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أكـــد وزير الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن النهـــج 
اإلصالحـــي والديمقراطـــي لعاهـــل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، يؤكـــد تعزيز قيم 
والتعايـــش  والتســـامح  الديمقراطيـــة 
واالنفتـــاح علـــى اآلخر، مـــا كان لـــه األثر 
البالغ فـــي تعزيز نهـــج العدالة واإلصالح 
وكان  واالســـتقرار.  األمـــن  وترســـيخ 
وزيـــر الداخليـــة قـــد اجتمـــع فـــي إطـــار 
زيارتـــه الرســـمية إلى الواليـــات المتحدة 
الداخلـــي  األمـــن  وزيـــر  مـــع  األميركيـــة، 
أليخاندرو مايوركا. ووقع وزير الداخلية 
ووزير األمن الداخلـــي 3 مذكرات تفاهم 
بين الوزارتين، تهدف إلى تعزيز التعاون 
المشـــترك فـــي مكافحة تمويـــل اإلرهاب 
الطائـــرات  الســـيبراني وأنظمـــة  واألمـــن 

المسيرة.

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع أميركا
بمجاالت مكافحة تمويل اإلرهاب واألمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة

وزير الداخلية في لقاء مع وزير األمن الداخلي األميركي

المنامة - وزارة الداخلية

يتواصل توافد الحجاج البحرينيين على مكة المكرمة اســـتعدادا ألداء مناسك 
الحـــج بعـــد وصـــول 3 حمالت مـــن إجمالي 8 حمـــالت بحرينيـــة مندمجة تضم 
2200 حـــاج، حيـــث مـــن المتوقع وصـــول 3 إلى 4 حمالت أخـــرى اليوم )األحد(، 
ليستكمل وصول بقية الحجاج البحرينيين غدا )اإلثنين(. من جهته، قال رئيس 
لجنـــة التخطيط الهندســـي ببعثة الحج البحرينية عبدهللا البشبيشـــي إن إدارة 
بعثـــة الحـــج البحرينيـــة نظمت زيـــارة بقيادة نائـــب رئيس البعثـــة محمد طاهر 
القطـــان لمخيمـــات المشـــاعر في عرفـــة ومنى؛ لالطـــالع عن قرب علـــى مواقع 
الحمـــالت البحرينية والوقوف على جاهزية المخيمات في المشـــاعر المقدســـة 

بعرفة ومنى من جميع النواحي، تمهيدا لتسليمها للحمالت البحرينية.

تسليم خيام المشاعر المقدسة 
للحمالت البحرينية اليوم

)04(

)22(

)23(

)07(

تحـــت رعاية وزيـــر الصناعـــة والتجارة زايـــد الزياني، 
تدشـــن شـــركة دار “البالد” للصحافة والنشر والتوزيع، 
اليوم )األحد(، “قائمة البالد ألقوى 50 شـــركة بحرينية 
للعـــام 2022”، وذلـــك في مبنى غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن )بيـــت التجار(، بحضور رئيـــس مجلس إدارة 
صحيفـــة “البـــالد” عبدالنبي الشـــعلة، وممثلـــي كبريات 
الشـــركات البحرينية وأعضاء الغرفة ونخبة من رجال 

األعمال واالقتصاديين.

وتضـــم قائمـــة المتحدثين في حفل تدشـــين مشـــروع 
“قائمـــة البالد ألقوى 50 شـــركة بحرينية للعام 2022”، 
راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير نـــاس، 
الـــذي ســـيلقي كلمته نيابة عنـــه النائـــب الثاني لرئيس 
الغرفة محمد الكوهجي، ورئيس جمعية االقتصاديين 
البحرينية عمر العبيدلي رئيس اللجنة المستقلة، التي 

زايد الزيانيأنجزت عملية تقييم القائمة وتصنيف الشركات.

المنامة - بنا

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  مـــن  كل  أكـــد 
الحـــواج، ووزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي أهميـــة تكامل 
العمـــل وتنســـيق المهـــام بيـــن الجانبيـــن 
لتنفيذ المشروعات التنموية في المملكة، 
ومـــا  اإلســـكانية  المشـــروعات  ســـيما  ال 
تتضمنهـــا مـــن خدمـــات البنـــى التحتيـــة 
وأهـــداف  رؤى  يحقـــق  بمـــا  والمرافـــق، 
برامج الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ويرفد 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بمزيـــد مـــن 

المكتسبات في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الزيـــارة التفقدية للوزيرين 
لمدينة شـــرق ســـترة، لتفقد نسب اإلنجاز 
باألعمال اإلنشـــائية والبنيـــة التحتية في 
المشـــروع، واحتياجـــات توفيـــر المنافـــذ 

الرئيســـة وربـــط المدينـــة بشـــبكة الطرق 
المحيطـــة، بحضـــور عـــدد مـــن مســـؤولي 

الوزارتين.
وأكـــد وزيـــر األشـــغال أنـــه ســـيتم إنشـــاء 
شـــارع شـــرياني جديد بطاقة استيعابية 
ســـترة  شـــرق  مشـــروع  لخدمـــة  عاليـــة 
اإلســـكاني وتعزيـــز ربطـــه بشـــبكة الطرق 

الحالية.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأفـــادت 
العمراني بأن نســـبة اإلنجـــاز في المرحلة 
األولـــى للمشـــروع، التـــي تتضمـــن 1077 
وحدة سكنية بلغت 28 %، ومن المتوقع 
اكتمـــال نســـب اإلنجـــاز بهـــا فـــي النصف 

الثاني من العام المقبل 2023.

إنجاز 28 % من المرحلة األولى وتوقع االنتهاء في 2023

تنفيذ شارع شرياني لـ “شرق سترة اإلسكاني”

وزير األشغال ووزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني في زيارة لمدينة شرق سترة 

واصل صندوق العمل )تمكين(، عقد سلســـلة 
اللقـــاءات الدوريـــة مـــع مجموعـــة متنوعـــة 
من المؤسســـات بجميـــع أحجامهـــا التنموية 
والمستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم 
طرحهـــا أخيرا، والتي تهـــدف إلحداث تأثير 
أكبر في االقتصاد الوطني لمواكبة متغيرات 
واحتياجات الســـوق، وشـــملت مجموعة من 
رواد األعمـــال من مختلف القطاعات كقطاع 

التجارة والتجزئة والخدمات الشخصية.

“تمكين” يواصل لقاءاته مع المؤسسات 
للتعرف على خططها المستقبلية

)05(

سيدعلي المحافظة

وفد البعثة البحرينية أثناء تفقد الخيام بالمشاعر المقدسة



المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة 
األشـــراف  والمـــوارد عبدالعزيز 
بخصـــوص األخبـــار التـــي يتـــم 
تداولها بشـــأن احتمـــال ارتفاع 
أســـعار اللحـــوم والدواجـــن، أن 
بشـــكل  تقـــوم  التفتيـــش  إدارة 
الســـلع  أســـعار  برصـــد  مســـتمر 
األساســـية والتحقـــق مـــن مدى 
المعتـــادة،  بأســـعارها  توافرهـــا 
وتتـــم مالحظـــة حركة الســـوق 
بشكل عام، واآلن مع قرب عيد 
األضحى المبـــارك هناك تكثيف 
للحمـــالت الرقابيـــة والتـــي من 
شأنها التصدي المبكر ألي حالة 
ارتفـــاع غير مبرر في األســـعار، 

مثل االحتكار أو ما شابه.
وتابع األشراف أن حركة الرصد 
تبين أن هناك تنوعا في مصادر 
يمنـــح  ممـــا  الغذائيـــة  المـــواد 
الســـوق درجـــة مـــن االســـتقرار 
فـــي طرح المنتجـــات وبكميات 
وفيـــرة ومتنوعـــة المصـــدر، أما 
بشـــأن ارتفـــاع األســـعار بســـبب 
ارتفـــاع كلفـــة الشـــحن أو تغيـــر 
المواســـم أو شـــح السلع من بلد 
المصدر، فـــإن مثل هذه الزيادة 
أســـواق  جميـــع  منهـــا  تعانـــي 
التوريـــد  وسالســـل  العالـــم، 
ببعضهـــا  مرتبطـــة  العالميـــة 
البعـــض، إال أن القيادة الحكيمة 
االســـتراتيجي  المخـــزون  تضع 
اســـتمرارية  لضمـــان  كوســـيلة 
فـــي  األساســـية  الســـلع  توافـــر 

األزمـــات، باإلضافة إلـــى العمل 
على تذليل العوائق التي تحول 
الســـلع.  انســـيابية توريـــد  دون 
ســـوق  فـــإن  العـــام  وبالمجمـــل 
مملكـــة البحرين يتأثـــر بارتفاع 
الســـلع  تبقـــى  لكـــن  األســـعار 

متوافرة ومتعددة األنواع.
واختتم األشـــراف بـــأن الرقابة 
خيـــارات  لكـــن  مســـتمرة، 
أيضـــا أن  ينبغـــي  المســـتهلكين 
تتكيف مـــع التغيرات الحاصلة؛ 
ألننا لسنا بمعزل عن التغييرات 
ســـعر  ارتفـــاع  فـــي  العالميـــة 
الوقـــود وبالتالي كلفة الشـــحن 
وغيرهـــا مـــن العوامـــل األخرى، 
وفـــي الوقت نفســـه نؤكد دوما 
أنه في حال رصد أي تجاوزات 
مـــع  التواصـــل  باإلمـــكان  فإنـــه 
إدارة التفتيـــش أو إدارة حماية 
أو  شـــكاوى  ألي  المســـتهلك 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  مخالفـــات، 
االتصـــال بمركـــز البالغـــات في 
الـــوزارة أو عـــن طريـــق النظـــام 
للمقترحات والشكاوى  الوطني 

“تواصل”.

ارتفاع األسعار بسبب زيادة 
كلفة الشحن أو شح السلع

نعتــز بالكــوادر الوطنيــة بالقطــاع الصــحي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن المنظومـــة 
الصحيـــة الوطنيـــة تحـــرص علـــى 
شـــاملة  صحيـــة  رعايـــة  تقديـــم 
للمواطنيـــن  عاليـــة  جـــودة  وذات 
أهـــداف  مـــع  تماشـــيا  والمقيميـــن، 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بمتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلـــك لدى رعايته حفل تكريم 
األطباء خريجي البرامج التدريبية 
التخصصية للعامين 2020 - 2021 
جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  بحضـــور 
الســـيد، ووكيل وزارة الصحة وليد 
المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق 

العمل )تمكين( حسين رجب، وعدد 
من المسؤولين.

عّبـــر  االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  وفـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بتخريـــج  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
دفعـــة جديـــدة مـــن األطبـــاء فـــي 
مختلـــف التخصصـــات الطبية وبما 
اســـتطاعوا أن يحققـــوه مـــن تفوق 
وتميـــز طـــوال ســـنوات التدريـــب، 

مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن تمتلك 
الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة وتعتـــز 
بهم، وأنها حريصة على االســـتثمار 
في العنصـــر البشـــري للوصول إلى 
المنشـــود،  التطويريـــة  األهـــداف 
مشـــيًرا إلى الـــدور البـــارز لصندوق 
العمل )تمكين( في هذا الخصوص.

مـــن جانبهـــا، أكدت وزيـــرة الصحة 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  أن 

مشـــددًة  األولويـــات،  رأس  علـــى 
علـــى االســـتمرار دائمـــا فـــي تفعيل 
واالســـتراتيجيات  السياســـات 
الناجعة التـــي تتمحور حول حفظ 
جـــودة  وتعزيـــز  اإلنســـان  صحـــة 
المنظومـــة  واســـتدامة  الحيـــاة 
الصحيـــة، مبينة أن تمكين وتأهيل 
العنصر البشري للمســـاهمة الفاعلة 
في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
الحـــرص  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
على مواصلة دعـــم الكوادر الطبية 
الوطنيـــة وتوفيـــر فـــرص تدريـــب 
نوعيـــة أكثر لهم، خصوصا في ظل 
المســـتجدات الصحية العالمية، بما 
يســـهم إيجابـــا فـــي بنـــاء وتطويـــر 
العمـــل  كفـــاءة  وزيـــادة  القـــدرات 
وإثـــراء الخبرات، وُيفســـح المجال 
أمامهـــم لمزيد مـــن العطـــاء خدمَة 

للوطن والمواطن.

المنامة - بنا

في حفل تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية... رئيس “األعلى للصحة”:

local@albiladpress.com
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البحرين تهنئ رئيس بيالروسيا
بمناسبة ذكرى االستقالل

بعــث عاهــل البالد المعظــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس 
جمهوريــة بيالروســيا الصديقــة إليكســاندر لوكاشــينكو، بمناســبة 

ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى رئيس وزراء جمهورية بيالروســـيا رومان 

غولوفتشينكو.

المنامة - بنا

دعم وتعزيز مستوى كفاءة الخدمات النفسية
اطلع على خطط تطوير مرافق “الطب النفسي”... رئيس “األعلى للصحة”:

قـــام رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
وزيـــر  بحضـــور  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الحـــواج ووزيـــرة  إبراهيـــم  األشـــغال 
الصحـــة جليلة الســـيد، بزيارة تفقدية 
لمستشـــفى الطـــب النفســـي، لالطالع 
التطويريـــة  المشـــاريع  ســـير  علـــى 
لمرافق المستشـــفى والبنية التحتية، 
الخدمـــات  مســـتوى  لتطويـــر  ســـعيا 
الصحـــي  القطـــاع  وتعزيـــز  الصحيـــة 
بمـــا يعود بالنفـــع على المجتمـــع، وبما 
يضمن توفير خدمات صحية نفســـية 
للمواطنيـــن  ومســـتدامة  متكاملـــة 

والمقيمين في المملكة.
وقام والوزيران بجولة تفقدية شملت 
عددا من المباني والمنشآت والمرافق 
شـــملت  والتـــي  للمستشـــفى  التابعـــة 
الصالـــة الحديثـــة متعـــددة األغـــراض 
للتماريـــن  صالـــة  تتضمـــن  والتـــي 
والفعاليـــات  الرياضيـــة  والبرامـــج 
تـــم  والتـــي  والتأهيليـــة،  التوعويـــة 
إنشـــاءهم إيمانـــًا بأهميـــة إســـتحداث 
وتوفيـــر مثل هذه الوســـائل والمرافق 

خدمـــة  لصالـــح  الداعمـــة  الترفيهيـــة 
المرضـــى وذلـــك فـــي ضـــوء تطويـــر 
بشـــكل  النفســـية  الصحـــة  منظومـــة 
متكامـــل لتحقيـــق اإلرتقـــاء المنشـــود 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.
 وأكـــد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أهمية مواصلة دعم وتعزيز مســـتوى 
كفاءة الخدمات النفســـية المقدمة لما 
تشـــكله مـــن أهميـــة للمســـتفيدين من 
جميـــع أفراد المجتمع بمختلف الفئات 
العمريـــة، مثمنا معاليـــه حجم الجهود 
تبذلهـــا  التـــي  والحثيثـــة  المتواصلـــة 
كافة الكوادر الطبية الوطنية في هذا 
القطـــاع الطبي وفرق العمـــل الداعمة 
فـــي مستشـــفى الطب النفســـي والتي 
تعمل لتوفير رعاية طبية وتشخيصية 
وعالجيـــة وتأهيلية عالية المســـتوى، 
وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميا.
من جانبه، أكد ســـعادة وزير األشـــغال 
التـــزام الـــوزارة بدعـــم كافـــة الجهـــود 
جـــودة  مســـتوى  لتطويـــر  الراميـــة 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
للجميـــع، الفتـــا إلـــى حـــرص الـــوزارة 
للعمـــل مع كافة الجهـــات ذات العالقة 

فـــي تنفيـــذ المشـــاريع التي تعـــزز من 
البنية التحتية للطب النفســـي وتطور 
مرافق منظومتـــه بما يحقق األهداف 
المنشـــودة، مستعرضًا مســـتجدات ما 
قامـــت به فـــرق الوزارة لدعـــم تطوير 
المرافـــق الصحية المختلفـــة بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
ومن جهتها، أكـــدت وزيرة الصحة أن 
الصحة النفســـية تشكل أحدى الركائز 
الشـــاملة،  الصحـــة  لتحقيـــق  المهمـــة 
مشيرًة إلى أن مملكة البحرين وضمن 
خططهـــا اإلســـتراتيجية قـــد حققـــت 
سلســـلة مـــن اإلنجـــازات الرائـــدة على 
النفســـية  والرعايـــة  الصحـــة  صعيـــد 
علـــى  بالحـــرص  منوهـــًة  للجميـــع، 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  مواصلـــة 
النفســـية بجـــودة وكفاءة وتنافســـية 
عاليـــة لتواكـــب أحـــدث المســـتجدات 
الطبية والدراســـات واألبحاث العلمية 
فـــي المجـــاالت العالجيـــة والتأهيلية 
لصالـــح جميـــع المرضـــى، مثنيـــًة على 
جهـــود كافـــة العاملين في مستشـــفى 
للوطـــن  خدمـــًة  النفســـي  الطـــب 

والمواطن.
الدكتـــورة  قامـــت  الزيـــارة،  وأثنـــاء 

بتصريـــف  القائـــم  حاجـــي  إيمـــان 
أعمـــال المستشـــفيات الحكومية غير 
الخاضعـــة للضمـــان الصحـــي بتقديـــم 
عرض وشـــرح تفصيلي تضمن مجمل 
الخدمـــات الصحيـــة والنفســـية التـــي 
يقدمها مستشـــفى الطب النفســـي من 
خـــالل طاقـــة إســـتيعابية تصـــل إلـــى 
241 ســـريرًا، حيث يقوم المستشـــفى 
زيـــارة  ألـــف   75 عـــدد  بإســـتقبال 
ســـنويًا للعيادات الخارجيـــة بمختلف 
التخصصات التابعة للصحة النفسية، 
ويقـــوم بإدخال 1500 مريض ســـنويًا 

لالجنحة الطبية.
يذكـــر أن العيـــادات النفســـية تشـــمل 
ووحـــدة  للبالغيـــن،  النفســـي  الطـــب 
االطفال والناشـــئة، ووحدة كبار السن 
ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب 
المجتمـــع، والطـــب النفســـي العدلـــي، 
واإلعاقـــات  القلـــق  أمـــراض  ووحـــدة 
العقليـــة، وتأهيـــل األمراض النفســـية 
النـــوم،  أمـــراض  وعيـــادة  المزمنـــة 
إلـــى جانـــب عيـــادة العـــالج المعرفـــي 
الســـلوكي وتقييـــم مختلـــف االمراض 

النفسية.

المنامة - بنا

مطار البحرين الجديد
مــع ظهــور نتائــج الثانويــة العامــة، وبــدء االحتفــاء بأبنائنــا المقبليــن 
علــى الحيــاة الجامعيــة، قــام عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المعظــم وفــي صحبته ضيــف مملكــة البحرين الكبيــر الرئيس 
المصــري عبدالفتــاح السيســي، وفــي تظاهــرة غيــر مســبوقة بافتتاح 
لقــد كان هــذا  الجديــد،  الدولــي  البحريــن  المســافرين بمطــار  مبنــى 
االحتفــاء مهيًبــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاٍن، فالمطــار الجديــد 
يمثل واجهة البحرين أمام األشــقاء واألصدقاء، ويؤكد أن بالبحرين 
قيادة وحكومة تحرص على أن تكون هذه الواجهة معبرة عن تراث 
ومكنــون مملكتنــا الرائــدة، وأن يصبــح هــذا المطــار ملتقــى لألحبــة 
واألصدقــاء واألشــقاء مــن كل حــدب وكل صــوب، بــل أن يكون قبلة 
لــكل مــن يرغــب فــي زيارة البحرين مــن أجل التجارة أو الســياحة أو 

العالج أو التعليم والتعلم.
من هنا كان االرتباط وثيًقا بين ظهور نتيجة الثانوية العامة وافتتاح 
هذا الصرح العمراني البديع، بل ومشاركة زعيم أكبر دولة عربية في 
مراســم االفتتــاح الكبيــر لهــو تأكيــد علــى أن العالقــات بيــن األشــقاء 

تعكسها طموحات، وتوثقها مواقف، وتحتضنها مشاريع عمالقة.
إن جامعاتنــا الوطنيــة، وبصفــة خاصــة الجامعــة األهليــة وهــي تثمن 
هذه الخطوة، إنما ترفع أحر التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة 
علــى إنجــاز هــذا المشــروع التنمــوي الرائــع، ونتمنى فــي الوقت ذاته 
أن يكــون فاتحــة خيــر علينــا وعلى بالدنا وعلــى أبنائنــا الطلبة الذين 
يرغبون في الدراسة بجامعاتنا المعتمدة، وتلك التي تحظى بالتفوق 
الدولــي والشــهادات المعززة لجودتهــا وريادتها فــي مضامير الجودة 

والبحث العلمي والتصنيفات العالمية المعتبرة.
إننــي أتذكــر تلــك األيام التي كانت ُتشــغل الشــقيقة الكويت عشــرات 
الطائــرات كل يــوم مــن وإلــى البحريــن وهــي تحمــل آالف الطلبة من 
الدولــة العزيزة، وهم يدرســون فــي جميع صنوف البرامــج والكليات 
والمعاهــد، وكان المطــار القديــم يســتقبل يومًيــا بل وكل ســاعة عدًدا 
كبيــًرا من الطائرات ســواء تلك المغادرة إلــى إحدى دول المنطقة، أو 
تلــك القادمــة منها وهــي تحمل آالف الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم 

في جامعاتنا.
إننا نتطلع إلى عودة هذه األيام، ولدينا مطار دولي جديد فاخر يريد 
أن يبعث للعالم أجمع برسالة مفادها: على الرحب والسعة تعالوا إلى 

بالدنا، وأدخلوها بسالم آمنين.
يبقــى فقــط أن نقوم بالتســويق األمثل لبرامجنــا التعليمية لجامعاتنا 
المعتمــدة، العتماداتنــا األكاديميــة المتوافقــة مــع أنظمــة االعتمادات 
بمختلــف دول المنطقــة، ال تبخلــوا علينا باالســتباق في التســويق لنا، 
والتأكيــد علــى األشــقاء ســواء مــن خــالل ســفاراتهم أو قنصلياتهــم، 
أو وزاراتهــم المعنيــة بــأن البحرين مســتعدة لتقديم أعلى مســتويات 
التعليم وتطبيقاته، البحوث ونتائجها ونشــراتها الُمحكمة، وأكثر من 
ذلك األمل لكل من ينشــد غًدا أفضل، وحياة أجمل ومســتقبل ســعيد 

مشرق بإذن هللا.
مبــروك علينــا المطــار الدولــي الجديــد، ومبــروك ألبنائنــا هــذا الصــرح 
العمرانــي البديــع، وألــف مبــروك علــى أن هــذا اإلنجاز التنمــوي الكبير 
قد تحقق ونحن نســتعد لعام دراســي جديد ملؤه األمل بأن ما سوف 
نعيشــه مــن أيــام قادمة ســوف يكــون أجمل وأبــدع، وكل عــام وأنتم 

بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

“التجارة”: نراقب 
عن كثب حركة 
السلع ومدى 

توافرها بشكل 
طبيعي
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الماضـــي  يونيـــو   23 فـــي  اختتمـــت 
)الخميس( فعاليات النســـخة الثانية من 
مبادرة ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل 
خليفـــة إلعـــداد القـــادة الشـــباب بمملكة 
البحريـــن والتـــي تنظمها جمعيـــة الكلمة 
العربـــي  المعهـــد  مـــع  بالتعـــاون  الطيبـــة 
للتخطيط بدولة الكويت، في الفترة من 
21 مايـــو حتـــى 23 يونيـــو المنصرمين؛ 
بهـــدف تأهيـــل الشـــباب علـــى متطلبات 
المجتمعـــي  والريـــادي  القيـــادي  العمـــل 
التنموي، وعلى التفكير اإلبداعي، وإبراز 

المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية. 
ونّفـــذ البرامـــج التدريبيـــة وورش العمل 
نخبـــة مـــن الخبـــراء المتخصصيـــن فـــي 
وهـــم:   والتنميـــة،  التدريـــب  مجـــاالت 
مستشـــار بالجهاز الفنـــي بالمعهد العربي 
للتخطيـــط فيصل المنـــاور، محمد أمين 
لزعـــر وهـــو خبيـــر أول بالجهـــاز الفنـــي 
بالمعهـــد العربـــي للتخطيط، ومستشـــار 
بالجهاز الفني بالمعهد العربي للتخطيط 

فهد الفضالة.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال نائـــب رئيـــس 

مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة أنور 
بوحسن: “قدم المشاركون مجموعة من 
المبادرات التي تخدم مختلف المجاالت 
وتســـهم في معالجة القضايـــا المحورية 
وأســـاليب  بـــرؤى  القائمـــة  والتحديـــات 
ابتكارية، مضيفًا بأنه ســـيتم تقييم هذه 
المبـــادرات ضمن المرحلة السادســـة من 
المبـــادرة، الفتًا إلى أنه ســـوف يقوم كل 
فريـــق بعـــرض ملخـــص مشـــروعه علـــى 
لجنـــة التحكيـــم، والتـــي ســـوف تتولـــى 
التقييـــم بنـــاء علـــى معاييـــر موضوعية 

 5 اختيـــار  ثـــم  ومـــن  مســـبقًا،  محـــددة 
مشـــاريع للفـــوز بمنح تدريبيـــة إلى دولة 

الكويت”.
كمـــا أكـــد بوحســـن بأنـــه ســـيتم اإلعالن 
عـــن النتائج فـــي الحفـــل الختامي الذي 
ســـتنظمه جمعية الكلمـــة الطيبة برعاية 
وحضـــور وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الوزراء، الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 
الطيبـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بن خليفـــة آل خليفة، لتخريج 90 شـــابًا 
وشابة من المشاركين في مبادرة سموه 
إلعداد القادة الشـــباب بنسختها الثانية، 

وذلك في شهر أغسطس المقبل 2022م 
بمركز المحرق الشبابي النموذجي.

يذكر أن مبادرة ســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة إلعـــداد القادة الشـــباب 
الفئـــة  تســـتهدف  الثانيـــة،  بنســـختها 
العمريـــة مـــن 18 - 35 ســـنة، وتنظمهـــا 
مـــع  بالتعـــاون  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة 
المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، 
الكوهجـــي  عبدالرحيـــم  مبـــرة  وبدعـــم 
الخيريـــة، وتركـــز المبـــادرة علـــى تأهيل 
الشـــباب على متطلبـــات العمـــل القيادي 

والريادي المجتمعي والتنموي.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

اختتام البرنامج التدريبي لمبادرة سمو الشيخ 
عيسى بن علي إلعداد القادة الشباب )2(

سموه يرعى الحفل الختامي لتخريج 90 شاباً أغسطس المقبل

أنور بوحسن

سمو الشيخ عيسى بن علي

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
اإللكترونية  المعلومات والحكومـــة 
محمـــد القائـــد إن مملكـــة البحريـــن 
الريـــادة  تحقيـــق  أن  اســـتطاعت 
اإلقليمية بتبنيها لسياسة الحوسبة 
السحابية أوال في القطاع الحكومي، 
معربـــا عن فخـــره واعتـــزازاه بكون 
حكومـــة البحريـــن أول حكومة في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيا، 
تنتقـــل بشـــكل كامـــل إلـــى خدمات 
الحوسبة السحابية )مايكروسوفت 
365( األمـــر الـــذي أســـهم  فـــي دعم 
العمـــل الحكومي وعـــزز من جودته 
البحريـــن  مكـــن  ممـــا  ومخرجاتـــه، 
من االســـتفادة من المزايـــا العديدة 
التي وفرتهـــا التقنية وأتاح المجال 
للجهـــات  جهودهـــا  لدعـــم  واســـعا 
للتحـــول الرقمـــي وتطويـــر ألعمـــال 

في مختلف المجاالت بالمملكة.
وأضـــاف القائد بأن الفتـــرة المقبلة، 
ســـتبحث العديـــد مـــن المؤسســـات 
رحـــالت  ســـتكون  كيـــف  إلجابـــة 
الحوســـبة الســـحابية الخاصة بهم، 
ولذلـــك يعتبـــر هـــذا الحـــدث فرصة 
مهمة لعرض القدرات الجديدة التي 

ستتحقق من خالل هذه الشراكة”.
هيئـــة  تنظيـــم  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
اإللكترونية  المعلومات والحكومـــة 
وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت 
الرائـــدة فـــي مجـــال التقنية ورشـــة 
عمل استعرضت أحدث االبتكارات 
أمـــام  الشـــركة  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 

مديري ورؤســـاء تقنيـــة المعلومات 
فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومات 
في مختلف الجهات الحكومية في 

مملكة البحرين.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد تجديد 
الشراكة االســـتراتيجية مع حكومة 
بهيئـــة  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة 
اإللكترونية  المعلومات والحكومـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  لدعـــم  مؤخـــرًا 
وتسريع عملية التحول الرقمي في 

مملكة البحرين. 
وأكد القائد ما توليه القيادة الرشيدة 
ال  دعـــم  مـــن  الموقـــرة  والحكومـــة 
محـــدود لتوظيف وتبنـــي التقنيات 
بالقطـــاع  والمتقدمـــة  الحديثـــة 
الحكومـــي وأهمية االســـتفادة منها 
بما يسهم بتطوير مجتمٍع قائم على 
البيانـــات والمعلومـــات. مشـــيدًا بما 
تحقـــق مـــن مكتســـبات وطنيـــة في 
هـــذا اإلطار، منوهـــًا بالتعاون القائم 
والشـــركات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الرائدة فـــي المجال التقنـــي، ومنها 
شـــركة مايكروســـوفت والـــذي لعب 
دورًا محوريًا فـــي تحقيق األهداف 
التحـــول  عمليـــة  ودعـــم  الوطنيـــة 
الرقمي بالمملكة. منوهًا بأن تجديد 
الشراكة االســـتراتيجية مع الشركة 
من شأنه أن يسهم بتسهيل االنتقال 
للمرحلـــة التالية والتي تعزز الجهود 
المشتركة والدءوبة للمحافظة على 
اســـتمرارية توفيـــر الخدمات بذات 
الكفاءة والجودة مع االرتقاء بالنمو 

المواطنيـــن  وحيـــاة  االقتصـــادي 
والمقيمين في البحرين”.

القائـــد  شـــارك  الحـــدث،  وخـــالل 
حكومـــة  بيـــن  الشـــراكة  تفاصيـــل 
البحريـــن ومايكروســـوفت، وســـلط 
الضـــوء علـــى الثمـــار المترتبـــة على 
هـــذه الشـــراكة ومضاعفة اســـتفادة 
مزايـــا  مـــن  الحكوميـــة  الجهـــات 
االتفاقيـــة العديـــدة التي ستســـتهم 
الســـهل  االســـتخدام  خـــالل  ومـــن 
والســـلس للتكنولوجيا في تحسين 
الخدمـــات عبر توظيـــف تكنولوجيا 
المعلومـــات، بجانب توفيرها حزمة 
وورش  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن 
العمل لموظفي الجهات الحكومية؛ 
الكفـــاءات  وتطويـــر  صقـــل  بغيـــة 
الوطنية العاملة فـــي قطاع التقنية 

بالحكومة. 
لـــدى  وبـــدوره، قـــال المديـــر العـــام 
وُعمـــان  البحريـــن  مايكروســـوفت 
الشـــيخ ســـيف بن هالل الحوسني: 
“حرصت مايكروســـوفت دومًا، في 
سياق عالقتها الراسخة مع حكومة 
البحرين، على تحقيق التزاماتها في 
تعزيز اســـتخدام المملكـــة للتقنيات 
المتقدمة وتحفيز إطالق المبادرات 
والمشـــاريع المبتكرة. وتأتي خطوة 
تجديد الشـــراكة بالتماشي مع هذه 
المساعي، إذ ندرك بأن التكنولوجيا 
المتقدمة مثل الحوســـبة السحابية 
وإنترنـــت  االصطناعـــي  والـــذكاء 
غيـــر  إمكانـــات  توفـــر  األشـــياء 

جديـــدة؛  آفاقـــًا  وتفتـــح  مســـبوقة 
لتحقيـــق النمو االقتصـــادي وتوفير 
الخدمـــات المتطـــورة. ونتطلـــع إلى 
تأدية واجبنا في هذه الشـــراكة في 
دعـــم الحكومة لالســـتفادة من هذه 

الفرص”. 
وخـــالل الورشـــة اســـتعرضت هيئة 
المعلومـــات والحكومة  اإللكترونية 
تفاصيـــل التعاقـــد الداعم للشـــراكة 
القائمـــة مع شـــركة مايكروســـوفت، 
حيث أوضحت آلية الشراء وأفضل 
الممارســـات التي تضمن االســـتفادة 
التامة لما يضفيه التعاقد من فائدة 
الحكوميـــة.  الجهـــات  علـــى  تعـــود 
بجانب تسليطها الضوء على جهود 
فريقهـــا المبذولـــة ودعمهـــا لضمـــان 
واالســـتفادة  العمـــل  اســـتمرارية 

القصـــوى مـــن الخدمـــات المقدمـــة، 
كمـــا واســـتعرضت الهيئـــة تجربتهـــا 
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــة  فـــي 
  )End Point manager )Intune
والتـــي تتمثـــل فـــي عـــرض أفضـــل 
إدارة  فـــي  الرائـــدة  الممارســـات 
أجهـــزة المســـتخدمين من حاســـب 
آلي و أجهـــزة الهواتف الذكية لعمل 
التحديثـــات والتطويـــرات الالزمـــة 
على أنظمـــة التشـــغيل والتطبيقات 
رفـــع مســـتوى  فـــي  ُيســـهم  والـــذي 
الحمايـــة واألمـــان وتوفيـــر الوقـــت 

والجهد.
شـــركة  اســـتعرضت  جانبهـــا  مـــن 
مـــن  مجموعـــة  مايكروســـوفت 
خدماتها ، مثل “خدمة آزور”، و”آزور 
بـــاور”،  و”منصـــة  بليـــس”،  ماركـــت 

والتـــي من شـــأنها أن تدعم حكومة 
مملكة البحرين في تزويد مواطنيها 
بالخدمات وتحديث البنية التحتية 
وتعزيـــز أمان الحوســـبة الســـحابية 
قدمـــت  كمـــا  االمتثـــال.  ومعاييـــر 
أفضـــل  حـــول  توصيـــاٍت  الشـــركة 
لتحســـين  والممارســـات  التدابيـــر 
ابتـــكار  وإعـــادة  الرقميـــة  التجربـــة 
ســـبل تقديـــم الخدمـــات للمواطنين 

والمقيمين.
وانطالقًا من الشراكة االستراتيجية 
مـــع  البحريـــن  تجمـــع  التـــي 
مايكروســـوفت منذ 23 عامًا، يتيح 
تجديـــد االتفاقية لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية االســـتفادة 
مـــن خدمات الشـــركة وتحفيز النمو 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  االقتصـــادي 
الموظفيـــن  مهـــارات  وصقـــل 
الحكومييـــن بما ينســـجم مع الرؤية 

االقتصادية 2030 في البحرين. 
يذكـــر أن االتفاقيـــة تشـــتمل علـــى 
أكثـــر من 80 ألف ترخيص لموظفي 
الجهـــات الحكوميـــة، باإلضافة إلى 
تقديـــم الدعـــم الفني من المســـتوى 
الثانـــي والثالـــث علـــى مـــدار اليـــوم 
والعديد من ورش العمل. كما تشمل 
االتفاقية تفعيل خدمات الحوســـبة 
Mi-  الســـحابية ضمن حزمـــة برامج

إنشـــاء  جانـــب  إلـــى   crosoft 365
منصـــة خاصـــة بـــكل جهـــة تتضمن 
التطبيقـــات والبرامـــج االفتراضيـــة 
التي تســـهل ســـير العمليـــات وترفع 

مستوى أمان البيانات.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

حكومة البحرين األولى إقليميًا في االنتقال لـ“مايكروسوفت 365”
76 جهة حكومية تشارك بورشة عن أفضل الممارسات في الحوسبة السحابية... القائد:
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فــي إطــار زيارتــه الرســمية إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة، اجتمــع وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بن 
عبدهللا آل خليفة، مع وزير األمن الداخلي أليخاندرو مايوركا، بحضور ســفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة 
الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة، ووكيل وزارة الداخلية لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن 

عبدالرحمن آل خليفة، وأعضاء الوفد المرافق للوزير.

الداخلـــي،  األمـــن  وزيـــر  رحـــب  وقـــد 
بزيارة وزيـــر الداخلية، منوهًا بأهميتها 
فـــي تعزيـــز التعـــاون الثنائي فـــي إطار 
العالقـــات الوثيقـــة بين البلديـــن، معربًا 
عن اعتـــزازه بالعالقات الراســـخة التي 
تجمع البلدين في العديد من المجاالت. 
وأوضـــح أن مملكـــة البحريـــن شـــريك 
أســـاس وحليف للواليات المتحدة في 
مواجهـــة التهديدات والمخاطر األمنية 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، 
مشـــيرًا إلى أهمية االتفاقات ومذكرات 
التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومبديًا 
اســـتعداد الواليـــات المتحـــدة لتقديـــم 
الدعـــم الـــالزم وتعزيز تبـــادل الخبرات 

بين البلدين.
مـــن جهتـــه، أشـــار وزيـــر الداخليـــة إلى 
والديمقراطـــي  اإلصالحـــي  النهـــج  أن 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
البـــالد  ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
المعظم، يؤكد تعزيز قيم الديمقراطية 
والتســـامح والتعايـــش واالنفتـــاح على 
اآلخر، مما كان له األثر البالغ في تعزيز 
نهج العدالة واإلصالح وترســـيخ األمن 

واالستقرار.
وأشـــاد الوزير بدور الواليـــات المتحدة 
فـــي  الشـــرطة  قـــدرات  تطويـــر  فـــي 
مثمنـــًا  اإلرهـــاب،  مكافحـــة  مجـــال 
األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون  مســـتوى 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي إطـــار الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية والتواصل المستمر في 

إطار مواجهة التحديات األمنية.
وخالل االجتماع، بحث الجانبان، عددًا 
من الموضوعات في مجاالت مكافحة 
اإلرهـــاب واألمـــن الســـيبراني والســـبل 

الكفيلـــة بتعزيـــز التعـــاون األمنـــي مـــن 
خالل تبادل الزيارات والخبرات.

ووزيـــر  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــع  وقـــد 
األمـــن الداخلي 3 مذكـــرات تفاهم بين 
الوزارتيـــن، تهـــدف إلى تعزيـــز التعاون 
المشـــترك في مكافحة تمويل اإلرهاب 
واألمـــن الســـيبراني وأنظمـــة الطائرات 

المسيرة.
وأكد الوزير، أهمية التعاون الدولي في 
مجـــال أنظمـــة الطائـــرات بـــدون طيار، 
فـــي ظل ما تشـــكله مـــن مخاطر خالل 
الســـنوات األخيرة، الفتـــًا كذلك إلى أن 
التعـــاون الدولـــي المســـتمر، أمر حيوي 
اإللكترونيـــة  الهجمـــات  فـــي مكافحـــة 
وبنـــاء قدرات األمن الســـيبراني، معربًا 
عـــن تطلعـــه للعمـــل بشـــكل أوثـــق مـــع 
الواليـــات المتحـــدة، كرائـــد عالمي في 

هذا المجال.
وأشـــار إلـــى أهمية زيـــادة التعـــاون مع 
األصدقاء والشـــركاء فـــي جميع أنحاء 
مثمنـــًا  بالبشـــر،  اإلتجـــار  ضـــد  العالـــم، 
تكثيف العمل مع الواليات المتحدة في 

مجاالت التدريب وتبادل المعلومات.
مثـــل  مثلهـــا  البحريـــن،  أن  وأوضـــح 
الواليـــات المتحدة، تدرك دائمًا الحاجة 
لمكافحـــة  شـــامل  نهـــج  اتبـــاع  إلـــى 
اإلرهـــاب، بما في ذلـــك التدابير الفعالة 
لقطـــع مصادر التمويـــل والدعم، منوهًا 
بتوسيع نطاق التعاون لمكافحة تمويل 
اإلرهـــاب، بمـــا يتناســـب مـــع األهـــداف 

اإلستراتيجية واألمنية للبلدين.
رافق الوزير خالل زيارته إلى الواليات 
المتحدة ســـفير مملكـــة البحرين وعدد 

من المسؤولين بوزارة الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع أميركا بمجاالت مكافحة تمويل 
اإلرهاب واألمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة

خالل لقاء وزير الداخلية ووزير األمن الداخلي األميركي:

وزير الداخلية: النهج اإلصالحي للملك 
المعظم يؤكد تعزيز قيم التسامح  

البحرين مثلها مثل أميركا تدرك دائماً 
الحاجة التباع نهج شامل لمكافحة اإلرهاب 

وزير األمن الداخلي: البحرين شريك أساس 
ألميركا في مواجهة التهديدات 



“الرقابة المالية” يواصل تنفيذ مهام التدقيق االستقصائي
إنجاز 11 تقريراً حتى اآلن ومهمتان جديدتان طور التنفيذ

يواصل ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية 
Fo� (تنفيذ مهام التدقيق االســـتقصائي 
بحســـب  بهـــا  والتوســـع   )rensic Audit
الحاجـــة والمتطلبـــات، كإحـــدى األدوات 
الرقابيـــة الواقعـــة ضمـــن اختصاصاتـــه، 
بهـــدف رفـــع مســـتوى وأســـاليب حماية 
المـــال العام من خالل مســـاعدة الجهات 
المشـــمولة بالرقابـــة علـــى ســـد الثغـــرات 
وتعزيز األنظمة لتالفي وقوع المخالفات 
والتجاوزات بشـــكل استباقي. وأظهرت 
أحـــدث اإلحصـــاءات أن الديـــوان أنجـــز 
إلى اآلن 11 تقريرًا اســـتقصائيًا، شـــملت 
العديد مـــن الجهات المشـــمولة برقابته، 
فيمـــا ينفـــذ حاليـــًا مهمتيـــن جديدتيـــن. 
مـــع  بالتـــوازي  التقاريـــر  هـــذه  وُأعـــدت 
المهام والتقارير االعتيادية التي ينفذها 

الديوان.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  وأكـــد 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد آل 
تنفيـــذ  الديـــوان ســـيواصل  خليفـــة، إن 
مهام التدقيق االستقصائي والتوسع بها 
بشكل أكبر مع االهتمام بتعزيز القدرات 
من خـــالل مراجعـــة السياســـات واألدلة 
التـــي تحكـــم هـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر 
تحديـــث  إلـــى  إضافـــة  دوري،  وبشـــكل 
وتطويـــر األدوات التقنية وزيادة جرعة 
تدريـــب الموظفين ليكونوا قادرين على 

إتمام المهام بحرفية ومهنية عالية.
االســـتقصائية  التقاريـــر  “القـــت  وقـــال 
التي أنجزناهـــا خالل العامين الماضيين 
استحســـانًا وصـــدى إيجابيـــًا مـــن قبـــل 
أعلـــى  وعلـــى  المملكـــة  فـــي  المعنييـــن 

المستويات”.
بأنـــه  االســـتقصائي  التدقيـــق  ويعـــّرف 
تهـــدف  متخصصـــة  رقابيـــة  ممارســـة 
إلـــى كشـــف حـــاالت الفســـاد واالحتيـــال 
ذات الطبيعـــة الماليـــة واإلداريـــة، حيث 
يتضمن تقديم تقارير بنتائج تلك المهام 
إلى الســـلطات القضائية وأجهزة الدولة 
والجهـــات المختصـــة، مع وضـــع الحلول 
والتوصيـــات التـــي تكفل تالفـــي وقوع 

التجاوزات.
وأوضـــح رئيـــس ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة أن الديـــوان وضـــع ونفـــذ في 
العاميـــن الماضييـــن العديـــد من الخطط 
والبرامج التي تؤهلـــه للقيام بهذا النوع 
مـــن التدقيـــق، يأتـــي علـــى رأســـها خطة 
تدريبيـــة لتأهيـــل الموظفيـــن بالتعـــاون 

مـــع إحدى المؤسســـات العالميـــة الرائدة 
فـــي هـــذا المجـــال، إضافـــة إلـــى دعمهم 
وتشـــجيعهم للحصـــول علـــى مؤهـــالت 
مهنية ذات عالقة، كما تم تشكيل فريق 
داخلي للقيام بالمهمة مطلع العام 2021. 

إلـــى أن الخطـــة  وأشـــار الشـــيخ أحمـــد 
اإلســـتراتيجية الجديدة للديوان )يوليو 
2021 – يونيـــو 2025( اهتمت بالتدقيق 
تحديـــث  محـــور  ضمـــن  االســـتقصائي 
وتطويـــر أســـاليب تنفيـــذ المهـــام التـــي 

يضطلـــع بهـــا الديـــوان بحســـب قانونـــه، 
والتوســـع فـــي تغطيـــة مجـــاالت رقابية 
الحاجـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  جديـــدة، 
والتكيـــف والمواكبة للمســـتجدات التي 

تطرأ على مهنة التدقيق.
مـــن جهتـــه، قال رئيـــس فريـــق التدقيق 
االســـتقصائي، الوكيل المســـاعد للرقابة 
اإلداريـــة، عيســـى النعيمـــي إنه اســـتفاد 
مـــن المرحلة األولـــى للبرنامج )إلى اآلن( 
نحـــو 25 موظفـــًا مـــن الديـــوان وبعـــض 
الجهات ذات االختصاص، الذين تدّربوا 
التقاريـــر  إعـــداد  علـــى مهـــارات وُســـبل 
تقضـــي  فيمـــا  بمهنيـــة،  االســـتقصائية 
الخطـــة حصـــول الفريـــق االســـتقصائي 
علـــى المزيـــد مـــن التدريـــب التخصصي 

وبشكل سنوي.

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية
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إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  مـــن  كل  أكـــد 
الحـــواج، ووزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي أهميـــة تكامـــل 
الجانبيـــن  بيـــن  المهـــام  وتنســـيق  العمـــل 
لتنفيذ المشـــروعات التنموية في المملكة، 
ومـــا  اإلســـكانية  المشـــروعات  ســـيما  وال 
التحتيـــة  البنـــى  مـــن خدمـــات  تتضمنهـــا 
وأهـــداف  رؤى  يحقـــق  بمـــا  والمرافـــق، 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  برامـــج 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ويرفد المســـيرة التنموية الشاملة بالمزيد 
مـــن المكتســـبات خـــالل المرحلـــة المقبلة.

وأشـــار الوزيران إلـــى أن المرحلة الماضية 
شـــهدت تنفيـــذ العديـــد مـــن المشـــروعات 
التي ســـاهمت في تنفيـــذ التوجيه الملكي 
الســـامي ببنـــاء 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، 
الحكومـــة،  برنامـــج  أهـــداف  وتحقيـــق 
وفي مقدمتها مشـــروعات مـــدن البحرين 
الجديدة ومشروعات المجمعات السكنية، 
وكان ذلـــك نتاجًا للتنســـيق المشـــترك بين 
مختلـــف الـــوزارات والجهـــات الحكومية، 
مؤكديـــن أن تلك األهداف لم تقتصر على 
توفير وحدات سكنية فحسب، بل امتدت 
المكتســـبات لتطوير جميـــع المناطق التي 
شـــهدت تنفيذ مشـــروعات إســـكانية، عبر 
ربـــط شـــبكات الطـــرق والصـــرف الصحي 
وغيرهـــا من الخدمات بالمناطق المحيطة 
بتـــك المشـــروعات، مؤكديـــن أن المرحلـــة 
المقبلـــة ستشـــهد مواصلـــة البنـــاء على ما 
تحقق، ســـعيًا لتقديم المزيد من الخدمات 

للمواطنين.
جـــاء ذلك فـــي الزيارة التفقديـــة التي قام 
بها كل من وزير األشغال ووزيرة اإلسكان 
والتخطيـــط العمرانـــي إلـــى مدينة شـــرق 
باألعمـــال  اإلنجـــاز  نســـب  لتفقـــد  ســـترة، 
اإلنشـــائية والبنية التحتية في المشروع، 
واحتياجات توفير المنافذ الرئيسة وربط 

المدينة بشـــبكة الطرق المحيطة، بحضور 
األشـــغال  بـــوزارة  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 

ووزارة اإلسكان والتخطيط العمراني.
وأكد وزير األشغال أنه سيتم إنشاء شارع 
شـــرياني جديد بطاقـــة اســـتيعابية عالية 
لخدمة مشـــروع شـــرق ســـترة االســـكاني 

وتعزيز ربطه بشبكة الطرق الحالية.
وأوضـــح أن الوزارة انتهـــت من التصاميم 
التفصيلية للمشروع والتي تّمت ترسيتها 
فـــي وقت ســـابق من مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات علـــى االستشـــاري الهندســـي 
بمبلـــغ   )Dar SSH( إتـــش  إس  إس  دار 
وقـــدره 424 ألف دينـــار، إلعداد التصاميم 
أعمـــال  مناقصـــة  ووثائـــق  التفصيليـــة 

التنفيذ.
وأضاف أن المشـــروع ســـيتم تنفيذه على 
مرحلتيـــن، تهدف األولى منهـــا إلى توفير 
ســـترة  شـــرق  لمشـــروع  رئيســـة  منافـــذ 
اإلسكاني، وربطه بشبكة الطرق المحيطة 
إنشـــاء جســـرين بحرييـــن أحدهمـــا  عبـــر 
شـــمال غرب المشـــروع اإلســـكاني واآلخر 
جنوب غـــرب المشـــروع متصلين بشـــارع 
)تحـــت  اتجـــاه  كل  فـــي  مســـارات   4 ذي 
مســـمى شـــارع شـــرق ســـترة( يرتبط جهة 

الشـــمال بشـــارع الشـــيخ ســـلمان بن أحمد 
الفاتـــح وجهـــة الجنوب بشـــارع 1 مـــرورًا 

بشارع الشيخ جابر األحمد الصباح.
وتابـــع الحواج أن المرحلة األولى تشـــتمل 
أيضـــًا علـــى إعـــادة تأهيل شـــارع الشـــيخ 
سلمان بن أحمد الفاتح بطول كيلومترين 
بين تقاطعه مع شـــارع شـــرق سترة حتى 
تقاطعه جهة الغرب مع شارع الشيخ جابر 

األحمد الصباح.
مـــن جانب آخـــر، قـــال الوزيـــر إن المرحلة 
ربـــط  تتضمـــن  المشـــروع  مـــن  الثانيـــة 
المشـــروع اإلســـكاني مـــع شـــبكة الطـــرق 
جنـــوب البحريـــن عبـــر اســـتحداث شـــارع 
يربـــط  اتجـــاه  فـــي كل  بثالثـــة مســـارات 
المشـــروع اإلســـكاني من تقاطع شـــارع أم 
السعد شماالً إلى تقاطع شارع الملك حمد 
مع شارع 96 جنوبًا مع تطوير التقاطعات 
األرضيـــة المدارة بإشـــارات ضوئية حيث 
تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى زيـــادة الطاقة 
منافـــذ  وتحســـين  للشـــارع  االســـتيعابية 

المنطقة.
وأوضـــح الحـــواج أن الوزارة تعمـــل حاليًا 
على دراســـة مشروع بناء خط ناقل لمياه 
الصرف صحي من مدينة شرق سترة الى 

محطة ســـترة الشـــمالية لمعالجـــة الصرف 
الصحي؛ إذ سيســـهم المشـــروع في توفير 
خدمات الصرف الصحي وبناء الشـــبكات 

للعقارات التي سيتم بناؤها في المدينة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعمل أيضـــًا على 
دراســـة مشـــروع بنـــاء خـــط ناقـــل لميـــاه 
الصـــرف الصحـــي المعالجـــة مـــن محطـــة 
سترة الشـــمالية لمعالجة الصرف الصحي 
إلى مدينة شرق سترة، والذي يأتي ضمن 
مـــن  التوســـع  فـــي  الـــوزارة  إســـتراتيجية 

االستفادة من المياه المعالجة.
اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
تنفيـــذ  أن وتيـــرة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مشـــروعات الوحدات والقســـائم السكنية 
بمدينة شـــرق ســـترة باإلضافة إلى أعمال 
البنية التحتية تشهد تسارعًا في المرحلة 
الزمنـــي  الجـــدول  مـــع  تماشـــيًا  الحاليـــة، 
المعـــد لتنفيذ مراحل المشـــروع المختلفة 
بالتعـــاون مـــع شـــركة “CMEC” الصينيـــة 
والبنيـــة  اإلنشـــائية  لألعمـــال  المنفـــذة 

التحتية بالمدينة الجديدة.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأفـــادت 
العمرانـــي أن نســـبة اإلنجـــاز فـــي المرحلة 
األولـــى للمشـــروع، والتـــي تتضمـــن 1077 

وحـــدة ســـكنية قـــد بلغـــت 28 %، ومـــن 
المتوقـــع اكتمال نســـب اإلنجـــاز بها خالل 
النصـــف الثانـــي من العـــام المقبـــل 2023، 
وهـــو األمـــر الـــذي ينطبـــق علـــى جهوزيـــة 
القســـائم الســـكنية بالمرحلـــة ذاتهـــا والتي 
يبلغ عددها 563 قســـيمة، حيث ستشـــرع 
الـــوزارة خـــالل األيـــام القليلـــة المقبلة في 
أعمال تزويدها بخدمـــات البنية التحتية، 
نســـب  اكتمـــال  مـــع  جهوزيتهـــا  ليتزامـــن 

اإلنجاز بالوحدات.
وأضافـــت الرميحـــي أن األعمـــال المنجزة 
حتـــى اآلن بمدينـــة شـــرق ســـترة تتضمن 
االنتهاء من صـــب جميع قواعد الوحدات 
14 كيلومتـــرًا  مـــن  أكثـــر  الســـكنية، ومـــد 
مـــن خطـــوط ميـــاه الصـــرف الصحـــي، و4 
شـــبكة  ميـــاه  خطـــوط  مـــن  كيلومتـــرات 
 2 مـــن  وأكثـــر  األمطـــار،  ميـــاه  تصريـــف 
كيلومتـــرًا مـــن خطـــوط الميـــاه، وتركيـــب 
أكثـــر مـــن 1 كيلومتر مـــن األرصفـــة، فيما 
شـــبكات  اســـتكمال  علـــى  العمـــل  يجـــري 
الطرق، والمياه، ومياه األمطار، وشـــبكات 

االتصاالت.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأكـــدت 
العمرانـــي أن المخطط العام لمدينة شـــرق 

ســـترة يتضمـــن توفيـــر جميـــع الخدمـــات 
والمرافق التعليميـــة والصحية والتجارية 
واالجتماعيـــة، فـــي ترجمـــة واقعية لرؤية 
الحكومـــة فـــي توفيـــر كل المقومات التي 
تمكن المواطنين الذين ســـينتقلون للسكن 
بالمـــدن الجديدة من الحصول على جميع 

ما يحتاجون إليه من مرافق وخدمات.
المدينـــة  خدمـــات  الوزيـــر  واســـتعرضت 
عبر اإلشـــارة إلى أنها تتكـــون من مدارس 
باإلضافـــة  الدراســـية  المراحـــل  لمختلـــف 
إلـــى ريـــاض األطفـــال والحضانـــات، كمـــا 
تشـــمل خدمات المدينة توفير 36 محطة 
توقف للحافالت، ومحطة للوقود، ومركز 
للشـــرطة وآخـــر لإلطفـــاء، باإلضافـــة إلـــى 
محطـــات كهرباء رئيســـة ومحطـــة للمياه، 
و24 حديقـــة ومناطـــق ألعـــاب، و13 دور 
عبـــادة، ومركز صحـــي، ومركـــز اجتماعي 
وآخـــر لتنميـــة األطفال، وقاعة مناســـبات، 
فضالً عن 16 مركزًا تجاريًا، ومكتب بريد، 

و11 برجًا لالتصاالت.
وأفـــادت الوزيرة بوجود تنســـيق حكومي 
بين جميع الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك 
المشـــروعات، وفقـــًا للخطـــط والميزانيات 

الخاصة بكل جهة.

تنفيذ شارع شرياني جديد بطاقة استيعابية عالية لـ“شرق سترة اإلسكاني”
االنتهاء من التصماميم التفصيلية وكلفتها 424 ألف دينار... وزيرا األشغال واإلسكان:

الصخير - جامعة البحرين

عـــرض طلبـــة برنامـــج عمـــارة البيئة 
فـــي كلية الهندســـة بجامعة البحرين 
وتصميـــم  لتخطيـــط  مشـــروعاتهم 
الواجهـــة البحرية لســـاحل الدور في 
المحافظـــة الجنوبية، فـــي احتفالية 
فـــي  المشـــاركين  الطلبـــة  لتكريـــم 
المشـــروع الـــذي أقيـــم بالتعـــاون مع 

وزارة شؤون البلديات والزراعة.
الهندســـة  كليـــة  عميـــدة  وأشـــارت 
فـــي الجامعـــة الشـــيخة هيفـــاء بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، إلـــى أن إشـــراك 
مشـــروعات  إنتـــاج  فـــي  الطلبـــة 
تنموية، ينســـجم مع ســـعي الجامعة 
مـــن  المهنيـــة  للممارســـة  إلعدادهـــم 
خالل مشروعات مســـتدامة، منوهة 
بالفرصة الثمينة التي منحتها وزارة 

شؤون البلديات والزراعة للطلبة في 
هذا اإلطار.

بنـــت  هيفـــاء  الشـــيخة  ولفتـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة - فـــي كلمـــة لهـــا 
فـــي حفـــل التكريـــم - إلـــى أن هـــذه 
المشـــروعات تمثل اســـتنباطا ألفكار 

عصريـــة برؤية شـــبابية، حيث قاموا 
بتصميـــم الواجهـــة البحريـــة لتكـــون 
معلمـــا يقصـــده الـــزوار بمـــا يتوافـــق 
مع اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لتطوير 
والســـواحل  البحريـــة  الواجهـــات 

العامة.

وعرض 16 طالبا وطالبة مخططاتهم 
للواجهـــة  المقترحـــة  وتصاميمهـــم 
البحرية في المشروع في فناء مركز 
التعلـــم اإللكتروني بالحرم الجامعي، 
شـــؤون  وزارة  مســـؤولو  اطلـــع  إذ 
البلديات والزراعة وأساتذة الجامعة 
الذيـــن  الطلبـــة،  مشـــروعات  علـــى 

تحدثوا عنها قبيل حفل التكريم.
وشـــارك في الفعالية مدير عام بلدية 
المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف 
عبـــدهللا، ومدير عام بلديـــة المنطقة 
الفضالـــة،  يوســـف  لميـــاء  الشـــمالية 
ورئيســـة  الهندســـة،  كليـــة  وعميـــدة 
قســـم العمـــارة والتصميـــم الداخلـــي 
هـــدى محمـــد المدحوب، إلـــى جانب 

أعضاء هيئة التدريس والضيوف.

هيفاء بنت إبراهيم: استنباط األفكار العصرية برؤية شبابية

ا يخططون ويصممون الواجهة البحرية لساحل الدور 16 طالًبا جامعيًّ

عيسى النعيميالشيخ أحمد بن محمد

الصخير - جامعة البحرين

البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  أشـــادت 
المهمـــة  بـــاألدوار  المضحكـــي،  جواهـــر 
للجامعـــة  المنتســـبون  يؤديهـــا  التـــي 
مـــن األكاديمييـــن القادميـــن مـــن دول 
متعددة، لما في ذلك من إثراء لتجارب 
زمالئهـــم األكاديمييـــن، وكذلـــك إغنـــاء 
وتنويع معارف وثقافات طلبة الجامعة 

حينمـــا يتلقون علومهـــم ومعارفهم من 
أكثـــر مـــن مدرســـة مـــن مـــدارس العلم 
وطرق التفكير. جاء ذلك في اســـتقبال 
رئيســـة الجامعة يوم الخميس الماضي 
عددا مـــن األكاديميين غير البحرينيين 
لتكريمهـــم وتوديعهـــم بمناســـبة انتهاء 

فترة عملهم في جامعة البحرين.

جامعة البحرين تودع عدًدا من 
أكاديمييها غير البحرينيين
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الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــت  ــ ــرحـ ــ صـ
بأن  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
ــمــخــدرات  شــرطــة مــكــافــحــة ال
وفــــي إطـــــار تــنــفــيــذ الــقــانــون 
وحـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع مـــن آفــة 
ثالث  في  تمكنت  الــمــخــدرات، 
ــن الــقــبــض  ــع مــنــفــصــلــة مـ ــائـ وقـ
على ثــالثــة أشــخــاص تــتــراوح 
عــامــًا  35 و41  بــيــن  أعــمــارهــم 
ــلــمــواد  لــقــيــامــهــم بـــالـــتـــرويـــج ل

المخدرة.

فــور  ــه  ــ أن اإلدارة  وأوضـــحـــت 
ورود معلومات عن القضايا، تم 
مباشرة أعمال البحث والتحري 
والتي أسفرت عن تحديد هوية 

المذكورين والقبض عليهم.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشــــــــــارت 
إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المضبوطات،  تــحــريــز  تــم  أنـــه 
القانونية  اإلجـــراءات  واتــخــاذ 
الالزمة، تمهيدًا إلحالة القضايا 

للنيابة العامة.

القبض على 3 أشخاص لترويجهم المواد المخدرة

“العاصمة” تطلق 4 أنشطة صيفية تستهدف 1100 مشارك
بمحافظــة  المجتمــع  وشــؤون  االجتماعيــة  البرامــج  إدارة  مديــر  أعلــن 
العاصمــة الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة، إطالق المحافظة 4 أنشــطة 
صيفيــة موجهــة لفئــة الشــباب والنــشء يســتفيد منهــا نحــو 1100 طالــب 
وطالبــة، بالتعــاون مع عدد مــن النوادي والمراكز الشــبابية بالمحافظة، إذ 
تهدف البرامج لشغل أوقات الطالب خالل فترة العطلة الصيفية بأنشطة 
وفعاليــات متنوعة تســهم في صقــل مهاراتهم واكتشــاف مواهبهم، وتعزز 

الحس الوطني والقيم اإليجابية في نفوسهم.

ــد الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــلــي آل  وأكــ
خليفة أن إطالق البرامج والمشاريع 
لــتــوجــيــهــات محافظ  تــنــفــيــًذا  ــاء  جـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة الــشــيــخ راشــد 
بضرورة  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن 
تعزيز التعاون والتنسيق مع األندية 
الـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة والـــمـــراكـــز 

الــشــبــابــيــة فـــي الــمــحــافــظــة، وذلـــك 
تحقيًقا لرؤية المحافظة في تفعيل 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  مبدأ 
الوطني وتعزيز التعاون مع مختلف 
مشيًرا  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
تــحــرص على  الــمــحــافــظــة  أن  ــــى  إل
تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع 

بالتنوع  تــمــيــزت  الــتــي  المجتمعية 
مراعاة الحتياجات مختلف الفئات.

واألنشطة  البرامج  حزمة  أن  وبّين 
المحافظة  تــعــتــزم  الــتــي  الصيفية 
رعــايــتــهــا، تــضــم بــرنــامــج الــنــشــاط 
ــريــاضــي  ــادي ســـتـــرة ال ــنـ الــصــيــفــي لـ
من  أكثر  يستهدف  الــذي  والثقافي، 

بين  العمرية  الفئة  من  مشارك   500
الجنسين،  من  عاًما   17 إلــى   5 سن 
وكــرة  الــقــدم  كــرة  أنشطة  ويتضمن 
والتلوين  والــفــن  والــســبــاحــة  السلة 

والــحــاســوب والــتــايــكــوانــدو، إضافة 
مركز  ينظمه  الذي  الصيفي  للنشاط 
تــمــكــيــن شــبــاب جـــــرداب الــثــقــافــي، 
من  مــشــارك   200 يستهدف  ــذي  والـ
أهالي المنطقة، إذ يتضمن البرنامج 
ونــــــدوات  مـــتـــنـــوعـــة،  عـــمـــل  ورش 
ــرامــــج  ــ ومــــحــــاضــــرات عـــلـــمـــيـــة، وب
إضافة  ترفيهية،  ورحالت  رياضية، 
ــيــات الــثــقــافــيــة  ــفــعــال لــلــعــديــد مـــن ال

المتنوعة.
وتطلق المحافظة بالتعاون مع نادي 
والثقافي  الــريــاضــي  صــالــح  النبيه 
يستهدف  الـــذي  الصيفي  البرنامج 
ــى  ــن 6 إل ــن سـ ــعــمــريــة مـ الـــفـــئـــات ال

كــرة  ريــاضــات  ويتضمن  ــا،  عــاًم  12
والتايكوندو  الــطــائــرة  وكـــرة  الــقــدم 
100 طــالــب، كما  لــعــدد  والــســبــاحــة 
يقام تحت مظلة المحافظة برنامج 
بالتعاون مع  الهدف”  “بيدي اكتشف 
الثقافي،  الديه  شباب  تمكين  مركز 
والذي يستهدف 200 طالب وطالبة 
سنة   16 لغاية  سنوات   8 أعمار  من 
من الجنسين، حيث يهدف البرنامج 
لــتــنــمــيــة وصـــقـــل مـــهـــارات الــطــالب 
إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف  في 
وزيـــارات  ترفيهية  رحــالت  تضمنه 
مــيــدانــيــة لــمــعــالــم وطــنــيــة ومــواقــع 

أثرية.

المنامة - وزارة الداخلية

بالتعاون مع 
النوادي والمراكز 

الشبابية... عيسى 
بن علي:

أكــد مستشــار جاللــة الملــك المعظم لشــؤون الشــباب والرياضــة صالح بن عيســى بن 
هنــدي المناعــي بــأن التعاضــد والتكاتف والتعاون مــن هوية أهل المحــرق والبحرين، 
والرياضة والرياضيين جزء ال يتجزأ من هذا المكون الوطني، مشــيًرا إلى أن جمعية 
قدامى الرواد هي رافد من روافد الخير وتسعى إلى حماية حقوق وعطاء الرياضيين 

بالمملكة.

ــــك خــــالل الــمــجــلــس األســبــوعــي  ــاء ذل جــ
محافظ  رحــب  حيث  المحرق،  لمحافظة 
ــمــحــرق ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي  ال
وكذلك  الـــرواد  قدامى  بجمعية  المناعي 
الصناعة  ووزارة  السياحة  وزارة  بممثلي 
ــارة، مـــشـــيـــًدا بــالــمــشــاريــع الــتــي  ــجــ ــتــ ــ وال

تحتضنها محافظة المحرق.
واستضاف المجلس األسبوعي لمحافظة 
ــد ســلــمــان الــقــاســمــي مــديــر  الــمــحــرق خــال
الصناعة  بــوزارة  الصناعية  التنمية  إدارة 
ــمـــد يـــوســـف تــقــي مــديــر  ــارة وأحـ ــتـــجـ والـ
ــمــرافــق، حــيــث تــم تسليط  الــمــشــاريــع وال

البحرية  الــواجــهــة  مــشــروع  على  الــضــوء 
بــســاحــل قـــاللـــي والــــــذي يــعــتــبــر أحـــدث 
الــمــشــاريــع ويــقــام عــلــى امـــتـــداد الــشــارع 
بـ  تقدر  بمساحة  أمــواج  إلى جزر  المؤدي 
100 ألف متر مربع، كما يتكون المشروع 
مـــن مــنــطــقــتــيــن رئــيــســيــتــيــن، وتــتــضــمــن 
ونصف  كيلومتر  امتداد  األولــى  المنطقة 
ــا وثــالثــة  تــجــاريًّ )14( مــحــالًّ  الــكــيــلــومــتــر 
ــدًدا مـــن األكــشــاك  ــ مــالعــب ريــاضــيــة وعــ
المائية  لــلــريــاضــات  ــًزا  ــركـ ومـ الــتــجــاريــة، 
ا  عامًّ وشــاطــًئــا  الطعام  لعربات  ومناطق 

ا. مجانيًّ

الثانية إلى مسافة نصف  المنطقة  وتمتد 
كيلومتر وتتضمن ستة مطاعم بواجهات 
المرافق  مــن  عــدد  إلــى  بــاإلضــافــة  بحرية 

المتنوعة.
ــا مــشــروع واجــهــة الــغــوص الــبــحــريــة،  أمـ
فستقام على ما يقارب 60 ألف متر مربع 
والمقاهي  المطاعم  مــن  عـــدًدا  وتتضمن 
والمحال التجارية باإلضافة إلى المنشآت 

الــتــرفــيــهــيــة، وســيــتــم تــطــويــره كــواجــهــة 
المنطقة  ــار  ــب ــاالعــت ب ــذ  ــ األخـ مـــع  بــحــريــة 
جديد،  سياحي  معلم  إلنــشــاء  المحيطة 
مؤكدين أن وزارة الصناعة والتجارة تضع 
ومحافظات  المحرق  محافظة  بيد  يدها 

المملكة لخدمة المواطنين والمقيمين.
ــي ارتــيــاحــهــم  ــالـ مـــن جــانــبــهــم أبــــدى األهـ
المطروحة،  بالمشاريع  العمل  وتيرة  من 

ــن الـــمـــالحـــظـــات  ــ مـــقـــدمـــيـــن عـــــــــــدًدا مــ
واالقتراحات.

مدير  نائب  شــدد  المجلس  ختام  وفــي 
المحرق  محافظة  شرطة  مديرية  عام 
الــعــمــيــد ســلــطــان الــكــعــبــي عــلــى أهمية 
ــســالمــة  اتـــخـــاذ إجــــــــراءات األمـــــن وال
بأن  مــؤكــدا  الــســفــر،  فــي حــالــة  للمنازل 
ــمــديــريــة قــامــت بــحــمــالت تــوعــويــة  ال

العطلة  بــدء  قبيل  لألهالي  وتثقيفية 
إلى  ذاتــه  الوقت  في  مشيًرا  الصيفية، 
إجراءاتها  باتخاذ  بــدأت  المديرية  أن 
والتي  المبارك  األضحى  بعيد  الخاصة 
ــات األمــنــيــة  ــ ــدوري ــ تــتــضــمــن تــكــثــيــف ال
والمرورية خالل إجازة العديد؛ لضمان 
للمواطنين  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم 

والمقيمين وزوار المملكة.

البسيتين - محافظة المحرق

ساحل قاللي وواجهة الغوص يخرجان للنور قريًبا
يتضمنان مرافق ترفيهية ومالعب ومعلًما سياحيًّا وشاطًئا مجانيًّا

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

400 شخص استفادوا من برنامج “تعافي”
الشباب بعمر 17 إلى 21 عاماً األكثر تعرضاً لإلدمان...  النقيب سعود العاثم:

أكد النقيب سعود حمد العاثم ضابط 
ــاإلدارة  ــ ب ــاد  ــ واإلرشـ الــتــوعــيــة  بشعبة 
الجنائية،  ــة  ــ واألدل للمباحث  الــعــامــة 
ــفـــال بــالــيــوم  ــتـ ــع االحـ ــًا مـ ــنـ أنــــه تـــزامـ
والــذي  المخدرات  لمكافحة  العالمي 
يــأتــي هــذا الــعــام تحت شــعــار )شــارك 
نظمت  الــمــخــدرات(،  حــول  بالحقائق 
إدارات  مختلف  مع  بالتعاون  اإلدارة 
البرامج  من  العديد  الداخلية  وزارة 
آفة  لمكافحة  الــتــوعــويــة  واألنــشــطــة 
الــمــخــدرات والــتــي تسهم فــي حماية 
الناشئة وأفراد المجتمع وضمان أعلى 
مستويات الوعي لدى أفراد المجتمع.

وأضح خالل برنامج “األمن” اإلذاعي 
العامة  اإلدارة  وتــقــدمــه  تــعــده  الـــذي 
بالتعاون  األمنية  والثقافة  لــإعــالم 
ــن، أن  ــريـ ــحـ ــبـ ــكــة الـ ــع إذاعـــــــة مــمــل مــ
التعاون والعمل المشترك مع الجهات 
ــتــوفــيــر سبل  ل ــحــكــومــيــة مــســتــمــر  ال
عالجية تساعد المدمن على التعافي 
ــمــخــدرات ومـــن أبــرزهــا  ــان ال مــن إدمــ
برنامج )تعافي( التابع إلدارة المباحث 
من  استفاد  حيث  الجنائية،  واألدلـــة 
شخص،   400 حــوالــي  البرنامج  هــذا 
تعرضًا  األكثر  العمرية  الفئة  أن  وبّين 
لإدمان هي فئة الشباب والمراهقين 

من بين 17 سنه إلى 21 عامًا.
أن  إلــى  العاثم  سعود  النقيب  وأشــار 
الجنائية  ــة  ــ واألدل الــمــبــاحــث  اإلدارة 
تقوم بشكل دوري بالزيارات الميدانية 
التوعوية للمدراس واألندية الصحية، 
التعاون  جسور  لمد  دائمًا  تسعى  كما 
بين اإلدارة والجمهور، وتوصي أفراد 
العائلة حين اكتشاف أعراض التعاطي 
التردد  على شخص من األســرة عدم 
المخدرات  مكافحة  وإبالغ  باالتصال 
مدار  على   996 الساخن  الخط  على 
الساعة وسوف يتم التعامل مع جميع 

الحاالت بخصوصية وسرية تامة.

ــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تــقــديــم عــدد  وقـ
ــتــوعــويــة  مـــن الـــفـــقـــرات األمــنــيــة وال
تسليط  تـــم  حــيــث  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الضوء خالل فقرة “األمن في أسبوع” 
التعامل  تم  التي  البالغات  أبــرز  على 
معها وذلك من خالل االتصال المباشر 
وغــرفــة  الرئيسية  العمليات  بــغــرفــة 

العمليات والمراقبة المرورية.
واســتــضــافــت فــقــرة “إشـــراقـــة أمـــل” 
العقوبات  قانون  من  المنتفعين  أحد 
من  استفادته  مــدى  وعــرض  البديلة 
إيجابًا  انعكست  التي  التجربة،  هذه 

على حياته كونه اآلن مع أسرته.

المنامة - وزارة الداخلية

ضبط عدد من المخالفات بحملة تفتيشية مشتركة في “الشمالية”
استمرارًا لجهود التصدي للممارسات غير القانونية... سوق العمل:

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 
القانوني  ممثلة بقطاع الضبط 
في  مشتركة  تفتيشية  حملة 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة وذلـــك 
الجنسية  شــؤون  مع  بالتعاون 
والـــجـــوازات واإلقــامــة بـــوزارة 
ــيــة، ومــديــريــة شــرطــة  ــداخــل ال
الــشــمــالــيــة شملت  الــمــحــافــظــة 
ــدًدا مـــن مـــواقـــع الــعــمــل في  ــ عـ

المحافظة. 

ــفـــرت الــحــمــلــة عـــن ضبط  وأسـ
عدد من المخالفات التي تتعلق 
تنظيم  هيئة  قــانــون  بــأحــكــام 
اإلقــامــة  العمل وقــانــون  ســوق 
عدد  وضبط  البحرين،  بمملكة 
لألنظمة  المخالفين  العمال  من 
اإلجراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية بشأنها. 
ــــى حــرصــهــا  ولــفــتــت الــهــيــئــة إل
عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الــحــمــالت 

الجهات  المشتركة مع مختلف 
وفي  الــعــام  طـــوال  الحكومية 
المملكة،  محافظات  مختلف 
وذلك إيماًنا منها بمبدأ التكامل 
ــيــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات  ب
العمل  بيئة  لــتــطــويــر  الــعــالقــة 
الممارسات  لكافة  والــتــصــدي 
شأنها  من  التي  القانونية  غير 
أن تؤثر على تنافسية وعدالة 
ومــرونــة ســوق الــعــمــل، عــالوة 

على  السلبية  تأثيراتها  على 
األمن االجتماعي.

وأكــــــدت الــهــيــئــة أهــمــيــة دور 
الــمــجــتــمــع فــــي دعـــــم جــهــود 
الجهات الحكومية التي تسعى 
أمنًيا  المجتمع  على  للمحافظة 
واجتماعًيا وصحًيا واقتصادًيا، 
داعية الجمهور لإبالغ عن أية 
شكاوى تتعلق بمخالفات سوق 

العمل والعمالة غير النظامية.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أطـــلـــقـــت بـــلـــديـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــة إشــغــاالت  حملة واســعــة إلزالـ
المحافظة  فــي  الــعــامــة  الــطــرق 
المرتفعات  إزالــة  شملت  والتي 
ــمــرخــصــة، والـــحـــواجـــز،  غــيــر ال
والمظالت وعددا من اإلعالنات 
والمثبتة  األحــجــام  المختلفة 
بـــــــاإلطـــــــارات  األرض  عــــلــــى 

الحديدية.
ــذه الــحــمــلــة امـــتـــدادًا  وتــأتــي هـ
السابقة،  الحمالت  من  لسلسة 
والتي تهدف إلى فرض النظام 
التي  المخالفات  ومــنــع  ــعــام،  ال
مصالح  وتعطل  الطرق  تشغل 
المواطنين والمقيمين على حد 

سواء.

بلدية الجنوبية تزيل مخالفات إشغال الطرق العامة

إبراهيم النهام



قـــال رئيـــس لجنـــة التقييـــم والمتابعة 
ببعثة الحج البحرينية صالح الشريان 
إن اللجنـــة باشـــرت علـــى مـــدى يومي 
الجمعة والســـبت تفقد ســـكن الحجاج 
البحرينييـــن؛ للوقـــوف علـــى االلتـــزام 
باشتراطات الصحة والسالمة، وتقييم 
مرافـــق المبنى ومتابعة االســـتعدادات 
االحترازيـــة الخاصة بجائحـــة كورونا، 
وما يتعلق بصحة الحجاج وسالمتهم.

وأشـــار الشـــريان إلـــى أن اللجنة ركزت 
أعمالهـــا علـــى التحقـــق مـــن اســـتيفاء 
المباني الشـــتراطات األمن والســـالمة 
والمخـــارج،  المداخـــل  حيـــث  مـــن 
حـــوادث  مـــع  للتعامـــل  وجهوزيتهـــا 
الحريق، إضافة إلى التحقق من نظافة 
المطابخ وســـعة الغـــرف وتوزيع أثاثها 

وغيرهـــا من الجوانب المتعلقة بضمان 
سالمة المباني.

وأثنى رئيس لجنـــة التقييم والمتابعة 
علـــى جهـــود الحمـــالت البحرينية وما 
توفره من خدمات بأعلى المســـتويات 
الحجـــاج  وتطلعـــات  يتـــالءم  بمـــا 
البحرينييـــن، ويوفـــر لهـــم كل أســـباب 

الراحة واألمان.

جولة تفقدية للتحقق من سالمة مباني الحجاج
الشريان: الحمالت البحرينية توفر خدمات بأعلى المستويات

قـــال األميـــن العـــام لبعثـــة الحج 
البحرينية خالد المالود إن البعثة 
شـــركة  مـــع  بالتنســـيق  بـــادرت 
طيـــران الخليـــج بشـــأن التعامل 
الحجـــاج  إصابـــات  حـــاالت  مـــع 
بفيـــروس كورونـــا قبـــل مغادرة 
المملكـــة، حيث تـــم االتفاق على 
ســـرعة تبديـــل أســـماء الحجاج 
مـــن قبل الحمـــالت بمن هم على 
قوائـــم االنتظـــار دون احتســـاب 
التذاكـــر،  تغييـــر  علـــى  رســـوم 

استجابة للدواعي اإلنسانية.
وأشـــار فـــي تصريـــح خـــاص لــــ 
“البـــالد” إلـــى أن البعثـــة ســـهلت 
عملية استبدال الحجاج بآخرين 
فـــوري ممـــن هـــم علـــى  بشـــكل 
قائمـــة االنتظـــار لـــدى الحمـــالت 
بمـــن تثبت إصابتهـــم بالفيروس 
حيـــن موعد الســـفر، حيـــث يتم 
للجنـــة  البديلـــة  األســـماء  رفـــع 
التقييم والمتابعـــة ببعثة مملكة 
البحرين، ليتم بعدها استبدالهم 
في المسار اإللكتروني السعودي 
إلصـــدار تصاريـــح الحـــج فـــورًا 

لهم.
ولفـــت إلـــى أن جائحـــة كورونـــا 
تصنـــف  مازالـــت  وتداعياتهـــا 
ضمن األولويات التي تؤخذ في 
االعتبار خالل اجتماعات البعثة 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  وجميـــع 
بشؤون الحج من وزارة الصحة 
وشـــركة طيران الخليج ووزارة 
الداخليـــة فضال عـــن اجتماعات 

اللجنـــة التنســـيقية، وذلـــك مـــن 
خـــالل الحـــرص علـــى األخذ في 
االعتبار توفيـــر مختلف الحلول 
البديلـــة؛ لمنع انتشـــار الفيروس 

لدى حجاج بيت هللا الحرام.
ألزمـــت  البعثـــة  أن  وذكـــر 
الحمـــالت  جميـــع  جهتهـــا  مـــن 
البحرينية بتوفيـــر غرف خاصة 
للعـــزل فـــي مقار ســـكن الحجاج 
البحرينييـــن، مع توفير الفاحص 
الســـريع لفيـــروس كورونـــا لـــدى 
العيادات الطبية الموجودة لدى 
الحمـــالت، وذلـــك حتى يتســـنى 
منـــع  علـــى  القـــدرة  للحمـــالت 

انتشار الفيروس والتصدي له”.

إجراءات فورية الستبدال 
المصابين بكورونا قبل السفر للحج تسليم خيام المشاعر المقدسة للحمالت البحرينية اليوم

استكمال وصول الحجاج البحرينيين غًدا... البشبيشي لـ“^”:

ــا ــه ــرودت ــى ب ــل ــحــفــاظ ع ــل ــى ل ــن ــول خــيــام م ــ ــس ح ــب ــج ــب ال ــي ــرك ت

يتواصـــل توافـــد الحجـــاج البحرينييـــن 
ألداء  اســـتعدادا  المكرمـــة  مكـــة  علـــى 
مناسك الحج بعد وصول 3 حمالت من 
إجمالـــي 8 حمـــالت بحرينيـــة مندمجـــة 
تضـــم 2200 حـــاج، حيـــث مـــن المتوقع 
وصـــول 3 إلـــى 4 حمـــالت أخـــرى اليوم 
األحد، ليســـتكمل وصول بقية الحجاج 

البحرينيين يوم اإلثنين.
مـــن جهته، قال رئيس لجنـــة التخطيط 
البحرينيـــة  الحـــج  ببعثـــة  الهندســـي 
عبدهللا البشبيشـــي إن إدارة بعثة الحج 
البحرينيـــة نظمـــت زيـــارة بقيـــادة نائب 
القطـــان  البعثـــة محمـــد طاهـــر  رئيـــس 
لمخيمـــات المشـــاعر فـــي عرفـــة ومنى؛ 
لالطالع عن قرب على مواقع الحمالت 
جاهزيـــة  علـــى  والوقـــوف  البحرينيـــة 
المخيمات في المشاعر المقدسة بعرفة 
تمهيـــدًا  النواحـــي،  جميـــع  مـــن  ومنـــى 

لتسليمها للحمالت البحرينية.
تفقـــد  شـــملت  الزيـــارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
مخيم البعثة في عرفة والعيادة الطبية 
ومجلـــس البعثـــة، ليتم بعدهـــا االنتقال 
إلى خيم اللجان ومن ثم خيم الحمالت.

وأكـــد أن المســـاحة المخصصـــة لحجاج 
مملكة البحرين في عرفة بلغت 12 ألف 
متـــر مربـــع، ويبلـــغ نصيب الخيـــام فيها 
4400 متـــر مربع مكيفـــة بالكامل، بواقع 
مترين لكل حاج، حيث لم يجر اقتطاع 
المخصصـــة  المســـاحة  مـــن  شـــيء  أي 

لمملكة البحرين.
تســـليم  يتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن  وقـــال، 

الخيـــام للحمـــالت اليـــوم األحـــد وذلـــك 
بعد إطالق التيار الكهربائي فيها، حيث 
بلغ عدد خيام الحجـــاج البحرينيين 19 
خيمة، مزودة بعدد 175 وحدة تكييف، 
حيـــث تـــم للمـــرة األولى االســـتغناء عن 

المولدات الكهربائية، واالستعاضة عنها 
بالعدادات الحكومية.

ولفـــت البشبيشـــي إلـــى أنه تـــم تطوير 
الحمامات ودورات المياه في المشـــاعر 
كندانـــة  شـــركة  قبـــل  مـــن  المقدســـة 
التابعة للهيئة الملكية لتطوير المشـــاعر 
المقدســـة، حيـــث يضم مشـــعر عرفة 5 
مجمعـــات ميـــاه بواقـــع 100 دورة مياه 
موزعة بالمناصفة بين الرجال والنساء.

وحول مشـــعر منى، أشـــار إلى أنه وفي 
ســـبيل الحفـــاظ على بـــرودة الموقع تم 
تركيـــب الجبس حـــول المخيمـــات، كما 
تـــم تزويـــد الخيـــام بعـــدد 300 وحـــدة 
دورات  تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  تكييـــف، 
 3 يضـــم  بـــات  إذ  بالمشـــعر،  الميـــاه 
مجمعـــات دورات ميـــاه بواقع 90 دورة 
ميـــاه موزعـــة بالمناصفـــة على النســـاء 

والرجال.

وفد البعثة البحرينية أثناء تفقد الخيام بالمشاعر المقدسة

مباني الحجاج البحرينيين... مختارة بعناية فائقة
طمـــأن عضـــو اللجنـــة األمنيـــة ببعثـــة 
محمـــد  الرائـــد  البحرينيـــة  الحـــج 
عبدهللا المهيزع بسالمة جميع مباني 
جـــرى  وقـــد  البحرينييـــن،  الحجـــاج 
التحقـــق مـــن مـــدى التـــزام أصحـــاب 
الحمالت البحرينية بتوفير إجراءات 
الحماية والســـالمة فـــي المباني التي 

يقطنها الحجاج البحرينيون.
إجـــراءات  أن  إلـــى  المهيـــزع  وأشـــار 
الحماية والسالمة في مباني الحجاج 
البحرينييـــن ســـجلت تطورًا ملموســـًا 
مقارنـــة بالعـــام 2019، وهـــو مـــا يعـــد 
مؤشـــرًا علـــى زيـــادة مســـتوى الوعي 
لـــدى أصحـــاب الحمالت نحـــو تأمين 

سالمة الحجاج البحرينيين.
وذكـــر أن المبانـــي التي تـــم اختيارها 
من قبل أصحاب الحمالت البحرينية 

تـــم اختيارهـــا بعنايـــة فائقـــة، حيـــث 
كشفت الجولة التفقدية عن احتوائها 
على جميع أنظمة الحماية والســـالمة 
المعمـــول بهـــا، وقلة المخالفـــات أثناء 
عملية الفحـــص، وهو ما يؤكد حرص 
توفيـــر  علـــى  الحمـــالت  أصحـــاب 

أعلـــى مســـتويات الســـالمة للحجـــاج 
البحرينييـــن، األمـــر الـــذي يبعث على 

االطمئنان.
وواصلـــت اللجنة المختصـــة عمليات 

فحـــص مبانـــي الحجـــاج البحرينيين 
مـــدى  علـــى  مبـــاٍن   8 عددهـــا  البالـــغ 
يومـــي الجمعة والســـبت، فيما واصل 
الفريـــق عملـــه أمس الســـبت بالتحقق 

والســـالمة  الحمايـــة  إجـــراءات  مـــن 
فـــي عرفـــة ومنـــى،  المخيمـــات  فـــي 
والتـــي تشـــمل بوجـــه خـــاص ســـالمة 

التوصيالت الكهربائية واألجهزة.

المهيزع: تتوفر 
على كافة أنظمة 
الحماية والسالمة

أحد أعضاء اللجنة خالل أعمال الفحص جانب من أعمال التحقق من إجراءات الحماية والسالمة

الرائد محمد المهيزع
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حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى الــجــنــائــيــة بــإثــبــات 
بـــراءة رجــل مــن تهمة االعــتــداء على سالمة 

والد طليقته  ادعى  أن  بعد  الغير  جسم 
بالضرب،  بــاالعــتــداء  بقيامه  عليه 

وفــق  الــدعــوى  أوراق  تشير  إذ 
أحمد  جمال  المحامي  ذكر  ما 

في  أنه  المتهم،  وكيل  كمال 
 2021 الـــعـــام  يــــوم مـــا مـــن 
إلى  العامة  النيابة  أســنــدت 

جنحة  الــمــتــهــم  طليقة  ــد  ــ وال
االعـــتـــداء عــلــى ســالمــة جسم 

الغير، حيث تعود أحداث الواقعة 
ــد  ووال المتهم  بين  مشابكة  بــحــدوث 

المتشابكين  مــن  عــدد  فيها  تــدخــل  طليقته 
وتم االعتداء على المتهم بالضرب المبرح، وعلى 

إثره قام المتهم بالدفاع عن نفسه عن طريق رد 
والد  من  تلقاها  التي  االعتداءات  لصد  الضربات 
المعنيين  جميع  استدعي  كما  وآخــريــن،  طليقته 
بالواقعة وسماع أقوالهم واتخاذ ما يلزم من قبل 

المتهمين من أدلة تدعم أقوالهم.
ودفع المحامي جمال كمال بإنكار التهمة المسندة 
الغير  جسم  سالمة  على  “االعــتــداء  المتهم  إلــى 
الجنائية،  المحكمة  أمام  التامة  ببراءته  وتمسك 
طليقته  والــد  اعتداء  حول  بدفوعه  التمسك  مع 

على سالمة جسمه”.
وبناًء على الدفوع المقدمة من المحامي والتقارير 
أثر  لــه  تــعــرض  الـــذي  الــضــرر  أثبتت  الــتــي  الطبية 
المحكمة  بالضرب، وقضت  االعتداء على جسمه 
اتهام  من  إليه  أسند  مما  المتهم  ببراءة  الجنائية 

وإحالة المعتدى للقضاء العسكري.

وأســـــــنـــــــدت   
ــنــيــابــة الــعــامــة  ال

إلى المتهم األول وآخرين 
على  االعـــتـــداء  جنحة  مــعــه 

سالمة جسم الغير، حيث اعتديا 
الثالث”  “المتهم  جسم  سالمة  على 

ولم يفض بفعل االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن 

قـــــــيـــــــامـــــــه 
بــــــأعــــــمــــــالــــــه 
مدة  الشخصية 
تـــزيـــد عـــلـــى 20 
يوًما، كما اعتدى المتهم الثالث 

على سالمة جسم المتهمين األول وآخــــــــــــــر 
اإلصابات  بهم  وأحــدث  عليه  والمجني  والثاني 

فعل  يفض  ولــم  الطبي  التقرير  فــي  الموصوفة 
قيامهم  عــن  عجزهم  أو  مرضهم  ــى  إل االعــتــداء 
كما  يوًما،   20 عن  تزيد  مدة  الشخصية  بأعمالهم 
رمى علًنا المتهم األول بألفاظ تخدش من الشرف.
ودفع المتهم األول بإنكار ما نسب إليه من واقعة 
الــثــانــي بالتعدي  الــمــتــهــم  ــاالشــتــراك مــع  ب قــيــامــه 
الثالث، وعند  المتهم  بالضرب على سالمة جسم 
المتهم  ان  اتــضــح  الــدعــوى  أوراق  إلــى  الــرجــوع 
المتهم  من  المبرح  للضرب  تعرض  من  هو  األول 
الثالث، حيث أكد التقرير الطبي الخاص بالمتهم 
األول وكذلك الصور الفوتغرافية له أنه تعرض 
وبصحبة  الثالث  المتهم  من  المبرح  للضرب 
للعديد  المتهم األول  آخرين، مما أدى إلصابة 
تبّين  حيث  والجروح،  الجسدية  اإلصابات  من 
التقرير الطبي ونتيجة الفحص وجود  من خالل 
األيمن  والــــذراع  والــوجــه  الظهر  فــي  تسحجات 
المتهم  العكس  وعلى  اليمنى،  العين  في  وتــورم 
تعدٍّ  وإصـــابـــات  ــراض  أعــ عليه  تظهر  لــم  الــثــالــث 

بالضرب.
االســتــدالالت يتضح  إلــى محضر  الــرجــوع  وعند 
قام  االتهام  محل  الواقعة  على  شاهد  يوجد  أنه 
الثالث هو  بالتبليغ عن الواقعة ادعى بأن المتهم 
من قام بالتعدي بالضرب على المتهم األول عندما 
شاهد شخص بلباس ثوب أبيض كبير في السن 
يعتدي على شخص وبيده حذاء، حيث لم تدون 
المتهم  أن  الذي يتضح منه  الشاهد، األمر  أقــوال 
الثالث وهو رجل كبير في السن وهو من اعتدى 

بالضرب على المتهم األول.

حكمت محكمة االستئناف العليا حضوريًا بقبول 
االستئناف شكالً وفي الموضوع بتعديل الحكم 
إبعاد  عقوبة  من  به  قضي  ما  بإلغاء  المستأنف 
عدا  فيما  والتأييد  البالد  عن  نهائيًا  المستأنف 
المتهم  بــأن  ــدعــوى  ال أوراق  تشير  حيث  ذلـــك، 
رضاها  بغير  عليها  المجني  عــرض  على  اعتدى 
وقام بتصويرها بواسطة الهاتف النقال أثناء ما 
كانت األخيرة تستحم بدورة المياه وهي عارية 
مواد  حاز  المجني  أن  إلى  إضافة  المالبس،  من 
المعلومات  وتقنية  وسيلة  نظام  داخــل  إباحية 

)الهاتف(.
محكمة  حكم  بعد  كمال  جمال  المحامي  ودفــع 
أول درجة 

تفريغ  تقرير  أورد  إذ  التسبيب،  حكم  بقصور 
الهاتف النقال في عبارات مبهمة خالية من بيان 
تفريغ  تقرير  اإلباحية من مطالعة  المواد  ماهية 

النقال الخاص بالمستأنف.
أسند  إذ  اإلسناد  في  الحكم  بخطأ  كمال  وأشــار 
إلى للمستأنف اعترافًا أمام محكمة أول درجة لم 
يقل به ومخالف الثابت باألوراق، حيث لم يذكر 
المستأنف  الحكم  زعمه  ما  التقرير  خالل  نهائيًا 
بهذا الشأن، فلم يذكر نهائيًا خالل تفريغ الهاتف 
النقال وجود مقاطع لمكالمات فيديو يظهر فيها 

فتيات يقمن بعرض مواضع العفة.
المستأنف  الحكم  جــاء  أيــن  مــن  نعلم  “ال  وتــابــع 
تقرير  في  ثابت  هو  لما  المخالفة  لمزاعم  بذلك 
الحكم  يشوب  الذي  األمر  النقال،  الهاتف  تفريغ 
ثابت  هو  ما  االستدالل ومخالفة  المستأنف في 
بالمستندات، وبناًء على ما تم تقديمه من دفوع 
العليا  االســتــئــنــاف  محكمة  حكمت  ومـــذكـــرات 
حضوريًا بقبول االستئناف شكالً وفي الموضوع 
بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به من 
عقوبة إبعاد المستأنف نهائيًا عن البالد والتأييد 

فيما عدا ذلك”.
وأسندت النيابة العامة إلى المستأنف أنه اعتدى 
على عرض المجني عليها بغير رضاها وذلك بأن 
النقال أثناء ما  قام بتصويرها بواسطة هاتفه 
كانت األخير تستحم في دورة المياه وهي 
عارية عن المالبس، وحاز مواد إباحية 
داخل نظام ووسيلة تقنية المعلومات”.

أن  المستأنف  الحكم  بحيثيات  وورد 
المتهم المستأنف “اعترف أمام المحكمة 
حيازته للمواد اإلباحية”، وبحسب دفاع 
بحيثيات  ــوارد  ــ ال الــزعــم  أن  المحامي 
الحكم المستأنف جاء مخالفًا للحقيقة 
والــــواقــــع وهــــو مـــا يــعــد قـــصـــورا في 
تمسك  حــيــث  ــدالل،  ــتـ واالسـ التسبيب 
المستأنف بما نسب إليه من مواد اتهام 

وذلك في جلسات المحاكمة، ويأتي على لسان 
المحكمة  على  يتلها  لــم  بــأقــوال  المستأنف 

ما  بإنكار  متمسكا  دفاعه  طوال  واستمر 
اتــهــام، وكذلك  إلــيــه مــن مـــواد  نسب 

ورد بحيثيات الحكم مزاعم ليس 
أنــه ورد  لها أســـاس، حيث ذكــر 

بــتــقــريــر تــفــريــغ الــفــيــديــوهــات 
ــقـــال  ــى نـ ــ ــل الـــــمـــــوجـــــودة عــ

المستأنف وجد العديد من 
المقاطع التي تحتوي على 

مواد إباحية منها مقاطع 
يظهر  فيديو  لمكالمات 
بها فتيات يقمن بعرض 
مواضع العفة، إال أن ما 
الحكم  بحيثيات  ورد 

المستأنف في هذا الشأن 
ــو ثــابــت  مـــخـــالـــف لـــمـــا هــ

محتويات  تفريغ  بتقرير 
الخاص  المحمول  الهاتف 
بــالــمــســتــأنــف، حـــيـــث لــم 
ــالل  ــًا خــ ــ ــي ــ ــائ ــ ــه ــ ــر ن ــ ــذكـ ــ يـ
التقرير ما زعمه الحكم 

الــمــســتــأنــف فـــي هــذا 
ــأن، فــلــم يــذكــر  ــشــ ــ ال
تفريغ  خــالل  نهائيًا 

لمكالمات  مقاطع  وجــود  الهاتف 
مواضع  بعرض  بقمن  فتيات  فيها  يظهر  فيديو 

العفة.
وقال المحامي “يشوب الحكم المستأنف بالفساد 
بالمستندات  ثابت  هو  ما  ومخالفة  واالستدالل 
وتفريغ الهاتف المحمول وعدم بيان تقرير تفريغ 
الهاتف لطبيعة تلك المواد اإلباحية، وإنما ذكرت 
فقط بوصف عام يحمل العديد من التأويل، ومن 
مطالعة تقرير التفريغ نجد أن التقرير ذكر كلمة 
إباحية بوصف عام ولم يحدد طبيعة تلك المواد 

اإلبــاحــيــة، 
ــوم أن اعـــتـــبـــار أيــة  ــمــعــل ــن ال ومــ

إلى طبيعة  ترجع  إباحية من عدمه  تعتبر  مادة 
وعاداته  اإلباحية  المواد  لتلك  المحدد  الشخص 
عند  يعتبر  فيما  االجتماعي،  وفــكــره  وتقاليده 
من  العديد  عند  تعتبر  ال  إباحية  مــادة  شخص 
الهاتف  تفريغ  فتقرير  إباحية،  مــادة  األشخاص 
لم يوضح طبيعة تلك المادة اإلباحية وإنما ذكر 

فقط )نساء يصورن 
أنفسهن( ولم يذكر طبيعة 
كــان  إذا  ــتــصــويــر وفــيــمــا  ال ذلــــك 

يعاقب عليه القانون”.
بدفاعه  المستأنف  تمسك  ماسبق  على  وبــنــاء 
المحمول  إباحية على هاتفه  وأنكر وجود مواد 
مثل  مثلها  لنساء  استعراضية  فيديوهات  وإنما 
الفيديوهات ببرامج التواصل االجتماعي )التيك 
تووك وبرامج التعارف وغيرهما( التي ال يعاقب 

عليها القانون. المحامي جمال كمال
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مـــن  غـــازي  ورد  ^أهـــدت 
مدرسة غازي القصيبي الثانوية 
للبنـــات الحاصلة على 99.70 % 
تفوقها عبر “البالد “  لألهل، قائلة 
بالطبع أهدي تفوقي ألمي وأبي 
فقـــد ضحيـــا و مـــازاال يضحيان 
أجـــل  مـــن  خصوصـــا  بالكثيـــر، 
تعليمـــي، مردفة أن “تفوقي هذا 
يعتبر شـــكرا ومقابال بســـيطا لما 
قدماه لـــي من دعم طـــوال هذه 
الســـنوات”، مبينـــة، أنها ســـتكمل 
الدراســـية وســـتختار  مســـيرتها 

الطب البشري.

ورد غازي: الشكر بحقهم قليل

^أهدت خريجة مدرسة المحرق الثانوية 
للبنـــات منـــة هللا شـــعبان عبدالعـــال الحاصلـــة 
على  97.9 % تفوقها عبر “البالد” ألمها وأبيها 
“فهـــم مـــن تعبوا مـــن أجلي ومن أجـــل تفوقي 
وإلى معلماتي الحبيبات الالتي اشكرهن على 
ما بذلوه من جهد في تعليمي وتفوقي وأهدي 
تفوقـــي أيضًا إلى الوطـــن العربي فنحن نتعلم 

ونتفوق من أجل نهضة وتقدم الوطن”.
وأكـــدت منـــة أن كل مـــا يكتبـــه هللا لهـــا خيرًا، 
مبينة أنها ستكون من المتميزات والمتفوقات 
فـــي أي تخصـــص ستدرســـه بالجامعـــة بعونه 

تعالى.

منة اهلل عبدالعال: سأكون من المتميزات في الجامعة

^تهـــدي هديـــل هيثـــم القـــارئ مـــن مدرســـة ســـترة 
الثانويـــة للبنـــات الحاصلـــة علـــى 98.60 % تفوقهـــا عبر 
“البالد” لكل من جاهد في تعليمها واجتهادها ذاكرة أبيها 

وأمها،  مبينة أنها تطمح إلى دراسة التربية اإلنجليزية.

هديل القارئ: “التربية اإلنجليزية” خياري

^أهدت خريجة مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية 
للبنات دانة بطي الحاصلة على 96.50 %  تفوقها عبر 

“البالد” لوالديها وعائلتها الكريمة،

دانة بطي : تفوقي لعائلتي

^التقـــت “البـــالد” خريج 
الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـة 
والحاصـــل  للبنيـــن  الثانويـــة 
على نسبة 97 % فواز فيصل، 
الـــذي أهـــدى تفوقـــه لوالديـــه 
الكرام وأصدقائـــه، معبرا عن 
ســـعادته ومبينا لـ “البالد” في 
الســـياق ذاتـــه أنـــه يطمـــح أن 
يكون يوما ما طيارا، مختتما 
الجزيـــل  بالشـــكر  حديثـــه 
لوالديه ومنتســـبي مدرســـته 
وكل مـــن ســـانده فـــي ســـبيل 

تحقيق التفوق.

فواز فيصل: أطمح أن أكون طيارا

^أهدى خريج الشهادة اإلعدادية بمدرسة الدراز 
اإلعدادية للبنين الســـيد علي هاشم الحاصل على 96 

% تفوقه خالل حديثه لـ”البالد” إلى والديه الكرام.

السيد علي هاشم: تفوقي أهديه لوالدّي

^أهـــدى خريـــج مدرســـة التعـــاون الثانويـــة للبنيـــن 
محمـــد صالح جمشـــير والحاصـــل علـــى 97.8 % تفوقه 
خـــالل حديثـــه لـــــ “البـــالد” إلـــى والديـــه الكـــرام وأخوتـــه 

وأصدقائه مبينا رغبته في دراسة الهندسة الكيميائية.

محمد جمشير: طموحي بالهندسة الكيميائية

^يهـــدي علـــي يوســـف البـــوري مـــن مدرســـة عالـــي 
اإلعداديـــة للبنيـــن والحاصـــل علـــى 97.8 % تفوقـــه من 
خالل “البالد” إلى والديه ومن كان له الفضل في تفوقه.

علي البوري : تفوقي لوالدّي
^يهدي طالل وليد نصيف من مدرسة الحكمة 
الدولية والحاصل على 99.30 % عبر “البالد”تفوقه 
إلى والدته ووالده وجميع أفراد أســـرته وأصدقائه 

وزمالئه والهيئة التعليمية واإلدارية بمدرسته.

طالل نصيف: تفوقي ألسرتي
^يهدي خريج المعهد الديني الجعفري حسين علي 
الذهبـــة الحاصـــل علـــى 95 % تفوقـــه عبـــر “البـــالد” ألمه 
الغالية وأبيه الغالي، قائال، ما حققته جاء بفضل من هللا 

تعالى، وبفضل تعب أهلي وتشجعيهم الدائم لي.

حسين الذهبة: ما حققته بفضل اهلل وفضلكم

^أهـــدى منتظـــر هانـــي العريبي من مدرســـة مدينة 
عيســـى االبتدائية اإلعدادية للبنين الحاصل على 97 % 
تفوقه مـــن خالل “البالد” إلى الوالديـــن وجميع المعلمين 
بالمدرســـة، مبينـــا أن مســـتوى تطبيقات هـــذا العام جيد، 
عـــالوة علـــى أن النية موجودة لديه في ســـبيل االلتحاق 

بالمسار العلمي في المرحلة الثانوية.

منتظر العريبي: التطبيقات جيدة

رنيـــن  العالميـــة  النـــور  مدرســـة  خريجـــة  ^أهـــدت 
موسى رحيل الحاصلة على 97.20 % تفوقها وتخرجها 
عبـــر “البـــالد” قائلة: أهـــدي تفوقـــي إلى والدتـــي ووالدي 
وأشـــكرهما على دعمهما المســـتمر لي طوال حياتي، كما 
أهـــدي تخرجـــي وتفوقي إلـــى مملكتنا البحريـــن الغالية، 

مبينة أنها سوف تتجه لكلية الصيدلة.

رنين رحيل: سأتجه لكلية الصيدلة

مـــن  رشـــدان  مجتبـــى  ^قـــال 
اإلعداديـــة  القديـــم  البـــالد  مدرســـة 
والحاصل على 98 %  لــ “البالد:  بكل 
شـــرف واعتـــزاز أهـــدي تفوقـــي إلـــى 
وطنـــي الغالي مملكة البحرين، فنحن 
نجد ونجتهد من أجل المســـاهمة في 

رفع شأن بالدنا الكريمة.
وأضـــاف: كمـــا أتقـــدم بأجمـــل باقات 
إلـــى  واالمتنـــان  والتقديـــر  الشـــكر 
والـــدي ووالدتـــي وإخوتـــي وجميـــع 

أفراد عائلتـــي الذين كانوا وال يزالون 
هـــم الســـند والعون من خـــالل دعمي 
متطلبـــات  كل  وتهيئـــة  وتشـــجيعي 
تقديـــره  مؤكـــدا  الدراســـي،  التفـــوق 
لمـــا حظـــي بـــه مـــن اهتمـــام مـــن قبل 
أفراد أســـرته وذلك فـــي توفير البيئة 
المحفـــزة علـــى التحصيـــل الدراســـي 

بأحسن مستوى.
 وتابع مجتبى أن الشكر موصول إلى 
أعضـــاء الهيئـــة التعليميـــة واإلدارية 

فيهـــا  العامليـــن  وجميـــع  بالمدرســـة 
وزمالئي الطلبـــة األعزاء، مردًفا، وها 
هي مرحلة مهمة في حياتي أضافت 
لي الكثير من أجل أن أحقق ما أصبو 
إليـــه فـــي مشـــوار تعليمـــي، متـــوكاًل 
فللـــه  وتعالـــى،  ســـبحانه  هللا  علـــى 
الحمد والشـــكر والمنة، وتحية شـــكر 
وباقـــات معطـــرة إلى أســـرة صحيفة 
“البـــالد” علـــى اهتمامهـــا بالمتفوقيـــن 

والموهوبين والمتميزين.

^أهـــدى حســـن علي من مدرســـة الخليل بـــن أحمد 
اإلعداديـــة للبنيـــن والحاصـــل علـــى 99.09 %  وأخـــوه 
حســـام علي خريج مدرســـة مدينة حمـــد الثانوية للبنين 
والحاصـــل علـــى 98.10 % تفوقهمـــا عبـــر “البـــالد” إلـــى 

والديهما والعائلة إلى جانب المعلمين واألصدقاء.

حسن وحسام علي: تفوقنا للعائلة

Quality edu� ن^أهـــدى محمود عبداألمير مـــ
cation school  والحاصـــل على 97 % تفوقه عبر 

“البالد” إلى والدته الغالية.

محمود عبداألمير: تفوقي لوالدتي

^أهـــدى عبدالعزيـــز جمـــال الدوســـري من مدرســـة 
عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين والحاصل على 96.91 
%  عبـــر “البـــالد” نجاحه الى والديه وأســـاتذته األفاضل 

على جل الجهود التي بذلت من قبلهم.

عبدالعزيز الدوسري: جهودكم مقدرة

أقدر اهتمامهم في توفير البيئة المحفزة للتفوق

مجتبى رشدان: باقات شكر وتقدير ألفراد عائلتي
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المشاركون بندوة “البالد”

^ قــال رئيــس جوالــة نــادي المالكيــة ســعيد منصــور إن عــدم وجــود التكامــل بيــن 
الجهــات المعنيــة الرســمية واألهليــة فيمــا يخــص تشــجيع التبــرع باألعضاء حــال دون 

نجاح تجربة سابقة للجوالة في حصد عدد من المتبرعين باألعضاء بعد الوفاة. 
واســـتعرض منصـــور فـــي نـــدوة “البالد” بشـــأن 
تشجيع المجتمع على التبرع باألعضاء، تجربة 
الجوالـــة في العـــام 1996 بالتعـــاون مع جمعية 
مرضـــى الكلـــى والشـــوري أحمـــد العريـــض في 
التشـــجيع على التبـــرع باألعضاء، حينما أجرت 

ل المجتمع لفكرة التبرع. دراسة عن تقبُّ
وأوضـــح رغـــم أنـــه لـــم يكن هنـــاك تشـــريع في 
البحريـــن وال ثقافـــة كافية لعمليـــة زراعة ونقل 
األعضاء، إال أن الدراســـة حققـــت نجاحًا وقتها 
بجمـــع 60 شـــخصًا مـــأوا اســـتمارات الوصيـــة 

الشـــرعية، إال أن عـــدم وجـــود تشـــريع وقانون 
وقتها حال دون التنســـيق مـــع الجهات المعنية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  ومنهـــا 

لتثبيت الوصايا.
لة،  وذكر “إن الحمالت اإلنســـانية بالتبـــرع ُمتقبَّ
خاصة إذا كانت ال تخالف الشرع والدين، وفي 
الحملة تم أخذ رأي علماء مسلمين منهم علماء 
ينتســـبون للمجمع اإلسالمي في جدة، واألزهر 
الشريف، وفقهاء المرجعيات الشيعية، وفقهاء 
الســـنة وأهـــل الجماعـــة، وحصلنـــا علـــى فتوى 

بجـــواز التبرع باألعضـــاء، وحصلنـــا على ردود 
بالموافقة على التبرع باألعضاء بعد الوفاة”.

وأضـــاف “واجهتنـــا مشـــكلة عـــدم تمكننـــا مـــن 
تضميـــن معلومـــات المتبـــرع ضمـــن البطاقـــات 
الشـــخصية للمتبرعيـــن لتســـهيل التعامـــل بهـــا، 
ولم نتمكن كجهـــة أهلية من إيجاد حلول لهذه 
العراقيـــل حينهـــا، وخاصـــة أنه ال جهة رســـمية 

تدعم عملنا.
وأضـــاف رغم صدر القانون فـــي 1998 المنظم 
لعملية نقـــل وزراعة األعضاء بقـــي دون الئحة 
تنفيذيـــة، هنـــاك نواقـــص تشـــريعية فيهـــا، كما 
أن عـــدم وجـــود مركز متخصص لنقـــل وزراعة 

األعضاء من أبرز المعوقات.
“حيـــاة  الحملـــة  تنجـــح  أن  باإلمـــكان  وأكمـــل 

جديـــدة” بتوعيـــة المجتمع في الوقـــت الحالي 
كمـــا نجحت التوعيـــة بجائحة حملـــة )كوفيد - 
19( فـــي نشـــر الوعـــي بهذا الخصـــوص، خاصة 
بتكامل كل القنـــوات والجهات المعنية إلخراج 
المشـــروع إلـــى النور، وتنقل البحريـــن إلى نقلة 

نوعية في مجال السياحة الصحية.
الطبيـــة  بالكـــوادر  االســـتعانة  “أن  ووأضـــح 
الوطنيـــة المؤهلة من الممكن أن يعطي خبرات 
متراكمة لأطباء الذين يمتلكون مستوًى عاليًا 
مـــن الكفـــاءة. وختـــم بعـــد 26 عامًا علـــى مرور 
هـــذه التجربة التي لـــم يكتب لها النجاح نتمنى 
أن تعيـــد حملـــة “حيـــاة جديـــدة” الحيـــاة لهـــذه 

الحملة والهدف منها.

رغبة 60 شخصا في التبرع بأعضائهم في 1996 ذهبت ُسَدى

إنفاق مبالغ خيالية على مريض الغسيل الكلوي

للتحشيد لـ“حياة جديدة” أسوة بحمالت محاربة “كورونا”... رئيس جوالة نادي المالكية:

الئحة القانون ال تتناسب وتاريخ البحرين الطبي... المحامية شهزالن خميس:

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

^قالــت عضــو جمعيــة المحاميــن البحرينيــة المحامية شــهزالن خميــس إن الالئحة التنفيذية لمرســوم بقانون رقم 16 لســنة 
1998 بشــأن نقل وزراعة األعضاء البشــرية غير متخصصة وال تتناســب مع المرحلة وال تاريخ الطب في البحرين والتخصص، 
ر كبير في الخدمات الطبية، في الوقت الذي تعتبر الدولة هي من تتولى إنشاء مركز متخصص  ر إصدارها أدى إلى تأخُّ وإن تأخُّ

لنقل وزراعة األعضاء وهي من تتولى نشر ثقافة التبرع باألعضاء.

وأشـــارت فـــي مداخلتهـــا فـــي نـــدوة 
تشـــجيع  بشـــأن  “البـــالد”  صحيفـــة 
المجتمـــع على التبـــرع باألعضاء إلى 
ضرورة إعادة دراسة جميع النواحي 
فـــي هـــذه الالئحـــة التنفيذيـــة، حتى 
تخرج بشكل أوضح وبما يتناسب مع 
التاريخ الطبي وســـمعة البحرين في 
هـــذا المجـــال، وبخاصـــة أن البحرين 
مـــن الدول التـــي لديها رصيـــد كبيرة 
في مجـــال الكوادر الطبيـــة المؤهلة، 
كمـــا أنهـــا مـــن الـــدول التـــي تصـــرف 
علـــى مـــرض الغســـيل الكلـــوي أرقامًا 
خيالية في المستشفيات الحكومية، 

الفتـــة إلى أنـــه ال يمكن حصـــر زراعة 
األعضاء علـــى الكلى فقط إنما يجب 

أن يمتد إلى األعضاء األخرى.
وأكملـــت “باالطالع على التشـــريعات 
البحرينـــي  التشـــريع  العربيـــة يعتبـــر 
متقدمـــًا نوعـــًا مـــا، حيـــث صـــدر في 
1998 ويشمل المواطنين والمقيمين، 
في الوقت الذي جاءت العبارات فيه 
عامـــة وفضفاضـــة، لم يـــأِت بنوع من 
التركيـــز والتخصص في هذا الشـــأن 
المهـــم الـــذي يتعلـــق بحيـــاة المرضى 
األعضـــاء،  وزراعـــة  وحفـــظ  ونقـــل 
وبخاصة أنه في حالة النقل والفشـــل 

في الزراعة تخسر الكثير”.
ورأت أن القانون وّزع المســـؤوليات، 
حيـــث إن المؤسســـة تعطيهـــا اللجنة 
مـــن  أنـــه  فـــي  الترخيـــص  المركزيـــة 
المفتـــرض إنشـــاء مراكـــز متخصصة 
بمواصفـــات ومقاييـــس معينـــة فـــي 
مســـألة النقـــل ولحفظ األعضـــاء وما 
إلـــى ذلـــك، هـــذا مـــن شـــأنه أن يراكم 
خبـــرات ذوي االختصـــاص ويســـمح 
للتدريـــب فـــي هـــذا المجال ويســـمح 
الكفـــاءة  ذات  البحرينيـــة  بالكـــوادر 
أن  وخصوصـــًا  العاليـــة،  العلميـــة 
البحريـــن فـــي مجـــال الطـــب قديمـــة 

جدًا، في حيـــن أن الالئحة التنفيذية 
صدرت بعد ربع قرن.

المركـــز  وجـــود  أن  وأضافـــت 
المتخصـــص مســـؤول عن نشـــر هذه 
الثقافة لتصبح متعارفًا عليها ويعطي 

حياة جديدة لمن لديهم فشـــل كلوي 
يعطي المواطنيـــن والمقيمين فرصة 
للمتبرعين، ويراكم خبرات وديمومة 

في هذا المجال.
كان مـــن المفتـــرض أن قبـــل إصـــدار 

علـــى  االطـــالع  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
اللوائـــح التنفيذيـــة مـــن دون العربية 
إنمـــا مـــن الـــدول األجنبيـــة والعربية 
الناحيـــة  مـــن  خبـــرات  وتأخـــذ 

االختصاص.
المذكـــورة  اإلجـــراءات  أن  وتابعـــت 
مطولـــة فـــي الالئحـــة، وذلـــك لعـــدم 
وجـــود مراكز متخصصـــة ذات القرار 
فـــي هـــذا المجال، مـــن شـــأنه تطوير 
يأخـــذ  أن  وتركيزهـــا  الالئحـــة  هـــذه 
بمـــا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن  بســـمعة 

تتناسب مع كوادرها الوطنية.
واعتبـــرت أن الالئحـــة غيـــر موفقـــة 
بنســـبة إلى تركيز المتبـــرع والمتبرع 
ووتوضيـــح  الحفـــظ  وطريقـــة  لـــه 
تنظمهـــا  أن  يجـــب  وأنـــه  المخاطـــر، 
الالئحـــة التنفيذية، بما يخص عملية 

النقل والحفظ والزراعة.

المحامية شهزالن خميس

 )IVLP( دعــا عضــو رابطــة خريجــي برنامــج الزائــر الدولــي القيــادي^
البحرينيين جالل ناصر التعامل مع األعضاء الصالحة للنقل والزراعة كوقف 
صحي وجعله الخيار التلقائي عند ثبوت الوفاة، وهو ما معمول به في الدول 

األوروبية، وأن يكون الخيار الرئيسي هو التبرع باألعضاء الصالحة.
وقـــال فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة “البـــالد” 
لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء” 
إن صحيفـــة البـــالد أثبتت أنها لـــكل البالد 
عندمـــا حملـــت علـــى عاتقها حملـــة “حياة 
جديـــدة” وأثرتهـــا بندوة اســـتضافت فيها 
مـــن داخل وخارج البحريـــن ومن مختلف 
التخصصـــات والجهات الرســـمية ما يمنح 

الحملة إثراًء وتكامالً”.
وأضـــاف “أنـــا أحـــد المتبرعيـــن فـــي العام 
2017 بعـــد الوفـــاة ولـــدّي بطاقـــة، وقمـــُت 
بهـــذا اإلجـــراء مـــع اثنيـــن مـــن أصدقائي، 
وشـــهد كل منـــا لآلخـــر، ووثقنـــا وصايانـــا 
الشـــرعية بالتبرع بعد ثبوت الوفاة حسب 
القانـــون المعمـــول بـــه”، موضحـــًا أن هناك 
خياريـــن في التبرع أمـــا بالكلية أو الخيار 
اآلخـــر بالكليتين وأعضاء أخـــرى، وهو ما 

أسّميه أنا بالوقف الصحي”.
ســـوداء  لســـوق  وجـــود  “ال  أنـــه  وتابـــع 
للمتاجرة باألعضاء فـــي البحرين، وال في 
دول الخليـــج ألنـــه حرام شـــرعًا، وبخاصة 
ديانتهـــم  فيهـــا  المواطنيـــن  غالبيـــة  أن 
اإلســـالم، أمـــا الهـــدف الثانـــي مـــن نشـــوء 
ســـوق سوداء هو الحاجة الكبيرة للمتبرع 
والفقر والحاجة المالية الشديدة وهو غير 

موجود في بلداننا”.
وأضـــاف أن “الموجـــود في بعض األبحاث 
الســـوق  أن  أخيـــرًا  عليهـــا  اطلعـــت  التـــي 
الســـوداء قد تكون واحدة مـــن الجدليات 
التـــي قـــد يجـــادل بها مـــن يريـــد الحد من 
الســـوق الســـوداء ومـــن يريـــد الحث على 

التشجيع على التبرع باألعضاء”.
لـــدّي  وإحصائـــي  كباحـــث  “أنـــا  وأكمـــل 

الباحثيـــن  الزمـــالء  مـــن  مجموعـــة 
الماضـــي  العـــام  مـــن  المتطوعيـــن، عملنـــا 
علـــى بحـــث تتخلله تجربة نقـــوم بتوجيه 
8 رســـائل لرفع مستوى التســـجيل للتبرع 

باألعضاء”. 
وتابـــع “واجهتنا مشـــكلة فنيـــة في الموقع 

اإللكتروني التي ســـنجرب فيهـــا التجربة، 
لكننـــا تغلبنـــا عليها وحصلنـــا على بحريني 
متطـــوع وخبيـــر فـــي البرمجـــة وتصميـــم 
المشـــكلة  لتجـــاوز  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الفنيـــة، وبقيـــت لدينا مشـــكلة التكامل مع 
الجهـــة المعنيـــة وهـــي وزارة الصحـــة أو 

اللجنـــة المركزية للتبـــرع باألعضاء، حيث 
إن البحث جاهز لنشره ونحتاج إلى منصة 

إعالمية ومنها منصة وزارة الصحة”.
وأوضـــح جـــالل “يســـعى هذا البحـــث إلى 
تجربة تهدف إلى تغيير سلوك وهو نقطة 
النظـــر إلى نشـــر ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
والتحفيـــز  إيجابيـــًا  الســـلوك  وتغييـــر 
والتشـــجيع عليهـــا، ويمكن االســـتفادة من 
المنهجيـــة للوصـــول إلـــى عـــدد أكبـــر مـــن 
المســـجلين العارفيـــن بالالئحـــة التنفيذية 
والعارفيـــن بالجانـــب القانونـــي والجانـــب 

الشرعي المعروف اآلن”.
وأكمـــل “يظـــل هناك تحـــدٍّ عملـــي أن عدد 
للتبـــرع  يســـجلون  الـــذي  البحرينييـــن 
، كما أن  باألعضـــاء بعـــد ثبـــوت الوفاة قـــلَّ
منصـــة اإلنســـتغرام لمركـــز المؤيـــد للكلـــى 
التابـــع لمجمـــع الســـلمانية الطبـــي آخـــر ما 
نشـــره كان فـــي 2014”، مضيفـــًا أن هنـــاك 
عدم إدارة جدية ومثلى للجانب التفاعلي 
مع المجتمع من خـــالل منصات التواصل، 

كما ال يوجد هناك موقع إلكتروني متفاعل 
للجهة المعنية للتبرع باألعضاء ونقلها”.

وأضـــاف من الجانب االقتصـــادي فإن من 
شـــأن التبـــرع باألعضـــاء توفيـــر التكاليف 
الباهظـــة لغســـيل الكلـــى وهـــو واحـــد من 
األمثلة المطلوبة جدًا لما يمكن تالفيه هو 
التبـــرع باألعضاء، مقترحـــًا أن تتم إضافة 
بنـــد لتحديـــث الالئحة وتحديـــث القانون 
الالئحـــة  أو  القانـــون  ينـــص  وأن  دوريـــًا، 
التنفيذيـــة وأن يتـــم تحديث هذه الالئحة 

في سنوات معينة.
هـــي  المســـتحدثة  المســـائل  “مـــن  وبّيـــن 
التعامـــل مـــع أعضـــاء أكثـــر مـــن إنســـان، 
عمليـــة  لتتـــم  تخزينهـــا  علـــى  والمقـــدرة 
النقـــل، وهـــذا جانـــب ممكـــن إضافتـــه إلى 
التشريعات، ورصد ميزانية لرفع إمكانات 
البحريـــن لنقل أنـــواع عديدة من األعضاء 
وأن ال يكـــون التركيز على الكلى فقط، بل 
أن يشـــمل بقيـــة األعضاء وإمكانيـــة نقلها 

بسرعة واالستفادة منها”.

أوصيُت بعد وفاتي بالتبرع بأعضائي مع اثنين من أصدقائي
ال سوق سوداء في البحرين... عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي:

جالل ناصر عارضا بطاقة تبرعه خالل الندوة

سعيد منصور



فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله
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^أكد أســـتاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي 
أن حـــاالت التبـــرع جائـــزة ماعـــدا نقـــل األعضـــاء 
التناســـلية، وفصل موضوع التبرع حســـب األنواع 

كل على حدة.
وفي مداخلته في ندوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع 
للتبـــرع باألعضاء، شـــكر الهيتـــي صحيفـــة “البالد” 
والقائميـــن علـــى حملـــة “حيـــاة جديـــدة” التوعوية 
بالتبـــرع باألعضـــاء والتـــي تســـاهم فـــي مناقشـــة 
مســـألة مهمة وحّساســـة تهم جميع المواطنين في 

مجتمعنا والمجتمعات األخرى. 
وقـــال “نثّمـــن الحّملـــة التـــي نعتبـــر أن لهـــا تأصيـــالً 
شرعيًا يعتمد على المفاهيم الشرعية العامة وعلى 
مقاصـــد الشـــريعة التـــي يثبـــت قواعدهـــا وأصولها 
التشريعية أن اإلنسان يمكن أن يضّحي بنفسه من 

أجل اآلخرين”.
وأفاد الهيتي بأن مسألة التبرع باألعضاء تعتبر من 
القضايـــا المعاصرة وهي من المســـتجدات الفقهية 
التـــي لم ُتناقش على مـــدى القرون الماضية، حيث 
إن الفقهاء السابقين لم يحتاجوا إليها ولم يناقشوا 
التبـــرع أو زراعة أو بيع األعضاء، حيث إنها وليدة 

التطورات العلمية والطبية الحديثة.
وأوضـــح “األصـــل فـــي فكـــرة التبـــرع مـــن الناحية 
الشـــرعية أنه من أهـــم وأنبل األعمال التي يتخذها 
اإلنسان المسلم في حياته، لما لها من دور كبير في 
إنقاذ حياة اآلخريـــن الذين يحتاجون إلى عمليات 
زرع أو نقـــل لألعضـــاء ممـــا يعتبـــر فكـــرة التبـــرع 
باألعضاء بابًا من أبواب تفريج الكروب عن الناس 
ورفـــع الهم عنهم واإلحســـان إليهـــم والتعاون على 

البر والتقوى وكل هذه مفاهيم شرعية تأصيلية”.
وأكمـــل “أجمـــع العلمـــاء علـــى أن التبـــرع باألعضاء 
يعتبـــر صدقـــة جاريـــة، ألن الصدقـــة فـــي اإلســـالم 
ليســـت صدقـــة المـــال واليـــد فقـــط وإنمـــا صدقـــة 

التعـــاون وصدقـــة التواصل وصدقـــة التبرع بجزء 
مـــن من أعضـــاء الجســـد، ســـواء كان المتبرع على 
يًا يتم اإلفادة من  قيد الحياة يوصي بذلك أو ُمتوفَّ

أعضائه ضمن الضوابط.
وأضـــاف أن “الجمهـــور وفقهاء األمـــة يعتبرون أن 
التبـــرع باألعضـــاء صدقـــة جاريـــة مشـــمولة بقول 
النبي صلى هللا عليه وآله وســـلم )إذا مات ابن آدم 
انقطـــع عملـــه إال مـــن ثـــالث صدقة جاريـــة، أو علم 
ينتفـــع به أو ولد صالح يدعو له(، ومن أكبر وأجمل 
أنـــواع الكـــرم التـــي تســـود بيـــن النـــاس أن يتبـــرع 
اإلنســـان بجزء من جســـده وبدنه مـــن أجل إحياء 

أو إفادة آخر”.
وقـــال “ورد عنـــد الفقهـــاء أنـــه لـــو وجدَت شـــخصًا 
غريقـــًا يمكن أن ترمي بنفســـك فـــي البحر حتى لو 
غرقـــت فأنت شـــهيد، مـــن أجل إنقاذ شـــخص آخر، 
فكيـــف إذا تبرعـــت بعضو في حالة الحيـــاة أو بعد 

الوفاة”.
وتابع “أجاز اإلسالم هذه المعاني اعتمادًا على قوله 
تعالـــى )ومن أحياههـــا فكأنما أحيا النـــاس جميعًا(، 
ولدينـــا قاعدة شـــرعية تقـــول إن الضـــرر ينبغي أن 
يـــزال، والقاعـــدة تقول الضـــرر ُيزال قـــدر اإلمكان، 
وبنـــاًء علـــى هذه القاعدة شـــرع اإلســـالم إســـعاف 
الجريح وإنقاذ المشرف على الهالك، ولذلك التبرع 
بإزالـــة ضرر أو لتحســـين حالة مرضية لدى الطرف 
اآلخـــر من نقص في الدم أو فشـــل فـــي الكلية أمر 

محمود ومأجور من الناحية الشرعية”.
وأفـــاد أن “التبـــرع ببعض البدن أعلـــى درجاته في 
الصدقـــات الشـــرعية وبعـــض العلماء يعتبـــرون أن 
فكـــرة التبـــرع إضافـــة إلـــى كونهـــا نوعًا مـــن أنواع 
الصدقة، فهي صيغة من الصيغ التداوي مأمور بها 

شرعًا، فالله لم َيخلق داًء إال وأنزل معه دواء”.
وأكمـــل “كمـــا يعتبـــرون مشـــروعية نقـــل األعضـــاء 

بناء على تكريم هللا تعالى لإلنســـان وحرصه على 
حياته وعدم اإلضرار به واتخاذ كل الوســـائل التي 
تحافـــظ على ذاته وبدنـــه وتمنع عنه األذى، ولذلك 
بعـــض العلمـــاء يعتبـــرون التبـــرع باألعضـــاء واجبًا 
شـــرعيًا باعتبـــار أنـــه نوع مـــن التـــداوي المأمور به 

شرعًا”.
العلمـــاء  وضعهـــا  التـــي  الضوابـــط  “إن  وقـــال 
المعاصـــرون مـــن خالل هيئـــات الفتـــوى من خالل 
المجامع الفقهيـــة ومن خالل المؤتمرات والندوات 
التـــي عقدت فـــي هذا االتجـــاه، وأكـــدوا أن التبرع 
جائز من المسلم إلى المسلم وإلى غير المسلم، ألن 
المعنى هنا إنساني وليس دينيًا، ويجوز التبرع من 
المســـلم إلى غير المســـلم، ويجوز من غير المســـلم 
القـــرآن  فـــي  الكرامـــة اآلدميـــة  المســـلم، ألن  إلـــى 

والمفهوم اإلنساني في هذا الجانب واضح جدًا”.
وأضـــاف “إن عمليـــة نقـــل مـــا يتجـــدد مـــن جســـم 
اإلنسان من جلد ونخاع العظم وما إلى ذلك متفق 

علـــى إباحتهـــا، ال مجـــال حتـــى للبحـــث عنهـــا ألنها 
جـــزء من التـــداوي المأمور به شـــرعًا، إال أنه ينبغي 
أن نركـــز علـــى نقطـــة ال توجد فـــي مجتمعاتنا لكن 
توجد في المجتمعـــات األخرى وهي نقل األعضاء 
التناســـلية المذّكرة والمؤّنثة مـــن األحياء لألحياء 
أو مـــن األمـــوات إلى األحياء ُمْجَمـــٌع على تحريمها 

ألنها تؤدي إلى عملية اختالط األنساب”.
وأكمـــل “ومن الضوابـــط التي وضعهـــا الفقهاء نقل 
أعضـــاء الحيوان إلى اإلنســـان، فقـــد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جوازها عند الضرورة من الحيوان إلى 
اإلنسان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان 
من المباح المأكول اللحم، بل إنه حتى غير مأكول 
اللحـــم عند الحاجة والضرورة أجـــاز بعض الفقهاء 
ذلـــك، وتقدر كل حالة على حدة وتبحث بين لجنة 

طبية وشرعية متخصصة وقانونية”.
وأكمل “وأما رأي الفقه اإلســـالمي في بيع األعضاء 
محرم وذلك حتى ال تصبح أعضاء اإلنســـان محالً 

للمتاجـــرة والمرابحـــة والبيع والشـــراء، لكن القول 
بحرمـــة بيـــع األعضـــاء ال تمنعه من تقديـــم مكافأة 
غير مشـــروطة، حتـــى لو تعارف عليهـــا الناس، فال 
تكن لها مســـاومة وكأنها ســـلعة تباع وتشـــترى وال 
د  تدخـــل مجال المفاصلة زيادًة أو نقصانًا، وال ُيحدَّ
لها ثمن معين، فهذا من األمور التي أجازها اإلسالم 

باعتبار قوله تعالى: )وال تنسوا الفضل بينكم(”.
وأكـــد “اتفـــق العلمـــاء على جـــواز التبرع فـــي حالة 
المـــوت الحقيقـــي، أمـــا المـــوت الدماغـــي فاختلف 
الفقهـــاء المعاصرين إلى رأيين، لكن الرأي المعمول 
به اآلن هو لالســـتفادة من الُمتوفَّى دماغيًا بشـــرط 
المتبـــرع منـــه، وأن  إلـــى تشـــويه  ذلـــك  يـــؤدي  أال 
يحكم األطبـــاء المتخصصون عدم إمكانية عودته 

للحياة”.
وبّيـــن “أنـــه يجـــور لإلنســـان أن يوصـــي بعضـــو من 
أعضائـــه للتبرع بعد موته لنفع الغير ويجوز للورثة 
إذا لـــم ُيـــوِص الميت بـــأن يتبرعوا ببعـــض أعضائه 
بمـــا يحتاج إليـــه بعض المرضى وُتـــدرس كل حالة 
ة الصدقة عن الميـــت، كما يجوز أن  علـــى حـــدة ِبِنيَّ
يتبـــرع الورثـــة فـــي حـــاالت خاصة حقيقـــة وليس 
بعمـــوم الحـــاالت عندمـــا تكون هناك حاجة ماّســـة، 
يجـــوز للدولـــة والجهـــات المعنيـــة أن تتبرع ببعض 
أعضـــاء الموتى لنفع األحياء وعالجهم، وبالنســـبة 
إلـــى األمـــوات المجهوليـــن الهوية يعتبر الســـلطان 
وليهم وإذا لم يكن لهم ورثة فالدولة تقوم بالوالية 

عليهم”.
وأوضـــح “يجوز نقل عضو من جســـم المســـلم إلى 
غير المســـلم والعكس صحيحًا باعتبار قوله تعالى: 
)ولقـــد كّرمنا بنـــي آدم(، وألن النجاســـة التي أشـــار 
إليهـــا القرآن )إنما المشـــركون نجس( هي النجاســـة 
وليســـت  التعبديـــة،  الدينيـــة  الفكريـــة  المعنويـــة 

النجاسة الحسية التي تتصل بأالجسام”.

^قالــت رئيســة جميعــة عطــاء للمســؤولية االجتماعيــة لألفــراد هالــة جمال إن 
عمــل لجنــة الشــفاعة الحســنة التابعــة للجمعيــة والمســؤولة عــن التواصــل مع ذوي 
يــن دماغيــًا واجهتهــا كثير من المعوقات أهمهــا عدم التبليغ عن وجود حاالت  المتوفَّ
الوفــاة الدماغيــة فــي العناية المركزة للتواصل مع ذويهــم، مؤكدة أنه مايزال هناك 

سوء فهم للتبرع باألعضاء.
وقالـــت فـــي مداخلتها في ندوة “البالد” للتشـــجيع 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء إن الحملـــة الكبيـــرة التي 
تقـــوم بهـــا الصحيفـــة “حيـــاة جديـــدة” هـــي حلـــم 
لجمعيـــة عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد 
ولجنة الشفاعة الحسنة لتنشيط التبرع باألعضاء 

ين دماغيًا. بالذات من المتوفَّ
وعـــن تجربتها في مجال العمـــل في مجال التبرع 
الحســـنة  الشـــفاعة  لجنـــة  أن  ذكـــرت  باألعضـــاء، 
اســـتلهمت عملهـــا بالتعـــاون مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية من رئيس لجنة الشـــفاعة فـــي جمعية 
إيثـــار عبـــدهللا الدبل، وبخاصـــة أن هنـــاك تواصالً 
دائمـــًا بيـــن المملكتيـــن فـــي الســـابق فيمـــا يخـــص 

التبرع باألعضاء.
وأضافـــت “تواصلنـــا كلجنـــة مـــع عضـــو مجلـــس 
الشـــورى منـــى المؤيـــد ومؤسســـة عائشـــة المؤيد 
ويوسف المؤيد وقمنا بعمل اتفاقية مع الجمعية، 
وتـــم تقديـــم الدعم المـــادي للجنة مـــن قبلهم، كما 
تواصلـــت اللجنـــة مـــع مستشـــار منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة لزراعـــة األعضـــاء فيصـــل شـــاهين مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــو المعـــروف في 
مجال التبرع باألعضاء ليس على مستوى الخليج 
بل على مســـتوى العالم، حيث إن السعودية لديها 
أرقـــام كبيرة مـــن حـــاالت الزراعة تصـــل إلى ألف 
حالـــة وهو رقـــم كبير تتفـــوق فيه علـــى كثير من 

دول العالم”.
وأضافت “كما تواصلت لجنة الشفاعة الحسنة مع 
عضو مجلس الشـــورى أحمد العريض والمرحومة 
سمية الغريب التي لها باع كبير في هذا الموضوع 

في مستشفى السلمانية”.
وبّينـــت أن “دور الجمعيـــة هـــو التواصـــل مع ذوي 
ـــى دماغيـــًا إلقناعهـــم وتشـــجيعهم للتبـــرع  المتوفَّ
ـــى لصالـــح المرضـــى، إال أن هنـــاك  بأعضـــاء المتوفَّ
معوقات واجهت عمل اللجنة منها صعوبة توصيل 
الفكـــرة لذوي المتوفَّى دماغيًا فـــي حالة كونه من 
العمالة األجنبية، فضالً عن عائق اللغة الذي ينتهي 
باالســـتعانة بالمترجـــم مـــن ذات الجنســـية، حيث 

تواجهنـــا مشـــكلة توصيـــل الفكـــرة التي قـــد تنقل 
لذوي المتوفَّى بطرقة غير صحيحة”.

وأوضحـــت “منـــذ 6 ســـنوات وهـــو بدايـــة العمـــل 
فـــي اللجنة ُتوفِّي شـــخص بنغالي الجنســـية وبعد 
التواصل مع ذويه، استعنا بصديق له من الجنسية 
ذاتها للتواصل مع زوجته فرفضت ألنها ال تريد أن 
يقوم زوجها يوم القيامة ناقص األعضاء”، وبينت 
أن هناك ســـوء فهم عن التبرع باألعضاء ليس في 
الدول اآلســـيوية فقط بل حتى في الدول العربية 

والخليجية أيضًا.
وأضافت “شمل عمل اللجنة زيارة جميع السفارات 
فـــي المملكـــة، وفـــي إحـــدى الســـفارات األوروبية 
تبين أن في بلدهم يعانون من ســـوق ســـوداء غير 
شـــرعية لنقل األعضاء، كما تواصلنا مع جميع دور 
العبـــادة مـــن مختلـــف الديانـــات ولم نجـــد معتقدًا 
يخالـــف المفهـــوم اإلنســـاني للتبـــرع باألعضاء، بل 
حظينـــا بالترحيـــب ووعدنا بالتعـــاون فيما يخص 

حاالت الوفاة الدماغية”.
وأشـــادت جمـــال بـــدور المركـــز الســـعودي لزراعـــة 
األعضـــاء لما من شـــأنه حمايـــة المواطنيـــن بدول 
مجلـــس التعـــاون، عبـــر البروتوكـــول المعمـــول به 
بيـــن وزارات الصحة، حيث إن المخاطرة بالســـفر 
بالمريـــض إلى خارج الـــدول الخليجية قد يعّرضه 
وإن  لألعضـــاء،  الســـوداء  الســـوق  فـــي  للتعامـــل 
كانـــت هناك حـــاالت زراعة ناجحة فيهـــا، فإن هذه 

العمليات مكلفة جدًا.
وذكـــرت أن هنـــاك فـــي المملكة العربية الســـعودية 
4 ماليين شـــخص وقعـــوا على اســـتمارات التبرع 
باألعضاء وحاصلين على بطاقة متبرع، واستطعنا 
فـــي لجنة الشـــفاعة الحســـنة وبالتعـــاون المجلس 
األعلى للصحة القيام بأول منتدى للرعاية الطبية، 
بنا 55 ممرضة في مستشـــفى الســـلمانية و30  ودرَّ
طبيبا لدعم عملنا في لجنة الشـــفاعة الحسنة فيما 

ين”. يخص التعامل مع ذوي المتوفَّ
وأشـــارت إلـــى أنـــه ليس هنـــاك حـــاالت للتبليغ عن 
حـــاالت الوفـــاة الدماغيـــة والتـــي حســـب القانون 
يجـــب أن يثبتهـــا أكثر من طبيب فـــي هذه الحالة، 
وتـــم التواصـــل مع فيصل شـــاهين ووكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع لحـــل هـــذه اإلشـــكالية وتـــم 
اقتـــراح أن يكـــون هناك مســـؤول عـــن التبليغ عن 
ين دماغيًا في مستشـــفى السلمانية  حاالت المتوفَّ

من غرفة العناية المركزة والطوارئ”.
وأضافت تعترض علمية التبليغ عن حاالت الوفاة 
الدماغية االشتباه مع حاالت الغيبوبة، في الوقت 
الـــذي يمكن للشـــخص المتوفَّى دماغيًا أن يســـاعد 

على شفاء 14 شخصًا بعد أخذ أعضائه”. 
واستشـــهدت بواقعـــة عـــن إحـــدى الحـــاالت فـــي 
الكويـــت عندمـــا ُتوفِّي عامـــل من جنـــوب إفريقيا 
دماغيـــًا ووافقـــت زوجتـــه علـــى التبـــرع بــــ 8 مـــن 
أعضائـــه دون أن تســـأل مـــن ســـيحصل علـــى هذه 

األعضاء.
وختمـــت “نتمنـــى أن يكـــون لنـــا دور فـــي اللجنـــة 
المركزيـــة لزراعـــة ونقـــل األعضـــاء للتوعيـــة على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 
األشـــخاص  إلنقـــاذ  باألعضـــاء،  التبـــرع  بأهميـــة 
علـــى قائمـــة االنتظـــار فـــي مستشـــفى الســـلمانية 

والمستشفيات األخرى”.

جواز تقديم مكافأة غير مشروطة للمتبرع بأعضائه

ى دماغيا من العمالة األجنبية اللغة عائق لتوصيل فكرة التبرع لذوي المتوفَّ

التبرع لغير المسلم جائز ألن المعنى إنساني وليس دينيا... أستاذ الفقه الهيتي:

التبليغ عن الوفاة الدماغية قليل... و”حياة جديدة” حقَّقت حلمنا... رئيسة جمعية عطاء:

عبد الستار الهيتي

هالة جمال

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

سمية 
الغريب

^رغـــم رحيلهـــا عـــن هذه الحيـــاة في 
2018، حضرت رئيسة وحدة عالج وزراعة 
الكلـــى فـــي مجمع الســـلمانية الطبي ســـابقًا 
ســـمية الغريب في مداخالت المشاركين في 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع علـــى التبرع 
باألعضـــاء وفعاليات مبادراتها األخرى، وشـــهدوا 
بمجهودهـــا الـــذي قامـــت بـــه فـــي مجـــال 
مرضـــى الكلـــى وزراعـــة االعضـــاء، 
وأشـــادوا بدورهـــا في مســـاعدة 

المرضى والســـعي من أجل إحياء مشـــروع زراعة ونقل 
األعضـــاء في البحرين. وذكرتها عضو مجلس الشـــورى 
منى المؤيد وقالت “كانت لســـمية الغريب دور كبير في 
مســـاعدة والدي بعد إصابتـــه بالكلى وإجراء العملية له، 
أريـــد أن يعلـــم ذووها أنها وإن كانت غائبـــة فإن ذكراها 
معنـــا جميعـــًا ولـــم ننـــَس فضلهـــا ومجهودهـــا فـــي هـــذا 
الجانـــب”. وأشـــارت رئيســـة جمعيـــة عطاء للمســـؤولية 
االجتماعيـــة لألفـــراد هـــدى جمـــال إلـــى إســـهام ســـمية 
الغريـــب فـــي بدايات عمل لجنة الشـــفاعة الحســـنة منذ 

6 ســـنوات وجهودها في تيسير عمل اللجنة والحصول 
ين دماغيًا. على الدعم والتواصل مع ذوي المتوفَّ

وبّين عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي 
)ILVP( للبحرينيين جالل ناصر أن االستشارية المغفور 
لها ســـمية الغريب شاركته بحثًا علميًا مع مرضى الكلى 
وكانـــت بمبـــادرة منها، موضحـــًا أنها تحمـــل هم مرضى 
الكلى وأنها آثرتهم على وقت فراغها وعائلتها وراحتها، 
منوهـــًا بعملهـــا وبصماتهـــا الكبيرة وذكراهـــا الخالدة في 

نفوس الكثيرين.

استذكروا دورها البارز في إحياء مشروع زراعة ونقل األعضاء

الغريب... الغائبة جسدا الحاضرة روحا 
في قلوب المشاركين بحملة “حياة جديدة”



محرر الشئون المحلية

زوجي في جبل من الديون والمدين سجل بيتنا باسمه
عماله هربوا وسرقوا أمواله... والبنوك ترفض إقراضه

زوجـــي  علـــى  ^تراكمـــت 
عمالـــه  هـــروب  بســـبب  الديـــون؛ 
ســـجل  علـــى  معـــه  المقيديـــن 
المقاوالت. كما ســـرقوا أمواال منه 

تسلموها من زبائنه.
خســـر زوجـــي وصـــار فـــي ضائقة 
ماليـــة. ورفعـــت ضـــده قضايـــا من 
المحالت والتأمينات. ولجأ للبنوك، 
ولكن لم يتم إقراضه، والسبب أنه 
كفل شـــخصا عربيا لشـــراء سيارة، 
واألخير لم يلتزم بسداد األقساط، 
زوجـــي  معامـــالت  توقيـــف  فتـــم 

المالية.
لجـــأ زوجـــي إلـــى صديقـــه، وجرى 
ترتيـــب لقـــاء مـــع شـــخص يعرفـــه 
اتفـــق  وبالفعـــل  منـــه،  ليســـتدين 
الثالثـــة علـــى أن يحصـــل زوجـــي 
على مبلغ 40 ألف دينار ســـلفة في 
مقابـــل أن يحصـــل صديقه على 4 
آالف دينـــار فوائـــد، ويجـــري رهن 
عقار مـــن زوجي لضمان اســـترداد 
المبلـــغ، وأن يتـــم تســـديد أقســـاط 
المبلغ للشخص الثالث عبر صديق 

زوجي.
بعـــد ذلـــك طلـــب صديـــق زوجـــي 
تعديـــل االتفـــاق مـــن رهـــن العقـــار 
الســـترداد مبلغ السلف إلى توكيل 

لبيـــع العقـــار. كان زوجـــي متـــرددا 
ولكن اضطر على مضض الموافقة 

على االتفاق الجديد.
وطلـــب زوجـــي توقيع ورقـــة بين 
الثالثة تفيد بأن توكيل بيع البيت 
مشـــروطة بتســـليم زوجـــي مبلـــغ 
الســـلف وما إن يتم رد المبلغ، فإن 
توكيـــل بيـــع البيـــت يعتبـــر منتهيا 

والغيا.
وبعد استكمال إجراءات التوثيق، 
تســـلم زوجي مبلـــغ 39 ألف دينار، 
وليس 40 ألـــف دينار مثل االتفاق 
الســـابق، ولم يحصل على نســـخة 

من ورقة التوكيل.
وفي ثالث شهر سدد زوجي المبلغ 

علـــى دفعـــات 13 ألـــف دينـــار – 7 
آالف دينـــار – 7 آالف وخمســـمئة 
دينـــار – 8 آالف دينـــار، وكل مـــرة 
زوجـــي يطلب رصيـــدا يتعلل بأنه 
مشـــغول وأنـــه سيســـتلم رصيـــدا 
رصيـــد  فتســـلم  الكامـــل،  بالمبلـــغ 
باســـم المكتـــب الخـــاص فيـــه مـــن 
دون تاريخ ومن دون ســـبب لدفع 

المبالغ.
وتعثـــر زوجي فـــي الســـداد بفترة 
كورونـــا، ولكن المديـــن صمم على 
المبلـــغ  علـــى  بالحصـــول  طلباتـــه 
 8 المتبقـــي  )اإلجمالـــي  المتبقـــي 
آالف دينار مـــع الفوائد(، وفوجئت 
بأن الشـــخص الثالـــث عرض بيتي 

للبيع، وعندما سأل زوجي صديقه 
أجاب األخير بأن الشـــخص الثالث 

سجل وثيقة البيت باسمه!
وعندما جرت مناقشات ودية معه 
للوصول إلى تســـوية لجأ إلى رفع 
مبلـــغ المطالبـــة مـــن 8 آالف دينـــار 

إلى 22 ألف دينار.
حاليـــا وضعنـــا صعـــب، فنحـــن بال 
الـــذي  والبيـــت  إســـكاني  طلـــب 
فقدنـــاه كان إرثا مـــن والد زوجي، 
وزوجـــي شـــخص متقاعـــد وكبيـــر 

بالسن وعليه جبل من الديون.

زوجة محمد عبدالواحد

شيك بمبلغ السلفة

أم أحمد تناشد عالج ابنها الوحيد
^تخرج ولدي في شـــهر فبراير 
2021، لكـــن شـــاء القـــدر أن يصـــاب 
بجلطة في النخاع الشـــوكي بتاريخ 
2021/5/19 أدت إلـــى شـــلل كامـــل 
وفقـــدان تـــام للحركـــة وصعوبة في 
بالحســـرة،  أصابنـــي  ممـــا  التنفـــس 
فـــي  وأملـــه  وحلمـــه  عمـــره  ألجـــل 

الحياة، فقد انتهي كل شـــيء خالل 
ســـاعات قليلة، تم تشخيص الحالة 
بمستشـــفى الملـــك حمـــد، وتـــم نقله 
لقســـم العناية المركزة، وما أراه منذ 
ذلك الحين أن ولدي طريح الفراش 
ال يســـتطيع التنفـــس إال مـــن خـــالل 
جهـــاز أوكســـجين وال يوجـــد عـــالج 

لحالة ولدي الصحية داخل المملكة، 
فقـــد طرقـــت كل األبواب ولـــم أجد 
إال رّدًا واحـــدًا وهـــو أن حالـــة ولدي 
معقدة وال أمل في عالجه هنا طبّيًا 

وفيزيائّيًا.
أناشـــد الجهات المعنية بعالج ولدي 
فـــي الخـــارج وتحديـــدًا بمستشـــفى 

NP BRAIN HOSPITAL في تركيا. 
علمـــًا أننا خاطبنا إدارة المستشـــفى 
وأرســـلوا الموافقة علي قبول حالته 
لديهـــم نظرًا لتخصصهم وإمكاناتهم 

الطبية والعلمية والتكنولوجية.
   

أم أحمد خالد

مـــن  قضائـــي  حكـــم  ^صـــدر 
المحكمة الجعفرية بإلزامي بســـداد 
نفقـــة بمقـــدار 140 دينـــارا شـــهريا، 
ولوجود متأخرات فـــي نفقة العيد، 
فإن قاضـــي التنفيذ أوقف اســـتالم 
الراتـــب من البنـــك )تعليـــق الراتب( 
دون االتصال وطلب تحويل المبلغ.
؛ ألنـــه لـــم  كمـــا طلـــب القبـــض علـــيَّ

ُيقتطع مبلغ نفقة العيد.
واآلن، أمـــر القاضـــي باقتطـــاع 240 
دينـــارا شـــهريا على أن يعـــود القطع 
إلـــى مبلـــغ 140 دينـــارا بعد 5 أشـــهر 

لحين تغطية المتأخرات.
 140 هـــو  الشـــهري  النفقـــة  ومبلـــغ 
 100 دينـــارا، وتمـــت اضافـــة مبلـــغ 

دينـــار قســـطا للمبلـــغ المتخلف عنه 
)نفقة العيد 500 دينار(.

المـــوارد  إدارة  اقتطـــاع  واعتبـــر 
البشرية في وزارة التربية والتعليم 
مبلغ 340 شـــهريا لمدة خمسة أشهر 

مخالفا لحكم المحكمة.
مصالـــح  بمراعـــاة  أطالـــب  وعليـــه، 
االســـتقطاع  بوقـــف  المواطنيـــن 
وإعـــادة المبالـــغ وهـــي بمقـــدار 500 

دينار.
وهـــي:  الوثائـــق،  جميـــع  ولـــدي   
حكـــم المحكمـــة وخطـــاب التنفيـــذ 

والخصومات من الراتب.

 عبدالرسول م.

ارتفاع مبلغ القطع من 140 دينارا شهريا إلى 240

أطالب بوقف استقطاع 
نفقة العيد من راتبي

استلمنا أخيرًا رسالة من رئيس جمعية خيرية 
يقول فيها:

لدينـــا فـــي البحريـــن الكثيـــر مـــن أهـــل الخيـــر 
البلـــد  هـــذا  فـــي  النـــاس  المتطوعيـــن لخدمـــة 
الطيـــب، وأنـــا أعمل بالقطاع الخيـــري منذ أكثر 
مـــن ٣٠ ســـنة، ولـــدي الكثير مـــن القصص التي 

يشيب لها الولدان.
وفـــي بعض األحيان ندفـــع من جيوبنا لما نراه، 
مـــن حـــاالت لبعـــض األســـر المتعففـــة، والتـــي 
ال يقـــدر أربابهـــا علـــى دفـــع رســـوم الجامعات، 
وعيالهـــم جالســـون فـــي البيـــت، بال دراســـة أو 

عمل، وبال حول أو قوة.
ولقـــد شـــهدت مؤخـــرًا، حالـــه مأســـاوية جـــدا 
أذكرهـــا لك، حيث ُكنت مع بعـــض إخواني في 
الجمعيـــة نحمل أثاثًا مســـتخدما لتوصيله إلى 
بيت أسرة متعففة، فطرقنا الباب، ولم يجاوبنا 

أهل البيت.

فقمنـــا بطـــرق بـــاب جيرانهـــم، فخرج لنـــا رجل 
فاضل، ســـألناه عن أهل البيـــت، فقال: صاحبة 
البيـــت أرملـــة، تذهـــب بالليـــل إلى بيـــت أهلها، 

وتعود في النهار.
فقلنـــا لـــه: هل تســـمح لنا بأن نترك هـــذا األثاث 
فـــي بيتـــك، وغـــدا حين ترجـــع األرملـــة نأخذه 
منـــك لهـــا، فقال: نعم. ثم فتح لنـــا كراج البيت، 

ووضعنا األثاث به شاكرين.
وبعـــد أن فرغنـــا، وأردنـــا أن نغـــادر بيته، حلف 
علينا أن نشرب قهوه عنده، وفتح لنا المجلس، 
وهنـــا كانـــت الصدمة، فهـــذا الرجـــل عاطل وال 

يعمل، ويعول أطفاالً.
كمـــا أن لديـــه أربـــع بنات صغـــار، ورأيـــت أربعة 
“كراتيـــن” كل منها مكتوب عليه اســـم بنت من 
بناته، وهي عبارة عن دوالب للمالبس، وكذلك 

البيت مفروش بسجاد قديم باٍل.
قلنا: ال حول وال قوة إال بالله كيف ذلك يا أخي، 

فقال: الحمد لله مســـتورة، فطلبنا منه مراجعة 
الجمعية لتقديم المســـاعدة، فرفض ذلك، فقلنا 
لـــه: خالص أنت خذ هذا األثاث ونحن ســـنوفر 
لهـــا أثاثا آخر، فقال: هذا نصيب جارتي جزاكم 

هللا خيرًا. 
أعطينـــاه بعض النقـــود، لكنه رفض وقال: أنا ال 
آخـــذ المســـاعدات مـــن أحد، هللا كريـــم، وحين 
خرجنـــا مـــن عنـــده، كانـــت وجوهنـــا غارقة من 

الدموع، من هول المنظر.
تطلـــب  ال  كثيـــره  متعففـــة  أســـر  هنـــاك  نعـــم 
المســـاعدة، وترفض أخذها، ونعم هناك شباب 
تعليمهـــم  اســـتكمال  يســـتطيعون  ال  وشـــابات 
الجامعي؛ بسبب ظروفهم المالية، وهي أحوال 
تســـتوجب أن يلتـــف لهـــا الجميـــع، لوجـــه هللا 

ولنيل األجر العظيم.

رئيس جمعية خيرية

رسالة من رئيس جمعية خيرية:

أسر متعففة كثيرة ال تطلب المساعدة

local@albiladpress.com
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يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

“التربية” تغلق التظلم عن نتائج الطلبة هذا العام
ولي أمر طالبة: واثقون أنها حصلت في “عرب 302” على الدرجة الكاملة

ــة  ــ ــب ــ ــال ^ابــــــنــــــتــــــي طــ
ــعــام  ــي هــــذا ال تــخــرجــت فـ
ــوق مــن  ــفــ ــ ــت ــ الـــــــدراســـــــي ب
ــعــلــمــي، وقــد  الــتــخــصــص ال
حصلت على درجات كاملة 
الدراسية  المواد  في جميع 
عدا مادة اللغة العربية عرب 
على  حصلت  حــيــث   ،302
وللعلم   ،100 من   94 درجة 
أن حصلت  لــهــا  يــســبــق  لـــم 
عــلــى مــثــل هــــذه الـــدرجـــة 
السنوات  أو  الــفــصــول  فــي 
من  متأكدة  وهي  السابقة، 
أدائـــهـــا الــكــامــل فــي جميع 

األعمال والتطبيقات.
ــه هـــذه الــرســالــة بــأن  وأوجــ

تظلم  رفــع  فــي  رغبة  لدينا 
عن نتيجة الطالبة في مادة 
عرب 302 لدى الوزارة، لكن 
تفتح  لم  الشديد  ولألسف 
التظلمات عن  باب  الــوزارة 

نتائج الطلبة. 
وحينما تواصلنا عبر الخط 
أفادنا  الـــوزارة  مع  الساخن 
ــوزارة  ممثل الـــوزارة بــأن ال
عن  التظلم  ــاب  ب تفتح  لــن 
الــعــام،  لــهــذا  الطلبة  نــتــائــج 
رغــــــم عــــــــودة إجـــــــــراءات 
في  المركزية  االخــتــبــارات 

هذا الفصل الدراسي.

كشف درجات الطالبة المتفوقةالبيانات لدى المحرر

أحمـــل  مواطنـــة  ^أنـــا 
بتقديـــر  الحقـــوق  بكالوريـــوس 
الشـــرف  مرتبـــة  مـــع  امتيـــاز 
العمـــل  عـــن  عاطلـــة  ومازلـــت 
وظروفـــي صعبـــة، فأنـــا التقيت 
بوالدتي بعد فراق دام 27 ســـنة 
اثـــر انفصالها عـــن والدي )رحمه 

هللا( وانقطاع تواصلنا معها.
واآلن وبعـــد وفـــاة والـــدي العام 
أن  األقـــدار  شـــاءت  الماضـــي، 
أرقـــام  علـــى  والدتـــي  تحصـــل 
هواتفنا وتمكنـــت من التواصل 

معنا.

علما أن والدتـــي أجنبية وتقيم 
في دولتها وظروفها المعيشـــية 
صعبـــة، وأخواتـــي ال يســـتطعن 
مســـاعدتها إذ كل منهـــن لديهـــا 

قروض بنكية.
 أرجو مســـاعدتي في توظيفي 
الدولـــة  وزارات  إحـــدى  فـــي 
كـــي أســـاهم في خدمـــة وطني 
وأؤمـــن الحيـــاة الكريمـــة ألمـــي 

وأخواتي.

البيانات لدى المحرر

التقيت والدتي بعد 27 سنة... 
وأناشد توظيفي

فـــي 21 يونيـــو مـــن عـــام 2021 
علـــي  الغالـــي  أخـــي  عنـــا  رحـــل 
مســـاعد التميمي )بو أمل( ندعو 
هللا لـــه بالرحمة والمغفـــرة اللهم 

آمين.
 رحل وأخذ معه كل شيء، رحل 
وتـــرك الحـــزن والدمـــوع واأللـــم 
والفراق، رحـــل ذو القلب الكبير، 
واألخـــالق  اإلنســـانية  ذو  رحـــل 
الرفيعـــة، وترك فـــي نفوس أهله 
وإخوانـــه وأخواتـــه وأصدقـــاؤه 
الطيبـــة  صفـــة  كل  ومحبيـــه.. 

والخلق واالحترام.
 رحـــل علـــي، والقلـــب موجـــوع 
ومفجـــوع أيضـــا، تلـــك األخـــوة 
واالخـــوات واألهـــل واألصحاب 
والصدمـــة التي ألمـــت بالجميع، 
ذلـــك  أمـــل،  بـــو  يـــا  رحمـــك هللا 
تحملـــه  الـــذي  المشـــرق  الوجـــه 

وقلبك الطيب الصافي. 
نعـــم الصفـــات واألخـــالق التـــي 
كانت فيك يا بو أمل. رحل علي 
فـــي هـــذا اليـــوم والقلـــب حزين 

ويبكي إلى اآلن عليه. 
مثواك الجنة، وإنك لشهيد بإذن 

هللا تعالى، يا أخي الحبيب. 
رحلـــت يـــا علـــي بعمـــرك القصير 
التـــي  والبســـمة  الطيبـــة  وتلـــك 
شـــخصك  وفـــي  فيـــك  تتصـــف 

الكريم.
 إنـــه فقيـــد البســـيتين والمحرق 
الخيـــر  فقيـــد  إنـــه  والبحريـــن. 
والمحبة واألخـــالق، رحل وترك 
الحـــزن فـــي قلوبنـــا منـــذ رحيله 
في العام الماضي. وتمر الذكرى 
علينـــا اآلن، ونحـــن فـــي أصعب 

األيام. 
تمـــر ذكرياتـــك يا أخـــي الحبيب 
علـــي.. ونحـــن نبكيـــك ونحـــزن 
ونرجـــو الصبر والســـلوان. ولكن 
ال ننســـى ذلـــك الوجـــه المشـــرق 
والحـــب الكبيـــر يا أخـــي الغالي. 
رحلـــت يـــا مـــن كنت اإلحســـاس 
والعـــون  والنصيحـــة  والشـــعور 

والقلب النظيف للجميع.

أخوك
راشد سالم مساعد
 نجم التميمي.

في ذكرى رحيل أبو أمل

أوّد  وال  أشـــتكي  ال  ^أنـــا 
جهـــة  أي  شـــأن  مـــن  التقليـــل 
بنظـــام  مرتبطـــة  حكوميـــة 

)تواصل(.
المســـؤولين  مـــن  أطلـــب 
االطـــالع على الحلـــول المقدمة 
اإلجابـــات:  أغلـــب  للمواطـــن... 
)ليست من تخصصنا أو تم حل 
المشكلة أو بحثنا الموضوع وال 

توجد مشكلة(. 

المواطن ال يكتب أي شكوى إال 
مضطرًا. بعض المشـــكالت تؤثر 

على صحتنا والبنية التحتية. 
وأتســـاءل عـــن كيفيـــة قيـــاس 
خـــالل  مـــن  الخدمـــات  جـــودة 
النظـــر بشـــكل فعلـــي لمحتـــوى 
اإلجابـــات الواردة مـــن الجهات 

الحكومية في نظام )تواصل(.

غادة

عن إجابات أغلب الجهات في نظام “تواصل”



(+973)

(+973) 

17555593 
37731155

t. 

m.
P.O.Box: 2038 - Manama 

Kingdom Of BahrainContracting@grnata.come.

نبنـي ..
بجـودة

وأمـــان 

grnata.contracting
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Bahar Alfadheela Cold Store 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701707  or  MARIOOM_XM@HOTMAIL.COM 

FUTOON FITNESS & BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17777994  or  LATIFA.EID@GMAIL.COM 

NOOR ALJINAN SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.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 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

ZAMANI FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17720577  or  ZAMANIFASHIONS@HOTMAIL.COM 

JOY ALUKKAS JEWELERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229914  or  BAHMANAMAMGR@JOYALUKKAS.COM 

FALAFEL ALNUWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39860011  or  F.ALQADHI@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALI SABAH CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35003161  or  ALIBAH999@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ROSE METAL SCRAB EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17756429  or  ROSEMETALS_38502@YAHOO.COM 

RETAJ 3 AUTOMOTIC LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39025069  or  TOOQABDALI@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

FLUID TRADING AND CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931236  or  HUSSAIN530111@GMAIL.COM 

ALMANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

House of glam salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162020  or  hyaga2006@gmail.com 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

NABEA AL SAFA CLOAKS TAILORING AND SCARFS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35007144  or  Y_ALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

GREEN MANGO CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33054122  or  JAMALALTHAWADIZALLAQ@GMAIL.COM 

HOLIDAY BAHRAIN HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231617  or  MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Wahat Arados Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

JoyBell Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631918  or  SM.BUALLAY71@GMAIL.COM 

GULF INTERNATIONAL PUBLICATIONS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17293131  or  RONNIE.MIDDLETON@TRADEARABIA.NET 

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

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

ROYAL PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39868744  or  HASSANMUSTAFA11@HOTMAIL.COM 

SAMRA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39194747  or  OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

HIGH DAM FOR PUBLIC RELATIONS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17820527  or  hygam@hotmail.com 

Ser huwa trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159470  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

BRANDS SPORTS STORE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727198  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.COM 

ECOSIS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39676306  or  ECOSIS.CONTRACTING@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17005949  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

RICI Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33180321  or  mazharh@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DESIGN DGB ARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17612981  or  accounts@dgbbahrain.com 

Majestic promotions co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39645797  or  SANJAYBHAN1@GMAIL.COM 

Dar Al Nass Trading Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  r.alnass@rmediaco.com 

JEMS SOLUTIONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17874667  or  INFO@JEMS4U.COM 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  INSPECTOR 
 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.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 

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES STS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17561899  or  RAMZI.ZEINE@GMAIL.COM 

ALBAIT ALRAFEEA CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38044168  or  EDRAZI459@GMAIL.COM 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35997366  or  GANGADHARSAIN66@GMAIL.COM 

SANAT LABOOS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALJASMI CONSTRACTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212200  or  peter.j@aljasmiholding.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34158002  or  AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36945444  or  info@jssbahrain.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 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 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Almarri cargo co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666610  or  janahi.mohamed@gmail.com 

LOYAL CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

ATHMAR AL NAKEEL RESTARANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33442322  or  MOOM_89@HOTMAIL.COM 

Salma Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  SALMASALOON@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

Black Cobra Garage 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 33755536  or  MUNADADABHAI@ICLOUD.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Nooranya beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36722177  or  MONMON4282@HOTMAIL.COM 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Ghayaat Construction Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39657335  or  jayaprakashlobo@gmail.com  
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Pure Skin Spa 

has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

LOAY CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611353  or  LOAY.C.S.353@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

Sofrat Iraq restaurant W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36661290  or  HAUWEIAPP16@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.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 

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 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 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 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.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 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.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 

Italian home upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17685323  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

HAB REEH DELIVERY & TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77066077  or  M.66661666@GMAIL.COM 

SIMS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

FAKHAR & ALFAKHAR TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39248620  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

FREEJ ALRAHMA COLD STORE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179629  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

RASHID ELITE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721534  or  ALGHENAIM102@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 

AVANA Capital 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17590246  or  careers@avanacapital.com 

UMMACHIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.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 

Orange House Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39229279  or  ALI_SHEHABI@HOTMAIL.COM 

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

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

ADVISOR GATE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33314438  or  witsolutions@ymail.com 

Endura sport center 
has a vacancy for the occupation of
  BICYCLE REPAIRER/ASSEMBLER 

 suitably qualified applicants can contact
 32133333  or  Aialmadani7@gmail.com 

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

  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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  GHULAM.ABBAS@ALTRAD.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 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

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

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.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 

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35465576  or  anees.zq@gmail.com 

AMINA MOHAMMAD IQBAL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66908835  or  SOHAILBHAMIR@GMAIL.COM 

TALEB JAAFAR ISA MADAN ( ALGRN / 12541 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33441575  or  TALEBMADAN77@GMAIL.COM 

RAHA TEXTILE INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530705  or  thammadi73@gmail.com 

SPIN PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36880556  or  AALLAIT2@GMAIL.COM 

ADVIJA LADIES BEAUTY LOUNGE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33110584  or  SHETTYJAYA2018@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

NOORKOOT CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39034941  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM 

SELVA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 35334066  or  SELVAPHARMACY25BH@GMAIL.COM 

SALOMY CLEANING CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36060365  or  SALOMYCC@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39745453  or  MANJIT.HOLDING79@GMAIL.COM 

STORE TO DOOR SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35358011  or  waseela.gcc@gmail.com 

SIGN MAKER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33723317  or  SALES@SIGNMAKERSBH.NET 

FAST WAY PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37798763  or  SOHIL.KC@GMAIL.COM 

WK MARVEL ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33864416  or  WAZIRMK21@GMAIL.COM 

AL FARIS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992200  or  JOLNARTOURS@GMAIL.COM 

PAK GREEN  PALACE MEAT  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39001664  or  HAROON.RASHEED1664@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  BHILYAS15@GMAIL.COM 

FNF SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

FINGER TIPS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34141444  or  SHAIKHA_ALSHAIBA@HOTMAIL.COM 

TALEB JAAFAR ISA MADAN ( ALGRN / 12541 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33441575  or  TALEBMADAN77@GMAIL.COM 

NAJEEB ABDULHUSAIN ISA (KHAIR SUHAIL - 11406) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34007273  or  CHARRY.Z14@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 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

  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

  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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  RIGGER 
 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

  FOREMAN 
 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 

Green Himalaya Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36407755  or  SALMANKA81@HOTMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ALBAHRAIN PEARL STEEL WORKSHOP & POLYMERS (LLC) 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@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 

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 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35127876 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

DR.LAMYA SPECIALIST DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17324455  or  ADMIN@DRLAMYAS.NET 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

S.JAFFAR A. ALAWI ABBAS / SHUAA ALTHAHAB-7165 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17292067  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

FINE FOODS CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

N. C. R. (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17203644  or  PANAYIOTIS.HAILIS@NCR.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

MUROOJ ALMUHARRAQ SWEETS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 345989  or  JASSIMALJASSIM@YAHOO.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of
  PRODUCTS MACHINE LABELLER 

 suitably qualified applicants can contact
 17550011  or  azizbr@gmail.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

BAHRAIN ALUMINIUM EXTRUSION CO. (BALEXCO) B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730073  or  JOANN@BALEXCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

MONARCH  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38838493  or  monachbahrain@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

ALI EBRABIM ABMED KHODHATR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454369  or  akcgroup@ymail.com 

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

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

ALHOORA HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39830460  or  kalnajem1961@gmail.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh 

ALSHAKHORI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33103286  or  UP.BH1@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WEAVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

AL RASHID GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SAMEERA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39338533  or  A.NABI_ALSARRAJ@HOTMAIL.COM 
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بيروت - األناضول

أعلن الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون، 
أمـــس، “تعلق لبنـــان بعالقاته األخوية 
دول  ســـيما  ال  العـــرب،  األشـــقاء  مـــع 

مجلس التعاون الخليجي”.
جاء ذلـــك خالل لقائه وزيـــر خارجية 
الكويـــت ناصر المحمـــد الصباح، الذي 
يزور العاصمة بيروت، للمشـــاركة في 
اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفق 
بيان للرئاســـة اللبنانية. واســـتضافت 
تشـــاوريًا  اجتماعـــًا  أمـــس،  بيـــروت، 
بشـــأن  العـــرب،  الخارجيـــة  لـــوزراء 
بمشـــاركة  المشـــترك،  العربـــي  العمـــل 
أميـــن عام الجامعـــة العربية أحمد أبو 
الغيـــط. وأفـــاد عـــون، بـــأن “اللبنانيين 
يستبشـــرون خيـــرًا دائمـــًا مـــن عـــودة 

العرب الى لبنان”.

اللبنانيـــة  “الحكومـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
ملتزمـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
المطلوبـــة لتعزيـــز التعـــاون مـــع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، على إثر 

المبادرة الكويتية لرأب الصدع”.
بدوره، أشاد وزير الخارجية الكويتي 
خـــالل اللقـــاء، بـ”الروابـــط التاريخيـــة 

التي تجمع بلدينا الشقيقين”.
وشدد “على التطلع المشترك لتعزيزها 
واالرتقـــاء بأطر التعـــاون بين البلدين 
إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحتهما”.

وأشـــار إلـــى “التعاطـــي اإليجابـــي من 
قبل لبنان مـــع المبادرة الكويتية التي 
ســـعت لرأب الصدع وعودة العالقات 
بنـــاء  وإعـــادة  الخليجية-اللبنانيـــة، 
جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية”.

عون: لبنان متعلق بعالقاته األخوية مع األشقاء العرب

أغلقت الســـلطات الســـودانية 
3 جســـور رئيســـة تربـــط بيـــن 
مدن العاصمـــة الخرطوم منذ 
الصبـــاح الباكـــر، عقـــب إعالن 
مقاومـــة  لجـــان  تنســـيقيات 
تيســـير  الخرطـــوم  مدينـــة 
القصـــر  نحـــو  موكـــب جديـــد 

الجمهـــوري فـــي الواحـــدة منتصف نهار أمس الســـبت. وطوقت قوات األمن وســـط 
العاصمة والمناطق المحيطة بالقصر الجمهوري كما أغلقت الشوارع المؤدية لقيادة 

الجيش بالخرطوم، ما تسبب في اكتظاظ مروري قبالة الجسور والطرق المغلقة.
ويتواصـــل اعتصـــام المتظاهريـــن أمام مستشـــفى الجودة جنوبـــي الخرطوم لليوم 
الثانـــي تواليـــا، حيث يطالب المعتصمـــون بإنهاء الوجود العســـكري في حكم البالد 
السياســـية وتحقيق ســـلطة مدنية كاملة. وأعلنت تنســـيقيات لجان مقاومة مدينة 
الخرطوم تسيير تظاهرات جديدة ظهر أمس )السبت( إلى القصر الرئاسي بالعاصمة 
الخرطوم. وحددت التنسيقيات مستشفى “الجودة” كنقطة للتجمع في التظاهرات 
التـــي أطلقت عليهـــا “مليونية 2 يوليو”، فـــي وقت واصل متظاهـــرون لليوم الثاني 

تواليًا االعتصام أمام المستشفى جنوبي الخرطوم.
من جانبها، واصلت الســـلطات الســـودانية إغالق 3 جسور وعدد من الطرق المؤدية 

للقيادة العامة للجيش في الخرطوم.

تواصل التظاهرات بالسودان والسلطات تغلق 3 جسور

العـــام  االتحـــاد  قـــرر 
للشـــغل،  التونســـي 
ذات  النقابيـــة  المنظمـــة 
أن  الواســـع،  النفـــوذ 
حريـــة  لقواعـــده  يتـــرك 
االختيار والمشـــاركة في 
التصويت على مشـــروع 

الدســـتور الجديـــد، الـــذي ســـيعرض لالســـتفتاء يـــوم 25 يوليـــو الجاري. 
واألربعـــاء الماضي عرض الرئيس قيس ســـعيد، مشـــروع دســـتور جديد 
للبالد، يتكون من 10 أبواب و142 فصال، ودعا الناخبين للتصويت عليه 
بـ”نعم” أو “ال” يوم 25 يوليو الجاري، وســـط انقســـام واســـع في الســـاحة 
السياســـية بخصـــوص أهميتـــه وتوزيع الصالحيـــات، بيـــن داع لتمريره، 
باعتباره فرصة إلصالح البالد، ومطالب بمقاطعة االستفتاء إلسقاط هذا 
المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي.

وبعد االســـتماع إلـــى آراء خبراء القانـــون الدســـتوري ومحامين وقضاة 
بشـــأن محتوى الدســـتور الجديد، قـــررت الهيئة اإلدارية التحاد الشـــغل، 
خـــالل اجتمـــاع أمـــس )الســـبت(، عـــدم مقاطعة االســـتفتاء وتـــرك حرية 
المشـــاركة واالختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده 

النقابية.

ر قواعده بشأن الدستور الجديد “اتحاد الشغل” التونسي ُيخيِّ

المجموعـــة  قـــادة  يعقـــد 
غـــرب  لـــدول  االقتصاديـــة 
إفريقيا اليـــوم )األحد( قمة 
طال انتظارها في العاصمة 
الغانيـــة أكـــرا التخـــاذ قـــرار 
بشـــأن فرض عقوبات على 
وبوركينـــا  وغينيـــا  مالـــي 

فاســـو وهي ثالث دول شـــهدت انقالبات. وســـيدرس قـــادة دول غرب إفريقيا 
الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات 
الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير، وتلك األقل 

شدة على بوركينا فاسو وغينيا.
وتواجـــه مالـــي البلد الفقير الذي ال يطل على بحار ويشـــهد نزاعًا مســـتمرًا منذ 
أكثـــر من عقـــد، حظرًا علـــى الصفقات التجاريـــة والمالية، باســـتثناء المنتجات 
األساســـية. أمـــا بوركينا فاســـو البلد الســـاحلي اآلخـــر الذي يواجـــه اضطرابات 
جهاديـــة، وغينيـــا، فعضويتاهمـــا معلقتـــان حاليـــًا فقـــط من هيئـــات المجموعة 
االقتصاديـــة لدول غـــرب إفريقيا. لكـــن المجموعتين العســـكريتين الحاكمتين 
فيهما تنويان البقاء في السلطة لثالث سنوات وُتعّرضان البلدين لعقوبات أكثر 
صرامة. وتجري مفاوضات شـــاقة منذ أشـــهر بين المجلس العســـكري في مالي 

ومجموعة غرب إفريقيا لكنها حتى اآلن لم تؤدِّ إلى أي تسوية.

قمة قادة غرب إفريقيا تبحث العقوبات على 3 دول

مقتل 5 جنود من بعثة 
االتحاد اإلفريقي بالصومال

ـــل مــصــرعــهــم،  ــقــي 5 جـــنـــود عــلــى األقــ ل
أمـــــس، وأصـــيـــب آخــــــرون فـــي انــفــجــار 
لالتحاد اإلفريقي  تابعة  استهدف قوات 
فــي الــصــومــال. وتــعــرض جــنــود تابعين 
في  االنتقالية  اإلفريقي  االتــحــاد  لبعثة 
أرضي  لغم  النفجار   )ATMIS( الصومال 
العاصمة  مــاركــا،  عــلــى مــشــارف مــديــنــة 
الجنوبية  “شــابــيــل”  لمنطقة  اإلقليمية 
محلية  إعالمية  تقارير  وذكرت  الغربية. 
األوغنديين  الجنود  مــن  هــم  القتلى  أن 

المشاركين في البعثة.

لوكاشنكو يتهم كييف بإطالق صواريخ على بيالروس

حرب شوارع بمدينة ليسيتشانسك بين قوات لوغانسك و“األوكرانية”
مدينـــة  فـــي  شـــوارع  حـــرب  اندلعـــت 
قـــوات جهوريـــة  بيـــن  ليسيتشانســـك 
)االنفصاليـــة(  الشـــعبية  لوغانســـك 
إطـــالق  وســـط  األوكرانيـــة  والقـــوات 
كثيف لصواريـــخ وقذائف من الجيش 
الروســـي واالنفصالييـــن نحـــو القوات 
األوكرانية. وواصل الجيش الروســـي، 
أمـــس الســـبت، ضـــرب مواقـــع القوات 
والبنية التحتية العســـكرية األوكرانية 
ضمن عمليته العســـكرية التي انطلقت 
فيمـــا  الماضـــي،  فبرايـــر  مـــن   24 فـــي 
تواصـــل أوكرانيـــا تلقي الدعـــم المادي 
والمعنوي والعتاد العســـكري من القوى 

الغربية.
وفـــي آخر التطـــورات، تقدمـــت قوات 
مدينـــة  منتصـــف  إلـــى  لوغانســـك 
ليسيتشانســـك، فيمـــا تـــم رفـــع أعـــالم 
قـــوات لوغانســـك علـــى مبـــاٍن رســـمية 
أن  إلـــى  مصـــادر  وأشـــارت  بالمدينـــة. 
واالنفصالييـــن  الروســـي  الجيـــش 

يطّوقون مدينة ليسيتشانسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 
5 مواقـــع لقيـــادة الجيـــش األوكرانـــي 
فـــي دونبـــاس وميكواليـــف، وتدميـــر 
مســـتودع أســـلحة ومعدات عســـكرية 
أوكرانيـــة فـــي خاركيـــف، باســـتخدام 
أســـلحة عالية الدقـــة، وكذلك قصف 3 

مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.
ويســـتمر القتـــال حول ليسيتشانســـك 
آخر مدينة رئيســـية لم يحتلها الروس 
إحـــدى  لوغانســـك  منطقـــة  فـــي  بعـــد 
دونبـــاس  حـــوض  فـــي  مقاطعتيـــن 
الصناعـــي تســـعى موســـكو للســـيطرة 

عليهما بالكامل.
أن  إندبنـــدت”  “كييـــف  موقـــع  وأفـــاد 
الســـلطات الروســـية بدأت فـــي إصدار 
جـــوازات ســـفر فـــي إقليم دونيتســـك 
االنفصالي. ووفقًا للمصادر، فقد بدأت 
العمليـــة حتى اآلن في موقعين لفائدة 
المقيميـــن فـــي هـــذه المنطقـــة بإقليـــم 

دونباس.

وميدانيـــًا، قـــال رئيـــس بلديـــة مدينـــة 
أولكســـندر  األوكرانيـــة  ميكواليـــف 
علـــى  منشـــور  فـــي  ســـينكيفيتش 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي إن دوي 
انفجـــارات قويـــة ُســـمع فـــي المدينـــة 
في الســـاعات األولى مـــن صباح أمس 
)السبت(. وكتب على تطبيق “تيلغرام”: 
“هنـــاك انفجـــارات قويـــة فـــي المدينة! 
التزمـــوا البقـــاء في المالجـــئ”. ودّوت 
صفـــارات اإلنـــذار فـــي جميـــع أنحـــاء 

منطقة ميكواليف قبل االنفجارات.
باســـم  للناطـــق  تصريـــح  فـــي  وجـــاء 
الحـــرس الوطنـــي األوكرانـــي رســـالن 
موزيتشوك أن “معارك عنيفة تدور في 
محيـــط ليسيتشانســـك. لحســـن الحظ 
وهـــي  محاصـــرة  ليســـت  المدينـــة  أن 
تحـــت ســـيطرة الجيـــش األوكرانـــي”، 
نافيـــًا بذلـــك مـــا ســـبق أن أعلنـــه ممثل 

للقوات االنفصالية في لوغانسك.
مـــن جهتـــه، أقـــّر الرئيـــس األوكرانـــي 
الوضـــع  بـــأن  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
مازال “صعبًا جدًا” على األرض بالنسبة 

إلى الجنود األوكرانيين.

  “خسائر فادحة”
  فـــي سلوفيانســـك التـــي تتعرض منذ 

ما ال يقل عن أسبوع لقصف صاروخي 
متواصـــل، قتـــل أربعـــة مدنييـــن علـــى 
األقل وأصيب 12 آخرون، وفقًا لحاكم 
كيريلنكـــو.  بافلـــو  منطقـــة دونيتســـك 
وأدى قصـــف صاروخـــي علـــى منـــازل 
مأهولـــة فـــي المنطقـــة مســـاء الجمعة 
إلـــى مقتـــل امـــرأة كانت فـــي حديقتها 
وإصابـــة زوجهـــا. واتهم رئيـــس بلدية 
المدينـــة فاديم لياخ القوات الروســـية 
باستخدام أســـلحة عنقودية محظورة 
بموجـــب االتفاقـــات الدوليـــة التـــي لم 

توقعها موسكو.
وإلى الشـــمال في خاركيف، ثاني مدن 
أوكرانيـــا، أعلن الحاكـــم المحلي أوليغ 
سينيغوبوف أن فترة قبل الظهر كانت 
مضطربة، مشيرًا إلى سقوط صواريخ 
على أحد أحياء المدينة بدون التسبب 

بضحايا.
الدفـــاع  باســـم وزارة  الناطـــق  وأعلـــن 
الروســـية ايغور كوناشنكوف أن سالح 
مصنـــع  خاركيـــف  فـــي  قصـــف  الجـــو 
الجـــرارات المحلي حيـــث كانت تتركز 
قـــوات ومعـــدات تابعـــة للـــواء الجبلي 

العاشر في الجيش األوكراني.
قـــال  الجنوبيـــة،  الجبهـــة  وعلـــى 

كوناشـــنكوف إن القصـــف الصاروخـــي 
والضربـــات الجويـــة الروســـية أصابت 
39 مركـــزًا قياديًا ومســـتودعي ذخيرة 
قـــرب ميكواليـــف، فيمـــا أفـــاد الحاكـــم 
المحلـــي األوكرانـــي فيتالـــي كيـــم عن 
سماع انفجارات قبل الظهر مشيرًا إلى 
أن السلطات تعمل على تقييم الوضع.

الرئيـــس  قـــال  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
البيالروسي ألكســـندر لوكاشنكو أمس 
إن جيشـــه اعتـــرض صواريـــخ أطلقت 
مـــن أوكرانيـــا علـــى بيـــالروس، فيمـــا 
تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك 
في الصراع بين كييف وموسكو. وأكد 
لوكاشنكو بحســـب ما نقلت عنه وكالة 
األنباء الرسمية “بلتا”، “يتم استفزازنا. 
يجـــب أن أبلغكم بأنه قبـــل ثالثة أيام، 
ربمـــا أكثر، حاولوا مـــن أوكرانيا ضرب 
أهداف عسكرية في بيالروس. الحمد 
للـــه، اعترضت أنظمة بانتســـير للدفاع 
الجـــوي كل الصواريـــخ التـــي أطلقتهـــا 

القوات األوكرانية”.
وأضـــاف “أكـــرر لكـــم، كمـــا قلـــت قبـــل 
أكثـــر من عـــام، ال نية لدينـــا للقتال في 

أوكرانيا”.

موسكو، كييف - وكاالت

القدس - وكاالت

أعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي أمـــس اعتـــراض 3 مســـّيرات تابعـــة 
لحـــزب هللا اللبنانـــي كانت مّتجهـــة إلى منطقة حقـــول الغاز في 
ميـــاه المتوســـط. وجـــاء في بيـــان للجيـــش اإلســـرائيلي أنه “تم 
اعتراض 3 مسيرات معادية كانت تتّجه نحو المياه االقتصادية 
إلســـرائيل”، مشـــيرا إلى أن المســـيرات تابعة لحـــزب هللا وكانت 
مّتجهة نحو حقل كاريش للغاز. وبحسب الجيش اإلسرائيلي لم 

تكن المسّيرات مسّلحة و “لم تشكل تهديدًا حقيقيًا”.
وفـــي ســـياق متصـــل أدت غارة جوية إســـرائيلية على الســـاحل 
الغربي لســـوريا صبـــاح أمس إلى إصابة مدنييـــن اثنين بجروح، 
حســـب ما أفادت وزارة الدفاع الســـورية في بيان. ونقل البيان 
عـــن مصدر عســـكري قوله “حوالـــي الســـاعة 06,30 صباح اليوم 
)أمـــس الســـبت( نفذ العـــدو اإلســـرائيلي عدوانًا جويـــًا بصواريخ 
عدة من فوق البحر المتوســـط غرب طرابلس مستهدفًا مداجن 
عـــدة في محيط بلدة الحميدية جنـــوب طرطوس”. وأضاف أن 
ذلـــك “أدى إلـــى إصابـــة مدنيين بجـــروح أحدهما امـــرأة ووقوع 
بعـــض الخســـائر المادية”. من جهته، قال مدير المرصد الســـوري 
لحقوق اإلنســـان، إن القصف اســـتهدف “هنغارات ســـابقة لتربية 
الحيوانـــات” فـــي المنطقة “يســـتخدمها حـــزب هللا اللبناني لنقل 
األســـلحة”. وأوضح المرصد “لم ُتســـمع أصوات مضادات الدفاع 

الجوي التابعة للنظام حيث كان االستهداف مباغتًا”.
من جهة أخرى، حّملت شخصيات حكومية ومؤسسات حقوقية 
وفصائـــل فلســـطينية، أمـــس، إســـرائيل المســـؤولية عـــن وفـــاة 
األســـيرة ســـعدية فرج هللا، داخل أحد ســـجونها. جـــاء ذلك في 
بيانـــات إدانة صدرت عن الشـــخصيات والمؤسســـات والفصائل، 
تعقيبًا على وفاة األسيرة فرج هللا )68 عامًا( في سجن الدامون 
)شـــمال(. واألســـيرة فرج هللا، هي أم لثمانية أبنـــاء، معتقلة منذ 
18 ديســـمبر 2021، وتوفيت أثناء خروجها إلى ســـاحة السجن، 
لت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية الكاملة  أمس. وحمَّ
عن وفاة األســـيرة فرج هللا، مؤكدة أنهـــا “تعرضت إلهمال طبي 

متعمد أدى إلى استشهادها”.

مؤسسات وفصائل فلسطينية ُتحمِّلها مسؤولية وفاة أسيرة

إسرائيل تسقط 3 مسيرات لحزب اهلل
طهران، دمشق - وكاالت

القويـــة  الـــزالزل  مـــن  سلســـلة  هـــّزت 
جنـــوب إيـــران أمـــس، مـــا أســـفر عـــن 
مقتل 5 أشـــخاص علـــى األقل وإصابة 
أكثر مـــن 90 آخرين وتدمير عشـــرات 

المباني.
الجيولوجـــي  المســـح  هيئـــة  وقالـــت 
بلغـــت  التـــي  الـــزالزل  إّن  األميركيـــة 
قوتهـــا 6 درجات ضربـــت غرب مدينة 
بنـــدر عبـــاس الســـاحلية الرئيســـة في 
محافظة هرمزجان. وأوضحت الهيئة 
أن الزلـــزال األول هـــز منطقـــة شـــمال 
بلـــدة ديزجـــان قبـــل أن يضـــرب زلزال 
قوته 5,7 درجات بعد ســـاعتين يتبعه 
بســـرعة زلـــزال آخـــر بقـــوة 6 درجات. 
ونقلت وكالة األنباء الرسمية )ارنا( عن 
حاكم هرمزجان مهدي دوســـتي قوله 

إّن 5 أشخاص ُقتلوا.
وقال دوستي للتلفزيون الحكومي إن 
قرية ســـيح خـــوش القريبة مـــن مركز 

الزلزال دّمرت تماما.
كذلـــك، أفـــاد الناطـــق باســـم خدمـــات 
خالـــدي  مجتبـــى  الوطنيـــة  الطـــوارئ 
التلفزيـــون الحكومي بأن “93 شـــخصا 
أصيبـــوا ومـــا زال 7 منهـــم فقـــط فـــي 

المستشفى للمعالجة”.
الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــل  سياســـيا، 
اإليراني حسين أمير عبداللهيان أمس 

إلـــى ســـوريا حيـــث تهـــّدد تركيا بشـــّن 
هجـــوم في شـــمال البالد، وفـــق وكالة 
األنباء الســـورية “ســـانا”. ونقلت وكالة 
“ارنـــا” عـــن عبداللهيـــان قبـــل مغادرته 
إلى دمشـــق قوله “تتمحور رحلتي إلى 
ســـوريا خصوصا حول السالم واألمن 
ســـوريا  بيـــن  الواقعـــة  المنطقـــة  فـــي 

وتركيا”.

عبداللهيان في سوريا لتهدئة التوتر مع تركيا

5 قتلى وعشرات الجرحى بسلسلة زالزل جنوب إيران

اكرا - أ ف ب الخرطوم - وكاالت

مقديشو - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اضطراب في المعايير أم سوء النية
تتضح اليوم - على نحو لم يسبق أن اتضح من قبل - الهجمة الشرسة 
التي يشـــنها “الكارهـــون للثقافة” والمبشـــرون بالتخلف مـــن مواقعهم 
ومراكزهم التي تتيح لهم القمع والتفاخر باســـتعمالهم مقص الرقيب، 
فـــي محاولة إلعـــادة فرض قيم بالية على نحو لم يعرف إال في أشـــد 

مراحل تاريخ المجتمع العربي ظالما وتخلفا.
ال شـــيء يعجبهـــم علـــى اإلطـــالق، “جاليـــري فنـــي” معروف برســـالته 
اإلنســـانية واالجتماعية الضخمة، ومساهمته اإليجابية مع العالم في 
حمايـــة اإلنســـانية وقيمهـــا النبيلة وفضائلها، ففـــي كل ركن من أركانه 
لوحـــات وأعمال فنية بمثابة مخاطبات ومراســـالت معطرة بالســـالم، 
معـــرض يقـــوم على فكرة الواجـــب، ووجهة ســـياحية فريدة، يطلبون 
منه تغيير واجهته والتقشف في بعض الصور العادية جدا الموجودة 
في كل مكان، في الملصقات السينمائية، وملصقات الحفالت الغنائية، 
وكلهـــا متعلقة باألدب والموســـيقى والحياة الفنية وســـحرها العظيم، 

وبعيدة عن االنحطاط والتسلية الرخيصة.
ادخلـــوا أي مجمـــع تجـــاري وشـــاهدوا ملصقـــات المالبـــس والماركات 

العالميـــة، بعضها متـــرد فنيا وفكريا، وبعضها يعطيـــك صورة حقيقية 
لإلبـــداع، فهـــي تتلون تبعـــا للظروف التي توجد فيهـــا، وال يمكن ألحد 
االعتـــراض عليها طالما ال تخل باآلداب، وهذه أمور جوهرية معروفة 

للجميع.
ال نعرف هل القضية اضطراب في المعايير أم سوء النية، لكن الشيء 
الواضـــح هـــو أن هناك من ال يريد لمجتمعنـــا التألق في الثقافة وحياة 
الفـــن، يتحكمون ويهيمنون على مســـار بعـــض اإلدارات ذات العالقة، 
ويتلذذون بالمنع ولصق اإلنذارات كتلذذهم بمذاق قهوة ســـاخنة بعد 

أرق ليلة باردة.
الخلق الفني هو كل شـــيء في حياة الفنان، هو حبه وحزنه وصوره، 
رغباته وأحالمه، وعندما يصبح اإلنسان فنانا لن يكون الفن كل شيء 
بالنســـبة له، بل ســـيتحول كل شـــيء إلى فن، ومن ال يعرف ويتذوق 
الفـــن مـــن الطبيعـــي أن يلهـــث ليغلق بابه، وعندما تســـأله عن الســـبب 
يقـــول لك ســـيأتيك الجـــواب مكتوبا على ورقة شـــجر مـــن خريف لم 

يأت بعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منذ انتشـــار جائحة كورونا “كوفيـــد - 19” والجهود تبذل على مختلف 
األصعـــدة مـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه الجائحة، وقـــد اســـتطاعت مملكة 
البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في التصدي لتبعات هذا 

الفيروس الخطير وحماية المجتمع منه طمعًا في التعافي الشامل.
إن ســـرعة االستجابة لتداعيات هذه الجائحة منذ البداية كانت بمثابة 
خط الدفاع األول في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، 
وها نحن اليوم نرى بوادر التعافي تتجلى بوضوح، فاإلشادات الدولية 
بتجربـــة مملكـــة البحريـــن في هذا المضمار لم تأت مـــن فراغ، بل كانت 
نتاج خطط وبرامج شـــاملة لجميع فئـــات المجتمع وضعت بعناية منذ 
اليوم األول وحظيت بمتابعة حثيثة من صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إن مملكـــة البحريـــن أصبحت اليوم من أعلى الدول عربيًا في الحماية 
االجتماعيـــة، حيـــث تشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن 66 % مـــن الســـكان 
تشـــملهم المظلة االجتماعية وفق تقرير التنمية اإلنســـانية العربية، ما 

يؤكد أن مرحلة التعافي تســـير وفق الخطة المرســـومة، وهي جزء ال 
يتجـــزأ من خطة الحماية الشـــاملة لمختلف فئـــات المجتمع البحريني، 
وفق المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة البحرين. هـــب لو أننا اكتفينا 
فقـــط بالمراكـــز العالجيـــة القائمـــة واســـتقبال الحـــاالت وعالجها دون 
المبـــادرة حينها بتوعية الجمهور وحثهـــم وترغيبهم في أخذ التطعيم 
والعالج، وغيـــر ذلك من الخطط االحترازية التي وضعت النقاط على 
الحـــروف منـــذ اليـــوم األول، لَمـــا كنـــا ننعم اليـــوم باألمان واالســـتقرار 

النفسي. 
كلمـــة حق يجـــب أن تقال ونحن علـــى أعتاب مرحلة جديدة اســـتعدنا 
فيهـــا التعافـــي االقتصـــادي بفضـــل جهـــود فريـــق البحريـــن وتزامنًا مع 
النتائج المشـــجعة التي تبشـــر بعودة الحياة لطبيعتها، ال يغيب عنا أننا 
جميعًا معنيون بالبناء على ما سبق من جهود مضنية بذلت ونجاحات 
عظيمـــة تحققـــت وذلـــك من خـــالل التعـــاون والعمل كفريـــق واحد بما 

يسهم في ديمومة مسيرة النهضة والنماء.

عصام عبداهلل

بوادر التعافي.. جهود مضنية ونجاحات عظيمة

حماية الطفل وصون كرامته
مركـــز حمايـــة الطفل من الثمرات المهمة لمشـــروع جاللة الملك المعظم 
اإلصالحـــي، وإحـــدى المحطـــات الفارقـــة التـــي ســـاهمت وتســـاهم في 
حمايـــة الطفل وصون كرامتـــه، من العبث والخالفات والشـــد والجذب 

ومحاولة االستغالل.
ويصنف المركز الذي نفخر بوجوده في مملكة البحرين، كمؤسسة رعاية 
اجتماعية تتبـــع إدارة الرعاية االجتماعية بـــوزارة التنمية االجتماعية، 
والجهـــة المركزية التـــي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شـــؤون األطفال 
المعرضين لســـوء المعاملـــة والعنف بالمملكة، ويقـــدم المركز حزمة من 
الخدمـــات التقييمية والشـــخصية والعالجية من أجل تلبية احتياجات 
الطفـــل ضحيـــة اإليـــذاء، من خالل تواجـــده في بيئة صديقـــة، توفر له 
ولعائلتـــه الحماية والدعم في جميع مراحل التقييم والعالج والمتابعة، 

وبإشراف باحثين ومتخصصين بهذا الشأن.
ومـــا بيـــن حـــاالت اإليـــذاء الجســـدي والنفســـي، واإليـــذاء الجنســـي، 
واإلهمال الشـــديد، والمتعرضين للخطر من األطفال حتى ســـن الثامنة 
عشـــرة، يقدم مركز حماية الطفل واجبًا بالـــغ األهمية يمثل صمام أمان 
لهم، وللمجتمع واألســـرة البحرينية، كما تم تدشين خط ساخن مجاني 
لنجدة ومساندة الطفل، والذي يوفر باإلضافة لتلقي البالغات، اإلرشاد 
واالســـتماع، والتحويـــل للجهـــات المعنية عند الحاجة لذلـــك، مع التزام 
الســـرية باحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه، وهو متوفر 

على مدار الساعة.
مركز حماية الطفل ببساطة هو ثمرة مضيئة من فكر عاهل البالد المعظم 
لحمايـــة الطفـــل وإنقـــاذه في الحـــاالت الطارئـــة، وتقديم االستشـــارات 
المختلفـــة الالزمة لألســـر أو المعنيين بالطفل، وبصورة اســـتباقية ألية 
تداعيات قادمة قد تسهم في حرف مسار هذا الطفل، وتشويه مستقبله 
وحياتـــه، وتدميـــر البيئة االجتماعية المناســـبة له. البحرين ســـباقة في 
تحقيق االختالف البناء، وهذه مقولة صحيحة ال شك فيها، وهي أيضًا 
سباقة في تقديم الفكر الحي الذي يحتضن المكونات المجتمعية كلها، 
ويحميهـــا، ويصونهـــا، ويوفر األرضية المناســـبة لها، لكـــي تكون خصبة 
وخضراء، تعكس التمدن والتحضر بأزهى أشـــكاله. كل الشكر والتقدير 
للقائميـــن علـــى مركـــز حمايـــة الطفل، وعلـــى جهودهم ومســـاعيهم في 
خدمـــة المجتمع، وصون أبنائه، أخص منهم رئيس مجلس إدارته مدير 
إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة هـــدى الحمـــود التي تقدم يوميـــا الكثير من 

قصص النجاح.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المفاوضات وخيبة األمل األميركية
يبـــدو أن الـــدول الكبـــرى التـــي تتفـــاوض منـــذ فترة طويلـــة دون جـــدوى حتى 
اآلن مـــع إيـــران حول إحياء االتفاق النووي شـــعرت بنوع من التشـــاؤم، فلجأت 
إلـــى تغيير المـــكان على أمل إحداث الفـــارق المنتظر، ورحبت قطر باســـتضافة 
الحـــوارات غير المباشـــرة التـــي تمت مؤخـــًرا وعلى مدى يومين بين واشـــنطن 

وطهران، برعاية أوروبية.
إال أنـــه علـــى مـــا يبدو، فـــإن مفاوضـــات الدوحـــة تأخذ نفـــس مســـار مفاوضات 
جنيف من حيث اســـتمرار النهج اإليرانـــي المماطل واالبتعاد عن صلب القضايا 
وإشـــغال المفاوضيـــن بقضايا ثانوية بغرض التشـــويش، وهو مـــا أصبح واضحا 
بإعـــراب أميـــركا في 29 يونيو 2022 عن خيبة األمل “لعـــدم إحراز أّي تقّدم في 
المفاوضـــات غير المباشـــرة التي أجريت بينها وبين إيـــران في الدوحة، إلحياء 
االتفاق النووي المبرم في 2015، موضحة أن إيران رفضت االســـتجابة لمبادرة 
االّتحـــاد األوروبـــي، وعملت علـــى إثارة قضايا ال تمس االتفاق النووي مباشـــرة، 

مرجحة عدم وجود قرار إيراني محدد تجاه هذا االتفاق حتى اآلن.
اتفـــق راعي المحادثات، االتحاد األوروبي مع الرأي األميركي في هذه النتيجة، 
إذ أعلـــن منّســـق االتحاد فـــي المفاوضـــات “إنريكي مـــورا” أّن محادثات الدوحة 
لـــم تســـفر عن “التقـــّدم” الذي يأملـــه االتحاد، وهو مـــا يؤكد موضوعيـــة التقييم 

األميركي لمفاوضات الدوحة.
إيران تحاول إيهام الدول الكبرى بأنها راغبة في التوصل التفاق، إال أن الهدف 
الحقيقي لها هو الحوار ليس كوســـيلة كما يفترض فيه لحســـم االتفاق النووي، 
إنما كغاية في حد ذاته لكســـب الوقت دون التعرض لمضايقات وضغوط أشـــد 
مـــن قبل األطـــراف المعنية، خصوصا أنهـــا تعلم طبيعة الظـــرف الدولي وحاجة 
الغرب إليها واضطراره للصبر عليها وتحاول الحصول على مكاسب مجانية، لذا 
لم يجد مستشـــار الفريق اإليراني المفاوض محمـــد مرندي غضاضة في القول: 
“إّن المفاوضـــات لم تفشـــل بعـــد، فالتوقعات لم تكن تشـــير إلـــى أّن المفاوضات 
ســـتنتهي إلـــى حّل إيجابي فـــي يومين فقـــط”، مضيًفا “األوروبيـــون اليوم أكثر 
اهتمامـــًا بإيـــران، ألنهـــم بحاجة إلى نفطها، بســـبب الحرب فـــي أوكرانيا، مطالبا 

برفع العقوبات قبل تطبيق االتفاق النووي من جديد”.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

انتابنـــي اســـتغراب كبيـــر وأنـــا أقـــرأ بعض األخبـــار التـــي تتحدث عن 
محاولـــة “ترضيـــة” أهل قتيلة المنصورة الشـــابة، عـــن طريق دفع دية 
كبيـــرة لهـــم تحت عنوان أن الفتاة ذهبت لـــرب كريم وأن ال فائدة من 
إزهـــاق روح الفتـــى كقصـــاص لـــه، والحقيقـــة أن الدية موجـــودة في 
اإلسالم ومعمول بها، إال أنها غالبا ما يتم طرحها عندما يكون مرتكب 
الجـــرم قد ارتكبـــه دون قصد أبـــدا، كأن يرتكب حادث ســـير ويذهب 
ضحيتـــه شـــخص ما، هنا تظهـــر الدية ومحـــاوالت التخفيف من حدة 
المشـــهد عن طريق اســـترضاء أهالـــي المتوفى بدفـــع الدية لهم حتى 
يعفـــون عـــن مرتكب الحـــادث ويكتب له عمر جديد ألنـــه ارتكب ذلك 

الجرم دون قصد.
أمـــا أن يتم ارتـــكاب الجرم بقصد وتكون هناك محاوالت الســـترضاء 
اهل المتوفاة فهو أمر جديد، ولن أبالغ في وصفي مشاعري المترددة 

وأنـــا أكتـــب هـــذا المقال ليس لشـــيء إال ألننـــي أعلم أن أهـــل الجاني 
يعيشـــون حالـــة من الفوضـــى والقلـــق و التوتر والخـــوف، كما يعيش 
أهـــل القتيلـــة الحزن والكمد والقهـــر، وكلهم لديهم مشـــاعر من الحنق 
والغضـــب واالنكســـار، وال أحـــد منا - ســـواء من قرأ أو كتـــب في هذا 
الموضوع - يعيش أيا مما يعيشونه حاليا من ظروف، إال أن موضوع 
دفع الدية ألهل الفتاة لم يرق لي أبدا، وقد سبب لي أرقا بأن تظهر في 
المجتمعـــات ظاهرة جديدة قد تحث أيا من األشـــخاص على ارتكاب 

مثل ذلك الفعل على أمل أن يتم انتشاله فيما بعد ودفع الدية عنه! 
ال أعلم إلى أين ستجري األمور في األيام القادمة، لكنني أطالب أهل 
الثقـــة والعلـــم والحكمـــة فـــي كل مـــكان أن ال تظهر هـــذه الظاهرة وال 
تســـتخدم إال بوقت الحاجة كالمثال الذي أســـلفته فـــي بداية المقال، 

رحم هللا الفتاة وألهم ذويها الصبر و السلوان.

د.سمر األبيوكي

ال للدية في قضية نيرة!
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، وبحضور نائب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة 
سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
انطلقت يوم أمس منافســـات النســـخة 
األولى من بطولة آسيا للمصارعة تحت 
15 و20 عامـــا، التـــي ينظمهـــا االتحـــاد 
مـــع  بالتعـــاون  للمصارعـــة  البحرينـــي 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة 
واالتحـــاد اآلســـيوي للمصارعـــة تحـــت 
للمصارعـــة،  الدولـــي  االتحـــاد  إشـــراف 
وذلـــك في الفتـــرة 2 - 10 يوليو الجاري 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وأقيم حفل االفتتاح الذي شهد حضور 
األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
االتحـــاد  رئيـــس  الكوهجـــي،  فـــارس 
اآلسيوي للمصارعة دولت ترليخانوف، 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للمصارعة 
عبـــاده عدنـــان المال، وعدد من رؤســـاء 

االتحادات الوطنية والمدعوين.

 سلمان بن محمد يعلن افتتاح 

البطولة

وأعلن ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة عن افتتاح البطولة رســـمًيا، 
متمنًيـــا ســـموه كل التوفيـــق والنجـــاح 
لجميع الالعبين والالعبات المشـــاركين 
مملكـــة  مكانـــة  وتأكيـــد  البطولـــة  فـــي 
البحرين في احتضان البطوالت الكبرى 
عبـــر اســـتضافة مميـــزة والعمل بشـــكل 
بأفضـــل  البطولـــة  إلخـــراج  مضاعـــف 

صورة تنظيمية.

 سموه يشهد المنافسات ويتوج 

األبطال

وشـــهد سموه جانبا من منافسات اليوم 
األول، حيث أشـــاد ســـموه بالمستويات 
فـــي  الالعبـــون  قدمهـــا  التـــي  الفنيـــة 
النـــزاالت، متمنيـــا أن يواصـــل الالعبون 
تقديـــم األداء المميـــز بمـــا ينعكس على 

نجاح هذه النسخة من البطولة.

وقد توج سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة أبطال الفئات في منافســـات 

اليوم األول من فئة تحت 15 عاما.

 سلمان بن محمد يلتقي رئيس 

االتحاد اآلسيوي للمصارعة

التقى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
آل خليفـــة برئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 

للمصارعة دولت ترليخانوف.
ونقل ســـموه لرئيس االتحاد اآلســـيوي 
للمصارعـــة تحيات ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، وتمنات ســـموه له 

ولالتحاد القاري التوفيق والنجاح.
بعدها، اســـتعرض ســـمو الشـــيخ سلمان 
بن محمد آل خليفـــة مع رئيس االتحاد 
تعزيـــز  ســـبل  للمصارعـــة،  اآلســـيوي 
التعاون والتنسيق بهدف دعم وتطوير 
رياضـــة المصارعـــة البحرينيـــة وكذلـــك 
فـــي المنطقـــة، مـــن أجـــل دعـــم الجهود 
للمســـاهمة فـــي االرتقاء بمســـتوى هذه 
آســـيا،  قـــارة  مســـتوى  علـــى  الرياضـــة 
متمنيـــا ســـموه كل التوفيـــق والنجـــاح 

لالتحاد اآلسيوي للعبة.

 سموه يشيد بجهود مدرسة ابن 

خلدون الوطنية

أشـــاد ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
آل خليفـــة بجهود مدرســـة ابن خلدون 
الوطنيـــة في دعمها لأللعـــاب الرياضية 
خصوصـــا األلعـــاب القتاليـــة، بما يحقق 
الرياضيـــة  االتحـــادات  بيـــن  الشـــراكة 
ومختلـــف القطاعـــات التعليمية، والتي 
أداء  تطويـــر  علـــى  بدورهـــا  تنعكـــس 
الفـــرق  والعبـــات  العبـــي  ومســـتوى 
منتســـبي  مـــن  الوطنيـــة  والمنتخبـــات 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
بالصـــورة التي تخدم ترتقـــي بالرياضة 
تقـــدم  مـــن  رئيـــس  كجـــزء  المدرســـية 

المنظومة الرياضية بالمملكة.
جـــاء ذلـــك، خـــالل لقـــاء ســـموه رئيس 
مدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنية ســـعادة 
كمـــال عبدالنـــور، على هامـــش فعاليات 
اليـــوم األول مـــن بطولـــة آســـيا األولـــى 

للمصارعة تحت 15 و20 عاما.
ابـــن  برئيـــس مدرســـة  ورحـــب ســـموه 

لـــه تحيـــات  الوطنيـــة، ونقـــل  خلـــدون 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
وتمنيـــات ســـموه لـــه ولجميـــع الطاقـــم 
ومنتســـبي  والتعليمـــي  األكاديمـــي 

المدرسة التوفيق والنجاح.
وتبادل ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة مـــع عبدالنـــور، ســـبل تعزيـــز 
التعاون المشـــترك، للمواصلـــة في دعم 
مختلـــف األلعـــاب الرياضيـــة بالصـــورة 
التي ترفع من المســـتويات وتسهم في 
تحقيـــق مزيـــد مـــن النجاحـــات، متمنيا 
ســـموه لمدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنية 

دوام التوفيق والنجاح.

 ثقتنا كبيرة في البحرين إلنجاح 
الحدث

ألقى رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعة 
دولـــت ترليخانـــوف كلمـــة خـــالل حفل 
االفتتـــاح، التـــي أكـــد فيهـــا أن اختيـــار 
الحـــدث  الحتضـــان  البحريـــن  مملكـــة 

القاري جاء بعد النجاحات التي حققتها 
المملكـــة في احتضان البطوالت الكبرى 
ثقـــة  أن  مبيًنـــا  الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي 
االتحـــاد اآلســـيوي كبيرة فـــي القدرات 
بأفضـــل  الحـــدث  بإخـــراج  البحرينيـــة 
صـــورة تنظيميـــة، موضحا أن النســـخة 
األولى ســـوف تســـجل نجاحا بارزا في 
والجهـــود  البحرينيـــة  الجهوزيـــة  ظـــل 
الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة من 
أجل تأميـــن الراحة لجميـــع المنتخبات 

المشاركة.
وقـــال “إن تنظيـــم هـــذه البطولـــة فـــي 
نســـختها األولـــى، ســـوف يكـــون حافزا 
إلعطـــاء هاتيـــن الفئتين التطـــور الكبير 
فـــي مســـتوياتهم، حيـــث نحـــرص فـــي 
االتحاد على تأســـيس الالعبين بشـــكل 
صحيـــح منذ الصغر حتى الوصول لفئة 
الرجـــال”، متمنيـــا كل التوفيق والنجاح 
لجميـــع المنتخبـــات المشـــاركة وعكس 
الصورة المشـــرقة لتطـــور هذه الرياضة 

في القارة اآلسيوية.

دعم خالد بن حمد مصدر فخر 
واعتزاز

االتحـــاد  رئيـــس  ألقـــى  جانبـــه،  مـــن 
البحرينـــي للمصارعة عبـــادة المال كلمة 
في االفتتاح، أكد فيها أن دعم واهتمام 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
مصدر فخر واعتزاز لألســـرة البحرينية 
فـــي لعبـــة المصارعـــة، مبيًنـــا أن اهتمام 
سموه المتواصل لرياضات فنون القتال 
أسهم في انتشـــار الرياضات المنضوية 
تحت مظلة المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة، مشـــيرا إلـــى أن رعايـــة ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لها األثر 
الكبيـــر في بذل الجهـــود لتحقيق كامل 
النجاح للبطولة والعمل إخراجها بأزهى 

صورة.
وقال “مما الشـــك أن اســـتضافة مملكة 
البحرين للعرس اآلسيوي يعتبر مصدر 

فخـــر، حيـــث ستســـجل المملكة اســـمها 
كأول دولـــة تســـتضيف هـــذه البطولـــة 
حديثـــة الوالدة تحـــت 15 عاما وتحت 
20 عاما، ويأتي اختيار مملكة البحرين 
من قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي للمصارعة 
ليؤكـــد مـــا تمتلكـــه المملكة مـــن قدرات 
عالية في استضافة البطوالت الكبرى”.
وأضاف “لقد ســـجلت البطولـــة الحالية 
عـــدد  حيـــث  مـــن  قياســـية  أرقامـــا 
المشـــاركين، بأكثـــر مـــن 600 رياضـــي، 
إضافـــة إلى 94 حكما مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، ونحـــن اللجنـــة منظمة ســـنبذل 
قصارى جهدنا لتحقيق عوامل النجاح”.
البحرينـــي  المجلـــس  دعـــم  “إن  وتابـــع 
لأللعاب القتالية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة يشـــكل 
حافـــزا لنـــا في تحقيـــق النجـــاح ونقدم 
لســـموه الشـــكر والتقديـــر علـــى دعمـــه 
الجهـــات  جميـــع  ونشـــكر  المتواصـــل 

الداعمة والمساندة للبطولة”.

 فيلم خاص

وتم عـــرض فيلم خاص عن اســـتضافة 
مملكة البحريـــن للحدث القاري والدعم 
الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
مقاطـــع  علـــى  الفيلـــم  احتـــوى  حيـــث 
عديدة لســـموه أثناء البطوالت السابقة 
التـــي تميز مملكة البحرين في تنظيمها 
وتحقيق نجاحات للرياضة البحرينية.

 استعراض أعالم الدول

وتم اســـتعراض أعالم الدول المشاركة 
فـــي البطولـــة وهـــي 17 دولـــة: مملكـــة 
البحريـــن، المملكـــة العربية الســـعودية، 
األردن، العـــراق، ســـوريا، الهنـــد، إيـــران، 
الصيـــن، اليابـــان، كازاخســـتان، كوريـــا، 
ســـيريالنكا،  منغوليـــا،  غيرقســـتان، 

طاجاكستان، تايوان، وأوزبكستان.

سمو الشيخ سلمان بن محمد يلتقي رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعةسمو الشيخ سلمان بن محمد خالل لقائه رئيس مدرسة ابن خلدون الوطنيةسمو الشيخ سلمان بن محمد يفتتح البطولة

تقام تحت رعاية خالد بن حمد

سلمان بن محمد يعلن افتتاح بطولة آسيا األولى للمصارعة تحت 15 و20 عاًما

سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه يشهد جانًبا من منافسات اليوم 
ج الفائزين األول ويتّوِ

سموه يشيد بجهود مدرسة ابن خلدون 
الوطنية

سموه يلتقي رئيس االتحاد اآلسيوي 
للمصارعة



ا في ورشة قائمة النخبة اآلسيوية للعام 2023 11 حكًما بحرينيًّ
ا لكرة القدم  يشارك 11 حكًما بحرينيًّ
فــي ورشــــة عــمــل الــحــكــام والــحــكــام 
المساعدين الدوليين الموجودين في 
 ،2023 للعام  النخبة اآلسيوية  قائمة 
اآلســيــوي  االتــحــاد  سينظمها  والــتــي 
لكرة القدم عبر تقنية االتصال المرئي 

عن بعد يومي 5 و6 يوليو الجاري.
والــحــكــام الــمــشــاركــون فــي الــورشــة 
ــم الــــدولــــيــــون: نــــــواف شـــكـــرهللا،  هــ
محفوظ،  عــمــار  السماهيجي،  عــلــي 
ــيــب، والــمــســاعــدون  إســمــاعــيــل حــب
الـــدولـــيـــون: مــحــمــد جــعــفــر، عــبــدهللا 
نواف شاهين،  علوي،  فيصل  صالح، 
سيد جالل محفوظ، صالح جناحي 

وسلمان طالسي.
 ويتضمن جدول أعمال مراجعة أداء 
و2022،   2021 العامين  في  الحكام 

مــنــاقــشــة أخـــطـــاء مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
التسلل، إدارة المباراة، باإلضافة إلى 

موضوعات أخرى.
ا  بحرينيًّ حكًما   11 وجـــود  ويعتبر   
مــن أصـــل 14 فــي الــقــائــمــة الــدولــيــة 
البحرينية،  لــلــصــافــرة  ــا  الفــًت نــجــاًحــا 
النجاحات  والتي حققت سلسلة من 
من  به  تحظى  ما  بفضل  المستمرة، 
االتحاد  إدارة  مجلس  قبل  من  دعم 
رئيس  برئاسة  القدم  لكرة  البحريني 
بن  خليفة  بــن  علي  الشيخ  االتــحــاد 
االتــحــاد  يــولــي  إذ  خليفة،  آل  أحــمــد 
اهـــتـــمـــاًمـــا بـــالـــًغـــا بــســلــك الــتــحــكــيــم، 
بــه مــن ثقة  مــا يحظى  مــع  خصوًصا 
الــمــســتــويــات تجسدت  عــلــى جــمــيــع 
في التكليفات المتعددة لحكامنا في 

مختلف البطوالت الكبرى.

االتحاد البحريني لكرة القدم

والسنوكر  البليارد  اتحاد  رئيس  تحدث 
ــــس مـــنـــذر جـــــواد الـــبـــصـــري عن  ــدارتـ ــ والـ
مشواره كرئيس لالتحاد، بعدما كان قريًبا 
في  رغبته  وعــدم  اللعبة  عن  االبتعاد  من 

تجديد الترشح للعضوية.
سبورت”  لـ“البالد  يتحدث  البصري  وكــان 
المرئي  البرنامج  من  الثانية  الحلقة  في 
ــذي دشنته جــريــدة الــبــالد،  )صــافــرة(، والـ
القسم  رئيس  وتقديمه  بــإعــداده  ويــقــوم 
والــذي  كــريــم،  أحمد  بالجريدة  الرياضي 
آماله  من  العديد  عن  البصري  فيه  كشف 
ــاد، بـــاإلضـــافـــة إلــى  وخــطــطــه فـــي االتــــحــ

عالقته بمنتسبي اللعبة، وأمور أخرى.
 كيف أصبح منذر البصري رئيًسا التحاد  «

البليارد والسنوكر والدارتس؟

هذا  أن  الجميع  يعلم  أن  البد  البداية  في 
وبـــدوري  فــي مخططاتي،  يكن  لــم  األمـــر 
أن أتمنى أن أكون عند ثقة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
خالد  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
كبير  دور  له  فسموه  خليفة،  آل  حمد  بن 
الرياضية،  واألندية  االتــحــادات  دعم  في 
التحادنا   2021 يوليو  في  سموه  وزيــارة 
كانت مع نهاية الدورة االنتخابية لالتحاد، 
تجديد  في  الرغبة  لــدي  تكن  لم  ويومها 
االهتمام  كل  وجــدت  ا  وشخصيًّ الترشح، 
خالد  الشيخ  سمو  قبل  من  اللقاء  خــالل 
بن حمد وطلبنا الدعم من سموه، وأصدر 
تــوجــيــهــاتــه مـــشـــكـــوًرا بــتــوفــيــرهــابــشــكــل 
مباشر، قبل أن أتلقى اتصااًل يفيد بتزكية 
منصب  وهــذا  االتحاد،  لرئاسة  لي  سموه 

ا. تكليفي وليس تشريفيًّ
ما أبرز العقبات التي تواجهكم في االتحاد؟ «

اللعبة،  على  أمر سلبي  المقر  وجــود  عدم 
البطوالت  على  تصرف  االتحاد  فميزانية 

لكن  والمشاركات،  والمسعكرات  المحلية 
ا وجــود مقر يحتضن  مــن الــضــروري جــدًّ
منتسبي اللعبة ويوفر بيئة مناسبة للناشئة 
عالوة  للعبة،  المستقبل  عماد  باعتبارهم 
على وجود طاوالت بالمواصفات الدولية 
اللقاء  خالل  والسنوكر.  البليارد  لممارسة 
أوضحنا  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو  مــع 
الــتــي قدمناها  الــجــدوى  ــة  لــســمــوه دراســ
عامين،  قبل  البحرينية  األولمبية  للجنة 
االستثمار  تشجيع  مــحــاورهــا  بين  ومــن 
من خالل االتحاد، وهذا نهج راسخ لدى 
اإلنسانية  لــأعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 
حمد آل خليفة، وكذلك سمو الشيخ خالد 
إيجار  نملك فكرة  إذ  آل خليفة،  بن حمد 
الطاوالت خالل أوقات معينة؛ لكي يعود 

علينا بمردود مالي لميزانية االتحاد.
العب بطل، إداري مكافح، رئيس شاب...  «

كيف يحقق الرياضي هذه المعادلة؟

الــثــقــة فــي الــنــفــس مــن أهـــم األمــــور التي 
ــريــاضــي، عــالوة  يــجــب أن تــتــوافــر فــي ال

التغلب  أحب  ا،  شخصيًّ العمل.  إتقان  على 
على الصعوبات، وواجهتها يوم كنت العًبا 
وحتى  الصباح  مــن  العملي  ارتــبــاطــي  مــع 
المستحيل.  المساء، لكن باإلصرار يتحقق 
ــدى الـــريـــاضـــي هــدف  ــ يــجــب أن يـــكـــون ل
وخارطة لتنفيذه، عالوة على اختيار فريق 
عمل يدعم هذه التوجهات. اآلن نحن في 
أمامنا  البليارد والسنوكر والدارتس  اتحاد 
بن  الشيخ خالد  بدعم سمو  ذهبية  فرصة 
حمد آل خليفة، والتنفيذيين أيًضا بوجود 
للرياضة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
أستذكر  وبالمناسبة  عسكر،  عبدالرحمن 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  مع  موقًفا 
له  وذكـــرت  اتــحــادنــا،  لقائه  خــالل  خليفة 
أمنيتي بأن الذي يشرف على االتحاد يكون 
له عالقة باللعبة والرياضة بشكل عام؛ لكي 
يشعر بمعاناة الالعبين والمنتسبين، واآلن 
أنا فخور جًدا بما حققناه من إنجازات منذ 

تعييني في نوفمبر 2021.
ما أبرز اإلنجازات التي تحققت لالتحاد  «

في عهدك؟

حــقــقــنــا الـــعـــديـــد مـــن اإلنـــــجـــــازات، ومــن 

على  بالحصول  آسيا  غرب  بطولة  أبرزها 
المركز األول في الترتيب العام للسنوكر، 
وإنـــجـــاز الـــفـــردي لــالعــب حــبــيــب صــبــاح. 
العبين  فإن  البليارد،  لعبة  مستوى  وعلى 
في  الفضية  فــي  الميدالية  حققا  اثنين 
مؤشر  وهذا  والعربية،  آسيا  غرب  بطولة 
في  بحرينية.  مــواهــب  لــوجــود  إيــجــابــي 
فبراير 2022، تأهل حبيب صباح إلى دور 
الثمانية من بطولة آسيا والعالم للسنوكر، 
بطولة  لكل  لكن  أكبر،  كــان طموحنا  وقــد 
الــالعــب  إنــجــاز  ظــروفــهــا، وال ننقص مــن 

وسنسعى لتحقيق األفضل مستقباًل. 
حــبــيــب صــبــاح العــــب مــمــيــز وســيــشــارك 
أبرز  بين  من  العالمية  األلــعــاب  دورة  في 
ــــدورة  ــم، وســتــقــام ال ــعــال 16 العــًبــا فــي ال
فــي أمــريــكــا خـــالل يــولــيــو الـــجـــاري. على 
مــســتــوى كـــأس االتـــحـــاد الــعــربــي، حققنا 
المركز األولى في البطولة بالحصول على 
حبيب  أحــرز  فقد  وبــرونــزيــة،  ذهبيات   4
فــردي  فــي  ذهبيتين  ميداليتين  صــبــاح 
ذهبيتين  السنة  نهلة  وحققت  السنوكر، 
8 و9 كــرات، كما حققت مي  البليارد  في 

الدوسري برونزية البليارد 8 كرات، وهذا 
األمر يعطي انطباًعا عن توجهنا باالتحاد 

لتفعيل الجانب النسوي أيًضا ودعمه.
ما نظرتك لالعب حبيب صباح؟ «

حبيب صباح زميل وصديق قبل أن يكون 
ويتكلم  مجروحة،  فيه  وشهادتي  العًبا، 
بنفسه عن نفسه، إذ ال يشارك في بطولة 
إال ويحقق اإلنجاز. هو أسطورة السنوكر 
في البحرين، وكان منافسي األول حينما 
عليه.  أفــوز  كنت  وبالمناسبة  العًبا،  كنت 
ا  وشخصيًّ االلــتــزام،  أحــب  كرئيس  ا  حاليًّ
حبيب يظهر هذا االلتزام، واليــزال يملك 

الكثير ليقّدمه للعبة وللبحرين.
هل هناك مواهب وأسماء بحرينية  «

قادمة في الطريق؟

ــالتــحــاد، نسعى  ل الــمــقــر  تـــوافـــر  مـــع  اآلن 
من  بــداًل  الالعبين  لصقل  مدربين  لتوفير 
نسعى  الشخصية.  الجهود  على  االعتماد 
لجلب مــدربــيــن الكــتــشــاف الــمــواهــب في 
ا نملك  األندية وتأسيس قاعدة للعبة. حاليًّ
100 العب في البليارد ومثله في السنوكر 

أسسنا  الــدارتــس.  في  أيًضا  ومثله 
فريًقا لناشئي البليارد، ونسعى 
لتأسيس فريق للسنوكر وآخر 

للدارتس.
ما أول قرار اتخذته حينما  «

أصبحت رئيًسا لالتحاد؟

أن  ــي  ــســ ــفــ ــ ن ــدت  ــ ــ ــاهـ ــ ــ عـ
أكـــون داعــًمــا وخــادًمــا 

ــا كـــان  لـــالعـــبـــيـــن. مــ
كالعب  ينقصني 

حـــيـــنـــمـــا كــنــت 
العـــــــــــــًبـــــــــــــا 

ســـأســـعـــى 
لتوفيره 

لالعبين.
من هم أكثر... الرابحون أم الخاسرون  «

من وجودك رئيًسا لالتحاد؟

ومحبي  للمتابعين  الــســؤال  هــذا  يــوجــه 
للعبة  أنا داعم  اللعبة والالعبين، وجودي 
الثقة  محل  أكون  أن  وأتمنى  والالعبين، 

التي ُأولِيت لي.
هل حقق النواب أمل الرياضيين في  «

البحرين؟

شخصيًا ال أرى ذلك، لكن نأمل في الدورة 
زيـــادة  عــلــى  الــعــمــل  المقبلة  االنــتــخــابــيــة 
موازنة االتحادات واألندية الرياضية بما 

يعود إيجاًبا عليها.
”البالد” أطلقت حملة للتبرع باألعضاء...  «

ما رأيك فيها؟

عمل حميد فيه تفريج لكربة المرضى. أنا 
مؤيد لهذه الحملة، ومن خالل هذا المنبر 
كوصية لعائلتي أدعوهم للتبرع بأعضائي 

بعد وفاتي.

البصري: هذا ما طلبته من سمو الشيخ خالد بن حمد
رئيس اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس خالل حديثه لبرنامج “صفارة”:

ــل ــي ــاص ــف ــت ال ــذه  ــ ــ وهـ “االتــــــحــــــاد”  خـــــالل  مــــن  ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ رؤى  نـــمـــلـــك 

الزميل أحمد كريم يحاور منذر البصري في برنامج “صافرة”

ــل ــضـ ــأفـ حـــقـــقـــنـــا إنــــــــجــــــــازات الفــــــــتــــــــة... ونــــســــعــــى لـ

ــوز عليه! ــ أف كــنــت  لــكــنــنــي  الــبــحــريــنــيــة  ــســنــوكــر  ال ــورة  ــطـ أسـ ــاح  ــب ص
وصــيــتــي! وهــــذه  بـــاألعـــضـــاء...  ــرع  ــب ــت ــل ل  ”^“ حــمــلــة  أدعــــم 

عبدالله صالح

فيصل علوي

سيد جالل محفوظ

نواف شاهين

سلمان طالسي

علي السماهيجي

عمار محفوظ

نواف شكرالله

إسماعيل حبيب

محمد جعفر
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أحمد مهدي

منذر جواد البصري

رئيس اتحاد اليد يشيد بفريق نادي النجمة في البطولة اآلسيوية

لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  أشــاد 
اليد علي إسحاقي بالصورة التي ظهر 
بطولة  النجمة في  نــادي  فريق  عليها 
والعشرين،  الرابعة  اآلسيوية  األندية 
آبــاد  حــيــدر  مدينة  فــي  أقيمت  الــتــي 
المركز  الفريق  فيها  وحقق  الهندية، 
الثاني على آسيا بعد خسارته المباراة 

النهائية أمام الكويت الكويتي. 
الــمــســتــويــات  “إن  إســـحـــاقـــي  ــــال  وقـ
ــا الــنــجــمــة  ــهـ ــتــــي قـــدمـ ــ الـــمـــتـــمـــيـــزة ال
القيمة  تــؤكــد مــجــددا  الــبــطــولــة  فــي 
التنافسية العالية لكرة اليد البحرينية 
عــلــى الــمــســتــوى اآلســـيـــوي لــأنــديــة 
البطولة  هـــذه  وفـــي  المنتخبات،  أو 
شاهدنا ثبات األداء الفني للنجمة في 
الفريق في  المباريات وجــدارة  جميع 

ما  بعدما  النهائية  للمباراة  الــوصــول 
كان مرشحًا قويًا للفوز بالمركز األول 
اآلسيوية  الفرق  أقوى  على  والتفوق 
الـــتـــي تــضــم فـــي صــفــوفــهــا العــبــيــن 
المباراة  خسارة  رغم  ولكن  عالميين، 
االحترام  النجمة  كسب  فقد  النهائية 
الكبير من قبل المتابعين لمشواره في 

هذه البطولة”.
أيــضــًا على  نثني  أن  “البـــد   وأضـــاف 

نادي  إدارة  لمجلس  المضنية  الجهود 
عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة  النجمة 
بن مبارك آل خليفة وأعضاء مجلس 
ــيــس  ــرئ ال بــــالــــدور  ــوه  ــ ــن ــ ون اإلدارة، 
للجهازين الفني واإلداري ومن خلفهم 
الالعبين الذين أدوا ما عليهم وبذلوا 
إنجاز جديد  لتحقيق  ما في وسعهم 

للبحرين ولكرة اليد”.
نــادي  االتــحــاد بحصول  رئيس  ونـــّوه 

الــنــجــمــة عــلــى 4 ألـــقـــاب فـــرديـــة في 
الــذي  الــوحــيــد  الــفــريــق  البطولة وهــو 
يعكس  ما  العدد،  بهذا  الجوائز  حصد 
البحريني،  لالعب  الفنية  اإلمكانات 
ويؤكد ما يمتلكه النجمة في صفوفه 
أمله  عن  معربًا  مميزين،  العبين  من 
البطوالت  فــي  الفريق  يوفق  أن  فــي 
القارية المقبلة بتحقيق أفضل النتائج 

والمستويات.

االتحاد البحريني لكرة اليد

علي عيسى
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Me�  نال فيل م
mento ثناء 
من المجتمع 

العلمي 
لتصويره 
الواقعي 

الضطرابات 
فقدان 

الذاكرة. واعتبر 
ممثلو المعهد 

الوطني للصحة العقلية 
الفيل م “تصوير مثالي 

تقريًبا لبيولوجيا األعصاب 
للذاكرة”، و”أدق تصوير 

ألنظمة الذاكرة المختلفة 
في وسائل اإلعالم”.

tariq_albahhar

المسرح في رأي برنادشو “يجب أن يكون 
مصنعـــا للفكـــر، موقظـــا للضميـــر، موضحا 
للســـلوك االجتماعـــي، مصنـــع أســـلحة ضد 
اليـــأس وضد الملل، يجب ان يكون بمثابة 
معبد يمجد فيه صعود اإلنســـان دائما إلى 

العال”. 
إن  القـــول  يمكننـــي  خبرتـــي  حســـب 
مســـرحيات الناقد يوســـف الحمدان تمثل 
روح العصـــر، وتتالءم مـــع الحياة الجادة، 
إنه يبحـــث عن المســـرحيات التي تتناول 
مســـائل يضعهـــا النـــاس موضـــع االهتمام، 
وتتولـــى تحليل هذه المســـائل ومعالجتها 
هـــي  الفنـــي  وبالمصطلـــح  بنـــاء،  عالجـــا 
كل  فـــي  للعـــرض  المالئمـــة  المســـرحيات 
للســـاحة  عظيمـــا  كســـبا  وتمثـــل  مـــكان 
المســـرحية في البحريـــن والخليج وحتى 

الدول العربية.
وفي تجربة مســـرحية جديدة هي األولى 
من نوعها في المســـرح البحريني يخوض 
الناقد يوســـف الحمدان عمـــال مونودراميا 

يتشـــكل مـــن خـــالل حكاية حيـــاة تحدث 
في المصحة النفســـية وبطلها هو الفارس 

السابق حسين المبشر.
ويعود الحمدان لإلخراج بعد فترة طويلة 
مـــن خـــالل تجربة بحث في حيـــاة فارس 
فنـــان انطلقـــت شـــرارتها األولـــى منذ عام 
1998 لتصبـــح اليـــوم تجربـــة حيـــة تبنـــى 
جلجامـــش  مســـرح  وإنتاجهـــا  تقديمهـــا 
وأســـه م فـــي تجليتهـــا الفنية الفنـــان حمد 
الخج م كمساعد مخرج والفنان علي رضا 
في الموســـيقى والمؤثرات، ونفذها الفنان 

عبدالرحمن العطاوي.
اعتمـــد الحمـــدان في هـــذه التجربـــة على 
للحالـــة  واللحظـــي  اليومـــي  االســـتقصاء 
الخاصة بالفارس حســـين المبشـــر واختار 
فضـــاء مفتوحـــا للتجربـــة، وقـــد ســـبق أن 
تـــ م تقدي م التجربة في مركـــز عبدالرحمن 
كانو الثقافي ضمن ورشـــة الدكتورة دالل 
مغـــاري للعـــالج الدرامي أو الســـيكودراما، 
كمـــا تـــ م تقدي م هـــذه التجربـــة مؤخرا في 
القـــت  وقـــد  النفســـي  الطـــب  مستشـــفى 
استحســـانا واهتمامـــا كبيريـــن مـــن قبـــل 

الحضور. 

بي ريلكس 

نص مونودرامي مرتجل من حكاية حياة 
تتشـــكل أحداثها في مستشـــفى األمراض 
النفســـية بعد ســـقوط الفارس الشـــاب في 
مضمـــار الخيـــل ومـــوت حصانـــه ودخول 
الفارس في حالـــة اكتئاب حادة بعد فقده 

حصانه الذي الزمه منذ الطفولة.
بطـــل هـــذه الحكايـــة هـــو الفارس حســـين 
الذي عشق الخيل منذ طفولته مما اضطر 
والديـــه ألن يقتنيا لـــه حصانا ويكون على 
إثـــر ولعه بهـــذا الحصان واحدا من أشـــهر 

الفرسان في ميدان السباق. 
بعـــد ســـقوط الفارس حســـين فـــي مضمار 
الســـباق يفقـــد وعيه وال يذكر أحدا ســـوى 
حصانـــه وهنا يمـــر بتجربة نفســـية صعبة 
خاصـــة بعـــد دخولـــه مرغما إلـــى المصحة 
النفسية التي يتعرف فيها على نماذج من 
المرضى النفسانيين بمختلف اهتماماته م 
وبعد حرمانه مـــن مزاولة رياضته األثيرة 

في الفروسية.
في المصحة النفســـية يتعرف على الفنان 
التشـــكيلي الســـيريالي وعلـــى الممرضات 
واألطبـــاء الذيـــن ال يجدون لـــه خالصا إال 
فـــي تعاطـــي األدوية والمهدئـــات والحقن 
التي أنهكت جســـده وروحه إلى درجة ل م 
يعد معها متقبال حتى أقرب الناس إليه. 

الفـــارس حســـين  المصحـــة يتخيـــل  فـــي 
حصانه بجواره كما يتخيل مجتمعه الذي 
ل م يعد سويا في نظره ويرى أن كل شيء 

حوله يتربص إليه ويريد النيل منه.
وفي محاوالت متعددة من األطباء إلنقاذ 
حالته النفســـية والجســـدية التي أوشكت 
إلـــى االنتحـــار مـــن خـــالل  بـــه  تـــودي  أن 
شـــفرات الحالقـــة ومـــن خـــالل التخيالت 
والتهيـــؤات الغريبة التي تراود نفســـه في 
الصحـــو والنـــوم والحلـــ م، يجـــد الفـــارس 
حســـين بـــأن خالصه يكمـــن فـــي مزاولته 
العـــزف علـــى آلـــة الغيتـــار التـــي يعشـــقها 
والتي يحاور مـــن خاللها حصانه ويدعوه 

للرقص واالنتشاء بها. 
وعندمـــا يتعافـــى الفـــارس حســـين يهديه 

طبيبـــه غيتـــارا وهـــو أجمـــل هديـــة ينالها؛ 
ألنهـــا في رأيه تشـــبه حصانه الـــذي فقده، 
وأصبحـــت هـــذه اآللة رفيقتـــه األثيرة في 

رحالت المصحة.
وبعـــد أن يـــأذن الطبيب لحســـين الفارس 
للخـــروج مـــن المصحـــة، يتوجـــه حســـين 
للحيـــاة العامـــة بغيتـــاره طلبـــا للعمـــل في 
أيـــة مهنـــة كالحالقـــة أو العمـــل فـــي مهن 
بســـيطة متعددة مســـتثمرا األداء الغنائي 
فـــي طلـــب مثـــل هـــذه الوظائـــف، ولكنه م 
لألســـف يرفضـــون طلبـــه، وعندمـــا ييأس 
يدعوهـــ م لشـــراء غيتـــاره كي يؤمـــن لقمة 
العيش لنفسه وعياله وبيته، ولكن لألسف 
يعتبـــر البعض أن اقتناء مثـــل هذا الغيتار 
يعـــد محرما، وهنا يضطر الفارس حســـين 
للعـــودة مجـــددا للمصحة النفســـية محمال 
بمتاعـــب نفســـية جديـــدة، وال ينقـــذه من 
هذا اليأس إال صديقه العازف على الغيتار 

عبدهللا الذي وجده في المصحة.
وهنا يبدأ حسين حياة جديدة مع حصانه 
الجديـــد الغيتار الـــذي يعتليه كما الحصان 
وينطلق به من خالل معزوفات الفالمنكو 

التي تشـــفي روحه وتزيل عنه هذا السق م 
النفسي الصعب.

االرتجـــال وفضاؤهـــا  تعتمـــد  المســـرحية 
مفتـــوح وتعتمد التفاعل مع المتفرج الذي 
يضيـــف للتجربـــة أبعـــادا جديـــدة، تمامـــا 
مثلمـــا فعـــل المخـــرج الروســـي اخبلكوف 
وذلـــك  “االســـتقراطيون”  مســـرحية  فـــي 
لتحقيـــق إحاطـــة الجمهـــور للممثليـــن أي 
االقتـــراب مـــن الشـــكل اليونانـــي القديـــ م، 
وأيضـــا المخرج األلمانـــي ادولف آبيا الذي 
عـــرض الملـــك أوديـــب فـــي حلقـــة ســـيرك 
تحقيقـــا لنفـــس الغـــرض، فمـــكان العـــرض 
مجرد ســـاحة عاريـــة يحيط بهـــا الجمهور 
مـــن الجوانـــب األربعـــة، يمكـــن أن تكـــون 
في قلب مستشـــفى، أو حول ضريح أحد 
األولياء، بال ديكورات على اإلطالق يدور 
فيهـــا الممثـــل، حيـــث التركيز علـــى الكلمة 
مـــا  عـــن كل  االســـتغناء  ومـــع  المنطوقـــة 
يمكـــن أن يعوق الحركة أو ما هو زائد عن 
الحاجة أو يعوق االتصال الواضح السلي م 
للكلمـــة حاملة المضمون، حاملة المشـــاعر 

واألفكار.

“بي ريلكس”.. تجربة هي األولى من نوعها في المسرح البحريني
الحمدان .. مسرحيات تمثل روح العصر  وتعرض في كل مكان

ساحة عرض خاليةنص مونودرامي مرتجلدالل مغاربي تتابع البروفةحسين المبشريوسف الحمدان

مـــن أهـــ م األحـــداث الكبيـــرة فـــي عطلـــة 
لمهرجـــان  االفتتاحيـــة  األســـبوع  نهايـــة 
كارلوفـــي فـــاري الســـينمائي الدولـــي هـــو 
 The Joke العـــرض العالمـــي األول لفيلـــ م
وهو النســـخة المرمرة مـــن فيل م ياروميل 
جيريـــش عـــام  1968 المســـتمد من رواية 
تحمل نفس االســـ م لميالن كونديرا والذي 
ت م ترميمه من قبل أرشيف الفيل م الوطني 

التشيكي.
يتمتـــع فيل م The Joke بمكانة خاصة في 
الســـينما التشيكوســـلوفاكية فـــي أواخـــر 
الســـتينيات، ليـــس فقط ألنـــه مقتبس من 
كتـــاب مه م لميـــالن كونديـــرا - والذي كان 
بالفعل ناجًحا للغاية عندما ت م نشره ألول 
مـــرة فـــي تشيكوســـلوفاكيا، لكـــن الســـبب 
اآلخر هو أن هذا الفيل م يتعامل على وجه 

التحديد مع ذاكرة التشيك السياسية.
وبغـــض النظـــر عـــن الحبكـــة - الموضـــوع 
إلـــى حـــد مـــا لالنتقـــام والفـــخ  الفلســـفي 
الذي يجـــد بطل الرواية نفســـه فيه - فهو 
أيًضا يتعلـــق بالوعي االجتماعي والذاكرة 
االجتماعيـــة للمـــكان. ويتنـــاول موضـــوع 
فـــي  السياســـي  للوضـــع  للغايـــة  حســـاس 
تشيكوســـلوفاكيا في الخمســـينات وكيف 
كان جيـــل الشـــباب يتعامـــل مـــع الضغـــط 
السياســـي والشـــمولي، ومـــا هـــو المعنـــى 

الحقيقي للتغيير خالل ربيع براغ”. 
النســـخة 56 مـــن مهرجـــان كارلوفي فاري 
انطلقـــت   )KVIFF( الدولـــي  الســـينمائي 
الجمعـــة مـــع الكثيـــر لمناقشـــته في حدث 
هـــذا العـــام فـــي مدينـــة الســـبا التشـــيكية 
الخالبة. مهرجان أوروبا الوســـطى البارز، 
الـــذي يعود إلـــى مكانه المعتـــاد في أوائل 
يوليو بعد تأجيل نسخة العام الماضي إلى 

أغســـطس بســـبب الجائحة، سنشاهد فيه 
33 فيلًمـــا مـــن خمس قارات عبر أقســـامها 
الثالثـــة: مســـابقة Crystal Globe، قســـ م 
العـــروض الخاصـــة ومســـابقته الجديـــدة، 
Proxima، التـــي تحـــل محل قســـ م شـــرق 
مـــع  الفعاليـــة  وتنطلـــق  الســـابق،  الغـــرب 
للمخـــرج   Superheroes فيلـــ م االفتتـــاح 
اإليطالـــي باولو جينوفيز، وفي الختام مع 
 Three Thousand Years Of جورج ميلر
Longing والـــذي ســـيختت م المهرجان في 

9 يوليو المقبل. 
تتضمن التشـــكيلة العـــرض العالمي األول 
 Jake Paltrow’s Israel and لفيلـــ م 
حـــول   ،Ukraine-shot June Zero
 ،Adolf Eichmann النـــازي  محاكمـــة 
The Or-  والعـــرض الدولـــي األول لفيلـــ م

dinaries لصوفـــي ليننبـــاوم و26 عرًضـــا 
عالمًيا آخر بما في ذلك المخرج التشـــيكي  

SImon Holon Holy And ere WAas
قال كاريل أوتش، المدير الفني لكارلوفي 
اختيـــار  أن  ”نشـــعر  للصحفييـــن:  فـــاري 
هـــذا العـــام هـــو انعـــكاس حقيقـــي لذوقنا، 
اختيارات األفالم تتمتع بحماسة وتعكس 
وســـيلة جديدة للتعبير السينمائي ال تقف 

فـــي طريـــق تقبـــل الجمهـــور وميولـــه، أنـــا 
سعيد حًقا بمدى تنوع التشكيلة“.

يشـــتهر المهرجـــان بجمهـــوره المتحمـــس 
الذين يســـافرون من جميع أنحـــاء أوروبا 
ويقيمـــون فـــي مدينة الســـبا الكالســـيكية 
مـــن القرن الثالث عشـــر إللقـــاء نظرة على 
أحـــدث عـــروض المهرجانـــات جنًبـــا إلـــى 
جنب للمدينة الساحرة، غالًبا ما ينظر إليه 
على أنـــه أول مهرجان كبيـــر بعد مهرجان 
الدولييـــن  للمهتميـــن  يمكـــن  حيـــث  كان، 
متابعـــة األفـــالم التـــي ربما فاتتهـــ م هناك. 
هـــذا العـــام، علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن  
مشاهدة عروض ألفالم من شارلوت ويلز 
 Vicky Krieps starrer إلـــى   ’Aftersun“

.Corsage
تـــ م انتقـــاد مهرجـــان كان الشـــهر الماضـــي 
إلـــى حـــد كبيـــر بســـبب نقـــص المخرجات 
في قس م المنافســـة، ولكن سيت م تمثيلهن 
فـــي كارلوفي فاري عبر ثلـــث االختيارات 

الرســـمية، ثالثة عشر عنواًنا في التشكيلة 
ظهـــرت  الذيـــن  األفـــالم  صانعـــي  مـــن 
أعمالهـــ م فـــي KVIFF مـــن قبـــل، وتســـعة 
ألول مـــرة، تشـــمل الميلودرامـــا والخيـــال 
العلمـــي والكوميديا الرومانســـية واألفالم 

الوثائقية في تشكيلتها واسعة النطاق.
واثنـــى أوتـــش على عمـــل المديـــرة الفنية 
الصحفيـــة  زاورالوفـــا،  إيفـــا  الســـابقة 
التشـــيكية واألكاديميـــة الســـينمائية التي 
قـــادت إعـــادة تشـــغيل المهرجـــان في عام 
إليـــه  1994 حتـــى ســـلمت زمـــام األمـــور 
فـــي عـــام 2010، لكونهـــا ســـبًبا كبيـــًرا في 

أن التنـــوع الـــدي هـــو جـــزء مـــن الحمـــض 
النـــووي للمهرجان، يقـــول: “إن وجود إيفا 
علـــى رأس القيادة لفتـــرة طويلة أثر على 
الطريقة التي نشأنا بها بسبب ذوقها الذي 
كان له تأثير علينا، أنا ال أتحدث فقط عن 
التنوع بين الجنسين، ولكن عن الحساسية 
تجاه تعقيدات العالـــ م. كل مهرجان يفعل 
ما في وســـعه ونحن مسؤولون على شرح 
خياراتنـــا وقـــد أثرت إيفـــا علينـــا بالتأكيد 
على مر الســـنين“، وأشـــار المدير التنفيذي 
كريســـتوف موتشـــا إلـــى أن المهرجان “ل م 
يضطـــر أبـــًدا إلـــى تنفيـــذ قاعـــدة 50/ 50” 
”لقـــد جـــاءت  اختياراتـــه، وأضـــاف:  فـــي 
القواعـــد دائًمـــا طبيعيـــة جـــًدا بالنســـبة لنا 
ولمبرمجينـــا“.  هذا العـــام، يكرم المهرجان 
جيفري راش لمســـاهمته الفنيـــة المتميزة 
فـــي الســـينما العالميـــة، وهـــي جائـــزة تـــ م 
منحها ســـابًقا لمواهب مثل جون ترافولتا 
وجوليان مـــور وكين لوتش ومايكل كين، 
وسيحصل بينيشيو ديل تورو على جائزة 
الرئيس، التي ُمنحت العام الماضي إليثان 
 Del و   Rush مـــن  هـــوك، وســـيحضر كال 
Toro ويضيفـــان بعض الســـحر  للمهرجان 
Liev Sch-  )إلى جانب الظهور المتوقع من

reiber( ومجموعـــة مختـــارة مـــن األفـــالم 

 Rush’s The King’s Speech بـــدًءا مـــن
 Del TOro’s Trafffic and و and Quills
 ،the and the Reusual spectures
 ،KVIFF.TV Park الجديـــد هـــذا العام هـــو
 Hotel وهـــو مركز جديد ســـيكون بجـــوار
Thermal. سيســـتضيف المبنـــى المعياري 
منتديـــات عامة مـــع صانعـــي األفالم وهو 
مصمـــ م كمـــكان يمكـــن للمندوبيـــن إعـــادة 

تجميع صفوفه م فيه. 
سيشـــهد هـــذا العـــام اســـتبدال المهرجـــان 
Proxi�  بمســـابقة شـــرق الغـــرب بمســـابقة

 Proxima وسيشـــهد التغيير توســـيع .ma
الفيلـــ م.  الختيـــار  الجغرافيـــة  لحدودهـــا 
أوائـــل  فـــي  الغـــرب  شـــرق  بـــدأ  عندمـــا 
التسعينات، ركز فقط على الميزات األولى 
والثانيـــة من أوروبا الوســـطى والشـــرقية 

والبلقان.
“عندمـــا بدأنـــا مســـابقة شـــرق الغـــرب في 
التســـعينات، شـــعرنا بالحاجـــة إلـــى خلـــق 
مســـاحة لصانعـــي األفالم والتي ســـتكون 
مرتبطـــة بمجتمـــع صناعة األفـــالم الدولي 
وستســـمح لصانعـــي األفـــالم مـــن بولنـــدا 
والمجر واالتحاد السوفيتي السابق بلقاء 
بقيـــة  مـــن  والمنتجيـــن  األفـــالم  صانعـــي 

العال م”.

انطالق “مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي” التشيكي بتكريمات مستحقة

أسامة الماجد

طارق البحار
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أعلنت “الشركة األوروبية” )يورو موتورز للسيارات الفاخرة( لعمالئها الكرام عن توفير 
خيار تمديد فترة الضمان على جميع سياراتها الفاخرة من طراز جاكوار والندروفر.

وألن شـــركة الســـيارات األوروبية يورو موتورز جاكوار الندروفر تولي اهتمامًا بتعزيز 
خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع فقد قدمت خيـــار تمديـــد فترة الضمـــان على جميع ســـياراتها 

الفاخرة من طراز جاكوار والند روفر، 
وذلـــك لضمـــان تحقيـــق أعلـــى نســـبة 
بعـــد  لعمالئهـــا  والراحـــة  الرضـــا  مـــن 
الشـــراء. ومـــن منطلـــق حـــرص يورو 
موتـــورز جاكوار الند روفر على تلبية 
احتياجات عمالئها فـــإن خيار تمديد 
فترة الضمان سيتيح لعمالئها فرصة 
االســـتفادة مـــن زيادة الحـــد األقصى 
للمطالبة بتكاليف الصيانة المشـــمولة 

في الضمان. 
وقد صرح بهذه المناســـبة السيد بول 
هانييفـــان، مديـــر الخدمـــات بشـــركة 
يورو موتورز جاكوار الند روفر قائالً: 

“بالنيابـــة عن يـــورو موتورز جاكوار الندروفر، يســـعدني بكل فخـــر أن أعلن لعمالئنا 
الكـــرام عـــن تقديم خيـــار تمديد فترة الضمـــان الذي يضمن تحقيق أقصى اســـتفادة 
لهـــم مـــن خدمـــات وعروض الشـــركة التي كنـــا ومازلنا نحـــرص علـــى تقديمها طوال 
الســـنوات الماضيـــة وبذلـــك نؤكد علـــى حرصنا الدائم علـــى توفير األفضـــل لعمالئنا 
األوفيـــاء وزيادة االمتيازات وخيارات الرفاهية التي يحصل عليها مالك الســـيارات 
الفاخـــرة جاكوار والندروفر.  وتمتد فترة ســـريان الضمان الشـــامل لجميع ســـيارات 
جاكوار الجديدة لمدة خمس ســـنوات منذ اســـتالمها أو حتى وصول عداد السيارة لـ 

150,000 كيلومتر أو أيهما كان أسبق.

“يورو موتورز” تقدم خيار تمديد 
فترة الضمان على جميع سياراتها

وفد من البنك يزور سفارة المملكة بالرياض لبحث الفرص المستقبلية

بحسب تقرير جودة الخدمات المتنقلة 2021 الصادر عن “االتصاالت”

مناقشة خطط وجود “البحرين الوطني” بالسوق السعودية

“زين البحرين” أسرع شبكة موبايل لتطبيقات “التواصل االجتماعي” بالمملكة

استقبل سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة العربية السعودية الشيخ 
آل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 
البحرين  بنك  مــن  وفـــدا  خليفة، 
الوطني بمقر السفارة في الرياض 

بتاريخ 13 يونيو 2022.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــرئ ــ وتـــــــــرأس ال
لــبــنــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي فــي 
وفد  السعودية  العربية  المملكة 
الــوطــنــي منصور  الــبــحــريــن  بــنــك 
الصغير، إلى جانب كل من رئيس 
أبو  هشام  المؤسسية  االتــصــاالت 
لقطاع  التسويق  ومــديــر  الــفــتــح، 
ــات مــحــمــد  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــال والـ ــ ــمـ ــ األعـ
القاسمي، مساعد مدير االتصاالت 

الــمــؤســســيــة فـــي بــنــك الــبــحــريــن 
الوطني - البحرين دانة أبل.

وخــالل الــزيــارة، ناقش وفــد بنك 
ــع الــســفــيــر  ــبــحــريــن الــوطــنــي مـ ال

وجــود  لتوسيع  المقبلة  الخطط 
ــنــك فـــي الـــســـوق الـــســـعـــودي.  ــب ال
تقديره  الوفد عن خالص  وأعرب 
لـــســـفـــارة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 

المستمر،  الــدعــم  على  السعودية 
التي  العالقات  مؤكًدا أهمية هذه 
ــبــحــريــن الــوطــنــي  ــنــك ال ــكــن ب ــّم ت
وتطلعاته  أهـــدافـــه  تحقيق  مــن 

المستقبلية. 
ــع وعــــــد عــالمــتــه  ــ وتـــمـــاشـــيـــا مـ
الـــتـــجـــاريـــة بـــــأن يـــبـــقـــى أقــــرب 
لــلــعــمــالء، فــــإن بــنــك الــبــحــريــن 
ــا بــالــًغــا  الــوطــنــي ُيـــولـــي اهــتــمــاًم
بتوفير خدماته لكل من العمالء 
كجزء  وذلــك  والــجــدد،  الحاليين 
ــتـــزامـــه بــمــنــحــهــم تــجــربــة  مـــن الـ
ُتلبي  مصرفية  وحلول  متكاملة 
والمتطلبات  االحتياجات  جميع 
وفي مختلف األسواق بالمنطقة.

عـــن  البحريـــن  زيـــن  أعلنـــت 
تحقيقها أســـرع السرعات للنشر 
تطبيقـــات  علـــى  والمشـــاهدة 
وذلـــك  االجتماعـــي،  التواصـــل 
خدمـــات  جـــودة  لتقريـــر  وفًقـــا 
لســـنة  المتنقلـــة  االتصـــاالت 
)2021( الصـــادر عـــن تقرير هيئة 
يتمتـــع  إذ  االتصـــاالت،  تنظيـــم 
عمـــالء زيـــن البحريـــن بتجربـــة 
متفوقة مع أسرع شبكة موبايل 
االجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل 

في المملكة. 
أعلـــى  البحريـــن  زيـــن  وحققـــت 
مســـتويات ســـرعة اتصـــال فـــي 
بســـرعة  يتعلـــق  فيمـــا  المملكـــة 
شـــبكة الموبايـــل عند اســـتخدام 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
وزمـــن اســـتجابة منخفضـــا فـــي 

Twit-  متوسط وقت النشر على
What- و   Instagram و   terr
المحتـــوى  ومشـــاهدة   sApp
وفًقـــا  وذلـــك   ،YouTuber علـــى 
لالختبـــارات التي جرت، حســـب 
تقرير جودة خدمات االتصاالت 
المتنقلة الصادر عن هيئة تنظيم 
االتصـــاالت، فـــي الفتـــرة مـــن 8 
نوفمبر 2021 إلى 6 يناير 2022.
وعلق الرئيس التنفيذي لشـــركة 
هـــوارد  دنـــكان  البحريـــن  زيـــن 
“يعـــد هـــذا التقرير لهيئـــة تنظيم 
االتصـــاالت بمثابة شـــهادة ألداء 
وذلـــك  البحريـــن  زيـــن  شـــبكة 
يسعدنا جًدا، فهو يوضح التزامنا 
باالبتكار المستمر لتقديم أفضل 
تجربـــة اتصال للموبايـــل لجميع 

عمالئنا”.

أعضاء لجنة سوق المنامة يناقشون مرئياتهم مع “البحرين للسياحة”
التوسع في فعاليات الهيئة بالسوق وإحياء مزيد من معالمها األثرية

عقــدت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض اجتماعــا مع لجنة تطوير ســوق 
المنامة طرح خالله عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم بشأن دعم جهود الهيئة 
مــن أجــل المضــي قدما في مشــروع تطوير هذه الســوق، واســتعادة مكانتها 
أهــم  كأحــد  بــه  والنهــوض  والتجاريــة واالجتماعيــة،  والتراثيــة  الســياحية 

األسواق التجارية العريقة في المنطقة.

واســـتهل الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة ناصر 
الهيئـــة  عـــزم  بتأكيـــد  االجتمـــاع  قائـــدي 
تنفيذ مجمل أعمال تطوير ســـوق المنامة 
بالتعـــاون مع أعضاء لجنة تطوير الســـوق 
ومختلـــف جهـــات القطاع العـــام والخاص 
ذات الصلـــة، وتذليـــل كل التحديـــات على 
صعيـــد التخطيط والتنفيـــذ، مثمنا حرص 
أعضـــاء اللجنـــة علـــى دعـــم جهـــود هيئـــة 

السياحة في هذا اإلطار.
كما أكد قائدي حرص هيئة الســـياحة على 
التوســـع فـــي توجهها نحـــو إقامـــة العديد 
مـــن الفعاليات في ســـوق المنامـــة، والبناء 

الفعاليـــات  حققتـــه  الـــذي  النجـــاح  علـــى 
التـــي أقامتهـــا الهيئـــة أخيـــرا في الســـوق 
مثـــل مهرجـــان ذهـــب المنامة الـــذي جرى 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 150 متجـــرا وحقـــق 
مبيعـــات فاقـــت المليون دينـــار، وعروض 
األزياء في منطقة باب البحرين، وغيرها.

وأشـــار فـــي هـــذا المجـــال إلـــى اإلطـــالق 
الناجـــح لبرنامـــج الجـــوالت الســـياحة في 
عليهـــا  اإلقبـــال  ومـــدى  المنامـــة،  ســـوق 
مـــن قبـــل الســـياح والـــزوار إضافـــة إلـــى 
حـــرص  مؤكـــدا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
الهيئـــة علـــى زيـــادة عـــدد هـــذه الجـــوالت 

وتطويـــر محتوياتهـــا لتشـــمل مزيـــدا مـــن 
المعالـــم التراثيـــة داخل الســـوق والبرامج 

الترفيهية.
وتحدث قائدي عن عدد من البرامج التي 
تعزم هيئة الســـياحة تنفيذها في الســـوق 
مثـــل أســـبوع البحريـــن للتصميـــم، إضافة 
إلـــى طـــرح مناقصـــات مـــن أجـــل تطويـــر 

المقاهـــي التاريخيـــة، والســـاحات العامة، 
وعـــدد من األماكن األخـــرى، الفتا إلى نية 
الهيئـــة االنتهـــاء من جزء كبيـــر من عملية 
التطويـــر تلـــك قبـــل حلـــول فصل الشـــتاء 
المقبل، حيث تشـــهد سوق المنامة ارتفاعا 

في عدد الزوار.
الشـــكر خـــالل  فـــؤاد  ذلـــك، تحـــدث  إلـــى 

االجتماع عن إمكان التوسع في الفعاليات 
الناجحـــة التي تقيمها هيئة الســـياحة في 
الســـوق لتشمل مناطق أخرى، مثل ميدان 
الطواويـــش،  وســـاحة  القديـــم،  البلديـــة 
وذلـــك بهـــدف تعميـــم الفائـــدة مـــن تلـــك 
الفعاليـــات علـــى أكبـــر مســـاحة جغرافيـــة 
وتجاريـــة ممكنـــة داخـــل الســـوق. وأشـــار 
أيضا إلى ضرورة إحياء مزيد من األماكن 
التاريخية في السوق مثل مكتب الزامل.

مـــن جانبهـــا أشـــادت غـــادة محمد الســـيد 
هيئـــة  تقيمهـــا  التـــي  الفعاليـــات  بتنـــوع 
الســـياحة في ســـوق المنامة، لتشمل أيضا 
البحريـــن  أســـبوع  مثـــل  فنيـــة  فعاليـــات 
مزيـــد  دعـــوة  أهميـــة  مؤكـــدة  للتصميـــم، 
مـــن التجمعات الفنيـــة والفنانين الشـــباب 
البحرينيين للمشاركة في هذه الفعاليات.

 وأشار إبراهيم داود نونو إلى أن مشروع 

تطوير ســـوق المنامة يحافظ على التراث 
المعماري الفريد لهذا السوق ويبرز معالمه 
التجاريـــة والدينيـــة التي ما زالت شـــاهدا 
البحريـــن  التآخـــي والتعايـــش فـــي  علـــى 
منـــذ القدم، الفتا إلـــى أنه كلما تقدم العمل 
في المشـــروع ازداد عدد الســـياح والزوار 
الوافديـــن إليه، وبما ينعكـــس إيجابا ليس 
علـــى التجـــار فـــي الســـوق فقط، بـــل على 

البحرين ككل.
 وتتألف لجنة تطوير سوق المنامة القديم 
مـــن ممثلين عـــن كٍل مـــن وزارة األشـــغال 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمراني، 
وهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، وهيئة 
التخطيـــط والتطوير العمرانـــي، ومجلس 
التنميـــة االقتصادية، ومحافظة العاصمة، 
ومجلـــس أمانـــة العاصمة إلـــى جانب عدد 

من تجار سوق المنامة.

“التطبيقية”:  72 ورقة بحثية بمؤتمر التقنيات الناشئة لالستدامة واألنظمة الذكية
غطت ثمانية مسارات... والتوصيات تدعم تطوير البحث العلمي في الجامعة

نظمـــت جامعة العلـــوم التطبيقيـــة، تحت 
رعايـــة رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم 
التطبيقيـــة ســـمير عبـــدهللا نـــاس، مؤتمرًا 
علميًا تحت عنوان “المؤتمر الدولي األول 
في التقنيات الناشئة لالستدامة واألنظمة 
الذكيـــة” بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الهندســـة 
 )IEEE( الكهربائية واإللكترونية األميركية
- فرع البحرين عبر تقنية االتصال المرئي.

وافتتـــح المؤتمر بالنيابة عن راعي الحفل 
رئيـــس مجلـــس األمنـــاء الدكتـــور وهيـــب 
الخاجـــة بحضور رئيـــس الجامعة - رئيس 
المؤتمـــر األســـتاذ الدكتـــور غســـان عـــواد 
ونـــواب الرئيس وعمـــداء الكليات، ونخبة 
مـــن األكاديمييـــن والباحثيـــن مـــن داخـــل 

الجامعة وخارجها.
ويهـــدف المؤتمر إلى توفير منتدى متعدد 
التخصصـــات لتبـــادل المعرفـــة ومناقشـــة 
فـــي  واالتجاهـــات  االبتـــكارات  أحـــدث 
الحلـــول  المســـتدامة، ومناقشـــة  التنميـــة 

الواســـعة  المجـــاالت  فـــي  التكنولوجيـــة 
للـــذكاء االصطناعـــي وتقنيـــات االتصـــال 
والشـــبكات والبيانات الضخمـــة واالبتكار. 
وتضّمـــن المؤتمـــر عروضـــًا تقديميـــة لـ 72 
 24 مـــن  باحثـــون  قدمهـــا  بحثيـــة  ورقـــة 
دولة حـــول العالـــم، حيث غطـــت األوراق 
البحثيـــة المقدمة 8 مســـارات هي: الذكاء 
وتكنولوجيـــا  الحوســـبة  االصطناعـــي، 
المعلومـــات، تقنيات االتصال والشـــبكات، 
التعلـــم اإللكترونـــي، هندســـة التكنولوجيا 
المالية، تقنيات البناء، االستدامة واالبتكار 
واالســـتدامة  المعماريـــة،  الهندســـة  فـــي 

واالبتكار في الهندسة المدنية.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس مجلـــس األمناء 
أن  الخاجـــة  وهيـــب  الدكتـــور  األســـتاذ 
المؤتمـــرات العلمية التـــي تنظمها الجامعة 
تتماشـــى مع رؤية مجلـــس التعليم العالي 
للبحـــث العلمـــي فـــي البحريـــن بمـــا يخدم 
تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة التي 

والتـــي  المتحـــدة  األمـــم  هيئـــة  وضعتهـــا 
تشـــكل مرجعًا مهمًا إلســـتراتيجية البحث 
العلمـــي في مملكـــة البحريـــن، إضافة إلى 
أهمية البحث العلمي في تطوير االقتصاد 
القائـــم علـــى المعرفة، وال ســـيما أن الثورة 
باتـــت اآلن العبـــًا أساســـيًا  التكنولوجيـــة 
فـــي النمو االقتصـــادي وتوليد فرص عمل 
جديـــدة، مبينـــًا أن المؤتمر ركـــز على هذه 
المواضيـــع ألهميتهـــا في تحقيـــق أهداف 
التنمية بكل أشـــكالها. وأوضح أن المؤتمر 
سيكون حافزًا إلقامة مزيد من المؤتمرات 
العلمية خـــالل الفترة المقبلة، مشـــيرًا إلى 
الجامعـــة  توليـــه  الـــذي  الكبيـــر  االهتمـــام 
للبحـــث العلمـــي حيـــث بلغ عـــدد األبحاث 
التي نشـــرها أعضـــاء هيئـــة التدريس في 
الجامعة للعام الماضي أكثر من 183 بحثًا 
علميًا منشورًا في مجالت علمية محكمة.

بـــدوره، أعـــرب رئيـــس المؤتمـــر األســـتاذ 
ســـعادته  عـــن  عـــواد  غســـان  الدكتـــور 

باســـتضافة الجامعة لنخبة مـــن الباحثين 
المشـــاركين فـــي المؤتمـــر، مشـــيرًا إلى أن 
هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء 
علـــى موضوعات ذات أهمية كبرى خاصة 
في ظـــل ثـــورة المعلومـــات والتكنولوجيا 
التـــي يشـــهدها العالم. وأكـــد أن أي مؤتمر 
علمي يشـــارك فيـــه باحثون مـــن 24 دولة 
فـــي العالم، يعكس الســـمعة والمكانة التي 
وصلـــت إليها مملكـــة البحريـــن في مجال 

البحث العلمي، مضيفًا أن المؤتمر يساهم 
في تطوير قدرات البحث العلمي ألساتذة 
وطلبـــة الجامعـــة مـــن خـــالل التفاعـــل مع 
باحثين من خارج المملكة. وتوجه رئيس 
األعلـــى  المجلـــس  إلـــى  بالشـــكر  المؤتمـــر 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب، وإلـــى وزارة 
التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، 
واألمانـــة العامـــة لمجلس التعليـــم العالي، 
وهيئـــة جودة التعليـــم والتدريب على كل 

الجهود المبذولـــة لخدمة التعليم والبحث 
العلمي في مملكة البحرين.

وأكـــد عميـــد البحـــث العلمي والدراســـات 
العليـــا في الجامعة -رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتمـــر األســـتاذ الدكتور رياض الشـــلبي 
القـــرار،  أصحـــاب  يســـتهدف  المؤتمـــر  أن 
والخبـــراء، والباحثيـــن، وطلبة الدراســـات 
العليا بشـــكل يســـهم فـــي تنميـــة مجاالت 
واالبتـــكار،  العلمـــي،  والبحـــث  التدريـــب، 
للشـــباب والباحثيـــن، واالرتقـــاء بقدراتهم 
فـــي  والبحثيـــة  األكاديميـــة  ومهاراتهـــم 
مجـــال التنميـــة المســـتدامة. وأوضـــح أن 
التوصيات التي أصدرها المؤتمر ســـيكون 
تطويـــر  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات  لهـــا 
البحـــث العلمي فـــي الجامعـــة، كما أوضح 
أن األوراق البحثيـــة التـــي عرضـــت فـــي 
جلسات المؤتمر ســـيتم نشرها في قاعدة 
بيانات “IEEE Explorer” مما يمنح المؤتمر 

السمعة الدولية والمصداقية العلمية.



مـــع  تماشـــًيا  “تمكيـــن”،  العمـــل  صنـــدوق  واصـــل 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  الوطنيـــة  األولويـــات 
الدوريـــة  اللقـــاءات  سلســـلة  عقـــد  االقتصـــادي، 
مـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن المؤسســـات بجميـــع 
أحجامها التنموية والمســـتفيدة من حزمة برامج 
الدعـــم التـــي تـــم طرحهـــا حديثـــا، والتـــي تهـــدف 
إلحداث تأثير أكبر في االقتصاد الوطني لمواكبة 
شـــمل  حيـــث  الســـوق.  واحتياجـــات  متغيـــرات 
االجتمـــاع مجموعة من رواد األعمال من مختلف 
القطاعـــات كقطاع التجـــارة والتجزئة والخدمات 

الشخصية.
وتأتـــي هـــذه المبادرة كجـــزء من جهـــود “تمكين” 
المؤسســـات  أصحـــاب  مـــع  المســـتمر  للتواصـــل 
المســـتفيدة من برامج الدعم لتشـــمل المؤسسات 
والكبيـــرة،  والمتوســـطة  والصغيـــرة  الناشـــئة 
والتعرف عن قرب على الخطط المســـتقبلية التي 
تصبـــو لتحقيقهـــا، باإلضافـــة إلى تشـــجيعهم على 

توظيـــف دعم “تمكيـــن” في االســـتثمار وتوظيف 
وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق مزيد من النمو 

والتوسع.
والتقـــى أعضـــاء فريـــق صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
تأكيـــًدا  األعمـــال،  مـــن رواد  بمجموعـــة متنوعـــة 
ألهميـــة التواصل مع القطاع الخاص واالســـتماع 
آلرائهم وتحدياتهم وتوفيـــر الحلول المالئمة من 
خـــالل توظيف برامج الدعـــم للحصول على األثر 
المنشـــود لمواكبة متغيرات الســـوق. حيث تطرق 
االجتمـــاع ألبـــرز المؤشـــرات وفـــرص النمـــو فـــي 
القطاعـــات، وحـــث مؤسســـاته علـــى التوجه نحو 
فـــرص التطوير المســـتدامة والتركيز على عوامل 
النجاح واالستغالل األمثل للموارد والدعم المقدم 

فيما يضمن تحقيق األثر من برامج “تمكين”.
وتعقيًبـــا علـــى ذلـــك أثنـــى الحضور مـــن أصحاب 
المؤسســـات علـــى هـــذه المبـــادرة االســـتباقية من 
فريـــق عمل تمكين، مؤكدين أهمية هذا االجتماع 

في خلق فرص التعاون التي تســـاهم في تحقيق 
األهداف اإلستراتيجية.

حيـــث أعربت حليمة عمار مؤســـس كشـــته للورق 
والمنتجـــات الورقيـــة عـــن امتنانهـــا لفريـــق عمـــل 
تمكيـــن وأشـــارت قائلة “لقـــد كان اجتماًعـــا مثمًرا 

وقويـــة  متمكنـــة  بقيـــادات  خاللـــه  مـــن  التقينـــا 
فـــي طـــرح الحلـــول المعاصـــرة والتـــي تتواكـــب 
بالتعـــرف  كمـــا ســـعدنا  الســـوق،  احتياجـــات  مـــع 
علـــى مشـــروعات حديثـــة فـــي المملكة، مـــا يؤكد 
حـــرص تمكيـــن وقيادتـــه علـــى االســـتماع لجميع 

االستفســـارات المطروحـــة مـــن جميـــع الفئات بال 
اســـتثناء، والحظنـــا ســـرعة التجـــاوب مـــن فريق 

العمل المتمكن والمميز”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــرف  حســـين  أشـــاد  كمـــا 
لــــ  التحـــول  بسياســـة  القابضـــة  نـــواة  لمجموعـــة 
رؤى  لتحقيـــق  مســـاندًة  تأتـــي  التـــي  “تمكيـــن”، 
“اســـتطاع  قائـــال  الحكيمـــة  القيـــادة  وتوجهـــات 
القائمون على تمكين من تحقيق نجاحات متميزة 
والمســـاهمة في نمو االقتصـــاد الوطني من خالل 
برامـــج الدعـــم الناجحة، حيث جـــاء االجتماع مع 
فريق العمل في الوقت المناسب والذي لمسنا من 
خاللـــه الدقة فـــي العمل بروح الفريـــق الواحد مع 
القطاع الخاص ودراسة احتياجاتهم والعمل على 
معالجتها. إننا نعمل مع مختلف الجهات في تبني 
التحـــول الرقمي والتجـــارة اإللكترونيـــة لتحقيق 

النمو والتأثير اإليجابي على االقتصاد الوطني”.

“تمكين” يواصل عقد اللقاءات مع عدد من المؤسسات للتعرف على خططها المستقبلية
تشجيعهم نحو التطلع للنمو والتوسع واالستغالل األمثل للموارد

“رمادا ويندهام غاردن” تقدم مجموعة من المالبس الجديدة بالتعاون مع “البحرينية للمسؤولية االجتماعية”
رمـــادا  فنـــادق  مجموعـــة  ســـاهمت 
ويندهـــام غـــاردن، ضمـــن مبـــادرات 
المســـؤولية االجتماعيـــة، في تقديم 
الجديـــدة  المالبـــس  مـــن  مجموعـــة 
بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة البحرينيـــة 
للمسؤولية االجتماعية، التي بدورها 
تقـــوم مـــن خـــالل برامـــج مجتمعية 
بـــإدارة وتجهيز وصرف هذه الموارد 
لصالـــح األفـــراد ممن هـــم بحاجة لها 
في المراكز التي تدير تشغيلها ضمن 
االتفاقيـــات المبرمـــة بيـــن الجمعيـــة 

والمؤسسات الحكومية. 
مـــن  النـــوع  هـــذا  مثـــل  أن  يذكـــر 
أبعـــاد  لهـــا  العينيـــة  المســـاهمات 

إيجابية للمنتفعين منها بما يشعرهم 
بالسعادة واالحترام ومن جانب آخر 
فإنهـــا تمثل أحـــد أصنـــاف التضامن 
االجتماعي والتي تدفـــع نحو تعزيز 
الشـــراكات بيـــن المنظمـــات االهليـــة 

والقطاع الخاص. 
وقامـــت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
للمســـؤولية  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
االجتماعيـــة أمل جناحـــي نيابة عن 
رئيـــس مجلس اإلدارة خالـــد القعود 
باســـتالم مجموعة المالبس المتبرع 
بهـــا من قبـــل مجموعة فنـــادق رمادا 
ويندهـــام غـــاردن فـــي مقـــر الفنـــدق 
يـــوم  الجفيـــر  منطقـــة  فـــي  الواقـــع 

االربعـــاء الموافـــق 29 يونيو 2022، 
وخاللهـــا أعربـــت ناجية زينـــل مدير 
مجموعـــة التســـويق لفنـــادق رمـــادا 
ويندهام عند تســـليمها للمســـاهمات 
عـــن توجههـــم الـــدؤوب نحـــو تعزيز 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  برامـــج 

وتعميـــق مفهوم العطـــاء المجتمعي 
وغرز هـــذه القيم في الـــكادر العامل 
أمـــل  أشـــادت  كمـــا  بالمجموعـــة. 

جناحـــي بهذه المبـــادرة التي تعكس 
روح التعـــاون والتوجـــه لمزيـــد مـــن 
الشـــراكات التـــي مـــن غايتهـــا خدمة 

اســـتدامة  واســـتمرارية  المجتمـــع 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  منظومـــة 

بمملكة البحرين. 
وفـــي ســـياق هـــذه األعمـــال الجليلة 
تؤكد الجمعية البحرينية للمسؤولية 
االجتماعية المضي قدما في ميادين 
الحـــث والترغيـــب لجميـــع الالعبين 
األساسيين في قطاع ريادة األعمال 
نحـــو مزيد من بناء جســـور التعاون 
في مجاالت المســـئولية االجتماعية 
توافقـــا مع أهـــداف التنمية الشـــاملة 
تقدمـــا  تشـــهد  التـــي  والمســـتدامة، 
رياديا بفضل توجهات وروئ القيادة 

الحكيمة لمملكة البحرين.

تعزيزا للشراكات 
بين المنظمات 

األهلية والقطاع 
الخاص

business@albiladpress.com
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افتتحـــت شـــركة غاز الســـالم فرعهـــا الرابع صباح 
أمـــس بمنطقـــة المعاميـــر )جزيـــرة ســـترة(، وبهـــذه 
المناســـبة صرح الرئيس التنفيذي للشـــركة فاضل 
محســـن البنـــي لــــ” البـــالد االقتصـــادي” قائـــال “إن 
الفـــرع الرابـــع يضـــم أكثر مـــن  40 عالمـــة تجارية 
وتكلفة إنشـــائه تجاوزت الـ 70 آلف دينار بحريني 

ومساحته تصل إلى ألف متر مربع”.
وكشـــف البنـــي أن الشـــركة تعتـــزم افتتـــاح الفـــرع 
الخامـــس بعد شـــهرين في محافظـــة أخرى تخدم 
عـــددا كبيـــرا مـــن الزبائـــن، مضيفـــا “ســـيتم إضافة 
خدمات جديدة في الفرع الخامس والتي تشـــمل 
حلول الطاقة الشمسية وأجهزة المطابخ المدمجة 
الذكيـــة لشـــركة روبام الصينيـــة باعتبارنـــا الموزع 

الحصري لها في البحرين”.
وعـــن التوســـع خـــارج البحريـــن قـــال البنـــي “لدينا 
خطـــة للتوســـع باالتفـــاق مـــع شـــركات فـــي دول 

الخليج، ولكننا نحرص اوالً على توســـيع وترسيخ 
قاعدتنا في السوق البحرينية”.

وأردف البني قائال “بالنســـبة ألجهزة حلول الطاقة 
الشمســـية سنبدأ بها في الفرع الخامس ثم ننطلق 
بها لخارج البحرين”، مشيرا إلى أن اتفاقية الشركة 

مع تطبيق هوميز لخدمة األونالين لتوسيع قاعدة 
التوزيع لكل مناطق البحرين “.

يذكـــر أن شـــركة غـــاز الســـالم لإللكترونيـــات، هي 
المحليـــة  الســـوق  فـــي  رائـــدة  بحرينيـــة  شـــركة 
متخصصـــة فـــي قطـــاع التجزئـــة، وأكبـــر مـــوزع 

للمكيفات في البحرين والموزع الحصري لمكيفات 
كاســـترون األكثـــر مبيعات في البحريـــن، والموزع 
الحصـــري لمكيفات ميديا – المصنع رقم واحد في 
العالم، والمـــوزع األكبر لجميع أنواع اإللكترونيات 

في المملكة.

“غاز السالم” تفتتح فرعها الرابع بمنطقة المعامير بكلفة تجاوزت 70 آلف دينار
البني: تدشين الفرع الخامس بعد شهرين ويضم أجهزة لحلول الطاقة الشمسية

افتتحـــت أخيـــرا الشـــركة المتحـــدة لإللكترونيـــات 
)اكســـترا( معرضهـــا الجديـــد فـــي مجمـــع الســـيف - 
ضاحية الســـيف، على مســـاحة إجمالية تبلغ 2105 
الثالـــث لسلســـلة  المعـــرض  ليكـــون  أمتـــار مربعـــة، 

معارض )اكسترا( في مملكة البحرين. 
ويضم معرض )اكسترا( الجديد تشكيلة واسعة من 
أحـــدث األجهزة اإللكترونيـــة والمنزلية من مختلف 
العالمـــات التجارية العالمية المرموقـــة والمتنوعة، 

والتي تغطي جميع احتياجات العمالء.
وبهذه المناســـبة، صـــرح الرئيس التجـــاري باإلنابة 
فـــي شـــركة عقـــارات الســـيف محمـــد القائـــد “نحن 
مســـرورون بافتتـــاح معرض )اكســـترا( فـــي مجمع 
الســـيف – ضاحيـــة الســـيف الـــذي يشـــكل إضافـــة 
نوعية للمجمع، الذي لطالما كان حريصا على تلبية 
احتياجـــات الزوار والمتســـوقين، حيث سيســـاهم 
في توســـعة قاعدة مرتادي المجمع نظرا لما يقدمه 
مـــن تجربـــة تســـوق مميـــزة ومنتجـــات إلكترونية 

مواطنيـــن  مـــن  األســـر  جميـــع  تناســـب  ومنزليـــة 
ومقيميـــن وســـياح. كذلك ســـيكون مجمع الســـيف 
– ضاحيـــة الســـيف علـــى موعـــد مـــع افتتـــاح مزيد 
مـــن العالمـــات التجاريـــة المرموقة في المســـتقبل 
المنظـــور، والتـــي مـــن شـــأنها أن تعـــزز مـــن تجربة 

التســـوق وتلبـــي احتياجات مختلـــف أذواق الزوار 
على اختالف اهتماماتهم التسوقية”.

مـــن جهته، قال المديـــر اإلقليمي للشـــركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكســـترا( في البحرين فريد يوسفان 
“نحن ســـعداء بتدشـــين معرضنا الثالـــث في مجمع 

الســـيف – ضاحيـــة الســـيف. ونطمـــح مـــن خـــالل 
معرضنـــا الجديد إلى اســـتقطاب مزيـــد من العمالء 
الموقـــع  مـــن  باالســـتفادة  أكبـــر  شـــريحة  وكســـب 
الجغرافي لمجمع الســـيف في قلب ضاحية السيف 
النشطة تجاريا وسياحيا. ونحن فخورون بتعاوننا 

الجديد مع شـــركة عقارات السيف، فقد منحتنا كل 
التســـهيالت والمســـاحة المناســـبة الفتتاح معرضنا 
الجديـــد فـــي أحد أكثـــر المجمعات التجاريـــة تميزا 

على مستوى المملكة”.
يذكـــر أن الشـــركة المتحدة لإللكترونيات )اكســـترا( 
تأسســـت في المملكـــة العربية الســـعودية في العام 
2003 وهي تختص في مجال البيع بالتجزئة، وهي 
تقـــدم لعمالئها أكبر مجموعة مـــن األجهزة المنزلية 
واإللكترونية والهواتف المحمولة ومنتجات العناية 
الشـــخصية والعنايـــة بالمنـــزل وأجهـــزة الكمبيوتـــر 
وأنظمـــة الصـــوت. وبفضـــل مـــا تقدمـــه مـــن تجربة 
تســـوق فريـــدة لعمالئها ونمـــوذج عملهـــا المتكامل، 
نجحت الشـــركة في توســـعة قاعـــدة فروعها لتصل 
إلـــى 53 معرضا، منها 47 معرضا، داخل الســـعودية 
و6 معـــارض منتشـــرة علـــى مســـتوى دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي باإلضافة إلى إعالنها الرســـمي 

عن خططها التوسعية بجمهورية مصر العربية.

معرض “اكسترا” الجديد يضم تشكيلة واسعة ألحدث األجهزة اإللكترونية والمنزلية
من مختلف العالمات التجارية العالمية المرموقة والمتنوعة بمجمع السيف
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في  األميركية  التجارة  غرفة  عقدت 
العمومية  الجمعية  اجتماع  البحرين 
 2022 يونيو   26 الموافق  األحــد  يوم 
أعــضــاء  بــحــضــور  الخليج  فــنــدق  فــي 
ــغــرفــة وعــــدد مـــن كــبــار الــضــيــوف.  ال
عموميتها  فــي  الــغــرفــة  واســتــضــافــت 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ خــالــد حــمــيــدان ال
متحدثا  االقتصادية  التنمية  لمجلس 
إلــى العالقات  رئــيــســا، والـــذي تــطــرق 
التاريخية العميقة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية ذلك من 
االستثمارات  من  الكثير  إقامة  خالل 
المباشرة واألعمال التجارية الناجحة 

بين البلدين الصديقين.
عددا  كلمته  في  حميدان  واستعرض 
إقامة  بينها  مــن  الــنــجــاح  قصص  مــن 
مجموعة سيتي بنك المصرفية مركزا 
تكنولوجيا عالميا في مملكة البحرين، 
بمنتوجاته  العالمي  موندليز  ومصنع 
الغذائية عالية الجودة، ومركز بيانات 

أمازون لخدمات الحوسبة السحابية.
المشروعات  حميدان  استعرض  كما 
ــة الــتــعــافــي  ــطـ ــن خـ ــمـ ــة ضـ ــدرجــ ــمــ ــ ال
اإلجمالية  قيمتها  والبالغة  االقتصادي 
الــمــمــيــزة  ــفـــرص  والـ دوالر  مــلــيــار   30
الــمــتــاحــة لــلــشــركــات األمــيــركــيــة بهذه 
المشروعات، من بينها منطقة التجارة 
ــتــي ستوفر  ال الــجــديــدة  األمــيــركــيــة 
مزيد  الستقطاب  استثنائية  مميزات 
لالستثمار  األمــيــركــيــة  الــشــركــات  مــن 
اللوجستية  الــخــدمــات  قطاعات  فــي 
ــبــحــريــن مـــن أجــل  ــاعــة فـــي ال ــصــن وال
الــوصــول إلــى عــدد أكبر من األســواق 

إقليميا وعالميا. 
رئيس  اســتــعــرض  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
غرفة التجارة األميركية في البحرين 
التنفيذية  والــلــجــنــة  ــزعــبــي  ال قــيــس 
وأعضاء مجلس اإلدارة أبرز منجزات 
الــغــرفــة خــالل الــعــام الــمــاضــي والتي 
العضويات  عدد  زيــادة  على  اشتملت 

ــم جــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(،  رغـ
تغطي  وحدثا  فعالية   33 واستضافة 
مجموعة كبيرة من الموضوعات التي 
األعــمــال،  ومجتمعات  األعــضــاء  تهم 
ــدد قــيــاســي  ــ ــى تــهــيــئــة عـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
مـــن الـــلـــقـــاءات بــيــن رجــــال األعــمــال 

والشركات التجارية.

أهمية  واالعــضــاء  الرئيس  تناول  كما 
من  تقدمه  ومــا  الغرفة  في  العضوية 
سيكون  حيث  عــدة،  جديدة  مميزات 
بإمكان أي عضو في الغرفة الحصول 
على ميزة نيل تأشيرة السفر للواليات 
المتحدة واستكمال إجراءات المقابلة 
السفارة  مــع  بالتعاون  أســرع  بــصــورة 

من  البحرين  مملكة  ــدى  ل األميركية 
لغايات  السفر  رحـــالت  تسهيل  أجــل 
البحرين  مملكة  بين  الــتــجــارة  تعزيز 

إلى الواليات المتحدة األميركية. 
في  األميركية  التجارة  غرفة  ودعــت 
الــبــحــريــن أعــضــائــهــا إلـــى االســتــفــادة 
مع  االستراتيجية  الغرفة  شراكة  من 
منطقة  في  األميركية  التجارة  غرفة 
ــال إفــريــقــيــا  ــمـ ــرق األوســــــط وشـ ــشـ الـ
)المينا( - مجلس إقليمي مكون من 12 
من:  كال  يضم  أميركية  تجارة  غرفة 

أبوظبي، البحرين، دبي، مصر، األردن، 
الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، 

فلسطين، قطر وتونس. 
عموميتها  ختام  فــي  الغرفة  وأكـــدت 
منافعها  تقتصر  ال  العضوية  أن  على 
ــات بــيــن  ــالقــ ــة شــبــكــة عــ ــامــ عـــلـــى إقــ
ــات، ولــكــنــهــا أيضا  ــ ــوالي ــ الــبــحــريــن وال
تـــؤســـس لــشــبــكــة عـــالقـــات إقــلــيــمــيــة 
الشركات  تساعد  أن  يمكنها  واســعــة 
ورجال األعمال على بناء قاعدة قوية 

من األعمال.

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، تدشــن شــركة دار “البالد” 
للصحافة والنشر والتوزيع، اليوم األحد الموافق 3 يوليو 2022، “قائمة البالد 
ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة 
“البــالد”  التجــار(، وبحضــور رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة  )بيــت  البحريــن 
عبدالنبــي الشــعلة، وممثلــي كبريــات الشــركات البحرينيــة وأعضــاء الغرفــة 

ونخبة من رجال األعمال واالقتصاديين.

حفل  فــي  المتحدثين  قائمة  وتــضــم 
ألقوى  البالد  “قائمة  مشروع  تدشين 
 ،”2022 لــلــعــام  بحرينية  شــركــة   50
راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة 
إدارة  مجلس  ورئيس  الزياني،  زايــد 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
عنه  نيابة  كلمته  الــذي سيلقي  نــاس، 

النائب الثاني لرئيس الغرفة 
مـــحـــمـــد الـــكـــوهـــجـــي، 

ــس جــمــعــيــة  ــ ــ ــي ــ ــ ورئ
االقــــتــــصــــاديــــيــــن 
عمر  الــبــحــريــنــيــة 
رئيس  الــعــبــيــدلــي 
المستقلة،  اللجنة 
الــــــتــــــي أنـــــجـــــزت 

عملية تقييم القائمة 
وتصنيف الشركات. 

ــمــتــحــدث الــرئــيــس في  وســيــكــون ال
الحفل صاحب السمو السيد أدهم بن 
تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية 
بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد 
فيرم”  “ذا  مؤسس  قابوس،  السلطان 
واالقتصادية،  اإلداريــة  لالستشارات 
ــن أهــمــيــة مثل  الـــــذي ســيــتــحــدث عـ
ــمــبــادرات فــي تعزيز  هــذه ال
ــات  ــ ــارســ ــ ــ ــم ــ ــ قـــــيـــــم وم
الشفافية واإلفصاح 
والــــتــــنــــافــــســــيــــة 
بـــــيـــــن شـــــركـــــات 
ومـــــــؤســـــــســـــــات 
ــقــطــاع الــخــاص  ال
بـــمـــا يــــــــؤدي إلـــى 
ــم دورهـــــــــا  ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ تـ
ــا فــي  ــ ــه ــ ــات ــ ــم ــاهــ ــســ ومــ

التنمية االقتصادية.
 وتعتبر “قائمة البالد ألقوى 50 شركة 
بحرينية للعام 2022” أول مبادرة من 
نوعها لمؤسسة إعالمية في البحرين، 
والتي أشرف على إعدادها لجنة فنية 
خارجيين  مدققين  ضمت  مستقلة 
وتقييمها  مراجعتها  فــي  واعــتــمــدت 
عــلــى أعـــلـــى الــمــقــايــيــس  والــمــعــايــيــر 
الشركات  وأوفـــت  المتبعة،  الــدولــيــة 
والمقاييس  المعايير  بجميع  المدرجة 

المطلوبة  وتم اختيارها من بين نحو 
250 شركة بحرينية رشحت لإلدراج.
وتصنيفها  الشركات  تقييم  واستند 
)القيمة  هــي  رئــيــســة  معايير   4 عــلــى 
ــة، األصـــــــــــول، الـــربـــحـــيـــة  ــ ــي ــ ــوق ــســ ــ ال
التشغيلي(، حيث  الدخل  والمبيعات/ 
يضم التقرير السنوي أقوى 50 شركة 
تقييم  عــلــى  ــرف  ــ أشـ إذ  بــحــريــنــيــة، 
متخصصة  لجنة  وترتيبها  الشركات 
االقتصاديين  جمعية  رئيس  برئاسة 

وعضوية  العبيدلي،  عمر  البحرينية 
الــشــريــك الــتــنــفــيــذي لــشــركــة جــرانــت 
ثــورنــتــون جــاســم عــبــدالــعــال بصفته 
ــادر  ــقــ ــ ــدال ــ ــب ــا، وعــ ــ ـ ــيًّ ــ ــارجـ ــ ــا خـ ــ ــًق ــ ــدق مــ
والخبير  ا،  قانونيًّ مستشاًرا  ورســمــه 
فيصل  المتحدة  بــاألمــم  االســتــشــاري 
وفريق  استشارًيا،  عضًوا  عبدالقادر 
عــمــل مـــن الــصــحــيــفــة بــرئــاســة مــديــر 
االقتصادي  القسم  رئيس  الــمــشــروع 

محمد الجيوسي.

ألقوى  البالد  “قائمة  مشروع  ويأتي 
 ”2022 لــلــعــام  بــحــريــنــيــة  شــركــة   50
على  الصحيفة  حـــرص  منطلق  مــن 
تــفــعــيــل تــواصــلــهــا مـــع شــركــائــهــا من 
ــعــيــن بـــطـــرح مــحــتــوى  ــاب قــــــّراء ومــت
أكبر  له  سيكون  استثنائي  اقتصادي 
األثــر فــي االرتــقــاء بمستوى اإلعــالم 
االقتصادي على مستوى المملكة، مع 
توطيد أواصر التعاون بين الصحيفة 
ــيــة والــشــركــات  ــمــال والـــمـــؤســـســـات ال
بــمــا يهيئ  بــمــخــتــلــف اخــتــصــاصــاتــهــا 
تسريع  في  الفتة  لمساهمة  األرضية 
خطى التنمية المستدامة في المملكة.
إبــراز  على  المشروع  أهــداف   وتتركز 
في  الرائد  الوطنية  المؤسسات  دور 
ــادي وتــرســيــخ  ــصـ ــتـ ــنــمــو االقـ ــم ال دعــ
مستدامة،  بصورة  ازدهــاره  خطوات 
أبرز  على  الضوء  تسليط  جانب  إلــى 
المساهمة  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
وذلك  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في 
الشفافية  معايير  تــعــزيــز  خـــالل  مــن 
المالية  البيانات  برصد  والتنافسية 
المحاسبية  الممارسات  أفضل  وفــق 

والمعايير االقتصادية.

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين “بيتك” عن تعاونه مع معهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية “BIBF” لطرح برنامج خاص بتدريب وتوظيف الخريجين 
البحرينييــن، حيــث يهــدف هــذا البرنامــج، الــذي أطلــق عليه اســم “واعد”، إلــى تزويد الخريجيــن البحرينيين بالمهــارات الحديثة وصقــل مهاراتهم الشــخصية والفنية 

المطلوبة لدخول سوق العمل وزيادة فرص التوظيف المتاحة لهم. 

ــكــــون هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج مـــتـــاًحـــا  ــيــ وســ
سيفتح  حيث  البحرينيين،  للخريجين 
من  البحرينيين  جميع  أمـــام  الــمــجــال 
والعالمية  المحلية  الجامعات  خريجي 
شروط  عليهم  تنطبق  الذين  المعتمدة 
ــلــبــرنــامــج، وســيــتــم  ــقــبــول لــلــتــرشــح ل ال
اخـــتـــيـــار عـــــدٍد مـــن الــمــتــقــدمــيــن لــهــذا 
الــبــرنــامــج عــن طــريــق إجــــراء سلسلة 
الــتــقــيــيــمــات واالخـــتـــبـــارات رفيعة  مــن 
المستوى والمعتمدة لدى معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية، باإلضافة 
إلى المقابالت الشخصية، ليتأهل بعدها 

20 مرشًحا إلتمام البرنامج التدريبي.
األول  الشهر  في  المتدربون  وسيتلقى 
مكثفة  تدريبية  دورات  البرنامج  مــن 
بالتعاون  البنك  قبل  مــن  تطويرها  تــم 
مع معهد البحرين للدراسات المصرفية 
ــون  ــيــة والـــتـــي ســيــقــدمــهــا مــدرب ــمــال وال
إلــى  بــاإلضــافــة  المعهد  مــن  مــعــتــمــدون 
والتطويرية  التعليمية  الــمــحــاضــرات 
للمتدربين، حيث  البنك  التي سيعقدها 

الــمــتــدربــون شــهــًرا كــامــاًل في  سيقضي 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين  معهد 
والــمــالــيــة يــلــتــحــقــون بــعــدهــا بــعــدد من 
والتعليمية  الــتــوعــويــة  ــمــحــاضــرات  ال
يقدمها عدد من الموظفين ذوي الخبرة 
البحرين.   - الكويتي  التمويل  بيت  في 
فترة  المشاركون  سيقضي  ذلــك  وبعد 
شهرين في أحد إدارات البنك الكتساب 
الخبرات والمهارات العملية في مجاالت 
متخصصة. وسيتم في نهاية البرنامج 
5 متدربين لقضاء مدة شهرين  اختيار 
البنك من أجل المشاركة  إضافيين في 
ــامــج الــتــدويــر الــوظــيــفــي في  ــرن فـــي ب
الكويتي  التمويل  بيت  إدارات  مختلف 
بتقديم  يــقــومــوا  أن  عــلــى  الــبــحــريــن،   -
مجال  فــي  تــطــويــري  مــشــروع  وتنفيذ 
إبداعي  مشروع  أو  المصرفية  الرقمنة 
آخر لتطوير منتجات جديدة وتحسين 

آليات العمل. 
العضو  الــخــيــاط  عبدالحكيم  ــّرح  صـ و 
الــتــنــفــيــذي لبيت  ــيــس  ــرئ الــمــنــتــدب وال

بقوله  الــبــحــريــن   - الــكــويــتــي  الــتــمــويــل 
ــدث بــرامــجــنــا  “ُيــســعــدنــا أن نــطــرح أحــ
ــد” الــــذي يــمــثــل أحــد  ــ الــتــدريــبــيــة “واعــ
كــوادر  إعــداد  إلــى  التي تهدف  البرامج 
القطاع  شبابية مؤهلة تساهم في رفد 
وطــاقــات  بخبرات  والــمــالــي  المصرفي 
جديدة، ضمن سعينا إلى المساهمة في 
تنفيذ مبادرات مملكة البحرين التنموية 
للخريجين  عــمــل  فـــرص  خــلــق  ومــنــهــا 

الجدد”.
ــعــام لمعهد  مــن جــانــبــه، قـــال الــمــديــر ال
والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
بيت  مــع  بالعمل  “نسعد  الشيخ  أحــمــد 
إلتاحة  البحرين،   - الكويتي  التمويل 
لتعزيز  الجدد  للخريجين  الفرصة  هذه 
مهاراتهم وزيادة فرصهم في التوظيف. 
الـــشـــراكـــات، يستطيع  مــن خـــالل هـــذه 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين  معهد 
الــذي  الـــالزم  التدريب  توفير  والمالية 
سيساعد الشباب البحريني على اتخاذ 
الخطوة األولى في مسيرتهم المهنية”.

ــمــــوارد  ــ ــيـــس ال ــالـــت رئـ ــهــا، قـ مــــن جــهــت
البشرية لدى “بيتك” البحرين سارة زين 
العابدين: ُيعنى برنامج “واعد” باختيار 
ــن الــخــريــجــيــن الــبــحــريــنــيــيــن  نــخــبــة مـ
واالستثمار في تدريبهم وزيادة فرصهم 
الــوظــيــفــيــة ومــنــحــهــم تــجــربــة فــريــدة 
والمهارات  العملية  الخبرات  الكتساب 
لمواكبة تطورات  الضرورية وإعدادهم 
بما  المتغيرة  العمل  ســوق  ومتطلبات 
يلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية. 
ــنـــدرج هـــذه الـــمـــبـــادرة تــحــت مظلة  وتـ
البحرين  معهد  مــع  الــمــثــمــرة  شــراكــتــنــا 
إنها  كما  والمالية،  المصرفية  للدراسات 
تأتي ضمن إطار المسؤولية االجتماعية 
ومساعينا  المجتمعية  واالســـتـــدامـــة 
لــدعــم الــخــريــجــيــن وتــطــويــر مــهــارات 
ندعو  أن  الغد. ويسرنا  وقــدرات شباب 
الفرصة  الخريجين لالستفادة من هذه 
والتعلم من المرشدين والمدربين الذين 
للتأكد من  سيرافقونهم في كل خطوة 

إتمامهم كل مرحلة على أفضل وجه”. 

القيادة  مركز  رئيس  قالت  جانبها،  من 
البحرين  معهد  لــدى  بــاإلنــابــة  واإلدارة 
سناء  والــمــالــيــة  المصرفية  لــلــدراســات 
بيت  مــع  شراكتنا  عــالــًيــا  “نثمن  حجي 
لتنفيذ  البحرين   - الكويتي   التمويل 
سنقوم  حيث  المتميز،  البرنامج  هــذا 
بيت  مــع  تعاوننا  بمواصلة  خــاللــه  مــن 
لتطوير  البحرين   - الكويتي  التمويل 
بتصميم  قمنا  وقد  الوطنية،  الكفاءات 
بيت  ــداف  أهــ مــع  ليتماشى  الــبــرنــامــج 
والتي  الــبــحــريــن،   - الكويتي  التمويل 

سوق  احتياجات  تلبية  باتجاه  تصب 
العمل وتهيئة الخريجين لالنخراط في 
سوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية”. 
ــي الــتــقــدم لــهــذا  ــلــراغــبــيــن فـ ويــمــكــن ل
المطلوبة  المستندات  إرســال  البرنامج 
waed@kfh. اإللكتروني  البريد  على 
التسجيل  ــاب  ــ ب أن  يــذكــر   .com.bh
 2022 يوليو   31 سيبقى مفتوًحا حتى 
لــلــخــريــجــيــن الــحــاصــلــيــن عــلــى مــعــدل 

تراكمي 3.0 أو أكثر.

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi
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للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
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وزير الصناعة والتجارة

 قيس الزعبيخالد حميدان

وزير الصناعة والتجارة

المشروع يستهدف إبراز دور المؤسسات 
الوطنية الرائد في دعم النمو االقتصادي

تم اختيار القائمة من بين حوالي 250 
شركة بحرينية رشحت لإلدراج

تقييم الشركات وتصنيفها يستند على 4 
معايير عالمية رئيسة

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية يستعرض الخطط االقتصادية للبحرين
في عمومية غرفة التجارة األميركية في المملكة

“^” تدشن “قائمة أقوى 50 شركة بحرينية” اليوم

“بيتك” البحرين و “BIBF” يطرحان “واعد” لتدريب وتوظيف الخريجين البحرينيين

برعاية وزير الصناعة والتجارة وحضور كبار الشخصيات والمسؤولين

تزويدهم بالمهارات الحديثة المطلوبة لدخول سوق العمل

business@albiladpress.com
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انخفضـــت ثـــروات أغنـــى 500 مليارديـــر فـــى 
خـــال  دوالر  تريليـــون   1.4 بحوالـــي  العالـــم 
النصـــف األول 2022 فـــي أكبر خســـارة نصف 

سنوية على اإلطاق.
وتراجعـــت ثـــروة أغنـــى مليارديـــرات العالـــم 
إيلون ماســـك مؤســـس ورئيس شـــركة تســـا 
للســـيارات الكهربائية، بمقدار 62 مليار دوالر، 

وفق تقرير لوكالة بلومبرغ.
وتراجعت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة 
أمـــازون بحوالي 63 مليار دوالر، بينما هبطت 
ثروة مؤســـس فيســـبوك مارك زوكيربيرغ بما 

يقرب من 50 % من صافي ثروته.
وجـــاء فـــي المركـــز الثالـــث المليارديـــر بيرنار 
أرنـــو أغنى رجل في فرنســـا وصاحب شـــركة 
لـــوي فيتـــون بثـــروة تبلـــغ حوالـــي 129 مليار 
دوالر وبعـــده بيـــل جيتـــس مؤســـس شـــركة 
مايكروســـوفت بثـــروة تتجـــاوز 114.8 مليـــار 
دوالر.أما تشـــانغبينغ زاو، المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة بينانـــس، والـــذي ظهر على 
مؤشـــر بلومبرغ للمليارديرات في يناير بثروة 
تقدر بــــ96 مليار دوالر، فقـــد انخفضت ثروته 
بمقدار 80 مليار دوالر وسط االضطرابات في 
األصـــول الرقمية، مســـجا أعلى خســـائر بين 

أثرياء العالم.

أثرياء العالم يفقدون 
1.4 تريليون دوالر

 حسان بورشيد

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD  1.155

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD  0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $  0.865

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD  0.084

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD  0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $  0.272

إنوفست
INOVEST $  0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD  0.615

ارتفعـــت أســـعار النفـــط بنحـــو 3 % في تعامـــات نهاية 
األســـبوع، لتعوض معظم انخفاضات الجلســـة الســـابقة 
بعـــد أن رجحـــت كفـــة انقطـــاع اإلمـــدادات فـــي ليبيـــا 
وعمليـــات إغـــاق متوقعة في النرويج علـــى التوقعات، 
باحتمـــال أن يـــؤدي التباطـــؤ االقتصـــادي إلـــى تراجـــع 

الطلب.
وصعـــدت العقـــود اآلجلـــة لخـــام برنـــت 2.60 دوالر أو 
ارتفعـــت  للبرميـــل، فيمـــا  111.63 دوالر  إلـــى   % 2.38

العقـــود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط األميركي 
للبرميـــل.  108.43 دوالر  إلـــى   % 2.52 أو  2.67 دوالر 
وانخفضـــت عقـــود الخاميـــن بنحو 3 % يـــوم الخميس، 
منهيـــة الشـــهر على انخفـــاض للمرة األولى منـــذ نوفمبر. 
وتخلت أســـعار النفـــط عن بعض المكاســـب أمس األول 
)الجمعـــة( بعد صدور بيانات الصناعة، التي تظهر تباطؤ 
نشـــاط التصنيع في الواليات المتحدة أكثر من المتوقع 

الشهر الماضي.

أسعـار النفـط ترتفـع 3 %  وبـرنت يغلـق فوق 111 دوالرا

نجـال ناصـر بـن حمـد يباشـران 
التدريبات في أكاديمية ريال مدريد

باشـــر نجـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، سمو الشيخ 
حمـــد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وســـمو 

بـــن حمـــد آل  بـــن ناصـــر  الشـــيخ محمـــد 
خليفـــة، خـــوض التدريبات فـــي أكاديمية 
ريال مدريد التي تشـــرف عليها المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية. وشـــارك سمو 

الشـــيخ حمد بن ناصـــر بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ محمـــد بن ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي التدريبـــات التي شـــهدت 

مشاركة كبيرة.

 “البحرين والكويت” يطلق برنامجا تدريبيا على التكنولوجيا المالية
 فرصة نوعية للتأهيل والتوظيف أمام الكوادر البحرينية

 أعلـــن بنك البحرين والكويت، عـــن إطاق برنامجه 
لتأهيـــل وبنـــاء قـــدرات الكـــوادر البحرينيـــة في 
الماليـــة  بالصناعـــة  الرقمـــي  التحـــول  مجـــال 
Fin�  والمصرفية عامـــة، والتكنولوجيا المالية

Tech خصوصا.
ـــم بنـــك البحرين والكويت هـــذا البرنامج  وصمَّ
بعناية ليتوافق مع استراتيجيته في استقطاب 
وتنميـــة المواهب الوطنية ودمجها في رحلته 
ولضمـــان  الرقمـــي،  التحـــول  نحـــو 
صدارتـــه فـــي مقدمة المؤسســـات 
الماليـــة والمصرفيـــة التـــي تقدم 
مصرفيـــة  خدمـــات  لعمائهـــا 

رقمية تواكب تطلعاتهم. 
ودعا البنك الشباب البحريني 
حديثـــي التخـــرج أو الذيـــن 
التخـــرج  وشـــك  علـــى 
إلـــى التســـجيل فـــي هـــذا 

البرنامـــج النوعي، وذكر أن األولية ســـتمنح للطاب 
هندســـة  أو  الكمبيوتـــر  علـــوم  فـــي  المتخصصيـــن 
البرمجيـــات أو تكنولوجيـــا المعلومـــات، كما ســـتتاح 
الفرصة لخريجي هذا البرنامج فرصة االنضمام إلى 

البنك كموظفين دائمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية 
والشـــؤون اإلدارية حسان بورشيد، أن إطاق البنك 
النســـخة التاســـعة من البرنامج التدريبـــي يأتي بعد 
النجـــاح الكبيـــر الذي حققته النســـخة الســـابقة منه، 
العمـــل  البرنامـــج فرصـــة  التـــي ســـنحت لخريجـــي 
لـــدى بنك البحريـــن والكويـــت والمؤسســـات المالية 
“يعكـــس  حســـان  وأضـــاف  التابعـــة.  والمصرفيـــة 
البرنامـــج إيماننا الراســـخ بقدرة الكفـــاءات الوطنية 
علـــى مواصلـــة قيـــادة مســـيرة عطـــاء وتميـــز البنك 
المتواصلـــة منذ 50 عاما وحتى اآلن، والحفاظ على 
واحـــد من أعلـــى معـــدالت البحرنة في المؤسســـات 
إلـــى  إضافـــة  البحريـــن،  فـــي  والمصرفيـــة  الماليـــة 
تطويـــر  اســـتراتيجية  فـــي  الفاعـــل  إســـهامنا 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 2022 � 2026 التي 
أعلـــن عنها مصـــرف البحرين المركـــزي، والتي 
جعلت االســـتثمار فـــي الكفاءات فـــي صدارة 
أولوياتهـــا، كما رســـمت خارطة طريـــق أمامنا 
لتعزيـــز مســـيرة التحـــول الرقمي فـــي القطاع 
المصرفـــي بمـــا في ذلـــك تســـريع التوجه نحو 
تطبيقـــات التكنولوجيـــا الماليـــة. وتـــم تدريب 
وتأهيـــل خريجي النســـخة األولى عبر دورات 
نوعية ومدربين متخصصين، وقمنا بتوظيف 
المميزين منهم في بيئة عمل جاذبة تشجيعهم 

على اإلبداع واالبتكار”.
التدريبـــي  البرنامـــج  هـــذا  تشـــغيل  وســـيتم 
علـــى مرحلتيـــن، تشـــمل األولـــى األساســـيات 
العامـــة حـــول المعرفة والمهـــارات بالتوجهات 
الجديـــدة فـــي تقنيـــات التكنولوجيـــا الماليـــة، 

تليهـــا المرحلة المتقدمـــة من البرنامج التي ســـتركز 
للتكنولوجيـــات  العملـــي  والتطبيـــق  التنفيـــذ  علـــى 
متعلقـــة  مواضيـــع  البرنامـــج  وســـيغطي  الناشـــئة. 
بحلول وتقنيـــات التكنولوجيا الماليـــة، وتكنولوجيا 
بلوك شين )Blockchain(، والتحول الرقمي، واألمن 
باإلضافـــة   ،)AI( االصطناعـــي  والـــذكاء  الســـيبراني، 
اكتســـاب  علـــى  القائمـــة  الضروريـــة  الـــدورات  إلـــى 
المهـــارات في مجالي تكنولوجيـــا المعلومات وإدارة 

المشروعات.
 )CV( ويمكـــن للمرشـــحين إرســـال ســـيرهم الذاتيـــة
بتنســـيق MS Word أو PDF إلـــى البريد اإللكتروني 
يوليـــو،   3 مـــن  ابتـــدًا   Digital@bbkonline.com
مرفقة بشـــهادة التخرج الجامعي أو كشف الدرجات 
التفصيلـــي، أو خطـــاب رســـمي مـــن الجامعة بشـــأن 
تاريـــخ التخـــرج المتوقـــع لمـــن يتوقـــع تخرجهم في 

صيف 2022.


