
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

)٠٤ - ٠٥(

جــرى اتصال هاتفي بين ملك البالد المعظم 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
األردنيــة  المملكــة  ملــك  وأخيــه  خليفــة  آل 
الهاشــمية الشــقيقة صاحــب الجاللــة الملــك 

عبدهللا الثاني ابن الحسين.

وخـــالل االتصال، أكـــد صاحبا الجاللـــة متانة 
تجمـــع  التـــي  الراســـخة  األخويـــة  العالقـــات 
البلدين والشعبين الشـــقيقين، والحرص على 

تعزيزها في شتى الميادين.
كمـــا جـــرى التأكيـــد علـــى مواصلـــة التنســـيق 
مختلـــف  حيـــال  المملكتيـــن  بيـــن  والتشـــاور 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك، بمـــا يحقق 

مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

اتفاق بحريني أردني على مواصلة التنسيق والتشاور
الملك المعظم وعبداهلل الثاني يؤكدان المضي في تعزيز العالقات

المنامة - بنا
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  زار 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، شـــركة تطويـــر للبتـــرول 
بمرافقـــة عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
ســـموه  اســـتقبال  فـــي  اإلدارة، وكان 
مجلـــس  رئيـــس  المرافـــق  والوفـــد 
إدارة شـــركة تطويـــر للبتـــرول فيصل 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  المحـــروس 

بالشركة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن قطاع 
بـــكل الدعـــم  النفـــط والغـــاز يحظـــى 
والمســـاندة مـــن ملـــك البـــالد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفـــة، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن هـــذا 
القطاع يشهد حراكا متواصال وتنفيذ 
العديـــد مـــن المشـــروعات التطويرية 
التي تتناســـب مع اإلنتاجية العالمية، 
بما يســـاهم في دعم ومـــؤازرة جهود 
المملكـــة في دعـــم مســـيرة االقتصاد 

الوطني وخطة التعافي االقتصادي.
ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة باعتمـــاد أحـــدث التقنيات 
المبتكرة للســـعي نحو التطور النوعي 
والمستمر لجهود الشركة في النهوض 
بقطاع االستكشافات النفطية وإدارة 
الحقـــول، مؤكدا ســـموه دعم مجلس 
إدارة الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
لكافـــة المشـــروعات التطويريـــة فـــي 
واالرتقـــاء  للبتـــرول  تطويـــر  شـــركة 
الشـــركات  لجميـــع  العمـــل  بمنظومـــة 
الشـــركة  مظلـــة  تحـــت  التشـــغيلية 

القابضة للنفط والغاز.

ناصر بن حمد يوجه باعتماد أحدث 
التقنيات لالستكشافات النفطية
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روسيا تسيطر على 70 % من سيفيرودونيتسك
عواصم ـ وكاالت

نقلـــت مصـــادر ميدانية فـــي أوكرانيـــا، أن المعلومات تفيد بســـيطرة روســـيا على أكثر 
من 70 % من مدينة سيفيرودونيتســـك، مشـــيرًا إلى أن القتال بين القوات األوكرانية 

وروسيا في شرق البالد يقع في 35 مدينة وقرية.
وواصل الجيش الروســـي، أمـــس )األحد(، ضرب البنية التحتية العســـكرية األوكرانية، 
بهـــدف تحريـــر أراضـــي دونبـــاس شـــرقي أوكرانيا، فيمـــا تســـتمر أوكرانيا فـــي الدفاع 

المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب.
وتـــدور معـــارك طاحنة في شـــرق أوكرانيـــا خصوصًا فـــي مدينتي سيفيرودونيتســـك 

وليسيتشانسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن “قتال شوارع”.
وفي آخر التطورات، أفادت وزارة الدفاع الروســـية بتدمير مستودع لألسلحة الغربية 
فـــي منطقة ترنوبيـــل األوكرانية بصواريخ “كاليبر”، وإســـقاط 3 مقاتالت أوكرانية من 

طراز سو25- في خاركيف ودونيتسك.

النجمة بطاًل لـ“خليجية األندية” لكرة اليد
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“الصحة”: صرف مكافأة التدريب لألطباء “خريجي الصين” قريًبا
المنامة - وزارة الصحة

عقبت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس، على الخبر المنشور 
فـــي جريـــدة “البـــالد” الســـبت الماضـــي 11 يونيـــو الجـــاري تحت 
عنـــوان  “10 أطباء أســـنان بـــال مكافأة “ وهم خريجـــو الجامعات 
الصينيـــة، بأن الوزارة متمثلة في شـــؤون التدريـــب بذلت جهودا 
لهذه المجموعة من أطباء األســـنان خريجـــي الجامعات الصينية 
لقبولهـــم في ســـنة االمتياز. وأضافت أنه تـــم تخصيص مجموعة 

مـــن  الرغـــم  علـــى  عليهـــم، ومتابعتهـــم  لإلشـــراف  األطبـــاء  مـــن 
الصعوبـــات التي واجهتها لكون برنامج امتياز طب األســـنان غير 

متوفر في وزارة الصحة. 
واختتـــم البيـــان، أمـــا بشـــأن المدفوعات الماليـــة فإن العمـــل جاٍر 
وســـوف يتم صرف مكافآتهم المســـتحقة بأثر رجعي في القريب 

العاجل.
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انطالق أولى مبادرات حملة “حياة جديدة”بمشاركة مسؤول بـ “الصحة” وأطباء

حلقة نقاشية عن تشجيع التبرع باألعضاء... 
ومطالبات باستئناف برنامج زراعة الكلى

حملـــة  مبـــادرات  أولـــى  انطلقـــت 
المجتمـــع  لتشـــجيع  “حيـــاة جديـــدة” 
للتبـــرع باألعضـــاء، مـــن خـــالل عقـــد 
حلقـــة نقاشـــية لفريق العمـــل مع عدد 
مـــن شـــركاء الحملـــة مثـــل المعنييـــن 
بالقطـــاع الصحي الحكومي واألطباء 
االتصـــال  عبـــر  وذلـــك  المختصيـــن 

المرئي.
وفـــي بدايـــة الفعاليـــة، رحـــب رئيس 
عبدالنبـــي  “البـــالد”  إدارة  مجلـــس 
داخـــل  مـــن  بالمشـــاركين  الشـــعلة 
البحريـــن وخارجهـــا، مؤكـــًدا أن هـــذه 
المبـــادرة جـــاءت بناء علـــى اتصاالت 
واقتراحـــات تلقتهـــا الجريدة من قبل 
قرائهـــا ومتابعيها، وهم يحثونها على 
المجتمـــع،  تحريـــك  فـــي  تســـاهم  أن 
وخلـــق المزيـــد مـــن الوعـــي واإلدراك، 
وتأســـيس ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء 

لحماية اآلخرين.

واســـتعرض مصمم المحتوى الرقمي 
للحملـــة الزميل جاســـم محمـــد عرًضا 
حملـــة  ومحـــاور  ألهـــداف  ـــا  تفصيليًّ
“حيـــاة جديدة” والشـــوط الذي قطعه 
فريق العمل خالل المرحلة الماضية.

وأكـــد محمـــد تواصـــل فريـــق العمـــل 
الكاتـــب  المشـــروع  مديـــر  بقيـــادة 
النهـــام  إبراهيـــم  الزميـــل  الصحافـــي 
مـــع وزارة الصحة والمجلـــس األعلى 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  والهيئـــة  للصحـــة 

)نهـــرا(  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
وعـــدد  الحكوميـــة،  والمستشـــفيات 
مـــن األطباء داخل وخـــارج البحرين، 
وعـــدد من أعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، ومستشـــفى الملـــك فيصل 
الجمعيـــات  وممثلـــي  التخصصـــي، 
األهليـــة كجمعيـــة عطاء للمســـؤولية 
االجتماعية لألفراد، وجوالة المالكية، 
وغيرها، باعتبارهم شركاء في إنجاح 

الحملة وتحقيق أهدافها.

المشاركون في الحلقة النقاشية

إبراهيم النهام

“^” تفتح ملف العمالت في ندوة “شتاء العمالت الرقمية”
فتحـــت صحيفـــة “البـــالد” ملف العمـــالت الرقميـــة من خالل 
النـــدوة االقتصاديـــة التـــي تـــم تنظيمهـــا عبـــر تطبيـــق زووم 
بعنوان “شـــتاء العمـــالت الرقميـــة”، واســـتضافت الندوة كال 
مـــن: النائـــب أحمد العامر عضو مجلـــس إدارة غرفة التجارة 
والصناعـــة، سوســـن أبو الحســـن، رئيس كليـــة إدارة األعمال 
فـــي بوليتكنيـــك البحريـــن، ايمـــا ســـاالري المديـــر التنفيـــذي 
لشـــركة حميدان لالستشارات، محمد حسن حميدان، شريك 
– هـــادي العلوي ومشـــاركوه والممثلة عـــن جمعية المحامين 
البحرينيـــة للمحامـــاة الدكتـــورة أميرة القيـــم، رئيس جمعية 

البحرين لهواة العمالت عبد هللا السهلي. )١٨ - ١٩(المشاركون في الحلقة النقاشية

الملك عبدالله الثانيجاللة الملك المعظم

)07(أطباء بـ“الصحة”: رعاية وخدمات طبية على مدار الساعة لنزالء “اإلصالح”

توقع سيطرة روسية كاملة على لوغانسك خالل أسابيع



أعـــرب وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، عـــن 
خالـــص التقديـــر واالعتزاز بتكريم ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، لمراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة الحاصلة علـــى تصنيف 
الفئـــة الذهبية ضمـــن برنامج الخدمـــة الحكوميـــة “تقييم 3” 

والتي من ضمنها مركزي الخدمة التابعين لشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة الكائنين في المجمـــع األمني بالمحرق 
ومدينة عيســـى. وأكد أن هذا اإلنجـــاز جاء بفضل توجيهات 
مـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخلية في االســـتمرار بتطوير وتحســـين 
الخدمات الحكومية الموجهة للعمالء، مما يســـاهم في تهيئة 
السبل لالرتقاء بها، والتي تحقق رضا المواطنين والمقيمين. 

وأشـــاد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن بالـــدور البـــارز لفريق 
العمـــل في مراكـــز الخدمة وما بذلوه مـــن تفاٍن وإخالص في 
العمـــل، خصوصـــا خـــالل أزمة جائحـــة فيـــروس كورونا، مما 
جعـــل منهـــم نموذجا للنجاح يفخر به الجميع، مشـــيًرا إلى أن 
تحقيق هذا اإلنجاز المشرف يعكس جهود الفريق في تطوير 
وتعزيز التواصل مع العمالء وإنجاز الخدمات، وتبني شؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة لهذا المستوى المتقدم.

بعد حصولها على التصنيف الذهبي... وكيل “الجنسية”:

تفاني مراكز الخدمة مصدر فخر للجميع

وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــوزارة  االتصـــال  إدارة  أعلنـــت 
تمديـــد  عـــن  والتعليـــم  التربيـــة 
الفترة المخصصة لتســـجيل الطلبة 
األول  الصـــف  فـــي  المســـتجدين 
االبتدائـــي للعـــام الدراســـي المقبل 
2022/2023، مـــن مواليد ســـبتمبر 
أغســـطس  نهايـــة  وحتـــى   2015
2016م، وذلك علـــى مدى 12 يوًما 
موزعة على شـــهور يونيـــو ويوليو 

وأغسطس.
وأفـــادت اإلدارة أن أيام التســـجيل 
ســـتكون مـــن 13 إلـــى 16 يونيـــو، 
ومـــن 4 إلـــى 7 يوليـــو، ومـــن 1 إلى 
4 أغســـطس، بمدرسة وادي السيل 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن، من 
الثامنة صباًحا وحتى الثانية عشرة 
ظهـــًرا، وذلـــك إلتاحـــة أكبـــر فرصة 
ممكنة ألولياء األمور الراغبين في 
تســـجيل أبنائهم، والذيـــن يتوجب 
عليهـــم الحضـــور برفقـــة األطفـــال 

المراد تسجيلهم إلى المقر المذكور 
في األيام المحددة.

وأضافت أنه الســـتكمال إجراءات 
التســـجيل يتوجب على ولي األمر 
الطلبـــة  “تســـجيل  مـــلء اســـتمارة 
المســـتجدين” واســـتمارة “تحويـــل 
تحميلهمـــا  بعـــد  الصحـــي”  للمركـــز 
لـــوزارة  اإللكترونـــي  الموقـــع  مـــن 
www.moe.( والتعليـــم  التربيـــة 
الوثائـــق  إحضـــار  مـــع   ،)gov.bh
الثبوتيـــة األصليـــة اآلتيـــة ســـارية 
وهـــي:  منهـــا  ونســـخة  الصالحيـــة 
جـــواز الســـفر للطفـــل وولـــي األمر، 
البطاقـــة الســـكانية للطفـــل وولـــي 
األمر، شـــهادة ميالد الطفل، إضافًة 
البطاقـــة  قـــارئ  مـــن  نســـخة  إلـــى 
الســـكانية للطفل، واإلقامة ســـارية 
األمـــر  وولـــي  للطفـــل  الصالحيـــة 
فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن  )لغيـــر 

المؤسسات الحكومية فقط(.

تمديد تسجيل الطلبة المستجدين للعام المقبل
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  زار 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، شركة تطوير للبترول بمرافقة 
عدد من أعضاء مجلس اإلدارة، وكان 
في اســـتقبال ســـموه والوفد المرافق 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة تطويـــر 
للبترول فيصـــل المحروس وعدد من 

المسؤولين بالشركة.
ســـموه  اســـتمع  الزيـــارة،  وخـــالل 
إلـــى شـــرح مفصـــل عـــن اإلجـــراءات 
التـــي تتبعهـــا الشـــركة فـــي الجوانـــب 
التنظيميـــة والتشـــغيلية والتطويرية، 
 ،2022 لعـــام  الشـــركة  وخطـــة 
والمبـــادرات التـــي ســـتطلقها الشـــركة 
فـــي المســـتقبل والتـــي تســـاهم فـــي 
دعـــم جهـــود المملكـــة لتطويـــر قطاع 
النفط والغاز، إضافـــة إلى اإلجراءات 
التـــي تتخذهـــا الشـــركة فـــي االلتـــزام 
التـــام بتطبيـــق أعلـــى معاييـــر الصحة 

والســـالمة وحمايـــة البيئـــة، وتطويـــر 
وتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن قطاع 
الدعـــم  بـــكل  يحظـــى  والغـــاز  النفـــط 
والمســـاندة مـــن ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذا القطـــاع يشـــهد  ســـموه 
حـــراكا متواصـــال وتنفيـــذ العديـــد من 
المشروعات التطويرية التي تتناسب 
مـــع اإلنتاجيـــة العالميـــة، بمـــا يســـاهم 
في دعم ومـــؤازرة جهود المملكة في 
دعم مسيرة االقتصاد الوطني وخطة 

التعافي االقتصادي.
ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة باعتمـــاد أحـــدث التقنيات 
المبتكرة للســـعي نحو التطور النوعي 
والمستمر لجهود الشركة في النهوض 

بقطاع االستكشافات النفطية وإدارة 
الحقـــول، مؤكدا ســـموه دعـــم مجلس 
إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز 
لكافـــة المشـــروعات التطويريـــة فـــي 
واالرتقـــاء  للبتـــرول  تطويـــر  شـــركة 
الشـــركات  لجميـــع  العمـــل  بمنظومـــة 
الشـــركة  مظلـــة  تحـــت  التشـــغيلية 

القابضة للنفط والغاز.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
شـــركة تطوير للبترول المحروس عن 
اعتـــزازه تقديره للزيـــارة التي قام بها 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والتـــي ســـتمثل دافعـــا كبيـــرا لمجلس 
اإلدارة من أجل مواصلة العمل بنسق 
مرتفع لتطبيق خطط وبرامج الشركة 
اســـتراتيجيات  مـــع  تتوافـــق  التـــي 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغاز، مؤكدا أن الشركة تبذل جهودا 
كبيـــرة إلطـــالق المزيد مـــن المبادرات 
التـــي تســـهم في تطوير قطـــاع النفط 

والغاز في المملكة.

المنامة - بنا

اعتماد أحدث التقنيات لالستكشافات النفطية وإدارة الحقول
تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة... ناصر بن حمد يوجه:



المنامة - مجلس التعليم العالي

للجنـــة  التاســـع  االجتمـــاع  عقـــد 
االستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي وذلـــك برئاســـة األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب 
رئيـــس مجلـــس أمناء مجلـــس التعليم 
العالـــي الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة وعضويـــة كٌل مـــن 
الرئيس التنفيـــذي لهيئة جودة التعليم 
ورئيـــس  الســـندي،  طـــارق  والتدريـــب 
جامعة الخليـــج العربي خالد العوهلي، 
وأمين ســـر المجلـــس األعلـــى للتطوير 

والتدريب مريم مصطفى.
وأثنـــاء االجتماع، رحبـــت األمين العام 
بأعضـــاء اللجنـــة، معربـــة عـــن شـــكرها 

لتعاونهـــم وتقديرهـــا لمـــا يبذلونـــه من 
جهود ومـــا أبدوه مـــن آراء ومعلومات 
التـــي  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  تصـــب 
تســـعى إليهـــا اللجنـــة وبمـــا يســـهم في 
العالـــي  التعليـــم  بمنظومـــة  االرتقـــاء 
وتقديـــم خدمـــات تعليميـــة مســـتدامة 

ومتميزة.
وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات 
التـــي تمـــت إحالتهـــا إليها مـــن مجلس 
أمنـــاء التعليـــم العالي، وقامـــت بالنظر 
بعـــض  مـــن  المقدمـــة  الطلبـــات  فـــي 
لألمانـــة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
العامـــة لمجلـــس التعليم العالـــي والتي 

تتعلق بالنواحي األكاديمية.

“استشارية التعليم العالي” تنظر في طلبات أكاديمية
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جـــددت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
تذكيرها للمواطنين والمقيمين الذين قرروا الســـفر 
خـــال موســـم الصيـــف أو يعتزمـــون أداء مناســـك 
الحـــج في هـــذا العـــام، إلـــى االســـتفادة مـــن حزمة 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المتعلقة بالســـفر والمتاحة 
لهـــم عبـــر البوابـــة الوطنيـــة للحكومـــة اإللكترونيـــة 
الحكومـــة  تطبيقـــات  ومتجـــر   ،Bahrain.bh
اإللكترونيـــة bahrain.bh/apps. وشـــجعت الهيئة 
المواطنين والمقيمين الذين يعتزمون أداء مناسك 
الحـــج لهذا العام، والمســـافرين إلـــى وجهات أخرى 
علـــى االســـتفادة من هـــذه الحزمـــة اإللكترونية من 
الخدمـــات واتخاذها رفيقا مصاحبا لهم قبل وأثناء 
سفرهم، كما دعتهم إلى ضرورة التأكد من صاحية 
بطاقـــة الهويـــة وجـــواز الســـفر قبـــل بـــدء رحلتهم، 

معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وميسرة. 
وبينـــت الهيئة أنـــه في حال كان المواطن أو المقيم 

يعتزم الســـفر قريبـــا، ويمتلك جواز ســـفر أو بطاقة 
هوية ستنتهي صاحيتها قريبا، ويحتاج إلى سرعة 
تجديدهمـــا، فإنها وفرت له خدمتيـــن إلكترونيتين 
عبـــر موقـــع البوابـــة الوطنيـــة bahrain.bh، وهمـــا 
خدمـــة تجديد بطاقة الهوية وبالتعاون مع شـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة خدمة تجديد جواز 
الســـفر، مشـــيرة إلـــى أن الخدمتيـــن اإللكترونيتين 
ُتســـهمان في تيسير اســـتعداده المسبق للسفر وأنه 
يمكـــن للمســـافر تجديد جواز ســـفره قبل شـــهر من 

انتهائه.
رحلـــة  علـــى  الحصـــول  للمســـافرين  يمكـــن  كذلـــك 
مريحـــة وآمنة من خال تحميـــل )تطبيق وجهتي( 
وفرتـــه  الـــذي   ،Bahrain.bh/apps عبـــر  المتـــاح 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجيـــة، إذ يمكنهـــم 
االســـتفادة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة المتوافـــرة 
عليـــه قبل وأثناء الســـفر، إذ يحتـــوي التطبيق على 
مجموعة من الخدمات التي تضمن لهم االســـتعداد 
مـــن بداية الرحلـــة حتى نهايتها، فمـــن خاله يمكن 

المعلومـــات  مختلـــف  علـــى  الحصـــول  للمســـافر 
المتعلقـــة بالتأشـــيرة الخاصة بالبلد الذي سيســـافر 
إليـــه، والتعـــرف على خدمـــات التأمين على الســـفر 
المتاحـــة له، وخدمات المنع من الســـفر والســـفارات 
والقنصليـــات المعتمدة التابعة لمملكـــة البحرين، إذ 
بإمكانـــه التواصل معها وطلب المســـاعدة في حال 
اســـتدعت الحاجة لذلـــك، إلى جانـــب توفير خدمة 

البعثات األجنبية المعتمدة.
وللمســـافرين بمركباتهـــم أو دراجاتهـــم الناريـــة من 
مملكة البحرين برا عبر جســـر الملك فهد، فإن هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة وبالتعاون مع 
اإلدارة العامة للمرور وفرت لهم عددا من الخدمات 
اإللكترونيـــة عبر البوابـــة الوطنية وتطبيق خدمات 
المـــرور )eTraffic(، ومنهـــا خدمـــة تجديد تســـجيل 
المركبـــات الخاصة، وخدمة تخويل المركبة لجســـر 
الملـــك فهـــد والتـــي تتيح إصـــدار شـــهادة التخويل 
لعبور الجســـر مع إمكانية إدارة الشـــهادات الصادرة 
والتحقـــق مـــن صاحيتهـــا، وخدمـــة إصـــدار وثيقة 

إلـــى  المتوجهـــة  البحرينيـــة  للمركبـــات  التأميـــن 
مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  توفرهـــا  والتـــي  الســـعودية 
الشركة المتحدة للتأمين، وُتمكن أصحاب المركبات 
البحرينيـــة من تقديم طلـــب إلصدار وثيقة التأمين 
للمغادرة من البحرين إلى السعودية عبر الجسر، مع 
اإلشـــارة إلى أن هذه الخدمة تقدم فقط من جانب 
المملكـــة العربية الســـعودية للمســـافرين المواطنين 

والمقيمين القادمين من مملكة البحرين.
كذلـــك تتيـــح للمســـافرين الذيـــن يعتزمـــون تأجيـــر 
مركبـــات خاصة عند وصولهم إلى وجهتهم أو البلد 
الذي يسافرون إليه، خدمة إصدار الرخصة الدولية 
والتـــي توفرها بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة للمرور 
علـــى  وتســـاعدهم   ،bahrain.bh عبـــر  والمتاحـــة 
إصـــدار الرخصة قبل الســـفر باالعتمـــاد على رخص 

السياقة المملوكة والسارية الصاحية.
وتشترط بعض الدول على المسافرين اليوم عرض 
شـــهادة التطعيـــم إلكترونيـــا أو إبرازهـــا مطبوعـــة 
عنـــد الدخـــول إليها، وفي هذا الشـــأن نجـــدد تذكير 

المســـافرين مـــن المملكـــة بخدمـــة إصـــدار شـــهادة 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( والتي 
وفرتها الهيئة بالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والمتاحـــة عبـــر تطبيـــق )مجتمع 
واعـــي(، والتـــي تتيـــح لهـــم إمكانية إصدار شـــهادة 
التطعيـــم وإبرازها عند منافـــذ بصورة إلكترونية أو 

طباعتها في حال اقتضت الحاجة لذلك.
وأعربـــت هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
عن خالـــص تمنياتها للجميع بقضـــاء أوقات ممتعة 
وآمنـــة، وللمزيـــد مـــن المعلومـــات واالستفســـار عن 
باقـــة خدمـــات المســـافر اإللكترونيـــة أو الخدمـــات 
والتطبيقات اإللكترونية األخرى التي تقدمها هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية يمكن للمواطنين 
ومقترحاتهـــم  استفســـاراتهم  تقديـــم  والمقيميـــن 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  وماحظاتهـــم 
والشـــكاوى )تواصل(، كما يمكنهم التواصل المباشر 
علـــى  الحكوميـــة  الخدمـــات  اتصـــال  مركـــز  عبـــر 

.)80008001(

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

ا قبل شهر من انتهائه إتاحة تجديد الجواز إلكترونيًّ
تجديد بطاقة الهوية بالتعاون مع “الجوازات”... “الحكومة اإللكترونية”:

“األعلى للمرأة” يشارك في برنامج “أسواق المال للتدريب المهني”
دينا بنت راشد: تناسق األهداف مع مبادرات خطة النهوض بالبحرينية

شارك المجلس األعلى للمرأة في النسخة الثانية من 
برنامج “أســـواق المال للتدريب المهني” الذي تنفذه 
ا بهدف تعزيز الثقافة المالية  بورصة البحرين سنويًّ
والوعـــي االســـتثماري وتشـــجيع الكفـــاءات الشـــابة 
على االنخراط في قطاع أســـواق المال واالســـتثمار 
مـــن خـــال برنامـــج تدريبي عملـــي للمشـــاركين من 
الجنسين الكتساب مهارات التداول واستثمار رأس 

المال وأساليب البحث والتحليل المالي.

وأوضحـــت  مســـاعد األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة خال 
تقنيـــة  عبـــر  بالبرنامـــج  محاضـــرة  فـــي  مشـــاركتها 
االتصال المرئي، أن البرنامج ينسجم في أهدافه مع 
مبادرات الخطة الوطنية لنهـــوض المرأة البحرينية 
ويوضـــح طبيعـــة الخيـــارات والفـــرص المتاحة في 
ســـوق العمل، ويمكن المشـــاركين فيه من اكتســـاب 
المزيـــد من الخبرات المتخصصة في المهن النوعية 

في المجال المالي.
وتطرقـــت الشـــيخة دينا بنت راشـــد خال الجلســـة 

إلـــى دور المجلس المتمثل فـــي متابعة ودعم تنفيذ 
السياسة العامة في مجال المرأة، وتمكينها من أداء 
دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج 
التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وبما 
يضمـــن تحقيـــق رؤية مملكـــة البحريـــن االقتصادية 
2030 والتوجهـــات الوطنية في مجال التوازن بين 
الجنسين وما تحقق من أثر ونتائج مباشرة توضح 
مـــدى التقـــدم المتحقق وما يتـــم تفعيله مـــن آليات 
وأدوات تضمـــن اســـتدامة تقـــدم المـــرأة ويزيـــد من 

تنافسيتها في االقتصاد الوطني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” يشارك في النسخة الثانية من برنامج “أسواق المال للتدريب المهني” 

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
اإلنســـانية اتفاقيـــة تعاون مع مستشـــفى 
هيلـــث  كيمـــز  ومركـــز  البحريـــن  رويـــال 
الطبـــي، وذلـــك للمســـاهمة فـــي مشـــروع 
يتـــم خالهـــا  )بطاقـــة إشـــراقات( والتـــي 
تقديـــم خدمـــات صحيـــة مخفضـــة ألســـر 

المؤسسة.
العـــام  األميـــن  مـــن  كل  االتفافيـــة  وقـــع 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
مجلـــس  ورئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
إدارة مركـــز كيمـــز هيلث الطبـــي ورئيس 
وتنـــص  البحريـــن،  رويـــال  مستشـــفى 
علـــى تخفيـــض رســـوم إجـــراء العمليات، 

فـــي  تصـــب  أخـــرى  طبيـــة  وخدمـــات 
مصلحتهم. 

وبيـــن الســـيد أن توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة 
يأتي من باب الشراكة المجتمعية إلتاحة 

والهيئـــات  المؤسســـات  لجميـــع  الفرصـــة 
للمســـاهمة فـــي خدمـــة األيتـــام واألرامل 
المجتمـــع  لخدمـــة  اإلنســـاني  والعمـــل 
البحريني، ويهدف مشروع إشراقات إلى 

توفيـــر نســـب من التخفيض علـــى العديد 
من الخدمات ألســـر المؤسسة لتتمكن من 

تلبية احيتاجاتها بكل يسر.
وقـــال أحمـــد جواهـــري إن توقيـــع هـــذه 

علـــى  حرصهـــم  مـــن  يأتـــي  االتفاقيـــة 
مســـاعدة أبناء المجتمع البحريني، وإنهم 
فخـــورون بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة التـــي 
تســـاعد فـــي توفيـــر خدمات طبية ألســـر 

المؤسسة، وســـيقوم المستشفى بتجديد 
ا اهتماًمـــا بتوفيـــر  هـــذه اإلتفاقيـــة ســـنويًّ
مختلف أشـــكال الرعاية لخدمة المجتمع 

البحريني.
وبطاقة “إشـــراقات” هو مشروع تخفيض 
دشـــنته المؤسسة بالشـــراكة مع مجموعة 
مـــن  ويتـــم  المجتمـــع،  مؤسســـات  مـــن 
لألســـر  تخفيـــض  نســـب  تقديـــم  خالـــه 
مـــن  لاســـتفادة  بالمؤسســـة  المكفولـــة 
خدمـــات أكثر مـــن 220 جهة في مجاالت 
مختلفـــة )الصحيـــة، والتعليمية، والســـلع، 
والرياضية، والترويحية، وغيرها(،  وذلك 
مـــن خـــال إبـــراز معلومـــات األســـرة في 

)تطبيق المؤسسة rhf( للهواتف الذكية.

تشمل إجراء العمليات الجراحية... “الملكية لألعمال اإلنسانية”:

“رويال بحرين” و“كيمز هيلث” يمنحان رسوًما مخفضة لأليتام
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إبراهيم النهام

أهداف الحملة

واســـتعرض مصمـــم المحتـــوى الرقمـــي 
للحملـــة الزميـــل جاســـم محمـــد عرًضـــا 
ـــا ألهداف ومحـــاور حملة “حياة  تفصيليًّ
جديـــدة” والشـــوط الـــذي قطعـــه فريـــق 

العمل خالل المرحلة الماضية.
وأكـــد محمد تواصل فريق العمل بقيادة 
الصحافـــي  الكاتـــب  المشـــروع  مديـــر 
الزميـــل إبراهيم النهام مع وزارة الصحة 
والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى  والمجلـــس 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
والمستشـــفيات  )نهـــرا(  الصحيـــة 
الحكوميـــة، وعـــدد مـــن األطبـــاء داخـــل 
وخـــارج البحريـــن، وعـــدد مـــن أعضـــاء 
مجلســـي الشـــورى والنواب، ومستشفى 
وممثلـــي  التخصصـــي،  فيصـــل  الملـــك 
عطـــاء  كجمعيـــة  األهليـــة  الجمعيـــات 
للمسؤولية االجتماعية لألفراد، وجوالة 
المالكية، وغيرها، باعتبارهم شركاء في 

إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

استعداد للتعاون

مـــن جهتـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعيـــة الدمويـــة رانـــي اآلغـــا 
أنه على أتم االســـتعداد لتقديم التعاون 
إلنجـــاح أهـــداف مشـــروع حملـــة “حياة 

جديدة”. 
وبين أنه موفد من وزارة الصحة وإدارة 
المستشفيات الحكومية للمشاركة ضمن 

الشركاء في حملة صحيفة “البالد”.
الوطنيـــة  اللجنـــة  أهـــداف  أن  وأوضـــح 
لزراعة األعضـــاء هي تنفيذية وتوعوية 

بالمقام األول.
وفـــي مداخلـــة لرئيـــس مجلـــس اإلدارة 
قـــال معقًبـــا، “ليـــس المســـؤولون فقـــط 
من يتحملون مســـؤولية هذا المشـــروع، 
ا بذلك،  فالمجتمع أيًضا يتحمل دوًرا مهمًّ

لكي تتكامل جهود الجميع”.

االستثمار الطبي

بدوره، قال استشـــاري جراحة المســـالك 
البوليـــة وزراعـــة الكلـــى حمـــد الحلو إن 
“القانون الصادر سنة 1998 لتنظيم نقل 
وزراعة األعضاء البشـــرية لربما تأخرت 
الئحتـــه التنفيذيـــة والتي صـــدرت العام 
2020 لكـــن تأخرها ال يعطـــل الموضوع، 

بل نأمل استثمار هذا القرار”.
وأضاف الحلو “نأمل من اللجنة المركزية 
األعضـــاء  بزراعـــة  المعنيـــة  )الوطنيـــة( 
التي يرأســـها وكيـــل وزارة الصحة وليد 
المانـــع أن ُتفعـــل، خصوًصـــا مع انقشـــاع 
موجـــة الجائحة، وأن تعود زراعة الكلى 
لمستشفى الســـلمانية الطبي، كما عادت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى ســـابق 

عهدها بزراعة الكلى مجدًدا”.
وأوضح “نأمل من اللجنة أن تأخذ زمام 
المبـــادرة، ومـــن يـــرى خبـــرات المنطقـــة 
والعالم، ســـيالحظ أن المستشـــفيات لها 
دور كبيـــر في تنظيم وتســـهيل عمليات 
التبـــرع، وهـــذه الثقافـــة ســـتبدأ بشـــكل 
بـــأن  النـــاس  يالحـــظ  حيـــن  تدريجـــي 
عمليـــات الزراعة قائمة بشـــكل مضطرد 

بالمستشفيات، وسيقبلون بها”.
ووجه الحلو ســـؤاال لنائب رئيس اللجنة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعيـــة الدمويـــة رانـــي اآلغـــا 
مفـــاده: “هـــل وصـــل لكـــم أي طلـــب مـــن 
مستشفى خاص لتأسيس برنامج حول 

زراعة األعضاء؟”.
وأجـــاب اآلغـــا “نعـــم وصلنا، وتـــم زيارة 
ميدانيـــة مـــن قبـــل أعضـــاء فـــي اللجنة 
الوطنيـــة لزراعـــة األعضاء، ومـــن )نهرا( 
لبعـــض  المالحظـــات  تســـجيل  وتـــم 
األمـــور الناقصة والمطالبـــة بتصحيحها، 

وإرسالها للمستشفى الخاص”.
وأشـــار الحلو إلى أن المشرع يخول إلى 
)نهـــرا( للترخيـــص للمستشـــفيات بذلـــك، 
وليس اللجنة الوطنية لزراعة األعضاء، 

وأن القانـــون يشـــير إلـــى أن دور )نهـــرا( 
يقتصـــر على الترخيص فقط للمؤسســـة 

الطبية.
وعلق اآلغا قائال، “سأتأكد من المستشار 
القانونـــي للوقوف على من له اليد العليا 

بهذا الشأن، وسأوافيكم باإلجابة”.

جهود مكثفة

استشـــاري  قـــال  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 
جراحة األوعيـــة الدموية وزراعة الكلى 
صادق أحمد إن “برنامج زراعة األعضاء 
يحتـــاج لجهود مكثفـــة من الجميع، على 
المســـتويين الحكومـــي واألهلـــي، فهـــي 
األعضـــاء  منظومـــة متكاملـــة، وزراعـــة 
ليســـت مجرد عمليـــة جراحيـــة، فهنالك 
جوانـــب اجتماعيـــة وقانونيـــة، وأخـــرى 

معقدة تتعلق بالموضوع”.
وأردف أحمـــد “آمل مـــن اللجنة الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء أن يكـــون لديها توجه 
للتواصـــل مـــع كل الجهات التـــي تحاول 
أن تفعـــل خيـــًرا لهـــؤالء، ســـواء جهـــات 
إعالميـــة أو أهليـــة، أو مـــن ذوي الخبرة 

بهذا المجال”.
وتابـــع “خبراتنـــا تســـتخدم اليـــوم خارج 
البحرين، بخـــالف الوضع هنا، مع وجود 
عـــزوف عـــن التعاون معنـــا بهذا الشـــأن، 
علـــى الرغم من وجـــود اإلمكانيات التي 

تساعد على القيام بثالثة برامج لزراعة 
الكلى، وبكل سهولة”.

ودعا أحمد إلطالق برنامج فعال لزراعة 
الكلى في البحرين، وأن يتم العمل على 
تعزيز الوعي في المجتمع بثقافة التبرع 
باألعضـــاء والتـــي هـــي موجـــوده أصالً، 

ولكنها تحتاج لالهتمام والمتابعة.
واســـتذكر قائال “إن أول عملية أجريناها 
لزراعة الكلـــى كانت في يناير 2001 من 

ا”. شخص متوفى دماغيًّ
وأكمل “لدينـــا اآلن متبرعون بحرينيون 
كثيـــرون، وأذكر أننـــا رصدنا عائلة كاملة 
العـــام 2005 أبـــدى أفرادها اســـتعدادهم 
للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وحصل أن 
توفـــى قريب لهم بســـبب نزيف دماغي، 
فتبرعـــوا بأعضائه، والتي بفضلها هنالك 

أناس يعيشون بيننا اآلن”.
واســـتطرد يقول”كنـــا نقـــوم مـــع جمعية 
بتكريـــم  الكلـــى  مرضـــى  أصدقـــاء 
المســـجلين كمتبرعيـــن باألعضاء، وهذه 
اللفتـــة أحبها الناس كثيـــًرا، خصوًصا مع 
نشـــر صورهـــم وموضوع االحتفـــاء بهم 
فـــي الصحافـــة، ولقـــد شـــجعت وحّفزت 

كثيرين”.
وعلـــق الشـــعلة هنـــا بالقـــول “مـــن ضمن 
األفـــكار التـــي وردت بمبـــادرات الحملـــة 
مـــن  وتكريـــم  بتقديـــر  االكتفـــاء  عـــدم 

تبرعوا، وإنما يكون هنالك ميزة تقديرية 
تعطى لمن يسجل للتبرع باألعضاء عند 
حدوث الوفاة الدماغية، لتشجيع المزيد 

من الناس لإلقدام على التبرع”.
وفـــي األثنـــاء، عبـــر نائب رئيـــس اللجنة 
استشـــاري  األعضـــاء  لزراعـــة  الوطنيـــة 
جراحـــة األوعية الدموية راني اآلغا عن 
شـــكره لصـــادق أحمـــد مضيفا “ســـتؤخذ 

ا بعين االعتبار”. مالحظاتك جديًّ

مداخلة الزين

مـــن جهتـــه، عبـــر رجـــل األعمـــال، رئيس 
مجلـــس إدارة “مجوهـــرات الزيـــن” نبيل 
الزيـــن وهـــو أحد الذيـــن زرعـــوا رئة في 
السعودية - عن شكره وتقديره لصحيفة 
“البـــالد” إلطـــالق حملـــة “حيـــاة جديدة” 
ولألطبـــاء المشـــاركين والمتعاونيـــن مع 
الحملـــة، ولألهداف النبيلة التي يســـعى 

الجميع لتحقيقها.
ووجه الزين حديثه الستشـــاري جراحة 
األوعيـــة الدموية وزراعـــة الكلى صادق 
أحمـــد بالقول “أشـــكرك علـــى ما تفضلت 
بـــه مـــن مالحظـــات وتوصيـــات، والتـــي 
هـــي عناوين مهمة للحملـــة خالل الفترة 

المقبلة”.
وتابـــع الزيـــن “بـــإذن هللا وبتعاوننـــا مـــع 
بعضنـــا بعًضا، ســـنخرج بأفضـــل النتائج 

المرجوة من حملة “حياة جديدة” والتي 
من شأنها أن تنعكس إيجاًبا على أهداف 

الحملة، وعلى إنقاذ حياة الناس”.
وعلق الزين هنا قائالً “لمست من األطباء 
الذين أجروا عمليتي بالســـعودية وجود 
عتـــب بأنه ومنـــذ العام 2006 لـــم يتبرع 
الوقـــت  فـــي  بأعضائهـــم،  البحرينيـــون 
لمســـاعدة  اســـتعدادهم  أبـــدوا  الذيـــن 
أي مريـــض مـــن دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي”.
وتابـــع الزيـــن “مـــن الضـــروري أن ُتذكـــر 
موافقـــة المتبرع باألعضـــاء في بطاقته 
وأوالدي  وزوجتـــي  فأنـــا  الشـــخصية، 
متبرعـــون  أصدقائـــي  مـــن  والعديـــد 
بأعضائنـــا بعـــد الوفـــاة، ونراهـــا صدقـــة 

جارية”.

تجربة جوالة المالكية

إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس جوالـــة المالكية 
ســـعيد منصور “إنه ســـبق لنا خالل العام 
1998-1996 أن بدأنـــا حملـــة لتشـــجيع 
الناس على التبرع باألعضاء، وســـاهمت 
معنـــا الصحافـــة البحرينيـــة، وعـــدد مـــن 
وجهـــاء الديـــن، وقادة الـــرأي، وعدد من 
األطبـــاء والمختصيـــن كعضـــو مجلـــس 
الشورى الحالي استشاري أمراض الكلى 
أحمـــد العريض، واألب الروحي لعمليات 

الزراعة جورج ابونـــا، وباعتبارهم جزًءا 
ال يتجـــزأ من نجاح أي حملـــة وطنية او 

اجتماعية”.
الفكـــرة  أن  مـــن  “بالرغـــم  منصـــور  وزاد 
كانـــت جديدة علـــى المجتمع آنـــذاك، إال 
، واســـتطعنا  أننـــا حققنا نجاًحا كبيًرا جدًّ
أن نحشـــد خـــالل فتـــرة الحملـــة 4000 
وصية، ولقد قابلنـــا وزير الصحة حينها، 
حيـــث أكدنا له ضـــرورة تفعيـــل القانون 

والذي صدر العام 1998”.
وأردف “كمـــا تأملنـــا كثيًرا من مجلســـي 
يحصـــل  لـــم  لكنـــه  والنـــواب  الشـــورى 
األزهـــر  راســـلنا  كمـــا  أي شـــيء جديـــد، 
الشـــريف، والمجمع اإلسالمي في جدة، 
والمرجعيـــات الشـــيعية كالســـيد محمـــد 
فضـــل هللا، باعتبارهم جميًعـــا جزًءا من 
عملية اإلقناع للمجتمع، وذلك ترســـيخا 
للفكـــرة والعمل على تعميقهـــا لدى أفراد 

المجتمع”.
“لنجـــاح  بالقـــول  منصـــور  واختتـــم 
المشروع، يجب أن يكون هنالك تشريع 
واضح، ووجود حافز للمتبرعين بشـــكل 
هبـــات، وبرأيـــي ومـــن خـــالل تجربتنـــا 
هـــذه فإن الحمالت الشـــبيهة قادرة على 
تحقيق قصص النجاح المطلوبة متى ما 

وجدت اإلرادة والعزيمة لذلك”.

حلقة نقاشية عن تشجيع التبرع باألعضاء... ومطالبات باستئناف برنامج زراعة الكلى
انطالق أولى مبادرات حملة “حياة جديدة” بمشاركة مسؤول بـ “الصحة” وأطباء

بالتبرع مــســاعــدتــهــم  يــنــتــظــرون  مــن  إلنــقــاذ  ــاءت  ــ ج  ”^“ حــمــلــة  الــشــعــلــة: 

ــاس ــن ال وســتــنــقــــــــــــــذ  نبيلـــــــــة  ــدة”  ـــ ـــ ــدي ج ــاة  ـــ ـــ ــي “ح ــداف  ـــ ـــ ـــ ـــ أه ــن:  ـــ ـــ ـــ ـــ ــزي ال
نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للزراعـــــة: استعــــــداد تـــام للتعــــــــاون وإنجــــاح حملـــة “^”
بالمستشفيـــــــات الزراعـــة  برامـــج  انطـــالق  بعـــد  التبـــرع  عمليــــــات  ستزيــــــد  الحلـــــــو: 

ــة ــ ــزراع ــ ــص إلجـــــــراء عــمــلــيــات ال ــي ــرخ ــت ــل ــب ل ــل ــط ــاص يـــتـــقـــدم ب ــ ــى خـ ــف ــش ــت ــس م
ــرع مــــوجــــود  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ــع ب ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ــم ــ صــــــــــادق أحــــــمــــــد: وعــــــــي ال
ــا دمـــاغـــّيًـّ ــى  ــوف ــت م ــص  ــخ ش ــن  مـ  2001 ــر  ــاي ــن ي ــي  فـ ــن  ــري ــح ــب ــال ب ــى  ــل ك ــة  ــ ــ زراع أول 
ــه ــه بأعضائـ ــرع أهلـ ــف فتبـ ــبب نزيـ ــا بسـ ــي قريبهـ ـ ــرع وُتوفِّ ــتعدادها للتبـ ــجل اسـ ــة تسـ عائلـ

انطلقــت أولــى مبادرات حملة “حياة جديدة” لتشــجيع المجتمع للتبرع باألعضاء، 
من خالل عقد حلقة نقاشية لفريق العمل مع عدد من شركاء الحملة مثل المعنيين 

بالقطاع الصحي الحكومي واألطباء المختصين وذلك عبر االتصال المرئي.

الشــعلة  عبدالنبــي  “البــالد”  إدارة  مجلــس  رئيــس  رحــب  الفعاليــة،  بدايــة  وفــي 
بالمشــاركين مــن داخــل البحريــن وخارجهــا، مؤكًدا أن هــذه المبادرة جــاءت بناء 
علــى اتصــاالت واقتراحــات تلقتهــا الجريــدة مــن قبــل قرائهــا ومتابعيهــا، وهــم 
يحثونها على أن تســاهم في تحريك المجتمع، وخلق المزيد من الوعي واإلدراك، 

وتأسيس ثقافة التبرع باألعضاء لحماية اآلخرين.

مــع  خصوًصــا  للجميــع،  قــدوة  المتبرعــون  يكــون  أن  “نشــجع  الشــعلة،  وأضــاف 
حصــول التراجــع الــذي حــدث فــي العاميــن الماضيين بهذا الشــأن، والــذي زاد مع 
تفشــي الجائحة، وفي ظل وجود كثيرين ممن ينتظرون من يســاهم في إنقاذهم 
ومساعدتهم، ويأتي هنا دورنا في صحيفة “البالد” كي نخدم المجتمع، ونستجيب 

لتطلعاته ورغباته”.

حملة “حياة 
جديدة” 

تتحرك لتوفير 
ميزة تقديرية 

للمتبرعين

عتب من أطباء 
بالسعودية 

بسبب إحجام 
البحرينيين عن 

التبرع منذ 2006

حملة جوالة 
المالكيـــة 

حصدت توقيع 
4 آالف وصية 

بالتبرع

الحملة تتواصل 
مع جهات 

رسمية وأهلية 
وأطباء من 

البحرين وخارجها

جوالة المالكية 
أطلقت حملة 
لتشجيع التبرع 

في العام 
1996



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مشـــاريع وصيانـــة  إدارة  مديـــر  كشـــف 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي  ســـيد 
بـــدر علوي أن الـــوزارة انتهت من أعمال 
المرحلة األولى من مشروع تطوير طرق 
مجمـــع 917 بمنطقـــة الرفـــاع الشـــرقي 
بالمحافظة الجنوبية، والذي يهدف إلى 
تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمجمع 

ورفع كفاءتها وأدائها الفني.
وصيانـــة  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  وذكـــر 
الطرق أن مشروع تطوير الطرق بمجمع 

917 بمنطقة الرفاع اشـــتمل على إعادة 
إنشاء ورصف عدد من الطرق الرئيسية 
والفرعية ضمن هـــذا المجمع منها طرق 
طريـــق  وتطويـــر   1727  ،1702,1723
للســـيارات  مواقـــف  إنشـــاء  مـــع   1317
على هذا الطريق. كما تضمن المشـــروع 
إنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار 
لمعالجـــة تجمعات المياه خالل موســـم 
األمطـــار، باإلضافـــة إلى توفيـــر أرصفة 
جانبيـــة للمشـــاة مـــع توفيـــر متطلبـــات 

السالمة المرورية على تلك الطرقات.

االنتهاء من أعمال مشروع تطوير الطرق بمجمع 917 في الرفاع
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استقبلت ســـوق الرطب البحرينية موسم 
“المواجـــي” مستبشـــرة خيـــرا بقدومـــه مع 
المواجـــي  ويعـــد  الجـــاري،  الشـــهر  بدايـــة 
مفتاحا لبقية األنواع التي ستنير األسواق 

في القريب بعون هللا.
عدســـة “البالد” تجولت صباح أمس األحد 
فـــي ســـوق جدحفـــص، ورصـــدت بعـــض 
اآلراء حـــول موســـم المواجي في ســـبيل 
التعـــرف عـــن قرب علـــى هـــذا الصنف من 
ناحيـــة االقبال عليـــه وكذلك للتعرف على 
بقية األنواع التي ســـتلي قدوم هذا النوع 

من الرطب. 
وأشار المزارع فاضل البقالي لـ “البالد” إلى 
أن المواجـــي نوعان، و تتراوح األســـعارما 
بيـــن ديناريـــن ونصـــف الدينـــار إلـــى ثالثة 
دينـــار، مبينـــا أن المواســـم القادمـــة بعـــد 
المواجي كثيـــرة والقائمة تطـــول وأبرزها 

والخـــالص  الخنيـــزي  الغـــرة،  البجيـــرة، 
وغيرهـــا، مؤكـــدا البقالـــي أن المتوفـــر في 
الوقـــت الحالي هو المواجـــي وأن بحلوله 
عادة ما تأتي البشـــائر جمعاء الفتا إلى أن 

االقبـــال على المواجي ال يقارن بــ “الطيار” 
يقـــارن  ال  الغـــرة  علـــى  االقبـــال  كذلـــك  و 
بــ”البجيـــرة” فـــي الوقت الحالـــي، موضحا 
أن “الخالص” دائما ما يحل محل الصدارة 

لتوافـــر  نظـــرا  لكـــن  و  األنـــواع  بيـــن  مـــن 
المواجي حاليا فاإلقبال متزايد عليه رغم 
أن ســـعره مرتفع بعض الشيء نظرًا لكونه 
أول نوع من األنواع التي تفتتح األسواق 

البحرينية.
الشـــهيد  عبـــد  المـــزارع  قـــال  بـــدوره،  
شـــمطوط: الرطب أنواع وأشكال، ووقت 
نزول كل نوع “مجدول” بيد رب العالمين، 

فالمواجـــي رأى النـــور حاليًا و ســـيليه كل 
من البجيـــرة، الغـــرة، الناصـــري، الخالص، 
الشيشي، الحاتمي، أصابع البنات والمدلل 

إلى جانب بقية األنواع.
مذاقـــا  واألطيـــب  طلبـــا  األكثـــر  والنـــوع 
لـــه  المواجـــي  فـــإن  شـــمطوط،  بحســـب 
جمهـــوره حيـــن ينزل في االســـواق وحين 
ُتطـــرح بقية األنواع فـــإن أفضليته تقل أو 
باألحرى تلغى حتى يأتي موسم الخالص 
والخنيزي و البرحي مبينًا في هذا السياق 
أنها من أفضل أنواع الرطب في البحرين، 
مختتمـــًا حديثـــه بالقـــول: “كل مـــا ينـــزل 
نوع الناس تســـارع في المجيء لتشتريه 
ونحمـــد المولـــى على هـــذا الخيـــر و هكذا 

تقاس المسألة بالنسبة لألنواع األخرى”.
وختاما علق المزارع سيد سعيد قائال “إن 
اإلقبـــال علـــى المواجـــي جيـــد بحكم عدم 

نزول بقية األصناف في الوقت الحالي”.

مــوســم المـواجــــي... بشــــارة خيــــر
عدسة “^” ترصد إقبال الناس عليه بسوق جدحفص

األصناف المتاحة

ثمن نواب وشـــوريون حملة “حيـــاة جديدة” التي أطلقتها 
صحيفة “البالد” لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
بعد الوفاة، موضحين أنها ســـتمكن المرضى ألن يمارسوا 
حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي، بيـــن عوائلهـــم، وفـــي أوســـاط 
المجتمعات المختلفة، مع اســـتطاعة المتبرع الواحد إنقاذ 

حياة تسعة أشخاص.

إنقاذ األرواح

وأكـــد عضو مجلـــس النواب خالد بوعنـــق أن حملة “حياة 
جديـــدة” ترســـخ مفاهيـــم المســـؤولية األخالقيـــة تجـــاه 
المجتمـــع فيما يتعلـــق بالتبرع باألعضاء )بعـــد الوفاة( مما 
يتيح بدوره إنقاذ األرواح، وتمكين المرضى ألن يمارسوا 
حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي، بيـــن عوائلهـــم، وفـــي أوســـاط 
المجتمعات المختلفة، مع اســـتطاعة المتبرع الواحد إنقاذ 
حياة تسعة أشخاص”. وأضاف أن “التبرع باألعضاء ينقذ 
الحيـــاة، وهنالـــك كثيـــر مـــن الـــدول الحاضنة لذلـــك، على 
رأســـها المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيث أنقـــذت مراكز 
الزراعـــة فيها حياة كثيريـــن مجانا، وهو أمر يعكس القيم 
والنبـــل والمـــروءة، وعليـــه تأتـــي حملـــة صحيفـــة “البالد” 
كاســـتكمال لذلـــك، وتعزيـــزا لهـــذا النهـــج اإلنســـاني رفيـــع 
المستوى”. وقال بوعنق “إن من الضرورة أن يكون هنالك 
دعم برلماني شامل لهذه األهداف، وبأن يتم وضعها وفق 
أطر واضحة المعالم، تنور وتثقف وتشـــجع المجتمع على 
التبـــرع باألعضـــاء )بعد الوفاة( لمن هو بحاجـــة إليها، بدالً 
مـــن أن يأكلهـــا الـــدود، فالبحرين ســـباقة دائما فـــي الخير 
وفي الســـعي إليـــه، وتوقعاتي بـــأن حملة “حيـــاة جديدة” 

ستحقق نجاحا باهرا”.

اإليثار والتعاون

علـــى صعيـــد متصـــل، أعـــرب النائـــب علـــي إســـحاقي عن 
تأييـــده التام لحملة “البالد” للتبرع باألعضاء الحيوية بعد 
الوفاة، مؤكًدا أن مملكة البحرين كان لها الســـبق في فتح 
المجـــال للتبرع باألعضاء، وذلك تماشـــًيا مـــع التوجيهات 

الملكيـــة الســـامية لصاحب الجاللـــة عاهل البـــالد المعظم 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بتعزيز مبـــادىء اإليثار 

والتعاون وإعالء القيم اإلنسانية بين أفراد المجتمع.
وأضاف إســـحاقي أن الحكومة بقيـــادة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة قـــد أولـــت اهتماًما الفًتا بهذا الشـــأن، 
وهيـــأت له الســـبل من حيث االســـتعداد الطبي وتســـهيل 
إجراءات نقل األعضاء، لما له من أبعاد وآثار إيجابية في 
المجتمع، إذ تعتبر هذه العملية عمال إنســـانيا نبيال يساهم 
في إنقاذ حياة الكثير من البشـــر ممن يعانون من أمراض 
مستعصية. وعلى صعيد متصل أكد إسحاقي أن مجلس 
النـــواب يجـــب أن يقـــدم الدعـــم التشـــريعي ورّص البنـــاء 
القانونـــي لـــكل ما يخدم حيـــاة الناس ويحفظ ســـالمتهم 

ويعزز من مبادئ الُلحمة والتكافل بين البشر.

30 سنة

بدوره، وصف عضو مجلس الشـــورى واستشاري أمراض  
الضغـــط وزراعـــة الكلـــى أحمـــد العريـــض، حملـــة “حيـــاة 
جديدة” بأنها مشروع رائد لنشر الوعى بين الناس وحثهم 
علـــى تقبل هذا النوع من العالج، بعد أن أصبح معترًفا به 

في جميع الدول اإلسالمية واألوروبية وغيرها”.
وقال العريض “أتوقع أن تعاود الجهات الصحية المسؤولة 
عـــن هذا البرنامـــج )برنامج زراعة األعضـــاء خصوصا من 
المتوفيـــن دماغيا(، حيـــث ال يمكن تطبيقـــه والنجاح فيه 
إال بالتعـــاون بين الجهات المعنية بهذا الموضوع في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لنتمكن من االستفادة من هذه 
األعضاء ونقلها بين مستشـــفيات ومراكز زراعة األعضاء 

في المنطقة”.
المشـــروع  وضعنـــا  أن  ســـنة   30 قبـــل  “ســـبق  وأردف 
واستراتيجيات التعاون في هذا المجال وأن يكون المركز 
الرئيـــس فـــي مدينـــة الرياض يربـــط بقية المراكز بشـــبكة 
إلكترونيـــة لمعرفة احتياجـــات المواطنين والمقيمين في 
هذه المستشفيات المختلفة، ونقلها بأسرع وقت بين هذه 

الدول بواسطة أسطول من الطائرات الطبية”. 
وواصـــل العريـــض “ولقد نجحت التجربة في تســـعينيات 

القرن الماضي، وتم نقل أعضاء بين البحرين والســـعودية 
والكويت، وما زالت اإلمارات والكويت واإلمارات تستفيد 
من هذا البرنامج الذى عملنا على إنشائه، ولألسف خرجنا 

منه حاليا، وال أعرف األسباب التي أدت لذلك”.
الخدمـــات  إدارة  فـــي  للمســـؤولين  “نصيحتـــي  وتابـــع 
الطبيـــة والصحية، بإعـــادة هذا التعاون بيـــن هذه المراكز 
واالســـتفادة مـــن اإلمكانيات التـــي قدمتها الســـعودية لنا 
خالل فترة التســـعينيات من القرن الماضي، واالســـتفادة 
األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المتخصصيـــن  الجراحيـــن  مـــن 
والموجوديـــن فـــي البحرين الذيـــن أجروا ســـابقا عمليات 
كثيـــرة لزراعة الكلـــى في مجمع الســـلمانية، وهم يعملون 
حاليـــا فـــي مستشـــفيات خاصـــة بعـــد تقاعدهـــم”، داعيـــا 
العريـــض إلى إنشـــاء مركـــز وطنـــي لزراعـــة األعضاء في 

البحرين له استقاللية إدارية ومالية.

شروط وضوابط

إلى ذلك، أفاد نائب رئيس لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس 
الشـــورى درويـــش المناعي أن التبـــرع باألعضاء هو أعلى 
درجـــات التواصل بالحيـــاة، حيث يعتبر التبـــرع نوعا من 
اإليثـــار المحمـــود وبمثابة صدقـــة جارية، علـــى أن يكون 
نقل األعضاء من دون مقابل مادي أو معنوي مطلقا حتى 

يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة”.
وأردف المناعـــي “هنالـــك آيات قرآنيـــة عديدة حثت على 
التبـــرع، وأخـــص بالذكر ســـورة المائدة، إذ جـــاء في اآلية 
٣٢ منهـــا قولـــه تعالـــى: )ومن أحياهـــا فكأنما أحيـــا الناس 
جميعا(”.  ونوه المناعي إلى “أن هللا خلق اإلنسان وكرمه، 
لذلك حرص اإلســـالم على حياته وعدم اإلضرار به، لذلك 
أمـــرت الشـــريعة الســـمحاء اإلنســـان باتخاذ كل الوســـائل 
التـــي تحافـــظ علـــى ذاتـــه وحياتـــه وصحتـــه وتمنـــع عنه 
األذى،  وبهـــذا الخصوص هناك فتاوى عديدة صدرت من 
العالم اإلسالمي بجواز نقل والتبرع باألعضاء”، مستدركا 
بالقـــول، “البـــد مـــن شـــروط وضوابـــط وضعهـــا العلمـــاء 
ووضعتهـــا المجامـــع الفقهية وهذه الشـــروط عبر حالتين: 
األولـــى النقـــل مـــن الحي إلـــى الحـــي، والثانيـــة النقل من 

الميت إلى الحي”.

منال الشيخ

خذوا أعضائي بعد وفاتي
Û  حملة التبرع باألعضاء التي أطلقتها “البالد” بعنوان “حياة جديدة” هدفها

زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهمية التبــرع باألعضاء للمرضــى والمحتاجين 
لبعــض وظائــف الجســم، وهــا أنا أقــول من باب دعــم الحملة “إنــي تبرعت 
بأعضائي لصالح وزارة الصحة قبل سنوات وبحضور شخصين شهود في 
حــال وفاتــي.. خــذوا أعضائــي لمن يحتــاج إلى كلى أو كبــد أو قرنية ورئة 

وقلب والخ... من بقية أعضاء الجسم”.
Û  حمــالت التبــرع بالــدم اإلنســانية تنقــذ أرواح مرضــى فقــر الــدم المنجلــي

الــدم  كالســكلر والثالســيميا والهيموفيليــا وتســاهم فــي تعويــض نقــص 
للحوامل وجرحى الحوادث المرورية والخ...، حيث إن كيس الدم الواحد 
ينقــذ مــا ال يقــل عن 4 أطفــال، وحمالت التبــرع باألعضاء يجــب أن تكون 
ثقافــة اجتماعيــة يشــجع عليها رجال الدين واألطبــاء واإلعالميون وبقية 
النخــب، حيــث إن رفــع مســتوى الوعي وإشــاعة ثقافــة التبرع، ســتوفر لنا 
“بنك لألعضاء” يوفر على الدولة ميزانية شراء األعضاء لمن يحتاج دون 
انتظــار لفتــرة طويلــة وإنهاء معانــاة التعايش مع آالم األمــراض بين أفراد 

العائلة البحرينية.
Û  كمــا تلعــب الحمــالت اإلنســانية دورا كبيــرا فــي تعزيــز االنتمــاء الوطنــي

وترســيخ روح المواطنــة بيــن أفراد الشــعب، لما لها من ثمــار إيجابية على 
صحة المجتمع.

Û  )16( من المرســوم بقانون رقم )ومــن بــاب التذكيــر جاء في المــادة رقم )2
لســنة 1998 بشــأن نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية، “يجــوز للشــخص أن 
يتبــرع أو يوصــي بأحد أعضاء جســمه على أن يكون كامــل األهلية قانونًا 
ويكون التبرع بموجب إقرار كتابي، ويشهد عليها شاهدان كامال األهلية”.

hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول

المزارع عبدالشهيد شمطوطالمزارع فاضل البقالي خالل حديثه لــ“البالد” المزارع سيد سعيد

إبراهيم النهام

خالد بوعنقعلي إسحاقيدرويش المناعيأحمد العريض

حملة “حياة جديدة” ستعين المرضى على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
المتبرع الواحد قادر على إنقاذ حياة 9  أشخاص... نواب وشوريون:



أعلن مشرف الخدمات األرضية في 
شـــركة مطار البحرين راشد الذوادي 
)53 عامـــا( عـــن ترشـــحه بلديـــا عـــن 
الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية 
)مدينة حمد(، مبينا أن سبب ترشحه 
يتمثـــل فـــي المشـــاركة فـــي العمـــل 

لتطوير ودفع مسيرة العمل البلدي.
ويشـــغل مقعـــد الدائـــرة فـــي الوقت 
الحالي العضو عبدهللا القبيسي الذي 
أبـــدى الذوادي رأيه في تقييم أداءه 

قائـــاً: ممتـــاز ونشـــيد لـــه بالمجهود 
الطيب.

علمًا بأن القبيسي أحرز 3291 صوت 
مقابل 2306 لصالح احمد شـــعبان و 
عـــن النســـب المئويـــة فقـــد تبيـــن أن 
نسبة القبيســـي في انتخابات 2018 
كانـــت 58.80 % بينما شـــعبان كانت 

نسبته 41.20 % .
بالدائـــرة  المتوقعـــون  والمرشـــحون 
زهـــرة رحيمي ومحمد األنصاري في 

الوقت الحالي.

مشرف بشركة المطار سينافس القبيسي

المعرفي يقترح إطالق مبادرات إضافية لتعزيز التعافي االقتصادي
اقتـــرح النائـــب الســـابق محمـــد المعرفي 
للمواطنيـــن  مســـاعدات  حزمـــة  تقديـــم 
فـــي الفتـــرة القادمة بالصيـــف ولمدة 
ســـتة أشـــهر على األقل، تســـتهدف 
الطبقـــات االجتماعيـــة المتوســـطة 
تلـــك  مـــع  ماليـــة  ســـيولة  لتحقيـــق 
الشـــرائح المســـتهدفة والتـــي بدورهـــا 
ســـتحقق تدفقا ماليا مباشـــرا ألســـواق 
التجزئة والسلع االستهاكية األساسية، 
والتموينيـــة لألســـر البحرينيـــة، بمـــا 
يســـهم في تحقيـــق االنتعاش 
المســـتدام وذلك سيصب 
لتطبيـــق  تأكيـــد  بـــكل 
التعافـــي  خطـــة 

االقتصادي.
المعرفي،  وشـــدد 
يعتـــزم  الـــذي 

“رابعـــة  عـــن  نيابيـــا  ترشـــحه  تجديـــد 
فـــي  مجمعـــات  تمثـــل  التـــي  الجنوبيـــة” 
البحيـــر وهـــورة ســـند والنويـــدرات، على 
أن المرحلـــة الحاليـــة هـــي عنـــق الزجاجة 
لجميـــع دول العالم التي تتســـابق لتجاوز 
المرحلـــة وجذب االســـتثمار، وأول الدول 
المتعافيـــة والمســـتقرة ســـتكون الخيـــار 

األفضل للمستثمر.
ورأى أن مـــن أولى خطوات هذه المرحلة 
الشـــخصية  القـــروض  أقســـاط  تأجيـــل 
للمتعثرين وإيقـــاف الفوائد البنكية لفترة 
بـــان األداء االيجابـــي  كافيـــة، خصوصـــا 
الـــذي حققه القطـــاع المصرفـــي بالمملكة 
وللـــه الحمـــد مبشـــر، وهنـــا يأتـــي االيعـــاز 
والتوجيـــه بالمزيـــد من دعـــم المواطنين 

واعادة هيكلة القروض للمتعثرين.
وقـــدم المعرفـــي خارطة طريـــق مقترحة 

للمرحلـــة المقبلـــة، ومـــن أبـــرز معالمهـــا ما 
يأتي:

إيقاف الرسوم الحكومية على  «
المواطنين األقل حظا، وعدم 

احتساب اي مبالغ لتزويد الكهرباء 
والمياه على الشريحة األولى من 
حساب المستهلكين المستهدفين 

من ذلك االيقاف الذي نأمل أن 
يصل لستة أشهر.

إيقاف رسوم المركبات والتسجيل،  «
ونقل الملكيات للمركبات، وكذلك 

نقل ملكيات العقارات و االستحواذ 
على الشركات، مما سيسهم في 

انتعاش التداول في السوق.
دعم المؤسسات والشركات  «

الصغيرة والمتوسطة، من خال 
اعفائهم من غرامات التأخير، 

ورسوم التسجيل لألنشطة 
التجارية، لهذا العام.

التركيز على خلق فرص عمل  «
استراتيجية للكفاءات البحرينية، 

سواء بالتوظيف المحلي وخلق 
فرص عمل مجدية ذات مردود 
مالي مناسب لضمان االستقرار 

االسري والنسيج المجتمعي.
مضاعفة قيمة عاوة الغاء  «

لمستحقيه في هذه الفترة 
االنتقالية، واحتساب العاوة 

بشكل يضمن العدالة االجتماعية، 
بحيث يعتبر عدد أفراد األسرة 

للمعيل وليس مبلغ مقطوع لاسرة 
الواحدة.

إنعاش القطاع العقاري و السياحي،  «
وذلك بإيقاف الضريبة على الفنادق 

والمرافق السياحية لتمكينهم من 
تقديم عروض تنافسية خال هذا 

الموسم وجذب الزوار، وتسهيل 
حركة المستثمرين واسرهم 

لتمكينهم من االطاع على السوق 
البحريني .

النظر في آلية التدريس عن بعد  «
من خال وزارة التربية والتعليم، 

واعتبارها فرصة حقيقية لتوظيف 
المعلمين والمعلمات البحرينيين، 

وفتح باب التسجيل البناء 
المقيمين من غير البحرينيين، 

برسوم غير ربحية تكفل تغطية 
مصاريف المبادرة، وخصوصا أبناء 

المستثمرين واالدارات العليا في 
شركات االستثمار، بحيث يصبح 
القطاع التعليمي الحكومي عامل 

جذب مهم.

العالي وابنه في عالي... والعود ضد خاله في الدير
مرشحان من عائلة المقهوي في عراد والحد... والدواسر يهيمنون على البديع

في ظل انتشـــار إعانات الترشـــح في 
البحريـــن،  ودوائـــر  محافظـــات  كاّفـــة 
واستعداد العديد للخوض في المعترك 
االنتخابي شـــهدت مجموعة من دوائر 
المملكـــة منافســـة انتخابية مـــن أفراد 
العائلـــة الواحدة إلى جانب دعم نيابي 

وبلدي من ذات العائلة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعلـــن اإلعامـــي 
محمـــد العالـــي ترشـــحه نيابًيـــا للدائرة 
الخامســـة بالمحافظة الجنوبية والتي 
يمثلهـــا النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان إلى 
جانـــب دخـــول والـــده الممثـــل البلـــدي 
الحالـــي لـــذات الدائـــرة فـــي المجلـــس 
عبدالعزيـــز  حســـين  منافًســـا  البلـــدي 

وسعاد خلف.
أما فـــي محافظـــة المحرق فقـــد تقدم 
العضـــو البلـــدي الســـابق علـــي نصـــوح 
لدخول الســـباق االنتخابـــي إلى جانب 
الحالـــي  البلـــدي  الممثـــل  أختـــه  ابـــن 
للدائرة فاضـــل العود، وبّينت محافظة 
المحـــرق وجـــود مترشـــحين مـــن ذات 
العائلة على المقاعد البلدية، فقد أعلن 
الممثل البلدي الحالي لســـابعة المحرق 
“مدينة عراد وحالتي السلطة والنعيم” 
التجربـــة  خـــوض  المقهـــوي  أحمـــد 
االنتخابيـــة للمـــرة الثانيـــة بعـــد فـــوزه 
بالكرســـي البلـــدي للدائرة، إلـــى جانب 
منافســـة قريبـــه محمد المقهـــوي على 
ذات الكرســـي في مدينة الحد للدائرة 

الثامنة مـــع عبدالعزيـــز الكعبي الممثل 
الحالي للدائرة ومحمد آل محمود.

وبالنســـبة لقبيلة الدواسر والتي بّينت 
حضورها من خال االستعداد للمعترك 
االنتخابـــي عبـــر إعـــان 8 مـــن أفرادها 
للترشح في 4 دوائر مختلفة، فقد أعلن 
المترشـــح حمد الدوسري الخوض في 

الســـباق االنتخابي في ثالثة الشـــمالية 
لينافـــس محمـــد الدوســـري علـــى ذات 
الكرســـي، وبلدًيا دخل علي الدوســـري 
المنافســـة مـــع محمـــد الدوســـري على 

تمثيل الدائرة بلدًيا.
وفـــي رابعـــة الجنوبيـــة يتنافـــس فهـــد 
الدوســـري علـــى تمثيـــل الدائـــرة نيابًيا 

 ,929  ,646  ,645  ,643 للمجمعـــات 
931, 939 إلـــى جانب محمد المعرفي، 
وفي تاســـعة الجنوبية يتنافس النائب 
الحالي بدر الدوســـري مع طال بشير، 
باإلضافة إلى منافســـة البلـــدي الحالي 
لدائرة عيســـى الدوســـري في عاشـــرة 

الجنوبية مع حزام الدوسري.

فاضل العود 

إدارة “المنبر اإلسالمي” لم تتلقَّ طلبات من أعضائها للترشح
الجمعية تدرس الخيارات بالمحافظات األربع... العمادي لـ“^”:

قـــال األميـــن العـــام للمنبـــر الوطنـــي 
محمـــد  الســـابق  النائـــب  االســـامي 
العمـــادي لصحيفة الباد إن الجمعية 
تدرس فـــي الوقت الحالي الخيارات 
المطروحـــة فـــي المعتـــرك االنتخابي 
في كاّفة محافظـــات المملكة، وعلى 
الرغـــم من الدعـــم المالـــي الحكومي 
المقطـــوع والقليل ســـتقوم الجمعية 
بتوفيـــر كاّفة أوجه الدعم المناســـب 
للمترشـــحين حيـــث تقـــوم الجمعيـــة 
بدراســـة طلبات المترشحين مع آلية 

الدعم التي ستقدمها لهم.
وبّين العمـــادي  لـ”الباد” أن الجمعية 
تقـــوم فـــي الوقـــت الحالـــي بتمريـــر 
أعضائهـــا  علـــى  الترشـــيح  طلبـــات 
ولكنهـــا لـــم تســـجل أّيـــة رغبـــات من 
اآلونـــة  خـــال  بالترشـــح  األعضـــاء 

األخيرة.
يشـــار الـــى أن العمـــادي نائب ســـابق 
لفصليـــن تشـــريعيين )برلمـــان 2010 
و2014(، وســـقط بانتخابـــات برلمان 
باســـم  الحالـــي  النائـــب  أمـــام   2018
المالكـــي، الـــذي فـــاز بتمثيـــل الدائرة 
الشـــمالية  المحافظـــة  مـــن  العاشـــرة 

)بعض مجمعات مدينة حمد(.
وتهـــاوى عـــدد أعضـــاء كتلـــة المنبـــر 

االســـامي منـــذ برلمـــان 2002 حتى 
اليـــوم. وكان العمـــادي هـــو الناجـــي 

الوحيـــد مـــن مرشـــحي قائمـــة المنبر 
ثـــم   2014 برلمـــان  انتخابـــات  فـــي 

أخفقت الجمعية فـــي ايصال أي من 
مرشحيها تحت القبة لبرلمان 2018.

وصل إقرار الذمة المالية للعمادي )صورة أرشيفية(
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مروة أحمد

مروة أحمد

عدد أعضاء كتلة المنبر اإلسالمي

عدد النوابالفصل التشريعي

7برلمان 2002

7برلمان 2006

2برلمان 2010

1برلمان 2014

0برلمان 2018

لم يحددبرلمان 2022

علي النصوح محمد المقهوي 

محمد العالي  حسين العالي  أحمد المقهوي 

عبدالله القبيسيراشد الذوادي

منال الشيخ

شهدت اآلونة األخيرة زيادة في إعانات 
محافظـــة  أن  إال  للمجلســـين،  الترشـــح 
المحـــرق شـــهدت إعاًنـــا واحـــًدا المـــرأة 
وهـــي المحاميـــة هنـــادي الجـــودر والتي 
تعتزم الترشـــح بخامســـة المحـــرق )جزر 
أمـــواج وديـــار المحـــرق وقالـــي(، وفـــي 
المحافظة الجنوبية سجلت إعاًنا واحًدا 
في في الدائرة السادســـة لسيدة األعمال 

نادية العمر.
وســـجلت العاصمـــة ترشـــح 5 نســـاء لحد 

اآلن، ففي الدائرة الثانية تترشح النقابية 
ســـعاد مبـــارك مـــع سوســـن كمـــال علـــى 
كرســـي النواب، وفي الســـابعة تتنافسان 
اإلعاميـــة أمل محمـــد والتربوية إبتهاج 
خليفة، وفي العاشـــرة دخلت مروة خليل 
الســـباق لتنافـــس النائـــب علي إســـحاقي 

وهاني علي.
بدريـــة  تتنافـــس  الشـــمالية،  وفـــي 
عبدالحســـين علـــى كرســـي الدائـــرة بلدًيا 
وفـــي خامســـتها تواجـــدت ســـعاد خلف، 
أمـــا في ســـابعة الشـــمالية فســـجلت أكبر 
منافسة بعدد 6 مترشحين نصفهم نساء.

هنادي ونادية تقارعان رجال المحرق والجنوبية
نادية العمرهنادي الجودر

مروة أحمد

أعلـــن رئيس الخدمات االدارية والمالية 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم عمـــاد العلـــي 
عبـــر “الباد” عزمه الترشـــح لانتخابات 
البلدية فـــي الدائرة الثانيـــة بالمحافظة 

الجنوبية )مدينة عيسى(.
وقـــال أنـــه يأمـــل لتحســـين الخدمـــات 
وتطويـــر األعمـــال المتعلقـــة بالمجلـــس 
البلـــدي، ومطمعـــه الوحيـــد هـــو تحقيق 
تنميـــة  علـــى  والعمـــل  العـــام  الصالـــح 

وازدهار المملكة.
الجديـــر بالذكر أن العضو البلدي الحالي 
مال هللا شـــاهين أحرز في الدور الثاني 
3013 صوت مقابل 2067 صوت لصالح 
محمد الخال و عن النســـب المئوية فقد 
اشارت إلى أن شاهين حصل على نسبة 
59.31 % بينما الخال فقد كانت نســـبة 

.% 40.69
وترشـــح فـــي الدائرة بجانـــب العلي كل 

من: يحيى سيادي ومبارك فرج.

مسؤول بـ “التربية” يترشح ضد مال اهلل بـ“المدينة”
مال الله شاهين عماد العلي
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محرر الشؤون المحلية

وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي أنه وفي إطار الجهد التطويري 
المتواصـــل الـــذي تبذلـــه إدارة المناهج، 
فقـــد تولت وحدة مناهـــج اللغة العربية 
للتعليـــم األساســـي مهمـــة تطوير وثيقة 
منهج اللغـــة العربية للتعليم األساســـي، 
وفـــق أحـــدث التوجهـــات والمعايير في 
تعلـــم اللغـــات، حيـــث تم تأليف سلســـلة 
)براعم العربية( الخاصة بالحلقة األولى 
مـــن التعليـــم األساســـي، وســـيتم طـــرح 
المنهـــج للصـــف الثالـــث االبتدائـــي فـــي 
العام الدراســـي الجديـــد 2022/ 2023م، 
فـــي المدارس الحكومية والخاصة، بعد 
أن تم تدريســـه للصفيـــن األول والثاني 
االبتدائـــي خـــال العاميـــن الدراســـيين 
الســـابقين. وأوضـــح الوزير أن سلســـلة 

)براعم العربية( تواكب أحدث النظريات 
األم  اللغـــة  بتعلـــم  المتعلقـــة  التعليميـــة 
وتعليمها، إذ ُبنيت السلسلة على اعتماد 
اللغـــة  الكتســـاب  مدخـــا  الطفـــل  أدب 
الدراســـي  الصـــف  داخـــل  وممارســـتها 

وخارجه.

طرح “براعم العربية” للصف الثالث االبتدائي

أكـــد مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
إبراهيـــم الجودر وجـــود عدد من 
المخاطبـــات بين وزارة اإلســـكان 
بخصـــوص  البلديـــات  وشـــؤون 
الوحـــدات  عـــن  تقريـــر  إعـــداد 
السكنية حال وجود مخالفات من 
عدمه بهدف اســـتكمال إجراءات 
تمليك الوحدة السكنية لصاحبها.
علـــى  رده  فـــي  الجـــودر  وأشـــار 
بلـــدي  مجلـــس  لرئيـــس  ســـؤال 
المحـــرق غـــازي المرباطي بشـــأن 
اســـتحداث وزارة اإلســـكان آليـــة 
إجـــراءات  الســـتكمال  جديـــدة 
تمليـــك الوحدة الســـكنية، إلى أن 
الـــوزارة بدأت العمل بهذا اإلجراء 

منذ 10 مارس 2021.
ويترتب على تخصيص المســـكن 
بحســـب القـــرار 909 لســـنة 2015 
تمكيـــن المنتفـــع بـــع تمهيـــًدا لنقل 

ملكيته إليه نهاية مدة االنتفاع.

للقانـــون  وفًقـــا  المنتفـــع  ويلتـــزم 
ذاتـــه بســـداد األقســـاط الشـــهرية 
تحصيـــل  لنظـــام  وفًقـــا  للبنـــك 
الشـــهرية  األقســـاط واإليجـــارات 
المترتبة على الخدمة اإلســـكانية 
بالبنـــك،  المعتـــد  المخصصـــة 
ويحســـب مبلـــغ القســـط الشـــهري 
للخدمة اإلســـكانية بالتناســـب مع 
مدة الســـداد على أال يزيد القسط 
الشـــهري علـــى 25 % مـــن الدخل 

الشهري لرب األسرة.

الجودر: تقرير مخالفات بلدية 
لتمليك الوحدة بعد سداد قيمتها

“الثروة الحيوانية” تعرض عدًدا من الحيوانات للمزايدة العامة
للثــروة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزارة  وكيــل  أعلــن 
الحيوانيــة خالــد حســن عن طــرح الوكالة الحيوانــات الموجودة لديهــا في محطة 
الهملــة للبيــع، وذلــك بعــد انتفــاء الهدف مــن تربية هــذه الحيوانات بمحطــة الهملة 

لألبحاث العلمية.

وذكـــر وكيل الثـــروة الحيوانيـــة أن هذه 
معايـــدات  عـــدة  بعـــد  تأتـــي  المزايـــدة 
طرحتها الوكالة ســـابقا تـــم بيع فيه عدد 

من األغنام والماعز واالبقار.
وقـــال إن وكالة الثـــروة الحيوانية وعبر 
مجلـــس المزايدات والمناقصات، تعرض 
عـــددا مـــن الحيوانـــات للمزايـــدة العامة، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه الحيوانات تنقســـم 

إلـــى قســـم يمثـــل ســـالتين مـــن الماعز، 
ســـالة )الماعـــز العارضـــي( وهـــي )دمـــاء 
نقية(، وســـالة )الماعز الشامي الزرايبي( 
تـــم إنتاجهـــا  وهـــي حيوانـــات منتخبـــة 

بمحطة الوكالة.
وأضاف “فيما يمثل القســـم الثاني يمثل 
خمـــس ســـاالت مـــن األغنـــام، وتشـــمل 
المعروفـــة  العواســـي(  )أغنـــام  “ســـالة 

النعيمـــي(،  )أغنـــام  باســـم  خليجيـــا” 
وفقـــا”  فـــي مجموعـــات  موزعـــة  وهـــي 

للـــون صوفهـــا ورأســـها، فمنهـــا الكريمـــي 
ومنهـــا الدبســـي ومنها األبيض، وتشـــمل 
تلقيح)طلوقـــات(  فحـــول  المجموعـــة 
العســـاف،  وســـالة  ومجربـــة،  منتخبـــة 
وهـــي ســـالة محســـنة تـــم تطويرها في 
باد الشـــام )فلسطين واألردن(، ومحطة 
الهملـــة لربما تكون الموقـــع الوحيد الذي 
يمتلك هذه السالة إذ تمتاز هذه السالة 
بـــوالدات التوائم وســـرعة نمـــو المواليد 

وبإنتاجها للحليب”.
ضمـــن  مـــن  يوجـــد  “وكذلـــك  وتابـــع 
الحيوانـــات المعروضـــة للمزايـــد ســـالة 
الطـــم طـــم والحبصـــي البحرينـــي وهـــي 
)دمـــاء نقية(، تضم فحـــول تلقيح بألوان 

جميلة ومواصفات جســـمانية وانتاجية 
عاليـــة” مضيفـــا “وكذلـــك يوجـــد خليـــط 
نتـــاج  وهـــي  الـــرأس  أســـود  الصومالـــي 
الصومالـــي  مـــن  نقيـــة  فحـــول  ضـــرب 
أســـود الرأس مع إناث خليط من ســـالة 
العواســـي، تمتـــاز هـــذه الســـالة بقدرتها 
العاليـــة على تحمـــل الظـــروف المناخية 
القاســـية ونشـــاطها الجنســـي المســـتمرة 
وبحســـب خبـــراء التـــذوق، فـــإن لحمهـــا 

يمتاز بالطراوة والطعم المرمري”. 
وهـــي   )F1( ســـالة  “وأخيـــرا  وأضـــاف 
إنـــاث ناتجـــة مـــن ضـــرب فحـــول نقيـــة 
من ســـالة العســـاف مـــع إنـــاث نقية من 
سالة العواســـي، وهي إناث يظهر عليها 

بوضـــوح قـــوة الهجيـــن، هذه اإلنـــاث لم 
للمربـــي  وفرصـــة  وجاهـــزة  بعـــد  تلقـــح 

الراغب في امتاك حيوانات جيدة”. 
وأكد وكيل الثـــروة الحيوانية أن “جميع 
منتخبـــة  التلقيـــح(  )كبـــاش  الطلوقـــات 
وهي فرصة للمربين لتحســـين ساالتهم 
الراغبيـــن  داعيـــا  اإلنتاجيـــة،  الضعيفـــة 
فـــي الدخـــول فـــي المزايـــدة الحصـــول 
علـــى مســـتندات المزايـــدة الدخول على 
موقع مجلس والمناقصـــات والمزايدات 
واالتصـــال على أرقـــام التواصـــل التالية 

36000160 - 17987236
17987405 – 39451955 لمـــن يرغـــب 

في مزيد من االستفسارات”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خالد أحمد حسن

رعاية متكاملة وخدمات طبية 24 ساعة لنزالء “اإلصالح”
شعرنا بالرضا العام من خالل تعاملنا معهم... أطباء بـ “الصحة”:

تلتزم وزارة الصحة، وفي إطار المســـئوليات والواجبات 
المنوطـــة بها، بتقديم كافة الخدمـــات الصحية والرعاية 
الصحيـــة المتكاملة لنزالء مراكـــز اإلصاح والتأهيل، بما 
يحفـــظ حياتهـــم وســـامتهم ويســـهم في تعزيـــز مبادئ 
وقيم حقوق اإلنســـان. وفي هذا اإلطار تتنوع الخدمات 
الصحيـــة المقدمة بهدف معالجة كافة األمراض التي قد 
يتعـــرض لها النزالء، ســـواء في مجـــال الصحة العامة أو 
التـــي تتطلـــب معالجتها مزيـــًدا من الرعايـــة والخدمات 

الصحية الدقيقة.
وتبقى هذه الرعاية الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة 
للنـــزالء، مـــن خـــال طواقـــم طبيـــة علـــى مســـتوى عال 
وعلى مدار الســـاعة، أحد أشكال تطبيق حقوق اإلنسان 
كممارســـة يومية ومنهـــاج عمل. وهو ما يتـــم على مدار 
الســـاعة سواء من خال معاينة الحاالت وتقديم العاج 
الـــازم أو عبـــر توفيـــر كافـــة الســـبل التي تضمـــن حماية 

صحة وسامة النزالء. 
العامـــة  أكـــدت استشـــاري الصحـــة  الســـياق،  فـــي هـــذا 
بـــوزارة الصحـــة كوثر العيـــد على مبادئ الصحـــة العامة 
المطبقة والقيام بالزيارات الميدانية والتعريف باللوائح 
واإلجـــراءات الخاصة بكيفية التبليغ والوقاية والتعامل 
مـــع مختلف األمراض الســـارية مما يســـهل علـــى الجميع 
معرفة إجـــراءات التعامل مع هذه األمراض، منوهة إلى 
االهتمـــام بالدالئـــل اإلرشـــادية والتواصـــل مـــع المعنيين 
بالصحـــة العامة بصورة دورية ومســـتمرة وال ســـيما في 

حـــال وجـــود حـــاالت من األمـــراض الســـارية مثـــل فترة 
جائحة الكورونا.

وأوضحـــت العيـــد أن هنـــاك طاقمـــا طبيـــا يقـــوم بتقديم 
الرعايـــة الطبيـــة والخدمـــات الازمة وتحويـــل المرضى 
إلـــى مجمع الســـلمانية الطبي لعمل الفحوصـــات الازمة 
والعـــاج إن لزم األمر، كما يتـــم عمل الفحوصات الطبية 
الازمة للنزالء الجدد وتطبيق الحجر الصحي عليهم ثم 
إدخالهم إلى المركز بعد التأكد من خلوهم من الفيروس. 
وأيًضـــا يتم فحص جميع الموظفين والضباط المناوبين 
قبـــل دخـــول المبنى لمنـــع نقل الفيـــروس للنـــزالء، ويتم 
إعطاء جميع النـــزالء محاضرات وقائية وعرض مقاطع 

فيديو لكيفية منع انتشار الفيروس.
مـــن جهتـــه، أشـــاد استشـــاري المـــخ واألعصـــاب بـــوزارة 
الطبيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  هانـــي حميـــدان  الصحـــة 
المقدمـــة، منوهـــا إلـــى تنظيـــم زيـــارات دورية مســـتمرة 
إلجـــراء  الطبـــي  الســـلمانية  لمجمـــع  النـــزالء  لمراجعـــة 
الفحوصـــات التـــي يحتاجونها والحصول علـــى األدوية 
الازمـــة، مضيفـــا “لمســـنا مـــن خـــال تعاملنا مـــع النزالء 
مـــدى الرضا العـــام عن الخدمات الصحيـــة والطبية التي 
يتـــم تقديمها لهم” الفتا إلى اســـتمرار التعاون في مجال 
تقديـــم الخدمات الطبية التي تســـاهم في وقاية وعاج 

النزالء. 
في ذات الســـياق، أشـــار أخصائي أمـــراض الكلى بوزارة 
الصحـــة وحيـــد خليل إلى أنه خال جائحـــة كورونا كان 
مـــن الصعب حضور النـــزالء المرضى إلى المستشـــفيات 
الخارجيـــة، وعليـــه باشـــر األطبـــاء زيارتهـــم لاطمئنـــان 

عليهـــم، بخاصـــة مرضـــى الكلـــى ومـــن لديهـــم أمـــراض 
الضغط والســـكر، للتأكد من حالتهم الصحية وحصولهم 
علـــى العاج الازم، في ضوء االهتمام بصحة وســـامة 

النزالء وتلقيهم العاج الازم في كافة الظروف. 
بالمستشـــفيات  معديـــة  أمـــراض  أخصائـــي  أكـــد  كمـــا 
الحكومية أحمد العلوي، على المتابعة المســـتمرة للنزالء 
فـــي مختلف التخصصات، منوها إلى إجراء الفحوصات 
والتحاليـــل ونقـــل أي مريـــض إلى المستشـــفى في حال 
تطلب األمر ذلك، مشيرا إلى المستوى العالي في العاج 

وتوفير كافة المتطلبات الطبية. 
مـــن جهته، أشـــار رئيس وحـــدة الطب النفســـي الجنائي 
بوزارة الصحة فاضل النشـــيط إلى توفير االستشـــاريين 
النفســـيين لتلبية كافة االحتياجات النفســـية والعاجية 
للنـــزالء والتـــي تتضمـــن إجـــراء المقابـــات مـــع الحاالت 
التي تســـتدعي تدخل مستشـــفى الطب النفسي، مؤكًدا 
أن االهتمام بســـامة الصحة النفسية للنزالء، يسهم في 
االنســـجام والتوافق النفســـي واالجتماعي والقدرة على 

االنتاج والعطاء.
في ذات السياق، أوضحت جهينة بوهندي )طبيب عائلة 
بـــوزارة الصحـــة( أن اآللية المعمول بهـــا لتقديم خدمات 
الرعايـــة الصحية للنزالء، قائمة ومســـتمرة بهدف توفير 
باقـــة صحيـــة متكاملـــة لـــكل نزيـــل، مشـــيرة إلـــى إعداد 
ســـجل صحي لكل نزيل يتضمن كافة المعلومات الطبية 
والصحيـــة لمتابعتـــه مـــن قبـــل االستشـــاريين، كمـــا يتم 
اســـتخدام أحـــدث األجهـــزة والتقنيـــات للحصـــول علـــى 

خدمات طبية وقائية وعاجية شاملة.

فاضل النشيط هاني حميدانوحيد خليل كوثر العيدجهينة بوهندي أحمد العلوي

إبراهيم الجودر

سيدعلي المحافظة

قال رئيـــس لجنة الخدمات والمرافق 
المنطقـــة  بلـــدي  بمجلـــس  العامـــة 
الشـــمالية فيصل شـــبيب إن مشـــروع 
الرملي اإلســـكاني يشـــكو من افتقاره 
للخدمـــات األساســـية؛ نتيجـــة تأخـــر 
المخصصـــة  العقـــارات  تخطيـــط 
ضاحيـــة  فـــي  التجـــاري  لألغـــراض 

الرملي.
وأشـــار إلى أنه قام بطلب االستعجال 
المحـــات  مخططـــات  اعتمـــاد  فـــي 
الرملـــي،  ضاحيـــة  فـــي  التجاريـــة 
وذلـــك لتغطيـــة حاجـــة القاطنين من 
فـــي  المتمثـــل  الضروريـــة  الخدمـــات 
المخبز الشـــعبي وصالونـــات الحاقة 
مـــن  وغيرهـــا  والبقالـــة  والمغســـلة 

المحـــات التي يضطـــرون لتحصيلها 
من المناطق المجاورة.

وأكـــد ضرورة اإلســـراع فـــي تخطيط 
البنـــاء  إجـــازة  وإصـــدار  العقـــارات 
للمشـــروع الـــذي تأخـــر تنفيـــذه حيث 

كان مـــن المقـــرر البـــدء فـــي إنجـــازه 
أبريل الماضي، إذ من المقرر أن تضم 
المنطقة حسب المخططات 3 مناطق 

لـــكل  تجاريـــة تســـتوعب 9 محـــات 
واحد منها.

الرملـــي  ضاحيـــة  مشـــروع  ويعـــد 

أحـــد المشـــاريع اإلســـكانية الحديثـــة 
والواقع بالقرب من منطقتي سلماباد 
هكتـــار،   100 مســـاحة  علـــى  وعالـــي 

ويوفـــر 1261 وحدة ســـكنية و3240 
شـــقة ســـكنية، إلـــى جانـــب الخدمات 

والمرافق المختلفة.

الرملي بال خباز وحالق بسبب تأخر تخطيط المناطق التجارية
... شبيب: تضم 3 مناطق تجارية تسع لـ27 محلًّ

سيدعلي المحافظة

فيصل شبيب

مخطط المحالت التجارية بضاحية الرمليالرسم التخيلي للموقع التجاري األول

وزير التربية والتعليم
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تل أبيب ـ وكاالت

أعلن رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف 
كوخافي عـــن تحديـــد آالف األهداف 
بينهـــا منظومـــة الصواريـــخ والقذائف 
والراجمـــات التـــي ســـيتم ضربهـــا في 

حال نشوب حرب مع لبنان.
وقـــال كوخافي في كلمة ألقاها خالل 
“المؤتمـــر الوطنـــي للجبهـــة الداخلية” 
بشـــأن احتمال اندالع حرب مع لبنان: 
األهـــداف  آالف  ببلـــورة  قمنـــا  “لقـــد 
التـــي ســـيتم تدميرهـــا فـــي منظومـــة 
الصواريـــخ والقذائـــف التـــي يمتلكهـــا 

العدو”.
موجـــودة  األهـــداف  “كل  وأضـــاف: 
في خطـــة هجوم الســـتهداف مقرات 

الصاروخيـــة  والقذائـــف  القيـــادة 
هـــذه  مـــن  ومزيـــد  والراجمـــات 
األهداف... كل ذلك ســـيتم ضربه في 

دولة لبنان”.
وتوجه إلى اللبنانيين قائالً: “ســـنوجه 
ضربـــات كبيـــرة جـــدًا بالحـــرب ولكننا 
ســـنقوم بإنذار الســـكان وسنسمح لهم 
بمغادرة المناطق، وأقول لسكان لبنان 
أنصحكـــم بالمغـــادرة ليـــس فقـــط في 
بدايـــة الحـــرب، بـــل منذ بدايـــة التوتر 
األولـــى...  الرصاصـــة  إطـــالق  وقبـــل 
أنصحكـــم بمغـــادرة تلـــك المناطق ألن 
الهجـــوم ســـتكون بشـــكل غيـــر  قـــوة 

مسبوق”.

إسرائيل: سندمر آالف األهداف حال نشوب حرب مع لبنان

سنغافورة ـ أ ب

أعلـــن وزيـــر الدفاع الصينـــي أن بالده 
“ســـتقاتل حتـــى النهاية” لمنـــع تايوان 
مـــن إعـــالن االنفصال، وســـط تصاعد 
التوتـــر مـــع الواليـــات المتحدة بشـــأن 

الجزيرة.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع وي فنغـــي فـــي 
قمـــة “حـــوار شـــانغري-ال” األمنية في 
سنغافورة “سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل 
حتـــى النهاية. هذا هـــو الخيار الوحيد 
الذيـــن  “أولئـــك  وأضـــاف  للصيـــن”. 
يســـعون إلـــى اســـتقالل تايـــوان فـــي 
محاولـــة لتقســـيم الصيـــن بالتأكيد لن 
يصلـــوا إلى نهايـــة جيـــدة”، متابعًا: “ال 
ينبغـــي ألحـــد أن يقلـــل مـــن تصميـــم 

الصينيـــة  المســـلحة  القـــوات 
حمايـــة  علـــى  وقدرتهـــا 

وحدة أراضيها”.
واشـــنطن  وي  وحـــض 
على “الكف عن تشـــويه 

ســـمعة الصيـــن واحتوائهـــا... والكـــف 
عـــن التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للصين والتوقف عن اإلضرار بمصالح 
الصيـــن”، داعيًا إلى عالقة “مســـتقرة” 
بين الصين والواليات المتحدة والتي 

قال إنها “حيوية للسالم العالمي”.
ويأتي هذا الخطاب غداة تنديد وزير 
الدفـــاع األميركـــي لويـــد أوســـتن يوم 
الســـبت، بالنشـــاط العســـكري الصيني 
لالســـتقرار”  والمزعـــزع  “االســـتفزازي 
األعمـــال  وبـ”تنامـــي  تايـــوان  قـــرب 
العدائيـــة” من جانـــب بكين في أنحاء 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الصيـــن  بيـــن  التوتـــر  ويتصاعـــد 
بشـــأن  المتحـــدة  والواليـــات 
تايـــوان، التـــي تعتبرهـــا بكين 
جزءًا من أراضيها متوعدة 
لـــزم  إذا  بالقـــوة  بضمهـــا 

األمر.

الصين: سنقاتل حتى النهاية لمنع انفصال تايوان
القاهرة ـ أ ب

مـــن  ثالثـــة  جولـــة  إجـــراء  بهـــدف 
التعديـــالت  بشـــأن  المحادثـــات 
الدســـتورية الخاصـــة باالنتخابـــات، 
أمـــس  ليبيـــون،  مســـؤولون  عـــاد 
المصريـــة  العاصمـــة  إلـــى  )األحـــد(، 

القاهرة.
الخاصـــة  المستشـــارة  وأوضحـــت 
لألمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني 
ويليامز، أن “المحادثات المقامة في 
فندق بالقاهرة من المقرر أن تســـتمر 
حتى 19 يونيو، الجاري بهدف وضع 
إطار دســـتوري مطلـــوب لنقل البالد 
إلـــى انتخابات عامة في أقرب وقت 
ممكن”، إذ إن محادثات القاهرة تأتي 

فـــي أعقـــاب اشـــتباكات بيـــن 
قوات عدة فـــي العاصمة 

الليبية طرابلس.
ســـتيفاني  وأشـــارت 
ويليامـــز إلى أنـــه “من 

المزمع االســـتمرار في مناقشـــة عدد 
قليل من المواد المتنازع عليها بشأن 
الســـلطتين التشـــريعية والقضائية”، 
حيـــث بدأ مشـــرعو البرلمـــان الليبي، 
والمجلـــس  البـــالد،  شـــرقي  ومقـــره 
األعلى للدولة، وهو هيئة استشارية 
تعمـــل من غـــرب ليبيـــا، المفاوضات 

التي تتوسط فيها األمم المتحدة.
الجولتيـــن  فـــي  أنـــه  إلـــى  يشـــار 
الســـابقتين مـــن المحادثـــات، توصل 
الطرفـــان إلـــى توافـــق مبدئـــي على 
137 مادة من مشروع الدستور، من 
بينهـــا ما يتعلق بالحقوق والحريات، 
فيمـــا كان الخـــالف بشـــأن اإلطـــار 
مـــن  لالنتخابـــات  الدســـتوري 
رئيســـية  تحديـــات  بيـــن 
تسببت في فشـــل إجراء 
االنتخابـــات العامة في 

ديسمبر.

استئناف محادثات االنتخابات الليبية في القاهرة
سول ـ وكاالت

قـــال جيـــش كوريا الجنوبيـــة إن كوريا 
)األحـــد(،  أمـــس  أطلقـــت،  الشـــمالية 
فـــي البحـــر عـــدة قذائـــف مدفعيـــة في 
استعراض آخر للقوة بعد يوم من تعهد 
زعيمهـــا كيـــم يونـــغ أون بتعزيـــز القوة 

العسكرية لبالده.
 وبحســـب القيـــادة المشـــتركة لجيـــش 
كوريـــا الجنوبيـــة، فـــإن هـــذه القذائـــف 
كانت مـــن النوع التقليـــدي وذات مدى 
قصير نسبيًا وارتفاع منخفض. ويأتي 
إطالق قذائف المدفعية مع استعراض 
كيـــم يونـــغ أون يـــوم الســـبت ألهدافه 
لتعزيز القوة العسكرية للبالد والبحوث 
الدفاعيـــة “لحمايـــة الحقوق الســـيادية 

لكوريا الشمالية”، وذلك في ختام 
المركزية  اللجنـــة  اجتماعات 

لحزب العمال الكوري التي 
عقدت األسبوع الماضي.

اختبـــارات  وتجـــذب 

المدفعية التي تجريها كوريا الشمالية، 
عمليـــات  مـــن  أقـــل  خارجيـــًا  اهتمامـــًا 
أســـلحتها  لكـــن  الصواريـــخ.  إطـــالق 
المدفعيـــة طويلة المدى المنتشـــرة في 
المقدمـــة تشـــكل تهديـــدًا أمنيـــًا خطيرًا 
للمنطقـــة الحضريـــة المكتظة بالســـكان 
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، والواقعـــة على 
مســـافة تتراوح بين 40 و50 كيلومترًا 

فقط من الحدود مع كوريا الشمالية.
وتعد عمليـــات إطـــالق المدفعية اليوم 
هي األحدث في سلســـلة من اختبارات 
األســـلحة أجرتهـــا كوريا الشـــمالية هذا 
العـــام، وهـــو ما وصفـــه خبـــراء أجانب 
علـــى  للضغـــط  محاولـــة  بأنهـــا 
خصومها في واشنطن وسيول 
لتخفيـــف العقوبـــات الدولية 
بيونـــغ  علـــى  المفروضـــة 
يانـــغ وتقديـــم تنازالت 

أخرى.

كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف مدفعية في البحر

ثالثة انفجارات متزامنة 
في أفغانستان

وقعت ثالثة انفجارات متزامنة أمس )األحد(، 
كان  أفغانستان،  في  مختلفة  مقاطعات  في 
حسب  “طالبان”،  حركة  ألنصار  منها  هدفان 
ما أفادت به وكالة األنباء األفغانية “أسفاكا”.

ــه عــلــى جــانــب  ــ ــم زرعـ ــغــم تـ أســـفـــر انــفــجــار ل
الطريق في والية قندز عن إصابة ما اليقل 
عن 4 مدنيين بجروح، وفي مدينة فايز آباد 
عبوة  تفجير  تــم  بــدخــشــان،  إقــلــيــم  عــاصــمــة 
قبل  من  مجهز  للشرطة  مركز  بجوار  ناسفة 
حركة “طالبان”، وفي والية كونار، تم تفجير 

سيارة تقّل مسلحين تابعين للحركة.

تل أبيب تكشف عن إحباط محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا

بينيت: إيران تقترب “بشكل خطير” من امتالك سالح نووي
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  صـــرح 
“تلغـــراف”  لصحيفـــة  بينيـــت،  نفتالـــي 
البريطانية، أمس )األحـــد(، بأن “تحرك 
الغـــرب اآلن ضـــد إيـــران ســـيمنعها من 

امتالك سالح نووي”.
وقـــال بينيـــت إن “الغـــرب سيســـتيقظ 
إيـــران  تصبـــح  عندمـــا  تهديـــد  علـــى 
قـــوة نوويـــة”. وحذر رئيـــس الحكومة 
اإلسرائيلية من أن “إيران باتت تقترب 
برنامـــج  إنهـــاء  مـــن  خطيـــر”  “بشـــكل 
األسلحة النووية الخاص بها، وامتالك 
الســـالح النووي”. وأشار بينيت إلى أن 
“إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير 
مسبوق”. وتخصب طهران اليورانيوم 
بمســـتويات تزيد على 60 %، ما يوفر 
لهـــا مادة كافية لصنع قنبلة نووية، في 
حيـــن تنكر طهـــران أنها تصنع أســـلحة 
نوويـــة. واعتبرت صحيفـــة “تليغراف” 
أن امتالك إيران ألســـلحة نووية يمثل 
تهديدًا أمنيـــًا عالميًا رئيســـيًا آخر، إلى 

جانب الحرب الروسية في أوكرانيا.
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وأصـــدرت 
الذريـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة قبـــل 
أيـــام، قـــرارًا أميركيـــًا أوروبيـــًا ينتقـــد 
إيـــران رســـميًا لعـــدم تعاونهـــا، وذلـــك 
الماضـــي،  الشـــهر  ســـابق  تقريـــر  بعـــد 
أكدت فيه الوكالة عـــدم حصولها على 
يورانيـــوم  آثـــار  بشـــأن  “توضيحـــات” 
مخصـــب عثر عليها فـــي 3 مواقع غير 

مصرح عنها في إيران.

الوكالـــة،  قـــرار  علـــى  طهـــران  وردت 
األربعـــاء الماضـــي، بإغـــالق 27 كاميرا 

مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.
التـــي  فيينـــا،  محادثـــات  وتوقفـــت 
انطلقـــت فـــي أبريـــل 2021 مـــن أجـــل 
إعـــادة إحيـــاء االتفـــاق النـــووي، منـــذ 
مـــارس الماضـــي، بعـــد تعثر حـــل عدد 
مـــن الملفـــات. ولـــم تســـتبعد الواليات 
المتحـــدة وإســـرائيل اســـتخدام القوة 
تطويـــر  مـــن  إيـــران  لمنـــع  العســـكرية 

ســـالح نووي. وفي تطـــور آخر متصل 
بإيران وإسرائيل، أكدت وسائل إعالم 
إســـرائيلية أن األمن اإلسرائيلي يعمل 
علـــى “إحباط هجـــوم انتقامي” إيراني 
 ”13 “القنـــاة  وبحســـب  تركيـــا.  فـــي 
اإلسرائيلية، فإن هذا التأهب يأتي في 
ظـــل تقاريـــر عن ضلـــوع إســـرائيل في 

مقتل علماء وضباط إيرانيين كبار.
وأكـــدت القناة فـــي تقرير، الســـبت، أن 
“مؤسســـة األمـــن )اإلســـرائيلية( تؤكـــد 
بشـــكل خـــاص أن تحذيـــر الســـفر إلـــى 

تركيا اليزال ساريًا”.
مـــن  المخـــاوف  “تنبـــع  وأضافـــت: 
مصممـــون  اإليرانييـــن  أن  حقيقـــة 
االغتيـــاالت  علـــى  ردًا  االنتقـــام  علـــى 
المنسوبة إلســـرائيل، وبعضها منسوب 
للموســـاد اإلســـرائيلي”. وشهدت إيران 
أخيـــرًا سلســـلة مـــن حـــوادث االغتيال 
وقـــادة  لعلمـــاء  المريبـــة  والوفيـــات 
طهـــران  اتهمـــت  بارزيـــن،  عســـكريين 

إسرائيل بالوقوف خلفها.

عواصم ـ وكاالت

مفاعل آراك النووي اإليراني

بغداد ـ وكاالت

وّقـــع رئيـــس البرلمـــان محمـــد الحلبوســـي، أمـــس )األحـــد(، 
بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وكان زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر، قـــد دعا، أمس 
لتقديـــم  العراقـــي  البرلمـــان  فـــي  الصدريـــة  الكتلـــة  رئيـــس 

استقاالت أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.
وقـــال الصـــدر في بيـــان نقلته وكالـــة األنبـــاء العراقية: “على 
رئيـــس الكتلـــة الصدريـــة )...( أن يقـــدم اســـتقاالت األخـــوات 

واإلخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”.
وأضاف “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم 
اســـتقاالت نواب الكتلة إلى رئيس مجلـــس النواب. مع فائق 
الشـــكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة... كما الشـــكر 
موصـــول لحلفائنـــا فـــي تحالـــف )إنقاذ وطـــن( لما أبـــدوه من 

وطنية وثبات”.
وأورد البيـــان: “هذه الخطوة تعتبـــر تضحية من أجل الوطن 
والشـــعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا ســـابقًا 
من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره”.

ومنـــذ إجـــراء االنتخابـــات النيابيـــة فـــي العاشـــر مـــن أكتوبر 
الماضـــي، لـــم تتمكـــن القـــوى السياســـية العراقية مـــن تأليف 

الحكومـــة الجديـــدة، بســـبب رغبـــة تحالـــف “إنقـــاذ الوطـــن” 
بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بتشـــكيل حكومة “أغلبية 
وطنيـــة” فيما تســـعى قـــوى اإلطار التنســـيقي، إلـــى حكومة 
“توافقية”. وخالل األشـــهر الماضية، مارس الصدر من خالل 
تحالفه “إنقاذ الوطن” ضغوطًا هائلة على الفصائل المسلحة، 
وأجنحتها السياسية، بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، 
تتحمل مسؤولية إدارة البالد، على أن تذهب الكتل األخرى 

إلى المعارضة.

زعيم التيار يعتبرها خطوة تضحية لتخليص البالد من “المصير المجهول”

رئيس البرلمان العراقي يقبل استقاالت نواب الصدر

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

عواصم ـ وكاالت

المعلومـــات  أن  أوكرانيـــا،  فـــي  ميدانيـــة  مصـــادر  نقلـــت 
تفيـــد بســـيطرة روســـيا علـــى أكثر مـــن 70 % مـــن مدينة 
سيفيرودونيتســـك، مشـــيرًا إلـــى أن القتـــال بيـــن القـــوات 
األوكرانيـــة وروســـيا فـــي شـــرق البالد يقع فـــي 35 مدينة 

وقرية.
وواصـــل الجيـــش الروســـي، أمس )األحـــد(، ضـــرب البنية 
التحتيـــة العســـكرية األوكرانيـــة، بهـــدف تحريـــر أراضـــي 
دونباس شرقي أوكرانيا، فيما تستمر أوكرانيا في الدفاع 

المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب.
وتـــدور معـــارك طاحنـــة في شـــرق أوكرانيـــا خصوصًا في 
مدينتي سيفيرودونيتســـك وليسيتشانسك حيث تحدث 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن “قتال شوارع”.
وفي آخر التطورات، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 
مستودع لألسلحة الغربية في منطقة ترنوبيل األوكرانية 
بصواريخ “كاليبر”، وإسقاط 3 مقاتالت أوكرانية من طراز 

سو25- في خاركيف ودونيتسك.
من جهتها، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من أن روسيا 
تزيد في استخدام القوة لالستيالء تدريجيًا على مناطق 

في سيفيرودونتسك وحولها. وقالت الوزارة عبر “تويتر” 
إن روســـيا تواصل الســـعي إلى حشد المزيد من الوحدات 
المقاتلـــة ونشـــرها فـــي أوكرانيا، مشـــيرة إلى أن موســـكو 
بـــدأت على األرجح في األســـابيع األخيرة، التجهيز لنشـــر 
لـــواء ثالث مـــن بعض التشـــكيالت القتاليـــة. وأضافت أن 
“روسيا ســـتعتمد على األغلب على تجنيد عناصر جديدة 

أو جنود احتياط لتتمكن من الدفع بوحدات جديدة”.

معارك طاحنة في شرق أوكرانيا... إسقاط مقاتالت وتدمير مستودع أسلحة

روسيا تسيطر على 70 % من سيفيرودونيتسك

توقع سيطرة روسية كاملة على لوغانسك خالل أسابيع

كابول ـ تاس

دبي - العربية. نت : 

علـــى الرغـــم مـــن القمـــع واالعتقاالت 
تســـتمر االحتجاجـــات المعيشـــية في 
إيـــران ومن أكثـــر المحتجيـــن إصرارًا 
المتقاعـــدون  هـــم  مطالبهـــم  علـــى 
وأصحاب المعاشـــات الذين يشـــكلون 
أكثر الفئات االجتماعية تضررًا نتيجة 
الرتفاع تكلفة الحياة بسبب التضخم 
باالقتصـــاد  يتالعـــب  الـــذي  المطـــرد 

اإليراني. 
فيديـــو  مقاطـــع  أظهـــرت  ذلـــك  إلـــى 
اجتماعيـــة  منصـــات  علـــى  منشـــورة 
أن حشـــودًا مـــن متقاعـــدي صنـــدوق 
الضمان االجتماعي جددت مرة أخرى 
مســـيرات احتجاجيـــة أمـــس )األحد(، 
فـــي العديد مـــن المـــدن اإليرانية، بما 
في ذلك كرمانشاه واألهواز وأصفهان 

وأراك وســـاري وبندر عباس ومشـــهد 
وبروجرد وأردبيل والعاصمة طهران. 
هتـــف  الفيديوهـــات،  وبحســـب 
المتظاهـــرون في مدينـــة بندر عباس 
للحكومـــة  “المـــوت  إيـــران  جنـــوب 
الفاشـــلة”، فـــي أصفهـــان رددوا شـــعار 

“إنهـــم يهتفون يـــا حســـين، ويكذبون 
اســـتهدف  كرمانشـــاه  وفـــي  عمليـــًا” 
المحتجـــون الرئيـــس اإليراني بشـــعار 

“الموت لرئيسي”. 
وعلـــى صعيد متصل، تفيد تقارير عن 
قمـــع المتظاهريـــن، بمـــا فـــي ذلك في 

العاصمـــة طهـــران حيث تعـــرض عدد 
من المتقاعدين وأصحاب المعاشـــات 
للضـــرب أمـــام مقـــر منظمـــة البرنامج 

والميزانية واعتقل عدد منهم.
والمعلمـــون  المتقاعـــدون  ويواصـــل   
والعمال، احتجاجاتهم في الســـنوات 
األخيـــرة بســـبب ظروفهم المعيشـــية 
وعدم اهتمـــام الحكومـــات المتعاقبة 
لالحتجاجـــات،  وقمعهـــا  بمطالبهـــم، 
وخالل المسيرات، يهتف المحتجون 
بشـــكل مباشـــر ضد الرئيس والمرشد 
األعلـــى، وكان المرشـــد األعلـــى علـــي 
لـــه  كلمـــة  فـــي  نســـب  قـــد  خامنئـــي 
“االحتجاجـــات  الماضـــي  األســـبوع 
الشـــعبية” إلـــى “األعـــداء”، وقـــال إن 
عـــن  “راضيـــة”  البـــالد  فـــي  األغلبيـــة 

الحكومة والنظام.

محتجون إيرانيون يهتفون: “الموت للحكومة الفاشلة”

محتجون يتظاهرون ضد تردي األوضاع المعيشية في إيران 
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )اف اي بحرين ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة )حميد علي احمد 
المال( نيابة عن السادة شركة )اف اي بحرين ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )١٤٨٧٩٨(، طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم )١( من:
)اف اي بحرين ذ.م.م(

)FI BAHRAIN W.L.L(
الى:

)معهد فليشن لإلدارة والرعاية اإلجتماعية ذ.م.م(
)FILISIAN INSTITUTE MANAGEMENT AND SOCIAL CARE W.L.L( 

من  يوماً  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مطعم سيغنتشر سراج 338 ذ.م.م
سجل تجاري رقم 124763 - 1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مطعم
بطلب تصفية   ،  1  -  124763 القيد رقم  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   338 سيغنتشر سراج 

الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة SALMAN SOOPPY مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

SALMAN SOOPPY
+) 973 ( 39332938

salmansooffy@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )سويت الند ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )سويت 
الند ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )142971(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم )2( من:
)سويت الند ذ.م.م(

)SWEET LAND W.L.L(
الى:

)قمم الشرقية للتجارة ذ.م.م(
)EASTERN TOPS TRADING W.L.L (

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المؤسسة الفردية المسماة مغسله كورناتي والمملوكة للسيد/جنديه خلف نايف السويعي 

الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  القيد رقم 123912، بطلب  والمسجلة بموجب 

المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 50 دينار بحريني، 

وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا الى صاحب المؤسسة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ام ام جى للتجارة العامة ذ.م.م
سجل تجاري رقم  122039 – 1   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ام ام جى 
للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122039 – 1   ، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة محمد احمد علي علي الخالقي مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

محمد احمد علي علي الخالقي
33205222

abogassim104@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 87667 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : مفروشات فاطمة

اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد عبدالرحمن محمد الربع
االســـــم التجـــاري الجديد : درة عذاري للمفروشات

قيد رقم : 3-91178

تاريخ :2022-06-12
) CR2022 - 88099( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : عدنان احمد احمد مبارك بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي فعلى كل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم  من لديه أي اعتراض قانوني 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 
رقم القيد          االسم التجاري

9 - 89129        أي أم دي للتخزين
10 - 89129      اي ام دي للتخزين والمستودعات

التاريخ  9 / 06 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2022-87428 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : منيره عبدهللا عبدالعزيز حرز بطلب اسم تجاري ، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : منيره عبدهللا عبدالعزيز حرز

االسم التجاري الحالي : ستروكر سبيد لبيع قطع غيار السفن وزوارق الترفيه
االسم التجاري الجديد : ستروكر سبيد لصيانة السفن

قيد رقم : 152662 – 1

تاريخ :09-06-2022
) CR2022- 86936( إعالن رقم
 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  فوزيه محمد محمد عبدالخالق   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة سعيده يوسف عبدهللا عبدالعزيز العتيبه 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 27842-13

االسم التجاري : بوظة الساحل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية أستوديو فورما للديكور إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/ والمملوكة  للديكور  فورما  أستوديو  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
السيدة مريم عادل عبدهللا محمد علي والمسجلة بموجب القيد رقم 131468 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل  بطلب   ،
محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات 

والتزامات المحل التجاري. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة بيتفورت كمبيوتر كونسلتنسي ذ.م.م
سجل تجاري    رقم -1 135045   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة بيتفورت 
كمبيوتر كونسلتنسي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 135045 بطلب تصفية الشركة 
مصفيا   EVELYN VALENTOS AVILES السادة   وتعيين  )اختيارية(  تصفية 

للشركة. عنوان المصفي :
EVELYN VALENTOS AVILES

)+ 973( 37266650
evelynaviles1@gmail.com

09االثنين 13 يونيو 2022 - 13 ذو القعدة 1443 - العدد 4990



Vacancies Available
KKC INDUSTRY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM 

KKC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM 

KKC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM 

KKC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

GEORGIA UNIFORMS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

RIAZ UL JANNA ISLAMIC EDUCATION SERVICES Bahraini partnership co  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32139603  or  RIAZULJANNA1558@GMAIL.COM 

A.K.A. interiors W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77333362  or  info@AKA-INTERIORS.COM 

Fan Aljohara Kitchens  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17595909  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

ALNAHAR GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252220  or  EASTWORKSHOP1968@GMAIL.COM 

SIALKOT COMBINED SUPPORT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66387582  or  ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

THE DIAMOND 21 SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

Bro Media and Publicity Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

77044412  or  GOLDENSUNADV@GMAIL.COM 

DEERA EXIHIBITION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17714687  or  KHADEM4648@HOTMAIL.COM 

SIALKOT COMBINED SUPPORT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66387582  or  ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

RMF Industrial Supplies Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33519191  or  RANAFROYAL@GMAIL.COM 

FRESH AND TASTY BAKERY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

NOOR ALAQEELA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39181362  or  AHMED-SHYBOOH@HOTMAIL.COM 

SIDRA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35905665  or  ARIZONA.CONSULTANCY@YAHOO.COM 

NACHIYAR CONSTRUCTION BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660266  or  SHAKLAN248@GMAIL.COM 

CAVE DU ROI  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17721121  or  falconplaza@yahoo.com 

NACHIYAR CONSTRUCTION BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660266  or  SHAKLAN248@GMAIL.COM 

Touches of the best furniture  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33004493  or  REHABELKHALEEJ@YAHOO.COM 

KHAN ALKHALILI TOBACO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36767766  or  KHANALKHALILI@HOTMAIL.COM 

HAWAR GAS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36666995  or  naser3349@live.com 

HAWANAA RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
35315755  or  hawannacafe@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36620099  or  VEMULAABABU@GMAIL.COM 

FAST AND BEST CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
37335277  or  DOAAALY2@GMAIL.COM 

HAWANAA RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
35315755  or  hawannacafe@gmail.com 

MARVEL BUSINESS CONSULTANTS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac
39885090  or  UMERTOQIR@GMAIL.COM 

Hibba Holding company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33403319  or  AQUAMAS_ASIF@YAHOO.COM 

GULF TISSUES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874730  or  info@gulftissues.com 

ABUASIM CONSTRUCTION EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33855673  or  ZOHAIB255@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

FOOD INNOVATION CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

L AND A CLASSIC CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

Dar Al Helwa Abbayat Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33488704  or  NAIF12345545@GMAIL.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contac

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17211800  or  jobs@asb.bh 

A & Z TRADING SERVICES EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33593752  or  IMT_AHMED08@HOTMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33366038  or  ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17311103  or  husaindawood@gmail.com 

LAST ELEVEN AUTO CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

ZION FITNESS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33865657  or  AFIAFI707@GMAIL.COM 

Bahrain Drone Studios  
has a vacancy for the occupation of

  VIDEO SPECIAL EFFECTS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13115115  or  INFO@BAHRAINDRONE.CO 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Ammar Altooblani For Clearing And Real Estat Agenc  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36669746  or  tublaniagency@hotmail.com 

NORA TOUALA CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contac

39523014 

ZOOM LIONE CONTRACTING & BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac
33932067  or  SA8847558@GMAIL.COM

OKA FOR ANIMAL CARE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17613334  or  OKA.VET@HOTMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Arabian Pearl Gulf School  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac
17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

CITY PEACE CONTRACTING Partnership Bahraini Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36729696  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

ATYAB SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17295879  or  billing@arabasian.com 

S Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17701112  or  idawani@fabtechbahrain.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

UM FARYAL CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33395223  or  GTR.ZX300@GMAIL.COM 

ABU HAMEED BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

17595954  or  STARFIVE858@YAHOO.COM 

ZAWEIYAH LEBANANI RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contac

17550191  or  ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh 

GULF EXHAUST INDUSTRIAL CONTRUCTING  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17701112  or  SARADAWANI@ICLOUD.COM 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

SOLO WASH  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
36001639  or  SAYED3LI98@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17140001  or  pr@ag-bh.com 

AL TAWSEEL MARKETS co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39070134  or  KNPMALI1962@GMAIL.COM 

UNLIMITED FOOD STUFF EMPORT AND EXPORT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39666700  or  hussain366133@gmail.com 

AL NASIR CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17714609  or  info@NASIRCONST.COM 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

SOLAS TECHNICAL AND TRADERS Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MECHANICAL EQUIPMENT OPERATING) 
 suitably qualified applicants can contac

17466859  or  GSHETTY@SOLASMARINE.COM 

QUINQUE PLUS TWO CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39662683  or  DR.SHAHDA@GMAIL.COM 

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh 

GULF EXHAUST INDUSTRIAL CONTRUCTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contac

17701112  or  SARADAWANI@ICLOUD.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39842912  or  ALII_4000@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17877277  or  zohalcc@batelco.com.bh 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

DAAR KHALED LELWALAAM RESTAURANT &  TRADITIONAL FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33777697  or  TAHANIJANAHI@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST(EDUCATIONAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17556613  or  INFO@BISED.ORG 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

ALNASHET COLDSTORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39819946  or  LATIFA610DANOOQ@GMAIL.COM 

Ahmed Karimi EST  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33250148  or  ahmedkme@gmail.com 

Planet Donut and Bakery W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

SAKALANCE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36496955  or  BURGERJOINT.BH@gmail.com 

SAKALANCE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

36496955  or  BURGERJOINT.BH@gmail.com 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660470  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33660470  or  hr@jaradahfish.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

SANAT LABOOS FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
38851501  or  Hssan211073@gmail.com 

SHOMOOKH AL BAHRAIN ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34089625  or  ABAYAT.SHOMOOKH.BH@GMAIL.COM 

CHICKI EXPRESS RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17343582  or  VIVAALI124@GMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

STONE AGE FITNESS GYMNASIUM  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33624858  or  UM-ABDULLA901@HOTMAIL.COM 

SUCCESS DEAL TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17001640  or  ceo@SSS.bh 

Abo-hatim building contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

13 HORSE FOR FEEDS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36555136  or  ALMOWALI60@GMAIL.COM 

Sky Star for Building Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33547534  or  AMIRBEGAM535@GMAIL.COM 

Kanoo Stationery CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17281002  or  info@kanoostationery.com 

I J VOLCANO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33362362  or  KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM 

I J VOLCANO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33362362  or  KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17100190  or  siraj@thc.com.bh 

Black lion men hair saloon  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

36685848  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 

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

  EDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

17162244  or  hr@devjiaurum.com 

ZERMAT LADIES SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39663112  or  NADHEM.IMEEL@YAHOO.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATIONS STATIONERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34339005  or  FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM  
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BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ZEZO CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703)  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

Future Bridge Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  
has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Daniya Perfume Co W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17334547  or  SADIQ2544@GMAIL.COM 

MADRID CONTRCTING AND REAL ESTAT EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533311  or  RASHID.BUALI@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

RP TECHNICAL EXPERTS CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33382322  or  RENJITH973@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

WIN PLUS CLEANING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38163618  or  SALEEMKOUSAR111@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  
has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Almashrabiya Interiors Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742406  or  RIAZ-HASSAN@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

NADEER AHMED ALI SALMAN / ALAAJ - 5179  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39444963  or  nadeer87@hotmail.com 

FAHDAN BUSINESS SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
33600501  or  ISULAIBIKH@GMAIL.COM 

ABERASH SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39189651  or  ABERASHBOUTIQUE11@GMAIL.COM 

ALI AHMED ALI SALMAN / MERNABH/ 3216  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36677898  or  yameencon2011@gmail.com 

SMART KITCHEN CAFETERIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

34333118  or  SHEEJAKANNAN786@GMAIL.COM 

Al Nawaem Jewellery Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
33972222  or  EBRAHIMDURAZI@GMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

HAMAD KHALIL INTERIOR DECORATION ACTIVITIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

FAJAR AL MUHARRAQ LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

AV GLOBAL TECHNICAL CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
33451245  or  VANKASA@HOTMAIL.COM 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

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

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Beauty And Health Pharmacy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

17500380  or  AHMED.ABDOU713@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL INTERIOR DECORATION ACTIVITIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contac

66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

GRNATA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

T G I FRIDAY’S  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

AL Hoty Analytical Services W L L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Quality power plus contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33470355  or  QPPCON@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

MOHAMED SALAH SAAD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35306735  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

ST.CHRISTOPHERS SCHOOL ISA TOWN  
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contac

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

MISTER MACHINE B.S.C c  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

3 D INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

Devji & Co.  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17104751  or  dharmajith.tm@devji.com 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

SHAWARMA TARBOOSH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

32055551  or  SHABANEH.MAMDOUH@GMAIL.COM 

AL SHEHAWY FASHION DESIGN COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36617824  or  AHMAD2DAY27@GMAIL.COM 

FIRST TeachBahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contac

38794993  or  zainab.abdulrahman@gmail.com 

SHAWARMA TARBOOSH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

32055551  or  SHABANEH.MAMDOUH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17319999  or  FINANCE@DTS.BH 

A. Hakeem Al Shemeri Trading Establishment  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

JAAFAR MARZOOQ JAAFAR ALI ( KALEEK RABEY /5669 )  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33086106  or  JALILSALMAN1@YAHOO.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17240030  or  hr@bualigroup.com.bh 

KKC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39413666  or  GARYXU@KKCIND.COM 

BETA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17783438  or  ALAFOO@BATELCO.COM.BH 

GRNATA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

VILLA UOMO WELLNESS CENTRE & MED-SPA  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17125252  or  villauomo@GMAIL.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

IMRAN ELECTRONIC W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

A M BLACK DIAMOND CAR SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

34103018  or  GROUPDIXSON@GMAIL.COM 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

39661998  or  HAKIM@BCCI.BH 

ALSABAYA ICE CREAM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400440  or  OTEC@BATELCO.COM.BH 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

Alzayani 66 speed garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33251731  or  sahed.sen@gmail.com 

JASSIM GARDEN CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
17440032  or  abdulla.kazim1@gmail.com 

Bu Ali Spice Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

WONDER LAND FISH  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39663684  or  ALFORAT57@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

HORAIN INTERNAL CLEAING & MAINTENANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35571450  or  INFO@PISTARTUP.CO 

TURATH ALMAGHRIB FASHION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17430271  or  ABUSANAD96@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

FOUR YES TRADING CO. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33742881  or  ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BABA RAMADAN CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39064201  or  BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

MELO BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17777706  or  MELOBEAUTYLOUNGE.BH@GMAIL.COM 
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 ”Bullet Train“ بوستر دعائي لفيلم
من بطولة األوسكاري براد بيت مع 
العديد من النجوم، سيعرض في 5 

اغسطس المقبل بالسينماءات. 
الفيلم يحكي قصة خمسة قتلة 

وجدوا أنفسهم في قطار الطلقة 
الياباني السريع، يقاتلون بعضهم 

البعض بدوافع مختلفة، ومن بنهم 
النجم براد في دور دور قاتل 

أمريكي في أحداث أكشن!

tariq_albahhar

فـــي الســـادس عشـــر مـــن يونيو الجـــاري، 
وتحـــت رعاية محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمن بن راشـــد آل خليفة 
تنطلـــق فعاليـــات المعـــرض الفوتوغرافي 
للتصويـــر  البحريـــن  لجمعيـــة  الثانـــي 
الفوتوغرافـــي ” ثقافات .. حكايا في صور 
2 ” في »مجمع الســـيف/  10:00 صباحا - - 

البوابة 1« .
الفوتوغرافـــي  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
شـــفيق الشـــارقي رئيس جمعيـــة البحرين 
معـــرض  بـــأن  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
»ثقافـــات.. حكايـــا في صـــور 2« قائم على 
فكـــرة )المعـــرض المرتحـــل( فـــي أوســـاط 
الجمهـــور بمختلف أمكنة ومـــدن المملكة، 
متقصديـــن فك االرتبـــاط بصاالت العرض 
والمغلقـــة؛  النخبويـــة  التقليديـــة  الفنـــي 
بهـــدف الوصـــول إلـــى شـــرائح اجتماعيـــة 
مختلفة، مشيرًا إلى أن المعرض سيشتمل 
على عدد مـــن الندوات الخاصة باألعضاء 
سيشـــارك فيهـــا المصـــورون المحترفـــون 
والهـــواة، باإلضافـــة إلى برنامـــج )الصورة 
مـــن منظور مختلـــف( سيســـتضف فنانين 

تشـــكيليين و كتابا علـــى هامش المعرض؛ 
للحديث عن مضامين الصور الموضوعية 

والفنية و التقنية.  
إدارة  مجلـــس  أن  إلـــى  الشـــارقي  ولفـــت 
»جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي«، 
ســـيجدد ثقته في جملة اإلســـتراتيجيات 
التي وضعتهـــا الجمعية، ضمـــن أولوياتها، 
لعـــل أبرزهـــا »الحـــرص الدائم علـــى تعزيز 
ونشـــر ثقافة الصورة في البحرين والعالم 
العربي ودعم المواهب الشابة وتشجيعها 

عبر استهداف المصورين الناشئين وإبراز 
أعمالهم على الصعيدين المحلي والعالمي، 
والتأكيـــد على دور المنامـــة كنقطة تالقي 

فني وثقافي وحضاري تجمع بين الساحة 
الفوتوغرفيـــة الخليجية والـــدول العربية 
وربطهـــا بالعالم والتأكيد على دور المنامة 

الريادي في مجال الثقافة البصرية. 
مختتمـــا حديثـــه بتقديم عظيم الشـــكر و 
االمتنان لمحافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 

بـــن عبدالرحمـــن بن راشـــد آل خليفة على 
المباشـــر إلقامـــة  رحابـــة صـــدره ودعمـــه 
المعـــرض؛ إيمانًا منه بدور شـــباب المملكة 

في بناء المجتمع فنيًا وفكريًا وثقافيًا.
أن  علـــى  أيضـــًا  الشـــارقي  وشـــّدد 
للمصوريـــن  حاضنـــًة  ســـتكون  الجمعيـــة، 
مفتوحـــة  أبوابهـــا  وأن  الفوتوغرافييـــن، 
لمختلف التجارب الفوتوغرافية الشبابية، 
مـــن محترفيـــن وهـــواة ليعبـــر بـــأن رهـــان 
الجمعيـــة هو في صنع الفارق في التجربة 
داعيـــًا جمهـــور  بالمملكـــة،  الفوتوغرافيـــة 
الفن والصورة، لحضور هذا المعرض الذي 

سيمتاز بغناه البصري والثقافي.

اكتســـح فيلـــم قواريـــر مســـابقة الـــدورة الثامنة من مهرجـــان أفالم 
الســـعودية، بحصـــده أربـــع جوائـــز عـــن 4 فئـــات مختلفـــة قيمتهـــا 
اإلجمالية 170 ألف ريال سعودي، من بينها اقتناص الجائزة الكبرى، 
التي تبلغ قيمتها 80 ألف ريال ألفضل فيلم طويل، وســـط منافســـة 

على 12 جائزة يقدمها المهرجان.
واختتمت مؤخرا فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أفالم السعودية، 
الـــذي تنظمه جمعية الســـينما، بالشـــراكة مع مركز الملـــك عبد العزيز 
الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، وبدعم من هيئـــة األفالم التابعـــة لوزارة 
الثقافـــة، بحضـــور الســـينمائيين وصّنـــاع األفـــالم وعـــدد كبيـــر مـــن 

اإلعالميين والمهتمين.
وتتنافـــس األفـــالم الخليجيـــة للمـــرة األولى مـــع األفالم الســـعودية 
المشـــاركة في المسابقة، على جوائز “النخلة الذهبية”، التي تتضمن 
مكافآة مالية لكل جائزة، وجاء إعالن نتائج جوائز المســـابقة، على 

النحو التالي:

*فئة الجوائز الخاصة

جائزة عبدهللا المحيسن للفيلم األول
الفيلم الفائز: حوض األحالم – للمخرجة/  مجدولين خالد الحربي

قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

جائزة الفيلم الخليجي

الفيلم الفائز: حلم صغير – للمخرجة/  سراء عبدالعزيز الشحي
قيمة الجائزة: ٥٠ ألف ريال

جائزة جبل طويق ألفضل فيلم عن مدينة سعودية

الفيلم الفائز: جوي – للمخرجة/  فايزة صالح أمبا
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

جوائز مسابقة األفالم القصيرة:

النخلة الذهبية ألفضل فيلم وثائقي قصير
الفيلـــم الفائـــز: مـــن ذاكرة الشـــمال – للمخـــرج/  عبدالمحســـن محمد 

المطيري
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل فيلم قصير

الفيلم الفائز: زوال – للمخرج/  مجتبى سعيد
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

جوائز مسابقة األفالم الطويلة:

النخلة الذهبية ألفضل موسيقى
الفيلم الفائز: كيان – للمخرج/  حكيم جمعة

قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل تصوير سينمائي

الفيلم الفائز: قوارير
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل سيناريو منفذ

الفيلم الفائز: قوارير
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل ممثلة

الممثلة الفائز: سمر ششه - عن فيلم )كيان(
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية لجائز ألفضل ممثل

الممثل الفائز: إبراهيم الحساوي - عن فيلم )قبل أن ننسى(
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم

الفيلم الفائز: التمثيل في فيلم قوارير
قيمة الجائزة: ٣٠ ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل فيلم طويل

الفيلم الفائز: قوارير
قيمة الجائزة: ٨٠ ألف ريال

جوائز سوق اإلنتاج

مـــن ناحيـــة أخـــرى، اســـتحوذ ســـيناريو الفيلـــم القصير “للتـــو رأيت 
الســـماء”، علـــى النصيب األكبـــر من جوائز حفل ســـوق اإلنتاج، فيما 

ذهبت جائزة الســـيناريو الطويل إلى “الدار” وقدرها 100 ألف ريال، 
وكانت قد أعلنت لجنة تحكيم مســـابقة ســـوق اإلنتاج، التي ترأسها 
أحمـــد شـــوقي، وبعضوية كل مـــن: المخرج علي الســـمين والمنتجة 
هاجـــر النعيـــم، أنه نظـــرا لجودة األعمـــال المقدمة، تقرر اســـتحداث 
مســـار جديد في جوائز اللجنة، وهي شـــهادة تكريم وإشادة، تذهب 
لواحد من الســـيناريوهات في كل فئة، فعن فئة الســـيناريو القصير، 
ذهبت الشهادة إلى “أنا وحبيبي في عدن”، أما شهادة فئة السيناريو 

الطويل، فقد ذهبت إلى “عزيز هالة”. 

فرحة التتويج

واختتمـــت إدارة المهرجـــان فعاليـــات ســـوق اإلنتـــاج، وأعلنـــت عن 
نتائـــج الفائزيـــن، الذيـــن عبـــروا عن ســـعادتهم بالحصـــول على دعم 
مالـــي لتنفيذ ســـيناريوهاتهم والدخـــول إلى صناعة األفالم بشـــكل 
قوي، موجهين شكرهم إلى القائمين على المهرجان إلتاحة الفرصة 
لهم لخوض غمار هذه التجربة، منوهين بأن أهم عامل تم اكتســـابه 
مـــن هـــذه التجربـــة هو الخبـــرة في طريقـــة تقديم األفـــالم للجهات 

والشركات من أجل الحصول على تمويل.

لجنة التحكيم

مـــن جهتـــه، أوضـــح رئيـــس لجنة ســـوق اإلنتـــاج أحمد شـــوقي، أن 
السيناريوهات الـ 14، التي قدمت في مسابقة إنتاج األفالم الطويلة 
والقصيرة، جميعها ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن وجود جائزتين 
لم يِف بحق تميز األفالم المشـــاركة، منوهًا إلى أنه “بعد االتفاق مع 
زمالئـــي في اللجنـــة، وهم: المخـــرج علي الســـمين، والمنتجة هاجر 
النعيـــم، تـــم االتفـــاق على منح األفـــالم المميزة غير الفائـــزة بجوائز 
المســـابقة شهادة شكر”، مضيفا “هناك بعض األفالم التي تم تصوير 
جزء منها، فيما أفالم أخرى في انتظار التمويل لالنطالق في إتمام 
أعمالهـــا”، مستبشـــًرا بأن كافة األفـــالم الـ 14 جديـــرة بالدعم، مؤكًدا 

ثقته بخروجها على النور قريًبا.

»ثقافات... حكايا في صور” المعرض السنوي الثاني لـ”جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي”

36 فيلمًا تنافست على 12 جائزة في ثامنة مهرجان “أفالم السعودية“ بإثراء

تحت رعاية محافظ العاصمة... 29 مصورًا يعرضون أعمالهم في »مجمع السيف«

“قوارير” يكتسح جوائز المهرجان ويحصد 4 فئات بقيمة 170 ألف ريال سعودي

الشيخ راشد بن عبدالرحمن

فيلم قوارير

جائزة أفضل ممثل

فيلم جوي

فيلم حلم صغير

سمر ششه

فيلم كيان

مذيعة المهرجان سهى الوعلفيلم زوال
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ال يـــكل وال يمـــل، بالـــكاد يمّر يوٌم وال تســـمع له خبًرا عن قيامـــه بعمٍل ما، أتى 
للخارطة وأشـــار لوطنه فيها، هنـــاك تماًما حيث قلبه المفعم بالمحبة والطيبة 
واإلنســـانية وقال: على العظمى أن تكون.. ثم أخذ يرســـم رؤيًة لوطنه، رؤية 

تكون مثل الشعلة المضيئة بيد الربان وسط أمواج هذا العالم المتالطم.
علـــم يقيًنـــا أن الحزم قوة فحزم.. وأن العزم ســـلطان فعـــزم.. وعلم أن األمور 
الجســـام ال ينالهـــا إال الرجـــل الجســـور، فكان جســـوًرا على الحق متمســـكا به، 
وعلم بمنهج المصطفى عليه الصالة والســـالم “أن المؤمن القوي خيٌر وأحب 
إلـــى هللا مـــن المؤمن الضعيف”، فطلب محبة هللا والقـــرب منه، وكان المؤمن 

القوي على الحق الذي ال يخشى في هللا لومة الئم.
حيـــن ترى ســـيرة ولي العهد الســـعودي وتتبـــع إنجازاته ســـتجدك أمام رجل 
ال يقـــف أمـــام معضلـــة مكتوف األيدي، بـــل أنجز وينجز أمـــوًرا لم تطرق منذ 
عشـــرات الســـنين، تصدر أكثر األمور تعقيًدا وصعوبة، وكان األمر أهون مما 
يظـــن، ألن المؤمـــن الحق يســـخر هللا له األمور. لم يترك شـــبًرا فـــي بالدنا إال 

وطالتـــه رؤيتـــه، جعل أهـــم طموٍح له هـــو رفعـــة المملكة العربية الســـعودية 
وجعلهـــا فـــي مصـــاف دول العالم األول، منـــذ أن تحمل المســـؤولية وهو في 
عمٍل وجهٍد مضن دون راحة أو توقف ال يمنح نفســـه قســـًطا من الراحة، وال 
يخفف على جســـده جدول أعماله فهو منشغٌل بالتعليم والصحة واالقتصاد 
والتنميـــة واألمن والثقافـــة والقوة والجيش والســـياحة والخارجية وغيرها 

الكثير.
سنوات مرت وهو على هذا النحو، يقوم ويسعى ويتابع وينجز.. أميرنا فخر 
الشباب والهمة، الرجل الذي جعل المستحيل يبدو في المتناول، خرج باألمس 
من المشفى بعد إجراء عملية جراحية نحمد هللا على نجاحها وعلى سالمته، 
وأن يلبســـه لباس العافية.. انشـــغل بوطنه على حســـاب جسده ونفسه.. قدم 

لوطنه وشعبه وبذل الغالي والنفيس.. همة رفعة وعلو هذا الوطن وشبابه.
كلنـــا ندعـــوا هللا أن يثيبك على ما تقدمه لدينك وشـــعبك ووطنك، وأن يمدك 

بالقوة والعافية ويطيل عمرك أعواًما عديدة وأزمنًة بعيدة، آمين. “إيالف”.

جمالياتنا وأين تكمن؟
قـــد يلفت انتباهك هذا العنوان، لكن هناك أمور كثيرة نراها ونشـــاهدها 
تجعلنا بحاجة ماسة للكالم، بل كثيرًا ما نلتفت ألنفسنا بعد فوات األوان 
وبعد مرور فترة طويلة نكتشـــف أن عقارب الزمن تجاوزتنا كثيرا، لكن 
بالرغم من ذلك فإننا جميعا مطالبون بأن نتعرف على أشـــياء كثيرة قد 
تكـــون غائبـــة عنا جميعـــا أال وهي مشـــاعرنا.. عواطفنا.. تلـــك العواطف 
والمشـــاعر التـــي قلما تكـــون لغة بين اثنين، ألســـتم معـــي أن الكثير منا 
قد غفل عن تلك المشـــاعر النبيلة واألحاســـيس الجميلة، بالفعل بداخلنا 
طاقات كامنة وقدرات جمالية تكفي ألن تجعلنا ســـعداء، وأن تعبر عن 
مشـــاعرنا وأحاسيســـنا الداخليـــة، لكـــن كيف يتم ذلك؟ هذا هو الســـؤال 

الذي يحتاج إلى إجابة.
نعم ما قيمة تلك المشـــاعر واألحاسيس النبيلة والعواطف الجياشة إذا 
لـــم يعبر عنها بوضـــوح؟ ما قيمتها حينما تظل فـــي القلوب ال يحس بها 
إال صاحبهـــا؟ بـــل ما أهميتها إن لم ننقلها بوضوح ألنها مشـــاعر واضحة 
وســـهام جميلـــة لهـــا تأثير على النفس اإلنســـانية.. شـــيء مـــن الوضوح 
والصراحـــة أجمل ما يجعل حياتنا حديقة غناء “فلنســـارع ســـويًا لخلق 
حيـــاة مليئة بالحب واإلخـــالص ولنزرع الورود الجميلـــة بداخل قلوبنا، 
نعـــم أنـــت كإنســـان بحاجـــة لمـــن يبـــث فـــي وجهـــك - خصوصـــا عندما 
تتحـــدث معـــه - حبًا.. ألســـتم معي في ذلك؟ نحن بحاجـــة لمن يتحدث 
معنا ويشـــعرنا بشـــوقه ولهفته علينا، ذلك الشوق واللهفة التي نراها في 
تلك األعين الساحرة التي تعبر عما بداخلها من مودة واعتزاز واحترام 
ولسان حالها يقول “العين تنطق واألفواه صامتة.. حتى ترى من صميم 
القـــل تباينـــا”، نحن بحاجة لمن يعاملنا معاملة رفق وعطف وكلمة رائعة 
فـــي معناهـــا، بمعنى آخر “ذوق فـــي تعامله”، في أســـلوبه في كالمه في 
طلبـــه، ألســـنا جميعـــا بحاجـــة ألن نضـــع في حســـاباتنا مشـــاعر اآلخرين 
وحقوقهـــم وحاجاتهـــم، مـــا أجمـــل أن تجـــد وأن تحب إنســـانا، فال تجد 
وصفـــا له ألنه يأســـرنا بروحه الحلوة وكلماتـــه العذبة، واألجمل من ذلك 
أن تجد إنســـانا يأخذ األمور ببســـاطة وال يحملها مـــا ال تحتمل، أن تجد 
أيضا إنسانا يأخذ األمور بشكل إيجابي، واألجمل أن تفرض حسن النية 

في جميع ما يصدر من أمور. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

غدير عبداهلل الطيار

خالد الجريوي

رجل الصعاب والمهام الِعظام

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

للتواصل: 17111483

فوضوية اإلرهابي حسن نصر اهلل في لبنان
يعرف نظام الفوضوية بأنه تنظيم اجتماعي قديم جدا بصفة سياسية 
محدودة، يكون فيه الفرد متحررا من كل أشـــكال السيطرة الحكومية، 
وليـــس فيه أي جهاز لإلدارة بالمفهوم الحالي، وهذا ما يطبقه اإلرهابي 
حسن نصر هللا في لبنان الذي يتحكم في كل شيء.. كل شيء يخطر 
على البال، من التنصيب والسلطة والمالبس واألوامر والطاعة وغيرها، 
وعلـــى مـــا يبـــدو أنه نجـــح في عـــزل لبنان عن بقيـــة الشـــعوب العربية، 

وفرض عليه بعصابته “حزب هللا اإلرهابي” نفوذا وسلطانا قويين.
“قيـــادات لبنانيـــة اســـتنكرت التهديـــدات التـــي أطلقها حســـن نصر هللا 
علـــى خلفيـــة ترســـيم الحدود البحريـــة مع إســـرائيل، الســـيما أنها أتت 
قبيل وصول الوســـيط األميركي إلى بيروت سعيا للمفاوضات، واعتبر 
أحدهـــم أن كالم نصـــر هللا بمثابـــة وضع مســـدس علـــى الطاولة باتجاه 
الرؤســـاء الثالثة والجيش اللبناني قبل وصول الوســـيط األميركي إلى 
لبنـــان، كأنه يذكر أن قرار الســـلم والحرب بيده، وعلق آخر.. “إن دخول 
حـــزب هللا ملف ترســـيم الحـــدود البحرية يجب أال يكـــون إال من خالل 
مؤسســـات الدولة وليس كمفاوض يحدد الشـــروط والسقوف ويصادر 

قرار الدولة”.
المشـــكلة في لبنان أن كل الســـلطات تدار من قبل حزب هللا اإلرهابي، 
وأمينه العام يتولى تصريف شؤون البالد، ثم تخرج القيادات اللبنانية 
والشخصيات السياسية وتشير بكل وضوح إلى أن تدخالت حزب هللا 
عرقلت مصالح لبنان االســـتراتيجية وتعميـــق معاناة اللبنانيين، بمعنى 
أن الحزب يملك الجرأة والصالبة في الطريق الذي رسمه لنفسه ونحن 
– أي القيادات والشـــخصيات السياســـية – ليس لنا تأثير مباشـــر وغير 

مباشر على الحكم في لبنان.
فـــي بعـــض األحيـــان نتســـاءل.. هـــل يوجـــد نظـــام للدولـــة فـــي لبنـــان 
واإلرهابي حسن نصر هللا يحتكر بيده كل السلطات الموجودة، ويقوم 
بتكوين محاكمات خاصة وينشئ المؤسسات اإلدارية ونظامها، ويمنح 
االمتيازات المتنوعة إليران الستغالل خيرات اللبنانيين. كل ما يحدث 
في لبنان يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن نصر هللا موظف من موظفي 
النظـــام اإليرانـــي يبرم االتفاقيـــات والعقود مـــع المفاوضيـــن بناء على 

طلب إيران، وأن حرية القيادات اللبنانية األخرى مقيدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إيـــران ليســـت مكانا للديكتاتورية، والشـــعب اإليراني يريـــد حكومة وطنية 
وشعبية، وهذه هي قاعدة النضال في الماضي والحاضر وهي حجر الزاوية 
فـــي حكومـــة الدولـــة المســـتقبلية، حجـــر زاويـــة يجمع كل شـــرائح الشـــعب 

اإليراني بمختلف أطيافهم القومية والدينية والسياسية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه القاعـــدة وّحـــدت الشـــعب اإليراني حول نفســـه 
إال أنهـــا علـــى الجبهة المعاكســـة قربـــت النظـــام الديكتاتوري الحاكـــم وبقايا 
الديكتاتوريـــة الســـابقة مـــن بعضهمـــا، حيـــث اصطفا فـــي مواجهة الشـــعب 
اإليراني، ويســـعيان بطريقة ما إلى بقاء نظاٍم ديكتاتوري! وتســـعى الطبقة 
األولـــى إلـــى ذلك بالقمـــع واإلعدام والقتـــل والترهيب واالغتيـــال والجريمة 
والنهـــب، وتســـعى األخـــرى من خالل مســـاندة األولـــى تحت شـــعار الرفض 
والمعارضـــة نفاقـــا ورياء مع األولى! األمر الذي زاد من التعقيد واليقظة في 

مسار الحركة.
بالطبـــع هنـــاك عوامل أخـــرى تزيد من تعقيـــد الموقف، لكن هذا هو الســـياق 
الحقيقـــي للتطـــورات التـــي تجـــري اآلن فيمـــا يتعلـــق بإيـــران فـــي مواجهة 

نضاالت الشـــعب اإليرانـــي، فهناك منظمة ريادية تحظى بدعم الشـــعب منذ 
فترة طويلة ولعبت دورا محوريا في تشـــكيل مقاومتها وكذلك في تكوين 
المنافـــس الوحيد لنظـــام والية الفقيـــه الديكتاتـــوري، أي “المجلس الوطني 

للمقاومة اإليرانية”.
وفـــي إقـــدام تاريخـــي وغير مســـبوق نشـــر هـــذا المجلـــس أســـماء أكثر من 
33 ألـــف موظف في هيئة ســـجون نظـــام والية الفقيه، من ضمنهم رؤســـاء 
ومحققـــون وعناصـــر مخابرات وجالدون وســـيافون منفـــذون لألحكام إلى 
جانـــب 22 ألـــف صورة أثـــارت غضب رؤوس النظـــام، وبالطبع لـــم يكن هذا 
الكشـــف أول كشـــف للمقاومـــة اإليرانية ضـــد النظام الحاكم، فقد ســـبق هذا 
أن كانـــت هـــذه المقاومة اإليرانيـــة أول من فضح المشـــاريع النووية للنظام 
على مســـتوى العالم، وهو اإلقدام الـــذي القى تأييدا وترحيبا من قبل أعلى 
كبار المســـؤولين الحكوميين في الـــدول العظمى بالعالم، وهي أي المقاومة 
اإليرانيـــة إن لـــم تفعل ذلك ألصبح المجتمـــع الدولي اآلن في ظروف مؤلمة 

للغاية. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

تضطر الديكتاتورية في إيران إلى االستسالم في النهاية

كيف نستثمر العطلة الصيفية
ها هي العطلة الصيفية التي ينتظرها الطالب على األبواب، فهذه 
العطلـــة مهمة جدًا في حياة الطلبة ألنها تعتبر محطة لهم للراحة 
من هموم الدراسة والمذاكرة، حيث إنها تنقلهم من مرحلة روتين 
الحيـــاة الدراســـية، إلـــى مرحلـــة الترويـــح عـــن النفس والتســـلية 
والترفيه اإليجابي وممارســـة األنشطة المختلفة واألعمال الفنية 
والفكرية وغيرها من ممارسات يحتاجها الطالب في هذه العطلة.

وفـــي اعتقـــادي ان العطلـــة الصيفيـــة تعتبـــر فرصـــة مهمـــة لـــدى 
األســـر للتفكير في اســـتثمارها واالستفادة منها بالشكل اإليجابي 
والصحيـــح على المســـتوى االجتماعي والنفســـي والزمني، كونها 
مـــن المواســـم أو اإلجـــازات األساســـية التـــي تســـاعد الطلبة على 
اســـتقالل رغباتهم في المجاالت واألنشـــطة التي تســـاعدهم في 
تنميـــة مهاراتهـــم الفكريـــة والثقافيـــة، كمـــا أنهـــا فرصـــة لتحديـــد 

أهدافهم واكتشاف طاقاتهم الشخصية للمراحل القادمة.
هناك الكثير من األنشـــطة واألفكار التي يمكن للطلبة اســـتثمارها 
والعمـــل علـــى ترجمتهـــا وتحقيقهـــا بالشـــكل المطلـــوب، فهنـــاك 
علـــى ســـبيل المثـــال التفكيـــر بالتســـجيل فـــي النـــوادي الصيفية 
واألكاديميـــات الرياضيـــة واألنشـــطة التوعويـــة والفنيـــة، والتـــي 
تســـاعدهم على رفع مهاراتهـــم الفكرية وتعزز جوانبهم اإليجابية 
فـــي تكوين شـــخصيتهم، وهنا يجب على أوليـــاء األمور والطلبة 
التفكيـــر بشـــكل عملـــي وإيجابي في اســـتثمار الموســـم الصيفي، 
ويجـــب أن يكـــون التفكير مشـــتركا بين الطرفين لالســـتفادة من 
نتائـــج العصـــف الذهنـــي بينهـــم، ووضع قائمـــة لألفكار المناســـبة 

لتطبيقها خالل هذه العطلة.
فمن الطبيعي على األســـرة أن تحرص على أن تكون خطط هذه 
العطلة على رأس أولوياتها، ألنه من المهم أن تتســـاءل األسر عن 
كيفيـــة االســـتفادة من هذا الموســـم، ومـــا هي البرامـــج المقترحة 
التـــي من الممكـــن تنفيذهـــا، ألن الفـــراغ أحد العوامل األساســـية 
لالنحـــراف والمظاهر الســـيئة في المجتمع، لـــذا ينبغي أن تتعاون 

كل الجهود من أجل المحافظة على أبنائنا خالل هذا الموسم.

د. خالد زايد



الهزاع: تفاجأت باستبعادي وهذا المدافع األفضل بالمنتخب
عبر برنامج “خلك رياضي” بحساب “^ سبورت”

القـــدم  لكـــرة  تفاجـــأ العـــب منتخبنـــا الوطنـــي 
عبـــدهللا الهزاع مـــن قرار اســـتبعاده عـــن قائمة 
المنتخـــب األخيرة التي شـــاركت فـــي تصفيات 
كأس آســـيا لكنه في الوقت ذاته أبدى احترامه 

لقرار المدرب البرتغالي هيليو سوزا.
جـــاء ذلك عبر برنامـــج “خلك رياضي” الذي بث 
مباشرة عبر منصة البالد سبورت بإدارة الزميل 
أحمـــد كريم رئيس القســـم الرياضـــي والمذيعة 

بدور عدنان.
وأضـــاف الهـــزاع “تفاجـــأت بالقـــرار ألننـــي كنت 
أساسيا على مدار 3 سنوات .. ولكن ليست لدي 
مشـــكلة والقـــرار خاص بالمـــدرب وأنـــا أحترمه 

وجميع المدافعين يكملون بعضهم البعض”.
واعتبر الهزاع زميله علي حرم أفضل العب في 
مبـــاراة منتخبنـــا وماليزيا، وأشـــاد بفـــوز األحمر 
رغـــم الظـــروف الصعبة التي مر بهـــا الفريق في 
كوااللمبـــور، منوها بدور الجهاز الفني وما يقوم 

به من جهد كبير.
التضامـــن  بنـــادي  االحترافيـــة  تجربتـــه  وعـــن 
الكويتـــي قال “كانت تجربة ممتازة وصعبة في 
نفس الوقت، التضامن صعد من الدرجة الثانية 
إلـــى الدرجـــة الممتـــازة واســـتطعت مـــع زميلي 
علي حرم تثبيت الفريق في الممتاز وهو هدف 

النادي..”.
وتمنـــى الهزاع تطبيق تقنيـــة الفار بدوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتاز بهـــدف تقليل أخطـــاء الحكام 
وتحقيق مبدأ العدالة لجميع األندية والمساهمة 

في تقليل الخالفات والمناوشات بين الفرق.
وكشـــف الهزاع عن الكثير مـــن المعلومات التي 
تخـــص بداياته الكروية مضيفـــا “لقد كنت العبا 
في صفوف الرفاع لغاية فئة الشباب ثم توقفت 
عـــن اللعب واســـتقطبني المدرب خليـــل بروني 
لإلنتقال إلى نادي الرفاع الشرقي وهي معلومة 
قليل مـــن يعرفها.. وخضت إحـــدى المواجهات 
القوية أمام األهلي بفئة الشـــباب ولفت األنظار 
حتى كسبت ثقة الجهاز الفني للعب في صفوف 
للمنتخـــب  اســـتدعائي  تـــم  ثـــم  األول  الفريـــق 
األولمبي واألول وحصلت كل تلك األحداث في 

غضون عام واحد تقريبا..”.
وذكر بأن أســـرته منقسمة ما بين مؤازرة فريق 
الرفاع والرفاع الشرقي، حيث إن شقيقه الكبير 
يشـــجع الرفـــاع ووالـــده يشـــجع الرفـــاع الغربي 
ولكنه شخصيا يحب الشرقي الذي يعتبر ناديه 
األساســـي، أمـــا رياضته المفضلـــة فهي الجولف 
وجـــده كان بطـــل العـــرب وهـــو متولـــع بالبـــالي 

ستيشن رغم أنه لم يعد يلعب كما السابق.
وأوضح الهـــزاع بأنه تلقى الكثيـــر من العروض 
الشـــفوية، حيث إنه الزال مسجال في كشوفات 
الرفـــاع الشـــرقي وأن انتقالـــه الموســـم الماضي 
للتضامـــن الكويتـــي كان علـــى ســـبيل اإلعـــارة 
ولديـــه عـــروض محليـــة وكويتية لـــم تصل إلى 

الصفة الرســـمية، نافيا وجـــود أي عرض رفاعي 
جـــاد وهـــو يفضـــل االحتـــراف الخارجـــي علـــى 

الداخلي.
وامتدح الهزاع مدرب الرفاع الشرقي الروماني 
فلورين متروك الذي شكل إضافة كبيرة للفريق 
علـــى حد قوله وبتكلفة أقـــل وجعل من الفريق 
منافســـا، مضيفـــا “صحيح أنه ينتهج األســـلوب 
الدفاعـــي واالعتمـــاد علـــى الهجمـــات المرتـــدة 
والتدريبـــات القاســـية ولكنه يتخذ ذلك بســـبب 
العناصـــر الموجـــودة لديه.. إنني مع االســـتقرار 
الجديـــد  الســـوري  للطاقـــم  وأتمنـــى  الفنـــي 

التوفيق..”.
وأشـــار إلـــى أن نـــادي الرفـــاع الشـــرقي بقيـــادة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة رئيـــس 
النـــادي يســـير بخـــط تصاعـــدي بســـبب تنامـــي 
االستثمار وإعادة الهيكلة الشاملة إداريا وماليا.
وأوضـــح أن تخفيـــض راتبـــه وإقنـــاع عـــدد من 
زمالئـــه بذلك في جائحـــة كورونا “كوفيد – 19” 
كانـــت حبـــا ووالء للنادي والوقـــوف بجانبه في 

هذه المرحلة الصعبة.
وانتقـــد الهـــزاع األصـــوات التي تقلل من شـــأن 
مســـابقة كأس االتحـــاد اآلســـيوي مشـــيرا إلـــى 
األنديـــة المشـــاركة فيهـــا هـــي بطلة الـــدوري أو 
الـــكأس أو الوصيفـــة في كال المســـابقتين وهي 
بطولة قارية يتنافس عليها الجميع ولها مردود 
الشـــرقي  للرفـــاع  متمنيـــا  جيـــد،  ومالـــي  فنـــي 

التوفيق ومواصلة مشواره في المسابقة.

الهزاع عبر اليف خلك رياضي
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ملك الصولجانات
ــوي والعـــب  ــيــ ^ســـجـــل الــبــطــل اآلســ
ــوطــنــي يــوســف فـــاح أعــلــى  الــمــنــتــخــب ال
محاولة في منافسات يوم أمس األول من 
المقامة  للبولينغ  بطولة ملك الصولجانات 
الــمــرح، وســط مشاركة  أرض  صــالــة  على 
الخليجية  الـــــدول  مــخــتــلــف  مـــن  واســـعـــة 
والمقيمين في المملكة، حيث سجل فاح 
773 في محاولته األولــى، والتي ساهمت 
في اعتائه لصدارة الترتيب العام لاعبين 
مــتــقــدمــًا عــلــى زمــيــلــه في  بــرصــيــد 2237 
المنتخب الوطني عبدهللا عبدالكريم الذي 
فيما   ،2178 برصيد  الثاني  المركز  احتل 
الثالث  للمركز  فريد  أحمد  الاعب  تراجع 

برصيد 2163.

أشاد بجهود الالعبين

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ باإلنجاز الخليجي لنادي النجمة
رفع سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية آســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا بمناســـبة فوز نـــادي النجمة بلقب 

بطولة األندية الخليجية الـ 38 لكرة اليد.
وهنـــأ ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
خليفة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، وســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس الهيئة 

العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
وأكـــد ســـموه أن هـــذا اإلنجـــاز الخليجي يضـــاف إلى 
سلســـلة اإلنجازات التي حققتهـــا الرياضة البحرينية 

بشـــكل عام وكرة اليد بشـــكل خاص في ظل الرعاية 
الفائقة التي تحظى بها الحركة الشـــبابية والرياضية 
مـــن لدن جاللـــة الملك حفظه هللا ورعاه وســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا، واهتمام 
ومساندة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وما يقدمانه سموهما 

من دعم لألندية والمنتخبات الوطنية.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة لمجلـــس إدارة نادي النجمة برئاســـة ســـعادة 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل خليفـــة وجميـــع 
منتســـبي النـــادي ومحبيه، مشـــيدًا بـــاألداء الرجولي 
اســـتحقوا  جهـــد  مـــن  بذلـــوه  ومـــا  النجمـــة  لالعبـــي 
مـــن خاللـــه التتويـــج باللقـــب الخليجي بـــكل جدارة 
واســـتحقاق منوهـــًا بـــدور الجهازين الفنـــي واإلداري 
ودعـــم الجماهيـــر متمنيـــًا لنـــادي النجمـــة المزيـــد من 

التوفيق والنجاح.

سبورت

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

مؤتمر األندية التحاد الطائرة

حسن علي

تلقيت عروًضا وهذا 
ما أتمناه بدوري ناصر 

بن حمد

لماذا وافق الهزاع 
على تخفيض راتبه؟

^أطلقـــت جمعيـــة المهـــن الشـــبابية وضمـــن برنامـــج “صيـــف شـــباب 
البحرين والء وانتماء” اسم الكاتب والصحافي الزميل أسامة الماجد على 
أول فعاليـــة رياضيـــة تنظمها الجمعية “كأس الكاتب أســـامة الماجد” وذلك 

تقديرًا لدوره الكبير وإسهاماته الوطنية المتميزة في ميدان الصحافة. 
حضر الفعالية الســـيد حســـن إبراهيم حســـن وســـعادة النائب أحمـــد العامر 
ونائـــب رئيس المجلـــس البلدي للمحافظة الشـــمالية ياســـين زينل والعضو 
البلـــدي مـــال هللا شـــاهين، حيث تم تقديـــم كأس الماجد للفريـــق الفائز كما 
ألقـــى الزميل الماجد كلمة بالمناســـبة شـــكر فيها الجمعية علـــى هذه اللفتة 
الكريمة وحث فيها الشـــباب المشاركين على بذل المزيد من الجهد للتفوق 

والنجاح في الدراسة وإشغال أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد. 
من جانبه، أكد راعي الحفل السيد حسن إبراهيم حسن على أهمية تكريم 

القامات الوطنية وتعريف الشباب بهم ألنهم عماد المستقبل.

إطالق اسم الزميل أسامة الماجد على فعالية رياضية بالمهن الشبابية

النجمة بطاًل لـ“خليجية األندية” لكرة اليد
تفوق على مضر السعودي بكل جدارة واستحقاق

ج ممثـــل كرة اليـــد البحرينيـــة نـــادي النجمة بطالً  ُتـــوِّ
للبطولـــة الخليجية الـ38 لألندية، وذلك بعد فوزه في 
النهائـــي على نادي مضر الســـعودي بنتيجة )39-24(، 
فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت بينهمـــا، األحد، فـــي دولة 

الكويت.
وانتهـــى الشـــوط األول بتقـــدم النجمـــة بنتيجة )-18
12(. واستحق النجمة اللقب بكل جدارة واستحقاق، 
ج بالـــكأس للمرة السادســـة فـــي تاريخه،  بعـــد أن ُتـــوِّ
وهـــذه المرة بدون أي خســـارة، كما تفوق في النهائي 
بشكل صريح وبفارق كبير من األهداف بلغ 15 هدًفا. 
ويعتبـــر اللقب األخير لنادي النجمة في البطولة العام 
2001، والتـــي أقيمـــت نســـختها آنـــذاك فـــي مملكـــة 

البحرين.
وقاد المدرب الوطني سيدعلي الفالحي النجماويين 
للقـــب جديـــد، وســـط فرحـــة كبيـــرة ألفـــراد الفريـــق، 
ســـاندت  التـــي  الحاضـــرة  البحرينيـــة  والجماهيـــر 
“الرهيب” في الكويت. وحصل حارس النجمة محمد 
عبدالحســـين على جائزة أفضل حارس في البطولة، 
فيما حصل حســـين الصياد على جائزة رجل المباراة 

النهائية.
وتنتظـــر النجماوييـــن مهمـــة خارجيـــة أخـــرى وهـــي 

البطولة اآلسيوية لألندية المقرر إقامتها في الهند.

أحمد مهدي

من التتويج والفرحة النجماوية

للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  كشـــف 
الطائرة عن روزنامة ونظام مسابقات 

الموسم المقبل 2022 – 2023.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده االتحاد مساء األحد 12 يونيو 
2022 بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 
الحلواجـــي  فـــراس  العـــام  واألميـــن 
ورئيـــس لجنة المســـابقات عبدالرضا 
عاشوري وممثلي األندية المشاركة.

دوري  إقامـــة  عـــن  االتحـــاد  وأعلـــن 
الدمـــج للدرجتيـــن األولـــى والثانيـــة 
وذلك من خالل تقسيم األندية الـ 14 
إلى مجموعتين )ســـبعة فرق في كل 
مجموعة( لتلعب كل مجموعة دوري 
مـــن دور واحـــد وتتأهـــل الفـــرق مـــن 
األول حتـــى الثالث من كل مجموعة 
)ســـتة أنديـــة( إلـــى دوري عيســـى بن 
راشـــد وتلعب الفرق أصحاب المراكز 
من الرابع حتى السابع )ثمانية أندية( 

دوري االتحاد للكرة الطائرة.
أمـــا مســـابقة كأس ولـــي العهـــد فإنها 
ســـتقام لثمانيـــة فـــرق وهـــم الســـتة 
بـــن راشـــد بجانـــب  بـــدوري عيســـى 
دوري  مســـابقة  مـــن  والثانـــي  األول 

االتحاد للكرة الطائرة. 
البرنامـــج  االتحـــاد  واســـتعرض 
الزمنـــي حيـــث ســـتنطلق مســـابقات 
الرجال بشـــهر نوفمبر، وستبدأ جميع 
مســـابقات الفئـــات العمريـــة )الصغـــار 
واألشبال والناشئين والشباب( بشهر 

سبتمبر.
وتحفـــظ االتحـــاد بنـــاء علـــى طلـــب 
الشـــيخ  محمـــد  البســـيتين  ممثـــل 
بتطبيـــق نظـــام التســـجيل المفتـــوح 
ألنـــه ســـيكون لمصلحـــة أنديـــة على 
حســـاب أخرى كما تـــم التحفظ على 
تسجيل الالعبين المقيمين الحتمال 
وتســـجيلهم  محترفيـــن  اســـتقطاب 

كمقيمين.

تطبيق دوري الدمج ألندية الطائرة

حسن علي

اعتمـــد مجلس إدارة نادي اتحاد الريف تشـــكيل الجهازيـــن الفني واإلداري 
للعبـــة كـــرة القـــدم للموســـم 2022 – 2023، وذلـــك بعـــد موافقـــة الجمعيـــة 

العمومية التحاد الكرة النضمامه رسميا إلى عضويته.
ووفقـــا لقـــرارات مجلس اإلدارة فإن عبدهللا كاظم رضي ســـيكون مشـــرفا 
عامـــا للعبة وفؤاد حســـن مســـاعدا للمشـــرف العـــام وعضويـــة كال من جابر 
طـــواش ود. علـــي كاظـــم. وأســـند النادي قيـــادة الفريق األول إلـــى المدرب 
حســـين عيـــاد ويســـاعده غيـــث زويد فيمـــا عين محـــروس عطيـــة معالجا، 

ومحمد نعمة مديرا ومحمد الجبوري إداريا للفريق.

اتحاد الريف يعتمد مدربه الجديد

حسن علي



دعا الباحث في أحكام الطالق واألحوال 
الشـــخصية زيـــاد الســـعدون األزواج إلـــى 
تغييـــر القناعـــات الســـلبية، موضحـــَا بأن 
ليس كل اختالف في وجهة النظر، يعني 
الشجار والهجر، ما لم يكن حرامًا، أو منه 

ضرر.
وأكد الســـعدون فـــي تصريحه لــــ “البالد” 
حـــول مقومـــات بنـــاء األســـرة الناجحـــة، 
ومضارهـــا بأنـــه “إذا تعالـــت المـــرأة علـــى 
زوجهـــا، وتكبرت، فقدت معانـــي أنوثتها، 
وإذا تعالـــى الرجـــل علـــى زوجتـــه، وتكبر 

فقد معاني رجولته”.
وأضـــاف “بعـــض األزواج حيـــن يغضـــب، 
يقـــول كالمًا كالســـم الزعاف، ثـــم إذا هدأ 
كأن شـــيئًا لم يكـــن، واألدهى واألمر يريد 
ويكـــون  يزعـــل  أال  اآلخـــر،  الطـــرف  مـــن 

طبيعيًا، وأن األمر عادي”.
وأوضـــح الســـعدون “أقـــول لهـــذا الصنف 

مـــن الناس، الذي تكلمـــت عنه بهذا الكالم 
الجارح واألســـى هم بشـــر، وليس بحجر، 
لـــه مشـــاعر وعواطـــف وأحاســـيس، فهل 
تقبل أن ُتســـب وُتشـــتم وُيلعن أهلك؟ ثم 
تقـــول “عادي”؟ لـــم يكن النبـــي صلى هللا 

عليه وسلم فاحشًا، وال بذيئًا”.
وتابـــع “ال تجعل من شـــريك حياتك عدوا 
عثراتـــه  وتتبـــع  أخطـــاءه،  تتصيـــد  لـــك، 
وزالته، بل كن عونًا له، ناصحًا، ومســـددًا، 

وإن كان فرحًا، ال تعكر عليه فرحته، وإن 
كان حزينـــًا كن مواســـيا له، وإن شـــكا لك 
همـــًا، فـــال تبادره بالشـــكوى، بـــل كن عليه 
مهونـــًا، وكن له في أزمـــات الحياة، رفيقًا 

مساندًا”.
صـــراع  “كل  يقـــول  الســـعدون  ومضـــى 
خاســـر،  فيـــه  المنتصـــر  الزوجيـــن  بيـــن 
بـــل الـــكل خاســـر، وأكثـــر األزواج شـــقاء 
الذيـــن يحولـــون الخالفـــات الزوجية إلى 
مشكالت وأزمات، وكسر إرادات، وغالب، 

ومغلوب”.
واســـتدرك بالقول “بعـــض األزواج عندما 
الزوجـــة،  علـــى  يضغـــط  خالفـــًا  يحـــدث 
ويســـيء لها، وال يحاور، وال يتفاهم، وإذا 
اشـــتكت ألهلها، أو أهلـــه، يغضب ويزعل 
وبعـــض  البيـــت،  أســـرار  أخرجـــت  ألنهـــا 
الزوجات يفعلن ذلك، والسبب في اخراج 
اســـرار البيت هو الطـــرف المتعنت، الذي 
يرفـــض الحـــوار والتفاهـــم، ويصـــر علـــى 

أخطائه”.
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أكـــد نائب رئيس مجلـــس األمناء المديـــر التنفيذي 
لمركـــز عيســـى الثقافـــي الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة أن جائحـــة كورونـــا والحـــرب الروســـية 
الدوليـــة  القـــوى  توازنـــات  فـــي  أثـــرت  األوكرانيـــة 
والمجتمعـــات اإلنســـانية خالل الســـنوات الماضية، 
مشـــيًرا إلـــى مواقـــف دول الخليـــج المحايـــدة فـــي 

معالجة األحداث العالمية.
جـــاء ذلـــك، خـــالل كلمتـــه االفتتاحية في النســـخة 
العاشـــرة من منتدى الفكر والثقافـــة )تحالف مراكز 
الفكـــر والثقافـــة العربيـــة(، الـــذي اســـتضافه المعهد 
الملكي للدراسات االستراتيجية بالمملكة المغربية، 
بحضـــور  النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلس الشـــورى 
األولـــى  الجلســـة  ترأســـت  التـــي  ســـلمان،  جميلـــة 
مـــن المنتـــدى، ونخبـــة مـــن المفكريـــن والمثقفيـــن 

واألكاديميين العرب.
وقـــال إن البنـــى التحتيـــة الصحية واالســـتعدادات 
الطبيـــة أصبحـــت مـــن أبـــرز محـــددات المســـتقبل 
فـــي فتـــرة مـــا بعد كورونـــا إضافـــة إلى مـــا أحدثته 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة من تجاذبـــات غيرت 
موازيـــن القـــوى، ممـــا أعـــاد ترتيب أولويـــات الدول 
العربيـــة والخليجية في مختلف آفاقها االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية وتشكيل منهجيات وأطر 
التحالفـــات لجيـــو سياســـية واالقتصاديـــة، مشـــيًرا 
إلـــى مواقـــف دول الخليج العربـــي المحايدة والتي 
اســـتطاعت أن تؤثر في توازنـــات القوى بما يراعي 
مصلحـــة األمن الســـالم العالمي، مضيًفـــا أن الحرب 
الروسية االوكرانية الحالية أحدثت نقلة نوعية في 
عمليات االستقطاب السياسي واالقتصادي العالمي 
وأصبحـــت المنطقة العربية ذات نفوذ واســـتقاللية 
مؤثرة وسط التجاذبات الدولية بفعل هذه الحرب.

وأشـــاد بالجهـــود التـــي يبذلها نائـــب رئيس مجلس 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات  مركـــز  أمنـــاء 

االســـتراتيجية ورئيس مجلس أمناء تحالف مراكز 
الفكـــر والثقافـــة العربيـــة جمـــال الســـويدي لضمان 
اســـتمرارية هـــذه اللقـــاءات، ودور األمانـــة العامـــة 
ا لها على  للمنتـــدى والتي تتخذ مملكة البحرين مقرًّ

جهود المتابعة والتنسيق. 
كمـــا ثمـــن دور رئيـــس المركـــز الملكـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية األســـتاذ محمـــد توفيـــق مليـــن  في 
إقامة هـــذه الندوة حضوريا بعـــد انقطاع دام ألكثر 
من عامين، وحسن االســـتضافة والتنظيم، ومنوًها 
لمـــا وصلـــت إليـــه المغـــرب مـــن تطـــور فـــي شـــتى 

القطاعات.

وتضمـــن المنتدى ثالث جلســـات، وتناولت محاوره 
العناوين اآلتية: )الظروف الجيوسياسية الجديدة( 
و)آفـــاق جيـــو اقتصاديـــة جديـــدة( و)المواطـــن في 

صلب الحكامة(. 
وتـــرأس الجلســـات كل مـــن: النائب الثانـــي لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جميلـــة ســـلمان، وزيـــر االقتصاد 
األردنـــي األســـبق أمين عـــام منتـــدى الفكـــر العربي 
الصحفييـــن  هيئـــة  ورئيـــس   ، حمـــور  أبـــو  محمـــد 
الســـعوديين خالـــد المالـــك، وشـــارك متحدثـــون من 
نخبـــة القيـــادات والمفكريـــن العرب من الســـعودية 
والمغـــرب  واألردن  وقطـــر  والكويـــت  واإلمـــارات 

ومصر واليمن.
وتـــال األميـــن العـــام للتحالف فـــواز ســـليمان البيان 
الختامـــي، وأصدر المشـــاركون توصياتهم بضرورة 
تكييـــف الدول العربية عالقاتهـــا مع القوى العظمى 
واســـتقاللها  ســـيادتها  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
االستراتيجي، وقيام دول عربية محورية لتحريك 
العمـــل العربي المشـــترك وقيـــادة الســـفينة العربية، 
الصعيـــد  علـــى  مشـــتركة  اســـتراتيجيات  ووضـــع 

السياسي والدبلوماسي واألمني والسيبراني. 
عربيـــة  هيئـــة  بإنشـــاء  المشـــاركون  أوصـــى  كمـــا 
عليـــا يكـــون مـــن مهامها وضـــع مقترحـــات للتقارب 

‘’العقائـــدي- الشـــرخ  الحكومـــات، ولتقويـــض  بيـــن 
اإليديولوجـــي’’، وتقديم اقتراحات في هذا الصدد، 
تكـــون قادرة علـــى بناء األســـرة العربيـــة الموحدة، 
وإبـــرام اتفاق عربي لفض النزاعات العربية بالطرق 
السلمية، وتطوير استراتيجيات جديدة في الدول 
العربيـــة تتالءم مـــع التحديات األمنية المســـتجدة 
فـــي العصـــر الرقمـــي بمـــا يحملـــه مـــن تغيـــرات في 

حسابات القوى.
كما دعا المشـــاركون إلى تفعيل التكامل االقتصادي 
بيـــن البلـــدان العربيـــة عبر طرح مشـــروع مارشـــال 
عربـــي يشـــمل قطاعات مختلفة ويســـاهم في جمع 
الشـــمل وتحسين تموقع الدول العربية في سالسل 
القيمـــة العالمية، إلى جانب بناء اكتفاء ذاتي عربي 
وتحقيـــق الســـيادة فـــي المجـــاالت االســـتراتيجية 
األمـــن  والمائـــي؛  الغذائـــي  األمـــن  مثـــل:  الحيويـــة 
الصحي؛ اإلنتاج العلمـــي والتكنولوجي والصناعي؛ 
االســـتثمار في الطاقات المتجددة، ومصادر الطاقة 
الوطنيـــة. وتعزيز بحوث تأثير المناخ على المنطقة 
العربية، ورســـم اســـتراتيجية اصالحـــات تعليمية-
تربوية-ثقافية عربيـــة قائمة على أهداف واضحة، 
مـــن بينهـــا تعزيز قيـــم المواطنـــة بما يحصـــن كيان 

الدولة الوطنية.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الجائحة والحرب الروسية األوكرانية أثرت في توازنات القوى الدولية
مواقف الخليج محايدة في معالجة األحداث العالمية... خالد بن خليفة: 

االختالف ليس حجًة للشجار والهجرة... السعدون:

ال تجعل من شريك حياتك عدوا تتصيد أخطاءه

زياد السعدون

المنامة - النيابة العامة

االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس   صـــرح 
العامـــة  النيابـــة  بـــان  باألشـــخاص 
واقعـــة  فـــي  تحقيقاتهـــا  أنجـــزت 
االتجـــار باألشـــخاص وبيـــع المـــواد 
المخـــدرة وأمـــرت بإحالـــة متهمتين 
آســـيويتين إلـــى المحكمـــة الجنائية 
وتحـــددت لنظرهـــا جلســـة بتاريـــخ 
26/06/2022 أمام المحكمة الكبرى 

الجنائية األولى.
 وتعـــود تفاصيل الواقعـــة إلى ورود 
بـــالغ من إحـــدى الســـفارات بمملكة 
البحريـــن مفـــاده احتجـــاز المجنـــي 
عليها فـــي إحدى الشـــقق وإجبارها 
وعليـــه  الدعـــارة،  ممارســـة  علـــى 
توجهـــت األجهزة األمنية المختصة 
إلى مكان وجودها وتم القبض على 
المتهمتيـــن وتـــم تقديم المســـاعدة 
للمجنـــي عليهـــا، وبســـؤال المجنـــي 
عليهـــا قـــررت أنه فـــور وصولها إلى 

مملكـــة البحريـــن تـــم حجـــز جـــواز 
ســـفرها وتهديدهـــا وإلزامهـــا بدفـــع 
وحجـــز  دينـــار،   600 وقـــدره  مبلـــغ 
حريتها في الشقة من أجل إجبارها 
علـــى العمـــل فـــي مجـــال الدعـــارة، 
وتبيـــن أن الشـــقة التي تـــم احتجاز 
المجنـــي عليهـــا فيها تســـتخدم لبيع 

المواد المخدرة.
النيابـــة  أن  النيابـــة  رئيـــس   وأشـــار 
العامة باشرت التحقيق فور إبالغها 
بالواقعـــة، إذ اســـتمعت إلـــى أقـــوال 
بإيداعهـــا  وأمـــرت  عليهـــا  المجنـــي 
دار اإليـــواء التابـــع للجنـــة الوطنية 
باألشـــخاص،  االتجـــار  لمكافحـــة 
وأمـــرت  المتهمتيـــن  واســـتجوبت 
بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة 
الواقعـــة،  شـــهود  إلـــى  واســـتمعت 
بإحالـــة  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 

المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.

26 يونيو محاكمة متهمتين تاجرتا بآسيوية

اجتياز المعايير بنسبة 100 % لـ 20 خدمة مقدمة من المركز
القائد أشاد بإنجاز “خدمات التخليص الجمركي”... أحمد بن حمد:

اســـتقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
بـــإدارة جمـــارك المنافذ البحرية، امـــس، الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة رئيـــس لجنة 
تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة محمـــد القائـــد، وذلك 
بمناســـبة حصـــول مركـــز خدمـــات التخليـــص الجمركـــي 
بالمنفـــذ البحري على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج 
“تقييم” في دورته الثالثة. وبهذه المناســـبة، أشـــار رئيس 
الجمـــارك بأنـــه بفضـــل التوجيهات الســـديدة لولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبمتابعـــة حثيثة مـــن وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
وفـــي إطار تبنى المبادرات التي تضمن تطوير وتحســـين 

الخدمـــة الحكومية وفق أعلى معاييـــر الجودة ومواصلة 
تطويـــر العمـــل الحكومـــي وتقديم أفضـــل الخدمات التي 
تلبى احتياجات المواطنين والمقيمين، استطاعت شئون 
الجمـــارك متمثلة فـــي مركز خدمـــات التخليص الجمركي 
اجتياز جميع المعايير بنســـبة 100 % لـ 20 خدمة مقدمة 
مـــن المركـــز. مـــن جانبـــه، أشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة رئيـــس لجنـــة تقييم 
مراكـــز الخدمـــة الحكوميـــة باإلنجـــاز الـــذي حققـــه مركـــز 
خدمـــات التخليـــص الجمركـــي، وبالجهود المتميـــزة التي 
بذلهـــا مـــن أجل االســـتمرار في تطوير وتحســـين خدماته 
والمنافســـة  االبتـــكار  علـــى  والقائمـــة  للعمـــالء،  المقدمـــة 
واإلبـــداع بمـــا يحقـــق رؤية وتطلعـــات الحكومـــة الموقرة 
برئاســـة ســـمو ولـــي العهد رئيس الـــوزراء. وأكـــد أن مركز 

خدمـــات التخليـــص الجمركي ُيعـــد من المراكـــز الخدمية 
النموذجيـــة التي نالت اســـتحقاق تصنيفهـــا ضمن المراكز 
الحكومية الفائزة بالتصنيف الذهبي، وذلك لما يتصف به 
مـــن مزايا مثل الترتيـــب والتنظيم وسالســـة اإلجراءات، 
العمـــالء  وصـــول  ســـهولة  فـــي  جميعهـــا  ُتســـهم  والتـــي 
إلـــى أن  للخدمـــات وســـرعة إنجـــاز معامالتهـــم، مشـــيرًا 
تحقيق المركز لهذا اإلنجاز سيشكل حافزا بال شك لجميع 
القائمين والعاملين عليه لمواصلة العمل والسعي الدؤوب 
نحـــو التفـــرد واالختـــالف والتميـــز بيـــن مختلـــف المراكز 
الحكوميـــة، معربا عن خالـــص تمنياته للمركز ومنتســـبيه 
بـــدوام التقدم والتوفيق واالســـتمرار فـــي ذات النهج من 
تطويـــر الخدمات وتوفيـــر الخيارات الســـيما اإللكترونية 

منها، والتي تسهم في كسب رضا واستحسان العمالء.

المنامة - وزارة الداخلية

إبراهيم النهام



أعلنـــت ســـوليدرتي البحريـــن، إحدى 
كبريـــات شـــركات التأمين فـــي مملكة 
البحرين والشـــركة التابعـــة لمجموعة 
عـــن  ش.م.ب،  القابضـــة  ســـوليدرتي 
عميلـــك  “اعـــرف  خاصيـــة  اعتمـــاد 
بميـــزة  المـــزودة   ”)eKYC( إلكترونًيـــا 
التحقق والتعـــرف على هوية العمالء 
بشـــكل رقمـــي، لتعزيز تجربـــة عمالئنا 
تقديـــم خدمـــات رقميـــة  مـــن خـــالل 
مبتكـــرة مدعومـــة بأحـــدث التقنيـــات 
العالمية في ســـوق التأمين البحريني، 
إضافـــة إلـــى ضمـــان االلتـــزام الكامـــل 
بالقوانيـــن واألنظمة الرقابية لمصرف 
البحريـــن المركـــزي المتعلقة بمكافحة 

غسيل األموال واالحتيال.
عميلـــك  “اعـــرف  خاصيـــة  وتســـمح 
إلكترونًيا” بتمكين عمالء ســـوليدرتي 
البحريـــن مـــن االلتحـــاق والتســـجيل 
وقـــت  وبـــأي  مـــكان  أي  مـــن  رقمًيـــا 
التأميـــن  خدمـــات  إلـــى  للوصـــول 
الشـــركة.  توفرهـــا  التـــي  المختلفـــة 
وســـيحظى العمـــالء بتجربـــة رقميـــة 

التطبيـــق  اســـتخدام  عنـــد  متكاملـــة 
اإللكترونـــي لســـوليدرتي البحرين، إذ 
سيتسنى لهم إتمام المعامالت بسرعة 

وسهولة وأمان.
 – العـــام  المديـــر  مســـاعد  وصـــرح 
االلتـــزام وإدارة المخاطـــر ومكافحـــة 
غســـيل األمـــوال بشـــركة ســـوليدرتي 
البحريـــن ياســـر الحمـــادي “يتواصـــل 
البحريـــن  ســـوليدرتي  فـــي  التزامنـــا 
نحـــو االرتقاء بالخدمات التي نقدمها 

لمنحهـــم  دائًمـــا  ونســـعى  لعمالئنـــا، 
تجربة اســـتثنائية ومتكاملة من كافة 
النواحـــي. وكجـــزء من هـــذه الجهود، 
يســـعدنا اإلعالن عـــن إضافة خاصية 
اعـــرف عميلك إلكترونًيا )eKYC( عبر 
تطبيقنا اإللكتروني، حيث ستســـاهم 
العمـــالء  تســـجيل  آليـــة  بتبســـيط 
خدمـــات  إلـــى  وصولهـــم  وتســـهيل 
التأمين بشـــكل رقمي عبـــر اإلنترنت. 
ونجحنـــا بتحقيـــق هـــذه الخطوة من 

خالل تعاوننا مع شركة بنفت”.
وأضاف ياســـر “نفخر أن ســـوليدرتي 
فـــي  الريـــادة  لهـــا  كانـــت  البحريـــن 
التحـــول الرقمـــي فـــي البحريـــن، كما 
الجديـــدة  الخدمـــة  هـــذه  أن إضافـــة 
لعمالئنـــا ُيعد جزءا من إســـتراتيجية 
الشـــركة للريادة في التحـــول الرقمي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، إذ إن الشـــركة 
تعمل باســـتمرار على رقمنة خدماتها 
متواصـــل  بشـــكل  للزبائـــن  المقدمـــة 
والمتغيـــرات  التطـــورات  لمواكبـــة 

السريعة”.

ياسر الحمادي

بالتعاون مع “بنفت”

“سوليدرتي البحرين” تعتمد تقنية “اعرف عميلك إلكترونًيا”

أعلنـــت زين البحريـــن، الشـــركة الرائدة 
فـــي مجـــال ابتـــكارات االتصـــاالت فـــي 
المملكـــة، عن توســـعة تغطيـــة التجوال 
الدولي لتشمل جزر البهاما، إذ يستطيع 
عمالء زين البحرين اآلن من اســـتخدام 
خدمـــة باقة التجـــوال العالمية في 101 

وجهة مع 173 شريًكا حول العالم.
وتـــم تصميم باقـــات التجـــوال العالمية 
احتياجـــات  جميـــع  لتلبـــي  للبيانـــات 
االتصـــال أثنـــاء الســـفر، إذ توفـــر زيـــن 
البحريـــن خيارات متعـــددة من الباقات 
بأســـعار تبدأ مـــن 11 دينـــارا وصالحية 

تصل إلى شهر كامل.
المشـــتركين  زيـــن  لعمـــالء  ويمكـــن 
فـــي إحـــدى باقـــات التجـــوال العالميـــة 
اســـتخدام البيانات من دون قلق، وذلك 
لتطبيـــق زيـــن البحريـــن طـــرق تحكـــم 
عديـــدة تضمـــن للمشـــترك عـــدم تحمله 
إضافيـــة،  بيانـــات  اســـتخدام  لرســـوم 
ومنهـــا تلقائيـــة ارتبـــاط الهاتـــف النقال 
بالشـــبكات المشـــمولة بباقـــات التجوال 
العالميـــة، وفي حالـــة اختيار المشـــترك 
بباقـــة  مشـــمولة  غيـــر  أخـــرى  لشـــبكة 
التجـــوال العالمية ســـيتم إيقاف خدمة 

البيانات تلقائًيا. 
وعنـــد اســـتهالك جميـــع بيانـــات الباقة، 
إرســـال رســـالة نصيـــة إلشـــعار  ســـيتم 

بيانـــات  خدمـــة  بتوقـــف  المشـــترك 
التجـــوال. تمكن هذه المزايا مشـــتركي 
زين مـــن االســـتمتاع ببيانـــات التجوال 
علـــى هواتفهـــم مـــن دون الحاجـــة ألي 

وسائل اتصال إضافية خالل السفر. 
وقـــال مدير مبيعـــات الجملة والتجوال 
فـــي زيـــن البحريـــن جعفر عبـــدهللا “مع 
بداية موســـم العطـــالت، يخطط الكثير 
مـــن عمالئنـــا للســـفر مـــع عائالتهـــم في 
هـــذا الوقـــت مـــن الســـنة، ومـــن خـــالل 
باقات التجوال العالمية لزين ســـيتمكن 
بخدمـــات  باالســـتمتاع  المشـــتركين 
التجـــوال للبيانات والتواصل المســـتمر 
فـــي 101 دولـــة ومع 173 شـــريًكا حول 

العالم”.
وتتوافر قائمة الدول المشمولة بتغطية 
زين والشـــبكات المشـــغلة للخدمة على 

موقع زين البحرين اإللكتروني.

“زين البحرين” توسع تغطية التجوال الدولي لجزر البهاما

“ألبا” تواصل مسيرتها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري
في اجتماع مع جمعية مصارف البحرين

البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  تواصـــل 
ش.م.ب. )ألبـــا(، إحدى الشـــركات الرائدة 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب  فـــي 
والحوكمـــة، مســـيرتها لتحقيـــق أهـــداف 
لمملكـــة  الصفـــري  الكربونـــي  الحيـــاد 
البحريـــن بحلول 2060”، ذلك ما صرح به 
الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي 
خـــالل اجتماعه بأعضاء جمعية مصارف 
البحرين في قاعة الواحة بالشركة أمس. 
حضر االجتماع أعضاء اإلدارة التنفيذية 
بشـــركة ألبا، والرئيـــس التنفيذي لجمعية 
مصـــارف البحريـــن وحيـــد القاســـم، إلـــى 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  نخبـــة  جانـــب 
التنفيذييـــن فـــي أكثـــر مـــن 20 مصرًفـــا 
وطنًيا ودولًيا توجد عملياتهم في مملكة 

البحرين. 

البقالـــي  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 
طريـــق  لخارطـــة  الســـت  األولويـــات 
الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
بشركة ألبا ومبادراتها في هذه الجوانب، 
وهـــي: إزالـــة الكربـــون، الطاقـــة النظيفـــة 
واأللمنيـــوم األخضـــر، االقتصـــاد الدائري 
تعزيـــز  التحويليـــة،  األلمنيـــوم  وصناعـــة 
رفاهية الموظفين، التعاون والشـــراكات، 
واالتصـــاالت  الشـــفافية  إلـــى  إضافـــة 

واستيفاء المتطلبات. 
وفـــي معـــرض حديثـــه للوفد الزائـــر، قال 
البقالـــي “نؤمن أن أبســـط الجهـــود، إذا ما 
تضاعفـــت من خالل إشـــراك أعداد كبيرة 
من األطراف المعنية، ســـيكون لها عظيم 
األثـــر. وأن العمل المشـــترك هـــو االختيار 
الصحيح الوحيـــد أمامنا لتحقيق أهداف 

الســـمو  قيـــادة صاحـــب  المملكـــة تحـــت 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
كمـــا أننـــا واثقـــون أن جمعيـــة مصـــارف 
البحرين سيكون لها دور مهم في مسيرة 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  للجوانـــب  ألبـــا 

والحوكمة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لجمعية مصارف البحرين وحيد القاســـم 

“تأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي إطـــار حـــرص 
وصـــل  قنـــاة  تكـــون  أن  علـــى  الجمعيـــة 
المؤسســـات  مـــن  أعضائهـــا  بيـــن  فاعلـــة 
الماليـــة والمصرفيـــة من جهـــة، ومختلف 
مؤسســـات القطـــاع االقتصـــادي من جهة 
أخـــرى”، منوًهـــا بالدور الذي تقـــوم به ألبا 
ضمن الشـــركات الوطنية ذات المســـاهمة 
الكبـــرى فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 

وخلق فرص العمـــل المجزية للمواطنين، 
ودعـــم االقتصـــاد والتنميـــة فـــي مملكـــة 

البحرين”.
وأضاف القاســـم “لدى المؤسسات المالية 
مـــن  الكثيـــر  البحريـــن  فـــي  والمصرفيـــة 
التجـــارب الرائدة التي يمكن أن تتشـــارك 
بهـــا مـــع ألبا علـــى صعيـــد تطبيـــق أفضل 
نمـــاذج البيئـــة والحوكمـــة، بمـــا فـــي ذلك 

األخضـــر  والتمويـــل  االســـتدامة  قضايـــا 
التـــي حـــددت  التوجهـــات  مـــن  وغيرهـــا 
معالمهـــا بوضـــوح اســـتراتيجية تطويـــر 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 2022 - 2026 
التي وضعها مصـــرف البحرين المركزي”، 
رفيـــع  االجتمـــاع  هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
المســـتوى مع ألبا يؤســـس لتعاون راسخ 
بيـــن الجانبين في هذا المجال وغيره من 

مجاالت التعاون المشتركة.
وبعـــد طـــرح شـــركة ألبـــا لخارطـــة طريق 
الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
لموظفـــي الشـــركة ومســـؤولي المصارف 
في البحرين، ستســـعى ألبـــا للتواصل مع 
مجموعات أخـــرى من األطـــراف المعنية 
التـــي لهـــا تأثير علـــى اســـتدامة العمليات 

التشغيلية بالشركة.

تراجعت أســـواق األســـهم الخليجية في تعامالت أمس )األحد(، 
مقتفيـــة أثـــر األســـواق العالميـــة التي أنهـــت تعامالت األســـبوع 
الماضـــي علـــى هبـــوط كبيـــر. وأغلق المؤشـــر الرئيســـي للســـوق 
الســـعودية أمس، منخفضًا 2.23 % ليصل إلى 12322.35 نقطة 
فـــي أول يـــوم من تـــداوالت األســـبوع، متأثـــرًا بهبوط األســـواق 
العالمية، وأغلق سهم عمالق النفط السعودي أرامكو على هبوط 
بنحـــو 3 %. وبلغـــت قيمة التـــداوالت 7.4 مليار ريـــال، بينما بلغ 

عدد األسهم المتداولة 173.6 مليون سهم.
وهبـــط ســـهم مصرف الراجحـــي 1.2 %، وبنـــك الرياض 2.3 %، 
وصافوال 5.1 %. وكانت األسهم األميركية أغلقت على انخفاض 
حاد يوم الجمعة، وسجلت أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية 
منـــذ يناير 2022، حيـــث أظهر تقرير وزارة العمـــل األميركية أن 
مؤشـــر أسعار المســـتهلكين ارتفع بنسبة 1 % الشهر الماضي بعد 

ارتفاعه 0.3 % في أبريل.
وقال ميثم الشـــخص الخبير في األســـواق الماليـــة، إن ما حدث 
يـــوم الجمعـــة الماضـــي في األســـواق العالميـــة من هبـــوط حاد، 
ينعكس على بداية تداوالت األسبوع في أسواق الخليج، وسط 

ترقب رفع الفائدة من قبل الفيدرالي األميركي.
واعتبـــر فـــي مقابلـــة مـــع “العربيـــة”، أنه مـــن الطبيعي أن تشـــهد 

أسواق الخليج ضغوطًا كبيرة.
ولفـــت الشـــخص إلـــى أن ارتفاع أســـعار النفط ســـينعكس زيادًة 
فـــي التضخم، رغـــم أن دول المنطقة مصدرة للطاقة، ألن معظم 

المواد الغذائية والسلع مستوردة.
وخـــالل تـــداوالت أمس، هبط مؤشـــر الســـوق األول في بورصة 
الكويـــت بنســـبة 2.09 % أو 176.57 نقطة، ليصل إلى مســـتوى 
8260 نقطـــة. وتراجعـــت أســـهم بيـــت التمويـــل الكويتـــي 3 %، 
وشـــركة أوالد علـــي الغانـــم للســـيارات 1.9 % وزيـــن لالتصاالت 

المتنقلة 1.2 %، والبنك األهلي المتحد البحريني 3.4 %.
 ،%  1.6 العموميـــة  للمخـــازن  أجيليتـــي  أســـهم  هبطـــت  كمـــا 
الكويـــت 4.6 %،  الوطنيـــة 4.8 %، وعقـــارات  واالســـتثمارات 
وبلغـــت قيمـــة التـــداوالت 51.8 مليـــون دينـــار، وكميـــة األســـهم 
المتداولة 169.6 مليون ســـهم. وتراجع مؤشـــر بورصة البحرين 
بنســـبة 0.69 % إلى مســـتوى 1870 نقطة، بينما انخفض مؤشر 

بورصة مسقط بنسبة 0.21 % إلى 4125 نقطة.

المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ينخفض 2.2 %

أسواق الخليج تهبط مقتفية أثر البورصات العالمية
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“بنك البحرين والكويت” يتيح لطلبة “BIBF” االستفادة من “قرض التعليم”
والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
البنـــك الرائد فـــي مجـــال الخدمات 
والمؤسســـات  لألفـــراد  المصرفيـــة 
في البحريـــن، عن توقيعـــه اتفاقية 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  مـــع 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF( لتوفير 
“قـــرض التعليم” الميســـر لدى البنك 
للطلبة في جميع مراحل دراســـتهم 
فـــي  الدراســـة  علـــى  والمقبليـــن 
المعهـــد، والذي يتعاقـــد مع عدد من 

الجامعات الدولية المرموقة.
موجـــه  القـــرض  هـــذا  أن  يذكـــر 
خصوصـــا إلى أوليـــاء أمـــور الطلبة 
أبنائهـــم  إلحـــاق  يـــودون  الذيـــن 
المهنييـــن  أو  األكاديميـــة  بالبرامـــج 
العامليـــن، الذيـــن يرغبـــون في نيل 
مؤهالت مهنية أو عليا لتيسير أمور 
تســـجيلهم في البرامـــج األكاديمية 
يقدمهـــا  التـــي  المهنيـــة  والـــدورات 
المعهـــد بمزايـــا خاصـــة، مـــن بينهـــا 
معـــدالت فائـــدة تنافســـية، وعملية 
ســـداد  وشـــروط  ســـريعة،  موافقـــة 

مرنة.
وقال مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفراد في بنـــك البحرين والكويت 
توفيـــر  إن  ســـالم:  عـــادل  الدكتـــور 
“قـــرض التعليـــم” أمـــام طلبـــة معهد 

BIBF يأتـــي ضمـــن برنامـــج البنـــك 
الطموح لدعم الطاقات الوطنية في 
مجـــال التعليم من جهـــة، والحرص 
علـــى مواصلـــة رفـــد القطـــاع المالي 
الوطنيـــة  بالكفـــاءات  والمصرفـــي 
المؤهلـــة والمدربـــة والقـــادرة علـــى 
مواصلة مســـيرة ريادة هذا القطاع. 
فـــي  يأتـــي  أيضـــًا  القـــرض  وهـــذا 
االقتصـــادي  التعافـــي  إطـــار خطـــة 
قطـــاع  تطويـــر  واســـتراتيجية 

الخدمات المالية )2022 - 2026(.
وقـــال “يســـرنا تقديـــم هـــذا القرض 
الـــذي ينـــدرج فـــي إطـــار القـــروض 
البنـــك  يقدمهـــا  التـــي  التشـــجيعية 
تســـهيل  فـــي  فعـــال  بـــدور  وتقـــوم 
وصـــول شـــبابنا إلـــى التعليـــم الـــذي 
العالـــي والمهنـــي،  إليـــه،  يطمحـــون 

وتفعيـــل  قدراتهـــم  وإطـــالق 
إمكانياتهـــم ورفـــع مســـاهمتهم في 

بناء المستقبل المشرق لوطنهم”.
مـــن جانبه، أكد المديـــر العام لمعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
أحمـــد  الدكتـــور   )BIBF( والماليـــة 
مـــن  التعليـــم”  “قـــرض  أن  الشـــيخ 
بنـــك البحريـــن والكويت من شـــأنه 
تشجيع المزيد من الكوادر الوطنية 
علـــى االلتحـــاق بالبرامـــج النوعيـــة 
المعهـــد  يقدمهـــا  التـــي  المتقدمـــة 
وتلبي بكفـــاءة وفاعلية احتياجات 
والقطاعـــات  المصرفـــي  القطـــاع 
القـــادرة  الكفـــاءات  مـــن  الرديفـــة 
النوعيـــة  الوظائـــف  شـــغل  علـــى 

والتخصصية.
وأشـــار إلـــى أن التعاون فـــي مجال 

هذا القـــرض بين معهد BIBF وبنك 
البحريـــن والكويت يأتـــي في إطار 
الشـــراكة المتواصلـــة والمثمرة بين 
الجانبين في كثير من البرامج التي 
تصـــب جميعهـــا في خدمـــة القطاع 
المالي والمصرفـــي والتنمية عموما 

في مملكة البحرين.
يشار إلى أن بنك البحرين والكويت 
نفـــذ العديد من البرامج ذات الصلة 
بتعليـــم وتدريـــب وتأهيـــل الكوادر 
البحرينيـــة، مـــن بينهـــا برنامج بناء 
للبحرينييـــن  الرقميـــة  القـــدرات 
وتقديـــم 200 عضويـــة مجانية في 
أكاديمية Udemy المرموقة لطالب 
التدريبـــي  والبرنامـــج  بحرينييـــن، 
مـــن  واحـــد  قدمـــه  الـــذي  للناشـــئة 
أفضـــل المتحدثيـــن العالمييـــن هـــو 

“T.J Walker” وغيرها.
يذكـــر أنه بإمـــكان الطالب المهنيين 
أمـــور طـــالب  أوليـــاء  أو  العامليـــن 
هـــذا  علـــى  الحصـــول  المـــدارس 
القـــرض من خالل زيارة أقرب فرع 
لهم من شـــبكة فـــروع بنك البحرين 
أرجـــاء  مختلـــف  فـــي  والكويـــت 
البحرين أو االتصال بمركز االتصال 
على هاتف 17207777، وسيســـعد 

موظفو البنك بتقديم المساعدة.

جعفر عبدالله
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أعلنـــت شـــركة أوائـــل البحرين 
لالستشارات اإلدارية بالتعاون 
عـــن  العالميـــة  أندرســـون  مـــع 
شـــركة  لدائنـــي  نهائـــي  إشـــعار 

حســـن محمـــد جـــواد وأوالده فـــي دعـــوى إجـــراءات اإلفـــالس )إعادة 
التنظيم( التي افتتحتها محكمة الكبرى المدنية السابعة - دائرة إعادة 
التنظيـــم واإلفـــالس بحق شـــركة حســـن محمد جواد وأوالده وشـــركة 
جواد لألعمال التجارية، وشركة خدمات دلمون إلدارة المطاعم وشركة 
خدمات ســـار إلدارة المطاعم وشـــركة جواد العالمية لألزياء، وشـــركة 

بيت القهوة الخليجي وشركة جيكوم، وشركة كاجريا الكترونك.
وأعلن لكافة الدائنين ومن له مصلحة من الدائنين بالتحقق من قائمة 
المطالبـــات المعـــدة مـــن قبل األميـــن المشـــتملة على أســـماء الدائنين 
ومقـــدار الديـــن المســـتحق لـــكل منهـــم، وتأكيد صحـــة المبالـــغ وذلك 
بموجـــب مذكـــرة إلكترونيـــة ترفع على النظـــام اإللكترونـــي في ملف 
الدعـــوى يذكـــر فيها فقـــط البيانات التالية: اســـم الدائـــن وترتيبه في 
قائمـــة المطالبات، نوع دينـــه مضمون/ غير مضمون ونوع الضمان أن 
وجـــد، عبـــارة موافق / غير موافق علـــى مقدار المبلغ الـــوارد بالقائمة 
المعـــدة من قبـــل األمين للمطالبـــات، مقدار الدين المســـتحق له حتى 
تاريـــخ افتتاح إجراءات اإلفالس )إعـــادة التنظيم( في 5 مايو 2020 

في حال وجود خالف.
ولفتت الشـــركة إلى أنه يعتبر عدم تقديم التأكيد في موعد أقصاه 
19 يونيـــو الجاري بمثابة قبول لمقدار مبلـــغ المديونية المحقق من 
األمين، مع التنبيه على أن يتم كذلك إرفاق نسخة من المذكرة إلى 
hmjclaims@( :أميـــن إعادة التنظيم عبر البريد اإللكترونـــي التالي

.)awael.bh

إشعار نهائي لدائني شركة حسن 
محمد جواد وأوالده

تشغيل نظام إدارة الحركة الجوية الجديد منتصف يوليو

عدم وضع معوقات أمام انتقال األغذية في ظل أزمة األمن الغذائي

وزير المواصالت يتفقد سير عمل المركز الجديد

ترأس وفد المملكة بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية... الزياني:

ضمن المتابعة المســتمرة للمشــاريع التابعة لوزارة المواصالت واالتصاالت، قام وزير 
المواصــالت واالتصــاالت كمــال بن أحمــد بجولة تفقديــة لمبنى مركــز مراقبة الحركة 
الجوية الجديد، لالطالع على ســير العمل في المبنى قبل البدء في مرحلة التشــغيل 
األولى لنظام إدارة الحركة الجوية الجديد في منتصف الشهر المقبل، بحضور القائم 

بأعمال شؤون الطيران المدني حسين آل شعيل وعدد من المسؤولين بالوزارة.

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  وأكـــد 
الخطـــة  إطـــار  فـــي  يأتـــي  المشـــروع  “أن 
المواصـــالت  لـــوزارة  االســـتراتيجية 
الطيـــران  لتطويـــر خدمـــات  واالتصـــاالت 
بالمملكـــة وتعزيز الســـالمة ورفـــع كفاءتها 
لضمـــان توفير خدمـــات المالحـــة الجوية 
والجـــودة  الســـالمة  مســـتويات  بأعلـــى 
وفًقـــا لمعايير ومتطلبـــات منظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي، ما يعـــزز مكانة وســـمعة 

المملكة في المالحة الجوية”.
وأشـــار إلى أن مبنى مركز مراقبة الحركة 
الجوية الجديد هو أحدث مراكز المراقبة 
الجويـــة بالمنطقة، إذ تم تصميمه حســـب 
وبمواصفـــات  وفنيـــة  هندســـية  معاييـــر 
عاليـــة، كما تـــم تجهيزه بأحـــدث المعدات 
الحركـــة  لمراقبـــة  والحديثـــة  المتطـــورة 
الجويـــة، إذ تبلـــغ مســـاحة البنـــاء الكليـــة 
للمشـــروع 3120 متـــرا مربعـــا بتكلفـــة 2.7 
مليـــون دينـــار ويضم صالة رئيســـة بكامل 
تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة 
لمراقبـــة الحركـــة الجويـــة بمســـاحة 676 
متـــًرا مربعـــا، إضافـــة إلـــى غرفـــة خاصـــة 
واألنظمـــة  لألجهـــزة  المشـــغلة  للمعـــدات 
ومجموعـــة مـــن المرافـــق التابعـــة للمبنى، 
بأحـــدث  الجديـــد  المبنـــى  تزويـــد  وتـــم 

التجهيزات والمعدات المتطورة واألنظمة 
الحديثـــة لمراقبة الحركة الجوية من قبل 
الشـــركة المـــزودة لنظام المراقبـــة الجوية 
شركة أندرا اإلسبانية بتكلفة وقدرها 6.1 
مليـــون دينـــار، كما يشـــمل نظمـــا متطورة 
الراداريـــة  المعلومـــات  لمعالجـــة  جـــدا 
نظـــام  إلـــى  إضافـــة  الرحـــالت،  وبيانـــات 
ونظـــام  المتكامـــل  الصوتيـــة  االتصـــاالت 
تســـجيل عمليات المراقبـــة الجوية والتي 
تتضمـــن تســـجيالت االتصـــاالت الصوتية 
والراداريـــة، وأن مركـــز المراقبـــة الجديـــد 
مـــزود بـ 37 مواقع تحكم للمراقبة الجوية 
المراقبـــة،  بـــرج  فـــي  تحكـــم  مواقـــع  و3 
و26 مواقـــع للمحـــاكاة، و22 موقـــع تحكم 
للمراقبـــة الجوية في المركـــز االحتياطي، 
وذلـــك لخدمـــة قطـــاع الطيـــران ومواكبة 
النمـــو المتســـارع للحركـــة الجويـــة العابرة 
المشـــروع  أن  مؤكـــًدا  المملكـــة،  ألجـــواء 
سيســـاعد علـــى تنميـــة وتطويـــر الكـــوادر 
الحركـــة  إدارة  مجـــاالت  فـــي  البحرينيـــة 
الجويـــة مـــن مراقبين جوييـــن ومبرمجي 
األنظمة ومهندســـين وفنييـــن وغيرها من 
التخصصـــات المهمـــة ذات الصلـــة، إذ بلـــغ 
عـــدد متدربـــي المراقبـــة الجويـــة أكثر من 
100 مراقـــب جـــوي، و17 فنيـــا ومهندســـا 

لألنظمة.
مـــن  صمـــم  المبنـــى  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
قبـــل الشـــركة الفرنســـية المتخصصـــة في 
 Aeroport de Paris“ هندســـة المطـــارات
Ingenierie- ADPI” وفـــق أحدث المعايير 
الهندســـية المتعـــارف عليهـــا دولًيـــا ليهيئ 
بيئـــة عمـــل مناســـبة للمراقبيـــن الجوييـــن 
تتوافر فيها جميع العوامل الحديثة ألداء 
خدمـــات متميزة وعلى مســـتوى عاٍل من 
معاييـــر الجـــودة فـــي الســـالمة والكفـــاءة 
ووفًقا ألعلى المعايير والقواعد القياســـية 
الصـــادرة عـــن منظمـــة الطيـــران المدنـــي 
الدولي، ومشغلي الطائرات التي تستخدم 
إقليـــم البحرين لمعلومـــات الطيران، الذي 
مـــن شـــأنه المســـاهمة فـــي تنـــوع مصـــادر 
الدخـــل ودعم االقتصـــاد الوطني لتحقيق 
الرؤية االقتصادية 2030 لمملكة البحرين.

تـــم  أنـــه  مـــن جانبـــه، أوضـــح آل شـــعيل 

تصميـــم المبنـــى بحيـــث ُيمكن اســـتيعاب 
وتكنولوجيـــا  والمعـــدات  األجهـــزة  كافـــة 
االتصـــاالت الحديثة للتعامل مع الطائرات 
لمعلومـــات  البحريـــن  إلقليـــم  العابـــرة 
الطيـــران ومطار البحريـــن الدولي لضمان 
انســـيابية الحركـــة الجويـــة وتوفير أعلى 
مســـتويات الســـالمة، بمـــا يحقـــق للمملكة 
التميز المعروف عنهـــا في تقديم خدمات 
أن  مؤكـــًدا  بالمنطقـــة،  الجويـــة  المراقبـــة 
المبنـــى الجديد من شـــأنه تحقيـــق ازدياد 
الحركـــة في شـــبكة النقل الجويـــة العابرة 
ألجـــواء المملكـــة بصـــورة آمنـــة وفعالـــة، 
إذ إن حركـــة المالحـــة الجويـــة الســـنوية 
فـــي اإلقليم الجـــوي لمملكـــة البحرين في 
تنامي، إذ تبلغ عـــدد الرحالت الجوية إلى 

ما يقارب 600 ألف رحلة سنوًيا.
يذكر بحسب خطة الوزارة، سيتم تحويل 
مركـــز إدارة المراقبـــة الجويـــة الحالي إلى 
مركز بديل لالستخدام في حالة الطوارئ 
وأيضـــا مركـــز لمحـــاكاة المراقبـــة الجويـــة 
الجوييـــن  المراقبيـــن  وتدريـــب  لتأهيـــل 
والخبـــرة  الالزمـــة  المهـــارات  الكتســـاب 
العمليـــة إلدارة الحركـــة الجوية في إقليم 
الطيـــران،  لمعلومـــات  البحريـــن  مملكـــة 
باســـتقاللية  الجديـــد  المركـــز  وســـيحظى 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  ناحيـــة  مـــن  تامـــة 
االتصـــاالت  وخطـــوط  الفنيـــة  واألنظمـــة 
الخارجية لضمان سير العمليات المالحية 
بشـــكل آمن ومستمر دون انقطاع الخدمة 

على مدار الساعة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك 
فـــي أعمـــال المؤتمر الوزاري الثاني عشـــر 
لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف، 
فـــي الفترة مـــن 12 يونيو إلـــى 15 يونيو 
2022، بحضـــور المنـــدوب الدائـــم لمملكة 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  لـــدى  البحريـــن 
الســـفير  بجنيـــف  األخـــرى  والمنظمـــات 
المســـاعد  والوكيـــل  بوجيـــري،  يوســـف 
للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد 

بن سلمان آل خليفة. 
وتـــم عـــرض كلمـــة مســـجلة للوزيـــر فـــي 
مبنـــى المنظمـــة احتفاء بافتتـــاح المؤتمر 
نقـــل خاللها تحيات ملـــك مملكة البحرين 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشيدا 
بجهـــود المديـــر العـــام لمنظمـــة التجـــارة 
العالمية نغوزي أوكونجو - إيواال، ومرحبا 

المؤتمـــر  هـــذا  فـــي  المشـــاركة  بالوفـــود 
ومتمنيـــا الوصول إلى الغايات المنشـــودة 

ونجاح أعمال المؤتمر.
التجـــاري  النظـــام  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
العالمـــي متعـــدد األطـــراف ودعـــم مملكة 
البحريـــن لـــه وما له مـــن دور في الخروج 
من اآلثار الســـلبية التي فرضتها الجائحة 
الـــدور  مثمنـــا  العالمـــي،  االقتصـــاد  علـــى 

المحوري والمهم لمنظمة التجارة العالمية 
في هذا الجانب. 

ترحـــب  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
التجـــارة  بمجـــال  المتعلقـــة  بالمناقشـــات 
الرقمـــي  واالقتصـــاد  اإللكترونيـــة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
تجاريـــة  بيئـــة  لخلـــق  مســـبق  كشـــرط 
االعتـــراف  فـــي ظـــل  مفتوحـــة وعادلـــة، 

منظمـــة  خـــالل  مـــن  الشـــاملة  بالتجـــارة 
التجارة العالمية كمحفز للنمو االقتصادي 
والحـــد من الفقر، الذي يســـاهم في تعزيز 
خطـــة  خـــالل  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة 
األمـــم المتحـــدة 2030 وأهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة المصاحبـــة لهـــا. وأكـــد أهمية 
عـــدم وضـــع معوقات أمـــام انتقال الســـلع 
الغذائيـــة فـــي ظـــل أزمـــة األمـــن الغذائي 

العالمية.
ونوه في الســـياق ذاته أن مملكة البحرين 
تجـــدد دعمها الثابت للـــدول العربية التي 
إلـــى  انضمامهـــا  بشـــأن  حالًيـــا  تتفـــاوض 
منظمـــة التجـــارة العالمية، وشـــجعها ذلك 
التقدم الذي تـــم إحرازه في مجالها حتى 
اآلن. وفـــي نفـــس الســـياق، تكـــرر مملكـــة 
البحريـــن دعمهـــا لمنـــح صفـــة مراقب في 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة لجامعة الدول 
جملـــة  مناقشـــة  تمـــت  بعدهـــا  العربيـــة. 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى أجندة 

االجتماع.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة 
البحريـــن زايـــد الزيانـــي فـــي أعمـــال االجتمـــاع التحضيري 
لـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية فـــي جنيف 
للجنة التعاون التجاري، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني 
عشـــر لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة، بمشـــاركة وزراء التجارة 
فـــي دول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية، وبحضور 
المنـــدوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى بجنيف السفير يوسف بوجيري، 
والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد 

بن سلمان آل خليفة. 
وتـــم أثناء االجتماع بحث عدد مـــن الموضوعات للتحضير 
للمشـــاركة فـــي أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشـــر لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة التي تقـــام في جنيف فـــي الفترة من 12 
إلى 15 يونيو الجاري، إذ يهدف االجتماع إلى رســـم موقف 
موحـــد يخدم المصالـــح واالهتمامات الخليجية المشـــتركة 

في المنظمة العالمية.

الزياني يشارك بأعمال االجتماع 
التحضيري الخليجي للجنة التعاون التجاري

المحرر االقتصادي

“كي بي إم جي” تستضيف ندوة حول المشهد الضريبي المتغّير بالمنطقة
تســـتضيف كي بي إم جي في البحرين 
المرتقبـــة  التغييـــرات  لعـــرض  نـــدوة 
فـــي منظومـــة الضرائـــب فـــي المنطقة، 
ومناقشـــة تداعياتها على الشركات في 
البحرين وكذلك الشـــركات التي تزاول 
أعمالها فـــي المنطقة. وســـُتعقد الندوة 
الممتـــدة علـــى نصـــف يـــوم فـــي فندق 
داون تـــاون روتانـــا يـــوم الثالثـــاء 21 
يونيو 2022، وستحمل عنوان “المشهد 
فـــي دول مجلـــس  المتغيـــر  الضريبـــي 

التعاون الخليجي”. 
ويخضع المشهد الضريبي في المنطقة 
لتحـــوالت هائلـــة، إذ قامـــت 4 من دول 
بتطبيـــق  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
نظـــام ضريبـــة القيمة المضافة، وســـبق 
لدولتيـــن مـــن دول المجلـــس أن رفعتـــا 

معدل هذه الضريبة. 
بدورها، توصلـــت دول منظمة التعاون 

االقتصـــادي والتنمية إلـــى اتفاق لوضع 
حـــد أدنـــى عالمـــي للضريبة، وســـتكون 
الدولـــة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
مجلـــس  دول  بيـــن  مـــن  الخامســـة 
التعـــاون التـــي ســـتطبق نظـــام ضريبة 
فيمـــا   ،2023 العـــام  فـــي  الشـــركات 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ســـتكون 
التـــي  المنطقـــة  فـــي  األولـــى  الدولـــة 
تطبق الفوتـــرة اإللكترونيـــة. وفي ظل 
اإلطـــالق المحتمـــل لضريبة الشـــركات 
فـــي المســـتقبل فـــي البحريـــن، يتعيـــن 
على قادة الشـــؤون الضريبيـــة والمالية 
مواكبـــة التطـــورات الحاصلـــة، واتخاذ 
التدابير المناسبة كي ال تصبح الضريبة 
كاهـــل  تثقـــل  التـــي  التكاليـــف  إحـــدى 

الشركات. 
في هذا الســـياق، قال الشريك ورئيس 
قســـم الضرائـــب في شـــركة كـــي بي إم 

جي في البحرين مبين قادر “إن إطالق 
ضريبة الشـــركات في البحرين يتمحور 
أكثر حـــول موعد إطالقها وليس حول 
إمكانيـــة اتخـــاذ مثـــل هـــذه الخطـــوة. 
فالتنـــوع االقتصادي هو أحد األســـباب 
الرئيســـة التي أدت إلـــى إطالق ضريبة 
القيمـــة المضافـــة وكذلـــك إلـــى ازديـــاد 
معدلها بواقع الضعف ضمن إطار زمني 
قصير نســـبًيا. ولهذا الســـبب يتم النظر 
أيًضـــا فـــي ضريبـــة الشـــركات. إضافـــة 

إلـــى ذلك، فـــي حال لم تتخـــذ البحرين 
ضريبـــة  مســـتوى  علـــى  إجـــراءات  أي 
إيـــرادات  ستخســـر  فإنهـــا  الشـــركات، 
لصالـــح واليـــات قضائيـــة أخـــرى تتبـــع 
القواعد العالمية المتنوعة للحد األدنى 
للضرائـــب. ومن المحتمـــل أن يتم تكبد 

بعض الخســـائر على مستوى اإليرادات 
ســـواء كنا بصدد الحديث عن شـــركات 
أعمالهـــا  تـــزاول  الجنســـيات  متعـــددة 
الجنســـيات  متعـــددة  شـــركات  أو  هنـــا 
تتخـــذ مـــن البحرين مقـــًرا لها وتنشـــط 
الختـــام،  فـــي  أخـــرى”.  مناطـــق  فـــي 
أفـــاد مبيـــن قادر أنـــه “في ظـــل التركيز 
المتواصـــل علـــى اإليـــرادات الضريبية، 
مـــن المرجـــح أن تقوم هيئـــة الضرائب 
بمراقبـــة الشـــركات عـــن كثـــب لمعرفـــة 
مـــدى امتثالها اللتزامات ضريبة القيمة 

المضافة”. 
إلى ذلك، ســـيقوم خبراء الضرائب لدى 
كـــي بـــي إم جي خـــالل النـــدوة بعرض 
أفضل الممارسات حول كيفية التعامل 
مع النزاعـــات المتعلقـــة بضريبة القيمة 
المضافة، ولمحة عن األنظمة المقترحة 
لضريبـــة الشـــركات فـــي اإلمـــارات، وما 

الـــذي يخبئـــه المســـتقبل للبحريـــن بمـــا 
يشمل الخطوات العملية التي تستطيع 
اليـــوم  البحرينيـــة اتخاذهـــا  الشـــركات 
لالســـتعداد بشكل أفضل لموعد إطالق 

ضريبة الشركات. 
يذكـــر أن كـــي بي إم جي فـــي البحرين 
هـــي شـــركة عضو في شـــبكة شـــركات 
كـــي بـــي إم جـــي الدوليـــة. وتأسســـت 
كشـــركة   1968 العـــام  فـــي  الشـــركة 
محاســـبة وتدقيق وطنيـــة واألولى من 
نوعهـــا فـــي البحرين آنـــذاك، ونمت منذ 
ذلـــك الحين لتصبح من أهم الشـــركات 
المحترفة في المملكة. وتقدم الشـــركة 
مـــن خـــالل فريق عمـــل ملـــم بالخبرات 
التقنيـــة، خدمـــات التدقيـــق والضرائب 
واالستشـــارات لمجموعـــة متنوعـــة من 
الـــذي يعملـــون فـــي مختلـــف  العمـــالء 

القطاعات.

مبين قادر

التطرق 
لسيناريوهات 

محتملة لفرض 
ضريبة الشركات

كمال بن أحمد
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أدار الندوة: هبة محسن - أعدها للنشر: حسن عبد النبي

التنفيـــذي  المديـــر  اســـتبعد   ^
لشـــركة حميدان لالستشارات محمد 
حميدان أن تصبـــح العمالت الرقمية 
بديـــاًل للعمـــالت الورقية علـــى المدى 
األمـــر  هـــذا  أن  موضًحـــا  البســـيط، 
يحتاج ألفق كبير وتشريعات جديدة 
ومعرفـــة متقدمة مـــن قبل المصارف 
هـــذه  تدفـــق  كيفيـــة  فـــي  المركزيـــة 
العمـــالت ناهيـــك عـــن الرقابـــة، كمـــا 

تحتاج إلى ثقة من المجتمع.
وأشـــار إلـــى أن العمـــالت الرقمية من 
الممكـــن االســـتفادة منهـــا مـــن خالل 
ربطهـــا مـــع العمـــالت الورقيـــة، وهذا 
طبعا يحتـــاج إلى تشـــريعات ورقابة 
الحكوميـــة،  الجهـــات  مـــن  مشـــددة 
بحيث بإمكاننا أن نستفيد من سرعة 
التحويـــالت وســـهولتها وقلة تكلفتها 
عبر المحفظة اإللكترونية. البعض قد 
يرفضها في البداية كونها تكنولوجيا 
جديدة ولكن هذا سيحتاج بعًضا من 
الوقت حتى نتواكب مع هذا التطور.

وفيمـــا يتعلق بمدى خطورة المغامرة 
فـــي هـــذا النوع مـــن االســـتثمار، قال 
“في رأيي الشـــخصي المغامرة بحذر 
ووضـــع خطـــة ودراســـة الوضـــع قبل 
فـــي  والتـــداول  باالســـتثمار  البـــدء 
القصيـــر  للمـــدى  الرقميـــة  العمـــالت 
والبعيد، ومن الطرق الممكن العمل بها 
هو تحديد مبلغ االســـتثمار وتقسيمه 

إلـــى مبالغ صغيـــرة واســـتثماره على 
دفعـــات وفتـــرات زمنيـــة بعيـــدة، إذ 
مـــن خـــالل هـــذه الطريقـــة تقلـــل من 
مخاطرتك عندما تســـتثمر في سوق 
األفضـــل  ومـــن  الرقميـــة،  العمـــالت 
استشـــارة أشـــخاص لديهم خبرة في 
هذا المجـــال قبل المغامـــرة في عالم 

العمالت الرقمية”.

دعا الستشارة خبراء قبل البدء في االستثمار فيها... حميدان:

العمالت الرقمية لن تصبح بديال 
للعمالت الورقية على المدى البسيط

فتحــت صحيفــة “البالد” ملف العمالت الرقمية من خالل الندوة االقتصادية 
الرقميــة”،  العمــالت  “شــتاء  بعنــوان  عبــر تطبيــق زووم  تنظيمهــا  تــم  التــي 
إدارة  العامــر عضــو مجلــس  أحمــد  النائــب  مــن:  كال  النــدوة  واســتضافت 
غرفــة التجــارة والصناعــة، سوســن أبو الحســن، رئيــس كليــة إدارة األعمال 
فــي بوليتكنيــك البحريــن، ايمــا ســاالري المديــر التنفيــذي لشــركة حميــدان 
لالستشــارات، محمــد حســن حميــدان، شــريك – هــادي العلــوي ومشــاركوه 
والممثلــة عــن جمعية المحاميــن البحرينية للمحاماة الدكتــورة أميرة القيم، 

رئيس جمعية البحرين لهواة العمالت عبد هللا السهلي.

وافتتحت منســـق الندوة هبة محسن 
المحلليـــن  أصـــوات  “تعالـــت  قائلـــة 
مـــن  محـــذرة  مؤخـــًرا  االقتصادييـــن 
االستثمار بالتداول بالعمالت الرقمية 
الوســـائل  مختلـــف  فـــي  والمشـــفرة، 
االنهيـــار  جـــراء  وذلـــك  اإلعالميـــة، 
شـــهدته  الـــذي  والمـــدوي  التاريخـــي 
أطلـــق  والـــذي  المشـــفرة  العمـــالت 
عليـــه “شـــتاء العمـــالت الرقمية” التي 

يتـــم تداولهـــا علـــى منصـــات البلـــوك 
تشـــين، غيـــر المدعومـــة فـــي أغلـــب 
مثـــل  الصعبـــة  بالعمـــالت  األحيـــان 
بالذهـــب،  بـــدوره  المدعـــوم  الـــدوالر 
وغيـــر المعتـــرف بهـــا من قبـــل البنوك 

المركزية”.
 وأضافت محســـن “في لمحة سريعة 
التواصـــل  للمراقبيـــن علـــى منصـــات 
االجتماعـــي، خصوصـــا علـــى منصـــة 

تويتر نجد أن كثيًرا من الناس يسألون 
عـــن ســـبب االنهيارات، بينمـــا نجد أن 

بعضهـــم يعلق بـــأن انهيار العمالت هو 
سبب جاذب للشـــراء واالستثمار ألن 

العملـــة ســـتعاود ارتفاعها وســـتحقق 
أن  علمـــا  للمســـتثمرين،  المكاســـب 

المحلليـــن ينصحـــون بالتـــروي وعدم 
المجازفة في عالم مليء باألخطار”.

 وممـــا رصدتـــه شـــخصيا علـــى تويتر 
أضـــع بيـــن أيديكـــم تغريـــدة للخبيـــر 
االقتصـــادي أشـــرف فؤاد وهـــو نائب 
الرئيـــس / ومديـــر الصناديـــق بشـــركة 
والمقيـــم  الدولـــي  لالســـتثمار  وفـــرة 
فـــي دولة الكويـــت الشـــقيقة، محذرا 
مـــن المخاطر، وتقـــول التغريدة التي 
كتبهـــا بتاريخ 7 يونيو الجاري: “نكرر، 
العمالت المشفرة )غير المعترف فيها 
مـــن البنوك المركزي( هي أخطر أنواع 
)االستثمار.. المضاربة.. المقامرة( فإن 
كنت تعشـــق لعب القمـــار فعليك بها.. 
مالحظـــة عامة: ضع مبلغـــا ال تحتاج 
إليه وال تتأثر إن فقدته. )وادعيلي(”. 
وتابعـــت محســـن “ندوتنـــا اليـــوم هي 
موضوع الساعة وأسئلة كثيرة تراود 
النـــاس خصوصـــا أن الربـــح الســـريع 
حلـــم يدغدغ عقـــول كثير مـــن أبنائنا 

انهيار العمالت الرقمية.. عامل جذب لالســــــــتثمــــار أم عـالـــم مـلـــيء باألخـطـــــار؟
“^” تنظــم نــدوة اقتصاديـــة عــن موضـــوع الساعــــة.. الربـــح الســـــــــــــــريع حلم يدغدغ عقول كثير من الشباب

هبة محسن

المشاركون في ندوة “البالد”

الشـــباب الذيـــن باتوا يجاهـــرون على 
مسامعنا بأنهم سوف يخوضون غمار 
التـــداول الرقمـــي، وال يمكننـــا لومهـــم 
بـــل “تثقيفهـــم” بخاصـــة مـــع وصـــول 
ســـعر إحدى العمالت المشـــفرة األكثر 
شـــيوعا إلى 60 ألـــف دوالر، وهو مبلغ 
خيالي”، وأضافت “ومع انهيارها أعلن 
كثيرون إفالســـهم بل هناك من حاول 
االنتحـــار”، منوهـــة بـــأن أغلـــب أبنائنا 
بالـــذكاء  متســـلحون  اليـــوم  بأغلبهـــم 
االصطناعـــي وباللغـــات األجنبية التي 
المنصـــات  أبـــواب  طـــرق  لهـــم  تتيـــح 
يتحولـــون  قـــد  وبســـهولة  الرقميـــة، 
لفريســـة هذا اإلغراء الـــذي ال مركزية 
اليـــوم،  “ضيوفنـــا  واســـتطردت  لـــه”. 
خصوصـــا أنكـــم مـــن النخبـــة المثقفة 
والتـــي نتشـــرف بهـــا، ســـنحاول معـــا 
اإلضـــاءة على هـــذا الموضـــوع بكافة 
جوانبه لنســـتخلص العبر والتوصيات 
المهمة التي ستنير الدرب أمام شبابنا 

والمهتمين”.
كثيـــرة  “محـــاور  محســـن  وأشـــارت 
العمـــالت  انتعـــاش  ســـنطرحها حـــول 
مـــن ثـــم تقلباتها وصوال إلـــى انهيارها 
المدوي، وما هو رأي مصرف البحرين 
المركـــزي، وغيرها من األفـــكار المهمة 
خصوصا مع وصول عدد مستخدمي 
العمـــالت المشـــفرة في العالـــم العربي 
إلى أعـــداد كبيرة وعلى رأســـها مصر، 
وخليجيـــا الســـعودية بأكثـــر من 450 
فـــي  اآلالف  ووجـــود  متـــداول،  ألـــف 

مملكة البحرين، فأهال بكم معنا”.

النشء يتحولون 
بسهولة 

لفريسة إغراء 
المركزية له

^ قـــال عضو مجلـــس النواب أحمد 
العمـــالت  لتـــداول  التشـــريع  إن  العامـــر 
الرقمية والمشفرة يحتاج لدراسة كبيرة 
من الجانب التشريعي ويحتاج للتحوط، 
للكثيـــر  مخيـــف  الوضـــع  أن  إلـــى  الفًتـــا 
مـــن النـــاس، خصوًصـــا مـــع االضطرابات 
األخيـــرة التي شـــهدتها أســـواق العمالت 
الرقميـــة، لـــذا نـــرى البد من فـــرض رقابة 
فـــي  العمـــالت  هـــذه  اســـتخدام  تضمـــن 
الكثيـــر  فـــي  ألن  القانونيـــة،  المجـــاالت 
مـــن الحـــاالت ال يمكـــن تحديـــد الجهـــة 

المحاسبة. 

وأشار إلى أن العمالت الرقمية والمشفرة 
أحدثت نقلة نوعيـــة في مفهوم التداول 
الحاضـــر، وأحدثـــت تقدًمـــا  فـــي وقتنـــا 
كبيًرا، بعد أن كان يعتبرها الناس وسيلة 
عمـــالت  أصبحـــت  واالحتيـــال  للنصـــب 
رســـمية مشـــرعة لدى بعض االقتصادات 
فـــي العالم، وتعمل االقتصـــادات األخرى 
على بحث ســـبل التشريع لها واستقطاب 

الشركات العاملة في هذا المجال.
وأكـــد أن هنالـــك مميزات لهـــذا النوع من 
االســـتثمارات، فهو يفتح فرص توظيف 
أمام الشباب، بل ويحاكي التطور العلمي 

والعملي في جوانب حديثة مدمجة بين 
الصيرفة وتقنية المعلومات، كما أن مثل 
هـــذه العمـــالت بعيـــدة عـــن التضخم وال 
يمكـــن ألحـــد أن يحتكرهـــا وهي ليســـت 

مركزية.
وأضـــاف: “إن القطـــاع المالي والمصرفي 
ا ملحوًظا  في مملكة البحرين يشـــهد نموًّ
مقارنة بالقطاعات غيـــر النفطية، وعلينا 
اســـتغالل الفـــرص التـــي تزيـــد مـــن نمـــو 
هـــذا القطـــاع المهـــم، لـــذا فأقتـــرح علـــى 
الجهـــات المعنيـــة أن تقـــوم بعقـــد مؤتمر 
يناقـــش  الخليـــج  مســـتوى  علـــى  كبيـــر 

موضوع االســـتثمار في العمالت الرقمية 
العمليـــة  الخبـــرات  وتبـــادل  والمشـــفرة، 
والتشريعية للخروج بتجربة أكثر تقدًما 

حول هذا الموضوع”.
وأشـــار إلـــى أن المصـــارف المركزيـــة قـــد 
تواجـــه مشـــاكل فيمـــا يتعلق بالســـيطرة 
العمـــالت  هـــذه  مثـــل  علـــى  والرقابـــة 
المشـــفرة، لذا نتطلع إلـــى تطوير العملية 
الرقابيـــة مـــن جانـــب البنـــوك المركزيـــة، 
مشيًدا بتجربة مصرف البحرين المركزي 
فـــي الترخيـــص لبعض شـــركات التداول 

الرقمي وعملية الرقابة والتنظيم.

العمالت المشفرة تحتاج لدراسة كبيرة من الجانب التشريعي
فرض رقابة تضمن استخدامها في المجاالت القانونية.. النائب العامر:

احمد العامر

^ قالـــت عضـــو مجلـــس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن سوســـن أبـــو 
الحســـن “إن القطـــاع المالي فـــي البحرين 
يشـــكل 9.17 % من حجم الناتج المحلي 
اإلجمالـــي غيـــر النفطـــي”. وأوضحـــت أن 
هـــذه النســـبة دفعـــت مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي ألن يكـــون مـــن أوائـــل المتبنين 
الشـــرق  فـــي  المشـــفرة  لمجـــال األصـــول 
األوســـط، خصوًصـــا أن البحريـــن تمتلـــك 
بنية تحتية ذات مواصفات عالمية لدعم 
النمـــو الســـريع لصناعـــة التشـــفير والبلوك 
تشـــين. وأشارت إلى أن البحرين وبسبب 
اإلجـــراءات المالية التي اتخذتها المملكة 
بشـــأن ســـوق العمالت المشـــفرة فهي في 

طريقهـــا لتكـــون مركـــز تـــداول “األصـــول 
الرقميـــة” فـــي الشـــرق األوســـط، والتـــي 
سمحت للبنك المركزي بإصدار تراخيص 
متقدمـــة  المشـــفرة،  األصـــول  لشـــركات 
بشـــكل كبير على المنافسين الخليجيين. 
وأضافت “على ســـبيل المثـــال “بينانس”، 
أكبـــر بورصـــة عمالت مشـــفرة فـــي العالم 
من حيث التداول، حصلت على ترخيص 
لتصبـــح مـــزودا للخدمـــة بالمملكـــة لتقدم 
خدمـــات كاملـــة للعمـــالت المشـــفرة فـــي 
البحريـــن، وهذا يعد تطـــوًرا ونمًوا لقطاع 
فرعـــي مـــن القطـــاع المالي، بـــل ويضيف 
للمملكـــة ومســـاهمته في الناتـــج المحلي 
باســـتقطاب الشركات الخاصة والمنصات 

لتكـــون المركز فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 
أن هـــذا القطـــاع يحتـــاج إلـــى تخصصات 
معينـــة، وســـيفتح فـــرص عمـــل وتطـــور 
فـــي برامج التعليم، خصوًصـــا مع التطور 

المستمر الذي يشهده”.
وحـــول تقييم أثر إنشـــاء منصة للعمالت 
منـــذ  الرقميـــة  واالســـتثمارات  الرقميـــة 
الترخيص لها من قبل المصرف المركزي، 
المنصـــات  أثـــر  تقييـــم  أردنـــا  “إذا  قالـــت 
الرقميـــة من حيث قيمة األصـــول والنمو 
واألربـــاح وعدد العمـــالء، فحاليا ال نمتلك 
مصـــدرا أو جهـــة تقـــدم الصـــورة الكاملـــة 
للمعرفـــة  الدوريـــة  التقاريـــر  وتصـــدر 
والمقارنـــة وتحليـــل الوضـــع العـــام، بينما 

يمكننـــا أن نعرف مـــن التصاريح الصادرة 
من شركات التداول كل على حدة”.

وحـــذرت أبو الحســـن من مغبـــة المغامرة 
الرقميـــة  العمـــالت  فـــي  االســـتثمار  فـــي 

“االســـتثمار هنـــا مثلـــه مثـــل أي  بالقـــول 
اســـتثمار آخـــر، فالبد من شـــرح المخاطر 
للمســـتثمر قبـــل القـــرار فـــي اســـتثمار أو 
العمـــالت  فـــي  محفظـــة، وان االســـتثمار 
تكـــون  المشـــفرة  واألصـــول  الرقميـــة 
المخاطـــر فيها أكبر، إذ ترتفع األســـعار أو 
تنخفض بســـرعة كبيرة، فالبد من دراسة 
أهداف المســـتثمر والمدة الزمنية، ونسبة 
االســـتثمار مقارنـــة بمجمـــوع األصـــول أو 
كل  فـــي  المخاطـــرة  ونســـبة  المحفظـــة، 
اســـتثمار، ونســـبة المخاطرة المرجوة من 
االستثمار عامة، ونسبة األرباح المرجوة”، 
كما يجب على الشخص أال يستثمر مبلغا 

أعلى من مقدرته على المخاطرة.

البحرين في طريقها لتكون مركز تداول “األصول الرقمية” في المنطقة
القطاع المالي يشكل 9.17 % من الناتج المحلي... اإلدارية بالغرفة أبو الحسن:

سوسن أبو الحسن

جمعيـــة  عـــن  الممثلـــة  قالـــت   ^
أميـــرة  المحاميـــة  البحرينيـــة  المحاميـــن 
القيـــم إنـــه ينبغـــي التمييـــز بيـــن العمـــالت 
الرقميـــة والعمـــالت المشـــفرة أو األصـــول 
االفتراضيـــة )الكربتـــو(، فالعمالت الرقمية 
يخضـــع إصدارها إلى تنظيـــم قانوني في 
وبالتالـــي  المركزيـــة،  كالمصـــارف  الـــدول 
يكون هنـــاك الكثير مـــن الضوابط إلصدار 
إشـــراف  تحـــت  العملـــة  هـــذه  وتـــداول 
المصـــرف المركـــزي، كمـــا أعلـــن المصـــرف 
المركـــزي ســـابقا عـــن توجـــه المملكـــة إلى 

إصدار الدينار الرقمي.
االفتراضيـــة  األصـــول  أن  إلـــى  وأشـــارت 
لتنظيـــم  تخضـــع  المشـــفرة  العمـــالت  أو 
تكنولوجـــي أو تقنـــي مـــن خـــالل االتصال 
باالنترنـــت وتتبع الشـــفرات بتقنية البلوك 
تشـــين، وتوجد حاليـــا تطبيقات ومنصات 
كثيرة يتم من خاللها تشـــفير أو عمل كود 
خـــاص لعمليـــة التـــداول للعملـــة وال يمكن 
ألي شـــخص االطـــالع عليهـــا، موضحة أن 
التســـمية المتداولة لألصـــول االفتراضية 

Crypto Cur�  هي )العمالت المشـــفرة( الــــ
التســـمية  هـــذه  أن  معتبـــرة   ،rencies
غيـــر دقيقـــة ألن طريقـــة وآليـــة إصدارها 
وتداولها ال تنســـجم مـــع التنظيم القانوني 
إلصـــدار وتـــداول العملـــة )ســـواء ورقيـــة 
أو رقميـــة(، فهـــي منتـــج وبالتالـــي تخضع 
لعملية البيع والشـــراء ولذا التسمية األدق 
هي األصـــول االفتراضية، وهي التســـمية 
اللـــي اعتمدتهـــا حكومة دبي فـــي قانونها 

)األصول االفتراضية(.
وفيما يتعلـــق بالتنظيم القانونـــي العالمي 
للعمـــالت الرقمية ولألصـــول االفتراضية، 
قالـــت القيـــم “بالنســـبة للعمـــالت الرقميـــة 
ال توجـــد مشـــكلة تشـــريعية، فالغالبية من 
المركزيـــة  لمصارفهـــا  تتيـــح  العالـــم  دول 
صالحيـــة إصـــدار العملـــة المحلية ســـواء 
 ،Digital Money كانـــت ورقيـــة أو رقميـــة
 crypto أما بالنســـبة لألصـــول االفتراضية
هنـــا تقـــع المشـــكلة، ألن آليـــة إصدارهـــا ال 
تخضع للسلطات الحكومية، وبالتالي ردة 

فعل دول العالم تجاهها مختلفة”.

وبينـــت أن مجموعـــة مـــن الـــدول أعلنـــت 
عـــدم قانونيـــة تـــداول العمالت المشـــفرة 
أو األصـــول االفتراضيـــة )مثل مصر(، فقد 
حظـــر المصـــرف المركزي إصـــدار العمالت 
المشـــفرة أو االتجـــار فيهـــا أو الترويج لها 
أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون 
الحصـــول علـــى ترخيـــص طبقـــا للقواعـــد 
لـــم  اللـــي يحددهـــا المصـــرف المركـــزي - 
يصدر المصـــرف المركـــزي أي تنظيم بهذا 
الخصوص- وبالتالي مازال الحظر ساريا.

وتابعـــت القيم “مجموعة أخرى من الدول 
وهـــي الغالبيـــة تســـمح بتـــداول األصـــول 
االفتراضيـــة، لكـــن دون وجـــود منظومـــة 
تشريعية لهذه العمليات، كما أن هناك دول 
تســـمح بتـــداول األصـــول االفتراضية مع 
وجود قوانيـــن منظمة لهذا التـــداول )إلى 
حـــد مـــا(، مثل حكومة دبـــي التي أصدرت 
فـــي فبرايـــر 2022 قانونـــا بشـــأن تنظيـــم 

األصول االفتراضية”.
وبالنســـبة لمملكـــة البحريـــن، بينـــت القيم 
أنها تســـمح بتداول األصـــول االفتراضية، 

ولم يصدر أي قـــرار من المصرف المركزي 
يحظـــر االتجـــار فيهـــا أو تشـــغيل منصات 
للتـــداول، وفـــي نفـــس الوقـــت مـــن دون 

قانون ينظم هذه العملية. 
وأفادت أن طريقة التداول الحالية تكون 
عـــن طريـــق منصـــات أو شـــركات مصـــرح 
لهـــا مـــن المصـــرف المركـــزي، مثـــل ريـــن، 
مينـــا كوين، بينانس، أو عـــن طريق أفراد. 
األصـــول  مـــع  يتعاملـــون  بـــدأوا  والنـــاس 

وجـــود  بعـــدم  علمهـــم  مـــع  االفتراضيـــة 
ضمانـــات قانونيـــة تحميهـــم مـــن مخاطـــر 

استخدام هذه العملة.
التـــداوالت  هـــذه  طبيعـــة  أن  وأوضحـــت 
المشفرة ال تخضع لنطاق جغرافي محدد، 
المســـتوى  علـــى  القانونـــي  التنظيـــم  وأن 
الوطنـــي لـــن يكون كافيـــا ما لم يســـتكمل 
بتنظيم وتنسيق وتعاون دولي، من خالل 

اتفاقات دولية. 

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الجوانب 
القانونيـــة التي يثيرهـــا التعامل باألصول 
المالـــي،  الضمـــان  كمســـألة  االفتراضيـــة، 
إذ إنـــه مـــن غيـــر المتصور أن يتـــم التنفيذ 
علـــى األصول االفتراضية، كذلك بالنســـبة 
للميـــراث، وما آليـــة توريث هـــذه األصول 
االفتراضيـــة، وكيـــف يتمكـــن الورثـــة مـــن 
الدخـــول علـــى هـــذه المنصات مـــع وجود 

شفرات غير معرفة إال للمستخدم نفسه.
وقالـــت القيـــم “إذا كانت مملكـــة البحرين 
تســـعى ألن تكـــون مركـــزا ماليـــا لتـــداول 
األصول االفتراضية في الشـــرق األوسط، 
وتم الترخيص لشـــركة باينانس باعتبارها 
أكبـــر بورصـــة عمالت مشـــفرة فـــي العالم، 
كذلـــك عـــدد المتعاملين تجـــاوز 100 ألف 
مســـتثمر، بمبالـــغ تصل إلـــى مليـــار دوالر، 
كل هـــذه العوامـــل توجـــب ضـــرورة وضع 
تشريع ينظم هذه العمليات على المستوى 

المحلي والدولي”.

التحول لمركز لتداول األصول االفتراضية يتطلب توفير البيئة القانونية
التداول في العمالت الرقمية يشهد تطورًا لحظًيا متسارًعا... ممثلة جمعية المحامين القيم:

أميرة القيم

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة البحرين 
لهـــواة العمـــالت عبـــدهللا الســـهلي أن 
العمالت الرقمية هي مستقبل التعامل 
بيـــن األفـــراد والجهـــات الرســـمية في 
جميـــع أقطـــار العالـــم، لمـــا تمتلكه من 
وغيرهـــا،  التعامـــل  فـــي  تســـهيالت 
ويمكن مراقبتها مثل العمالت العادية 
التقليديـــة، دعيـــًا إلـــى التفريـــق بيـــن 
العمالت المشـــفرة والعمالت الرقمية. 
المشـــفرة  العمـــالت  بخصـــوص  أمـــا 
أنصـــح  الخطـــورة وال  فهـــي شـــديدة 
المتداوليـــن بالدخـــول فيهـــا من دون 
خبـــرة؛ ألنـــه قد يخســـر جميـــع أمواله 
دراســـة  مـــن  البـــد  لـــذا  درايـــة،  دون 
الدخـــول  قبـــل  االســـتثمار  عمليـــة 
فيهـــا، وأمـــا عـــن العمـــالت الخليجيـــة 
والعربيـــة فنحـــذر مـــن الدخـــول فيها؛ 
يمكـــن  وال  أســـاس  لديهـــا  ليـــس  ألن 
صرفهـــا أو اســـتخدامها، فــــ “بتكوين” 

يمكن صرفها واالســـتفادة منها. ودعا 
الســـهلي الحكومـــات إلـــى االســـتفادة 
من االســـتثمار فـــي المنصات الخاصة 
بتـــداول العمالت الرقمية والمشـــفرة؛ 
كون هذا االستثمار مربح جدا، مؤكدا 
اليـــوم  الرقميـــة  العمـــالت  ســـوق  أن 

يشـــكل أكثر من تريليـــون دوالر وهذا 
االستثمار يجلب عوائد للحكومات.

وأكـــد على أهمية تثقيـــف المتداولين 
في العمالت الرقميـــة، واالطالع على 
تاريخ العملة منذ التأسيس وأهميتها 

في سوق العمالت.

استثمارها مربح... رئيس جمعية هواة العمالت:

أدعـو الحكومــات لالستثمــار  
في منصــات العمــالت الرقميــة

عبدالله السهلي

محمد حميدان

^ قالت رئيسة كلية إدارة األعمال 
فـــي بوليتكنـــك البحريـــن ايما ســـاالري 
“إن موضـــوع العمـــالت الرقميـــة يعتبـــر 
موضـــوع العصـــر”، مؤكـــدة أنهـــا ومنـــذ 
ســـنوات تقوم بتقديم الوعي والتوعية 
الالزمـــة حول العمـــالت الرقمية للطلبة 
العلميـــة  خبرتهـــا  بحكـــم  وللمجتمـــع 
والعملية، وإيمانها بأهمية معرفة فوائد 
وقيمـــة ومخاطـــر االســـتثمار بالعمالت 

الرقمية واثرها على االقتصاد. 
وحول أهمية إدماج اســـتثمار العمالت 
الرقميـــة في مجـــال الدراســـات المالية 
فـــي  االســـتثمار  “إن  قالـــت  الجامعيـــة، 
العمـــالت الرقميـــة أصبـــح لـــدى الكثيـــر 

حديـــن،  ذو  ســـالح  المســـتثمرين  مـــن 
أثـــر علـــى كثيـــر مـــن المســـتثمرين،  إذ 
فبعضهـــم ربحـــوا أضعاًفـــا كثيـــرة مـــن 
المبالـــغ المســـتثمرة أو خســـروا أمـــواال 
طائلـــة حتى الوصول إلى تحت الصفر. 
لـــدى  وهنـــا نؤكـــد أن الحـــذر مطلـــوب 
الجميـــع، لمـــا لذلك من أثـــر واضح على 
االســـتقرار المالـــي واألســـري والنفســـي 

واالجتماعي”.
وتابعـــت “كوني أســـتاذة دائًمـــا ما أحفز 
الطـــالب وأنشـــر بينهم ثقافـــة التحوط 
والوعـــي بأهمية المخاطـــر التي تتخلل 
الرقميـــة  العمـــالت  فـــي  االســـتثمار 
وفهـــم  المســـبقة،  الدراســـة  وضـــرورة 

عمليـــة االســـتثمار في أســـواق العمالت 
الرقميـــة”، مشـــيرة إلـــى أن العمـــل فـــي 
حديـــن،  ذو  ســـالح  هـــو  المجـــال  هـــذا 
أن  إال  تشـــوبها  التـــي  المخاطـــر  فمـــع 
التكنولوجيـــا ســـاهمت فـــي تطوير هذا 
العمـــل خصوًصا نظـــام “البلوك تشـــين” 
و “الســـمارت كونتراكت”، وهنا نؤكد أن 
التوعيـــة والتثقيف عن هـــذا الموضوع 

ضروري. 
وبينـــت أنها تقـــوم بذلك لكـــون الثقافة 
والدراســـة تزيـــد مـــن وعـــي الشـــخص 
للتحكـــم بمشـــاعره، مـــا ينعكـــس علـــى 
ضبـــط الســـلوك لديـــه بعـــدم االنجـــراف 
وراء الطمع واالســـتثمارات الوهمية أو 

العمل مع الشـــركات غير المصرح بها ما 
يعرضـــه للنصب واالحتيـــال، داعية في 

الوقـــت ذاته األشـــخاص الذيـــن ينوون 
االستثمار في منصات العمالت الرقمية 

االطالع ودراســـة القوانيـــن والمحاذير 
الموجـــودة فـــي عقـــد االتفـــاق والتأكـــد 

مسبقا أنها شركة مرخصة.
وأضافـــت “نحن في جامعـــة بوليتكنك 
تطويـــر  علـــى  فعلًيـــا  عملنـــا  البحريـــن 
المناهـــج الخاصة بالصيرفـــة والتجارة، 
للدراســـات  منهجنـــا  فـــي  وأدرجنـــا 
المصرفيـــة والبنكية مـــواد علمية حول 
العمـــالت الرقميـــة، ونحـــن فـــي الوقت 
الجـــاري نقـــوم بأعمـــال بحثيـــة لتطوير 
منهـــج جديـــد يركـــز علـــى تعليـــم هـــذا 
المجال والتخصصات الجديدة لمواكبة 
التطـــورات الحاليـــة والمطلوبة بســـوق 

العمل”.

إدراج مـواد دراسيـة تواكـب تطـورات العمــالت الرقميــة
أصبحت موضوع العصر... رئيسة كلية إدارة األعمال في بوليتكنك البحرين:

ايما ساالري
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عالمة تجارية جديدة لـ “البحرينية الكويتية للتأمين”
ضمن مساعيها المستمرة لالنتقال نحو النمو المستدام

كشفت الشــركة البحرينية الكويتية للتأمين )جي 
آي جــي البحريــن( إحــدى أكبــر الشــركات الرائــدة 
المنطقــة عــن عالمتهــا  التأميــن فــي  فــي مجــال 
مســاعي  مــع  ينســجم  بمــا  الجديــدة،  التجاريــة 
الشــركة المســتمرة لالنتقــال نحو النمو المســتدام 
تأمينيــة ســريعة  بيئــة  فــي  المتواصــل  والنجــاح 

التغيير والتطور. 
وجــرى تصميــم الشــعار الجديــد ليعكــس عناصــر 
القــوة لعالمــة الشــركة التجاريــة، والحــرص علــى 
إرثهــا الغنــي وتاريخهــا العريــق فــي توفيــر ســبل 

الطمأنينة والحماية لكافة العمالء.

التــي  السياســة  مــع  تزامًنــا  التغييــر  هــذا  وجــاء 
ورؤيتهــا  للتأميــن  الخليــج  مجموعــة  تنتهجهــا 
فــي التوســع والنمــو فــي ريــادة األعمــال، وهذا ما 
ينعكــس فــي تصميــم الشــعار الجديد الــذي يتميز 
بالبســاطة واأللــوان المميــزة مع البناء على شــعار 
 ،”GIG“ الشركة الحالي من خالل مضاعفة حروف
وذلك سعًيا للوصول إلى مراكز الريادة في ابتكار 

كل ما هو جديد خدمة لعمالئنا.
وبهــذه المناســبة، قــال الرئيــس التنفيذي للشــركة 
ســلطان  عبــدهللا  للتأميــن  الكويتيــة  البحرينيــة 
“إننــا متحمســون لخــوض تجربــة إعــادة تصميــم 

عالمة الشركة التجارية بالتنسيق مع شركتنا األم 
مجموعــة الخليــج للتأميــن والــذي يعكــس التطلع 
المحلــي  التأميــن  لســوق  والريــادة  التوســع  إلــى 
جديــًدا  منظــوًرا  ذلــك  يمنحنــا  كمــا  واإلقليمــي. 
يعكــس اهتمامنــا بخدمة عمالئنا من خالل تقديم 

أفضل المنتجات التأمينية المبتكرة”. 
للتأميــن  الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة  أن  يذكــر 
حاصلــة على تصنيــف ائتماني بدرجــة )-A( ممتاز 
 AM مــع رؤيــة مســتقبلية مســتقرة مــن مؤسســة
Best العالمية، وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل 

عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين.

الزياني يشارك باالجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بوزارية “التجارة العالمية”
شـــارك وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رئيس 
وفـــد مملكة البحريـــن زايد الزياني أعمـــال االجتماع 
التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في االجتماع 
العالميـــة  التجـــارة  لمنظمـــة  عشـــر  الثانـــي  الـــوزاري 
بمشـــاركة وزراء التجارة في الدول العربية والوفود 
المشـــاركة، وبحضـــور المندوب الدائـــم للبحرين لدى 
مكتـــب األمم المتحـــدة والمنظمـــات الدولية األخرى 
بجنيف الســـفير الدكتور يوســـف بوجيـــري، والوكيل 

المســـاعد للتجـــارة المحلية والخارجية الشـــيخ حمد 
بن ســـلمان آل خليفة، بمدينـــة جنيف. وخالل أعمال 
االجتمـــاع تـــم اســـتعراض مســـتجدات الموضوعات 
المطروحـــة لالجتماع الوزاري الثاني عشـــر للمنظمة، 
ومناقشـــة أبرز مخرجات البيان الوزاري العربي الذي 
عقد في أكتوبـــر 2021؛ بهدف دعم الجهود المبذولة 
لتعزيز النظام التجاري العالمي متعدد األطراف على 

جميع المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إنه يسأل: لماذا ال تتغير النتائج؟
Û  يقــول العالــم ألبــرت آينشــتاين “الجنون هو فعل الشــيء نفســه مــراًرا وتكراًرا

وتوقــع نتيجــة مختلفــة”. مقولة جميلــة وفي غاية األهمية فهــي تكاد تختزل 
الكثيــر مــن النظريات والممارســات والمحــاوالت التطويريــة والداعية للتغيير 
والتحديث. لقد وضع آينشتاين وفي ثنايا تلك المقولة اإلجابة على العديد من 
التســاؤالت وأزال عالمــات التعجب واالســتغراب المصاحبة لتلك التســاؤالت 

والتي سنتعرف على بعضها من خالل الموقف التالي:
Û  األخــوة األفاضــل نحــن نقــوم وكمــا تعرفــون جميًعــا بتعييــن أفضــل الكــوادر

البشرية المتخصصة، ونحرص على توفير أحدث األجهزة والبرامج واألنظمة 
اإللكترونية، ولكن رغم ذلك مازال العمالء غير راضيين عن مستوى خدماتنا. 
هــذا إضافــة إلــى األمــر المحّيــر وهــو عدم وجــود مؤسســتنا ضمــن قائمة تلك 
المؤسســات المتميــزة. تابــع الرئيــس التنفيــذي بابتســامة: يقــول عالــم اإلدارة 
ريد ســتنغر “لو لم تعترض باحترام فإنك خائن لشــركتك”، نريد أن نســتمع إلى 
آرائكم والتعرف على األســباب بكل صراحة بعيًدا عن “ماذا يحب الرئيس أن 

يسمع”. 
Û  بــدأ أحــد نوابــه قائاًل: فعــاًل لدينا أفضل الكــوادر وأحدث األنظمــة اإللكترونية

ولكننــا لــم نغيــر الهيكل التنظيمي للمؤسســة، إذ مازال هذا الهيــكل ذو التدرج 
الهرمــي المطــول قائًمــا وهــذا يؤثــر ســلًبا علــى تدفق العمليات بشــكل ســلس، 
ويطوف القرار بعدة محطات قبل الوصول إلى العميل. تداخل أحد مساعديه 
قائاًل: أقترح أن يتم وضع مدة زمنية )Time Frame( إلنجاز كل خدمة، ويتم 

متابعة اإلنجاز إلكترونًيا ويطبق مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للنتائج. 
Û  ثــم جــاء دور مســؤول المــوارد البشــرية الــذي قال: نحــن نرى أن أحد أســباب

القصــور فــي اإلنجــاز مصــدره عدم تطبيــق نظــام التفويــض اإلداري، إذ مازال 
المســؤول يريــد أن يــرى توقيعــه علــى المعامــالت دون أن يســأل نفســه مــاذا 
أضــاف توقيعــي هذا. أقترح تطبيــق التفويض الفاعل للصالحيــات وهذا ربما 

يتطلب تغييرا في نمط التفكير )Mindset( لدى البعض. 
Û سيدي القارئ، ما رأيك في مقولة العالم آينشتاين التي بدأنا بها هذه المقالة؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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12 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.205

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.44

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.498

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.166

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.864

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.306

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

فسخ عقد شراء بيت وإلزام المقاول دفع 11 ألف دينار
المدنية  الــكــبــرى  المحكمة  ــزمــت  أل
عليه”  “الــمــدعــى  مـــقـــاول  الــعــاشــرة 
ــدة سكنية  ــزء مــن ثــمــن وحــ ــرد جـ بـ
وعــده  أن  بــعــد  ــمــدعــي”  “ال لمشتري 
دينار،  ألــف   11 منه  واستلم  ببنائها 
وقـــضـــت الــمــحــكــمــة بــفــســخ الــعــقــد 
المبرم بين الطرفين وإلزام المقاول 

بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ــمــهــدي  وذكـــــر الــمــحــامــي مــحــمــد ال
أن موكله  “المدعي”  المشتري  وكيل 
اتــفــق مــع الــمــقــاول “الــمــدعــى عليه” 
بيت  شــراء  على   2020 أكتوبر  فــي 
قــبــل اإلنـــشـــاء، وقـــام بــســداد مقدم 
ديــنــار،  ألــف   11 بلغ  الــوحــدة  لقيمة 
إال أن المقاول أخل بالتزامه بتنفيذ 
بخبير  المشتري  واستعان  االتــفــاق، 
أحقية  إلــى  تقريره  في  انتهى  فني 
المدعى في مبلغ 24.200 ألف دينار، 
وطالب  المقاول،  ضد  دعــوى  ورفــع 
فــيــهــا بــإلــزامــه بـــأن يــــؤدي لـــه مبلغ 
انتهى  ما  قيمة  دينار،  ألف   24.996
ورســوم  وأتعابه  الخبير  تقرير  إليه 

الدعوى.
وأشار المحامي المهدي في الئحة 
وفقا  قانونا  المقرر  إلى  الدعوى 
للمادة 140 من القانون المدني 
والتي تنص على أن في العقود 
الملزمة للجانبين، إذا لم يوف 

بالتزامه  المتعاقدين  أحــد 
عــنــد حــلــول أجـــلـــه، وبــعــد 
للمتعاقد  جـــاز  إعـــــذاره، 
من  يــطــلــب  أن  اآلخـــــر 
القاضي تنفيذ العقد أو 
التعويض  مع  فسخه 
ــتــيــن إن  ــحــال فـــي ال
مقتضى،  لـــه  ــان  كــ
ــك مــا لــم يكن  وذل
طــــالــــب الــفــســخ 

مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته”، 
“إذا   142 الــمــادة  نــص  فــي  ورد  كما 
إلى  المتعاقدان  أعــيــد  العقد  فسخ 

الحالة التي كانا عليها قبل العقد”.
ــي حــيــثــيــات  ــت الــمــحــكــمــة فـ ــوهـ ونـ
حقيقته  في  الطلب  أن  إلــى  حكمها 

المبرم إلخالل  العقد  هو فسخ 
بالتزاماته،  عليه  المدعى 

المدعي  أوفـــى  بينما 
المتعلق  بــالــتــزامــه 
بــــــــســــــــداد قـــيـــمـــة 
وأن  الـــــــعـــــــقـــــــار، 
ــزام الــمــلــقــى  ــ ــت ــ االل
على عاتق المدعى 
عـــلـــيـــه يـــكـــمـــن فــي 

البناء  أعمال  إكمال 
للعقار محل االتفاق.

وأشارت المحكمة إلى 
اطمئنانها لتقرير الخبير 

والـــــــذي 

ديــنــار،  ألــف   11 مبلغ  بــســداد  انتهى 
ولــم  حــضــر  قــد  عليه  الــمــدعــى  وأن 
يجعله  الذي  األمر  دفع،  بثمة  يطعن 
المحكمة  وانــتــهــت  بــالــتــزامــه،  مخال 
أداه  ما  واســتــرداد  العقد  إلــى فسخ 
عــلــيــه، وحكمت  لــلــمــدعــى  الــمــدعــي 
المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن 
 11 مبلغ  للمدعي  يــؤدي 
والفائدة  دينار،  ألف 
ــقــانــونــيــة بــواقــع  ال
0.5 % من تاريخ 
المطالبة القضائية 
حـــتـــى الــــســــداد 
الــتــام، وألــزمــتــه 
ــب  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
ــوم  ــ ــرســ ــ ــ مـــــــن ال
ــف  ــ ــاريـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ والـ
وأتــــعــــاب الــخــبــيــر 
ــاب  ــعـ ــــل أتـ ــاب ــقــ ومــ
المحاماة.

هبة محسن

المحامي محمد المهدي

سلطان: نتطلع إلى التوسع والريادة 
لسوق التأمين المحلي واإلقليمي


