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افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 
حمد لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال

المنامة - بنا

افتتحـــت ســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخة مريـــم بنت ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ِوحدة صاحبة الســـمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال 
في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب بمنطقة 
عوالي الخميس الماضي. وتمت مراسم االفتتاح بحضور رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة المبرة الخليفية مؤسس ورئيس مجلس إدارة إم كيه إف 
للخدمات اإللكترونية ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد آل خليفة، ومحافظ 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، والمدير التنفيذي لمركز 
محمـــد بـــن خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي للقلـــب اللواء طبيب 

)02(فؤاد سعيد، ومستشار المركز ريسان البدران.

يواصـــل صنـــدوق العمل )تمكيـــن( عقد سلســـلة اللقاءات الدوريـــة مع مجموعة 
متنوعـــة من المؤسســـات المســـتفيدة من حزمـــة برامج الدعم التـــي تم طرحها 
حديًثا، والتي تهدف إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد الوطني، وذلك تماشًيا مع 
األولويـــات الوطنيـــة المطروحة ضمن خطة التعافـــي االقتصادي، باإلضافة إلى 

السعي المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق.

“تمكين” يواصل التعرف على 
الخطط المستقبلية للمؤسسات

)21(
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￼ ￼ اكتشف￼آفاق￼االستثمار￼في￼التعليم...
فـــي الوقـــت الـــذي تشـــهد فيـــه األســـواق العالميـــة موجـــات متالحقـــة مـــن الـدورات االقتصاديـة المختلفـة، هنـاك مبادئ ثابتة وواضحة ال جـدال فيها، وأحدها أن التعليـم يعتبـر حجـر 
ــا مـــن خـــالل اســـتمرار ارتفـاع معـدل الطلـب علـــى التعليـم علــى الرغــم مــن حالــة عــدم االســــتقرار والتيقــن التــي تســود  األســـاس لالزدهـــار فـــي المســـتقبل. ولعـــل ذلـــك يبـــدو جليـً
األســواق. لهــذا الســبب فإننــا نؤمــن باالســتثمار فــي التعليــم - ليــس فقــط فــي المؤسسـات الرائدة التـي تعـد طـالب اليـوم ليصبحـوا قـادة الغـد، ولكـن أيضـا االسـتثمار فـي 

البنيـــة التحتيـــة التـــي تحتضنهـــم والقطاعات التـــي تعـــزز قدراتهـــم وتعلمهـــم. تواصـــل معنـا اليـوم الكتشـاف فـــرص االستثمار المتنوعة فـي قطاع التعليـم.

 iservice@gfh.com لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 17549599  973+ أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني

اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  كشـــف 
الوطنيـــة لزراعـــة األعضـــاء وممثـــل 
المستشـــفيات الحكومية استشـــاري 
جراحة األوعيـــة الدموية راني اآلغا 
إلكترونيـــة  منصـــة  إطـــالق  أن  عـــن 
للَّجنـــة المركزيـــة للتبـــرع باألعضـــاء 

سيكون قريًبا.
األخـــذ  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
بمخرجـــات نـــدوة “البـــالد” لتشـــجيع 
المجتمـــع للتبـــرع باألعضـــاء ونتائج 
حملة “حياة جديدة” ورفعها مباشرة 

في اجتماعات اللجنة المركزية.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ودعـــا   
الطبيـــب أحمـــد العريض إلى إنشـــاء 
ا  مركـــز زراعة أعضـــاء مســـتقل ماديًّ
ـــا فـــي وزارة الصحة، وأن تتم  وإداريًّ

االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
المؤهلـــة في زراعـــة األعضاء أمثال: 

صادق عبـــدهللا، حمد الحلـــو، اللذين 
لهـــم بـــاع طويل فـــي مجـــال الزراعة 

خصوًصا في مجال زراعة الكلى منذ 
التسعينات.

منصة إلكترونية للجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة”... اآلغا في ندوة “^”:

المشاركون في ندوة “البالد”

)07 - 06(
)23 - 22(

)09(

)١٩(

ليلى مال اهلل

“^” تواصل رصد أكبر المشروعات 
التنموية في مملكة البحرين

المبارك: تعاون أكبر بين “البلديات” 
رون العقاريون” و“المطوِّ

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج 
منتخب الناشئين والناشئات بلقب 

بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة



المنامة - وزارة العمل

صرح مديـــر إدارة التفتيش 
والســـامة المهنيـــة بـــوزارة 
الشـــيخ،  مصطفـــى  العمـــل 
بـــأن القـــرار رقـــم )8( لســـنة 
2013 بشأن تنظيم السامة 
فـــي  المهنيـــة  والصحـــة 
المنشـــآت قد ألزم المنشـــآت 
المنشـــآت  المنضويـــة ضمن 
والمنشـــآت  الخطورة  عالية 
متوســـطة الخطـــورة والتي 
أنشـــطتها  علـــى  النـــص  تـــم 
والتـــي  القـــرار  فـــي  حصـــرا 
تســـتخدم 50 عامـــا فأكثر، 
لجـــان  أو  لجنـــة  بإنشـــاء 
المهنية  للســـامة والصحـــة 
ظـــروف  ببحـــث  تختـــص 
الحـــوادث  العمـــل وأســـباب 
واألمـــراض  واالصابـــات 
كمـــا  وغيرهـــا.  المهنيـــة 
أشـــار الشـــيخ إلـــى األهمية 
للجـــان  االســـتراتيجية 
المهنية  الســـامة والصحـــة 
في منشآت القطاع الخاص.

الشيخ: دور فاعل 
للجان السالمة 

والصحة المهنية 
بالمنشآت
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افتتاح وحدة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 
حمد لعالج وجراحة أمراض القلب لألطفال

سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان وسمو الشيخة مريم بنت سلمان: إضافة نوعية للخدمات الطبية في البحرين

سمو الشيخة زين بنت خالد: صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد نجح في دعم مبادرات إنسانية عديدة
سمو الشيخ خليفة بن علي: افتتاح الوحدة شاهد على مبادرات ودعم صندوق سمو الشيخة موزة

افتتحت ســـمو الشـــيخة ثاجبـــة بنت 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو 
الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل 
خليفة ِوحدة صاحبة الســـمو الشيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة لعـــاج 
وجراحة أمراض القلـــب لألطفال في 
مركـــز محمد بن خليفة بن ســـلمان آل 
للقلـــب بمنطقـــة  خليفـــة التخصصـــي 

عوالي الخميس الماضي. 
وتمت مراسم االفتتاح بحضور رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية 
إم  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
كيـــه أف للخدمات اإللكترونية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  ومحافـــظ 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة، والمدير 
التنفيـــذي لمركز محمد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصـــي للقلب 
اللواء طبيب فؤاد ســـعيد، ومستشـــار 
مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة التخصصي للقلب ريســـان 

البدران. 
وتـــم تجهيـــز الوحـــدة الطبيـــة بتبـــرع 
ُمقّدم من صندوق سمو الشيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفـــة، الـــذي تتولـــى 

إدارته مؤسسة المبّرة الخليفية.
وبهذه المناسبة، أعربت سمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة مريم بنت سلمان بن 
حمـــد آل خليفة عـــن مدى ســـعادتهما 
بافتتاح ِوحدة صاحبة السمو الشيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة لعـــاج 
وجراحة أمراض القلب لألطفال، التي 
تعد إضافـــة نوعية للخدمـــات الطبية 
المقدمـــة في مملكة البحرين، مضيفة 
أن: الفكـــرة من إنشـــاء صندوق ســـمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة أن 
يتولى القيام بالمبادرات النوعية التي 
تمـــس احتياجـــات المواطن، ال ســـيما 
في القطاع الصحي، واحتســـاًبا لألجر 
فـــي ثواب المغفور لها صاحبة الســـمو 
الشـــيخة مـــوزة بنت حمـــد آل خليفة. 
وبهذه المناسبة، نود أن نتقدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر للقائميـــن على مركز 
محمد بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
التخصصـــي للقلب ونتمنـــى لهم دوام 

التوفيق والنجاح. 
مـــن جانبهـــا، صّرحت رئيـــس مجلس 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة  أمنـــاء 

إم  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
كيـــه أف للخدمات اإللكترونية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
وفخـــورون  ســـعداء  “نحـــن  بقولهـــا 
الســـمو  صاحبـــة  وحـــدة  بافتتـــاح 
الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفة 
القلـــب  أمـــراض  وجراحـــة  لعـــاج 
الطبـــي،  الصـــرح  هـــذا  فـــي  لألطفـــال 
الـــذي مـــن شـــأنه أن ُيســـاهم بتعزيـــز 
الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة فـــي 
فئـــة  خصوصـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
األطفـــال. وتأتي الخطـــوة من منطلق 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  لدعـــم  ســـعينا 
2030 وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
فيما يتعلق بالصحـــة الجيدة والرفاه، 
شـــاكرة ثقة صاحبات الســـمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
والشـــيخة مريم بنت ســـلمان بن حمد 
آل خليفة في إدارة الصندوق. ونجح 
صنـــدوق ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت 
حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم مبـــادرات 
إنســـانية عديدة فـــي المجال الصحي 
ونتطلـــع  واإلجتماعـــي  والتعليمـــي 
فـــي مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة إلـــى 
إدارة صناديـــق مماثلة في المســـتقبل 

لتحقيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة التـــي 
تخدم المجتمع البحريني. 

محافـــظ  رفـــع  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
علـــي آل خليفـــة أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير واالمتنان إلى سمو الشيخة 
ثاجبة بنت ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة مريم بنت سلمان بن 
حمد آل خليفة على تفضلهما بافتتاح 
وحـــدة طبية باســـم المغفـــور لها بإذن 
هللا تعالـــى صاحبـــة الســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة )رحمهـــا 
هللا( لعـــاج وجراحـــة أمـــراض القلب 
لألطفـــال فـــي مركز محمد بـــن خليفة 
التخصصـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

للقلب بمنطقة العوالي.
أن  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
علـــى  شـــاهًدا  يعـــد  الوحـــدة  افتتـــاح 
مبادرات ودعم صندوق سمو الشيخة 
موزة بنت حمد آل خليفة الذي تتولى 
إدارته مؤسسة المبّرة الخليفية، لدور 
الوحـــدة المهـــم فـــي العـــود بالمنفعـــة 
والخير على أهالي المنطقة من خال 
تشـــخيص وعاج المرضى وفق أعلى 
األنظمة الطبية، منوًها ســـموه بجهود 

المركز في توفير احتياجات المواطن 
من العـــاج المتقدم وســـعيه الدؤوب 
نحـــو تحقيـــق متطلبـــات الجـــودة في 

الخدمات العاجية.
بمســـتوى  المحافـــظ  نـــوه ســـمو  كمـــا 
التعـــاون الوثيـــق الذي تتولـــى إدارته 
مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
ورئيـــس  مؤســـس  الخليفيـــة  المبـــرة 
مجلـــس إدارة إم كيـــه أف للخدمـــات 
زيـــن  الشـــيخة  ســـمو  اإللكترونيـــة 
خـــال  مـــن  خليفـــة،  آل  خالـــد  بنـــت 
رعايـــة وتبنـــي المبـــادرات التي تخدم 
المواطنيـــن ودعم ســـموها المتواصل 
التـــي تجســـد  الوحـــدة  إلقامـــة هـــذه 

تطلعات عموم األهالي.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب اللواء 
طبيب فؤاد ســـعيد “ُنشيد بمساهمات 
ودعـــم صندوق ســـمو الشـــيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفة الفتتـــاح وحدة 
وجراحـــة  بعـــاج  مختصـــة  طبيـــة 
أمـــراض القلـــب لألطفال فـــي المركز. 
وُنوجـــه الثنـــاء والتقدير لهـــذا التبّرع 
خدمـــة  فـــي  يصـــب  الـــذي  الســـخي 

المجتمـــع المحلي بالمملكة، كما نتقدم 
بالشكر لمؤسسة المبّرة الخليفية على 
دورها الوطنـــي المتمّيز والذي يغطي 
مجاالت ومبـــادرات متنوعة. ونتطلع 
رعايـــة  أفضـــل  توفيـــر  إلـــى  بدورنـــا 
بالمركـــز،  المرضـــى  لجميـــع  عاجيـــة 
بمـــا في ذلـــك المرضـــى األطفـــال في 
هـــذه الوحدة الطبيـــة المخصصة لهم. 
ونؤكـــد التزامنـــا بالعمـــل علـــى حماية 
المجتمـــع،  أفـــراد  وســـامة  صحـــة 
وخدمتهـــم بكل إخـــاص وعلى أكمل 

وجه”. 
كما أضاف المدير التنفيذي أنه قد تم 
حديثا إجـــراء 21 عملية قلب مفتوح 
ألطفال تتراوح أعمارهم بين 15 يوما 
و12 سنة ألول مرة في البحرين على 
أيـــادي فريق طبي متمكـــن من إجراء 
هـــذا النوع من العمليات والتي تكللت 

جميعها بالنجاح.
محمـــد  مركـــز  مستشـــار  تقـــدم  كمـــا 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  بـــن 
التخصصـــي للقلـــب ريســـان البـــدران 
بالشكر الجزيل لســـمو الشيخة ثاجبة 
بنت ســـلمان آل خليفة وسمو الشيخة 
مريـــم بنت ســـلمان آل خليفة وســـمو 

الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة 
لدعـــم المبـــادرات اإلنســـانية للمواطن 

البحريني.
يذكـــر أن مركـــز محمـــد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصـــي للقلب 
تـــم افتتاحـــه بتاريـــخ 4 فبراير 2021 
فـــي منطقـــة عوالي، بإشـــراف وتنفيذ 
قوة دفـــاع البحرين. ويتكـــّون المركز 
مـــن مبنـــى رئيـــس و7 مبانـــي داعمة، 
وتشمل: المطبخ الرئيس، والمستودع 
الرئيس، ومبنيين للخدمات الرئيســـة 
األمنيـــة، ومبنى للخدمات المســـاندة، 
ومبنـــى لمركـــز المعلومـــات. ويحتوي 
المركـــز علـــى 148 ســـريًرا مـــع إمـــكان 
التوســـع مســـتقبًا، كمـــا أنـــه مجّهـــز بـ 
وغرفتيـــن  للقســـطرة،  مختبـــرات   5
مجهـــزة  وجميعهـــا  القلـــب  لجراحـــة 
بأحـــدث المعـــدات التـــي تتماشـــى مع 
التقنيـــة المتطـــورة بمـــا يتوافـــق مـــع 
مفهوم المستشـــفيات الذكية. ويهدف 
المركـــز لتقديـــم رعاية صحيـــة فائقة 
الجودة والمســـتوى وبشـــكل ينســـجم 

مع المعايير الدولية والعالمية.

المنامة - بنا
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كشــف عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الكلمــة الطيبة المنســق العــام للمبادرة حســين الســعيد عن تفاصيل مبادرة ســمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلعداد القادة الشباب بنسختها الثانية، التي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون 
مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، وبدعم من مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية، عن أن المبادرة 
تتضمــن 3 مســارات وهــي: إعــداد جيــل مــن القيادييــن والمبادرين الشــباب يتميز بفكــر تنموي إبداعــي ورؤى جديدة 
تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية، إضافة إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين 
الشــباب بالمهارات والقدرات للمســاهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوســائل وأدوات 
غيــر تقليديــة، إلــى جانــب تنمية المهارات الشــخصية إلعــداد وتأهيل وتمكين الشــباب بالمعارف والمهــارات القيادية 
والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي والريادي المجتمعي التنموي، وعلى 

التفكير اإلبداعي، وإبراز المبادرات والمشروعات بأدوات ابتكارية.

ولفت السعيد إلى أنه تم استحداث مسار 
رابع في النســـخة الثانية من المبادرة وهو 
استضافة شـــخصيات بارزة لنقل تجاربها 
المشـــاركين  وإثـــراء  الواســـعة  وخبراتهـــا 
بمعارفهـــا في مختلف القطاعات التجارية 
والتنمويـــة باعتبارها تمثـــل قصص نجاح 

ملهمة للشباب. 
وأضـــاف أن هذه الشـــخصيات مـــن الذين 
تألقـــوا في مجـــاالت مختلفة مـــن تصميم 
وريـــادة أعمال وعلوم وفنون وموســـيقى 
وغيرهـــا وحققـــوا أرقاًما قياســـية عالمية 
جديـــدة، لتكـــون مصـــدر إلهـــام لآلخريـــن 
إمكاناتهـــم  أقصـــى  بلـــوغ  علـــى  للعمـــل 

وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وتطـــرق الســـعيد إلـــى أبـــرز الشـــخصيات 
التي شـــاركت في البرنامج وهم اإلعالمي 
وليـــد الذوادي، الكابتن محمد ســـعد، رجل 
األعمال محمد شكري، الناشط االجتماعي 
والشـــبابي يعقـــوب الناجم، رجـــل األعمال 
أحمد جمشـــير، فاطمة العريض وميســـاء 
الريس من شـــركة زيـــن، وأحمد جناحي - 
مدير الشـــراكة المجتمعيـــة بهيئة صندوق 
العمـــل )تمكيـــن(، وخالـــد العلـــوي - الوكيل 
المســـاعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة 
والتجارة، وخالد المرزوقي مدير المشاريع 
مجلـــس  رئيـــس  بمكتـــب  اإلســـتراتيجية 
الـــوزراء، رائـــد األعمـــال خليـــل القاهـــري، 
ومحمـــد أحمـــدي مديـــر مشـــروع مهارات 
البحرين، مهندســـة الطيران هند العوضي، 
الذيـــن  جناحـــي،  حـــازم  األعمـــال  ورائـــد 
بدورهم قدموا نصائح للمشـــاركين بشـــأن 
ســـبل التحفيـــز الذاتـــي وأســـرار النجـــاح، 
لتشـــجيع المشـــاركة االجتماعيـــة وتحفيز 
الشـــباب البحرينـــي على الســـعي لتحقيق 
التميـــز، ومواصلـــة العطـــاء والتفانـــي في 

خدمة الوطن.
من جانبه، أشـــاد اإلعالمـــي وليد الذوادي 
بالرعايـــة الكريمـــة والدعـــم المســـتمر مـــن 
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزارة  وكيـــل 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمـــة الطيبة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
ومســـاندته للمبـــادرات الشـــبابية المتميزة 
آثـــار إيجابيـــة علـــى المجتمـــع  لهـــا  التـــي 
والوطـــن، والتي تؤكد الحرص من ســـموه 
فـــي توجيه الطاقات الشـــبابية في مملكة 
الحكوميـــة  الجهـــود  لمســـاندة  البحريـــن، 
الجهـــات  مـــع  التكاملـــي  الـــدور  وتعزيـــز 

قـــدرات  وتنميـــة  جانـــب،  مـــن  الرســـمية 
وصقـــل  الشـــباب  وإبداعـــات  ومواهـــب 

مهاراتهم من جانب آخر.
كما ثمن الذوادي التعاون المثمر والشراكة 
اإلســـتراتيجية القائمة بين جمعية الكلمة 
الطيبـــة والمعهد العربـــي للتخطيط بدولة 
نحـــو  يصـــب  والـــذي  الشـــقيقة،  الكويـــت 
إســـتراتيجية  وأهـــداف  رؤيـــة  تحقيـــق 
مشتركة لتعزيز العمل الريادي والتطوعي 
أن  مؤكـــدا  المجتمعيـــة،  والمســـؤولية 
اســـتمرار المبادرة بنســـختها الثانية يمثل 
عالمـــة بـــارزة فـــي نشـــاطهما الرامـــي إلى 
واٍع  الشـــباب  مـــن  جديـــد  جيـــل  إعـــداد 
وفـــي  وتحدياتهـــا،  التنميـــة  بمتطلبـــات 
نشـــر ثقافة العمل التطوعي والمســـؤولية 
المجتمعيـــة لفئـــة الشـــباب علـــى مســـتوى 
مملكـــة البحريـــن، ومـــن ثـــم األخـــذ بهـــذه 

التجربة عربًيا وعالمًيا.
مـــن جهته، قـــال مستشـــار بالجهـــاز الفني 

للمعهـــد العربـــي للتخطيـــط فهـــد الفضالة 
قدمنـــا 3 برامـــج تدريبيـــة متنوعـــة وهي 
برنامج تمكين الشباب، وبرنامج القيادات 
الشـــبابية، برنامـــج إدارة المبادرات، و تعد 
هذه البرامج ضمن المرحلة األولى لسلسة 
للشـــباب  الموجهـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
البحريني المبادر، مشـــيًدا بالروح الريادية 
وكذلـــك  الشـــباب،  للمشـــاركين  الوثابـــة 
باألفـــكار والـــرؤى التي تم طرحهـــا والتي 
ستشـــكل فـــي المســـتقبل نـــواًة لمجموعة 

مبتكرة من المشروعات الصغيرة.
عروًضـــا  المتدربيـــن  مجموعـــة  وقدمـــت 
تقديميـــة طموحة تنبئ بالمخزون الفكري 
والمهـــاري لـــدى الشـــباب البحرينـــي، ومن 
المعلـــوم أن مملكـــة البحرين تتبـــوأ مرتبة 
متقدمة في دليل التنمية البشرية الصادر 
مـــن برنامج األمم المتحدة فهي من ضمن 
المرتفعـــة  البشـــرية  التنميـــة  الـــدول ذات 

جًدا.

أصداء المشاركين في المبادرة

إحـــدى  وهـــي  الكعبـــي  هيـــا  وقالـــت 
المشـــاركات في المبادرة، إن مبادرة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة إلعداد 
القادة الشباب ســـاهمت في صقل وتنمية 
فيهـــا  بمـــا  البحرينـــي،  الشـــباب  مهـــارات 
مهـــارات التخطيـــط والتفكيـــر واالصـــرار 
علـــى تحقيـــق األهـــداف، وكذلـــك مهـــارة 

التحدث أمام الجمهور.
كما أن المبادرة خلقت طابع االبتكار لدينا 
وكرست حب العمل الجماعي الذي يهدف 

إلى التطّور واإلبداع والتكامل.
وأكـــدت حســـين غلـــوم أن المبـــادرة ذات 
هدف ساٍم، إذ تساهم في إطالق القدرات 
اإلبداعيـــة للشـــباب البحرينـــي واكتســـاب 
المهـــارات القياديـــة وصـــواًل إلـــى تطبيقها 
المشـــروعات  فـــي  الواقـــع  أرض  علـــى 
المقدمة، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف 
مـــع الزمـــالء المشـــاركين واالســـتفادة من 
الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  مـــن  المدربيـــن 
والضيـــوف المميزين من مملكـــة البحرين 
الذيـــن كانوا جميًعا على مســـتوى عال من 

الخبرة.
وأضـــاف أن فكرة مشـــروعنا ســـتركز على 
تقديم حل جزئي لمشكلة البطالة وضعف 
الدخل المادي للفرد ومساعدة ذوي الدخل 

المحدود وغيرهـــا، وهو عبارة عن تطبيق 
فـــي الهاتف يجمـــع أصحاب المشـــروعات 
ويوفـــر  التوصيـــل  ومندوبـــي  المنزليـــة 

التطبيق التسويق الكامل للمنتجات.
بدورها، قالـــت أمل القاســـمي إن المبادرة 
جمعـــت بيـــن المحورين النظـــري والعملي 
في مجال تمكين الشـــباب وإعـــداد القادة 
والنهـــوض بأفكارهم وطاقاتهـــم، وتطوير 
مهاراتهـــم القياديـــة، وكانت طريقة عرض 
محتوى المبادرة سلســـة وبســـيطة واتباع 

نهج التدريبات العملية.
وأوصت أمل الشباب البحريني بالمشاركة 
فـــي مثل هـــذه المبادرات والـــدورات التي 
مـــن شـــأنها تطويـــر مهاراتهـــم وإكســـابهم 
لتحقيـــق  الصحيـــح  التخطيـــط  مهـــارات 

أهدافهم وأفكار مشروعاتهم.
مـــن جهته، أفاد علي القرعان بأن المبادرة 
أبرزهـــا  عـــدة  نـــواح  مـــن  بالتميـــز  تتســـم 
الجـــودة العاليـــة فـــي المحتـــوى والطـــرح 

علـــى أيـــدي مختصين دولييـــن في مجال 
إعداد القـــادة وتمكين الشـــباب، ومكنتني 
مـــن اكتســـاب مهـــارة التخطيـــط والبنـــاء 
الصحيـــح للمشـــروع وكيفيـــة التعامل مع 

المعوقات مثل التمويل وغيرها.
البحرينـــي  الشـــباب  أوصـــي  وتابـــع: 
بالمشـــاركة في مثل هـــذه المبادرات، فمن 
خاللهـــا ســـيتمكنون بإذن هللا مـــن تحقيق 
آمالهـــم وتطلعاتهم وتقليل فرص الفشـــل 
ألفكارهم ومشـــروعاتهم. وال أنســـى أيضا 
أن أذكرهم بأن تكون أهداف مشروعاتهم 
محققة ألهداف التنمية المستدامة لما في 
ذلـــك من تأكيد وحـــرص على النفـــع العام 
وعـــدم اقتصـــار المشـــروعات والمبادرات 

على النفع الشخصي.
إلى ذلك، قال محمد البستكي إن المبادرة 
ذات طابـــع قيادي شـــبابي، جميل ومحفز 
يبعـــث التفـــاؤل لمســـتقبل شـــباب وطننـــا 
الحبيـــب، اكتســـبت مـــن خاللهـــا مهـــارات 

لمشـــروعات  واإلعـــداد  التخطيـــط  فـــي 
وتحويـــل األفكار إلى مشـــروعات خدمية 
تعالج مشـــكالت في المجتمع، ومن خالل 
تأكـــدت  المشـــاركين  الزمـــالء  مبـــادرات 
مـــن أن الشـــباب البحرينـــي مـــا زال يملـــك 
روح القيـــادة والعطـــاء، معربـــا عن شـــكره 
لجمعية الكلمة الطيبة على حسن التنظيم 
واالســـتضافة والـــذي بلـــغ أعلـــى وأفضـــل 
مســـتوياته، مردفـــا، هـــذا مـــا كنـــا نفتقـــده 
في معظـــم الـــدورات والـــورش التدريبية 
األخرى، والشـــكر موصـــول للمعهد العربي 
للتخطيط في دولة الكويت على تعاونهم 

وإثرائنا بالمعارف.
وقالت صابرين قائـــد: إن المبادرة أتاحت 
لـــي الفرصـــة لمعرفـــة المفاتيح األساســـية 
في شـــخصيتي وكيف أســـتغلها استغالاًل 
مهـــارات  إكســـابي  إلـــى  باإلضافـــة  أمثـــل 
قياديـــة عديدة، وذلـــك تحقيًقـــا لتطلعات 
قيادتنـــا قيادتنا الرشـــيدة في بناء قدرات 
الشـــباب البحرينـــي وتنميـــة مهاراتـــه مـــن 
خـــالل وضـــع البرامـــج الشـــبابية العديـــده 
فـــي جميع المجـــاالت، داعية كل الشـــباب 
إلـــى المشـــاركة فـــي مثـــل هـــذه البرامـــج 
والمبـــادرات لتقوية المهـــارات وبذل مزيد 
مـــن الجهـــد لتحقيـــق اإلنجـــازات لمملكتنا 

الغالية.

توصيات

فـــي  المشـــاركون  أوصـــى  جانبهـــم،  مـــن 
بضـــرورة  البحرينـــي  الشـــباب  المبـــادرة 
االنخـــراط فـــي البرامـــج التدريبيـــة التـــي 
تساعدهم على خلق رؤى جديدة لمواكبة 
المتغيرات واإلســـهام في حل المشـــكالت 

التي تواجه الشباب وحتى المجتمع.

إشادات

بالـــغ  عـــن  المشـــاركون  أعـــرب  وختامـــا، 
فخرهـــم واعتزازهم باالهتمام الذي يوليه 
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزراة  وكيـــل 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية الكلمـــة الطيبة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للشـــباب، والـــذي يأتـــي مـــن إيمان ســـموه 
الكبير بدورهم المهم في مســـاندة الجهود 
الحكوميـــة وتعزيـــز الـــدور التكاملـــي مـــع 
الجهات الرسمية لتحقيق التنمية الشاملة 

للمملكة.
وقدم المشـــاركون خالص الشكر والتقدير 
إلى جمعية الكلمة الطيبة والمعهد العربي 
للتخطيـــط بدولـــة الكويـــت علـــى حســـن 
الســـبل  كل  وتذليـــل  والتعـــاون  التنظيـــم 
االســـتفادة  إلـــى  للوصـــول  للمشـــاركين 
القصـــوى مـــن هـــذا البرنامـــج، مؤكدين أن 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة اســـتطاعت مـــن 
خـــالل برامجهـــا النوعيـــة خلـــق شـــراكات 
خارجيـــة مـــع جهـــات رائـــدة فـــي مجاالت 

عدة.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

مواصلة الدورات التدريبية ضمن مبادرة                    
سمو الشيخ عيسى بن علي إلعداد القادة الشباب

برعاية سموه وبدعم من مبرة عبدالرحيم الكوهجي... “الكلمة الطيبة”:

حسين السعيد: 
استحداث مسار رابع 

في مبادرة إعداد 
القادة الشباب

شخصيات ملهمة 
تقدم المشورة 

للمشاركين في 
مبادرة سموه

حسين السعيد



local@albiladpress.com

األحد 26 يونيو 2022 - 26 ذو القعدة 1443 - العدد 5003
04

المنامة - وزارة الداخلية

يتـــم تداولـــه  مـــا  تعقيبـــًا علـــى 
التواصـــل  وســـائل  ببعـــض 
مديريـــة  تمكنـــت  االجتماعـــي، 
شـــرطة العاصمـــة مـــن القبـــض 
إثـــر  )36( عامـــًا،  علـــى شـــخص 
بإتـــاف ســـقف ســـيارة  قيامـــه 
وإحداث فتحة به، استطاع من 
خالها ســـرقة محتويات ثمينة 
من الســـيارة باإلضافة إلى مبلغ 

مالي يزيد على ألف دينار.
وأوضحت المديريـــة أنها كانت 
قد تلقت باغًا بالواقعة بتاريخ 
23 مايـــو 2022 وباشـــرت فـــي 

حينه أعمـــال البحـــث والتحري 
التي أســـفرت عن تحديد هوية 

المشتبه بارتكابه الواقعة.
شـــرطة  مديريـــة  وأضافـــت 
العاصمـــة أن التحريات واألدلة 
مـــن  تـــم رفعهـــا  التـــي  الماديـــة 
مســـرح الجريمـــة دلَّـــت على أن 
ذمـــة  علـــى  موقـــوف  المذكـــور 
قضيـــة أخـــرى كان قـــد ارتكبها 
الســـيارة،  ســـرقة  واقعـــة  بعـــد 
وعليـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونية الازمة تمهيدًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص أتلف سقف 
سيارة لسرقة محتوياتها الثمينة

جائزة الصحافة
Û  كــم كنــت ســعيًدا وأنــا أتابع الصحــف وهي تكتب عــن جائزة ولي

العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
حفظــه هللا ورعــاه للصحافــة، كــم كنت فرًحــا بتلك الوجــوه التي 
حصــدت الجوائــز فــي يــوم ال تنســاه “مهنــة المتاعــب” وال ينســاه 
اللفيــف المخضــرم الــذي يبحــث عــن اســتراحة محــارب، لكنــه لم 

يجدها إال في هذه الجائزة.
Û  وكــم كنــت فخــوًرا بوطني؛ ألنــه يكرم أصحاب الــرأي ألنهم كتبوا

رأًيــا لــم يصــادر، وعمالقــة الحوار ألنهــم أجروه وبكل شــجاعة مع 
كبار المســئولين في الدولة، وألنهم كرموا من حقق في مشــكات 
الوطن بكل حرية ورؤية وإتقان حتى نصل إلى الحقيقة المجردة 

من دون تلفيق أو تأويل أو ادعاء.
Û  وكــم كنــت متابًعــا لحيثيــات وإحداثيــات وبرامــج الحفــل الكبيــر

الذي تقدم الصفوف فيه ولي العهد رئيس الوزراء ومعه عدد من 
الوزراء وكبار المسئولين وممثلي القطاع الصحافي العريض في 

مملكتنا الحبيبة البحرين.
Û  إن ذلــك اليوم ســوف يظــل ماثًا في األذهان كونــه أصبح تقليًدا

مرعًيــا ســنوًيا، وكونــه يأتــي ليكــرم شــباًبا أنجــزوا، وصحافييــن 
أجادوا، وأقاما تفكرت، وتعبت وسهرت الليالي؛ من أجل أن يعم 
نــور الحقيقــة كافة أرجاء الكون، ومن أجل أن يصبح للكلمة دور 
في بناء نهضة المجتمع، وللفكر رسالة في االرتقاء بثقافة الذهن 

البحريني ووعيه وتأكيد مواطنته.
Û  لقــد فرحــت مثلمــا لــم أفــرح من قبــل؛ ألنني قــرأت ذلــك الحرص

الكبير في أداءات كبار المسئولين في الدولة وهم يشددون على 
أهميــة دور الصحافــة في تنمية وتنوير المجتمع، وتجســير الهوة 
مــا بيــن النــاس والمســئولين، وردم الفجــوات ما بين صانــع القرار 

والمواطن.
Û  ،إن دور الصحافــة لكبيــر فــي حياتنــا العامة، في شــئوننا الخاصة

في مشــكات حياتنا المتراميــة والمتجددة، ثم في تنمية الوعي 
الوطنــي والحــس القومــي بأهمية العلــم وضرورة الفــن، وحتمية 
الثقافــة، ونحمــد هللا ونشــكر فضله أن في بادنا من المؤسســات 
التــي ترعــى، والهيئــات التي تتفاعــل، والصحف وأجهــزة اإلعام 
التي تمارس ما يجعلنا نشد على أيدي القائمين عليها ونقول لهم: 

سيروا على بركة هللا.
Û  إن في بادنا مســئول يتابع، وقائد يشــجع، وشــعب يؤمن، وفوق

هــذا وذاك لدينــا مــن يفــرش إلينــا المســتقبل بالــورود مــن خــال 
جوائز للمجيدين، وحوافز للمتميزين، وأوسمة للمبدعين.

Û  سيروا على بركة هللا، فإن في بادنا صحافة حرة مسئولة، لديها
مــن الواجبــات مــا يتناغم مع الحقوق، وعليها من المســئوليات ما 

لها من المردود والوجاهة واالسم الامع الكبير.
Û  حــرص الدولــة علــى تكريــم صحافيينــا لم يكــن بجديــد، هو إرث

طويــل تعلمنــاه مــن آبائنــا وأجدادنــا، إرث يقــوم علــى مبــدأ “لكل 
مجتهد نصيب”، و “من جد وجد”، و “من طلب العا سهر الليالي”، 
إرث يعتمــد علــى ثقافــة لهــا تاريــخ، وأصــول لها جــذور، وثمار لم 

تنبت من فراغ.
Û  من هنا آن لنا أن نفخر، وأن نشكر قادتنا وأن نشد على أيدي كل

مــن أخــرج هــذه التظاهــرة الصحافية الكبيــرة في أبهــى صورها، 
حتــى يفهــم العالــم ويــدرك الشــقيق والصديــق، أن لدينــا صحافة 
تحاكــي أحــدث تقنيات العصر، فــي الخبر، في الصورة، في عمود 
الــرأي، فــي الحــوار الصحفــي، فــي التحقيــق والتقريــر والتعليــق 
والدراســة والبحــث، هــو ما يجعلنــا في الجامعة األهليــة أن نهتم 
أكثــر فأكثــر بقســم اإلعــام بكليــة اآلداب بالصحافــة تحديًدا عن 
طريــق إصدار المطبوعات التي ُتدرب، والتطبيقات التي تتكامل 
مــع النظريــات، والمعامل التي تضع الجميع أمام مســئولياتهم من 
أجل تخريج جيل قادر على ممارسة المهنة بأعلى كفاءة وأرقى 

تعاٍط، وكل عام وصحافيونا بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

الفائزون بجائزة اليونسكو - الملك حمد يستعرضون أعمالهم
مشيدين بمبادرة جاللة الملك المعظم واألبعاد التعليمية واإلنسانية

بمناســبة حفــل تســليم جائــزة اليونســكو- الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مجال التعليم، والذي حظي 
برعايــة كريمــة مــن حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملــك البالد المعظــم، وأقامته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
“اليونســكو” بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليم، ُعقدت نــدوة تعريفية عن 
المبادرات الفائزة بالجائزة، تحّدث فيها الفائزون في دوراتها الحادية عشرة 
والثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة، وذلــك فــي مقــّر المنظمة بباريــس، بحضور 

لجنة التحكيم الدولية وعدد من الدبلوماسيين والمختصين واإلعالميين.

وفـــي البداية، قـــّدم ماجـــد النعيمي وزير 
التربيـــة والتعليـــم عرضـــًا عمـــا قامـــت به 
آثـــار  مـــع  للتعامـــل  جهـــود  مـــن  المملكـــة 
جائحة كورونـــا “كوفيـــد19-”، وخصوصًا 
ضمنهـــا  ومـــن  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
اســـتخدام البوابـــة التعليميـــة، وتدشـــين 
القنـــاة التلفزيونيـــة لبـــث الـــدروس علـــى 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  البحريـــن  تلفزيـــون 
شـــئون اإلعام، وتخصيص 14 قناة على 
اليوتيوب لبث الدروس، ومن ضمنها قناة 
لذوي االحتياجـــات الخاصة وقناة للمواد 
العمليـــة فـــي التعليم الفنـــي والمهني، كما 
تطـــرق إلـــى أهميـــة التعامـــل مـــع التعليم 

ومستجداته بعد الجائحة.
ثـــم قّدمت إنجه مولينـــار وإبراهيما جيما 
ســـايغو، رئيســـا لجنـــة التحكيـــم الدولية، 
والجانـــب  الجائـــزة،  أهميـــة  عـــن  نبـــذًة 
المهـــم الـــذي تعمـــل علـــى تكريســـه لدعم 
جميـــع  إلـــى  ووصولـــه  التعليـــم  انتشـــار 
الفئات باستخدام الوســـائل التكنولوجية 
المتطّورة، مشـــيدين بالدعـــم المقّدر الذي 
تلقـــاه هـــذه الجائـــزة ســـنويًا مـــن حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة ملـــك مملكة البحريـــن المعظم 
أّن  إلـــى  مشـــيرين  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
الـــدورات الثـــاث الماضيـــة قـــد شـــهدت 
تنافســـًا محتدمـــًا بين الكثيـــر من األعمال 
المميـــزة، بســـبب الســـمعة الكبيـــرة التـــي 
حظيـــت بهـــا الجائزة. ومـــن جانبهم، أثنى 
الفائـــزون علـــى الجائـــزة وتخصصهـــا في 
مجـــال اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــال في مجـــال التعليم، والســـمعة 
التـــي نالتهـــا منـــذ انطاقهـــا إلـــى اليـــوم، 
مثمنيـــن لجالـــة الملـــك المعظـــم المبادرة 

التعليمية وأبعادها اإلنسانية.
ثـــّم قـــدم لويـــس جونكيـــرا مـــن البرازيل 
عرضـــًا عـــن عملـــه الفائـــز بالجائـــزة، وهـــو 
برنامـــج “لِتـــروس” لمهـــارات الكتابة الذي 
اســـتحدثته شـــركة “لتـــروس” البرازيلية، 
والذي يعتمد على الذكاء االصطناعي في 
إبداء ماحظات بصورة آلية على اإلنشاء 
الـــذي يكتبـــه الطـــاب، ويهدف إلـــى الحّد 
مـــن األميـــة الوظيفيـــة باللغـــة البرتغالية، 
من خال تحســـين فرص التمّرن المتاحة 
للطاب والمعلمين في المدارس الثانوية. 
بعدهـــا، قّدمـــت الســـيدة ماريـــا لـــوز ريلو 

سانشـــيز مـــن إســـبانيا عرضـــًا عـــن عملها 
التـــي  “دايتكتيـــف”  أداة  وهـــو  الفائـــز، 
 )Change Dylexia( شـــركة  اســـتحدثتها 
اإلسبانية، وهي مصممة للكشف عن عسر 
القـــراءة لـــدى الناطقين باللغة اإلســـبانية 
خـــال 15 دقيقـــة تقريبًا، وتوفـــر تمارين 
ترفيهيـــة للمتعلميـــن الذيـــن يعانـــون مـــن 
عســـر القـــراءة للتغلـــب علـــى الصعوبـــات 

التي يواجهونها في الكتابة والقراءة.
ثـــم قّدم ميكو جوســـي الكســـو من فنلندا 
عرضًا عن عمله الفائز، وهو منصة للتعليم 
التعاونـــي )ViLLE( طّورها مركز تحليات 
تقـــّدم  بفنلنـــدا،  توركـــو  بجامعـــة  التعلـــم 
مجموعـــة متخصصة مـــن التماريـــن بناء 
على أداء الطاب، وتوّفر للمعلمين تقارير 

مفصلة عن تقّدم طلبتهم.
بعدهـــا، قّدمـــت الســـيدة فـــان شـــيانروي 
مـــن الصيـــن عرضًا عـــن بعد، حـــول عملها 
الفائـــز، وهو مخطط )طالـــب جامعي لكل 

قرية( الذي يســـتخدم الذكاء االصطناعي 
لتزويـــد المتعلمين مـــن المناطـــق الريفية 

والنائية بفرص تعليمية جيدة.
ثـــّم قّدم أماريندرابيهيرا مـــن الهند عرضًا 
عـــن عمله الفائز، وهو )مبـــادرات من أجل 
تعليـــم شـــامل متوافـــر للجميـــع( المقـــّدم 
من المعهـــد المركزي لتكنولوجيـــا التعليم 
التابع للمجلس الوطني للبحوث التربوية 

والتدريب.
بعدهـــا، قّدمـــت كليودنا ريان مـــن تنزانيا 
عرضـــًا عـــن عملهـــا الفائـــز، وهو مشـــروع 
)أوبونجـــو: أكبر فصل دراســـي رقمي في 

إفريقيا( المقدم من مؤسسة أوبونجو.
وزارة  وكيـــل  قّدمـــت  الختـــام،  وفـــي 
التعليـــم للتعليـــم العـــام بالمملكـــة العربية 
عـــن  عرضـــًا  الفـــارس  عهـــود  الســـعودية 
منصـــة “مدرســـتي”، التي تّم اســـتخدامها 
بشـــكل فاعل ومؤثر خال فترة الجائحة 

بالمملكة.

المشاركون في الندوة التعريفية عن جائزة “اليونسكو- الملك حمد”

“تواصل” يتلقى 47526 ألف طلب بالربع الثاني بزيادة 29 %
ارتفاع نسبة إنجاز الطلبات 99 % والرد على تراخيص البناء 100 %

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
مؤشـــرات  تحقيـــق  القائـــد  محمـــد 
أداء إيجابيـــة فـــي نظامـــي “تواصل” 
و”بنايات” خال الربع الثاني من العام 
2022، مشـــيرا إلـــى أن اإلحصـــاءات 
المتعلقة بالنظام الوطني للمقترحات 
والشكاوى تواصل خال الربع الثاني 
أظهرت بأن إجمالي عدد المقترحات 
واالستفســـارات  والشـــكاوى 
النظـــام  عبـــر  الـــواردة  والماحظـــات 
اإللكترونـــي وتطبيقه فـــي الفترة من 
األول مـــن أبريـــل وحتـــى 22 يونيـــو 
ألـــف   47526 بلغـــت   2022 الجـــاري 

طلب.
وأضاف القائد بأن نسبة االلتزام العام 
باتفاقية مســـتوى الخدمة المســـجلة 
فـــي النظـــام بلغـــت 99 %، الفتـــًا في 
هـــذا اإلطـــار إلـــى تحقيق زيـــادة في 
عدد الطلبـــات الـــواردة مقارنة بالربع 
األول وبنســـبة قدرهـــا 29 % مرجعًا 
ذلك لثقـــة الجمهـــور بالنظام في ظل 

مـــا يوفـــره من حلـــول دائمـــة بجانب 
التنافســـية بيـــن الجهـــات الحكومية 

بتطويـــر  باالســـتمرارية  والحـــرص 
مكامـــن  علـــى  والوقـــف  الخدمـــات 

الخلـــل من خـــال الحـــاالت الـــواردة 
جهـــات  وانضمـــام  متكـــرر،  بشـــكل 
جديدة للنظـــام، إلى جانب المميزات  
العديـــدة التي يقدمها النظـــام والتي 
ســـاهمت في رفع نســـبة االســـتخدام 
وزيادة اإلقبال، مشـــيرًا إلى أن العمل 
جاٍر على تطويـــر الخدمات وانضمام 
المزيـــد مـــن الجهـــات للنظـــام والتـــي 

بلغت عددها 49 جهة حكومية. 
فـــي  األداء  مؤشـــرات  أبـــرز  وحـــول 
نظام “بنايات”، أوضح القائد بأن عدد 
طلبـــات تراخيص البناء المقدمة عبر 
النظام في الفترة من 1 أبريل وحتى 
625 طلبـــًا،  بلغـــت   2022 22 يونيـــو 
تـــم الـــرد عليهـــا جميعًا ضمـــن الوقت 
المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة 
وبنســـبة بلغـــت 100 %، مشـــيرًا إلى 
أن متوســـط عدد األيام التي تطلبت 
إلصدار الرخـــص ذات الصلـــة بالبناء 
لـــم تتجـــاوز 2.3 يومًا مقارنـــة بالحد 
األقصـــى لمســـتوى الخدمـــة البالـــغ 5 

أيام.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

البرنامج الصيفي يزخر بالفعاليات واألنشطة المتنوعة
ألكثر من 1000 يتيم وأرملة... “المؤسسة الملكية”:

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  دشـــنت 
لهـــذا  الصيفـــي  برنامجهـــا  اإلنســـانية 
العـــام ألكثـــر مـــن 1000 يتيـــم وأرملـــة 
من المنتســـبين لديها، ويتضمن سلســـلة 
مـــن البرامـــج المتنوعـــة فـــي المجـــاالت 
التعليمية والتربوية والترفيهية؛ حرصًا 
من المؤسسة على تنمية مهارات أسرها 
فـــي كافـــة الجوانب، واســـتغال أوقات 

فراغهم في النافع والمفيد.
وبيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  بـــأن 
اإلنســـانية تحـــرص ســـنويًا علـــى إقامة 
النشـــاط الصيفـــي وذلك ضمـــن الرعاية 
تقدمهـــا  التـــي  الشـــاملة  اإلجتماعيـــة 
ألســـرها، وأنهـــا تحـــرص علـــى التواصل 
معهـــم في العديـــد من الجوانـــب، وهذا 
النشـــاط الصفـــي يســـعى لمـــلء وقـــت 
اإلجـــازة الصيفيـــة بـــكل مـــا هـــو مفيـــد 

وممتع لكافة فراد األسرة.
المـــوارد  تنميـــة  إدارة  مديـــر  وأشـــار 
للشـــؤون  العـــام  والمنســـق  الخيريـــة 
الحكوميـــة والرســـمية الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة إلى حرص المؤسســـة 
علـــى إثراء البرنامـــج الصيفي بعدد من 
الدورات العمليـــة والصحية والترفيهية 
دعـــم  بهـــدف  الثقافيـــة؛  والمســـابقات 

وتطويـــر وبنـــاء شـــخصيات األيتام عن 
طريق التدريـــب العملي وتدريبهم على 
قيم االبتكار، بإشـــراف متخصصين في 

مجاالت مختلفة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس قســـم البرامج 
واألنشـــطة بالمؤسســـة عـــاء بودالمـــة 
حـــرص المؤسســـة على توفيـــر البرامج 
اإلبداعيـــة والتنموية لتطويـــر المواهب 
والمهـــارات لألطفـــال وإشـــباع رغباتهم 
فـــي حـــب التعلـــم واالســـتطاع ودعـــم 
المهـــارات الفردية والقـــدرات اإلبداعية 
وفقـــا  مواهبهـــم  واستكشـــاف  لديهـــم، 
لمنهـــج حيـــوي يتســـم فـــي كثيـــر مـــن 
جوانبـــه بالمـــرح والتســـلية، فـــي إطـــار 
المســـاهمة الفاعلة للمؤسســـة في تنمية 

ثقافـــة الطفـــل والنـــشء البحرينـــي من 
والفكريـــة  البدنيـــة  النواحـــي  جميــــع 
والفنيـــة والعلميـــة، وتحقيـــق التواصل 

والتكامل مع المجتمع.
ويقام النشـــاط الصيفي 2022 بشـــراكة 
مجتمعيـــة مـــع أكاديمية األطفـــال التي 
امتـــدت طوال 4 ســـنوات، وتســـتضيف 
األكاديمية 100 يتيم في برنامج شامل 
وهـــادف يعزز القيـــم وينمـــي المواهب، 
يـــدار من قبـــل متطوعيـــن متخصصين 
مـــن ذوي الكفـــاءة، إلـــى جانب النشـــاط 
بالتعـــاون  العاشـــرة  للمـــرة  يقـــام  الـــذي 
مـــع اللولـــو هايبـــر ماركـــت تحت شـــعار 
)ألوان الســـعادة( وذلك في مجمع الدانة 
ويحتضـــن أيضـــًا 100 يتيـــم، ويتضمـــن 

فقرات ممتعة ومفيدة وزيارات خارجية 
ورحات تعليميـــة وترفيهية، باإلضافة 
إلـــى برامـــج منوعـــة خاصـــة لألمهـــات 
منها التعليمـــي والتثقيفـــي والترفيهي، 
كمـــا تم التعـــاون مع جهـــات كثيرة مثل 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة ومبـــادرة 
ملهمـــون صغار وأكاديميـــة ريال مدريد 
المجتمعيـــة.  الشـــراكات  مـــن  والكثيـــر 
ويتزامـــن النشـــاط الصيفـــي بمجموعـــة 
مناســـبات مثـــل عيـــد األضحـــى المبارك 
والحية بية؛ لذا حرصت المؤسسة على 
أن توجـــه جانبـــا من برنامجهـــا الصيفي 
لاحتفـــاء بهـــذه المناســـبات مـــن خال 
بيـــه  الحيـــة  ومســـابقة  الحنـــة  فعاليـــة 

ومهرجان عيد االضحى.

عالء بودالمةالشيخ علي بن خليفةمصطفى السيد
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^عبرت سارة عبدالعزيز آل منصور من مدرسة الوفاء الثانوية 
للبنـــات لـ“البـــاد” عـــن فرحتهـــا بالتفـــوق والحصـــول علـــى 97.30 % 
وأهـــدت تفوقها لعائلتها التي كانت تدفعها لتطوير تحصيلها العلمي، 

مبدية رغبتها في دراسة الطب.

سارة آل منصور: أمنيتي الطب

^أبدت خريجة مدرســـة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات آية 
هللا أحمـــد كمـــال والحاصلـــة علـــى 99.3 % في حديثها إلــــى “الباد” 
عن رغبتها في التخصص بمجال هندسة الطيران في سبيل التميز.

آية اهلل كمال: سأدخل عالم 
هندسة الطيران

^أهدت خريجة مدرسة القيروان اإلعدادية للبنات دانة يوسف 
جاســـم القيســـي الحاصلة على نسبة 95.5 % خال حديثها لـ“الباد” 
تفوقهـــا لوالدتها الحبيبة وعائلتها على الدعم والمســـاندة في ســـبيل 

تحقيق التفوق.

^أهدت خريجة مدرسة الحد الثانوية للبنات أبرار خالد خميس 
صالـــح الحاصلـــة على  96.10 % تفوقها عبر “الباد” لنفســـها وأهلها. 
أما عن طموحها، فبيت أنها ستدرس أّيًا من التخصصات الطبية في 

المرحلة المقبلة بالجامعة.

دانة القيسي: تفوقي للوالدة واألهل

أبرار خالد : طموحي الطب

^أهدت خريجة مدرســـة النور العالمية فرح ياســـر عبدالعزيز العوضي 
والحاصلـــة علـــى نســـبة 98.7 % عبـــر “البـــاد” نجاحها وتفوقها إلـــى والدتها 
الغاليـــة ووالدهـــا العزيز وعائلتها الكريمة على الدعم الامحدود والمســـاندة 
الدائمـــة لهـــا منذ مراحل الدراســـة األولى وحتى أن أصبحـــت اليوم خريجة، 

كما اهدت تفوقها إلى مملكة البحرين الحبيبة.

^أهدى خريج مدرسة الهداية الخليفية خالد أسامة والحاصل على 95 
% خـــال حديثه لـ“البـــاد” تفوقه وتخرجه إلى البحرين أوالً ووالديه الكرام 
لدعمهما المتواصل له، وإلى بقية أفراد العائلة، إلى جانب األقرباء والزماء 
واألصحاب واألساتذة األفاضل. ودعا هللا أن يوفقه في المرحلة المقبلة عبر 
سعيه الجاد في إحداث تغيير جذري فيه، مشيرًا إلى أنه سيتخصص باألمن 

السيبراني بجامعة البحرين.

فرح العوضي: دعم العائلة وراء التفوق

خالد أسامة: أرغب في التغيير الجذري

^التقت “الباد” خريج مدرســـة 
النعيم الثانوية للبنات، الثالث مكررًا 
عن العلوم والرياضيات على مستوى 
المملكـــة والحاصل على نســـبة 99.8 

% أحمد عبدالكريم.
وعبـــر كريـــم عن شـــعوره قائـــاً: “هو 
شـــعور بالفخـــر، وتغمرنـــي الســـعادة 
ألنني أنهيت مشـــوار 12 عامًا بتفوق 

ونجاح”.
لوالدتـــه  التفـــوق  أحمـــد  وأهـــدى 
ووالـــده وكل أفراد عائلته إلى جانب 
الـــذي  التعليمـــي  والـــكادر  أصدقائـــه 
تتلمذ على يده وإلى الوطن الغالي”.

وقـــال أحمـــد: “أطمـــح أن أكـــون في 

طبيبـــًا  أو  استشـــارّيًا  المســـتقبل 
متخصصًا في طب المخ واألعصاب، 
مؤكدًا اهتمامه بالرياضيات والعلوم 

خصوصًا الكيمياء واألحياء”.
ووصفت والدته ســـناء السماهيجي 
شـــعورها لـ“البـــاد” قائـــاً: “شـــعور ال 

ُيوصـــف، وصراحـــة لـــم أنـــم ليلتيـــن 
قبـــل صدور النتائـــج، فلقد أيقنت أن 
أحمـــد ســـينال لوحة الشـــرف لكن ما 
كان يؤرقنـــي عـــدم معرفتـــي نســـبة 

نجاحه”.
نعومـــة  منـــذ  كريـــم  “إن  وأردفـــت 
أظفـــاره متميز وكذلـــك هو من ضمن 
الستين الذين ترشحوا لبرنامج ولي 
العهـــد للمنح الدراســـية العالمية، كما 
بّيـــن والـــده أن نجاحـــه وتميـــزه غير 
مســـتغرب، لكـــن الفرحـــة أكبـــر اليوم 
نظير إنهائـــه المرحلة الثانوية بتميز، 
مؤكدًا فـــي هذا الســـياق مدى فخره 

به وبما حققه”.

متميز منذ نعومة أظفاره وترشح لبعثة ولي العهد

أحمد عبدالكريم الثالث في العلوم والرياضيات: أحلم بطب المخ واألعصاب

^التقـــت “البـــاد” خريجـــة مدرســـة 
خولـــة الثانوية للبنات، الثالـــث مكرر في 
العلوم والرياضيات على مستوى المملكة 
والحاصلـــة علـــى نســـبة 99.8 % فاطمـــة 

النهام.
وبينـــت فاطمـــة أنهـــا اســـتنتجت بحكـــم 
دراســـتها للكيمياء واألحياء أن الكيمياء 
موجـــودة بالحيـــاة بشـــكل كامـــل حتـــى 
في جســـم اإلنســـان وبالتالي تعمقت في 

بحرهما وحققت االمتياز. 
وفيمـــا يخـــص الدراســـة أوضحـــت أنهـــا 
عاشـــت تجربة التعلـــم الحضـــوري وغير 
الحضـــوري، مردفـــًة: لكـــن يبقـــى للتعلـــم 

الحضوري نكهة خاصة.
وعلـــى الرغم من تقليـــص المدة المحددة 

بيـــد  والتطبيقـــات،  االمتحـــان  إلنهـــاء 
أن فاطمـــة أعربـــت عـــن جزيـــل شـــكرها 
لـــوزارة التربية والتعليم وإلـــى المعلمات 
المحترمات على جهودهم المبذولة التي 

هي با شك مشكورة.

وأهـــدت فاطمـــة تفوقهـــا ونجاحهـــا إلـــى 
وطنهـــا الغالـــي المعطـــاء الـــذي أتـــاح لهـــا 
الوصـــول  ســـبيل  فـــي  للتميـــز  فرصـــة 
إلـــى لوحـــة الشـــرف، وإلـــى والديهـــا على 
مســـاندتهما الدائمـــة وإلـــى أخيها وجميع 

أفـــراد العائلـــة إلـــى جانب كل مـــن دعمها 
وصديقاتها ومعلماتها من دون اســـتثناء 
مـــن حين كانت بالروضـــة حتى أصبحت 

اليوم خريجة. 
وعـــن طموحهـــا أشـــارت إلى أنهـــا تطمح 
البحريـــن  داخـــل  بعثـــة  علـــى  للحصـــول 
فـــي جامعـــة الخليـــج العربـــي، وتحديدا 
بغيـــة  البشـــري  الطـــب  فـــي  للتخصـــص 
تحقيق مزيد من اإلنجازات والمســـاهمة 

في نهضة الوطن.
بدورهـــا، قالـــت والدتها شمســـة حســـن لـ 
“البـــاد”: فخـــورة جـــدا وســـعيدة بابنتي 
العزيـــزة، فهـــي متفوقـــة ومتميـــزة منـــذ 
صغرهـــا، تمنيـــت أن تكـــون األولـــى على 
البحرين لكنني أحمد هللا على ما حققته.

الثالث مكررا في العلوم والرياضيات فاطمة النهام:

أطمح للحصول على بعثة في الطب البشري داخل البحرين

^التقـــت “البـــاد” خريجـــة مدرســـة 
الحد الثانوية للبنات،    األولى   على   القسم  
 العلمـــي ) كيميـــاء   وأحياء(  على مســـتوى 
المملكـــة والحاصلـــة على نســـبة 99.9 % 
ريـــم أحمـــد حامـــد التـــي أهـــدت تفوقهـــا 
إلـــى والديهـــا وعائلتها ومديرة المدرســـة 
والـــكادر التعليمـــي بأجمعهـــم على الدعم 
الازم وكل الجهود التي بذلت والوصول 
لمـــا آلت إليه اليـــوم. وأكدت ريم أنها منذ 
الصغـــر مهتمة بالعلـــوم واألحيـــاء ودائمًا 
مـــا تحقق التفوق في هـــذه المواد مزيدة 
الكتـــب  قـــراءة  فـــي  تكمـــن  متعتهـــا  أن 
والموسوعات العلمية التي لها صلة بهذه 
العلوم. أما عن مســـيرتها ما بعد الثانوية، 
فأفادت لـ“الباد” بأنها ســـتتجه نحو طب 

األســـنان أو الطـــب البشـــري، مضيفة أنها 
غالبـــًا ســـتتجه نحـــو الخيـــار الثانـــي لمـــا 
يتيحـــه مـــن فـــرص عديدة ويشـــمل أكثر 
من تخصص، مبينة في السياق ذاته أنها 
ستختار ما يناسبها عند دخولها الجامعة.

أســـماء  والدتهـــا  صرحـــت  جانبهـــا،  مـــن 

ســـماعها  ومنـــذ  أنهـــا  لـ“البـــاد”  محمـــد 
خبـــر التفـــوق ومشـــاعر الفرح والســـعادة 
تغمرهـــا بدرجة كبيرة قائلـــة، رغم التعلم 
عـــن بعـــد، لكنها تعاملـــت مـــع “األوناين” 
وكأنـــه ورقـــي لدرجـــة أنها كانـــت تدرس 
وكأن االمتحانـــات حضورية، وتابعت أن 

اإلنجاز ليس بجديد على ريم؛ ألنه ســـبق 
وأن نالـــت شـــرف مرتبـــة الشـــرف األولى 
على مـــدارس البحرين عندمـــا كانت في 

الصف الثالث اإلعدادي. 
وأعـــرب والدها أحمد حامد عبـــر “الباد” 
عن جزيل شكره لوزارة التربية والتعليم 
علـــى كل الجهـــود المضنيـــة التـــي بذلـــت 
عـــن  عـــاوة  الدراســـي،  العـــام  خـــال 
الشفافية التامة في النتائج، موضحًا في 
هـــذا الصدد، “الناس تعرف أننا مصريون، 
نصيـــب  مـــن  األول  المركـــز  يكـــون  وأن 
طالبـــة مصريـــة صراحـــة هـــو دليـــل على 
قمة الشـــفافية والنزاهة، وعلى أن األمور 
تسير بشكل رائع، ناهيك عن الدعم الذي 

كان ُيقّدم لها في المدرسة”.

والدها: شكراً لـ“التربية” على الدعم والشفافية

ريم حامد األولى في “الكيمياء واألحياء”: أرغب بالطب البشري

أحمد عبدالكريم ووالديه

خالل اللقاء 

ريم خالل اللقاء
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وممثــل  األعضــاء  لزراعــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  ^كشــف 
المستشــفيات الحكوميــة استشــاري جراحــة األوعية الدمويــة راني اآلغا 
عــن أن إطــاق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء ســيكون 

قريبًا.
ولفـــت إلـــى أنه ســـيتم األخـــذ بمخرجات 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
باألعضـــاء ونتائـــج حملة “حيـــاة جديدة” 
ورفعها مباشـــرة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
المركزيـــة. وأضـــاف اآلغـــا “تواصلنـــا مـــع 
اللقـــاء بفتـــرة  الكـــوادر البحرينيـــة قبـــل 
بسيطة إلعادة تفعيل دورهم والمشاركة 

في األمور المطروحة فيما يخص برنامج 
التبرع باألعضاء، حيـــث تم التواصل مع 
صـــادق عبـــدهللا ومحمد الحلـــو لالطالع 

على آرائهم.
وفيمـــا يخـــص الجانـــب التوعيـــة ونشـــر 
ثقافة التبرع باألعضاء أشار اآلغا إلى أنه 
ســـوف يتم تدشين منصة إعالمية للجنة 

المركزية الوطنية وذلك لنشـــر ومشاركة 
المجتمـــع باآلراء الفعالة ونشـــر إجراءات 

التبرع.
وأوضـــح فيما يخص زراعة األعضاء في 
المستشـــفيات الحكوميـــة، أنهـــا شـــهدت 
صعودًا وانخفاضًا، وزاد انخفاضها خالل 
يتـــراوح  19(، حيـــث   - جائحـــة )كوفيـــد 
معدل زراعـــة الكلى من 8 إلى 10 حاالت 
في الســـنة، مؤكـــدة وجود نـــدرة للمتبرع 

المناسب.
أضاف “إن اللجنة المركزية ســـتعمل على 
تقنين وتشـــجيع االســـتفادة من الخبرات 
المحليـــة إلى جانب الخبرات في المملكة 

العربيـــة الســـعودية باعتبارها المســـاهمة 
األكبر في هذا المجال”.

وأوضح اآلغا أن أعداد المتوفين دماغيًا 
قليلـــة وخاصـــة الصالـــح لنقـــل األعضـــاء 
منهـــم، وأن هـــذه األعـــداد المحـــدودة ال 
يمكن أن تحّل مشـــكلة الحاجة الحقيقية 
للتبـــرع باألعضـــاء. وأكمل “حتى إنشـــاء 
مركـــز متخصـــص لنقل وزراعـــة األعضاء 
يحتـــاج وقتـــًا، وحاليـــًا مجمع الســـلمانية 
الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يقبل 
زراعة األعضاء، مشـــيرًا إلى تقدم طلبين 
من مستشفيات خاصة إلجراء مثل هذه 

العمليات وأنهما تحت الدراسة”.

إطالق منصة إلكترونية للَّجنة المركزية للتبرع باألعضاء
رفع مخرجات حملة “حياة جديدة” ألعضاء اللجنة... اآلغا:

راني اآلغا

^ بالتزامـــن مـــع حملتهـــا “حيـــاة 
البـــالد  صحيفـــة  نظمـــت   ،“ جديـــدة 
ندوة عن بعد بشـــأن تشجيع المجتمع 
الحملـــة  باألعضـــاء، وتهـــدف  للتبـــرع 
إلـــى إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
مـــن  ذلـــك  علـــى  المجتمـــع  وتشـــجيع 
خـــالل القنـــوات الرســـمية والقانونية، 
وشـــارك في الندوة عدد من المهتمين 
مـــن  الشـــأن  وذوي  والمتخصصيـــن 
مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
القانونيـــة  األبعـــاد  النـــدوة  وتناولـــت 
والتشـــريعية والدينيـــة واالجتماعيـــة 

للتبرع باألعضاء.
الزميلـــة  النـــدوة  مديـــرة  وأشـــارت 
صحيفـــة  أن  إلـــى  هللا  مـــال  ليلـــى 
البـــالد أطلقـــت حملتها بعنـــوان “حياة 
جديدة” اســـتجابة لمقترحات وردتها 
من القـــراء واتصاالت مـــن المتابعين، 
حيـــث لوحـــظ انتشـــار ثقافـــة التبـــرع 

باألعضاء عالميًا بشـــكل واســـع، بينما 
يخطـــو المجتمـــع البحرينـــي خطوات 

متواضعة في هذا المجال.
وبّينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
التشـــريعي الوطنـــي فـــي تقنيـــن مثل 
هـــذا النوع، مـــن خالل صـــدور قانون 
ينظـــم عمليات نقـــل وزراعة األعضاء 
أنـــه  إال   ،1998 العـــام  منـــذ  البشـــرية 
ووفقًا إلحصاءات رسمية سابقة فإن 
المستشـــفيات البحرينيـــة تجـــري 10 

عمليات زراعة سنويًا، بينما االحتياج 
الفعلي يصل إلى 50 حالة.

أبـــرز  مـــن  أنـــه  مـــال هللا  وأوضحـــت 
أهداف: الحملة التشـــجيع على ثقافة 
التبـــرع باألعضـــاء بين األحيـــاء وفي 
حالـــة الوفاة الدماغية، وشـــرح أهمية 
وأبعاد إشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء 
الموقـــف  واســـتعراض  الوفـــاة،  بعـــد 
التبـــرع  مـــن  والقانونـــي  الشـــرعي 

باألعضاء بعد الوفاة.

ين ندوة “^” تناقش فرص التبرع باألعضاء عند المتوفَّ
قانون متقدم وخطوات بطيئة وقوائم انتظار

الزميلة ليلى مال الله خالل تقديمها الندوة

جراحـــة  استشـــاري  ^قـــال 
األوعية الدمويـــة وزراعة األعضاء 
“إن  البشـــير  مأمـــون  األردن  فـــي 
التجربة األردنية طويلة في مجال 
زراعة األعضـــاء ولها نجاحات، كما 
اعتبر شـــخصيًا أننا فشلنا في جزء 
منها، وكانـــت أول زراعة للكلى في 
األردن فـــي 1973 وهـــي األول من 
نوعها فـــي المنطقة، أما أول زراعة 
قلب كانـــت في 1985 وكانت أيضًا 
األولـــى بالمنطقـــة والخامســـة فـــي 

العالم”.
وبّيـــن فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة 
“البـــالد” لتشـــجيع المجتمـــع للتبرع 
مشـــوار  إلـــى  “نحتـــاج  باألعضـــاء 
طويـــل للتقدم فيمـــا يخص تطوير 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  موضـــوع 
المنطقـــة العربيـــة، رغـــم أن ثقافـــة 
التبرع موجودة في مجتمعنا، وإن 
قلنا باألردن فشلنا في شيء فألننا 
لم نطـــور كثافة التبـــرع من حاالت 
الموت الدماغيـــة بالصورة الالزمة، 
رغـــم أن الثقافة موجودة، القوانين 
موجـــودة، واألعـــداد فـــي البدايات 

كانت ممتازة جدًا”.
وضمـــن  البحريـــن  “فـــي  وأضـــاف 
البرنامـــج بالتعـــاون مع مستشـــفى 
السلمانية الذي وصل سنته الرابعة 
يعتبر التعاون مثمـــرًا مع الكفاءات 
فـــي البحريـــن، وقـــد أســـفرت هذه 

حتـــى  زراعـــة   26 عـــن  التجربـــة 
مـــع  التعـــاون  أن  موضحـــًا  اآلن، 
الخبـــرات في البحريـــن كان الهدف 
األساسي واألول هو تطوير الخبرة 
الكفـــاءات  أن  فرغـــم  البحرينيـــة، 
إال  ومؤهلـــة  متوافـــرة  البحرينيـــة 
أن النظـــام التعاونـــي يفيد المريض 
ويفيد أيضًا الخبرة المحلية خاصة 
بإدخـــال التكنولوجيا كنقـــل الكلية 
التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  بالمنظـــار 

المتطورة الحديثة”.
وأشـــار إلـــى أن “زراعـــة األعضاء ال 
تقتصر على زراعة الكلى، بل نتطلع 
إلى تطوير نظام الزراعة بشكل عام 
كزراعـــة الكبـــد وزراعـــة البنكرياس 
ونتجـــه إن شـــاء هللا بالتعـــاون مع 
المختصيـــن فـــي البحريـــن للتعاون 

مع مجال زراعة الكبد”.

طبيب من األردن مشاركا بندوة 
أطباء يقفون حجر عثرة أمام عدم الحصول على أعضاء المتوفين“^”: الكفاءات البحرينية مؤهلة

الستثمار كلى المّيتين دماغياً في الحوادث... مستشار منظمة الصحة العالمية لزراعة األعضاء:

^أكد الرئيس الســابق لجمعية الشــرق األوسط لزراعة األعضاء 
ومستشــار منظمــة الصحــة العالميــة للتبرع وزراعــة األعضاء فيصل 
شــاهين، أنــه باإلمــكان القضــاء علــى قوائــم انتظــار المرضــى للتبــرع 

باألعضاء.
وأفـــاد فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة البالد 
بشـــأن تشـــجيع المجتمـــع علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء أنهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية يســـعون إلى تحفيز برنامج 
الزراعة من المتوفيـــن دماغيًا، باعتباره 
من أهم أهداف البرنامج الحيوية إنقاذ 
كثير مـــن المرضى من الفشـــل العضوي 

النهائي.
وأكد “ال شـــك أن دول مجلـــس التعاون 
بيانـــات  قاعـــدة  بإنشـــاء  قامـــت  ســـويًا 
كبيـــرة لمرضـــى قصـــور الكلـــوي خاصة 
الكلى منذ أوائل التسعينات وكان هناك 
لجنة زراعة األعضـــاء قامت بعمل كبير 
جدًا من أجل أن تتكامل سويًا والتعاون 
فـــي مجال زراعة األعضـــاء، والذي كان 
مـــن نتائجـــه تبـــادل األعضاء بيـــن دول 
مجلـــس التعاون والمســـاعدة في الفرق 

الطبية”.
وأوضح شاهين “هناك نقص في التبرع 
باألعضـــاء عالميـــًا إال أنـــه فـــي منطقتنا 
يعتبـــر كبيـــرًا جـــدًا، حيـــث ال نحصل إال 
علـــى أعـــداد قليلـــة جـــدًا مـــن المتوفين 
دماغيـــًا رغـــم أنهـــم ُكُثـــر، وذلـــك نتيجة 
لعـــدم الخبرة في التعامـــل مع مثل هذه 

الحـــاالت، والـــذي أفضـــى بعـــدم القدرة 
علـــى الحصـــول علـــى أعضـــاء الصالحة 

للنقل والزراعة من المتوفين دماغيًا”.
وتابـــع “رغم أن الشـــرع أباح ذلك، فضالً 
عـــن توافـــر الفرق الطبيـــة المؤهلة لزرع 
األعضـــاء والمستشـــفيات المؤهلـــة في 
التعامـــل مـــع نقـــل األعضـــاء وزراعتهـــا 
إال أنـــه لألســـف ال يتـــم الحصـــول علـــى 

األعضاء من كل المتوفين دماغيًا” .
وأرجـــع ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم 
قناعة بعض األطبـــاء بالوفاة الدماغية، 
خطيـــر  موضـــوع  هـــذا  أن  ومعتبـــرًا 
بهـــذا  األطبـــاء  تثقيـــف  ويجـــب  جـــدًا 
الموضـــوع، كمـــا اعتبـــر أن عـــدم كفايـــة 
المتعامليـــن مع حـــاالت الوفاة الدماغية 
في المستشفيات بســـبب قلة كفاءاتهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــخيص هـــذه 
علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  الحـــاالت 
األعضاء ســـليمة لتتمكن من استئصالها 
هـــو ســـبب آخـــر لعـــدم االســـتفادة مـــن 

المتوفين دماغيًا”.
وأكمـــل أن مـــن ضمـــن األســـباب “عـــدم 
ذوي  مـــع  للتعامـــل  منســـقين  وجـــود 
المتوفيـــن دماغيـــًا وإقناعهـــم بموضوع 

التبـــرع، فضـــالً عـــدم وجـــود دعـــم مـــن 
بعـــض الحكومـــات لبرامج نقـــل وزراعة 
األعضـــاء رغـــم أهميتها، والـــذي يعكس 
وجـــود برامـــج زراعـــة األعضـــاء في أي 

رها في الخدمات الصحية”. دولة تطوُّ
وأوضح “أن المملكة العربية الســـعودية 
بدأت مشـــوارها منذ العـــام 1979، وفي 
للكلـــى  الوطنـــي  المركـــز  أنشـــئ   1984
والـــذي تحـــول اســـمه للمركز الســـعودي 
لزراعـــة األعضـــاء، مضيفـــًا “إن مملكـــة 
البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي زرعت 
األعضاء، كان لديه برامج إال أنه يتراوح 
الزيـــادة والنقصـــان”،  بيـــن  عملـــه فيهـــا 
مشددًا على ضرورة ديمومية مثل هذه 

البرامج ألهميتها.
وأكمل “ســـعت دولـــة اإلمـــارات العربية 
وتغييـــر  برامجهـــا  لتغييـــر  المتحـــدة 
بهـــا،  تقـــوم  التـــي  اإلســـتراتيجيات 
التـــي تحصـــل  الـــدول  مـــن  وأصبحـــت 
األيـــام،  هـــذه  بكثـــرة  األعضـــاء  علـــى 
مضيفـــًا “أعتقد أن البرنامج المطبق في 
اإلمـــارات يمكـــن أن يطبق فـــي أي دولة 
الكويـــت لديهـــم برنامـــج،  أخـــرى، فـــي 
وكذلك دولة قطر لديها برنامج للزراعة 

نسبة ال بأس بها”.
تكثيـــف  إلـــى ضـــرورة  شـــاهين  ولفـــت 
الجهـــود لتدريـــب وتأهيل أكثـــر ألطباء 
اإلعـــالم  ومعاونـــة  المركـــزة  العنايـــات 
وعلمـــاء الديـــن لدعـــم زراعـــة األعضاء، 
مؤكـــدًا أنـــه يمكن إلغاء قوائـــم االنتظار 
إذا مـــا توافـــرت لدينـــا هـــذه المقومـــات 
المهمـــة ألخذ أكبـــر عدد مـــن الموافقات 
من العنايات المركـــزة، وتنظيم البرامج 
بشـــكل أكبـــر حتـــى ال يحتـــاج المرضـــى 
للســـفر للخارج للبحث عن أعضاء أو أن 
يموت أحدهم وهو على قائمة االنتظار.
الغســـيل  نلغـــي  أن  “نســـتطيع  وأكمـــل 
الكلـــوي البريتونـــي والغســـيل الدمـــوي 
إذا توافـــرت هذه االشـــتراطات”، مؤكدًا 
توافرًا كبيرًا للكلى وذلك لكثرة حوادث 
الطريق المؤســـفة، ووجود أعداد كبيرة 
مـــن المرضـــى المتوفين دماغيـــًا بصحة 

جيدة لصغر سنهم”.

فيصل شاهين

مأمون البشير
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الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^دعـــا 
والطبيـــب المعـــروف أحمـــد العريض إلى 
مســـتقل  أعضـــاء  زراعـــة  مركـــز  إنشـــاء 
ماديـــًا وإداريـــًا فـــي وزارة الصحـــة، وأن 
تتم االســـتعانة بالكـــوادر الطبية الوطنية 
أمثـــال:  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  المؤهلـــة 
صـــادق عبدهللا، حمـــد الحلـــو، اللذين لهم 
بـــاع طويل فـــي مجال الزراعـــة خصوصًا 

في مجال زراعة الكلى منذ التسعينات.
وقـــال فـــي مداخلتـــه ضمـــن نـــدوة البالد 
للتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء 
“أشـــكر صحيفـــة البالد على حملـــة )حياة 
لدفـــع  أثلجـــت صدورنـــا،  التـــي  جديـــدة( 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  إعـــادة  ببرنامـــج 

البحرين”.

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرين واكبت زراعة األعضاء في دول 
الخليـــج منذ التســـعينات، بدأتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي وضـــع القوانيـــن 
المنظمة لزراعة األعضـــاء في الثمانينات 

من المتوفين دماغيًا.
وتابع “طبقـــت البحرين القوانين المنظمة 
منتصـــف  فـــي  األعضـــاء  وزراعـــة  لنقـــل 
التســـعينات، كما تم وضع إســـتراتيجيات 
لنقل األعضاء فـــي مراكز زراعة األعضاء 
بين دول الخليج، حيث اســـتفدنا من هذا 
البرنامج وبخاصة أن المركز الرئيســـي له 
كان في السعودية، ومن حينها تمكنوا من 
إيجاد تواصل مـــع مراكز العناية القصوى 

في دول الخليج منها مركز السلمانية”.
وأكمل “أتذكـــر في بداية األلفية الجديدة 
مـــن  طبـــي  بطاقـــم  الطائـــرات  تمكنـــت 

الســـعودية مـــن نقـــل أعضـــاء المتوفيـــن 
زراعـــة  مراكـــز  بيـــن  نقلهـــا  تـــم  دماغيـــًا، 

األعضاء واستفادت البحرين فيما يخص 
الكـــوادر الطبيـــة  الكلـــى، لوجـــود  زراعـــة 
عـــدة  البرنامـــج  اســـتمر  لذلـــك،  المؤهلـــة 

سنوات”.
وقـــال “أتمنى أن تتبـــع وزارة الصحة هذا 
البرنامـــج، خاصة مع تولي الوزيرة جليلة 
ســـيدجواد زمـــام الـــوزارة، وأن تدفع بهذا 
البرنامـــج وإعـــادة التعـــاون مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 

وإنعاش برنامج زراعة األعضاء”.
دول  ســـكان  “عـــدد  العريـــض  وأوضـــح 
الخليـــج العربيـــة يتجـــاوز 60 مليونًا، ولو 
وضعنـــا التعـــاون فـــي هـــذا الموضوع من 
جديد ســـنحصل على أكثـــر بكثير من 50 
زراعة سنويًا في البحرين، كما هو معمول 

بـــه في الـــدول األوروبية التـــي تعمل في 
نفس برنامجنـــا وتمكنت من زراعة الكلى 

والقلب والرئة”.
وشـــدد علـــى أن ضـــرورة أن يكـــون هناك 
مركز مستقل لزراعة ونقل األعضاء يضم 
الكـــوادر البحرينيـــة ذات الخبـــرة في هذا 
المجال منذ التسعينات، موضحًا “أخبرني 
الوجيه فاروق المؤيد أن مســـاهمة عائلة 
لزراعـــة  مســـتقل  مركـــز  بإنشـــاء  المؤيـــد 
األعضـــاء مســـتمرة منـــذ 20 ســـنة، وهـــي 
صدقـــة جارية مـــن هذه العائلـــة التجارية 

الكبيرة”.
وتابع “وجود المركز المستقل واستقطاب 
الطواقم المؤهلة من جديد سيساهم في 
إعادة برنامج زراعة األعضاء من جديد”.

النـــواب ســـيد  ^أكـــد عضـــو مجلـــس 
فـــالح هاشـــم أن حاالت مرضـــى الكلى في 
البحريـــن يصل عددهم إلـــى ألف حالة، في 
حين أن عمليـــات زراعة تتراوح بين 8 إلى 
10 عمليات ســـنويًا، وقال في مداخلته في 
نـــدوة “البالد” للتشـــجيع بالتبـــرع باألعضاء 
“نشـــكر صحيفة البـــالد لتبني حملـــة )حياة 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  جيـــدة( 
باألعضـــاء، ونأمـــل أن تواصـــل الصحيفـــة 
هذه الحملـــة ومتابعتها للوصول إلى نتائج 

إيجابية في هذا الشأن”.
وأفـــاد بأنـــه تقدم لوزيـــرة الصحة الســـابقة 
فائقـــة الصالح بســـؤال برلماني عن برنامج 
زراعة األعضاء بعد شـــكاوى مرضى الكلى 
وما يعانون منه في عمليات غســـيل الكلى، 
موضحـــًا “تضّمـــن الســـؤال جانب التشـــريع 
والتطـــورات التـــي طـــرأت عليهـــا، وحينهـــا 

أوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر على إصدار 
الئحـــة تنفيذيـــة ووعـــدت بإصدارهـــا فـــي 
2020، وقـــد تـــم إصدار الالئحـــة التنفيذية 

التي تأخرت ربع قرن تقريبًا”.
وأضـــاف “إن القانون المنظـــم لعمليات نقل 
وزراعـــة األعضـــاء صدر فـــي 1998، وهناك 
عمليات جراحيـــة ناجحة على أيدي كوادر 
بحرينيـــة ُيشـــهد لهـــا، إال أن هـــذه البرامـــج 
توقفـــت وأصبحنا نعتمد علـــى الزراعة في 
الخـــارج أو نســـتقدم خبـــرات مـــن الخـــارج 
إلجـــراء العمليات في البحرين في حين أن 

كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضـــح “إن مجلـــس الوزراء في جلســـته 
بتاريخ 5 أغســـطس 2019 برئاسة المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبحضـــور ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وجـــه وزارة 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  باالســـتعانة  الصحـــة 
بشـــأن زراعة األعضاء والتي كانت تشرف 

على عمليات الزراعة وباألخص الكلى”.
وبّيـــن “أشـــارت وزيـــرة الصحـــة فـــي ردهـــا 
إلـــى أن الـــوزارة تتعاون لنقـــل األعضاء مع 

إحـــدى المستشـــفيات في المملكـــة العربية 
الســـعودية”، مســـتدركًا “نحن مـــن مناصري 
هـــذا  فـــي  والتكامـــل  الخليجـــي  التعـــاون 
الجانب، إال أن في هذا المستشـــفى طبيب 
بحرينـــي يجـــري مثـــل هـــذه العمليـــات، أي 
أننـــا نســـتعين بكوادرنا من الخـــارج، وهناك 
طبيـــب آخر لكـــي يحافـــظ علـــى اعتمادية 
شـــهادته يتجه لدولـــة أوروبية ليجري مثل 

هذه العمليات الجراحية”.
وأكمـــل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 
10 عمليـــات فـــي الســـنة فـــي البحرين، في 
حيـــن أن مرضـــى الكلـــى يتـــراوح عددهـــم 
بيـــن 800 إلى 1000 مريـــض، ويمكن إنهاء 
معانـــاة هـــؤالء وبرنامج غســـيل الكلى عبر 
برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع 
الخطة المســـتقبلية والتصورات لالستفادة 
المحليـــة والخليجيـــة  مـــن كل اإلمكانـــات 

حتى العربية والتركيز على المحلية أوالً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها 
مـــا بيـــن الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة أســـرع 
وأســـهل وأكثـــر فاعليـــة، مؤكـــدًا أن إجراء 
عمليـــات مـــن 8 إلـــى 10 حـــاالت ســـنويًا لن 
يغطـــي العـــدد المطلـــوب من المرضـــى، كما 
أنـــه ال يمنـــح االعتماديـــة للكـــوادر من قبل 
المؤسســـات  باعتمـــاد  المختصـــة  الجهـــات 

الصحية.
وأكمـــل “مواطنـــون ُكُثـــر يســـافرون خـــارج 
البحريـــن للزراعة األعضاء، ويمكن تقليص 
هذه األعداد باالســـتعانة بأعضاء المتوفين 
دماغيًا عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع 
بأعضاء هؤالء، وفي 2007 ُتوفي شـــخص 
دماغيـــًا وطلـــب ذووه مـــن علمـــاء الديـــن 
إعطاءهـــم رأيـــًا شـــرعيًا، والذين أكـــدوا أن 

التبرع باألعضاء هي صدقة جارية”.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصة حســـين المير أن نتائج 
بحـــث أجـــري مـــن قبـــل طلبة الطـــب في 
جامعة الخليج في 2017 أظهرت أن “71 
% مـــن شـــملهم هذا االســـتبيان موافقون 
علـــى التبـــرع بأعضائهـــم فـــي حياتهـــم أو 
بعـــد مماتهم، وهنـــاك 27 % رفضوا فكرة 
مـــن  كانـــوا   % 2 أن  فـــي حيـــن  التبـــرع، 
المتبرعيـــن في األســـاس، وهذا مـــا يؤكد 
أن فكـــرة التبـــرع مقبولـــة لـــدى أكثـــر من 
ثالثـــة أرباع المجتمع، ونحن فعليًا تعّدينا 
مرحلـــة نشـــر الثقافـــة، ونحن فـــي مرحلة 
التشـــجيع وتثبيت الحالة مرحلة التقنين 

والتكريم”.
أوضـــح الميـــر فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
أن  باألعضـــاء  التبـــرع  بشـــأن  “البـــالد” 

التبـــرع أثناء الحيـــاة بالخاليـــا المتجددة 
كالدم والشـــعر والمشـــيمة وهنـــاك أعضاء 
ال تعـــوض كالكبـــد والكلى وغيرهـــا ولكل 
حالـــة خصوصيتها أما التبـــرع بعد الوفاة 
هنـــاك أعضاء يتبـــرع بها ماعـــدا األعضاء 

التناسلية بعد الوفاة.
وقـــال “نحـــن كمؤسســـات طبيـــة خاصـــة 
نســـعى ألن نكـــون داعميـــن للمؤسســـات 
زراعـــة  عمليـــة  تديـــر  التـــي  الحكوميـــة 

األعضاء”.
يحتـــاج  األعضـــاء  زرع  بعـــد  أن   وأفـــاد 
ومـــن  للمتابعـــة،  والمتبـــرع  المريـــض 
المؤسســـات  دور  يكـــون  أن  الممكـــن 
الصحيـــة الخاصـــة تخفيـــف الضغط على 
المستشـــفيات الحكومية فـــي المتابعة أو 
غســـيل الكلـــى إذا كان المريـــض يحتـــاج 

تحاليل أو أشعة أو غيرها.
وأضـــاف أن المتبرعيـــن “هـــم فئـــة كريمة 
تبرعـــوا بجـــزء مـــن جســـمهم ويجـــب أن 

عنايـــة  يتلقـــوا  وأن  قدمـــوه،  لمـــا  تكـــرم 
ورعايـــة خاصـــة تختلـــف عن باقـــي أفراد 
الصحيـــة  المؤسســـات  ودور  المجتمـــع، 

الخاصـــة بـــأن يكـــون للمتبرعيـــن خدمات 
أن  كمـــا  مخفضـــة،  أســـعار  أو  مجانيـــة 
وزارة التنميـــة يجب أن تشـــرف على هذا 
العمـــل بحيـــث تكون هناك قائمة بأســـماء 
المتبرعيـــن، وأن يتـــم تحديـــد ذلـــك فـــي 

بطاقاتهم الشخصية”.
يحصلـــون  البطاقـــة  هـــذه  “عبـــر  وأكمـــل 
على امتيـــازات معينة في المستشـــفيات 
الخاصـــة أو خـــارج المؤسســـات الطبيـــة، 
كأن يكون لهم تأمين أو تذاكر سفر أو أي 
نـــوع آخر مـــن االهتمام والتكريـــم لهؤالء 
والمعاملة الخاصـــة لرد الجميل لهم وهذا 

حق لهم وواجب علينا”.
وأوضـــح “فـــي الثمانينـــات كان هنـــاك 10 
% كان متقبـــالً للتبرع بالـــدم، نحن اليوم 
أكثر من 75 % متقبلون لفكرة التبرع بعد 

الموت واالســـتفادة من أعضائهم، وإن ما 
يحتاجـــه المجتمع هـــو معرفة اإلجراءات 
والشـــروط والخطوات المتبعة في وحدة 

الكلى ليكون ضمن قائمة المتبرعين”.
واقتـــرح الميـــر أن تكـــون هنـــاك معاملـــة 
خاصة للمتبرعيـــن والواهبين كمن يتبرع 
بكليتـــه، وأن ال يتم معاملته كأي شـــخص 
م شـــيئًا غاليًا  آخـــر، فهو شـــخص كريم قدَّ
وثمينـــًا وأنقـــذ نفســـًا، مـــن حقـــه التكريـــم 
ليس بدرع أو شـــهادة بـــل بمعاملة خاصة 
في حالـــة العـــالج، ومن واجـــب المجتمع 
تكـــون  وأن  يعّوضـــه،  عليـــه  يحافـــظ  أن 
لـــه األولويـــة ولـــه معاملـــة خاصـــة، وهذا 
اإلجـــراء متبـــع فـــي كثيـــر من الـــدول بأن 
يكـــون هـــؤالء مواطنيـــن تتـــم معاملتهـــم 

معاملة خاصة.

إلنشاء مركز زراعة مستقل واستقطاب “الطيور المهاجرة”

طبيب بحريني يجري عمليات زراعة األعضاء بمستشفى سعودي

75 % من المجتمع يتقبلون فكرة التبرع باألعضاء

مبادرة “حياة جديدة” أثلجت صدورنا... الشوري العريض:

ألف مريض كلى في البحرين والتبرع باألعضاء “صدقة جارية”... هاشم:

لمنح المتبرعين خدمات مجانية أو أسعارا مخفَّضة... رئيس جمعية المؤسسات الصحية الخاصة:

أحمد العريض

النائب فالح هاشم

حسين المير

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

تصحيح وتحرير: أحمد السعيد

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

ى دماغًيا أنقذ شقيقي و7 آخرين... ولمنح خصوصية للمتبرعين متوفَّ
ــة الــمــؤيــد: ــوري ــش ــوي... ال ــلـ ــه بــفــشــل كـ ــت ــي بــعــد إصــاب ــوف والــــدي ُت

^شددت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد على ضـــرورة تشـــجيع المتبرعين 
المتوفيـــن  وذوي  وتشـــجيع  باألعضـــاء 
دماغيـــًا للمســـاهمة بأعضائهـــم فـــي إنقـــاذ 

المرضى وإحياء األنفس.
وفي مداخلتها في ندوة “البالد” لتشـــجيع 
قالـــت  األعضـــاء،  زراعـــة  علـــى  المجتمـــع 
المؤيـــد “ُتوفـــي والدي بعد إصابته بفشـــل 
كلـــوي، كمـــا أصيب شـــقيقي بفشـــل كلوي 
أيضـــًا، وتـــم زراعـــة كلـــى لـــه فـــي المملكة 

العربية السعودية”.

وتابعت “أنقذ الُمتوفى دماغيًا، الذي تبرع 
ذووه بالكلى لشـــقيقي، 7 أشخاص آخرين 
حصلـــوا على أعضاء منـــه، كصدقة جارية 

عنه”.
وبّينت أن من شـــأن التشجيع على التبرع 
باألعضـــاء إنقـــاذ الكثيـــر مـــن المرضى من 
ينتظـــرون  مـــن  وغيرهـــم  الكلـــى  غســـيل 
التجربـــة  إلـــى  كالقلـــب، مشـــيرة  أعضـــاء 
الناجحة للرجل األعمـــال نبيل الزين الذي 
ُمِنـــح حياة جديدة بعد زراعة الرئة له بعد 
أن كان يعانـــي من المرض، واســـتطاع أن 

يعيش إنسانًا طبيعيًا بعد الزراعة.
وأضافـــت “أتمنـــى أن يكـــون هنـــاك مزيـــد 
مـــن التشـــجيع للمتبرعيـــن بأعضائهم عبر 
تخصيـــص بطاقات تعريفية لهـــم، كما هو 
المعمـــول به في الدول األوروبية تمنحهم 
خصوصيـــة، كما أن ذوي المتوفين دماغيًا 
للتبـــرع  تشـــجيع  إلـــى  يحتاجـــون  أيضـــًا 
بأعضـــاء ذويهـــم المتوفين دماغيـــًا إلنقاذ 

آخرين”.
وأضافت: أتمنى أن تســـتمر حملة “البالد” 

الشورية منى المؤيد)حياة جديدة(”.



أكــد المديــر العــام لمركــز نصــف الطريــق للتأهيــل خالــد الحســيني أن هنــاك ارتفاعــا في نســبة تعاطي 
الفتيــات للمخــدرات، وهــذا األمــر مؤشــر خطيــر ومقلق والبد مــن تدارك األمــور قبل انفراط الســبحة، 
حيــث نجــد أن بعــض المراكز غير المرخصة تقوم بعالج الفتيات مــن حاالت اإلدمان، وهي مراكز غير 
معلــن عنهــا، ويتــم فيهــا عالج الكثيــر من الحاالت بعيــدا عن طائلة القانون، متســائال فــي الوقت ذاته 

الرقابة في ذلك األمر.

ولفـــت الحســـيني إلـــى أن المركـــز 
الســـنوات   4 الــــ  خـــال  اســـتقبل 
حالـــة   370 يفـــوق  مـــا  الماضيـــة 
لمتعاطين للمخـــدرات من الذكور، 
ويقـــوم المركز على متابعة وعاج 
وتأهيل حالـــة المدمنين من خال 
الـــذي يتبعـــه  التأهيلـــي  البرنامـــج 

المركز.
برنامـــج  هـــو  البرنامـــج  أن  وذكـــر 
عـــاج تأهيـــل عالمـــي، يترجم إلى 
اللغة العربية حتى يتم االســـتفادة 
الكاملة منه، مشيرا إلى أنه بفضل 
نســـبة  بلغـــت  المتبـــع  البرنامـــج 
التعافي فـــي المركز حوالي 35 % 
وهي نسبة كبيرة في هذا المجال.
وتطرق الحســـيني إلى المرتكزات 
التـــي يقوم عليهـــا البرنامـــج مبينا 
أن البرنامـــج يحـــاول تغييـــر أفكار 
ومفاهيمـــه،  وســـلوكه  المدمـــن 
بإعـــادة  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
ترتيـــب العاقـــات االجتماعية مع 
وكيفيـــة  لـــه،  والمحيـــط  األســـرة 
التعامـــل مع الظروف الصعبة التي 
يمـــرون بهـــا، ويقوم المركـــز كذلك 
مســـتمر  بشـــكل  رحـــات  بتوفيـــر 
رياضيـــة  وبرامـــج  ومحاضـــرات 
يومية وغيرها من األنشـــطة التي 
جديـــد  كيـــان  خلـــق  علـــى  تحفـــز 

متوازن في حياة المدمن.
وأوضـــح الحســـيني أن المخدرات 
ليســـت كأي مادة يســـتقبلها جسم 
اإلنســـان، إنما تكمن خطورتها في 
عمليـــة تحكمها بالكيـــان والتفكير 

منطـــق  علـــى  وتؤثـــر  والســـلوك، 
ومفاهيمـــه،  وأفـــكاره  اإلنســـان 
مـــا يـــؤدي بعـــد ذلـــك إلـــى زعزعـــة 

العاقات االجتماعية بالمتعاطي.
وقال الحسيني إن أصعب الفترات 
التـــي يمر بهـــا المركـــز والمتعاطي 
هي الشهور الـ 3 األولى وهي التي 

تبـــدو على المدمن مـــا يطلق عليه 
عرفا باألعراض االنسحابية حيث 
نقوم باحتواء المتعاطي والتركيز 
إن  متابعـــا  العـــاج  عمليـــة  علـــى 
المركز يقـــوم بعزل المتعاطين في 
تلك المرحلة عـــن العالم الخارجي 
وتوفير كل مـــا يلزم له للعيش من 

مأكل ومشرب وغيرها.
وأضـــاف الحســـيني أن من أصعب 
األمـــور أيضـــا علـــى جميـــع مراكـــز 
العـــاج والتأهيـــل هي عـــدم تفهم 
األســـرة لحالـــة المدمن وهـــذا نابع 
مـــن عدم الدراية وانعـــدام الثقافة 
في هـــذا الجانب، ومثاال على ذلك 
نجد أن أســـرة ما تقوم بوضع ابنها 
في أحـــد مراكـــز عـــاج المدمنين، 
وبعـــد مـــرور الشـــهور األولـــى مـــن 
تلقـــي العـــاج تقـــوم بســـحبه مـــن 
المركز بســـبب إقناع المدمن ألهله 
بأنـــه تعافى تماما من التعاطي وال 

جدوى من االستمرار وإنفاق مزيد 
من األمـــوال علـــى مرحلـــة التالية 
وهي التأهيل، حيث يعتقد معظم 

الناس أنه بإمكانهم ادخار األموال 
بذلـــك وتحقيق عملية التأهيل من 
المنـــزل وهـــو مـــا يعـــرض المدمـــن 

أصا النتكاســـة مؤكـــدة وعاقبة ال 
يحمد عقباها.

معـــرض  فـــي  الحســـيني  وأشـــار 
كامه إلى أهمية وجود مستشفى 
حكومـــي يعالـــج ويرعـــى حـــاالت 
اإلدمـــان ويضـــم متخصصين، ألن 
المخدرات اليوم أصبحت بأشكال 
متعددة وأنواع مختلفة وبأســـعار 
زهيـــدة، كمـــا أن تجـــار المخدرات 
أصبحوا ال يتوانون عن تقديم تلك 
الســـموم إلى فئـــات عمرية من 14 
عاما، حيـــث تقدم اليوم من خال 
الشيشـــة اإللكترونية، وبطرق بيع 
تبتعد عن المواجهة، وإنما ترســـل 
ألماكـــن ويتســـلمها المتعاطـــي من 

خال خرائط محركات البحث.

بدر الحايكي

ارتفــاع نسبــة تعاطــي الفتيـــات للمخـــدرات
استهداف الناشئة من 14 عاما فما فوق... الحسيني لـ “^”
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المخدرات والممنوعات تنتشر في وسائل التواصل العالمية
المراهقون معرَّضون بشكل خطير لتأثيرات ما يرونه على “السوشال ميديا”

يعشــق الشــباب مــن الجنســين المغامــرة والتجربــة، ســواء اإليجابيــة أم 
التواصــل  فــي وســائل  تنتشــر  والممنوعــات  المخــدرات  ولعــل  الســلبية، 
العالميــة باإلضافــة إلــى األفــالم والمسلســالت فــي المنصــات والســينما، 
وتقــدم مواقــع التواصــل االجتماعــي فرًصــا جديــدة وخطيــرة للمراهقين 

لتعرضهم للمخدرات.

المراهقـــون معرضون بشـــكل خطير 
لتأثيـــرات مـــا يرونـــه علـــى وســـائل 
هـــذه  ألن  االجتماعـــي،  التواصـــل 
بشـــكل  معّرضـــة  العمريـــة  الفئـــة 
كبيـــر لتأثيـــرات “السوشـــال ميديـــا”، 
 )Instagram( وتوّفـــر مواقـــع مثـــل: 
بيئـــة   )Snapchat(و  )Facebook(و
يتعـــّرض فيهـــا األطفـــال ألشـــخاص 
مشـــهورين وعاديين على حد سواء 
ينخرطـــون في ســـلوكيات محفوفة 
المخـــدرات  تشـــمل  بالمخاطـــر 

والكحول.
 Cardiو Drake :ينشـــر مشاهير مثل
B صـــوًرا ألنفســـهم وهـــم يتعاطـــون 
الممنوعـــات، وينشـــرون ذلـــك علـــى 
المنصـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
والمواقـــع، وقـــد بـــدأ ذلـــك بالتأثيـــر 
يشـــاهدونها  الذيـــن  الشـــباب  علـــى 
فـــي كل مـــكان، باإلضافة إلـــى ذلك، 
بالمشـــاهير  المراهقـــون  يتأثـــر  ال 
و”المؤثريـــن” الذيـــن ينخرطـــون في 
هـــذا الســـلوك فحســـب، بـــل يؤثرون 
أيًضـــا علـــى أصدقائهـــم وعائاتهـــم، 
ويعمل هذا النوع من المحتوى على 
تطبيـــع وإبراز الســـلوك الســـيئ، مثل 
اســـتخدام العقاقير غير المشـــروعة، 
مما يجعل المراهقين يعتقدون خطأً 

أن من المناسب فعل الشيء نفسه!

نتائج
المركـــز  أجراهـــا  دراســـة  وجـــدت    

الوطني لإلدمان وتعاطي المخدرات 
فـــي جامعة كولومبيـــا أن المراهقين 
الذين يســـتخدمون بانتظام وسائل 
التواصل االجتماعي الشعبية، كانوا 
واســـتخدام  للشـــرب  عرضـــة  أكثـــر 
مـــن  التبـــغ  وشـــراء  المخـــدرات 
ا لم يســـتخدموا  المراهقين الذين إمَّ
أو  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
اســـتخدموها بشـــكل أقل. في كثير 
من األحيان، سأل االستطاع 2000 
المخـــدرات  تعاطـــي  عـــن  مراهـــق 
وعاداتهـــم علـــى وســـائل التواصـــل 
إنهـــم   %  70 وقـــال  االجتماعـــي، 
التواصـــل  وســـائل  يســـتخدمون 
ووجـــد  يـــوم،  أي  فـــي  االجتماعـــي 
الباحثون أن هذه المجموعة كانت:
5 مرات أكثر عرضة لشراء السجائر.

3 مرات أكثر عرضة للشرب.
الماريجوانـــا  اســـتخدام  احتماليـــة 

مرتين.

العامل المحفز

للعقاقيـــر  التعـــرض  إلـــى  باإلضافـــة 
من خال التســـويق واإلعـــان، فإن 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي هـــي 
العامـــل المحفـــز للعديد من مشـــاكل 
الصحة العقلية التي يمكن أن تؤدي 
فتعمـــل  المخـــدرات،  تعاطـــي  إلـــى 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي على 
إدامة المقارنة االجتماعية في عالم 

يتـــم فيـــه تنســـيق كل شـــيء، وهـــو 
مـــا يمثـــل مشـــكلة خاصـــة بالنســـبة 
للمراهقيـــن األكثـــر عرضـــة لـــإلدراك 
المقارنـــة  مواجهـــة  فـــي  االكتئابـــي 
االجتماعية، ويرتبط استخدام هذه 
الوسائل في الهواتف الذكية بقضايا 
الصحة العقلية بما في ذلك االكتئاب 
واضطـــراب النوم واضطـــراب األكل 

بين الشباب.
الذيـــن  الشـــباب  إلـــى  وبالنســـبة 

رؤيـــة  فـــإن  بالتقليـــد،  يتســـمون 
أصدقائهم وعائاتهم في منشورات 
 Instagram صـــور  أو   Facebook
وهـــم يلهون أثنـــاء الحفـــات يمكن 
أن يغريهم باتخاذ خيارات محفوفة 
بالمخاطر في محاولة للتأقلم معهم، 
وتظهـــر الدراســـات الحديثـــة أن 75 
% مـــن المراهقين يشـــاهدون صوًرا 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
لشـــباب آخرين يدخنون الحشـــيش 

أو يشـــربون الكحول وهذا الســـلوك 
التجربـــة  خـــوض  علـــى  يشـــجعهم 

بالطريقة نفسها.

مشكلة قديمة

الشـــرب  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والتدخيـــن بيـــن المراهقيـــن كانـــت 
مشـــكلة قديمـــة، فقد بدأت وســـائل 
إزالـــة  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
هـــذه  تجـــاه  األطفـــال  حساســـية 

إن  إذ  أصغـــر،  ســـن  فـــي  األنشـــطة 
90 % مـــن األطفـــال الذيـــن شـــملهم 
االســـتطاع شـــاهدوا هـــذه األنـــواع 
مـــن الصـــور ألقرانهم عبـــر اإلنترنت 
قبـــل بلوغهـــم 16 عاًمـــا، ومـــا يقرب 
مـــن نصف جميـــع المراهقيـــن الذين 
شـــاهدوا مثل هذه الصور أدركوا أن 
من في الصور “يقضون وقًتا ممتًعا”، 
هـــذه  صادفـــوا  الذيـــن  المراهقـــون 
األنـــواع من الصور هـــم أكثر عرضة 
الماريجوانـــا  الســـتخدام  مـــرات   4
و3 مـــرات أكثـــر عرضـــة الســـتهاك 
الكحـــول مقارنة باألطفـــال الذين لم 

يشاهدوا هذا النوع من الصور.
لهـــذه  تعرضهـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
األفعـــال مـــن قبـــل أقرانهـــم، يمكـــن 
لإلعانـــات الموجـــودة على وســـائل 
تشـــجع  أن  االجتماعـــي  التواصـــل 
القاصريـــن  “خـــداع”  علـــى  أيًضـــا 
خـــال  مـــن  المخـــدرات  وتعاطـــي 
استخدام إعانات وسائل التواصل 
االجتماعـــي، حيـــث تســـتطيع هـــذه 
الصناعات التســـويق للشـــباب، على 
التســـويق  أن  حقيقـــة  مـــن  الرغـــم 

ر مخالف للقانون. المباشر للقصَّ
تعاطـــي  لصـــور  التعـــرض  ويرتبـــط 
فـــي  الاحـــق  بالبـــدء  المخـــدرات 
االســـتخدام، وهذا هو ســـبب وجود 
قيـــود علـــى اإلعـــان عن مثـــل هذه 
اإلعـــام  وســـائل  فـــي  المنتجـــات 
للقصـــر؛ ومـــع ذلـــك ثبت أن وســـائل 
التواصـــل االجتماعي أكثـــر صعوبة 
addic� “في التنظيم بحســـب موقع 

tioncenter” األميركي.

طارق البحار

مبنى مركز نصف الطرق للتأهيل

خالد الحسيني
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تعاون أكبر بين “البلديات” و“المطورين” بالمرحلة المقبلة
مستعرًضا أبرز تحديات القطاع لتطوير العمل البلدي... المبارك:

والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
وائـــل المبارك، أهمية الـــدور الذي يقوم به 
المطـــورون العقارون، مشـــيرا فـــي الوقت 
ذاته إلى أن القطاع الخاص يعتبر شـــريكا 
فـــي عمليـــة  العـــام  القطـــاع  مـــع  أساســـيا 

التنمية والتطوير.
جاء ذلك خالل اســـتقباله رئيس وأعضاء 
جمعيـــة المطوريـــن العقاريين فـــي مكتبه 

بديوان الوزارة.
وقـــال الوزير المبـــارك “تم بحـــث عدد من 
مـــع  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 
البنـــاء  تراخيـــص  كنظـــام  المســـتثمرين، 
)بنايات( وموضوع الشراكة في االستثمار 
مع القطـــاع الخاص، وموضوع التشـــجير 

والتخضير في الشوارع العامة والميادين 
والتقاطعـــات، وكذلـــك تم بحـــث موضوع 
الخدمـــات  وتطويـــر  الرقمـــي  التحـــول 
البلديـــة الرقميـــة بمـــا يســـهم فـــي ســـرعة 
إنجـــاز المعامالت ورفـــع الكفاءة والجودة 
فـــي جميع الخدمات التـــي تقدمها الوزارة 
والمســـتثمرين”،  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

مشـــيرا إلـــى أن المرحلـــة المقبلة ستشـــهد 
تعاونـــا أكبـــر مـــع المطورين في المشـــاريع 

البلدية والخدمية.
مـــن جانبه، أعرب رئيـــس جمعية التطوير 
العقـــاري البحرينيـــة عـــارف هجـــرس عـــن 
جزيـــل شـــكره وامتنانـــه للوزيـــر المبـــارك 
رئيـــس  بدعوتـــه  القيمـــة  مبادرتـــه  علـــى 

العقـــاري؛  التطويـــر  جمعيـــة  وأعضـــاء 
للتباحث والتشـــاور حول أبـــرز التحديات 
التـــي تواجه القطـــاع العقاري في المرحلة 
الحاليـــة والتي تتطلب شـــراكة بين جميع 
القطاعات لتحفيز القطاع العقاري وزيادة 

وتيرته.
شـــؤون  وزيـــر  اهتمـــام  هجـــرس  وأكـــد 
اآلراء  بكافـــة  والزراعـــة  البلديـــات 
المطـــورون  طرحهـــا  التـــي  والتحديـــات 
العقاريـــون ستســـهم فـــي تطويـــر العمـــل 
البلـــدي وتـــؤدي إلـــى شـــراكة فاعلـــة بيـــن 
القطاع الخاص والعام. كما وستســـهم في 
زيـــادة االســـتثمارات واالرتقـــاء بالقطـــاع 

العقاري وتسريع وتيرته.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أحمد بن حمد رئيًسا لـ“الجمارك العالمية” لفترة استثنائية ثالثة
في سابقة مهمة وتقديًرا لقيادته الناجحة

صـــادق مجلـــس منظمة الجمـــارك العالمية 
اختتمـــت  التـــي   139/140 دورتـــه  فـــي 
أعمالهـــا مســـاء أمـــس الســـبت 25 يونيـــو 
الجـــاري فـــي العاصمـــة بروكســـل بتزكيـــة 
رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمد آل 
خليفـــة رئيًســـا لمجلـــس منظمـــة الجمارك 
العالميـــة، لفتـــرة اســـتثنائية ثالثـــة للعـــام 
فـــي  ســـابقة  تعـــد  والتـــي   2023 -  2022
الســـنوات األخيـــرة حيـــث يســـمح النظام 
بانتخـــاب رئيـــس المجلـــس لواليـــة مدتها 
ســـنة واحـــدة باإلضافة إلى إمـــكان إعادة 
انتخابـــه لفتـــرة ثانية مدتها ســـنة واحدة، 
وفـــي حـــاالت اســـتثنائية، يمكـــن أن يعيد 
المجلـــس انتخاب شـــاغل المنصـــب لفترة 

ثالثة مدتها سنة واحدة.
وتأتـــي تزكيـــة رئيس الجمـــارك بطلب من 
الدول التي أجمعت على أهمية استمراره 

تقديـــًرا  وذلـــك  ثالثـــة،  اســـتثنائية  لفتـــرة 
لقيادتـــه الفعالـــة والحكيمة خـــالل جائحة 
اســـتقرار  ضمـــان  فـــي  ونجاحـــه  كورونـــا 
ســـير األعمـــال دون حـــدوث أي اختـــالل 
للمشـــروعات والبرامج التي تشرف عليها 
منظمـــة الجمارك العالميـــة واألمانة العامة 

في بروكسل.
وبهذه المناسبة َرفع الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلـــى مقـــام ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وصرح بأن رفع علم مملكة البحرين للسنة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي هـــو أقـــل مـــا يمكن 
تقديمه للوطن وقيادته، معرًبا عن اعتزازه 
بهذه الثقة واإلنجـــاز البحريني المتواصل 

الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها 
مملكـــة البحريـــن بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه 
شـــؤون الجمارك مـــن رعايـــة واهتمام من 
لـــدن جاللة ملك البـــالد المعظم، وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، ُمشـــيًدا بتوجيهـــات ودعم وزير 
الداخلية على جميع المســـتويات، معاهًدا 
ببـــذل أقصى الجهد والعطاء للحفاظ على 
هذه المكتســـبات وتشـــريف اســـم المملكة 
فـــي هـــذه المحافـــل الدوليـــة، وأشـــار إلى 
أن مملكـــة البحريـــن وتقديـــًرا منهـــا لـــدور 
المنظمـــة فـــي دعـــم المجتمـــع الجمركـــي 
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المنامة - وزارة الداخلية

“التخطيط” يعود ألحضان “اإلسكان”... وانطالقة حبلى بـ 62 مخطًطا
بوحمود: “التخطيط” يشكو قلة المهندسين و“الخصخصة” ستعالج بطء اإلنجاز

عــاد التخطيــط العمرانــي إلى حضن وزارة اإلســكان بعد التعديل الوزاري األخير، بعــد جولة من االنتقاالت المتكررة 
بيــن البلديــات واإلســكان. وافتتحــت وزيــرة اإلســكان آمنة الرميحــي لقاءاتها مع الرئيــس التنفيذي لهيئــة التخطيط 
والتطوير العمراني نوف جمشير باإلعالن عن اعتماد 20 مخططا، والعمل على اعتماد 42 مخططا آخر، بما يتماشى 
مــع التوســع العمرانــي والنمــو الســكاني، إضافــة إلــى تنفيــذ مشــروع تحديــث التصنيفــات واالشــتراطات التنظيميــة 

للتعمير، فضاًل عن مشاريع التطوير العقاري، وسياسات القطاع العمراني.

وعـــن التحول، قال النائب محمد بوحمود 
إن التخطيـــط في مملكـــة البحرين يعاني 
من عـــدة تحديـــات، منهـــا كثـــرة األراضي 
غيـــر المصنفـــة إلـــى جانـــب قلـــة الكـــوادر 
خصوصـــا  التخطيـــط،  فـــي  المتخصصـــة 
المهندســـين، مما يتسبب في تأخر اعتماد 
غيـــر  األراضـــي  وتصنيـــف  المخططـــات 

المصنفة.
ولفـــت إلـــى أن الحـــل يتمثـــل في إشـــراك 
القطـــاع الخـــاص فـــي التصنيـــف بحيـــث 
تتولى هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
مهمة اإلشراف على عمل القطاع الخاص، 
ممـــا سيســـاهم فـــي اإلســـراع مـــن إنجـــاز 

المخططات.
ورأى بوحمود إن المشكلة ليست مرتبطة 
بتبعيـــة التخطيط العمرانـــي بقدر الحاجة 
بيـــن  والتنســـيق  العالقـــات  تقويـــة  إلـــى 

الجهات ذات العالقة.
مـــن جانبـــه، قال رئيـــس مجلـــس المحرق 
تبعيـــة  “إن  المرباطـــي  غـــازي  البلـــدي 
البلديـــات  لـــوزارة  العمرانـــي  التخطيـــط 
المنفـــذة  الجهـــة  اعتبارهـــا  مـــن  ينطلـــق 
والمطبقـــة لقـــرارات التخطيـــط العمراني، 
التـــي تترجـــم جل هـــذه القـــرارات”. وبين 
أن البلديـــات هـــي الجهـــة المعنيـــة بتنفيذ 
االشـــتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف 
الخرائـــط  مـــن خـــالل  البحريـــن،  مناطـــق 
الهندسية ومتابعة اإلنشـــاءات الميدانية. 
ورأى أن إلحاق التخطيط بوزارة اإلسكان 
مـــن شـــأنه أن يطيـــل الطريق أمـــام عملية 
التواصـــل والتنســـيق مـــع الهيئـــة من قبل 
وزارة البلديـــات والمجالـــس البلدية، فيما 

يمثـــل تبعيتهـــا للبلديـــات عامـــاًل مســـاعًدا 
لتســـهيل عمليـــة التواصل والتنســـيق بين 

هذه الجهات.
وأشـــار إلـــى أن وزارة اإلســـكان منوط بها 
تنفيذ المشـــاريع اإلسكانية بما ينسجم مع 
أحكام الدســـتور والقانـــون، وأن من يضع 
االشـــتراطات التنظيمية للتعمير للمناطق 
العمرانـــي  التخطيـــط  هـــي  اإلســـكانية 
بالتعـــاون مـــع شـــؤون البلديـــات بالدرجـــة 
األولى، فيمـــا يقتصر دور وزارة اإلســـكان 
على طلب التراخيص من وزارة البلديات.

   المصالح االجتماعية

بلـــدي    مـــن جهتـــه، رأى عضـــو مجلـــس 
أن  الوداعـــي  شـــبر  الشـــمالية  المنطقـــة 
إجـــراءات التخطيـــط العمرانـــي تعـــد مـــن 
األدوات اإلجرائيـــة الضرورية التي تتميز 
ببعدهـــا اإلســـتراتيجي فـــي بنـــاء المدينة 
األهـــداف  مـــع  تتوافـــق  التـــي  الحديثـــة 
العالميـــة للمدينـــة المســـتدامة. ولفت إلى 
أنـــه بالرغـــم مـــن أن التخطيـــط العمرانـــي 
ا، إال أنـــه يلقي بظالله  يعـــد مطلًبـــا حضاريًّ
على واقع المصالح االجتماعية وذلك في 
حالة البطء في عمليـــة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة لالســـتعجال فـــي عمليـــة إصـــدار 
قـــرار تخطيـــط المناطـــق التي تكـــون في 
غالبهـــا ينتظر مـــالك األراضي اســـتثمارها 
لبنـــاء مســـاكنهم العائليـــة وتوفيـــر حلـــول 

مستعجلة لمشكلتهم اإلسكانية.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك الواقـــع يمثـــل القلق 
الذيـــن  المواطنيـــن  مـــن  للكثيـــر  الفعلـــي 
ينتظـــرون ســـنوات طويلـــة العتمـــاد قرار 

تخطيط أراضيهـــم وإخراجهم من المأزق 
مصالحهـــم  تعطيـــل  فـــي  تســـبب  الـــذي 
االســـتقرار  فـــي  عائالتهـــم  ومصالـــح 
المعيشـــي، والتـــي تمثل مشـــكلة مقلقة له 

على مستوى العمل البلدي.
وذكـــر أن واقـــع التغييـــر فـــي تبعيـــة هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي وإلحاقها 
بوزارة اإلســـكان ينبغـــي أن يترك أثره في 
االرتقـــاء بآليـــة الفتـــرة الزمنيـــة لمنظومة 
العمـــل اإلجرائي، وذلك أخـــًذا في االعتبار 
ارتبـــاط ذلك اإلجـــراء بإجـــراءات معالجة 

المشكلة اإلسكانية.
أن  الطبيعـــي  مـــن  إنـــه  الوداعـــي  وقـــال 
الخطـــوة المتخـــذة فـــي ربـــط التخطيـــط 
اإلســـكان  بـــوزارة  العمرانـــي  والتطويـــر 
يأخذ فـــي االعتبـــار ذلك المنعطـــف، لذلك 
أثرهـــا  المعطيـــات  تلـــك  تتـــرك  أن  يمكـــن 
اإلجرائـــي  الواقـــع  موائمـــة  فـــي  الفعلـــي 
للتخطيـــط العمرانـــي للمناطـــق واألراضي 
مـــع المشـــاريع االســـتراتيجية اإلســـكانية 
لـــوزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي. 
المؤشـــرات  هـــي  تلـــك  أن  إلـــى  وأشـــار 
االيجابيـــة التـــي يطمـــح أن يجدهـــا مالك 
األراضـــي والبلدييـــن فـــي القـــرارات التي 
يجري دراستها في مطبخ الوزارة، وهو ما 
يتطلـــب منح فرصة ومســـاحة من الوقت 
لتمكيـــن خبـــراء التخطيـــط العمرانـــي في 
بنـــاء خارطـــة الطريق المفيدة فـــي ابتكار 
اإلجراءات التي تســـاهم في تغيير الواقع 
اإلجرائـــي للتخطيـــط فـــي توفيـــر النظـــام 
الميســـر للقرارات، مع الحفاظ على جودة 
المشـــاريع ومـــا يعـــزز التوجـــه الواعي في 

إنجـــاز أهداف المشـــروع الوطنـــي للتنمية 
المستدامة.

إحراج البلديين

بلـــدي  اعتبـــر عضـــو مجلـــس  ذلـــك،  إلـــى 
المنطقة الشـــمالية فيصل شـــبيب أن واقع 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  إجـــراءات 
العمراني ال تتواكب مع مشـــاريع وقرارات 
فضـــاًل  البلديـــة،  المجالـــس  ومقترحـــات 
عن اتخاذهـــا قرارات غيـــر مالئمة لحاجة 
المجتمـــع. وأكـــد علـــى ضـــرورة أن يكـــون 
لمرئيـــات ومالحظـــات الممثليـــن البلديين 
ا  وقرارات المجالس البلديـــة اعتباًرا خاصًّ
عنـــد تخطيط األراضـــي وتصنيفها، حيث 
تتســـبب بعض القرارات في وقوع الممثل 
البلـــدي فـــي اإلحـــراج مـــع أهالـــي الدائـــرة 
نتيجـــة اتخـــاذ قـــرارات دون النظر في ما 
يمكـــن أن تتســـبب به من إضـــرار بمصالح 
المناطـــق  حاجـــة  إلـــى  وأشـــار  البعـــض. 
الجديدة إلى تســـهيل إجـــراءات تخطيط 
الخدمـــات فيهـــا كمـــا  وتصنيـــف مناطـــق 
هـــو حـــال المناطـــق التجارية فـــي مناطق 
الرملـــي وهورة عالي، إضافة إلى المناطق 
فيهـــا عمليـــة  تتعطـــل  والتـــي  الترفيهيـــة 
إصـــدار رخـــص البنـــاء والخدمات بســـبب 

التخطيط.
أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  رأى  جانبـــه،  مـــن 
العاصمة السابق مجدي النشيط أن عودة 
وزارة  جهـــاز  إلـــى  العمرانـــي  التخطيـــط 
اإلسكان سيخدم التنمية الشاملة للمملكة، 
ويسهل على أصحاب القرار وضع الخطط 
الشـــاملة إلنشـــاء المدن وتطوير المناطق، 
ووضع الدراســـات المســـتقبلية الســـتغالل 

األراضي غير المستغلة.
الـــوزارة  بيـــن  التنســـيق  أهميـــة  وأكـــد 
العالقـــة  ذات  الحكوميـــة  والجهـــات 
إلـــى جانـــب المجالـــس البلديـــة فـــي عمل 
المناطـــق  وتطويـــر  التنمويـــة  الدراســـات 
وتغييـــر تصنيفـــات العقـــارات فيهـــا، إلـــى 
جانب استمالك األراضي للمصلحة العامة.

مجدي النشيطغازي المرباطي  فيصل شبيب شبر الوداعي  محمد بوحمود

المنامة - بنا

أشـــاد عبداللطيـــف الزيانـــي وزيـــر 
المـــرأة  بإنجـــازات  الخارجيـــة 
البحرينية في العمل الدبلوماسي، 
ومشـــاركتها الفاعلة في المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة التـــي يقودهـــا 
الملـــك  حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد الُمعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
بدعـــم ومســـاندة مـــن ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة حفظه هللا.
ترحيـــب  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
مملكـــة البحريـــن بإقـــرار الجمعية 
العامـــة لألمم المتحـــدة يوم الرابع 
والعشـــرين مـــن يونيو من كل عام 
ا للمرأة الدبلوماســـية،  يوًمـــا عالميًّ
عرفاًنـــا بدورها الحيوي في تعزيز 
التعـــاون الدولـــي لترســـيخ األمـــن 
والسالم ودعم التنمية المستدامة، 
واعتزاًزا بعطـــاء المرأة البحرينية 
العريـــق فـــي  وتاريخهـــا الوطنـــي 
مجـــال العمـــل الدبلوماســـي منـــذ 
العام 1972، ودورها المشرف في 
دعـــم أهداف السياســـة الخارجية 
البحريـــن  أن  موضًحـــا  الوطنيـــة، 
كانت ســـباقة في االحتفـــاء بيوم 
مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 

“العمل الدبلوماسي” للعام 2020.
التهانـــي  بأطيـــب  الوزيـــر  وتقـــدم 
الدبلوماســـية  للمرأة  والتبريـــكات 
البحرينية بهذه المناسبة العالمية، 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  معرًبـــا 
الســـامية،  الملكيـــة  بالمبـــادرات 

الموقـــرة  الحكومـــة  مـــن  بدعـــم 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ومتابعـــة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
الملـــك  قرينـــة جاللـــة  آل خليفـــة 
المعظـــم، والتـــي عززت مـــن تقدم 
فـــي  الفاعلـــة  المـــرأة ومشـــاركتها 
المجال الدبلوماســـي وصنع القرار 
ودعـــم التنمية الشـــاملة، بالتوافق 
لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  مـــع 
المـــرأة البحرينية )2013 - 2022(، 

والرؤية االقتصادية 2030.
تثميـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
مملكـــة البحريـــن للـــدور القيـــادي 
والريـــادي للمـــرأة البحرينيـــة فـــي 
مجال العمل الدبلوماسي، بتوليها 
33 % من المناصب الدبلوماسية، 
وتعيينها في العديد من المناصب 
وعضويتهـــا  العليـــا،  التنفيذيـــة 
الفاعلـــة فـــي المنظمـــات واللجـــان 
اإلقليميـــة والدوليـــة، كان أبرزهـــا 
تولي رئاسة الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة عـــام 2006 كأول عربية 
ومســـلمة وثالث امـــرأة في العالم، 
وعضويـــة لجنة المـــرأة والمجلس 
التنفيـــذي لهيئـــة األمـــم المتحـــدة 
للمـــرأة، والتقديـــر العالمي إلطالق 
الملكـــي  الســـمو  “جائـــزة صاحبـــة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة” 
بالتعاون مـــع هيئة األمم المتحدة 

للمرأة.

البحرين ترحب بإقرار األمم المتحدة اليوم 
العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي

المنامة - وزارة األشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  قـــام 
الحـــواج بزيـــارة تفقديـــة ألعمـــال 
الفاتـــح  شـــارع  تطويـــر  مشـــروع 
أحمـــد  الـــوزارة  وكيـــل  يرافقـــه 
الخياط، والوكيل المساعد للطرق 
كاظـــم عبداللطيـــف ومديـــر إدارة 
مشـــروعات وصيانة الطرق ســـيد 
بـــدر علوي ومديـــر إدارة تخطيط 
حمـــادة  الطرقمهـــا  وتصميـــم 
عـــن  ممثـــالً  الهاشـــمي  وشـــوقي 
ائتالف شـــركتي نـــاس للمقاوالت 
هيجرفيلـــد  وهوتـــا  البحرينيـــة 
الســـعودية واستشـــاري المشروع 
مـــن  وعـــدد  بارســـونز  شـــركة 
المهندســـين، لالطـــالع علـــى آخر 
مستجدات سير أعمال المشروع. 
الوزيـــر  اســـتمع  الزيـــارة  وخـــالل 
إلى شـــرح عـــن مســـتجدات وآخر 

ما وصلـــت إليه وتيـــره العمل في 
المشـــروع والـــذي يســـير بوتيـــرة 
جيدة، حيث بلغت نســـبة اإلنجاز 

حاليًا ما يقارب 27 %. 
وقـــال الوزيـــر إن الـــوزارة انتهـــت 
أساســـات  جميـــع  إنشـــاء  مـــن 
وأعمـــدة الجســـر العلـــوي للدوران 
العكسي الذي بلغت نسبة اإلنجاز 
فيـــه 39 % ومن المقـــرر افتتاحه 
أمـــام الحركة المروريـــة في الربع 
األخيـــر من العـــام الحالـــي 2022، 
كمـــا يجـــري العمـــل علـــى إنشـــاء 
أساســـات الجســـر العلـــوي أحادي 
االتجاه عند تقاطع شـــارع الشيخ 
دعيج والذي بلغت نســـبة اإلنجاز 
فيـــه 18 % علـــى أن يتم افتتاحه 
أمام الحركـــة المرورية في أواخر 

الربع األول من العام 2023.

الحواج: 27 % اإلنجاز بمشروع 
تطوير شارع الفاتح

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار مكافحة ظاهـــرة العمالة 
الباعـــة  ورصـــد  النظاميـــة  غيـــر 
لألنظمـــة  المخالفيـــن  الجائليـــن 
والقوانيـــن، قامت مديرية شـــرطة 
بالتعـــاون  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المنطقـــة  بلديـــة  مـــع  والتنســـيق 
الجنوبيـــة وعدد مـــن إدارات وزارة 
الداخلية بحملة تفتيشـــية بمنطقة 
الحملـــة  وأســـفرت  زويـــد.  رأس 
عـــن إزالـــة عدد مـــن فرشـــات البيع 

الكميـــات  ومصـــادرة  المخالفـــة، 
المضبوطة، حيث أشارت المديرية 
إلـــى أنـــه جـــاٍر اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة الالزمـــة تمهيـــدًا إلحالـــة 
العامـــة،  النيابـــة  إلـــى  المخالفيـــن 
مؤكدًة أن شرطة الجنوبية ماضية 
التفتيشـــية  الحمـــالت  تنفيـــذ  فـــي 
علـــى مدار العـــام وتكثيفهـــا لضبط 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المخالفيـــن 

القانونية حيالهم.

“شرطة الجنوبية”: حملة 
تفتيشية بمنطقة رأس زويد

سيدعلي المحافظة
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وإلغاء  بقبول طعن  التمييز  قضت محكمة 
بإلزام  مجددا  والقضاء  المستأنف  الحكم 
 46650 ابن أن يؤدي إلى تركة والده مبلغ 
دينارًا، ويوزع على باقي الورثة كل بحسب 

نصيبه الشرعي.
وفي تفاصيل القضية، أقامت أخت دعوى 

ضد أخيها أمام المحكمة الكبرى المدنية 
بطلب الحكم بإلزام أخيها أن 

يـــؤدي إلــى تــركــة والــدهــا 
فضالً  ديـــنـــارا،   62200
ــار  ــن ــف دي ــن مــبــلــغ ألــ عـ

تعويضا ماديًا وأدبيًا.
ــا في  ــدهــ ــ وتـــوفـــي وال
دولـــــة خــلــيــجــيــة في 
مـــرض  ــر  ــ ــ إث  ،2017
بسببه  ــل  ادخـ عــضــال 
ــفـــى حــتــى  ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــه، وكــــان لـــه في  ــاتـ وفـ

ــدى بـــنـــوك الــبــحــريــن  ــ إحـ
مبلغ 62200 دينارا، وقبل 

وفـــاتـــه 

ابنه  أعــطــى  ــاء مــرضــه،  ــن تــقــريــبــًا وأث بشهر 
وبــادر  المبلغ،  هــذا  صــرف  لــه  يبيح  توكيالً 
حسابه  في  وأودعها  الوديعة  بسحب  ابنه 

الخاص قبل وفاة والده بأيام معدودة.
وعــلــيــه، رفــعــت األخـــت دعـــوى ضــد أخيها، 
وقــضــت الــمــحــكــمــة بــرفــض الـــدعـــوى بعد 
وندب  لشاهدين  واالستماع  فيها  التحقيق 
أمام  الحكم  استأنفت األخت  خبير. وعليه 
والتي  المدنية،  العليا  االستئناف  محكمة 
حكمت أيضًا برفض الدعوى، فطعنت 

في حكمها بطريق التمييز.
وحــــســــب الـــمـــحـــامـــي ســـالـــم 
غميض أن والد موكلته كان 
ــر حياته  ــ أواخـ فـــي  يــعــانــي 
مــن مــرض عــضــال، وأثــنــاء 
ــه أوكـــــــــل أخـــيـــهـــا  ــ ــرضـ ــ مـ
لسحب المبلغ من حساب 
والـــــده، وأســــس عــلــى أن 
هــــذا الـــتـــصـــرف قـــد صــدر 
ــو مــريــض  ــا وهــ ــــدهــ ــن وال مـ
يعد  وبالتالي  الــمــوت،  مــرض 

الـــمـــبـــلـــغ وصــيــة  وأن 
الــمــســحــوب 
يخضع 

ألحكام وصية الوارث.
إلى  المبلغ  ــرد  ب موكلته  مطالبة  أن  وبــّيــن 
وعاء التركة دون تفويض من بقية إخوتها 
يعد عمالً نافعًا للتركة وال يشترط التخاذه 
باعتبار  الورثة،  باقي  من  صريحًا  تفويضًا 
أن الوارث ينتصب خصمًا عن باقي الورثة 
في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها، 
عن  يدافع  أو  لنفسه  يطلب  لم  أنــه  دام  ما 
الحكم  على طلب  دوره  اقتصر  إنما  نفسه، 
للتركة نفسها. وال خالف على أن ما تطالب 
الــنــزاع  مــوضــوع  المبلغ  رد  هــو  موكلته  بــه 

وإدخاله في وعاء التركة.
من   ١/ ٩١١ المادة  لنص  طبقًا  أنــه  وأضــاف 
قانوني  تــصــرف  كــل  “إن  الــمــدنــي  الــقــانــون 
يصدر من شخص في مرض الموت بقصد 
الــتــبــرع يعتبر تــصــرفــًا مــضــافــًا إلــى مــا بعد 
الموت، وتسري عليه أحكام الوصية”. وإن 
سحب  لــه  يتيح  البــنــه  توكيالً  أصـــدر  األب 
حسابه  من   62200 وتبلغ  المودعة  المبالغ 
لـــدى بــنــك فــي مملكة الــبــحــريــن، وأودعــهــا 
المورث  انتقل  وبعدها  الشخصي  حسابه 

إلى رحمة هللا متأثرًا بمرضه.
أن  على  يــدل  مما  األوراق  أنــه خلت  وتابع 
لم  إذ  بعوض؛  تصرفًا  كان  ابنه  مع  تصرفه 
يدع بذلك ومن ثم فإنه يعد تبرعًا وتسري 
الشريعة  في  المقررة  الوصية  أحكام  عليه 
اإلسالمية عمالً بنص المادة ٩١٠ من القانون 
االبــن هو أحد  المدني، وكــان ال خــالف أن 
ورثة المتبرع، وبالتالي ال تجوز الوصية له 
وفقًا للرأي الراجح لفقهاء المذاهب السنية 

للحديث  إعــمــاالً  اإلســالمــيــة  الشريعة  فــي 
الصحيح أنه ال وصية لوارث.

ينفذ  ال  األب  تصرف  أن  ذلــك  مفاد  وأكمل 
وهم  األصــل،  من  استثناء  ورثته  حق  في 
خلف عام لالب إذ يعتبرون في هذه الحالة 
من الغير بالنسبة لهذا التصرف الضار بهم، 
وهم يستمدون حقهم في ذلك من القانون 

مباشرة، ما دام هذا التبرع قد صدر في 
مرض الموت، والزم ذلك هو 

رد هذا المبلغ إلى وعاء 
ــتــركــة وتــوزيــعــه  ال

ــة  ــ ــورث ــ ــى ال ــلـ عـ
بحسب  كــل 

نصيبه 

الشرعي، فإن الحكم المستأنف إذا لم يلتزم 
بهذا النظر يكون قد خالف القانون، بما يتعين 
المستأنف  بإلزام  مجددًا  والقضاء  إلغاؤه، 
46650 ديــنــارًا وبعد  بــرد مبلغ  ضــده األول 
خصم نصيبه الشرعي منه ومقداره 15550 
دينارًا إلى تركة والده وتوزيعها على باقي 
الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

الشرعية  المحكمة الصغرى  حكمت 
الرابعة بإلزام مواطن بدفع نفقة 
 55 بمبلغ  القاصر  البنه  شهرية 
ــا، إلـــى جــانــب  ديـــنـــاًرا شــهــريًّ
دفع مبلغ وقدره 40 ديناًرا 
كسوة  السنة  في  مرتين 
لـــلـــعـــيـــديـــن، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى 40 ديـــنـــاًرا أخــرى 
لكل  للقرطاسية  ثمًنا 
ــل دراســــــــي إلـــى  فـــصـ
ــه مــن  ــرجــ ــخــ ــ ــن ت ــيــ حــ
الــمــدرســة، وحــوالــي 6 
الستعمال  ثمًنا  دنانير 
اإلنــتــرنــت خـــالل فترة 
الدراسة وإلزامه بتوفير 
المحمول  الحاسب  جهاز 

“الالبتوب” للمدرسة.
وتـــعـــود مـــجـــريـــات الــقــضــيــة 
بحريني  مـــواطـــن  قـــام  عــنــدمــا 
عشر  حوالي  قبل  زوجته  بتطليق 
ــــوات حــيــنــهــا حــكــمــت الــمــحــكــمــة  ــن ســ
ــشــرعــيــة بــنــفــقــة لـــأبـــنـــاء بلغ  الـــصـــغـــرى ال
ــاًرا تـــوزّعـــت مــا بــيــن 50  ــنـ مــجــمــوعــهــا 120 ديـ
ديناًرا تم تخصيصها للمأكل والمشرب 
كان  الــذي  واالبــن  لالبنة  للزوجة و70 

السنين  مــرور  ومــع  ســنــوات،   4 ذاك  آن  العمر  مــن  يبلغ 
ديــنــاًرا  الــــ35  ومبلغ  الحياة  وصعبت  الــظــروف  تغّيرت 
الذي تم تخصيصه له لم يعد يكفيه عند بلوغه المرحلة 

اإلعدادية.
مجريات  الصباغ  ابتسام  المحامية  وتابعت 

الــقــضــيــة بــقــولــهــا إن االبـــنـــة ومـــع مـــرور 
والدتها  تطالب  ولــم  تزوجت  السنين 

بلغ  الـــذي  أخــوهــا  وبــقــي  لــهــا  بنفقة 
المرحلة اإلعدادية في كنف والدته 
إال أن صعوبة المعيشة والظروف 
والــده  زيـــادة معاش  إلــى جانب 
التقاعدي طالبت والدته بزيادة 
في النفقة وما كان رد األب إال 
بـ”احمدوا ربكم تحصلون 120 

ديناًرا وهذا كاٍف”.
في  بـــزيـــادة  األم  وطــالــبــت 

النفقة وما كان من األب 
أنــه  إال 

ألزمها بإرجاع مبلغ تصل قيمته إلى ألفي دينار بالزيادة 
يمتنع  لم  سنوات   7 طــوال  بأنه  وأفــاد  النفقة  وإسقاط 
بموقفها  تمّسكت  أنها  إال  األم  من  كــان  ومــا  دفعها  عن 
ــــزيــــادة الــنــفــقــة  ــه ب ــبــتــه بـ ومــطــال
المحكمة  حكمت  حيث 
لــصــالــحــهــا فـــي شــأن 
ــفــقــة ابـــنـــهـــا إلـــى  ن
جـــانـــب بـــــراءة 
ذمــــتــــهــــا مــن 
ــغ  ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ــم ــ ــ ال
الــمــســتــلــم 
بالزيادة.

المحامية ابتسام الصباغ

 المحامي سالم غميض
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حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

مساٍع لتثبيت أسعار اللحوم الكينية طوال العام والبحرين األرخص خليجيا

شغفه الكبير وعشقه للعمل في مجال 
اللحوم، وحرصه على المســـاهمة في 
القيـــام بدور فعـــال في دعـــم تحقيق 
األمـــن الغذائـــي لمملكـــة البحرين، قاد 
الشـــاب حســـين الحليبي ليشد رحال 
الســـفر إلـــى مســـالخ اللحـــوم الكينية، 
لالطالع عن قرب على تلك المســـالخ 
التي تعد أحد أبرز مصادر اللحوم في 
البحريـــن البديلـــة للحوم األســـترالية 
التي كانت تحظـــى بالدعم الحكومي 
ألســـعارها. يقول الشاب الحليبي في 
حديثه الذي خص به “البالد” إن رحلته 
التي اســـتغرقت نحو 8 أيام شملت 3 
مســـالخ تعد هي األبرز على مســـتوى 

كينيا، أكبرها مسلخ )كيو إم بي( الذي 
يمتـــد عمـــره إلى 77 عامـــًا ويربو عدد 
عمالـــه على 600 عامل، وهو المســـلخ 
األبرز الـــذي تســـتورد البحرين ودول 
الخليـــج العربي منه اللحـــوم الكينية، 
مشـــيرًا إلـــى أن المســـلخين اآلخريـــن 
أحدهمـــا خاص واآلخر حكومي وهما 
عبارة عن مسالخ فقط تقوم بوظيفة 
الذبـــح على غـــرار المســـلخ الحكومي 
في البحرين. وقال إن الرحلة كشفت 
عن السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم 
الكينية خالل موســـمي شـــهر رمضان 
المبـــارك والحـــج، حيـــث تقـــف خلفـــه 
شركة الطيران التي تعد األرخص في 
الشـــحن على مســـتوى الخليج طوال 

العـــام، إال أنها تعمد إلى رفع أســـعارها 
خالل مواســـم خاصة كشـــهر رمضان 
والحـــج مما يؤدي إلى ارتفاع أســـعار 
اللحـــوم فـــي تلـــك المواســـم. وهو ما 
تم خالل الرحلـــة معالجته، من خالل 
التنسيق مع شـــركة طيران أخرى من 
شـــأنها أن تســـاهم فـــي ثبـــات نســـبي 

لألسعار طوال العام.
وأشار الحليبي إلى أن عمليات الذبح 
فـــي المســـالخ الكينيـــة تتميـــز بكونها 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وأن 
عمليـــة شـــحن اللحـــوم إلـــى البحرين 
يومـــًا  تتجـــاوز  ال  فتـــرة  تســـتغرق 
واحـــدًا بين الذبـــح ووصولهـــا للتاجر 

البحريني.

وقـــال إن اللحـــوم الكينية تعـــد اليوم 
هـــي أبـــرز اللحـــوم التـــي تســـتوردها 
مملكـــة البحرين بعد توقف اســـتيراد 
اللحـــوم األســـترالية، وذلـــك لتميزهـــا 
بالجـــودة المناســـبة والســـعر المالئـــم 
للقدرة الشرائية للمستهلك البحريني.
وأكـــد أن البحريـــن هـــي مـــن أرخـــص 
الكينيـــة  للحـــوم  المســـتوردة  الـــدول 
بفضـــل انخفـــاض قيمة الشـــحن فيما 
عدا فترة المواســـم والتي من المؤمل 
أن يتـــم معالجتها مع شـــركة الطيران 
الجديـــدة، كمـــا سيســـاهم ذلـــك فـــي 
توافـــر اللحـــوم الكينيـــة بهـــذا الســـعر 
المناسب طوال الســـنة، وهو ما جرى 

الترتيب له خالل الرحلة.

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
الفضائيـــة  “القـــوة  إن  الفضـــاء  لعلـــوم 
أصبحـــت مكونـــًا أساســـيًا فـــي الجيـــوش 
لمواكبـــة متطلبـــات مســـتقبلية  الحديثـــة 
متنوعـــة من أبرزها الجهوزية للقتال وفق 
معايير جديدة وبيئات قتالية تعتمد على 

التطور التقني والذكاء االصطناعي. 
بشـــأن  لـ”البـــالد”  تصريحـــه  فـــي  وأشـــار 
مشـــاركته في النـــدوة الخاصـــة بالتعريف 
بقـــوة الفضـــاء األميركيـــة والتـــي انعقدت 
تحـــت عنـــوان “حديـــث مقاتلـــي الفضاء”، 

إلـــى أن بيئـــات القتـــال المتعـــارف عليهـــا 
مـــن  شـــيئًا  باتـــت  التقليديـــة  بأســـلحتها 
الماضـــي، وفاعليتهـــا آخـــذة فـــي االنحدار 
بشكل متســـارع وهذا واضح فيما يشهده 

العالم حاليًا. 
وقـــال عن مشـــاركته في النـــدوة: “أتاحت 
علـــى  كثـــب  عـــن  التعـــرف  النـــدوة  هـــذه 
الـــدور المهـــم والمتصاعـــد لقـــوات الفضاء 
األميركيـــة من خالل تســـليط الضوء على 
أحـــد أفرعهـــا، حيـــث توفر “دلتـــا 6” قوات 
تشـــغيل  عبـــر  للقتـــال  وجاهـــزة  مؤهلـــة 
وصيانة شـــبكة مراقبة األقمـــار الصناعية 
البالغة تكلفتها 6.8 مليار دوالر، كما تتولى 

إجراء عمليات سيبرانية دفاعية لشبكات 
المهام الفضائية الخاصة. 

ولفـــت إلى أن قـــوة “دلتـــا 6” تتولى كذلك 
الفضـــاء  إلـــى  اآلمـــن  الوصـــول  تنســـيق 
الفضائيـــة  المركبـــات  قيـــادة  لتمكيـــن 
والتحكم فيها، وضمان اإلطالق اآلمن في 
الفضـــاء، وحمايـــة العمليـــات المدارية من 
خـــالل إجراء عمليـــات ســـيبرانية دفاعية 
ســـلبية ونشـــطة لتمكين مؤسســـة الفضاء 
األميركية على اختالف أنواعها من القيام 

بمهامها”.
وذكر أن من حســـن االســـتعداد للمستقبل 
التميـــز  اســـتدامة  ضمـــان  علـــى  العمـــل 

التكنولوجي في ســـاحة المعركة المتغيرة 
باستمرار”.

واختتم العسيري: “الفضاء يشهد اهتمامًا 
الـــدور  النـــدوة  أوضحـــت  وقـــد  متزايـــدًا 
الحـــروب  فـــي  الفضـــاء  ألمـــن  المحـــوري 
الحاليـــة، مع تأكيدها علـــى ضرورة وجود 
أنظمة حماية سيبرانية تدعم المنظومات 

األمنية والعسكرية على الدوام”.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
مختلـــف  لتوعيـــة  الـــدوام  علـــى  تســـعى 
الفضـــاء  بأهميـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
وتطبيقاتـــه المتنوعـــة مـــن خـــالل عقدها 
والنـــدوات  العمـــل  ورش  مـــن  العديـــد 

الجهـــات  لـــكل  المتخصصـــة  التثقيفيـــة 
يضمـــن  بمـــا  يخصـــه  فيمـــا  كل  المعنيـــة 
التطـــورات  بآخـــر  اإللمـــام  مـــن  تمكينهـــم 
المتغيـــرات  لمواكبـــة  والفنيـــة  التقنيـــة 

المتسارعة في مختلف المجاالت.
وتأتـــي مشـــاركة الهيئـــة في النـــدوة تلبية 
للدعـــوة التـــي تلقتهـــا الهيئـــة مـــن الجهـــة 
قيادة قوة الفضـــاء األميركية، حيث مّثل 
الهيئـــة  محمد إبراهيم العســـيري الرئيس 
روي  العقيـــد  النـــدوة  وقـــدم  التنفيـــذي، 
روكويـــل، قائد قوات الفضاء “دلتا 6” وهو 
أحد خبراء الفضاء العسكريين في قيادة 

الفضاء األميركية.

القوة الفضائية أصبحت مكونا أساسيا في الجيوش الحديثة
قوة “دلتا 6” تتولى تنسيق الوصول اآلمن إلى الفضاء... العسيري:

سيبرانية حــمــايــة  أنــظــمــة  ــود  ــ وج ضــــرورة  مــع  ــدا  ــزاي ــت م اهــتــمــامــا  يــشــهــد  ــاع  ــط ــق ال

محمد العسيري 

عيد األضحى 9 يوليو واإلجازة 6 أيام
غرة ذي الحجة 30 يونيو الجاري .. الحجري:

قال الفلكي علي الحجري إن غرة شهر ذي 
الحجة ســـتكون يوم الخميـــس 30 يونيو 
الجـــاري، فيما ســـتكون وقفـــة عرفة بيوم 
الجمعة 8 يوليو المقبل ويليه يوم الســـبت 
األضحـــى  عيـــد  يـــوم  يوليـــو   9 الموافـــق 
المبـــارك، وذلـــك وفقـــًا للحســـابات الفلكية 
اإلســـالمي  والتقويـــم  القـــرى  أم  لتقويـــم 

الموحد للعام 1443 هجري.
وذكـــر الحجـــري أن آخر رؤية لهالل شـــهر 
شـــوال ذي القعدة لهذا العام ســـتكون في 
فجر يوم اإلثنين 27 يونيو الجاري، ليعلن 
بعـــد ذلـــك قمر شـــهر ذي الحجـــة واقترانه 
مع الشـــمس بعـــد يومين فـــي الموافق 29 
يونيو الجاري بتمام الساعة 4:09 صباحًا، 
ألفـــق  الســـطحية  الحســـابات  بحســـب 

البحريـــن، فيمـــا يعاود الهـــالل الظهور بعد 
يوم آخر بســـهولة في صفـــاء األجواء في 
مســـاء يـــوم الخميـــس 30 يونيـــو الجاري، 

ليختم االستهالل العام الهجري الجاري.

ولفـــت إلـــى أن معتمـــدي الرؤيـــة العينيـــة 
ســـيكون االســـتهالل لهم ســـهالً في مساء 
يـــوم الخميـــس 30 يونيـــو الجـــاري، بعـــد 
غـــروب الشـــمس في تمـــام الســـاعة 6.35 

مســـاء ليكون القمر على ارتفاع 14 درجة 
و 39 دقيقـــة فـــي فترة مكث ســـاعة و19 
دقيقة وبزاوية استطالة لـ 16 درجة و 26 
دقيقـــة وعمر القمر االقتراني 38 ســـاعة و 
24 دقيقة وبزاوية استطالة لـ 16 درجة و 
26 دقيقة، حيـــث عمر القمر االقتراني 38 

ساعة و 24 دقيقة.
وأشـــار إلـــى أن شـــهر ذي الحجـــة المقبـــل 
سيكون أطول شهر اقتراني سطحي للعام 
الهجري 1443 بطول 29 يوما و17 ســـاعة 
و 22 دقيقـــة، حيث الوقت المتبقي إلنهاء 
الســـنة الهجريـــة 324 يوما و 9 ســـاعات و 
59 دقيقـــة، وفـــي نهايـــة شـــهر ذي الحجة 
المقبل ســـيكون طول العـــام الهجري 354 

و3 ساعات و21 دقيقة.

علي الحجري

حسين الحليبي من داخل أكبر المسالخ الكينية

الرجاليـــة  الخياطـــة  محـــالت  بـــدأت 
فـــي  الخليجـــي  الثـــوب  لتفصيـــل 
لخياطـــة  الزبائـــن  طلبـــات  اســـتقبال 
وتطريـــز األثـــواب اســـتعدادًا لموســـم 
عيد األضحـــى المبـــارك، حيث قدرت 
هـــذا  خـــالل  الزبائـــن  إقبـــال  نســـبة 
الموســـم 80 % مقارنة بموســـم شـــهر 
رمضـــان المبارك وعيد الفطر الســـابق 
الـــذي شـــهد إقبـــاال الفتـــا بنســـبة 100 
%، بعـــد ركـــود حاد فـــي اإلقبال على 
تفصيـــل المالبـــس دام لمـــدة عاميـــن؛ 
كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
فيمـــا تشـــهد أغلب محـــالت الخياطة 
ارتفاعـــا في متوســـط أســـعار تفصيل 
الثوب بســـبب ارتفاع أســـعار الشـــحن 
البري بنســـبة 100 %، وارتفاع أسعار 
القماش الياباني المستورد عبر وكالء 
التوزيـــع فـــي دولـــة الكويـــت، حيـــث 
“الطاقـــة”  األقمشـــة  أســـعار  تتـــراوح 
حسب متوسط األســـعار األكثر إقباالً 
لدى الزبائن في البحرين من 40 و 50 

و 60 دينارا حسب نوع الخامة.
مـــن جهتـــه، قـــال راشـــد عيســـى وهو 
صاحـــب محـــل خياطـــة فـــي شـــارع 
البديـــع، إن محالت الخياطة الرجالية 
تســـتقبل  الخليجـــي  الـــزي  لتفصيـــل 
األيـــام  الزبائـــن خـــالل هـــذه  طلبـــات 
لتجهيز مالبس عيد األضحى المبارك 
قبـــل إغـــالق بـــاب اســـتقبال الطلبات، 
مشـــيرًا إلى وجـــود تراجع طفيف في 
اإلقبال بنسبة 20 % مقارنة بالموسم 
أبـــواب  فيـــه  أغلقـــت  الـــذي  الســـابق 
اســـتقبال الطلبات منذ ثاني أيام شهر 
رمضـــان، وذلك بســـبب رغبـــة البعض 

للسفر خالل إجازة الصيف.
وذكـــر عيســـى أن هنـــاك ارتفاعـــا فـــي 
أسعار مستلزمات التفصيل والتطريز 
المالبـــس  وأزرة  الخيـــوط  مثـــل 
وحشـــوات الثوب، حيث وصل ســـعر 
حشـــوه الثـــوب 75 دينارا بعـــد ما كان 
متوســـط الســـعر الســـابق 50 دينـــارا، 
فيما تتراوح أســـعار علب أزرة الثوب 
ما بين 22 إلى 23 دينارا بعد ما كانت 
األســـعار فـــي وقـــت ســـابق 13 دينارا 
للعلبة الواحدة، إال أن أغلب المحالت 
مازالـــت ثابتـــة علـــى متوســـط ســـعر 

تفصيـــل الثـــوب الواحـــدة مـــا بين 20 
إلى 25 دينارا، بالرغم من قلة األرباح 
في الوقت الراهن، حيث ال تســـتطيع 
متوســـط  رفـــع  الخياطـــة  محـــالت 
األســـعار وذلك لمراعاة حركة الســـوق 
التي تعافت بنسبة 50 % بعد عامين 

من تأثيرات كوفيد 19.
وعـــن متوســـط أســـعار متر األقمشـــة 
األكثر اســـتهالكًا في أسواق البحرين 
اليـــوم، قال عيســـى إن أســـعار األمتار 
تتراوح بحسب نوع وجودة القماش، 
حيـــث تبـــدأ األســـعار من 2 دينـــار إلى 
5 دنانيـــر، وهناك أقمـــاش ذات جودة 
جيـــدة لالســـتهالك اليومـــي، تتـــراوح 
أســـعار المتـــر الواحد ما بيـــن 6 إلى 8 
دنانير، ولكن في الغالب تقف األسعار 
عنـــد ســـعر المتر الذي يتـــراوح ما بين 
3.5 إلـــى 4 دنانير، مشـــيرًا إلى اعتماد 
الســـوق البحرينية بدرجة كبيرة على 
وكالء التوزيع وبيع األقمشة اليابانية 
دولـــة  مـــن  واالنجليزيـــة،  والهنديـــة 

الكويت.
اليـــوم  الشـــباب  إلـــى أن فئـــة  ولفـــت 
تهتم بدقة كبيـــرة لتفاصيل الخياطة 
الثـــوب  ومســـتلزمات  والتطريـــز 
الرجالي، حيث يختار الشـــباب بعناية 
ألوان وماركات األزرة، مما أدخل ذلك 

ثقافة “الفاشن” على الثوب.

زيادة 80 % على تفصيل الثوب 
واألسعار تقفز 100 %

التخفيضات ومسلتزمات “األضحى” في انتظار رواتب يونيو
مسجات الحر ترفع التبضع 60 % وسط خصومات تصل لغاية 75 %

تلقـــى غالبية ســـكان البحريـــن والمقيمين 
الماضيـــن  اليوميـــن  المملكـــة خـــالل  فـــي 
رسائل نصية باللغات العربية واالنجليزية 
عن بـــدء موســـم العـــروض والتخفيضات 
وقـــرب  الصيـــف  فصـــل  حلـــول  بمناســـبة 
االحتفال بمناســـبة عيد األضحى المبارك، 
حيث تشهد المجمعات والمحال التجارية 
تتـــراوح  بنســـب  وتخفيضـــات  عروضـــا 
مـــا بيـــن 25 % ولغايـــة 75 % علـــى ســـلع 
المالبـــس واألحذية والعطـــور والكماليات 
والمســـتلزمات... إلخ؛ استعدادًا الستقبال 
موســـم عيـــد األضحـــى المبـــارك في شـــهر 
الحركـــة  تعتبـــر  حيـــث  المقبـــل،  يوليـــو 
الشـــرائية نشـــطة خـــالل هـــذه األيـــام مـــع 
موعـــد نزول رواتب شـــهر يونيـــو الجاري، 
إضافـــة لعـــروض تصفيات مخـــزون بعض 

السلع لدى بعض المحالت التجارية.
ووصـــف العاملـــون فـــي متاجـــر عـــدد من 
التبضـــع  حركـــة  التجاريـــة  المجمعـــات 

الكماليـــات  شـــراء  علـــى  واإلقبـــال 
والمســـتلزمات بالجيدة جدًا خصوصًا في 
ظـــل العـــروض الترويجيـــة التـــي تجـــذب 
المســـتهلكين مـــن داخل وخـــارج البحرين 
قبيـــل عيد األضحى المبـــارك، حيث تعتبر 
نســـبة اإلقبال لشـــراء الســـلع حاليًا مقارنة 
بموســـم عيد الفطر الســـابق مرتفعة بواقع 
60 % “بحسب تقدير العاملين”، حيث إن 
هناك عددا من الزبائن بدأ فعال في شـــراء 

مالبس الصيف ومستلزمات السفر.
ولفـــت عـــدد مـــن العامليـــن فـــي األســـواق 
وموســـم  العـــروض  أن  إلـــى  التجاريـــة 
التخفيضـــات علـــى بعض ســـلع المـــاركات 
المعروفـــة تســـتقطب عـــددا مـــن الزبائـــن 
الخليجيين وذلك بسبب استقرار متوسط 
األسعار في الوقت الحالي، مقارنة بأسعار 
بعض سلع الكماليات في الدول المجاورة، 
حيث إن أغلب الســـلع التي تجذب الزبائن 

خالل فصل الصيف وقبل مواســـم األعياد 
هي العطور واألحذية والمالبس الرياضية 
الصيفية والحقائب النسائية ومستلزمات 

التجميل للسيدات.
حركـــة  نســـبة  ارتفـــاع  العاملـــون  وتوقـــع 
التســـوق واإلقبـــال علـــى شـــراء المالبـــس 
الصيفيـــة الجاهـــزة فـــي نهايـــة األســـبوع 
المقبل، والســـيما مع إعالن العروض التي 
تعتبر جاذبة للزبائن، ومنها شراء سلعتين 
بقيمـــة ســـعلة واحدة، أو شـــراء ســـلعتين 
والثالثة مجانًا، مما يعتبرها البعض فرصة 
القتنـــاء أكثـــر مـــن ســـلعة بســـعر منخفض 
فـــي الوقـــت الحالـــي، خصوصـــًا فـــي ظل 
العـــروض الترويجية التـــي طرحتها بعض 
المحـــالت مؤخـــرًا مـــن خـــالل جمـــع نقاط 
للتخفيضـــات أو الدخـــول فـــي ســـحوبات 
على جوائز عينية، حيث ذلك يســـاهم في 
تنشـــيط الحركة الشرائية من خالل جذب 

المستهلكين من داخل وخارج المملكة.

أحد المجمعات التجارية في المملكة

سيدعلي المحافظة

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

راشد عيسى

محالت الخياطة 
تعافت 50 % بعد 
عامين من الركود

الذبح حالل ويوم واحد لوصول الذبيحة األسواق البحرينية... مستورد لحوم:
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رام اهلل - األناضول

ــفــزيــون فــلــســطــيــن )حــكــومــي(،  أعـــلـــن تــل
صباح أمس )السبت(، أن فتى فلسطينيًا، 
“استشهد” متأثرًا بإصابته، مساء الجمعة، 
بـــرصـــاص الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، وســط 

الضفة الغربية.
محمد  “الـــشـــاب  إن  ــفــزيــون  ــتــل ال ــال  ــ وقـ
عبدهللا الساحر )16 عامًا(، من بلدة سلواد 
االحتالل قبل  برصاص  ُأصيب  بــرام هللا 
)أمــس  الــيــوم  صباح  واستشهد  اعتقاله، 

السبت(”.
)جهة  الفلسطيني  االرتــبــاط  أن  وأضــاف 
التواصل الرسمية مع الجانب اإلسرائيلي( 

ُأبلغ “باستشهاده فجر اليوم السبت”.
ــدر طــبــي  ــصـ ــال مـ ــ ــاء الـــجـــمـــعـــة، قـ ــســ ومــ
فلسطيني إن الجيش اإلسرائيلي أصاب 
الــســاحــر “بــالــرصــاص الــحــي فــي أطــراف 
بلدة سلواد”، واعتقله ونقله عبر إسعاف 

إسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم 
)إسرائيلي( في مدينة القدس. من جانبه، 
في  الــحــكــومــي  اإلعــالمــي  المكتب  قـــال 
قطاع غزة، إن الصحافيين الفلسطينيين، 
هــم “ضــحــايــا تــعــذيــب إســرائــيــلــي، جــراء 

االعتداءات الُممارسة بحقهم”.
جاء ذلك في بيان نشره سالمة معروف، 
الدولي  الــيــوم  بمناسبة  المكتب،  رئيس 
 26 الموافق  التعذيب،  ضحايا  لمساندة 

يونيو من كل عام.
هناك  أن  العالم  “ُنذكر  معروف:  وأضــاف 
شعب بأكمله يعاني من تعذيب االحتالل 
في  اإلجــرامــيــة  وسياساته  واعــتــداءاتــه 
األراضي الفلسطينية، وينتظر من ُينصفه 
ويقف إلى جانب حقه الطبيعي في إنهاء 

االحتالل والقصاص منه على جرائمه”.

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي بالضفة

 واشنطن - العربيةنت

ــع الــرئــيــس األمــيــركــي، جو  وقـ
بايدن،  في خطوة لم يكن أي 
سلسلة  قبل  يتوقعها  أميركي 
الجماعية  النار  إطالق  عمليات 
األخيرة التي شهدتها الواليات 
المتحدة، وكان أفظعها مذبحة 
المدرسة في تكساس التي أدت 
ومعلمين  طفالً   19 مقتل  إلــى 
اثــنــيــن، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
لمواجهة العنف المسلح وضبط 
شموالً  األكثر  هو  السالح،  بيع 
أنه  من  الرغم  على  عقود،  منذ 
أتى كحل وسطي بين الحزبين 
الـــجـــمـــهـــوري والــديــمــقــراطــي. 

ــال بــايــدن فــي البيت  وقـ
األبــــــــــيــــــــــض، أمــــــس 

مستذكرًا  الــســبــت، 
ــالت ضــحــايــا  ــ ــائـ ــ عـ
إطــــــــــــالق الــــــنــــــار، 

أن  معتبرًا  األرواح”،  “سينقذ 
على  المسؤولين  األهالي حثوا 
التحرك. إال أنه رأى أن “مشروع 
ــذا ال يــفــعــل كــل ما  ــقــانــون هـ ال
إجــراءات  يتضمن  لكنه  أراده، 
لطالما دعا إليها إلنقاذ األرواح”. 
أتى هذا التوقيع بعد أن أعطى 
الموافقة  أمس  النواب  مجلس 
موافقة  عقب  عليه،  النهائية 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــخــمــيــس، 
ــدن الـــيـــوم  ــ ــاي ــ ــه ب ــي لـــيـــوقـــع عــل
قــبــل مــغــادرتــه واشــنــطــن لعقد 
وسيشدد  ــا.  ــ أوروب فــي  قمتين 
التشريع عمليات التحقق من 
األسلحة  مــشــتــري  خلفية 
ــســن، فيما  مــن صــغــار ال
على  بيعها  سيحظر 
ــبـــي جـــرائـــم  ــكـ ــرتـ مـ

العنف المنزلي.

بايدن يوقع قانونًا ينظم حمل األسلحة
 أنقرة - وكاالت

ــار الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  ــ أشـ
ــى  ــس إلـ ــ ــب أردوغـــــــــــان أمــ ــيـ طـ
عــدم إحـــراز تقدم حــول موقف 
إلى  السويد  انضمام  مــن  بــالده 
ــاتــو(  حــلــف شــمــال األطــلــســي )ن
رئيسة  مــع  هاتفية  مكالمة  فــي 
ــيــنــا أنـــدرســـن،  ــا مــاغــدال ــهــ ــ وزرائ
اتخاذ  على  ستوكهولم  وحــّض 
ــمــوســة” تــعــالــج  “إجـــــــــراءات مــل
أردوغان  وجدد  أنقرة.  مخاوف 
الــتــأكــيــد أن “الــســويــد يــجــب أن 
تتخذ خطوات فيما يتعلق بأمور 
أساسية مثل مكافحة اإلرهاب”، 
الــذي شدد على أن  وفق مكتبه 

أنقرة “تريد أن ترى تعهدات 
ــذه  ــأن هــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــزمــ ــ ــل ــ م

إلـــى جانب  الــمــســائــل 
إجـــــــراءات مــلــمــوســة 
ناقشت  ــة”.  ــحــ وواضــ

ــويـــد مــســاعــيــهــمــا  ــنــدا والـــسـ فــنــل
لـــالنـــضـــمـــام إلـــــى حـــلـــف شــمــال 
األطلسي مع تركيا في بروكسل 
ــقــرة قللت من  أن لــكــن  االثــنــيــن، 
اآلمـــال فــي حــل الــخــالف معهما 
قبل قمة الحلف األسبوع المقبل. 
أنقرة  أتراك إن  وقال مسؤولون 
ال تعتبر القمة موعدًا نهائيًا لحّل 
السويد  أنــقــرة  وتتهم  الــخــالف. 
من  مسلحين  بــإيــواء  خصوصًا 
الذي  الكردستاني  العمال  حزب 

تعتبره أنقرة “إرهابيًا”.
وقالت الرئاسة إن اردوغان أبلغ 
أندرسن أن السويد “يجب أن 
ملموسة  تغييرات  تجري 
في موقفها” تجاه حزب 
الكردستاني  الــعــمــال 
ــي  ــه فـ ــ ــ ــائ ــ ــ ــف ــ ــ ــل ــ وحــ

سوريا.

أردوغان: عدم إحراز تقدم في انضمام السويد لـ“الناتو”

برلمان الصومال يصادق على 
تعيين رئيس وزراء جديد

ــي أمـــس  ــالـ ــومـ ــصـ ــان الـ ــمـ ــرلـ ــبـ صــــــادق الـ
بري  عبدي  حمزة  تعيين  على  باإلجماع 
رئيسا للوزراء، ما يمهد لتشكيل حكومة 

جديدة.
أن جــمــيــع  الـــبـــرلـــمـــان  ــيــــس  ــ رئ وأعــــلــــن 
المشرعين الـ220 الحاضرين وافقوا على 
تعيين بري الذي أدى اليمين الدستورية 
عاما(   48( بــري  وقـــال  المنصب.  لتولي 
ــه ســيــشــكــل حــكــومــة تــركــز  ــ لــلــبــرلــمــان إن
جامع  ســيــاســي  اســتــقــرار  “تحقيق  عــلــى 
)صومال  الرئيس  شعار  مع  يتماشى  بما 

متصالحة تعيش في سالم مع العالم(”.

بشروط.. أميركا تسمح لعناصر الحرس الثوري السابقين بزيارتها

إيران و “األوروبي” يتفقان على استئناف المحادثات النووية قريبا
أعلــن االتحــاد األوروبــي وإيــران أمــس اســتئناف المفاوضــات بشــأن 
الملــف النــووي فــي األيــام المقبلــة، بعــد توقفهــا منــذ أكثر من 3 أشــهر، 
وذلــك خــالل زيارة مفاجئــة أجراها وزير الخارجيــة األوروبي جوزيب 

بوريل لطهران.

ــوريـــل ونــظــيــره  ــالن بـ ــ ــاء إعـ ــ وجـ
اإليراني حسين أمير عبداللهيان 
في  مشترك  صحافي  مؤتمر  في 
طهران بعد اجتماع بينهما استمر 

ساعتين.
المعلقة  الــمــفــاوضــات  وتـــهـــدف 
إلى  إعـــادة واشنطن  إلــى  ــا،  راهــًن
فرضتها  عقوبات  ورفــع  االتــفــاق 
في  انسحابها،  بعد  طهران  على 
لالمتثال  األخــيــرة  عـــودة  مقابل 
اللتزاماتها النووية التي تراجعت 

عنها بعد الخطوة األميركية.
الــذي يسمى   2015 اتفاق  وأتــاح 
“خطة العمل الشاملة المشتركة”، 
رفـــع عــقــوبــات كــانــت مــفــروضــة 
على إيران مقابل تقييد أنشطتها 
وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا. إال 
فرض  أعـــادت  تــرامــب  إدارة  أن 
العقوبات األميركية إثر انسحابها 
من االتفاق، ما أثار غضب إيران.

وقال بوريل الذي رافقه مفاوض 
ــمــكــلــف  االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي ال
الملف  بشأن  المحادثات  بتنسيق 
النووي في الزيارة التي استمرت 
يوًما واحًدا “تحمل زيارتي هدًفا 
الحالية،  الدينامية  لكسر  أساسًيا 
ــراج  وإخـ التصعيد  ديــنــامــيــة  أي 

المفاوضات من الجمود”.
المناقشات  “سنستأنف  وأضــاف 
ــة  ــشــامــل حـــــول خـــطـــة الـــعـــمـــل ال
المقبلة”،  ــام  ــ األي فــي  المشتركة 
مــؤكــًدا “عندما أقــول فــي األيــام 
سريًعا  يعني  ذلــك  فــإن  المقبلة، 

ومباشرة”.
من جهة أخــرى، لفت بوريل إلى 
التي  الرئيسة  العقبات  إحدى  أن 

المفاوضات  فــي  التقدم  تعرقل 
إيران والواليات  بين  العداء  هي 
ــتــان قطعتا  الــمــتــحــدة، وهــمــا دول
عالقاتهما الدبلوماسية منذ العام 

.1980
ــاك قـــــــــرارات يــجــب  ــ ــن وقــــــال “هــ
وواشنطن  طــهــران  فــي  اتخاذها 
هذه  أن  على  اليوم  اتفقنا  لكننا 
ــنــاف  الـــــزيـــــارة ســيــتــبــعــهــا اســتــئ
المفاوضات بين إيران والواليات 
فريقي  مـــن  بتسهيل  الــمــتــحــدة 

لمحاولة حل القضايا العالقة”.
اإليراني  للوزير  بوريل  وأوضــح 
يمكن  التي  االقتصادية  الــمــزايــا 
أن تجنيها إيران من إحياء اتفاق 
هــذا  يــعــانــي  بينما   ،2015 ــعــام  ال

البلد بسبب العقوبات.
“تويتر”،  على  تغريدة  في  وقــال 
“تتمتع عالقاتنا الثنائية بإمكانات 
العمل  هائلة، لكن من دون خطة 
يمكننا  ال  الــمــشــتــركــة  الــشــامــلــة 

تطويرها بشكل كامل”.
الُمقلق  “االعتقال  أثار قضية  كما 
في  األوروبـــي  االتحاد  لمواطني 
إيران”، في إشارة إلى العديد من 
إيــران  فــي  المعتقلين  الغربيين 

بتهمة التجسس أو بتهم أخرى.
عبداللهيان  أمير  قال  جهته،  من 
ولكن  طويلة  محادثات  “أجرينا 
التعاون  مستوى  على  إيجابية 
الــشــامــل بــيــن إيـــــران واالتـــحـــاد 

األوروبي”.
على  أننا  لبوريل  “أكدنا  وأضــاف 
المفاوضات  الستئناف  استعداد 
ــا يــهــم  ــي األيـــــــام الــمــقــبــلــة. مــ فــ
إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية 

الكاملة  االقتصادية  الفائدة  هو 
التي يجب أن تجنيها من االتفاق 
في  وذلــك   ،”2015 الــعــام  المبرم 
العقوبات  رفع  إلى  إشارة خاصة 

االقتصادية.
ــع “ســـنـــســـعـــى إلـــــــى حــل  ــ ــ ــاب ــ ــ وت
ــنـــات عــبــر  ــايـ ــبـ ــتـ الـــمـــشـــكـــالت والـ
المفاوضات التي تستأنف قريًبا”.

ــم يــحــدد بـــوريـــل وال الــوزيــر  ــ ول
ــنــاف  اإليـــــرانـــــي مــــوعــــًدا الســتــئ

المحادثات.
على صعيد آخر، أصدرت وزارتا 
ــن الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ األم
األمــيــركــيــة تــعــلــيــمــات جـــديـــدة، 
ــا فــيــهــا أنـــهـــمـــا ســتــقــبــالن  ــت ــن أعــل
يمكنهم  الذين  األفــراد  تأشيرات 
أي  فــــي  أنــشــطــتــهــم  أن  ــات  ــ ــب ــ إث
مجموعة  بقائمة  مدرجة  منظمة 
ــم تــكــن طــوعــيــة، ولــم  اإلرهــــاب ل
تــشــكــل تــهــديــدا ألمـــن الـــواليـــات 

المتحدة، لزيارة أراضيها.
الوزارتان  أعلنت  التفاصيل،  في 
ــجــديــدة دون  عــن الــتــعــلــيــمــات ال
“الــحــرس  اســم  عالنية  تــذكــر  أن 
لم تخص  كما  اإليــرانــي”،  الثوري 
الذين  ألولــئــك  الــتــأشــيــرة  عملية 
ــوا مـــن دخـــــول الـــواليـــات  ــرمــ ــ ُح
الــمــتــحــدة بــســبــب خــدمــتــهــم في 

أنــهــم  إال  اإلرهـــابـــيـــة.  الــمــنــظــمــة 
في  التأشيرة  على  سيحصلون 
حــــال أثـــبـــتـــوا أنـــهـــم لـــم يــنــفــذوا 
طوعا وعن علم تعليمات منظمة 
مدرجة على قائمة اإلرهاب، وفق 
في  نشر  الــذي  األمــيــركــي  البيان 

صحيفة “فيدرال ريجستر”.
التأشيرات لهؤالء  كما أن إصدار 
األفراد غير محظور بعد التحقيق 

والبحث األمني الكامل.

معضلة الحرس الثوري

يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب، كانت قــد أدرجــت 
 ،2019 ــعــام  ــال ب ــوري  ــثـ الـ الـــحـــرس 

كمنظمة إرهابية.
ــذا الـــــقـــــرار، فــرضــت  ــهــ ــ ــا ل ــ ــًقـ ــ ووفـ
الحرس  على  اقتصادية  عقوبات 
بحيث  لــه،  التابعة  والــمــؤســســات 
ــوه، بـــمـــن فــيــهــم  ــبـ ــسـ ــتـ ــنـ ــنـــع مـ يـــمـ
هذه  في  الذين خدموا  المجندون 

القوة بدخول الواليات المتحدة.
التقارير  بعض  ــارت  أشـ حين  فــي 
الــرئــيــس  إدارة  أن  إلـــى  الــغــربــيــة 
العقوبات  بإلغاء  تفكر  بايدن  جو 
الــثــوري  الــحــرس  على  المفروضة 
وإبقاء فيلق القدس بداًل منه على 

قائمة اإلرهاب.

عواصم - وكاالت

المحادثات بين ايران واالتحاد األوروبي

بغداد - وكاالت

النائب  بالعراق  الوطنية”  “الجماهير  لحزب  العام  األمين  أعلن 
“تحالف  االنسحاب من  مازن(،  )أبو  عبدالجبوري  أحمد عبدهللا 

السيادة” والعودة إلى التحالف السابق “العزم الوطني”.
“كنا في تحالف قوي متماسك، ولكن  الجبوري في بيان  وقال 
قرار سماحة السيد مقتدى الصدر )زعيم التيار الصدري( كان له 

أثر كبير في تغيير خارطة التحالفات”. 
وأضاف أن حزبه “يبحث بجّدية على أن تكون الحكومة المقبلة 
قوية تبدأ بعقد حوار وطني سياسي واقتصادي، لذا جاء قرار 
التحالف  إلى  والعودة  السيادة  تحالف  من  االنسحاب  الحزب 

السابق” )العزم(.
وهم  حزبه،  من  آخرين  نــواب   3 مع  الجبوري  انسحاب  وجــاء 

هيثم الزهوان وبشرى القيسي ورحيمة الحسن.
السامرائي  مثنى  النائب  يرأسه  الــذي  “الــعــزم”  تحالف  وأصــدر 
“الخطوة  فيه  ن”  “ثمَّ بيانا  نائبا،  أحد عشر  ويضم في عضويته 
النائب  الوطنية  الجماهير  حــزب  لزعيم  والصحيحة  الوطنية 

أحمد الجبوري”.
ووصف البيان قرار االنسحاب بـ “بقرار العودة الشجاع إلى مكان 

الكتلة األصيل الذي انطلقت منه وهو تحالف العزم الوطني”.

استهدف صاروخ  التوالي  الثالث على  ولليوم  أخرى،  من جهة 
حقالً عشبيًا بجوار موقع للغاز في كورمور في السليمانية شرق 

إقليم كردستان شمال العراق.
العمليات في منشأة  بأن  السبت،  أفاد مصدر أمني، أمس  فيما 

الغاز لم تتأثر بالهجوم، بحسب ما نقلت رويترز.
وكان حقل كورمور الغازي استهدف أمس الجمعة أيضا وقبله 
الخميس، بهجوم صاروخي دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أو 

أضرار مادية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

3 صواريخ في 3 أيام تستهدف حقوال للغاز

العراق: انسحاب 4 أعضاء من “السيادة” ودعوة النتخابات جديدة
بغداد - أف ب

يزور رئيس الوزراء العراقي “خالل الساعات القليلة المقبلة” 
السعودية وإيران في إطار وساطة الستئناف العالقات بين 
القوتين اإلقليميتين المتنافستين التي توقفت العام 2016، 
وفـــق مــا علمت فــرانــس بـــرس أمـــس مــن مــصــدر حكومي 

عراقي. 
إيرانيين  بين مسؤولين  المحادثات  5 جوالت من  وعقدت 
وسعوديين في األشهر األخيرة في العراق الذي يشترك في 

حدود مع البلدين.
وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل، قال 
بأن  مقتنع  إنه  الكاظمي  مصطفى  العراقي  ــوزراء  ال رئيس 
اللتين  القوتين  الرياض وطهران،  بين  قريبا”  بات  “التفاهم 
تتهم كل منهما األخرى بزعزعة استقرار الشرق األوسط. في 
إطار هذه الجهود، يزور رئيس الوزراء العراقي العاصمتين 
رفيع  “وفــــد  رأس  عــلــى  الــمــقــبــلــة”  القليلة  الــســاعــات  “فـــي 
الكاظمي  حكومة  في  مسؤول  أفــاد  ما  بحسب  المستوى” 

وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
سيلتقيهم  الــذيــن  المسؤولين  هــويــة  الــمــصــدر  يــحــدد  ولــم 

الكاظمي.

الرسميتين  الزيارتين  العراقي أنه خالل  وأضاف المسؤول 
بالوساطة  تتعلق  للغاية  مهمة  موضوعات  مناقشة  “ستتم 
بين  الدبلوماسية  العالقات  إحياء  إلــى  الهادفة  العراقية 

السعودية وإيران”.
وأكد أن “الزيارتين ال تتعلقان بالشؤون السياسية الداخلية 
للعراق”، الفتا إلى أن “محادثات تشكيل الحكومة الجديدة 

)العراقية( ال عالقة لها بالزيارتين”.

ضمن جهود وساطة

رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض وطهران

مصطفى الكاظمي

مقديشو - وكاالت

موسكو - وكاالت

اقـــــتـــــرح الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــالديــمــيــر بــوتــيــن أمــــس على 
إلكسندر  الــبــيــالروســي  نــظــيــره 
لوكاشنكو المساعدة في تطوير 
سالح الطيران في بالده بحيث 
أسلحة  نقل  على  قـــادرًا  يصبح 
التوتر  ذروة  وذلــك في  نــوويــة، 

مع الغرب في شأن أوكرانيا.
“الـــجـــيـــش  إن  ــن  ــيـ ــوتـ بـ وقـــــــال 
البيالروسي يستخدم )طائرات( 
ــراز ســـــــــو25-. يــمــكــن  ــ ــ عـــــدة طـ
تــحــســيــنــهــا فــــي شـــكـــل مـــالئـــم. 
الــتــطــويــر يــجــب أن يتم  ــذا  وهــ
روسيا  في  طائرات  مصانع  في 
ــدء بـــتـــدريـــب الـــطـــواقـــم  ــ ــبـ ــ والـ
بــمــا يــنــســجــم مـــع ذلـــــك”. وكـــان 
ــوكــاشــنــكــو طــلــب مــنــه خــالل  ل
المقاتالت  “تكييف”  اجتماعهما  
البيالروسية بحيث تكون قادرة 

على نقل أسلحة نووية.
مدينة  بــاتــت  آخـــر،  صعيد  على 
في  الواقعة  سيفيرودونيتسك 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا 
والتي تشهد معارك شرسة بين 
والروسي  األوكــرانــي  الجيشين 
ــع عــــــدة، “مــحــتــلــة  ــيـ ــابـ مـــنـــذ أسـ
الروسي،  الجيش  من  بالكامل” 
بلديتها  رئــيــس  أعــلــن  مــا  وفـــق 
ــوك أمــــس.  ــريـ ــتـ ــدر سـ ــنـ ــسـ ــكـ أولـ
للتلفزيون  البلدية  رئيس  وقــال 
يحتلون  ــروس  ــ ــ “ال ــي  ــ ــران األوكــ

كامل المدينة”.
أعلن  األوكــرانــي  الجيش  وكــان 
كان  التي  المدينة  من  انسحابه 
نسمة  ألـــف   100 ســكــانــهــا  عـــدد 
ــاع  ــدفـ ــهـــدف الـ ــــحــــرب بـ قـــبـــل ال
ــن جـــارتـــهـــا  ــ ــل عـ ــضــ بـــشـــكـــل أفــ

ليسيتشانسك.

موسكو ستسلِّم بيالروس صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية
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فتحـــت الجمعيـــات الخيرية فـــي المملكة 
المســـاهمة  لطلبـــات  التســـجيل  أبـــواب 
أضاحـــي  مشـــروعات  فـــي  والمشـــاركة 
عيـــد األضحـــى المبـــارك، حيـــث يتـــراوح 
متوســـط ســـعر األضحية الواحـــدة للذبح 
داخـــل البحريـــن مـــا بيـــن 50 و60 دينـــارا، 
فيمـــا تتراوح قيمة أســـعار الســـهم الواحد 
لألضحية المشتركة ما بين 5 و10 دنانير، 
وبلغ ســـعر أضحيـــة الذبـــح للتوزيع خارج 
البحرين 30 دينارا، أما قيمة السهم الواحد 
لألضحيـــة والصدقـــة مـــن ديناريـــن إلى 5 
دنانير للشـــخص الواحد، وتختلف أســـعار 
أســـهم أضاحي العيد حسب نوع الخراف 
والمواشـــي المستوردة من كينا والسودان 
والصومـــال وأســـتراليا، فيما تعتبر أســـعار 
المواشـــي العربية “خـــروف عربي نعيمي” 
األعلى سعرًا من بين المواشي المستوردة 
من األردن وسوريا، حيث تتراوح األسعار 
بحســـب حجم الـــوزن ما بيـــن 110 و150 
دينارا، وهي األقل نســـبة فـــي الحجوزات 

بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة مع الخراف 
المســـتوردة من دول السودان، والصومال 

وكينا  والتي تعتبر األكثر إقباالً.
مـــن جهتـــه، وصـــف رئيـــس لجنـــة البحث 
الخيريـــة  النعيـــم  بجمعيـــة  االجتماعـــي 
محمد السالطنة، حجم إقبال المساهمات 
األضاحـــي  مشـــروعات  فـــي  والمشـــاركة 
بالمرتفـــع نســـبيًا هذا العام مقارنة بالســـنة 
الماضيـــة، حيـــث ســـهلت تطبيقـــات الدفع 
المالـــي عبـــر الهواتـــف الذكية مثـــل “بنفت 

بي” و “خيري بالس” وأجهزة سداد سهولة 
لمـــن  وســـريعة  ســـهلة  بطـــرق  المشـــاركة 
يبحث عـــن األجر والثواب في المشـــاركة 
التـــي تســـتفيد منهـــا  باألعمـــال الخيريـــة 
األســـر المتعففة في مشروعات األضاحي 
وتقديـــم الصدقـــات والمســـاعدات المالية 

بمختلف أنواعها.
وأكد الســـالطنة استقرار أســـعار المواشي 
الجمعيـــات  تركيـــز  حيـــث  المملكـــة،  فـــي 
الكينيـــة  األضاحـــي  علـــى  الخيريـــة 

والصومالية التي تتراوح أسعارها ما بين 
50 و60 دينـــارا، حيث هناك عوائل ترغب 
فـــي ذبـــح العجـــول واألبقـــار ذات األوزان 
التـــي تتـــراوح مـــا بيـــن 400 و500 كيلـــو 
وتتـــراوح أســـعارها من 250 دينـــارا لغاية 

350 دينارا.
وعـــن ذبح األضاحي خارج المملكة بســـعر 
30 دينارا، كشـــف السالطنة عن أن معظم 
عـــدد  مـــع  اتفقـــت  الخيريـــة  الجمعيـــات 
مـــن شـــركات اســـتيراد وتصديـــر اللحـــوم 

البحرينيـــة، بشـــحن اللحـــوم بعـــد عمليات 
الذبـــح وتعبئتها في أكياس مثلجة لتكون 
جاهـــزة للتوزيـــع علـــى األســـر المحتاجـــة، 
حيث يتراوح نصيب األســـر المتعففة من 
توزيع األضاحي ما بين 3 و6 كيلوجرامات 

بحسب عدد أفراد األسر.
وعن قيمة أســـهم المشـــاركات الشـــخصية 
المشـــتركة بين األفراد، ذكر السالطنة، ان 
قيمة األسهم تتراوح  ما بين 5 و10 دنانير 
حســـب الجمعيـــة، وذلـــك للذبـــح المحلي، 

مشـــيرًا إلـــى ضـــرورة التنويه لمـــن يرغب 
بالمشـــاركة والمســـاهمة فـــي مشـــروعات 
األضاحـــي، أن يدفـــع مبالـــغ األضاحي عبر 
الطـــرق المتاحـــة قبل العيد بــــ 4 أيام على 
للجمعيـــات  يتســـنى  حتـــى  تقديـــر؛  أقـــل 
الخيرية سرعة إعداد جدولة توزيع لحوم 

األضاحي على المحتاجين.
إلى ذلك، قـــال نائب رئيس جمعية الرفاع 
الخيريـــة فؤاد عـــوض ســـالم: تعتبر قيمة 
أســـهم األضاحي داخل البحرين هذا العام 
مســـتقرة، حيث اتفقت معظم المؤسسات 
الخيريـــة مـــع تجـــار بيـــع المواشـــي علـــى 
توفير الخراف الصومالية التي ال تتجاوز 
تتجـــاوز  ال  التـــي  العربيـــة  أو  دينـــارا   60
140 دينـــارا، لتكـــون خيـــارات األضحيـــة 
متاحة أمام الراغبين بتقديم المســـاهمات 
للجهـــات والخيريـــة التي بدورها تشـــرف 
علـــى معاينة الخراف قبـــل الذبح وتقديم 
لحـــوم األضاحـــي إلـــى العوائـــل المتعففـــة 
داخـــل المملكـــة بالتزامـــن مع حلـــول عيد 

األضحى المبارك.

األضاحـي الكينيـة والصوماليـة األكثـر إقبـاال
تطبيقات الدفع سهلت المساهمات المالية... جمعيات خيرية:

حسن عبدالرسول



Vacancies Available األحد 26 يونيو 2022 - 26 ذو القعدة 1443 - العدد 145003

GHASSAN ALI AHMED RABIA(NOOR RUMAIHI-8417) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39198448  or  MMHHAA85@HOTMAIL.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533222  or  HALALAWIHF@GMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION -  FINISHING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33305789  or  ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

UMM SAMAR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32262930  or  YUSRAALQDHAL@GMAIL.COM 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

Al Manartain Company And Ali Alsheab Group Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  SAAMI@ALMANARATIAIN.COM 

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17598598  or  sreekanth@awaldairy.com 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALBASHIQ BARBER SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39667161  or  ASA146@HOTMAIL.COM 

ALYAQOOT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737877  or  HABIB.JANAHI@GMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FAHAD ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33271272  or  fahadalawadhi6889@gmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

KARANAH SANITARY WARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790997  or  ADMIN@ALSAHDA.COM 

MAHMOOD AMIN STORE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17294041  or  RAED.MAHMOOD.AMEEN@GMAIL.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AL ASRIYA AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17717775  or  SARCOM.SALAH@live.COM 

Lazer 1 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

AL HADI CONTRATCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  alhadibh66@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611332  or  DAHRANI5@GMAIL.COM 

ALZAID FOR OIL CHANGAG & REPAIRING TIRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255223  or  ZAID-60607@HOTMAIL.COM 

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300313  or  UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALPHAPLUS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38133183  or  sandra@tammam.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

RIYADH AL ARRAYED ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RARRAYED.ENG@GMAIL.COM 

IDEAL REFRIGERATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17442629  or  jaffalbahrain@gmail.com 

AL-OMARA ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17257200  or  alomara.bh@gmail.com 

ALWADI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737067  or  ALMURTAHREALSTATE@GMAIL.COM 

Food Point Fruit And Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17291112  or  hr@foodworldgroup.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700911  or  lmra@mmetc.com 

ALATLAL FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ARAZZAQALI@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

PROMOCO TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17822115  or  lmra@promocomarket.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295287  or  S.HASHIMMAJID@GMAIL.COM 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39933439  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

FISHION SEAFOOD 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38080801  or  info@katanatorii.com 

AL NOOH INTERIORS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

AL ANOOD CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400885  or  ALANOOD-CAR-ACC@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL FOR ALUMINUM KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785224  or  N-A-K-2014@HOTMAIL.COM 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

Mohammed Noor Bukhari Restuarant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296003  or  hinytooo@gmail.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

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

ALAROOJ A/C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

AL MINA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33410130  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

ABDULJABBAR SALMAN AHMED ABBAS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39157755  or  HAJ.ABDULJABBAR@GMAIL.COM 

Driver auto service 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

B  a  h  a auto for sale cars 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36775533  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

Taha Palace Clearing 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM 

KISMAT VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

ABU HANI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992799  or  abuhani3@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  HAYAKGLOBAL@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

AL QUBTTAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612112  or  AL_SALAM@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

UMMACHIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact
 33366692  or  magic.altaitoon@gmail.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Gulf house star maintenance and cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHALOM.ANU952@GMAIL.COM 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM 

Kaleidoscope interprises W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180275  or  vishal@kscopebh.com 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677733  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

MY CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Francesco pizza cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

KARAM RUBBER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36153550  or  KARAMRUBBER@GMAIL.COM 

Mueller Middle East B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16632660  or  hussainalbazzaz@gmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

CAPETA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM  
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AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

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

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

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

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

CREATIVITY TEAM FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

WASHINGTON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39070333  or  SYEDJAFFAR802@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

SMH EQUIPMENT AND BUILDING MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39372567  or  HANIFA_SM@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

Ohio Logistic 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38882004  or  ALEMAN-2004@HOTMAIL.COM 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677733  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

FREE ZONE GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39076640  or  MUATHDABWAN@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

NOOR ALAMAL BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17441502  or  AMALCOM55@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com 

CAFE LAVENTANA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 66371616  or  KARIM.FISH@GMAIL.COM 

QUEEN TRADING & MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  ALINOWROOZ63@GMAIL.COM 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

SUN VIEW  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

THE BRITISH CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17728245  or  hr@britishclubbahrain.com 

QUEEN TRADING & MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  ALINOWROOZ63@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL BIN JAFEN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

AL FATEH ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17595644  or  AL.FATEH@LIVE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHMED LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33495868  or  AHMED.HABIB93@GMAIL.COM 

TWINKLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120851  or  TWINKLECONSTRUCTION663@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

SIMPLE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17382423  or  TURKI48878@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

B L ELSHIEKH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  BELALELSHIEKH888@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Byleila Skincare & Hair Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36555167  or  leilanasser@yahoo.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Al nabeel cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39897070  or  ALNABLEY@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17311146  or  bigbossvi911@gmail.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33079055  or  MODERNMARBLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 37731242  or  ALZIRAREGO1@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SUFYAN KHAN MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37132645  or  SUFYANMAHER842@GMAIL.COM 

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39086555  or  aliashoor2020@gmail.com 
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بعد انتظار 
طويل، 

طرحت 
النجمة 

بيونسيه أغنيتها 
 Break الجديدة
My Soul ضمن 
أغنيات ألبومها 

المقرر طرحه 
يوم 29 يوليو 

المقبل، وتصدرت 
وسائل التواصل 

االجتماعي ساعات 
بعد طرحها.

tariq_albahhar

الشوملي وأمينة سعيدان بفوز “أم سحنون” بالشراع الذهبي
فنـــي  عمـــل  كل  كواليـــس  خلـــف  يقـــف 
جنـــود ال يقلـــون موهبـــة وإبداعـــا عـــن 
أبطـــال العمـــل، بل يعتبـــرون هم المحرك 
األساســـي والبوصلة التي يسترشـــد بها 
فريـــق العمـــل، وربمـــا اليعرف المســـتمع 
أن األبطـــال الذين يقفون خلف كواليس 
المسلســـل اإلذاعـــي الكوميـــدي الشـــهير 
حقـــق  والـــذي  ســـحنون”  أم  “يوميـــات 
جائـــزة “الشـــراع الذهبـــي” قبـــل أيام في 
مهرجـــان الخليـــج لإلذاعـــة والتلفزيون، 
همـــا المخـــرج المجتهـــد والفـــذ عبـــدهللا 
المتألقـــة  المنفـــذ  والمخـــرج  الشـــوملي، 
أمينة إســـماعيل، فقـــد قام هـــذا الثنائي 
بجهـــود كبيـــرة وجبارة مـــن أجل خروج 
المسلســـل بهـــذا المســـتوى الرفيـــع مـــن 

جميع النواحي.
المخـــرج عبدهللا الشـــوملي قال عن هذا 

اإلنجاز:
مسلســـل   فريـــق  إخوانـــي  لـــكل  أبـــارك 
“يوميات ام ســـحنون “ الجزء الخامس، 
وسبب فوزه بالشراع الذهبي هو تكاتف 
الجهـــود والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد 
والمثابـــرة، ما جعل لجنة التحكيم تقول 

كلمتهـــا فـــي هـــذا العمـــل الـــذي اســـتحق 
إن  الحـــال  وبطبيعـــة  بجـــدارة.  الفـــوز 
أي إنجـــاز نحققـــه للوطـــن الغالـــي تكون 
ســـعادته مضاعفـــه، وطوال فتـــرة عملنا 
فـــي المسلســـل اجتهدنا قدر المســـتطاع 
لتقديم شـــيء يرضـــي المســـتمع ويليق 
بتاريـــخ إذاعة البحريـــن العريقة، وبإذن 

هللا سيكون القادم أفضل.
كمـــا أبـــارك لمدير اإلذاعة يونس ســـلمان 
الداعـــم األول والمشـــجع لنـــا، وزميلتـــي 
المخـــرج المنفـــذ أمينة إســـماعيل، وبكل 

تأكيـــد المخـــرج الســـابق للعمـــل محمـــد 
عتيـــق الـــذي أخـــرج ثالثـــة أجـــزاء مـــن 
أكملنـــا  بعـــده  مـــن  ونحـــن  المسلســـل، 

المسيرة في الجزأين التاليين.
أمينـــة  المنفـــذ  المخـــرج  عبـــرت  كمـــا 
إســـماعيل عن بالغ ســـعادتها بهـــذا الفوز 
واعتـــالء المنصـــة لتســـلم الجائـــزة، فهو 
شـــعور ال يوصـــف ويدفـــع اإلنســـان إلـــى 
العمـــل بجـــد واجتهـــاد ومثابـــرة لتقديم 

األحسن.
لقد اســـتغرق تســـجيل المسلســـل 3 أيام 

فـــي أســـتوديو الدراما بإذاعـــة البحرين، 
الـــذي تحول إلى خشـــبة مســـرح تجذب 
الفنانيـــن إليهـــا، وكأنها بئر القدر تنســـاب 
هنـــاك  كانـــت  التمثيـــل،  أصـــوات  منـــه 
شـــحنة أو أن صـــح التعبيـــر نغمة خالقة 
معينـــا  توقيعـــا  العمـــل  علـــى  أضفـــت 
وضخامـــة واتســـاعا معينـــا وتركيزا في 
إثـــارة المشـــاعر، فصـــوت الممثـــل يأتـــي 
ليحمـــل هـــذا كله وينقلـــه بفنـــه وإبداعه 
إلى المســـتمع، واألخيـــر يتقبله كضربات 

اإليقاع.. شكرا لكم.

حصد مسلسل “الزقوم” للمخرج القدير أحمد يعقوب المقلة، والذي عرض 
الدراما  فئة  عن  الذهبي  الشراع  جائزة  على  الماضي،  رمضان  شهر  في 
وكتب  األعــضــاء،  للهيئات  التلفزيون  مسابقات  جوائز  في  االجتماعية 
الفنان  بطولته  ولعب  عــبــدهللا،  إسماعيل  اإلمــاراتــي  المؤلف  المسلسل 
غلوم،  حبيب  منهم  النجوم  من  كبيرة  ومجموعة  الــفــرج،  سعد  القدير 

القحطاني،  وقــحــطــان  حــســيــن،  وهــيــفــاء 
ومــــــــرعــــــــي الــــــحــــــلــــــيــــــان، وفــــاطــــمــــة 

ــف بـــوهـــلـــول،  ــ ــوسـ ــ ــــي، ويـ ــن ــوســ ــحــ ــ ال
ــد تم  وعــصــام نــاصــر وغــيــرهــم، وقـ
 تــصــويــره فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
المشاهدين  إعجاب  نال  المسلسل 
وحظي بمتابعة كبيرة عند عرضه، 

النجاح،  عناصر  كل  لتواجد  وذلــك 
ــألـــيـــف،  ــتـ مــــن اإلخــــــــــراج، والـ
ــدور   ــ ــنـــي، وتـ ــفـ والـــطـــاقـــم الـ

أحداته في 3 مراحل زمنية 
األربعينيات  في  مختلفة 
والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات حــتــى 

ــدة،  ــ ــدي ــجــ ــ ــة ال ــ ــي ــ ــف ــ األل
ويــعــكــس الــمــشــكــالت 
والمادية  االجتماعية 
والــفــرق  عـــام  بشكل 
ــي  ــ ــاضــ ــ ــ ــم ــ ــ ــن ال ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ

ــر فـــي هــذه  والـــحـــاضـ
المشكالت.

أبطال خلف الكواليس

Top Gunو Last seen alive :أفالم حديثة جديرة بالمشاهدة في السينمات

المخرج عبدالله الشوملي ومتابعة دقيقةأمينة إسماعيل على منصة التتويج 

يصـــور فيلـــم “200 متـــر” الواقـــع القاســـي 
علـــى الجانـــب الفلســـطيني مـــن الحـــدود. 
وتم إطالقه على شـــبكة نتفليكس حديثا، 
حيـــث كان العـــرض المفضـــل فـــي العديد 
من المهرجانات الســـينمائية، ويشارك في 
بطولته الممثل الفلسطيني معتز ملحيس. 
ويســـتمد الفيلم أحداثه من قصة حقيقية 
الحـــدود  بيـــن  البشـــر  تهريـــب  تتنـــاول 
والصعوبـــات  اإلســـرائيلية  الفلســـطينية 
التـــي يواجهونها أثناء قطع مئات األميال 
للوصـــول إلـــى مـــكان ال يبعد عنهم ســـوى 

200 متر. 
وتتمحـــور األحداث حـــول مصطفى، وهو 
أب فلســـطيني فخـــور وصاحـــب مبـــادئ، 
يجـــد نفســـه عالًقـــا خلـــف جـــدار الفصـــل 
ويلعـــب  المريـــض.  إنقـــاذ طفلـــه  يحـــاول 
المولـــع  الناشـــط  كفـــاح،  دور  ملحيـــس 
بالفنون الذي يخوض رحلة التهريب ذاتها 

لقطع الحدود. 

وأصبـــح “200 متر”، منذ إطالقه في العام 
المفضـــل فـــي مهرجانـــات  الفيلـــم   ،2021
األفـــالم، حيـــث فـــاز بســـت عشـــرة جائزة 
عالميـــة ونال تقييمات رائعـــة. كما اختاره 
األردن لتمثيـــل المملكـــة رســـمّيا عـــن فئـــة 
 2021 لســـنة  الدوليـــة  الطويلـــة  األفـــالم 

لجوائز األوسكار في دورتها الـ 93. 
الفيلـــم باهتمـــام كبيـــر  ويحظـــى إطـــالق 
فـــي جميع أنحـــاء العالم حيث تم شـــراؤه 
مـــن قبـــل شـــبكة نتفلكس. ويصـــف النجم 
ملحيـــس كيـــف تعرضـــت حياتـــه للخطـــر 
أثناء أحد المشاهد، حيث يقول “كنا نصّور 
مشـــهد التهريـــب فـــي صنـــدوق الســـيارة، 
وبعد 3 ساعات من التصوير فقدت وعيي 
تماًما بســـبب نقص األكســـجين، ألستيقظ 
وأجد نفســـي في ســـيارة إســـعاف. ظننت 
فـــي البداية أنني ُمحـــاط بالمالئكة، لكنني 
أدركـــت بعدهـــا أنهـــم الطاقم الطبـــي الذي 

كان يعالجني”.

ويســـتمد الفيلم أحداثه من قصة حقيقية 
يؤكـــد ملحيس أنهـــا “تمّثل لألســـف جزًءا 
الفلســـطينيون  يعيشـــه  مريـــر  واقـــع  مـــن 
يومًيـــا بطـــرق عديـــدة ومختلفـــة”. وُيعـــد 
فلســـطينًيا،  ممثـــاًل  بصفتـــه  ملحيـــس، 
الشـــخص األمثل لتأديـــة دور كفاح، حيث 
وبعـــًدا  مغـــزى  الشـــخصية  علـــى  أضفـــى 
واقعًيـــا. واســـتغرقت كتابة النـــص نحو 7 
ســـنوات، ويظهر االهتمام بأدق التفاصيل 

في مستوى النجاح الذي ناله الفيلم، الذي 
تـــم تصويـــره علـــى مدار شـــهر مـــن األيام 
والليالـــي المضنيـــة. وكان ملحيـــس يعلـــم 
بأنه يشـــارك في عمل مميز حتى قبل بدء 
عمليات التصوير، حيث يقول “كنت واثًقا 
من أن الفيلم سيحقق نجاًحا باهًرا عندما 
اطلعـــت علـــى شـــخصيتي فيـــه، ومنحني 
الفريـــق عاًما كاماًل من أجـــل التحضير له، 
مـــا أتاح لـــي الوقت الكافـــي لفهمه بأفضل 

طريقـــة ممكنـــة، وكانـــت كل لحظـــة مـــن 
التصوير تذكرني بشيء من واقعي”.

وليســـت هـــذه ســـوى بدايـــة عـــام حافـــل 
دور  يلعـــب  حيـــث  لملحيـــس،  بالنســـبة 
فيلـــم  وهـــو  فيلـــم حمـــزة،  فـــي  البطولـــة 
الفنتازيـــا  نـــوع  الميزانيـــة مـــن  منخفـــض 
مـــن المتوقـــع أن يحقق نجاًحا كبيـــًرا، كما 
يـــؤدي دور الشـــخصية الرئيســـة في فيلم 
بالك ليســـتد، الذي تـــم اختياره مرة أخرى 

الســـينمائية  المهرجانـــات  فـــي  للمشـــاركة 
فـــي مختلـــف أنحاء العالـــم، حيث يحظى 
بتقييمـــات رائعـــة، وقـــام ملحيـــس أيًضـــا 
بإخـــراج 3 مقاطع فيديـــو قصيرة تخطت 

40 مليون مشاهدة حتى اليوم.

شاهدت لكم: الفيلم الفلسطيني “200 متر” على نتفليكس بقصة حقيقية

استغرقت كتابة النص نحو 7 سنوات

يستمد الفيلم أحداثه من قصة حقيقية عن تهريب البشر بين الحدود

كالعادة... أحمد المقلة يحصد الذهب

من أحدث أفالم األكشـــن في الســـينمات البحرينية فيلم لغموض واإلثارة 
“Last seen alive” الجديد، الذي صدر في الواليات المتحدة في 3 يونيو 
2022، وهـــو مـــن إخراج بريان جودمـــان وتأليف مـــارك فريدمان وتمثيل 

النجـــم جيرارد باتلر، وجيمي ألكســـندر، وداني ديتي، ألكـــس أليفيرينكو. 
وتـــدور قصتـــه حول البطل “ويل ســـبان” الـــذي ينطلق فـــي رحلة إليصال 
زوجته ليزا إلى منزل والديها بعد االتفاق على االنفصال. ويتناول الفيلم 

أحداثـــا غامضـــة بعـــد اختفاء الزوجة فـــي محطة الوقود بشـــكل مفاجئ، 
حتى يصبح الزوج المشـــتبه فيه األول فـــي غموض اختفائها، ومعها تبدأ 

رحلة البحث عنها من قبل والديها. هو فيلم جدير بالمشاهدة. 
طارق البحار

Top Gun Maverick

بعـــد مســـيرة امتـــدت ألكثـــر مـــن 30 عاًمـــا 
الطياريـــن  أكفـــأ  مـــن  واحـــًدا  صـــار  حتـــى 
فـــي ســـالح الجـــو األميركي، يخطـــو بيتي 
ميتشـــيل خطوة جديدة في مســـيرته في 
مجـــال الطيران من خالل تجربة الطائرات 

الجديدة.

Ante Sundaraniki

تـــدور أحـــداث الفيلـــم الهندي في طابع رومانســـي يظهر خـــالل قصة حب بين 
صديقان الطفولة لرجل هندوســـي براهمي يقع في عشق فتاة مسيحية، وعند 
محاولتهما تحويل الفتاة براهمية حتى يتمكن البطل من إقناع والديه، سريًعا 
مـــا تنكشـــف خطتهمـــا، ويبدأ الصراع حـــول قضية موافقة األهـــل، وألن عائلته 
محافظـــة للغاية، اهتدى لفكرة تدريب وتعليم الفتاة المســـيحية على التصرف 

مثل فتاة هندوسية من نفس طائفته إلقناع والديه بالزواج منها.

The King’s Daughter

تـــدور قصة الفيلـــم حول ســـعي الملك 
لويس الرابع عشـــر للخلود الذي يقوده 
إلـــى أســـر حورية البحـــر، وقـــراره ذلك 
ابنتـــه  قامـــت  أن  بعـــد  تعقيـــًدا  يـــزداد 

باكتشاف تلك الحورية.

 The Black Phone

فيلـــم الرعـــب الكبيـــر The Black Phone مـــن بطولـــة ايثان هـــوك وإخراج 
 The و Sinister ســـكوت ديريكســـن، الذي ســـبق وأن أخرج فيلمي الرعـــب
Exorcism of Emily Rose التـــي تعتبـــر أحـــدث األعمـــال المعروضـــة فـــي 
الســـينما المحلية. قصتـــه حول طفل يتم اختطافه مـــن قبل قاتل لألطفال 

وتلقيه اتصاالت من الضحايا السابقين.

 Elvis

المنتظـــرة،  الجديـــدة  األفـــالم  مـــن 
الفيلـــم الســـينمائي الكبيـــر للســـيرة 
الذاتيـــة Elvis الـــذي يحكـــي قصـــة 
إلفيـــس  رول”  انـــد  الـــروك  “ملـــك 
بريســـلي بعـــد نجاحه فـــي مهرجان 
كان الســـينمائي حديثـــا، وهـــو مـــن 
لورمـــان  بـــاز  األســـترالي  إخـــراج 
وبطولـــة أوســـتن بتلـــر الـــذي يقدم 

شخصية المغني األميركي الراحل بمشاركة النجم توم هانكس 
بدور الرجل الذي اكتشفه، وأخذ نصف أرباح نجاحاته!

الفيلـــم ينصب تركيزه على العالقة المعقدة بين الفيس وباركر 
وطريقـــه إلـــى الشـــهرة ومشـــكالته، وتأثيـــر األشـــخاص الذين 

دخلوا حياته مثل زوجته وآخرين.

المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نعتلي المنصات لتشريف الوطن.. والجائزة مسؤولية
في الوقت الذي كان حزني على أستاذي ومعلمي سعيد الحمد 
رحمه هللا، لم يفارق عقلي، أحسه ورائي، ومن يساري ويميني، 
ويرصـــد خطواتي، جاءني إحســـاس غامض وأنا أســـتلم جائزة 
الشـــراع الذهبـــي عن مسلســـل “يوميات أم ســـحنون” بمهرجان 
الخليـــج لإلذاعة والتلفزيون يـــوم الخميس الماضي، بأن روحه 
الطاهـــرة تحـــدق بي مـــن كل زاوية بمســـرح البحريـــن الوطني، 
وتـــزداد شـــوقا إلى الظهور أمامي لتقول لـــي.. اليوم تطوف من 
حولـــك أقمار ونجـــوم النجـــاح بتحقيقك الجائـــزة الذهبية عدة 
مـــرات عـــن هذا العمل الـــذي أعرف كل جزئياتـــه وتفاصيله منذ 
والدتـــه وهـــو مـــن األعمال التـــي تحمـــل المقومات الفنيـــة التي 
تؤهلـــه للبقاء طويال. حينها شـــعرت بأن روحـــا من الحياة تهب 
إلـــى جســـدي النحيل وصوتـــا كطيف ســـحابة ال بل كنـــور البدر 
يقول.. انطلق ألجلي واعتلي المنصات لتشـــريف الوطن ووسع 
خطـــاك واجري بســـرعة جنونية نحو هدفك، اســـند ظهرك بقوة 

وأكمل الرواية.

تغربـــت فـــي األعمـــاق للحظـــات وأدركـــت أن الفـــوز بالجوائـــز 
الرفيعة التي تشرف الوطن ال يزيدنا مسؤولية واجتهادا وعمال 
مضاعفا فحســـب، بل يشـــعر به كل غال وعزيز غادرنا إلى األبد، 
ألنهـــم من حولنـــا كاألزهار المضيئة وألحـــان الصباح التي تفجر 
روح الحياة، والدروب التي ترشـــدنا إلى التألق ومواصلة العمل 

بكل اندفاع. 
أجـــل.. هـــذا الفـــوز الثالـــث بالذهبية وهـــو أول مسلســـل إذاعي 
محلـــي يحقق هذا اإلنجاز في تاريخ اإلذاعة، يحتم علي البقاء 
قبالـــة منارة النجاح والتميز وااللتـــزام من أجل البحرين الغالية 
التي تستحق منا أكثر من ذلك، ويا لها من لحظة تجعلك تسافر 
فرحـــا من الشـــرق إلى الغرب عندما تســـمع عريف الحفل ينطق 
اســـم وطنـــك بالفـــوز في محفـــل دولـــي والتصفيق الحـــاد الذي 
يزلزل نخاع العظم.. ليس هناك أجمل وأحلى من اسم البحرين، 
وبهـــذه المناســـبة أيضا أهنئ كل فريق المسلســـل والمســـؤولين 

في اإلذاعة على رحلة النجاح هذه والقادم أفضل بإذن هللا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

التعليم البحريني بقناة الحرة األميركية
استضافتني مؤخرًا قناة الحرة األميركية، في برنامج “حديث الخليج”، والذي 
تطـــرق لمســـتقبل التعليـــم عن بعد فـــي دول الخليج، وقـــرارات وزارات التربية 
والتعليـــم أثناء فترة الجائحة، وآليات الرقابة على االختبارات. اللقاء المفتوح 
الذي اســـتمر قرابة ســـاعة، وشـــارك به عـــدد مـــن الباحثين التربوييـــن من دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، كان ســـاخنا من حيث اختالف وجهـــات النظر عن 

التعليم عن بعد، والظروف التدريسية خالل فترة الجائحة.
وأكـــدت أثناء المشـــاركة أن تقييم الطالب التراكمي فـــي مملكة البحرين وعلى 
مـــدار العام بفتـــرة الجائحة، كان عبـــر اختبارات متعددة، حيـــث عملت الوزارة 
بأكثـــر من موقـــع للتصحيح المركـــزي، وكان عدد زيـــارات بوابـــة وزارة التربية 
والتعليم التعليمية اإللكترونية أكثر من 137 مليون زيارة خالل فترة الجائحة، 
نظـــرًا لغزارتها بالمواد اإلثرائية، والحلقات النقاشـــية، والدروس المركزية، وهو 
عـــدد كبيـــر من الزيارات مقارنة بعدد الســـكان، ما يعنـــي أن الطالب وولي األمر 
والمعلم زاروا هذه البوابة واعتبروها وســـيلة مهمة من وســـائل التعلم، وحسب 
المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، فإن منظومة التعلم عن بعد لن تلغى، 

وال يمكن التراجع عنها، ألنها منظومة إلكترونية أثبتت نجاحها وبشكل كبير.
كمـــا طبقـــت البحريـــن مـــادة “تعزيـــز التعليـــم” لتعليم الطـــالب مهـــارات الكتابة 
والقـــراءة والتفاعـــل، وال تـــزال منظمـــة اليونســـكو والمنظمـــات الدوليـــة تعقـــد 
اجتماعات في هذا الصعيد. والملفت للنظر أن البحرين، وفي كل محور نوقش 
على مستوى “اليونسكو”، بأنها من الدول المتميزة بتوفير التعليم ذي المحتوى 

العالي، رغم الظروف الصعبة للجائحة.
يضـــاف إليهـــا الجهود الكبيرة التي قام بها وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد 
بـــن علـــي النعيمي، والتي ترجمت الـــرؤى الملكية بهذا الشـــأن، وحققت قصص 
نجاح كبيرة، نجدها اليوم بكل بيت بحريني. منها االستفادة من قناة البحرين 
الفضائية الرياضية، لتبث خاللها الدروس لكل المراحل، صباحا ومســـاء، ومنذ 
األســـبوع األول لتفشـــي الجائحة واإلغالقـــات التي حصلت، وتدشـــين الوزارة 
14 قنـــاة في اليوتيـــوب للتعليم، وواحدة لذوي االحتياجـــات الخاصة، وأخرى 
لـــذوي التعلـــم المهني، ما يؤكد أن دور اإلعالم واالتصـــال اليوم في التعليم، لم 
يعـــد يقتصـــر على بـــث األخبار، إنما بإقامة الدروس والمناقشـــة بهـــا، وتحليلها، 

والتعليق على تفاصيلها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

جرائم ما بعد كورونا
تابعنـــا وقرأنـــا بقلـــق شـــديد عـــدة جرائـــم وحـــوادث ال يســـتوعبها عقل 
وتثيـــر فـــي النفس أقصـــى درجات االشـــمئزاز والنفور، وتـــدق بتكرارها 
ناقـــوس خطر عظيم على األســـر والمجتمعات والعالقـــات بين أفرادها، 
مـــا بيـــن إقدام طالب جامعي على نحر زميلتـــه نهاًرا جهاًرا، إلى قيام أم 
بقتـــل أوالدها، إلى تخلص أكثر من شـــاب في مقتبـــل العمر من حياتهم 
باالنتحـــار، وغيرها مما وصف بالمذابح البشـــعة والحوادث التي تؤشـــر 

لتغيرات قوية عقلية ونفسية وشخصية.
عشـــنا أكثر مـــن عامين خالل مراحـــل وتبعات جائحة فيـــروس كورونا 
كوفيد 19 نمًطا حياتًيا مختلفا عن المألوف،  فهل تسبب البعد واالبتعاد 
االجتماعـــي خالل هذه الفترة في جفاء المشـــاعر وقســـوة القلوب لهذه 
الدرجـــة التـــي تســـترخص الدمـــاء وتســـتهين بالحيـــاة؟ أم مـــا صاحبها 
مـــن اإلقبـــال المفـــرط علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والعيش في 
العوالـــم االفتراضية وما بها مـــن موبقات وانحرافات وأكاذيب وإباحية 
وغمـــوض، وعـــدم القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع العوالـــم الحقيقيـــة بقيمها 
وأخالقياتهـــا وضوابطهـــا، أم الغيـــاب عن المســـاجد وصلـــوات الجماعة 
التي تولد التقارب وتؤلف بين الناس وخطب الجمعة وضعف او غياب 
الوازع الديني وافتقاد الشـــباب هذه األجـــواء اإليمانية االجتماعية في 
اهـــم واخطـــر فترة مـــن حياتهم، ما دفـــع لعدم التورع عـــن ارتكاب هذه 
الجرائـــم “النكـــراء”، أو ما يقـــدم في األفالم والمسلســـالت من دفاع عن 
عالقات محرمة وغير مقبولة باسم “الحب” حتى لو كانت تنتهك القيم 
واألعـــراف والتقاليـــد، أو من تمجيـــد للعنف وإعالء “للبلطجـــة” وجعلها 
ســـبيال مختصًرا وســـهالً الســـتعادة حق مغتصب وتعداد من يقوم بمثل 
هـــذه األدوار ضمن نجوم المجتمع ونخبته، أم التفكك األســـري وضعف 
الرقابـــة والســـيطرة مـــن اآلبـــاء واألمهـــات علـــى أبنـــاء اليـــوم والفجوة 
الواضحـــة بيـــن االهتمامـــات واألولويـــات وقلـــة أو ربمـــا غيـــاب أوقات 
اجتمـــاع افراد األســـرة مع بعضهم البعض، والســـيما مع انشـــغال وتعب 

الوالدين في العمل وتزايد أعباء الحياة وضغوطها عليهم.
ال يمكن االدعاء بوجود سبب واحد كاف لمثل هذه السلوكيات والجرائم 
البشعة، والتي توجب حوارا صادقا وكاشفا بين خبراء الجريمة وعلماء 
االجتمـــاع ومشـــايخ الدين وصانعي اإلعـــالم للوقوف فيمـــا بينهم على 

األسباب وتقديم خطوات العالج والتصدي لها قبل فوات األوان.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

منـــذ انتشـــار هـــذا الفايـــروس التاجـــي المســـمى بفيـــروس كورونـــا، والذي 
تســـبب في نشـــأة مرض يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان ويعرف بـ “كوفيد 
19” وحيـــاة النـــاس غير مســـتقرة على حـــال، ذلك أن األخبـــار التي ترد إلى 
مسامعهم غير مطمئنة والمحاذير تتوالى حيال هذه المتحورات التي باتت 
تؤرق الناس في معيشـــتهم وتأخذ أســـماء ومصطلحات مختلفة تسترضع 
مـــن المصـــدر األم “كورونـــا”، فأصبحت دورة حياة الفرد مـــن تحٍد إلى آخر، 
ناهيـــك عن تأثيرها على مختلف مناحي الحيـــاة االقتصادية واالجتماعية 

وغيرها.
فـــي مملكتنـــا الغاليـــة، نرى بـــكل وضوح وجـــالء الجهود الوطنيـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فـــي توعيـــة 
النـــاس مـــن خالل الحمـــالت اإلعالمية المكثفـــة وكذلك توفيـــر التطعيمات 
المضادة للفيـــروس والمعتمدة دوليًا بكميات مدروســـة، وتوفير اإلمكانات 
التشـــخيصية والعالجية، ناهيـــك عن تلبية الطاقة االســـتيعابية في مراكز 

الفحـــص والعالج حفاظًا على صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين على 
حـــد ســـواء، وكذلك تجييـــش الكـــوادر الوطنية بـــكل أطيافهـــا للتعامل مع 
مختلـــف مراحل الجائحة، ومواكبة كل جديد من شـــأنه التصدي للفيروس 
والحد من انتشـــاره، حتى أصبحت مملكة البحرين وبكل فخر في مصاف 
الـــدول التـــي يحتذى بها فـــي آلية التصدي لهـــذا الفيـــروس والتعامل معه، 
فاإلجـــراءات المتبعـــة حفـــزت دوال أخـــرى علـــى االقتـــداء بتجربـــة مملكة 

البحرين في هذا المضمار.
كل ما ُذكر ســـابقًا هو قليل من كثير، ولســـت هنا بصدد تسليط الضوء على 
كل الجهـــود الجبـــارة التـــي بذلـــت ومازالت تبذل، الشـــاهد مما ذكرنـــاه آنفًا 
هـــو أننا في نعمة توجب الشـــكر وتســـتدعي التوقف مليـــًا والنظر في حال 
مـــن حولنـــا من بعـــض الدول التـــي يضطر فيهـــا الفرد لشـــراء جرعة ألبويه 
مضحيًا بقوته وقوت أبنائه وربما ال يجد، أو في تكدس الناس على المراكز 
العالجيـــة طمعًا في العالج أو قنينة دواء وال يجدون، والشـــواهد في ذلك 

كثيرة ال تخفى على منصف. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عصام عبداهلل

السيدة كورونا وأخواتها

غالبـــا مـــا أربـــط ما بين واقع الـــدول وما تقدمه مـــن إعالم، وال أتعجـــب أبدا من 
أن يلعـــب اإلعـــالم دورا مهما في تقدم أو تأخـــر المجتمعات قاطبة، ولنلق نظرة 
ســـريعة علـــى اإلعـــالم فـــي جمهورية مصر الشـــقيقة، ومـــا يقدمه مـــن فن رفيع 
المســـتوى ودرامـــا تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الترابـــط األســـري والعالقـــات، وأيضا 
الوطنيـــة فـــي كثير من األحيـــان، ناهيك عـــن األغاني الطربية رفيعة المســـتوى 
وأيضـــا أوبريتات تمجيد الوطـــن والوالء وغيرها، والبرامـــج الهادفة التي تعزز 
الثقافـــة المجتمعيـــة والحمـــالت التوعويـــة المدروســـة، وهذا كلـــه يندرج تحت 
نظريـــات اإلعـــالم التنموي الذي يخـــدم األوطان ويبنيها ويلعـــب دورا مهما في 
النتـــاج الثقافـــي والوعـــي الفكـــري والســـمو بأخالق المجتمـــع، وتلـــك النظريات 
قـــد يمارســـها المهتمون في هذا الســـياق أو الدارســـون أو واضعـــو خطط البناء 

والتنمية.
مـــا حـــدث حقيقة في الفتـــرة األخيرة وفي جزء منه أن بعض ذلك تم تهميشـــه 
وتمت االستعاضة عنه باإلعالم التجاري البحت الذي يقوم على زيادة اإليرادات 
فقـــط ال غيـــر، فال يصبـــح مضمون ما يقدم مهمـــا، أو بمعنى آخر أمـــام أن يكون 
ســـببا فـــي رفـــع قيمة العمـــل الماليـــة ال غير، وانقلبـــت اآلية فال اهتمام باألســـرة 
أو الفـــن الراقـــي أو الوعـــي أو الثقافـــة، إنمـــا الكثير مـــن الجرائم التـــي تقدم في 

الدرامـــا، وســـياق القصص واألبطـــال المجرمون، حتى األغاني لم تســـلم من أن 
يكون مغنوها بنفس تلك الصفات، حتى أصبح هذا الفن واإلعالم المقدم يروق 

للشارع العام ويدر الكثير من اإليرادات واألموال !
الصاعقـــة هنـــا فيمـــا تجنيـــه مصـــر الحبيبة مـــن ارتفاع فـــي معـــدالت الجريمة، 
والمشـــكلة الحقيقيـــة أن تلـــك الجرائم يرتكبها أشـــخاص متعلمـــون من مرتادي 
الجامعـــات، ومـــن المفتـــرض أن يكونـــوا في حالة وعـــي تبعدهم تمامـــا عن هذا 
المســـار! لكـــن اإلعـــالم التجاري هناك لعـــب دورا حقيقيا في أن تصـــل األمور لما 
وصلـــت إليـــه اآلن، فالكل يعتقد أنه بطل زمانه ومـــن حقه أن يتعامل “بالذراع”، 
لألســـف أنا أطالب جميـــع مجتمعاتنا العربية أن تراجـــع محتواها اإلعالمي وأن 
تربطـــه بنظريـــات اإلعـــالم التنمـــوي الذي يعمل علـــى رفعة الشـــعوب، المضحك 
المبكـــي فـــي الموضـــوع أن أميـــركا وطـــن الحريـــات تربـــط إعالمها ربطـــا وثيقا 
باإلعالم التنموي، فكل الشخصيات الخيرة هي التي تفوز، وعلم أميركا يرفرف 
في كل األفالم، واالهتمام بالقومية والوطن ال يضاهيه اهتمام وإن كنا نختلف 
عمـــا يتـــم تســـويقه حاليـــا للعالم بأســـره وليـــس لمجتمعهـــم الداخلـــي عن بعض 
األخالقيـــات التـــي تنافي ديننـــا وعاداتنا، إال أن اإلعالم هنـــاك من برامج ودراما 

وفن يعمل ضمن فكرة ونظريات اإلعالم التنموي، فهل من مستجيب؟!.

سمر األبيوكي

عندما يعلو اإلعالم التجاري على اإلعالم التنموي



عبـــر حـــارس فريق نادي االتحـــاد لكرة القـــدم يعقوب القالف عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لرئيـــس نـــادي االتحاد ســـيد أنور شـــرف علـــى دعمه للفريـــق األول 
واهتمامـــه بالالعبيـــن، مثمنـــا كذلـــك جهـــود مجلـــس إدارة النـــادي وثقتهم به 

للموسم الثاني.
وتمنـــى القـــالف بـــأن يكـــون عنـــد حســـن ظـــن 
مجلـــس إدارة نـــادي االتحـــاد وثقـــة الجهازيـــن 
الفنـــي واإلداري، مشـــيرا إلـــى أن الفريـــق نافس 
في الموســـم المنصـــرم، ولكن الحظ لـــم يحالفه 
في تحقيق الهدف المنشـــود، حيث كان الفارق 

بســـيطا بينـــه وبيـــن أصحـــاب المركـــز 
قـــدرة  متمنيـــا  والثالـــث،  الثانـــي 

الصعـــود  علـــى  الفريـــق 
القـــادم  الموســـم  فـــي 
لدوري ناصر بن حمد 
خصوصـــا  الممتـــاز 

وأنـــه ســـبق وأن صعد 
لـــدوري الدرجـــة األولـــى 

عـــام  البحريـــن  نـــادي  مـــع 
2016 ونادي البسيتين 2019.

يعقوب القالف يشكر نادي االتحاد

“راس رمان” و “سيكس بنس” في ربع النهائي دوري جماهير السلة
نجـــح فريقـــا راس رمـــان وســـيكس 
بنس ســـبارتان من التأهل لدور ربع 
النهائـــي مـــن دوري بـــي اس اكشـــن 
الثانيـــة لجماهيـــر كرة الســـلة، التي 
علـــى  البحريـــن   stc برعايـــة  تقـــام 

صالة نادي البا بالرفاع.
ولم يواجه الفريقان أي صعوبة في 
تجـــاوز الســـعيد للعـــالج الطبيعي و

 PLAY فـــي افتتاح مرحلـــة الـ DHL
المغلـــوب،  خـــروج  نظـــام  وهـــو   IN
لتتضـــح معالـــم المواجهات في دور 
ربـــع النهائـــي والـــذي ســـينطلق يوم 
االثنيـــن المقبل على صالـــة االتحاد 
البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة - 

.D الصالة
فـــي المبـــاراة األولـــى نجـــح فريـــق 
رأس رمـــان فـــي تخطيـــه منافســـه 
الطبيعـــي  للعـــالج  الســـعيد  فريـــق 

بنتيجة )51/41( بعد مباراة متقاربة 
المســـتوى فـــي معظـــم فتراتها قبل 
أن يتســـيد رأس رمـــان المباراة في 
الفـــارق  ويوســـع  األخيـــرة  الفتـــرة 
بعـــض  غيـــاب  بســـبب  تدريجيـــا، 
العناصـــر في فريق الســـعيد بســـبب 
اإلصابة وأيضا عامل الســـرعة الذي 

اعتمد عليه فريق رأس رمان.
وتألـــق في المبـــاراة الالعب عبدهللا 
محمد الالعب الشاب الصاعد بفريق 
النجمـــة، الـــذي حقـــق معـــدل أرقام 
 16 مســـجالً   DOUBLE DOUBLE
نقطة و11 ريباوند تمريرة حاســـمة 

واحدة.
فيمـــا حقق ســـيكس بنس ســـبارتان 
 DHL انتصـــارا عريضـــا على فريـــق
بنتيجة )80/35( وسط تألق الالعب 
مهيـــد أمير العب نادي المنامة الذي 

 DOUBLE DOUBLE حقق معـــدل
و12  نقطـــة   20 بتســـجيله  أيضـــا 

ريباوند و4 تمريرات حاسمة.
ودخـــل فريـــق DHL المباراة وســـط 
حيـــث  العبيـــه،  مـــن  كبيـــر  غيـــاب 
استغل العبو سيكس بنس سبارتان 
الموقف ووسعوا الفارق منذ البداية 
دون تهـــاون، فـــي حيـــن كان فريـــق 
DHL يحـــاول مجاراة منافســـه قبل 
أن يستســـلم للقـــاء ويتســـع الفـــارق 

بشكل كبير مع نهاية المباراة.
ســـيكون اليـــوم يـــوم راحـــة لجميع 
منافســـات  تقـــام  أن  علـــى  الفـــرق، 
الـــدور ربع النهائي يـــوم غد األثنين 
مـــن  تنطلـــق  مباريـــات   4 بإقامـــة 
الســـاعة الـ5:45 مســـاء علـــى صالة 
االتحـــاد البحرينـــي لـــذوي اإلعاقـــة 

بالرفاع.

النجمة يهزم الكويت بآسيوية اليد
تصدَّر ووَضع قدمه األولى بَقْبل النهائي

خطف فريق النجمة نتيجة الفوز على 
نظيـــره الكويت الكويتـــي )29/ 30( في 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا ظهر الســـبت 
لحســـاب المجموعـــة الثانيـــة للبطولـــة 
ا  اآلســـيوية لألنديـــة 24 والمقامة حاليًّ

بحيدر آباد الهندية. 
وأنهى النجمـــة الشـــوط األول متقدًما 
بفـــارق هـــدف )14/ 15(، وبذلـــك أصبح 
رصيـــد النجمة 4 نقـــاط ليعتلي صدارة 
نقطتيـــن  الكويـــت  يليـــه  الترتيـــب، 
والوكـــرة نقطتين وميـــس كيرمان 

اإليراني دون نقطة. 
مباراتـــه  النجمـــة  وســـيخوض 
األخيـــرة أمـــام الوكـــرة القطـــري يـــوم 
االثنيـــن، ويتعيـــن علـــى النجمـــة الفوز 
ا لقبل النهائي  والتعـــادل ليتأهل رســـميَّ
بصفتـــه متصدر الترتيب، أو الخســـارة 

ليتأهـــل  أهـــداف   5 مـــن  أقـــل  بفـــارق 
الـــذي  الكويـــت  مـــع  الثانـــي  بالمركـــز 
ســـيتصدر في حال فـــوزه على الفريق 

اإليراني في مباراته األخيرة. 
ويدين ممثـــل كرة اليد البحرينية بهذا 
الفوز لألداء الجبـــار الذي قدمه العبي 
النجمة بالمباراة عموًما والشوط الثاني 
خصوصـــا مع حـــدوث فـــارق األهداف 
للكويـــت والنقـــص العـــددي الـــذي لعبه 
النجمة مع طرد أحد الفرنســـيين وتاله 
إيقـــاف محمـــد ميـــرزا، إال أن تحســـن 
الجانـــب الدفاعي من جهة وبروز علي 
عيد ومحمد حبيب هجومًيا وتسجيل 
مكنـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن  األهـــداف 
الفريـــق من العـــودة ومعادلـــة النتيجة 
وخطـــف المباراة بهـــدف محمد حبيب 

جانب من المباراة مع الثانية األخيرة.

من منافسات دوري جماهير السلة

بحرينيات يمارسن رياضة كمال األجسام بالخفاء
عائشة أحمدي في لقائها ببرنامج “صافرة”:

والعبــة  األجســام  لكمــال  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  كشــفت 
الجوجيتســو عائشــة أحمــدي عــن وجــود بحرينيــات يمارســن رياضــة كمــال 
األجسام ولكنهن ال يكشفن عن أنفسهم خوفا من العادات والتقاليد السائدة 
في المجتمع، مشيرة إلى أن من حق الفتاة ممارسة هذه الرياضة التي ال تعد 

حكرا على الرجل ولكن “اللباس” ربما يشكل العائق األكبر أمامهن.

وقالـــت أحمدي في حوارهـــا ببرنامج 
“صفـــارة” الـــذي يقدمه رئيس القســـم 
الرياضـــي الزميـــل أحمـــد كريـــم، إنـــه 
يمكـــن إقامة بطـــوالت نســـائية لكمال 
األجســـام فـــي أماكـــن مغلقـــة خاصـــة 
بالنســـاء، مشيرة إلى أن تلك الرياضة 
ليس لها أي تأثير على المرأة في حال 

مارستها بصورة صحيحة.
مفيـــدة  عمومـــا  “الرياضـــة  وأضافـــت 
للصحـــة النفســـية والبدنيـــة واللياقـــة 
وأنصـــح كل فتـــاة بممارســـة الرياضة 
لتكـــون أســـلوب حيـــاة ولتخـــرج منها 

الطاقة السلبية..”.
وذكـــرت أحمـــدي أنهـــا كانـــت تمارس 

لعبة كرة الســـلة في صغرها ثم تركت 
الرياضة حتى عاودت نشاطها البدني 
فـــي العـــام 2011 من خالل االشـــتراك 
)جيـــم(  الصحيـــة  األنديـــة  أحـــد  فـــي 
بهـــدف اتبـــاع برنامج رياضـــي إلنزال 
وزنها ولكنها تحب التحدي، فواصلت 
ممارســـة الرياضـــة لمـــا لها مـــن فوائد 
كثيـــرة، لتتجـــه فيمـــا بعـــد لممارســـة 
الجوجيتســـو التـــي تجمـــع بيـــن القوة 

البدنية والذكاء.
وشددت أحمدي على أن رياضة كمال 
األجســـام ال تؤثـــر علـــى أنوثـــة المرأة 
وهيئتهـــا متـــى مـــا كانـــت الممارســـة 
اســـتخدام  عـــن  وبعيـــدة  صحيحـــة 

المحظورات مثل المواد المنشطة.
ممارســـة  بـــدأت  “عندمـــا  وأضافـــت 
الرياضـــة في )الجيـــم( ورفـــع األوزان 
تلقيت العديد مـــن االنتقادات، ولكني 
أهلي وأصدقائي شجعوني ومنحوني 
حافـــزا للمواصلة حتى قـــررت دخول 
علـــى  والحصـــول  االتحـــاد  عضويـــة 
شـــهادة التحكيم ألول أول حكمة في 
لعبـــة كمال األجســـام وطموحـــي نيل 

الشارة الدولية..”.
وتشـــارك أحمـــدي فـــي إدارة بطوالت 
ولقيـــت  األجســـام  لكمـــال  الرجـــال 
كل الدعـــم مـــن رئيـــس لجنـــة الحكام 
طموحهـــا  أن  وذكـــرت  والالعبيـــن، 
المقبـــل هو عمل مشـــروع يفيد الفتاة 
البحرينيـــة مـــن خـــالل عمـــل دورات 
خاصـــة لتوعيـــة الســـيدات وتثقيفهم 

بفوائد الرياضة.

ورأت أحمـــدي أن النـــواب ال يدعمون 
الرياضـــة، متمنيـــة أن يكـــون لهم دور 
أكبر، كمـــا دعمت حملة صحيفة البالد 
باألعضـــاء  للتبـــرع  جديـــدة(  )حيـــاة 
بعـــد الوفـــاة واعتبـــرت تلـــك الخطوة 
األشـــخاص  حيـــاة  إلنقـــاذ  بالجريئـــة 
وأوصـــت  والثـــواب  األجـــر  وكســـب 
أحمدي )أطال هللا في عمرها( عالنية 

بالتبرع بأعضائها.

الزميل أحمد كريم محاورًا ضيفة برنامج “صافرة”

االتحاد البحريني لكرة القدم

قال األمين العـــام لالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم راشـــد الزعبـــي، إن فترة اســـتقبال 
المقترحـــات التطويريـــة الخاصـــة بدوري 
ناصر بـــن حمد الممتاز للموســـم الرياضي 

 - ٢٠٢٢
 ٢٠٢٣ أغلقـــت يـــوم الخميـــس ٢٣ يونيـــو 

الجاري.
وأشـــار الزعبـــي إلـــى اســـتالم االتحـــاد ٣ 
خطابـــات من أندية أعضـــاء وهي النجمة 
والمالكيـــة وســـترة، وتضمنـــت مقترحات 

تنظيميـــة وإداريـــة وإعالمية وتســـويقية 
وتحفيزيـــة لجماهير دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، كمـــا تســـلم االتحـــاد مقترحـــات 
حســـاب  مـــن  اإلطـــار  ذات  فـــي  أخـــرى 
“مالعبكـــم”، عـــالوة علـــى مقترحـــات من 
مملكـــة  خـــارج  مقيـــم  عربـــي  صحافـــي 

البحرين.
وبّين الزعبي أن جميع ما ورد إلى االتحاد 
مـــن أفـــكار ومقترحات هي محـــط تقدير 
إذ  اإلدارة،  مجلـــس  قبـــل  مـــن  واهتمـــام 

ستعكف اإلدارة التنفيذية باالتحاد خالل 
هذه الفترة على فرز األفكار والمقترحات 
وتحويلها على اللجان المختصة باالتحاد 
ومـــدى  برأيهـــا  واالســـتئناس  للدراســـة 

جدوى تطبيقها.
وأكد األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم أن التفاعـــل المشـــكور الـــذي أبدته 
الجهـــات المذكـــورة مـــع تعميـــم االتحـــاد 
والمقترحـــات  األفـــكار  اســـتقبال  بشـــأن 
التطويريـــة يعكس االهتمـــام الكبير لهذه 

الجهـــات )أندية أو وســـائل إعـــالم( في أن 
تكون شـــريًكا فاعالً مع االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، عبـــر إســـهاماتها المختلفـــة 
التي تعزز من أســـباب النجـــاح التنظيمي 
لمســـابقات وأنشـــطة االتحاد كافة. ولفت 
في ختـــام تصريحه إلى أن هـــذا التفاعل 
جّســـد أهمية تكامـــل العالقة بين مختلف 
لتســـخير  الرياضيـــة؛  المنظومـــة  أركان 
اإلمكانـــات وبذل الجهود الرامية للتطوير 

المنشود.

3 أندية تقدم مقترحاتها التطويرية لدوري ناصر بن حمد
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البحريـن تشـارك بـدورة األلعـاب العالميـة فـي أميركـا
البحرينية  األولمبية  اللجنة  تشارك 
في النسخة الحادية عشرة من دورة 
في  ستقام  الــتــي  العالمية  األلــعــاب 
المتحدة  بالواليات  برمنغهام  مدينة 
األميركية، التي ستقام خالل الفترة 

من 7 لغاية 17 يوليو المقبل.
ويمثل مملكة البحرين في منافسات 
الدورة 3 العبين وهم كل من العب 
والعب  منفردي  علي  الجوجيتسو 
ــاح والعــــب  ــبـ الـــســـنـــوكـــر حــبــيــب صـ
ــذيــن  ــرش ال الـــدواثـــلـــون مـــوســـى قــ
خطفوا بطاقة التأهل لدورة األلعاب 

العالمية.
وستسجل مملكة البحرين مشاركتها 
ــــدورة األلــعــاب  ــــى ب الــتــاريــخــيــة األول
العالمية التي ينظمها اتحاد األلعاب 
الــعــالــمــيــة كـــل 4 ســـنـــوات بــعــد عــام 

األولمبية  األلعاب  دورة  انتهاء  من 
غير  لأللعاب  مخصصة  دورة  وهــي 
نحو  خاللها  سيتنافس  األولــمــبــيــة، 
يمثلون  وريــاضــيــة  ريــاضــي   3600
تــقــام  ــة  ــاضـ ريـ  36 فـــي  ــة  ــ دولـ  100

فعالياتها في 15 موقعا.
البحرينية  األولمبية  اللجنة  وقامت 
ــاون مـــــع كـــــل مـــــن اتـــحـــاد  ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
الجوجيتسو  واتـــحـــاد  الــتــرايــثــلــون 
ــاردو والـــســـنـــوكـــر  ــيــ ــ ــل ــ ــب ــ ــاد ال واتـــــحـــ

المشاركة  لهذه  والترتيب  بالتنسيق 
العالمية.

وكان الالعب موسى قرش قد تأهل 
حقق  بعدما  الدواثلون  مسابقة  في 
البطولة اآلسيوية  الرابع في  المركز 
البحرين  مملكة  فــي  أقــيــمــت  الــتــي 
تأهل  بينما  الــفــائــت،  مـــارس  بشهر 

المميزة  العروض  بعد  حبيب صباح 
التي قدمها في بطولة العالم وبطولة 
ربع  للدور  تأهله  إثــر  للسنوكر  آسيا 

النهائي في البطولتين.
أما العب الجوجيتسو علي منفردي 
المرتبة  فــي  حــل  بعدما  تأهل  فإنه 
ــدورة  ل الــمــؤهــل  بالتصنيف  الثانية 

على  حصل  حيث  العالمية  األلعاب 
ثــانــي أعــلــى مــعــدل نــقــاط مــن بين 
أفضل 5 العبين على مستوى العالم 
كــيــلــوجــرامــا،   77 تــحــت  وزن  ــي  فـ
مــن خــالل مــشــاركــاتــه فــي بطوالت 
ــي  ــ ــدول ــ ــن اآلســــيــــوي وال ــ ــادي ــحــ ــ االت

للجوجيتسو.

ــة  ــ ــالث ــ ــث ــ ويــــــجــــــري الــــــالعــــــبــــــون ال
تــحــضــيــراتــهــم وتــدريــبــاتــهــم بــهــدف 
االستعداد األمثل للمشاركة العالمية.
العالمية  األلـــعـــاب  اتــحــاد  وتــأســس 
العام 1980 وهو منظمة غير ربحية 
مــعــتــرف بــه مــن الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 

الدولية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

يتنافس فيها 
3600 رياضي 

في األلعاب غير 
األولمبية

ــمــبــيــة  ــلــجــنــة األول تــــوج نـــائـــب رئـــيـــس ال
علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  البحرينية 
الوطني  منتخبنا  خليفة  آل  خليفة  بــن 
تحت  والناشئات  للناشئين  الطاولة  لكرة 
التي  آســيــا  غــرب  بطولة  بلقب  عــامــا   19
 2022 يونيو   25 السبت  مساء  اختتمت 
بحضور  الــطــاولــة  كــرة  اتــحــاد  على صالة 
للرياضة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
ــيـــس االتـــحـــاد  ــرحــمــن عــســكــر ورئـ ــدال عــب
البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة ورئيس اتحاد غرب 
آسيا لكرة الطاولة طارق الزعبي ورئيس 
االتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي 

وعدد من كبار الحضور والمدعوين.
بن  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  وتـــوج 
بطل  الناشئين  منتخب  خليفة  آل  خليفة 
والميداليات  األول  بالمركز  آســيــا  غــرب 
من  والــمــكــون  ــفــرق(  ال )مسابقة  الذهبية 
سلمان محمد، فاضل عباس، علي عباس 
مجيد  حسن  حسين  سيد  عــبــدالــوهــاب، 
بعد تغلبه على نظيره القطري في النهائي 

بنتيجة 3/0.
بطالت  الناشئات  منتخب  سموه  وتــوج   
والميداليات  األول  بالمركز  آســيــا  غــرب 
من  والــمــكــون  ــفــرق(  ال )مسابقة  الذهبية 
مريم العالي، فاطمة العالي، أمرونا أميد، 
منتخب  على  تغلبهن  بعد  الخياط  دانــة 
سوريا في النهائي بنتيجة 3/1، فيما توج 
طارق الزعبي رئيس اتحاد غرب آسيا كال 
من منتخب قطر للناشئين بالمركز الثاني 
سوريا  ومنتخب  الفضية  والــمــيــدالــيــات 

للناشئات بالمركز ذاته.
الناشئين  منتخب  تأهل  النتيجة  وبتلك 

التي  آسيا  كــأس  بطولة  إلــى  والناشئات 
ستقام في الوس خالل الفترة من 1 لغاية 

6 سبتمبر المقبل.
وبهذه المناسبة، نقل سمو الشيخ عيسى 
لألبطال  خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 

األول  النائب  وتقدير  تهاني  والــبــطــالت 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
األبطال  وهنأ  خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد 

يعكس  الــذي  المتميز  باإلنجاز  والبطالت 
المكانة المرموقة لكرة الطاولة البحرينية 
القاعدة  ومتانة  آسيا  غرب  مستوى  على 

المحلية من الالعبين والالعبات.
وهنأ سموه الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

يترجم  ــذي  ــ ال ــاز  اإلنـــجـ ــهــذا  ب خــلــيــفــة  آل 
في  االتــحــاد  بذلها  التي  الكبيرة  الجهود 
سبيل دعم وتهيئة الالعبين والالعبات من 
أجــل تحقيق هــذا اإلنــجــاز، مشيدا سموه 
والناشئات  الناشئين  منتخبي  بذله  بما 

اللقب  تحقيق  عن  أثمتر  مجهودات  من 
سموه  مثنيا  واســتــحــقــاق،  جــــدارة  بــكــل 
على الطاقم الفني واإلداري وما بذله من 
عطاء نتجه عنه تحقيق اللقب ورفع علم 

المملكة عاليا.
وأكد سموه أهمية البناء على هذا اإلنجاز 
لالعبين  الــرعــايــة  أشــكــال  جميع  وتقديم 
والـــالعـــبـــات مـــن أجـــل مــواصــلــة مسيرة 
األولمبية  اللجنة  دعم  مؤكدا  اإلنجازات، 
بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة  البحرينية 
في  الطاولة  كــرة  التحاد  خليفة  آل  حمد 
مؤكدا  الــنــجــاحــات،  تلك  اســتــمــرار  سبيل 
الدعم  سبل  جميع  توفير  أهمية  ســمــوه 
باعتبارهم  القاعدة  لمنتخبات  والمساندة 
الــمــســتــقــبــل والـــذيـــن يــعــول عليهم  ــواة  ــ ن
مــن أجـــل مــواصــلــة تمثيل كـــرة الــطــاولــة 
بمختلف  صـــــورة  بــأفــضــل  ــبــحــريــنــيــة  ال

االستحقاقات الخارجية.
بن  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  ــاد  وأشـ
خليفة آل خليفة بجهود االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة وجميع اللجان العاملة التي 
أثــمــرت عــن نــجــاح تنظيم بــطــولــة غــرب 
آسيا لكرة الطاولة تحت 19، والذي يعتبر 
استضافة  في  االتحاد  لنجاحات  امتدادا 
والــقــاريــة،  اإلقليمية  الــبــطــوالت  مختلف 
يلعبه  الـــذي  ــبــارز  ال بــالــدور  منوها ســمــوه 
برئاسة  الطاولة  لكرة  آسيا  غــرب  اتــحــاد 
ورعاية  تطوير  سبيل  في  الزعبي  طــارق 

اللعبة في دول منطقة غرب آسيا.
وتمنى سموه في ختام تصريحه لالتحاد 
الشيخة  برئاسة  الطاولة  لكرة  البحريني 
دوام  خليفة  آل  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  حــيــاة 

التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج منتخب الناشئين والناشئات بلقب بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة
نقل لألبطال والبطالت تهاني خالد بن حمد

منتخب الناشئين بطل غرب آسيا

عيسى بن علي يتوج منتخب الناشئين

عيسى بن علي يتوج منتخب الناشئات

سموه يتوج منتخب الناشئات

منتخب الناشئين يرفع الكأس سموه في صورة تذكارية مع حكام البطولة

علي منفردي حبيب صباح موسى قرش
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محمد عباس يعود لطاولة البحرين رسميا
سيواصل احترافه بالدوري الصربي

وقع العب منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة محمد عباس عقد انتقاله 
الــبــحــريــن ليمثل  ــنــادي  ل الــرســمــي 
“الغزال” في الموسم المقبل 2022 

.2023 -
خاص  تصريح  فــي  عباس  وقــال 
لـــ “الــبــالد ســبــورت” إنــه وقــع عقد 
البحرين  لــنــادي  رســمــيــا  انــتــقــالــه 

الموسم  في  صفوفه  عن  ليدافع 
المقبل بعد أن مثل نادي سار في 

الموسم المنصرم.
ــبــحــريــن أحــد  ــادي ال ــ ــ ــاف “ن ــ وأضــ
البطوالت  على  المنافسة  األندية 
ناد  وهــو  الــطــاولــة،  لكرة  المحلية 
صــاحــب إنــجــازات وأحـــد أقطاب 
اللعبة في المملكة.. والسبب اآلخر 
الوطيدة  العالقة  هي  له  لعودتي 

الــتــي تــربــطــنــي بــرئــيــس الــجــهــاز 
الماجد،  راشـــد  السابق  والــالعــب 
ظن  حسن  عند  أكــون  أن  متمنيا 

إدارة وجماهير نادي البحرين..”.
ــدأ خـــوض  ــ ــه بـ ــ وقــــــال عـــبـــاس إنـ
ــتــدريــبــيــة مـــع نـــادي  الــحــصــص ال
الــبــحــريــن تــحــت قــيــادة الــمــدرب 
المصري عمرو رضا ممتدحا أداء 
بالخبرة  يمتاز  الــذي  األخير،  هــذا 

ــمــعــرفــة مـــن خـــالل تــدريــبــاتــه  وال
المميزة.

عباس  قــال  متصل  صعيد  وعلى 
إنه سيواصل مسيرته االحترافية 
مع نادي النجمة الحمراء الصربي 
ــعــب فـــي صــفــوفــه  ــل ــالل ال ــن خــ مـ
شــهــورا عــدة ثــم االلــتــحــاق بنادي 
الــبــحــريــن لـــخـــوض الــمــســابــقــات 

المحلية.

حسن علي

محمد عباس بقميص البحرين

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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“العلوم التطبيقية” تهنئ الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية
الجامعة تطرح 4 برامج جديدة بالتعاون مع “لندن ساوث بانك البريطانية”

هنـــأ رئيس جامعـــة العلـــوم التطبيقية 
غســـان عواد جميع الطلبـــة الناجحين 
فـــي الثانوية العامة وذويهم بمناســـبة 
وتحقيقهـــم  وتخرجهـــم  نجاحهـــم 
هـــذا اإلنجـــاز فـــي ظل ظـــروف صعبة 
عاشـــها الطلبة وأولياء األمور فرضتها 
جائحة كورونا، مشـــيًرا إلى أن جامعة 
العلـــوم التطبيقية فخـــورة بكل طالب 
وتمكـــن  المســـؤولية  قـــدر  علـــى  كان 
مـــن النجاح وبـــدأ مرحلـــة جديدة من 
حياته الدراسية، بثبات وعزيمة؛ لبناء 

مستقبله في المرحلة الجامعية.
بالجهـــود  الجامعـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
التـــي بذلتهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الســـتدامة التعليم والتعلم بالرغم من 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي عاشـــتها 
مملكـــة البحرين والعالم خالل األعوام 
الماضيـــة، ونجاح الـــوزارة في تخطي 

هـــذه الظـــروف باعتماد نتائـــج الطلبة 
الثانويـــة،  المرحلـــة  مـــن  الخريجيـــن 
متقدًمـــا بالتهنئـــة إلـــى وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم ماجـــد بـــن علـــي النعيمـــي، 
وجميـــع منتســـبي الـــوزارة علـــى هـــذا 
النجاح الذي يؤكـــد قدرة الوزارة على 
التعامـــل مع مختلـــف الظروف لضمان 

استمرار العملية التعليمية.
وأعـــرب رئيـــس الجامعة عن ســـعادته 
بطرح جامعـــة العلوم التطبيقية أربعة 
برامـــج جديـــدة بالتعـــاون مـــع جامعة 
لنـــدن ســـاوث بانـــك البريطانية تتمثل 
فـــي البكالوريوس في القانون، وإدارة 
الميكانيكيـــة،  والهندســـة  األعمـــال، 
والهندســـة الكهربائيـــة واإللكترونيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى تخصصـــات الهندســـة 
التـــي  المعماريـــة  والهندســـة  المدنيـــة 
خرجـــت الجامعـــة الدفعـــة األولى من 

طلبتها هذا العام.
وأوضح رئيس الجامعة أن التســـجيل 
مســـتمر للفصل الدراسي األول 2022 
- 2023، فـــي التخصصـــات البريطانية 
فـــي  البكالوريـــوس  وتخصصـــات 
الحقـــوق، إدارة األعمـــال، المحاســـبة، 
العلـــوم  والمحاســـبة،  الماليـــة  العلـــوم 
السياســـية، نظم المعلومـــات اإلدارية، 
علم الحاســـوب، التصميم الجرافيكي، 
وتخصصـــات  الداخلـــي،  التصميـــم 
والقانـــون  القانـــون،  فـــي  الماجســـتير 
البشـــرية،  المـــوارد  وإدارة  التجـــاري، 
وإدارة األعمال، والمحاسبة والتمويل.
وصرح غسان عواد بأن الجامعة تقدم 
التســـهيالت  مـــن  مجموعـــة  لطلبتهـــا 
والخصومات على الرســـوم الدراســـية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعد الطلبـــة 
العلمـــي  تحصيلهـــم  اســـتكمال  فـــي 

بالمتفوقيـــن  الخاصـــة  كالخصومـــات 
الدارســـين  واإلخـــوة  والرياضييـــن، 
بالجامعة، وصندوق دعم الطالب الذي 
يقدم منًحا دراسية للطلبة المتفوقين 
والطلبة المتعثرين، هذا باإلضافة إلى 
السماح للطلبة بدفع الرسوم الدراسية 
علـــى 3 أقســـاط ميســـرة فـــي الفصـــل 

الدراسي الواحد.
وختم رئيس الجامعة حديثه باإلشارة 
إلى أن الطلبـــة الراغبين بالتعرف أكثر 
على برامج الجامعة يمكنهم التواصل 
الواتســـاب  رقـــم  علـــى  الجامعـــة  مـــع 
المخصـــص لقبـــول الطلبـــة الجدد في 
جميـــع  داعًيـــا   ،66633770 الجامعـــة 
الجامعـــة  موقـــع  زيـــارة  إلـــى  الطلبـــة 
اإللكترونـــي وحســـاباتها الخاصـــة عبر 
فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
االنســـتغرام والسنابشات، والفيسبوك، 

علـــى  االتصـــال  أو  واليوتيـــوب 
 16036395 الســـاخن  الخـــط  أرقـــام 
 -  16036397  -  16036396  -
لالطـــالع   16036399  -  16036398
عـــن  المعلومـــات  مـــن  مزيـــد  علـــى 
األول  الدراســـي  للفصـــل  التســـجيل 

.2023 - 2022
يذكـــر أن جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
حصلـــت أخيـــرا على االعتمـــاد الدولي 
لوكالـــة ضمـــان جـــودة التعليـــم العالي 
البريطانيـــة )QAA(، كواحـــدة من بين 
13 مؤسســـة مـــن مؤسســـات التعليـــٍم 
العالي في العالـــم، والجامعة الوحيدة 
فـــي مملكة البحرين التي تحصل على 
هذا االعتماد، كما تم تصنيفها كأفضل 
جامعـــة خاصـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
وفي المركز 561 - 570 على مســـتوى 
العالـــم، لتكـــون بذلـــك أول جامعة في 
البحرين يتم تصنيفها في هذه المرتبة 
المتقدمـــة بحصولهـــا علـــى مركـــز أقل 
من 600 على مســـتوى العالم في أحد 
أكثـــر التصنيفـــات العالميـــة للجامعات 
تميًزا، وواحد من أهم ثالثة تصنيفات 

للجامعات حول العالم.

عـــن   Innovative Taste W.L.L مجموعـــة  أعلنـــت 
افتتـــاح متجـــر الحلـــوى الشـــهير Creme فـــي الليـــوان، 
وهو أحد المشـــروعات متعـــددة االســـتخدامات المميزة 
التي طورتها شـــركة عقارات الســـيف بمنطقة الهملة في 

المحافظة الشمالية. 
ُيعـــّد متجر الحلـــوى الشـــهير Creme في الليـــوان الفرع 
الـــذي  والثانـــي  البحريـــن  مملكـــة  مســـتوى  علـــى  األول 
ُيفَتتـــح خـــارج مدينـــة لنـــدن، حيـــث يقـــع على مســـاحة 
قدرها 110 أمتـــار مربعة في قلب الليوان، ليقدم تجربة 
ضيافـــة فريدة من نوعها في مجـــال إنتاج الكعك المميز 
واآليس كريم والقهوة المختصة، إلى جانب المخبوزات 
الكالســـيكية التـــي تخبز يومًيـــا وتقدم طازجـــة للزبائن. 
وقـــد أسســـت مجموعـــة بي فـــي ســـي “BVC” المرموقة 
ومقرها لندن، متجر Creme، حيث يقف وراء إبداعاتها 

فـــي عالم المخبـــوزات وفنـــون الحلويـــات الراقية فريق 
فرنسي محترف يقدم كل ما هو إبداعي في المخبوزات 
علـــى اختـــالف أنواعها، خصوصا الكعك اللندني الشـــهير 
“الكوكيـــز” وغيره مـــن المأكوالت الخفيفة والمشـــروبات 
الباردة منها والســـاخنة.  وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف “يســـعدنا اإلعـــالن عـــن 
افتتـــاح عالمـــة تجاريـــة عالميـــة غنية عـــن التعريف في 
عالـــم المخبـــوزات والحلـــوى الفاخـــرة، وكلنـــا فخـــر فـــي 
اختيار Creme لليوان بهدف التوسع إقليمًيا، فإنما يدل 
على ما يقدمه مشـــروع الليوان من مرافق عصرية تلبي 
احتياجـــات الشـــركات الباحثـــة عن التميز والتوســـع في 
قاعدة عمالئها. ونحن بدورنا في شـــركة عقارات السيف 
نتطلع إلـــى افتتاح مزيد من العالمـــات التجارية الرائدة 

في قطاعات الضيافة والتسوق بمشروع الليوان”.

من جانبه، قال الشريك المؤسس لمجموعة بي في سي 
غابرييـــل “يســـّرنا افتتاح متجـــر Creme األول من نوعه 
فـــي مملكة البحريـــن انطالًقا من مشـــروع الليوان. ومن 
خالل فرعنا الثاني خارج لندن، ســـنواصل تقديم مفهوم 
مبتكر ومرفـــه للمخبوزات والحلويـــات اللندنية الفاخرة 
بلمسات أوروبية يتوق لها المواطنون والمقيمون وزوار 

المملكة من دول الجوار”.

يقدم تجربة ضيافة فريدة في مجال إنتاج الكعك واآليس كريم والقهوة المختصة

متجر الحلويات “Creme” يفتتح ثاني فرع خارج لندن بمشروع الليوان

األول  محمـــد  الملـــك  جامعـــة  تنظـــم 
فـــي وجدة بالمملكة المغربية أســـبوع 
الـــذكاء االصطناعـــي ابتـــداًء مـــن 27 
يونيـــو وبمشـــاركة خبـــراء وباحثيـــن 
في الـــذكاء االصطناعي من 15 دولة، 
مـــن بينهـــم: إســـبانيا، فرنســـا، ألمانيا، 
الواليات المتحدة األميركية، المغرب 
ومملكة البحرين، حيث يقدم جاســـم 
حاجـــي، رئيـــس المجموعـــة العالميـــة 
علميـــة  ورقـــة  االصطناعـــي  للـــذكاء 
عـــن الذكاء االصطناعـــي في المنطقة 
المســـتقبلية  واآلفـــاق  والتحديـــات 

ممثالً مملكة البحرين.
يذكـــر أن حاجي شـــارك في مؤتمرات 

الذكاء االصطناعي عن بعد وحضوريًا 
خالل الشـــهر الجاري فـــي يونان، دبي 

والهند.

ارتفع النفط أكثر من 3 % بتعامالت نهاية األســـبوع، مدعوما بنقص المعروض، 
وســـط استقرار أســـبوعي في أســـعار برنت وانخفاض محدود ألســـعار نايمكس 
بنســـبة 0.3 % على أســـاس أسبوعي مع اســـتمرار مخاوف من أن ارتفاع أسعار 

الفائدة قد يدفع االقتصاد العالمي إلى الركود.
وارتفعـــت العقـــود اآلجلة لخام برنـــت 3.07 دوالر أو 2.8 % إلـــى 113.12 دوالر 
للبرميـــل، بينمـــا صعـــدت العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط األميركي 

3.35 دوالر أو 3.2 % إلى 107.62 دوالر للبرميل.

حاجي يشارك بأسبوع الذكاء 
االصطناعي في وجدة المغربية

أسعار النفط ترتفع 3 % بآخر جلسات األسبوع

إطالق أكبر خطة منح دراسية في تاريخها

جامعة “UTB” تقيم اليوم المفتوح لتدشين برامجها الجديدة
البحريـــن  للتكنولوجيـــا  جامعـــة  تقيـــم 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  برعايـــة   ،UTB
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس 
أمناء مجلس التعليـــم العالي، الدكتورة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج 
آل خليفـــة، اليـــوم المفتـــوح والمعـــرض 
البرامـــج  لتدشـــين  وذلـــك  المصاحـــب 
الجديـــدة للجامعـــة وإعـــالن أكبر حزمة 
للمنـــح الدراســـية فـــي تاريـــخ الجامعـــة 
فـــي  الدراســـة  فـــي  للطلبـــة والراغبيـــن 
وإســـتراتيجيتها  بهويتهـــا  الجامعـــة 
الجديـــدة، وذلـــك ابتـــداًء مـــن الســـاعة 
الحاديـــة عشـــرة وحتـــى التاســـعة مـــن 
مساء الثالثاء  28 يونيو 2022 والمقام 
فـــي مركـــز المؤتمـــرات بمنتجـــع وســـبا 

العرين.
البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس   وصـــرح 
للتكنولوجيا حسن علي المال، بأن اليوم 
المفتـــوح والمعـــرض المصاحب يهدفان 
إلـــى تعريـــف الطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم 
والمؤسســـات العامة والخاصة بالبرامج 
الجديـــدة للجامعـــة التـــي تـــم ترخيصها 
من قبـــل مجلس التعليـــم العالي الموقر 
مؤخـــًرا؛ وذلك من أجـــل توفير خيارات 
متعـــددة للطلبة لرســـم مســـتقبلهم نحو 
الحيـــاة العمليـــة، عـــالوة علـــى تدشـــين 
الجامعـــة ألكبـــر حزمة للمنح الدراســـية 
منـــذ تأسيســـها، تشـــمل جميـــع برامجها 
معربًا عـــن اعتزازه بثقة مجلس التعليم 
العالي بالجامعة من خالل الترخيص لها 
بطـــرح برنامـــج بكالوريـــوس العلوم في 
الهندســـة البيئيـــة والبرنامـــج التمهيدي 
الدولي المطروح بالتعاون مع المؤسسة 

.NCUK التعليمية البريطانية
وتقـــدم المـــال بخالـــص الشـــكر والتقدير 
لوزير التربيـــة والتعليم ورئيس مجلس 
امنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي، ماجـــد 
بـــن علـــي النعيمـــي، وإلـــى األميـــن العام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
الدكتـــورة الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، علـــى دورهـــم الرائد 

والملموس في دعم الجامعة، وجهودهم 
الكبيرة في االرتقاء بالتعليم العالي في 
مملكـــة البحريـــن لإلســـهام  بفعالية في 
رفـــد اوق العمـــل بالكفـــاءات المطلوبة. 
بخالـــص  “أتقـــدم  المـــال  حســـن  وقـــال 
الشـــكر والتقديـــر لألمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس 
علـــى  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
رعايتها اليوم المفتوح للجامعة ودعمها 
الالمحـــدود لخطة الجامعـــة التطويرية 
ومـــا نلحظه ونلمســـه مـــن تطويـــر كبير 
فـــي إجراءات وآلية عمـــل فريق األمانة 
العامـــة لمجلس التعليم العالي وســـرعة 
فـــي التجاوب والتواصل مع مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي ممـــا يســـهم فـــي رفـــع 
التعليـــم  وقطـــاع  الجامعـــات  قـــدرات 
العالي التنافســـية، مثمنين هذه الجهود 
ومتمنين لســـعادتها المزيد من التوفيق 
والســـداد فـــي أداء مهامهـــا بمـــا يخـــدم 
المملكـــة ومســـيرتها التنمويـــة”. كما عبر 
المال عن تقديره لمجلس إدارة الجامعة 
برئاسة هشام الريس، الرئيس التنفيذي 
الماليـــة،  اتـــش  اف  جـــي  لمجموعـــة 
ومجلـــس أمناء الجامعـــة على االهتمام 
بتطويـــر الجامعـــة وتهيئـــة كل الظروف 
واالمكانيـــات مـــن أجل تحقيـــق أهداف 
الخطة االستراتيجية الجديدة للجامعة 
وأداء  الجامعـــة  بمخرجـــات  واالرتقـــاء 

الطلبة ومهاراتهم.
 علـــى الجانـــب اآلخـــر، ذكـــر المـــال بـــأن 
الترخيـــص الصـــادر للجامعـــة قد شـــمل 
برامج مهمة ومطلوبة لسوق العمل منها 
بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية 
وهـــذا البرنامـــج يعتبـــر األول مـــن نوعه 
في مملكة البحرين، حيث تم تصمميمه 
بعد االطالع على أفضل الممارسات في 
الجامعـــات العالمية التي تطـــرح برامج 
ســـد  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف  مماثلـــة. 
ثغـــرة مهمة في ســـوق العمل في تزويد 
بمهندســـين  والشـــركات  المؤسســـات 
بيئييـــن على أعلـــى مســـتوى للعمل في 
الطاقـــة  وتكنولوجيـــا  البيئـــة  مجـــاالت 

الخضـــراء والتـــي تشـــهد اليـــوم تناميـــا 
غيـــر مســـبوق؛ بهـــدف تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة التي تـــم اعتمادها 
عالميـــا والتصـــدي للتغييـــرات المناخية 
واالستخدام األمثل لتكنولوجيا الطاقة، 
بربـــط  ســـتقوم  الجامعـــة  أن  وأضـــاف 
البرنامـــج بشـــكل وثيق مع المؤسســـات 
والشـــركات الحكوميـــة والخاصـــة مـــن 
أجـــل تخريج مهندســـين بيئييـــن لديهم 
التـــي  الالزمـــة  والمهـــارات  المعرفـــة 
يتطلبها سوق العمل المحلية واإلقليمية 
والعالميـــة، مضيًفـــا “أننـــا علـــى ثقـــة بأن 
خريجـــي هـــذا البرنامج المتميز ســـوف 
يشـــكلون إضافة نوعيـــة ومهمة للجهود 
المبذولة؛ من أجل بيئة مستدامة وعالم 
أفضل لألجيـــال القادمة”. أمـــا البرنامج 
الجديد الثانـــي، فهو البرنامج التمهيدي 
الدولي المطروح بالتعاون مع المؤسسة 
البريطانية NCUK الـــذي يتيح الفرصة 
مملكـــة  فـــي  العامـــة  الثانويـــة  لحملـــة 
البحرين ودول مجلس التعاون والدول 
التمهيديـــة  الســـنة  الســـتكمال  االخـــرى 
فـــي جامعة UTB وقبولهـــم بعد انهائهم 
البرنامـــج بنجـــاح فـــي واحدة مـــن أكثر 
مـــن 50 جامعـــة بريطانيـــة وعالمية، 10 
منهـــا مصنفة ضمن أفضـــل 100 جامعة 
فـــي العالم. وأضاف أن هذا البرنامج قد 
تـــم تصميمه من قبل NCUK بالشـــراكة 
مع جامعات رائدة في المملكة المتحدة 
وأســـتراليا ونيوزلنـــدا وكنـــدا والواليات 

المتحدة األميركيـــة؛ من أجل الحصول 
على القبـــول في الجامعـــات البريطانية 
والعالميـــة بعـــد انهاء الطالـــب متطلبات 
هـــذا المقـــرر بنجـــاح. وبمناســـبة الطرح 
األول للبرنامـــج، فقـــد قامـــت الجامعـــة 
بتقديم دعم بنســـبة 40 % من الرســـوم 

الدراسية.
علـــى جانب آخـــر، ذكر المـــال أن مجلس 
إدارة الجامعـــة قـــد أقـــر مؤخـــًرا خطـــة 
منـــح دراســـية هـــي األكبـــر مـــن نوعهـــا 
شـــرائح  تشـــمل  الجامعـــة  تاريـــخ  قـــي 
مختلفـــة مـــن خريجـــي الثانويـــة العامة 
العـــام  القطاعيـــن  فـــي  والعامليـــن 
للطلبـــة  الدعـــوة  موجًهـــا  والخـــاص، 
التدريـــب  األمـــور ومســـؤولي  وأوليـــاء 
وشـــؤون الموظفيـــن والموظفيـــن فـــي 
المؤسســـات العامـــة والخاصـــة لحضور 
هـــذه الفعاليـــة واالطـــالع علـــى برامـــج 
مـــن  واالســـتفادة  الكاديميـــة  الجامعـــة 
المنـــح الدراســـية المقدمـــة فـــي جميـــع 
التخصصـــات، مضيًفا “أود أن انتهز هذه 
الفرصة ألهنـــئ أبناءنـــا الطلبة خريجي 
اســـتكمالهم  علـــى  العامـــة  الثانويـــة 
المرحلة الثانوية بنجاح وتفوق، متمنًيا 
لهـــم التوفيـــق فـــي مواصلـــة دراســـتهم 
الجامعيـــة، كمـــا نســـعد باســـتقبالهم في 
فعاليـــات اليـــوم المفتـــوح؛ للتعـــرف عن 
قرب علـــى الجامعة وبرامجهـــا ومنحها 
الدراســـية”. علًما بأن التســـجيل مفتوح 

اآلن للعام الدراسي 2022-2023.

أمل الحامد

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  تســـعى 
الجـــذب  فعاليـــات  إلدارة  والمعـــارض 
الســـياحي الصيفـــي 2022، ومـــن أجـــل 
هـــذا طرحت الهيئـــة مناقصة تبحث من 
خاللها عن شـــركات مؤهلـــة تأهيال عالًيا 
لتقديـــم مقترحـــات لفعاليـــات الســـياحة 
ومـــن  فعاليـــات”  “إدارة  البحريـــن  فـــي 
المتوقع أن يبنـــي المزايدون على نجاح 
الهيئـــة خـــالل العـــام وتحقيـــق أقصـــى 

معدالت النجاح. 
مقدمـــي  علـــى  الهيئـــة  واشـــترطت 
لتلبيـــة  عروضهـــم؛  تقديـــم  العطـــاءات 
جميـــع المتطلبات الموضحـــة في وثائق 
المناقصة، وفًقا لكل من السجل التجاري 
المذكور أدناه واألنشـــطة التي تتناســـب 

مـــع كل حقـــل مقـــدم عطـــاء. وتنـــدرج 
أنشـــطة الســـجل التجاري المتعلقة بهذا 
العطاء تحـــت تطلب الهيئة أعلى جودة 
للمعـــدات، وإعـــدادات المكان والســـمات 

اللوجستية.
كمـــا اشـــترطت أن يهـــدف الحـــدث إلـــى 
جـــذب الســـياحة الخليجيـــة واإلقليمية 
المجتمـــع.  فـــي  اإليجابيـــة  وضـــخ 
مقدمـــي  علـــى  كذلـــك  واشـــترطت 
واللوائـــح  الشـــروط  اتبـــاع  العطـــاءات 
والقياسات بأمان من الجهات الحكومية 

مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتالم عطاءات 
الشـــركات المتقدمـــة إلـــى يـــوم األربعاء 
الموافـــق 20 يوليـــو المقبل، على أن يتم 
فتـــح مظاريـــف العطـــاءات فـــي اليـــوم 

التالي.

شركة إلدارة فعاليات الجذب السياحي الصيفي
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يواصــل صنــدوق العمــل “تمكيــن” عقــد سلســلة اللقــاءات الدوريــة مــع مجموعــة متنوعة من 
المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم طرحها حديثا، والتي تهدف إلحداث 
تأثيــر أكبــر فــي االقتصــاد الوطنــي، وذلــك تماشــًيا مــع األولويــات الوطنيــة المطروحة ضمن 
خطــة التعافــي االقتصــادي، باإلضافــة إلى الســعي المســتمر لمواكبــة متغيــرات واحتياجات 
السوق. وتشمل المجموعة رواد أعمال في قطاعات مختلفة مثل تطوير التكنولوجيا واألمن 

السيبراني والمجوهرات والمحاسبة والتدقيق والمطاعم والخدمات الشخصية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تمكين للتواصل 
المســـتمر مـــع أصحاب المؤسســـات المســـتفيدة من 
برامـــج الدعـــم مـــن مختلـــف القطاعـــات ومختلـــف 
األحجـــام لتشـــمل المؤسســـات الناشـــئة والصغيـــرة 
والمتوســـطة والكبيـــرة، والتعـــرف عـــن قـــرب على 
الخطـــط المســـتقبلية التي تســـعى المؤسســـات إلى 
تحقيقهـــا، باإلضافـــة إلى تشـــجيعهم علـــى توظيف 
دعـــم تمكين في االســـتثمار والتوظيـــف والتدريب 

لتحقيق مزيد من النمو والتوسع.
حيـــث التقـــى الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” حســـين رجـــب، بمجموعـــة متنوعـــة مـــن 

المؤسسات المستفيدة، مؤكًدا أهمية هذا التواصل 
لتشـــجيع أصحـــاب المؤسســـات ورواد األعمال إلى 
ايجاد الفرص الجديدة في السوق وتوظيف الدعم 
المقدم من البرامج بصورة تمكن من عملية التحول 
المنشـــود لمواكبـــة متغيرات الســـوق، باإلضافة إلى 
تســـليط الضـــوء على أبرز المؤشـــرات وفرص النمو 
فـــي القطاعات، وحث مؤسســـاته على التوجه نحو 
فـــرص التطويـــر المســـتدامة فـــي أعمالهـــا والتركيز 
علـــى عوامـــل النجاح واالســـتغالل األمثـــل للموارد 
والدعم المقدم فيما يضمن تحقيق األثر من برامج 

“تمكين”.

وتعقيًبـــا علـــى ذلـــك أثنـــى الحضـــور مـــن أصحـــاب 
المؤسســـات علـــى هـــذه المبـــادرة االســـتباقية مـــن 
فريـــق عمل تمكيـــن، مؤكدين أهمية هـــذا االجتماع 
فـــي خلق فرص التعـــاون التي تســـاهم في تحقيق 

األهداف اإلستراتيجية.
حيث أعرب محمود األدرج مؤســـس شـــركة فيرتو 
ثينكو عن مـــدى امتنانه ألعضاء فريق عمل تمكين 

وعلى رأســـهم الرئيس حســـين رجـــب، مؤكًدا مدى 
أهميـــة هـــذه المبـــادرات في خلـــق جســـور التعاون 
بين جميع األطراف المعنية، ما يساهم في التعرف 
علـــى حاجـــات رواد األعمـــال ال ســـيما الجـــدد منهم 
والعمـــل على تعزيز وجودهم في الســـوق، وأضاف 
“ســـاهم هـــذا االجتماع في ســـهولة توصيـــل تقييم 
رواد األعمـــال لبرامج الدعـــم المقدمة كبرامج دعم 

التعـــرف  إلـــى  باإلضافـــة  والتدريـــب،  المؤسســـات 
علـــى فرص الدعم األخرى التي تســـاهم في تطوير 
المشـــروعات وتوســـعها خارج مملكـــة البحرين. كل 
الشـــكر والتقديـــر لتمكيـــن علـــى جهودهـــا المبذولة 
خـــالل الفتـــرة الماضية لدعـــم رواد األعمال والعمل 

بحرص على تنميتها وتوسعها محلًيا وخارجًيا”.
كمـــا أشـــاد مؤســـس شـــركة أوبجيتـــس دي آردت 
الملحوظـــة  التحـــول  بسياســـة  قناطـــي  محمـــود 
التـــي تبناهـــا تمكيـــن حديثـــا، مؤكـــًدا جهـــود فريق 
عمـــل تمكيـــن للتواصل المســـتمر مـــع رواد األعمال 
وادراجهـــم في العملية التطويرية، حيث أكد قائاًل: 
“يســـعدني أن أشارك في سلســـة اجتماعات تمكين 
مـــع أصحاب المؤسســـات، والذي يـــدل على حرص 
اإلدارة التنفيذيـــة بتمكيـــن للتعـــرف علـــى تحديات 
الدعـــم  برامـــج  وأثـــر  األعمـــال ومتطلباتهـــم،  رواد 
الجديدة على خطط عملهم وكيفية المســـاهمة في 
تقديـــم مزيـــد من حلول من أجـــل تحقيق مزيد من 

النماء والتطور والتوسع للمشروعات”.

“تمكين” يواصل عقد لقاءاته مع عدد من المؤسسات للتعرف على خططها المستقبلية
تشجيعهم نحو التطلع للنمو والتوسع واالستغالل األمثل للموارد
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

وّقع األمين العام لالتحاد الهندســـي 
الخزاعـــي،  محمـــد  الخليجـــي 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
“المستشـــارون” لألعمـــال والتنميـــة 
رامي أســـعد يغمـــور، اتفاقية تعاون 
مشـــترك الخميـــس 23 يونيو 2022 

في مدينة الخبر.
“المستشـــارون”  شـــركة  تتولـــى  و 
الموقـــع  وتصميـــم  تطويـــر  أعمـــال 
ومتابعـــة  لالتحـــاد  اإللكترونـــي 
تحديثـــه بصفـــة مهنّيـــة، باإلضافـــة 
التواصـــل  برامـــج  تحديـــث  إلـــى 
عـــن  فضـــال  لالتحـــاد،  االجتماعـــي 
لفعاليـــات  اإللكترونـــي  الترويـــج 
االتحاد وتنفيـــذ األفالم والتصاميم 

فـــي المناســـبات، وتنظيـــم فعاليات 
مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.

االتفاقيـــة  هـــذه  توقيـــع  ويأتـــي 
الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة  بهـــدف 
تاريـــخ  بهـــا  يزخـــر  التـــي  الطويلـــة 

شـــركة  “المستشارون” استناداوإلى 
والتقنيـــة  العقاريـــة  المشـــروعات 
الضخمـــة التي ســـبق أن نفذتها في 
ومـــا  الســـعودية،  أرجـــاء  مختلـــف 

تملكه في هذا المجال.

“الهندسي الخليجي” و “المستشارون” يوقعان اتفاقية تعاون

كشـــفت وكالـــة ســـتاندرد أند بـــورز العالمية عـــن أن األنظمة 
المصرفيـــة لـــدول مجلس التعاون الخليجي ظلت مســـتقرة 
بشـــكل ملحوظ على الرغم من وجودها في منطقة معرضة 

لالضطراب.
وأوضحت في تقرير حديث، أن أكبر عنصر تمويل - الودائع 
المحليـــة الخاصة - قد ازداد على أســـاس ســـنوي على مدار 
العقـــود الثالثـــة الماضيـــة على الرغـــم من سلســـلة األحداث 

اإلقليمية المضطربة.
 ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن حرب الخليج العام 1990 
أدت إلـــى انخفـــاض الودائـــع المحليـــة للقطـــاع الخـــاص في 
المنطقـــة، بينما أثبـــت التمويل الخارجي أنه أقل اســـتقرارًا، 
إذ كانـــت عمليات الســـحب ذات الصلة مؤقتـــة فقط.  وقال 
بنجاميـــن يونـــج، محلـــل االئتمـــان فـــي وكالة ســـتاندرد أند 
بـــورز للتصنيف االئتمانـــي “في حين أن أخذ طبيعة التهديد 
أو الصدمـــة بعين االعتبار مهم بشـــكل واضح، إال أننا نعتقد 
أن هنـــاك عوامـــل عـــدة تفســـر المرونـــة التاريخيـــة للتمويل 

المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي”.
 هذا مع اإلشـــارة إلى أن التحويالت الخارجية الكبيرة أدت 
إلـــى تقليـــص مخـــزون الودائع التـــي يحتمل أن تكـــون أقل 
اســـتقراًرا، وســـاعدت إجراءات تعزيـــز الثقة التـــي تتخذها 
كيانـــات القطاع العام فـــي الحد من تقلـــب التمويل المحلي 
خالل فترات الصدمات. وأضاف محلل االئتمان بالوكالة أنه 
علـــى الرغـــم من أن بعض نقاط الضعف آخـــذة في االرتفاع، 
بما في ذلك استمرار نمو التمويل الخارجي، ونسبة متزايدة 
محتملة من ودائـــع المغتربين، وتقليل التغطية من األصول 
الســـيادية الداعمـــة إلى قواعـــد التمويل، فإن ســـيناريوهات 
اإلجهاد االفتراضية لدى الوكالة ُتظهر أن بنوك دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي يمكـــن أن تصمـــد أمـــام تدفقـــات كبيرة 

للتمويل الخارجي من دون دعم إضافي.
وبينـــت الوكالـــة أن األنظمـــة المصرفيـــة فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي أثبتـــت قدرتهـــا على الصمـــود في وجه 
األحـــداث التخريبيـــة في العقود الماضيـــة، وعلى الرغم من 
أن بعـــض الصدمـــات اإلقليميـــة أدت إلـــى تدفقـــات الودائـــع 
الخارجيـــة والمحلية إلـــى الخارج، إال أن البنـــوك ظلت آمنة 

عموم. 
وفـــي الواقع اســـتمرت الودائـــع في النظـــام المصرفي لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي التوســـع وظلت مســـتقرة 

بشكل ملحوظ من خالل عدم االستقرار السياسي الكبير.
وعلى الرغم من أن هذه األحداث أدت إلى إجهاد الســـيولة، 
إال أن تموياًل بحجم مماثل لعمليات السحب عاد في غضون 
عـــام، حتـــى الخصـــوم األجنبيـــة الُمقرضـــة لألنظمـــة المالية 
الخليجيـــة المحليـــة ثبـــت أنهـــا معرضـــة مؤقًتـــا للصدمـــات 

الجيوسياسية.

4 عوامل تدعم مرونة القطاع

أرجعت الوكالة قدرة األنظمة الخليجية على المحافظة على 
اســـتقرارها إلى 4 عوامل، أولها أن المغتربين يسيطرون على 
الســـكان وليس الحســـابات المصرفية، فقـــد أدت التحويالت 
الهيكليـــة المرتفعة من المنطقة إلى الحـــد من تراكم التمويل 
الذي يحتمل أن يكون أكثر حساسية للثقة في قاعدة الودائع 

اإلقليمية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المقيمين األجانب يشـــكلون 90 % من 
الســـكان احيانـــا، إال أنهم يمثلون نســـبة أقل بكثيـــر من ودائع 
التجزئـــة، ففـــي إحـــدى دول المنطقـــة 20 % فقـــط من ودائع 
التجزئـــة تأتـــي من غيـــر المواطنين، رغم توقعـــات بأن تكون 
النســـبة أكبـــر قليـــالً فـــي دولـــة أخـــرى؛ نظـــًرا لتوافـــر الرهون 

العقارية طويلة األجل ومنتجات االدخار لغير المواطنين.
 وتمثـــل الســـبب الثاني في أن عائـــدات النفط دعمت اإلنفاق 
العام، وتنمية الشـــركات على المدى الطويل والنمو السكاني، 
فقد جذبت سياسات التنمية االقتصادية الطموحة المدعومة 
بالمواد الهيدروكربونية كميات هائلة من العمالة الوافدة إلى 

المنطقة وحفزت توسع الشركات، مما دعم نمو الودائع.
وثالثـــًا، فـــإن اســـتقرار معظـــم األنظمـــة المصرفيـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي أدى إلـــى اعتبارها مـــآذات آمنة 
لالدخـــار واالســـتثمارات وتطويـــر األعمال من البلـــدان األقل 

استقراًرا في الشرق األوسط الكبير وآسيا.
ودعـــم المرونـــة أيضـــا القطاعـــات العامـــة الثريـــة التـــي أدت 
على اســـتقرار الودائع المصرفية، ففـــي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، يدعـــم الدخـــل مـــن بيـــع النفـــط والغاز نمـــو ودائع 
القطـــاع العـــام، والتـــي يتـــم توجيههـــا بشـــكل عام مـــن خالل 

شركات النفط والغاز الوطنية.
وتظهـــر النتائج أن البنوك الســـعودية والكويتية تتمتع بأعلى 
تغطيـــة كاملـــة للمطلوبـــات الخارجيـــة مـــن خـــالل األصـــول 

الخارجية، حتى في ظل الظروف الصعبة.
وتتمتـــع البنـــوك اإلماراتيـــة أيًضا بنســـبة تغطيـــة قوية بلغت 
حوالـــي 92 % كمـــا فـــي 30 ســـبتمبر 2021، والتـــي تدعمهـــا 
صافـــي األصـــول، بينما تتمتـــع البنوك القطريـــة بأدنى تغطية 

للديون الخارجية بحوالي 35 % في 31 ديسمبر 2021.
ويرجـــع ذلك إلى قيامها ببناء ديون خارجية بســـرعة وإعادة 
تدويـــر األمـــوال فـــي مشـــروعات ض محلية، ونتيجـــة لذلك 
لوحـــظ زيـــادة كبيـــرة فـــي صافـــي الديـــن الخارجـــي للنظـــام 
المصرفـــي القطـــري علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضية 

وزيادة في المخاطر.

لماذا تتسم األنظمة المصرفية الخليجية بالمرونة في مواجهة الضغوط الجيوسياسية؟
 تقـريـر

أعلنـــت الجامعـــة األهليـــة عـــن فتح باب 
القبـــول فـــي جميـــع برامجهـــا األكاديمية 
للبكالوريـــوس والماجســـتير والدكتوراه 
للطلبـــة الخريجين مـــن المرحلة الثانوية 
دراســـتهم  اســـتكمال  فـــي  والراغبيـــن 
الجامعيـــة فـــي العـــام الدراســـي الجديد 
األكاديميـــة  للوائـــح  طبقـــًا   2022/2023

لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وأكد القائم بأعمال عميد شـــؤون الطلبة 
الدكتور فيصل الشويخ اعتزام الجامعة 
تقديـــم باقة واســـعة من المنـــح الجزئية 
التي تصل إلى 50 % من مجمل الرسوم 
الدراســـية، حيث يستفيد من هذه الباقة 
جميـــع الطلبـــة المتفوقيـــن والمتميزيـــن 
والمبدعين، باالضافة إلى الطلبة االيتام 

وأصحاب الهمم. 
وقـــال إن أبـــواب القبـــول للطلبـــة الجدد 

ســـتكون مفتوحة بدءًا مـــن اليوم األحد 
الموافـــق 26 يونيـــو 2022، مؤكـــدًا على 
أن الجامعـــة تطمـــح فـــي اســـتقبال عدد 
مـــن الطلبة الباحثين عن التميز واإلبداع 
واالنفتـــاح علـــى تعليـــم عصـــري يتصف 

بالمستوى العالمي.
ولفت الشـــويخ إلـــى أن الجامعة األهلية 
فـــي  عالمًيـــا   13 الــــ  المرتبـــة  أحـــرزت 
للتعليـــم  “التايمـــز”  مـــن  التعليـــم  جـــودة 
العالـــي للعام 2021 وذلك في مؤشـــرات 
االســـتدامة، كما حققت الموقع الـ 39 من 
بيـــن الجامعـــات العربية حســـب تصنيف 
 ،2021 للعـــام  العالميـــة    QS مؤسســـة 
باإلضافـــة إلى تبوئهـــا موقعًا متقدمًا في 
Schima- “قواعد بيانات البحث العلمي 

go”، فيمـــا أحـــرزت برامـــج كليـــة العلوم 
اإلداريـــة والمالية علـــى اعتماد جمعيات 
بريطانيـــا  فـــي  الدوليـــة  المحاســـبين 
وأميـــركا حيـــث يحصـــل الخريـــج علـــى 
أكبر عـــدد من اإلعفاءات في الشـــهادات 
 CPAالبريطانية و ACCA ”المهنيـــة مثل

وCFA األميركية.

التعليم اإللكتروني جزء من العملية التعليمية

الشويخ: أبواب “األهلية” مفتوحة لجميع الخريجين وأولياء األمور

 فيصل الشويخ
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 المحرر االقتصادي

“^” تواصــل رصـد أكـبر المشروعــــــــات التنمـويــة في مملكــة البحــرين
من ضمنها “تحديث مصفاة بابكو” و ”مستشفى الملك حمد - اإلرسالية األميركية” و ”الليـــــــــــــوان” و ”مجمع دلمونيا” و ”هاربر هايتس” و ”جفير سكوير” و ”واتر بي” و ”منتجع جميرا”

رصـــدت “^”، أكبـــر المشـــروعات التنمويـــة التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي عدد من 
القطاعات العقارية والصناعية والتجارية واللوجستية.

وتضم القائمة مشـــروعات تم إنجازها بالفعل ومشـــروعات قيد اإلنجاز، حيث ســـاهمت هذه 

المشروعات وجزء كبير منها بالشراكة مع القطاع الخاص، في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
في المملكة، حيث ستلعب بعض المشروعات القائمة، والمزمع إقامتها، دوًرا كبيًرا في مرحلة 

التعافي االقتصادي في البحرين، وفيما يلي الجزء الثاني من هذه المشروعات:

جفير سكوير

الليــــــــــــــــوان

الندمـــــارك ســـيتي فيـــــو

مشـــروع “جفير ســـكوير” استكملت 
تنفيـــذه شـــركة رويـــال امباســـادور 
35 مليـــون دوالر،  وبلغـــت تكلفتـــه 
إلـــى  نوعيـــة  إضافـــة  ويشـــكل 
وجهـــات الترفيـــه والبيـــع بالتجزئة 
فـــي المملكـــة، ويقـــع المشـــروع في 

موقع اســـتراتيجي وســـط العاصمة 
الرئيســـي  الشـــارع  قبالـــة  المنامـــة، 
لمنطقـــة الجفير، ويتميز المشـــروع 
بكونه مركز تسوق وترفيه مفتوح، 
مفاهيـــم  المشـــروع  يطـــرح  كمـــا 
األطعمـــة،  مجـــال  فـــي  مبتكـــرة 

والعالمـــات التجاريـــة الرائـــدة فـــي 
مجـــال األزيـــاء، عالوة علـــى توفير 
الخضـــراء،  المســـاحات  مـــن  عـــدد 
وأخـــرى للترفيه واالســـتجمام، كما 
يضم مواقف ســـيارات تتســـع ألكثر 

من 200 سيارة.

مشـــروع “الليـــوان” بتكلفـــة 40 مليون دينار، وطّورت شـــركة 
المـــا العقارية بالتعاون مع شـــركة عقارات الســـيف المشـــروع 
العقـــاري ذي البيئـــة العصرية والحديثة “الليـــوان” في منطقة 

الهملة، مملكة البحرين.
يتكـــون الليـــوان الـــذي تبلـــغ مســـاحته اإلجماليـــة 122 ألـــف 
متـــر مربـــع علـــى مجموعـــة مميـــزة مـــن المطاعـــم والمقاهـــي 
المتنوعـــة، ومتاجـــر بيـــع تجزئـــة تعتليها 117 وحدة ســـكنية 
ذات ثالثـــة طوابـــق توفر مناظـــر خالبة، إضافـــة إلى صاالت 
عـــرض ســـينمائية، فضالً عن مركـــز ترفيهي عائلـــي واألماكن 
المفتوحـــة؛ لتوفر للقاطنين والزوار تجربة رائعة لقضاء أبهج 

اللحظات فيها.
متعـــدد  مفتوحـــا  مشـــروعا  ليكـــون  الليـــوان  تصميـــم  تـــم 

االســـتخدامات، ممـــا يجعلـــه تحفـــة معمارية عصريـــة الطابع 
والتصميـــم مع مســـاحات خضراء للعامـــة، كل ذلك من ضمن 
بيئـــة عائليـــة ووديـــة أشـــبه بــــ “القرية” التـــي تلبـــي متطلبات 

واهتمامات جميع الفئات العمرية.
يعكـــس الليـــوان مـــدى التـــزام عقـــارات الســـيف التـــام بتبني 
الحضاريـــة  الواجهـــة  لتعزيـــز  التطويريـــة؛  المشـــاريع  أرقـــى 
والتنمية العمرانية لمملكة البحرين، ودعم الحركة الســـياحية 
واالقتصاديـــة. كمـــا يتصـــدر الليـــوان قائمة أولويات الشـــركة 
فـــي قطاع التطويـــر العقاري، ليكـــون هذا المشـــروع الحيوي 
التنميـــة  ولتحقيـــق  الوطنـــي  االقتصـــاد  دعـــم  روافـــد  أحـــد 
الشـــاملة للمملكة بما ينسجم مع رؤى وأهداف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

مشروع برج “الند مارك سيتي فيو” التابع لشركة سيتي 
فيو دفلوبمنت العقارية “ســـيتي فيو”، استكملت أعمال 
بناء البرج البالغة تكلفته 100 مليون دوالر، والمشروع 

هـــو عبـــارة عن بـــرج ســـكني يقع فـــي ضاحية الســـيف 
مقابل مجمع الدانة مكون من 23 طابًقا، ويشتمل على 
88 شقة سكنية مع وسائل ترفيهية مخصصة للسكان.

مجمــــــع دلمونـــــيا

مستشفى الملك حمد - اإلرسالية األميركية

واتــــــر بي

تطوير الساحل الشمالي في جزر حوار

هـــــاربــــر هـــــايتـــــس

مشـــروع مجمع دلمونيـــا الواقع في 
وســـط جزيرة دلمونيا في محافظة 
المحـــرق اســـتكمل تنفيـــذه بتكلفـــة 
بلغـــت 137 مليـــون دوالر، ويعتبـــر 
األول من نوعه في مملكة البحرين 

كمـــا يعد وجهـــة جذب للســـياح من 
خارج البحرين. وشيد المجمع على 
مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف 
متـــر مربع ومســـاحة تأجيريـــة تبلغ 
47.3 ألـــف متر مربع. وتحتوي على 

مواقـــف للســـيارات تحـــت األرض. 
وقد لقيت فكرة المشـــروع اهتماما 
إيجابيا من تجار التجزئة وشركات 
منطقـــة  فـــي  والمقاهـــي  المطاعـــم 

الشرق األوسط وشرق إفريقيا.

اإلرســـالية   - حمـــد  “الملـــك  مستشـــفى  مشـــروع 
األميركيـــة” الكائـــن فـــي منطقـــة عالـــي، بتكلفـــة 66 
مليون دوالر، ومقرر افتتاحه مع نهاية العام الجاري 
2022. ويشـــتمل المبنـــى الجديـــد للمستشـــفى علـــى 
أحدث أساليب التقنيات الرقمية في مختلف مرافق 
المستشـــفى والـــذي سيســـاهم فـــي تعزيـــز مســـتوى 
الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة للمرضى لصالـــح خدمة 

أفراد المجتمع البحريني.

مستشـــفى   - حمـــد  الملـــك  “مستشـــفى  وســـيكون 
اإلرســـالية األميركيـــة” أول مستشـــفى صديق للبيئة 
يعمل بالطاقة الشمسية في مملكة البحرين وأول من 
يقدم نظام تشـــغيل هجين يتضمـــن الروبوتات على 
نطاق واســـع، كما سيشـــمل وحدات للعنايـــة المركزة 
ومركـــًزا للخصوبة وقاعـــة للمؤتمرات واالجتماعات، 
باإلضافة إلى مركز لتقييم ومعالجة نمو األطفال من 

ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات.
مشـــروع “واتر بي” اســـتكملت شركة 
بـــن فقيه لالســـتثمار العقـــاري تنفيذه 
ويقـــام  دوالر،  مليـــون   70 بتكلفـــة 
المشـــروع في خليـــج البحرين الواقع 
للعاصمـــة  البحريـــة  الواجهـــة  علـــى 

واحـــة  المشـــروع  ويعتبـــر  المنامـــة. 
مـــن الفخامة وســـط أرقـــى الجزر في 
المنطقـــة، يحتوي المشـــروع على 10 
طوابـــق، مصمم خصيًصـــا وفق أعلى 
المعايير الفندقية في العالم، ويتضمن 

ثالثـــة أبـــراج ســـكنية تـــم تصميمهـــا 
لتشتمل على موقف سيارات مشترك 
علـــى  يطـــل  الســـفلي.  الطابـــق  فـــي 
الســـواحل الخالبـــة والحدائـــق الغناء 

لفندق الفورسيزونز. 

مشـــروع تطوير الســـاحل الشـــمالي في جزر حوار لشـــركة 
البحرين لالســـتثمار العقاري )إدامة(، الذراع االســـتثمارية 
لشركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، بتكلفة تقدر 
بنحو 350 مليون دينار، وتشمل خطة التطوير المستقبلية 
للســـاحل الشمالي من حوار الممتد على مسافة 100هكتار 
التي تتكون من مرحلتين، تعنى األولى بإنشاء منتجع من 

فئة الخمس نجوم، يضم 350 غرفة إلى جانب 150 شـــقة 
وفيال صديقة للبيئة. أما المرحلة الثانية، فتشـــمل تجديد 
مسجد حوار األثري الذي تم بناؤه قبل نحو 100 عام، إلى 
جانب إنشـــاء مركز متخصص في أبحاث الطيور، وسوق 
تراثيـــة، فضاًل عـــن بناء 155 فيـــال ومنتجًعـــا صحًيا يطل 

على البحر يضم 200 غرفة.

ســـيصبح هاربـــور هايتس البالغـــة تكلفتـــه 700 مليون دوالر 
مشـــروًعا متميـــًزا يعكس معنـــى الرفاهيـــة الحقيقية ووجهة 
مســـتقبلية ألســـلوب الحيـــاة العصرية فـــي البحريـــن. لقد تم 
اختيار اسم “هاربر هايتس” لكي يعكس الموقع المتميز الذي 
يتمتع به المشـــروع في المرفأ وتماشيا مع التعزيزات الكبيرة 
التـــي يتـــم إجراؤهـــا على المشـــروع إلبـــراز قيمتـــه الحقيقية 
ومكانته في السوق،. من خالل التحديثات التي أجريت على 

المشـــروع، يتأهب “هاربر هايتس” ليكون أفخم مجمع سكني 
متطـــور وفاخر ومتعدد االســـتخدامات في مملكـــة البحرين، 
يجمـــع بين أنشـــطة التجزئة والضيافـــة والترفيه، حيث يمتد 
علـــى مســـاحة تزيـــد عـــن 35,900 متـــر مربـــع ويضـــم منطقة 
مشـــيدة بمســـاحة تزيـــد عـــن 250 ألـــف متـــر مربع. يتـــم بناء 
المشـــروع على جزيرة فـــي قلب المنطقـــة التجارية بالمنامة، 

ويمتد على طول الواجهة المائية لمرفأ البحرين المالي.

جفير سكوير

مشروع الليوان

الندمارك سيتي فيو

تطوير مرسى السيف

تحديث مصفاة بابكو

مشروع تطوير مرسى السيف من المشروعات المستقبلية بتكلفة 2.5 مليار دوالر، وسيكون المشروع عبارة عن 
مدينة ذات واجهة مائية قائمة بذاتها مع مكونات سكنية وترفيهية واسعة، وفرص تجارية.

أحـــد  بمثابـــة  يعـــد  بابكـــو  مصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع   
المشـــروعات الجوهريـــة التـــي يعكف قطـــاع الطاقة على 
تنفيذها في الوقت الراهن، وســـوف يســـهم بشـــكل فعال 
فـــي تعزيز قدرات بابكو التنافســـية، ووضعها في مصاف 
كبريات مصافي التكرير في العالم فيما بعد العام 2022.

ويمثـــل مشـــروع تحديـــث مصفـــاة بابكـــو طفـــرة هائلـــة 
وعالمـــة فارقـــة في تاريـــخ بابكو، ويتماشـــى مـــع الرؤية 
 ،2030 لعـــام  البحريـــن  لمملكـــة  الطموحـــة  االقتصاديـــة 
والتـــي ترتكـــز علـــى قيـــم ومبادئ االســـتدامة، وتشـــجيع 
الريـــادة واالبتـــكار؛ مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة التنافســـية 
لمملكـــة البحرين في االقتصاد العالمـــي، وتحقيق الزيادة 
المنشـــودة فـــي منظومـــة اإلنتاج، في ظل مناخ تنافســـي 
يدفـــع عجلة التنميـــة االقتصادية، مع االلتـــزام المتواصل 
بتطبيق أفضل الممارســـات في مضمار الصناعة، والبحث 

الدائم عن أفضل سبل وأدوات اإلنتاج، إلى جانب تطوير 
الكـــوادر الوطنيـــة في قطـــاع الطاقة، والعمـــل على صقل 
مهاراتهـــا وخبراتهـــا الوظيفية في هـــذا المضمار الحيوي، 

وصوالً لتحقيق الغايات المنشودة.
كما يمثل مشـــروع تحديث مصفاة بابكو استثماًرا ضخًما 
بقيمـــة تربو على عدة مليارات من الدوالرات، ويعتبر من 
أضخم المشـــروعات االســـتثمارية في تاريخ شـــركة نفط 

البحرين )بابكو( الممتد ألكثر من تسعين عاًما. 
ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة السعة اإلنتاجية 
للمصفاة بنســـبة 42 % مـــن 267 ألفا إلى 380 ألف برميل 
يومًيـــا، عـــالوة علـــى تعزيـــز قـــدرة منتجاتهـــا علـــى تلبية 
احتياجات الطلب في األسواق العالمية بشكل أفضل، مع 
ضمان قدرة األصول ذات المســـتوى العالمي في المصفاة 

على تحقيق كفاءة أفضل فيما يخص استهالك الطاقة.

مرسى السيف

مشروع تحديث مصفاة بابكو

مجمع دلمونيا
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واتر بي

تطوير الساحل الشمالي في جزر حوار

هاربر هايتس

  100
مليون دوالر

  700
مليون دوالر

الجزء الثاني

  35
مليون دوالر

  40
مليون دينار

  70
مليون دوالر

  350
مليون دينار

  2.5
مليار دوالر

  380
ألف برميل

  137
مليون دوالر

  66
مليون دوالر

 منتجع جميرا خليج البحرين 
بحـــــرين مــــــاريـــنا

منتجـــع جميـــرا خليـــج البحرين، المطـــل على الســـاحل الجنوبي 
الغربـــي للمملكـــة، بتكلفـــة 250 مليـــون دوالر، ســـيعزز مـــن فرص 
مســـتهدفات  لتحقيـــق  بفاعليـــة  الســـياحي  القطـــاع  إســـهام 
اســـتراتيجية قطـــاع الســـياحة ضمن خطة التعافـــي االقتصادي، 
وليواصـــل هـــذا القطاع دوره فـــي دعم الناتـــج المحلي اإلجمالي 

للمملكة.
يعتبـــر المنتجـــع الخطوة األولى ضمن مشـــروع الســـاحل، وتضم 
هـــذه الوجهـــة الفريـــدة ســـاحالً على امتـــداد 1.25 كـــم، في حين 
سيســـهل الوصول إلـــى جميع الوجهات الســـياحية الرئيســـة في 
المملكة عبر ما تتميز به البحرين من شـــبكة مواصالت متطورة، 
وعـــالوة على ذلك، فـــإن موقع المنتجع الســـاحلي خارج المدينة 

يعتبر األول من نوعه في البحرين.
يتميـــز المنتجـــع بموقـــع فريـــد يمكن مـــن تلبية رغبـــات واهتمام 
الجمهـــور فـــي المنطقة، الذي يبحـــث عن تجربة مميـــزة في هذا 

المنتجـــع الـــذي يمتـــاز بكونـــه األول من نوعـــه في المملكـــة، إلى 
جانـــب مـــا ســـيقدمه من خدمـــات ومرافـــق متنوعـــة ذات جودة 
عاليـــة، وبالتالي ســـيحوز علـــى اهتمام الـــزوار ويجذبهم لإلقامة 

أليام أطول في البحرين.
ويتبـــع منتجع جميـــرا خليج البحرين، ذو الخمس نجوم، شـــركة 
منتجـــع الســـاحل التي تعـــود ملكيتها إلى شـــركة “إدامة” بنســـبة 

تقدر بنحو 68 %، وشركة سما دبي اإلماراتية بنحو 32 %.
جميرا خليج البحرين” مكون من 207 غرف، وســـيضم شاطئين، 
وســـبعة حمامات ســـباحة، ومنتجًعا ونادًيا صحًيا )سبا(، وبحيرة 
وجـــزًرا اصطناعيـــة، والعديد مـــن المطاعم والمقاهي، وســـيوفر 
المشـــروع لـــزواره عوامـــل جذب أخرى كـــدور الســـينما الداخلية 
والخارجيـــة، وقاعـــة للفعاليـــات تســـع 2500 شـــخص، واأللعـــاب 
المائيـــة، واألنهار الداخليـــة، والمنزلقات المائيـــة التي تنتهي في 

حمام السباحة الرئيسي للنادي الصحي.

يعتبر مشـــروع “بحرين مارينا” مرفأ لراحة البال، يجذب 
كل مـــن يـــزوره فـــي جو مريـــح وخالب يقضـــي على أي 
أفكار توحي بالمغادرة، بتكلفة 85 مليون دوالر. مشروع 
أنيـــق مبنـــي على شـــاطئ خـــاص بقلـــب مدينـــة المنامة. 
“بحرين مارينا” هو مشروع حديث، حيث تلتقي فيه كل 
مـــن الثقافة والفنـــون والتجارة والمجتمـــع بالحياة على 

رحاب الخليج.
يطـــل “بحرين مارينا” علـــى بحر الخليج العربـــي البّراق، 
وهـــو مبنـــي في موقـــع مركـــزي يربـــط كل مـــن المناطق 
التجارية والســـياحية والثقافية بمدينة المنامة. “بحرين 
مارينـــا” مصمـــم بفكرة التعـــارف والتواصـــل االجتماعي، 
فهـــو مبنـــي خصيًصـــا لســـّكان المشـــروع نفســـه وُيقســـم 
بطريقة معينة الســـتقبال الســـياح ورجال األعمال أيًضا، 
فهو مـــكان مصمم للجميع، تترابط فيه الحياة الســـكنية 
والتجاريـــة واالجتماعيـــة علـــى رحـــاب الخليـــج العربي 

نفسه.
منتجع جميرا خليج البحرين

مشروع بحرين مارينا

  250
مليون دوالر

  85
مليون دوالر



علي الفردان من المنامة | تصوير : خليل إبراهيم

@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 03:16 - الظهر: 11:42 - العصر: 03:06  

المغرب: 06:34 - العشاء: 08:04

صرح المتحدث باسم شركة “غازبروم” الروسية 
 42.1 تضخ  الشركة  بأن  كوبريانوف،  سيرجي 
ألوروبــا  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليون 
عبر أوكرانيا من خالل محطة قياس سودجا. 
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء تــاس الــروســيــة” أنــه في 
أوكرانيا  في  النقل  نظام  مشغل  أكد  مايو،   10
ــاز عــبــر مــحــطــة قــيــاس  ــغـ ــه ســيــعــلــق نــقــل الـ ــ أن
أن  وُيزعم  القاهرة  القوة  بسبب  سوخرانوفكا 
الشركة غير قادرة على مراقبة محطة ضاغط 
لوهانسك  منطقة  الحدودية في  نوفوبسكوف 
ولن  الغاز  نقل  طلبات  أوكرانيا  ترفض  ولذلك 
تقبل الغاز عبر هذه المحطة، وفقا لوكالة أنباء 

الشرق األوسط، أمس السبت.
وتابع، أنه ومع ذلك، ال ترى شركة غازبروم أي 
أساس لتعليق العبور، وردًا على اقتراح مشغل 
إلى  بالكامل  النقل  حجم  بتحويل  النقل  نظام 
محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك، 
أن هــذا سيكون  غــازبــروم  أكــدت شركة  حيث 
مستحيال من الناحية الفنية؛ بسبب مواصفات 

مخطط التدفق الروسي.
الروسية،  العقوبات  أن  ــروم”،  “غــازب وأضــافــت 
ــمــفــروضــة عــلــى عــــدد مـــن شـــركـــات الــطــاقــة  ال
األجــنــبــيــة، تمنع الــشــركــة مــن اســتــخــدام خط 

أنابيب الغاز يامال - أوروبا للعبور عبر بولندا.

“غازبروم” الروسية تضخ 42.1 مليون متر مكعب غاًزا ألوروبا

“صلة الخليج” توسع نشاط الحلول الرقمية وتوظف طاقما بحرينيا
تشمل “الرد اآللي” وإدارة حسابات التواصل و “روبوتات الدردشة” الذكية

ــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة صلة  ــرئ ــال ال قــ
بحرينية  شــركــة  أكــبــر  وهــــي  الــخــلــيــج، 
متخصصة في خدمات مراكز االتصاالت 
أحمد،  فــراس  العمالء،  تجربة  وتحسين 
تــوســيــع نطاق  تــعــمــل عــلــى  الــشــركــة  إن 
خصوصا  الرقمية،  الحلول  في  عملياتها 

تلك التي تستخدم الذكاء االصطناعي.
اتجاها  هــنــاك  “الـــبـــالد”، أن  أحــمــد  وأبــلــغ 
مــتــنــامــيــا الســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
اإلصــطــنــاعــي فــي الــتــواصــل مــع العمالء 
ــي الــــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات  ســــــواء فــ
الــخــاصــة،  الــشــركــات  وحــتــى  الحكومية 
حيث تتوسع الشركة في تقديم مختلف 
ــات  ــ ــوت ــ ــمــا فــيــهــا خـــدمـــة “روب الـــحـــلـــول ب
الذكاء  باستخدام   chatbot الــدردشــة”  

اإلصطناعي.
التكنلوجية  الحلول  قطاع  إن  وقال 
من   %  10 تــشــكــل  ــرمــجــيــات  ــب وال
وأن  حاليًا،  الخليج”  “صلة  أنشطة 
هدف الشركة زيادة أعمالها في هذا 

المجال.
“صلة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
الــخــلــيــج”، أن الــشــركــة وظـــفـــت فــريــقــا 
البحرينية  الــكــفــاءات  مــن  تــكــنــولــوجــيــا 

يعمل  والــــذي  بــالــكــامــل، 
على برمجة وتعديل 

الحلول بما يناسب 
مــــع احـــتـــيـــاجـــات 

الــــمــــؤســــســــات 
والوزارات.

وأكــــد أحــمــد أن 
البحريني  الفريق 

العمليات  يــديــر 
 20 في 

زيــادة  متوقعًا  وخــاصــة،  حكومية  جهة 
ــقــطــاع مـــع النمو  الــتــوظــيــف فـــي هـــذا ال

والتوسع في هذه الخدمات.
أكبر شركة  الخليج”  وتعتبر شركة “صلة 
توفر خدمة تعهيد مراكز االتصاالت في 
البالد وذلك من بين 3 شركات تعمل 
حكومة  تملك  حيث  المملكة،  فــي 
الشركة،  من   %  66 نحو  البحرين 
ــاء دولـــيـــيـــن، وتـــوظـــف  ــركــ ــع شــ مــ
الشركة قرابة 800 موظف، وتدير 
العمالء  وخدمة  االتصاالت  مراكز 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

والخاصة.
الخليج”  “صــلــة  إن  ــال  وقــ
مجال  فــي  مختصة 
خــــدمــــة الـــعـــمـــالء، 
إدارة  مـــن  وتـــبـــدأ 
الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
ــتــكــنــولــوجــيــا  وال
المتعلقة بتجربة 

العمالء، وكيفية تطبيقها لتوفير خدمات 
متميزة. 

بــدأت في توسيع  وأشــار إلى أن الشركة 
خــدمــاتــهــا الــرقــمــيــة وتـــوفـــيـــر الــحــلــول 
التكنولوجية للشركات لالرتقاء بالتجربة.
برمجيات  لديها  الخليج”  “صلة  أن  وتابع 
وبــرنــامــج  الــصــوتــيــة،  الــمــكــالــمــات  إلدارة 
خالل  مــن  االجتماعي  الــتــواصــل  إلدارة 

بــرامــج  فــي مختلف حــســابــات  الــتــحــكــم 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر مــخــتــلــف 
على  المبني  اآللي  والمتحدث  المنصات، 

الذكاء اإلصطناعي.
إلى أن مؤسسات حكومية  وأشــار أحمد 
ــة  ــدردشــ ــ ــالق روبـــــرتـــــات ال ــإطــ ــ بــــــدأت ب
والتي  االصطناعي،  الــذكــاء  باستخدام 
وليس  الخدمة  تقديم  خاللها  من  يمكن 

االستفسارات  على  ــرد  ال على  االقتصار 
هذه  على  الطلب  تنامي  إلى  الفتا  فقط، 
“كوفيد  جائحة  بعد  خصوصا  الخدمات 

.”-19
حــســابــات  إدارة  بــخــدمــة  يتعلق  وفــيــمــا 
 17 أن  إلــى  أشــار  االجتماعي،  الــتــواصــل 
من  الخدمة  هــذه  على  يحصلون  عميال 
“صــلــة الــخــلــيــج” مـــن بــيــنــهــم مــؤســســات 
الــبــنــوك،  إلـــى جــانــب  حكومية وخــاصــة، 
حيث يمنح ذلك مدير الحسابات القدرة 
التواصل  منصات  بمختلف  التحكم  على 
بــمــا فــيــهــا “الـــواتـــس آب” عــبــر مــنــصــة أو 

شاشة واحدة.
صلة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
بحلول  تــســتــعــيــن  الــشــركــة  أن  الــخــلــيــج 
التقني  الشركة  عالمية وتقوم عبر فريق 
ــتـــالءم مــع  ــتـ ــة لـ ــمـ ــذه األنـــظـ ــ ــعــديــل هـ ــت ب
بيئة  فــي  خــصــوصــا  العميل  احــتــيــاجــات 
الــعــمــل الــبــحــريــنــيــة ســــواء فـــي الــمــجــال 

المصرفي أو الحكومي أو الصحي.

فراس متحدثا لـ” البالد”

10 محظوظين سيحصلون على جوائز بـ 65 ألف دوالر لكل منهم

“البحرين الوطني” يستعد لإلعالن عن الفائزين بالجوائز نصف السنوية
 )NBB( الــوطــنــي  ــبــحــريــن  ال بــنــك  أعـــلـــن 
عــن عــزمــه إجــــراء الــســحــب عــن جــوائــزه 
“ادخـــار  بــرنــامــج  ضمن  السنوية  النصف 
ــتــابــعــة لــشــهــر يــونــيــو لــلــعــام  الـــوطـــنـــي” ال
2022. وسيتم خالل السحب منح جوائز 
 650,000 إلى  نقدية بمبلغ إجمالي يصل 
فائزين   10 سيحصل  إذ  أميركي،  دوالر 
 65,000 بقيمة  جوائز  على  محظوظين 
دوالر أميركي لكل منهم. ومن المقرر عقد 
مراسم السحب يوم الخميس الموافق 7 
يوليو بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة 
والتجارة وعدد من المدققين الخارجيين.
ــبــنــك بــالــذكــرى  ــا مـــع احــتــفــال ال ــًنـ وتـــزامـ
لتأسيسه،  والستين  الخامسة  السنوية 
الــوطــنــي تقديم  الــبــحــريــن  بــنــك  يــعــتــزم 
الــجــوائــز عــلــى مــدار  أكــبــر مــن  مجموعة 
من  ممكن  عدد  أكبر  مكافأة  بهدف  العام 
بنك  يشجع  المنطلق،  هذا  ومن  العمالء. 
على  ــكــرام  ال الــعــمــالء  الــوطــنــي  البحرين 
ــمــزيــد لــمــضــاعــفــة فـــرص الــفــوز  ــار ال ــ ادخـ

بجوائز “ادخار الوطني”.
التنفيذي  الرئيس  قــال  المناسبة،  وبهذه 
لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لــأفــراد فــي بنك 
البحرين الوطني، صباح الزياني “يسعدنا 
مــزيــد من  لــمــكــافــأة  نعلن عــن عــزمــنــا  أن 
ــاء لــلــمــرة الــثــانــيــة على  ــيـ عــمــالءنــا األوفـ
التوالي خالل هذا العام، وذلك بعدما تم 
اإلعالن عن 100 فائٍز في الدفعة األولى، 
حيث يأتي ذلك تزامنًا مع حلول الذكرى 
لتأسيس  والــســتــيــن  الــخــامــســة  الــســنــويــة 
البنك. وقد عمدنا لالحتفاء بهذه المناسبة 
المطروحة  الــجــوائــز  مبالغ  مــواءمــة  عبر 
الـ)65(.  خالل هذا العام مع شعار الذكرى 
ونحن في البنك نؤمن بأهمية نشر الثقافة 
عمالءنا  نحث  يجعلنا  مــا  وهــذا  المالية، 
على االدخار ومضاعفة إيداعاتهم لتعزيز 

فرصهم في الفوز”.
ــوطــنــي في  ويـــواصـــل بــنــك الــبــحــريــن ال
تحقيق أحالم مزيد من عمالئه األوفياء، 
فرص  مــن  مــزيــدا  بمنحهم  يستمر  حيث 
الوطني”  “ادخـــار  برنامج  بجوائز  الــفــوز 
عبر  وذلــك  الــعــام،  مــدار  على  المطروحة 
اإليداع في حساباتهم التوفيرية من دون 
اإليـــداع.  شــهــادة  على  للحصول  الحاجة 
ــك، يــســتــفــيــد الــعــمــالء  ــ وعـــــالوة عــلــى ذلـ
أربـــاح مقابل  الــحــصــول على  مــن فــرص 
مدخراتهم في حسابي “التوفير السريع«” 
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فراس أحمد

جونسون،  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  أعلن 
454 مليون دوالر لضمان تحقيق  تقديم بالده نحو 
العام  خالل  العالمي،  المستوى  على  الغذائي  األمــن 

الجاري.
والعشرين  الــســادس  المؤتمر  فــي  جونسون  وقـــال 
لدول الكومنولث إن بريطانيا قررت تقديم نحو 454 
العام،  هذا  العالمي  الغذائي  األمن  في  دوالر  مليون 

بعضها سيذهب لصالح برنامج الغذاء العالمي.
الكومنولث  دول  من   54 رؤساء حكومات  واجتمع، 
روانـــدا  فــي  ســابــقــة(  بريطانية  مستعمرات  )أغلبها 
“تقديم مستقبل مشترك:  ضمن مؤتمر حمل عنوان 

االتصال واالبتكار والتحول”.
بها  يمكن  التي  الطرق  الحكومات  رؤســاء  وناقش 

لمجتمع الكومنولث المعاصر تغيير المجتمعات.

فــي غــضــون ذلـــك، سلم جــونــســون الــقــيــادة بصفته 
بول  روانـــدا  رئيس  إلــى  الحالي  الكومنولث  رئيس 
ــه رغــم جميع االخــتــالفــات  ــى أن كــاغــامــي، مــشــيــًرا إل
القيم  بينهما فإنهم “متحدون بخيط غير مرئي من 
روانــدا  وأصبحت  والصداقة”.  والتاريخ  المشتركة 
أنها  رغم   ،2009 العام  الكومنولث  تجمع  في  عضًوا 

ليست مستعمرة بريطانية سابقة.

بريطانيا تقدم 454 مليون دوالر لضمان األمن الغذائي عالميا


