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أفـــادت ســـفارة البحريـــن في العاصمة الروســـية موســـكو 
بأنـــه في الفتـــرة الحالية ال يمكن للبحرينيين المســـافرين 
البنكيـــة  البطاقـــات  اســـتخدام  الروســـية  األراضـــي  إلـــى 
والمصرفيـــة مثـــل “فيـــزا، ماســـتركارد، ...” داخـــل أراضي 
روســـيا االتحاديـــة، حيـــث لفتـــت الســـفارة عبـــر منصاتها 
الرقميـــة إلى إمـــكان اصطحاب مبالغ نقديـــة من العمالت 

األجنبية تقدر بنحو 10 آالف دوالر كحد أقصى.

ال يمكن للبحرينيين استخدام 
البطاقات المصرفية بروسيا

 صفحات مضيئة وفصول راسخة من التواصل والتكامل

البحرين ومصر...
مرساة أمان للمنطقة

المنامة - بنا

مملكـــة البحرين وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، موطن بطوالت 
ومهـــد حضـــارات ما تزال آثارها شـــامخة تشـــهد علـــى عظمة بلدين 
وشعبين شقيقين تحديا كل الصعاب، وظالً صامدين في وجه الزمن 
وتقلباتـــه، ليشـــكال عبـــر التعـــاون والتضامن ووحدة الصف مرســـاة 
أمان للمنطقة، البحرين القلب النابض، بتاريخها وموقعها الجغرافي 
وتراثها اإلنســـاني، ومصر العمق اإلستراتيجي وبيت العرب وقوته.  
وتتســـم العالقـــات البحرينيـــة المصرية بقوتها وصالبتهـــا، وتعززت 
ونمـــت في ظـــل قيادة عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 

حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأخيـــه رئيس جمهوريـــة مصر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، انطالًقا من دور البلدين الشـــقيقين 
المحوري في المنطقة؛ يضاف لها صفحات مضيئة وفصول راسخة 
مـــن التواصـــل والتكامل لتتجـــه بوصلـــة العالقات دائمـــا نحو آفاق 
أرحـــب لُتثبت متانـــة العالقات البحرينية المصرية وما تســـتند إليه 
مـــن إرث ثـــري وقواعد صلبة وإرادة سياســـية قويـــة، حيث تحظى 
مصـــر بمكانـــة متميزة لـــدى جاللة الملـــك المعظم ومملكـــة البحرين 
حكومًة وشـــعًبا، إذ تحفظ الذاكـــرة البحرينية التاريخية متانة هذه 

العالقات في مختلف المجاالت.

20 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Hijjah 1443 2525 ذو الحجة
July 2022 2424 يوليو

Year: 14السنة
No: 5031العدد
SUNاألحد

)07(

)07(600 ألف مسافر عـبر المطـار فـي يونيـو



تفاعلنا مع ثورة 23 يوليو يشهد عليه التاريخ... فعاليات لـ“^”:

البحريــن ومصــر... رؤيــة موحـــدة وحضـــارة وتاريـــخ مشتـــرك
عبـــرت فعاليـــات بحرينيـــة ومصريـــة في 
استطالع أجرته “البالد” عن جم اعتزازها 
بيـــن  والمميـــزة  الوطيـــدة  بالعالقـــات 
البلديـــن الشـــقيقين، موضحيـــن أنهـــا تعبر 
فـــي مكنونهـــا عن رؤية موحـــدة وحضارة 

وتاريخ مشترك.

أخوة وتضامن

وقال المستشـــار القانوني محمد الشـــهير، 
محـــام مصري مقيم بالبحريـــن “مع حلول 
العيد الســـبعين لثورة 23 يوليو في مصر، 
فـــإن العالقات البحرينية المصرية تشـــهد 

طفرة متميزة كما لم تكن من قبل”.
التاريـــخ  “تشـــهد صفحـــات  الشـــهير  وزاد 
ســـاندت  البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  القريـــب 
شـــقيقتها مصر قيـــادة وشـــعًبا وذلك على 
مـــدار الســـنوات التـــي تلـــت أزمـــة الربيـــع 
العربـــي، حتى اســـتطاعت مصـــر التخلص 
مـــن محـــاوالت إجهاضها كدولة مســـتقلة 

ذات سيادة”.
وتابـــع “وقبل ذلك كانت مصر ســـابقة إلى 
البحريـــن  مملكـــة  باســـتقالل  االعتـــراف 
األطمـــاع  مواجهـــة  فـــي   1971 بالعـــام 
الخارجية التي ســـعت إلـــى النيل من هذه 
االستقاللية، ومنذ تاريخ التأسيس استمر 
الدعـــم السياســـي وتأكيـــد هـــذه الســـيادة 

واالستقالل في جميع المحافل الدولية”.
وأردف الشـــهير “أمـــا من حيـــث العالقات 
االجتماعيـــة، فعلـــى مـــدار عقـــود متتالية 
شـــاركت مصر في النهضة التعليمية التي 
شـــهدتها مملكة البحرين من خالل إرسال 
الكـــوادر التعليميـــة المؤهلة، كما ســـاهمت 
مملكة البحرين في تطوير البحث العلمي 

فـــي مصـــر مـــن خـــالل إيفـــاد الخريجيـــن 
المتميزيـــن الذيـــن تبادلـــوا الخبـــرات مـــن 

نظرائهم المصريين”.
واختتم “إن العالقات البحرينية المصرية، 
عنـــوان لألخـــوة والتضامـــن بين األشـــقاء 
العـــرب، والدليـــل على ذلك الحفـــاوة التي 
تحيـــط بـــكل زيـــارة مـــن الزيـــارات التـــي 
ســـعيهما  فـــي  الدولتيـــن  قـــادة  يتبادلهـــا 
لمواجهـــة التحديـــات اإلقليمية والداخلية 

وتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما”.

نموذج فريد

عبدالحميـــد،  أحمـــد  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
صحافي مصـــري بجريدة أخبـــار الخليج، 
أن “العالقـــات البحرينية المصرية تشـــكل 
العربيـــة  العالقـــات  مـــن  فريـــدا  نموذجـــا 
المشـــتركة، فهي عالقة تســـتند إلى تاريخ 
عريق من العالقات األخوية بين الشعبين 
علـــى  يقـــوم  فاعـــل  وحاضـــر  الشـــقيقين، 
التعاون المستمر، ومستقبل مزدهر بفضل 
رؤيـــة ثاقبـــة لقائـــدي البلديـــن فـــي تعزيز 
العمل العربي المشـــترك، وهـــو ما تعزز من 
خـــالل تطابـــق وجهات نظـــر البلدين تجاه 
مختلـــف التحديـــات التـــي تواجههما على 

المستويين اإلقليمي والدولي”.
وتابع “ومـــا كانت الزيـــارات المتبادلة بين 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والرئيـــس  حمـــد 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أخيـــرا، إال 
دليل آخر على عمق التنســـيق الثنائي بين 
البلديـــن ما قبل قمة جدة لألمن والتنمية، 
وهـــو مـــا ظهـــر جليـــا فـــي كلمـــات القـــادة 
المعبـــرة عـــن رفـــض التدخـــل في شـــؤون 
الدول الداخلية، والتمســـك بتسوية عادلة 

للقضية الفلســـطينية، وغيرها من الملفات 
المشـــتركة، ناهيـــك عـــن التعـــاون الثقافي 

المتواصل بين البلدين الشقيقين”.
وأردف عبدالحميـــد “كمصـــري مقيـــم فـــي 
البحريـــن منذ بضع ســـنوات، ال بد أن أعبر 
عـــن اعتـــزاز كل مصـــري بمواقـــف المملكة 
المساندة إلرادة الشعب المصري خصوصا 
فيمـــا يتعلق بثورة 30 يونيو 2013، حيث 
كانـــت البحرين من أوائل الـــدول الداعمة 
لمصر والمصريين في هذا المرحلة المهمة 

من تاريخها”.
وقـــال “كمـــا نســـتذكر بـــكل محبـــة وتقدير 
زيـــارة جاللـــة الملـــك المعظـــم كأول زعيم 
عربـــي يـــزور مصـــر بعـــد ثـــورة 30 يونيو، 
تطويـــر  علـــى  جاللتـــه  حـــرص  واســـتمر 
العالقـــات مـــع مصـــر مـــن خـــالل توجيهه 
االســـتثمارات  حجـــم  بزيـــادة  الســـامي 
البحرينيـــة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية، 
التـــي وصلـــت إلـــى 3.3 مليـــار دوالر عـــن 
طريـــق 216 شـــركة بحرينيـــة، احتلت بها 
بيـــن  السادســـة عشـــرة  المرتبـــة  المملكـــة 
الـــدول المســـتثمرة في مصر، كمـــا دخلت 
مصـــر ضمـــن الـــدول العشـــر األوائـــل فـــي 
التبـــادل مع مملكة البحريـــن بحجم تبادل 

تجاري تجاوز الـ 800 مليون دينار”.

أبنـــاء  أن  “وأؤكـــد  عبدالحميـــد  وأضـــاف 
الجاليـــة المصريـــة في البحريـــن يحظون 
الملـــك  جاللـــة  لـــدن  مـــن  كاملـــة  برعايـــة 
المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء، وأنهم يعتزون بالمشـــاركة 
في عمليـــة التنمية في المملكة الشـــقيقة، 
والجميـــع يتمنى للبحرين وشـــعبها الكريم 

دوام االزدهار واألمن واالستقرار”.

مواقف مشرفة

إلـــى ذلـــك، وصف عبـــدهللا باقـــر العالقات 
البحرينية المصرية بالراسخة والمتجذرة 
البلديـــن  كال  أن  موضحـــا  والمتميـــزة، 
النهـــج  ذات  علـــى  يســـيران  الشـــقيقين 
فـــي الدفـــاع والذود عـــن القضايـــا العربية 
واإلســـالمية، ووحدة الموقـــف في البيت 
بالمواقـــف  حافـــل  والتاريـــخ  العربـــي، 

المصرية الُمشرفة بهذا الشأن.
وأشـــار باقـــر إلـــى أن “التعـــاون المثمر بين 
البحرين ومصر قائم ومســـتمر في شـــتى 
المجـــاالت والحقول الحياتيـــة والتنموية، 
واإلخوة المصريون حاضرون في الذاكرة 
بنـــاء  مراحـــل  فـــي  البحرينيـــة  الوطنيـــة 
الدولة الحديثـــة، بالعديد من مراكز العمل 
واإلنجـــاز، منهـــا حقـــل التربيـــة والتعليـــم 

والتجـــارة،  القانونيـــة،  واالستشـــارات 
والسياحة، وغيرها الكثير”.

وأضـــاف “ويعكـــس تزايـــد حجـــم التبادل 
التجـــاري بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، أطـــر 
التعاون المستمر، وطموح القادة، خصوصا 
على مســـتوى تعزيز التعاون المشترك في 
المجاالت االقتصادية وتفعيل االتفاقيات 
مراحـــل  نحـــو  واالتجـــاه  ســـلًفا،  المبرمـــة 
بنـــاء جديـــدة، تســـاعد على تعزيـــز أواصر 

العالقات الوثيقة، وتنميها”.
وأبـــان “أن العالقـــة البحرينيـــة المصريـــة 
نموذجيـــة، وترتكـــز على التـــوازن ووحدة 
المصير المشـــترك، ونهتـــم كبحرينيين بأن 
تســـتمر وتتزايد وتنمو، وتظل مصر دوًما 

هي العمق العربي لنا جميًعا”.

مصر العروبة

وفـــي ذات االتجاه، قال محمد الحوســـني 
بيـــن  الصديقـــة  األخويـــة  العالقـــات  “إن 
بعثـــة  أول  مـــع  بـــدأت  ومصـــر  البحريـــن 
تعليميـــة تصل مـــن مصر العـــام ١٩١٩ مع 
بدء التعليم النظامي بالبحرين، والحقيقة 
لهـــا  المصريـــة  البحرينيـــة  العالقـــات  أن 
تاريـــخ يمتد ألكثر من 5 آالف ســـنة عندما 
كانـــت حضارة دلمـــون حلقـــة الوصل بين 

حضـــارات بـــالد مـــا بيـــن النهريـــن ووادي 
السند وحضارة الفراعنة”.

وتابع الحوسني “وقد جسدت هذه الرؤية 
لهذا التاريخ العريق المواقف المتماثلة من 
وطـــن التســـامح والتعايش بقيـــادة جاللة 
الملـــك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة 
إلـــى حصن العـــرب والســـد المنيـــع بقيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وما تشـــهده 
العالقات المتنامية بين البلدين الشقيقين 
والمواقف المشـــتركة تجاه معظم القضايا 
التـــي تعـــزز مـــن وحـــدة المصيـــر واألمـــن 

المشترك”.
وأردف “كأصحاب مجالس اهلية بحرينية 
نسير على نهج قيادتنا الرشيدة في تعزيز 
العالقـــات والروابـــط مـــع مصـــر العروبـــة 
ونعشق ترابها، وكان لنا الشرف أن نحتفل 
بذكـــرى اليـــوم الوطنـــي لمملكـــة البحرين 
ولمـــدة ثماني أعوام متتالية على أراضيها 
بمختلـــف محافظاتها لنوطد ونؤكد ونعزز 
تلك العالقات ونعرف إخواننا من الشـــعب 
المصـــري بتاريـــخ وأعياد البحرين وننشـــر 
ثقافـــة التســـامح والتعايش لنعـــزز اللحمة 

العربية”.
واختتـــم الحوســـني “كلنا نفـــرح لما يفرح 
لـــه المصريـــون ونحـــزن لحزنهـــم ويشـــهد 
التاريخ بفرحنا واحتفاالتنا التي صاحبت 
بنـــاء الســـد العالـــي وتفاعلنا مع ثـــورة ٢٣ 
يوليـــو وقراراتها العظيمـــة و حملة التبرع 
للمجهـــود الحربـــي بعـــد نكســـة 1967. وال 
ننســـى مواقـــف وتاريخ مصـــر التي كانت 
من أوائل الدول التي ســـارعت باالعتراف 
المزاعـــم  لمواجهـــة  البحريـــن  باســـتقالل 
اإليرانيـــة العـــام 1971 ومواقفهـــا الثابتـــة 

والداعمة للبحرين عبر التاريخ”.

مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، 
موطـــن بطـــوالت ومهـــد حضارات مـــا تـــزال آثارها 
شـــامخة تشهد على عظمة بلدين وشعبين شقيقين 
تحديا كل الصعاب، وظال صامدين في وجه الزمن 
وتقلباتـــه، ليشـــكال عبر التعـــاون والتضامن ووحدة 
القلـــب  البحريـــن  للمنطقـــة؛  أمـــان  مرســـاة  الصـــف 
النابـــض، بتاريخهـــا وموقعهـــا الجغرافـــي وتراثهـــا 
اإلنساني، ومصر العمق االستراتيجي وبيت العرب 

وقوته. 
بقوتهـــا  المصريـــة  البحرينيـــة  العالقـــات  وتتســـم 
وصالبتها، وتعززت ونمت في ظل قيادة ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه رئيـــس جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، انطالًقـــا مـــن دور 
البلديـــن الشـــقيقين المحوري فـــي المنطقة؛ يضاف 
لها صفحات مضيئة وفصول راســـخة من التواصل 
والتكامـــل لتتجه بوصلة العالقـــات دائما نحو آفاق 
أرحب لُتثبـــت متانة العالقـــات البحرينية المصرية 
وما تســـتند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة 
سياســـية قوية حيث تحظى مصـــر بمكانة متميزة 
لـــدى جاللة الملك المعظم ومملكة البحرين حكومًة 
وشـــعًبا، إذ تحفـــظ الذاكـــرة البحرينيـــة التاريخيـــة 
متانـــة هـــذه العالقـــات في مختلـــف المجـــاالت كما 
عبـــر عن ذلـــك جاللة الملـــك المعظم: “يســـرنا بداية 
أن ننقـــل تحيـــات ومشـــاعر المحبـــة والتقدير التي 
يكنهـــا أهـــل البحرين لمصر الشـــقيقة التي ســـتبقى 
في الذاكـــرة والوجدان منبعا للثقافة والعلم والفكر 
الذي لم ينقطع ســـيله منذ بعثـــات أهل مصر األولى 

للبحرين”.
وتأكيـــد جاللتـــه أن “مصر تمثـــل امتدادنـــا القومي 
الـــذي نعتز بريادته ونشـــاركه الكثير مـــن التجارب، 
وفـــي مقدمتها حماية المقـــدرات الوطنية في إطار 
من ســـعة األفق والعيش المشـــترك القائـــم على نبذ 
العنف والكراهية والطائفية واحترام حسن الجوار 

والسعي إلى إحالل السالم”. 
هذه العالقات والتعاون والتنســـيق المشـــترك الذي 
يترجم بشـــكل واقعي فـــي الزيـــارات المتبادلة بين 
البلدين الشـــقيقين على جميع المستويات، ومملكة 
البحريـــن بقيـــادة جاللة الملـــك المعظم تقـــف دائما 
إلـــى جانب مصر الشـــقيقة وهو ما عبر عنه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي لدى زيارة جاللة الملك المعظم 
لمصـــر: “إن زيارتكـــم اليـــوم تؤكد مـــدى خصوصية 
العالقـــات الثنائيـــة فمصـــر ســـتظل دائمـــا لمملكـــة 
مواقفهـــا  ولشـــعبها  ولقيادتهـــا  الشـــقيقة  البحريـــن 
الثابتة والداعمة إلرادة الشعب المصري ولن ينسى 
شـــعب مصر زيـــارة جاللتكـــم كأول زعيـــم خليجي 
لمصـــر فـــي أعقاب الثالثيـــن من يونيـــو وداللة هذه 
الزيـــارة التي حملـــت أصدق معاني النبـــل والوفاء، 
ولقـــد جســـدت زياراتكـــم إلـــى بلدكـــم مصـــر معـــاٍن 
سامية ونبال أصيال لمدى ما تحملونه ألرض الكنانة 

من إعزاز ومودة”. 
بمواقـــف عروبيـــة نبيلـــة تحســـب لمملكـــة البحرين 
وجمهورية مصـــر العربية الشـــقيقة بلغت العالقات 
التضامـــن  مراتـــب  أســـمى  المصريـــة  البحرينيـــة 
واالحتـــرام والتقدير المتبادل حتى غدت العالقات 
بيـــن البلديـــن من النمـــاذج الفريدة التي يشـــار إليها 

بالبنان فـــي المنطقة، وتقديـــًرا للعالقات التاريخية 
الوطيـــدة، باإلضافـــة إلـــى المواقـــف النبيلـــة التـــي 
اتخذها جاللة الملك المعظم إزاء مصر، قام الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي أبريل العـــام 2016 بمنح 
ملـــك البـــالد المعظـــم “قـــالدة النيل” التـــي تعد أرفع 
وســـام مصري، وفـــي مايو 2017 منـــح عاهل البالد 
المعظم الرئيس السيســـي “وسام الشيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة” وهو أرفع وسام بحريني تقديًرا 

وامتناًنا لمساندة مصر الدائمة للبحرين. 
فـــي ذاكـــرة العالقـــات يقـــف البلـــدان بـــكل ثقلهمـــا 
جميـــع  فـــي  البعـــض  بعضهمـــا  جانـــب  إلـــى  دائًمـــا 
المجـــاالت االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة 
والعســـكرية، فالعالقـــات التاريخيـــة الوثيقـــة التـــي 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربية 
لطبيعـــة  المشـــترك  والفهـــم  الوعـــي  إلـــى  تســـتند 
شـــهدتها  التـــي  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  المتغيـــرات 
وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات 
ومواقف متســـقة ومتكاملة، ترســـخ األمـــن العربي 
واإلقليمـــي، وتحافـــظ علـــى اســـتدامة التنميـــة في 
دولها، فالعالقات التي تجمع البلدين تشـــهد تماسكا 
عســـكرًيا رفيًعـــا يتمثـــل في المشـــاركة فـــي افتتاح 
الصـــروح العســـكرية وفـــي التدريبـــات والمناورات 
العســـكرية المشـــتركة، كما يســـجل التاريخ لمملكة 
البحرين مساندتها لجمهورية مصر العربية الدائمة، 
كما لن ينســـى تفاعل شـــعب البحريـــن وتضامنه مع 

الشعب المصري في مختلف الظروف والمواقف. 
كمـــا كانـــت جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ســـباقة دائًما 
بإعـــالن الدعـــم لمملكـــة البحريـــن طـــوال تاريخهـــا، 
مؤكـــدة ضـــرورة احتـــرام الجميع لســـيادة البحرين 
وعروبتها وعدم التدخل في شأنها الداخلي وهو ما 

يســـجله الرئيس المصري دائًما موقفـــا صريًحا عبر 
زياراته ولقاءاته مع جاللة الملك المعظم. 

ولعل استثمار اللغة الدبلوماسية التي دأب الطرفان 
علـــى اســـتخدامها، يضاف لها ما يحظـــى به البلدان 
مـــن حضـــور ومكانة دوليـــة خاصة مع مـــا تتميز به 
سياســـتهما مـــن توجهات حكيمـــة معتدلة ومواقف 
واضحة في مواجهة التحديات اإلقليمية المرتبطة 
بإرســـاء الســـالم، ودعـــم جهـــود اســـتقرار المنطقة، 
ومكافحـــة التطرف واإلرهاب، وتعزيـــز الحوار بين 
الحضـــارات والثقافات، كانت جميعها عوامل مهمة 

وناجحة في معالجة قضايا المنطقة. 
ازديـــاد قوة العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين وتوثق 
عراهـــا مـــن يوم إلـــى آخـــر أدى إلى ازديـــاد التعاون 
بينهما في جميـــع المجاالت، خصوصا على الجانب 
االقتصـــادي حيـــث شـــهدت العالقـــات الثنائية بين 
مملكـــة البحرين وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
أوجـــه  جميـــع  فـــي  ومتنوعـــة  متعـــددة  أشـــكاال 
والتنمويـــة  واالســـتثمارية  التجاريـــة  النشـــاطات 
والســـياحية، وتحتـــل البحريـــن المرتبـــة الــــ 16 في 
قائمـــة الـــدول المســـتثمرة بالســـوق المصريـــة، كمـــا 
تشـــهد حركـــة التبـــادل التجاري بيـــن البلديـــن نمًوا 
متزايًدا، إذ بلـــغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
خـــالل الـ 7 أشـــهر األولى من العـــام 2021 نحو 552 
مليـــون دوالر، وتتضمن أهم بنـــود التبادل التجاري 
الخضروات والفاكهة واألجهزة الكهربائية والحديد 
والصلـــب واأللومنيـــوم والبالســـتيك، كمـــا ارتفعت 

صادرات البحرين لمصر إلى 224 مليون دوالر. 
وتشـــكل الجوانـــب الثقافيـــة أحـــد األعمـــدة القوية 
للعالقـــات البحرينيـــة المصرية، وال شـــك أن القبول 
البحرينـــي المصـــري بما تحملـــه ثقافـــة البلدين من 

مضاميـــن حضاريـــة وفنية مختلفة ســـاعد على أن 
تصـــل الرســـالة الثقافيـــة إلى الشـــعبين الشـــقيقين، 
وفـــي هـــذا اإلطـــار يتـــم ســـنويًا تنظيـــم العديد من 
الفعاليـــات واألنشـــطة الثقافيـــة ســـواء على صعيد 
الفرق الفنية أو المشاركة في معارض الكتب، فضالً 
عن تبـــادل الزيارات رفيعة المســـتوى بيـــن البلدين 

في المجال الثقافي.
كمـــا كان لإلعـــالم فـــي البلديـــن دور أساســـي فـــي 
ترســـيخ وتقويـــة العالقـــات ودعم مســـيرة تطورها 
ومســـاندة جميع القضايـــا المتعددة للبلدين ورســـم 
صـــورة ذهنية حضاريـــة للمنجز التنمـــوي والثقافي 
للدولتيـــن، وبناء صرح من الوجدان الجماعي الذي 
بات يربط الشـــعبين الشقيقين بصورة قلما نجد لها 

مثيالً. 
تتالقـــى الرؤى والتطلعـــات البحرينية المصرية في 
كثير مـــن المجـــاالت والمواقـــف المختلفـــة، لُيكتب 
فـــي صـــدر التاريخ بمـــاء من ذهب أن هـــذه العالقة 
المميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة وجـــدت لتتجـــذر وتتعمق 
يوًما بعد يوم في قلوب قيادتي الشعبين الشقيقين 
وهـــذا الجانـــب يمثـــل موضع فخر واعتـــزاز وهو ما 
عبر عنـــه جاللة الملك المعظم خـــالل إحدى كلمات 
جاللتـــه:”... ويكفينـــا فخـــًرا بـــأن يكون بلدانـــا مهًدا 
لحضارتيـــن عريقتيـــن نجحتا في تشـــكيل وتقديم 
نمـــوذج متميـــز في االعتـــدال واالنفتـــاح والتحضر 
للعالم أجمع، وســـيبقى لمصـــر وأهلها مكانة عظيمة 
فـــي عقولنـــا وقلوبنـــا فهـــي أرض الكنانـــة والســـالم 

واألمان”.

المنامة - بنا

البحرين ومصر... تاريخ حضارتين ومواقف عروبية نبيلة
سياسة حكيمة حيال إرساء السالم في المنطقة
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المنامة - األوقاف السنية

ضمـــن إطـــار خطـــة مجلـــس األوقـــاف 
الســـنية التنمويـــة والخدميـــة؛ لتوفير 
المرافق االجتماعيـــة في كافة مناطق 
ومحافظات مملكة البحرين، وتماشـــيا 
مـــع التوســـع العمرانـــي الـــذي تشـــهده 
المملكة، وضع رئيس مجلس األوقاف 
الســـنية الشـــيخ راشـــد الهاجـــري حجر 
أســـاس بناء “صالة عادل سلمان كانو” 

بمنطقة البوكوارة بالرفاع.
وأكـــد رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
مضي مجلس اإلدارة قدمًا في اإلسهام 
في المســـيرة التنمويـــة وتحقيق رؤى 
ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، من خـــالل تنفيذ 

تلك المشاريع التنموية والخدمية.
وأثنـــى الشـــيخ راشـــد علـــى المحســـن 
لتكفلـــه ببناء هـــذا المشـــروع الخدمي 

المبـــارك، ســـائال هللا له األجـــر والثواب 
وأن يمـــد في عمـــره بالخيـــر والطاعة، 
موجهـــًا شـــكره لـــكل مـــن ســـاهم فـــي 

تأسيس هذه المشروع المبارك.
وقـــد شـــارك فـــي وضع حجر األســـاس 
عبدهللا المعيلي رئيس قســـم الهندسة 
الســـنية،  األوقـــاف  بـــإدارة  والصيانـــة 
ومحمد الفاو من المحافظة الجنوبية، 

ويوسف المحميد. 
يذكر أن مســـاحة البناء تبلغ نحو 485 
متـــرا مربعـــا علـــى مســـاحة أرض تبلغ 
1560 متـــرا مربعا ويحتوي على قاعة 
باإلضافـــة  وبهـــو  للمناســـبات  رئيســـة 
إلـــى المرافق الخدميـــة مكتب، مطبخ، 
وبطاقـــة  ومخـــزن،  الميـــاه  دورات 
اســـتيعابية تبلـــغ 120 شـــخصا، حيـــث 
القاطنـــون  المشـــروع  هـــذا  ســـيخدم 
فـــي هذه المنطقة التي تشـــهد توســـعا 

ملحوًظا.

رئيس “السنية” يضع حجر أساس لـ“صالة عادل سلمان كانو”

المنامة - وزارة الداخلية

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )36 
عامـــًا(؛ لقيامه بالســـرقة واالحتيال على 
عدد من األشخاص والمحالت التجارية. 
لعـــدة بالغـــات  المديريـــة  تلقـــي  وفـــور 
بهذا الشـــأن، باشـــرت الشـــرطة عمليات 
المعلومـــات  وجمـــع  والتحـــري  البحـــث 
واألدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية 
المذكور والقبض عليه، حيث اتضح أنه 
يقوم باستيقاف األشخاص داعيًا إياهم 
لتحويـــل مبلـــغ مالي عن طريـــق تطبيق 

“بنفـــت بـــي” لحســـابه الشـــخصي مقابل 
إعطائهـــم المبلـــغ المـــراد تحويلـــه نقـــدًا، 
والسرقة واالحتيال من المحالت أيضًا، 
فيما يقوم بالهروب من مواقع السرقات 

فور تسلمه للمبلغ أو السلع.
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
عليـــه  المقبـــوض  أن  إلـــى  الجنوبيـــة 
مطلـــوب علـــى ذمـــة عـــدد مـــن القضايا 
األخرى، وجـــاري اســـتكمال اإلجراءات 
القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

اب الـ“بنفت بي” في قبضة الشرطة نصَّ

حوادث العمل تنخفض مقارنة بالعام الماضي

الخاص شريك أساس في تطوير العمل البلدي

35 % زيادة عدد العمليات في “السلمانية” خالل شهر واحد

تسجيل 121 حادثاً عمالياً و46 إصابة

مستعرضاً سبل تعزيز التعاون مع “المكاتب الهندسية”... المبارك:

استحداث مشاريع جديدة لالرتقاء بالخدمات... المستشفيات الحكومية:

كشـــف التقرير النصف الســـنوي لمؤشرات 
الســـالمة والصحـــة المهنيـــة فـــي منشـــآت 
وزارة  أصدرتـــه  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع 
العمـــل عـــن تســـجيل )121( حادثـــًا عماليـــًا 
فقـــط وقعت خالل النصف األول من العام 
الجـــاري 2022، بينما بلغت في ذات الفترة 

من العام الماضي )123( حادثًا.
كمـــا كشـــف التقريـــر عـــن أن إجمالـــي عدد 
الزيـــارات لمواقع العمل حتـــى نهاية يونيو 
2022 بلـــغ )395( زيـــارة، بزيادة عـــن العام 
الماضـــي الـــذي شـــهد )332( زيـــارة، حيـــث 
تأتـــي هذه الزيـــادة في عـــدد الزيارات في 
ظـــل اهتمام الوزارة المســـتمر باإلجراءات 
الوقائيـــة التي تتخذها المنشـــآت للحد من 
مخاطـــر بيئـــة العمل، حيث قامـــت الوزارة 
)113( تنبيهـــًا  الصـــدد بتوجيـــه  فـــي هـــذا 
للمنشـــآت إلزالة المخالفـــات؛ تفاديًا لوقوع 
حوادث العمل. وقد بلغ عدد إصابات العمل 
فـــي ذات الفتـــرة )46( إصابـــة، بينما تلقت 
الـــوزارة )12( بالغًا تتعلق بشـــكاوى خاصة 
باشـــتراطات الســـالمة والصحة في مواقع 
العمـــل. وفي هذا الصدد، أكـــد وزير العمل، 
رئيـــس مجلس الســـالمة والصحة المهنية، 
جميـــل حميدان أن جهـــود مملكة البحرين 

فـــي تعزيـــز الحمايـــة للعمـــال قد ســـاهمت 
فـــي  اآلمنـــة  بالممارســـات  االرتقـــاء  فـــي 
مختلـــف مواقـــع العمل اإلنتاجيـــة بالقطاع 
الخـــاص، األمـــر الـــذي أدى الـــى انخفـــاض 
ملحوظ فـــي اإلصابات المهنية الجســـيمة 
مقارنـــة باألعـــوام الثالثة الماضيـــة، منوهًا 
بـــأن الوزارة تقوم بمراجعـــة دورية لتقييم 
والصحـــة  بالســـالمة  المتعلقـــة  المخاطـــر 
المهنيـــة والتحقـــق مـــن التـــزام المنشـــآت 
بالمعاييـــر والشـــروط الـــالزم توافرهـــا في 
مواقـــع العمل. ووجـــه وزير العمـــل اإلدارة 
تلـــك  أســـباب  لدراســـة  بالـــوزارة  المعنيـــة 
التوصيـــات  وإعـــداد  المهنيـــة  الحـــوادث 

وعـــدم  تكرارهـــا،  لمنـــع  العمـــل  ألصحـــاب 
التهـــاون مـــع المخالفيـــن فـــي حـــال رصـــد 
المخالفات الشـــتراطات السالمة والصحة 
المهنية أثناء الزيارات التفتيشية الدورية، 
عليهـــا  المنصـــوص  اإلجـــراءات  وتطبيـــق 

من الناحيـــة القانونية، مؤكـــدًا أن الحفاظ 
علـــى ســـالمة وصحة العمال مـــن أولويات 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن التـــي تنتهجهـــا 
فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى حمايـــة وصيانة 

منظومة حقوق اإلنسان.

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك أن القطاع الخاص شريك أساسي 
فـــي التطوير في مختلف مجـــاالت العمل 
البلدي، وأن الوزارة حريصة على استمرار 
الشـــراكة معه بما يسهم في تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال وزيـــر شـــؤون 
البلديات والزراعة، رئيس جمعية المكاتب 
الهندسية البحرينية مازن العمران، وعددا 
الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
بحضـــور وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 

الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة، وعدد 
مـــن مســـؤولي الـــوزراء، حيث هنـــأ الوزير 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة 

بانتخابهم للدورة الجديدة للجمعية.
وخالل اللقاء تم بحث ســـبل دعم وتعزيز 

البلديـــات  شـــؤون  وزارة  بيـــن  التعـــاون 
والزراعـــة وجمعيـــة المكاتـــب الهندســـية، 
وإبراز دورها المتميز في مســـاندة التطور 
المشـــهود في القطاع العقاري واإلنشـــائي 
والنهضـــة العمرانيـــة في البـــالد، وضرورة 

اســـتمرارية هذه اللقاءات التي تسهم في 
تطوير منظومة العمل الهندسية.

الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  كمـــا 
المشـــتركة من بينها إصـــدار رخص البناء، 
حيـــث أكـــد الوزير أن تدشـــين ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لنظـــام “بنايـــات” إلصـــدار رخـــص البنـــاء، 
شـــكل عالمـــة فارقـــة فـــي جهود تســـهيل 
وإســـراع رخـــص البنـــاء بما يتضمنـــه هذا 
النظـــام مـــن منظومـــة إلكترونيـــة ودليـــل 

موحد الشتراطات البناء.

أكـــدت المستشـــفيات الحكوميـــة أنـــه تـــم 
خالل شـــهر يونيو من العام الجاري إجراء 
1210 عمليـــات جراحية فـــي 13 تخصصًا 
طبيـــًا مختلفـــًا مقارنة بالشـــهر الســـابق له 
والـــذي بلغـــت فيـــه عـــدد العمليـــات 794 
عملية، أي ما يعادل نسبته 35 % تقريبًا.

إن  الحكوميـــة  المستشـــفيات  وقالـــت 
انخفاض قائمة انتظار العمليات الجراحية 

بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي يأتـــي نتيجـــة 
آلليـــة محددة تم وضعها إلى جانب جهود 
جميـــع األقســـام وطواقـــم العمـــل بغـــرف 
العمليات والخدمات المســـاندة، باإلضافة 
إلـــى اســـتحداث مشـــاريع جديـــدة ومـــن 
أبرزهـــا مشـــروع تشـــغيل غـــرف العمليات 
االختياريـــة فـــي الفتـــرة المســـائية وأيـــام 
الســـبت، وذلك لضمان ســـير الخدمات بما 
يعزز جودة خدمـــة المواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.
غـــرف  تشـــغيل  مشـــروع  أن  وأضافـــت 
وأيـــام  المســـائية  الفتـــرة  فـــي  العمليـــات 
الســـبت للعمليـــات االختياريـــة؛ والذي تم 
البـــدء في مرحلته األولى بمنتصف يونيو 
2022 ساهم في رفع معدل عدد العمليات 
االختياريـــة إلـــى مـــا يعـــادل 172 عمليـــة، 
وإســـتراتيجيات  خطـــط  ضمـــن  وذلـــك 
مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة 

وبتنفيذ اإلدارة التنفيذية بالمستشـــفيات 
الحكومية.

يذكر أن مشـــروع تشـــغيل غرف العمليات 
وأيـــام  المســـائية  بالفتـــرة  االختياريـــة 
برامـــج ومشـــاريع  يعتبـــر ضمـــن  الســـبت 
عدة مســـتحدثة بمجمع السلمانية الطبي، 
والتي من شأنها تطوير الخدمات الصحية 
بما يخـــدم مرتادي المجمع مـــن مواطنين 

ومقيمين بأفضل جودة وسرعة ممكنة.

المنامة -  وزارة العمل

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

مقارنة بين إحصاءات اإلصابات والحوادث المهنيىة خالل النصف األول من العام 2021 والعام 2022م

شباب في كل مكان
Û  خمســة تعيينــات لشــباب دفعــة واحــدة وفــي يــوم واحــد، جمعهــم في

مراكــز قياديــة، وجميعهم في مواقع حساســة، وكالء وزارات ورؤســاء 
هيئــات، تنظيم ســوق العمــل والثقافــة والخارجية واألشــغال والمالية، 
شباب في مقتبل العمر يمنحوننا القوة والعنفوان ويشعروننا أن بالدنيا 
أمــل، وأن بالدنــا والدة ومعطــاء، وأن األجيــال المتالحقــة التــي تنهــي 
دراســاتها الجامعية ســوف يكون أمامها فرص ذهبية ومستقبال مشرقا 
بــإذن هللا. إنهــا ســمة مرحلــة يلعــب التغييــر فيهــا دور المحــرك لشــئون 
وشجون حياتنا، وهي بطبيعة الحال سنة من سنن الوجود التي يلعب 

فيها التغيير دوره الطبيعي في تواصل األجيال. 
Û  لقــد فرحــت مثلمــا لــم أفــرح مــن قبــل وأنــا أرى أجيالنــا الطالعــة وهــي

تتســلم رايــات الريــادة فــي العديــد مــن المواقع التــي لها ارتبــاط وثيق 
بحيــاة النــاس، وفرحــت كمــا لم أفرح من قبل وأنــا أرى ريما وألول مرة 
المراســيم الســامية وهــي تصــدر بالتعيينــات الجديــدة وهــي محــددة 
بتوقيت لمدة ثالث ســنوات مثال، وهو ما يشــعرنا جميعا بأنه لن تكون 
هنــاك مناصــب إلــى االبد، وأن البقاء ســيكون دائما لألصلــح، رؤية قائد 
مســيرة ومليــك معظــم يدرك أن مســتقبل الوطــن فــوق كل اعتبار وأي 
اعتبــار، وأن مصالــح النــاس تتقــدم علــى مــا عداهــا من اهتمامــات، من 
يعطــي يبقــى، ومــن يفشــل يذهــب فــي أمــان هللا، ال وظائف إلــى االبد، 
وال أحد فوق مصالح البالد والعباد ، هي أيضا رؤية حصيفة ومتقدمة 
لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيس الــوزراء حفظــه هللا ورعاه، 
وهــي جرعــة حيــاة متجــددة ورســالة حب لكل مــن يهمه األمــر، باألمل 
نحيا، وعلى األمل نستلهم العبر والدروس، ال عودة إال إلى األفضل، إال 

إلى األرقى، إال إلى األكثر تميزا.
Û  هنــا يمكننــا أن نبــث روحــا جديــدة فــي شــرايين جامعاتنــا، هنــا يمكننــا

ان نعدهــم بــأن مــن جد وجــد، ومن طلب العال ســهر الليالــي. لن تصبح 
وصايانــا التــي تربينا عليها مجرد شــعارات في الهواء، فأمام أعيننا من 
الشباب من يسبقون زمانهم ومكانهم، وحولنا من الكفاءات ما لم تغفل 
العين الفاحصة عنهم، بل ولدينا من الفرق الجادة وعلى رأســها الفريق 
الوطني واللجان التنســيقية ما يؤكد علينا بأن البحرين بخير وســتظل 
بعــون هللا بألــف خيــر، طالمــا أن لديهــا مــن األبنــاء واألجيــال الطالعــة 
مــا يطــل علينــا بالجديــد والمفيــد، بالتغيير وإعــادة التشــكيل وديمومة 

التعاطي مع المتغيرات. 
Û  ،مــن هنــا بات لزامــا علينا في الجامعة األهليــة أال نقف مكتوفي األيدي

بل أن نتواكب مع المرحلة،، ونستحدث ستة برامج جديدة تواكب هذه 
المرحلة الجديدة، وتصالح مقتضيات سوق العمل، وتتوافق مع مرحلة 
التعاطــي مــع التكنولوجيــا الشــابة الفارقــة، فجــاء برنامــج تكنولوجيــا 
األشياء ليحاكي هذه المرحلة الخالقة بكل جدارة واستحقاق، وجاءت 
برامج أخرى برســائل شــديدة الوضوح لشــبابنا الواعد لتؤكد عليهم أنه 
بالعلــم وحــدة تتحقق الفرص، وبالتميز واالتقان، يفرض الشــاب نفســه 

ويحقق ذاته، وآمال المجتمع المتقدم فيه.

د. عبداهلل الحواج

وزير العمل
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المشاركون بالندوة

^ثّمن النائب محمـــد بوحمود، 
دور صحيفـــة “البـــاد” فـــي الترويج 
إلـــى ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء مـــن 
خـــال حملة “حيـــاة جديـــدة”، التي 
ســـتنعكس آثارها على المجتمع في 
السنوات المقبلة، إذ أوضح المرسوم 
بقانـــون رقم 16 لســـنة 1998 للناس 
إلنقـــاذ  باألعضـــاء  التبـــرع  أهميـــة 
حيـــاة اآلخرين من منطلـــق الدوافع 
النـــاس  أرواح  إلنقـــاذ  اإلنســـانية 

واستمرارية حياة اآلخرين.
بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذكـــر   

أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة “التبرع 
أن  جاريـــة”  صدقـــة  باألعضـــاء.. 
المجتمـــع البحرينـــي يحتـــاج لمزيد 
من التوعية عبر أنشـــطة الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة التـــي يمكن 
مـــن خالهـــا تثقيـــف أبنـــاء المجتمع 
التبـــرع باألعضـــاء، فهنـــاك  بأهميـــة 
التبـــرع  فـــي ثقافـــة مفهـــوم  نقـــص 
باألعضاء لـــدى البعض، والجمعيات 
الخيريـــة لـــم تصلهـــا طلبـــات لرفعها 
للجهـــات المعنيـــة باألمر عـــن حاجة 
بعضهم لزراعة األعضاء؛ نتيجة قلة 

فهم البعض ألهميـــة الحاجة لثقافة 
المجتمـــع  فـــي  باألعضـــاء  التبـــرع 
تســـليط  اآلن  وحـــان  البحرينـــي، 
الضـــوء علـــى أهميـــة ثقافـــة التبرع 
باألعضـــاء بعد مبادرة “الباد” لحياة 

جديدة.
وتابـــع: ال يوجـــد فراغ في التشـــريع 
القانونـــي بخصـــوص مســـألة التبرع 
هنـــاك  وإنمـــا  باألعضـــاء وزراعتهـــا، 
فـــراغ فـــي التوعيـــة التـــي تحتـــاج 
آثارهـــا  علـــى  التركيـــز  مـــن  لمزيـــد 
االجتماعيـــة واإلنســـانية مـــن خال 

المؤسســـات األهليـــة وبالتعـــاون مع 
األجهزة اإلعامية.

وقـــال: حصلـــت مبـــادرة “الباد” في 
حملـــة حيـــاة جديـــدة، علـــى “جائزة 
أخـــرى  جائـــزة  وهـــي  اإلنســـانية” 
حصلتها الصحيفة هذا العام إضافة 
حصدتهـــا  التـــي  األخـــرى  للجوائـــز 
“الباد” فـــي األيام القليلـــة الماضية 
بجائـــزة رئيـــس الـــوزراء للصحافـــة 
وجوائـــز مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 

والتلفزيون.

فـــراغ في التوعــية بأهمــية التبـرع باألعضـاء
على الجمعيات الخيرية تثقيف الناس... بوحمود:

محمد بو حمود

األمـــراض  استشـــارية  ^طالبـــت 
الباطنيـــة والجهاز الهضمـــي والكبد نجاح 
الزيانـــي بدعـــم الجهـــات المعنيـــة بالقطاع 
الصحـــي فـــي الدولـــة للبـــدء فـــي تطبيـــق 
برامـــج زراعة األعضاء الجســـدية للقطاع 
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  إذ  الخـــاص،  الطبـــي 
البحرينيـــة قـــادرة علـــى إجـــراء عمليـــات 
نقـــل وزراعة األعضاء، وهناك مســـاٍع منذ 
4 ســـنوات لعدد من المستشفيات الخاصة 
تنظيـــم  مؤسســـة  موافقـــة  تنتظـــر  التـــي 
الطـــب ألجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى 
والكبد، مشـــيرة إلى أنها قابلت الكثير من 
المرضـــى المحتاجين لألعضاء الجســـدية 
علـــى مـــر الســـنوات، إال أن أبـــرز العقبـــات 
التـــي يعاني منهـــا المرضى فـــي البحرين، 
عـــدم وجـــود زراعة لألعضـــاء، حيث يلجأ 
كثيـــر مـــن المرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 

األعضـــاء مـــن خال الســـفر إلى عـــدد من 
الـــدول ومنهـــا دول مجـــاورة ودول أخرى 
خـــارج الوطن العربي، مؤكـــدة أن الكوادر 
الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة 
علـــى إجـــراء العمليـــات العاجلـــة المتعلقة 
بالزراعـــة لألعضـــاء والعـــاج دون انتظار 
المرضـــى الذين ينتظـــرون الحصول على 

دور إلجراء عمليات زراعة األعضاء.
ولفتـــت إلـــى أن عمليـــة زراعـــة الكبـــد قـــد 
تحتـــاج إلـــى إجـــراء عمليـــات طارئـــة إذا 
توجـــد  ال  حيـــث  للكبـــد،  الفشـــل  حصـــل 
عمليات غســـيل للكبد كمـــا هو متوافر إلى 
غســـيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت 
لهم عمليات زراعة الكبد، مســـتعرضة في 
ذات الوقت قصة رجل ســـعودي كان لديه 
فشـــل حـــاد فـــي الكبـــد بالعـــام 1988، ولم 
يكـــن موجوًدا في منطقـــة الخليج العربي 

فـــي تلك الفترة مركـــز لزراعة الكبد، حيث 
تـــم االتصـــال بالديـــوان األميـــري في تلك 
الفتـــرة، وأمـــر المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
األميـــر الراحـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بســـرعة 
نقل المريض للواليات المتحدة األميركية 
إلجراء عمليـــة زراعة الكبد، وبالفعل تمت 
عمليـــة الزراعة للمريض خـــال أيام قليلة 
مـــن وصولـــه ألميـــركا، وما زال الشـــخص 
ـــا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء  حيًّ

عملية زراعة الكبد.
ينتظـــر  مريـــض   1000 يوجـــد  وقالـــت: 
زراعـــة الكلـــى، وهـــو عـــدد يعتبـــر مرتفًعـــا 
وليـــس بالقليـــل، وزراعـــة الكلـــى أصبحت 
مـــن العمليات الروتينيـــة وتحد من معاناة 
عمليات الغســـيل، كما يعتبـــر التبرع بكلية 
واحدة أمـــًرا يحد من المعاناة واآلالم عند 

المريـــض المحتـــاج، فنحتـــاج إلى تشـــريع 
حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في 
زراعـــة األعضـــاء كما هو الحـــال اليوم في 
الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة 
الكبـــد مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث نؤكـــد 
بالقـــول والفعل كفاءة الكـــوادر البحرينية 
المؤهلـــة والقـــادرة إلجـــراء العمليـــات في 
النقل والزراعة لألعضاء، كما تتوافر غرف 
العمليـــات المهيـــأة إلجـــراء العمليـــات في 
المستشـــفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له 
اليـــوم البدء في الســـماح للقطاع الصحي 
الخـــاص بالعمل في زراعة ونقل األعضاء، 
على غرار تجربة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
التي بدأت في برامج زراعة األعضاء منذ 
عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة 
األعضاء وينتظـــرون التحويل للعاج في 

الخـــارج ونتمنى من الجهات المعنية األمر 
باإلسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع 
الخـــاص بمزاولة إلجـــراء العمليات لزراعة 

األعضاء.
واقترحـــت وضـــع عامة إثبات للشـــخص 
الهويـــة  بطاقـــة  فـــي  بأعضائـــه  المتبـــرع 
تبـــرع  علـــى  واضحـــة  كإشـــارة  الذكيـــة، 
الشـــخص باألعضاء ودليل إمضاء مسبق 
للتبـــرع كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الدول 
الغربيـــة، وذلك حتى ال يكـــون هناك جدل 

بيـــن ذوي الشـــخص المتوفـــى واألهل إذا 
تبـــرع بأعضائـــه فـــي وقـــت ســـابق لصالح 

المؤسسات الصحية في الدولة.
لإلنســـان  اليمنـــى  الكبـــد  أن  وأكـــدت 
ترجـــع إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي فـــي حـــال 
التبـــرع بجـــزء منهـــا بعد 14 يوًمـــا أي مدة 
أســـبوعين، واألمر الذي يجب العمل عليه 
هـــو التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتبـــادل اآلراء والمعلومـــات الطبية بشـــأن 

الرأي الطبي.

1000 مريض ينتظر زراعة الكلى
الكبد اليمنى ترجع إلى حجمها الطبيعي بعد 14 يوما... استشارية األمراض الباطنية الزياني:

نجاح الزياني

^قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة المركزيـــة 
اآلغـــا:  رانـــي  األعضـــاء  لزراعـــة  )الوطنيـــة( 
هنـــاك نيـــة جـــادة للتواصل مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة في مجال التبـــرع باألعضاء، حيث 
ســـيتم الترويج لثقافـــة التبرع باألعضاء من 
خـــال المنصة اإلعاميـــة التابعة إلى اللجنة 
المركزيـــة التـــي تم تدشـــينها حديثا، مشـــيًرا 
إلـــى أن عمليـــات زراعة الكلـــى موجودة منذ 
منتصـــف التســـعينات، إذ اســـتمر عـــدد مـــن 
األطباء بإجراء عمليات زراعة الكلى بمعدل 
8 إلى 10 عمليات في الســـنة، وتوقف إجراء 
كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب  العمليـــات 

)كوفيد 19(. 
وذكـــر اآلغـــا أنه تـــم عمـــل 5 عمليـــات زراعة 
كلـــى خال العـــام الجاري في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وهنـــاك نيـــة إلجـــراء 3 عمليـــات 
زراعـــة كلـــى خـــال شـــهر أغســـطس المقبل، 
حيث هناك عدد من 8 إلى 10 حاالت بحاجة 
للتبرع وزراعة أعضاء، وبســـبب عدم وجود 
عـــدد من المتبرعين المناســـبين يلجأ البعض 
إلى الســـفر ألجل الحصول علـــى أعضاء من 
قبل متبرع مناســـب، مؤكًدا في ذات الوقت 
أن معظم الحـــاالت التي أجريت لها عمليات 

زراعة أعضاء في المملكة كانت ناجحة.
وتابـــع: نأمل مـــن خال المنصـــة اإللكترونية 
وحملة صحيفة “الباد” لرفع حافز التشجيع 
للتبـــرع باألعضاء، من خال المنصة الرقمية 
التـــي تم إطاقها عن طـــرق اآللية والقوانين 
للتبـــرع باألعضـــاء، بحيـــث ال تكـــون هنـــاك 
تجارة ســـوداء في األعضاء البشرية، مشيًرا 
إلـــى أن الشـــائع فـــي البحريـــن زراعـــة الكلى 
توجـــد  ال  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي  والقرنيـــة، 
محـــاوالت للبـــدء فـــي زراعـــة الكبـــد ضمـــن 

أجنـــدة اللجنـــة المركزية من خـــال التعاون 
مع القطاع الصحي الخاص.

وواصـــل: تتســـلم اللجنـــة المركزيـــة طلبـــات 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص ويتم النظـــر فيها 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
زيـــارة  “نهـــرا”، ويتـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
منـــح  قبـــل  الخاصـــة  المستشـــفيات  مواقـــع 
التصاريح، والتأكد مـــن المواصفات العالمية 
مقارنة مع االطاع على تجارب بعض الدول 

التي تقوم بزراعة األعضاء البشرية.

ال خطة لزراعة الكبد بالبحرين... نائب رئيس اللجنة المركزية لزراعة األعضاء:

إجراء 3 عمليات زراعة كلى خالل أغسطس المقبل

راني اآلغا

^أوضح حسن يوسف محمد )مريض 
أجريت له زراعـــة كلى( المعاناة وحجم 

المريـــض  منهـــا  يعانـــي  التـــي  اآلالم 
المحتاج إلى غســـيل كلى أو يحتاج 
لزراعـــة أحـــد األعضـــاء في جســـمه 
أداء  فـــي  الفشـــل  أو  التلـــف  بســـبب 

يعانـــي  حيـــث  الجســـمية،  الوظائـــف 
مرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــن آالم أشـــبه 

بالعـــذاب أو المـــوت أكثر من مـــرة في اليوم، 
بحسب تعبيره. 

وذكر محمد أنه عندما أصيب بالفشـــل الكلوي 
كان يتردد على المستشـــفى دائما لعمل غسيل 
الكلى، حيث كانت تســـتغرق عملية الغســـيل 4 
ســـاعات، وهي رحلة صعبة من اآلالم والعذاب 
واألوجـــاع للمريـــض، مضيفا أن رحلـــة البحث 
عن مستشفى لزراعة الكلى خارج البحرين هي 
رحلة أخرى شـــاقة بكل اآلالم والمعاناة، حيث 
إن معظـــم المستشـــفيات التـــي تـــم التخاطب 
معهمـــا كانت تجاريـــة وربحية ومكلفـــة ماديا، 

على حد قوله.
وقال: تم مخاطبة جمعية سلماباد الخيرية بعد 

نصيحـــة األهل واألصدقاء بضرورة 
إجـــراء عمليـــة زراعـــة كلـــى، وتم 
النظـــر في الطلب ألهمية عاج 
زراعـــة الكلـــى، وأعيش اآلن 
فـــي وضـــع صحـــي أفضـــل 
مضيفـــا:  واحـــدة،  بكليـــة 
تحتاج البحرين إلنشاء بنك 
زراعـــة األعضـــاء من خـــال حفظ 
األعضـــاء المتبـــرع بها لصالـــح المرضى 
وإنهـــاء  أرواحهـــم  إلنقـــاذ  المحتاجيـــن، 

معاناتهم وآالمهم اليومية.
وأشـــار إلى أن المرضى زارعي الكلى مناعتهم 
ضعيفـــة، فهـــم بحاجـــة الهتمـــام طبـــي ســـريع 
عنـــد مراجعة المستشـــفيات، وهناك من ينتظر 
لمـــدة تصـــل 8 ســـاعات عنـــد مراجعـــة طوارئ 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، متمنيـــا أن يكـــون 
هنـــاك بروتوكول خاص بالحاالت المســـتعجلة 
لمرضـــى الكلـــى وأصحـــاب األمـــراض المزمنة 
اختاطهـــم  لعـــدم  المنخفضـــة  المناعـــة  ذوي 
بالمرضى اآلخرين، إذ يحتمل إصابتهم بعدوى 

قد تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

البحرين بحاجة لبنك من األعضاء...
 المريض محمد مشاركا بندوة “^”:

آالم غسيل الكلى 4 ساعات من العذاب والموت
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^قال أســـتاذ الفقه المقـــارن والقضايا الفقهية 
المعاصرة عبدالســـتار الهيتي: أشـــارت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الســـنة النبويـــة إلى أهمية مبادرة 
اإلنســـان إلى البر والتقوى من منطلق اآلية الكريمة 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم  “َوَتَعاَوُنـــوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
َواْلُعـــْدَواِن”، حيـــث يتضح من المفاهيم اإلســـامية 
لعموم المسلمين أهمية المبادرة على العمل الخيري، 
ومنـــه التبرع بأعضاء الجســـد ومســـاعدة اآلخرين 
من البشر، وذلك لاستمرار في الحياة لإلنسان بعد 
معانـــاة المرض ومد يـــد العون والمســـاعدة للتغلب 
علـــى األوجاع المزمنة التي تؤثـــر على حياة الفرد، 
ومن خال اآليـــة “َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّمـــا َأْحَيا النَّاَس 
َجِميًعـــا”، واألحاديـــث النبوية منها “مثـــل المؤمنين 
فـــي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســـد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالسهر 
)ص(  الرســـول  عـــن  اآلخـــر  والحديـــث  والحمـــى”، 
“المســـلمون كرجل واحد، إن اشـــتكى عيُنه اشتكى 
ـــه”، ومن خال  كلُّه، وإن اشـــتكى رأُســـه اشـــتكى كلُّ
هـــذه األحاديث يتضح للعيان أهميـــة التعاون على 
عمـــل الخيـــر ومســـاعدة اآلخريـــن ومنهـــا المبـــادرة 
علـــى نقل األعضاء الجســـدية للمرضى المحتاجين 
إلـــى عمليات نقل أو زراعـــة أعضاء للبقاء على قيد 
الحياة، حيث إن “اإلنســـانية كلها جسد واحد” وهو 

الجانب الذي ركزت عليه السنة النبوية.
وأضـــاف الهيتـــي أن ثقافة التبـــرع باألعضاء تعتبر 
جديـــدة علـــى المجتمـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك حـــرج 
لـــدى البعـــض بســـبب البعـــد االجتماعـــي أو قلة في 
اإلمكانـــات  ضعـــف  جـــراء  التخصصيـــة  المفاهيـــم 
المهنيـــة لهذا الجانب، حيث نحتاج اليوم إلى طرح 
مبادرات ومشـــروعات تثقيـــف المجتمع لحثهم إلى 
التبرع الذي يعتبر من أعلى ســـمات ودرجات الكرم 
اإلنســـاني بين الناس، كما تعتبر ثقافة التبرع إلنقاذ 
األرواح من أعلى درجات العمل الخيري لبث الفرح 
لألعضـــاء ألجـــل  المحتاجيـــن  للمرضـــى  والســـرور 
اســـتمرار عجلـــة الحيـــاة من خال زراعـــة األعضاء 
لهـــم، مضيفـــا أن التبرع من جســـد شـــخص متوفى 
إلى شـــخص آخر على قيد الحياة بحاجة إلى عضو 
يعتبر عما خيريـــا وفيه أجر كبير للمتوفى وفائدة 
عامة على الجانب اإلنســـاني، حيث البعد اإلنساني 
الســـتمرار حياة البشـــر بغض النظر فـــي المعتقدات 
الدينيـــة يعتبـــر مـــن األمـــور الواجبـــة بحســـب رأي 
فقهـــاء الشـــريعة والعلـــوم الدينيـــة المســـلمين، كما 
حـــدد القرآن الكريـــم مفهوم الصدقـــة الجارية ومد 
يد جســـور التعـــاون والعـــون لآلخرين، مـــن منطلق 
تفريـــج كرب وهمـــوم الناس من بـــاب التعاون على 
البـــر والتقـــوى، حيث اســـتند فقهاء المســـلمين إلى 

المعنى القرآني في معاونة الناس من منطلق أنواع 
الصدقـــة الجاريـــة التي تســـاهم في إمـــداد الحياة، 
حيث من يتبرع يســـاهم في بناء الحياة الســـتمرار 

الذرية بين بني البشر.

وتابـــع الهيتـــي: الصدقـــة الجارية من خـــال التبرع 
باألعضـــاء تســـاهم في تخفيـــف أعبـــاء الحياة لمن 
يعاني من األمراض وبحاجة لعضو جســـدي تعرض 
للتلف مثل الكلى أو الكبد وغيرها من بقية األعضاء 
الجســـدية، مـــا يخفف علـــى المحتاج مـــن العمليات 
وأعباء تناول العقاقير إضافة للتخفيف من األعباء 
المادية على اإلنسان وعلى مؤسسات الدولة، حيث 
تؤكـــد بعض آيـــات القـــرآن الكريم أهمية اإلحســـان 
واإليثار والتكافل االجتماعي بين بني البشـــر بغض 
النظـــر إلـــى االنتمـــاء الدينـــي، وهنـــاك آراء فقهيـــة 
وأحـــكام شـــرعية بعضهـــا تبيـــن أنه ربمـــا يكون من 
الواجـــب على المســـتطيع التبرع من بـــدن إلى آخر، 
وهـــو األمر الجائـــز لإلنســـان، أي التبـــرع باألعضاء، 
وهـــذا األمـــر متفـــق عليه بيـــن فقهاء الشـــريعة في 

أصل البعد اإلنساني لكي تتجدد حياة اإلنسان.
وأوضـــح الهيتي حرمة التبرع باألعضاء التناســـلية 
بســـبب اختـــاط األنســـاب، كمـــا تعتبـــر عمليـــة نقل 
األعضـــاء مـــن اإلنســـان إلـــى الحيوانـــات محرمـــة 
بحســـب رأي بعـــض الفقهـــاء، ألن ذلـــك يتنافـــى مع 
تكريم اإلنســـان، ولكن رأي آخر للفقهاء ال يمانع وال 
يحـــرم أخذ بعـــض األعضاء من الحيـــوان وزراعتها 
لإلنســـان إذا كانـــت الحاجـــة الضروريـــة الســـتمرار 
حيـــاة اإلنســـان، مؤكدا فـــي ذات الوقـــت حرمة بيع 

أعضـــاء اإلنســـان حتـــى ال يكـــون هنـــاك اســـتغال 
للفقـــراء والمحتاجين، حيث حرم الدين اإلســـامي 
البيـــع والشـــراء لألعضـــاء، فيمـــا لم يحرم اإلســـام 
تكريـــم المتبرع من باب الكرم والتكريم، مضيفا أن 
مـــن الجائز شـــرعا للورثة التبرع بأعضاء الشـــخص 
المتوفـــى بنيـــة الصدقـــة الجاريـــة، حيث يحتســـب 

لذوي الشخص المتوفى األجر للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بمجهولـــي الهوية عنـــد وفاتهم، قال 
والدولـــة  الصحيـــة  للمؤسســـات  يجـــوز  الهيتـــي: 
والحاكـــم الســـلطان فـــي حـــال احتيـــاج األعضـــاء 
البشـــرية التبرع بأعضاء هـــؤالء المجهولين باعتبار 
أن السلطان ولي أمر من ال ولي أمر له، وذلك بهدف 
االنتفـــاع من الكرم لبث الحياة في الروح البشـــرية، 
ومساندة المؤسســـات الصحية ومنظمات المجتمع 
المدني من خدمات النفع العام التي ينبغي االهتمام 
لهـــا من خال نشـــر ثقافة التبرع بأعضاء اإلنســـان، 
حيـــث هناك مســـائل تحتاج للبحث والـــرأي الفقهي 
وتأكيد أهمية التبرع باألعضاء كصدقة جارية، ألن 
بعض المســـائل لم يشـــر لها بشكل مباشر في القرآن 

الكريم والسنة النبوية.

التبـرع باألعضـاء جـزء مـن العمـل الخيـري
جائز للورثة التبرع بأعضاء المتوفى... أستاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي:

عبدالستار الهيتي

^قال رئيس جمعية البيارق البيضاء 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية القس 
هانـــي عزيـــز: ال توجـــد آيـــات فـــي الكتاب 
المقـــدس القديـــم أو الجديـــد أو األناجيل 
تحـــرم التبـــرع باألعضاء لغير المســـيحي، 
كمـــا ال توجـــد آيـــات عـــن مســـألة التبـــرع 
باألعضـــاء أو زراعتهـــا، ولكـــن هنـــاك رأي 
عـــن الروحانيات واآليات التي تحث على 
تكويـــن رأي الحتـــرام النفس البشـــرية من 
منطلـــق خلـــق اإلنســـان من نفخـــة واحدة 
وبنفس واحـــدة ومن والد البشـــرية جمعا 
آدم وأم واحدة حواء، حيث خلق اإلنسان 

واألجهـــزة  واألعضـــاء  الوظائـــف  بنفـــس 
الجســـمية بغض النظر عن الديانة والعرق 

ولون البشرة.
وذكـــر عزيـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي نـــدوة 
“الباد” بعنون “التبرع باألعضاء... صدقة 
جاريـــة” أن الكتـــاب المقـــدس واألناجيـــل 
والســـيد المســـيح علمنا بأننا جســـد واحد 
داخـــل مجموعـــة أعضـــاء كثيـــرة، حيـــث 
لـــكل عضو في جســـم اإلنســـان خصائص، 
وجميع البشرية تشترك في زراعة الجسد 
الواحـــد، وعنـــد الرجوع إلـــى المقارنة في 
التبـــرع  مســـألة  نجـــد  المســـيحية  آيـــات 

باألعضـــاء قبـــل أو بعـــد الممـــات مقبولـــة 
لـــدى الديانـــة المســـيحية، حيـــث الوصية 
للفرد متاحة لمن يرغب بالتبرع باألعضاء 
إلنقاد حياة اآلخريـــن، حيث يعتبر التبرع 
باألعضـــاء فـــي المســـيحية مـــن األعمـــال 
اإلنســـانية بهـــدف المحافظة على ســـامة 
النـــاس وحياتهم من المـــوت والمعاناة مع 
اآلالم، بغـــض النظـــر عـــن ديـــن الشـــخص 
المتبـــرع له. نحن نحث الناس على التبرع 

لتوفير فرصة الحياة الجديدة لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن المســـيحية ال تمانـــع مـــن 
كانـــت  مهمـــا  شـــخص  ألي  الفـــرد  تبـــرع 

ديانتـــه، إذ مـــن إيمـــان الديـــن المســـيحي 
التبـــرع باألعضاء إلى األشـــخاص األحياء 
أو التبـــرع بأعضـــاء الشـــخص الميـــت بعد 
موافقـــة األهل وذوي الشـــخص المتوفى، 
ثقافـــة  إلـــى  الترويـــج  فكـــرة  أن  مضيفـــا 
التبـــرع باألعضاء يجـــب أن تكون كما هي 
ثقافـــة التبرع بالـــدم، منتشـــرة بين الناس 
والمجتمعـــات العربيـــة، حيث ما زال هناك 
عـــدد من البشـــر لديهم هواجـــس وقلق أو 
مخـــاوف مـــن منطلـــق دينـــي واجتماعـــي 

بشأن مسألة التبرع باألعضاء.

المسيحية ال تمانع تبرع أهل المتوفى بأعضائه
الكتاب المقدس واألناجيل لم تحرم التبرع... القس هاني:

القس هاني عزيز

عطـــاء  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ^قـــال 
للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد محمـــد 
يعقوب عابديـــن: تعمل اللجنـــة المختصة 
بموضـــوع ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء على 
نشـــر الوعي المجتمعـــي في جميع مناطق 
المملكة بهـــدف الترويج إلى أهمية زراعة 
المرضـــى  ألجســـاد  البشـــرية  األعضـــاء 
الذيـــن يعانـــون مـــن تعطـــل أحـــد أجهـــزة 
أجســـامهم، حيـــث بـــدأت لجنـــة الشـــفاعة 
الحســـنة البحرينيـــة تحـــت مظلـــة جمعية 
عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة منذ العام 

2016 علـــى تطويـــر البرامـــج االجتماعية 
لاستفادة من تجارب ذوي الخبرة بشكل 
مجانـــي فـــي نقـــل المعلومـــات، بهدف بث 
الفائـــدة للجميـــع مـــن خـــال نشـــر الوعـــي 

للتبرع باألعضاء للمحتاجين.
وذكـــر أن نشـــر الوعي بشـــأن ثقافة التبرع 
باألعضـــاء تبلـــور بعـــد االســـتجابة لدعوة 
كريمة من قبل جمعية الشـــفاعة الحســـنة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، التي أخذت 
علـــى عاتقها أهمية نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع وإشـــاعة التوعيـــة بيـــن النـــاس 

بشـــأن ضـــرورة التبـــرع باألعضـــاء، حيث 
لوحظ وجود نقص في الوعي االجتماعي 

بمسألة التبرع باألعضاء.
وتابع: تم العمـــل من خال زيارة عدد من 
المجالس األهليـــة في مختلف محافظات 
المملكـــة وزيـــارة بعـــض المناطـــق بهـــدف 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  عـــن  الحديـــث 
فـــي التبرع باألعضاء من جســـم شـــخص 
متوفى إلى جســـم حي، ومن شخص حي 
قـــادر علـــى التبـــرع إلى شـــخص آخر حي، 
حيـــث تـــم التوضيـــح للمجاميـــع األهليـــة 

التي تمـــت زيارتها عن مشـــروعية وحلية 
التبرع في حال الوفاة ألحد أفراد العائلة، 
إذ تـــم تقديـــم عدد مـــن المحاضـــرات في 
الجمعيـــات األهلية والمـــدارس عن ثقافة 

التبرع وتم التجاوب باهتمام.
فـــي  الوعـــي  وشـــدد علـــى ضـــرورة رفـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  الحملـــة  بعـــد  المجتمـــع 
الرقميـــة  منصاتهـــا  كل  عبـــر  “البـــاد”  دار 
والصحيفـــة الورقيـــة، بهـــدف رفـــع نســـبة 
المتبرعين باألعضاء، للتخفيف من معاناة 

المرضى المحتاجين.

مبادرات للتواصل مع الجمعيات والمدارس والمجالس األهلية
نعمل على إشاعة ثقافة التبرع باألعضاء... أمين سر جمعية عطاء:

محمد عابدين

لتنشيط السياحة العالجية وجذب المتبرعين
ضرورة إنشاء مركز وطني للتبرع... توصيات ندوة “^”:

^أوصـــى المتحدثـــون فـــي ندوة 
باألعضـــاء.. صدقـــة  )التبـــرع  “البـــاد” 
جارية(، بضـــرورة وضع خطط وطنية 
بعيدة المـــدى للتوعية بأهميـــة التبرع 
الوعـــي  مســـتوى  لزيـــادة  باألعضـــاء؛ 
االجتماعـــي مـــن خـــال التعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي يشـــرف علـــى عمليـــات 
وزراعتهـــا  األعضـــاء  ونقـــل  التبـــرع 
وحفظهـــا بالتعاون مع علماء الشـــريعة 
ورجـــال الديـــن مـــن مختلـــف األديـــان 
شـــخصيات  وجـــود  مـــع  الســـماوية، 
مختصة في الرأي والتشـــريع القانوني 
وبالتعاون مع اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعة األعضـــاء، ووضع عامة إثبات 
لألعضـــاء الجســـمية المتبـــرع بهـــا في 

عـــن  إثبـــات  كدليـــل  الذكيـــة  البطاقـــة 
التبـــرع لحاملها في حـــال الوفاة يقطع 

الجدال مع أهل المتوفى.
وقالـــت مديـــرة النـــدوة الزميلـــة ليلـــى 

مـــال هللا إن النـــدوة أوصـــت بضرورة 
العاجيـــة  الســـياحة  إلـــى  الترويـــج 
يمكـــن  التـــي  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
مـــن خالهـــا الترويـــج ألهميـــة التبـــرع 

باألعضاء أسوة بتجارب بعض الدول، 
وحـــث األطبـــاء علـــى أهميـــة إرشـــاد 
وتوعيـــة أهالـــي المرضـــى بالمعلومات 
الطبيـــة إلقناعهم وحثهـــم على أهمية 
التبـــرع للمرضـــى المحتاجيـــن لزراعـــة 
كلـــى أو كبد، والســـماح للمستشـــفيات 
زراعـــة  عمليـــات  بعمـــل  الخاصـــة 
األعضاء، وفتح قنـــوات التواصل بين 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
للتشاور في الرأي الطبي للحاالت التي 
تحتـــاج لزراعـــة أعضـــاء كلـــى أو كبد، 
والتوســـع في برامـــج المنصة الوطنية 
التي أطلقتها اللجنة المركزية الوطنية 
لزراعـــة األعضـــاء مـــن خـــال التعاون 
مع الشـــخصيات الطبيـــة المؤثرة على 

المجتمع.

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة: إبراهيم النهام

إدارة الندوة: ليلى مال الله

أعد الندوة للنشر: حسن عبدالرسول

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: كميل عاشور

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني   

الزميلة ليلى مال الله
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حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائية الرابعة لصالح مواطن وذلك حين أنصفته بكســبه دعوى الحضانة لألبناء والنفقة المقامة ضده، من 
خالل تقديم كافة األدلة واإلثباتات التي تبرئه من الدعوى وحكمت له بالبراءة. 

الجنسية  بحريني  عليه  المدعى  بأن  الوقائع  وتتحصل 
قد تزوج من المدعية غير بحرينية  الجنسية وأثمر هذا 
الزواج عن ثالثة أبناء، وفي العام 2020 اكتشف الزوج 
خيانة زوجته مع أخيه وعدة أشخاص فتقدم بشكوى 
أنه  إال  الجنائية،  للتحقيقات  العامة  اإلدارة  في  ضدها 
إلى  المدعى عليه قد استند  أن  القضية كون  تم حفظ 
دون  خفية  كاميرا  عبر  لزوجته  مسجلة  فيديو  ملفات 
استحصال إذن النيابة العامة، فلم يؤخذ بالدليل؛ كونه 

غير مصرح به. 
وقامت الزوجة من وقتها 

بعدة  بالتقدم 
شــكــاوى 

كيدية عن طريق محاميها لمركز الشرطة؛ بغية االنتقام 
السجن الكتشافه خيانتها  به في  من زوجها والــزّج 

له.
ودوري  شهري  بشكل  شكاوى  تختلق  وكانت 

على مــدى 9 أشهر إلــى أن أتــى الــيــوم الــذي 
هــربــت بــه مــن الــمــنــزل بــمــعــاونــة محاميها 

والسفر إلى بلدها، ومن ثم تقدم محاميها 
اإللــكــتــرونــيــة  الــجــرائــم  إلدارة  بــشــكــوى 
بحجة أن المدعى عليه كان يرسل لها 
لمواقع  وروابـــط  وفيديوهات  مقاطع 
بما  الــعــامــة  بــــاآلداب  مخلة  جنسية  

يخدش حياءها.
التحقيق  اســتــكــمــال  تــم  وحــيــن 
ــلــت الـــدعـــوى  ــشــكــوى أحــي ــال ب
الجنائية  الصغرى  للمحكمة 
فتقدم  فيها  للنظر  الرابعة؛ 

الحايكي  محمد  المحامي 
بــمــذكــرة دفـــاع فــي سبيل 

ــه، ولـــكـــون  ــلـ ــوكـ بـــــــراءة مـ
ــه زوجــــــًا  ــيـ ــلـ ــى عـ ــدعــ ــمــ ــ ال

العالقات  ولــكــون  للمدعية 
الــزوجــيــة عـــالقـــات خــاصــة 

وتحمل نوعًا من الخصوصية 
واألكثر أن المدعية استدرجت 

الـــــزوج مـــن خــــالل إرســـالـــهـــا له 
بعض صورها إلى جانب المقاطع 
الساخنة  التي استجاب لها الزوج 
عــبــر إرســـالـــه بــعــضــا مـــن الــقــلــوب  
و”األيموجي”، إال أنها قامت برفع 
شكوى في المرة األخيرة؛ بغرض 
بشكل  عليه  الــمــوضــوع  قــلــب 
كــيــدي طــمــعــًا مــنــهــا فـــي أخــذ 

حــضــانــة 
وإلزامه  األطفال 

واألبــنــاء  لها  النفقة  بصرف 
المملوك  المنزل  على  االستحواذ  بجانب 

للمدعى عليه في بلد الزوجة بالتنازل لها من بعد الضغط 

عــلــيــه بــهــذه الــدعــوى 
الـــكـــيـــديـــة، فــتــم إنــصــافــه 
الحضانة  دعــوى  مــن خــالل كسبه 
كل  وتقديم  ضــده،  المقامة  والنفقة  لألبناء 
ئه من الدعوى الجنائية سالفة  األدلة واإلثباتات التي تبرِّ

الذكر والحكم له بالبراءة.

بحريني تزوج بغير بحرينية وخانته مع أخيه بالفيديو ثم هربت

ر محتويات المحل ويتهم زميله باختالس جوازه َيْسَكر وُيكسِّ

منال الشيخ

منال الشيخ

المحامي محمد الحايكي

حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولى حضوريا ببراءة متهم مما نســب إليه من اختالس جواز ســفر المجني عليه 
والمسلم للمتهم على وجه الوديعة. 

ــامــــي عــمــر  ــحــ ــمــ ــ ودفــــــــع ال
الــعــمــر تــلــك الــتــهــم لــكــون 
ــمــــة فــي  ــ ــائ ــقــ ــ األدلــــــــــة ال
الشك  أحاطها  الدعوى 
ــهــا الـــريـــبـــة،  ــفــت ــن واكــت
المتهم  أن  عن  فضالً 
إليه  مــا نسب  أنــكــر 
مـــن اتـــهـــام وأقــــّر 
ــواز  ــ ــزه جـ ــجـ ــحـ بـ
ســـفـــر الــمــجــنــي 
عــلــيــه، إضــافــة 
ــامــــه  ــيــ إلــــــــــى قــ
بــتــســلــيــم هــيــئــة 
ــوق  ــيـــم ســ ــظـ ــنـ تـ
ــل جـــــــواز  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

المجني عليه.  
ــتـــرط  ــشـ وقــــــــال “يـ
قيام  وتوافر  لتحقق 
األمانة  خيانة  جريمة 
ــنــص الـــمـــادة  الــــــــواردة ب
قانون  مــن   ”1“ فــقــرة   395
على:  تنص  والتي  العقوبات 
أو  اختلس  من  بالحبس  )يعاقب 
سندات  أو  مبالغ  بدد  أو  استعمل 
ــرارًا  أو أي مـــال آخـــر مــنــقــول إضــ
كان  متى  عليه  الــحــق  بــأصــحــاب 
الوديعة  وجــه  على  إليه  سلم  قد 
عــاريــة  أو  ــرهــن  ال أو  ــارة  ــ اإلجـ أو 

االستعمال أو الوكالة(”.
وأضاف إن جريمة خيانة األمانة 
الــعــام  الــقــصــد  عــن  تتطلب فــضــالً 
قصدًا خاصًا أال وهو اتجاه إرادة 
المسلم  الشيء  تملك  إلى  الجاني 
وحيث  منه  مالكه  وحرمان  عليه 
األوراق  خلت  وقــد  تــقــدم  لما  إن 
الجنائي  الــقــصــد  تــوافــر  مــن  مــنــه 
لتملك  نيته  واتــجــاه  المتهم  لــدى 
فقد  بالمبلغ،  الخاص  السفر  جواز 
بمحضر  ســؤالــه  عند  المتهم  أقــر 
بحوزته  السفر  جــواز  أن  الضبط 

مؤقتًا  تسليمه  يــرفــض  ــه  وأنـ
ذاكـــرًا أنــه يــريــد أن يضمن 
عليه   المجني  حقوقه ألن 
وتكسير  بتخريبات  قــام 
إلى  إضافة  العمل  بمكان 

عن  باإلضراب  قيامه  
العمل.

ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــه 
ــاول  ــن ــت ــا ي دائــــمــــًا مــ

الروحية  المشروبات 
وأن المتهم يطلب منه 

ــرار  إصــــالح تــلــك األضــ
وتـــــعـــــويـــــضـــــه 

عـــــــــن ذلــــــك 
ــم تــتــجــه  ــلـ فـ
وإرادة  نــيــة 

ــى تــمــلــك جـــــواز سفر  ــ الــمــتــهــم إل
االستيالء عليه،  أو  المجني عليه 
المتهم  قــام  ذلــك فقد  عن  وفضالً 
عليه  المجني  سفر  جــواز  بتسليم 
تــنــظــيــم ســـوق العمل  إلـــى هــيــئــة 
ولكنه كان يحتفظ به حتى يقوم 
به  قــام  ما  بإصالح  عليه  المجني 
العمل  بمقر  وتلفيات  أضـــرار  مــن 
حضوريًا  المحكمة  حكمت  لذلك 
إليه من  مما نسب  المتهم  ببراءة 

اتهام.

المحامي عمر العمر



ال يمكن للبحرينيين استخدام البطاقات المصرفية في روسيا

الروســـية  العاصمـــة  فـــي  البحريـــن  ســـفارة  أفـــادت 
)موســـكو( بأنه في الفترة الحالية ال يمكن للبحرينيين 
المسافرين إلى األراضي الروسية استخدام البطاقات 
البنكية والمصرفية مثل )فيزا – ماســـتركارد – ... إلخ( 
داخل أراضي روســـيا االتحادية، حيث لفتت السفارة 
عبـــر منصاتهـــا الرقمية إلـــى إمكانية اصطحـــاب مبالغ 
نقديـــة مـــن العمـــات األجنبيـــة تقـــدر نحـــو 10 آالف 
دوالر كحـــد أقصـــى، كما ينبغـــي للمواطنيـــن الراغبين 
بالســـفر إلى روســـيا االتحادية اإلفصـــاح عن أية مبالغ 
تفوق الحد المســـموح به من خال اســـتمارة الجمارك 

المخصصة للبيانات في المطارات الروسية.
وفـــي ســـياق متصـــل، أطلقـــت وزارة الخارجية كأول 
جهة حكومية خدمة المساعد االفتراضي عبر موقعها 
اإللكترونـــي لتقديـــم الخدمـــات اإللكترونيـــة بتقنيـــة 

الذكاء االصطناعي للتواصل على مدار الساعة طوال 
األسبوع مع المواطنين والمقيمين والرد على األسئلة 
واالستفســـارات المتعلقـــة بجميـــع الخدمـــات المقدمة 
مـــن قبـــل الخارجيـــة البحرينية وبعثاتها فـــي الخارج، 
والرد على األســـئلة األكثر شـــيوعًا من خال التواصل 
الحي مع مكتب العمليات إن استدعت الحاجة لذالك، 
حيث يتم الرد المباشر من خال المساعد االفتراضي 

حـــول خدمـــات التصديقـــات ونقـــل الجثمـــان وتذاكر 
المـــرور والـــرد على تحذيرات الســـفر ومتابعـــة قضايا 
المواطنيـــن إضافة لمتابعة الخدمـــات المتعلقة بجواز 

سفر البحريني والرد على أمور أخرى كثيرة.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة أطلقـــت حملتهـــا الســـنوية 
بوســـم “أمناكم هللا”؛ بهدف حـــث المواطنين الراغبين 
بالســـفر خال موسم الصيف بإرشادات وتعليمات عن 
الخارجيـــة المتعلقة بأهمية الحـــرص واإللمام بقوانين 
وأنظمـــة الـــدول المـــراد زيارتها، حيث بعـــض الدول ال 
تســـمح بإدخـــال مبالغ كبيـــرة من عملتهـــا المحلية من 
الخـــارج وإخراجهـــا عند المغـــادرة، كما نبهـــت الوزارة 
بتجنب الســـفر إلى الدول والمناطق المضطربة والتي 
تشـــهد توتـــرات أمنيـــة أو ارتفـــاع فـــي نســـبة الجرائم 

إضافة للدول المعرضة لألوبئة.

إســطنــبــول تتصــــدر وجـهــــــات الســفـــر
ضرورة إجراء الحجوزات في وقت مبكر

اإلفصاح عن أي مبالغ تفوق 10 آالف دوالر عند الدخول

كما هو معروف أن توجه الناس في فصل الصيف عادة ما يكون الســفر إلى وجهات جديدة أو وجهات يفضلونها، 
إال أن تركيا تعد الوجهة المحببة للبحرينيين وأهل الخليج. 

ولوحـــظ أن إقبال النـــاس في الوقت 
تركيـــا  علـــى  كبيـــر  وبشـــكل  الحالـــي 
طرابـــزون  إســـطنبول،  وتحديـــدًا 
وأنطاليـــا، إال أن اســـطنبول دائمـــا مـــا 
تأتي على رأس القائمة بدليل اإلقبال 
خصوصا مـــن قبل األشـــقاء بالمملكة 
رفـــع  قـــرار  بعـــد  الســـعودية  العربيـــة 

تعليق السفر إلى تركيا.
وأوضحـــت صاحبـــة إحـــدى شـــركات 
الســـفر والسياحة مريم يوسف خال 
تذاكـــر  أســـعار  أن  لـ“البـــاد”  حديثهـــا 
ارتفاعـــًا  تركيـــا شـــهدت  إلـــى  الســـفر 
بشـــكل كبير مع دخـــول فصل الصيف 

وبالتزامـــن مـــع قـــرار وزارة الداخلية 
السعودية رفع تعليق سفر المواطنين 
إلـــى  المباشـــر  غيـــر  أو  المباشـــر 
الجمهورية التركية، مردفة أن أســـعار 
تذاكـــر الســـفر إلـــى إســـطنبول ارتفـــع 
بشـــكل كبيـــر بســـبب الضغـــط الكبيـــر 
مـــن قبـــل األشـــقاء بالمملكـــة العربية 
الســـعودية علـــى الحجـــوزات، الفتـــة 
إلى أن تكلفة السياحة في إسطنبول 
أصبحـــت مكلفـــة جـــدًا مقارنـــة بفترة 
ما قبل الســـماح لألشـــقاء السعوديين 
بالســـفر إلـــى تركيا، موضحـــة أن بعد 
الســـعوديون  الغيـــاب  أشـــهر  طـــول 

يعودون إلى تركيا بفرحة غامرة.
بإجـــراء  المواطنيـــن  ونصحـــت 
حجـــوزات إلـــى مـــدن تركيـــة أخـــرى 
بســـبب الضغط الكبير على إسطنبول 
وحجم اإلشـــغال بالنسبة إلى الفنادق 
والشـــقق الفندقية التـــي فيها، بحيث 
من خال هذه المدن تتاح لهم فرصة 
إليهـــا،  الداخليـــة  الحجـــوزات  إتمـــام 
كما نصحت يوســـف بضـــرورة إجراء 
الحجـــوزات في وقـــت مبكـــر لتفادي 
ارتفاع األسعار أو عدم توافر الغرف.

الحوطـــي،  ســـلمان  أوضـــح  بـــدوره، 
أحـــد المهتميـــن بالمجـــال الســـياحي، 

أنه وبنســـبة تصـــل إلـــى 85 % يكون 
اإلقبال على تركيا في الوقت الحالي 
وتحديـــدًا علـــى إســـطنبول كونها من 
أهم مقاصد الســـياحة ونظـــرًا لوجود 
والمطاعـــم  المجمعـــات  مـــن  العديـــد 

والمقاهي والكثير. 
وفيمـــا يخص األســـعار، لفـــت إلى أن 
ســـعر تذكـــرة الســـفر إلـــى إســـطنبول 
في الصيف الماضـــي كانت بحدود الـ 
200 دينار بينما اليوم وصل إلى 300 

دينـــار وأكثـــر تقريبـــًا، أمـــا عـــن تذاكر 
السفر إلى طرابزون وأنطاليا فأوضح 
أنه في الســـابق كان الســـعر بحدود الـ 
200 دينـــار أمـــام في الوقـــت الحالي 

فيقدر بـ 300 دينار.
أمـــا عـــن “البكجـــات” الخاصـــة لهـــذه 
مســـتوى  “إن  قائـــاً  فعلـــق  المناطـــق 
الفنـــادق والخدمـــات واألهـــم موقعها 
وغالبيـــة  الرئيـــس،  الحكـــم  يعـــد 
المســـافرين إلـــى اســـطنبول يفضلون 
الســـكن بالقرب مـــن ميدان تقســـيم”، 
بـــأن  لـ“البـــاد”  حديثـــه  مختتمـــًا 
“إســـطنبول دائمًا ما تأتي في المرتبة 
األولـــى، بينمـــا أنطاليـــا فـــي الثانيـــة، 
واألخيـــرة  الثالثـــة  فـــي  وطرابـــزون 

بالنسبة للعوائل”.

مريم يوسف 

المنامة - مركز االتصال الوطني

ردًا علـــى االستفســـارات التي وردت 
لمركـــز االتصال الوطني من عدد من 
الصحافية واإلعامية،  المؤسســـات 
نفى مصدر مســـؤول بالمركز ما يتم 
تداوله من تفســـيرات غير صحيحة 
عن التغييرات التي طرأت على عدة 
مناصـــب قياديـــة في بعـــض وزارات 
وهيئـــات القطـــاع العـــام فـــي مملكة 
البحريـــن ومن ضمنها هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار في األسبوع الجاري.
وشـــدد علـــى أنه “ال ينبغي أن ُيســـاء 
تفســـير هـــذه التغييرات، ســـواء في 
التقاريـــر اإلعامية أو فـــي أي مكان 

آخر”.
وقال المصـــدر “التغييرات الواســـعة 
التـــي تم اإلعان عنها هذا األســـبوع 
فـــي عـــدد مـــن الـــوزارات والهيئـــات 
الحكوميـــة يأتـــي بعـــد أكبـــر تعديـــل 
وزاري فـــي تاريـــخ المملكـــة والـــذي 
شـــهد تغيير 17 من أصـــل 22 منصًبا 

ا”. وزاريًّ
وأكـــد المصدر أن “الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة خدمت في حكومة 
مملكة البحرين وفي القطاع األهلي 
ألكثـــر مـــن 20 عاًمـــا بكفـــاءة وتميـــز 

وتفاٍن”.

“االتصال الوطني” ما يتداول تفسيرات غير 
صحيحة عن تغييرات طرأت بمناصب قيادية

حسن عبدالرسول
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فـــي ظـــل األقاويـــل بشـــأن ارتفاع 
أســـعار الفافـــل في األيـــام القليلة 
الماضية، تواصلت “الباد” مع عدد 
من المحال المختصة ببيع الفافل 

والسندويتشات الشعبية. 
وقـــال أحد العامليـــن بمحل فافل 
بمنطقـــة  شـــعبية  وسندويتشـــات 
عالي إن أسعار الفافل والكبدة لم 
يطلهـــا أي ارتفاع منذ عـــام واحد، 
ســـندويتش  ســـعر  أن  موضحـــا 
الفافـــل أو الكبـــدة الواحـــدة 200 
فلـــس بينمـــا ســـعر الكبـــدة بالخبـــز 

اللبناني 250 فلسا.

مـــن  العامليـــن  أحـــد  وأكـــد   
الكبـــدة  ببيـــع  مختـــص  مطعـــم 
والسندويتشـــات بما فيها الفافل 
أن األســـعار لـــم ترتفـــع، مبينـــا أن 
ســـعر سندويتشـــات خبـــز الفافل 
مع الجبن 450 فلســـا بينما الســـعر 
350 فلســـا من دون الجبن، متابعا 
خال حديثه أن ســـعر سندويتش 
الكبـــدة مع الجبن 450 فلســـا ومن 
دونـــه 350 فلســـا، أمـــا عـــن الكبدة 
بالخبـــز الصاج فســـعرها مع الجبن 

500 فلس ومن دونه 450 فلسا.
إلى ذلك، ذكر أحـــد العاملين بأحد 
محات السندويتشـــات المختصة 
ببيع الكبدة بمنطقة مدينة عيسى 

أن ســـعر ســـندويتش الكبـــدة مـــع 
الجبـــن 350 فلســـا بينمـــا من دونه 

275 فلسا.
 ولفت إلى أنه قبل 3 سنوات سعر 
ســـندويتش الكبدة مع الجبن كان 
بحـــدود الــ 200 فلـــس، كما أوضح 
أن ســـعر ســـندويتش الفافـــل مع 
الجبـــن فـــي الوقـــت الحالـــي 275 
فلسا، ومن دون الجبن 225 فلسا، 
بالخبـــز  الفافـــل  مردفـــا أن ســـعر 
الصـــاج ســـواء مـــع الجبـــن أو مـــن 
دونـــه 550 فلســـا، الفتـــا إلـــى أنـــه 
قبل 3 ســـنوات كان ســـعر الفافل 
يتـــراوح مـــا بين 150 فلســـا و200 

فلس.

عاملون بكافتيريات ومحالت شعبية لـ“^”:

أسعار السندويتشات ثابتة منذ 3 سنوات

محالت تبدأ بتقليص دينار التكة من 7 أسياخ إلى 5
بيـــع  محـــات  أحـــد  صاحـــب  أفـــاد 
المشويات المتنقلة بتقلص عدد أسياخ 
التكة “اللحم والدجاج” المحلية المباعة 
بســـعر دينار أمس من 10 أسياخ إلى 7 

أسياخ. 
وتوقـــع زيادة األســـعار خـــال الفترات 
الطبـــق  فـــي  ســـيكون  حيـــث  المقبلـــة، 
الواحد 5 أســـياخ من التكـــة بدالً من 7، 
الفتـــا إلى أنه قبـــل عام تقريبا كان عدد 
أســـياخ التكة المحلية 11 سيخا بقيمة 

دينار واحد، أي أن معدل األسعار ارتفع 
بنسبة تقدر نحو 50 %، حيث تراوحت 
األسعار ألســـياخ التكة والكباب ما بين 
140 فلســـا ولغايـــة 160 فلســـا، بعـــد أن 
كان متوســـط ســـعر الســـيخ 100 فلس 

للحوم والدواجن.
وقـــال خال اتصال هاتفـــي مع “الباد” 
إن ســـعر التكة في وقت سابق لعدد 10 
أســـياخ كان مســـتقرا عند دينـــار واحد، 
الفتـــا إلى أن هنـــاك مطاعـــم ومحاالت 

مشـــويات تبيـــع الســـيخ الواحـــد بقيمة 
دينار واحـــد أو أكثر، كما أن هناك عددا 
مـــن محات المشـــويات تبيع من 6 إلى 
7 أسياخ بقيمة دينار واحد بعد ارتفاع 
األســـعار، حيث كان متوســـط األســـعار 
فـــي وقت ســـابق لعـــدد 10 أســـياخ من 
الكباب “لحوم أو دواجن” دينارا واحدا.

إلـــى ذلـــك، بيـــن أحـــد العامليـــن بأحـــد 
المطاعـــم والمشـــويات التركية بمنطقة 
مدينة حمد أن ســـيخ التكة يتكون من 

5 قطع مشـــوية بقيمة 1.200 دينار. أما 
السيخ الواحد من الكباب الطويل، فهو 

بقيمة 1.200 دينار.
فـــي  العامليـــن  أحـــد  أوضـــح  بـــدوره،   
محل مشـــويات بمحافظـــة المحرق أن 
المشـــاوي )التكة والكبـــاب( بقيمة دينار 
واحـــد تتكون مـــن 7 أســـياخ، الفتا إلى 
أنـــه إلى قبـــل نحو شـــهرين كانت قيمة 
8 أســـياخ من التكـــة والكباب المشـــوي 

دينارا واحدا.

بلـــغ العدد اإلجمالي لحركة المســـافرين بمطار 
البحريـــن الدولـــي خال شـــهر يونيـــو الماضي 
بلـــغ عـــدد األفـــراد  605.204 مســـافر، حيـــث 
القادميـــن ألراضـــي المملكـــة 202.054، فيمـــا 
بلـــغ عـــدد المغادريـــن مـــن المملكـــة مـــع بداية 
موســـم رحـــات الســـفر خـــال فصـــل الصيف 
مـــن العـــام الجـــاري في شـــهر يونيـــو المنصرم 
313.196 مسافر، بينما وصل عدد التحويات 
الرحـــات  بحســـب   312.196 للمســـافرين 

الجوية.
وفـــي ذات الســـياق بلـــغ المجمـــوع اإلجمالـــي 
 38.138 منهـــا   ،45.299 الطائـــرات  لحركـــة 
رحلـــة للطائرات العابرة، كما بلغ عدد الرحات 
المغـــادرة مـــن مطـــار البحريـــن 3.596 رحلـــة 
جويـــة، بينما بلع عدد الرحات القادمة للمطار 
3.565 مـــن خال عـــدد الطائرات التي هبطت 

في أراضي المطار الدولي.
ومن جانب آخر بلغ المجموع اإلجمالي لحركة 
الشحن والبريد الجوي بالطن 33.536 شحنة، 
منهـــا 11.737 عدد الـــواردات، فيمـــا كان عدد 
الشـــحن الجـــوي إلـــى الصـــادرات 6.403، كمـــا 
بينت األرقام الصادرة عـــن وزارة المواصات 
واالتصاالت لعدد الشحن العابر بالبريد الجوي 

15.396 طن طوال أيام الشهر الماضي.

600 ألف مسافر عبر مطار البحرين خالل يونيو

حركة الركاب والطيران خالل شهر يونيو الماضي
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160 فلساً للسيخ واألسعار ارتفعت 50 % خالل عام

سلمان الحوطي 



ــوع  ــطـ ــمـ ــد الـ ــمـ ــحـ ــال مـ ــ ــ قـ
على  الــكــبــيــر  اإلقـــبـــال  إن 
المشاركة في االنتخابات السابقة 
ــعــشــريــن كــانــت  عــبــر ســنــواتــهــا ال
أن  نأمل  ومميزة  صحية  ظاهرة 
النيابية  االنــتــخــابــات  فــي  تتكرر 
دعــمــًا   ،٢٠٢٢ المقبلة  والــبــلــديــة 
اإلصــاحــي  وللمشروع  للتجربة 
ــمــعــظــم صــاحــب  ــمــلــك الـــبـــاد ال ل
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
ــــذي أرســــى دعــائــم  آل خــلــيــفــة، ال
الحريات والحياة السياسية على 

النهج الديمقراطي.
الرجال  من  بالشخصيات  وأشــاد 
ــاء الـــذيـــن أخــــــذوا زمـــام  ــسـ ــنـ والـ
المبادرة باإلعان عن نية الترشح 
للمجلسين النيابي والبلدي، حيث 
يأتي ترشحهم دلياً على وعيهم 
نص  الــتــي  بحقوقهم  وتمسكهم 
الــدســتــور واالســتــفــادة من  عليها 
ــروع اإلصـــاحـــي  ــشـ ــمـ ــمــــرات الـ ــ ث

لجالة الملك المعظم.
وأكد أن المشاركة في االنتخابات 
المقبلة واجب وطني يجب على 
الــجــمــيــع تــأديــتــه لــلــحــفــاظ على 

الــوطــن  حققها  ــتــي  ال الــمــكــاســب 
كان  الماضية، حيث  سنواته  عبر 
أقــدم  التي  الشجاعة  للخطوات 
مع  المعظم  الملك  جــالــة  عليها 
في  دورًا  الــحــكــم  مقاليد  تــولــيــه 
كــان  الـــذي  المجتمع  واقـــع  تغير 
على  الحصول  مطالبه  جملة  من 
بــرلــمــان ومـــن ثــم الــمــشــاركــة في 

صنع القرار.
يشار إلى أن المطوع عضو بلدي 
وترشح  المحرق،  بمجلس  سابق 
نيابيًا ولم يحالفه الحظ بالنجاح.

^

المطوع: المشاركة باالنتخابات المقبلة واجب وطني

يطالــب مواطنــون بإنشــاء عــدد أكبــر من الصــاالت الخاصة بالمناســبات 
الكثافــة  زيــادة  جــراء  وذلــك  واألتــراح،  األفــراح  فــي  األهالــي  لخدمــة 
الســكانية التــي تشــهدها كل محافظــات مملكــة البحريــن؛ وبشــأن هــذا 
الموضوع اســتطلعت “البالد” آراء بعض المترشــحين المتوقعين لخوض 
غمــار االنتخابــات النيابيــة المقبلــة فأجمعوا على ضرورة إنشــاء صاالت 

عامة مدعومة من قبل الحكومة وفق ضوابط معينة.

ضرورة اجتماعية

  مـــن جهته، قال المترشـــح  النيابي 
الرابعـــة  الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع 
بمحافظة المحـــرق المحامي محمد 
الحايكـــي إن فكرة إنشـــاء الصاالت 
المتعـــددة االســـتخدامات أصبحت 
اليوم مـــن الضروريـــات المجتمعية 
األفـــراح  فـــي  األهالـــي  لتجمـــع 
واألتراح مبينًا أنها بحاجة لضوابط 
في ســـبيل أن تعـــم المنفعة الجميع، 
موضحـــًا أنهـــا يجـــب أن تبنـــى على 
أراٍض واسعة فيها مساحة للمواقف 
المتعـــددة الطوابـــق إلـــى جانـــب أن 
تكون علـــى أطراف المناطق بحيث 
ال تتســـبب باالزدحامـــات واإلزعاج 
ألهالـــي المنطقـــة، وأنـــه يســـتوجب 
أن تكـــون معزولـــة بعـــوازل صـــوت 
في ســـبيل الحفاظ علـــى البيئة من 
التلـــوث الصوتي وإزعـــاج الجيران 
وأن تكـــون متعـــددة الطوابـــق لكي 
يستفاد بشكل أوسع من المساحات 
البنـــاء  يكـــون  بحيـــث  المســـتغلة 
عمودي وأن يتم استخدام السرداب 
للمواقـــف والخدمـــات األخـــرى مـــن 

مطابخ أو أماكن التخزين. 
الصـــاالت  أن  الحايكـــي،  وأضـــاف 
يجـــب أن تجهـــز بتجهيـــزات األمـــن 
أمنيـــة  كاميـــرات  مـــن  والســـامة 
وخافها، واألهـــم أن تكون األبواب 
عازلة للحريق والمداخل والمخارج 
مناســـبة للدخول والخروج تحســـبًا 

ألي طارئ.
وأكـــد أهميـــة إدارة المـــكان بـــإدارة 
حســـن  مـــن  للتأكـــد  خبـــرة  ذات 
حـــال  بأحســـن  المـــكان  اســـتغال 

والحفاظ على الممتلـــكات، مقترحًا 
فرض رســـوم رمزيـــة لتمويـــل هذه 
والحفـــاظ  وصيانتهـــا  المشـــاريع 
عليها كريع للمســـتثمرين،  الفتًا إلى 
ضـــرورة توظيـــف األيـــدي العاملـــة 
المحلية للحفاظ على تراثنا وتنمية 
المجتمع من خال خلق فرص عمل 
للمواطنيـــن مختتمًا “ال يســـتقيم أي 
مجتمع دون دعـــم الكوادر الوطنية 

وخدمتهم لوطنهم”. 

تصميم واحد

النيابـــي  المترشـــح  قـــال  بـــدوره، 
الخامســـة  الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع 
آل  محمـــد  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
معتـــوق إن مملكة البحرين شـــهدت 
زيادة فـــي عدد الســـكان في اآلونة 
المشـــاريع  فـــي  وزيـــادة  األخيـــرة، 
العمرانـــي،  والتوســـع  اإلســـكانية 
مؤكـــدًا أن المـــدن الحديثـــة والقرى 
مازالـــت تفتقـــر لصـــاالت مناســـبات 
تخـــدم األهالي داعيـــًا الحكومة إلى 
دعـــم إنشـــائها، وأن تكـــون بتصميم 
الهويـــة  إبـــراز  فيـــه  يراعـــى  واحـــد 
وتحـــت  واإلســـامية،  البحرينيـــة 
أو  الخيريـــة  الجمعيـــات  إدارة 
األنديـــة، مردفـــًا أنه  يجـــب تحديد 
ســـعر موحد لاستئجار يتناسب مع 

الوضع المعيشي للمواطنين.
كما بّين أن من المهم جدًا أن تقتصر 
الصـــاالت علـــى مناســـبات األفـــراح 
االجتماعيـــة  والنـــدوات  والعـــزاء 
والثقافية بعيدًا كل البعد عن األمور 
السياســـية، موضحًا أن إنشـــاء مثل 
هـــذه الصـــاالت يســـاهم فـــي تقوية 
والروابـــط  المجتمعـــي  التكافـــل 

المواطنيـــن  بيـــن  االجتماعيـــة 
ويخفـــف عليهم تكبد خســـائر مالية 

كبيره باللجوء للقاعات الخاصة.

ذوو الهمم

من ناحيتـــه، أكد المترشـــح النيابي 
األولـــى  الدائـــرة  عـــن  المتوقـــع 
بالمحافظة الشـــمالية عبدهللا هال، 
أن إنشـــاء الصـــاالت يتطلـــب توافر 
ضوابـــط عـــدة، كأن تكـــون بعيـــدة 
عـــن اإلحيـــاء الســـكانية المكتظـــة،  
وأن تتوافـــر فيهـــا مواقـــف كافيـــة 
تســـتوعب رواد الصـــاالت وزائريها، 
وأن يتـــم عـــزل الجدران واألســـقف 
فيها منعًا الختراق الصوت وإزعاج 
تراعـــي  أن  جانـــب  إلـــى  األهالـــي، 
التوجه العـــام لتقاليد وأعراف هذه 
المناطـــق واألكثـــر أن تكون مجانية 
أو بأســـعار رمزية تواكـــب الظروف 

المادية للمجتمع.
كمـــا لفت إلـــى إمكانية اســـتخدامها 

لمعارض لألســـر المنتجة في أوقات 
تجهـــز  أن  أهميـــة  مـــع  الســـنة  مـــن 
بمســـرح ومنطقـــة بوفيـــه ومطبـــخ 
وأجهـــزة صوتية متطورة مســـتدرًا، 
متطلبـــات  تحقيـــق  يتـــم  أن  البـــد 
تيســـير  بهـــدف  الهمـــم  أصحـــاب 
وتســـهيل حركتهم وتهيئة األوضاع 
المناســـبة  والفراغـــات  واألبعـــاد 

الستخدامهم.

 البنية التحتية

المترشـــحة  أكـــدت  ذلـــك  إلـــى 
النيابيـــة المتوقعـــة عـــن الدائـــرة 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  الثامنـــة 
ســـهى الغوزي ضرورة إنشاء مثل 

األهالـــي  لخدمـــة  الصـــاالت  هـــذه 
الفتة إلى أنه يستوجب قبل عملية 
اإلنشـــاء مراعاة البنية التحتية في 
المكان ودراستها جيدًا و التأكد من 
توافر خدمات بالمنطقة ومن بعدها 

أخذ القرار بإنشائها.

إلنشاء صاالت مناسبات عامة تبرز الهوية البحرينية واإلسالمية
بأسعار رمزية وتتناسب مع احتياجات ذوي الهمم... مترشحون نيابيون لـ“البالد”:

البرلمان ليس مكانًا للمناكفات بل لخدمة المواطنين
مقبلون على ميزانية جديدة ويتعين ضخ مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود

للصـــراع  مكانـــا  ليـــس  البرلمـــان 
بـــل  الحكومـــة،  مـــع  والمناكفـــة 
هـــو مكان لخدمـــة المواطنيـــن، حيث يتم 
فيـــه تشـــريع القوانين والمراســـيم لخدمة 
أهـــّم  إحـــدى  هـــذه  والحكومـــة.  الشـــعب 
المســـّلمات التـــي تـــم التأســـيس لهـــا فـــي 
بحيـــث  الوليـــدة،  الديمقراطيـــة  تجربتنـــا 
يمكن للنائب اســـتغال اإلمكانات المتاحة 
فـــي البرلمان في تشـــريع قوانيـــن الرقابة 
للنـــاس،  المكاســـب  مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق 
والخدماتـــي  المعيشـــي  المســـتوى  ورفـــع 
للمواطنيـــن، فالمطلوب إًذا إيجاد تنســـيق 
البرلمـــان  بيـــن  التعـــاون  فـــي  وتكامـــل 
والحكومة، وتوافق بين الطرفين لتسخير 

السلطة التشريعية لخدمة المواطنين.
هذا هـــو الـــدور الطبيعي للبرلمـــان، ونحن 
نأمل أن يســـود التكامل والتوافق، وليس 
المعارضـــة  ألجـــل  والمعارضـــة  المناكفـــة 
فقط، خصوصا أننـــا مقبلون على ميزانية 
عامـــة جديـــدة للدولـــة، ويجب مناقشـــتها 
بصـــورة تفصيليـــة، بهدف ضـــخ مزيد من 

الدخـــل  ذوي  للمواطنيـــن  المالـــي  الدعـــم 
المحدود وتوســـيع دائرة الدعم الحكومي 
ليشـــمل تحـــت مظلتـــه المرحلية شـــريحة 
التضخـــم  نســـبة  بارتفـــاع  تأثـــرت  أكبـــر 
الشـــحن  تكلفـــة  ارتفـــاع  جـــراء  العالمـــي 
النفـــط  برميـــل  ســـعر  وارتفـــاع  الدولـــي 
لمستوى قياسي، كما أن مناقشة الميزانية 
تســـتدعي مزيـــدا من الجهد فـــي التدقيق 
بيـــن الواردات المالية للدولة ومصروفاتها 
وتحسين الدور الرقابي على المصروفات 

المتكررة خصوصا. 
ومـــن واقـــع هـــذه الصاحيـــات الممنوحة 
للنائـــب البرلمانـــي، فإنـــه يســـتطيع الدفـــع 
باتجـــاه تحســـين وضـــع المواطنيـــن ذوي 
مناقشـــة  وكذلـــك  المحـــدود،  الدخـــل 
برنامـــج الحكومـــة الذي تعـــّد فيه خططها 
التنمويـــة للســـنوات األربع المقبلـــة، والتي 
تتضمـــن تطويـــر أداء التعليـــم، والصحـــة، 
التنمويـــة،  الخطـــط  وجميـــع  واإلســـكان، 
خصوصـــا الخطط المتعلقة بســـوق العمل، 
حيث تستدعي هذه الملفات وجود نواب 

أكفاء قادرين على القيام بدراســـة جدوى 
ومقايســـة مرجعية ومرحلية ذات دالالت 
رقميـــة لمناقشـــة برنامـــج الحكومـــة، وهو 
أمـــر ال يقـــل أهميًة عـــن مناقشـــة ميزانية 

الدولة.
وال ننســـى الدور المهم للغرفة التشـــريعية 
للرقابة على إنفـــاق القيمة المضافة ضمن 
الميزانية العامة للدولة وتشـــريع القوانين 
الضابطـــة للنســـبة المقـــررة وهـــي 10 %، 

بحيـــث نضمـــن خفـــض النســـبة أو رفعهـــا 
بصـــورة مرحليـــة وليســـت دائمـــًة كمـــا هو 
حاصل اآلن حســـب تحديـــات الدين العام 
المتصاعد ســـنويا والتضخـــم العالمي في 
السلع األساســـية واالستهاكية، ومحاولة 
إيجـــاد وســـائل بديلـــة لتخفيـــف األعبـــاء 
علـــى المواطنيـــن ذوي الدخـــل المحـــدود 
من خال االســـتفادة المرحلية من ارتفاع 
عائـــدات النفط في مملكة البحرين بزيادة 
رواتـــب  زيـــادة  أو  الشـــهرية،  المعونـــات 
بعـــض فئات المجتمـــع األكثـــر احتياجا أو 
األكثر تضـــررا بالتضخم، أو تقديم حوافز 
مرحلية أخرى للمواطنين، حيث ســـيكون 
علـــى أعلى ســـلم أولوياتي زيـــادة المنافع 
مـــع  بالتوافـــق  للمواطنيـــن  االقتصاديـــة 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الباد، لـــذا قّررت 

الترّشح لدخول للبرلمان. 

د. شرف محمد علي المزعل
الدائـــرة  فـــي  نيابيـــة متوقعـــة  مترشـــحة 

الرابعة بالمحافظة الشمالية

شرف المزعل
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أعلن عيســـى العصفور عزمه الترشح 
عـــن المقعد البلـــدي للدائرة الخامســـة 
مـــن  انطاقـــًا  الشـــمالية،  بالمحافظـــة 
رغبتـــه بتحقيـــق تطلعـــات المواطنين 
وتلبية احتياجاتهم الخدمية، وتعزيزًا 
لنزعة التغيير واستكماال للمشروعات 

والبرامج التي دشنها المجلس البلدي 
الحالـــي لخدمـــة أبناء الدائـــرة، والتي 
ســـتعتبر أساســـًا تبنـــى عليـــه عمليـــة 
االرتقـــاء بالخدمـــات والمرافق العامة 
فـــي المجلـــس المقبل، فضـــاً عن رفد 

العمل البلدي بالخبرات.
القـــدم،  مناطـــق:  الدائـــرة  وتغطـــي 
الحجـــر، أبوصيبـــع، الشـــاخورة، ســـار، 

شرق الجنبية و مقابة.
وذكـــر العصفور أن الخطـــط والبرامج 
والمبـــادرات التـــي ســـيطرحها تتركـــز 
علـــى التنميـــة الحضريـــة عبـــر تطوير 
الطرق ومداخـــل القـــرى والتقاطعات 
وهندســـّية،  مرورّيـــة  لدراســـة  وفقـــًا 
مـــن أجـــل حـــّل مشـــكلة االختناقـــات 
المرورّيـــة من خال اإلســـراع بتطوير 

وتطويـــر  الحيـــوي،  البديـــع  شـــارع 
شـــوارع القـــرى، وتعزيز إنـــارة الطرق 
الداخلية وزيادة المساحات الخضراء 
والحدائـــق التـــي تعـــد مطلبـــًا رئيســـًا 
مـــن  غيرهـــا  بجانـــب  الدائـــرة  فـــي 
الخدمـــات المطلوبة للدائـــرة موضحًا 
أنـــه بدأ باســـتطاع آراء الناخبين في 
الدائرة وتســـجيل مقترحاتهم وكذلك 

احتياجتهم الخدمية.
يذكر أن الدائرة الخامســـة بالمحافظة 
المجلـــس  رئيـــس  يمثلهـــا  الشـــمالية 
البلـــدي أحمـــد الكوهجـــي الـــذي أحرز 
في االنتخابات الماضية 1393 صوتًا، 

بينما العصفور أحرز 1322 صوتًا.
وأعلـــن علي عبدهللا ترشـــحه بالدائرة 

إلى جانب العصفور.

العصفور يترشح بلديًا بدائرة رئيس “بلدي الشمالية”

عيسى العصفور 

منال الشيخ

محمد المطوع

^

منال الشيخ

سهى الغوزي  محمد آل معتوق عبدالله هالل محمد الحايكي

ُتستخدم في األفراح واألتراح وتبتعد كل البعد عن “السياسة”

 إمكانيـــــة استخدامهــــا لمعـــــارض األســر 
المنتجــــــة خــــــــالل أوقـــــات محـــــددة

استخدام عوازل صوتية وأن تكون بعيدة عن المناطق السكانية



17564404 Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

GRNATA  has a proven track record in the field of plant 
and machinery valuation and has handled complex 
valuations for clients in both private and public sectors, 
our professionals provide timely and accurate results 
that meet valuation standards of the RICS. Our qualified 
experts have performed plant and machinery valuation 
on assets in a number of industries. 

تتمتع غرناطة بسجل حافل في مجال تقييم اآلالت والمعدات، 
ــيــرة لــلــعــمــاء في  وقـــد أنـــجـــزت عـــدة تــقــيــيــمــات مــعــقــدة وكــب
دقيقة  نتائج  المقيمون  ويــقــدم  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
بالمعهد  الــخــاصــة  التقييم  معايير  مــع  منسجمة  وواقــعــيــة 
مصانع  بتقييم  قــامــوا  وقــد  المعتمدين،  للمساحين  الملكي 

وآالت بمختلف القطاعات.

grnata

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

Diamond boats maintenance center 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39609023 or ARIFALI33912@GMAIL.COM

ARAD FORT RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36000154 or BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 17731285 or GFGF@BATELCO.COM.BH

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 39451865 or ALMARAYADE@GMAIL.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33950413 or JOACHIM.KONS@CTC-BAHRAIN.COM

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 38139157 or ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

Trafco Group B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 17729000 or LAYLA@TRAFCO.COM

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

 OPERATOR(MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS)
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 36552208 or mbusandal@thepalace.com.bh

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17670076 or wanakkany@gmail.com

JABEL ALI General Trade 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33328444 or JABALALI-199@HOTMAIL.COM

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

MOOSA FOR GENERAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17877444 or PC.START4@GMAIL.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

OSAMA ABDULLA AHMED AL HARAM 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
, suitably qualified applicants can contact

 17290001 or alharam_bahrain@yahoo.com

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

ACTIVE POINT BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 33655522 or FTC.BAHRAHIN@AL-FARES.COM

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

MOHAMMAD MUBASHAR AUTO SERVICES GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33699786 or MOHAMMADMUBASHAR932@GMAIL.COM

VIPERA COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34333743 or NOORAALMUSALLAM83@HOTMAIL.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM

BLUE CASTLE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 39571593 or Ali-39571593@hotmail.com

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

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

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

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

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 17313131 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 34335122 or hr@gulfsuiteshotel.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM

Farhana for toys and household utensils 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35129957 or ziiziiyo95@outlook.com

AL KRAM CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33773844 or alkramconstruction@yahoo.com

IPF Consulting W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17112165 or SOBINJOHN@GMAIL.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)
, suitably qualified applicants can contact

 66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

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

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 33119110 or hr@grandsafirhotel.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com

BARADN BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39889364 or BARADAN8@GMAIL.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact
 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com

BABU CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33515608 or EBRAHIMALBUSMAIT@HOTMAIL.COM

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17001640 or ceo@SSS.bh

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17484815 or HAWRA@EDAMA.BH

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17484815 or Edamabh@gmail.com

SAAD HUSSAIN QASEM ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33349517 or SAADALYEMNEY@HOTMAIL.COM

MASAR PLUS WELDING AND BLACKSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39683558 or REDHA20942@HOTMAIL.COM

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
, suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM
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REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CONFECTIONER

, suitably qualified applicants can contact
 17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

My Choice - Nowshad Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39677640 or fatyebrahim@hotmail.com

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216159 or ABOCONST@YAHOO.COM

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

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

 DUTY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17785961 or ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM

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

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

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

Noor albarka bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33038003 or HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM

Alsamhan trading centre 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(CURTAINS)
, suitably qualified applicants can contact

 34560617 or ABEERABDULLA_91@HOTMAIL.COM

AL AHIBAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37790021 or AHMEDYD123@GMAIL.COM

Ateer Contracting and General Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 36287603 or alteercontracting@gmail.com

House Tayeb Perfumes and oud w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 33317779 or ABRAAWI1@GMAIL.COM

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66950555 or YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM

LAMAR TOUCH FOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36457754 or lamartouchdcrcor@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM

Hatem AlTaei Restaurant & Grills 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39779494 or MJANAHI73@HOTMAIL.COM

NEW STYLE MEN SALOON 86 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217676 or SOUHAIL_1428@YAHOO.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33433664 or PRAVEEN@BUBBLESADS.COM

Bavaria Aluminium Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33207945 or ABD.AWAN90@GMAIL.COM

MABUHAY MARKETING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 38221777 or MABUHAYMARKETING.SPC@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39223848 or FASCORPWLL@GMAIL.COM

APAK FOOD AND BEVERAGE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 33971967 or JABERASC@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact
 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 contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39468818 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

Al omran marine & diving services 
has a vacancy for the occupation of

 DIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33694494 or ALOMRANMARINEBH@GMAIL.COM

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM

MOGA SKENAR WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33177222 or PAVITERGILL04@GMAIL.COM

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

 CARPENTER(DECOR)
, suitably qualified applicants can contact
 36558959 or FATEMAHAJI4@GMAIL.COM

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

 PAINTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact

 17795104 or INFO@MANCOBH.COM

RUHI INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36507373 or ibrahim.baig086@gmail.com

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM

BAHRAIN INTERNATIONAL VETERINARY ITEMS AND MEDICINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact
 77061444 or ahmedhachim58@yahoo.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36345062 or BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM

PAKLAND TRAVEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact

 66945035 or Zakir34582@gmail.com

ABU SUFIAN MAINTENANCE & REPAIRING FOR ELECTRICAL  EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35911388 or ABUSUFIAN.MAINTENANCE@GMAIL.COM

ABDUL-MATEEN PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36491714 or 12345RAJIB12@GMAIL.COM

CHALLENGERS PERFORMANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17004417 or CHALLENGERSPERFORMANCE@GMAIL.COM

FAST LINE REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36787411 or CAJOLES1974@GMAIL.COM

DR. NADIA MATAR CLINICS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39610005 or MATAR.NADIA@YAHOO.COM

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM

ESHARAT RAHMAI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36567699 or BAHADUR83122@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 39622225 or admin@isfahanigroup.com

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or HMCS2005@BATELCO.COM.BH

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact
 33448080 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33448080 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33448080 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39889555 or DONIA10002@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39699957 or a.a.qarata.bh@gmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or RASHEED@SECURICORE.BH

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66696696 or alhelalbahrain@gmail.com

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17008905 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM

FEDORA CONTRACTING & UTILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33871955 or maheshyogidas@gmail.com

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39881866 or kamc.bh@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35905665 or MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM

S S NAEEM MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33037019 or RAJAGHAYAS88@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38414576 or SHARAFALI1989@ICLOUD.COM

PAK VIEW TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
, suitably qualified applicants can contact

 33483415 or ZAHEER1966@HOTMAIL.COM

BAKSHIPUL BEST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33928247 or SHERYBAIG19@GMAIL.COM

BAKSHIPUL BEST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33928247 or SHERYBAIG19@GMAIL.COM

BAHRAIN EYES COMPUTER ACCESSORIES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 33846029 or ALMU0158@GMAIL.COM

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39440778 or JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 33629071 or HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17500794 or myra@sevenleisure.net

F.M.S MALAGA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 36237819 or STEPHENBH1980@GMAIL.COM

DAWOOD CHEEMA FOR MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33712283 or DAUDCHEEMA5423@GMAIL.COM

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17727712 or hr@mkschoolsbh.com

HABEEBA FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39078845 or ABDIMM2@GMAIL.COM

HEJAIR GROUP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17554202 or KHEJAIR@GMAIL.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

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

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

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

AL- KHEYAL DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17874443 or HUSSAIN@ALKHEYALDECOR.COM

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

2003 AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

WATSCO TANKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SITE SUPERVISING ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17333384 or MUSTAFA@MAP-RENTAL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

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

 OFFICE HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

BUSTAN FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ADVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36435550 or ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17240030 or hr@bualigroup.com.bh

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
, suitably qualified applicants can contact

 17403666 or malaali@batelco.com.bh

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

Toyota express lube B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

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

 OPERATOR (FORKLIFT)
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39659950 or INFO@HANIBH.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com

Cloud 9 Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33220923 or YEKAMAL@GMAIL.COM

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com

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

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

NOORA PHOTCOPY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 39456250 or md52525@hotmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17561222 or amin.alarrayed@edamah.com

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM
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واشنطن - أف ب

الصحـــي  الوضـــع  يســـتمّر 
األميركـــي  للرئيـــس 
ثبتـــت  الـــذي  بايـــدن  جـــو 
إصابتـــه بفيـــروس كورونـــا 
الماضـــي  الخميـــس  يـــوم 
بالتحّسن ومازال يتجاوب 
العـــاج،  مـــع  بشـــكل جيـــد 
كمـــا أعلـــن طبيبـــه الخاص 
فـــي رســـالة نشـــرها البيت 
األبيـــض. وكتـــب الدكتـــور 
كيفن أوكونور إن “أعراضه 
التحســـن”  فـــي  مســـتمرة 
اليـــوم  فـــي  أكـــد  بعدمـــا 
الســـابق أن الرئيـــس أصبح 

أفضل.
عامـــًا،   79 البالـــغ  بايـــدن  ومـــازال 
يعانـــي التهـــاب الحلق وســـعاالً وآالمًا 
فـــي العضـــات وســـيانًا فـــي األنـــف. 
ويعالـــج الرئيـــس الديموقراطي الذي 
تلقـــى تلقيحـــًا كاماً ضـــد كوفيد19-، 
بباكســـلوفيد، وهـــي حبـــوب صنعتهـــا 
شـــركة فايزر مضادة لفيـــروس. وتابع 
الطبيـــب “مـــازال يتجـــاوب جيـــدًا مع 

العاج”.
ويعمـــل هذا الدواء مـــن طريق تقليل 

قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي 
وقف تقّدم المرض.

ويوصـــى بـــه فـــي الواليـــات المتحدة 
لألشـــخاص المعرضين لخطر اإلصابة 
بشـــكل شـــديد، وهي فئة يندرج فيها 

الرئيس األميركي بسبب سّنه.
وأشار أوكونور إلى أن الرئيس مصاب 
علـــى األرجـــح بالمتحّورة “بـــي إيه.5” 
الشـــديدة  أوميكـــرون  مـــن  الفرعيـــة 
العـــدوى والتـــي تمّثـــل حوالـــي 80 % 

من اإلصابات في الواليات المتحدة.

حالة بايدن الصحية “مستمرة في التحسن”

طرابلس - وكاالت

مجموعتيـــن  بيـــن  االشـــتباكات  أدت 
الليبيـــة  العاصمـــة  فـــي  مســـلحتين 
شـــخصًا   16 مقتـــل  إلـــى  طرابلـــس، 
وإصابـــة حوالـــي 50 آخريـــن بجـــروح، 
بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة 
الصحة أمس. وقالـــت الوزارة في بيان 
والجرحـــى  الوفيـــات  “إحصائيـــات  إن 
نتيجة االشتباكات التي حصلت يومي 
الخميـــس والجمعة في طرابلس وعين 
جريحـــًا”،  و52  قتيـــاً   16 بلغـــت  زارة 
“متفاوتـــة”  إصاباتهـــم  أن  موضحـــة 
“جميـــع  أن  وأضافـــت  الخطـــورة. 
الجرحى يتلّقـــون العناية الطبية داخل 

مستشـــفيات القطـــاع العام فـــي مدينة 
طرابلـــس”. لكـــن الوزارة لـــم تحدد عدد 
المدنيين من القتلـــى والجرح. وأفادت 
خدمة اإلســـعاف واإلنقـــاذ في طرابلس 

الجمعة بمقتل ثاثة مدنيين.
ووقـــع القتـــال ليـــل الخميـــس الجمعـــة 
وتوقـــف في وقت متأخـــر من بعد ظهر 
الجمعة. لكن مواجهات جديدة اندلعت 
أمـــس )الســـبت( فـــي مصراتـــة )غـــرب( 
بحســـب وســـائل إعام محلية. وذكرت 
الصحافـــة المحليـــة أن المعـــارك جـــرت 
بيـــن فصيليـــن مســـلحين يـــدوران فـــي 

فلك المسؤولين المتنافسين.

16 قتيــــاًل 
باشتبــــاكـــــات 

مجموعتيـــــــن 
مسلحتين في ليبيا

مئـــــات 
المتظاهرين ضد 
مشروع الدستور 

بتونـــس
تونس - وكاالت

تظاهر مئات األشخاص في العاصمة 
التونســـية أمـــس )الســـبت( احتجاجًا 
على مشـــروع الدســـتور الجديد الذي 
لاســـتفتاء  ســـعّيد  قيـــس  يطرحـــه 
اإلثنيـــن، مطالبيـــن برحيـــل الرئيـــس 
الذيـــن  المتظاهـــرون  وأطلـــق  فـــورًا. 
تجمعوا بدعوة من ائتاف المعارضة 
جبهة الخاص الوطنـــي هتافات من 
و”الشـــعب  “ارحـــل”  بينهـــا خصوصـــًا 
يريد إســـقاط )الرئيس( قيس ســـعيد، 
الدســـتور”.  إســـقاط  يريـــد  الشـــعب 
وقـــال مراقبون إن عددهـــم كان أقل 
من ألف شـــخص. ولوح المتظاهرون 

بينهـــم  مـــن  وكان  الوطنـــي  بالعلـــم 
أعضـــاء منتخبون فـــي حزب النهضة 
اتهمـــوا  اإلســـامية،  المرجعيـــة  ذي 
قـــام  بأنـــه  ســـعيد  الرئيـــس  مجـــددًا 
“بانقـــاب” قبـــل عـــام. وصـــرح عمـــاد 
الخميـــري المتحـــدث باســـم النهضـــة  
“مر عام وفشل سعيد في إدارة الباد 
وتقديم رؤيـــة واضحة”. وأكد رئيس 
جبهـــة الخـــاص الوطنـــي السياســـي 
المخضـــرم أحمـــد نجيب الشـــابي أن 
“ســـعيد ســـيتلقى صفعـــة اإلثنين ألن 
الشـــعب ســـيظهر لـــه عـــدم اهتمامـــه” 

بالدستور الجديد.

تعز - األناضول

أصيب 11 طفاً، مســـاء أمس )الســـبت(، 
بقصف شـــنته جماعـــة الحوثي على حي 
ســـكني فـــي مدينـــة تعـــز جنـــوب غربـــي 
اليمن، وفق بيان لشرطة المدينة. وقالت 
الشرطة في بيانها، إن “مليشيات الحوثي 
)أمـــس  اليـــوم  مســـاء  شـــنت  اإلرهابيـــة 
الســـبت( قصفًا بربريًا ووحشيًا على حي 
زيد الموشـــكي المكتظ بالســـكان وســـط 
مدينـــة تعـــز بعـــدد مـــن قذائف الهـــاون”. 
وأضافـــت أن “القصـــف الحوثي أدى إلى 
إصابة 11 طفاً كلهم دون ســـنِّ العاشرة، 
بإصابـــات بليغـــة ومتوســـطة”. ووصـــف 
البيـــان الحادثـــة بأنهـــا “جريمـــة مروعـــة 

وآثمـــة، ارتكبت في خـــرق واضح للهدنة 
وتحدٍّ صريح لكل المعاهدات والمواثيق 
المحليـــة والدوليـــة”. و لم يصـــدر تعليق 
مـــن قبـــل الحوثييـــن بشـــأن هـــذا البيان. 
ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة 
اليمنيـــة وجماعـــة الحوثي، علـــى تمديد 
هدنـــة إنســـانية فـــي الباد مدة شـــهرين، 
بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 
2 أبريـــل الماضي. ومن أبـــرز بنود الهدنة 
الســـارية حاليًا، وقـــف إطاق النار وفتح 
مينـــاء الحديدة )غرب(، وإعادة تشـــغيل 
الرحـــات التجاريـــة عبـــر مطـــار صنعاء، 

وفتح الطرق في مدينة تعز.

اليمن: إصابة 
11 طفـــــاًل 

بقصف حوثي 
على تعــــز

البابا يزور كندا 
اليوم

يبدأ البابا فرنسيس اليوم )األحد( زيارة 
في  أيــام  ستة  تستغرق  لكندا  تاريخية 
الــمــاضــي  جــــروح  لبلسمة  “تـــوبـــة”  رحــلــة 
تــنــتــظــرهــا بـــفـــارغ الــصــبــر مــجــمــوعــات 
ــذيــن يــأمــلــون في  الــســكــان األصــلــيــيــن ال
تقديم اعتذار جديد عن مأساة المدارس 
الداخلية التي تديرها الكنيسة. ويفترض 
أن يصل البابا )85 عاًما(  إلى إدمونتون 
في مقاطعة ألبرتا حيث سيمضي ثالثة 
ــــى كــيــبــيــك ثم  أيــــام قــبــل أن يــتــوجــه إل

إيكالويت.

موسكو تنفي ألنقرة أي تورط لها في الضربات

قصف روسي ألوديسا وكييف تتهم بوتين بـ“البصق في وجه” العالم
اســـتهدفت ضربات روســـية ميناء 
كمـــا  )الســـبت(،  أمـــس  أوديســـا، 
فاديميـــر  متهمـــة  كييـــف  أعلنـــت 
بوتيـــن بـ”البصـــق في وجـــه” األمم 
المتحـــدة وتركيـــا، والتخلـــي عـــن 
تطبيـــق االتفـــاق الموّقـــع الجمعـــة 
بشأن اســـتئناف صادرات الحبوب 
العالقة بســـبب الحـــرب. ومن دون 
رد مباشـــر، نفت موسكو ألنقرة أي 

تورط لها في هذه الضربات.
وأصابـــت صواريـــخ روســـية أمس 
ميناء أوديســـا حيث تتـــم معالجة 
المعـــدة  األوكرانيـــة  الحبـــوب 
للتصديـــر، وفـــق مـــا أفـــاد الناطـــق 
باســـم الجيـــش األوكرانـــي يـــوري 

ايغنات.
مينـــاء  “قصـــف  الناطـــق  وقـــال 
أوديسا حيث تتم معالجة الحبوب 
قبل تصديرها. أسقطنا صاروخين 
وأصـــاب صاروخـــان آخـــران حـــرم 
المرفأ حيث هناك حبوب بالتأكيد”.
وأوديســـا هـــي أكبـــر مدينـــة وأهم 
ميناء على ســـاحل البحر األســـود، 
وبالتالي فهي ضرورية الســـتئناف 

صادرات الحبوب األوكرانية.
وإثـــر ذلك، اتهم الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي روسيا بأنها 

ال تفي بالتزاماتها.
وصرح زيلينســـكي خـــال اجتماع 
مع نـــواب أميركيين بحســـب بيان 
صـــادر عـــن الرئاســـة “هـــذا يثبـــت 
أمـــرًا واحـــدًا فقـــط: بغـــض النظـــر 
عمـــا تقوله روســـيا والوعـــود التي 
تطلقها، ســـتجد طرقًا لعدم الوفاء 

بها”.
وزارة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الخارجيـــة اوليـــغ نيكولينكـــو “لـــم 
يســـتغرق األمر أكثر من 24 ســـاعة 
لتخّل روسيا االتحادية باالتفاقات 
لألمـــم  قّدمتهـــا  التـــي  والوعـــود 
الوثيقـــة  فـــي  وتركيـــا  المتحـــدة 

الموقع عليها أمس في إسطنبول”.
وأضاف أّن الرئيس الروسي “بصق 
بذلك فـــي وجه األمين العام لألمم 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
والرئيـــس التركـــي رجـــب )طيـــب( 
جهـــودًا  بـــذال  اللذيـــن  إردوغـــان 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق”، مؤكـــدًا أّن 
“المســـؤولية  ســـتتحّمل  موســـكو 
الكاملـــة” فـــي حـــال فشـــل االتفاق 

على تصدير الحبوب.
غوتيريـــش  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
فيـــه  لبـــس  بشـــكل ال  “يديـــن  أنـــه 
الضربـــات”. وقـــال في بيـــان “ال بّد 
مـــن التنفيـــذ الكامل )لاتفـــاق( من 
قبـــل االتحـــاد الروســـي وأوكرانيـــا 

وتركيا”.
وفي بروكسل، اتهم وزير خارجية 
االتحـــاد األوروبـــي جوزيب بوريل 
روســـيا بتنفيـــذ هجـــوم صاروخي 
“مســـتهجن” علـــى ميناء أوديســـا. 
وكتب على تويتر أن “ضرب هدف 
أساســـي لتصدير الحبوب بعد يوم 
علـــى توقيـــع اتفاقـــات إســـطنبول، 

مـــرة  وُيظهـــر  مرفـــوض  أمـــر  هـــو 
أخرى تجاُهل روسيا التام للقانون 

الدولي ولالتزامات”.
من جهتها، نفت موسكو ألنقرة أي 
تـــورط لها في هذه الضربات. وأّكد 
وزيـــر الدفاع التركي خلوصي أكار 
“قـــال لنـــا الـــروس إن ال عاقة لهم 
على اإلطاق بهـــذا الهجوم، وإنهم 

يبحثون هذه المسألة من كثب”.

  ضربات على وسط أوكرانيا 

  لـــم يســـلم وســـط أوكرانيـــا مـــن 
الضربات الروســـية التـــي تجددت 
أمس )الســـبت( وأسفرت عن مقتل 
ثاثـــة أشـــخاص بعـــد هـــدوء فـــي 

منطقة دونباس )شرق(.
علـــى  كـــروز  13 صـــاروخ  وســـقط 
الواقعـــة  كروبيفنيتســـكي  بلـــدة 
في منطقـــة كيروفوغراد )وســـط(، 
اندريـــه  المنطقـــة  لحاكـــم  وفقـــًا 
البنيـــة  إن  وقـــال  رايكوفيتـــش. 
التحتية للســـكك الحديـــد والمطار 
بلـــدة  قـــرب  اســـُتهدفا  العســـكري 

أن  موضحـــًا  كروبيفنيتســـكي، 
أوكرانييـــن  عســـكريين  “تســـعة 

ُجرحوا وقتل جندي”.
وفـــي المجـــر، دعـــا رئيس الـــوزراء 
فيكتـــور أوربـــان أمس إلـــى إجراء 
محادثات بين واشـــنطن وموسكو 
فـــي  للحـــرب  حـــّد  وضـــع  بهـــدف 
جديـــدة  مـــرة  منتقـــًدا  أوكرانيـــا، 

عقوبات غربية يراها غير فعالة.
غـــداة  الضربـــات  هـــذه  وتأتـــي 
توقيـــع اتفـــاق لتصديـــر الحبـــوب. 
غيـــر أّن روســـيا وأوكرانيـــا وّقعتـــا 
ورقتيـــن منفصلتين تضّمان نصين 
متطابقين بطلب مـــن األوكرانيين 
الذين رفضـــوا توقيع ورقة واحدة 

مع الروس.
ورّحـــب االتحـــاد اإلفريقـــي أمـــس 
بـ”تطـــّور  مشـــيدًا  االتفـــاق  بهـــذا 
مرّحب به” فـــي القارة التي تواجه 

مجاعة متزايدة.
بيـــن  بتصديـــر  االتفـــاق  ويســـمح 
20 و25 مليـــون طـــن مـــن الحبوب 

المحاصرة في أوكرانيا.

كييف، موسكو - وكاالت

عواصم - وكاالت

أكـــدت وكالة األنباء الرســـمية اإليرانيـــة )إرنا(، بعـــد أن اعترفت 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني باختطاف ضابط في الحرس 
الثـــوري واســـتجوابه على أراضيها، اســـتجواب يـــد هللا خدمتي 
من قبل الموســـاد اإلســـرائيلي، لكنها وصفت هذا الضابط بـ”أحد 
العناصـــر التابعة للحـــرس الثوري اإلســـامي” محاولة منها الحد 
من وقع الحادث على السمعة األمنية واالستخباراتية في الباد.

وفي وقت ســـابق، نشـــرت قنـــاة “إيـــران إنترناشـــيونال” الدولية 
الناطقة بالفارسية، فيديو العترافات يد هللا خدمتي، وقالت تم 
اســـتجواب “مســـؤول بارز في الحرس الثوري اإليراني” من قبل 
عماء الموســـاد داخل إيران، والذي اعترف بالمشـــاركة في نقل 
أســـلحة من إيران إلى كل من “ســـوريا والعـــراق ولبنان واليمن”، 
كمـــا أكـــد خدمتـــي حســـب الفيديـــو أنـــه مـــن منتســـبي “الوحدة 

اللوجستية” للحرس الثوري بقيادة علي أصغر نوروزي.
ولدى اعترافها باســـتجواب هذا الضابط على األراضي اإليرانية 
وبضلوع الموســـاد فيه، زعمت وكالة  “إرنا”، مســـاء الجمعة، بأن 

من خطفوا يد هللا خدمتي كانوا من “البلطجية واألوباش”.
ووكاء  عمـــاء  اإليرانيـــة  الســـلطات  وصفـــت  ذلـــك  وقبـــل 
االســـتخبارات اإلســـرائيلية الذيـــن ينفـــذون عمليات فـــي إيران 

بـ”البلطجية واألوباش”.
على صعيد آخر ، وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر 
فـــي مناطـــق في جنـــوب غرب إيـــران، أمس، فيما شـــعر ســـكان 
مدينـــة دبـــي في اإلمارات بهـــزة أرضية خفيفـــة. وأعلن المرصد 
األميركـــي للـــزالزل، أن زلزاالً ضرب جنوب إيـــران بقوة 5.5 على 

مقياس ريختر.

زلزال يضرب بقوة 5.5 جنوب غرب البالد

اعتراف إيراني باستجواب “الموساد” لضابط بطهران

يد الله خدمتي

بغداد - أف ب

العراقـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
فـــؤاد حســـين أن لقـــاًء علنيًا ســـيعقد 
فـــي بغـــداد بيـــن وزيـــري الخارجيـــة 
ضـــوء  فـــي  واإليرانـــي،  الســـعودي 
البلـــدان  أجراهـــا  التـــي  المفاوضـــات 
فـــي العاصمـــة العراقيـــة خـــال العام 
الماضي، وذلك في مقابلة تلفزيونية 
مـــع قنـــاة كرديـــة. ويأتـــي ذلـــك بعيد 
إعان إيران تبلغها موافقة ســـعودية 
على انتقال الحوار الهادف إلى إعادة 
العاقـــات المقطوعـــة بيـــن البلديـــن، 
وفق ما أفاد وزير خارجيتها حســـين 
أميـــر عبداللهيـــان. وقال حســـين في 
مقابلـــة بّثت أمس )الســـبت(، متحّدثًا 
باللغـــة الكرديـــة “كانت هناك خمســـة 
لقاءات بين الســـعودية وإيران حتى 
اآلن، وكانـــت اللقاءات على مســـتوى 

أجهزة المخابرات واألمن”.

وأضاف “لكن هذه المرة عندما ذهبنا 
إلـــى الســـعودية التقينـــا ولـــي العهـــد 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، قـــال لنـــا 
اســـتضيفوا وزير خارجية السعودية 
لعقـــد  االيرانـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
اجتمـــاع فـــي بغـــداد”. وتابع أنـــه أبلغ 

وقـــال  بذلـــك.  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
حســـين أيضًا “نحـــن اآلن منشـــغلون 
كثيـــرًا بشـــأن محاولة إيجـــاد الوقت 
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  لدعـــوة 
ووزيـــر الخارجيـــة اإليراني وســـوف 

يجتمعان عانية”.

وفقاً لمقابلة مع وزير الخارجية العراقي... بغداد:

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية

وزير الخارجية العراقي

الفاتيكان - وكاالت
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عندما ينتصر العرب المسلمون
اختتمـــت قمـــة جـــدة لألمـــن والتنميـــة أعمالهـــا بمشـــاركة دول منظومة 
مجلس التعاون الســـت، والعراق واألردن ومصر، باإلضافة إلى الواليات 
المتحـــدة، بقيـــادة الرئيـــس بايدن، وســـط ترحيب كبير مـــن قبل الدول 
المشـــاركة التي أكدت نجـــاح أعمال القمة في تحقيـــق النتائج المرجوة 

لها.
وبنظرة ســـريعة على سياســـة وفلســـفة الدول المشـــاركة بالقمة وربطها 
بنتائج القمة، نجد أن العرب بقســـميهم “دول الخليج” و”دول التنســـيق 
العربـــي العـــراق واألردن ومصـــر”، حققوا نتائج عظيمة ســـتأتي نتائجها 
بالمســـتقبل القريب، بينما لم تحقق واشـــنطن كامل ما كانت تطمح إليه 

بمشاركتها بهذه القمة.
فالعـــرب، ولنبـــدأ بالدولـــة المضيفة المملكـــة العربية الســـعودية، حققت 
نتائـــج فاقت التوقعات، أولى هذه النتائج زيـــارة الرئيس بايدن ولقاؤه 
بالملك ســـلمان وولي العهد األمير محمد بن ســـلمان، وتمثل هذه الزيارة 
أكبر صفعة لليسار األميركي والعصابة الدولية التي أدارت حملة العداء 

ضد الرياض واألمير محمد بن سلمان. 
والعـــرب المجتمعـــون بهـــذه القمـــة أرســـلوا رســـالتين: األولـــى رســـالة 
لواشـــنطن بأن التعامل الفردي الســـابق لواشنطن سوف ينتهي، وستبدأ 
معه مرحلة التعامل الجماعي معها، حيث رسم العرب خارطة طريق ال 
يمكن لدولة ما أن تحيد عنها لمصلحتها أوال، فقد مضى عهد السياســـة 
الفرديـــة وتحقيق المصالـــح الفردية للدولة على حســـاب أمن ومصلحة 

العرب وأمنهم.
الرسالة الثانية هي للدول والقوى الدولية األخرى كالصين وروسيا، بأن 
عهـــد الوقـــوف كليا وبكل شـــيء مع واشـــنطن قد ولى، وجـــاء معه عهد 
تحقيق المصالح القومية واألمنية والسياسية واالقتصادية والعسكرية 

للعرب، أي بالتعاون مع مختلف القوى الدولية.
إن هـــذه القمـــة بشـــرت بالعب جديد على الســـاحة الدوليـــة، ليس فقط 
الســـعودية أو مصـــر، بل العرب مجتمعـــون، قمة للعرب فيهـــا كلمة تعيد 
لهم مكانتهم في صنع حضارة إنســـانية عظيمة، كما فعلوا ســـابقا حينما 
حملوا لواء نشر اإلسالم والدفاع عنه وحفظه منذ عهد الرسول الكريم 

مرورا بوقتنا الحالي وانتهاء بآخر يوم للبشرية على كوكب األرض.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

بلد الديمقراطية والشفافية
إدارة التنمية تنطلق من كفاءة األجهزة واتباع استراتيجية في التنظيم 
تـــؤدي إلـــى ظهـــور أشـــكال متعددة مـــن النجاحـــات وتحقيـــق األهداف 
المرجوة، ويقود سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه دفة العمل 
الحكومـــي وفق رؤية شـــاملة وتخطيـــط دقيق، وحكمـــة قيادته جعلت 
العمل الحكومي يســـير فـــي تناغم وتكامل، وضمان الســـير في الطريق 
الصحيـــح في المحافظة على المـــال العام ورعايته وحمايته، وذلك عبر 
التقارير االســـتقصائية التي ترفع إلى ســـموه حفظه هللا ورعاه من قبل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية، حيث يؤكد ســـموه بشكل قاطع “أهمية 
مواصلـــة تعزيز المحاســـبة والمســـؤولية في العمل الحكومي وترســـيخ 

مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام”.
إن منهجية الحكومة في الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المقصرين 
والمتجاوزيـــن مهمـــا كانـــت مواقعهـــم، منهجيـــة حازمة وصارمـــة، وكما 
ذكرنـــا مـــن قبـــل ان القيمـــة ألي مشـــروع هي المحاســـبة، ولـــن تنفع أية 
خطـــط للتنمية الشـــاملة على نحو يحقـــق التكامـــل دون الرقابة المالية 

واإلدارية التي تســـفر عن قـــوى متحركة خالقة تؤدي إلى تغييرات في 
الكم والكيف، وتكون النتيجة قوة عظمى، كما أنها الصيغة المالئمة في 
عصرنا إليجـــاد المنهج الصحيح للتقدم، وال يمكن الســـكوت والتغاضي 
أبـــدا عن المتســـببين فـــي إهدار المال العـــام وضعف الـــدور القيادي في 
الوزارات والمؤسســـات الرســـمية، في الوقت الذي تقـــوم فيه الحكومة 

برفع مستوى ما تقدمه للمواطنين من خدمات وتالفي القصور.
كل التحيـــة والتقديـــر لديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية الـــذي يواصل 
مســـيرته بنجـــاح وخطـــوات حثيثة مدروســـة في ســـبيل أداء رســـالته 
النبيلـــة والقيـــام بالمهمات الموكلة إليـــه باحترافية واســـعة، فنحن ولله 
الحمـــد في بلد الديمقراطية والشـــفافية بقيادة ســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، قائد المســـيرة المباركة، ومؤازرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه، مهندس االســـتراتيجية الشـــاملة للبناء والتطوير في 

مختلف المجاالت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حديث وزير “التربية” لـ “األهرام العربي”
لقـــاء جميل، وموســـع، وشـــامل، أجـــراه الزميل والصديـــق هاني فاروق 
الذي تشرفت بالعمل معه جنبًا إلى جنب أثناء تأسيس صحيفة الوطن 
وصعودهـــا، مع ســـعادة الدكتـــور ماجد بن علـــي النعيمي وزيـــر التربية 

والتعليم، والذي انفردت بنشره مجلة األهرام العربي أخيرًا.
وحمـــل اللقـــاء التوثيقـــي لمســـيرة التعليـــم النظامـــي البحرينـــي بالعهد 
الزاهـــر لحضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، دالالت مهمـــة، عـــن التطويـــر والنهضـــة التـــي يحققهـــا 
التعليـــم البحريني خالل عقود طويلة من العمل الجاد والمجهد، والذي 
عنـــون بــــ “ندين لمصـــر بالفضل في نهضـــة التعليم” وتلـــك حقيقة نفخر 
بها جميعًا، وقد حملت رســـائل الدكتور النعيمي كل ما يختلج بنفوســـنا 
كبحرينييـــن، فالبحريـــن وبفضـــل من هللا وســـواعد أبنائهـــا المخلصين، 
وصلت لمراتب كبيرة في حقلي التربية والتعليم، وبشـــهادة المنظمات 

العالمية واألممية.
كما أنها حظيت بعضوية مكتب التربية الدولي، وحققت قصص نجاح 
غير مســـبوقة بفترة الجائحة الصعبة، وقدرت جهود الدول واألمم في 
خدمـــة اإلنســـانية من خالل التعليـــم، عبر جائزة اليونســـكو الملك حمد 

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم.
وجاءت تجارب البحرين االستثنائية في دمج الطلبة ذوي االحتياجات 
الخاصة مع طلبة المدارس، كمؤشر على اهتمام الدولة في ضمان حق 
توفيـــر التعليـــم للجميـــع، وتلبيـــة االحتياجـــات التعليمية لـــكل األعمار، 
وتحقيـــق تكافؤ الفرص والمســـاواة بين الجنســـين، وتوفير كل المراكز 

والخطط الالزمة لمراحل األمية، وتقوية القراءة للكبار.
مـــا يحدث بهذه البقعة المضيئة من العالـــم، هو مواكبة ذكية وطموحة 
للمســـتجدات التربوية والتعليمية في العالم، واالستفادة منها، ودمجها 
بالتجارب الوطنية لتعنون بمبادرات مميزة، وثقت عالقات مؤسســـاتنا 
التعليمية مع نظيراتها حول العالم، وأثرت مشـــاريع الوزارة، وســـاعدت 
منتسبيها األوفياء على االرتقاء بمخرجات التعليم النظامي، وتحديثه، 

ووصوله إلى مكانته المتقدمة اآلن.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ترك مســـافة آمنة، جملة تتكرر كثيرًا في النشـــرات التوعوية، ســـواء 
فيما يتعلق باألمور الطبية الوقائية أو من خالل اإلعالنات اإلرشادية. 
إن المسافة اآلمنة من شأنها أن تحافظ على توازن المركبة إن حدث 
أمـــر مفاجئ في الطريق، وهي كذلـــك المالذ اآلمن عند التعرض ألية 
اختناقات بشـــرية، وهي بمثابة طوق النجـــاة لتفادي بعض األمراض 

المعدية.
المســـافة اآلمنـــة، مطلـــب مهم في حياة الفرد بشـــكل عـــام، لكن تبرز 
أهميتهـــا بشـــكل ملـــح عندمـــا نتطـــرق للعالقـــات الشـــخصية وكيفية 
التعامـــل مع األنماط المختلفة منها، ناهيك عن كونها درع األمان في 
المحافظـــة علـــى توازن العالقـــات االجتماعية من االنهيـــار والترابط 

األسري من التفكك.
ترك مســـافة آمنة عند التعامل مع اآلخرين جدير بأن يجنب اإلنسان 
الكثيـــر مـــن المتاعـــب قبل وقوعهـــا، ويوفر عليه الجهـــد عند الحاجة 
لعالجها، وال شك أن عالقاتنا مع من حولنا تختلف باختالف مواقعهم 
في ســـلم أولوياتنا، وعليه فإن قرب المســـافة اآلمنة أو بعدها يعتمد 
كذلـــك علـــى درجة تقييمنـــا المواقـــف وتقديرنا العواقب. مـــن منا لم 

يختلـــف مـــع صديـــق أو زميـــل أو حتى مـــع قريب؟ فكم مـــن صداقة 
تعكر صفوها وغاب أنســـها بســـبب تزاحم المســـافات وعدم االحتراز 
في مراعاة الخصوصيات، فسد الذرائع أمام المتطفلين صمام األمان 
في المحافظة على خصوصياتنا حيال أصحاب الفضول، وترك الباب 
مواريـــًا أحيانـــًا مـــن شـــأنه أن يحافظ على اســـتمرار بعـــض العالقات 

المتذبذبة حتى تستقر.
نحتاج أحيانًا إلى شـــيء من الجرأة عند اتخاذ القرارات، فبتر ســـاق 
المريـــض مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى حياتـــه، والصدمـــة الكهربائية 
تنعـــش المريض أحيانًا، فديمومة العالقات بحاجة لشـــيء من تباعد 
المســـافات وقلـــة الترداد حتـــى تنتعش وتـــزداد الِصـــالت، وال يتأتى 
ذلك إال بحســـن تقديرنا في تحديد مقدار المســـافات. لن نفشـــي سرًا 
لـــو قلنـــا إننا فـــي زمن يفتقر إلـــى الترابط االجتماعـــي المعهود، حتى 
العالقات األســـرية شـــابها شيء من الفتور وعدم االكتراث، ولعل من 
أبرز أسبابها إغفالنا جانب التقييم والمراجعة في جدوى عالقاتنا مع 
من حولنا ومدى استعدادنا إلبقاء الجيد ودرء الرديء منها، فاإلبقاء 

على مسافة واحدة من الجميع ليس أمرا محمودا.

عصام عبداهلل

المسافة اآلمنة

jarat8alam 
@gmail.com

ال نســـتطيع أبدا أن ننكر فضل الصحافة في صقل المواهب وصناعة 
النجـــوم، فمن المدارس الصحافية خرج أهم إعالميي العالم، ولطالما 
أكـــدت من وجهة نظري الخاصة ومن خالل التجربة أن المذيع الجيد 
يحتاج أن يكون صحافيا جيدا في أصله، ذلك أن العمل في الصحافة 
يوســـع المدارك ويلمع أجندة العالقات العامة، كما أن الصحافة كانت 
النبـــض األول للشـــارع قبـــل ظهور الوســـائل التقليدية األخـــرى ومنها 

اإلذاعة والتلفزيون.
حاليا تواجه الصحافة في العالم بأسره عددا كبيرا من المشاكل، منها 
ظهور وسائل التواصل االجتماعي التي تمثل اإلعالم الحديث، حيث 
عملـــت على تســـهيل تـــداول األخبار بســـرعة البرق بـــدل االنتظار ٢٤ 
ســـاعة، وهي الدورة الوقتية لطباعة الصحف يوميا، ورغم ما تعانيه 
الصحافـــة الورقية مـــن انخفاض المبيعات حول العالـــم، إال أنها حاليا 
تعمل جاهدة على مواكبة العصر من خالل بث تقاريرها الخاصة على 
مواقعها الرســـمية على شبكة اإلنترنت، ال أســـتطيع أن أجزم بفاعلية 
هـــذا الوضـــع، لكنه يلقى استحســـانا وقبـــوال من العامـــة كونها طريقة 

جديـــدة لمواكبـــة التغييرات والوصول إلى الجمهور األكبر باألســـلوب 
الجديـــد. وتتنـــوع القوالب الصحافيـــة بين خبر وعمـــود وتحقيق، إال 
أن قالب التحقيق االســـتقصائي يأتي في المرتبة األولى كونه يبحث 
عـــن الحقائـــق باألدلة الواضحة، وفي مواضيـــع محددة وخاصة بتلك 
الجريدة دونا عن غيرها، وال ينسى التاريخ عددا كبيرا من المواضيع 
الصحافيـــة العالميـــة التـــي بـــرزت في قالـــب الصحافة االســـتقصائية 
وساهمت في فضح فساد أو سن قانون أو الوصول إلى حلول معينة.
وطرحت “البالد” مؤخرا جائزة للتحقيق الصحافي االســـتقصائي في 
دعوة مباشـــرة منها إلشـــراك اإلعالميين وطلبـــة وطالبات اإلعالم في 
خوض خضم هذه التجربة االستثنائية التي ستساهم بشكل إيجابي 
فـــي رفـــع مســـتوى االهتمـــام بعـــدد كبير مـــن القضايـــا المحليـــة التي 
تشـــغل المجتمع وتحتـــاج إلى صوت يمثلها ويوليهـــا االهتمام الكبير، 
وهـــي فرصـــة حقيقية لكل المهتمين بهذا المجـــال لإلثراء فيه ووضع 
المجتمع وراحته وأولوياته نصب عين القاصي والداني، فهذا هو دور 

اإلعالم والصحافة بالتحديد في تنمية المجتمعات.

د.سمر األبيوكي

أهمية الصحافة االستقصائية
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المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ خليفـــة  برعايـــة وحضـــور ســـمو 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة محافظ 
الجنوبيـــة، اختتمـــت بطولـــة  المحافظـــة 
البـــادل  لرياضـــة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
مســـتوى  علـــى  األولـــى  للمـــرة  المقامـــة 
المحافظـــة وذلـــك علـــى ملعـــب )ذا بـــادل 
أرينـــا(، بمشـــاركة متميـــزة مـــن الالعبيـــن 
عـــدد  وبحضـــور  والهـــواة،  المحترفيـــن 
ومســـؤولي  والشـــخصيات  األهالـــي  مـــن 
غفيـــر  جمهـــور  جانـــب  إلـــى  المحافظـــة 
حيـــث  البـــادل،  برياضـــة  المهتميـــن  مـــن 
أســـفرت البطولة عن مســـتويات متقدمة 
لقبهـــا،  علـــى  المتنافســـين  مختلـــف  مـــن 
محققة صدًى واســـعًا وتفاعـــالً كبيرًا لدى 

الرياضيين والمتابعين لهذه البطولة.
محافـــظ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المحافظـــة  بـــأن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
ســـباقة في احتضـــان المبـــادرات المميزة 

واالستثنائية خالل فصل الصيف، لضمان 
فصـــل  اســـتثمار  بأهميـــة  الوعـــي  تعزيـــز 
الصيف من خالل إقامة هذه البطولة، إلى 
جانـــب تدعيم أطـــر الشـــراكة المجتمعية، 
بمـــا يرفـــد أهـــداف المحافظـــة ورســـائلها 

لخدمة مجتمع المحافظة.

ونوه ســـمو المحافظ بـــأن البطولة حققت 
أهدافها المنشـــودة الرامية إلى اكتشـــاف 
المواهب التنافســـية ورعايتها، مما يسهم 
فـــي إعـــداد جيـــل مـــن المواهـــب الواعدة 
وإتاحـــة  ووطنهـــم،  مجتمعهـــم  لتفيـــد 
المجـــال للجميـــع إلبراز قدراتـــه الرياضية 

أو  واالجتماعيـــة ســـواء مـــن محترفيـــن 
هـــواة، مقدمـــًا شـــكره وتقديـــره  لجميـــع 
المشاركين بالبطولة، والقائمين عليها من 
موظفـــي المحافظـــة وجميـــع المتعاونين 

فيها. 
 بعدهـــا، قـــام ســـمو محافـــظ المحافظـــة 

ببطولـــة  الفائزيـــن  بتكريـــم  الجنوبيـــة 
المحافظـــة الجنوبية للبـــادل، حيث حقق 
المركز األول في البطولة لفئة المحترفين 
كلٌّ من: خليفة رشـــدان، وراشد العبيدلي، 
والمركـــز الثانـــي: عبـــدهللا محمـــد أحمـــد 
، وطـــارق عبدالحميـــد، والمركـــز الثالـــث: 

أحمـــد محمـــد أحمـــد، وهشـــام زينـــل، في 
حيـــن حقـــق المركز األول لفئـــة الهواة كلٌّ 
بـــدر عبدالعـــال، وجابـــر عبدالعـــال،  مـــن: 
والمركـــز الثانـــي: نادر عبدالعـــال، ومحمد 
ناجـــي األميـــن، والمركـــز الثالـــث: عبدهللا 

المناعي، وسلمان المناعي.

سمو محافظ الجنوبية يتوج الفائزين

تقام للمرة األولى على مستوى المحافظة بمشاركة محترفين وهواة

سمو محافظ الجنوبية يرعى ختام بطولة المحافظة لـ“رياضة البادل”

الكابتن علي عاشور لبرنامج “خلك رياضي”:

هناك مـن يحـــاول استفزازنـــا 
ولكننـــــــا متحـــــدون في الرفـــــاع

مواقــف الفتــة أطلقهــا الكابتــن علي عاشــور مــدرب نادي الرفــاع لكرة 
القــدم خــال مشــاركته فــي برنامــج “خلــك رياضــي مــع بــدور عدنــان” 

وســوف يوافيكم القسم الرياضي بتفاصيل الحلقة في تغطية شاملة 
يوم غٍد )اإلثنين(.

ــيــن ــيــجــي ــُت مــــفــــاوضــــات جــــديــــة الســـتـــقـــطـــاب العـــبـــيـــن خــل ــ ــ ــري ــ ــ أج

ــي أي مــوقــع ــن فــ ــري ــح ــب ــل ــل ل ــي ــم ــج ــرد ال ــ ــعــد لـ ــور مــســت ــاشــ ــ عـــلـــي ع

ــــي عـــــاشـــــور فـــنـــيـــًا ــل ــ ــة ع ــشـ ــاقـ ــنـ ــم مـ ــهــ ــ ــق ل ــ ــح ــ ثــــاثــــة أشـــــخـــــاص ي

ــدًا ــ جـ عـــالـــيـــة  ــاءة  ــ ــفـ ــ كـ وذو  ــيـــز  مـــمـ ــي  ــ ــال ــ ــح ــ ال الـــبـــحـــريـــن  مـــــــدرب 



أبـــدى المـــدرب الوطنـــي بكـــرة اليد عصـــام عبدهللا، 
تفاؤلـــه بتحقيق منتخبنـــا الوطني للشـــباب نتيجة 

الفوز واللقب على نظيره الياباني مساء اليوم.
وقـــال عبدهللا فـــي تصريح لــــ “البالد ســـبورت” إن 
المباراة نهائية وال تقبل القســـمة على اثنين، ولكن 
بناًء على المعطيات السابقة لمباراة منتخبنا أمام 
اليابان بدور المجموعات ثم الســـعودية بنصف 
النهائـــي، يعطينا مؤشـــًرا بقـــدرة “األحمر” على 
الفـــوز، خصوًصا في ظل الضغـــط الجماهيري 

البحريني، الذي سيكون مساعًدا لالعبينا.

وبيـــن عصام “على منتخبنا أن يكون واثقه بنفســـه وإمكاناته 
ويظهر بصورة قوية وقليلة األخطاء، وال يعطي اليابان فرصة 
التقـــدم وتســـيير المجريات لصالحـــه بالطريقة التـــي يريدها، 
كون هـــذا األمر حدث من خالل مباراة اليابان األخيرة، حيث 
أخذ فارق األهداف لصالحه منذ البداية أمام الكويت وفرض 
أســـلوبه لينهي اللقاء لصالحه”، موضًحا أن المنتخب الياباني 
إذا تحصـــل علـــى فرصة التقدم فإن مجاراته ســـتكون صعبة، 
فيمـــا لو كانـــت النتيجة متقاربة فإنه يقع فـــي األخطاء ويقل 
أداؤه، كمـــا حـــدث ذلك تماًما في المبـــاراة التي جمعتهما بدور 

المجموعات.

عصام: متفائل بالفوز وتحقيق اللقب

 17 اآلســـيوية  البطولـــة  شـــهدت 
للشـــباب لكرة اليد، تواجـــد الطاقم 
التحكيمي القاري األوزبكي حســـن 

وحسين إسماعيلوف.
هـــذا الطاقم األوزبكـــي ورغم صغر 
سنهم إال أنهما جيدان في إدارتهما 
 3 لهمـــا  أســـند  حيـــث  للمباريـــات، 
مباريـــات حتـــى اآلن فـــي البطولة، 
اثنتين في الدور التمهيدي والثالثة 
كانت في الدور نصف النهائي التي 

جمعت منتخبّي الكويت واليابان.
كانـــا  “التـــوأم”  أن  تكمـــن،  القصـــة 
يلعبـــان بصفـــوف منتخـــب بالدهما 
وتحديـــًدا   2016 العـــام  فـــي  فـــي 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية للناشـــئين 
لكرة اليـــد التي أقيمـــت في مملكة 
البحريـــن وحقـــق منتخبنـــا حينهـــا 
اللقـــب، وبعـــد 6 ســـنوات على ذلك 

هما اآلن ضمن األطقم اآلسيوية.
ولدى ســـؤال “البالد سبورت” حول 
ســـبب تغييـــر وجهتهـــم مـــن اللعب 
إلـــى التحكيم، أشـــار “التـــوأم” أنهما 
قـــررا التوقف عـــن اللعب والدخول 
في هذا المجال بســـبب شـــعورهما 
أكبـــر  بصـــورة  النجـــاح  بتحقيـــق 
كونهمـــا “إخـــوان” ولديهـــم التفاهم 
وهـــذا  بينهـــم،  فيمـــا  واالنســـجام 
سيســـاعدهم فـــي إدارة المباريـــات 

مع بعضهما البعض.
موعـــد  علـــى  “التـــوأم”  وســـيكون 
فـــي نهايـــة الشـــهر الجـــاري، حينما 
يكونان ضمـــن األطقـــم التحكيمية 
فـــي بطولـــة كأس العالم للناشـــئات 
التـــي ســـتقام في مســـدونيا، حيث 
ســـتكون لهمـــا بمثابـــة االختبار في 
الدوليـــة،  الشـــارة  علـــى  الحصـــول 
وذلك على ما ســـيقدمانه في إدارة 

المباريات.

قصة التوأم األوزبكي “إسماعيلوف”!

يواجه منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد 
اليوم )األحد( نظيره الياباني، في المباراة 
النهائية للبطولة اآلسيوية 17 عند الساعة 
7.00 مســـاًء، وقبلهـــا يتواجـــه المنتخبـــان 
الكويتـــي والســـعودي وجًهـــا لوجـــه علـــى 
الميدالية البرونزية في تمام الساعة 4:30 
عصـــًرا وذلـــك علـــى صالـــة مدينـــة خليفة 

الرياضية بمملكة البحرين.

تحقيق الكأس الثانية

تأريخًيـــا، منتخبنا لم يحقق لقب هذه 
الكأس إال مرة واحدة فقط وذلك في 
العام 1998 حينما اســـتضافت مملكة 

البحرين منافساتها.
“األحمر” شارك في 11 بطولة آسيوية 
على مستوى الشباب، وبخالف نسخة 
العـــام 1998، فإنـــه اســـتطاع الخروج 
بالمركز الثاني في بطولة العام 1994، 
وآخر مشاركاته كانت في العام 2018 
والتي أقيمت بصاللة وقد احتل فيها 

المركز الثالث.
ودون شـــك، أن منتخبنـــا يســـعى مـــن 
خـــالل وصولـــه للمبـــاراة النهائيـــة إلى 
كســـر الصيـــام الذي حـــال بينـــه وبين 
الـــكأس ودام 24 عاًمـــا منـــذ النســـخة 
التي ُتوج فيها باللقب األول، وتحقيق 

الكأس للمرة الثانية في تاريخه.
اليابانـــي  المنتخـــب  المقابـــل،  وفـــي 
الذي شـــارك بكل نســـخ البطوالت منذ 
مـــازال   ،1988 العـــام  فـــي  انطالقهـــا 
رصيـــده صفـــًرا مـــن األلقـــاب، ويعتبر 
المركز الثاني هـــو أفضل المراكز التي 
حققهـــا، وكان ذلك فـــي بطولة صاللة 

األخيرة.

حسابات النهائي مختلفة

دون أدنـــى شـــك، أن المبـــاراة النهائية 
تختلـــف حســـاباتها ونظرتهـــا الفنيـــة، 
عـــن المواجهـــات الســـابقة، وهـــذا مـــا 
ســـينطبق على لقاء منتخبنا واليابان. 
فالمنتخبـــان تواجهـــا مـــن خـــالل دور 

النتيجـــة  انتهـــت  وقـــد  المجموعـــات 
بالتعادل )31/ 31(، وحينها كانا يلعبان 
علـــى صـــدارة المجموعة فقـــط بعدما 
ضمنـــا التأهـــل لنهائيـــات كأس العالـــم 
لـــدى  اليـــوم  ولكـــن حســـابات   ،2023
الجهازيـــن الفني ســـتكون أكبـــر وأكثر 
المبـــاراة  كونهـــا  وأهميـــة؛  حساســـية 
النهائيـــة األخيـــرة، وال يوجـــد مجـــال 
التعويـــض،  أو  األخطـــاء  الرتـــكاب 
وكالهمـــا يســـتهدف تتويـــج جهـــوده 

بإحراز اللقب.

“األحمر واليابان” في سطور

واليابـــان  لمنتخبنـــا  العـــام  المســـتوى 
قـــد يكـــون متســـاويا بينهما فـــي هذه 
البطولة بدليل مـــا قدماه وحققاه في 
المباريات السابقة. فمنتخبنا واليابان 
بعد مبارياتهما أمام باكســـتان والهند، 
ظهـــرا بصـــورة أفضـــل وأقـــوى “فنيـــا 
مواجهتهمـــا  مـــن  بـــدًءا  ـــا”،  وتكتيكيًّ
اليابـــان  ظهـــر  وبعدهـــا  المباشـــرة، 

بصـــورة مميـــزة للغايـــة بالـــدور قبـــل 
بالكويـــت،  الهزيمـــة  وأنـــزل  النهائـــي 
وفـــي المقابل منتخبنـــا هو اآلخر قدم 
أفضل مســـتوياته بالبطولة من خالل 
الســـعودية وكســـبها بجـــدارة  مبـــاراة 

واستحقاق.
لكليهمـــا  التصاعـــدي  األداء  هـــذا 
ووصولهمـــا للموقعـــة الختاميـــة بهذه 
القوة، ينـــذر بمواجهة صعبـــة ومثيرة 
ونديـــة بأرضيـــة الميـــدان، وقـــد تمتد 
األشـــواط  حتـــى  المواجهـــة  بينهمـــا 

اإلضافية.

سالحنا “الهدوء والتركيز”

منتخبنـــا أمـــام اليابان، يحتـــاج للهدوء 
التـــام والتركيـــز فـــي معاملـــة ومقارعة 
العبيـــه، حيث هذا الســـالح هـــو مفتاح 
منتخباتنـــا  ومواجهـــات  عليـــه،  الفـــوز 
الوطنية الســـابقة في مختلف المحافل 

أكبر دليل على ذلك.
فمنتخب اليابان يعتمد بالدرجة األولى 

على االنطالقات والتحركات الســـريعة 
لهـــا حـــدود،  ليـــس  وبصـــورة جنونيـــة 
ومجاراته في ذلك يعتبر انتحاًرا؛ كونه 
يســـتنزف الكثيـــر مـــن الطاقـــة البدنية 
والذهنيـــة بأقـــل وقت، وهذا من شـــأنه 
أن تؤثر على أداء المنتخب كمجموعة 

عموًما وكأفراد خصوًصا.
نعم، الهـــدوء وضبط األعصاب وتقليل 
ارتـــكاب األخطـــاء المتعمـــدة وتجنـــب 
عقوبـــات اإليقاف مع التنظيم الدفاعي 
والهجومي بتركيز عاٍل، واستغالل كل 
الفـــرص المؤاتيـــة لهز شـــباكه وإحداث 
الفـــارق بالنتيجـــة، ســـيؤدي إلـــى هدف 

االنتصار بكل تأكيد.
البحرينـــي  الرياضـــي  الشـــارع  آمـــال 
والخليجـــي مًعـــا، معقـــودة بـــأن يبقـــى 
طالمـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الـــكأس 
هـــو موجود هنـــا، وهذا ســـيتحقق عبر 
ســـواعد وجهـــود وتضحيـــات العبينـــا 
األبطـــال ومـــن خلفهـــم الجهـــاز الفنـــي 
القديـــر بقيـــادة الخبـــرة عـــادل الســـباع 

ومعاونه رائد المرزوق.

رهاننا على الجمهور البحريني

علـــى  معقـــودة  اآلمـــال  كانـــت  إذا 
ســـواعد العبينـــا بتحقيق الـــكأس من 
أرضيـــة الميـــدان، فـــإن الرهـــان قائـــم 
علـــى الجمهـــور البحرينـــي، أن تكـــون 
له الكلمـــة العليا والبصمة الذهبية في 
ذلك من مدرجات صالة مدينة خليفة 

الرياضية.
ومـــا يحققـــه الجمهـــور حتـــى اآلن مع 
منتخبنـــا للشـــباب مـــن حضـــور غفيـــر 
ومـــؤازرة ومســـاندة كبيـــرة مـــا هو إال 
أمـــٍر طبيعـــي للغايـــة؛ كونـــه معـــروف 
بذلك ومدرجات صالـــة مدينة خليفة 
الرياضيـــة أكبـــر شـــاهد عليـــه. إذ مـــن 
المؤمل أن تمتلئ المدرجات عن بكرة 
أبيها من ِقبل جمهورنا وبوقت طويل 
عـــن موعـــد المبـــاراة، ليكمـــل لوحتـــه 
التـــي رســـمتها فـــي  الفنيـــة الجميلـــة 
البطولة، ويكون ختامها مسك بفرحة 

الكأس.

“األحمر” يسعى لكسر صيــام دام 24 عــاًمـــا
يواجه اليابان في الموقعة النهائية اآلسيوية لكرة اليد

علي عيد: هذه نصيحتي لالعبي منتخبنا

كوريا الجنوبية خامًسا واليوم موقعة “البرونزية”
علي عيد

لقاء باكستان والهند
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علي مجيد

سبورت

التوأم حسن وحسين إسماعيلوف

أكـــد نجـــم منتخبنا ونـــادي النجمة لكرة اليـــد علي عيد أن 
المنتخبين األفضل في البطولة وهما البحرين واليابان قد 
وصال لهذه المرحلة بكل جدراة واســـتحقاق عطًفا على ما 

قدماه في المباريات السابقة.
وقال عيد في تصريح لـ “البالد سبورت” إن نتيجة مواجهة 
الطرفين في دور المجموعـــات التي انتهت بالتعادل دليل 
على تقارب المستوى بينهما، ومباراة اليوم ستكون صعبة 
لكليهمـــا والجزئيات الســـيطة هـــي التي ســـتحدث الفارق، 
وعلى منتخبنا أن يدخل اللقاء بقوة وتركيز واجتهاد كبير 

كمـــا حدث في لقاء الســـعودية األخيـــر، ويتفادى األخطاء 
التي وقع فيها في مباراة اليابان السابقة.

وبيـــن عيـــد “علـــى العبينـــا أن يضعوا فـــي اعتبارهـــم أنهم 
البطولـــة، وأن  للغايـــة فـــي هـــذه  وصلـــوا لمرحلـــة مهمـــة 
بتحقيقهم للقب ســـيدخلون التاريخ وســـيدون أســـماؤهم 
في هذه النســـخة التي ســـتظل حاضرة بـــكل األذهان، كما 
أنهـــا ســـتكون دافـــع معنوي كبيـــر لمســـتقبلهم الذي يبشـــر 
بالخيـــر، متمنًيـــا أن يوفقـــوا فـــي مباراة اليـــوم ويخرجون 

بنتيجة االنتصار.

حقق منتخبا كوريا الجنوبية وباكســـتان نتيجة الفوز 
علـــى نظيرهمـــا إيـــران والهنـــد فـــي مباراتـــّي تحديد 
المراكز للبطولة اآلسيوية 17 لكرة اليد التي تحتضنها 

صالة مدينة خليفة الرياضية بمملكة البحرين.
ففي المباراة الثانية حقق المنتخب الكوري الجنوبي 
نتيجة االنتصار على حســـاب نظيره اإليراني بنتيجة 
)26/33( بعدمـــا أنهـــى كوريـــا الشـــوط لصالحـــه أيًضا 
بفـــارق 6 أهـــداف )11/17(، وعليـــه حـــّل الكـــوري في 

المركز الخامس فيما إيران جاء بالمركز السادس.
وفـــي المباراة األولى، اكتســـح المنتخب الباكســـتاني 
نظيـــره الهندي بنتيجة )30/38( بعدما انتهى الشـــوط 

األول لصالح الفائـــز بفارق 9 أهداف )10/19(، وبذلك 
الثامـــن  والهنـــدي  الســـابع  المركـــز  باكســـتان  احتـــل 

واألخير.
وستقام اليوم )األحد( مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابـــع التي ســـتجمع منتخبّي الكويت والســـعودية 
في تمام الساعة 4 عصًرا. ومن المؤمل أن تكون هذه 
المواجهـــة المتجـــددة، قويـــة ومثيـــرة بينهما في ظل 
امتالكهما للعناصر المميزة التي تصنع الفارق وتحقق 
الفـــوز والظفر بالميداليـــة البرونزية. يذكـــر أن مباراة 
دور المجموعات التي جمعتهما انتهت لصالح األزرق 

الكويتي.

سبورت

سبورت

سبورت

عصام عبدالله
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طارق البحار

أسامة الماجد

Op�  البوستر الرسمي األول لفيل م
penheimer من إخراج المبدع 

كريستوفر نوالن، قادم في 21 يوليو 
2023. تدور أحداث العمل في إطار 
درامي حول السيرة الذاتية وقصة 

العال م األمريكي روبرت أوبنهايمر 
ودوره في تطوير القنبلة الذرية. 

الفيل م من بطولة: كيليان مورفي، 
روبرت داوني جونيور، إميلي بالنت، 

مات ديمون، فلورنس بيو، رامي 
مالك، وغيره م الكثير.

tariq_albahhar

أعلن األمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله اختيار  «
الفنان المسرحي العراقي جواد األسدي ليكون صاحب النسخة 

السادسة عشرة من رسالة اليوم العربي للمسرح للعام 2023، والذي 
يصادف العاشر من يناير، حيث سيلقي الكاتب والمخرج المسرحي 

الكبير رسالته في هذا اليوم خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة من 
مهرجان المسرح العربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح 

بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة واالتصال المغربية في مدينة الدار 
البيضاء. 

وقد عبر إسماعيل عبد الله عن اعتزازه بالقامة العربية المتميزة جواد  «
األسدي، صاحب البصمة اإلبداعية المعروفة في المسرح العربي إضافة 

إلى إبداعاته النظرية، مؤكداً أن الهيئة العربية للمسرح ومنذ انطالقة 
هذا اليوم المهم في روزنامة المسرح العربي، حرصت على إعطائه 
أهمية تليق بواقع المسرح العربي وتطلعاته ومكانته في الخارطة 
العالمية، وقد اعتمد وزراء الثقافة العرب العاشر من يناير مناسبة 

عربية للمسرح يتم االحتفال بها في كافة الدول العربية.

وذكر األمين العام أن الهيئة قد أصدرت كتابًا توثيقيا يضم بين دفتيه  «
كل هذه الرسائل، لتكون زاًدا ومرجًعا لكل المسرحيين على مدار السنين

بعد مرور ثالث سنوات على الموس م 
األخير من المسلســـل األول لعشـــاق 
 Game of Thrones التلفزيـــون 
مـــع سلســـلة   HBO شـــبكة  تعـــود   ،
جديدة مكملة طال انتظارها، باس م 
House of the Dragon  الـــذي 
تـــدور أحداثـــه قبـــل مئات الســـنين 

مـــن أحـــداث المسلســـل األصلي، 
وسيقدم مجموعة جديدة 

الشـــخصيات،  تماما من 
لقصـــة  يـــؤرخ  حيـــث 

األهليـــة  الحـــرب 
“تارغاريـــن”،  فـــي 
ليكـــون واحـــدًا مـــن 
التـــي  المسلســـالت 

يترقبهـــا الجمهور في 
صيف هذا العام.

أنفقـــت الشـــبكة أكثـــر من 30 
مليون دوالر على تصوير المسلسل 
المشـــتق من سلســـلة لعبـــة العروش 
لعـــدة  التطويـــر  قيـــد  كان  والـــذي 
ســـنوات )على الرغ م من أن العنوان 

قـــد تغيـــر عدة 
خـــالل  مـــرات 
تلـــك العملية(، 
فـــي  ويعتمـــد 
األول  المقـــام 
على كتاب ل م يت م 
عـــام  حتـــى  إصـــداره 
2018 بعنوان “النار والدم”، 
بحسب العبقري خلف هذه السلسلة 
جـــورج آر. مارتـــن، باالضافـــة إلـــى 
ريـــان كونـــدال وصوال إلـــى أحداث 

حلقـــات،   10 فـــي  المسلســـل  هـــذا 
ويرويـــان فيها أحدثـــًا جرت قبل ما 
 Game يزيـــد عن قرنين من أحداث
of Thrones  كمـــا يســـلطان الضوء 
على تاريـــخ عائلة “تارغاريان” التي 
بمســـاعدة  “ويســـتروس”  حكمـــت 
التنانيـــن، ويقـــول عنـــه  جـــورج آر. 
مارتـــن “إنـــه مظل م، وقـــوي، وعميق 
ســـيعرض  و  عاليـــة”.  بفانتازيـــا 
المسلســـل الكبير في 21 أغســـطس 

المقبل.

مسلسل “House of the Dragon”.. في االنتظار

تبدأ منصة نتفليكس عرض مجموعة 
جديـــدة مـــن األفـــالم تحـــت عنـــوان 
“ألنهـــا أبدعت” ابتداء من الســـابع من 
شـــهر يوليو الجاري تتضمن 21 فيلمًا 
لمبدعات في مجال إنتاج األفالم من 

مختلف أرجاء العال م العربي.
وتشـــمل المجموعة أعمااًل لُمخِرجات 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
الكويـــت،  األردن،  مصـــر،  الجزائـــر، 
المملكـــة المغربية، الســـودان، تونس، 

فلسطين، سوريا ولبنان.
“حرمـــة”  فيلـــ م  المجموعـــة  وتضـــ م 
كامـــل،  عهـــد  الســـعودية  للمخرجـــة 
و”بنـــت وردان” للمخرجـــة الكويتيـــة 
ميساء المؤمن، وفيل م “ليالي بال نوم” 
للمخرجـــة المصريـــة ماجـــي مرجان، 
وفيلـــ م “الغرفة” للمخرجـــة الجزائرية 
لطيفـــة ســـعيد، وفيلـــ م “بيت ســـلمى” 
عليـــان،  هنـــادي  األردنيـــة  للمخرجـــة 
وغيرهـــا الكثيـــر. وتهـــدف المجموعة 
إلـــى منـــح المزيد من النـــاس الفرصة 
لرؤية انعكاس حياته م على الشاشة، 
وجـــذب جمهـــور جديد للتعـــرف على 
والمخرجـــات  الروائيـــات  أعمـــال 
العربيـــات. وتتميـــز قصـــص األفـــالم 
التـــي تنقســـ م بيـــن أعمـــال وثائقيـــة 
ودرامية، بمناقشتها مواضيع تالمس 
قضايا المرأة في جميع أنحاء العال م، 
لتجمعهـــن مًعـــا مـــن خـــالل محتـــوى 
مؤثـــر وجميـــل يعّبر عـــن اهتماماتهن 
وشـــغفهن، ضمن طابع وبصمة عربية 

أصيلة.
فـــي الفيل م الوثائقـــي “احكيلي” تأخذ 
ماريان خوري المشـــاهدين في رحلة 

مشـــوقة عبـــر ذاكـــرة خالهـــا الراحـــل، 
المخرج الســـينمائي المصري يوســـف 
شـــاهين، بينمـــا تحملنا نرجـــس نّجار 
في جولـــة عبر تاريخ شـــمال إفريقيا 
لتطـــرح  موطـــن”  “بـــال  فيلمهـــا  فـــي 

أفكارها من وجهة نظر نسائية.
وتقّدم أفالم مثل “فيال توما” لســـهى 
عـــارف، و”مجنـــون فرح” مـــن إخراج 
ليلى بوزيـــد، والفيل م الدرامي متعدد 
للمخرجـــة  “باركـــور”  الشـــخصيات 
“الســـت”  وفيلـــ م  زعمـــوم،  فاطمـــة 
لســـوزانا ميرغني، رؤيـــة جديدة غير 
مســـبوقة عـــن الحياة مـــن وجهة نظر 

نسائية مميزة.
وقالت نهى الطيب مديرة االستحواذ 
علـــى المحتـــوى فـــي منطقة الشـــرق 
األوسط وشـــمال إفريقيا وتركيا لدى 
نتفليكـــس “نحـــن فخـــورون بقدرتنـــا 
القصـــص  مـــن  مزيـــد  تقديـــ م  علـــى 
والتـــي  عربيـــات،  أفـــالم  لمنتجـــات 
يمكـــن أن تلقـــى صـــدًى بيـــن النســـاء 
مـــن مختلف مشـــارب الحياة وشـــّتى 

أنحـــاء العالـــ م. كمـــا أن وجـــود مزيـــد 
من النســـاء خلف الكاميرا سيكون له 
تأثير أكبر علـــى طريقة تقدي م المرأة 
تســـتعرض  الكاميـــرا، وســـوف  أمـــام 
قصـــص هذه المجموعـــة أعمااًل رائعة 
لبعـــض مـــن أشـــهر منتجـــات األفـــالم 
فـــي المنطقة، ليكـــون صوتهّن مصدر 
األشـــمل،  اإلبداعـــي  للمجتمـــع  إلهـــام 
ولإلضاءة على أهمية التمثيل العادل 

في مجال السرد القصصي”.
وكانـــت نتفليكـــس قـــد أطلقـــت العام 
الماضـــي منصـــة “ألنهـــا أبدعـــت” في 
شـــكل جلســـة حواريـــة تطرقـــت إلى 
إنتـــاج  فـــي  للمـــرأة  المتطـــّور  الـــدور 
األفـــالم فـــي العالـــ م العربـــي، وذلـــك 

بمشاركة منتجات أفالم عربيات.
وفـــي أعقـــاب النجـــاح الـــذي حققتـــه 
مـــع  نتفليكـــس  تعاونـــت  المنصـــة، 
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي 
لتنظيـــ م النســـخة الثانيـــة مـــن “ألنهـــا 
أبدعت” على شكل جلسة حوارية مع 

الممثلة التونسية هند صبري.

“ألنها أبدعت” تعرض أفالما 
لمخرجات عربيات على “نتفلكس” 

أمين الصايغ.. ظاهرة كوميدية تحتاج إلى دراسة
تكنيك في المهارة الذهنية والدخول تحت جلد الدور مباشرة

يقـــول كنســـتانت كوكليـــن “مـــن أه م ما 
يجب أن يتمتع به الممثل ســـرعة تلقفه 
ومالحظتـــه ألي شـــيء، يمكـــن تقديمه 

على المسرح”.
وهنـــاك طـــرق مهمـــة يســـتطيع الممثـــل 
عن طريقها أن يســـتغل قـــوة مالحظته 
النـــاس  تصرفـــات  مالحظـــة  وذلـــك. 
وصفاتهـــ م ومميزاته م كطريقة المشـــي 
والحديـــث والـــخ. فـــإن ذلـــك يســـاعده 
علـــى تقديمها على المســـرح. ومالحظة 
األحـــداث والمواقـــف مـــن حولـــه حتـــى 
يســـتطيع عن طريق تغذيتها بخياله أن 

يستفيد منها على المسرح.
يشبه برجسون حالة المتفرج للكوميديا 
بغدير صاف هـــادئ تلتقى فيه األحجار 
فتنداح دوائر الضحك المنبسطة، لكنك 
ان ألقيـــت الحجـــر فـــي خضـــ م طامـــي 
العبـــاب لغاص في القـــاع وابتلعه الماء، 
وكذلـــك يجـــب أال تلقـــي بحجـــر جديـــد 
إال بعـــد أن تـــزول دوائـــر الحجـــر األول، 
أي بعـــد أن يعـــود الهـــدوء والصفاء إلى 
النفس، كذلـــك وجدت الفنان الكوميدي 
القوي أمين الصايغ في مسرحية “الدنيا 
مقلوبـــة”، إذ اســـتخدم تكنيـــك المهـــارة 

األلفـــاظ ورؤى  فـــي تجانـــس  الذهنيـــة 
ومباغتتهـــا  لجدتهـــا  تضحكنـــا  غريبـــة 

لمنطقنا العادي وسير حياتنا المألوف.
أميـــن الصايـــغ ظاهـــرة كوميديـــة فـــي 
ربمـــا  والخليجـــي  البحرينـــي  مســـرحنا 
تحتـــاج إلـــى دراســـة ألنها متحـــررة من 
كمـــا  التقليديـــة،  الكالســـيكية  القواعـــد 
انـــه يتميـــز فـــي الدخـــول تحـــت جلـــد 
الدور مباشـــرة وبســـرعة حتى قبل بدء 
المســـرحية فـــي بعـــض األحيـــان، وهذا 
دليـــل علـــى أنـــه موهـــوب ويالحـــظ مـــا 
يحدث له أو لغيره من الناس، ويجد في 

الشـــيء المألـــوف معنى خاصـــا يختزنه 
فـــي ذاكرته ليســـتفيد بـــه عندما تقضي 
الحاجة، كما انه وكما هو واضح في كل 
دور يقوم به، يستعيد خبرات سابقة أو 
يتذكـــر تجارب مارســـها لتســـاعده على 

فه م الشخصية التي يحاول أداءها.
نواحـــي  مختلـــف  يرســـ م  الصايـــغ 
شـــخصيته على المســـرح بعنايـــة وفه م 
وإحساس، ويكســـبها الحيوية والجمال 
والكمال والمثالية، وهذا شـــيء ال يمكن 
ألي “كوميديـــان” تحقيقه بســـهولة على 

المسرح.

األسدي صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح 2023

تـــ م اختيـــار النجمة الحســـناء 
هاندا ارتشـــيل كأجمـــل ممثلة 
بأصـــوات   2022 لعـــام  تركيـــة 
مختلفـــة  دولـــة   51 مـــن 
إســـبانيا،  مـــن:  خصوصـــا 
تركيا، إيطاليا والبرازيل 
مجلـــة  تصويـــت  فـــي 
أن  بعـــد  “النوبـــة”، 
كأفضـــل  اختيـــرت 
مـــن  عالميـــة  ممثلـــة 
المجلـــة  نفـــس  قبـــل 

العام الماضي.
ارتشـــيل  حققت هاندا 
شـــهرة كبيرة عند العرب 

بعـــد نجاحهـــا في أكثر من مسلســـل 
اطـــرق  أنـــت  مسلســـل  آخرهـــا  كان 

بابي. 
ولـــدت هانـــدا فـــي 24 نوفمبر 1993 
فـــي مدينـــة باندرمـــة التركية، وهي 

األبنة الكبرى في العائلة المسلمة.
وللمفارقـــة أنـــه تـــ م اختيـــار حبيبها 
السابق وشـــريكها في مسلسل “أنت 
أطرق بابي” #كرم بورســـين كأوس م 
ممثـــل فـــي تركيـــا للعـــام 2022 فـــي 
التصويت نفســـه الذي أقامته مجلة 
“نوبيا” اإلسبانية. واحتّل كرم أيضًا  
المركز الخامس عن فئة أجمل رجل 

في العال م لعام 2022.

الحسناء هاندا آرتشيل..
أجمل ممثلة تركية



business@albiladpress.com17
األحد 24 يوليو 2022 - 25 ذو الحجة 1443 - العدد 5031

“ديار المحرق” تستكمل المرحلة الرابعة ألعمال البنية التحتية بـ “البارح”
وفق الجدول الزمني المعد للمشروع

أعــلــنــت شـــركـــة ديـــــار الـــمـــحـــرق عن 
البنية  أعـــمـــال  جــمــيــع  مـــن  االنـــتـــهـــاء 
السكني  الـــبـــارح  لــمــشــروع  التحتية 
أعمال  باستكمال  الحر، وذلك  للتملك 
فيها  العمل  بدأ  التي  الرابعة  المرحلة 
إنــجــازهــا  لــيــتــم   ،2021 نــوفــمــبــر  مـــن 
2022 وفــق  واســتــكــمــالــهــا فــي مــايــو 
وتضمنت  لها.  المعد  الزمني  الجدول 
الــرابــعــة مــن أعــمــال البنية  الــمــرحــلــة 
التحتية لقسائم البارح كالً من أعمال 
ــمــاء  تــوصــيــل شــبــكــات الــكــهــربــاء وال
وشبكات االتصاالت، وتركيب شبكات 
الري، وتصريف مياه األمطار والصرف 
رصف  أعمال  إلى  باإلضافة  الصحي، 
الــطــرق وإنــارتــهــا. وقـــد أشـــرف على 
شركة  المشروع  واإلشــراف  تخطيط 
أساسًيا،  استشارًيا  بصفتها  “أيــكــوم” 

فيما يتولى التنفيذ “جاهيكون”. 
 وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ــعــمــادي “إنـــه  ــار الــمــحــرق أحــمــد ال ــ دي
ــا أن نــعــلــن عن  ــي ســـرورنـ ــ لــمــن دواعـ
البنية  أعمال  استكمال جميع مراحل 

السكني،  ــارح  ــب ال لــمــشــروع  التحتية 
المرحلة  أعــمــال  مــن  باالنتهاء  ــك  وذل
ــة وفـــقـــا لـــلـــجـــدول الــزمــنــي  ــعــ ــ ــراب ــ ال
الــجــودة  معايير  وبــأفــضــل  لها  المعد 
المعتمدة في عمليات البنى التحتية. 

ــار الــمــحــرق  ــ ونــتــطــلــع بـــدورنـــا فــي دي
مزيد  وطــرح  الــجــاد  العمل  لمواصلة 
تلبي  التي  السكنية  المشروعات  من 
احتياجات المواطنين والمقيمين في 

المملكة”.
يتميز  الــبــارح  مــشــروع  أن  إلــى  يشار 
بمساحاته الرحبة وموقعه في الجهة 
الشمالية الغربية لمدينة ديار المحرق، 
ــه الــخــالبــة عــلــى الــخــلــيــج  ــ ــالالت وإطــ
مختلف  من  الرئيسة  المائية  والقناة 
بطابٍع  تمتعه  على  عـــالوة  الــجــهــات، 
الطرق  لشبكة  نظًرا  له  مثيل  ال  فريد 
المواقع  التي تربطه بجميع  الداخلية 
المهمة والمناظر المميزة في المدينة. 
ــروع الـــبـــارح فــرًصــا  ــشـ كــمــا يـــقـــدم مـ
بنظام  مــتــوافــرة  استثنائية  سكنية 

البيع للتملك الحر لجميع الجنسيات. في  واالستثمار  التمويل  في  البكالوريوس  على  الشتر  ثامر  محمد  حصل 
العقارات من جامعة ريدنغ بالمملكة المتحدة.

محمد ثامر الشتر ينال بكالوريوس 
التمويل واالستثمار في العقارات

هــاب”  كولكتيف  “ذا  مــديــرة  كشفت 
خــولــة الــشــيــخ عــن أنـــه مــن المرتقب 
لحاضنة  التجريبي  التشغيل  يبدأ  أن 
بسوق  يتيم  هــاب” في مجمع  “يــوث 
بعد  المقبل،  أكتوبر  شهر  في  المنامة 
تفاهم  مذكرة  توقيع  أخيرا  جرى  أن 
لتأسيس هذه الحاضنة بين كل وزارة 
ــريــاضــة وشــركــة  شـــؤون الــشــبــاب وال
علي ومحمد يتيم أخــوان وشركة ذا 

كوليكتف هاب.
“يوث  حاضنة  أن  الشيخ  وأوضحت 
هاب” ستوفر بيئة عمل مثالية لرواد 
ــال الــبــحــريــنــيــيــن والـــشـــركـــات  ــمــ األعــ
ــة فــــي مــخــتــلــف  ــدعـ ــبـ ــمـ ــة الـ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
عناية  توجيه  إلى  مشيرة  المجاالت، 
األكثر  والمشروعات  باألفكار  خاصة 
ارتباطا بمكان وجود الحاضنة، مجمع 
يــتــيــم فـــي ســـوق الــمــنــامــة الــقــديــمــة، 
بالفن  الصلة  ذات  األنشطة  فيها  بما 

الــتــي ترتبط  واألزيـــــاء والــمــنــتــجــات 
بالتراث البحريني األصيل.

ــم الــشــركــات  ــه ســيــتــم دعــ ــ ــالـــت إن وقـ
ــن أجــــــل الـــتـــرويـــج  ــ الـــمـــحـــتـــضـــنـــة مـ
أو  يتيم  مجمع  في  ســواء  لمنتجاتها 
إطـــار خطة  فــي  المناطق،  مــن  غــيــره 
تسويق متكاملة تضمن تعزيز وجود 

هذه المنتجات في مختلف األسواق.
أن  أوضــحــت  صلة  ذي  صعيد  وعلى 
بتقديم  ستقوم  هــاب”  كوليكتف  “ذا 
للمشروعات  وتطوير  تدريب  برامج 
ــنــاشــئــة  ــات الــبــحــريــنــيــة ال ــركــ ــشــ ــ وال
المحتضنة في “يوث هاب”، مستفيدة 
بذلك من خبراتها المتراكمة في مجال 
البحرينيين  ــال  ــمـ األعـ رواد  ــاد  ــ إرشـ
أفكارهم  تحويل  على  ومساعدتهم 
إلـــى مــشــروعــات قــائــمــة قــابــلــة للنمو 

والتوسع وخدمة االقتصاد الوطني.
بتلك  االنتقال  على  الحرص  وأكــدت 
فيها  تتمكن  مــرحــلــة  إلـــى  الــشــركــات 
على  والــقــدرة  والنمو  االستدامة  من 
االنــتــقــال مــن الــحــاضــنــة إلـــى الــســوق 
الــحــقــيــقــيــة والـــمـــنـــافـــســـة فـــيـــهـــا، بــل 
السعي  مع  البحرين،  خــارج  والتوسع 
لتلك  تمويل  مــصــادر  لتوفير  الــدائــم 

المشروعات.

تدشين حاضنة “يوث هاب” تجريبيا في أكتوبر

منطقة  صــــادرات  قيمة  بلغت 
الــبــحــر األســــــود الــتــركــيــة من 
المنتجات البحرية 96.5 مليون 
من  األول  الــنــصــف  فــي  دوالر، 

العام الجاري.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات جــمــعــهــا 
بيانات  من  “األناضول”  مراسل 
البحر  شرقي  مــصــدري  جمعية 
 13 المنطقة  صـــدرت  األســــود، 
منتجاتها  مــن  طنا  و213  ألــفــا 

وحلت  ــة.  دول  22 إلــى  البحرية 
ــزون فــي مــقــدمــة الــمــدن  ــرابـ طـ
البحرية  للمنتجات  الــمــصــدرة 
فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث صـــدرت 
بواقع  دولــة،   14 إلــى  منتجاتها 

28 مليون دوالر.
ــا فـــي مــقــدمــة  ــيـ وجـــــاءت روسـ
مليون   26 بـ  المستوردة  الدول 
مليونا،   21 بـ  هولندا  ثم  دوالر، 
والمملكة المتحدة بـ 16 مليونا.

تركيا: صادرات أسماك البحر األسود 
تقارب 100 مليون دوالر

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين

بورصة البحرين تطلق النسخة الخامسة لـ “المستثمر الذكي” 
ــحــريــن،  ــب ــة ال ــــورصــ أعـــلـــنـــت ب
إنجاز  مؤسسة  مــع  بالشراكة 
انطالق  عن  رسمًيا  البحرين، 
برنامج  الخامسة من  النسخة 
المستثمر الذكي، وهو برنامج 
ــوي وطـــنـــي يــســتــهــدف  ــوعــ ــ ت
االبتدائي  الرابع  الصف  طلبة 
ويأتي  البحرين،  مملكة  فــي 
الدراسية  المناهج  من  كجزء 

للمدارس الحكومية. 
ويـــــأتـــــي الــــبــــرنــــامــــج ضــمــن 
ــرامــــج بــورصــة  ــ ــادرات وب ــ ــب ــ م
البحرين الرئيسة لنشر الثقافة 
المالية وتقديم برامج توعوية 
بهدف تثقيف وتمكين الجيل 
القادم، كما يتماشى مع جهود 
ــة لــتــعــزيــز  ــيـ ــرامـ ــة الـ ــورصـ ــبـ الـ
واالستثمارية  المالية  الثقافة 

لدى مختلف الفئات العمرية.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــرح  ــ ــهـ ــ وبـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة 
بن  خليفة  الــشــيــخ  الــبــحــريــن 
بــالــقــول  خليفة  آل  ــراهــيــم  إب
ــبــحــريــن  ــة ال ــورصــ ــ “تـــلـــتـــزم ب
ــثــقــافــة والــتــوعــيــة  بــتــعــزيــز ال
ــهــدف  الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تــســت
مختلف الفئات العمرية. نحن 
من  واٍع  جــيــل  بــبــنــاء  نــؤمــن 
بالمبادئ  الملمين  المستثمرين 
المالية،  لــأســواق  األســاســيــة 
الجيل  تمكين  إلى  نتطلع  كما 
من  المستثمرين  مــن  ــقــادم  ال
خالل طرح برنامج المستثمر 
الخامسة  نسخته  في  الذكي 
الذي سيستهدف 8000 طالب 
ــن الـــــمـــــدارس الــحــكــومــيــة  مــ

والخاصة”.
وأضـــــاف الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
البرنامج  هــذا  “يأتي  إبراهيم 
أيـــًضـــا اســتــكــمــااًل لــمــبــادراتــنــا 
وبــرامــجــنــا األخـــــرى، بــمــا في 
الــتــداول  تحدي  برنامج  ذلــك 

)تريدكويست(،  االســتــثــمــاري 
وأكاديمية االستثمار، وبرنامج 
ــال لـــلـــتـــدريـــب  ــ ــمـ ــ أســـــــــواق الـ
مع  يتماشى  ما  وهــو  المهني، 
الثقافة  لنشر  استراتيجيتنا 
المستثمرين،  وتوعية  المالية 
األســاس  الركائز  إحــدى  ويعد 

في بورصة البحرين”.
مـــن جــانــبــهــا، عــلــقــت رئــيــس 
إنجاز  مؤسسة  إدارة  مجلس 
حصة  الشيخة  سمو  البحرين 
بالقول  بنت خليفة آل خليفة 
“نــحــن ســعــداء بــالــتــعــاون مع 
لتنظيم  الــبــحــريــن  بـــورصـــة 
في  الذكي  المستثمر  برنامج 
قمنا  لقد  الــخــامــســة.  نسخته 
في  البرنامج  نطاق  بتوسعة 
ليشمل  الـــعـــام  لــهــذا  نــســخــتــه 
أكثر من 8000 مشارك. هدفنا 
في  الصغار  الطلبة  مساعدة 
بثقة،  المالية  األســس  تطبيق 
ويــشــرفــنــا أن نــكــون قــادريــن 
ــمــســاهــمــة فـــي إطـــار  عــلــى ال
الـــشـــمـــول الـــمـــالـــي والــمــشــهــد 

االقتصادي لمملكة البحرين”.
الذكي  المستثمر  برنامج  يعد 
برنامًجا وطنًيا أطلق في العام 
مؤسسة  مــع  بالتعاون   2018
تزويد  بهدف  البحرين  إنجاز 
النشء في المرحلة االبتدائية 

المتعلقة  األساسية  بالمفاهيم 
ــيــة وتـــزويـــد  ــمــال بــالــمــعــرفــة ال
األساسية  بالمفاهيم  الطلبة 
ــوال  ــ الــمــتــعــلــقــة بــــــــإدارة األمــ
المالي  والتخطيط  ــار  واالدخـ
خــالل  مــن  للمستقبل  الــذكــي 
ــاذ  ــخـ ــة تـــفـــاعـــلـــيـــة التـ ــطـ ــشـ أنـ

قرارات مالية سليمة.
ــن الـــطـــلـــبـــة بــعــد  ــكـ ــمـ ــتـ ــيـ وسـ
الــمــشــاركــة فــي الــبــرنــامــج من 
المالية  الــدفــع  طـــرق  تــحــديــد 
الــمــخــتــلــفــة، مـــثـــل بــطــاقــات 
االئتمان،  وبطاقات  الخصم، 
وتعلم  والــشــيــكــات،  ــقــد،  ــن وال
ــحــات  ــد مـــــن مــصــطــل ــ ــدي ــ ــع ــ ال
ومــفــاهــيــم الــثــقــافــة الــمــالــيــة، 
إضافة إلى التعرف على قيمة 
المعلومات  واكتساب  االدخار 
ــن مـــبـــادئ  ــد مــ ــديـ ــعـ بـــشـــأن الـ
ويتضمن  الــمــالــي.  التخطيط 
عــمــلــيــة  ورش   7 ــبـــرنـــامـــج  الـ
لــتــعــريــف الــطــلــبــة بـــالـــتـــاءات 
ــع وهـــــي: تــــاء الــتــفــكــيــر  ــســب ال
التخطيط،  ــاء  تـ ــتــحــديــد،  وال
تاء  التوفير،  تاء  التنفيذ،  تاء 

التطوير، وتاء التقييم.
مجموعة  البحرين  بورصة  وتقدم 
لضمان  ــتــوعــويــة  ال الــبــرامــج  مـــن 
ــى جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات  ــ ــ الـــــوصـــــول إل
الـــعـــمـــريـــة، بــــــــدًءا مــــن بـــرنـــامـــج 

المستوى  لطلبة  الذكي  المستثمر 
ــى برنامج  إل االبــتــدائــي، ووصــــواًل 
)تريد  االستثماري  التداول  تحدي 
الثانوية  المدارس  لطلبة  كويست( 
باإلضافة  هــذا  الجامعات.  وطلبة 
المالية  التوعية  برامج  توفير  إلى 
االستثمار  أكــاديــمــيــة  عبر  الــعــامــة 
ــبــحــريــن  ــع مــعــهــد ال ــالـــتـــعـــاون مــ بـ
لـــلـــدراســـات الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة 
المال  أســـواق  وبــرنــامــج   ،)BIBF(
ــذي يــوفــر  ــ ــ ــي ال ــمــهــن لـــلـــتـــدريـــب ال
ــرة الــعــمــلــيــة في  ــخــب ــتــدريــب وال ال
للخريجين.  ــمــال  ال رأس  ــواق  أســ
كما تشارك البورصة بشكل منتظم 
في أسبوع المستثمر العالمي الذي 
لهيئات  الــدولــيــة  المنظمة  تنظمه 
إلــى   )IOSCO( الــمــالــيــة  األوراق 
المالية  ــواق  ــ األسـ مــن   78 جــانــب 
الــعــالــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى فــعــالــيــة 
ــرع الــجــرس لــلــثــقــافــة الــمــالــيــة”  “قــ
االتــحــاد  ينظمها  ــتــي  ال الــســنــويــة 
بهدف   )WFE( للبورصات  العالمي 
نــشــر الــثــقــافــة الــمــالــيــة. يــذكــر أنــه 
المستثمر  بــرنــامــج  تنظيم  تــم 
4 سنوات أكاديمية  الذكي لمدة 
مــتــتــالــيــة. وتــضــمــنــت الــنــســخــة 
ــبــرنــامــج تحديا  ال مـــن  الــرابــعــة 
وطنيا جديدا للطلبة المشاركين 
تشجيعهم  بهدف  البرنامج  في 
عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــبــرنــامــج 
وزيادة عدد المشاركين من قبل 
والخاصة.  الحكومية  المدارس 
وقد نجحت المسابقة في تحفيز 
التنافسية،  ــروح  ــ وال الــمــشــاركــة 
وشــجــعــت الــطــلــبــة الــمــشــاركــيــن 
ــا تــعــلــمــوه في  ــى تــطــبــيــق مـ عــل

البرنامج على أرض الواقع.

عن   ASK Real Estate شركة  أعلنت 
يعتبر  ــذي  ال  ”BRYK“ تطبيق  إطالقها 
أول تطبيق عقاري متطور في البحرين 
يـــقـــدم نــطــاقــا واســـعـــا مـــن الــخــدمــات 
تــســهــل عــمــلــيــة إدارة  الــتــي  ــعــقــاريــة  ال
العقارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار 
سعي الشركة المستمر نحو دعم وتعزيز 
ليصبح  المملكة  فــي  الــعــقــاري  الــقــطــاع 

رائًدا في المنطقة.
ورئــيــس  اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  وقــــال 
ــتــنــفــيــذيــة بــالــشــركــة حـــازم  ــلــجــنــة ال ال
ــًدا بهذا  عــبــدالــكــريــم “إنــنــا فــخــورون جـ
هذا  تدشين  يعتبر  إذ  الــمــهــم،  اإلنــجــاز 
التطبيق إحدى المبادرات التي حرصت 
حظيت  والــتــي  تحقيقها  على  الشركة 
بــدعــم كــبــيــر مــن قــبــل مــجــلــس اإلدارة 
نوعية  نــقــلــة  وتــشــكــل  والــمــســاهــمــيــن، 
فــي مــجــال خــدمــات الــقــطــاع الــعــقــاري 
أهــم  ــد  “أحـ أن  إلـــى  مــشــيــًرا  بالمملكة”، 

هو  الشركة  في  االستثمارية  األهــداف 
في  العقارية  التقنيات  مــجــال  تطوير 
السوق. تدير الشركة حالًيا أصوالً تصل 
قمنا  حــيــث  دوالر،  مــلــيــار  إلـــى  قيمتها 
ليشمل  الــشــركــة  عــمــل  نــطــاق  بتوسعة 

المنشآت التعليمية واللوجستية”.
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ ــال ال ــه، قــ ــب مـــن جــان
تصميم  تم  “لقد  يازجي  كريم  للشركة 
أجــل  مــن  قبلنا  مــن  التطبيق  ــداد  ــ وإعـ

والتغلب  الحالية  االحــتــيــاجــات  تلبية 
الصناعة  تواجه  التي  التحديات  على 
نشهده  ــذي  ال التقني  التطور  ومواكبة 
 BRYK ــمــجــاالت. ويــقــدم فــي شــتــى ال
إدارة  مثل  الخدمات  من  واسعا  نطاقا 
العقارات، إدارة المرافق، إدارة عمليات 
وتفاصيل  الخدمات،  تقديم  الصيانة، 
الخدمات  من  وغيرها  الخدمات  رسوم 

الضرورية المرتبطة بالقطاع العقاري”.

كريم يازجي حازم عبدالكريم

لجعل البحرين متقدمة في مجال التكنولوجيا العقارية توقيع مذكرة تفاهم بين أطراف ثالثة لتأسيسها

“ASK Real Estate” تطلق تطبيقا إلدارة العقارات

سمو الشيخة حصة بنت خليفة الشيخ خليفة بن إبراهيم

خولة الشيخ



رفـــع محافـــظ المحرق ســـلمان بـــن هندي 
المناعـــي، خالص تهانـــي وتبريكات أهالي 
إلـــى  المحافظـــة بجميـــع مدنهـــا وقراهـــا 
المقام السامي لعاهل البالد المعظم، وإلى 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بمناســـبة نجـــاح أعمال 
قمة جـــدة لألمن والتنميـــة، والتي عقدت 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
مؤكدين أهمية ما تضمنته الكلمة السامية 
لجاللة الملك المعظم، والتي تعكس رؤية 
ونهـــج القيـــادة الحكيمة في دعم الســـالم 
وترســـيخ األمن واالســـتقرار العالمي، وما 
حملتـــه مـــن رســـالة واضحـــة مفادهـــا أن 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي والدول 
العربية الشقيقة المشاركة لها كل الكرامة 
والمعـــزة ولها الـــدور المحـــوري المهم في 
مواجهة التحديات والتهديدات التي تمر 

بها منطقة الشرق األوسط والعالم.
المجلـــس  خـــالل  المحافـــظ  وطـــرح 
عـــددا  المحـــرق  لمحافظـــة  األســـبوعي 
الشـــركات  دور  أبرزهـــا  المحـــاور،  مـــن 
والمؤسســـات الوطنيـــة في  تعزيـــز  زيادة 
 بحرنة  الوظائف، من خالل إحالل  الكوادر 
 الوطنيـــة المؤهلة واالســـتغناء التدريجي 
عن الموظفين األجانب، مشيدا بالخطوة 
المباركـــة التـــي أعلنـــت عنهـــا شـــركة  نفط 
  البحرين  ”بابكو” والتي  تســـعى من خاللها 
 إلـــى  توظيـــف  856 مـــن  الكـــوادر  الوطنية 
 وذلـــك  بدًءا  من  العام  الجـــاري حتى العام 
2026، وصوالً  إلى  نســـبة  بحرنة  بواقع  90 

                                                                                        .%
مجلـــس  رئيـــس  المجلـــس،  واســـتضاف 
إدارة مجموعـــة الحـــواج جـــواد الحـــواج، 
العـــام  المديـــر  الحـــواج  وعبدالوهـــاب 
أن  أكـــدوا  الذيـــن  الحـــواج،  لمجموعـــة 
مجموعـــة الحواج  فـــي  طليعة  الشـــركات 
 التـــي  قامت  ببحرنـــة  الوظائف،  من  خالل 
وضع  خطط  مدروســـة  لدعم هذا التوجه، 
مشـــيرين إلى أن المجموعة مســـتمرة في 
تنفيـــذ خططهـــا، وعزمهـــا علـــى توظيـــف 
1000 بحرينـــي حتى نهايـــة العام 2023، 
فـــي  معبريـــن عـــن فخرهـــم واعتزازهـــم 

المساهمة في هذا الواجب الوطني.                                            
وعبر المحافظ عن خالص شكره وتقديره 
الوطنيـــة  لمواقفهـــا  الحـــواج  لمجموعـــة 
المشـــرفة، ولدعمهـــا للشـــباب البحرينـــي، 
مشـــيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تماشـــًيا 
مـــع توجيهات القيـــادة بأن يكون الشـــاب 
البحرينـــي هـــو الخيـــار األول للتوظيـــف 
تماشـــًيا مـــع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 

.2030
من جانب آخر، أشاد المحافظ ببدء وزارة 
األشغال إجراءات أعمال الصيانة الشاملة 
الحكوميـــة  للمـــدارس  التأهيـــل  وإعـــادة 
القديمـــة خصوصا الواقعة فـــي محافظة 
المحـــرق، مســـتذكرا مكانتهـــا التاريخيـــة 
الخاصـــة، والتي من ضمنها مدرســـة عمر 
بن الخطاب االبتدائيـــة اإلعدادية للبنين، 
ومدرســـة عبدالرحمـــن الناصـــر االبتدائية 
اإلعدادية للبنين، ومدرسة طارق بن زياد 

اإلعدادية للبنين وغيرها. 
مـــن جانبه، أكد العميـــد عبدهللا بن خليفة 
الجيران نائب المحافظ، اســـتمرار اللجنة 
الدائمـــة والمعنيـــة بمراقبـــة ومتابعة برك 
بمعيـــة  التفتيشـــية  جوالتهـــا  الســـباحة، 
الجهـــات المعنيـــة للتأكد مـــن تحقيق تلك 

واشـــتراطات  لمعاييـــر  التجاريـــة  البـــرك 
الســـالمة باإلضافة إلى الشروط الصحية، 
بزيـــارات  ســـتقوم  اللجنـــة  بـــأن  منوهـــا 
أخـــرى مفاجـــأة للوقـــوف علـــى تصحيـــح 

المالحظات المرصودة سابقا. 
كما وجـــه نائب المحافـــظ الدعوة ألهالي 

المحافظة بالمشـــاركة الفعالة والمساهمة 
فـــي إرســـال المقترحـــات والشـــكاوى عبر 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
تواصـــل، مؤكـــدا أن المحافظة تعمل على 
سرعة حل جميع الشـــكاوى والمالحظات 
الواردة باإلضافة إلى دراســـة المقترحات 

والعمل على تنفيذ المناسب منها في زمن 
قياسي.

وفـــي مداخالت األهالـــي عبـــر  عبدالعزيز 
المســـارح  لغيـــاب  أســـفه   صويلـــح  عـــن 
الوطنيـــة فـــي محافظة المحـــرق وتراجع 
دور المســـرح البحرينـــي، مطالبـــا بأهميـــة 
إحيـــاء هـــذه المســـارح لدورهـــا المهم في 
تعزيز ثقافة المجتمع واحتضان المواهب 
الشابة وصقلها.  فيما حض محمد الجزاف 
رئيـــس مجلـــس مركـــز الجزيـــرة الثقافي، 
الجهـــات المعنية على توفير الدعم الالزم 
وإحيـــاء  المســـرحية  بالحركـــة  للنهـــوض 

المسرح البحريني الغني بالمواهب.                
وفي ختـــام المجلس، أكد نائب مدير عام 
مديرية شـــرطة محافظة المحرق العميد 
ســـلطان الكعبـــي أن المديريـــة مـــن بـــاب 
تهتـــم بمالحظـــات  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
واقتراحـــات األهالـــي فـــي هـــذا المجلس، 
وعـــن مالحظة أحد رواد المجلس بشـــأن 
عـــن  الخارجيـــن  اســـتغالل  مـــن  الخـــوف 
اإلســـكان  وزارة  شـــقق  مبانـــي  القانـــون 
المخـــالة مـــن الســـكان، أكـــد العميـــد قيام 
قـــام  أمنـــي  فريـــق  بتشـــكيل  المديريـــة 
بالمســـح الشامل لهذه المباني والتأكد من 
جميـــع اإلجـــراءات األمنيـــة وخلوهـــا من 
المالحظات، كما قامت بتوجيه الدوريات 
األمنية للمتابعة الدورية لها لحين إزالتها.

جواد الحواج: توظيف 1000 بحريني في المجموعة مع نهاية العام 2023
محافظ وأهالي المحرق يشيدون بمضامين كلمة جاللة الملك في “قمة جدة”
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 ليـــس مـــن الصعـــب أن نتعـــرف علـــى صفحـــات 
مضيئة من حيـــاة المرحوم الوجيـــه عبداللطيف 
الســـليمان الناصـــر رحمـــه هللا، كواحـــد مـــن رواد 
العمـــل التجـــاري فـــي مملكـــة البحريـــن ومنطقة 
الخليـــج العربـــي.. مضـــى علـــى وفاتـــه قرابة 30 
عاًمـــا حيث غـــادر دنيانا يوم الجمعـــة 30 أكتوبر 
مـــن العـــام 1992 حينما كان في رحلـــة عمل إلى 
ســـنغافورة، تارًكا ســـيرة ذهبية لرجل كان يعرف 
بأنه ثقة “الثقة”، وهي وســـام يعرفه عنه القاصي 
والداني، ولهذا، تبقى تلك السيرة معطرة، ونقول 
ليس مـــن الصعـــب التعرف على تلـــك الصفحات 
المضيئة ألن نجـــاله “فيصل وصالح” أصدرا في 
العـــام 2014 كتاًبـــا كان ومـــا يـــزال مضيًئـــا بتلك 

الصفحات.

يتيم في الرابعة من العمر

“راحلـــون وآثارهـــم باقية”... تقدم لقـــراء “البالد” 
مالمـــح من ســـيرة شـــخصيات فـــذة فـــي الواقع، 
وهي إن رحلـــت عن الدنيا لكن ما قدموه للوطن 
وللناس يســـتحق أن يوثق، ومشّرفة تلك السيرة 
للمرحـــوم الوجيه الناصر الـــذي ُتوّفي والده وهو 
في ســـن الرابعة من العمـــر العام 1922 في إمارة 
أبوظبـــي حيـــن كان يتابـــع أعمالـــه التجارية وقد 
كان شـــيوخ اإلمـــارة ومـــا جاورهـــا مـــن إمـــارات 
يوكلـــون لـــه التأميـــن الخـــاص لقصورهـــم، وكان 
هـــم بالبهـــارات والقهـــوة والهيـــل وخالفهـــا،  يمدُّ
وكذلـــك الـــرز والتمور التـــي كانت ُتـــزرع بمزارع 

الناصر في األحســـاء، وقد ألمَّ بوالده المرض في 
ـــة ابنه األكبـــر )محمد( الـــذي تولَّى  أبوظبـــي بمعيَّ
دفنـــه ليعـــود إلى األحســـاء وهو دون العشـــرين، 
ل أعباء مسؤولية األسرة والتجارة، وكان  ليتحمَّ
األخ األصغـــر عبداللطيـــف علـــى رأس اهتماماته 

من حيث تربيته وتعليمه فن وأصول التجارة.

مطلع الثالثينيات... تجارة متعددة

في سن مبكرة، أشـــرف الراحل على فرع لشركة 
العائلـــة في البحرين منذ العام 1931 وكانت تلك 
الفتـــرة بداية اكتشـــاف النفط، وشـــملت التجارة 
التي كان يمارسها اإلخوة، المواد الغذائية ومواد 
البنـــاء والمواد الصحية واألقمشـــة ومشـــروعات 
نتهـــم مـــن الحصـــول علـــى عدد من  صناعيـــة، مكَّ
بـــدأت  الـــوكاالت. يذكـــر أنـــه فـــي العـــام 1931، 
تجارة الناصر في مجال التســـويق المحلي لســـدِّ 
احتياجـــات المواطن والُمقيم، ولم يمتدَّ نشـــاطه 
إلى الســـوق العالمية، ومن تلك التجارة البسيطة 
نتـــه مـــن  انطلـــق إلـــى مجـــاالت أكبـــر وأوســـع مكَّ
تراكم الخبرات لديه، ونظرة اقتصادية اكتســـبها 
بالممارســـة، بفهمـــه الحتياجات الســـوق المحلية 
عت  والســـوق المحيطة لتلبيـــة احتياجاتها، وتنوَّ
بعـــد ذلك تجارته بالخوض في مجال االســـتثمار 
العقـــاري فـــي كل من البحرين والســـعودية، وفي 
العـــام 1940 تـــم تســـجيل الشـــركة فـــي البحرين 
باســـم شـــركة محمـــد الناصـــر وإخوانـــه )شـــركة 
تضامـــن(، واســـتمر نجـــاح الشـــركة، ففـــي العـــام 
لـــت أعمـــال الوجيـــه الناصـــر رحمـــه  1971، تحوَّ

هللا إلى مؤسســـة رســـمية )مؤسســـة عبداللطيف 
الســـليمان الناصر(، التي أصبحت من المؤسسات 
دة في  الكبيرة في البحرين، وذات أنشـــطة متعدِّ

دول الخليج العربي.

أسرة وأحبة في كل بلد

 باإلمـــكان أن نختصـــر الكثير مـــن المحطات في 
شـــخصية رجل أعمـــال عرفه المقربـــون منه بأنه 
صديق للكثير من العائالت على مستوى الخليج 
والوطن العربي بل دول متعددة في العالم، وهو 
شخصية استثنائية بأخالقه وسمو معاني محبة 
النـــاس في قلبـــه، وهو األمر الـــذي فتح له قلوب 
كل مـــن عمـــل معـــه فـــي كل مـــكان فـــي العالم... 

بمعنـــى أنه، خـــارج دول الخليج والعالـــم العربي 
واإلســـالمي، ارتبط بعالقات وثيقة مع تجار في 
ســـنغافورة والهند وألمانيا وماليزيا وغيرها فقد 
كان لمـــن عرفه األب واألخ والصديق، وبالنســـبة 
لعبـــارة “ثقـــة الثقـــة”، فقـــد ورد في الكتـــاب، نقاًل 
عـــن المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى الشـــيخ أحمد 
بـــن الشـــيخ خلف العصفـــور أن المرحـــوم الناصر 
كان ملجـــأ المتخاصميـــن فـــي أي شـــأن تجـــاري 
للحصول على رأيه ومشـــورته وحكمته، والقول 
ذاته طرحه رجل األعمال شوقي فخرو باإلشارة 
إلـــى أن الجميع كان يلجأ له في بعض المنازعات 

لصواب رأيه وسداده.

مكنون إنسان ُمحّب للناس

ذلـــك التواضـــع الجّم مع كل مـــن حوله، حتى من 
ال يعرفـــه، يعبر عن مكنون إنســـان ُمحّب للناس، 
وحســـبما ُعـــرف عـــن عالقاتـــه االجتماعيـــة مـــع 
البســـطاء من النـــاس ومحبتهم لـــه، كان صاحب 
عالقات مع الملوك واألمراء والحكام، ومن بينهم 
ام األحســـاء، فـــكان صديًقا لألمير عبدهللا بن  حكَّ
جلوي، وكذلك األمير ســـعود بـــن عبدهللا، وثالث 
ام األحســـاء األميـــر محمد بن فهـــد، واألمير  حـــكَّ
خالـــد بـــن تركـــي، وأخيـــه محمـــد بن تركـــي، وله 
صداقـــة طيبـــة مع الملـــك فيصل بـــن عبدالعزيز، 
والملـــك خالد بن عبدالعزيـــز، وحين حّط الرحال 
فـــي البحريـــن، بنى عالقـــات طيبة مع أســـرة آل 
خليفـــة الكـــرام، فمنهم حاكـــم البحريـــن المغفور 
لـــه الشـــيخ حمد بن عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، 
والمغفور له الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل 
خليفة، والمغفور له الشـــيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة، والمغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة طيب هللا ثراهم أجمعين.

سعيد محمد

المرحوم الوجيه عبداللطيف السليمان الناصر... ثقة “الثقة”
أشرف مبكًرا على فرع لشركة العائلة بالبحرين منذ العام 1931

مناقشة دور الشركات 
والمؤسسات الوطنية 

في  تعزيز بحرنة 
 الوظائف

نائب محافظ المحرق: 
االستمرار في 

مراقبة ومتابعة برك 
السباحة

“بابكو” تعتزم 
توظيف 856 من 

 الكوادر  الوطنية 
 حتى العام 2026

لقطة تذكارية من زيارة المغفور له بإذن الله سمو األمير خليفة بن سلمان طيب الله ثراه

أحدث صورة للمرحوم قبل وفاته

مع حفيده خالد في مدينة جالسكو بإسكتلندا العام 1985مع صديقه ميشيل األلماني

صورة نادرة أيام الشباب بجانب أحد الشواطئ

مع رجال أعمال في سنغافورةمع صديق من تجار الهند

سيرة الراحل في كتاب أصدره نجاله فيصل وصالح العام 2014

من زيارة للمغفور له بإذن الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه
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“الخليجـــي التجــاري” يطلــق عرضـــا 
استثنائيـا عـلى ودائـع المرابحـة

بنسبة أرباح تصل لـ 5 % وحد أدنى لإليداع يبدأ من 5000 دينار

ــمــصــرف الــخــلــيــجــي الـــتـــجـــاري، أحــد  أعــلــن ال
البحرين،  الرائدة بمملكة  المصارف اإلسالمية 
ــع  ــ عـــن إطــــالق عــــرض اســتــثــنــائــي عــلــى ودائ
المرابحة، يحصل من خالله العمالء على نسبة 
ربح تنافسية تصل إلى 5 % على مدى سنتين 
دينار   5000 مــن  يبدء  لالستثمار  أدنــى  بحد 

بحريني فقط مع توزيع شهري لألرباح. 
الخدمات  إدارة  مدير  صرح  المناسبة،  وبهذه 

الخليجي  الــمــصــرف  فــي  ــألفــراد  ل المصرفية 
“يواصل  بالقول  الريس،  عبدالناصر  التجاري 
ــتــجــات  ــمــن الـــمـــصـــرف جــــهــــوده لـــتـــدشـــيـــن ال
ترتقي  التي  المبتكرة  المصرفية  والخدمات 
العرض  هذا  ويأتي  الكرام،  عمالئنا  لتطلعات 
استثمارية  فرصة  للعمالء  ليوفر  االستثنائي 
تحقق  التي  االمتيازات  من  باقة  مع  مجزية 
من  أمــوالــهــم  استثمار  على  عــائــد  أفــضــل  لهم 

ــــى  حــيــث نــســبــة األربــــــاح وقــيــمــة الــحــد األدن
باإلضافة  القصيرة  االستثمار  وفترة  لإليداع 

إلى التوزيع الشهري لألرباح”. 
المرابحة فرصة  وواصل الريس “تعتبر ودائع 
أحكام  مع  متوافقة  للعمالء  آمنة  استثمارية 
إنــهــا مبنية على  الــشــريــعــة اإلســالمــيــة حــيــث 
متفق  محددة  أربــاح  بنسبة  المرابحة،  أساس 
عليها مسبًقا مع تعهد المصرف برد قيمة رأس 

المال عند تاريخ استحقاق الدفع”. 
لــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات عـــن هــذا 

يمكن  ــائــي  ــن االســتــث ــرض  ــعـ الـ
ــرام زيــــارة  ــكــ ــ ــلــعــمــالء ال ل

ــروع الــمــصــرف  ــ ــد فـ أحــ
التواصل مع مركز  أو 

االتــــــصــــــاالت عــلــى 
.17540054

عبدالناصر الريس
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جائـــزة  أخيـــرا  الســـالم  بنـــك  حصـــد 
المصرفيـــة  للخدمـــات  بنـــك  “أفضـــل 
للشـــركات في البحريـــن”، وذلك خالل 
حفل توزيع جوائز مجلة “يوروموني” 
هـــذه  وتأتـــي   .2022 للعـــام  للتمّيـــز 
الجائـــزة تقديًرا لـــألداء المتميز للبنك 
وخدماتـــه المصرفية المتكاملة، وهي 
تعد من الجوائز المرموقة في القطاع 
الصعيـــد  علـــى  والمالـــي  المصرفـــي 

اإلقليمي والدولي. 
وتســـلط هـــذه الجائـــزة الضـــوء علـــى 
الســـالم  بنـــك  حققـــه  الـــذي  التقـــدم 
خالل رحلـــة تحوله الرقمي، خصوًصا 
المصرفيـــة  الخدمـــات  جوانـــب  فـــي 
للشركات، والتي تابع من خاللها تعزيز 
مكانته الريادية بمملكة البحرين وفي 
قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية 

على نطاق أوسع.
وقـــّدم بنـــك الســـالم أداًء إيجابًيا في 
مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 

خالل العام 2021، وشمل ذلك طرحه 
لمنتجـــات وعـــروض رقميـــة جديـــدة 
متميـــزة، وقـــد حقق البنـــك أيًضا أداًء 
مالًيـــا قوًيـــا عبـــر خدماتـــه المصرفية 
توفيـــر  جانـــب  وإلـــى  للشـــركات، 
مجموعة من األصول المحسنة عالية 
الجـــودة مع حلـــول مصرفية متطورة 
علـــى مـــدار العـــام َترّكـــز التـــزام فريق 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات على 
توطيد العالقات مـــع الزبائن، وتقديم 
خدمات استشارية استراتيجية لدعم 
المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســـطة للتكّيـــف بشـــكل أفضـــل 
مـــع تغّيـــرات الســـوق غيـــر المتوقعـــة 

والمترتبة من الجائحة.
قســـم  باشـــر  العـــام،  مـــدار  وعلـــى 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات فـــي 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق  الســـالم  بنـــك 
واصـــل  حيـــث  البـــارزة،  اإلنجـــازات 
تعزيـــز وتنويـــع محفظـــة البنـــك مـــن 
المصرفيـــة  والخدمـــات  المنتجـــات 
طرحـــه  علـــى  وعـــالوة  المتميـــزة. 
والتـــي  للشـــركات،  اإليـــداع  لبطاقـــة 

توفـــر أقصى درجـــات األمـــان وتتيح 
إيـــداع مبالغ نقديـــة يومية كبيرة لكل 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات متناهية 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة، فقد 
منصـــة  بتدشـــين  أيًضـــا  البنـــك  بـــادر 
جديدة للخدمـــات المصرفية الرقمية 
للشـــركات حيـــث تتمتع هـــذه المنصة 
واجهـــة  تشـــمل  متطـــّورة  بمميـــزات 
تســـمح  ومبســـطة  ســـهلة  اســـتخدام 
للزبائن من الشركات تنفيذ معامالتهم 
المالية اليومية بشكل سلس ويسير. 

وفي حديثه عن هـــذه الجائزة، صّرح 
التنفيـــذي  الرئيـــس  النايـــض  رفيـــق 
الســـالم قائـــاًل  بنـــك  فـــي  للمجموعـــة 
أفضـــل  كأحـــد  باختيارنـــا  “نفتخـــر 
البنـــوك بمملكـــة البحريـــن فـــي حفـــل 
توزيع جوائـــز يوروموني للتمّيز للعام 
2022. ويســـلط هـــذا اإلنجـــاز الضوء 
علـــى نتائجنـــا الماليـــة القويـــة وتميـــز 
خدماتنا لالستشارات المالية المقدمة 
للشـــركات، إضافة لنجاحنا في تقديم 
حلـــول مبتكـــرة وفعالـــة لزبائننـــا مـــن 
الشـــركات. ومن خالل اســـتراتيجيتنا 

التوســـعية، اســـتطعنا تحقيـــق تقـــّدم 
ملحوظ ونمو كبير في كافة األقســـام 
بالبنـــك، ما ســـاهم في تعزيـــز مكانتنا 
الرائدة وجعلنا في طليعة مؤسســـات 
القطاع المصرفـــي والمالي في مملكة 

البحرين”.
مـــن جانبـــه، قـــال أحمـــد مـــراد رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات فـــي 
بنـــك الســـالم “تتواصـــل جهودنا تجاه 
للزبائـــن  المصرفيـــة  التجربـــة  تعزيـــز 
الكرام من خالل عملنا باســـتراتيجية 

الســـالم.  لبنـــك  الرقمـــي  التحـــول 
ويأتـــي فوزنا بهـــذه الجائزة المرموقة 
كنتيجة لعدد من اإلنجازات والجهود 
المتتابعـــة التـــي بذلناهـــا طـــوال العام 
الماضي، حيث تعكـــس تمّيز خدماتنا 
المصرفيـــة ونجاح مبادراتنـــا الرقمية 
احتياجـــات  لتلبيـــة جميـــع  الموجهـــة 
ومتطلبـــات الزبائـــن. وقـــد بادر قســـم 
الخدمات المصرفية للشركات بتقديم 
حلول استشـــارية لتمكين المؤسسات 
مـــن تعزيز ســـيولتها واســـتراتيجيتها 

لتخطـــي تحديـــات الســـوق فـــي ظـــل 
الجائحة العالمية”.

وُيذكـــر أن بنـــك الســـالم حصـــد العام 
بنـــك  الماضـــي علـــى جائـــزة “أفضـــل 
 ،2021 للعـــام  البحريـــن”  فـــي  محلـــي 
وذلك ضمن جوائز مجلة “آسيا موني” 
ألفضل بنوك ومصارف منطقة الشرق 
األوســـط. ويعكس هذا اإلنجاز األداء 
المالي المتميز للبنك، والتزامه بتوفير 
وتعزيـــز محفظته التي تضم منتجات 
وخدمات مصرفية متنوعة ومبتَكرة. 
وتهـــدف جوائـــز مجلة “آســـيا موني”، 
“يورومونـــي  لمجموعـــة  التابعـــة 
العالمية”، لتســـليط الضـــوء على رواد 
العمل المصرفـــي بالمنطقة واالحتفاء 

بنجاحاتهم ومنجزاتهم. 
أخبـــار  عـــن  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
الســـالم،  بنـــك  وخدمـــات  ومنتجـــات 
www. يمكن زيارة الموقع اإللكتروني
alsalambank.com، أو التواصل عبر 
تطبيق الواتساب على 17005500 أو 
حجز موعد مع الفرع االفتراضي عبر 

.Skiplino تطبيق

في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز للعام 2022

العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة  رئيـــس  هنـــأ 
البحرينية عـــارف هجرس، أحمد الخياط 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة 
البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن  الســـامي 
المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
تنفيذيـــا  رئيســـا  بتعيينـــه 
والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة 
العمرانـــي، مؤكـــدا أن قرار 
تقديـــًرا  يأتـــي  التعييـــن 
للخبـــرة الواســـعة التـــي 
الخيـــاط،  بهـــا  يتمتـــع 
المخلصـــة  وجهـــوده 
فـــي  قدمهـــا  التـــي 

خدمـــة قطاعات البنية التحتيـــة لدعم أهداف 
التنمية الوطنية المســـتدامة، متمنًيا له خالص 
التوفيق والســـداد فـــي أداء مهامـــه بما يخدم 
قطاع التنمية العمرانية ويحقق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030. 
وأشـــار رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري إلى 
أهميـــة تعزيـــز الشـــراكة بيـــن الجمعيـــة وهيئة 
مـــن  لـــكل  العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
شـــأنه االرتقـــاء بمســـتقبل التنميـــة الحضريـــة 
والعمرانيـــة فـــى مملكـــة البحريـــن والدفـــع بها 
إلى مسارت وآفاق أوسع لتحقيق مستهدفات 
التنميـــة خالل الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله 
وزيـــادة  العقاريـــة  التنميـــة  قطـــاع  بمســـتقبل 
معـــدالت االنتعاش العمراني مـــن خالل تذليل 

المطوريـــن  تواجـــه  التـــي  كافـــة  التحديـــات 
العقارييـــن من أجل ضمان تنفيذ المشـــروعات 
العقاريـــة وتســـليمها وفق المعاييـــر والمواعيد 

المحددة.
وأكـــد أهميـــة قطـــاع التطويـــر العقـــاري كونـــه 
التنميـــة  فـــي عمليـــات  الزاويـــة  يمثـــل حجـــر 
الشـــاملة التي تنتهجها مملكـــة البحرين تحت 
رايـــة عاهل البالد المعظـــم وبدعم وتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
مشـــيرا إلـــى أن القطاع العقاري يعـــد أحد أهم 
القطاعـــات المســـاندة لما يقرب من 16 نشـــاطا 
اقتصاديـــا أخـــرى يمثـــل معظمـــه المؤسســـات 
وجـــود  يتطلـــب  مـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 

شـــراكة حقيقية وفاعلـــة للتكيف مع متطلبات 
المرحلة المقبلة. 

وأبـــدى هجـــرس اســـتعداد جمعيـــة التطويـــر 
ســـبيل  فـــي  والتنســـيق  للتعـــاون  العقـــاري 
الجمعيـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز 
والهيئـــة وتكثيـــف الجهـــود، مـــن أجـــل تذليـــل 
العقبـــات والتحديـــات التي تواجـــه المطورين 
والمســـتثمرين العقاريين لتسريع وتيرة إنجاز 
المشـــروعات العقارية، مشـــددا على أن مرحلة 
التعافي االقتصادي وما تصمنه من مشروعات 
تنمويـــة كبـــرى تبرهـــن الحاجة الملحـــة لقطاع 
عقـــاري قـــوى قـــادر علـــى مواكبـــة المتغيـــرات 
إلـــى  الهادفـــة  الحكوميـــة  للجهـــود  ومســـاند 

تحقيق نقالت نوعية في مختلف المجاالت.

أهمية تعزيز الشراكة بين “التطوير العقاري” و“هيئة التخطيط”
هنأ الخياط لتعيينه رئيسا تنفيذيا لـ “التخطيط والتطوير العمراني”... هجرس:

عارف هجرس

للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
المحليـــة والخارجية بوزارة الصناعة 
والتجارة الشـــيخ حمد بن ســـلمان آل 
خليفـــة بـــأن إجمالـــي عدد الشـــكاوى 
التي استلمتها إدارة حماية المستهلك 
 2772 بلغـــت   2022 األول  للنصـــف 
وقدرهـــا  بزيـــادة  تقـــدر  أي  شـــكوى، 
20 % عـــن النصـــف األول مـــن العـــام 
الماضـــي، وتم حل 86 % من إجمالي 
عـــدد الشـــكاوى الواردة لـــإلدارة وديا 
وتوزعـــت النســـبة المتبقيـــة مـــا بيـــن 

لجـــوء أحد أطراف الشـــكوى للقضاء 
أو الرتبـــاط الشـــكوى بجهـــات إدارية 
أخـــرى، إذ تـــم إحالـــة 20 منشـــأة إلى 
القوانيـــن،  لمخالفـــة  العـــام  النيابـــة 
غلـــق  تجارتيـــن  منشـــأتين  واغـــالق 
إداري مؤقـــت نظرا لتكرار الشـــكاوى 
التزامهـــا  ولعـــدم  ضدهمـــا  الـــواردة 
بتقديم الخدمة للمســـتهلكين بحسب 

ما هو متفق عليه.
وكشـــف الشـــيخ حمد بن ســـلمان عن 
أن مباشـــرة الشـــكاوى ومعالجتها من 

قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر 
واالســـترجاع  االســـتبدال  سياســـة 
فـــي حـــاالت محـــددة خـــالل أول 15 
طبيعـــة  بحســـب  الشـــراء  مـــن  يـــوم 
المنتج وفق قانون حماية المستهلك 
والئحتـــه   2012 لســـنة   )35( رقـــم 
التنفيذيـــة، التـــي تمثلـــت فـــي حـــال 
شـــاب الســـلعة عيـــب أو خلـــل يحول 
دون استخدامها، أو إذا كانت السلعة 
غيـــر مطابقـــة المواصفـــات واللوائـــح 
الســـلعة  أن  أو  المعتمـــدة،  الفنيـــة 

مختلفـــة عما تم االتفاق عليها، حيث 
ســـاهمت إدارة حماية المستهلك في 
حـــل ومعالجـــة الكثيـــر من الشـــكاوي 
التـــي تـــم أثنـــاء معالجتهـــا تحصيـــل 
مبالـــغ ماليـــة بلغـــت 121,711 دينارا 
أصحـــاب  مـــن  المســـتهلكين  لصالـــح 
الشـــكاوى نظير اســـترداد ثمن الســـلع 
أو الخدمات، فـــي حين ُتقدر إجمالي 
قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 
دينـــارا، وذلك وفق المادة الثامنة من 
 35 رقـــم  المســـتهلك  قانـــون حمايـــة 

لسنة 2012.
للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل  وبيـــن 
المحليـــة والخارجية بأن المؤشـــرات 
تبيـــن أن 76 % مـــن الشـــكاوى قد تم 
حلهـــا خـــالل فتـــرة ال تتجـــاوز 5 أيام 
عمل، في حين بلغت نســـبة الشكاوى 
التـــي تـــم حلها خالل 10 أيـــام عمل بـ 
10 %، وتطلبت بعض الشكاوى ذات 
الطبيعة الخاصة مثل شكاوى األثاث 
المركبات وغيرها من القطاعات فترة 

أطول للمتابعة.

أحمد مراد رفيق النايض

 الشيخ حمد بن سلمان

“السالم” يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات بالبحرين

معالجة شكاوى بـ 120 ألف دينار واسترداد 11 ألف دينار لصالح “المستهلكين”
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برنامج ^ “مع رؤيا” يستطلع آراء بحرينيين للعمل مضيفي طيران
خالل فعالية اليوم المفتوح لـ “طيران الخليج”

 نــظــمــت شـــركـــة طـــيـــران الــخــلــيــج، أمــــس يــوًمــا 
فندق  فــي  طــيــران  مضيفي  لتوظيف  مــفــتــوًحــا 
الراغبين  ودعــت  البحرين،  توليب،  جولدن 
لالنضمام  رائــعــة  فــرص  استكشاف  إلــى 
للناقلة  الرسمي  الــوجــه  ليكونوا  إليها 
عالمي  فــريــق  مــن  ــزًءا  وجــ الوطنية 
إلى  تأخذهم  مهنة  لهم  ويصنعوا 
“الــبــالد”  وزارت  المسافات.  أبعد 
والتقت  المفتوح  الــيــوم  فعالية 
بعض البحرينيين الراغبين في 
طــيــران،  مضيفي  يصبحوا  أن 
ــم  آراءهـ استطلعت  حــيــث 
“مــع رؤيــا”  برنامج  فــي 
الصحيفة  تبثه  الــذي 

بمنصاتها الرقمية.
وتــحــدثــت أســمــاء 
ــد عــــن ســبــب  ــمـ أحـ
للوظيفة،  تقدمها 
حيث أفادت بأنها 
منذ الصغر تطمح 
مضيفة  لــتــصــبــح 
خصوًصا  طــيــران 
أنها تحب التعامل 
مـــــــــع الــــجــــمــــيــــع 
ــم  ــهــ ــ ــدت ــاعــ ــســ ومــ

وخدمتهم.
ــد  كـــمـــا قـــــال خــال

غـــازي إنـــه تــقــدم لرغبته فــي االلــتــقــاء والــتــعــرف 
بأشخاص من دول أخرى، كما أنه يحب التسويق 
واإلعالم وأن يكون الوجه الرسمي للناقلة الوطنية، 
معرًبا عن أمله في الحصول على هذه الفرصة بأن 

يصبح مضيًفا.
من جهته، ذكر حسين أحمد أنه يحب التعامل مع 
الجميع ومن جميع األعمار، لذا تقدم لشغل وظيفة 
مضيف طيران، معرًبا عن أمله باختياره في هذه 
العمل  في  فخر  له مصدر  يمثل  ما  وهــو  الوظيفة 
مضيًفا في “طيران الخليج”. إلى ذلك، قال محمد 
الــتــعــامــل مع  فــي  مهنية  خــبــرة  يمتلك  إنـــه  ــادل  عـ
احتياجاتهم  وتلبية  وخدمتهم  وضيافتهم  الزبائن 

والتي اكتسبها من الوظائف التي عمل بها سابًقا.
فترة طويلة  منذ  أنــه  خليفة  عمر  ذكــر  جانبه،  من 

لكونه  طــيــران،  يصبح مضيف  أن  فــي  يفكر  وهــو 
يــحــب الــتــعــامــل مـــع اآلخـــريـــن، مــضــيــًفــا أنـــه منذ 
الصيفية  األنشطة  في  التطوع  يحب  كــان  الصغر 
لشغل  تقدم  ولــذا  الناس  مع  والتعامل  والفعاليات 

وظيفة مضيف طيران.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إعداد: منى المطلق

 اإلجابة:  أوالً: ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم: 
1 - األرملة أو األرامل أو الزوج العاجز.

2 - األوالد: وهم األبناء والبنات غير المتزوجات وأبناء وبنات االبن المتوفى أو االبنة المتوفاة ويعتبر الحمل المستكن في حكم اإلبن.
3 - األب واألم واألخوة واألخوات.

كما ال يجوز الحجز على المعاش التقاعدي بالنسبة للمستحقين من الورثة. 
وأما عن األموال التي ال يجوز الحجز عليها وفًقا لقانون التنفيذ الجديد الصادر في 17 مارس 2022،

فإنه ال يجوز الحجز أو التنفيذ على ما يأتي:
1 - األموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.

2 - أموال السفارات األجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
3 - الدعم الحكومي واإلعانات االجتماعية المقدمة للمنفذ ضده.

4 - الفـــراش الـــالزم للمنفـــذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النســـب المقيمين معه في معيشـــة 
واحدة، وال على ما يرتدونه من ثياب.

5 - األجـــور والرواتـــب لدى جهة العمل إال بقدر الربع من األجـــر أو الراتب اإلجمالي الثابت، وعند التزاحم 
يخصـــص نصفه لوفـــاء ديون النفقة المقـــررة والنصف اآلخر لما عداها مـــن الديون، فإن كان 
الحجز على الحســـاب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة )31( من هذا القانون. 

وال يمنع حجز األجور من حجز أموال المنفذ ضده األخرى.
6 - األدوات وغيرها من المنقوالت الالزمة لمهنة المنفذ ضده التي يستعملها بنفسه في 

عمله ما لم تكن تأميًنا لدين أو كانت ديًنا ناشًئا عن ثمنها.
7 - سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرًعا باإلنفاق عليها، وفي حالة 
وفاته قبل وفاء الدين يترك الســـكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شـــرًعا باإلنفاق 
عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناســـًبا مع حالهم وبشـــرط أال يكون الســـكن قد 
وضع تأميًنا لدين اقترضه المنفذ ضده أو كان الدين ناشًئا عن ثمن ذلك السكن.

8 - اإليـــرادات أو المدفوعـــات أو النفقـــات المقـــررة للمنفـــذ ضـــده إال بقـــدر الربع، 
شـــريطة أال يكون لديه أجر أو راتب وأن تكون ضرورية إلعاشـــته هو وأســـرته، 
فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة )31( 

من هذا القانون.

 الســؤال: في حالة الوفاة والمتوفي محكوم مديونية ما، فهل يتم الحجز على المعاش التقاعدي بالنســبة  «
لمســتحقيه من الورثة وكم هي نسبة الحجز وما هي األموال التي ال يجوز الحجز عليها طبًقا لقانون التنفيذ 

الجديد والصادر في 17 مارس 2022م.

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية 
عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع 
نخبــة مــن المحامين المرموقين الذين تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة 
ة الزاوية أو من خالل  عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ
حســابات “^” بمنصــات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامية سارة علي

السنة الرابعة عشرة - العدد 5031

األحد
أرجعـــت شـــركة تويتر، الســـبب فـــي انخفـــاض إيراداتها 24 يوليو 2022 - 25 ذو الحجة 1443  

الفصليـــة وتكبدهـــا صافـــي خســـارة بشـــكل مفاجئ إلى 
معركتها المســـتمرة إلنهاء عملية استحواذ إيلون ماسك 
عليهـــا بقيمـــة 44 مليـــار دوالر وضعف ســـوق اإلعالنات 
الرقميـــة. وتأتـــي النتائـــج في الوقـــت الـــذي رفعت فيه 
تويتـــر دعـــوى قضائية ضد ماســـك لتراجعـــه عن عرضه 
لشـــراء الشركة وهي تســـتعد اآلن لمواجهة قانونية في 
محاكمة من المقرر أن تبدأ في أكتوبر. وأثارت الشـــكوك 

بشـــأن الصفقـــة قلق المعلنيـــن على تويتر وتســـببت في 
حدوث فوضى داخل الشركة. ووفقا لبيانات )ريفينيتف 
آي.بي.إي.إس(، ارتفعت عائدات اإلعالنات بنســـبة 2 % 
فقـــط إلـــى 1.08 مليـــار دوالر بما يقل عـــن توقعات وول 
ســـتريت البالغـــة 1.22 مليـــار دوالر، وفق رويتـــرز. وبلغ 
إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام، التي تشمل أيضا 
اإليرادات من االشتراكات، 1.18 مليار دوالر، مقارنة مع 

1.19 مليار دوالر في العام السابق.

“تويتر” تسجل خسائر في الربع الثاني بـ 270 مليون دوالر

21 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.078

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.96

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 0.477

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.595

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.453

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 0.165

المحامية سارة علي

رؤيا عادل

محمد عادل  حسين أحمد عمر خليفة  أسماء أحمد

خالد غازي 

فريق البرنامج

 إعداد: حسن عبدالنبي

تقديم: رؤيا عادل

تصوير: خليل إبراهيم

مونتاج وإخراج: جاسم محمد

ال يجوز الحجز على المعاش التقاعدي للمستحقين من الورثة


