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

 “تمكين”: تقديم الدعم لتدريب البحرينيين بنسبة تصل لـ 50 %
عقد مجلـــس إدارة صندوق 
اجتماعـــه  “تمكيـــن”  العمـــل 
الثاني للعام 2022، لالطالع 
على ســـير العمل وتنفيذ اإلســـتراتيجية خالل الربع 
الثانـــي من العام الجاري،  حيـــث تم خالل االجتماع 
اســـتعراض ملخص بأبـــرز إنجازات “تمكيـــن” مقابل 
مؤشـــرات األداء األساســـية التي تـــم تحديدها لهذا 
العـــام، وتم خالل النصف األول الوصول إلى تقديم 
الدعـــم لتدريـــب البحرينييـــن بنســـبة تصـــل إلى 50 
% أي مـــا يفـــوق 5700 متـــدرب مـــن إجمالـــي العدد 
المســـتهدف لهـــذا العـــام. فيمـــا وصلت نســـبة الدعم 
للوظائـــف الجديـــدة للبحرينييـــن إلـــى 46 % بعـــدد 

إجمالي يفوق 4500 وظيفة.

“^” تنظم فعالية بالتعاون مع رابطة برنامج التبادل الثقافي األميركي بمشاركة صحافيين مصريين

المردي يعلن عن مسابقة ألفضل استقصاء صحافي طالبي
^ نظمـــت صحيفـــة “البـــالد” بالتعاون مـــع رابطة 
خريجي البحرين من برنامج التبادل الثقافي األميركي 
)IVLP(، وبالشراكة مع مجلس خريجي برامج التبادل 
الثقافي المصـــري األميركي فعاليـــة بعنوان “كواليس 
بمشـــاركة  االســـتقصائية”،  الصحافيـــة  التحقيقـــات 
صحافيين من البحرين ومصر، وعدد من المشـــاركين 
الثقافـــي األميركـــي، وأكاديمييـــن  التبـــادل  ببرنامـــج 
وطلبـــة إعالم مـــن جامعة البحريـــن وجامعات خاصة 

وإعالميين من جهات رسمية.
من جهتـــه، قال رئيس تحرير “البـــالد” مؤنس المردي 

إن هـــذه الفعاليـــة هـــي باكـــورة نشـــاط الصحيفـــة مع 
التبـــادل  ببرنامـــج  البحرينييـــن  الخريجيـــن  رابطـــة 
الثقافي األميركي، معربا عن شـــكره للجهود المبذولة 
بشـــأن التنســـيق مع مجلـــس خريجي برامـــج التبادل 

الثقافي المصري األميركي. 
وواصل المردي “يســـرني اإلعالن عن مســـابقة إلنتاج 
أفضل اســـتقصاء صحافي موجهة للطلبة المشاركين 
فـــي هـــذه الفعاليـــة، وســـتوفر الصحيفـــة كل الدعـــم 
والتدريـــب لخـــوض هـــذه الفرصـــة، وســـيجري نشـــر 
)البـــالد(، وســـيحصل  الفائـــزة بصحيفـــة  التحقيقـــات 

الفائزون الثالثة على جوائز، وســـيجري التنســـيق مع 
رابطـــة خريجـــي برنامج الزائر الدولي القيادي بشـــأن 

التفاصيل”.
واختتـــم المـــردي “هـــذا التمرين وهذه الورش ســـوف 
تدعـــم الصحافة في مملكة البحرين، ولن يكون هناك 
أي تطور أو تنمية إال بوجود صحافة حرة ومسؤولة، 
فـــي ظل وجـــود مغالطـــات من اإلعـــالم المعـــادي في 
الخـــارج، مـــا يتطلب وجود صحافة حرة تكشـــف عن 
كل ذلـــك، ويجب أن تكـــون الصحافة الوطنية ندا بند 

)06 - 07(لإلعالم المعادي ضد مملكة البحرين”.
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حافظـــت مملكـــة البحريـــن علـــى موقعهـــا الريادي 
ضمـــن الفئـــة األولـــى فـــي تقريـــر وزارة الخارجيـــة 
األميركيـــة المعنـــي بتصنيـــف الـــدول فـــي مجـــال 
مكافحة االتجار باألشـــخاص للعـــام الخامس على 
التوالـــي، في إنجاز حقوقي رفيع المســـتوى ضمن 

أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال.  
وتلقـــى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة مـــن 
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيس 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
جمـــال العلوي. وأشـــاد رئيـــس هيئة تنظيم ســـوق 
العمل في برقيته بتحقيق مملكة البحرين لإلنجاز 

اإلنســـاني ومحافظتها على الفئة األولى في تقرير 
مكافحة االتجار باألشـــخاص للعـــام الخامس على 
التوالـــي، النابـــع من االلتـــزام بنهج جاللتـــه الثابت 
فـــي صون حقوق اإلنســـان واحتـــرام كل المواثيق 
يعـــد  مـــا  وهـــو  الصلـــة،  ذات  الدوليـــة  والقوانيـــن 
جـــزًءا من ثقافة مملكة البحريـــن وهويتها العربية 

وعقيدتها اإلسالمية.

المنامة - بنا
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أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي نـــوف جمشـــير عن 
 36 واعتمـــاد  تخطيـــط  مـــن  االنتهـــاء 
مخططـــا تفصيليـــا فـــي مختلـــف مناطق 
المملكـــة، فضـــالً عـــن االنتهاء مـــن أعمال 
تخطيـــط 26 مخططـــا آخر يجـــري حاليا 
البـــت فـــي إجـــراءات اعتمادهـــا رســـميا، 
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية 
المخططـــات  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  إلـــى 

التفصيليـــة في مملكـــة البحريـــن والبالغ 
عددهـــا 96 مخططـــا، بمـــا يتماشـــى مـــع 
المخطط االســـتراتيجي الوطني لمملكة 

البحرين 2030.
وأظهـــرت اإلحصـــاءات نصـــف الســـنوية 
ارتفاعا في نســـبة االلتزام بالمدة الزمنية 
المحـــددة إلنجاز المعامالت وصل 97 % 
محققـــة بذلك ارتفاعا نســـبته 22 % عن 

العام الماضي.

اعتماد 36 مخططا تفصيليا بالنصف األول
المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

)05(

)22(

البحرين تحافظ على موقعها بالفئة 
األولى في مكافحة االتجار باألشخاص

رئيس “سوق العمل” مهنئا الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء: نهج ملكي ثابت في صون حقوق اإلنسان

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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نهج ملكي ثابت في صون حقوق اإلنسان
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة رئيس “سوق العمل”

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، برقيـــة تهنئـــة من 
الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيس 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  فيهـــا  رفـــع  العلـــوي،  جمـــال 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم أصـــدق التهانـــي 
البحريـــن  مملكـــة  تحقيـــق  بمناســـبة  والتبريـــكات 
ا رفيع المستوى يضاف لسجل  ا دوليًّ إنجاًزا إنســـانيًّ
إنجـــازات المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرســـى 
جاللتـــه دعائمهـــا، بالحفـــاظ علـــى تصنيفهـــا ضمـــن 
الفئـــة األولى في تقريـــر وزارة الخارجية األميركية 
المعنـــي بتصنيـــف الـــدول بمجال مكافحـــة اإلتجار 
باألشخاص للعام الخامس على التوالي، وهو أعلى 

تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
فـــي  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
برقيتـــه بتحقيق مملكة البحرين لإلنجاز اإلنســـاني 
ومحافظتهـــا على الفئة األولى فـــي تقرير مكافحة 

اإلتجار باألشـــخاص للعـــام الخامس علـــى التوالي، 
النابـــع من االلتـــزام بنهج جاللتـــه الثابت في صون 
حقوق اإلنســـان واحتـــرام كل المواثيـــق والقوانين 
الدوليـــة ذات الصلـــة، وهو ما يعد جـــزًءا من ثقافة 
وعقيدتهـــا  العربيـــة  وهويتهـــا  البحريـــن  مملكـــة 

اإلسالمية.
وتقدم العلوي في برقيته بخالص الشـــكر والعرفان 
واالمتنان إلى جاللة الملك المعظم على الثقة التي 
أوالها إياها إلدارة هذا الملف اإلنســـاني والحقوقي 
مـــن خـــالل رئاســـة هيئـــة تنظيـــم ســـوق  الدولـــي 
العمـــل ورئاســـة اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة اإلتجار 
باألشخاص، مجددًا العهد لجاللته على بذل أقصى 
الجهد في تنفيذ رؤى جاللته الســـديدة وتوجيهاته 
الحكيمـــة لـــكل مـــا فيـــه خيـــر ونمـــاء وازدهـــار هذا 
الوطـــن العزيز، ســـائاًل المولى القديـــر أن يديم على 
جاللتـــه موفـــور الصحـــة والعافيـــة وطـــول العمـــر 

ومواصلة مسيرة التقدم واالزدهار في المملكة.

كما تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة تنظيم 
سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار 
باألشـــخاص، رفـــع فيها إلى ســـموه أصـــدق التهاني 
البحريـــن  مملكـــة  تحقيـــق  بمناســـبة  والتبريـــكات 
ا رفيع المستوى ٌيضاف لسجل  ا دوليًّ إنجاًزا إنســـانيًّ
إنجازات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم، بالحفاظ على تصنيفها 
ضمـــن الفئـــة األولـــى فـــي تقريـــر وزارة الخارجيـــة 
األميركية المعنـــي بتصنيف الدول بمجال مكافحة 
اإلتجار باألشـــخاص للعـــام الخامس علـــى التوالي، 

وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
الثاقبـــة  االستشـــرافية  النظـــرة  أن  العلـــوي  وأكـــد 
واالهتمـــام الالمحـــدود مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمكافحة 
االتجار باألشخاص أسهمت بدوٍر كبير في استمرار 

المملكـــة بالحفاظ على مكانتها الدولية الرفيعة في 
هـــذا المجـــال، واعتبارها نموذجـــًا مثاليـــًا في تبني 
وتطبيق أفضل الممارســـات واألطـــر القانونية التي 
تكفـــل المكافحـــة الفعالـــة لهـــذه الجريمـــة الدوليـــة 

المنظمة.
وأشـــار العلوي إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة 
األولـــى للعـــام الخامـــس على التوالـــي يأتـــي إيماًنا 
وتكريًمـــا لجهود صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا وتوجيهـــات 
ودعم ســـموه الكبير لالرتقاء ببيئـــة العمل وإطالق 

المشـــروعات المعززة إلجـــراءات مكافحـــة اإلتجار 
باألشخاص وخلق آليات االستدامة الفعالة لحماية 
وحفـــظ الحقـــوق اإلنســـانية، وهـــو ما كان لـــه األثر 
الكبيـــر فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز الدولـــي والحفاظ 
ســـموه  معاهـــدًا  متتاليـــة،  لســـنوات خمـــس  عليـــه 
مواصلـــة العطـــاء لـــكل مـــا فيـــه رفعة الوطـــن على 
جميـــع األصعدة؛ داعًيا هللا أن يمتع ســـموه بموفور 
الصحـــة والعافيـــة وطـــول العمـــر لمواصلة مســـيرة 
اإلنجازات في جميع المجاالت وفق رؤى وتطلعات 

سموه حفظه هللا.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن أخيه حضـــرة صاحـــب الجاللة 
عمـــان  ســـلطان  طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان 
الشـــقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة مثايل 
بنـــت علـــي بـــن عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

رحمها هللا.
وأعرب ســـلطان عمان فـــي البرقية عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لجاللة الملك المعظم، 
داعًيـــا جاللته المولـــى العلي القديـــر أن يتغمد 
الفقيـــدة بواســـع رحمته ومغفرته وأن يســـكنها 

فسيح جناته.

الملك المعظم يتلقى برقية تعزية من سلطان عمان

بعـــث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا إيفان 
دوكـــي، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل 

بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
تهانيه وتمنياتـــه لفخامته بموفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ كولومبيا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة 
تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان، فـــي وفاة 
سمو الشـــيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن 

سلمان آل خليفة )رحمها هللا(.
وأعرب ســـمو رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي البرقيـــة عـــن خالـــص تعازيـــه 
وصـــادق مواســـاته لجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
مبتهال ســـموه إلى البـــاري جل وعال أن يتغمد 
الفقيدة بواســـع رحمته ومغفرته وأن يسكنها 

فسيح جناته. 
كما تلقـــى جاللة الملك المعظـــم برقية تعزية 
دولـــة  رئيـــس  نائـــب  مـــن  ومواســـاة مماثلـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي صاحب الســـمو الشـــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.

الملك المعظم يتلقى تعزية رئيس اإلمارات ونائبه

المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، 
تعزيـــة  برقيتـــي 
ومواساة من أمير 
الكويـــت  دولـــة 

الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح؛ وذلك في وفاة ســـمو الشيخة 
مثايـــل بنـــت علي بـــن عيســـى بن ســـلمان آل 

خليفة رحمها هللا.
وأعرب ســـمو أمير دولة الكويـــت في البرقية 
عن خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته لجاللة 
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مبتهال سموه إلى الباري جل وعال أن 

يتغمد الفقيدة بواســـع رحمتـــه ومغفرته وأن 
يسكنها فسيح جناته.

كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك المعظم وســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقيات تعزية 
ومواساة مماثلة من ولي العهد بدولة الكويت 
ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابر الصباح، 
ورئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ صباح 

خالد الحمد الصباح.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان برقيات تعزية من القيادة الكويتية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

نظمـــت لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلى للمـــرأة لقاًء 
افتراضًيا عبر البث المباشر لحساب اإلنستغرام للجنة 
مع المعلمة شيخة الفضالة الفائزة بالمركز األول ضمن 
فئة المعلم بمسابقة الماين كرافت للذكاء االصطناعي 
فـــي نســـختها الثالثة للعـــام الدراســـي 2021/2022م، 
والتي نظمهـــا المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
لها  واالتصـــال، تحدثـــت خالله عن مشـــروعها الذي أهَّ
للفـــوز بالجائـــزة وهـــو عبـــارة عـــن درس متكامـــل في 
برنامج “الماين كرافت” الذي يعزز الذكاء االصطناعي 
وأوضحـــت المعلمة الفضالة أن برنامـــج ماين كرافت 
يحتوي مثال على نشـــاط تحت عنوان “ساعة برمجة” 
بهـــدف تعليم الطلبة طريقة البرمجة الخاصة بالذكاء 
الصناعـــي عن طريقة لعبة “خطـــوات البرمجة”، وهي 
متوافـــرة لجميـــع المراحـــل وتجعـــل الطلبـــة يفكرون 
الخـــاص  التفكيـــر  لديهـــم  وتعـــزز  مبتكـــرة،  بطريقـــة 

بالبرمجة فينشأ جيل مبتكر للبرمجة.
ولفتـــت إلى أن الـــذكاء االصطناعي هو علم من علوم 
الكمبيوتـــر يركـــز علـــى تدريب اآللـــة علـــى أداء مهام 

شـــبيهة بالبشـــر، مشـــيرة إلـــى أن الـــذكاء االصطناعي 
موجـــود فـــي بعض التطبيقـــات التعليميـــة التي تقوم 
بقيـــاس قـــدرات الطالـــب عـــن طريـــق التفاعـــل معـــه، 
مؤكـــدة أهميـــة ربـــط الـــذكاء االصطناعي فـــي عملية 
التعليـــم من خالل اســـتخدام البرامـــج المختلفة التي 
تضيـــف متعـــة علـــى العمليـــة التعليميـــة، خاصـــة وأن 
الجيـــل الحالـــي لديهم شـــغف في التكنولوجيـــا، لكنها 
أشـــارت فـــي الوقت ذاتـــه إلى أنـــه يجب علـــى األهل 
وضع حد ورقابة وســـاعات محددة الستخدام الطفل 
لأللعاب، ويجب أال يتجاوزها مهما كان نوع البرنامج 

التعليمي.
يشـــار إلـــى أن هذا اللقـــاء يأتي في إطـــار توجه لجنة 
الشباب في المجلس األعلى للمرأة لتركيز الضوء على 
الطاقات الشـــبابية في مملكة البحرين من الجنســـين، 
وإبراز ما تقدمه من مشـــروعات ومبادرات تهدف إلى 
االرتقـــاء في مجاالت كثيرة، إضافة إلى نشـــر الوعي 
بمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي 

أوساط الشباب.

الفضالة دعت لترشيد استخدام األطفال لأللعاب... ”شبابية األعلى للمرأة”:

مناقشة أهمية الذكاء االصطناعي في تقوية قدرات األبناء

المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ومواســـاتها لحكومـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وشـــعبها 
الشقيق وأسر وعائالت الضحايا جراء حادث تصادم مروع 
بين حافلة نقل جماعي وشـــاحنة على الطريق الصحراوي 
بمحافظـــة المنيا جنوب البالد، ما أدى إلى وقوع عشـــرات 

الوفيـــات واإلصابـــات. وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تعاطـــف 
مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا مـــع جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة، قيادًة وحكومًة وشـــعًبا، في هذا المصاب األليم، 
ســـائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواســـع رحمته 

وغفرانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي مصر في ضحايا “حادث المينا”

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 

برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن مـــن رئيـــس جمهوريـــة صربيا 
الصديقـــة، ردا على برقيتي التهنئـــة اللتين بعثا بهما إليه 

بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية صربيا.

البحرين تتلقى شكر رئيس صربيا
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نــتـقــدم بـخـالـص الـــعــزاء وعظــيـم الـمـواســـاة إلــى

مــقـام ح�ســرة �سـاحــب �لـجــاللــة �لـمـلـك حــمـد بـن عـيــ�سـى �آل خـلـيـفـة
مــلـك الـبـالد الـمـعـظـم حــفــظـه اهلل ورعــاه 

و�إلـى �ســاحــب �لـ�سـمــو �لــمـلــكـي �لأمـيـر �سـلـمــان بـن حـمــد �آل خـلـيـفـة
ولــي الـعـهـد رئـيـس مجـلـس الـوزراء حــفــظـه اهلل ورعــاه

و�إلـى �سـمـو   �ل�سيـخ   علـي   بـن   عيـ�سى   بـن   �سلمـان   �آل   خليفـة   وزيـر   شـؤون   الـديوان   الـمـلكـي

و�إلـى �سـمـو �ل�سـيـخ خـالـد بن عـلـي بـن عيـ�سـى �آل خـلـيفة

و�إلـى �سمـو �ل�سيـخ خليفـة بـن علـي بـن عيـ�سى �آل خليـفـة نائـب رئيـس اتحـاد كـرة الـقـدم البحـرينـي

و�إلـى �سـمـو �ل�سـيـخ خليـفـة بـن �سلمـان بـن مـحمـد بـن �سـلمـان �آل خـليـفـة

و�إلـى �أ�سـحاب �ل�سـمو و�لـمـعالـي و�ل�سـعـادة �أفـر�د �لعـائلـة �لمـالكـة �لكـريـمـة

فـــي وفــاة الـمـغـفـور لـــهـــا بــإذن اهلل تـعـالــى
�سـمـو �ل�سـيـخـة مـثـايـل بـنـت علـي بـن عـي�سـى بـن �سـلمـان �آل خـلـيـفـة

ســائــلـيــن الــمــولـــى عـــز وجــل أن يـــتـغــــمــــد الــــفـــقـــيـــدة بـــــواســع رحـمـتــه 
وأن يســكـنـــهـا فســيح جــنـاتـه ويلـــهـــم أهـلهـــا وذويـــهـا الـــصـبـر والــسـلـــوان.

نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواســاة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي
وإلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة

وإلى سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس اتحاد كرة القدم البحريني
وإلى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

قبيلة آل بن علي
عنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة آل بن علي الخيرية
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المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمـــل رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
االتجار باألشخاص جمال العلوي، أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، بمناســـبة تحقيق مملكة البحرين 

الفئة األولى بتقرير الخارجية األميركية المعني بتصنيف 
الـــدول فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص للعام 
الخامـــس علـــى التوالـــي، مؤكـــًدا أن اإلنجـــاز يأتي بفضل 
الرؤيـــة االستشـــرافية الســـديدة والثاقبـــة لجاللـــة الملك 
المعظم بترســـيخ ثقافـــة احترام وحفظ حقوق اإلنســـان 
دون تمييز.وأشـــار العلـــوي إلـــى أن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 
المملكة، تســـتند إلى الثقافة التي أرســـاها المشروع اإلصالحي 
لجاللة الملك المعظم، وااللتزام بنهج جاللته بأّن “الحفاظ على 
كرامة اإلنســـان وضمـــان أمنه حق أصيل وثابت لجميع البشـــر، 
كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية”، وأن “المملكة 
وطن الوســـطية واالعتدال الذي يمد جسور التواصل مع جميع 

دول العالم بمختلف ثقافاتها ودياناتها ومعتقداتها”.
وأضـــاف أن إنجـــازات المملكـــة أســـهمت فـــي تســـليط الضـــوء 
علـــى الحضارة العميقة والراســـخة التي كانـــت وما تزال محط 
اســـتقطاب الجميـــع بمختلف مشـــاربهم وأجناســـهم ودياناتهم، 
وأبـــرزت األركان الصلبة التي ترتكز عليها السياســـة العامة في 
المملكة والمتمثلة في العدل واإلنصاف، وهو ما أكسبها المكانة 

والثقة الدولية العالية.
 كمـــا أكد أن اإلنجاز يأتي بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـموه بتكامـــل الجهـــود الحكومية ضمن 
منظومة حقوق االنســـان، والدعم الشـــامل لتنفيذ المشـــروعات 
والمبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ حفظ حقوق أطراف 
العمـــل وحمايتها، لتكون جزًءا من اســـتراتيجية الدولة وضمن 

أولوياتها.
 كما أشـــاد بتكاتف وتعاون جميـــع الجهات الحكومية والتزامها 
األهـــداف،  محـــددِة  واضحـــة  حكوميـــة  اســـتراتيجية  بخطـــة 
ســـاهمت فـــي بناء منظومـــة مكافحـــة االتجار باألشـــخاص، ما 

جعل المملكة نموذًجا دولًيا ُيحتذى به.
ونوه بالجهود الكبيرة واالستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية 
بتوجيهات الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، من 
خـــالل تعاونها مع هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، واللجنة الوطنية 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص وســـرعة االســـتجابة، ومباشـــرة 

ومتابعة البالغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
كمـــا أثنى العلوي علـــى دور وزارة الخارجية بقيادة عبداللطيف 
الزياني، بإدارتها لملف حقوق اإلنسان وإبراز الصورة الحضارية 

الدوليـــة  المحافـــل  مختلـــف  فـــي  للمملكـــة 
واألممية، إلى جانب إشـــرافها ومتابعتها لعمل 

اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن  كل  دور  وأكـــد 
العامـــة،  والنيابـــة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
والمجلس األعلـــى للقضاء في حماية المجتمع 
ومحاسبة الجناة، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة 
الناجزة، وإنصاف ضحايا االتجار باألشخاص. 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  بجهـــود  وأشـــاد 
االتجار باألشـــخاص، والتي تضم ممثليـــن عن مختلف الجهات 
الحكوميـــة )وزارة الخارجيـــة، وزارة الداخليـــة، وزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، وزارة العمـــل، وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم، المجلس األعلى للقضـــاء، النيابة العامة وهيئة تنظيم 
سوق العمل( إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

جهود استثنائية لمكافحة الجريمة وسرعة تحويل مرتكبيها للعدالة... العلوي:

آليات للوقاية من التعرض  لالستغالل أو االتجار باألشخاص

جمال العلوي

نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواســاة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة 

وزير شؤون الديوان الملكي
وإلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة

وإلى سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة 
نائب رئيس اتحاد كرة القدم البحريني

وإلى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة
أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن 
يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

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

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى
وجميع منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

عبداهلل محمد العلي
الموظف باألمانة العامة لمجلس الشورى

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

حافظــت مملكــة البحريــن علــى موقعهــا الريــادي ضمــن الفئــة األولــى فــي تقريــر 
وزارة الخارجيــة األميركيــة المعنــي بتصنيــف الــدول في مجال مكافحــة االتجار 
باألشــخاص للعام الخامس على التوالي، في إنجاز حقوقي رفيع المســتوى ضمن 

أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال.  

ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز تجســـيًدا للرؤيـــة 
الملكيـــة الســـامية لملـــك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة حفظه هللا ورعاه، في ترسيخ 
الحريـــات  وحمايـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
أمـــام  المســـاواة  وضمـــان  األساســـية 
القانـــون دون تفرقـــة أو تمييـــز، وتوفير 
وحـــرص  والعدالـــة،  اإلنصـــاف  ســـبل 
جاللتـــه علـــى إرســـاء قواعد المســـاواة 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان والمواطنيـــن 

والمقيمين على أرض المملكة.
 كما يمثل اســـتمرار المملكة في الحفاظ 
على موقعها الريادي في مجال مكافحة 
بتنفيـــذ  التزامـــا  باألشـــخاص،  االتجـــار 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بمأسســـة 
العمـــل الحكومـــي ضمـــن اســـتراتيجية 
أســـس  علـــى  تقـــوم  شـــاملة  تنمويـــة 
احترام حقوق االنسان، وترسيخ ثقافة 
مكافحة االتجار باألشخاص ضمن عمل 

كافة األجهزة الحكومية المعنية.
ويرتكـــز تصنيـــف الخارجيـــة األميركية 
علـــى الجهـــود الحكوميـــة التـــي حققت 
“المعاييـــر الخاصـــة بمكافحـــة االتجـــار 
باألشخاص” كما هو منصوص عليه في 
تشـــريع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، 
حيـــث يتـــم تصنيـــف الـــدول إلـــى أربـــع 
 TIER( مســـتويات، وتشـــير الفئة األولى
1( – هـــي األعلـــى فـــي التصنيـــف- إلـــى 
الدولة التي طبقت كافة المعايير، وهي 
الفئـــة التي تحافـــظ عليهـــا المملكة منذ 

العام 2018.

اهتمام بالوافدين

وقـــد اهتمـــت مملكـــة البحريـــن بحقوق 
حرياتهـــم  واحتـــرام  الوافـــدة  العمالـــة 
والدينيـــة  واالقتصاديـــة  المدنيـــة 
واالجتماعيـــة وفقـــًا ألحـــكام الدســـتور 
الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  ومبـــادئ 
والمعاهـــدات  الوطنيـــة  والتشـــريعات 
واالتفاقيـــات الدوليـــة، ممـــا أســـهم فـــي 
إبراز البحرين كنموذج الحترام الحقوق 

والكرامة اإلنسانية. 
وأشاد تقرير وزارة الخارجية األميركية 
بحـــرص المملكة على رســـم سياســـاتها 
المعنيـــة بمكافحـــة هـــذه الجريمـــة مـــن 
لـــأدوات  المســـتمر  التطويـــر  خـــالل 
واإلداريـــة  واإلجرائيـــة  التشـــريعية 
ضمـــن  الجريمـــة  تطـــورات  لمواكبـــة 
منظومـــة حمايـــة تكامليـــة تقـــوم علـــى 
التعاون والتنســـيق مع مختلف الجهات 
الحكوميـــة، منوًهـــا بالجهـــود المبذولـــة 
االتجـــار  مكافحـــة  جهـــود  لمأسســـة 
باألشخاص وحماية العمالة الوافدة من 
خالل استحداث العديد من اإلجراءات 

واآلليات.

محاسبة المتورطين

ونـــوه التقريـــر باتخـــاذ مملكـــة البحرين 
حزمة من الخطـــوات الجادة في مجال 
محاسبة المتورطين في جرائم االتجار 
الســـلطة  إلـــى  وإحالتهـــم  باألشـــخاص 
وتحقيـــق  لإلدانـــة  وصـــواًل  القضائيـــة، 
العدالـــة، ودعـــم الضحايا ومســـاعدتهم 
النفســـية  التداعيـــات  تجـــاوز  فـــي 

واالجتماعية.
وأبرز التقرير جهود المملكة في الجانب 
المتعلق بالتحقيق والمالحقة القضائية، 
لالتجـــار  نيابـــة  إنشـــاء  خـــالل  مـــن 
باألشخاص، وتخصيص محكمة تتولى 
النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها 
من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق 
والفصـــل في هذه الجرائم من قبل كادر 
قضائي متخصص، باإلضافة إلى تعزيز 
الحمايـــة الجنائيـــة للضحايـــا والشـــهود 
فـــي جرائم االتجار باألشـــخاص، عالوة 
علـــى صنـــدوق دعـــم ضحايـــا االتجـــار 

باألشخاص. 
يشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن نفـــذت 
تســـهم  التـــي  الخطـــوات  مـــن  العديـــد 
فـــي تعزيـــز العمـــل المؤسســـي لحمايـــة 
العمالـــة ومكافحة االتجار باألشـــخاص، 
ومنها تخصيـــص نيابة لقضايـــا االتجار 
باألشـــخاص، وتخصيص محكمة للنظر 
في قضايا االتجار باألشـــخاص، وإنشاء 
مكتب حماية المجني عليهم والشـــهود، 
كما قامت المملكة بتدشين خط ساخن 
جديـــد إلدارة مكافحـــة االتجار بالبشـــر 
أي  عـــن  الســـاعة  مـــدار  علـــى  للتبليـــغ 

قضايا أو شـــكاوى تتعلق بمكافحة هذه 
الجرائم.

كمـــا تـــم التطرق إلـــى الجهـــود الموازية 
فـــي  والقضائيـــة  القانونيـــة  للخطـــوات 
منظومـــة الحماية والمرتبطـــة باالرتقاء 
الموظفيـــن  وقـــدرات  كفـــاءة  ورفـــع 
تعزيـــز  جانـــب  إلـــى  األول  والمتلقيـــن 
الوعـــي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه 
الجريمة الدولية وأساليب التعرف على 
ضحايـــا العمـــل الجبـــري ومســـاعدتهم، 
عبـــر إنشـــاء المركـــز اإلقليمـــي للتدريب 
االتجـــار  لمكافحـــة  القـــدرات  وبنـــاء 

باألشـــخاص، والذي يعمـــل على تدريب 
المدربيـــن وتخريج الخبـــراء في مجال 
وفقـــا  باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة 
للمعاييـــر والقواعـــد الدوليـــة إلى جانب 
وضع أدوات وأدلة العمل االسترشـــادية 
ذات العالقـــة بالتركيبـــة الديموغرافية، 
واالقتصاديـــة، واالجتماعية في منطقة 

الشرق األوسط.

إجراءات وقائية

قـــد طـــورت  البحريـــن  وكانـــت مملكـــة 
حزمـــة مـــن اإلجـــراءات الوقائيـــة التي 
عززت حماية العمالة الوافدة والحد من 
العمـــل الجبـــري ومختلف صـــور االتجار 
باألشـــخاص، إذ نـــوه تقريـــر الخارجيـــة 
األميركية بهذه اإلجراءات التي شملت 
تطبيق نظـــام حماية األجور الذي يعمل 
علـــى توثيـــق العمليات الخاصة بســـداد 
أجـــور العّمال فـــي القطـــاع الخاص في 
مملكة البحرين، ومتابعة ســـير عمليات 
بهـــدف  الماليـــة؛  المســـتحقات  تحويـــل 
التأكـــد مـــن التزام أصحـــاب العمل بدفع 
وفـــي  مســـتمر  بشـــكل  العمـــال  أجـــور 
للقوانيـــن  طبقـــًا  المحـــددة  المواعيـــد 
قانـــون  ينـــص عليهـــا  التـــي  والشـــروط 

العمل. 
كما أشير في التقرير إلى تصريح العمل 
المرن والذي ساهم في معالجة الظواهر 
العمـــل خصوصـــًا  ســـوق  فـــي  الســـلبية 
النظاميـــة  غيـــر  بالعمالـــة  المتعلقـــة 
والمخالفـــة لقانـــون اإلقامـــة وتصريـــح 
العمـــل، واعتمـــاد العقد الثالثـــي للعمالة 
المنزليـــة لتنظيـــم العالقـــة بيـــن أطراف 
العمـــل، إلـــى جانـــب نظام حريـــة انتقال 

العامل األجنبي لصاحب عمل آخر.
مملكـــة  تطبيـــق  علـــى  التقريـــر  وأثنـــى 
البحرين نظام التأميـــن االختياري على 
العمالـــة المنزلية؛ بهدف توفير أكبر قدر 
مـــن الحمايـــة لصاحـــب العمـــل والعامل 

المنزلي وتعويضهـــم أو تعويض الورثة 
الشـــرعيين بعـــد وقوع الحـــدث المؤمن 

عليه.
الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  وأشـــاد 
األميركيـــة باإلجـــراءات والتدابير التي 
اتخذتهـــا مملكة البحريـــن لمواجهة آثار 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد – 
19(، حيـــث طبقـــت المملكـــة مجموعـــة 
من الممارســـات القانونية والمؤسســـية 
التي وفرت الحمايـــة األمنية والصحية 
للعمالة مما يجنبها التحول إلى ضحايا.

مـــن  مجموعـــة  المملكـــة  واتخـــذت 
اإلجـــراءات لحمايـــة العمالـــة والحد من 
انتشار الفيروس من خالل توفير اللقاح 
المضاد بصور مجانية، إلى جانب اتخاذ 
اإلجـــراءات للحد مـــن عملية التســـريح 
مـــن العمـــل، وتالفـــي وجـــود عمالة غير 
أو  لالبتـــزاز  عرضـــة  يجعلهـــا  نظاميـــة 
االســـتغالل أو االتجار باألشـــخاص، إلى 
جانـــب إطـــالق فتـــرة ســـماح لتصحيح 

أوضاع العمالة غير النظامية. 
وتطـــرق التقريـــر إلى النهج المؤسســـي 
الذي انتهجته هيئة تنظيم ســـوق العمل 
في تعاطيها مـــع مختلف قضايا العمالة 
الوطنـــي  نظـــام اإلحالـــة  الوافـــدة عبـــر 
لضحايـــا االتجـــار باألشـــخاص، والـــذي 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  يربـــط 
ذات  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
العالقـــة عبـــر نظـــام إلكترونـــي موحـــد 
يهـــدف إلـــى تنظيـــم إدارة ملـــف الحالة 
وفـــق تسلســـل إجرائية؛ لضمـــان حماية 
ومســـاعدة ضحايا االتجار باألشـــخاص 
والضحايـــا المحتمليـــن. باإلضافـــة إلـــى 
رفـــع  إجـــراءات  تســـهيل  علـــى  العمـــل 
الدعاوى العمالية ومتابعتها، والتواصل 
مـــع مجتمـــع العمالـــة الوافـــدة من خالل 
ســـفارات وقنصليـــات الـــدول المصـــدرة 
ومؤسســـات  المملكـــة  فـــي  للعمالـــة 

المجتمع المدني.

المنامة - بنا

البحرين تحافظ على موقعها بالفئة األولى في مكافحة االتجار باألشخاص
إجراءات المملكة جعلها نموذجا في احترام الحقوق والكرامة اإلنسانية
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نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواســاة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

إلى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي
وإلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل

وإلى سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس اتحاد كرة القدم البحريني
وإلى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بسم هللا الرحمن الرحيم

تخطيط واعتماد 36 مخططًا تفصيليًا بالنصف األول من 2022
26 تنتظر البّت في إجراءاتها رسمياً... جمشير:

أعلنـــت الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط 
عـــن  جمشـــير  نـــوف  العمرانـــي  والتطويـــر 
االنتهـــاء من تخطيط واعتمـــاد 36 مخططًا 
تفصيليًا في مختلف مناطق المملكة، فضالً 
عن االنتهاء من أعمال تخطيط 26 مخططًا 
إجـــراءات  فـــي  البـــت  حاليـــًا  يجـــري  آخـــر 
اعتمادهـــا رســـميًا، ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار 
جهـــود الهيئة الرامية إلى االنتهاء من إعداد 
المخططات التفصيليـــة في مملكة البحرين 
والبالـــغ عددهـــا 96 مخططـــًا، بمـــا يتماشـــى 
مع المخطط االســـتراتيجي الوطني لمملكة 

البحرين 2030.
وأشادت جمشير في الوقت ذاته بما يحظى 
بـــه القطـــاع العمراني من دعـــم واهتمام من 
قبـــل ملـــك البـــالد المعّظـــم صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
مســـتمرة من قبل ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس اللجنـــة العليـــا 
اســـتمرارية  لضمـــان  العمرانـــي؛  للتخطيـــط 
عجلـــة النمـــاء والتطور فـــي مجـــال التنمية 

العمرانية.
ونوهـــت بـــأن الهيئـــة تعمـــل من أجـــل إعداد 
السياســـات العامة لتنظيم وتوجيه العمران 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  وفـــق  بالمملكـــة 
معطيـــات  وحســـب   ،2030 االقتصاديـــة 
المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطنـــي 
2030 المعتمـــد، حتى تتناســـب مـــع التطور 
العمرانـــي الكبير الـــذي تشـــهده المملكة؛ من 
أجـــل تحقيق االنتفاع األمثل لألراضي وفق 
متطلبات المرحلة الحالية والمســـتقبلية من 

االحتياجـــات التنموية لمختلـــف محافظات 
المملكة.

الســـنوية  نصـــف  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
ارتفاعـــًا في نســـبة االلتـــزام بالمـــدة الزمنية 
المحـــددة إلنجـــاز المعامـــالت وصـــل 97 % 
محققة بذلك ارتفاعًا نسبته 22 % عن العام 
الماضـــي. كمـــا ارتفع عـــدد الطلبـــات الواردة 
للهيئة، حيث كانت تبلغ في الفترة ذاتها من 
العام الماضي 3,520 طلبًا أما هذا العام فقد 

بلغت 3,543 طلبًا.
وأشـــارت بـــأن هنـــاك عـــددًا مـــن الخدمـــات 
األخرى حققـــت النتائج المرجوة في نســـبة 
اإلنجـــاز فـــي الفتـــرة المحـــددة بلغـــت 100 
%، وذلـــك لـــكل مـــن خدمة تعديـــل وضعية 
األراضي وتغيير التصنيف وطلبات دراسات 
التأثيرات والســـالمة المرورية، فيما حققت 

خدمـــة االستشـــارات التخطيطيـــة لرخـــص 
البناء نسبة مقاربة تمثل 99 % ضمن المدة 

المحددة إلتمامها.
متابعـــة  خدمـــات  أن  جمشـــير  وأوضحـــت 
عبـــر  العامـــة  واالستفســـارات  الطلبـــات 
مختلـــف القنوات مـــن خالل مركـــز خدمات 
الزبائـــن أظهرت انخفاضـــًا ملحوظًا في عدد 
المراجعين للهيئة مع التوجه إلى اســـتخدام 
القنـــوات األخـــرى المتاحـــة للمواطنين على 
مـــدار الســـاعة طوال أيـــام األســـبوع، حيث 
انخفضت نســـبة المعامالت المباشرة بنسبة 
ارتفعـــت  األخـــرى  الجهـــة  وعلـــى   ،%  16
المعامـــالت عبـــر الواتســـاب بنســـبة 61 %. 
أما االستفســـارات المســـتلمة عبر المكالمات 
الهاتفيـــة، فقـــد بلغت 4,022 مكالمـــة بزيادة 

تصل إلى 34 %.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

قـــام وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحـــواج 
بزيـــارة تفقدية لموقع عمل مشـــروعي 
وتوســـعة  الجنبيـــة  شـــارع  توســـعة 
تقاطـــع الجســـرة العلوي المنحـــدر رقم 
بـــدء  مـــع  الشـــمالية،  بالمحافظـــة   )1(
أعمـــال تنفيـــذ المشـــروعين، حيث يعد 
المهمـــة  المشـــاريع  مـــن  المشـــروعان 
المدرجة على برنامج الحكومة الرامية 
إلى تخفيف االختناقات المرورية على 

الشوارع الرئيسية.
وأكـــد أنـــه تـــم البـــدء بأعمال مشـــروع 
توســـعة شـــارع الجنبية والمدرج ضمن 
الحزمـــة الثالثـــة مـــن برنامـــج تطويـــر 
منافـــذ مدينـــة ســـلمان وتطوير شـــبكة 

أن  موضحـــًا  بهـــا،  المحيطـــة  الطـــرق 
المشـــروع سيســـهم فـــي زيـــادة الطاقة 
االســـتيعابية للشـــارع وتقليـــل الوقـــت 
وزمـــن الرحلـــة لمســـتخدميه وقاطنـــي 

الشـــمالية  المحافظـــة  وقـــرى  مناطـــق 
الممتدة علـــى جانبه وصوالً إلى مدينة 

سلمان.
وأشـــار الحـــواج إلى أن الشـــارع شـــهد 

فـــي الســـنوات الماضيـــة نموا مســـتمرا 
فـــي عـــدد المركبات عليـــه بمعدل 3 % 
نمـــو حركـــة المـــرور الســـنوي، فقـــد بلغ 
حجـــم الحركـــة المرورية على الشـــارع 

54,600 مركبـــة في اليـــوم، فيما بلغت 
الطاقة االســـتيعابية نحو 6700 مركبة 
في الســـاعة، في حين انها سترتفع بعد 
توســـعة الشـــارع إلـــى ثالثـــة مســـارات 

التقاطعـــات  اتجـــاه وتطويـــر  كل  فـــي 
المرورية عليه لتبلغ 10500 مركبة في 
الساعة في ساعات الذروة لالتجاهين.
مـــن مجلـــس  المشـــروع  وتـــم ترســـية 
المناقصـــات والمزايـــدات علـــى شـــركة 
حجي حســـن للمقاوالت بقيمة إجمالية 
تبلـــغ  دينـــار، فيمـــا   9,246,535 بلغـــت 
الميزانية التقديرية النهائية للمشـــروع 
تحويـــل  أعمـــال  تكلفـــة  متضمنـــة 
الخدمـــات نحـــو 12,020,957، بتمويل 

من الصندوق الكويتي للتنمية.
عمـــل  موقـــع  إلـــى  الوزيـــر  توجـــه  ثـــم 
مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي 
)منحـــدر رقـــم 1(، وذلك لالطـــالع على 

أعمال بدء المشروع.

المنامة - وزارة األشغال

بدء توسعة شارع الجنبية وتقاطع الجسرة بـ13 مليون دينار
وزير األشغال: 3 % معدل نمو حركة المرور السنوي في البحرين

تقاطع الجسرة )منحدر رقم 1(

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير وجميع العاملين في دار »                   «
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^نظمت صحيفة “البالد” بالتعاون مع رابطة خريجي 
 ،)IVLP( البحريـــن مـــن برنامج التبـــادل الثقافي األميركـــي
وبالشـــراكة مع مجلـــس خريجـــي برامج التبـــادل الثقافي 
المصـــري األميركـــي فعالية بعنـــوان “كواليـــس التحقيقات 
مـــن  صحافييـــن  بمشـــاركة  االســـتقصائية”،  الصحافيـــة 
البحريـــن ومصـــر، وعدد من المشـــاركين ببرنامـــج التبادل 
الثقافـــي األميركي، وأكاديميين وطلبـــة إعالم من جامعة 
البحريـــن والجامعـــات الخاصـــة وإعالمييـــن مـــن جهـــات 

رسمية.
من جهته، قال رئيس تحرير “البالد” مؤنس المردي “إن هذه 
الفعالية هي باكورة نشـــاط الصحيفة مع رابطة الخريجين 
البحرينييـــن ببرنامج التبادل الثقافي األميركي”، معربا عن 
شكره للجهود المبذولة بشأن التنسيق مع مجلس خريجي 

برامج التبادل الثقافي المصري األميركي. 
وأضـــاف المردي “نـــدرك جميعا أن التحقيـــق الصحافي هو 
أحـــد الفنـــون الصحافية التـــي يتعلمها الطلبـــة على مقاعد 
الدراســـة الجامعية، وهو يعتبر من أساسات بناء الصحيفة 

القوية التي تقدم المحتوى المميز”.
وأوضـــح المردي “حيث إن الصحافي يبحث عن المشـــكلة، 
ويفتـــش، وينقب، ويتقصى المعلومة، ويفّند األرقام، فهذه 
هي ســـمات التحقيـــق الناجح. أما إذا تحـــول التحقيق إلى 
استطالع رأي لمجموعة من األشخاص عن موضوع معين 

فهذا ال يمكن تصنيفه ضمن فن التحقيق”.
ومضـــى يقول “كما تعلمون فـــإن التحقيق الصحافي تطور 
اليـــوم ولم يعـــد يقتصر علـــى التحقيق المكتـــوب، وعندما 
أتحدث عن تجربة صحيفة )البالد( فإن شهادتي مجروحة، 
ولكن الحقيقة تقال، وهي أن )البالد( تقرن أقوالها باألفعال، 
حيـــث اعتمـــدت خطة زمالئي بأســـرة التحريـــر على إنجاز 
تحقيقـــات صحافيـــة بالفيديو، وال أعنـــي تحويل التحقيق 
المكتوب إلى فيديو مصور، وإنما إنتاج تحقيق مصور من 
األلف إلى الياء، وهي خطوة تضعنا أمام تحدٍّ جديد، وأثق 

أن زمالئي قادرون على صنع التميز المستمر”.
الصحافيـــون  يســـتفيد  أن  الفعاليـــة  هـــذه  “غايـــة  وأردف 
إلنتـــاج  المختلفـــة  التجـــارب  مـــن  والطلبـــة  المســـتجدون 

التحقيقـــات الصحافيـــة عموًمـــا، واالســـتقصائية تحديـــًدا، 
ذلـــك ألن صحيفـــة )البـــالد( تؤمـــن دوًمـــا بضـــرورة التمهين 

والتدريب الميداني في العمل”.
وواصل المردي “ويسرني اإلعالن عن مسابقة إلنتاج أفضل 
اســـتقصاء صحافـــي موجهة للطلبـــة المشـــاركين في هذه 
الفعالية، وســـتوفر الصحيفـــة كل الدعم والتدريب لخوض 
هذه الفرصة، وســـيجري نشـــر التحقيقات الفائزة بصحيفة 
)البالد(، وسيحصل الفائزون الثالثة على جوائز، وسيجري 
التنســـيق مع رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي 

بشأن التفاصيل”.
 واختتـــم المردي “هذا التمرين وهذه الورش ســـوف تدعم 
الصحافة في مملكة البحرين، ولن يكون هناك أي تطور أو 
تنميـــة إال بوجـــود صحافة حرة ومســـؤولة، في ظل وجود 
مغالطـــات مـــن اإلعـــالم المعـــادي في الخـــارج، مـــا يتطلب 
وجود صحافة حرة تكشـــف عن كل ذلك، ويجب أن تكون 
الصحافـــة الوطنيـــة ندا بنـــد لإلعـــالم المعادي ضـــد مملكة 

البحرين”. 

صورة جماعية للمشاركين حضوريا بالفعالية 

المردي يعلن عن مسابقة ألفضل استقصاء صحافي طالبي

الصحافة االستقصائية أساس لقصص النجاح

شهرة الصحافة االستقصائية تبلغ ذروتها في أميركا

لم يعد التميز من خالل الحصول على الخبر... عهدية أحمد:

البحث باللغة اإلنجليزية األعلى بـ57 %... ناصر:

^قالــت عضــو رابطــة خريجــي البحريــن ببرنامــج التبــادل الثقافي األميركــي عهدية 
أحمد “أرحب بخريجي الصحافة واإلعالم، وبضيوفنا من جمهورية مصر العربية الغالية، 
ويشرفنا هذا التعاون، مع دولة لها تاريخ كبير في هذا المضمار، مع رابطة خريجي التبادل 

الثقافي بمصر، ونأمل أن يستفيد زمالؤنا الطلبة منها في الصحافة االستقصائية”.
وأضافت أحمد “حين دخلت مضمار الصحافي 
الحصـــول  فـــي  التميـــز  كان   ،1991 العـــام 
حينهـــا علـــى الخبـــر الصحافـــي، لكـــن اآلن ومع 
وجـــود “السوشـــال ميديـــا” أصبحـــت الصحافة 
االســـتقصائية هي األساس لكل قصص النجاح 

بهذا المضمار”.
وتابعـــت “ولقـــد حققت صحيفـــة )البـــالد( التي 
تأسست العام 2008 خالل مشوارها الصحافي 
الكثيـــر مـــن الجوائـــز فـــي هـــذا المضمـــار، منها 
االســـتقصائية،  الصحافـــة  فـــي  مهمـــة  جوائـــز 

وأشـــكر الصحيفـــة علـــى تعاونها معنـــا في هذا 
البرنامـــج، والشـــكر موصـــول لرئيـــس جمعيـــة 
الصحافييـــن الســـابق مؤنس المـــردي الذي كان 
كذلـــك لــــ 3 دورات متتاليـــة، وبعمـــل مميـــز في 

الحقل الصحافي ألكثر من 3 عقود”.
وأردفت “فكرة مســـابقة صحيفة البالد ألفضل 
استقصاء صحافي طالبي ستشجع الخريجين 
إلنتـــاج محتوى مميـــز كحافز، وهـــو أمر ممتاز، 
الصحافـــة  ركيزتـــه  األوطـــان  بنـــاء  أن  ونعلـــم 

الحرة”.

^قال استشـــاري رئيســـي في 
شركة جفكون لتحســـين اإلنتاجية 
واإلحصائي العضو برابطة خريجي 
برنامـــج التبـــادل الثقافي األميركي 
جـــالل ناصر إن “اإلحصـــاء هو علم 
يخـــدم بقية العلوم ومنها الصحافة 

االستقصائية”.
لمحـــة  علـــى  “ســـأركز  وأضـــاف 
الصحافـــة  شـــهرة  متابعـــة  عـــن 
منصـــة  خـــالل  مـــن  االســـتقصائية 
اتجاهـــات غوغل التي توفر بيانات 
 2004 العـــام  منـــذ  الشـــهرة  مؤشـــر 
بلغـــات عـــدة، ومـــع إمـــكان تحديـــد 
الدولة والمدة الزمنية، هذا المؤشر 
يتـــراوح مـــا بيـــن صفـــر، أي ليـــس 
هنالـــك أي شـــهرة، و100 بمعنى أن 

تكون الشهرة أقصى ما يكون”.
للمســـتوى  المؤشـــر  إن  وقـــال 
العـــام للبحـــث عـــن هـــذا المصطلح 
باللغـــة  االســـتقصائية(  )الصحافـــة 

العربيـــة واإلنجليزيـــة، فـــي العالـــم 
وفـــي أميـــركا، كان متذبذبا صعودا 
ونزوال عند حوالي مســـتوى 30 %، 
عنـــد البحث فـــي اللغـــة اإلنجليزية 

وفي دول العالم كلها.
وتابع “على مســـتوى العالم الناطق 
باللغة العربية لهذا المصطلح نفسه، 

لـــم يكـــن هنالك أي شـــهرة تذكر من 
 ،2006 2004 وحتـــى العـــام  العـــام 
تذبـــذب  هنالـــك   2006 العـــام  بعـــد 
وبتفاوت كبيـــر جدا، لكن منذ العام 
2018 لوحـــظ االتجـــاه التصاعـــدي 

البطيء”.
الفتـــرات  مقارنـــة  “عنـــد  وأضـــاف 

أن  اتضـــح  المنظـــورة،  الزمنيـــة 
مســـتوى الشـــهرة لـــدى أميـــركا كان 
األعلـــى فـــي 61 % مـــن األحيـــان، 

مقارنة مع 395 لبقية دول العالم”.
أخـــرى،  مقارنـــة  “فـــي  وأبـــان 
العربيـــة  باللغـــة  البحـــث  بحســـب 
أو اإلنجليزيـــة، اتضـــح أن البحـــث 
باللغـــة اإلنجليزيـــة، كان األعلى في 
57 % مـــن الفتـــرات الزمنيـــة، وعن 
اتجاهات مستوى الشهرة لمصلحة 
منـــذ  االســـتقصائية  الصحافـــة 
العـــام 2004 حســـب بيانـــات منصة 
اتجاهات غوغل، تظهر أن االهتمام 
والتعرف والشهرة مستمرة بوتيرة 
شـــبه ثابتـــة فـــي العالـــم، وبوتيـــرة 
متصاعدة ببطء في العالم العربي”.
مســـتوى  فـــإن  “بالمقارنـــة  وختـــم 
الشـــهرة لهذا المصطلـــح في أميركا 
كان األعلـــى غالبـــا مقارنـــة مع بقية 

دول العالم”.

عهدية أحمد

جالل ناصر

مجلـــس  رئيـــس  ^قالـــت 
خريجي برامج التبادل الثقافي 
والمحاضرة  األميركـــي  المصري 
فتحيـــة  اإلســـكندرية  بجامعـــة 
الدخاخنـــي إن مجلـــس خريجي 
الســـفارة  أنشـــأته  التبـــادل 
مـــن  القاهـــرة  فـــي  األميركيـــة 
أن  بهـــدف  ســـنوات؛   4 حوالـــي 
تكـــون هنالـــك أنشـــطة متنوعـــة 
التبـــادل  برامـــج  لخريجـــي 

الثقافـــي، من خالل دورات ســـنوية يتم تغيير أعضائهـــا.  وأضافت “نحن 
ســـعيدون جـــدا ألننا ســـنبرم شـــراكة مع نظيرتنـــا في البحريـــن، وأؤكد أن 
الصحافة االســـتقصائية مـــن أهم األنواع الصحافيـــة، خصوصا من خالل 
الكشـــف عـــن الكثير مـــن القضايا التـــي تهـــم المجتمعـــات”. وأردفت “كان 
لدينـــا الكثير مـــن التحقيقات الصحافية المهمة التي نشـــرت في صحيفة 
)المصـــري اليـــوم(، التي اســـتعانت بها الشـــرطة في القبـــض على ناس في 

بعض الملفات، خصوصا الجرائم المتعلقة باالتجار بالبشر أو بالنساء”.

^قالت الصحافية المصرية 
ومديرة برامـــج تلفزيون الوطن 
بشـــأن  ياســـين  مـــروة  المصـــري 
الصحافة االســـتقصائية إن هذا 
المجال من أهم ألوان الصحافة، 

مؤكدة أنه أداة لصنع التغيير.
هـــو  “المهـــم  ياســـين  وأضافـــت 
لـــي  وبالنســـبة  الفكـــرة،  اختيـــار 
بشـــكل  يمســـني  بأمـــر  فكـــرت 
فكانـــت  وزمالئـــي،  شـــخصي 

البداية مع صديقتي التي أصيبت بالتســـمم بســـبب ســـندويش النشـــون، 
فبدأت البحث باألمر، ووضعت الخطوات الالزمة لذلك، فتخفيت وعملت 
بهـــذا المصنـــع لكي أثبت ممـــا يصنع هـــذا المرتديال”. وزادت “بعد أســـبوع 
اكتشـــفت وجود مهـــازل بالصناعة، إذ يعـــاد تدوير الالنشـــون )المرتديال(، 
واســـتخدموا شـــخصا صغيـــرا فـــي المصنـــع بهدف التســـويق للنـــاس، كما 
لوحـــظ أنهم يضعـــون البهارات وغيرهـــا من النكهات لكـــي يحافظوا على 
الطعـــم، فاألمـــر لـــم يعـــد عاديـــا، ذلـــك أن الالنشـــون هـــو األكثر اســـتهالكا 
بالســـوق”. واختتمت أنها اســـتعانت بخبير بهذا الشـــأن لتصل في النهاية 
وبعـــد التحليـــالت الدقيقـــة المتخصصة فـــي فرز المنتجات أن الالنشـــون 
يحتـــوي على فطر مســـرطن، وموجود بنســـبة كبيرة فيـــه، وبعد جمع كل 

الخيوط، تم التوصل إلى النتائج التي تقرر البحث عنها بهذا الشأن.

محاضرة بجامعة اإلسكندرية: الشرطة 
تستعين بما ننشره للقبض على مجرمين

ياسين: الصحافة االستقصائية 
أداة لصنـــع التغييـــر

فتحية الدخاخني

مروة ياسين

“^” تنظم فعالية بالتعاون مع رابطة برنامج التبادل الثقافي األميركي بمشاركة صحافيين مصريين

مؤنس المردي 



local@albiladpress.com07
األربعاء 20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443 - العدد 5027

فريق عمل ندوة “^”

منسق الندوة: سكرتير التحرير رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني 

راشد الغائب

أعده للنشر: إبراهيم النهام

التصوير: خليل إبراهيم وحوراء مرهون

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، وعبدالله عيسى

السكرتارية: سميرة المبروك

التصحيح والتحرير: جاسم اليوسف، لبيبة فارس، عباس السنيني، كميل عاشور 

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

^ عّرفـــت نائـــب مدير تحرير “روز اليوســـف” 
عليـــاء أبـــو شـــهبة الصحافـــة االســـتقصائية بأنهـــا 
الصحافة القائمة على توثيق المعلومات والحقائق، 
مـــن خـــال اتبـــاع أســـلوب منهجـــي وموضوعـــي؛ 
بهدف كشـــف المســـتور، وإحداث التغييـــر للمنفعة 
العامـــة، كما أنها تكشـــف التجاوزات والممارســـات 
الخاطئة، وتفعل مبدأ المحاســـبة، والمســـاءلة، بما 
يؤدي مبدئيًا إلى تصويب األوضاع، وتكشـــف كل 

ما هو جديد، وما لم يكن معروفا من قبل.
وعن مراحل العمل الصحافي االســـتقصائي قالت 
إنـــه يبدأ  بالماحظة، من ثم البحث األولي، وتاليا 
 - )أوليـــة  المصـــادر  وتحديـــد  الفرضيـــة،  صياغـــة 
ثانوية(، وإجراء المقابات الميدانية والمعايشات، 
وجمع الدراســـات واإلحصـــاءات والوثائق، وكتابة 
وإتمـــام  المعلومـــات،  وتوثيـــق  أولـــى،  مســـودة 
النواقـــص وتنقيـــح النـــص، والمراجعـــة القانونية، 
والســـرد النهائـــي، وأخيرا النشـــر والمتابعة، وعليه 

فهـــو نمط صحافـــي متخصص يقـــوم بالبحث عن 
الموضوعـــات بشـــكل تقنـــي وعملـــي، ولمعرفة من 
المتأثـــر، فالصحافـــة  بالمشـــكلة، ومـــن  المتســـبب 
نمـــط علمـــي، وعلـــى  االســـتقصائية تســـير وفـــق 
أســـس )الفاعـــل، الفعـــل، المفعـــول به(، فهـــي بذلك 
تكشـــف شـــيئا جديـــدا غير معـــروف مســـبقا، وفق 
أبعـــاد جديدة، مـــع التحليـــل المناســـب للفكرة من 
خـــال جمـــل تحـــدد األطـــراف المتأثرة بالمشـــكلة 

والمتسببة بها.
وأوضحـــت أبو شـــهبة أن “التحقيق االســـتقصائي 
يحتـــاج خطة للعمل، ولقـــد كان لي تحقيق بعنوان 
)الترياق القاتل، متعايشـــون مع “األيدز” يواجهون 
انهيار المناعة والوفاة(، وفيه بدأت أتابع المشـــكلة 
ورحلـــة الـــدواء بـــدءا مـــن المنظمـــة الدوليـــة؛ ألن 

الدواء غير متاح بالصيدليات وعالي الكلفة”. 
تبـــدأ  األولـــى  اإلشـــكالية  أن  “علمـــت  وأردفـــت 
بمنظومـــة الروتيـــن الشـــديد فـــي وصـــول الـــدواء 

رغم المنحـــة والمعونة لمصر، وكنت حريصة على 
أن أدخـــل القـــارئ بفكـــرة التحقيق االســـتقصائي، 
وبحيـــث يتعايش مع الفكرة بشـــكل عـــام، وكذلك 
أشـــرت إلى أخاقيـــات الكتابة؛ ألنـــك تتحدث عن 

فئة تعاني في المجتمع”.
وأضافـــت “لقد كان هنالك تتبع لي في األمر خال 
فتـــرة الجائحة، وأشـــرت إلى خروج لقـــاح للوقاية 
مـــن فيـــروس األيـــدز، وفـــي تحقيـــق آخـــر بعنوان 
)زنقـــة المصرييـــن.. دورة ميـــاه لـــكل ربـــع مليـــون 
مواطـــن(، حيـــث ســـلطت الضـــوء على معايشـــات 
فـــي دورات المياه، وناقشـــت فكرتهـــا وحالتها من 
حيـــث النظافـــة، واألثـــر الصحـــي لهـــا علـــى حيـــاة 
الناس، وعن تبول البعض بالشـــارع وأثر ذلك على 
الصحـــة، وأشـــرت أيضا إلى مســـاعي مصر لبطولة 
كأس العالـــم، ولكنهـــا ال تمتلـــك دورات مياه كافية 
لذلـــك، وربطت ذلك بالقوانين والتشـــريعات، وهو 
أمـــر مهـــم للصحافـــي االســـتقصائي”، كمـــا لفتـــت 
إلـــى توقيع مصر اتفاقيات بشـــأن حقوق اإلنســـان 
أكـــدت حـــق المواطـــن بـــدورة ميـــاه نظيفـــة، وأن 
يكـــون اســـتخدامها بكلفة بســـيطة، مضيفـــًة “كان 
لدي أرقام، ومعايشـــات، وأشرت لألمر من الناحية 

الصحيـــة، لكـــي أقـــدم صـــورة متكاملة، مـــع طرح 
تســـاؤل هـــل الرجال األكثـــر احتياجا للـــدورات أم 

النساء”.
وذكـــرت أبـــو شـــهبة أن “التحقيق الثالـــث كان عن 
ختـــان النســـاء، بعنـــوان )أطبـــاء يمارســـون ختان 
اإلنـــاث تحت مظلـــة القانون.. كفاية ختان نســـاء( 
وهي فكرة لم تعد من قبل، والجديد بهذا التحقيق 
هو تطور هذه القضية بفترة حكم اإلخوان، الذين 
كانـــوا يشـــجعون على إجـــراء هـــذه العمليات وقد 
زادت خال حكمهم بنســـبة 87 % ومورســـت من 
قبل األطباء؛ حتى ال يخسروا زبائنهم ووجودهم، 
وفـــي فتـــرة اإلخـــوان كانـــت تجـــرى العمليات في 
ســـيارات وزارة الصحة نفسها، وهنالك قضية عن 
الطبيب الذي تسبب بقتل فتاة، وما شاب ذلك من 
تلكؤ لمحاســـبته، حتى تم حبســـه في نهاية األمر، 
وعليـــه فتحقيقـــي لـــم يكن سياســـيا، وإنمـــا ارتكز 

على التوعية”.

قســـم  رئيـــس  التحريـــر  ســـكرتير  ^تحـــدث 
الشـــؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني بصحيفة 
“الباد” راشـــد الغائب عن تجربـــة صحيفة “الباد”، 
وأســـاس الحصاد الـــذي حققته أنهـــا تميزت طوال 
الســـنوات الماضيـــة بفوزها بمجموعة مـــن الجوائز 
الصحافية المرموقة، سواء على المستوى المحلي 

أو الخليجي أو العربي.
وأضـــاف “مـــا يميـــز هـــذا الحصـــاد، أن الصحيفـــة 
تميـــزت بفن مـــن الفنون الصحافيـــة وهو التحقيق 
الصحافـــي، وبخاصـــة االســـتقصائي، الـــذي يعتبـــر 
من أصعب الفنون الصحافية كما دّرســـنا أســـاتذتنا 
يشـــاركوننا  الذيـــن  البحريـــن  بجامعـــة  الكـــرام 

بالفعالية”.
وزاد “هـــذا الحصاد أرســـى مبدأ عندنـــا بالصحيفة، 

بتوجيهـــات من رئيس التحرير مؤنس المردي، بأن 
نضع خطة ونســـتعد لها بشـــكل واضـــح، بأن يكون 
التحقيـــق جزءا من مهام الصحافي، وأن ال يقتصر 
دوره على تقديم الخبر الصحافي، وإنما يكون من 
ضمن المهام المنوطة به تقديم تحقيقات صحافية 
مؤثـــرة، وجاذبـــة، تناقـــش االهتمامـــات التـــي تهم 
المجتمـــع”. وأردف “وعليـــه تشـــكلت لجنة، أرأســـها 
مع زمائي رؤســـاء األقســـام، نتابع بها المشـــاركات 
للمســـابقات، ونهتم لإلنتاج الكمـــي والكيفي، فعلى 
صعيـــد األرقام، وخـــال عامين أنتجـــت الصحيفة 
20 تحقيقا، وهذا العدد بالنســـبة لمسطرة الصحف، 

يعتبر عددا كبيرا لمؤسسة صحافية”.
وواصـــل “فكرة إنتاج التحقيق هـــي ابنة المجتمع، 
فعندمـــا حصرنـــا مجموعة التحقيقـــات التي قامت 

بهـــا )البـــاد( خـــال الفتـــرة الماضيـــة، علـــى ســـبيل 
المثال تحقيق التوحش العمراني للزميل سيدعلي 
المحافظـــة، وفكرتـــه أنـــه مـــن ســـكنة قريـــة باربار 
الزراعية، وشاهد بأم عينه كيف تجرف المزارع مع 
الزحف العمراني الشديد، فأنتج هذا التحقيق الذي 
ناقـــش فيه ظاهـــرة تتآكل في البحريـــن، وهي قلة 
المناطـــق الخضراء، وقـــرن تحقيقـــه باإلحصاءات 

واإلنفوغرافيك والصور المناسبة”.
الجثـــث  عـــن  الثانـــي  “التحقيـــق  الغائـــب  وتابـــع 
المتعثـــرة، لنائـــب رئيس القســـم للشـــؤون المحلية 
علـــوي الموســـوي، والـــذي يتناول قصـــة غريبة من 
قارئ بأنه توجد جثث ألشـــخاص متوفين بثاجة 
الســـلمانية، هـــذه الجثـــث ليـــس لهـــا أحـــد، وذووها 

ليسوا في البحرين”.

وأضـــاف “)مزارعون فـــي مهب الريـــح( هو تحقيق 
بدايته جاءت بشـــكوى وَردتنا لصفحة بريد القراء 
من مواطنين يشـــكون من مشـــكلة بمنطقة زراعية 
ل زميلي مســـؤول  هم فيهـــا وتتعلق بالطـــرد، فحوَّ
الماحق ســـعيد محمد هذه الفكرة البســـيطة التي 
كانت قصة ببريد القراء إلى تحقيق”. وقال الغائب 
“تحقيـــق آخر بعنـــوان )المعامير كبريت الســـرطان( 
للزميـــل إبراهيـــم النهام، هذا الموضـــوع هو لقضية 
نوقشت تحت قبة البرلمان عن قرية المعامير التي 
تجاور المصانع وعن الســـموم المنبعثة منها، حيث 
نّقب الزميل النهام مع النائب عمار آل عباس حتى 
توصا إلى مســـتندات، ومشـــاهدات مواطنين بأن 
نســـبة اإلصابة بمـــرض الســـرطان بالمعامير معدلها 

مرتفع عن بقية المناطق بالبحرين”.

“اإلخـوان” شجعـوا علـى ختـان اإلنـاث بفتـرة حكمهـم 

“^” أنتجت 20 تحقيقا خالل عامين وتميزت باالستقصاء وحصدت الجوائز

فضح التجاوزات والممارسات الخاطئة... نائب مدير تحرير “روز اليوسف” علياء أبو شهبة:

فكرة إنتاج التحقيق أنها ابنة المجتمع... سكرتير التحرير راشد الغائب:

^ثمنـــت األكاديميـــة ســـمر األبيوكي 
الجهـــود المتميزة التي تقـــوم بها صحيفة 
العمـــل  مفاهيـــم  تعزيـــز  فـــي  “البـــاد” 
وفـــي  الحديـــث،  البحرينـــي  الصحافـــي 
تحقيـــق المكاســـب الوطنيـــة مـــن خـــال 
مشـــاركات منتسبيها بالمســـابقات الدولية 
علـــى  النتاجـــات  هـــذه  وأثـــر  والمحليـــة، 
وعلـــى  البحرينـــي،  الصحافـــي  الجســـم 

مخرجات المجتمع ككل.
وعبـــرت األبيوكـــي عـــن تقديرهـــا لرئيـــس 
التحرير مؤنس المردي وسكرتير التحرير 
راشـــد الغائـــب وبقية الكـــوادر األخرى في 
الدفـــع بالعمل الصحافي البحريني ليحقق 

المكانة التي يستحقها.

وفـــي مشـــاركة للمحاميـــة ســـناء محمـــد 
قالـــت “أنا محامية وإحـــدى خريجات هذا 
البرنامـــج، ولقـــد لفت نظري وأنـــا أقرأ هذا 
عـــن الموضـــوع، أن هنالـــك شـــريحة فـــي 
المجتمـــع تدلـــي بمـــا لديهـــا، وقـــد توصـــل 

المعلومـــة لكن دون أن يشـــار لهـــا، فإذا تم 
تقديـــم الضمـــان لهـــم، فهـــل يســـتطيعون 
اإلفصـــاح عما لديهـــم إذا ما شـــعروا بأنهم 

سيكونون في أمن وأمان؟”.
وتســـاءل عضـــو رابطـــة خريجـــي برنامج 

التبـــادل الثقافـــي محمـــد أحمـــدي “ما أبرز 
المخاطر المترتبـــة على عمل صحافي ما، 
كاختيار الموضوعات الحساسة، والكتابة 
كونـــي  اآلخـــر  “الســـؤال  وزاد  عنهـــا؟”. 
مهتمـــا بالتحـــول التكنولوجـــي، فمـــا دور 

التكنولوجيـــا فـــي إحداث ثـــورة في عمل 
التحقيق الصحافي بشكل عام؟”.

وبدورها، قالت طيبة الشيخ وهي خريجة 
من جامعة البحرين “بسبب تطور البرامج 
مصطلحـــات  لدينـــا  وجـــدت  الجامعيـــة 

جديـــدة أوجـــدت بنـــا الشـــغف للبحث في 
غوغل، مع تغير المفاهيم الجديدة”.

وتساءلت أيضا شـــيماء عبدالكريم، وهي 
تقييـــم  نســـتطيع  “كيـــف  إعـــام  خريجـــة 

التحقيق لكي يخرج بالشكل الناجح؟”.

االستعانة بالتكنولوجيا إلحداث ثورة في التحقيق الصحافي
األبيوكي: “^” عززت مفاهيم العمل الصحافي الحديث... أحمدي:

بجامعـــة  المســـاعد  اإلعـــام  أســـتاذ  ^ثمـــن 
البحريـــن عدنـــان بومطيـــع دور صحيفـــة “الباد” 
بمساندة طلبة الجامعات، بقوله “أعبر عن شكري 
وتقديـــري للصحيفة ولدورها المشـــهود في دعم 

طاب الجامعات”.
جـــًدا،  جميلـــة  “التجربـــة  أن  بومطيـــع  وأضـــاف 
أخوضها دائًما في كل فصل وكل سنة مع الطاب 
لدخول معترك الصحافة االســـتقصائية مباشـــرة. 
وبعـــد عمـــل المقابلـــة الصحافيـــة يقـــوم الطالـــب 
باقتراح موضوع لبحثه وتقديمه ومناقشـــته، ثم 

نشره على مسؤوليته في الصحافة المحلية”.
وزاد “الجميـــل بـــأن صحيفـــة )البـــاد( هـــي أكثـــر 

قســـم  رئيـــس  بذلـــك  ومعنـــا  تفاعـــًا،  الصحـــف 
المنوعـــات والثقافـــة طـــارق البحـــار الـــذي يعاني 
الكثيـــر مـــن عمـــل الطـــاب، ولكـــن قبل أن ينشـــر 
الطالـــب، يمـــر بمرحلـــة إعـــداد مهنـــي وأكاديمـــي 
ونظري، نجعله بالفعل بمستوى التحدي الحقيقي، 
لخـــوض هـــذه التجربـــة”. وتابـــع “لذلـــك، أقول إن 
الصحافـــة االســـتقصائية لم تعد جـــزءا في مقرر 
التحرير الصحافي، وإنما تخصص مستقل بذاته 
في الجامعات البريطانيـــة واألميركية، وبالفصل 
الثانـــي كنـــا فـــي ســـباق مع الزمـــن؛ إلعـــداد خطة 
جديـــدة لقســـم اإلعـــام، ووجدنـــا بـــأن الصحافة 
االســـتقصائية كمقـــرر موجود فـــي كل الجامعات 

الخليجية المرموقة والمعتبرة”.
وأردف بومطيـــع أن “الصحافـــة االســـتقصائية لم 
تعد شـــيًئا فائًضا، أو من الثراء العملي أو المهني، 
بقـــدر مـــا تحولـــت إلـــى عمـــل أصيـــل فـــي ذلـــك، 
والجميـــل هنـــا وبعـــد اســـتعراض بعـــض الزمـــاء 
تجاربهـــم في هـــذا المضمـــار، هو إحـــدى طالبات 
المقرر التي اســـتطاعت نشر تحقيق متكامل في 
صحيفة األيام، واســـتلزم بعدها بيوم نزول سمو 
رئيـــس الـــوزراء األمير الراحل خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه إلى منطقـــة قالي، ما 
يعكـــس الترحيـــب من قبـــل الجهات بهـــذا العمل، 

واالهتمام بما ذكر به”.

“^” أكثر الصحف تفاعال مع الطلبة... بومطيع:

الصحافة االستقصائية مقرر بالجامعات الخليجية المرموقة

عدنان بومطيع

علياء أبو شهبة

راشد الغائب
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القضيبية - مجلس الشورى

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
ســـمر  الكاتبـــة  الصالـــح،  علـــي 
األبيوكي، والتي أهدته نســـخة من 
أطروحـــة الدكتوراه تحـــت عنوان: 
“أثـــر اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي فـــي األداء االبتـــكاري: 
دراســـة ميدانية علـــى العاملين في 
قطـــاع اإلعـــام بمملكـــة البحرين”، 

من جامعة الخليج العربي.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على 

مـــا بذلته األبيوكي لنيلها الدكتوراه 
التخصصيـــة فـــي األداء االبتكاري، 
متمنيـــًا لهـــا المزيـــد مـــن التوفيـــق 
والنجاح؛ إلثـــراء المجال اإلعامي 
بإصـــدارات أخـــرى تعـــود بالفائـــدة 
علـــى الباحثين والعامليـــن في هذا 
المجال، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
البـــارزة  العلميـــة  باإلســـهامات 
مختلـــف  فـــي  الشـــابة  للكفـــاءات 

المجاالت. 

الصالح يتسلم نسخة من أطروحة 
الدكتوراه للكاتبة سمر األبيوكي

المنامة - وزارة العدل

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
الثاثـــاء، ســـفير  أمـــس  المعـــاودة، 
الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين ستيفن بوندي.
بمســـتوى  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 

المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة الصديقـــة، وما تشـــهده 
من تطور ونماء مســـتمر في ســـائر 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت، 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الصديقيـــن. وتم اســـتعراض ســـبل 
تعزيز أوجه التعاون المشـــترك في 

المجالين العدلي والقانوني.

تعزيز التعاون العدلي مع الواليات المتحدة

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون البلديات 
فـــي  المبـــارك  وائـــل  والزراعـــة 
مكتبـــه بشـــؤون البلديات ســـفير 
جمهوريـــة الصين الشـــعبية لدى 
حبيـــب  أنـــور  البحريـــن  مملكـــة 
التعـــاون  مجـــاالت  لبحـــث  هللا، 
المشترك بين الجانبين خصوصًا 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والثـــروة 

السمكية.

واســـتعرض الوزيـــر مـــع الســـفير 
المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة وتطويـــر 
واالســـتفادة  الســـمكية  الثـــروة 
فـــي  الصينيـــة  الخبـــرات  مـــن 
هـــذه القطاعات، متطلعـــًا لزيادة 
التعـــاون مـــع جمهوريـــة الصيـــن 
مصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الشـــعبية 

البلدين الصديقين.

االستعانة بالخبرات الصينية لتطوير الثروة السمكية

إجراء مراجعة شاملة للمناهج في الروضات
توظيف التقنية بمواقف تعليمية تفاعلية خاصة باألطفال

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أّكـــد 
الـــوزارة  اهتمـــام  النعيمـــي،  ماجـــد 
المتعّلقـــة  والبرامـــج  باالســـتراتيجيات 
باالحتياجات التعليمية لمرحلة الطفولة 
المبكـــرة، وذلك من خال توجيه العناية 
الخاصة لتطوير مناهج رياض األطفال، 
وكل ما يتعلق بهذا القطاع من سياسات 
الفئـــات  جميـــع  ووضـــع  وتشـــريعات، 
العمرية في الحضانات ورياض األطفال 
تحـــت مظلـــة قطـــاع واحـــد هـــو قطـــاع 
التعليم المبكر، تشرف عليه جهة رقابية 
واحـــدة وهـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
وأفضـــل  العالميـــة  بالتوجهـــات  أســـوًة 

الممارسات الدولية على هذا الصعيد.  
وأضـــاف الوزيـــر أن المختصيـــن بـــإدارة 
المناهـــج قـــد قاموا بإعداد إطـــار مناهج 
التعليـــم المبكـــر؛ وذلـــك لاسترشـــاد بـــه 
باعتبـــاره وثيقـــة مرجعّية مهّمـــة َيجِري 
الرجـــوع إليها لتنظيم عمل المؤّسســـات 

التعليميـــة فـــي مرحلـــة التعليـــم المبكر، 
وفـــي عملية إعداد مناهج نوعية خاصة 
بهـــذه المرحلـــة، كمـــا تم إجـــراء مراجعة 
شاملة لمناهج رياض األطفال والمكّونة 
مـــن ثمانـــي خبـــرات للطفـــل، إضافة إلى 
أدّلـــة المعّلميـــن، وأدّلـــة أوليـــاء األمـــور، 
لجميـــع  مّجاًنـــا  توفيرهـــا  يتـــّم  والتـــي 
الريـــاض بالمملكـــة، حيـــث تعمـــل إدارة 
المناهج على مراجعتها مراجعة دورّية؛ 
لتطويـــر خبرات الطفل بما يتماشـــى مع 
الـــرؤى الوطنّية، لتنشـــئة جيل واٍع يعّتز 
بهوّيتـــه، ويجـــد فرصـــًا مثمـــرة لتنميـــة 
إمكاناتـــه، وتشـــكيل مهاراتـــه المعرفية، 
واالجتماعيـــة، والوجدانيـــة، وتأســـيس 
قيمه األخاقية، والتي بدورها تساعده 
مســـتقباً علـــى النجـــاح فـــي التحصيـــل 
والتكّيف مـــع الحياة؛ بما ينعكس إيجابا 
علـــى التنمية االجتماعيـــة واالقتصادية 

لوطنه، ويحّقق له التقّدم واالزدهار. 

وأشار الوزير إلى أن عملية المراجعة قد 
شـــملت أدلـــة للمعلمين لتوضيـــح أهمية 
الخبـــرة، واألدوار المطلوبـــة مـــن المعّلم 
لتوظيفها في الصّف على النحو األمثل، 
للخبـــرة  األساســـّية  الكفايـــات  وأهـــّم 
وأهدافهـــا، إضافـــة إلـــى شـــرح مفّصـــل 
عـــن فتـــرات البرنامج اليومـــي لألطفال 
وعوامـــل النجـــاح فيه، كما تـــّم االعتناء 

لتقديـــم  األمـــور  أدّلـــة ألوليـــاء  بتأليـــف 
والتوجيهـــات  اإلرشـــادات  مـــن  جملـــة 
مســـاعدة  كيفيـــة  حـــول  والمقترحـــات 
المنهـــج  مـــع  التعامـــل  علـــى  أطفالهـــم 
وخبراتـــه، وذلـــك بوصفهـــم شـــركاء في 
عمليـــة التعليـــم، وتأكيـــدًا علـــى عمليـــة 
التواصـــل بيـــن أوليـــاء األمـــور وريـــاض 

األطفال.
وفيما يتعلق بإدراج التقنية في المناهج 
الدراســـية، أوضـــح الوزيـــر أنـــه قـــد تـــم 
إعداد أنشـــطة إثرائّية متنّوعة بتوظيف 
التقنّية؛ لدعم المنهج الدراســـّي بمواقف 
تعليمّية تفاعلّيـــة تعّزز دور التكنولوجيا 
فـــي خدمة العمليـــة التعليميـــة، وتضمن 
التربويـــة  الممارســـات  أفضـــل  توفيـــر 
األطفـــال،  الحديثة لتعليـــم  والمناهـــج 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  مهـــارات  ولصقـــل 
لديهم؛ ســـعًيا نحو بناء جيل متمّكن من 

مهارات العصر ومتطّلباته.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

نؤيد توطين الوظائف في مختلف القطاعات اإلنتاجية
تحفيز الشباب الخليجي على االنخراط في “الخاص”... وزير العمل:

التقى وزير العمل جميل حميدان، المدير 
العـــام للمكتـــب التنفيـــذي لمجلس وزراء 
العمل ووزراء الشؤون االجتماعية بدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
عامر الحجـــري، وذلك أمس الثاثاء في 

مكتبه بالوزارة.
وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث ســـبل تطويـــر 
مجلـــس  دول  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
التعاون فـــي المجـــاالت العمالية وتنمية 
المـــوارد البشـــرية الوطنية، واالســـتفادة 
مجـــال  فـــي  الناجحـــة  التجـــارب  مـــن 
توظيف المواطنيـــن وتأهيلهم لاندماج 
فـــي أســـواق العمـــل، فضـــاً عـــن تطويـــر 
برامج الحماية االجتماعية للباحثين عن 
عمل والقوى العاملة الوطنية في القطاع 

الخاص.
أن  حميـــدان  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

العديـــد مـــن دول المجلس تشـــهد الكثير 
مـــن التجـــارب والمبـــادرات الناجحة في 
مجـــال توطيـــن الوظائـــف فـــي مختلـــف 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة، منوهـــا بضـــرورة 
نقل هذه التجـــارب وتعميمها بين الدول 
أســـواق  تشـــابه  علـــى ضـــوء  األعضـــاء، 
العمـــل الخليجيـــة، مؤكـــدا أهميـــة خلـــق 
الشـــباب  لتحفيـــز  النوعيـــة  المبـــادرات 
الخليجـــي علـــى االنخـــراط في منشـــآت 

القطـــاع الخاص واالســـتفادة من الفرص 
الوظيفية في أســـواق العمل، على ضوء 
توفيـــر الحكومـــات حـــزم الدعـــم لتأهيل 
واستقطاب الباحثين عن عمل للمشاركة 

في مسيرة التنمية بدول المجلس.
التنفيـــذي  العمـــل المكتـــب  ودعـــا وزيـــر 
لمجلـــس وزراء العمـــل ووزراء الشـــؤون 
االجتماعيـــة إلـــى تكثيـــف الجهـــود فـــي 
مجـــال إعـــداد الدراســـات المقارنـــة بيـــن 

مجـــال  فـــي  األعضـــاء  الـــدول  تجـــارب 
تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوطين 
الوظائـــف، فضـــاً عن دراســـة التحديات 
المســـتقبلية التـــي تواجه أســـواق العمل 
والتشـــريعات  بالنظـــم  االرتقـــاء  بهـــدف 
أكثـــر  األســـواق  هـــذه  وجعـــل  العماليـــة 
االقتصاديـــة  للمتغيـــرات  مواكبـــة 

واالجتماعية.
مملكـــة  بدعـــم  الحجـــري  أشـــاد  بـــدوره، 
البحرين لألنشـــطة والبرامـــج التي يقوم 
بهـــا المكتـــب التنفيذي والـــذي يتخذ من 
البحريـــن مقـــرا لـــه، معربـــا عـــن تقديـــره 
لدور البحرين ووزير العمل في اســـتمرار 
دعـــم المكتب وتوفير جميع التســـهيات 
وتســـخير اإلمكانات له ليقوم بدوره في 
تحقيق أهدافه المنشـــودة على مســـتوى 

مجلس التعاون.

المنامة - وزارة العمل

عالج 400 حالة من الجلطات القلبية خالل 6 أشهر
مركز محمد بن خليفة بن سلمان يطلق حملة “قلبك أمانة”

أطلق مركز محمد بن خليفة بن ســـلمان 
حملـــة  للقلـــب  التخصصـــي  خليفـــة  آل 
“قلبك أمانة” لتواكـــب البرنامج الوطني 
لعـــاج الجلطـــات القلبيـــة الحـــادة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي تم البـــدء فيه 
باألول من شهر يناير للعام 2022، بهدف 

عـــاج حـــاالت الجلطات القلبيـــة الحادة 
عـــن طريـــق إجـــراء القســـطرة العاجية 
الفوريـــة في أســـرع وقـــت ممكـــن، وبما 
يســـهم في خفض المضاعفـــات الناجمة 

عنها ونسب الوفيات.
وأّكـــد المديـــر التنفيـــذي للمركـــز اللـــواء 

طبيب فؤاد سعيد أّن تطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي تعـــّد أولوية 
من أولويات العمـــل الحكومي التي يتم 
تنفيذهـــا حرصـــا علـــى صحـــة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
وقال إّن حملـــة “قلبك أمانة” تهدف إلى 
دعـــم البرنامج الوطنـــي لعاج الجلطات 
توفيـــر  طريـــق  عـــن  الحـــادة،  القلبيـــة 
المعلومـــات األساســـية وتثقيـــف العاّمة 
زيـــادة  وبالتالـــي  القلـــب،  أمـــراض  عـــن 
وعيهـــم عـــن عوامل الخطـــر واألعراض، 
وأفضل ُســـُبل العـــاج المتعلقة بأمراض 

الشرايين التاجّية.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم التركيـــز في هذه 
الحملـــة علـــى أعـــراض الجلطـــة القلبيـــة 
واإلشـــارات التحذيرية التـــي تصاحبها، 
باإلضافة إلى مـــا يتوّجب على المريض 
األعـــراض،  بتلـــك  الشـــعور  عنـــد  فعلـــه 
وأفضل طـــرق عـــاج الجلطـــات القلبية 
الحـــادة في الوقـــت الحالي مـــع ضرورة 
 )999( الطـــوارئ  رقـــم  علـــى  االتصـــال 
وطلـــب المســـاعدة الطبيـــة، منّوًهـــا بأّن 
ذلـــك يعتبـــر عامـــًا أساســـًيا يســـهم في 
التقليل من ِنَسب الوفيات والمضاعفات 
التـــي ُتصاحب الجلطـــات القلبية الحاّدة 
خصوصـــا فـــي حال تـــم الحصـــول على 
الرعايـــة الطبيـــة خـــال ســـاعتين منـــذ 

الشعور باألعراض.
مـــن جهتـــه، صـــرح رئيـــس قســـم القلب 
لعـــاج  الوطنـــي  البرنامـــج  ورئيـــس 
العميـــد  الحـــادة  القلبيـــة  الجلطـــات 
طبيـــب هيثم أميـــن بـــأن البرنامج يقوم 
بربـــط جميـــع المستشـــفيات الحكومية، 
ومراكز الرعاية األولية، والمستشـــفيات 
إلـــى  باإلضافـــة  الخاّصـــة،  والعيـــادات 
اإلســـعاف الوطنـــي، مـــع مركـــز الشـــيخ 
محمـــد بن خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
منظومـــة  عبـــر  للقلـــب،  التخصصـــي 
متكاملـــة تضمـــن النقل الســـريع لمرضى 
مـــن جميـــع  الحـــادة  القلبيـــة  الجلطـــات 
تلـــك المؤسســـات الصحيـــة إلـــى مركـــز 
القلـــب فـــي عوالي عن طريق اإلســـعاف 

الوطني، مشـــيًرا إلـــى أنه يتم اســـتقبال 
هـــؤالء المرضـــى على مدار الســـاعة عن 
طريـــق فريق طبي مختـــص يتكون من 
أطبـــاء وطاقـــم تمريـــض وفنييـــن يقوم 
بقبول هـــذه الحاالت وإجراء القســـطرة 
العاجيـــة الفوريـــة مع تركيـــب الدعامة 
التاجيـــة، حيـــث تعتبـــر هـــذه الطريقـــة 

المثلى لعاج الجلطات القلبية الحادة.
وأضـــاف أنـــه تـــم خال الشـــهور الســـتة 
األولـــى منـــذ البـــدء بالبرنامـــج عـــاج ما 
يفـــوق 400 حالـــة من الجلطـــات القلبية 
لـــدى المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة 
البحرين، وقال إّن هذه الحملة اإلعامية 
مـــن المقرر أن تســـتمر لمدة ســـنة كاملة، 
ـــمة علـــى مراحـــل عـــدة،  وســـتكون ُمقسَّ
إذ يتـــم من خالهـــا تعزيز ثقافـــة العاّمة 
فـــي ُســـُبل الوقايـــة مـــن أمـــراض القلب 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع الجلطـــات القلبية 
الحـــادة عنـــد حدوثهـــا، وهـــذا يســـتلزم 
ضـــرورة اتخاذ خطوات من قبل الجميع 
نحـــو التغييـــر إلـــى نمـــط حيـــاة صحي، 
وبالتالي السيطرة على األمراض القلبية 
الوعائيـــة والتـــي تعتبر الســـبب الرئيس 
للوفـــاة في العالم. وتابـــع بأن من الركائز 
األســـاس لهذه الحملة أيًضا نشـــر الوعي 
بكيفيـــة التعامـــل مـــع الجلطـــات القلبية 
الـــدور الرئيـــس  عنـــد وقوعهـــا، وشـــرح 
الـــذي يقـــوم به مركـــز محمد بـــن خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي للقلب 
ضمـــن هـــذه المنظومـــة المتكاملـــة التي 
تســـعى بالدرجة األولى وبشكل أساسي 
إلى خفض نســـب الوفيـــات الناجمة عن 

أمراض القلب في مملكة البحرين.

(أمراض الشرايين التاجية)

أمـراض
القـلـب
التاجية

1 2 3

بالتعاون مع:

عوالي - مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب



8 شــروط لطلــب ترخيــص جمــع المــال لألغــراض الدينيــة
“العدل” تحذر من استغالل التبرع لغايات أخرى

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أطلقـــت 
اإلسالمية واألوقاف حملة توعية تابعة 
لمكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال 
لألغراض الدينية “جمع التبرعات إلتزام 
ومســـؤولية”، حيـــث حرصـــت القرارات 
علـــى  الدوليـــة  واالتفاقيـــات  الوطنيـــة 
تنظيـــم جمع األمـــوال ووضع الوســـائل 
الالزمـــة لضمـــان عـــدم اســـتغاللها فـــي 
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وحذرت الـــوزارة في منصاتهـــا الرقمية 
مـــن الرســـائل النصيـــة المجهولـــة التـــي 
دون  خيريـــة  لغايـــات  التبـــرع  تطلـــب 
التحقـــق مـــن مصدرهـــا والترخيص لها، 
حيث قيام الفرد بالتبرع ألشخاص غير 
مرخصين قد يؤدي إلى استغالل التبرع 

ألغـــراض غيـــر مشـــروعة، وفـــي حـــال 
الرغبـــة بمزاولـــة جمـــع المـــال لألغراض 
الدينيـــة يجب الحصول على الترخيص 

الالزمة.
وحثـــت الـــوزارة علـــى ضـــرورة التحقق 
مـــن وجود ترخيص للجهـــات أو األفراد 
الجامعـــة للمـــال قبـــل التبـــرع،  بهـــدف 
تنظيم جمع المال وتعزيز مبدأ الشفافية 
والمسؤولية بين المتبرع وجامع المال.

وأضاف أنـــه يمكن لألفـــراد التحقق من 
قوائـــم المرخـــص لهـــم لجمع المـــال من 
خالل زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي 
التابـــع لمكتـــب جمـــع المـــال لألغـــراض 

الدينية.
التقـــدم  طـــرق  الـــوزارة  بينـــت  كمـــا   
بطلبـــات جمع المال لألغـــراض الدينية 
من خالل التواصل المباشـــر مع مكتب 

قيد طلبات الترخيص، حيث يشـــترط 
في مقدم طلب الترخيص لجمع المال 
لألغـــراض الدينيـــة أن يكـــون بحريني 
الجنســـية، أن يكون الشخص طبيعيا، 
أن يكـــون كامـــل األهليـــة، أن ال يكـــون 
لمقدم الطلب ترخيص ساري المفعول، 
أن ال يكـــون قـــد صـــدر ضـــده أحـــكام 
نهائيـــة فـــي جنايـــة أو جنحـــة، ُحســـن 

السيرة والسلوك.
وأكـــدت الـــوزارة ضـــرورة اســـتيفاء 8 
شروط بشـــأن البيانات الالزمة لتقديم 
طلـــب الحصـــول علـــى ترخيـــص جمع 
المال لألغـــراض الدينية، منهـــا بيانات 
التواصـــل،  وقنـــوات  الطلـــب  مقـــدم 
تحديد الغرض من جمع المال، تحديد 
طريقة جمع المـــال، تحديد فترة جمع 
المـــال،  جمـــع  أماكـــن  تحديـــد  المـــال، 

تحديـــد كيفية صـــرف األموال، بيانات 
المستفيد في الخارج أو جهة التحويل 
مـــن الخارج )إن ُوجد(، بيانات حســـاب 
المستفيد في الخارج أو جهة التحويل 
مـــن الخارج، أما الوثائق الالزم إرفاقها 
بطلـــب الحصـــول على ترخيـــص جمع 
المال لألغراض الدينية، بطاقة الهوية 
األصليـــة لمقـــدم الطلب، كشـــف أصلي 
للحســـاب المصرفي المخصص لغرض 
جمـــع المـــال )يظهر فيه اســـم المصرف 
واســـم ورقـــم ورصيـــد الحســـاب( بعد 
الموافقة المبدئية على الطلب، إضافة 
إلثبـــات طبيعة الغرض المطلوب ألجل 
لجمع المال، نسخة من هوية المستفيد 
مـــن تحويـــل المـــال إلـــى الخـــارج )إن 
ُوجد( ونســـخة من هوية جهة تحويل 

المال من الخارج )إن ُوجد(.
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نوف الزياني تحوز شهادة الماجستير بمجال العدالة الجنائية الدولية
حصلت الطالبة نوف الزياني على شهادة 
الماجســـتير مـــن معهـــد العدالـــة الجنائية 
بجامعة بورتســـموث بالمملكـــة المتحدة، 
االتجـــار  “مكافحـــة  بعنـــوان  بحثهـــا  عـــن 
بالبشـــر كجريمة في مملكـــة البحرين في 
ظل نظـــام العدالة الجنائية”، حيث تناول 
البحث التطور المســـتمر في التشـــريعات 
والقوانيـــن التـــي تجـــرم االتجـــار بالبشـــر 
المتالعبيـــن  ومكافحـــة  أنواعـــه  بجميـــع 
والمســـتغلين لحاجة البشر، وما قامت به 
حكومـــة مملكة البحريـــن من تغيرات في 
إجـــراءات وأنظمـــة مكافحـــة هـــذا النوع 
مـــن الجرائـــم بما يتوافـــق مـــع االتفاقات 
اســـتجاب  وكيـــف  الدوليـــة،  والمعاييـــر 
وتعامل نظام العدالة الجنائية في مملكة 
البحرين لهذا النوع من الجرائم، وحققت 
المملكة قفزة نوعيـــة رفعت من تصنيفها 
 Tier( العالمـــي إلى مســـتوى الفئـــة االولى

قانـــون  بإصـــدار  وذلـــك   ،2008 العـــام   )1
والـــذي  باألشـــخاص  االتجـــار  لمكافحـــة 
أعلنـــت المملكـــة بموجبه أن هـــذا االتجار 
يعـــد نشـــاط مخالـــف للقانون ومحاســـبة 
الجنـــاة ومعاقبتهـــم، ومن ضمـــن أحكامه 
اعتبـــار الدعـــارة نشـــاطا غيـــر قانوني في 
الدولـــة، وحمايـــة العامـــالت والوافـــدات، 
الجنســـي وعمـــل  االســـتغالل  ومكافحـــة 

األطفال.
كمـــا انضمت المملكـــة إلـــى اتفاقية األمم 
المنظمـــة  الجريمـــة  لمكافحـــة  المتحـــدة 
وبروتوكوليهـــا المكمليـــن لهـــا، واالتفاقية 
 ،1926 العـــام  المبرمـــة  بالـــرق  الخاصـــة 
 ،1953 العـــام  بالبروتوكـــول  والمعدلـــة 
الـــرق  إلبطـــال  التكميليـــة  واالتفاقيـــة 
وتجارة الرقيـــق واألعراف والممارســـات 
الشـــبيهة بالـــرق للعـــام 1956. وما حققته 
المملكـــة وتحققـــه بصـــورة مســـتمرة مـــن 

راعية وحماية لحقوق اإلنســـان، وإنشـــاء 
المؤسســـات المعنية بتنفيـــذ القوانين في 
ســـوق  تنظيـــم  وهيئـــة  الداخليـــة  وزارة 
التـــي  العمـــل، وغيرهـــا مـــن المؤسســـات 
ترعـــى حقـــوق اإلنســـان بما فيهـــا االتجار 
بالبشـــر. كمـــا طـــورت الحكومـــة األنظمـــة 
لتعزيـــز حمايـــة ودعـــم ضحايـــا االتجـــار 
بالبشـــر، وتشـــمل توفيـــر مالجـــئ آمنـــة، 
والدعـــم  القانونيـــة  المشـــورة  وتقديـــم 
المالـــي، وتقـــدم خدمـــات حمايـــة كاملـــة 

للضحايـــا، إضافـــة إلـــى تعديـــل وإصـــالح 
نظـــام حـــل نزاعـــات العمـــل المختلفة من 
خـــالل اتبـــاع نهج يركـــز العدالـــة وتنظيم 
العالقـــة بيـــن العامـــل وصاحـــب العمـــل، 
وعـــززت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل أيضا 
الخالفـــات  حـــاالت  إدارة  فـــي  مناهجـــا 

فـــي العمل بالتعـــاون مـــع وزارة الداخلية 
والهيئـــات  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
وتـــم  األجنبيـــة،  والســـفارات  الحكوميـــة 
إجراء إصالحـــات مهمة في قانون العمل 
البحرينـــي لكـــي يكـــون للعمـــال الحق في 
الحصـــول على عقـــود عمل مـــن أصحاب 
العمـــل، مـــع تحديـــد كل التفاصيل بشـــأن 
الوظيفـــة واألجـــور واإلجـــازات الســـنوية 

والمزايا األخرى.
كما أوضحت نتائج الدراسة آثار الشريعة 
اإلســـالمية في الحد من االتجار بالبشـــر، 
ومـــا تعتمده مملكـــة البحرين مـــن أحكام 
الشـــريعة وتبـــذل جهـــودا متســـقة لتعزيز 
القيـــم اإلســـالمية لتوفر مكانة متســـاوية 
للرجال والنساء على حد سواء، وواجب 
حمايـــة الجميـــع من مواطنيـــن ومقيمين، 
وهـــو مـــا ينعكـــس فـــي أحـــكام القوانيـــن 
المحلية والتي توفر الحماية والمســـاواة 

للمرأة في مختلف المجاالت.
مـــن  بمجموعـــة  الدراســـة  وخرجـــت 
العديـــد  توفيـــر  أهمهـــا  مـــن  التوصيـــات، 
مـــن البيانـــات النوعيـــة والكميـــة، والقيام 
بعمـــل العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث 
ذات العالقة بموضوعات االتجار بالبشـــر 
فـــي المنطقـــة عمومـــا، ومملكـــة البحرين 
خصوصا، وإجراء المقابالت مع الضحايا 
وظروفهـــم  تجربتهـــم  علـــى  للتعـــرف 
المعيشـــية، ودراسة حالة العمالة المنزلية 
في البالد، فضال عن القيام ببرامج توعية 
للتعريـــف باألنظمة والقوانيـــن، والحقوق 

والواجبات.
يذكـــر أن هـــذا البحـــث العلمـــي قـــد حـــاز 
إعجـــاب فريـــق المحكميـــن فـــي الجامعة 
البحرينيـــة  الطالبـــة  ونالـــت  البريطانيـــة، 
الماجســـتير فـــي  الزيانـــي شـــهادة  نـــوف 

مجال العدالة الجنائية الدولية.

تطوير مستمر 
لتشريعات مكافحة 
اإلتجار بالبشر في 

المملكة

نوف الزياني

قــرار بإنشــاء “وحــدة جرائـــم المخـــدرات”
تختص في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

فـــي إطـــار تحديـــث الهيـــكل التنظيمـــي 
للنيابـــة العامة،؛ بغرض إيجاد التخصص 
الدقيـــق فـــي التحقيـــق والتصـــرف فـــي 
الخطـــورة  ذات  الجرائـــم  نوعيـــات 
واالقتصاديـــة،  واالجتماعيـــة  الجنائيـــة 
القضائيـــة  المالحقـــة  ضمـــان  وبهـــدف 
في الداخـــل والخـــارج، ولتعزيز الجهود 
الوطنيـــة فـــي مواجهـــة تلـــك الجرائـــم، 
البوعينيـــن  علـــي  العـــام  النائـــب  أصـــدر 
أمس القرار رقم 32 لســـنة 2022 بإنشاء 
وحدة متخصصة بمسمى )وحدة جرائم 
المخدرات( تتبع نيابة محافظة المحرق، 
وتتكون من عدد كاٍف من أعضاء النيابة 
العامة لتختص بالتحقيق والتصرف في 
جرائـــم المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية، 
ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن جرائـــم ارتباطًا ال 
يقبـــل التجزئـــة، ولينبســـط اختصاصهـــا 

هذا على سائر إقليم المملكة.
كمـــا أنـــاط النائـــب العـــام بوحـــدة جرائم 
المخدرات التنسيق مع النيابات األخرى 
ونيابـــة تنفيذ األحـــكام ومكتب التعاون 
الدولي وحقـــوق اإلنســـان لتعميم أوامر 
اإلجـــراءات  والتخـــاذ  دوليـــًا  القبـــض 
واالتفاقيـــات  القانـــون  فـــي  المرســـومة 
الدوليـــة لتســـليم المتهميـــن والمحكـــوم 
القضائيـــة،  اإلنابـــات  وتنفيـــذ  عليهـــم 
وكذلـــك لتتبع وضبط التدفقـــات المالية 

غير المشروعة، وعائدات الجرائم.
وقد أوجـــب القرار علـــى الوحدة تقديم 
تقريـــر نصـــف ســـنوي إلـــى النائـــب العام 
حول مجريات عملها وســـير التحقيقات 
المـــواد  ألنـــواع  يتضمـــن حصـــرًا  فيهـــا، 
ومصادرهـــا  المضبوطـــة  المخـــدرة 
وكمياتهـــا، ومـــا يكشـــف عنـــه الواقع من 

طرائق مســـتحدثة في ارتكاب الجريمة 
فـــي  المملكـــة  اســـتراتيجية  لتعزيـــز 

مكافحة تلك الجرائم.
وفضالً عن الدور القضائي الذي تضطلع 
بـــه الوحدة، فإنها تختـــص بموجب قرار 
إنشـــائها بالتنســـيق مع الجهات الوطنية 

جرائـــم  بمكافحـــة  المعنيـــة  والدوليـــة 
المخـــدرات؛ لتعزيز أوجـــه التعاون فيما 
بينهـــا، ودعـــم الجهود الدوليـــة لمكافحة 
الجريمة في صورتهـــا المنظمة والعابرة 
وصـــوالً  المقترحـــات  وإبـــداء  للحـــدود، 
مـــن  النوعيـــة  لهـــذه  فاعلـــة  لمكافحـــة 
الجرائـــم ولضمـــان المالحقـــة القضائية. 
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر على 
مدار السنوات الماضية قرارات متتابعة 
بإنشـــاء العديد من النيابات المتخصصة 
المســـتدامة  النيابـــة  خطـــة  إطـــار  فـــي 
للتطويـــر، كان لها أبلغ األثر في اإلحاطة 
التامـــة بصور الجريمة وســـرعة اإلنجاز، 
وفـــي تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة، ومنهـــا 
ونيابـــة  باألشـــخاص،  اإلتجـــار  نيابـــة 
الجرائم المالية وغسل األموال، ووحدة 

جرائم التهرب الضريبي التابعة لها.

المنامة - بنا

حثـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
األفـــراد  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
الراغبين المواطنين والمقيمين 
بأداء مناســـك عمرة شهر محرم 
“عاشوراء” للعام الهجري 1444 
المقبل على ضـــرورة التأكد من 
قيـــام حمـــالت العمـــرة بتأميـــن 
المســـافرين المتجهين إلى مكة 
المكرمـــة قبل مغـــادرة األراضي 
البحرينيـــة، مع ضـــرورة تجنب 
االلتحاق بحمالت غير مرخصة 
رســـميًا مـــن الجهـــات الرســـمية 
ذات العالقـــة، إضافـــة لتجنـــب 
مخالطـــة اآلخريـــن المعتمريـــن 

في حال شعر الشخص المعتمر 
بأعراض مرضية.

وأكـــدت الـــوزارة فـــي مختلـــف 
عـــن  الرقميـــة  منصاتهـــا 
للمالحظـــات  أبوابهـــا  فتـــح 
خـــالل  مـــن  واالستفســـارات 
التواصل مع قسم شؤون الحج 
والعمرة بوزارة العدل والشؤون 
مـــن  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
خالل أرقـــام التواصـــل والبريد 
مبنـــى  زيـــارة  أو  اإللكترونـــي 
الشؤون اإلســـالمية بالقرب من 
مركـــز أحمـــد الفاتح اإلســـالمي 

بمنطقة الجفير.

نوا على  “العدل” للمسافرين: أمِّ
أنفسكم لعمرة محرم

اعتبارا من الشـــهر الجاري، فإنه 
لـــن يســـمح باســـتيراد منتجات 
السجائر التي ال تحمل الطوابع 
إلـــى  وصولهـــا  عنـــد  الرقميـــة 
شـــؤون الجمـــارك فـــي المملكـــة 
للتخليـــص، حيـــث تأتي مرحلة 
التطبيـــق خـــالل منتصف شـــهر 
يوليـــو الجـــاري علـــى منتجـــات 
السجائر المســـتوردة للبدء في 
مراحـــل تطبيـــق نظـــام الطوابع 
الرقمية على منتجات السجائر 

ومشتقات التدخين.
 وســـيتم في تاريـــخ 16 أكتوبر 
المقبـــل تطبيق مرحلة التطبيق 
داخـــل األســـواق المحليـــة فـــي 
جميـــع أرجـــاء المملكـــة، حيـــث 
يجب أن تحمل جميع مشتقات 
ومنتجـــات الســـجائر المتوافرة 
المحـــالت الطوابـــع  فـــي  للبيـــع 

الرقميـــة ويمنع بيـــع المنتجات 
التـــي ال تحتـــوي علـــى طوابـــع 

رقمية.
اســـتقبال  مرحلـــة  أن  يذكـــر 
طلبـــات الطوابـــع الرقميـــة مـــن 
لالنتقائيـــة  الخاضعيـــن  قبـــل 
المسجلين لدى الجهاز الوطني 
فـــي  تنفيذهـــا  تـــم  لإليـــرادات 
تاريـــخ 11 مـــارس الماضي من 
يعتبـــر  حيـــث  الجـــاري،  العـــام 
نظـــام الطوابـــع الرقميـــة نظـــام 
رقابـــي يهـــدف إلى تتبع الســـلع 
االنتقائية مـــن مرحلة التصنيع 
وصـــوالً إلـــى نقطة االســـتهالك، 
كمـــا يتـــم وضـــع طابـــع رقمـــي 
مخصص يحتوي على مميزات 
ورمـــوز أمنيـــة تهدف إلـــى منع 
تـــداول الســـلع االنتقائيـــة غيـــر 

األصلية.

ال سجائر مستوردة دون طوابع رقمية

“وحدة المخدرات” على خطى التجارب العالمية
تعد من أخطر الجرائم المؤثرة على اقتصادات الدول... محامون لـ“^”:

أشاد عدد من المحامين العاملين في سلك 
المحاماة واالستشـــارات القانونية بصدور 
القرار رقم 32 لســـنة 2022 بإنشـــاء وحدة 
متخصصة للتحقيق والتصرف في جرائم 
المـــواد المخـــدرة بمســـمى “وحـــدة جرائم 
المخدرات” تتبع نيابـــة محافظة المحرق، 
وتتكون من عـــدد كاف من أعضاء النيابة 
العامـــة لتختص بالتحقيـــق والتصرف في 

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.  
إلـــى ذلـــك، ثمـــن النائـــب الثانـــي لرئيس 
مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان 
البوعينييـــن  العـــام علـــي  النائـــب  قـــرار 
بإنشـــاء وحـــدة متخصصـــة فـــي جرائم 
مـــن  القـــرار  يعتبـــر  حيـــث  المخـــدرات، 
تنتهجهـــا  التـــي  التطويريـــة  القـــرارات 
العـــام  النائـــب  برئاســـة  العامـــة  النيابـــة 
والذي ســـيحدث نقلة تحديثية شـــاملة 

فـــي النيابـــة العامـــة تواكـــب التطورات 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  الحاصلـــة 
التشـــريعي أو اإلقليمـــي أو الدولـــي في 
األســـاليب الحديثـــة لمكافحـــة الجريمة 

وحماية المجتمع من الجرائم. 
نيابـــة  إنشـــاء  يعتبـــر  ســـلمان  وقالـــت 

متخصصـــة فـــي جرائـــم المخـــدرات من 
القـــرارات المهمـــة، مضيفـــة ان البحرين 
تعتبـــر من الدول التـــي اتبعت مجموعة 
القانونيـــة  واإلجـــراءات  اآلليـــات  مـــن 
كمـــا  الجريمـــة،  لمكافحـــة  الحديثـــة 
انضمـــت للعديد مـــن االتفاقيات الدولية 

الدولـــي  واإلقليميـــة والتعـــاون األمنـــي 
واإلقليمي لمكافحة المخدرات.

سرعة التنفيذ

إلـــى ذلـــك، اعتبـــر المحامي حمـــد الحربي 
تحديـــث الهيكل التنظيمـــي للنيابة العامة 
وإصدار القرار رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء 
وحـــدة متخصصة بمســـمى “وحدة جرائم 
المخدرات” تتبع نيابـــة محافظة المحرق، 
مـــن األمـــور الممتـــازة للحـــد مـــن انتشـــار 
الجريمة، حيث تحتاج القرارات واألحكام 
الجديدة التي تصدر آليات تنفيذ ســـريعة 
لتكون مســـاندة لتنفيذ القانون والقرارات 
وفـــق مـــا أتاحـــه القانـــون البحرينـــي، كما 
تحتاج الكثير من األمور المتعلقة بحماية 
آليـــة تنفيـــذ  المجتمـــع والعائلـــة والطفـــل 
المختصـــة؛  الجهـــات  قبـــل  مـــن  ســـريعة 

لحماية المجتمع كما هو مطبق عالميًا.

حمد الحربي

علي البوعينين

 جميلة سلمان

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول



منافـــذ  فتـــح  أعمـــال  “البـــاد”  رصـــدت 
جديـــدة فـــي شـــارع الشـــيخ ســـلمان بـــن 
حمـــد فـــي االتجـــاه نحـــو مدينة عيســـى، 
الصناعيـــة،  ســـلماباد  منطقـــة  مـــن جهـــة 
والمعروفة شـــوارعها بكثـــرة االختناقات 

واالزدحامات المرورية.
وقال عضو مجلس بلدي الشمالي فيصل 
شـــبيب لـ”البـــاد” إن طريـــق 804 والـــذي 
يخـــدم المنطقتين الصناعيـــة والتعليمية 
الكبـــرى  المحـــات  مـــن  واســـعًا  وعـــددًا 
كمنـــازل ودانوب وغيرها، حيث ســـيكون 
المنفذ األول من شارع الشيخ سلمان إلى 
المنطقـــة التعليميـــة، والثانـــي من شـــارع 

804 إلى شارع الشيخ سلمان.

وزاد “ســـيكون المنفذان خروجًا ودخوالً، 
الماكياتـــو،  ومقهـــى  مطعـــم  عنـــد  األول 
دانـــوب  متجـــر  مـــن  بالقـــرب  والثانـــي 

للمستلزمات واالحتياجات المنزلية”.
وتابـــع “هنـــاك ضغط شـــديد علـــى المنفذ 
الماصق إلشـــارة غـــاز البحريـــن، في كل 
االتجاهـــات، ناهيـــك عـــن وجـــود بعـــض 
اإلغاقات بها، سواء للقادمين من الرفاع 
أو مـــن جهـــة بوابة مدينة عيســـى، حيث 
يضطرون للدخول إلى مدينة عيسى من 
جهة كراج كانـــو “تويوتا” ويرجع لدخول 

سلماباد”.
وأكمـــل “وأيضـــا للخارجيـــن من ســـلماباد 
إلـــى المنامـــة، حيـــث إن الطريـــق مغلـــق، 

مما يضطر الســـائقين للذهاب إلى إشـــارة 
كـــراج كانو “تويوتا” والعـــودة مرة أخرى، 
أو دخول شـــارع الخدمـــات والذي يكون 

مزدحمًا أيضًا”.

شبيب: تخفف الضغط المروري على سلماباد الصناعية

“األشغال” تفتح منافذ جديدة بشارع الشيخ سلمان بن حمد

حســـن  الجلديـــة  األمـــراض  طبيـــب  أكـــد 
خلـــف حاجـــة جســـم اإلنســـان إلى شـــرب 
لترين إلى لترين ونصف من ســـوائل الماء 
يوميـــا خـــال فصـــل الصيف، الذي تشـــتد 
فيه درجـــات الحرارة فـــي منطقة الخليج 
احتياجـــات  لتعويـــض  وذلـــك  العربـــي، 
األجسام من السوائل التي ترفع من معدل 
الطاقـــة وترطيـــب البشـــرة والحفاظ على 
نســـبة األكســـجين إضافة لحاجة الجســـم 
للســـوائل والمـــاء يوميا في ظـــل األجواء 

الحارة.
وحـــذر خلـــف خـــال اتصـــال هاتفـــي مـــع 
“البـــاد” مـــن اإلفراط فـــي تنـــاول العصائر 
ذات السكر والنكتار وعصائر الشراب التي 

تحتـــوي على نســـبة عالية من الســـكريات 
والســـعرات الحراريـــة، حيـــث مـــن الممكن 
شـــرب العصائـــر الطبيعيـــة مـــن مـــرة إلـــى 
مرتين في األسبوع، أما العصائر الخضراء 
الخاليـــة مـــن الســـكر والســـعرات الحرارية 
بمختلـــف أنواعهـــا وأصنافهـــا مـــن الممكن 

شربها يوميا.
وحث خلف الرياضييـــن ومن يعملون في 
األجـــواء المفتوحـــة تحت ضوء الشـــمس 
العصائـــر  وســـوائل  الميـــاه  شـــرب  علـــى 

الخضراء بكثرة خال فترة النهار.
ومـــن جانـــب آخـــر قـــال خلـــف إن 20 % 
مـــن النـــاس لديهم حساســـية في البشـــرة 
واإلكزيمـــا ويفضـــل ألصحاب الحساســـية 
الجلدية ترك استخدام الكولونيا واللوشن 

والكريمات المعطرة، الن استخدام المواد 
المشـــبعة بنســـبة كحـــول ومـــواد عطريـــة 
يؤدي لجفاف البشرة ومشاكل الحساسية 
الجلدية، لذا ننصح بعض األفراد المصابين 
بأمـــراض الحساســـية الجلديـــة واالكزيمـــا 
والكريمـــات  الكولونيـــا  اســـتعمال  بعـــدم 

المعطرة بعد الحاقة بالشفرات.

20 % لديهم حساسية وأكزيما... خلف:

الماء والعصائر الخضراء للتغلب على حرارة الصيف

أجود أنواع العسل البحريني بأشجار القرم في توبلي
أكـــد النحـــال مصطفـــى جـــواد انخفاض 
معدل إنتاج العســـل المحلي خال فصل 
معـــدل  ارتفـــاع  بســـبب  وذلـــك  الصيـــف 
درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة التـــي تؤثر 
على إنتاج العســـل الطبيعي في المزارع، 
مشـــيرًا إلى أن الموســـم الرئيـــس إلنتاج 
عســـل السدر البحريني يكون في شهري 
نوفمبـــر وديســـمبر مـــن كل عـــام، حيـــث 
يكون فيـــه 80 % من العســـل البحريني 

من النوع السدر.
وقـــال فـــي حديـــث مـــع “البـــاد” إن فـــي 
العســـل  إلنتـــاج  مواســـم   3 البحريـــن 
الطبيعي، حيث يعتبر أشهر أبريل ومايو 
موســـما إلنتـــاج الصبـــار الهنـــدي وبدايـــة 
زهر العسل الذي ينتج فيه كميات قليلة 
من العســـل الطبيعي، وفي فترة شـــهري 
مايو ويونيو يســـمى “النيم”، وهو موسم 

اإلنتـــاج الغزير من العســـل المحلي الذي 
تتكاثر فيه زهـــر الصبار الحامض، حيث 
تعتمـــد المملكة واألســـواق المحلية على 
هذا الموســـم الربيعي الذي ينتج كميات 
عالية، إضافة ألهم موسم رئيس هو آخر 
60 يومًا من نهاية كل عام، حيث بإمكان 
10 خايـــا نحـــل إنتـــاج 70 كيلوجرامـــا، 
ويبـــاع كل كيلو بأســـعار تتـــراوح ما بين 

40 دينارا ولغاية 30 دينارا.
وذكـــر بـــأن أفضل وأجـــود أنواع العســـل 
البحرينـــي الذي ينتج في أشـــجار القرم 
بمنطقة توبلي عند البحر وينتج بكميات 
قليلـــة، مضيفًا أن جودة العســـل المحلي 
هـــو األنســـب لمـــن يعيـــش فـــي المملكة؛ 
نظـــرًا لجودتـــه مقارنـــة بأنـــواع العســـل 

المستورد.
وعزا جواد ســـبب انخفاض معدل انتاج 

العســـل في موســـم الصيف، إلى القحط 
الحاصـــل فـــي حبـــوب اللقاح باألشـــجار، 
إضافـــة لجمع النحل الغـــذاء من النخيل 
ومن نبات الَشـــَفلَّح، ويـــزداد الطلب على 
كميات العســـل المحلي في فصل الشتاء 
وتفوق نسبة الطلب عليه بواقع 100%، 
وتكـــون طلبـــات الزبائـــن أكثر مـــن طاقة 
اإلنتـــاج المعـــروض، الفتـــًا إلـــى أن أكبـــر 
معدل للطلب على العســـل الطبيعي كان 
خـــال ارتفـــاع معـــدل االصابـــات بوبـــاء 

كورونا في العام الماضي، حيث تنوعت 
الطلبات ما بين العســـل المصفى وشـــمع 
العســـل الذي يباع بالكيلوجرام بسعر 30 

دينارا للكيلو الجرام الواحد.
وعلـــق جـــواد علـــى ســـؤال “البـــاد” عـــن 
إطعـــام النحـــل بالســـكر، بالقـــول “تعتبـــر 
تغذية النحل بالسكريات من أمور الغش 
وتؤثر على جودة طعم العســـل، وننصح 
مربي النحل بعدم إطعام النحل بالســـكر 
لمضاعفـــة اإلنتـــاج؛ لـــذا يمكن اكتشـــاف 
العسل الحقيقي أو المغشوش من خال 
الفحص في المختبرات للتأكد من نسبة 

السكريات والسعرات الحرارية”. 
الســـتخدام  مـــدة  أقصـــى  أن  وأضـــاف 
العســـل هـــي عام كامـــل، حيـــث يتعرض 
العســـل للتلف بســـبب الرطوبة والحرارة 
تعتيـــق  يمكـــن  كمـــا  العاليـــة،  والبـــرودة 

العســـل بشـــرط عـــدم فتـــح العلـــب فـــي 
فتـــرات الحفـــظ و التخزيـــن، وفق درجة 
العســـل  تعـــرض  وعـــدم  معينـــة  حـــرارة 
المحفوظ ألي من المؤثرات سواء كانت 
الرطوبـــة أو درجـــات الحـــرارة العالية أو 
البرودة القاســـية، حيث عمليـــة التعتيق 
الطعـــم  فـــي  الجـــودة  لمضاعفـــة  تـــؤدي 

واسمرار لون العسل أكثر.
ولفـــت إلى أن العســـل المغشـــوش كثير، 

حيث هناك عســـل مستنسخ ومكرر يباع 
بمبالـــغ زهيـــدة وطعمـــه يميل إلـــى طعم 
الســـكر وحيـــن يجمـــد يتحول إلى ســـكر 

جامد.
وعن أنواع العســـل النادر المســـتورد من 
اليمـــن، قال جـــواد يتوفر بكميـــات قليلة 
جـــدًا وهـــو أحـــد أجـــواد أنـــواع العســـل 
الفاخر النادر في العالم ويباع بســـعر 80 
دينـــارا للكيلوجرام الواحـــد، وذلك لندره 

توفيره في األسواق العالمية.

جواد: أكثر المنتجات 
في األسواق مغشوشة 

والنادر يوجود باليمن 
بسعر 80 دينارًا

قـــال نائـــب رئيـــس لجنـــة مستشـــاري 
للتبـــرع  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
باألعضـــاء وزراعتها ورئيس الجمعية 
العالمية للتبرع باألعضاء واستئصالها 
ومديـــر عـــام المركز الســـعودي لزراعة 
األعضاء والشـــريك مع حملة صحيفة 
البـــاد “حياة جديدة” فيصل شـــاهين 
إن “10 % فقـــط مـــن العمليـــات التـــي 
يحتاجهـــا مرضـــى الكلى تتـــم عالميًا، 

بسبب النقص الحاد باألعضاء”.
وأشـــار شـــاهين في لقائه مـــع “الباد” 
إلـــى أن دول الخليـــج مدعـــوة للمزيد 
من الجهود والعمل والتنظيم، والدفع 
ببرامـــج زراعـــة األعضـــاء المختلفـــة؛ 
إلنقـــاذ الكثير من المرضى المشـــرفين 

على الوفاة.
كيف تنظر إلى زراعة األعضاء في  «

الخليج العربي؟ هل ارتقى مهنيًا 
إلى المستوى المطلوب؟

الزراعـــة  عمليـــات  مـــن  فقـــط   % 10
المطلوبة )عالميًا( تتم لمرضى القصور 
الكلوي النهائي؛ بسبب النقص الشديد 
في األعضاء من المتبرعين المتوفين 
دماغيـــًا، كمـــا أنـــه مـــن األحيـــاء يعتبر 
قليـــل جـــدًا، وال يجـــرى إال مـــن قبـــل 
شـــخص واحد لكل عشـــرة أشـــخاص 

محتاجين.
ال  ككل،  العربـــي  للخليـــج  وبالنســـبة 
يوجد نشاط جيد إال في ثاث أو أربع 
دول، وهي المملكة العربية السعودية، 

والكويـــت، واإلمـــارات، ولكـــن ببقيـــة 
الدول ال توجد أنشطة مقارنة بوجود 
نســـبة من حاالت الوفاة بها، مع غياب 
التنظيـــم مع ازدياد حـــاالت المتوفين 

دماغيًا.
الجهـــود  مـــن  للمزيـــد  بحاجـــة  نحـــن 
بهـــذه  والدفـــع  والتنظيـــم،  والعمـــل 
البرامـــج داخـــل هـــذه الـــدول؛ إلنقـــاذ 
الكثيـــر مـــن المرضى المشـــرفين على 

الوفاة.
هل ترى بأن اهتمام الجهات  «

الرسمية خليجيا ملبية للتطلعات؟ 
هل لك أن تذكر لنا نموذجًا بذلك؟

ليـــس فـــي جميع الـــدول هنالـــك دعم 
لهـــذه البرامج، فـــكل البرامج الناجحة 
يجـــب أن يكـــون لهـــا دعـــم مـــن جميع 
القطـــاع  وليـــس  الرســـمية،  الجهـــات 
القطاعـــات  وإنمـــا  فقـــط،  الصحـــي 

األخرى.
زراعة األعضاء هي مجموعة متكاملة 
تخص المجتمع ككل، وتخص الصحة 
والتعليـــم والدعم الحكومـــي وعلماء 
الديـــن والصحافة واإلعـــام، وبالتالي 
فـــإن االهتمـــام ليـــس كافيـــا، في ظل 
الحاجـــة للمزيـــد مـــن الدعـــم للنهوض 
في عمليـــات زراعة األعضـــاء بالدول 

العربية، ومنها الدول الخليجية.
والنماذج الناجحة كثيرة، منها المملكة 
العربية السعودية، حيث ساهم الدعم 
بها لارتقاء ببرنامـــج زراعة األعضاء 
إلى أفضل ما يكـــون، وأيضا أصبحت 

اآلن اإلمـــارات مـــن الـــدول التي ينظر 
إليها بنجاح مســـتمر نتيجة للدعم من 

قبل الدولة، وكذلك بالكويت.
ما أغلب األعضاء التي يحتاجها  «

برأيك مواطنو دول مجلس التعاون 
الخليجي؟ وما مدى وفرتها؟

هـــي  قصـــورًا  األكثـــر  األعضـــاء 
الكلـــى، ووجـــود الغســـيل الكلـــوي 
أعـــداد  مـــن  يزيـــد  والبروتونـــي، 
لزراعـــة  المنتظريـــن  المرضـــى 
كلـــى، ومـــن بعدهـــا الكبـــد، فالقلب 

والرئتان.
ويحتاج المواطنون بدول مجلس 
إلـــى أعضـــاء  الخليجـــي  التعـــاون 
مثلهم مثـــل نظرائهم بدول العالم، 
بمقدمتها الكلى، فالكبد، والرئتان، 
جـــدًا،  قليلـــة  بنســـبة  واألمعـــاء 
واألعضاء متوفرة، ولكن ال ننجح 

في أخذ الموافقات عليها.
بـــدول  دماغيـــة  حـــاالت  هنالـــك 
الخليج تكفي لكل مرضى القصور 
الكلوي بهـــا، لو أخـــذت الموافقات 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء، ويمكـــن 
أن تكـــون باســـتفاضة ألكثـــر ممـــا 
نحتـــاج، ويمكـــن أن نقضـــي علـــى 
مشـــاكل الترشيح الدموي، ومراكز 
غســـيل الكلى بالدعـــم الا محدود 
لحاالت الوفـــاة دماغيـــًا، وبالتبرع 

باألعضاء.
وللســـعودية مـــا يقـــرب ألـــف حالة 
وفـــاة دماغية بالســـنة، ال يســـتفاد 

منها إال بمئة حالة فقط.
ما أهم مصادر وفرة األعضاء  «

البشرية؟ وهل هي مكلفة؟

زراعـــة األعضـــاء مكلفـــة؛ ألنهـــا تعتبر 
تقدمـــًا علميـــًا كبيـــرًا، ووجودهـــا بـــأي 
دولـــة يمنحهـــا كفـــاءة صحيـــة عاليـــة 
جـــدًا، واألدوية مكلفـــة وتحتاج أيضا 
فـــرق طبيـــة مكلفـــة، والتنســـيق بيـــن 
المستشـــفيات، لكن التكلفة الحقيقية 
تمكـــن في اســـتمرار المريـــض بالعاج 
عن طريق الغســـيل الكلـــوي، أو بوفاة 
مريض آخر بســـبب عدم وفرة العضو 

الذي يحتاجه.
كيف تنظر للثقافة الخليجية، ولربما  «

العربية، بشأن التبرع باألعضاء؟ هل 
هي بمستوى الطموح؟ ولماذا؟

قليلـــة ومتدنيـــة، ونحتـــاج على إثرها 
إلدخـــال برامـــج التبرع فـــي األعضاء 
وأن  الدراســـية،  بالبرامـــج  وأهميتهـــا 
والصحافـــة  اإلعـــام  عنهـــا  يتكلـــم 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 

المختلفة.
التبرع باألعضاء بعد الوفاة،  «

سيساعد على إنقاذ الحياة، وهو 
بالواقع صدقة جارية، كيف نقنع 

الرافضين بهذا األمر؟

مـــن المهم أن تفســـر األمور الشـــرعية 
بهذا الشـــأن للرافضين، بـــأن هذا جائز 
وأنه صدقة جارية وأن اإلنسان اليوم 
وبصحته، قد يكـــون غدًا هو المريض 
وهـــو من يحتـــاج لألعضـــاء، وبالتالي 

يمكن إنقاذ حياة شـــخص مـــا بالتبرع 
باألعضـــاء، وأنـــه لـــن يضيـــر المتوفى 
إفـــادة  بذلـــك  وأن  شـــيء،  دماغيـــًا 
لآلخرين ومنحهم الفرصة لاســـتمرار 

بالحياة، بصحة جيدة.
أهم االشتراطات بالمتبرع؟ وهل  «

األمراض العضالية مؤثرة على 
ذلك؟

معينـــة،  اشـــتراطات  عضـــو  لـــكل 
أن  يجـــب  المتبـــرع  فـــإن  وبالعمـــوم، 
يكون سليمًا، وأن يكون العضو المراد 
أخـــذه منـــه ســـليمًا، وأال تكـــون لديـــه 
أمراض أو سرطانات أو فيروسات أو 
التهابـــات خطيرة يمكـــن أن ُتنقل في 

المستقبل.
كمـــا أن هنالك بعض الفحوصات التي 
يتـــم إجراؤها، قبل نقل العضو؛ للتأكد 
مـــن أن المتوفى دماغيـــًا خاٍل من كل 

هذه األمراض.
هل هنالك فئات سنية مفضلة  «

للمتبرع؟ ومن األكثر برأيك تبرعًا 
الرجال أم النساء؟

الســـن لـــه دور مهـــم بذلـــك، فـــإذا كان 
العمـــر ما بيـــن الـ20 والــــ45 عامًا، فهذا 
عمـــر جيـــد بالنســـبة للمتبرعيـــن، وكل 
مـــا زاد العمـــر، تقـــل كفـــاءة األعضـــاء 

بالطبيعة وليس باألمراض.
وعندما يقل العمر، ســـتكون األعضاء 
ســـتكون  فإنـــه  تقنيـــًا  ولكـــن  جيـــدة، 
هنالـــك معضلة خفيفة في اســـتئصال 
اآلن  ويمكـــن  وزراعتهـــا،  األعضـــاء 

وبوجود الخبراء التغلب عليها.
هل هنالك إحصائيات خليجية  «

أو سعودية لعدد المتبرعين 
والمستفيدين، وعدد الذين توفوا 

بسبب عدم وفرة األعضاء؟

هنالـــك إحصـــاءات ســـنوية تصدر عن 
لزراعـــة األعضـــاء،  الســـعودي  المركـــز 
ويمكـــن زيـــارة موقعهـــم اإللكترونـــي 
لاطـــاع عليهـــا، كمـــا تصـــدر الكويت 

أيضًا برنامجها واإلمارات كذلك.
وأعـــداد المتوفين بســـبب عـــدم وفرة 
األعضاء كبيرة جدًا، وبنحو نســـبة 90 
% منهـــم، حيث ال يتوافـــر العضو لهم 

عند االحتياج، وهو أمر مؤسف جدًا.
ل برأيك التبرع باألعضاء  « هل تحوَّ

إلى تجارة مربحة؟ وِبَم تنصح بهذا 
الشأن؟

تجـــارة األعضاء مرفوضة دوليـــًا وعالميًا، 
التبـــرع  لتجـــارة  كبيـــرة  محاربـــة  وفـــي 
باألعضاء، ومن ضمنها ما ورد في معاهدة 

إسطنبول لمحاربة التبرع األعضاء.
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتؤكـــد 
برامجهـــا أهميـــة أن تعتمـــد الـــدول علـــى 
أنفســـها فـــي الزراعـــة وأال تلجـــأ لآلخرين، 
وألن هـــذه التجارة من شـــأنها أن تدمر أي 

برامج رسمية لزراعة األعضاء.
وتســـتحوذ هـــذه التجـــارة غيـــر الشـــرعية 
دوليًا على نسبة 10 % من عمليات زراعة 
األعضاء والتـــي تتم بالخفاء، وفي أماكن 

غير مؤهلة للزراعة.

ين دماغيًا يلغي مراكز غسيل الكلى استغالل أعضاء المتوفَّ
جهود خليجية مطلوبة لتحريك برامج زراعة األعضاء... فيصل شاهين الشريك في “حياة جديدة”:

النحال البحريني مصطفى جواد
عسل بحريني )أرشيفية( 
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إبراهيم النهام

إلدخال برامج التبرع في األعضاء 
وأهميتها بالبرامج الدراسية

العمر المفضل للتبرع ما بين 
الـ20 والـ45

وجود زراعة األعضاء بأي دولة 
يمنحها كفاءة صحية عالية

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسولإبراهيم النهام
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حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

أظهرت الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 2022 – 2026، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء، تضمين أربعة محاور تتناول الحقوق المدنية والسياســية والحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، وحقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة وحقــوق التضامن فــي إطار المحــاور التي 
تشــتمل علــى 17 هدًفــا رئيًســا، ينــدرج منها 34 هدًفــا فرعًيا و102 مشــروع لتحقيق األهداف المنشــودة 
الســيما في مجاالت التشــريع والتطوير المؤسســي وبناء القدرات وتكثيف الوعي بالخطة والمشــاركة 

في تحقيق أهدافها. 

وتتكـــون مراحـــل عمـــل الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان مـــن 4 مراحـــل، وهـــي: اإلعـــداد، االعتماد، 
التنفيـــذ، المتابعـــة والرصد والتقييـــم، كما تم وضع 
جـــدول زمني لتنفيذ المشـــاريع الـــواردة في الخطة 
ألجـــل تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة في 5 ســـنوات 
لغايـــة عام 2026 تحت إشـــراف اللجنة التنســـيقية 

العليا لحقوق اإلنسان برئاسة وزارة الخارجية.

 رؤية 2030

وجـــاء في تقرير الخطـــة الوطنية محـــاور متعددة 
استكمااًل لألهداف والمشـــاريع التي سيتم تنفيذها 
وتقيمهـــا خـــال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، حيث 
تتضمـــن الخطة برنامًجـــا تنفيذًيا آلليات وأنشـــطة 
عديـــدة فـــي إطار كل محور ومســـارات مســـتهدفة 
في مجاالت التشريع وبناء القدرات وتطوير آليات 
المؤسســـات مـــن خـــال المحـــاور األربعـــة، وتشـــير 
المبادئ الرئيســـية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
مراعـــاة إعدادهـــا وتطبيقهـــا ومتابعتهـــا وتقييمهـــا 
وفق الدســـتور وميثاق العمل الوطني وتشـــريعات 
المملكـــة وسياســـتها، االتســـاق مع االســـتراتيجيات 
والخطـــط الوطنيـــة ذات الصلة، االتســـاق مع رؤية 
 –  2019( الحكومـــة  برنامـــج  مـــع  االتســـاق   ،2030
2022(، االتســـاق مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
“خطة األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة”، الحرص 
على تحقيق الشـــفافية، مشاركة أصحاب المصلحة 
من مواطنين وجهات حكومية ومنظمات المجتمع 
المدنـــي والقطـــاع الخـــاص، بما في ذلك الســـلطات 

الثاث.

مواءمة التشريعات

وفـــي هذا اإلطار تشـــير الخطة إلى متابعة مواءمة 
التشـــريعات الوطنيـــة مـــع المعايير الدولـــة لحقوق 
اإلنســـان، متابعة تنفيذ توصيات اآلليات التعاقدية 
الدوليـــة واإلقليميـــة، متابعة تنفيـــذ التوصيات عن 
آلية االســـتعراض الـــدوري الشـــامل لمجلس حقوق 

اإلنســـان، تدعيـــم قـــدرات الجهـــات المعنيـــة بإنفاذ 
المؤسســـات  أنشـــطة  متابعـــة  القانـــون،  وســـيادة 

والبرامج الوطنية.
وتوضح الخطة فـــي أهدافها على وجه الخصوص 
مـــن خـــال ما تتطلبه من تشـــريعات وبنـــاء قدرات 
وتطويـــر مؤسســـات وتكثيـــف الوعي فـــي تحقيق 
األهـــداف التـــي تندرج فـــي خطة تتســـم بالواقعية 
والفاعليـــة واالســـتدامة، حيـــث أوضحـــت الخطـــة 
أهـــداف المحاور الوطنية األربعة لحقوق اإلنســـان، 
المدنيـــة  “الحقـــوق  األول  المحـــور  فـــي  وجـــاء 
الدينيـــة  الحريـــة  منهـــا  أهـــداف   6 والسياســـية”، 
وحمايـــة  تعزيـــز  الســـلمي،  والتعايـــش  والمعتقـــد 
الحـــق في حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، تدعيـــم وتعزيز 
الديمقراطيـــة بمـــا يتوافـــق مع الصكـــوك الحقوقية 
وأفضـــل الممارســـات الدوليـــة، تطويـــر أدوار آليات 
الحماية الوطنية والعدالة اإلصاحية، دعم قدرات 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، دعم قدرات 

مؤسسات المجتمع المدني.
“الحقـــوق  الثانـــي  المحـــور  أهـــداف  وتتلخـــص 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية” في 6 هي على 
النحو التالي: مكافحة اإلتجار باألشخاص، الحقوق 

الرقمية والتكنولوجيـــا والذكاء االصطناعي، تعزيز 
وحمايـــة الحـــق فـــي العمـــل، تعزيـــز حـــق التعليـــم، 
تعزيز الحق في الصحة، الحق في الســـكن المائم، 
فيمـــا أظهـــر المحور الثالـــث “حقوق الفئـــات األولى 
بالرعايـــة”، 3 أهـــداف منهـــا تعزيـــز وحمايـــة حقوق 
تعزيـــز  العزيمـــة”،  “ذوي  اإلعاقـــة  األشـــخاص ذوي 
حمايـــة حقوق كبار الســـن “كبـــار المواطنين”، تعزيز 
وحمايـــة حقـــوق الطفل، فيما تطـــرق المحور الرابع 
“حقوق التضامن” لهدفين هما تعزيز الحق في بيئة 
صحية فـــي إطار تعزيز جهود التنمية المســـتدامة، 

والهدف اآلخر تعزيز السام واألمن العالمي.

متابعة التنفيذ

بعد إقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء واإلعان 
عـــن بنودهـــا وما تضمنته من أهداف ومشـــاريع، تم 
تشـــكيل فريق معني بمتابعـــة تنفيذ الخطة بإصدار 
تقرير ســـنوي حول ما تم إنجازه من مشـــاريع، على 
أن يتـــم تبيان التحديثات والصعوبـــات التي تؤخر 
تحقيـــق بعـــض المشـــاريع مع اســـتخدام مؤشـــرات 
األداء لدراســـة المشـــاريع دراســـة موســـعة مع ذوي 

المصلحـــة؛ لعرض ومناقشـــة التقدم الحـــرز والنظر 
فـــي إجـــراء أيـــة تعديـــات تـــم االتفـــاق عليهـــا، ثم 
يتـــم بعدها إعداد دراســـة شـــاملة تصـــدر ما تحقق 
مـــن أهـــداف وأثرهـــا علـــى تعزيـــز حقوق اإلنســـان 
علـــى أرض الواقـــع، مـــع تحديـــث الخطـــة الوطنية 
وفًقـــا للمســـتجدات الحقوقيـــة؛ لضمان اســـتمرارية 
تطويرهـــا بشـــكل مســـتمر. وفـــي ذات الســـياق تـــم 
التنفيـــذي؛ لضمـــان تحقيـــق كافـــة  وضـــع برنامـــج 
أهـــداف الخطة مـــع بيان المشـــاريع وتحديد جهات 
االختصـــاص المعنيـــة بالتنفيذ والجهات المســـاندة 
وفـــق فتـــرات زمنية للتنفيذ الشـــامل للخطـــة، فيما 
تؤكـــد الخطة على وجـــود اإلدارة السياســـية للبناء 
بشكل مســـتمر على اإلنجازات التي تمت وتتم في 

مجال حقوق اإلنسان.

معايير دولية 

يذكـــر أن البحريـــن عملـــت علـــى تضميـــن قوانينهـــا 
الوطنيـــة وفق المعاييـــر الدولية، فقـــد انضمت إلى 
لحقـــوق  األساســـية  االتفاقيـــات  مـــن  اتفاقيـــات   7
اإلنســـان، وهـــي: العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االتفاقيـــة  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
التمييـــز  أشـــكال  جميـــع  علـــى  للقضـــاء  الدوليـــة 
العنصـــري، اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة، اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة الاإنســـانية أو المهينة، 
اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، باإلضافـــة إلـــى اتفاقيات 
منظمة العمـــل الدولية والتي صادقت المملكة على 
10 اتفاقيـــات بينهـــا 5 مـــن االتفاقيـــات األساســـية 

الثمانية في المنطقة.
وفـــي إطـــار متابعـــة تنفيـــذ االلتزامـــات ذات الصلة 
ببعض القطاعات أطلقت المملكة عدًدا من الخطط 
اإلســـتراتيجية  منهـــا،  الوطنيـــة  واالســـتراتيجيات 
اإلعاقـــة،  ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الوطنيـــة 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للطفولـــة، الخطة الوطنية 
لنهوض المـــرأة البحرينية، اإلســـتراتيجية الوطنية 
لكبار السن، اإلستراتيجية الوطنية للشباب، الخطة 
الوطنيـــة؛ لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم 

المواطنة، إستراتيجية الحكومة 2020.

تعزيز حرية المعتقد ومكافحة االتجار باألشخاض وحماية ذوي الهمم
17 هدفا رئيسا لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في 5 سنوات

بعض من أهداف وبرامج الخطة الوطنيةمحاور الخطة

نشـــر تطبيـــق الوظائـــف الحكوميـــة عدد 
16 مـــن الشـــواغر في القطـــاع الحكومي، 
وكان أبرزها: رئيس عاقات عامة بوزارة 
أخصائـــي  والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون 
متنزهـــات وحدائـــق أول ببلدية المحرق، 
مهندس كهربائي بهيئـــة الكهرباء والماء، 
أخصائـــي منشـــآت رياضيـــة أول بـــوزارة 
أخصائـــي  والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون 
الشـــباب  بـــوزارة  رياضيـــة  منشـــآت 
بلديـــة  فـــي  كميـــات  مســـاح  والرياضـــة، 
ببلديـــة  تراخيـــص  أخصائـــي  المحـــرق، 
المحـــرق، ســـائق عربة خفيفة لـــدى بلدية 
المحـــرق، أخصائي تراخيـــص لدى الهيئة 
العامـــة للرياضـــة، مهنـــدس كهربائي أول 
بهيئـــة الكهرباء والمـــاء، مهندس معماري 
مهـــن  مـــدرب  البحريـــن،  جامعـــة  لـــدى 
لـــدى هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء،  هندســـية 

مكافح نوافل المرض بوزارة الصحة.

وتحتـــاج بعض الشـــواغر للخبرة ومؤهل 
دراسي ال يقل عن الثانوية العامة.

وكان رئيـــس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الزايد قد قال في وقت سابق بعد تفعيل 
نظام الشـــواغر الحكومية للنقل الداخلي 
بيـــن الـــوزارات وفـــق توجيهـــات صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
قـــام جهاز الخدمة المدنيـــة بتفعيل نظام 
الشـــواغر الحكوميـــة “شـــواغر” لموظفـــي 

الحكومة عبر تطبيق “الموظف الحكومي” 
والبوابـــة الحكوميـــة للنقـــل الداخلي بين 
الوزارات والمؤسســـات الحكومية، حيث 
القى إقبااًل كبيـــًرا من الجهات الحكومية 
باإلعـــان عن فـــرص الشـــواغر الوظيفية 
لديهـــا، ومـــن الموظفيـــن الحكوميين من 
خـــال التقديم، حيث بلغت عدد الطلبات 
المستكملة عبر النظام 24.674 ألف طلب 
لـ168 شاغًرا للتوظيف الداخلي لدى )18( 

جهة حكومية.
النظـــام يهـــدف  الزايـــد ســـابًقا أن  وبيـــن 
والخبـــرات  الكفـــاءات  علـــى  للحفـــاظ 
فـــي مجـــال الخدمـــة  واالســـتفادة منهـــا 
المدنيـــة، مضيًفـــا أن هـــذا النظـــام يضمن 
ســـرعة توفيـــر مرشـــحين مؤهليـــن مـــن 
الجهـــات  بيـــن  لانتقـــال  الموظفيـــن 
الحكومية ولســـد االحتياجـــات بينها كما 
يسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة 

وتكافؤ الفرص.

بعضها يحتاج لخبرة ومؤهل ال يزيد على “الثانوية”

16 وظيفة حكومية بتطبيق “الشواغر”

أحمد الزايد

العلي: وّزعت 10 آالف شتلة بشكل تطوعي خالل 5 أعوام

رصـــدت عدســـة “البـــاد” وجـــود ممـــر 
مائي آســـن ومليء بالعفـــن والطحالب 
والقاذورات، بالقرب من شارع عذاري.

وتظهـــر الصـــور حالـــة الممـــر األخضـــر، 
وكيـــف تكدســـت الطحالب واألوســـاخ 
على سطحه، باإلضافة للروائح الكريهة 
التـــي تنبعث منـــه، خصوصـــًا بالفترات 

المسائية، وحين يكون الطقس باردًا.
وقـــال عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
عبدالواحـــد النـــكال لـ”البـــاد” إن الممـــر 
وهـــو  عـــذاري(  )ســـاب  هـــو  المذكـــور 
عبـــارة عـــن مجرى مائـــي طبيعي، ومن 
بـــوزارة  الـــوزارة  شـــؤون  مســـؤولية 
البلديات والزراعة، وهو طبيعي بشكله 

الحالي”.
وأردف “زرنا الممر المذكور قبل أسابيع 
عـــدة، لدراســـة تجميل مدخـــل عذاري، 
بمـــا فيهـــا “الســـاب”، ولقـــد أكـــد ممثـــل 

شـــؤون البلديـــات أن طبيعـــة )الســـاب( 
هـــي بشـــكله الحالـــي، ولـــو نظـــف فـــإن 
الحياة الفطرية ســـتتوقف به، بما فيها 

األسماك الصغيرة”.
وتابـــع النـــكال “هنـــاك عقـــد مـــع شـــركة 
متخصصـــة لفتـــرة زمنية معينـــة، لكي 

يتـــم تنظيفـــه بالشـــكل الصحيـــح، وبما 
يحافـــظ علـــى البيئـــة الفطريـــة بـــه عن 
طريق مضخـــات خاصة، وتقـــوم أمانة 
العاصمة بين الحين واآلخر بالمساعدة 
في تنظيفه من األوساخ، التي مصدرها 
الرياح أو األشخاص غير المسؤولين”.

النكال: “ساب” عذاري طبيعي وتنظيفه يقضي على الحياة الفطرية فيه

ممر مائي آسن ومليء بالعفن والطحالب

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

أكـــد الناشـــط فـــي الشـــأن الزراعـــي 
أنـــور العلي ضرورة أن تهتم الجهات 
الرســـمية بالمزارعيـــن الذين يعملون 
بشـــكل تطوعـــي لتخضيـــر البحرين، 
أن  موضًحـــا  المواطنيـــن،  وخدمـــة 
مشـــتله في منطقة البسيتين بمجمع 

221 يمثل نموذجا في ذلك.
لــــ  تصريحـــه  فـــي  العلـــي  وأوضـــح 
“البـــاد” أنـــه يعمـــل بشـــكل تطوعـــي 
في هـــذا المجال منذ العام 2017 تم 
خالها توزيع 10 آالف شتلة مختلفة 
ومتنوعة، سواء لناصيات المساجد، 
أو للبراحـــات العامة، أو للمدارس، أو 

للمواطنين والمقيمين، مجانا.
وبيـــن أن من أهـــم هـــذه المزروعات 
التي يحبها المواطنـــون والمقيمون، 
وأنـــواع  والنيـــم  المورنغـــا  شـــجرة 

متنوعة من األشجار الزينة والمثمرة 
كالتين والليمون، والتوت البحريني، 
والريحـــان،  والنعنـــاع،  والمانغـــا، 

والمشموم.
ولفت العلي إلى أن لديه اليوم زبائن 
مـــن دول مجلس التعاون الخليجي، 
الذين يهتمـــون بمتابعـــة أخباره عبر 
تطبيـــق انســـتغرام، ويزورونـــه بيـــن 
الحين واآلخر، من الكويت، والمملكة 
واإلمـــارات  الســـعودية،  العربيـــة 

العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
قطـــاع  دعـــم  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
التطـــوع فـــي الشـــأن الزراعـــي، مـــن 
خـــال تزويد المزارعيـــن على األقل 
باألســـمدة، وبالتـــراب الزراعي، لكي 
يســـتمروا فـــي هـــذا المضمـــار، الفًتا 
إلـــى أن البحريـــن متميزة فـــي ذلك، 
الـــدول  مـــن  كثيـــر  علـــى  ومتقدمـــة 

األخرى.
وأوضح العلي أنه بدأ أخيرا بتدريب 
علـــى  والنـــشء  الشـــباب  مـــن  عـــدد 
مهـــارة الزراعة، وعلى جمالية تزيين 
واجهات وحدائق البيـــوت بالنباتات 
تخضيـــر  أن  مؤكـــًدا  المختلفـــة، 
البحريـــن مســـؤولية وطنيـــة يجـــب 
وينجحهـــا،  الجميـــع،  يتحملهـــا  أن 

خصوصـــا لمـــا للخضـــرة مـــن منافـــع 
قياًســـا  وجماليـــة،  وبيئيـــة  صحيـــة 

بطقس البحرين الحار والرطب.
وأكـــد أن التخضيـــر يجـــب أن يكون 
ثقافـــة معاشـــة ويوميـــة فـــي ذهـــن 
المواطن البحريني، وأوالده، كما أنها 
ســـتدر عليـــه بالنفـــع الشـــخصي، من 
خال االستفادة من الثمار المتنوعة، 

والمنظر الجمالي، والتظليل.
وختامـــا، عبـــر أنور العلي عن شـــكره 
العـــام  وللمديـــر  المحـــرق،  لبلديـــة 
إبراهيم الجودر، الذي ال يتوانى عن 
تقديـــم المســـاعدة وال عـــن التواصل 
والســـؤال، معبـــًرا بـــذات الوقـــت عن 
شـــكره لمبـــادرة )دمـــِت خضـــراء يـــا 

بحرين(.

لماذا ال يتم دعم 
متطوعي الزراعة 
وتشجيعهم على 

االستمرار؟



تنظيـــم  بهيئـــة  الموظـــف  أعلـــن 
ســـوق العمل حمد البورشـــيد عبر 
“البالد” عن عزمه الترشح برلمانيا 
بالدائـــرة الثانيـــة فـــي المحافظـــة 
الجنوبيـــة بمدينة عيســـى )الجزء 

الشرقي (، موضحا أن ترشحه ياتي في إطار المساهمة في تطوير المملكة 
إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

و في سؤال “البالد” له عن تقييمه ألداء النائب الحالي؛ أوضح أن كل نائب 
ســـابق له طريقه الخاص الذي رســـمه من أجل تحسين المستوى المعيشي 
للمواطنيـــن، مبينـــا عزمـــه علـــى اســـتكمال المشـــوار مـــن حيث مـــا توقفوا، 
واألكثـــر المســـاهمة الفعالة بكل طاقة لتحقيق إنجاز يســـعى له المواطنون 

ويرتقي بمعيشتهم في الوقت ذاته. 
يذكر أن الدائرة يشغل مقعدها النائب عيسى القاضي الحاصل على 3312 
صوتا في االنتخابات الماضية أما عن المترشـــحين المتوقعين فيها بجانبه 

فهم: خالد الشاعر ومحمد العالن.

البورشيد موظف “سوق العمل” يترشح بـ“المدينة”

دعـــا عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن 
المقبلـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  لخـــوض 
عبـــر اســـتطالع أجرتـــه “البـــالد” لبحرنـــة 
هـــو  مـــا  غـــرار  علـــى  وذلـــك  الحراســـات، 
معمول به في جميع دول العالم، حيث إن 
مهنة الحراســـة والدوريات وظيفة يمثلها 

أهل البلد.
وشـــددوا فـــي اســـتطالع أجرتـــه “البـــالد” 
معهـــم، علـــى ضـــرورة أن تكـــون األولوية 
لمثـــل هكذا وظائـــف للمواطـــن البحريني 
الُكـــفء الـــذي أثبـــت جدارتـــه فـــي شـــتى 

المجاالت و الوظائف. 

ال للتوريد

عـــن  المتوقـــع  النيابـــي  المترشـــح  وبيـــن 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
مشـــعل الـــذوادي أنـــه مـــع بحرنـــة مهنـــة 
أعـــداد  أن  بأكملهـــا والســـيما  الحراســـات 
العاطلين وصلت مرحلة ال يجب السكوت 

عنها، وذلك على حد وصفه.
وأضـــاف “طالمـــا أن البحرينـــي عمـــل في 
محطـــات البنزيـــن، فباإلمـــكان أن يكـــون 

بالحراسات األمنية”.
وأضـــاف “دأب مركز الحراســـات بالجفير 
علـــى  البحرينـــي  الشـــباب  علـــى تدريـــب 
علـــى  يســـهل  ممـــا  األمنيـــة،  الحراســـة 
الكـــوادر  توظيـــف  األمنيـــة  الشـــركات 
الوطنيـــة للعمـــل بـــدال مـــن التوريـــد مـــن 
الخـــارج”، مشـــيرًا إلـــى أن البرامـــج التـــي 
تطرحها “ تمكين” تســـهم بدعم البحريني 
علـــى جميـــع األصعـــدة، وعليـــه يجـــب أن 
تكون عملية البحرنة شـــاملة لهذا القطاع 

بنسبة ال تقل عن 95 %.

وتابع الـــذوادي “دائــمــًا ما نــرى في جميع 
دول العالم أن مهنة الحراسة والدوريات 
يمثلونها أهل البلد وهو شبه عرف سائد 
ــدول، وعليه نحن مع عملية  ال لــدى هــذه 
البحريني  إن  حيث  المهنة،  هــذه  بحرنة 
لــم يعد عــاجــزًا عــن أي عمل يــخــدم فيه 
فالعاطل  الكريم.  العيش  له  ويوفر  البلد 
ويثبت  الــواقــع  مــن  ليغير  فــرصــة  يــريــد 
للجميع بأن البحريني عملة مميزة بموقع 
بتوظيف  ملزمة  الــوزارة  وأن  كما  العمل، 
لحساسية  األجنبي  مــن  بـــدالً  البحريني 
الـــدول توظف  أغــلــب  إن  الــوضــع، حيث 
ــة أمـــالكـــهـــا ولــيــس  ــراسـ ــي حـ أبـــنـــاءهـــا فـ

الغريب واألجنبي”.
وأكد أن ابن البلد يبقى الركيزة األساسية 
ومنها يتم البدء في عمل التطوير وزيادة 

اإلنتاجية. 
ونـــاشـــد الــحــكــومــة بــتــوفــيــر الــوظــائــف 
الــبــلــد ولــيــس التقليل  لــلــعــمــوم مــن أهـــل 
مع  األجانب  من  باإلعارة  المصاريف  من 
وجود “تمكين” وإمكانية إدخال الموظف 
ــشــركــة لــيــكــون  الــبــحــريــنــي مـــن خــــالل ال

فـــي ســلــك الـــحـــراســـة وبـــراتـــب مــدعــوم 
الــوزارة  لــدى  يوظف  أن  أو  “تمكين”  من 
الحكومية، قائال “إنه ال يعجزها توفير 8 

رجال أمن بالوزارة بشكل دائم”. 

تكاليف باهظة 

النيابي  المترشح  أوضــح  جانبه،  من 
الـــــمـــــتـــــوقـــــع عـــن 

الــــــــــــــدائــــــــــــــرة 
الـــــســـــادســـــة 

فظة  لمحا با
لية  لشما ا
ــد  ــمــ ــحــ مــ
ــي  ــ ــال ــ ــع ــ ال
ــذه  هــ أن 

ومنذ  الــمــهــنــة 
تعتمد  كانت  الزمان  قديم 

عــلــى الــتــوطــيــن، ولــكــن لألسف 
للخصخصة  الحكومة  اتجاه  مع 
تغيرت هذه المهنة المطلوبة شيئا 

فشيئا وصارت لألجانب.
الصحيح  الحافز  “مــع  أنــه  وبين 

والتوجه بتخطيط متزن بإمكان إرجاع 
كلفة  أن  والسيما  للمهنة،  البحرينيين 
التعاقد مع األجنبي أكثر 
ــبــحــريــنــي  ــن ال مــ
بحساب السكن 
السفر،  وتــذاكــر 
ــالت  ــ ــواصــ ــ ــ ــم ــ ــ وال
والـــــمـــــصـــــاريـــــف 
األخــــــــــــــرى بـــيـــنـــمـــا 
يكلف  ال  المواطن 
جــزًءا من ذلك 
ويمكن 

مال  من  سيوفر  مما  بقليل  االستعاضة 
عمالة الحراسات األجنبية لزيادة رواتب 

البحرينيين.
كمـــا ذكر أن هناك ما يقارب 30,000 ألف 
أجنبـــي بوظائـــف الحراســـات وبإمـــكان 
وزارة العمـــل باالتفـــاق مع أربـــاب العمل 
استبادلهم خالل ســـنتين حسب رخصة 

تعاقد العمل المسجلة .
وأوضـــح أنـــه البـــد أن يصـــدر قـــرار مـــن 
قبل وزيـــر العمل بتعديل األوضاع ومنع 
المهنـــة علـــى األجانـــب بحيـــث  ال يصدر 
أي ترخيـــص مـــن هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل مـــا دام هناك مواطنـــون مهتمون 
وليكـــون القـــرار ملزمـــًا لجميـــع خدمات 
الحراســـة ســـواء المجمعـــات، الحدائق 
العامة، ونقل األموال، والمستشـــفيات 

والمباني العامة.

غيرة وطنية

المترشـــحة  ورأت 
المتوقعـــة  النيابيـــة 
الســـابعة  الدائـــرة  عـــن 

بمحافظـــة العاصمة ســـمانة حيـــدري أنه 
مـــن الصـــواب أن تكـــون األولويـــة لمثل 
البحرينـــي  للمواطـــن  وظائـــف  هكـــذا 
الُكـــفء الـــذي أثبـــت جدارته في شـــتى 
مـــا  أن  مبينـــة  والوظائـــف،  المجـــاالت 
يمتلكه البحريني مـــن صدق وأمانة في 

العمل يؤهله للعمل في هذا المجال.
ولفتت إلى أن هنالك الكثير من المواقف 
التـــي مررنا، وأثبت البحرينيون تفانيهم 
وقت عملهم في فترات الدوام المدرسي 
وعطاءاتهم غير المسبوقة في التنظيم، 
وحمايـــة الطـــالب والمكتســـبات بدافـــع 
النزعـــة والغيـــرة الوطنية التـــي يمتلكها 

المواطن البحريني”.

األولوية للبحريني

البرلمانـــي  المترشـــح  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
المتوقـــع عن الدائـــرة الثانيـــة بمحافظة 
العاصمة حســـن بـــن رجب إلـــى أن ملف 
البحرنـــة وتوفيـــر فرص العمـــل النوعية 
للبحرينييـــن يجب أن يتصدر اهتمامات 

المجلس النيابي المقبل. 
وأوضـــح أن هـــذا الهـــدف يحـــل محـــل 
الصدارة في برنامجـــه االنتخابي، لكون 
هـــذا الملف رغم كل المشـــاريع والبرامج 
والخطـــط التي أعلنت عنها وزارة العمل 
مـــازال يـــراوح مكانـــه، وال تزال مشـــكلة 
البطالـــة تطـــل بوجوههـــا علـــى الجميـــع، 

بحسب قوله. 
واضـــاف أن األرقـــام التي تعلنهـــا وزارة 
العمـــل بحاجـــة إلـــى مـــن يدقـــق فيهـــا، 
مشـــددًا على أن البحرينى البد أن تكون 
له األولوية في أي فرص عمل موجودة.

30 ألف أجنبي يعملون في الحراسات وحان األوان لبحرنتها
على غرار دول العالم... والبحريني ذو مواقف مشرفة وصاحب غيرة... مترشحون نيابيون لـ“^”:

محمد العالي مشعل الذوادي 

البحرين أرست الدولة الديمقراطية الحديثة منذ استقاللها في 1971
قرارات المجلس الوطني تصدر بأغلبية الحاضرين... المستشارة القانونية ميادة المعراج:

ميـــادة  القانونيـــة  المستشـــارة  قالـــت 
فـــي  مشـــاركتها  خـــالل  المعـــراج 
المحاضـــرة اإللكترونية التـــي نظمتها 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي في 
ردهـــا علـــى ســـؤال أحد الحضـــور إلى 
أن قـــرارات المجلـــس الوطنـــي تصدر 

بأغلبية الحاضرين.
وأشارت ميادة إلى أن مملكة البحرين 
تمكنت منذ استقاللها في العام 1971 
مـــن إرســـاء الدولـــة الحديثـــة القائمة 
ودولـــة  الديمقراطـــي  التوجـــه  علـــى 
وســـيادة  الدســـتورية  المؤسســـات 

القانون.
وذكـــرت أن المملكـــة قامت فـــي العام 
1992 بإنشـــاء المجلـــس االستشـــاري 
والذي اختص بإبداء الرأي والمشورة 
في المشروعات والقوانين والسياسة 
العامـــة للدولة وغيرها، حيث اســـتمر 
بدايـــة  حتـــى  المجلـــس  هـــذا  عمـــل 
المســـيرة النيابية في مملكة البحرين 
فـــي العـــام 2002 التـــي انطلقـــت مـــع 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك 

المعظم.
وبينـــت أن الســـلطة التشـــريعية فـــي 
البحرين هي ذات اختصاص تشريعي 
بحـــت، وتعمل الســـلطة بغرفتيها على 
تطويـــر البنية التشـــريعية فـــي مملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل ســـن القوانيـــن 

وتعديل النافذ منها.
وقالت إن اعتماد مملكة البحرين على 
نظام المجلســـين للســـلطة التشريعية 
يســـاهم فـــي االســـتفادة مـــن خبـــرات 
أعضـــاء المجلـــس المعيـــن، وتحقيـــق 
التصـــادم  ويمنـــع  المتبادلـــة  الرقابـــة 
بين المؤسســـات الدســـتورية القائمة، 
وحيلولته دون التســـرع أو الخطأ في 
التشريع، إضافة إلى وجود الكفاءات 

المتخصصة والمؤهلين.
وأشـــارت فـــي حديثهـــا عـــن شـــروط 
عضوية أعضاء مجلس الشـــورى إلى 
أنهـــا أكـــدت ضـــرورة تمثيـــل أطيـــاف 
المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو 
األصل أو الديـــن أو العقيدة، وأن يتم 

تمثيل األقليات فيه.
ولفتـــت إلـــى عـــدم جـــواز الجمـــع بين 
عضويـــة أي مـــن المجلســـين وتولـــي 
الوظائف العامة، كما ال يجوز له خالل 
تلك المدة أن يســـتأجر أو يشـــتري أو 
يســـتأجر ماال من أمـــوال الدولة أو أن 
يؤجرها أو أن يبيعها شـــيئا من أمواله 
أو يقايضهـــا عليـــه ما لم يكـــن بطريق 
المزايـــدة أو المناقصـــة العلنيتيـــن، أو 
بتطبيـــق نظـــام االســـتمالك للمصلحة 

العامة.
وقالـــت إن اللجـــان هـــي عمـــود العمل 
التشـــريعي للمجلـــس وتشـــكل خـــالل 
األســـبوع األول من بـــدء دور االنعقاد 
العـــادي، حيث يضم مجلس الشـــورى 
8 لجـــان نوعية مقابـــل 5 لجان نوعية 

بمجلس النواب.

الجلسات علنية

وأكدت ميادة أنه لكل عضو أن يبعث 
فـــي موضـــوع محـــال  برأيـــه كتابـــة 
للجنـــة هـــو ليـــس عضـــوًا فيهـــا إلـــى 
رئيـــس اللجنة لعرضـــه عليها، وللجنة 
أن تأذن له في حضور الجلســـة التي 
تعينهـــا لشـــرح وجهة نظـــره من دون 

اشتراكه في المناقشة أو التصويت.
وأشارت إلى أن على رئيس المجلس 
أن يدعو لعقد جلســـاته قبـــل الموعد 
المحدد لعقدها بنحو 48 ســـاعة على 
األقـــل، على أن يرفق بالدعوة جدول 
أعمال الجلســـة والمذكرات والتقارير 
والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن 

قد سبق توزيعها.
المجلـــس  أن جلســـات  إلـــى  ولفتـــت 
علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على 
طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو 

عشرة من أعضائه على األقل.
وبينت أن كل مشـــروع بقانون ينظم 
ماليـــة  أو  اقتصاديـــة  موضوعـــات 
وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة 
يتـــم عرضـــه علـــى مجلـــس النـــواب 
أوالً ليبـــت فيه خـــالل 15 يومًا، وبعد 
انقضـــاء الفترة يعـــرض على مجلس 
الشـــورى لمـــدة مماثلـــة مضمـــن برأي 

مجلس النواب إن وجد.
ولفتـــت إلـــى أنـــه فـــي حـــال اختالف 
المجلـــس  علـــى  يعـــرض  المجلســـين 
الوطنـــي للتصويـــت عليه خـــالل 15 
يومـــًا، وإذا لـــم يبـــت فيه خـــالل تلك 
المدة جاز للملك إصداره بمرســـوم له 

قوة القانون.

وقالـــت إن األمانـــة العامـــة للمجلـــس 
تعد الجهاز اإلداري للمجلس ويتولى 
رئيس المجلس اإلشراف على األمانة 
العامـــة وعلى جميع شـــؤون وأعمال 

المجلس اإلدارية.
وتحدثت عن دور هيئة المستشارين 
القانونيين في المجلسين في تقديم 
والدراســـات  والتقارير  االستشـــارات 
لرئيـــس  القانونيـــة  المســـائل  فـــي 
المجلس ومكتـــب المجلس وأعضاء 

المجلس إذا ما طلب منهم.
ولفتـــت إلـــى أن الهيئـــة تعمـــل علـــى 
لقـــرارات  النهائيـــة  الصيـــغ  إعـــداد 
المجلـــس فيمـــا يتعلـــق بمشـــروعات 
بقوانيـــن،  واالقتراحـــات  القوانيـــن 
وإعـــداد المخاطبـــات بشـــأنها لرئيس 
مجلـــس  ورئيـــس  النـــواب  مجلـــس 

الوزراء بحسب األحوال.
وختامًا، أكدت المستشـــارة القانونية 
ميـــادة المعـــراج أن مجلس الشـــورى 
فـــي  حقيقيـــون  شـــركاء  والنـــواب 
مملكـــة  فـــي  التشـــريعية  العمليـــة 
البحريـــن، حيث يعملـــون بما يملكون 
مـــن أدوات بكل كفـــاءة واقتدار؛ من 
أجل تحقيق التنمية المســـتدامة في 

المملكة.

ميادة المعراج

local@albiladpress.com5027 األربعاء 20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443 - العدد 12

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

عيسى القاضي حمد البورشيد 

أعلنـــت األمانـــة العامة لمجلس النـــواب إطالق برنامج الثقافـــة البرلمانية 
للشـــباب األســـبوع المقبل لمن تتراوح أعمارهم بين 17 - 35 عامًا، تعزيزًا 
للثقافة المرتبطة بالعمل البرلماني لدى جميع فئات المجتمع، وحرصًا على 

تبيان آليات ومفاهيم وأدوات العمل في السلطة التشريعية.
وقـــد شـــهد اليـــوم األول لإلعالن عـــن افتتاح التســـجيل لبرنامـــج الثقافة 
البرلمانيـــة تســـجيل أكثـــر مـــن 200 مشـــارك فـــي مختلـــف الفئـــات التـــي 
يســـتهدفها البرنامج، حيث يأتي برنامج الثقافة البرلمانية للشـــباب بدايًة 
لحزمـــة برامـــج مســـتمرة تثقيفيـــة تســـتهدف ثـــالث فئـــات هي “الشـــباب 
والناشـــئة والعموم”؛ لتمكين الفئات المستهدفة وإطالعهم على مخرجات 
العمـــل البرلمانـــي تعزيزًا للشـــراكة المجتمعية بين مجلـــس النواب وفئات 

المجتمع المختلفة. 
ويشـــار هنـــا أيضًا إلى أن برنامج التهيئة للمترشـــحين الجـــدد لالنتخابات 
البرلمانية 2022 ينظم للمرة األولى من قبل مجلس النواب بهدف توعية 
وتدريب المترشـــحين لالنتخابات البرلمانية بشكل عملي ونظري للتعرف 
علـــى مهـــام النائـــب ودوره التشـــريعي والرقابـــي والدبلوماســـي والمالي، 
حيـــث يقـــدم البرنامج عددًا من المحاضرات التفاعليـــة أبرزها الدور الذي 
تلعبه السلطة التشريعية في الدولة، وكيفية إدارة مجلس النواب لملفات 
التشـــريع والرقابـــة وفقًا ألحـــكام الدســـتور والالئحة الداخليـــة، وذلك مع 
بداية دور االنعقاد، باإلضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب 

وغيرها من المحاضرات المهمة.
ويمكـــن التنويه هنا إلى أن باب التســـجيل لجميع البرامج مازال مفتوحًا، 
كمـــا أن برنامـــج الثقافـــة البرلمانية لفئة الشـــباب ســـيبدأ األســـبوع المقبل 
وسيســـتمر لمـــدة ثالثة أيام خالل الفترة مـــن 26 - 28 يوليو الجاري، عبر 
الدمج بين آلية الحضور والبث المرئي، وسيتم منح شهادات للمشاركين.

أكثر من 200 مشارك ببرنامج الثقافة البرلمانية

سمانة حيدري حسن بن رجب

منال الشيخ

القضيبية - مجلس النواب
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RA
تصنيف

تحديث
Update

00 2022
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محجـوز
Booking

مبـــــاع
Sold

الوجهة الجديــدة لمستقبلك

 جميـــع
الوثائق جاهزة

إطاللة مباشرة
على البحـــر

*   مداخل ومخارج متعددة.       *   شوارع واسعة. 
*   قربه من جميع الخدمات  ( السوبر ماركت، المدارس،

25BD      محطات البنزين، المستشفيات، المجمعات التجارية ).
سعر القـدمـ
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فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 98420 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد ابراهيم عتيق خليل 

االسم التجاري الحالي :مقاوالت لولي
االســـــم التجـــاري الجديد : لولي لمقاوالت التنظيفات

قيد رقم :  77704-3

14/7/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 

إدارة التسجيل

CR2022-103248 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : كلثم راشد سلطان البنعلي

االسم التجاري الحالي : فيديو اليوم الحديث

االســـــم التجـــاري الجديد : ف م أ طازجة الفواكة و للعصائر

قيد رقم : 14700-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)مؤسسة فاس للمقاوالت االنشائية(
سجل تجاري رقم )11433(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مؤسسة 
فاس للمقاوالت االنشائية( المسجلة بموجب القيد رقم )11433(، بطلب تصفية الشركة 
للشركة.  مصفيا  حسن(  مكي  ماجد  مصطفى  )السيد  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية 

عنوان المصفي:
)السيد مصطفى ماجد مكي حسن(

 )39999801(
)ALGHURAIFI1@HOTMAIL.COM(

تاريخ :17-07-2022
)CR2022- 103914( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : منال محمد سعيد بوعالي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة مريم محمد مظهرالدين فواز فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 5 - 53851

االسم التجاري : معصرة لب المانجو

تاريخ : 2022/07/17
)CR2022- 104023( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة عائشه فهد جاسم الشماع بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة ثاجبه حامد ابراهيم حسين احمد فعلى كل من لديه 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 02-25586

االسم التجاري : نيلز فيلج

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 97728( إعالن رقم 

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سامي عبدهللا عبدالعال العتيبي

االسم التجاري الحالي : نوش للعناية باألظافر
االســـــم التجـــاري الجديد : نوش بيوتي سبا

قيد رقم :  26283-15 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة )هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )ميرزا ابراهيم سلمان 
حسن المرزوق )شركة أي جي إم إس األثير لالستشارات ذ.م.م(( نيابة عن السادة شركة )هاردهاتز 

بالتفورم ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )137312(، طالبين تغيير اسم المجموعة لشركة من:
)هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

)HARDHATS PLATFORM W.L.L( 
الى:

)قطاعات بالتفورم ذ.م.م(
)QETAAT PLATFORM W.L.L(

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

التاريخ : 18/7/2022

CR2022-105121 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ اسماء علي محمد خميس بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ 

زهره حسن ابراهيم حسن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 46266  -  2

االسم التجاري : مركز فرفشه التجاري

رقم القيد : 46266 -  3

االسم التجاري : فرفشه للزهور والطباعة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية

شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن  

سجل تجاري رقم 41112

بناء على قرار الشركاء في شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن المسجلة بموجب القيد 

الهاجري   الهرمسي  احمد  محمد  يوسف  سعد  السادة   وتعيين  اختياريا   الشركة  بتصفية   41112 رقم 

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 

الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335

من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي : عنوان المصفي :

سعد يوسف محمد احمد الهرمسي الهاجري

Syma59@hotmail.com - 39159280

وزارة الصناعة والتجارة
ادارة التسجيل

تاريخ الطلب 13/7/2022
CR2022-103478 اعالن رقم  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري
قيد 127691 – 2

االسم التجاري : عالية للتصميم واالستشارات

تقدمت الينار بدريه محمد سالم ظاعن الكواري بطلب تحويل المحالت التجارية التالية الى عاليه راشد 
Name Update : N/A علي الجنيد

Status : ACTIVE
Expiration Date : 01/09/2022

Branch Name )English( :  AALIA DESIGNS& CONSULTATIONS
 Branch Name ( Arabic( : عالية للتصميم واالستشارات

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب 
مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ : 18/07/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-105315
تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه .
اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري الحالي : كفتريا أبو شهاب 2021
االسم التجاري الجديد : مطعم األسطورة أبو شهاب

قيد رقم :  81564 – 33

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-104507 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

اعتراض  ٔاي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي حسين كاظم حجير

االسم التجاري الحالي : خدمات الخبر للسيارات
االسم التجاري الجديد : الخبر لتنظيفات المباني

قيد رقم :  34219-5

تاريخ :18/7/2022
CR2022- 105358 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ محمد احمد يوسف محمد بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ مريم عبدالوهاب عبدالرزاق عبدالمجيد

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : عبايات الطلقه
قيد رقم :  90941 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -    مخبز الجوادين الحديث

 سجل تجاري رقم )25973(

السيد )سلمان محمد راشد  إليها  بٔانه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
 ،)25973( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  الحديث(  الجوادين  )مخبز  شركة  السادة  عن  نيابة  العرادي( 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتحويلها الى مٔوسسه فردية مملوكة للسيد سلمان محمد راشد 

العرادي وتعيين السيد )عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي( مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي
a_s_alaradi1@hotmail.com    -   32222421 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 98420 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد ابراهيم عتيق خليل 

االسم التجاري الحالي :مقاوالت لولي
االســـــم التجـــاري الجديد : لولي لمقاوالت التنظيفات

قيد رقم :  77704-3

14/7/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 

إدارة التسجيل

CR2022-103248 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : كلثم راشد سلطان البنعلي

االسم التجاري الحالي : فيديو اليوم الحديث

االســـــم التجـــاري الجديد : ف م أ طازجة الفواكة و للعصائر

قيد رقم : 14700-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)مؤسسة فاس للمقاوالت االنشائية(
سجل تجاري رقم )11433(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مؤسسة 
فاس للمقاوالت االنشائية( المسجلة بموجب القيد رقم )11433(، بطلب تصفية الشركة 
للشركة.  مصفيا  حسن(  مكي  ماجد  مصطفى  )السيد  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية 

عنوان المصفي:
)السيد مصطفى ماجد مكي حسن(

 )39999801(
)ALGHURAIFI1@HOTMAIL.COM(

تاريخ :17-07-2022
)CR2022- 103914( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : منال محمد سعيد بوعالي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة مريم محمد مظهرالدين فواز فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 5 - 53851

االسم التجاري : معصرة لب المانجو

تاريخ : 2022/07/17
)CR2022- 104023( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة عائشه فهد جاسم الشماع بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة ثاجبه حامد ابراهيم حسين احمد فعلى كل من لديه 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 02-25586

االسم التجاري : نيلز فيلج

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 97728( إعالن رقم 

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سامي عبدهللا عبدالعال العتيبي

االسم التجاري الحالي : نوش للعناية باألظافر
االســـــم التجـــاري الجديد : نوش بيوتي سبا

قيد رقم :  26283-15 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة )هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )ميرزا ابراهيم سلمان 
حسن المرزوق )شركة أي جي إم إس األثير لالستشارات ذ.م.م(( نيابة عن السادة شركة )هاردهاتز 

بالتفورم ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )137312(، طالبين تغيير اسم المجموعة لشركة من:
)هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

)HARDHATS PLATFORM W.L.L( 
الى:

)قطاعات بالتفورم ذ.م.م(
)QETAAT PLATFORM W.L.L(

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

التاريخ : 18/7/2022

CR2022-105121 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ اسماء علي محمد خميس بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ 

زهره حسن ابراهيم حسن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 46266  -  2

االسم التجاري : مركز فرفشه التجاري

رقم القيد : 46266 -  3

االسم التجاري : فرفشه للزهور والطباعة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية

شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن  

سجل تجاري رقم 41112

بناء على قرار الشركاء في شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن المسجلة بموجب القيد 

الهاجري   الهرمسي  احمد  محمد  يوسف  سعد  السادة   وتعيين  اختياريا   الشركة  بتصفية   41112 رقم 

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 

الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335

من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي : عنوان المصفي :

سعد يوسف محمد احمد الهرمسي الهاجري

Syma59@hotmail.com - 39159280

وزارة الصناعة والتجارة
ادارة التسجيل

تاريخ الطلب 13/7/2022
CR2022-103478 اعالن رقم  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري
قيد 127691 – 2

االسم التجاري : عالية للتصميم واالستشارات

تقدمت الينار بدريه محمد سالم ظاعن الكواري بطلب تحويل المحالت التجارية التالية الى عاليه راشد 
Name Update : N/A علي الجنيد

Status : ACTIVE
Expiration Date : 01/09/2022

Branch Name )English( :  AALIA DESIGNS& CONSULTATIONS
 Branch Name ( Arabic( : عالية للتصميم واالستشارات

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب 
مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ : 18/07/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-105315
تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه .
اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري الحالي : كفتريا أبو شهاب 2021
االسم التجاري الجديد : مطعم األسطورة أبو شهاب

قيد رقم :  81564 – 33

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-104507 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

اعتراض  ٔاي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي حسين كاظم حجير

االسم التجاري الحالي : خدمات الخبر للسيارات
االسم التجاري الجديد : الخبر لتنظيفات المباني

قيد رقم :  34219-5

تاريخ :18/7/2022
CR2022- 105358 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ محمد احمد يوسف محمد بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ مريم عبدالوهاب عبدالرزاق عبدالمجيد

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : عبايات الطلقه
قيد رقم :  90941 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -    مخبز الجوادين الحديث

 سجل تجاري رقم )25973(

السيد )سلمان محمد راشد  إليها  بٔانه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
 ،)25973( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  الحديث(  الجوادين  )مخبز  شركة  السادة  عن  نيابة  العرادي( 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتحويلها الى مٔوسسه فردية مملوكة للسيد سلمان محمد راشد 

العرادي وتعيين السيد )عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي( مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي
a_s_alaradi1@hotmail.com    -   32222421 
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15 األربعاء 20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443 - العدد 5027 Vacancies Available
REAL TEASTE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contac
17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

REAL TEASTE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER
 suitably qualified applicants can contac

17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

NESTO EXPERTS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

PIZZA HUT  
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contac

17262998 or SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contac

17636363 or ahmed@jazayani.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contac

39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17500791 or hr@seven-energy.com 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

World Seas ship chandlers  
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
77004681 or kjs.navy.24.365@gmail.com 

TERRACE GARDEN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

BEST TIME DOCUMENTS CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch  
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contac
17101272 or afzal.solanki@shapoorji.com 

Bonyan limitless contracting  
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

34440829 or support@bonyanlimitless.com 

Bonyan limitless contracting  
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

34440829 or support@bonyanlimitless.com 

Bonyan limitless contracting  
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

34440829 or support@bonyanlimitless.com 

Seven Star Sweet Water  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33764045 or MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

39277797 

Future Trust Construction and Cleaning Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35408408 or futuretrustcompany@gmail.com

Adilo Trading and Contracting Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33975511 or CHRISTOALEX@GMAIL.COM 

HYPER TECH SOLUTIONS CO.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contac
35171003 or Vineeshchand22@gmail.com 

SSP BAHRAIN WLL  
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17210389 or TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

Janet Art Ladies Tailoring  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

35301525 or janet.cuervo@tradearabia.net 

Life Time Construction Co Partnership  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33170221 or OMAIMA_BD@YAHOO.COM 

BLOSSOM DISTRICT BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39446607 or BLOSSOMSPA2022@GMAIL.COM 

AATMA FOR VEHICLES REPAIR COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED B  
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

13363390 or RAJEEVREGHU1984@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Golden Diyar construction  
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contac
36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction  
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contac
36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

NAYOMI  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17564649 or shawqi.abdulla@kojamjoom.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

One Laundry W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
39163294 or ONELAUNDERY@GMAIL.COM 

ARHAM GATE CONSTRUCTION AND CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17215189 or ahramconstruction769@gmail.com 

ALLURE BEAUTY SALOON  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17795854 or ALLURE.BH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

34352941 or MRKCONSTRUCTION2017@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

77660137 or HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36213700 or RAAJRIF@GMAIL.COM 

GHM INTERNATIONAL  PHARMACY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac
36272773 or ADELVIP300@YAHOO.COM 

LIKE MAKER INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

34002030 or BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

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

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contac

77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM 

FRESH KARAK W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

39857572 or H.ALTHAWADI004@GMAIL.COM 

BLACK & WHITE SALOON W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

17550302 or VISA@DTCONSULTANCY.NET 

SULTANS TEST KITCHEN  
has a vacancy for the occupation of

 DISH WASHER
 suitably qualified applicants can contac

33500893 or HAMMALDASHTI41@GMAIL.COM 

LONDON FLOATING STRUCTURES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33928247 or BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

LONDON FLOATING STRUCTURES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33928247 or BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

STRAIT MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS)
 suitably qualified applicants can contac
35692978 or XTIREFOX@YAHOO.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38044888 or MAHMOOD.N@FCC.BH 

MOON CITY TRADING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39883277 or ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

T AND H SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36130533 or TAHIRMUGHAL325@GMAIL.COM 

ASIF AND SHAHID FOR REPAIR OF ELECTRICAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33874489 or ASIF2CHA@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33523132 or GUJJARG1614@YAHOO.COM 

BOSS BURGER 40  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66632555 or NASERKHAN44321@GMAIL.COM 

KAMRAN CLEANING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33034631 or MK6562849@GMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17742595 or HR@KAZEROONIGROUP.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17742595 or HR@KAZEROONIGROUP.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

MACDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468818 or HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17220000 or HR@FAKHRO.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
37371334 or BATOOL313@GMAIL.COM 

ELITE GRANDE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

BIN MATAR GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38838907 or NADEER.MATTER@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36175823 or BHASIF469@GMAIL.COM 

FINGER TIPS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

34141444 or SHAIKHA_ALSHAIBA@HOTMAIL.COM 

OCEAN STUDIO INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33325441 or JAGDISH.KUMAR973@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

AL SAADOON BUSINESS MANAGEMENT COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE
 suitably qualified applicants can contac

17000011 or HR@ALSAADOON.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of
 TEACHER(ENGLISH LANGUAGE)

 suitably qualified applicants can contac
17782000 or mgmt@merbati.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS  
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac

17727712 or hr@mkschoolsbh.com 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097  
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

33331855 or MAHDI9993@LIVE.COM 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD.  
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39466345 or FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD.  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39466345 or FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

RONA BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
35356009 or MISBARBH@YAHOO.COM 

Gulf Capitals Cleaning  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33003044 or gulfcapitals.bh@gmail.com 

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

HARAA TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39443374 or alisalem1450@gmail.com 

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

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

 SERVER
 suitably qualified applicants can contac
17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

SHUAIB BUILDING MATERIALS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701191 or ALI905@HOTMAIL.COM 

ALL STARS UNIFORM CENTER  
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

17700017 or ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

AL DANA PARTY HALL  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33882097 or feeetooo_97@hotmail.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ABER AL MOHETAT CARGO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
13105521 or fadelkhamiss@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17215122 or ashokrma@gmail.com 

Attar Green House gate  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

63 BURGER  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
39626363 or BUR63GER@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33660370 or hr1@jaradahfish.com 

PANTALOON XL BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33777883 or J_9889@HOTMAIL.COM 

AL NASEEM GATE STUDIO  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37777663 or ALNASEEMGAT@GMAIL.COM 

SMART TOUCH ADVERTISING & PROMOTIONS  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17820800 or ALI881@YAHOO.CO.UK 

PRINCIPAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39616788 or SANTANAPLAZA41@GMAIL.COM 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17234240 or RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

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

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17730437 or office@almezeal.com 

ALMANSOORI CATERING  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

Metal Tech Contracting W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

AMG ABAYAT FASHION  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

37375579 or GEMMATAILORING@HOTMAIL.COM 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

RADHI HASAN ALI ALMUTAWA  SMITHERY & FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39304330 or RADHIHASSAN303@GMAIL.COM 

Icebergs ICE FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39944073 or ICEBERGSICEFACTORY@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

33358312 or info@jssbahrain.com 

Premiere Hotel W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17712303 or CORP@DADABAI.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

DAR ALNOOR SILK TAILORING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

17340960 or Salim59@hotmail.COM 

THE LEGEND SAEED ALSAMMAK TO TRADE  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35106381 or SFAH98@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

PATIO CAFE  
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF OF COOK(CHEF)
 suitably qualified applicants can contac

13332200 or BUSINESSACCNT.BH@GMAIL.COM 

LADUREE BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

ELITE COOLING TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36721534 or elitecooling1@gmail.com 

Mk Spa Beauty Lounge  
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

37773361 or M-ALKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

V M TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34474334 or TESSCONT@YAHOO.COM 

Dar SSH International Engineering Consultants - Foreign Branch  
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

32001141 or RASHED.JASIM@SSHIC.COM 

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

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17831000 or AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

ANAS SPARE PARTS  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17877328 or AMA.MARIAM@GMAIL.COM 

Charis Veterinary Clinic  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

 VETERINARIAN
 suitably qualified applicants can contac

33349636 or HANSELGEO@HOTMAIL.COM 

ALAM ALOMARA GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR (GENTS)
 suitably qualified applicants can contac

34531574 or QAIDHAMEED@GMAIL.COM

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM
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مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 98420 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد ابراهيم عتيق خليل 

االسم التجاري الحالي :مقاوالت لولي
االســـــم التجـــاري الجديد : لولي لمقاوالت التنظيفات

قيد رقم :  77704-3

14/7/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 

إدارة التسجيل

CR2022-103248 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : كلثم راشد سلطان البنعلي

االسم التجاري الحالي : فيديو اليوم الحديث

االســـــم التجـــاري الجديد : ف م أ طازجة الفواكة و للعصائر

قيد رقم : 14700-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)مؤسسة فاس للمقاوالت االنشائية(
سجل تجاري رقم )11433(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مؤسسة 
فاس للمقاوالت االنشائية( المسجلة بموجب القيد رقم )11433(، بطلب تصفية الشركة 
للشركة.  مصفيا  حسن(  مكي  ماجد  مصطفى  )السيد  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية 

عنوان المصفي:
)السيد مصطفى ماجد مكي حسن(

 )39999801(
)ALGHURAIFI1@HOTMAIL.COM(

تاريخ :17-07-2022
)CR2022- 103914( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : منال محمد سعيد بوعالي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة مريم محمد مظهرالدين فواز فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 5 - 53851

االسم التجاري : معصرة لب المانجو

تاريخ : 2022/07/17
)CR2022- 104023( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة عائشه فهد جاسم الشماع بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة ثاجبه حامد ابراهيم حسين احمد فعلى كل من لديه 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 02-25586

االسم التجاري : نيلز فيلج

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 )CR2022- 97728( إعالن رقم 

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سامي عبدهللا عبدالعال العتيبي

االسم التجاري الحالي : نوش للعناية باألظافر
االســـــم التجـــاري الجديد : نوش بيوتي سبا

قيد رقم :  26283-15 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة )هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )ميرزا ابراهيم سلمان 
حسن المرزوق )شركة أي جي إم إس األثير لالستشارات ذ.م.م(( نيابة عن السادة شركة )هاردهاتز 

بالتفورم ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )137312(، طالبين تغيير اسم المجموعة لشركة من:
)هاردهاتز بالتفورم ذ.م.م(

)HARDHATS PLATFORM W.L.L( 
الى:

)قطاعات بالتفورم ذ.م.م(
)QETAAT PLATFORM W.L.L(

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

التاريخ : 18/7/2022

CR2022-105121 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ اسماء علي محمد خميس بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيدة/ 

زهره حسن ابراهيم حسن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 46266  -  2

االسم التجاري : مركز فرفشه التجاري

رقم القيد : 46266 -  3

االسم التجاري : فرفشه للزهور والطباعة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية

شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن  

سجل تجاري رقم 41112

بناء على قرار الشركاء في شركة بن هرمس لتخليص المعامالت شركة تضامن المسجلة بموجب القيد 

الهاجري   الهرمسي  احمد  محمد  يوسف  سعد  السادة   وتعيين  اختياريا   الشركة  بتصفية   41112 رقم 

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 

الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335

من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي : عنوان المصفي :

سعد يوسف محمد احمد الهرمسي الهاجري

Syma59@hotmail.com - 39159280

وزارة الصناعة والتجارة
ادارة التسجيل

تاريخ الطلب 13/7/2022
CR2022-103478 اعالن رقم  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري
قيد 127691 – 2

االسم التجاري : عالية للتصميم واالستشارات

تقدمت الينار بدريه محمد سالم ظاعن الكواري بطلب تحويل المحالت التجارية التالية الى عاليه راشد 
Name Update : N/A علي الجنيد

Status : ACTIVE
Expiration Date : 01/09/2022

Branch Name )English( :  AALIA DESIGNS& CONSULTATIONS
 Branch Name ( Arabic( : عالية للتصميم واالستشارات

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب 
مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ : 18/07/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-105315
تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه .
اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري الحالي : كفتريا أبو شهاب 2021
االسم التجاري الجديد : مطعم األسطورة أبو شهاب

قيد رقم :  81564 – 33

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-104507 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

اعتراض  ٔاي  لديه  من  كل  فعلى   ، مشتركة  معاملة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي حسين كاظم حجير

االسم التجاري الحالي : خدمات الخبر للسيارات
االسم التجاري الجديد : الخبر لتنظيفات المباني

قيد رقم :  34219-5

تاريخ :18/7/2022
CR2022- 105358 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ محمد احمد يوسف محمد بتحويل المحل التجاري التالي:
إلى السيدة/ مريم عبدالوهاب عبدالرزاق عبدالمجيد

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : عبايات الطلقه
قيد رقم :  90941 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية    -    مخبز الجوادين الحديث

 سجل تجاري رقم )25973(

السيد )سلمان محمد راشد  إليها  بٔانه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
 ،)25973( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  الحديث(  الجوادين  )مخبز  شركة  السادة  عن  نيابة  العرادي( 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتحويلها الى مٔوسسه فردية مملوكة للسيد سلمان محمد راشد 

العرادي وتعيين السيد )عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي( مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبد الصاحب سلمان محمد راشد العرادي
a_s_alaradi1@hotmail.com    -   32222421 
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غزة ـ أ ف ب

أمـــس  اإلســـرائيلي،  الجيـــش  شـــن 
تابـــع  موقـــع  علـــى  غـــارات  الثالثـــاء، 
لحركـــة حمـــاس، بعـــد إطالق نـــار من 
قطاع غزة نحو األراضي اإلسرائيلية، 

وفق بيان للجيش.
“عقـــب  اإلســـرائيلي:  الجيـــش  وقـــال 
إطـــالق رصاصة من قطـــاع غزة على 
إســـرائيل، يقـــوم الجيش اإلســـرائيلي 
حاليا بقصف موقع عســـكري لحماس 
فـــي شـــمال قطـــاع غـــزة”، الفتـــا إلـــى 
أن الطلقـــة “أصابـــت مبنـــى صناعيـــا”، 

حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وذكـــر شـــهود عيـــان فـــي بلـــدة بيـــت 
أن  غـــزة،  قطـــاع  شـــمالي  حانـــون، 

“طائـــرات حربيـــة إســـرائيلية أطلقت 
عـــدة صواريخ على موقـــع أمني تابع 

لحركة حماس”.
ويأتي القصف بعد 3 أيام على قصف 
إســـرائيل أهدافـــا في قطـــاع غزة، ردا 
علـــى إطـــالق 4 صواريخ مـــن القطاع 

باتجاه إسرائيل.
زيـــارة  غـــداة  الصواريـــخ  وُأطلقـــت 
الرئيـــس األميركـــي، جـــو بايـــدن، إلى 
إســـرائيل والضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، 
الفلســـطيني  الرئيـــس  التقـــى  حيـــث 

محمود عباس.
وكان آخـــر تبـــادل إلطـــالق النـــار بين 

الجانبين قد سجل في نهاية يونيو.

الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعا لـ “حماس” بقطاع غزة

واشنطن - وكاالت

الصينيـــة،  الخارجيـــة  قالـــت وزارة 
أمـــس الثالثاء، إن الصين ســـتتخذ 
إذا  وقويـــة”  حازمـــة  “إجـــراءات 
مـــا مضـــت رئيســـة مجلـــس النواب 
فـــي  بيلوســـي  نانســـي  األميركـــي 
ومـــن  تايـــوان.  لزيـــارة  خططهـــا 

بيلوســـي  تـــزور  أن  المقـــرر 
المتمتعـــة  الجزيـــرة- 

والتي  الذاتي  بالحكم 
أنهـــا  الصيـــن  تزعـــم 
أراضيهـــا-  مـــن  جـــزء 

وفقـــا  أغســـطس،  فـــي 
صحيفـــة  نشـــرته  لتقريـــر 

“فاينانشـــيال تايمـــز”. وذكرت 
أن  أميركيـــة  صحافيـــة  مصـــادر 
بزيـــارة  القيـــام  تعتـــزم  بيلوســـي 
الشـــهر  تايـــوان  إلـــى  تاريخيـــة 
المقبـــل على الرغم مـــن التحذيرات 
الصينيـــة مـــن أن الرحلـــة قد تصعد 

وبكيـــن  واشـــنطن  بيـــن  التوتـــرات 
وفقـــا لــــ “بلومبيـــرغ”. مـــن جهتهـــا، 
“فاينانشـــيال  صحيفـــة  ذكـــرت 
تايمز”، أمس، أن بيلوســـي ســـتقود 
وفـــدا إلـــى تايبيـــه فـــي أغســـطس، 
نقال عن ســـتة أشـــخاص مطلعين 
علـــى األمر، فيما ســـيكون أول 
رحلـــة مـــن هـــذا النـــوع إلى 
الجزيرة الخاضعة للحكم 
الديمقراطـــي منـــذ 25 
قـــد  وكانـــت  عامـــا. 
رحلـــة مخططة  ألغت 
مسبًقا في أبريل بعد إصابتها 
بفيـــروس كورونـــا. ويأتـــي التقرير 
وســـط سلســـلة من المحادثات بين 
كبـــار مســـاعدي الرئيـــس األميركي 
جـــو بايـــدن ونظيـــره الصيني شـــي 
لمحادثـــة  اســـتعداًدا  بينـــغ  جيـــن 

محتملة بين الزعيمين. 

بيلوسي تخطط لزيارة تايوان.. والصين تهدد
كولومبو ـ وكاالت

قـــرر زعيـــم المعارضـــة فـــي ســـريالنكا 
الثالثـــاء  أمـــس  بريماداســـا  ســـاجيث 
الرئاســـة  انتخابـــات  مـــن  االنســـحاب 
فـــي البـــالد التي تعيش أزمة سياســـية 
بتأييـــد  تعهـــده  وأعلـــن  واقتصاديـــة، 
منافـــس آخر لرانيـــل ويكريميســـينغه 

الـــذي يشـــغل منصـــب الرئيـــس 
باإلنابة.

وينظم طالب وجماعات 
على  احتجاجـــًا حاشـــدًا 
ويكريميســـينغه  ترشـــح 

للرئاســـة في حيـــن اجتمع 
البرلمـــان  مقـــر  فـــي  النـــواب 

المرشـــحين  قائمـــة  الســـتكمال 
للمنصـــب قبيـــل تصويـــت مقـــرر اليوم 
المحتجـــون  ويعتبـــر  )األربعـــاء(. 
للرئيـــس  حليفـــًا  ويكريميســـينغه 

المخلوع غوتابايا راجابكسا.
وكتـــب بريماداســـا علـــى تويتـــر يقـــول 

“مـــن أجـــل الصالـــح األكبر لبلـــدي الذي 
أحبه وللشعب الذي أقدره أعلن سحب 
ترشـــحي لمنصب الرئاسة”. وأضاف أن 
حزبـــه ســـاماغي جانـــا باالويغايـــا وهو 
حـــزب المعارضـــة الرئيســـي فـــي البالد 
“وتحالفنـــا وشـــركاؤنا مـــن المعارضة 
ســـيعملون معـــًا على ضمـــان فوز” 

دوالس أالهابيروما.
صحافـــي  وأالهابيرومـــا 
ســـابق وعضـــو بالبرلمـــان 
الحاكـــم  الحـــزب  عـــن 
عمـــل منـــذ فتـــرة طويلة 
مـــن وراء الســـتار بجانـــب أســـرة 
راجاباكســـه القوية التـــي هيمنت على 
وينظـــر  لعقـــود  البـــالد  فـــي  السياســـة 
إليـــه باعتبـــاره وجهـــًا مقبـــوالً أكثر لدى 
المعارضـــة من ويكريميســـينغه، وأعلن 
انشـــقاقه عـــن حـــزب راجابكســـا، وكان 

مدافعًا عن حقوق اإلنسان.

سريالنكا.. زعيم المعارضة ينسحب من االنتخابات

بؤرة استيطانية 
جديدة في رام اهلل

ــة الــــجــــدار  ــاومــ ــقــ ــئـــة مــ ــيـ كـــشـــف رئــــيــــس هـ
واالســـتـــيـــطـــان مـــؤيـــد شـــعـــبـــان، عـــن إقــــدام 
بــؤرة  “شرعنة”  على  اإلسرائيلية  السلطات 
استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين 

في محافظة رام هللا.
ــثــاثــاء الــمــصــادقــة  ــه تــمــت أمـــس ال ــر أنـ وذكــ
استيطانية  وحــدة   114 مــن  أكثر  بناء  على 
في  دونــمــا   150 تــقــدر  مساحة  على  جــديــدة 
البؤرة  في  هللا  رام  شرقي  الواقعة  المنطقة 

االستيطانية “متسبيه داني”.

بوتين: هناك تقدم بمسألة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

االتحاد األوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على روسيا
كشفت وثيقة أن المفوضية األوروبية 
األعضـــاء،  الـــدول  علـــى  اقترحـــت 
اإلفراج عـــن “بعض أمـــوال” المصارف 
الروســـية المجمدة، بموجـــب عقوبات 
االتحـــاد األوروبي، بهـــدف دعم تجارة 
المنتجـــات الزراعية والغذائية، بما في 
ذلـــك القمح واألســـمدة، وفق ما ذكرت 

وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي 
طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الدول 
األعضاء “تريـــد أن توضح تمامًا أنه ال 
يوجـــد فـــي العقوبـــات ما يعرقـــل نقل 

الحبوب من روسيا أو أوكرانيا”.
ويتعـــّرض األوروبيـــون لضغـــوط مـــن 
كانـــوا  الذيـــن  األفارقـــة،  شـــركائهم 
يستوردون أكثر من نصف قمحهم من 

أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.
وجـــاء في المقتـــرح الذي قـــدم للدول 
األعضـــاء: “يجوز للســـلطات المختصة 
فـــي دولـــة عضـــو أن تســـمح باإلفـــراج 
أو  المجمـــدة  األمـــوال  بعـــض  عـــن 
الموارد االقتصاديـــة التابعة للمصارف 
)...( بعـــد أن تثبـــت أن هـــذه األمـــوال 

ضروريـــة  االقتصاديـــة  المـــوارد  أو 
لشـــراء أو اســـتيراد أو نقـــل منتجـــات 
زراعيـــة وغذائيـــة، بما فـــي ذلك القمح 

واألسمدة”.
الرئيـــس  تحـــدث  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن عـــن إحراز 
تقـــدم فـــي المحادثـــات بشـــأن تصدير 
الحبوب األوكرانية عبر البحر األســـود 
وشـــكر نظيـــره التركـــي رجـــب طيـــب 

أردوغان أثناء لقاء في طهران.
وقال بوتين متوّجهًا إلى أردوغان في 
تصريحات أوردهـــا الكرملين في بيان 
“بفضل وســـاطتكم، أحرزنـــا تقّدمًا. لم 

تحـــّل كل المســـائل بعد، هـــذا صحيح، 
لكن هناك حركة وهذا أمر جّيد”.

الرســـمي،  اإليرانـــي  التلفزيـــون  وكان 
أعلن أن الرئيس الروسي وصل، أمس، 
إلـــى طهـــران لحضـــور قمـــة إيرانيـــة-

روسية-تركية.
اإليرانـــي  الرئيـــس  بوتيـــن  والتقـــى 
إبراهيـــم رئيســـي، كمـــا التقى المرشـــد 
اإليرانـــي علـــي خامنئـــي. وهـــي ثانـــي 
رحلة خارجية لبوتين منذ بدء الحرب 

في أوكرانيا في فبراير الماضي.
وذكـــر التلفزيون اإليرانـــي أن خامنئي 
أبلـــغ بوتين بأن على طهران وموســـكو 

توخـــي الحـــذر مـــن “الخـــداع الغربي”، 
داعيـــًا إلـــى تعـــاون طويـــل األمـــد بين 

طهران وموسكو.
وفـــي إشـــارة إلى أزمـــة أوكرانيـــا، قال 
خامنئـــي “الحـــرب حـــدث صعـــب جدًا، 
وإيران ليســـت ســـعيدة علـــى اإلطالق 
النـــاس العادييـــن يعانـــون منهـــا”.  ألن 
الـــدوالر  إخـــراج  “يجـــب  وأضـــاف 
تدريجيـــًا من التجـــارة العالمية ويمكن 

القيام بذلك تدريجيًا”.
وقال خامنئي: “لوال التصدي الروســـي 
لـ”الناتـــو” في أوكرانيـــا الفتعلت الدول 
الغربية الحقًا نفس هذه الحرب بحجة 
شـــبه جزيـــرة القرم... نعتبر أن روســـيا 
برئاســـتكم حافظـــت علـــى اســـتقاللها 
ويجـــب طـــرد األميركيين مـــن منطقة 

شرق الفرات في سوريا”.
وتتزامن زيارة بوتين إليران مع زيارة 
الرئيـــس أردوغـــان. واجتمـــع الجانبان 
في طهران لمناقشـــة اتفاق يهدف إلى 
استئناف صادرات الحبوب األوكرانية 

من البحر األسود.

عواصم ـ وكاالت

بوتين ملتقيا أردوغان في طهران

تل أبيب ـ وكاالت

قـــام رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد بزيـــارة غيـــر معلنـــة مســـبقا إلى 
الثالثـــاء،  أمـــس  لبنـــان،  مـــع  الحـــدود 
مهـــددا بـــرد عســـكري قـــاس علـــى مـــا 
وصفـــه بالعـــدوان “غيـــر المقبـــول” من 
حـــزب هللا اللبنانـــي. تأتـــي الزيارة في 
وقـــت تتصاعـــد فيـــه حـــدة التوتـــر مع 

حزب هللا.
أنهـــا  إســـرائيل  ذكـــرت  األول،  أمـــس 
اعترضـــت طائـــرة مســـيرة عبـــرت من 
األراضي اللبنانية واألســـبوع الماضي، 
وهـــدد أميـــن عـــام حزب هللا إســـرائيل 
بتصعيـــد عســـكري إن لـــم يحـــل نـــزاع 

مالحي لصالح لبنان.
وقـــال البيد الذي تولـــى منصب القائم 
بأعمال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي في 
األول مـــن يوليـــو “إســـرائيل مســـتعدة 
للتحـــرك ضـــد أي تهديـــد. ليســـت لدينا 

مصلحـــة فـــي التصعيـــد، لكـــن عـــدوان 
حزب هللا غير مقبول، ومن المحتم أن 
يقود المنطقة بأكملها نحو تصعيد غير 

ضروري”.
وانضم إليه وزير الدفاع بيني غانتس، 
ومســـؤولون عســـكريون بارزون أثناء 

جولته في المنطقة.

أخطـــر  هللا  حـــزب  إســـرائيل  وتعتبـــر 
تهديد فوري عليها، وتقدر بأن الجماعة 
المدعومـــة مـــن إيران لديهـــا نحو 150 
الســـتهداف  ومقـــذوف  صـــاروخ  ألـــف 

إسرائيل.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال 
الجيـــش اإلســـرائيلي إنه أســـقط ثالث 
طائرات مسيرة أطلقها حزب هللا نحو 
منطقة أنشـــأت فيها مؤخرا منصة غاز 
إســـرائيلية في البحر المتوســـط. وأكد 
حزب هللا أنه أطلق الطائرات المسيرة 

نحو منطقة متنازع عليها مالحيا.
المســـيرة  وبـــدا أن إطـــالق الطائـــرات 
محاولـــة مـــن حـــزب هللا للتأثيـــر علـــى 
بيـــن  أميركيـــة  برعايـــة  مفاوضـــات 
حدودهمـــا  حـــول  ولبنـــان  إســـرائيل 
المالحيـــة، وهـــي منطقـــة غنيـــة بالغاز 

الطبيعي.

هدد برد عسكري قاس على ما وصفه بالعدوان “غير المقبول”

البيد يحذر من تسبب حزب اهلل في تصعيد بالمنطقة

يائير البيد

بغداد ـ وكاالت

أعلن القضـــاء العراقي، أمـــس الثالثاء، 
فتـــح تحقيق فـــي تســـريبات منســـوبة 
إلى رئيس ائتـــالف دولة القانون، نوري 
المالكـــي، هاجم فيها عـــددا من الزعماء 

السياسيين في البالد.
وكشـــف زعيم “ائتـــالف دولـــة القانون” 
فـــي مقطـــع صوتي جديد ليـــل اإلثنين/
أروقـــة  داخـــل  انقســـام  عـــن  الثالثـــاء 
الســـلطة في إيران وعالقتهـــا بالفصائل 
الشـــيعية المســـلحة فـــي العـــراق، داعيا 
االطالعـــات  لفريـــق  منهـــم  المواليـــن 
إلـــى خـــط فريـــق الحـــرس  باالنضمـــام 
الثوري واالنصياع إلى أوامر قائد فيلق 
القـــدس إســـماعيل قاآنـــي لالســـتحواذ 

على السلطة في البالد.
وفـــي التســـريب الخامـــس الذي نشـــره 
الصحافي العراقي المقيم في الواليات 
المتحـــدة علـــي فاضـــل، أّكـــد المالكـــي، 

أّن العالقـــات جّيـــدة مـــع قائـــد عصائب 
وأّن  الخزعلـــي،  قيـــس  الحـــّق،  أهـــل 
الفتـــح والفصائـــل وكتائـــب حـــزب هللا 
والعصائـــب وســـيد الشـــهداء كلها تابعة 

مباشرة إليران.
وأوضـــح المركز اإلعالمـــي في مجلس 
القضـــاء األعلـــى بالعـــراق، أن محكمـــة 

تحقيـــق الكـــرخ تلقـــت طلبـــا مقدما إلى 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  العـــام  االدعـــاء 
التســـريبات  بخصـــوص  القانونيـــة 

الصوتية المنسوبة لنوري المالكي. 
أن  إلـــى  القضائـــي  المصـــدر   وأشـــار 
تحقيقـــا أصوليـــا يجري، وفـــق القانون، 
بشأن التســـريبات المنســـوبة إلى نوري 

المالكي.
التســـريب  مـــن  أجـــزاء  ونشـــر خمســـة 
الصوتـــي للمالكـــي، تنـــاول فيـــه جملـــة 
بالصدرييـــن،  عالقتـــه  أبرزهـــا  قضايـــا، 

حيث اتهم الصدر، بأنه “قاتل”.
ويبـــدو أن تلـــك الجلســـة كانـــت خاصة 
بشـــكل كبيـــر، بحضور المالكـــي، وثالثة 
معروفيـــن(،  )غيـــر  آخريـــن،  أشـــخاص 
حيـــث أطلق جملة اتهامات وتهديدات، 
أحدثـــت ضجة فـــي العملية السياســـية 
بالعراق، وعلى المستوى الشعبي كذلك.

رئيس “دولة القانون” دعا الفصائل المسلحة إلى توكيل أمرهم لقاآني

تسجيالت المالكي المسربة أمام القضاء العراقي

رئيس ائتالف دولة القانون

رام اهلل ـ معا

طهران ـ وكاالت

دعا المرشـــد األعلـــى اإليراني علي خامنئي 
خـــالل لقائـــه الرئيـــس الروســـي فالديميـــر 
بوتيـــن والوفد المرافق له في طهران أمس 
الثالثاء، لطرد األميركيين من منطقة شرق 
الفرات في ســـوريا. وقال المرشـــد االيراني 
إن الحـــرب أمـــر عنيف وقـــاس وصعب وال 
تحبذهـــا إيران لكن فـــي القضية األوكرانية 
إن لم تأخذ روســـيا بزمام المبـــادرة، لكانت 

الطرف اآلخر تسبب باندالع الحرب.
إعجابـــه  عـــن  اإليرانـــي  المرشـــد  وأعـــرب 
بالمواقـــف األخيـــرة للرئيـــس الروســـي ضد 

إسرائيل.
وفي وقت ســـابق، نقل التلفزيون الرســـمي 

للرئيـــس  قولـــه  خامنئـــي،  عـــن  اإليرانـــي 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان إن توجيه 
أن  شـــأنه  مـــن  لســـوريا  عســـكرية  ضربـــة 
يزعزع اســـتقرار المنطقة. وأوضح خامنئي 

بحســـب التقريـــر أن “أي ضربـــة عســـكرية 
بالمنطقـــة  الضـــرر  ســـتلحق  ســـوريا  علـــى 
وستفيد اإلرهابيين”. وقال الزعيم اإليراني 
بالنص: “ســـنتعاون معكم حتما في محاربة 

اإلرهاب، لكن الحفاظ على وحدة األراضي 
الســـورية مهم جدا بالنســـبة لنا، وأي هجوم 
عســـكري على شـــمال سوريا ســـيضر تركيا 
وســـوريا وكل المنطقة ولصالح اإلرهابيين. 
نحن نعتبر أمن تركيا هو أمننا وعليكم أنتم 
أيضا أن تعتبروا أمن سوريا على أنه أمنكم. 
يجـــب حـــل القضيـــة الســـورية مـــن خـــالل 
المفاوضـــات، وعلى إيران وتركيا وروســـيا 
حســـمها عبر الحوار. دافعنـــا عن حكومتكم 
دومـــا ســـواء فـــي القضايا الداخليـــة أو في 
مواجهة التدخالت األجنبية، وندعو بالخير 
للشـــعب التركـــي، وكما قلتم نحـــن أصدقاء 

وقت الشّدة”.

خامنئي لبوتين: يجب طرد األميركيين من شرق الفرات

خامنئي وأردوغان

لندن ـ وكاالت

أسفرت نتائج اقتراع حزب المحافظين 
ببريطانيـــا، أمس الثالثـــاء، عن حصول 
وزير المالية البريطاني الســـابق ريشي 
وبينـــي  صوتـــا،   118 علـــى  ســـوناك 
موردونـــت علـــى 92 صوتـــا، وذلك في 
السباق على خالفة بوريس جونسون 

في منصب رئيس الوزراء.
إلـــى  النتائـــج  وأدت 

اســـتبعاد كيمـــي بادينوك 
لرئاســـة  الســـباق  مـــن 
الحكومـــة، فيمـــا جـــاءت 

المركـــز  فـــي  تـــراس  ليـــز 
الثالـــث بـ 86 صوتـــا. وواصل 

وزيـــر الماليـــة البريطاني الســـابق 
ســـوناك، تقدمـــه فـــي الســـباق لخالفـــة 
رئيـــس الوزراء مع تقلـــص الفجوة بين 
بينـــي موردنـــت وليـــز تـــراس للحلـــول 
فـــي المركـــز الثانـــي قبـــل االنتخابـــات 
النهائية. وأوضحت النتائج التي أعلنها 

غراهـــام برادي، المســـؤول عـــن تنظيم 
للمحافظيـــن،  الداخليـــة  االنتخابـــات 
حصول ريشي سوناك على 115 صوًتا، 
متقدمـــًا علـــى وزيـــرة الدولـــة للتجـــارة 
)82 صوًتـــا(،  بينـــي موردنـــت  الدوليـــة 
ووزيـــرة الخارجيـــة ليـــز تـــراس )71 
صوًتا(. بينما حلـــت وزيرة الدولة 
المســـاواة،  لشـــؤون  الســـابقة 
كيمـــي بادينوك، فـــي المركز 
الرابع مـــع 58 صوتا، فيما 
تـــم إقصاء رئيـــس لجنة 
الشـــؤون الخارجية، توم 
توغنهـــات، الذي جمـــع 31 صوتا. 
من جهتهم، قال المشـــرعون في لجنة 
1922 إن يـــوم 21 يوليـــو هـــو الموعـــد 
المرشـــحين  الفعلـــي الختيـــار  النهائـــي 
المشـــرعين  جانـــب  مـــن  األخيريـــن 
المحافظيـــن، بالتزامن مع بـــدء العطلة 

الصيفية لمجلس العموم.

بريطانيا.. سوناك يتصدر سباق رئاسة الوزراء
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األسرة اإليجابية
إن الحديـــث عـــن المجتمـــع القـــوي - واإلشـــادة بـــه - يجرنا إلى أســـاس 
تكويـــن هـــذا المجتمع الذي يتشـــكل من األفـــراد الصالحيـــن، وهم نتاج 
األســـر الناجحة، فالبداية الناجحة تبدأ مع األســـرة التي تشـــكل القاعدة 
األساســـية لبنـــاء منظومـــة مجتمعيـــة ســـليمة، منذ أن تتشـــكل األســـرة 
بتعـــاون الزوجيـــن إلـــى مرحلة اإلنجـــاب والتربيـــة المســـتمرة أصبحت 
التوجهـــات الحديثـــة في المجال األســـري تســـعى لتكوين أســـر ســـمتها 
اإليجابية، وال تلتزم بالدور التقليدي في المهمات، بل إن هناك مقومات 
لصناعـــة أســـرة إيجابيـــة ســـعيدة من خـــال التأكيد علـــى مجموعة من 
الممارســـات المهمة، والتي منها على سبيل المثال تعزيز ثقافة االهتمام 
بين أفراد األســـرة، وتعميق العاقات بين األفراد، والتأكيد على الترابط 
والمشـــاركة بيـــن الجميـــع لتتجـــاوز هـــذه الممارســـات رابطـــة الـــدم وما 
هـــو واجـــب، وتأخذ حيـــزا من المبـــادرة الذاتية من قبـــل كل فرد لتكون 
الســـمات الشـــائعة في األســـرة انعكاســـا لهذا االهتمام الـــذي يختزل في 
مجموعـــة من المشـــاعر والقيم، والتي منها الحـــب والتعاون والتضحية 
والتســـامح، حتى يشـــعر الوالدان بسيادة المشاعر اإليجابية في األسرة 
التي تغلب المشاعر السلبية، خصوصا عند األزمات، كما أن تهيئة المناخ 
األســـري المناســـب تســـاهم في بناء أســـرة ســـعيدة، خصوصا إذا كانت 
عاقـــة الزوجين نموذجا من التفاهم والمودة، وينعكس ذلك على رؤية 
وتصورات األبناء في األســـرة، كما أن اهتمام األسرة بالجانب التوعوي 
والتثقيفي في شتى المجاالت وخلق الحوار المستمر لمناقشة تفاصيل 
االحتياجات واالهتمامات يعد أحد المقومات المهمة لألسرة اإليجابية.
إن تأكيد الوالدين على أهمية النسق األسري الذي يحتضن جميع أفراد 
العائلـــة وقيامهمـــا بـــاألدوار المنوطـــة بهمـــا علـــى أكمل وجـــه وفق رؤية 
حضارية تتســـم بالنضوج والوعي الحقيقي لمعنى األسرة، سيساهم با 

شك في إدارة أسرة أحد أهم أهدافها تحقيق السعادة.

ندى نسيم

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

للتواصل: 17111483

“^” ثورة في دنيا الصحافة وصوتها يذهل سمع الكون
ظاهـــرة صحيفـــة “البـــاد” البـــد أن يكون لها أثـــر على مســـيرة اإلعام 
المحلـــي والخليجـــي وحتى العربـــي، ألنها ظاهرة ارتبطـــت بالتحديث 
والتطويـــر ودفـــع العملية اإلبداعية بـــكل أطرافها إلى األمـــام، ويكفينا 
فخـــرا اإلشـــادات التي نتلقاهـــا من الجميع على تأثيرنـــا القوي وتفردنا 
بالنظـــرة الثاقبـــة والفكر المســـتنير والرؤيـــة المســـتقبلية، رغم أن عمر 
“الباد” ال يتعدى 14 عاما، لكنها غدت ســـاحرة وملهمة البيان ووجهها 
الفتان يطل صباح كل يوم على القارئ الذي يحتفي بصداقتها العريقة.
عندمـــا انطلقـــت “البـــاد” فـــي 15 أكتوبـــر 2008 لـــم يكـــن فـــي خيالنـــا 
وأحامنـــا ورؤانا نحن كمؤسســـين، طبقا لمقاييـــس الظروف المحيطة 
والتحديـــات، أن يكـــون لنـــا اليـــوم مثـــل هذا التميـــز والقاعـــدة المتينة 
للتقـــدم والرقـــي وااللتصـــاق بالجماهيـــر التـــي تؤمن أشـــد اإليمان بما 
تقدمـــه “البـــاد” مـــن مضمـــون إعامـــي وثقافـــي راق واحترافيـــة عند 
التعامل مع كل األحداث والقضايا، وتجانس مطلق بين جميع الزماء 
من أجل تحقيق الهدف األســـمى وهو التفرد بالهوية شـــكا ومضمونا، 

والقيام بالدور الطليعي في خدمة الوطن.

يقولون بداية الســـير االنتظار، لكن “الباد” قفزت على الحواجز واحدا 
تلو اآلخر بدون تعثر، وكل يوم تبصر على نجاح جديد وصوتها يذهل 
سمع الكون ببرامجها عبر مختلف المنصات الرقمية والمواد اإلخبارية 
وتثقيفهـــا المواطـــن في نقـــل المعرفـــة االجتماعية والثقافيـــة وقوتها 
فـــي نقل األحـــداث اإلخبارية من سياســـية وعلمية وثقافيـــة وغيرها، 
وقبـــل أيـــام أعلـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة عن قرب 
انطـــاق مشـــروع “مركز اإلعـــام الرقمي”، والذي يعـــد األول من نوعه 
على مســـتوى المنطقة، كما أشـــاد وزير شـــؤون اإلعام رمزان النعيمي 
بتجربـــة “الباد” في التحـــول الرقمي وإطاقها الخطة العشـــرية التي 
تعكـــس وضـــوح الرؤية لـــدى الصحيفـــة والســـعي الجاد نحـــو مواكبة 
أحـــدث التطورات في قطـــاع اإلعام والصحافة، وذلـــك خال زيارته 

الصحيفة.
“البـــاد” أدوات فعالة، ودقة قاطعة فـــي المضمون اإلعامي والثقافي 

وثورة في دنيا الصحافة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعـــد القمـــة العربيـــة األميركية الناجحة التـــي جرت في جدة األيـــام القليلة 
الماضيـــة، يعـــن للمراقـــب للمشـــهد السياســـي في الخليـــج العربي والشـــرق 
األوسط أن يتساءل: ترى هل هي بداية لحقبة جديدة مغايرة في العاقات 
بيـــن دول المنطقة والواليات المتحدة األميركية، والتي ال تزال مالئة الدنيا 

وشاغلة الناس، حتى وإن تراجعت أوزانها االستراتيجية؟
المؤكـــد أن الحضـــور األميركـــي فـــي الشـــرق األوســـط متجـــذر تاريخيا منذ 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية، وعلـــى الرغم من أن التواصل مع واشـــنطن 
لم ينقطع يوما، إال أنه لم يكن بالمطلق صفاء زالال، ســـخاء رخاء، فقد شـــهد 
األمـــر خافات جانبية وهامشـــية تارة، ورئيســـية تارة أخـــرى كما في وقت 
حرب األيام الستة، غير أنها مضت في كل األحوال، وساهمت دول الخليج 
فـــي واقع الحال فـــي تعزيز أمن واســـتقرار ال الواليات المتحـــدة األميركية 
فحسب، بل حلف الناتو برمته طوال أكثر من أربعة عقود، فقد شكلت سدا 
منيعـــا في وقف الزحف الشـــيوعي نحو آبار النفط، والحيلولة دون انتشـــار 

الفكر اإللحادي.
ليس ســـرا أن العاقات العربية األميركية شـــهدت فـــي اآلونة األخيرة نوعا 

مـــن الفتـــور، ومرد ذلك تغيـــر التوجهات السياســـية واآليديولوجية لســـاكن 
البيـــت األبيـــض، فمن رئيس راغب في مد جســـور التواصـــل، كما الحال مع 
الرئيـــس الســـابق دونالد ترامب، وراغب في تفعيـــل العاقات بين الطرفين، 
إلـــى رئيـــس آخـــر بادر باتخـــاذ موقف مثيـــر للتعجب كما الحال مـــع الرئيس 
بايدن، والذي اســـتهل واليته، بجفاء واضح. مهما يكن من أمر، فإن الزيارة 
األخيرة للرئيس بايدن للشـــرق األوســـط تطرح عامة استفهام مهمة وهي: 

لماذا تغير الموقف األميركي من دول المنطقة؟. 
المؤكـــد أن التعويـــل علـــى قضيـــة الحاجـــة األميركيـــة إلـــى مزيـــد مـــن نفط 
المنطقة، رغم أهمية ومحورية القضية، تعويل مبتسر، فيما تبقى األهداف 

الرئيسة للمشهد بحاجة إلى المزيد من البحث المعمق.
وباختصـــار غيـــر مخل نقـــول، إن السياســـات األميركيـــة، ال يصنعها الرئيس 
بمفـــرده، إنمـــا تقـــوم على صناعتهـــا طائفة مـــن أدوات السياســـة األميركية، 
تبـــدأ مـــن عنـــد وزارة الخارجيـــة، وتمضـــي عبـــر البنتاغـــون، مـــرورا بمجمع 
االســـتخبارات، وصوال عند عتبات مجلس األمن القومي، والذي عرف يوما 
بأنه اللجنة السرية التي تدير العالم. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن أميركا وشرق أوسط جديد

يجـــزم الرجل فـــي مجتمعاتنا العربية بأنه األقوى، لكنه ليس كذلك حســـبما 
أكدتـــه األبحاث. هذه الفكرة هي الدارجة فـــي مجتمعاتنا، إذ يعتقد الرجال 
أنهم األقوى بســـبب بنيتهم الجسدية وتفوقهم في الطول والكتلة العضلية 

على النساء، كما يتمتعون بأوتار صوتية أقوى وعظام أكثف.
لســـت هنـــا بصـــدد الحط من مكانـــة الرجـــل أو كرامته، لكن الدراســـات التي 
أجريت مؤخرا في الغرب وفي الشرق العربي كذلك تؤكد تفوق المرأة على 
الرجـــل في القوة التي تتخذ أشـــكاال عدة وال تنحصر في التفوق الجســـدي 
وحـــده، فمـــع القـــوة الجســـدية، تأتـــي القـــوة النفســـية والعاطفيـــة، والقـــوة 
الفكريـــة. عـــدة دراســـات أثبتت أن المـــرأة أقوى من الرجل؛ حيث تســـتطيع 
المـــرأة القيـــام باألعمال التي يقوم بها الرجال، إلى جانب تحمل آالم الوالدة 
والطمـــث التي ال يتحملها الرجل، وال يتصور كيف تبدو، وقد تتحمل المرأة 
العمل الشـــاق كقيادة شـــاحنة زوجها الراحل لتعيل أسرتها، فضا عن تربية 
أبنائها والنوم لساعات قصيرة جدا سهرا على راحتهم، واالهتمام بشؤونهم 

وشؤون منزلها في آن.
جســـد المرأة يمتاز بمرونة أكبر من جســـد الرجل، ولهـــا القدرة على التحمل 
والصمـــود أكثـــر، وهـــذا مـــا يؤهلها لتحمل مشـــاق الحمـــل ألكثر مـــن أربعين 
أســـبوعا، وهـــن أطـــول عمـــرا لتحملهـــن مشـــقات الحيـــاة ومنعطفاتهـــا أكثر 

مـــن الرجال، حيـــث البقاء لألقوى، وهذا مـــا تؤكده دراســـة للكاتبة “أنجلينا 
ســـايناي”، والتـــي اعتمدت علـــى أبحاث واختبـــارات علميـــة معتمدة غيرت 
المفهوم المغلوط الســـائد عن المرأة. تكفي المرأة قوتها العاطفية والنفسية 
التـــي تجعلهـــا تســـتحوذ على قلـــب الرجل وتخلـــق رابطا وثيقـــا بينها وبين 
أطفالهـــا وعائلتهـــا، وتتفـــق الدراســـات علـــى تفوق المـــرأة في نســـبة الذكاء 
الفكـــري؛ فنجدهـــا تتفـــوق أكاديميا، وفي مجاالت العمـــل، وفي قدرتها على 
صنـــع القـــرار وتقديـــم المشـــورة. إن قوة المـــرأة تبدأ في الرحـــم حين كانت 
جنينـــا؛ إذ تبـــذل األنثـــى وهي جنين جهـــدا كبيـــرا للبقاء في رحـــم والدتها، 
عكس الجنين الذكر الذي قد يخرج للحياة قبل األوان وهذا ما يفسر زيادة 

معدل الوالدات المبكرة لألطفال الذكور.
قـــد ال توافـــق هـــذه الدراســـات هـــوى الرجال، لكنهـــا خاصة بحـــوث طويلة 
وتجارب شتى تثبت تغلب المرأة على الرجل، وهذه الغلبة ال تعني أفضلية 
المـــرأة علـــى الرجل الذي يشـــقى با حـــدود في هـــذه الحياة ليعيل أســـرته 
ويقـــدم لها كل أســـباب الرفاهية والراحة بطبيعة الحـــال. إن االختاف بين 
الرجل والمرأة في القدرة على االحتمال واالستمرار يحقق نوعا من التكامل 
والتناغم بين الجنسين ويحمل الرجل مسؤولية أكبر لتوفير العيش الكريم 

للمرأة، ويحمل المرأة مسؤولية الدعم الا مشروط للرجل.

هدى حرم

أيهما األقوى.. الرجل أم المرأة؟

هل عاد بايدن بخفي حنين؟ 
لربما كانت الشـــفافية والوضوح أبرز ما اتســـمت بـــه قمة جدة األخيرة، 
ذلك ما تبين من خال عنوان القمة “األمن والتنمية” الذي يحمل دالالت 
واضحـــة تتركـــز فـــي أن األمـــن البـــد أن يســـبق التنمية، أي أنـــه ال يمكن 
تحقيـــق التنميـــة دون أن تحظـــى المنطقـــة باألمـــن واالســـتقرار، كما أن 
كلمات القادة المباشـــرة والبيانات والتصريحات الدقيقة بشـــكل ال يقبل 
اللبـــس أو التأويـــل، إضافة لمخرجات القمة ومـــا صاحبتها من مقابات 
وبيانـــات لكبـــار المســـؤولين، كانـــت كفيلة بأن ترســـم لنا مامـــح الفترة 

المقبلة وتضع لها خارطة طريق.
الرئيـــس األميركـــي كان أول مـــن أوضح عندما كتـــب مقاال في صحيفة 
الواشـــنطن بوست سرد وعلل من خاله أســـباب زيارته السعودية، وقد 
كانـــت مـــن جملة تلك األســـباب مواجهة الخطـــر اإليرانـــي والدفع تجاه 
تشـــكيل حلف عربي - إسرائيلي عسكري لذلك الغرض، إضافة للحد من 
التوغـــل الروســـي والصيني فـــي المنطقة، وطبعًا الموضـــوع األبرز الذي 
دفـــع بايدن ألن يشـــد رحالـــه للمملكة كان محاولة ضـــخ كميات أكبر من 
النفط في األســـواق العالمية لمواجهة شـــح مصادر الطاقة التي تسببت 

بها الحرب الروسية األوكرانية.
ولي العهد الســـعودي كان واضحًا ومباشـــرًا في كلمته التي ألقاها خال 
القمـــة، والتي أوضح خالهـــا أن المملكة تفـــي بالتزاماتها خصوصًا تلك 
المتعلقـــة بالبيئة والتنمية المســـتدامة، والتي تقتضي تقنين اســـتخدام 
الطاقة، وهو ما ال يستقيم مع ضخ كميات أكبر من النفط، كما أن دعوته 
طهـــران لامتثال لقرارات الشـــرعية الدولية والتعـــاون مع وكالة الطاقة 
الذريـــة، باعتبارها دولة جـــارة، يضع النقاط على الحـــروف، فالرياض ال 
تثيـــر العـــداء مع طهران، وال تســـعى للتصعيد العســـكري، ذلـــك ما يمكن 
أن يبعـــث بهـــذه الرســـالة فـــي حال تشـــكيل أي حلف عســـكري جديد أو 
ناتـــو عربي - إســـرائيلي يســـتهدف التهديد اإليراني، ذلـــك ما أكده وزير 
الخارجيـــة الســـعودي فيصل بـــن فرحان، عندما أكد أنه لـــم يتم التطرق 
لهـــذا الموضـــوع بتاتًا، فالـــدول العربية تعلم كيف تديـــر أمورها األمنية، 
وهو في واقع الحال ال يســـتقيم مع الحوار الســـعودي - اإليراني المعلن، 
والذي تسعى من خاله المملكة لحل نقاط الخاف الجوهرية والتوصل 
لتفاهمـــات من شـــأنها تحســـين العاقات مـــع طهران. “المقـــال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



قوة اإلعالم والتسويق جعلت الدوري اإلنجليزي األفضل في العالم

أكــد المحلــل الرياضــي علــي عبدالرســول أن الــدوري اإلنجليــزي ال يقــارن 
ببقيــة الــدوري األخــرى الكبيرة فــي أوروبا علــى صعيد جميع المســتويات 
بســبب الفــارق الشاســع بيــن إنجلتــرا وبيــن بقية الــدول األخــرى في فنون 

اإلدارة وطرق التسويق وقوة اإلعالم.

جـــاء ذلـــك خـــال رابـــع حلقـــات اليـــف 
انســـتغرام لبرنامـــج “الباد ارينـــا” الذي 

يعده ويقدمه الزميل علي العيناتي.
ما األسباب العامة التي جعلت  «

الدوري اإلنجليزي األفضل؟

ولعـــل  عـــدة،  رئيســـة  عوامـــل  هنـــاك 
أبرزهـــا كثـــرة النجـــوم الموجودين في 
األندية اإلنجليزية، األمر الذي يســـاعد 
القائمين على إدارة شؤون الدوري في 
االنتشـــار عالميا بفضـــل الخبرة الكبيرة 
التـــي يمتلكونهـــا فـــي مجال التســـويق 
واإلعـــام.. ناهيـــك عن عراقـــة األندية 
اإلنجليزية وتاريخها الذي يســـاعد في 
منـــح قوة كبيرة للـــدوري باإلضافة إلى 
حنكـــة رابطـــة األنديـــة اإلنجليزيـــة في 
آليـــة توزيعها لإليـــرادات والتي جعلت 

كل األندية لها ميزانيات كبيرة. 
ما آلية توزيع اإليرادات من قبل رابطة  «

األندية اإلنجليزية؟

البـــد أن نشـــير أوال إلـــى أنـــه فـــي العام 
األنديـــة  رابطـــة  تأســـيس  تـــم   1992
اإلنجليزية المحترفة التي كانت تهدف 
لتحويل كرة القدم اإلنجليزية إلى قوة 
اقتصاديـــة رهيبـــة وقـــد نجحـــت فـــي 
ذلـــك.. مبـــدأ الرابطة يقـــوم على توزيع 
باإلنصـــاف  األنديـــة  علـــى  اإليـــرادات 
وليس بالمســـاواة.. أي أنهـــا تقوم بمنح 
الفرق الضعيفة إيرادات أكبر من أندية 
القمـــة حتـــى تســـتطيع أن تتعاقـــد مـــع 
العبيـــن جـــدد لكي تقوى على منافســـة 
الفـــرق الكبيـــرة، وهـــذا ســـر من أســـرار 

نجاح الفرق اإلنجليزية.
هل معنى ذلك أن األندية  «

المتواضعة تمتلك ميزانيات تفوق 
فرقا أخرى في الدوريات األخرى؟ 

نعـــم.. لـــك أن تتخيـــل فقـــط أن األخير 
في الدوري اإلنجليزي الموسم الماضي 
هبـــط  الـــذي  ســـيتي  نوريتـــش  نـــادي 
للدرجـــة الثانيـــة تحصل علـــى إيرادات 
تفـــوق ما تحصل عليه مثا نادي االنتر 
وصيف الدوري اإليطالـــي.. آلية توزيع 
اإليـــرادات فـــي إنجلترا لـــن تجدها في 
أي دوري آخـــر وربمـــا يأتـــي يـــوم تجـــد 
الـــدول األخـــرى تحتـــذي بهـــذه اآلليـــة 

المنصفة وتطبقها على أرض الواقع.
ذكرت أن قوة اإلعالم سبب من  «

أسباب نجاح الدوري.. هل تحدثنا 
أكثر عن ذلك؟ 

إعاميـــا  جهـــازا  يمتلكـــون  اإلنجليـــز 
متكاما في جميع الوســـائل اإلعامية 
إبـــراز  فـــي  يســـاعدهم  مـــا  المختلفـــة، 
الـــدوري بأفضل صورة.. فقط ما يعيب 
إعامهـــم أنهم عنصرييـــن إلى حد كبير 
ويتعاطفون أكثر من الاعبين اإلنجليز 
يصنعـــوا  أن  بمهاراتهـــم  ويســـتطيعون 
منهم نجوم إعاميا وتســـويقيا ولكنهم 
في حقيقة األمر ال يســـتحقونها.. مثال 
علـــى ذلـــك مدافـــع مانشســـتر يونايتـــد 
مغواير.. أصبح نجما في ليلة وضحاها 
العـــب  أنـــه  يتفقـــون  الجميـــع  ولكـــن 
متواضـــع جدا.. كذلك أوهموا العالم أن 
المبـــارد مـــدرب أســـطوري عندما تولى 

تدريـــب تشيلســـي والجميـــع يعلم ماذا 
كانت نهايته.

رابطة األندية اإلنجليزية تمتاز كثيرا  «
بفنون التسويق.. ما رأيك؟

بالطبع.. ال يمكن أن تجد في العالم كله 

دوريـــا تتابعـــه كل هـــذه الماييـــن أكثر 
مـــن متابعة الـــدوري اإلنجليزي.. وذلك 
بســـبب قـــدرة الرابطـــة على التســـويق 
بكل احترافية للدوري.. وأعطيك مثاال 

بســـيطا علـــى فن مـــن فنون التســـويق 
الذي تقدمه.. فقد ابتكرت الرابطة لعبة 
إلكترونية مشـــهورة تســـمى “فانتاسي” 
لعبـــة  أنهـــا  بعيـــد وفكرتهـــا  منـــذ زمـــن 

تحاكـــي الواقـــع.. ولـــك أن تتخيـــل أن 
عـــدد المشـــتركين فيها وصل الموســـم 
الماضي إلى 9 مايين متســـابق من كل 
أقطـــاب العالـــم وأصبح الجميـــع يلعبها 

بهوس كبير. 
هل تعتقد أن الجماهير اإلنجليزية  «

تعطي إضافة لقوة الدوري؟

لـــن تجد فـــي العالم كله جمهـــورا مثل 
جمهـــور  ألنـــه  اإلنجليـــزي  الجمهـــور 
متـــذوق جـــدا لكـــرة القـــدم.. والرابطة 
ســـاهمت فـــي وصـــول هـــذا الجمهـــور 
لهـــذا الشـــغف الكبيـــر بســـبب تحويلها 
فقبـــل  “كرنفـــاالت”..  إلـــى  المباريـــات 
المباريـــات تقـــام الكثير مـــن الفعاليات 
التي تجـــذب هذه الجماهيـــر للحضور 
للماعـــب.. كمـــا يشـــار إلى أن دراســـة 
أقيمـــت مـــن قبـــل الرابطـــة عـــن تأثير 
المباريات على الجماهير، خلصت إلى 
أن معـــدل الجريمـــة يرتفع في إنجلترا 
بمقدار 40 % عندما تكون هناك إجازة 
مـــن غيـــر مباريـــات وهـــذا يؤكـــد مدى 

شغف الجمهور بكرة القدم. 
كيف تنظر لسوق انتقاالت الالعبين  «

في الدوري اإلنجليزي حتى اآلن؟

أعتقـــد أن الســـوق ما زالـــت هادئة، لكن 
بشكل عام لفتت انتباهي أكثر صفقات 
مانشســـتر ســـيتي حتـــى اآلن بالتعاقد 
مـــع هاالند وفيليبس.. بينما اســـتغربت 
كثيـــرا مـــن تخلـــي نـــادي تشيلســـي عن 
لوكاكـــو بقيمـــة 10 مايين يـــورو فقط 
باإلعـــارة إلـــى االنتر رغم أن تشيلســـي 
مليـــون..   100 بــــ  ســـنة  قبـــل  اشـــتراه 
كذلـــك أعتقـــد أن ليفربـــول ربمـــا يتأثـــر 
قليـــا بفقـــدان مانـــي ألنه مـــن الصعب 
تعويضـــه.. كما يجـــب أن نبدي إعجابنا 
بصفقـــات توتنهـــام.. ويبقى مانشســـتر 

يونايتد لحد اآلن في سبات عميق.

عراقة األندية 
اإلنجليزية وتاريخها 
عامل مهم إلنجاح 

الدوري

شغف الجمهور 
اإلنجليزي ال مثيل له 

ومعدل الجريمة يرتفع 
في غياب المباريات

رابطة األندية 
المحترفة حولت 
الكرة إلى قوة 
اقتصادية رهيبة

لعبة “الفانتاسي” 
الشهيرة مثال 

على حرفنة اإلنجليز 
في التسويق
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علي عبدالرسول عبر اليف برنامج “^ ارينا”:

إيـــرادات األنديـــة المتواضعـــة تفـــوق إيـــرادات أكبـــر األنديـــة فـــي الـــدول األخـــرى
سبورت

اتحاد السلة

عبـــاس  عمـــاد  الســـاويان  الحكمـــان  ُيشـــارك 
وجعفـــر عيد فـــي المعســـكر التدريبـــي للحكام 
العرب الذي ُيقام خال الفترة من 18 لغاية 21 

يوليو الجاري،
وقـــال رئيس لجنة الحـــكام باالتحاد البحريني 
مشـــاركة  إن  النعيمـــي  محمـــد  الســـلة  لكـــرة 
الحكمين عماد عباس وجعفر عيد في المعسكر 
التدريبي للحكام بالقاهرة، تأتي ضمن سياسة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة، الراميـــة إلى 

تطوير الكوادر الفنية واإلدارية باالتحاد.
وأكد النعيمي أن مجلس إدارة االتحاد برئاسة 
القبطـــان وليـــد العلـــوي حريـــص علـــى تأهيـــل 
الـــدورات  إقامـــة  مـــن خـــال  الفنيـــة  كـــوادره 
التدريبيـــة الداخلية أو ابتعاثهـــم إلى الدورات 
الخارجيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن مشـــاركة الكـــوادر 
التحكيمية في مختلف الدورات والمعسكرات، 
ســـوف ينعكـــس إيجابـــا علـــى تطور المســـتوى 

التحكيمي.

وذكـــر النعيمي أن مجلـــس إدارة االتحاد يولي 
ـــا بالحـــكام، مثنًيـــا علـــى الدعـــم  اهتماًمـــا خاصًّ
الكبيـــر الـــذي تلقـــاه اللجنـــة مـــن قبـــل رئيـــس 
االتحاد الذي يضع في ســـلم أولوياته االهتمام 
بقطاع الحكام، مشـــيًرا إلى أن اللجنة حريصة 
على وضـــع الخطط الكفيلة الحـــكام من خال 
االهتمـــام بهـــم باعتبارهـــم عنصـــًرا رئيســـا في 
تطوير كرة الســـلة البحرينية وشـــريكا أساســـا 

فيها.

عماد وجعفر عيد يشاركان بمعسكر حكام السلة العربي

االتحاد البحريني للسباحة

صدر عـــن االتحاد البحريني للســـباحة 
االتحـــاد  ســـر  أميـــن  بتعييـــن  قـــرار 
محمـــد  أحمـــد  للســـباحة  البحرينـــي 
اللجنـــة  لمبـــادرة  مديـــرا  عبدالغفـــار 
تعليـــم  بشـــأن  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
آالف طفـــل   10 يقـــارب  مـــا  وتدريـــب 
وشـــاب مـــن كا الجنســـين خـــال عام، 
انطاقـــا مـــن حـــرص اللجنـــة األولمبية 
البحرينية واالتحاد البحريني للسباحة 
على تبني مختلف المبادرات والبرامج 

الرامية لارتقاء باأللعاب الرياضية.
وتأتي هذه المبادرة التي تتماشـــى مع 
رؤيـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة فـــي تبني مختلـــف البرامج 
مختلـــف  لتطويـــر  الراميـــة  الرياضيـــة 
الرياضات خصوصـــا األلعاب األولمبية 
فـــي مملكـــة  الســـباحة  ثقافـــة  نشـــر  و 

البحرين.
ويتمتـــع عبدالغفـــار بخبـــرة كبيـــرة في 
مجـــال اإلدارة فـــي االتحـــاد البحريني 
المجـــاالت،  مـــن  وغيرهـــا  للســـباحة 
بصـــورة  المتاحـــة  المـــوارد  واســـتثمار 

فاعلـــة، كمـــا مثـــل مملكـــة البحرين في 
والفعاليـــات  المؤتمـــرات  مـــن  العديـــد 
تطويـــر  بهـــدف  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
قطاعات االستثمار في العنصر البشري 
الشـــاب فـــي تطوير منظومة الســـباحة 
ونشـــر هـــذه الثقافة بين عمـــوم الناس 

في مملكة البحرين.

تعيين أحمد عبدالغفار مديرا لمبادرة “األولمبية”

اتحاد الكرة يوقع عقد توفير أجهزة األداء البدني
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

تنفيـــًذا لتوجيهـــات النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقـــع االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم عقـــد توفيـــر أجهـــزة قياس 
 ،Catapult معدالت األداء البدني لاعبين مع شركة
والتي سيوفرها االتحاد ألندية دوري ناصر بن حمد 

الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023.
وجرت مراســـم توقيع العقد في مقر االتحاد، ووقع 
العقـــد مـــن جانـــب االتحـــاد عضـــو مجلـــس اإلدارة 
رئيـــس اللجنـــة المالية محمد الحمـــادي، ومن جانب 
الشـــركة: المديـــر التجاري لمنطقة الشـــرق األوســـط 
وجنوب آســـيا والهنـــد Benoit Croissant، بحضور 
عضـــو مجلس اإلدارة رئيس لجنة المســـابقات مهند 
األنصـــاري واألميـــن العـــام لاتحـــاد راشـــد الزعبـــي 
عابـــد  باالتحـــاد  الفنيـــة  الشـــؤون  قســـم  ورئيـــس 
األنصاري، ومدير تطويـــر األعمال التجارية لمنطقة 
ســـفيان   Catapult شـــركة  فـــي  األوســـط  الشـــرق 

فاطمي.
وتأتي هذه المبادرة من ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة ضمن إطار جهود ســـموه المســـتمرة لدعم 

االتحـــادات الرياضيـــة، إذ تلعب هـــذه األجهزة دوًرا 
كبيـــًرا فـــي عمـــل األجهـــزة الفنيـــة باألنديـــة وقيادة 
فرقها إلى مستويات تنافسية أعلى تنعكس بصورة 
إيجابية والفتة على المســـتوى الفني العام لتحقيق 

التطوير المنشود للمنتخبات واألندية الوطنية.
االتحـــاد  قـــدم  العقـــد،  توقيـــع  هامـــش  وعلـــى 
البحريني لكرة القدم الـــدروع التذكارية لممثلي 

.Catapult شركة

االتحاد البحريني لكرة القدم

من توقيع العقد

أحمد عبدالغفار

لتعليم وتدريب 10 
آالف طفل وشاب 

من كال الجنسين 
السباحة



كســـب المنتخب الباكســـتاني مواجهة نظيره الهندي بنتيجة )23/36( في المباراة 
التي جمعتهما عصر الثالثاء ضمن الجولة الثالثة من المنافسات. 

وأنهى باكستان الذي يشارك للمرة األولى في البطوالت اآلسيوية على صعيد فئة 
الشباب، الشوط األول بفارق 6 أهداف )10/16(، وبذلك حقق باكستان الفوز األول 
له في هذه البطولة وبات رصيده نقطتين بعدما خسر في المواجهتين السابقتين 
أمـــام البحرين واليابان، فيما ُمني الهند بالخســـارة الثالثـــة ليبقى دون نقاط. يذكر 
أن المنتخبين الباكستاني والهندي يقعان بجانب البحرين واليابان في المجموعة 
الثانيـــة، وقد خرجا من دائرة المنافســـة علـــى التأهل للدور الثاني، وســـتكون لهما 

مباريات أخرى لتحديد موقعهما النهائي في سلم ترتيب هذه البطولة.

باكستــان تكســب مواجهــة الهنــد

دائًما ما تتجه األنظار وتتسلط األضواء والكاميرات 
نحو المدربين والالعبين وحتى اإلداريين؛ كونهم 
واجهة الحدث، ولكن ما يجهله الكثير، أن هناك 
جنـــود مخفيـــة تعمـــل وتبذل بال ملـــل وال كلل، 
وهي في األســـاس ســـبًبا رئيسا في بروز تلك 

األفراد وعامال مساهًما في تحقيق النجاح.
فاضـــل عبـــاس، الالعـــب الســـابق والمحلـــل 
لكـــرة  للشـــباب  الوطنـــي  لمنتخبنـــا  الفنـــي 
اليـــد، هو أحـــد الجنود الخفيـــة، الذي يقوم 
للغايـــة، تســـاعد  بـــأدوار كبيـــرة ومهمـــة 
الجهاز الفني والالعبين مًعا في معرفة 

الخصـــوم، ومكامـــن القـــوة والضعـــف لديهـــم، عبـــر الطـــرق العلميـــة 
الحديثة والمصورة في الجانب التحليلي.

إْن كان منتخبنا يلعب، فهو يرصد بعينه وبعدسة الكاميرا كل شاردة 
وواردة تحدث أثناء المباراة، وأيًضا يتابع عن كثب خصومه بشكل 
مســـبق في الجوانب التكتيكية، ويقـــوم بعدها بإخراج الفيديوهات 
ليضع بين يدّي الجهاز الفني لمنتخبنا كل ما يحتاج لمعرفته، وعلى 
إثره يقوم األخير بوضع الحلول والتدابير لمقارعة منافســـيه والحد 

من خطورته وتؤهل العبيه للتفوق بأرضية الميدان.
عمٌل شـــاق بما للكلمة من معنى، ويســـتغرق ســـاعات طويلة يحتاج 
لســـمة الصبـــر والتضحيـــة؛ من أجـــل تحقيـــق النجاح، هـــذا الجندي 

يستحق الشكر والثناء على عطائه الجبار.

فاضل عباس.. أحد الجنود الخفية لمنتخبنا للشباب

سبورت

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري

سبورت

عطـــل منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب لكرة 
معـــه  وخـــرج  اليابانـــي  نظيـــره  اليـــد 
بنتيجـــة التعـــادل )31/31( في الموقعة 
التـــي جمعتهمـــا  الكبيـــرة  الجماهيريـــة 
مساء الثالثاء لحساب الجولة األخيرة 
من المجموعة الثانية للبطولة اآلسيوية 
17 التي تحتضنهـــا صالة مدينة خليفة 

الرياضية بمملكة البحرين.
وانتهـــى الشـــوط األول لصالـــح اليابان 
بفارق 4 أهداف )14/18(، وبذلك تصدر 
منتخبنـــا مجموعتـــه برصيـــد )5 نقـــاط( 
بفـــارق األهداف عـــن اليابـــان الذي حّل 
ثانًيا. إذ ينتظـــر “األحمر” هوية صاحب 
المركـــز الثانـــي مـــن المجموعـــة األولى 
لمالقاتـــه بالـــدور قبـــل النهائـــي. ونـــال 
العب منتخبنا محمد حميد على جائزة 

رجل المباراة.
وخطـــف العبـــو اليابـــان األفضليـــة في 
غالبيـــة فتـــرات الشـــوط األول بـــاألداء 
والنتيجـــة التي ســـيرها لصالحه بفضل 
فـــي  المجريـــات  مـــع  تعاملـــه  ُحســـن 
أخطـــاء  واســـتغالل  الفنيـــة  الجوانـــب 
بالصـــورة  يظهـــر  لـــم  الـــذي  منتخنبـــا 
النواحـــي رغـــم  فـــي جميـــع  المطلوبـــة 

الخصـــم  بمجـــاراة  الالعبيـــن  مســـاعي 
وتقليص الفارق. 

وفي الشوط الثاني الذي اتسم باإلثارة 
والنديـــة والمتعـــة، قـــدم منتخبنـــا أداًء 
مميًزا بـــدًءا بالدفاع والحد من خطورة 
اليابان، وتحسن مركز الحراسة بدخول 

علـــي جميـــل الـــذي تصدى لكـــرات عدة 
وفـــي أوقـــات مثاليـــة، كمـــا أن الهجوم 
فـــي  ومركـــزة  قويـــة  بصـــورة  ظهـــر 
التصويب البعيد واالختراق واألجنحة، 
ليعود منتخبنا بالنتيجة وأخذ أســـبقية 
التقـــدم، ليخرج بعدها الطرفان بنتيجة 

التعادل. 
وبرز في صفوف منتخبنا محمد حميد 
بتسجيله )9 أهداف(، جاسم خميس )7 
أهـــداف(، محمود الخنيـــزي )5 أهداف(، 
كميل فؤاد وعبـــدهللا عبدالكريم وعلي 

العشيري )3 أهداف( لكل منهم.

األحمــر الشــاب يتصــدر مجمــوعتــه باآلسيــويــة
عّطل الكمبيوتر الياباني في موقعة جماهيرية كبيرة

السعودية للتأهل.. تنتصر وتنتظر مساعدة إيرانية

يســـدل الســـتار اليـــوم )األربعـــاء( علـــى منافســـات الـــدور 
التمهيـــدي للبطولة اآلســـيوية 17 للشـــباب لكـــرة اليد عبر 
مباراتيـــن للمجموعة األولـــى، يلتقي فـــي األولى منتخب 
كوريا الجنوبية مع نظيره الســـعودي في الساعة 4 عصًرا، 
ثـــم يتواجـــه المنتخبان الكويتـــي واإليراني عند الســـاعة 

6.30 مساًء وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية.
ويشـــير ترتيب المنتخبات قبل انطـــالق هذه الجولة، إلى 

تصـــدر كوريـــا الجنوبيـــة بـ )3 نقـــاط( بفـــارق األهداف عن 
الكويت الثاني، والسعودية ثالًثا برصيد )نقطتين( وأخيًرا 

إيران دون نقاط.
ففـــي اللقـــاء األول، يســـعى األخضر للفوز وال ســـواه على 
كوريـــا من جهة وفوز إيران على الكويت من جهة أخرى؛ 
لكي يتأهل للدور الثاني للبطولة اآلسيوية ويضمن مقعده 
بنهائيـــات كأس العالم 2023، فيما كوريـــا يلعب بفرصَتي 

الفوز والتعادل لتحقيق هدفّي اآلسيوية والمونديال.
وفـــي المباراة األخـــرى، الكويت يلعب بثـــالث فرص لكي 

يبلغ نصف نهائي اآلســـيوية وبلوغ كأس العالم، أن يحقق 
نتيجـــة الفـــوز، التعـــادل، أو الخـــروخ خاســـًرا مع خســـارة 

السعودية أمام كوريا.
مواجهـــة الســـعودية وكوريـــا متوقع لهـــا اإلثـــارة والندية 
فـــي ظل رغبة األخضـــر بتحقيق الفوز والحفاظ على أمل 
التأهل، وانتظار ما ستســـفر عنه نتيجـــة الكويت وإيران، 
التي لن تقل قوة عن سابقتها وخصوًصا أن إيران يسعى 
لتحقيـــق انتصاره األول في البطولة لتحســـين مركزه في 

سلم الترتيب العام للبطولة.

منتخب الكويت للشباب لكرة اليد منتخب السعودية للشباب لكرة اليد

Sports@albiladpress.com19
األربعاء 20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443 - العدد 5027

البقال: وضع المنتخب السعودي صعب

الســـابق  الدولـــي  الالعـــب  بيـــن 
اليـــد  بكـــرة  الفنـــي  والمحلـــل 
أن  البقـــال،  أحمـــد  الســـعودية 
وضـــع منتخب بـــالده في البطولة 
اآلسيوية 17 للشباب يعتبر صعبا 
للغاية بعد خســـارته أمام الكويت 
في الجولة الثانية من المنافسات.

وقـــال البقال في تصريح لـ “البالد 
ســـبورت” إن األخضر كان بحاجة 
لتحقيـــق الفوز علـــى األزرق؛ لكي 
يضمن له التأهـــل للمرحلة الثانية 
من البطولة، إال أن الخســـارة التي 
تعـــرض لها قد أقحمتـــه في دائرة 
الحســـابات مـــع الجولـــة األخيرة، 
والتي تبـــدوا صعبة؛ كونه يحتاج 
لتحقيـــق الفـــوز علـــى كوريـــا مـــن 
أمـــام  الكويـــت  وخســـارة  جهـــة، 

إيران من جهة أخرى.
أن منتخـــب  إلـــى  البقـــال  وأشـــار 
متميـــزة  بصـــورة  ظهـــر  بـــالده 
بالشـــوط األول أمـــام الكويت من 
الناحية البدنية والذهنية والفنية 

ونتيجـــة التعادل خيـــر دليل على 
ذلك، ولكن في الشوط الثاني تأثر 
كثيـــًرا في تلك النواحي باإلضافة 
الجاهـــز  البديـــل  وجـــود  لعـــدم 
حراســـة  عـــن  التوفيـــق  وغيـــاب 

تحســـن  المقابـــل  وفـــي  المرمـــى، 
مركـــز الحراســـة للكويـــت وتميـــز 
العبه ســـيف العدواني بتســـجيله 
14 هدًفـــا، جعـــل األخيـــر يخـــرج 
منتصـــًرا بالمبـــاراة وهو يســـتحق 

ذلك باعتباره األفضل.
وأشـــار البقـــال إلـــى أن الكرة اآلن 
مازالـــت فـــي الملعب ولم تحســـم 
األمور بشكل رسمي، ولكن واقعًيا 
يرى بـــأن منتخب بالده ســـيعاني 
المخـــزون  كـــون  كوريـــا؛  أمـــام 
فـــي  فارًقـــا  ســـيحدث  اللياقـــي 
المواجهـــة وخصوًصـــا أن األخيـــر 
والســـرعات  االنطالقـــات  يعتمـــد 
منـــذ  بتطبيقهـــا  القـــدرات  ولديـــه 
البدايـــة وحتـــى النهايـــة، متمنًيـــا 
أن يوفـــق األخضـــر فـــي تحقيـــق 
الفوز وتســـعفه نتيجـــة المواجهة 

األخرى.

سبورت

أحمد البقال متحدثا لـ “البالد سبورت”

مـــن دون شـــك أن مـــن أهـــم ركائـــز نجـــاح أي بطولة ُتقام هـــو الجانـــب اإلعالمي، الذي يلعـــب دوًرا 
كبيًرا في إبرازها بالشـــكل الذي يليق بحجمها ومكانتها، بل ويجعلها تأخذ حيًزا وصدى واســـًعا قد 
يفوق قوتها وإثارتها التنافســـية.  وما نراه ونلمســـه من تميز اإلعالم الرسمي للصحف واجتهادات 
الحســـابات الرياضيـــة بمختلـــف مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فـــي تغطيـــة البطولة 
اآلســـيوية 17 للشـــباب لكرة اليد المقامة بمملكة البحرين حالًيا، يعود سببه في 
المقـــام األول للجنـــة اإلعالمية باالتحـــاد البحريني لكرة اليد برئاســـة الزميل 
حســـين العصفـــور، الـــذي يلعـــب دوًرا مهًما ومؤثـــًرا في ذلك.  وعلـــى رغم أن 
الحـــدث اآلســـيوي يقـــام علـــى أرض المملكـــة ووجـــود مرافقيـــن إعالمييـــن 
للمنتخبات المشـــاركة، فضال عن سهولة التغطية لجانب اإلعالم المحلي، 
إال أن اللجنـــة اإلعالميـــة لالتحـــاد تعتبر المنبع الرئيســـي في تمويل كل 
الجهات واألفراد باألخبار والصور بشكل يومي وعلى أكمل وجه ودون 
تقصيـــر أو تأخير. وال يقتصر األمر على ذلك فقط، بل وفي نقطة أكثر 
أهميـــة تـــدل وتؤكـــد دوره القيـــادي المتميـــز رغم الضغـــوط والمهام 
الملقاة على عاتقه بكل صغيرة وكبيرة، فإنه يبدي التعاون بصدر 
رحب وسالســـة في التعامل مـــع كل المتطلبات واالحتياجات 
التـــي توجه إليه من ِقبل الجهـــات االعالمية داخل البحرين 
وخارجهـــا.  جهود رائعة للزميل العصفور، ودون شـــك أن ما 
يقـــوم بـــه ليس بالجديد عليـــه؛ كونه من الكـــوادر البحرينية 

الخبرة في هذا الجانب، والذي نفتخر به وبوجودنا معه.

العصفور.. قيادة إعالمية متميزة

منتخبنا للشباب لكرة اليد في صدارة مجموعته

حضور جماهيري كبير

محمد حميد رجل مباراة منتخبنا واليابان

سبورت

سبورت
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بعد مرور نحو عقدين من 
ظهورها معه في دور طفلة 
في Man on Fire.. داكوتا 

فانينغ تعود لالنضمام 
لدينزل واشنطن في 

 The الجزء الثالث من
Equalizer المتوقع 
طرحه في دور 
السينما في 

.2023

tariq_albahhar

المنبر  جمعية  تقيم 
الـــتـــقـــدمـــي أمــســيــة 
ــاة؛  ــ ــي ــحــ ــ األمــــــــل وال
الراحل  للفنان  وفاء 
ــان  ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــي ــ ــب ــ ــك ــ ال
زيــــمــــان، فــــي تــمــام 
من  الثامنة  الساعة 
ــد  ــوم األحـ ــ مـــســـاء ي
الـــمـــقـــبـــل الـــمـــوافـــق 
فــي مقر  يــولــيــو   24
الــجــمــعــيــة بــمــديــنــة 

عيسى.
ســيــشــتــمــل الــحــفــل 
ترحيبية  كلمة  على 

هجرس  عيسى  والفنان  الدوسري  راشــد  ابراهيم  للفنان  وورقــة   ،
والدكتور حسن مدن واالستاذ علي حسن ،ثم فقرة شعرية للشاعر 
الفنان علي  بمصاحبة  المنسي  ابراهيم  والشاعر  القائد  عبدالحميد 
الديري على آلة العود و فقرة غنائية ومعرض يحوي يعض مقتنيات 

الراحل
يذكر أن النسخة الثالثين من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 
والمنعقد في أكتوبر العام الماضي نظم حفالً احتفاء بالفنان الراحل 
محمد  الفنان  بمشاركة  للموسيقى  البحرين  لفرقة  زيمان  سلمان 

ربيعة والفنانة هند ديتو وبقيادة المايسترو زياد زيمان.
األغنية  نجوم  أبرز  أحد  يعد  زيمان  سلمان  الراحل  القدير  والفنان 
البحرينّية والخليجّية منذ سبعينات القرن الماضي، حيث ارتكزت 
أعماله الفنّية على الشؤون الوطنّية والقومّية، وساهم في تأسيس 

فرقة أجراس البحرينّية.

 Minions: The Rise“ أن  أعــتــقــد 
الــذي  األخــيــر  الــفــيــلــم  هــو   ”of Gru
ــمــشــاهــدة إعـــالنـــه قبل  تــحــمــســت ل
الـــوبـــاء، فــقــد كـــان جـــاهـــزا للعرض 
تم  كورونا  بسبب  ولكن   ،2020 في 
تأجيل عرضه مرات عديدة، لكن هل 
يستحق  الطويل  االنتظار  هــذا  كــان 

كل هذا العناء؟
 Minions: The Rise أحــداث  تــدور 
of Gru الذي شاهدته لكم مؤخرا في 
”سينيكو“  للسينما  البحرين  شركة 
في السينما المخصصة لالطفال في 
مجمع الواحة، في فترة  السبعينات 
حينما يكون “جرو” في الثانية عشرة 
مــن عــمــره، ويــبــدأ فــي تنفيذ خطته 
حــتــى يــصــبــح الــشــريــر األعــظــم في 
العالم، وفي رحلته يقابل المينيونز، 
غير  منحنى  يقابل  مخططه  ولكن 
عن  مهم  أمــر  يـــدرك  يجعله  متوقع 
الحياة، وقد تجاوز الفيلم توقعاتي، 
إلى  الحنين  مع  مضحك  فيلما  فهو 
السبعينات بصورة جميلة، ومسارات 

تستحق جائزة ”الجراميز“!
بــشــخــصــيــات  ــم  ــل ــي ــف ال ارتــــبــــاط  إن 
جعل  الحبكة  وخــطــوط  المينيونز 
ــزاء  ــاالجــ ــ ــعــــرض مــرتــبــطــا ب ــ ــذا ال ــ هـ
ذكية، والتلميحات  بصورة  السابقة 
الفيلم األصلي،  القمر من  إلى سرقة 

لجميع  الفيلم  تقديم هذا  تم 
يركز  ال  حــيــث  األعـــمـــار، 
 Gru على  فقط  الفيلم 
من  الكثير  مــع  الــشــاب، 

الحوارات المتعددة 
باللغة  بالكامل 

يقل  الــمــضــحــكــة، وال  “الــمــيــنــيــونــيــة” 
تأثيرها بأي حال من األحوال بسبب 
ــلــغــة. بــعــيــدا عـــن الــفــكــاهــة  حــاجــز ال
بسرور  فوجئنا  الطريفة،  والحبكة 
لــلــعــثــور عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــمــعــانــي 
ــق فـــيـــه، عـــكـــس مــواضــيــعــه  ــمــ األعــ
 Despicable“ السابقة مثل في فيلم
Me”، ووجدت إشارات عائلية بشكل 
الفيلم مع رسالة عالمية  كبير طوال 
ــهــم “مــاســتــر تــشــاو”  كــمــا قـــال مــدرب
قــادر  أصغرنا  “حتى  يـــوه(:  )ميشيل 

على فعل أشياء عظيمة”.
 Minions:“ فــيــلــم  أحــــــداث  تـــــدور 
 1976 عــام  في   ”The Rise of Gru
الزاهية  األلـــوان  تــزال  تــحــديــدا، وال 
Gru وتقديم  حول  شكليا  وتتمحور 
العصابة  إلى  لالنضمام  أداء  تجربة 
ثــم  ومـــــن   ،Vicious 6 الــــــشــــــريــــــرة
 Wild الــســابــق  مــصــادفــة مــؤســســهــا 
الشرير  هو  والــذي   Knuckles
أن  ويحاول  لديه،  المفضل 
تصرفاته،  في  يقلده 
الوحدة  يحب  فهو 
ــش مـــع  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ويـ

سيئ،  بشكل  يعاملهم  الذين  أتباعه 
إلــى حد  المينيونز  مــع  وGru كــذلــك 
لكنه ال  لهم،  لالنضمام  كبير ويسعى 
مما  مذلة  بطريقة  فيرفض  ينجح، 
“قــالدة”  بسرقة  يقوم  ان  يستدعى 
هـــي ســـر قــوتــهــم الـــشـــريـــرة، وهــنــا 
تــبــدأ االحــــداث بــالــهــرب وصـــوال إلى 

االنتصار عليهم.
الفيلم من إخراج كايل بيالدا مخرج 
عنه  تــرشــح  الـــذي   Minions فيلمي 
لــنــيــل جــائــزة الــبــافــتــا ألفــضــل فيلم 
 ،Despicable Meو متحركة  رسوم 
وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال، 
مؤلف سلسلة  لينش  برايان  وتأليف 
وفيلم   The Secret Life of Pets
وسينكو  فوجل،  وماثيو   ،Minions
 Despicable ثــالثــيــة  مــؤلــف  ــول  بـ
 ،..The Secret Life of Petsو  Me
ويقوم باألداء الصوتي للشخصيات 
الممثل  بينهم  من  النجوم،  من  عدد 
يقوم  ــذي  الـ كــاريــل  ستيف  الشهير 
المسلسل  وبــطــل  جـــرو،  بشخصية 
 The Morning الناجح  التليفزيوني 
الصوتي  األداء  يشاركه  كما   ،Show
Despi� سلسلة مخرج  كوفين   بيير 
مشاركة  الفيلم  ويشهد   ،cable Me
نجم األكشن الشهير جون كلود فان 
هينسون  بي  تراجي  والممثلة  دام، 
ومــيــشــيــل يــــوه ولـــوســـي لــولــيــس 
األميرة  زينا  بدور  اشتهرت  التي 

المحاربة وجولي آندروز.

شاهدت لكم: الجزء الجديد من

“Minions: The Rise of Gru” في “سينيكو”

بــغــرض تــعــزيــز مــكــانــة “مــهــرجــان العين 
ــًا وتــفــعــيــل الــحــراك  ــيـ الــســيــنــمــائــي” دولـ
المري،  سالمين  عامر  قــام  السينمائي، 
ــمــهــرجــان، بــجــوالت  مــؤســس ومـــديـــر ال
المهرجانات  مــن  الــعــديــد  إلــى  مكوكية 
إبـــرام  تــم  حــيــث  ــيــة،  الــدول السينمائية 
سينمائية  مــؤســســات  ــع  مـ اتــفــاقــيــات 
دولية وتمثيل الدولة فيها، انطالقًا من 
في  الــدولــي”  السينمائي  “كــان  مهرجان 

أكــبــر “ســـوق لــأفــالم” فــي الــعــالــم، إلــى 
السينمائي،  مالمو  مهرجان  في  السويد 
إلى بولندا ومهرجان كراكوف السينمائي 
تفعيل  تـــم  حــيــث   ،62 ـــ  ــ ال دورتـــــه  فـــي 
االتفاقية المبرمة بين المهرجانين التي 
تم توقيعها في الدورة السابقة لـ “العين 

السينمائي“.
وختامها، مسك في تونس الخضراء مع 
تم  حيث  الحمامات،  ياسمين  مهرجان 

تعمل  سينمائي،  تعاون  اتفاقية  توقيع 
هذه االتفاقيات على خدمة الفن السابع 
المبدعين  تــكــويــن  خـــالل  مــن  الــمــحــلــي 
اإلمــاراتــيــيــن ودعـــم الــفــيــلــم اإلمـــاراتـــي 
إلى  وإيصاله  الفني  بمستواه  واالرتقاء 

العالمية.
ــرز األفــالم  أب النشاط لرصد  وجــاء هــذا 
الخامسة  الـــدورة  في  لعرضها  العالمية 
2023 على الجمهور اإلماراتي والعربي.

الــنــجــم  ــالم أن  ــل إعـــ ــائـ أفــــــادت وسـ
إيــمــيــنــيــم ســيــعــود مـــن جـــديـــد من 
خــالل ألــبــوم غنائي مــن الــمــقــرر أن 
يــطــرحــه فــي 5 مــن شــهــر اغسطس 
المقبل، وشكل هذا الخبر فرحة 
أعماله  يتابع  الــذي  للجمهور 

الفنية.
ــر إيـــمـــيـــنـــيـــم فــي  ــهــ ــ ــت واشــ
ــه الــــــــراب حـــول  ــاتـ ــيـ ــنـ أغـ

العالم، وعبر مسيرته جمع شريحة واسعة من المعجبين 
لهم.  ملهما  يــرونــه  ومراهقين  مــراهــقــات  بــه  والمتيمين 
يــحــرص عــلــى تــبــنــي مــواضــيــع تــعــانــي مــنــهــا الــنــاس في 
أغنياته، ليحدث من خاللها جدال واسعًا، إذ إنه ال يخجل 
مهما عال شأنه  بشدة  وينتقده  التعّرض ألي شخص  من 
أغيليرا  كريستينا  فهاجم  العريض،  بجمهوره  مستنجدًا 
كيم  وآخرهم  بــوش  جــورج  السابق  األميركي  والرئيس 
يصنع  أن  أحــد  يستطع  ولــم  ترامب،  ودونــالــد  كاردشيان 

المجد الذي حققه إيمينيم في فترة قصيرة جدًا.

جوالت مكوكية لمؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي

عودة إيمينيم بألبوم غنائي جديد

غنام غنام... تكنيك يصل إلى حد األسرار التي ال يمكن معرفتها
يبرز العواطف واألحاسيس كاملة غير منقوصة

ــرتــم والــتــمــبــو  ــال عــنــى ســتــانــســالفــســكــي ب
ومشاكلهما، إذ إن  بهما فقط ينتظم العمل 
تحدد  فــقــط  طريقهما  وعـــن  الــمــســرحــي 
السكوت  وفــتــرات  والتوقيعات  النغمات 

وموسيقية اإلذن في المسرحية.
كانت تعاليمه بشأن الرتم تتعارض تعارضًا 
عنده  فالرتم  وطريقته،  القديم  مع  تامًا 
ليس بهذه السهولة التي يراها األقدمون 
وهي السرعة والبطء، ولكن في مدرسته 
تنظيم وتوقيع ونغم حلو وفترات صمت 
تضفي على األداء التمثيلي شيئًا جديدًا ال 
يمكن االستغناء عنه. شيئًا جديدًا يساعد 
الممثل على االسترسال في بنائه الدرامي 
وال يحدده أو يقيده ببطء أو بسرعة كما 
كان الحال سائدًا من قبل. بل إن ما كشف 
اإليقاع  مشاكل  في  ستانسالفسكي  عنه 
لينتعش من األحاسيس وبطريقة طبيعية 
يبرز الدخول في أهاب الشخصية الثانية، 
ومن هذا نستخلص ان الرتم والتمبو لهما 
أن  يمكن  وال  الشعور  على  خــاص  تأثير 
السليم إذ إن كل  العمل  أبــدًا في  ينفصما 
منهما له تأثيره الخاص يستمده من اآلخر 

ويكمله.

لمشاهدة  فجأة  دفعني  الــذي  ما  أدري  ال 
غنام  الكبير  المسرحي  الــصــديــق  عــرض 
باليوتيوب،  المنفى”  في  “سأموت  غنام  
رغم أنني شاهدتها في مهرجان الصواري 
ثــالث  حــوالــي  قــبــل   12 للشباب  الــدولــي 
ــدى  ــي إحـ ــي دبــــي فـ ــك فـ ــذلـ ــوات وكـ ــنـ سـ
المناسبات، ولكن في هذه المرة اكتشفت 
الثائرين  مجموعة  مــن  يصنف  غــنــام  أن 
غربة  لنفسه  اختار  حيث  المسرح،  على 
أخرى وشخصيات يذوب فيها تخلق عند 
المتفرج الشعور بالدهشة، فهو يدخل إلى 
المسرح برتم يبرز العواطف واألحاسيس 
كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة بــشــكــل مــذهــل ال 

الــعــمــل جمالية  عــلــى  يضفي  مــا  يــصــدق، 
وسحر رائع.

ــى حــد األســـرار  إل لــديــه تكنيك قــد يصل 
منها،  االقتراب  أو  يمكن معرفتها  التي ال 
عما  كثير  فــي  تختلف  خــاصــة  ونــوعــيــة 
بغية  التقليدية  الــمــســارح  فــي  عليه  هــي 
- حسب  الــمــتــفــرج  عقلية  إلـــى  الــوصــول 
كانت  وإذا   - الــشــخــصــيــة  نــظــري  وجــهــة 
أعــمــال “اريــســتــوفــان” الــذي عــاش حياته 
ــمــســرح قـــد بــقــيــت كــوثــائــق  ــل مــنــقــطــعــًا ل
إلى  أفالطون  دفع  مما  وعملية  تاريخية 
أن يمجده بهذا البيت “ربات النعم جدت 
غير  تجد  فلم  لها  معبد  عــن  البحث  فــي 

روح اريــســتــوفــان هــيــكــالً ســرمــديــًا” فــإن 
في  عظيمة  منزلة  لها  غنام  غنام  أعمال 
الــعــربــي وســتــكــون ذات  الــمــســرح  مسيرة 
شأن كبير في بطون المراجع وهي كذلك، 
المسرحيين  الفنانين  قبل  من  وستدرس 

وفي المدارس والمعاهد المسرحية.

مع الزميل أسامة الماجد

في مهرجان المسرح العربي باألردن

 أسامة الماجد

أمسية األمل والحياة لسلمان زيمان

طارق البحار
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ســـجلت تركيـــا فـــي يونيـــو الماضـــي بيـــع 
لألجانـــب  ســـكنية  وحـــدة  و630  آالف   8
فـــي عموم البالد. وبحســـب األرقـــام التي 
أعلنتهـــا هيئـــة اإلحصـــاء التركيـــة، أمـــس 
الثالثـــاء، زاد حجم بيع العقارات لألجانب 
في يونيو 81.8 %، مقارنة بالشـــهر نفسه 
مـــن العام الماضـــي. وتكشـــف األرقام عن 
تصـــدر المواطنيـــن الـــروس قائمـــة شـــراء 
ثـــم  ســـكنية،  وحـــدة   1887 بــــ  العقـــارات 

اإليرانييـــن بـ 987، والعراقيين 807. وفي 
الشـــهر نفســـه، شـــهدت تركيـــا عمومـــا بيع 
150 ألفـــا و509 وحـــدات ســـكنية، بزيادة 
22.6 % مقارنـــة بمايـــو الماضي. وبنســـبة 

11.7 % مقارنة بيونيو العام الماضي.
وسجلت مدينة إســـطنبول أكبر عدد لبيع 
العقـــارات لألجانـــب فـــي أبريل بــــ 27 ألفا 
و998 وحـــدة ســـكنية، ثـــم العاصمة أنقرة 

13 ألفا و303، وإزمير 8 آالف و243.

تركيا: بيـع 8.6 ألف وحــدة سكنية 
لألجــانب في يـونيــــو

خالل األسبوع المصادف لعطلة عيد األضحى المبارك

كانت ستحقق دخال قدره 34.3 ألف دينار سنويا

27 % تراجع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية

“سينيكو”: إنهاء اتفاقية إدارة مشروع أمواج

تراجعـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع 
مملكـــة  فـــي  اإللكترونيـــة  والتجـــارة 
البحريـــن في األســـبوع الماضـــي الذي 
صـــادف إجـــازة عيد األضحـــى المبارك 
بنســـبة 27 % لتصل إلـــى 65.4 مليون 
دينار، مســـجلة انخفاًضا مقداره 24.1 
مليـــون دينار مقابل 89.5 مليون دينار 

في األسبوع قبل الماضي.
تالمســـية  الـــال  العمليـــات  وشـــكلت 
55.4 % مـــن إجمالـــي قيمـــة عمليـــات 
نقـــاط البيع والتجـــارة اإللكترونية في 
األســـبوع الماضي، و24.7 % لعمليات 

التجارة اإللكترونية.
الخصـــم  بطاقـــات  واســـتحوذت 
البحرينية بنســـبة 34.4 % من إجمالي 
قيمـــة العمليـــات التي تـــم تنفيذها في 
األســـبوع الماضـــي بالفترة مـــا بين 10 

و16 يوليـــو، تليهـــا بطاقـــات االئتمـــان 
البحرينية بنســـبة 34.3 % ثم بطاقات 
االئتمـــان غيـــر البحرينية بنســـبة 18.9 
غيـــر  الخصـــم  بطاقـــات  وأخيـــًرا   ،%

البحرينية بنسبة 12.3 %.
والتجـــارة  البيـــع  نقـــاط  عمليـــات  أمـــا 
اإللكترونيـــة، فقـــد بلغت في األســـبوع 
الماضـــي 3.4 مليـــون عمليـــة بتراجع 7 

% مقابـــل 3.6 مليـــون عمليـــة تقريًبـــا 
في األســـبوع قبـــل الماضي. وشـــكلت 
العمليـــات الـــال تالمســـية 76.2 % مـــن 
 % و10.1  العمليـــات،  عـــدد  إجمالـــي 

لعمليات التجارة اإللكترونية.
وجـــاءت أهـــم القطاعـــات مـــن حيـــث 
القيمة في األســـبوع الماضي، كالتالي: 
أوال الخدمـــات الحكوميـــة التي تراجع 
عـــن   % 52.5 بنســـبة  عليهـــا  اإلنفـــاق 
األســـبوع قبـــل الماضـــي، ثانًيـــا قطـــاع 
المطاعـــم الـــذي ارتفـــع اإلنفـــاق عليـــه 
22.2 %، ثالًثا أســـواق الســـوبرماركت 
الذي تراجع اإلنفاق عليه بنســـبة 12.6 
%، رابًعـــا الفنـــادق والمنتجعـــات التي 
ارتفـــع اإلنفـــاق عليها بنســـبة 42.9 %، 
وأخيًرا المالبس واألحذية التي تراجع 

اإلنفاق عليها بنسبة 36.8 %.

أعلنت شـــركة البحرين للســـينما “ســـينيكو” عن 
إنهاء االتفاقية المبرمة مع شـــركة “بان لإلدارة” 
إلدارة مجمع سينما متعدد الشاشات في مجمع 
أمـــواج اليف ســـتايل مـــول، بجزر أمـــواج. وقد 
أنهـــى الطرفان االتفاقية بشـــكل متبادل اعتباًرا 
من 6 يوليو 2022، وكانت “ســـينيكو” قد قدرت 
أنها ســـتحقق دخال قدره 34,248 ديناًرا سنوًيا 

من رسوم اإلدارة عند افتتاح دور السينما.
يشـــار إلى أن شـــركة البحرين للسينما المعروفة 
باســـم “ســـينيكو”، أعلنت في 9 يناير 2020 أنها 

قـــد أبرمـــت اتفاقية مع شـــركة “بـــان منجمنت” 
لتطوير وتشـــغيل مجمع سينما متعدد الصاالت 
“ســـينيبلكس” فـــي مجمـــع أمواج اليف ســـتايل 
مـــول بجزر أمواج، وتشـــمل مجموعـــة متعددة 
مـــن خدمـــات الترفيـــه والمطاعـــم تحت ســـقف 
واحد في مجمع ســـينما حديث ســـتقوم شركة 
ســـينيكو بتطويره. وســـتتولى شـــركة ســـينيكو 
بموجـــب االتفاقيـــة تطوير مســـاحة تبلغ 1177 
متـــرا مربعا لتضـــم 4 صاالت ســـينما في مجمع 

أمواج اليف ستايل مول.

التسجيل مستمر بـ “البحرين للتكنولوجيا UTB” للفصل الدراسي األول 2022 - 2023
بالحضور الشخصي للجامعة أو عبر منصات الجامعة اإللكترونية

للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  تواصـــل 
اســـتعدادها للفصل الدراســـي األول للعام 
يبـــدأ  الـــذي   ،-2023  2022 األكاديمـــي 
فـــي 18 ســـبتمبر المقبـــل وذلـــك من خالل 
والتســـجيل  القبـــول  إجـــراءات  اســـتمرار 
التـــي تتـــم بالحضـــور الشـــخصي أو عبـــر 

منصات الجامعة اإللكترونية.
أكبـــر  إحـــدى   UTB جامعـــة  وتعتبـــر 
الجامعـــات الخاصـــة في مملكـــة البحرين، 
وهـــي الوحيـــدة فـــي المملكـــة التـــي توفر 
3 فصـــول في العـــام األكاديمـــي، وبالتالي 
تمنـــح الطالب مســـاًرا أســـرع للتخـــرج، ما 
يســـاعد الطلبـــة علـــى توفيـــر الكثيـــر مـــن 
الوقـــت والمـــال. كمـــا أن برامـــج الجامعـــة 
األكاديميـــة معتمـــدة دولًيـــا، إضافـــة إلـــى 
للجامعـــة  الممنـــوح  المؤسســـي  االعتمـــاد 
مـــن قبل مجلـــس التعليـــم العالـــي بمملكة 
البحرين، عالوة على أنها الجامعة الخاصة 
الوحيـــدة فـــي المملكة التـــي توفر فصوال 
الفرصـــة  يتيـــح  مـــا  صباحيـــة ومســـائية، 
أمـــام العاملين في المؤسســـات الحكومية 
والخاصة من االنضمام للجامعة لمواصلة 
ضمـــان  وبالتالـــي  الجامعيـــة،  دراســـاتهم 

تقدمهـــم الوظيفـــي وتوفيـــر حيـــاة أفضل 
لهم وألسرهم.

لســـداد  الجامعـــة توفـــر نظاًمـــا  أن  يذكـــر 
الدراســـية علـــى شـــكل أقســـاط  الرســـوم 
ميســـرة ومرنة للطلبـــة وأوليـــاء أمورهم، 
مـــا يقلل مـــن األعباء المالية على األســـرة، 
وتقـــوم جميع برامج الجامعـــة األكاديمية 
ســـوق  احتياجـــات  بيـــن  الموائمـــة  علـــى 
لتمكيـــن  الدراســـية  والمقـــررات  العمـــل 
علـــى  بفعاليـــة  اإلســـهام  مـــن  الخريجيـــن 
مســـتوى االقتصاد الوطنـــي والتنمية، كما 
يتبوأ أعـــداد كبيرة من خريجـــي الجامعة 
مناصـــب قياديـــة فـــي القطاعيـــن الخاص 
والعام، األمر الذي يعكس مستوى التعليم 
لطلبتهـــا  الجامعـــة  توفـــره  الـــذي  الجيـــد 
ومواكبته لمهـــارات وتقنيات واحتياجات 

سوق العمل.
علـــى الجانـــب اآلخـــر، حصلـــت الجامعـــة 
مؤخـــًرا علـــى موافقة من مجلـــس التعليم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن بطـــرح برامـــج 
مهمـــة ومطلوبـــة  مجـــاالت  فـــي  جديـــدة 
واإلقليميـــة  المحليـــة  العمـــل  ألســـواق 
والدوليـــة، وبمـــا يتماشـــى مـــع التطـــورات 

باتـــت  التـــي  والتكنولوجيـــة  التقنيـــة 
المحـــرك األول لمجمـــل المؤسســـات فـــي 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وســـوف يتم 
البـــدء بتدريس هـــذه البرامج ابتـــداًء من 
الفصـــل األول مـــن العـــام الدراســـي 2022 
الجديـــدة  البرامـــج  وتشـــمل   ،2023  -
فـــي  العلـــوم  بكالوريـــوس  المطروحـــة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات: تخصص تحليل 
البيانات والـــذكاء االصطناعي، الشـــبكات 

واألمـــن الســـيبراني، تطويـــر التطبيقـــات، 
وكذلك بكالوريوس العلوم في المحاســـبة 
فـــي  العلـــوم  وبكالوريـــوس  والتمويـــل 
التمهيـــدي  والبرنامـــج  البيئيـــة  الهندســـة 
الدولـــي بالتعاون مـــع NCUK البريطانية، 
الذي يوفـــر قبوالً مضموًنا فـــي الجامعات 
البريطانيـــة والعالمية، إضافة إلى البرامج 
الحاليـــة وهـــي بكالوريـــوس العلـــوم فـــي 
هندســـة تقنية المعلومـــات، وبكالوريوس 

الميكاترونكـــس،  هندســـة  فـــي  العلـــوم 
الحاســـوب،  علـــوم  وبكالوريـــوس 
وبكالوريوس العلـــوم في نظم المعلومات 
اإلداريـــة، وبكالوريوس العلوم في اإلدارة 

الدولية، وماجستير إدارة األعمال.
علـــى جانب متصل، قامت الجامعة تزامًنا 
مـــع اســـتعداداتها للعام الدراســـي الجديد 
بطـــرح حزمـــة مـــن المنـــح الدراســـية هي 
األكبـــر فـــي تاريـــخ الجامعـــة منذ إنشـــائها 
تصـــل إلى 50 % من الرســـوم الدراســـية، 
الجديـــدة  الجامعـــة  برامـــج  وتشـــمل 
والحالية، كما تضم المنح شـــرائح متنوعة 
للطلبـــة أصحـــاب المعـــدالت العاليـــة فـــي 
الثانويـــة العامـــة والرياضيـــات وأصحاب 
الشـــركات  وموظفـــي  واأليتـــام  الهمـــم 
الكبـــرى والشـــركات المتوســـطة والصغرى 
وخريجي الجامعـــة الراغبين في مواصلة 
دراســـتهم فـــي ماجســـتير إدارة األعمـــال 

المقدم من الجامعة.
وعلـــى صعيـــد آخر، تقـــوم الجامعـــة حالًيا 
الجامعـــي حيـــث  الحـــرم  تأهيـــل  بإعـــادة 
يشـــمل ذلـــك تطويـــر الفصـــول الدراســـية 
والمختبـــرات ومرافق الجامعـــة المختلفة 

وخدماتهـــا وربطهـــا بأنظمـــة تكنولوجيـــة 
وتقنيـــات متطـــورة من شـــأنها أن تســـاعد 
على االرتقاء بأداء الطلبة ومهاراتهم ورفع 
قدراتهم ومســـتواهم العلمـــي والعملي بما 
يتـــواءم ومتطلبات ســـوق العمـــل، إضافة 
إلـــى إعادة تأهيل المالعـــب الرياضية في 
الجامعة بما يتماشـــى وأفضل المواصفات 
مـــن أجل رفـــع القدرات البدنيـــة والذهنية 
للطلبـــة خصوًصا في ظل مـــا تحققه فرق 
الجامعـــة الرياضية من مشـــاركات ونتائج 
إيجابيـــة فـــي المســـابقات المحليـــة ومـــا 
تحظى به فرق الجامعة العلمية من مراكز 
متقدمـــة على المســـتوى المحلـــي وتمثيل 
إقليمًيـــا  مناســـبات  عـــدة  فـــي  المملكـــة 
ودولًيا في مســـابقات الروبوتات وهواوي 
ومايكروســـوفت وغيرهـــا، مـــا يجعـــل من 
الجامعـــة بيئة جاذبـــة للطلبة ومحفزة لهم 

على اإلبداع واالبتكار.
للمزيـــد من المعلومات عن برامج الجامعة 
والمنـــح الدراســـية يمكنكـــم التواصـــل مع 
الجامعة مـــن خالل منصاتهـــا االلكترونية 
أو زيـــارة قســـم القبـــول بالحـــرم الجامعي 

بسلماباد.

أمل الحامد

هـــل يتــجــــــاوز الــيـــــورو أزمــــتـــه؟
أدى هبـــوط اليـــورو أمـــام الـــدوالر على 
والمخاطـــر  أوكرانيـــا  حـــرب  خلفيـــة 
المتزايـــدة التي تواجه اقتصاد االتحاد 
األوروبي إلى تكافؤ العملتين ألول مرة 

منذ عقدين.
وتراجعـــت العملة األوروبيـــة الموحدة 
إلى 0,9952 دوالرا، وهو مســـتوى غير 
مســـبوق منذ أواخـــر العام 2002 عندما 

طرح اليورو للتداول رسميا.
لكـــن يتوقـــع المســـتثمرون أنـــه بإمكان 
اليـــورو التعافـــي إذا زالت عـــدة عقبات 
تقف في طريقه خالل األشهر المقبلة.

وتتمثـــل العقبـــة األولـــى بخطـــر توقف 
إمـــدادات الغـــاز الروســـية إلـــى أوروبا، 
وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع 
أســـعار فواتيـــر الكهربـــاء ويجبـــر دول 
منطقـــة اليـــورو علـــى الحـــد مـــن بعض 

األنشطة الصناعية.
وقالت المحللة لدى “كوميرزبنك” إستر 
ريخليت “إذا عاد تدفق الغاز من روسيا 

إلـــى وضعـــه الطبيعـــي أو توقـــف عـــن 
التراجـــع على األقل بعد انتهاء اإلغالق 
الذي أدت إليه أعمال الصيانة في نورد 
ســـتريم 1 األســـبوع المقبـــل، ســـيخفف 
ذلـــك مخاوف األســـواق بعض الشـــيء 

من أزمة غاز وشيكة في أوروبا”.
“غازبـــروم”  حـــّذرت مجموعـــة  وبينمـــا 
ال  أنـــه  مـــن  للغـــاز  العمالقـــة  الروســـية 
يمكنها ضمان ســـير عمل خط األنابيب 
بشكل عادي، تخشـــى الدول األوروبية 
مـــن إمكانيـــة أن تســـعى موســـكو إلـــى 
استخدام مبررات تقنية من أجل وقف 
شـــحنات الغـــاز بشـــكل دائـــم والضغـــط 

عليها.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكـــرون إن روســـيا تســـتخدم الطاقـــة 

“سالحا في الحرب”.
بـــدوره، حـــّذر المحلـــل لـــدى “إس بـــي 
إنيـــس  ســـتيفن  األصـــول”  إلدارة  آي 
مـــن أنه في حـــال “عدم إعادة تشـــغيل 

اليـــورو  ســـيتراجع   ،) ســـتريم1  )نـــورد 
وسيشعر العالم بأسره بارتدادات الهزة 
االقتصاديـــة فيمـــا يمكـــن بأن تتســـبب 

أزمة الطاقة األوروبية بركود”.

إنذار للبنك المركزي األوروبي 

لفتـــت خبيـــرة الصـــرف األجنبـــي لـــدى 
“رابوبنـــك” جيـــن فولي إلـــى أن “الركود 
ســـيعني بالتأكيد أن األســـواق ستصبح 
أكثـــر قلقا حيـــال مخاطـــر التجزئة في 

منطقة اليورو”.
وعلـــى غـــرار مصـــارف مركزيـــة أخرى، 
يسعى البنك المركزي األوروبي لتجّنب 
خنق االقتصاد عبر رفع معدالت الفائدة 

بشكل كبير جدا.
لكـــن عليـــه التفكيـــر أيضـــا فـــي تجزئة 
محتملة لسوق الديون في ظل تباينات 
فـــي  االقتـــراض  فـــي معـــدالت  كبيـــرة 

أنحاء منطقة اليورو.
وحافظ البنك المركزي األوروبي حتى 

اآلن على سياســـة نقدية فضفاضة إلى 
حـــد بعيـــد لدعـــم االقتصاد، فـــي وقت 
اختـــار االحتياطي الفدرالـــي األميركي 
رفع معدالت الفائـــدة ويتعّهد بمواصلة 

ذلك لمواجهة التضخم.
ومـــن المقـــرر أن يعلن عن قراره بشـــأن 
سياســـته النقدية الحقا، وأشار إلى أنه 
ســـيرفع معدالت الفائدة ألول مرة منذ 

11 عاما.
بـــورز”  انـــد  “ســـتاندارد  محللـــو  وقـــال 
فـــي مذكـــرة “إذا كان البنـــك المركـــزي 
األوروبي يهدف إلـــى إعطاء دفعة إلى 
اليـــورو، فســـيتعّين عليـــه رفـــع )معـــدل 
الفائـــدة( بمقـــدار 50 نقطـــة أســـاس في 
يوليـــو و/ أو اإلشـــارة إلـــى أن تحّركات 
أســـاس مطروحـــة  نقطـــة   75 )لرفعـــه( 

لشهر سبتمبر”.
فـــي  أســـرع  “تعديـــالت  أن  وأضافـــوا 
السياســـة )النقدية( ستســـاعد اآلن في 
وخفـــض  التضخـــم  توقعـــات  تثبيـــت 

الحاجة إلى موقف يقوم على سياســـة 
تقييدية في وقت الحق”.

تجاوز مرحلة التكافؤ 

مصـــرف  فـــي  اقتصـــاد  خبـــراء  يـــرى 
“بيرنبرغ” أن تراجع اليورو يعود بشكل 
أكبر إلى تحســـن الدوالر الذي “ارتفعت 
قيمتـــه بقـــوة مقابـــل ســـلة واســـعة من 

العمالت منذ منتصف العام 2021”.
واستفاد الدوالر من تشديد االحتياطي 
الفدرالـــي سياســـته النقديـــة فـــي وقت 
يحاول كبـــح جماح التضخـــم الذي بلغ 

مستويات قياسية في يونيو.
وذكـــر خبـــراء “بيرنبـــرغ” أن “األســـواق 
تتوقـــع بأن يرفع االحتياطـــي الفدرالي 

المعـــدالت بمئـــة نقطة أســـاس بدال من 
75 نقطة أســـاس في اجتماعـــه المقبل 

في 27 يوليو”.
وأضافـــوا “إذا كان األمـــر كذلك، فيمكن 

بأن يعزز ذلك الدوالر أكثر”.
وأوضح مصرف “يونيكريدت” “بحلول 
نهاية العام، يفترض أن تدعم احتماالت 
تراجع التضخم والرسائل األكثر توازنا 
مـــن المصـــارف المركزية عـــودة الرغبة 
علـــى  الطلـــب  وتخفيـــف  بالمخاطـــرة 
الـــدوالر األميركـــي مـــع اقتـــراب بلـــوغ 

المعدالت الرسمية ذروتها الدورية”.
وأشـــار خبـــراؤه إلـــى أنـــه في حـــال تم 
ذلـــك، فســـيكون بإمكان اليـــورو تجاوز 
مرحلة التكافؤ في األشـــهر األخيرة من 

العام 2022.

تقــريــر



أعلنـــت شـــركة ســـداد البحريـــن للدفـــع اإللكترونـــي عـــن تفعيـــل 
خدمـــة “ “اعـــرف عميلـــك الكترونًيـــا eKYC” على تطبيق ســـداد 
بالتعاون مع شـــركة بنفت، الشـــركة المبتكرة والرائدة في مجال 
التكنولوجيـــا المالية وخدمة المعامـــات المالية اإللكترونية في 
مملكـــة البحريـــن، إذ تســـمح هـــذه الخدمـــة للمؤسســـات المالية 
بالتحقق إلكترونًيا من هوية العماء واســـترجاع بيانات “اعرف 
عميلك” للعماء من األفراد و الشركات بطريقٍة آمنة وشفافة من 
خـــال تقديم خدمات رقمية مبتكرة مدعومة بأحدث التقنيات، 
إضافة إلـــى ضمان االلتزام الكامل بالقوانيـــن واألنظمة الرقابية 
لمصـــرف البحريـــن المركـــزي، ما يســـاهم فـــي مكافحـــة عمليات 

االحتيال وغسيل األموال.
وتعد سداد البحرين شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية 
في البحرين، إذ إنها توفر منصة دفع رقمية شاملة وتقدم حلواًل 
مبتكـــرة لجعـــل عمليـــة الدفـــع لمختلـــف الخدمـــات أكثر ســـهولة 
ومرونـــة. كمـــا أن نظـــام ســـداد للدفـــع مرخـــص ومنظـــم كمـــزود 
خدمـــة دفـــع ثانوي مـــن قبل مصـــرف البحرين المركـــزي، إضافة 
إلى حيازاتها شـــهادة معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع 
)PCI-DSS(؛ تقديًرا اللتزامهـــا الصارم بالمبادئ التوجيهية التي 
تحمي معامات الدفع للمستهلكين من خال حرصها على أعلى 

درجات الموثوقية واتخاذ أقصى تدابير األمان.
يذكر أن اعتماد خدمة “اعرف عميلك إلكترونًيا eKYC” سيجعل 
تجربـــة المســـتخدمين للتطبيـــق أكثـــر ساســـة وأماًنـــا، إذ يمكن 
للمســـجلين في تطبيق سداد االستفادة من شتى خدمات الدفع 
التـــي يشـــملها التطبيق كالخدمـــات الحكوميـــة وخدمات قطاع 
االتصـــاالت واالنترنـــت وخدمات التأمين والخدمـــات الترفيهية 
والبطاقـــات اإللكترونيـــة وغيرهـــا الكثيـــر مـــن الخدمـــات التـــي 
يســـهلها التطبيق. تقدم ســـداد أكثر من 100 خدمة مختلفة عبر 
تطبيـــق ســـداد والموقع اإللكتروني وأجهزة ســـداد للدفع الذاتي 
الموجـــودة في أكثر من 1000 موقع فـــي أرجاء المملكة وتعمل 

على مدار الساعة.

بالتعاون مع “بنفت”

“سداد البحرين” تطلق خدمة “اعرف عميلك إلكترونيا”
قاد ضعف الدوالر وتنامي مؤشـــرات 
لارتفـــاع  األصـــول  فئـــات  الركـــود، 
بقوة خال الـ 24 ســـاعة الماضية، إذ 
اســـتفاد الذهـــب والعمات المشـــفرة 

بقوة من هذا التراجع للدوالر.
متجـــاوًزا  بيتكويـــن  ســـعر  وارتفـــع 
22200 دوالر، لتصعد العملة المشفرة 
األكبـــر مـــن حيـــث القيمـــة الســـوقية 
بنســـبة 4.3 %، و11 % خـــال آخر 7 

أيام.
فـــي  البـــارز  الحقيقـــي  القائـــد  أن  إال 
هـــذه المرحلـــة، كان عملـــة إيثريـــوم، 
التي صعدت بنســـبة 42 % األســـبوع 
الماضي، كما ارتفعت 8.5 % في آخر 

24 ساعة.
وارتفعت القيمة الســـوقية اإلجمالية 
للعمات المشـــفرة بنحـــو 47.6 مليار 
دوالر لتتجـــاوز تريليـــون دوالر مـــرة 
أخـــرى، إذ فقـــدت العمات المشـــفرة 

بشـــكل إجمالـــي أكثـــر مـــن تريليوني 
منـــذ  الســـوقي  رأســـمالها  مـــن  دوالر 
بداية العام. وبلغت القيمة الســـوقية 
لبيتكويـــن 424 مليـــار دوالر، األعلـــى 

منـــذ منتصـــف يونيـــو الماضـــي، فيما 
صعـــدت القيمـــة الســـوقية إليثريـــوم 
إلـــى 187 مليار دوالر، األعلى منذ 11 

يونيو الماضي.

خالل 24 ساعة مع ضعف الدوالر وتنامي مؤشرات الركود

العمالت المشفرة تضيف 47.6 مليار دوالر لقيمتها السوقية

عقد مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” 
اجتماعه الثاني لعام 2022 وذلك لاطاع 
علـــى ســـير العمـــل وتنفيذ اإلســـتراتيجية 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري. 
صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   وعليـــه، 
العمـــل “تمكيـــن” صـــرح الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة قائـــًا “تواصـــل تمكين 
دعمهـــا لاقتصـــاد الوطنـــي وســـعيها نحو 
تحقيـــق األهـــداف الرئيســـة الراميـــة إلـــى 
جعـــل المواطـــن البحرينـــي الخيـــار األول 
القطـــاع  جعـــل  إلـــى  إضافـــة  للتوظيـــف، 
فـــي  للنمـــو  الرئيـــس  المحـــرك  الخـــاص 
االقتصـــاد الوطنـــي. كما ســـنواصل العمل 
علـــى مواكبـــة متغيـــرات الســـوق لتحفيـــز 
النمـــو وزيادة اإلنتاجية واألثر االقتصادي 
من خال سلســـة المبـــادرات التي تعقدها 
تمكيـــن تماشـــيا مـــع األولويـــات الوطنيـــة 

ضمن خطة التعافي االقتصادي”.
 وأضـــاف الشـــيخ محمد بن عيســـى “ومن 
هـــذا المنطلـــق، فقـــد تـــم خـــال النصـــف 
المرحلـــة  تطويـــر  العـــام  هـــذا  مـــن  األول 
الثانيـــة مـــن البرامـــج الجديـــدة، والتأكـــد 
احتياجـــات  مـــع  مواءمتهـــا  مـــدى  مـــن 
العمـــل.  ســـوق  ومســـتجدات  القطاعـــات 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، قمنـــا بعقـــد العديد من 
الشـــراكات اإلســـتراتيجية مـــع عـــدد مـــن 

الجهـــات العالمية المعتمـــدة بهدف ضمان 
تنميـــة مهارات الكـــوادر الوطنية وتحقيق 

استدامة المؤسسات”.
يذكـــر أنه تم خـــال االجتماع اســـتعراض 
ملخـــص بأبـــرز إنجـــازات “تمكيـــن” مقابل 
تـــم  التـــي  األساســـية  األداء  مؤشـــرات 
تحديدهـــا لهذا العـــام، إذ تم خال النصف 
األول الوصـــول إلى تقديم الدعم لتدريب 
البحرينيين بنســـبة تصل إلى 50 % أي ما 
يفـــوق 5,700 متـــدرب من إجمالـــي العدد 
المســـتهدف لهذا العام. فيما وصلت نسبة 
الدعـــم للوظائف الجديدة للبحرينيين إلى 
46 % بعدد إجمالي يفوق 4,500 وظيفة.
أمـــا فيمـــا يتعلق بدعـــم المؤسســـات، فقد 
وصلـــت نســـبة الدعـــم لتوســـع الشـــركات 
إلـــى 40 % من إجمالي العدد المســـتهدف 
لهذا العـــام بعدد يبلغ 1,185 شـــركة، بينما 
الجديـــدة  المؤسســـات  عـــدد  تضاعـــف 
المســـتفيدة مـــن الدعم ليصـــل إلى 1,675 
شـــركة وبنســـبة 168 % من إجمالي العدد 

المستهدف. 
وانطاًقا من حرص “تمكين” على التعرف 
على أبرز فـــرص النمو الخاصة بكل قطاع 
الســـيما الواعدة، فقد عقدت تمكين خال 
الفترة الماضية مجموعة من اللقاءات مع 
مـــا يزيد على 120 مؤسســـة مـــن مختلف 

القطاعـــات االقتصاديـــة وذلـــك لاطـــاع 
على أبرز التحديات التي تواجهها وكيفية 
المســـاهمة فـــي دعمهـــا، مـــن خـــال حـــث 
المؤسســـات علـــى تطويـــع نمـــاذج أعمالها 

لتحقيق المزيد من النمو واالستدامة.
يذكـــر أن “تمكين” أعلنـــت مؤخًرا عن عقد 
مجموعـــة من المبـــادرات التي تســـتهدف 
والوظيفيـــة  التدريبيـــة  الفـــرص  خلـــق 
للكـــوادر الوطنيـــة، منها الشـــراكة المبرمة 
مـــع معهـــد SANS التدريبـــي العالمـــي، إذ 
تهـــدف هـــذه الشـــراكة إلى تدريـــب مئات 
البحرينيين في مجال األمين الســـيبراني 

خال العاميـــن المقبلين، وذلك عبر توفير 
المملكـــة.  فـــي  شـــامل  تدريبـــي  برنامـــج 
إضافة إلـــى مبادرة إعـــداد وتوظيف عدد 
مـــن الكـــوادر البحرينية في مجـــال العلوم 
االكتواريـــة للعمل ضمن شـــركات التأمين 
في مملكة البحرين بالشـــراكة مع مصرف 
االكتوارييـــن  المركـــزي ومعهـــد  البحريـــن 
فـــي لنـــدن، ومعهـــد البحريـــن للدراســـات 

المصرفية والمالية. 
وبهـــدف تنميـــة مهارات وخبـــرات الكوادر 
الوطنيـــة والمســـاهمة فـــي تطورهـــا فـــي 
الســـلم الوظيفـــي للوصـــول إلـــى مناصب 

قياديـــة فـــي المســـتقبل، األمر الـــذي يرفع 
مـــن تنافســـيتها علـــى المســـتوى المحلـــي 
والدولي، تم إبرام شـــراكات إســـتراتيجية 
مع شـــركات عالمية للمشاركة في “برنامج 
التدريـــب العملـــي العالمـــي” والتي تشـــمل 
12 شـــركة في هذه المرحلة األولى والتي 
ســـتقوم بتدريب أكثر من 60 بحرينيا في 

مقرات عملها الرئيسة حول العالمي.
ومـــن منطلق ســـعي “تمكين” نحـــو تطوير 
مســـتويات الخدمـــة المقدمـــة للعماء من 
خـــال تنويع قنـــوات التواصـــل وتوظيف 
أحـــدث التقنيـــات الرقميـــة وفًقـــا ألعلـــى 

المعايير المعتمدة، دشنت تمكين عدًدا من 
القنـــوات اإلضافيـــة التي تضمنـــت خدمة 
)WhatsApp( علـــى مـــدار الســـاعة طوال 
أيام األسبوع، ومركز الخدمة االفتراضي، 
إضافـــة إلى خدمـــة المســـاعد االفتراضي 
علـــى موقـــع تمكين اإللكتروني، ما ســـاهم 
التواصـــل  وكفـــاءة  ســـرعة  زيـــادة  فـــي 
استفســـاراتهم  علـــى  والـــرد  العمـــاء  مـــع 

وماحظاتهم. 
خدمـــات  مركـــز  حصـــل  لذلـــك،  ونتيجـــة 
العمـــاء بالســـيف على التصنيـــف الذهبي 
للســـنة الثالثـــة ضمـــن برنامـــج “تقييم 3”، 
الـــذي يأتي امتـــداًدا لجهودهـــا وإنجازاتها 
علـــى مدى الخمســـة عشـــر عاًمـــا الماضية 
وتقديـــم  الوطنـــي  االقتصـــاد  دعـــم  فـــي 
األفـــراد  لكافـــة  الخدمـــة  معاييـــر  أعلـــى 
والمؤسســـات، بما يتماشـــى مـــع توجهاتها 
االســـتراتيجية مـــن خال تضميـــن حزمة 
مبـــادرات تهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى رضا 
العمـــاء فـــي خطة التحول الشـــاملة التي 
تشـــهدها تمكين فـــي الوقـــت الراهن وبما 
يســـاهم في تحقيـــق األولويـــات الوطنية 
التعافـــي االقتصـــادي  كجـــزء مـــن خطـــة 
لتطوير أداء المؤسســـات واألفراد وزيادة 
االقتصـــادي  األثـــر  وتعزيـــز  إنتاجيتهـــم 

المنشود.

تقديم الدعم لتدريب البحرينيين بنسبة تصل لـ 50 % بما يفوق 5700 متدرب
مجلس اإلدارة يعقد اجتماعه الثاني للعام 2022... “تمكين”:

business@albiladpress.com

األربعاء 20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443 - العدد 5027
22

عقـــدت جمعية مصارف البحرين، في إطار دورها بتحقيق 
األهداف الطموحة الســـتراتيجية تطويـــر قطاع الخدمات 
الماليـــة )2022 - 2026( التـــي أعلن عنهـــا مصرف البحرين 
المركـــزي كأحد االســـتراتيجيات الخمس األساســـية ضمن 
خطة التعافي االقتصادي، عددا من االجتماعات مع أعضاء 
الجمعية من المؤسسات المصرفية تمهيدا إلطاق برنامج 
تدريب الطلبة الخريجيـــن البحرينيين عمليًا ولمدة ال تقل 
عن 6 أشهر في تلك المؤسسات، يحصلون فيها على خبرة 
عمليـــة ترفع من فرص توظيفهـــم في القطاع المصرفي أو 

أية قطاعات أخرى داخل أو خارج البحرين.
المصرفيـــة  للرقابـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وأعـــرب 

بمصـــرف البحريـــن المركـــزي خالـــد حمـــد الحمد، 
عـــن دعم المصـــرف لجمعيـــة مصـــارف البحرين 

فـــي تنفيذهـــا لهـــذا البرنامج التدريبـــي، منوها 
بدور المؤسســـات المصرفية في التجاوب مع 
هـــذا البرنامج واســـتقبال الطلبـــة والخريجين 
المتدربيـــن ودمجهـــم فـــي بيئـــة العمـــل لديهـــا 
وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه.

وأوضح الحمد أن دعم هذا البرنامج يعكس 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  حـــرص 

علـــى دمـــج الطاقـــات الوطنيـــة في 
البحرينـــي،  المصرفـــي  القطـــاع 

وضمان استقطابها وترقيتها 
وصوال للمناصب اإلدارية 
والعليـــا،  المتوســـطة 

وتهيئـــة األرضيـــة المناســـبة ليأخـــذ الجيـــل الجديـــد مـــن 
المصرفييـــن دورهم بصورة تدريجية وبعد حصولهم على 
التدريـــب والخبـــرة الكافيتين في قيـــادة العمل المصرفي 

ويرفدونـــه باألفـــكار المبدعـــة الجديـــدة، مشـــيرا إلـــى أن 
القطـــاع المصرفـــي البحرينـــي كان ومـــازال فـــي طليعـــة 
القطاعـــات الوطنية الغنية بالكفاءات البحرينية المشـــهود 

بعطائها وتميزها.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لجمعيـــة مصـــارف 
البحريـــن وحيـــد القاســـم إلـــى أن هـــذا التدريـــب ســـيركز 
علـــى المجـــاالت األكثـــر توفيرا لفـــرص العمل فـــي القطاع 
المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا 
الماليـــة وغيرها، إضافة إلى ضمان فهـــم الطلبة لتطورات 
الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو االستدامة والتمويل 
المفتوحـــة والخدمـــات  المصرفيـــة  األخضـــر والخدمـــات 
والخزينـــة  الخاصـــة  والصيرفـــة  للشـــركات  المصرفيـــة 
القانونيـــة  الشـــؤون  وأقســـام  التشـــغيلية  والعمليـــات 
والعاقـــات العامة وغيرها، وبما يســـاعد المتدربين 
علـــى فهم أفضل لدراســـتهم األكاديمية في جوانبها 
المهنية والمصرفية والمالية، ويســـهل دخولهم سوق 
العمل متســـلحين بالمعرفة والخبرة الازمتين للنجاح 

والرقي في مستقبلهم المهني.
البحرينيـــة  المصرفيـــة  المؤسســـات  أن  إلـــى  ونـــوه 
تأتي فـــي طليعة المؤسســـات الجاذبـــة للكفاءات 
الوطنيـــة، وتقـــوم بدورهـــا منذ ســـنوات طويلة 
في تدريب الطلبة والخريجين، مشـــيرا إلى أن 
البرنامج التدريب الذي تعزم جمعية مصارف 
البحرين على إطاقه يشـــكل مرحلة متقدمة 
مـــن هذا الـــدور الوطني، وفـــي إطار تكامل 
الصلـــة  ذات  والخطـــط  االســـتراتيجيات 
علـــى  والتوظيـــف  والتدريـــب  بالتأهيـــل 

مستوى مملكة البحرين ككل.

االرتقاء بتأهيـل الطـاقـات البحـرينيـة فـي القطـاع المصرفـي
في إطار دورها الداعم الستراتيجية “الخدمات المالية”... “المصارف”:

وحيد القاسم خالد الحمد

نسبة الدعم للوظائف الجديدة 
للبحرينيين تصل لـ 46 % بما 

يفوق 4500 وظيفة

نسبة الدعم لتوسع الشركات 
تصل لـ 40 % من إجمالي 

العدد المستهدف 
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أكــــد رئــيــس جــمــعــيــة الــتــطــويــر الــعــقــاري 
التعاون  أهمية  عارف هجرس  البحرينية 
ــاص كــونــه  ــخـ بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـ
بما  الوطني  لالقتصاد  الرئيس  المحرك 
يــســهــم فــي بــنــاء جــســور مــن الــشــراكــات 
الفعالة  التنمية  خطط  لتنفيذ  المستدامة 
الوطنية من  والغايات  األهداف  وتحقيق 

أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن.
ونوه بلقاء وزير شؤون البلديات والزراعة 
ــل الــمــبــارك، بــالــمــطــوريــن الــعــقــاريــيــن  ــ وائ
ــو مـــا يعكس  الــبــحــريــنــيــيــن مـــؤخـــرا، وهــ
رئيس  العهد  لولي  الكريمة  التوجيهات 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس 
إلــى  بــن حــمــد آل خليفة  األمــيــر ســلــمــان 
االقتصاد  بالتفاعل مع مكونات  الحكومة 

الوطني.
 وقـــال هــجــرس إن هــنــاك عــالقــة وطيدة 
وأنــشــطــة  الــبــلــديــات  ــؤون  شــ وزارة  بــيــن 
التطوير العقاري في المملكة، الفتا إلى أن 
فاعال  دورا  يــؤدون  العقاريين  المطورين 
والخدمية  البلدية  المشاريع  مختلف  في 
لمملكة  الـــحـــضـــاري  الـــوجـــه  يــعــكــس  بــمــا 
يشكل  العقاري  القطاع  أن  كما  البحرين، 

ويعد  المملكة  في  للتنمية  أساسيا  رافــدا 
المصرفي في  القطاع  بعد  الثاني  القطاع 
إلى  للمملكة،  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
16 قطاعا  جانب دوره في مساندة نحو 
من  أغلبهم  مــن  البحرين  فــي  اقتصاديا 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
العقاري  التطوير  جمعية  رئيس  وأشــار   
ــخــدمــات الــبــلــديــة  إلـــى أهــمــيــة تــطــويــر ال
ــرقــمــي بما  ــتــحــول ال ــادة مـــن ال ــفـ ــتـ واالسـ

يسهم في سرعة إنجاز المعامالت ورفع 
الكفاءة والجودة في جميع الخدمات 
للمواطنين  الــــــوزارة  تــقــدمــهــا  ــتــي  ال
موضحا  والمستثمرين،  والمقيمين 
الخطوات ســوف تسهم في  هــذه  أن 

وتحقيق  الــعــمــل  وتــيــرة  تــســريــع 
اإلنجاز المنشود في المشاريع 

العديد  إلـــى  مــشــيــرا  كــافــة، 
أثبتت  التي  التجارب  من 

نقلة  وحققت  فعاليتها 
نوعية في اإلجراءات 
ــقــة بـــإصـــدار  ــمــتــعــل ال
الــــتــــراخــــيــــص، مــن 
خـــــــــالل إتــــاحــــتــــه 

ــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة الـــمـــرخـــصـــة فــي  ــل ل
المملكة، وغيرها من الخدمات التي يوفر 
واحــتــيــاجــات  مــتــطــلــبــات  لتلبية  الــنــظــام 
متابعة  أهمية  على  مشددا  المستثمرين، 

تطوير هذه األنظمة من خالل استطالع 
رأي األطــراف ذات العالقة بها بما يسهم 
واإلقليمي  المحلي  االستثمار  تحفيز  في 

والعالمي في القطاع العقاري البحريني.
ــى تــطــلــع جــمــعــيــة الــتــطــويــر   وشـــــدد عــل
العقاري البحرينية إلى أن تحذو مختلف 
ــذو مـــبـــادرة وزيــر  الــجــهــات الــخــدمــيــة حـ
االستماع  في  والزراعة  البلديات  شــؤون 
مختلف  فــي  الــخــاص  القطاع  لمتطلبات 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، خــصــوصــا أن 
الــخــاص هــو قــاطــرة االقتصاد  الــقــطــاع 
ــب تــيــســيــر إجـــــــراءات  ــجـ ــنـــي ويـ الـــوطـ
ــتـــاج من  انــخــراطــه فـــي دفـــع عــجــلــة اإلنـ
المحفزة  والـــقـــرارات  التشريعات  خــالل 

لالستثمار.
ــح هــجــرس أن مـــبـــادرات  ــ  وأوضـ
العام  القطاعين  بين  التعاون 
والخاص ال بد أن تتحول 
إلى نهج استراتيجي 
جميع  على  فعال 
األصــــــــــــعــــــــــــدة 
ــك  ــ ذلـ ألن 
ســيــســهــم 

العقاري  للقطاع  نوعية  حلول  توفير  في 
عــلــى الــمــســتــويــات الــبــلــديــة والــعــمــرانــيــة، 
ــو أحــد  ــدا أن الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري هـ ــؤكـ مـ
الــقــطــاعــات الــمــؤثــرة فــي الــنــاتــج المحلي 
في  يسهم  أنــه  كما  بالمملكة،  اإلجــمــالــي 
وهو  للمواطنين  نوعية  عمل  فرص  خلق 
التعافي  لخطة  الرئيسة  ــداف  األهــ أحــد 

االقتصادي المنشودة.
العقاري  التطوير  جمعية  رئــيــس  وقـــال   
إن الــجــمــعــيــة تــحــرص عــلــى االضــطــالع 
المطورين  بين  للتواصل  كقناة  بــدورهــا 
الــمــعــنــيــة، وتبني  ــجــهــات  وال الــعــقــاريــيــن 
فاعلة  كمنصة  واحتياجاتهم  متطلباتهم 
ــذا الــشــأن الســيــمــا وأنــهــا تــعــد من  فــي هـ
ــشــأن الــعــقــاري  ــل الــجــمــعــيــات ذات ال ــ أوائ
الخليجي،  التعاون  مجلس  مستوى  على 
التنظيم  مــؤســســة  فــي  ممثلة  أنــهــا  كــمــا 
نخبة  بها  المملكة  أن  وأضـــاف  الــعــقــاري. 
تعزيز  في  أسهموا  الذين  المطورين  من 
البحريني خليجيا  العقاري  القطاع  مكانة 
وعالميا، من خالل طرح منتجات عقارية 
العالمية في  الــرؤى  متطورة وفق أحدث 

هذا المجال الحيوي.

الشراكة بين الجهات الرسمية و “المطورين” تحقق نقلة بالقطاع العقاري
منوها بلقاء وزير شؤون البلديات مع الجمعية... هجرس:

أكــد النائــب الثاني لرئيس غرفة البحرين محمــد الكوهجي أهمية رفع 
مستوى التعاون بين الدول اإلسالمية من خالل تعزيز وتطوير البنية 
األساسية في مختلف الدول بما يدعم زيادة التبادل التجاري وينشط 
حركة التجارة واالســتثمار بين هذه الدول، موضًحا أنه سيســاهم في 
التعرف والتســويق للفرص االســتثمارية المتاحة بين هذه الدول، بما 

ينعكس على زيادة النمو والنشاط االقتصادي.

 ودعـــا خـــالل مشـــاركته باجتمـــاع 
للغرفـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
والصناعـــة  للتجـــارة  اإلســـالمية 
والزراعة بســـلطنة عمـــان، القطاع 
الخـــاص إلـــى تعزيز االســـتثمارات 
والتنميـــة  الزراعـــة  فـــي مجـــاالت 
الريفيـــة واألمن الغذائـــي في ظل 
مـــا يشـــهده العالم مـــن ارتفاع في 
الطلـــب المتزايـــد علـــى المنتجات 
الغذائيـــة، خصوًصا مع ما تشـــهده 
الظـــروف العالميـــة مـــن متغيـــرات 
وتحوالت اقتصادية جديدة، الفًتا 
إلـــى أهمية إســـناد القطاع الخاص 
لتلعـــب  اإلســـالمية  الـــدول  فـــي 
بالتنميـــة  للمســـاهمة  أكبـــر  دوًرا 
االقتصاديـــة بمـــا يخـــدم اقتصـــاد 

وشعوب هذه الدول.
أهـــم  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار   

المشـــروعات التـــي تبنتهـــا الغرفة 
“حـــالل”،  مشـــروع  اإلســـالمية 
تعزيـــزا لدورهـــا فـــي نشـــر مفهوم 
وثقافـــة الحـــالل والمســـاهمة فـــي 
تنمية تجارة الحالل في األســـواق 
اإلســـالمية، مشـــيرا إلى أن الغرفة 
اإلســـالمية الممثل الوحيد للقطاع 
الخاص والتي ســـوف تتدخل في 
هـــذا الشـــأن لتكـــون المنـــوط بهـــا 
والمســـؤولة عـــن إصدار شـــهادات 

الحالل.
 وبيـــن أن أهـــم ما تضمنـــه الدورة 
للجمعيـــة  والثالثـــون  الثامنـــة 
اإلســـالمية  للغرفـــة  العموميـــة 
هـــو توطيـــد العالقـــات مـــع الغرف 
الدوليـــة  والمؤسســـات  التجاريـــة 
عبر توقيـــع مذكرات تفاهم تهدف 
لتذليـــل التحديـــات ورفـــع كفـــاءة 

التنميـــة  لدعـــم  الخـــاص  القطـــاع 
التعـــاون  لمنظمـــة  االقتصاديـــة 

اإلسالمي.
البحريـــن  غرفـــة  أن  وأوضـــح 
ستساهم بتنفيذ المبادرات الرائدة 
مـــن أجـــل أمـــة إســـالمية حديثـــة 
مشـــروعاتها  خـــالل  مـــن  قويـــة، 
أصحـــاب  كاتحـــاد  المختلفـــة 
األعمال، واالستثمارات، وصندوق 

الزكاة، ومشـــروع الحالل وغيرها. 
اإلســـالمية  الغرفـــة  أن  وأوضـــح 
والزراعـــة  والصناعـــة  للتجـــارة 
المنبثقـــة  الكيانـــات  إحـــدى  هـــي 
التعـــاون اإلســـالمي  عـــن منظمـــة 
لتجمـــع اتحادات الغـــرف التجارية 
القطـــاع  وممثلـــي  والصناعيـــة 
األعضـــاء،  الـــدول  فـــي  الخـــاص 
وتلعب دوًرا أساســـًيا فـــي التنمية 

االقتصادية في الدول اإلســـالمية 
كافة.

 ولفـــت إلـــى أن انعقـــاد االجتمـــاع 
في ســـلطنة عمـــان يشـــكل خطوة 
مهمة على طريـــق تنمية العالقات 
االقتصادية بين الدول اإلسالمية، 
مشـــيًرا إلـــى أن الغرفة اإلســـالمية 
ســـتركز على بناء عالقات تجارية 
هيئـــات  بيـــن  متينـــة  اقتصاديـــة 

القطـــاع الخـــاص والشـــركات فـــي 
الـــدول اإلســـالمية والتـــي بدورها 
قطـــاع  تطويـــر  علـــى  ســـتركز 
تحقيـــق  إلـــى  وصـــواًل  األعمـــال، 
السوق اإلســـالمية المشـــتركة من 
خالل التعاون بين القطاع الخاص 

والحكومات.
 واعتبـــر أن غرفـــة البحريـــن هـــي 
إحـــدى اآلليـــات المهمـــة لتحقيـــق 
اإلســـالمي  االقتصـــادي  التعـــاون 
والتركيز على دور القطاع الخاص 
مؤكـــدا أهميـــة ذلـــك فـــي ظـــل مـــا 
مســـتجدات  مـــن  العالـــم  يشـــهده 
اإلســـالمية  الـــدول  علـــى  تفـــرض 
التكتل لمواجهة تحديات المرحلة.

القطـــاع  دور  تعزيـــز  إلـــى  ودعـــا   
البيئـــة  وتطويـــر  الخـــاص 
االســـتثمارية في الدول األعضاء، 
للغرفـــة  الـــدور  تفعيـــل  وضـــرورة 
اإلســـالمية بأمور الزكاة وتحسين 
وزيـــادة  االســـتثمارية  الفـــرص 
العمالـــة بين الدول اإلســـالمية بما 
يعـــود بالصالح العام علـــى البلدان 

اإلسالمية.

القطاع الخاص قادر على لعب دور أكبر في تأمين الغذاء والزراعة والتنمية
دعا لرفع مستوى التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية... الكوهجي:

business@albiladpress.com
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أعلنـــت شـــركة الخدمـــات الماليـــة 
الرائـــدة  الشـــركة   ،)AFS( العربيـــة 
في حلول الدفـــع الرقمية وتمكين 
التكنولوجيا الماليـــة Fintech في 
منطقة الشـــرق األوسط وإفريقيا، 
عن خططها لتوسيع نطاق أعمالها 
فـــي المدفوعـــات اإللكترونيـــة في 
مصـــر، مـــن خـــالل إنشـــاء مقرهـــا 
وســـتقدم  مصـــر.  فـــي  الجديـــد 
حلـــول  أحـــدث  )مصـــر(   AFS
التكنولوجية  واالبتـــكارات  الدفـــع 
للشـــركات والتجـــار والمؤسســـات 

المالية في مصر. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
AFS، سامر سليمان “لقد أتاح النمو 
غير المسبوق في السوق المصرية 

على مدى السنوات الماضية فرًصا 
والمســـتثمرين  المؤثريـــن  لجميـــع 
في مجال المدفوعات اإللكترونية 
للتوســـع إقليميـــًا. إن التوســـع إلى 
أســـواق جديدة هو مجرد الخطوة 
النمـــو  إســـتراتيجية  فـــي  األولـــى 
ال  األمـــر  ولكـــن  لدينـــا،  الطموحـــة 
يتعلـــق فقط بالتوســـع، بـــل يتعلق 
أيًضا بوجودنا لخدمة عمالئنا على 
نطـــاق محلـــي أو إقليمـــي لعمالئنا 
الذيـــن ينتشـــرون جغرافًيا بشـــكل 
أوســـع، مع التركيـــز الحقيقي على 
جـــودة الخدمـــة وتســـهيل إجـــراء 

المعامالت على عمالئنا “.
وأضـــاف ســـليمان “تأتـــي خطـــوة 
دخولنا للعمل في السوق المصرية 

وإمكانياتـــه  أهميتـــه  لتعكـــس 
مـــع  تتماشـــى  كمـــا  المتعـــددة، 
رؤيـــة الشـــركة وطموحهـــا لتصبح 
العامـــل التمكينـــي الرائـــد لتحويل 
المعامـــالت والمدفوعـــات الرقمية 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  عبـــر 

وإفريقيا”. 
وفـــي هذا الســـياق، أعلن ســـليمان 
أن “مجلـــس إدارة AFS عّين خبير 
المدفوعـــات اإللكترونيـــة توفيـــق 
محمود ذو الخبرة الواسعة ولديه 
ســـجل حافل بالنجاحات، لرئاســـة 

األعمال الجديدة في مصر”.
وتعليًقا علـــى تعيينه، قال محمود 
“إنه المتياز حقيقي بالنسبة لي أن 
أتولـــى هذا الـــدور المهـــم والمؤثر، 

لما اعتبرها، الشركة الرائدة لحلول 
المدفوعـــات اإللكترونيـــة إقليميـــًا 
والتـــي تتبع ثقافة االبتكار وقيادة 
الفكـــر والتركيز على العمالء. إنني 

أعتـــزم تقديـــم حلول دفع شـــاملة 
ومصممـــة خصيًصـــا لدعم وخدمة 
فـــي  األعمـــال  وأنشـــطة  أنـــواع 
القطاعات المختلفة التي تعمل في 

مصر ولالستفادة من ثروة وتعدد 
والخدمـــات  الحلـــول  المنتجـــات، 
التي جلبتها شركة AFS إلى سوق 

المدفوعات اإلقليمي”.
ومـــن مقره فـــي القاهرة، ســـيكون 
عـــن  مســـؤوالً  محمـــود  توفيـــق 
قيـــادة اســـتراتيجية الشـــركة فـــي 
مصـــر، وتنمية الفريـــق، ودعم نمو 
وتوسيع نطاق العمالء التجاريين 
فـــي جميـــع القطاعات فـــي أنحاء 

مصر.
الخدمـــات  شـــركة  مقـــر  ويقـــع 
فـــي  )مصـــر(  العربيـــة  الماليـــة 
شـــارع 90 )شـــمال( رقـــم القطعـــة: 
B-39، التجمـــع الخامـــس، القاهرة 

الجديدة.

“الخدمات المالية العربية” توسع حلول المدفوعات الرقمية في مصر
ضمن إستراتيجية النمو الطموحة للشركة

 توفيق محمود سامر سليمان

عارف هجرس
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أمس  السعودي،  الخارجية  وزيــر  قــال   
النفط  إنــه ال يــرى نقصا فــي  الــثــاثــاء، 
طاقة  فــي  نقص  يوجد  وإنــمــا  بالسوق 
التكرير مما يجعل من الضروري زيادة 
الـــقـــدرة عــلــى معالجة  االســتــثــمــار فــي 
المنتجات  مختلف  إلــى  الــخــام  النفط 
النفطية.وأضاف وزير الخارجية األمير 
فيصل بن فرحان آل سعود للصحافيين 
نقصا  نــرى  ال  اليوم  “حتى  طوكيو  في 
السوق. هناك نقص في  النفط في  في 
التكرير وهي مشكلة أيضا لذلك  طاقة 
في  االستثمار  زيــادة  إلى  بحاجة  نحن 

طاقة التكرير”.
ــدون تــعــاون أوبــك+  ــه “بـ ــى أن ــار إل وأشـ
الجماعي سيكون من المستحيل ضمان 

إمدادات نفط كافية”.
ولفت األمير فيصل بن فرحان إلى أن 

روسيا جزء مكمل ألوبك+.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف 

متعلقة باإلمدادات بعد عقوبات غربية 
الروسية  والوقود  الخام  إمدادات  على 
التجارية  الشحنات  إلى اضطراب  أدت 
المستهلكين،  إلـــى  ثــم  الــمــصــافــي  إلـــى 
فضا عن زيــادة مخاوف من أن تؤدي 
مـــحـــاوالت الــبــنــك الــمــركــزي األمــيــركــي 
ــــى ركـــود  الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم إل

يخفض الطلب مستقبا على الوقود.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي لتأكيد ما قال المسؤولون من 
سُتتخذ  النفطية  السياسة  قــرارات  أن 
تحالف  وداخــــل  الــســوق  لمنطق  وفــقــًا 
أوبك+، بعدما اختتم الرئيس األميركي 
جو بايدن رحلة تاريخية إلى السعودية.  
وبموجب شروط اتفاقية أوبك الحالية، 
من المقرر أن يصل إنتاج السعودية إلى 
المقبل،  الشهر  يومًيا  برميل  مليون   11
وهو مستوى نادًرا ما حافظت عليه في 

عقودها كمصدر للنفط الخام.

السعودية: ال يوجد نقص في إمدادات النفط   

“شبكة البحرين بي نت” تستضيف ممثلي البنوك الرائدة في المملكة
عرض أهم إنجازات الشركة منذ تأسيسها العام 2019

نت  بي  البحرين  شبكة  شركة  أعلنت 
ممثلي  استضافة  عن  مقفلة  ش.م.ب 
يوم  المملكة،  في  الــرائــدة  البنوك  من 
 ،2022 يــولــيــو   19 الــمــوافــق  الــثــاثــاء 
وذلك من منطلق حرص الشركة على 
بها  يتمتع  التي  المزايا  تحسين جميع 
ــدائــم  ــرص الــشــركــة ال مــوظــفــيــهــا، وحــ
عــلــى تــوطــيــد عــاقــات طــويــلــة األمــد 
بــالــمــؤســســات والــبــنــوك الـــرائـــدة في 

المملكة. 
وخــال الــمــبــادرة قــام فريق بــي نت 
بتقديم عرض بأهم اإلنجازات 
منذ  الشركة  حققتها  التي 
تأسيسها في العام 2019، 
وفــق خطة  تمت  والتي 

اســتــراتــيــجــيــة مـــدروســـة عــلــى الــمــدى 
المتوسط والبعيد وذلك تنفيًذا للخطة 
الــوطــنــيــة الـــرابـــعـــة لـــاتـــصـــاالت، كما 
الشركة  بأداء  موجزا  العرض  وتضمن 
بي  وشركاء  بعماء  وتعريف  المالي، 
نت، وعرض لهيكل الشركة التنظيمي.

بأعمال  القائم  علقت  المناسبة،  وبهذه 
رئيس التواصل المؤسسي والعاقات 
“تأتي  الرميحي  أحــمــد  مــريــم  الــعــامــة 
ــذه الــمــبــادرة بــهــدف إثــــراء تجربة  هـ
ــشــركــة مـــن خـــال ضــمــان  مــوظــفــي ال
تــســهــيــل مــعــامــاتــهــم الــمــصــرفــيــة مع 
البنوك الرائدة في المملكة، األمر الذي 
األطـــراف.  جميع  مصلحة  فــي  يصب 
حــيــث تــمــثــل الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 

كالتسهيات  المصارف  تقدمها  التي 
المصرفية وادخار األموال والخدمات 
المصرفية األخرى إحدى أهم مكونات 
الــتــقــدم االقــتــصــادي وتــســهــيــل حياة 

األفراد”. 
يذكر أن مملكة البحرين تشغل موقعا 
المنطقة  فــي  متميزا  ومصرفيا  ماليا 
من  حاضنة  استثمارية  كبيئة  والعالم 
خـــال الــجــهــود الـــدؤوبـــة الــتــي يقوم 
بــهــا الــقــطــاع الــمــصــرفــي فـــي مــواكــبــة 
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــســريــعــة 
ــال تــفــعــيــل تــقــنــيــات  ــ ــن خـ وذلــــــك مــ
المصرفي،  العمل  في  الرقمي  التحول 
أهــم محاور رؤية  أحــد  ــذي يشّكل  وال

البحرين االقتصادّية 2030.

لتصل 1.4 مليار دوالر 

البحرين ترفع استثماراتها بالسندات األميركية 7.1 %
بالسندات  استثماراتها  البحرين  مملكة  رفعت 
األميركية بنسبة 7.09 % من 1.269 مليار دوالر 
دوالر  مليار   1.359 إلــى  الماضي  أبريل  بنهاية 

بنهاية مايو 2022.
دول مجلس  استثمارات  تراجعت  فقد  وإجماال 
الخزانة  وسندات  أذون  في  الخليجي،  التعاون 
أســـاس شــهــري في  عــلــى  األمــيــركــيــة 1.73 %، 
نهاية مايو الماضي، إلى 212.52 مليار دوالر من 

216.27 مليار دوالر بنهاية أبريل 2022.
بــالــواليــات  ــة  ــخــزان ال وزارة  بــيــانــات  وأظـــهـــرت 
المملكة  اســتــثــمــارات  أن  الـــصـــادرة،  الــمــتــحــدة 
العربية السعودية أكبر حائزي دول الخليج في 
 %  0.86 بنسبة  تراجعت  األميركية،  السندات 
نهاية مايو  إلى 114.7 مليار دوالر حتى  لتصل 
نهاية  حتى  دوالر  مليار   115.7 مقابل   ،2022

أبريل الماضي.

ــكــويــت ثــانــًيــا، حــيــث ارتــفــعــت  ــة ال ــ وحــلــت دول
شهر  خــال  األميركية  بالسندات  استثماراتها 
مايو الماضي إلى 46.3 مليار دوالر من مستوى 
ـــل2022  ــري أبـ شــهــر  بــنــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   46.1

مسجلًة ارتفاًعا بنسبة 0.44 %.
في  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولــة  وجـــاءت 
المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 38.3 مليار 
بـ 41.7  الماضي، مقارنة  دوالر خال شهر مايو 
مليار دوالر في الشهر السابق له، مسجلًة تراجًعا 

بنسبة 8.15 %.
ومن ثم دولة قطر التي رفعت تلك االستثمارات 
 2022 أبريل  نهاية  في  دوالر  مليار   5.513 من 
الماضي،  مايو  بنهاية  دوالر  مليار   5.533 إلــى 

مسجلًة ارتفاًعا بنسبة 0.37 %.
ــعــــت تــلــك  ــتــــي رفــ ــ ــة ُعــــمــــان ال ــطــن وتـــلـــيـــهـــا ســل
مليار   5.993 مــن   %  5.6 بنسبة  االســتــثــمــارات 

مليار   6.327 إلــى  الماضي  أبريل  بنهاية  دوالر 
دوالر بنهاية مايو 2022.

األميركية  الخزانة  عنه  تفصح  ما  أن  إلى  ُيشار 
فـــي بــيــانــاتــهــا الــشــهــريــة هـــو اســتــثــمــارات دول 
الخليج بأذون وسندات الخزانة األميركية فقط، 
بالواليات  األخــرى  االستثمارات  تلك  تشمل  وال 

المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
لجمع  وسيلة  األميركية  الخزانة  سندات  وتعد 
ــدول والــمــؤســســات،  ــ األمـــــوال والـــديـــون مـــن الـ
وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها 

الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات األميركية بالجاذبية النخفاض 
يفسر  مــا  الــســداد؛ وهــو  عــدم  مستوى مخاطرة 
ــائـــدة، وإن كــان  ــفـ الـ الــعــائــد عــلــيــهــا،  انــخــفــاض 
االحتياطي الفيدرالي األميركي )البنك المركزي(، 

ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

تدشين  “برودكاست  االقتصادي” عبر الواتساب

األمير فيصل بن فرحان

لألخبار  واتساب  مجموعة  وهي  االقتصادي”،  “الباد  برودكاست  “الباد”  صحيفة  دشنت 
وبرامج  المصورة  والتغطيات  والــحــوارات  االقتصادية  األخبار  أبــرز  تتناول  االقتصادية، 
وغيرها  البورصة  وحركة  الحكومية  والمزايدات  المناقصات  وأحدث  االقتصادية،  “الباد” 

من الموضوعات التي تهم مجتمع المال واألعمال.
االقتصادي”  “الباد  برودكاست  إلى  االنضمام  في  والراغبين  المهتمين  الصحيفة  ودعــت 
لمتابعة أهم الموضوعات االقتصادية عبر االشتراك في أخبار الباد االقتصادية بالواتساب 

بالتواصل على رقم 39262411.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.078

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.895

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.312

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.464

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 $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.596

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.455

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

السنة الرابعة عشرة - العدد 5027

األربعاء
20 يوليو 2022 - 21 ذو الحجة 1443  

مريم الرميحي

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة محلية كبرى بدفع
165 ألف دوالر ألحد البنوك العالمية

الكبرى  المحلية  الشركات  بإلزام إحدى  السادسة  المدنية  الكبرى  المحكمة  قضت 
بدفع مبلغ 165 ألف دوالر ألحد البنوك العالمية، ومبلغ 25 ألفا و186 دينارا و500 

فلس لوكيله.
وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين وكيل 
للحراسة  الخاضعة  المحلية  الشركة  بإلزام  قضت  المحكمة  “إن  العالمي  البنك 
الحارس  من  الصادر  القضائي  اإلقــرار  إلى  استنادا  المبلغين  بهذين  القضائية 
لمبلغ 25  المذكور واستحقاق وكيله  للمبلغ  البنك  باستحقاق  للشركة  القضائي 

ألفا و186 دينارا و500 فلس.
وكانت الشركة المدعى عليها قد دفعت بعدم وجود وكالة للمحامي في الدعوى، 
الوكالة قد تكون ضمنية أو صريحة كما أنه ال يجوز  وانتهت المحكمة إلى أن 
معه  انتهت  الــذي  األمــر  الشأن،  ينكرها صاحب  لم  ما  للوكالة  التصدي  للخصوم 

المحكمة إلى تحميل الشركة المحلية المبالغ المذكورة.

هبة محسن

المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين 


