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وزير الداخلية يترأس اجتماع فريق العمل

أكـــد ولــــي العهــــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيــــس مجلــــس الوزراء صاحب السمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة علـــى ما يجمـــع مملكـــة البحرين 
مـــن  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
علـــى  مميـــزة  إســـتراتيجية  عالقـــات 
مختلـــف األصعـــدة، مشـــيرًا إلـــى حرص 
مملكـــة البحريـــن الدائـــم علـــى تطويـــر 
مســـارات التعاون والتنســـيق المشـــترك 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
الصديقـــة في جميع المجـــاالت وخاصة 
العســـكري والدفاعـــي منهـــا، والدفـــع بها 
نحـــو آفـــاق أرحب بمـــا يحقـــق مصلحة 

البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
أمـــس، بحضـــور وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
الـــوزراء حمـــد المالكـــي، قائـــد القـــوات 
البحريـــة بالقيـــادة المركزيـــة األميركية 

قائد األســـطول الخامـــس الفريق بحري 
تشارلز برادفورد كوبر.

وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض عدد من 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك وآخر 

المســـتجدات على الســـاحتين اإلقليمية 
والدولية.

تطوير التنسيق العسكري مع أميركا
تجمعنا عالقات إستراتيجية... سمو ولي العهد رئيـس الوزراء:

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء مستقباًل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس
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“الصحة”: خصخصة الفحص 
الطبي للعمالة المنزلية
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مقترح مصري لهدنة في غزة... وأنباء عن موافقة جميع األطراف
عواصم ـ وكاالت

إســـرائيل  أن  مصـــادر  ذكـــرت 
والفصائـــل الفلســـطينية بمـــا فيها 
الجهـــاد اإلســـالمي اتفقـــت علـــى 
االلتـــزام بهدنـــة فـــي غـــزة اعتبارًا 
مـــن مســـاء األحـــد عمـــالً باقتراح 
الجيـــش  قصـــف  بعـــد  القاهـــرة، 
اإلســـرائيلي ألهـــداف فلســـطينية 
الماضـــي  الجمعـــة  يـــوم  منـــذ 
اســـتهدفت مواقـــع للجهـــاد، ممـــا 
دفع المســـلحين الستهداف مدنها 

بصواريخ بعيدة المدى.

من القصف 
اإلسرائيلي على 

قطاع غزة
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أظهـــرت البيانـــات الصـــادرة عـــن 
أن  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
قيمـــة عمليـــات البيـــع عبـــر نقـــاط 
البيـــع والتجارة اإللكترونية بلغت 
77.6 مليـــون دينـــار فـــي الفتـــرة 
مـــن 31 يوليـــو الماضـــي ولغاية 6 
أغسطس الجاري، تمت من خالل 
3.1 مليـــون عملية بيع، بانخفاض 
نســـبته 10.1 % كتغير أســـبوعي.

ومـــن حيث القيمة، شـــكلت العمليات 
الالتالمســـية مـــا نســـبته 43.4 % من 

اإلجمالـــي، في حيـــن مثلـــت عمليات 
التجـــارة اإللكترونية ما نســـبته 38.3 

.%
وســـجلت جميـــع القطاعـــات المهمـــة 
العمليـــات  وعـــدد  قيمـــة  حيـــث  مـــن 
كانـــت  حيـــث  متفاوتـــة،  تراجعـــات 
الحكوميـــة  الخدمـــات  قطاعـــات 
والمطاعـــم والســـوبرماركت والفنادق 
واألحذيـــة  والمالبـــس  والمنتجعـــات 
اهم القطاعات من حيث القيمة لتلك 

الفترة. 

قيمة عمليات البيع في أسبوع
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20 صفحة - 220 فلسا

لقاء “البالد” مع ندى المنصوري

تعرف عمرة محرم بـ “عمرة البحرينيين”؛ وذلك نظًرا لحجم ترددهم 
على بيت هللا الحرام إلى جانب المدينة المنورة.

وحضـــرت “البـــالد” فـــي نقطة تجمـــع المعتمرين بمنطقـــة عراد وهم 
فـــي طريقهـــم ألداء العمرة عن طريق البـــر “الباص”، ورصدت بعض 

اآلراء.
وقالـــت نـــدى المنصوري إنها ال تتمنى أن يكـــون الطريق إلى العمرة 

ممهًدا خالًيا من المشقة، معتبرة أن المشقة “حلوة”.

معتمرون بالباص: “المشقة حلوة”

أعلـــن جهـــاز الخدمـــة المدنية 
عن وجـــود 4 وظائف شـــاغرة 
جهـــاز  فـــي  للبحرينييـــن 
المساحة والتســـجيل العقاري 

حسب المؤهالت والخبرة.
ومـــن أبرز الوظائـــف أخصائي 
نظم معلومـــات جغرافية أول 
للمؤهل األكاديمي بكالوريوس 
فـــي الجغرافيـــا أو الجغرافيـــا 
التطبيقيـــة أو مـــا يعادلهـــا مـــع 
خبرة ال تقل عن 3 سنوات في 
مجـــال العمـــل. وأشـــار الجهاز 
إلـــى أن آخـــر موعـــد لتقديـــم 
طلبات التوظيف ســـيكون 21 
أغســـطس من الشـــهر الجاري، 
حيـــث يمكـــن تقديـــم طلبـــات 
التوظيـــف مـــن خـــالل موقـــع 
الحكوميـــة  الوطنيـــة  البوابـــة 

اإللكترونية.

4 وظائف شاغرة 
في “المساحة”
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وزير الداخلية: تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة االتجار باألشخاص

25 قضية شبهة اتجار باألشخاص وإيواء 138 ضحية
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار اهتمـــام الحكومـــة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بتعزيز جهود مكافحة االتجار باألشخاص، 
وتنفيـــذًا لقـــرار اللجنـــة التنســـيقية، ترأس 
وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفة، أمس، اجتماع فريق 
العمل المكلـــف بمتابعة المالحظات الواردة 
األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  فـــي 
بشـــأن مجال مكافحة االتجار باألشخاص. 
وكشفت اإلحصائيات أنه في النصف األول 
من العام الجاري، بلغ مجموع القضايا التي 

بها شـــبهة اتجـــار باألشـــخاص )25( قضية، 
مقابل 29 في العام 2021.

 ونـــوه وزير الداخلية، رئيس االجتماع إلى 

أهمية التواصل والتنســـيق حول كل ما من 
شـــأنه تعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة ومواصلـــة 

اإلنجاز.
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إسهامات سمو الشيخة زين بنت خالد تشعرنا أن الدنيا بخير... سلطان لـ“^”:

نصيب المعوقين من التوظيف أقل... ورفع 
مخصصاتهم إلى 200 دينار لم يتم تنفيذه

أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة المركـــز البحرينـــي للحـــراك الدولـــي عـــادل ســـلطان، الدعـــم 
الالمحـــدود الـــذي يلقـــاه المركز من الرئيس الفخري ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد آل 

خليفة التي تسخر جهودها في خدمة الجميع والسيما ذوي اإلعاقة.
 ولفـــت فـــي لقاء مع “البالد” إلى أن المركز محظوظ بوجودها ودعمها، مفتخرًا بُجلِّ 

جهودها وإسهاماتها وبصماتها قائالً “بوجودها نشعر أن الدنيا بخير”. 
وأشـــار إلـــى أن نصيـــب المعوقين من التوظيـــف أقل، مؤكـــدًا أن رفع 

مخصصاتهم إلى 200 دينار “حبر على ورق”.
وذكـــر أن البطاقة التابعـــة لوزارة التنمية الخاصـــة بذوي اإلعاقة 
موجـــودة وهناك قائمة بالمحالت التي ينال فيها ذوو اإلعاقة 
أي خصم أو مزايا، إال أننا نعاني من اإلحراج عندما نذهب 

إلى مكان ما و ال نعرف هل سيتم قبولها أم ال.
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منال الشيخ | تصوير: دعاء مهدي

حسن عبدالرسول
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وزيرا الخارجية 
والمالية: 

مواصلة تعزيز 
التعاون بين 

البلدين
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دولـــة  عهـــد  ولـــي  اســـتقبل 
الكويت الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ 
مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصباح، 
صبـــاح أمس بقصـــر بيـــان، وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
زيارتهمـــا  بمناســـبة  خليفـــة،  آل 
لدولـــة الكويـــت، وذلـــك بحضور 
وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
الصبـــاح،  المحمـــد  ناصـــر  أحمـــد 
الدولـــة  ووزيـــر  الماليـــة  ووزيـــر 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
الرشـــيد،  عبدالوهـــاب  الكويتـــي 
مـــا  علـــى  التأكيـــد  تـــم  حيـــث 
يجمـــع مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة مـــن عالقـــات 
تاريخيـــة مميـــزة علـــى مختلـــف 
نقـــل  اللقـــاء  األصعـــدة. وخـــالل 
وزيـــر الخارجيـــة ووزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني تحيات ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
إلـــى أخيهمـــا أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، 
وسمو ولي العهد بدولة الكويت، 

فيما حّمل سمو ولي العهد بدولة 
الكويت، وزيـــر الخارجية ووزير 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
تحيات صاحب السمو أمير دولة 
الكويت وتحيات سموه لصاحب 
الجاللة الملـــك المعظم وصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
وتمنياتهمـــا  الـــوزراء  مجلـــس 
مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

التقدم واالزدهار.
إلـــى ذلـــك، أكـــد وزيـــر الخارجية 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
الوطنـــي علـــى أهميـــة مواصلـــة 
بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز 
البلديـــن الشـــقيقين بمـــا يحقـــق 
ويعـــود  المشـــتركة  التطلعـــات 

بالخير والنماء على الجميع.
ذات  القضايـــا  بحـــث  تـــم  كمـــا 
وآخـــر  المشـــترك  االهتمـــام 
الســـاحتين  علـــى  المســـتجدات 

اإلقليمية والدولية.

التأكيد على مايجمع البحرين  مع 
الكويت من عالقات تاريخية مميزة

تطوير التنسيق العسكري والدفاعي مع الواليات المتحدة
التعاون الثنائي يشهد تقدماً مستمراً... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكد ولــــي العهـد نائب القائد األعلى رئيـس 
مجلــــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة على ما 
يجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية من عالقات استراتيجية مميزة 
على مختلف األصعدة، مشـــيرا إلى حرص 

مملكـــة البحريـــن الدائم بتطوير مســـارات 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مع الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة الصديقـــة فـــي كافة 
المجـــاالت وخاصـــة العســـكري والدفاعي 
منهـــا، والدفـــع بهـــا نحـــو آفـــاق أرحـــب بما 
والشـــعبين  البلديـــن  مصلحـــة  يحقـــق 

الصديقين.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 

مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور  امـــس، 
القـــوات  قائـــد  المالكـــي،  حمـــد  الـــوزراء 
األمريكيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة  البحريـــة 
قائـــد األســـطول الخامـــس الفريـــق بحري 
تشارلز برادفورد كوبر، حيث رحب سموه 
بقائد القـــوات البحرية بالقيـــادة المركزية 
األمريكية قائد األسطول الخامس، وأشاد 
الـــذي يشـــهده  المســـتمر  بالتقـــدم  ســـموه 

التعـــاون الثنائي بين البلديـــن الصديقين، 
منوهًا بجهود الواليات المتحدة األمريكية 
إلى جانب الدول الشـــقيقة والصديقة في 

تعزز أمن واستقرار المنطقة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض عـــدد مـــن 
المشـــترك وآخـــر  القضايـــا ذات االهتمـــام 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 

والدولية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس

إعادة تشكيل “الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ”
قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا 
بإعـــادة   2022 لســـنة   )40( رقـــم  قـــرار 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل 
التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه ومنتجاتـــه، 

جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعـــاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة 

وزير الصحة، وعضوية كل من:

1 - الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة 
الصحة.

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  مديـــر   -  2
بوزارة الصناعة والتجارة.

3 - مديـــر إدارة االتصال والتوعية البيئية 
بالجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

4 - مدير الموارد البشرية بشئون البلديات 
بوزارة شئون البلديات والزراعة.

المدرســـية  الصحـــة  قســـم  رئيـــس   -  5
بـــإدارة الخدمات الطالبية بـــوزارة التربية 

والتعليم.
الجمركيـــة  التراخيـــص  إدارة  مديـــر   -  6
وخدمة العمالء بشـــئون الجمـــارك بوزارة 

الداخلية.
7 - مديـــر إدارة التلفزيـــون بوزارة شـــئون 

اإلعالم.
8 - مديـــر إدارة تمكيـــن الشـــباب بـــوزارة 

شئون الشباب والرياضة.
9 - رئيس جمعية مكافحة التدخين.

10 - رئيـــس مجموعة مكافحـــة التدخين 
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  بـــإدارة  والتبـــغ 

الصحة )عضوا ومقررا(.
 وتكـــون مـــدة العضوية فـــي اللجنة ثالث 

سنوات قابلة للتجديد.
 المادة الثانية:

يجوز للجنة أن تســـتعين بمن تراه مناسبا 

إلبـــداء  واالختصـــاص  الخبـــرة  ذوي  مـــن 
الـــرأي فـــي بعـــض الحـــاالت متـــى ارتـــأت 
حـــق  لهـــم  يكـــون  أن  ذلـــك، دون  اللجنـــة 
التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات.

المادة الثالثة:
ُيلغـــى القرار رقم )21( لســـنة 2019 بإعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين 

والتبغ بأنواعه ومنتجاته.
المادة الرابعة:

علـــى وزيـــر الصحة والمعنييـــن – ُكٌل فيما 
يخصه – تنفيـــذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
بـــه مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

محافظة البحرين على موقعها بمكافحة االتجار 
باألشخاص في إطار النهج اإلصالحي للملك المعظم

لدى ترؤسه اجتماع فريق العمل المكلف متابعة مالحظات تقرير الخارجية األميركية... وزير الداخلية:

في إطـــار اهتمام الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
مكافحـــة  جهـــود  بتعزيـــز  خليفـــة،  آل 
لقـــرار  وتنفيـــذا  باألشـــخاص،  االتجـــار 
اللجنة التنســـيقية، ترأس وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، امـــس، اجتماع فريـــق العمل 
المكلف بمتابعـــة المالحظات الواردة في 
تقرير وزارة الخارجية األميركية، والذي 
حافظـــت فيـــه مملكـــة البحريـــن وللعـــام 
الخامـــس علـــى التوالـــي، علـــى موقعهـــا 
الريـــادي ضمـــن الفئـــة األولـــى بتصنيـــف 
االتجـــار  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الـــدول 

باألشخاص.
وفي بداية االجتماع، أكد وزير الداخلية، 
والحقوقـــي  الدولـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن 
الرفيع، يأتي فـــي إطار النهج اإلصالحي 
الشـــامل لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

وتتويجا للجهـــود الوطنية المخلصة في 
مجـــال إنفـــاذ القانـــون وترســـيخ حقـــوق 
اإلنســـان وحماية الحريات، مشيدا بدعم 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
والبرامـــج  للمبـــادرات  الـــوزراء  مجلـــس 
الفاعلـــة التـــي كان لهـــا الـــدور األبـــرز في 
مواصلـــة البحريـــن، تبـــوأ هـــذه المكانـــة 

المتقدمة.
وخالل االجتماع، تم اســـتعراض الجهود 
الوطنية المبذولة، والتي تؤكد االستمرار 
اإلنجـــاز  هـــذا  تعزيـــز  علـــى  العمـــل  فـــي 
الوطنـــي والدولـــي، واتخـــاذ كل مـــا مـــن 
شـــأنه المحافظة على التصنيف المتقدم 

البحريـــن، حيـــث  الـــذي حققتـــه مملكـــة 
يرتكـــز التصنيف على الجهود الحكومية 
التـــي حققت “المعايير الخاصة بمكافحة 
االتجار باألشخاص” وتشير الفئة األولى 
واألعلـــى في التصنيف إلـــى الدولة التي 
طبقـــت كافـــة المعايير، وهـــي الفئة التي 

تحافظ عليها المملكة منذ العام 2018.
كمـــا تمت متابعة جانب مـــن الجهود في 
هـــذا الشـــأن، حيث كشـــفت اإلحصائيات 
أنه خالل النصف األول من العام الجاري، 
بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة اتجار 
باألشـــخاص )25( قضيـــة، مقابـــل 29 في 
العـــام 2021 كما اســـتقبل مركـــز اإليواء، 

ضحايـــا االتجـــار باألشـــخاص والضحايا 
المحتمليـــن مـــع حصولهـــم علـــى الرعاية 
اجمالـــي  وبلـــغ  اســـتثناء،  دون  الكاملـــة 
 2021 أبريـــل  منـــذ  المســـتفيدين،  عـــدد 
لغايـــة مـــارس 2022 نحـــو )138( حالـــة، 
باإلضافة إلـــى تنظيم معـــارض توعوية، 
وبعـــدة لغـــات، بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص للوصول 

إلى قطاعات أكبر من الجمهور.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الداخليـــة، رئيـــس االجتمـــاع عن شـــكره 
وتقديـــره لكافة الجهـــات العاملة في هذا 
المجـــال، وفي مقدمتهـــا اللجنة الوطنية 
حيـــث  باألشـــخاص،  االتجـــار  لمكافحـــة 
أثبتوا كفـــاءة وإخالصا في معالجة هذه 
النوعيـــة من القضايا وااللتـــزام بالمعايير 
القانونيـــة المعمول بها، منوها إلى أهمية 
التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه 
تعزيز الجهود الوطنية ومواصلة اإلنجاز 

في مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الدول اآلسيوية
اجتمع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
مـــع األمين العـــام لمنتدى حـــوار التعاون 
اآلســـيوي بورنتشاي دان فيفاثانا، لبحث 
ترتيبات االجتماعات التنسيقية بمناسبة 
رئاســـة مملكـــة البحرين للـــدورة الحالية 
لحـــوار التعـــاون اآلســـيوي تحـــت شـــعار 
“التعافي األخضر في المجال الصحي ما 

بعد الجائحة”.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية حـــرص 
مملكـــة البحرين على دعـــم أهداف حوار 

التعـــاون اآلســـيوي، وتحقيـــق مقاصـــده 
في تعزيز الشـــراكة وتبادل الخبرات بين 
الدول اآلســـيوية في مختلـــف المجاالت 
واالجتماعيـــة،  والتقنيـــة  االقتصاديـــة 

األمـــن  ترســـيخ  فـــي  تطلعاتهـــا  وتلبيـــة 
معرًبـــا  المســـتدامة،  والتنميـــة  والســـالم 
عـــن تطلعـــه إلى نتائـــج مثمـــرة الجتماع 
كبار المســـؤولين )يوم الثالثـــاء(، تمهيًدا 

لالجتمـــاع الـــوزاري الثامـــن عشـــر لحوار 
التعـــاون اآلســـيوي، بما يحقـــق المصالح 

المشتركة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب األميـــن العـــام لحوار 
التعـــاون اآلســـيوي عـــن شـــكره وتقديره 
لجهـــود  علـــى دعمهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
المنتدى منذ تأسيســـه قبل عشرين عاًما 
في توســـيع آفاق التعاون المشترك، نحو 
بناء مجتمع آســـيوي قائم علـــى المعرفة 
وتمكين الناس وتعزيز قدراته التنافسية 
الدوليـــة،  االقتصاديـــة  الســـاحة  علـــى 
وإســـهاماته فـــي تعزيـــز األمـــن والســـالم 

اإلقليمي والعالمي.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون اإلعـــالم رمزان النعيمـــي، في مكتبـــه امس األحد، 
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند.

وتم خالل اللقاء، التأكيد على عمق عالقات التعاون والصداقة التاريخية 
التي تجمع بين البلدين الصديقين، واســـتعراض ســـبل تنميتها وتعزيزها 
بمـــا يصب فـــي تحقيـــق مصالحهما المشـــتركة. من جانبه، أعرب الســـفير 
رودي دراموند عن تطلعه نحو مواصلة تعزيز عالقات الصداقة التاريخية 
المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، عبر استثمار الفرص المتاحة 

في كافة المجاالت، بما يدعم مصالح الشعبين الصديقين.

تدعيم استثمار الفرص مع بريطانيا

المنامة - بنا

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيتي شكر جوابيتين من ملك 
بلجيـــكا الملـــك فيليب، وذلـــك ردا على برقيتـــي التهنئة التي بعث 

بها جاللته وسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة بلجيكا.

البحرين تتلقى شكر ملك بلجيكا

المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين لالعتداء اإلسرائيلي 
علـــى قطاع غزة، وما أدى إليه من خســـائر فـــي األرواح والممتلكات، 
محذرة من انعكاسه على األمن واالستقرار في المنطقة. وإذ تقدمت 
الوزارة بخالص التعازي والمواســـاة للحكومة والشـــعب الفلســـطيني 
الشـــقيق فـــي ضحايا االعتـــداء وتمنياتها للجرحى بالشـــفاء العاجل، 
فإنهـــا أعربـــت عن التقدير للجهـــود المتواصلة التـــي تبذلها جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة الحتواء الوضع والعمـــل على التهدئة ووقف 

التصعيد للحفاظ على األرواح والممتلكات.

البحرين تدين االعتداء اإلسرائيلي على غزة
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أعلنـــت مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة عن ســـاعات العمل خـــال عطلة 
عاشـــوراء اليوم االثنين وغدا الثاثاء في 9 مراكز صحية تعمل على مدار 
الســـاعة بمختلـــف محافظـــات المملكة، وهـــي مركز حالة بوماهـــر الصحي، 
مركز بنك البحرين والكويت الصحي “الحد” مركز جدحفص الصحي، مركز 
الشـــيخ جابـــر الصباح الصحي، مركز يوســـف إنجنير الصحي، مركز ســـترة 
الصحـــي، مركز محمد جاســـم كانو الصحـــي، مركز مدينـــة خليفة الصحي، 
جميعهـــا ســـتكون مفتوحـــة الســـتقبال المرضـــى والمراجعيـــن علـــى مـــدار 
24 ســـاعة فـــي عطلة عاشـــوراء. أما عن أوقـــات أخذ التطعيمـــات المضادة 
لفيروس كورونا “كوفيد 19” المســـتجد بجميـــع المراكز الصحية المذكورة، 

فستكون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء يوميا.

9 مراكز صحية تعمل 24 ساعة اليوم وغدا

خصخصة الفحص الطبي للعمالة المنزلية ومن في حكمها

تأكيــد عمــق العالقـات البحرينيـة الكويتيـــة

 تقريب المواعيد حفاظا على السالمة واألمن الصحي... “الصحة”:

رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وزيَري الخارجية والمالية
االثنين 8 أغسطس 2022 - 10 محرم 1444 - العدد 5046

حسن عبدالرسول

مركز االتصال الوطني

أعلنـــت رئيـــس اللجـــان الطبية بـــوزارة الصحة عائشـــة 
حســـين، تحديـــث إجـــراءات الفحـــص الطبـــي للعمالـــة 
المنزليـــة ومـــن في حكمهـــم، وذلك وفقًا لصـــدور القرار 
رقم )21( لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار 
رقـــم )30( لســـنة 2017 بشـــأن تنظيـــم الفحـــص الطبي 
للوافديـــن، وذلـــك لضم خدمـــة الفحص الطبـــي للعمالة 

المنزلية ومن في حكمهم.
وأفادت رئيس اللجان الطبية بأنه قد تم تشكيل فريق 
عمـــل يضـــم كل مـــن وزارة الصحـــة، هيئـــة المعلومـــات 

والحكومـــة اإللكترونيـــة، هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، 
والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية 
لتعديـــل وتحديـــث اإلجـــراءات وآليـــة العمـــل لتطبيـــق 
القـــرار الصـــادر بشـــأن تنظيـــم فحـــص العمالـــة الوافدة 
وتعدياتـــه، والـــذي تّم خصخصتـــه من أجل التســـريع 
في إجراءات الفحص الطبي وتقريب المواعيد حفاظًا 
على الســـامة واألمن الصحـــي. وأوضحت أن تحديث 
إجـــراءات الفحـــص الطبـــي للعمالـــة المنزليـــة ومن في 
حكمهـــم يهدف إلى تعزيز قاعدة بيانات شـــاملة لجميع 
العمالة الوافدة في مملكة البحرين، وتحسين وتوحيد 

إجـــراءات الفحص الطبي لهم، فضاً عن تعزيز إشـــراك 
القطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم خدمـــة الفحـــص الطبـــي 
للوافديـــن، وإتاحة مواعيد قريبـــة للفحص بحيث يتم 
عـــرض الوافـــد علـــى المؤسســـة الصحيـــة المصـــرح لها 
خال خمســـة أيام من تاريـــخ وصوله إلى المملكة، إلى 
جانب أنـــه بإمكان اختيـــار المؤسســـة الصحية األقرب 
واألنســـب لصاحب العمل مـــن حيث الموقـــع والتكلفة، 
ويمكنهـــم كذلك حجز وتغيير المواعيد، وطباعة نتائج 
الفحـــص الطبي وشـــهادة اللياقـــة عبر البوابـــة الوطنية 

.Bahrain.bh

اســـتقبل ســـمو الشـــيخ أحمـــد نـــواف 
مجلـــس  رئيـــس  الصبـــاح  األحمـــد 
الشـــقيقة،  الكويـــت  بدولـــة  الـــوزراء 
وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
الكويـــت،  لدولـــة  زيارتهمـــا  بمناســـبة 
الخارجيـــة  وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك 

الشـــيخ أحمـــد ناصر المحمـــد الصباح، 
ووزيـــر المالية ووزير الدولة للشـــؤون 
االقتصاديـــة واالســـتثمار عبدالوهاب 
محمد الرشـــيد، حيث تـــم تأكيد عمق 
العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة التـــي 
تربط مملكة البحريـــن بدولة الكويت 
الشـــقيقة، وما يشهده التعاون الثنائي 
بيـــن البلديـــن مـــن تطـــور ونمـــو فـــي 

مختلف المجاالت.

وخـــال اللقـــاء نقـــل وزيـــر الخارجية 
ووزير المالية واالقتصاد الوطني إلى 
ســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولة 
الكويت الشـــقيقة تحيات عاهل الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، فيمـــا حّملهما ســـموه تحياته 

المعظـــم  الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
وتمنياتـــه  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
لمملكـــة البحريـــن مزيـــدا مـــن التقـــدم 

واالزدهار.
كمـــا تم بحـــث القضايـــا ذات االهتمام 
علـــى  المســـتجدات  وآخـــر  المشـــترك 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

رئيس الوزراء الكويتي مستقبال وزيَري الخارجية والمالية
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فترة الكورونا... 
لجأت المؤسسات 

لتسريح عمالها 
ونحن وظفنا 

المزيد في المركز

الوقوف في 
“باركاتهم” 

بالمجمعات أكبر 
المشكالت... والمرور 

يتعاون بنسبة 80 %
أكــد رئيــس مجلــس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل ســلطان، 
الدعم الالمحدود الذي يلقاه المركز من الرئيس الفخري ســمو الشــيخة 
زيــن بنــت خالــد آل خليفــة التــي تســخر جهودهــا فــي خدمــة الجميــع 

والسيما ذوي اإلعاقة.
 ولفــت فــي لقــاء مــع “البــالد” إلــى أن المركــز محظــوظ بوجودهــا 
ودعمهــا ومفتخــرًا بجــل جهودها وإســهاماتها وبصماتهــا قائالً 

“بوجودها نشعر أن الدنيا بخير”. وفيما يلي نص اللقاء:

إسهامات سمو الشيخة زين بنت خالد تشعرنا أن الدنيا بخير... رئيس المركز البحريني للحراك لـ“^”:

نأمـــل تفعيـــل بطاقـــة المزايـــا التابعـــة لـ“التنميـــة” ونتمنى إطـــاق لجنة بالشـــراكة مـــع الوزارات
دعم ال محدود

  مـــاذا يمثل دعـــم الرئيس الفخري 
للمركـــز البحريني للحـــراك الدولي 
سمو الشيخ زين بنت خالد آل خليفة 

للمركز وذوي اإلعاقة؟
- حقيقـــًة دعـــم ســـموها ال محدود، 
فهي دائمًا ما تسخر جهودها خدمة 
للمركـــز وذوي اإلعاقة،حيـــث دائمـــًا 
ما تقف بجانبنا وتدعمنا في ســـبيل 
تقديـــم كل مـــا يصـــب فـــي مصلحة 
يجعلنـــا  فوجودهـــا  اإلعاقـــة،  ذوي 
نستشـــعر أن الدنيا بخير، و والحمد 
للـــه نحن فـــي المركز ننعـــم بالراحة 
بفضـــل من هللا ودعمهـــا الالمحدود 
فهـــي الســـند مـــن بعـــد المولـــى عـــز 

وجل. 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  أنـــه  ونؤكـــد 
االســـتثنائية التي فرضتهـــا جائحة 
كورونـــا، وفي الوقت الذي ســـّرحت 
نحـــن  عمالهـــا،  المؤسســـات  بعـــض 
وظفنا ولم نســـرح أحـــدًا، فالكلمات 
تعجز عن شكرها والكالم مهما طال 
فلن يفي ســـموها حقها من الشـــكر، 
وإســـهاماتها  بصماتهـــا  إن  حيـــث 

واضحة للعيان.

التجاوب مستمر

الجهـــات  لتجـــاوب  مـــا تقييمـــك    
الرسمية مع ذوي اإلعاقة؟

- الحمـــد للـــه هناك تجاوب مســـتمر 
من قبـــل الجهات الرســـمية، بما في 
ذلك المقابالت الخاصة بالمسجلين 
كباحثيـــن عـــن عمـــل، والتـــي يمكن 
إنجازها عبر تقنية االتصال المرئي، 
وذلـــك بفضل القرار الصـــادر األخير 

بهذا الشأن. 
المواصـــالت  وزيـــر  أشـــكر  كمـــا 
واالتصـــاالت الســـابق كمـــال أحمـــد 
مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  علـــى جـــل 
قبلـــه وتعاونه معنـــا ورحابة صدره 
مـــن خـــالل أخـــذه بمقترحاتنـــا فـــي 
مطـــار البحرين الدولـــي القديم عبر 
تخصيـــص “كاونتـــر” خـــاص لـــذوي 
اإلعاقـــة، وتخصيـــص مصعد خاص 
لضمـــان وصول ونـــزول هـــذه الفئة 

بكل سالسة.

 أخذ المواقف

ما أبرز المشكالت التي  «
تواجه ذوي اإلعاقة باختالف 

إعاقاتهم؟

- جهود المعنيين في اإلدارة العامة 
للمرور مشكورة ونتشرف بتعاونهم 
معنـــا وتواصلنا معهم واالجتماعات 
الدورية التي تعقد بين حين وحين، 
إال أن أكبر مشكلة هي وقوف الناس 
لـــذوي  المخصصـــة  المواقـــف  فـــي 
اإلعاقـــة فـــي المجمعـــات التجاريـــة 
وبقية األماكـــن العامة، فالهم األكبر 
هو أخذها داخل مواقف المجمعات 
التجارية، كـــون أن المرور ال يتمكن 
مـــن  محاســـبة هـــؤالء األشـــخاص 
بحكـــم أن المواقـــف تابعـــة للمجمع 

والمجمع مسؤول عنها. 
أمـــا عن المواقـــف العامـــة التي يتم 

االســـتيالء عليها بالوقوف بدالً عن 
ذوي اإلعاقة، فنجد أن تعاون إدارة 
المـــرور يتـــراوح مـــن 70 إلى 80 % 
ونأمـــل أن يتـــم التعامل مع النســـبة 
المتبقيـــة بشـــكل كامـــل، وأن يزيـــد 

وعي الناس بهذا األمر.

المعاناة والصدمة

   أيـــن تكمـــن معاناة أوليـــاء أمور 
ذوي اإلعاقـــة ومـــا دوركـــم في 

تخفيفها إن وجدت؟
الصدمـــة  فـــي  معاناتهـــم  تكمـــن   -
وخصوصًا إذا كان طفلهم األول من 
ذوي اإلعاقـــة، فبالتالـــي نجـــد أنهم 
بحاجة إلى إرشاد في كيفية التأقلم 
مع الوضع ومعاملة االبن فنحن في 
المركز البحرينـــي للحراك الدولي و 
حســـب إمكاناتنا نقـــوم بدعمهم من 
خالل قســـم االستشـــارات النفسية، 
واللجنـــة  الحواجـــز  إزالـــة  ولجنـــة 

االجتماعية.
اليـــوم  إلـــى   1979 العـــام  ومنـــذ 
قابلنـــا عوائـــل كثيـــرة وذوي إعاقة 
والحمدللـــه تكللت بالنجاحات التي 
حققها المركز وحققتها المملكة في 
ســـبيل تخفيـــف المعانـــاة عـــن ذوي 
اإلعاقة، إضافة إلى أنه في الســـابق 
كان يســـتوجب من اللجان الذهاب 
إلـــى البيـــوت بقصـــد معرفـــة حالـــة 
الشـــخص من ذوي اإلعاقة من أجل 
دراســـة حالتـــه ومســـاعدته إال أنـــه 
ومع تقـــدم التكنولوجيـــا أصبحنا ال 
نحتاج لمثـــل هذه الزيـــارات بالقدر 
الســـابقة  األعـــوام  فـــي  كان  الـــذي 

ونسبة تصل إلى 50 %.

ترشح ذوي الهمم 

هل هناك إمكانية  «
في أن نرى  أصحاب 

الهمم يخوضون 
غمار االنتخابات 

المقبلة؟

وأن  ســـبق  طبعـــًا   -
خضنا االنتخابات 

وحققنا الفوز، 
حيـــث 

إن أول مـــن فـــاز فـــي أول مجلـــس 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  بلـــدي 
مجلـــس  هـــو عضـــو  اإلعاقـــة  ذوي 
اإلدارة خالـــد البوفـــالح فـــي دائرته 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، كمـــا كانـــت 
لدينـــا تجـــارب أخـــرى حيـــث تقدم 
المرحـــوم نائـــب الرئيـــس للمجلـــس 
البلدي فـــي محافظة المحـــرق، كما 
أبدى رغبة الترشـــح ســـعد محبوب 
وهـــو مـــن ذوي اإلعاقـــة فنتمنى له 

وللجميع التوفيق.

قضايا شائكة

هل هناك قضايا شائكة  «
بالنسبة لذوي اإلعاقة؟

 - نعـــم وهي على مراحـــل، بمعنى: 
فـــي كل فئة عمرية يمـــر فيها ذوو 
مشـــكلة  فهنـــاك  وأهلهـــم  اإلعاقـــة 
األطفـــال  فمثـــالً  يواجهونهـــا، 
فـــي  مشـــكلة  أحيانـــًا  يواجهـــون 
التسجيل في المدارس إلى جانب 
المشـــكالت التـــي تواجههـــم خالل 
المستشـــفيات  علـــى  التـــردد 
وبالتحديد عند الذهاب 
طـــب  عيـــادات  إلـــى 
فنجدهـــم  األســـنان، 
صعوبـــة  يواجهـــون 
في صعود الكرسي 
الثابت والكهربائي. 
أن  إلـــى  إضافـــة 
التوظيـــف  مشـــكالت 
تواجههـــم  مـــا  عـــادة 
فحظهـــم  التخـــرج،  بعـــد 
فـــي التوظيـــف أقـــل مـــن 
الجميع فـــي الحقيقة رغم 
إيماننـــا أن الرزاق هو 
هللا، فنحـــن 

سنســـعى جاهديـــن فـــي حـــل هذه 
اإلشكالية قدر اإلمكان إضافة إلى 
أننـــا تقدمنـــا بفكـــرة إلـــى االوقاف 
الســـنية ونلنـــا الدعـــم مـــن قبلهـــم، 
وهو عبارة مشـــروع توظيف ذوي 
اإلعاقـــة في الزراعة، حيث ســـيتم 
توظيـــف 10 أشـــخاص منهـــم فـــي 
المشـــروع خـــالل الشـــهر الجـــاري، 
إلـــى جانب المســـاهمة فـــي تأهيل 
ذوي اإلعاقـــة الذيـــن يعانـــون مـــن 
إعاقـــات شـــديدة وحركيـــة فهـــذا 
وســـيؤهل  ســـيوظف  المشـــروع 
10 أشـــخاص مـــن خـــالل التأهيـــل 
إلـــى  إضافـــة  والبدنـــي  النفســـي 
المتابعـــة الصحية التي ســـتطالهم 
عـــالوة علـــى وجـــود األخصائييـــن 
الذيـــن  واإلدارييـــن  والممرضيـــن 
سيســـخرون جهودهـــم خدمة لهم 
ونحـــن مـــن خالل هـــذا المشـــروع 
نهدف إلى التأكيد على قدرة ذوي 
اإلعاقـــة علـــى اإلبداع والمشـــاركة 
لهـــم  أتيحـــت  مـــا  متـــى  بفاعليـــة 

الفرصة.
حـــول  للحديـــث  واســـتكماالً 
مشـــكالت  فهنـــاك  المشـــكالت، 
أمورهـــم  بقيـــة  فـــي  تواجههـــم 
أمـــا  الـــزواج  ومنهـــا  الحياتيـــة 
التـــي  المشـــكالت  بخصـــوص 

تواجهنـــا فـــي المركز، ورغـــم كوننا 
فـــي  تكمـــن  فهـــي  خيريـــة،  جهـــة 
التـــي  الكهربـــاء،  فواتيـــر  تكلفـــة 
يتم احتســـابها علينـــا بالكلفة التي 
تحتســـب للقطاع التجـــاري، بدليل 
يتـــم احتســـابه  الوحـــدة  أن مبلـــغ 
أن  فنتمنـــى  فلـــس،   300 بمبلـــغ 
تتـــم زيـــادة الدعـــم وزيـــادة طـــرق 
الدعـــم للمركـــز وتوفير تســـهيالت 
التـــي  للجمعيـــات  واســـتثناءات 

تعمل بشكل تطوعي كليًا. 
واســـتكماالً لذلـــك، فقد أمـــر جاللة 
الملـــك المعظـــم منـــذ فتـــرة بعالوة 
اإلعاقـــة  ذوي  لجميـــع  إعاقـــة 
المســـجلين بالـــوزارة والتـــي تقدر 
بـــــ 100 دينار لكل فـــرد، ورغم أنها 
مســـتمرة إال أننـــا طالبنـــا أن تكون 
200 بـــدالً من 100 وتمت الموافقة 
عليهـــا، إال أنها مازالت تنزل بالمبلغ 
الجميـــع  أن  أخفيكـــم  وال  الســـابق 
يستفسر عنها لكونها تخدم وتزيل 
أعبـــاء كثيرة ومنهـــا عبء تكاليف 
الشراشـــف  الحفاضـــات،  األدويـــة، 
المســـاعد  العامـــل  أو  والممـــرض 

والمساند لذوي اإلعاقة.

إعفاء

   ما رأيك في مقترح قدمته رئيسة 
مجلـــس النواب فوزية زينل بشـــأن 
إعفـــاء ذوي اإلعاقـــة من رســـوم 
الغرف بالمستشفيات الحكومية؟ 

 - أنـــا مع  كل ما يخدم و يفيد ذوي 
اإلعاقـــة فبال شـــك أنا مـــع اإلعفاء 
وبقـــوة كونـــه يصـــب فـــي صالـــح 
العـــبء  ويخفـــف  اإلعاقـــة  ذوي 
عليهـــم أو على أســـرهم وأتمنى أن 
يطال اإلعفـــاء جميع ذوي اإلعاقة 
جميـــع   فـــي  إعاقاتهـــم  باختـــالف 

المستشفيات الحكومية.

إحراج 

ما مستوى التجاوب من  «
مختلف الجهات مع بطاقة 

دعم ذوي اإلعاقة التي 
تصدرها وزارة التنمية 

االجتماعية؟

- البطاقـــة التابعـــة لـــوزارة التنمية 
الخاصـــة بـــذوي اإلعاقـــة موجودة 
وهناك قائمـــة بالمحالت التي ينال 
أو  خصـــم  أي  اإلعاقـــة  ذوو  فيهـــا 
مزايـــا، إال أننـــا نعاني مـــن اإلحراج 
عندمـــا نذهـــب إلـــى مـــكان مـــا و ال 
ال،  أم  قبولهـــا  ســـيتم  هـــل  نعـــرف 
واألكثـــر عندمـــا نـــرى أن الموظـــف 
توجـــد  ال  بـ”الكاونتـــر”  الموجـــود 
عنده أي خلفية عنها من األســـاس، 
فنتمنى من وزارة التنمية إلزام أي 
مكان تجمعهـــم اتفاقية تصب في 
صالـــح ذوي اإلعاقـــة معـــه بوضـــع 

إعالن على الباب يفيد بذلك.
كمـــا نتمنى مـــن الـــوزارة والجهات 
إشـــراكنا  يتـــم  أن  العالقـــة  ذات 
معهـــم فـــي لجنـــة مشـــتركة، وذلك 
في ســـبيل المســـاهمة فـــي تفعيل 

البطاقة بالشكل المطلوب.

رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي مع الزميلة منال الشيخ

المعوقون يتم توظيفهم بشكل أقل... ورفع مخصصاتهم إلى 200 دينار لم يتم تنفيذه

األوقاف السنية وافقت على توظيف 10 من المعوقين في مشروع الزراعة الشهر الجاري

منال الشيخ |تصوير: دعاء مهدي

البوفالح أول من فاز من فئة ذوي االحتياجات 
باالنتخابات... والمترشح سعد محبوب منهم
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تعـــرف عمـــرة محرم بــــ “عمـــرة البحرينيين”؛ وذلـــك نظًرا 
لحجـــم ترددهم على بيت هللا الحرام إلى جانب المدينة 

المنورة.
وحضـــرت “البالد” فـــي نقطة تجمـــع المعتمريـــن بمنطقة 
عـــراد وهـــم فـــي طريقهـــم ألداء العمـــرة عن طريـــق البر 

“الباص”، ورصدت بعض اآلراء.
وقالـــت ندى المنصـــوري إنها ال تتمنـــى أن يكون الطريق 
إلى العمرة ممهًدا خالًيا من المشـــقة، معتبرة ان المشـــقة 

“حلوة”.
بدوره، أشـــار رئيـــس جمعية عراد للعمـــل الخيري عدنان 
البـــدر إلـــى أن هذه األيـــام فضيلـــة وفيها يوم عاشـــوراء 
المبارك، مؤكًدا أنه البد من استغالل هذه األيام باألعمال 

الطيبـــة وبـــأي قربـــة كالصيام، االعتمـــار، الذكـــر، الصدقة 
وقراءة القرآن.

 مـــن جهتـــه، أوضح عبدهللا الســـندي أن فرحـــة الناس ال 
توصـــف بالذهـــاب إلى مكـــة المكرمة بعد تذليـــل القيود، 
وان المعتمريـــن بال شـــك سيســـتمتعون بشـــكل أكبر عند 

وصولهم.
إلـــى ذلك، قال أحمـــد المقهوي، منظم حمالت ســـابق، أن 

أســـعار اإلقامـــة فـــي الفنادق تتـــراوح ما بيـــن 40 إلى 90 
دينـــارا، وهـــي مناســـبة نظرا للمســـتوى المتقـــدم للفنادق 
في مكة المكرمـــة والمدينة المنورة، والتي وصل بعضها 
لتصنيف 7 نجوم في الوقت الجاري، مؤكًدا أن التسعيرة 
الخاصـــة بالحملـــة الخيريـــة التـــي اختارهـــا للســـفر معها 
مناســـبة جدا ومعقولـــة، وأن الحمالت الخيريـــة دائما ما 
يحرص رؤسائها على وضع التسعيرة المخفضة والعادلة.

تقرير “^” مع معتمرين بالباص: “المشقة حلوة”
أسعار عمرة محرم تصل إلى 90 دينارا... وبعض فنادق مكة والمدينة 7 نجوم

عبدالله السندي  أحمد المقهوي  منال الشيخ  ندى المنصوري عدنان البدر
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منال الشيخ | تصوير: رسول الحجيري

تســـتعد جمعيـــة الريادة الشـــبابية لتنظيم 
تأســـيس  علـــى  العاشـــرة  الذكـــرى  حفـــل 
الجمعيـــة، وذلـــك يـــوم الســـبت الموافق 3 
ســـبتمبر 2022، تحت رعاية وزير التنمية 

االجتماعية أسامة العصفور.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقالـــت 
أميرة محمود إن الجمعية ومنذ تأسيسها 
عـــام 2012 حولـــت العمـــل الشـــبابي مـــن 
وبرامـــج  عمـــل  إلـــى  ومقترحـــات  أفـــكار 
وأنشـــطة وشراكات واتفاقيات على أرض 
الواقـــع؛ ألنهـــا أسســـت بكفـــاءات شـــبابية 
لخدمة الشـــباب وألحداث حركـــة تنموية 
تبرز طاقـــات وقدرات الشـــباب البحريني 
الكامنة، وترتقـــي بمهاراتهم وثقافتهم بما 
يتناســـب مـــع متغيرات العالم المتســـارعة 
من خالل نشـــر وتطبيق المعرفة، مشـــيرة 
إلى أن الجمعية تسعى من خالل أنشطتها 
إبـــراز الشـــباب البحرينـــي أصحـــاب  إلـــى 
المواهـــب والطاقـــات اإلبداعيـــة والعمـــل 

على تنمية الكفاءات البحرينية الشـــبابية 
ومســـاعدتهم علـــى تحقيـــق طموحاتهـــم 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 

المختصة.
الريـــادة  وأوضحـــت محمـــود أن جمعيـــة 
الشـــبابية وضعـــت مجموعـــة مـــن القيـــم 
والمبـــادئ التي تســـعى لتحقيقها والمبنية 
والمســـؤولية  والتعـــاون  المبـــادرة  علـــى 
والتميـــز وااللتـــزام، بهـــدف نشـــر الوعـــي 
بقضايـــا الشـــباب والعمـــل التطوعـــي فـــي 
المملكـــة بـــكل الســـبل والوســـائل الممكنة 
ضمـــن قوانيـــن مملكـــة البحريـــن وتدريب 
فـــي  شـــبابية  كفـــاءات  قـــدرات  وبنـــاء 
المجاالت المجتمعية المختلفة واســـتثمار 
أوقـــات الفـــراغ لـــدى الشـــباب فيمـــا ينمي 
معلوماتهـــم ومهاراتهـــم وصقلهـــا وتنميـــة 
روح التعاون والمواطنة والقيم واألخالق 
المجتمـــع  فـــي  الشـــباب  لـــدى  الســـامية 
البحرينـــي، باإلضافة إلى تمكين الشـــباب 
البحرينـــي مـــن ممارســـة دورهـــم الريادي 

العدالـــة  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  بالمجتمـــع 
االجتماعية.

وأضافت أن الجمعية استطاعت ان تصمم 
وتنفـــذ أكثـــر من ٦ برامـــج تدريبية نوعية 
تعتبر أداة من أدوات الجمعية في تحقيق 
وتطبيـــق أهدافها واســـتقطبت من خاللها 
خبـــرات تدريبيـــة كبيـــرة محليـــا وعربيـــا 
ودوليا وشـــاركت في تقديم هذه البرامج 
مثـــل البرنامج القيـــادي الشـــاب البرلماني 
وبرنامج الوعي المالي الشـــخصي ديناري 
وبرنامـــج ريـــادة األعمال فرصـــة وبرنامج 
التطـــوع ســـعادة الـــروح وبرنامـــج الحياة 
األســـرية أنســـتازواج وبرنامـــج التدريـــب 
ماقبل العمل طموح وبرنامج بناء قدرات 

أعضاء الجمعية أجيال.
وأكدت رئيسة مجلس اإلدارة أن الجمعية 
ستســـتمر فـــي مســـيرة العطـــاء واالنجـــاز 
التـــي بدأتهـــا منـــذ تأسيســـها مـــن خـــالل 
توســـيع قاعـــدة التشـــبيك والتنســـيق مـــع 
المؤسســـات والهيئـــات وتنفيـــذ  مختلـــف 

برامـــج نوعيـــة جديـــدة لتحقيق رســـالتها 
وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

ومـــن جانبـــه، قـــال  رئيـــس لجنـــة اإلعالم 
والعالقات العامة بالجمعية عضو مجلس 
الجمعيـــة  أن  البوعينيـــن،  محمـــد  اإلدارة 
نظمـــت أكثر مـــن 245 فعاليـــة، ودربت ما 
يزيـــد عـــن 5000 شـــاب وشـــابة، وحققت 
أكثر من 55 شراكة مع وزارات ومؤسسات 

وشركات وجمعيات محليا ودوليا.
وأضـــاف البوعينيـــن أن الجمعيـــة عملـــت 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة  علـــى 
التنمية المســـتدامة كالهدف الرابع: ضمان 
التعليم الجيد الشـــامل والعادل وتشـــجيع 
فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة للجميـــع” من 
دينـــاري  مثـــل  لبرامـــج  تنفيذهـــا  خـــالل 
الســـادس  والهـــدف  وفرصـــة،  وطمـــوح 

عشـــر: تمتـــع الناس عموما والشـــباب على 
وجـــه الخصوص بالســـالم والعدل وحرية 
االنضمام الى مؤسســـات قوية” من خالل 

تنفيذها لبرنامج الشاب البرلماني.
وأضـــاف البوعينيـــن أن الجمعيـــة حصلت 
علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز والتكريمـــات 
منهـــا الحصول علـــى تكريم خـــاص ضمن 
جائزة صاحبة الســـمو الشيخة حصة بنت 
سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي 
لبرنامج الشـــاب البرلماني على المســـتوى 
الجماعي ولبرنامج فرصة على المســـتوى 
الفـــردي عام 2018 والحصول على المركز 
الثاني في جائزة الشـــيخ عيســـى بن علي 
عـــن  تطوعـــي  وطنـــي  مشـــروع  ألفضـــل 
برنامج فرصة عـــام 2016 والمركز الثالت 
عـــن برنامج طمـــوح عـــام 2015 باإلضافة 
الى الحصول على جائزة التميز للحكومة 
اإللكترونيـــة عن فئة مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي مـــن هيئـــة الحكومـــة اإللكترونية 

عام 2014.

الجمعية نظمت أكثر من 245 فعالية ودربت 5000 شاب

حفـل إطفـاء شمعـة “الريـادة” العاشـرة في 3 سبتمبـر

أميرة محمودمحمد البوعينين

ممثـــل  البلـــدي  المجلـــس  أفـــاد عضـــو 
الدائرة التاســـعة بالمحافظة الجنوبية 
المحامي طالل البشير بأنه تم االنتهاء 
مـــن 90 % من أعمال مشـــروع تطوير 
طـــرق مجمـــع 449 والواقع في منطقة 

سافرة.
“البـــالد”  إلـــى  حديـــث  فـــي  ووصـــف 
المشـــروع بـ “الشريان” كونه يربط بين 
عدة طرق داخلية وهي: 4405، 4410، 
4413، وينتهـــي مـــع ارتباطـــه بطريـــق 
الداخليـــة  وزارة  تتكفـــل  كمـــا   ،4415

بتطوير طريق 4411 وسيتم استكماله 
خالل الفترة المقبلة.

و اضـــاف البشـــير أن المشـــروع يهدف 
الى تسهيل انسيابية الحركة المرورية 
إلى جانب خلق بيئة آمنة لمستخدمي 
الطريـــق، عالوة على تضمن المشـــروع 
أعمـــال باســـتخدام الطـــوب بـــدال مـــن 
األسفلت والذي يهدف لتحسين شبكة 
الطرق الداخلية ورفع مستوى السالمة 
يســـاهم  البشـــير  قـــال  و  المروريـــة. 
المشـــروع فـــي تخفيف مشـــكلة تجمع 
ميـــاه األمطـــار في المنطقـــة، باإلضافة 

إلـــى طرق الجزء الشـــمالي من المجمع 
وتوفير أرصفة جانبية للمشاة وإنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار وتحسين 
العالمـــات  وتوفيـــر  اإلنـــارة  مســـتوى 
المرورية واللوحات اإلرشادية الالزمة 
و كذلـــك وضـــع حواجـــز الســـالمة فـــي 

المناطق التي تتطلب ذلك. 
ولفـــت الـــى أن جهـــود وزارة الداخلية 
في الدائرة التاســـعة قد بـــدأت تتضح 
لألهالـــي، مثمنـــًا جهودهـــا فـــي تحقيق 
بمـــا  المنطقـــة  فـــي  المشـــاريع  أفضـــل 
يتناســـب مع ميزانية الوزارة، متوجهًا 

بالشـــكر واالمتنان إلى الوزير الداخلية 
على اهتمامه الدائم في تطوير منطقة 
تطويـــر  مشـــروع  أن  وبيـــن  ســـافرة.  
مجمـــع 449 كان ينتظـــره األهالـــي منذ 
فتـــرة بعـــدأن تقـــدم بمقتـــرح لتطويـــر 
مجمع منطقة ســـافرة في دور االنعقاد 
الثاني في العام 2020م مؤكدًا التعاون 
الدائـــم بيـــن المجلـــس البلـــدي ووزارة 
الداخلية ووزارة األشغال والتي تأخذ 
مقترحـــات ومتطلبات المجلس البلدي 
فـــي االعتبـــار وتنفـــذ ما يمكـــن تنفيذه 

وفقا للموارد المتاحة.

استكمال 90 % من أعمال مشروع تطوير مجمع 449 .... البشير:

اهتمام من “الداخلية” بتطوير سافرة: انسياب مروري وحواجز للسالمة

طالل البشير

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

منال الشيخ

أوضحـــت العضـــو البلـــدي بالدائرة 
الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية 
زينـــب الـــدرازي خـــالل حديثهـــا  لــ 
بمقتـــرح  تقدمـــت  أنهـــا  “البـــالد” 
منطقـــة  فـــي  عقـــار  تخصيـــص 
اللوزي إلنشاء مركز صحي يخدم 
المنطقـــة ويســـاند مركـــز الكويـــت 
الصحي، مبينة أن المقترح يهدف 
الصحيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  إلـــى 
بالمنطقة بالجودة العالية والسرعة 
المطلوبـــة بجانب تخفيف الضغط 

على مركز الكويت الصحي.

و لفتـــت الـــدرازي أن هنـــاك عـــدة 
المقتـــرح  بهـــذا  مبـــررات لتقدمهـــا 
ذاكرة أن العدد السكاني بالمنطقة 
قـــرب  باالزديـــاد،  وآخـــذ  كبيـــر 
إنشـــاء وحـــدات اســـكانية جديدة 
ماهولـــة  المنطقـــة  المنطقـــة،  فـــي 
منـــذ تســـع ســـنوات وال توجـــد بها 
خدمـــات صحية قريبة للمواطنين 
مـــن  العديـــد  وجـــود  والمقيميـــن، 
المقيميـــن،  و  المواطنيـــن  كبـــار 
بعـــد منـــازل القاطنين عـــن المركز 
الصحي الحالي، اكتظاظ وازدحام 
المركزالصحي الحالي لوجود عدد 

كبيـــر مـــن المجمعـــات التابعة له و 
األكثـــر النمو العمراني و الســـكاني 

المتزايد في المنطقة.
كما اشـــارت إلـــى أن هنـــاك أهدافا 
تســـهيل  ومنهـــا   للمقتـــرح  عـــدة 
واالحتياجـــات  اليوميـــة  األمـــور 
الضرورية للمواطنين و المقيمين، 
توفير خدمات صحية قريبة نظرًا 
لوجـــود عدد من كبار المواطنين و 
المقيمين بالمنطقـــة، توفير خدمة 
مـــن الخدمـــات التـــي يحتاجهـــا و 
يســـتحقها المواطنـــون والمقيمون 
أســـوة بباقـــي مواطنـــي و مقيمي 

بالمملكـــة،  األخـــرى  المناطـــق 
سيكون المركز الصحي قريب من 
المواطنيـــن و المقيميـــن بالمنطقة 
بمســـتوى  االرتقـــاء  عـــن  عـــالوة 
تحقيـــق  و  الخدميـــة  المشـــاريع 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي 

المملكة
أمـــا عن التوصيات فقالت الدرازي 
أن تـــم رفع توصية إلى الوزير في 
ســـبيل الموافقـــة علـــى تخصيـــص 
عقـــار في منطقة اللـــوزي من أجل 
انشاء مركز صحي يخدم المنطقة 

ويسند مركز الكويت الصحي.

بغية توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وسرعة إضافة إلى تخفيف الضغط على “الكويت الصحي”.. الدرازي لــ “^”:

لتخصيص عقار في “اللوزي” إلنشاء مركز صحي يخدم المنطقة

زينب الدرازي

 شاهد الفيديو عبر 
قناة “^” باليوتيوب
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المدارس الخاصة تمنح المواطن الحد األدنى من الراتب... العشيري:

^ قال النائب هشام العشيري إن الحديث عن المعلمين في القطاع الخاص هو حديث عن أمر يتحقق 
من خالل عدة محاور، السيما مع وجود توجه في الدولة نحو خصخصة بعض القطاعات، من خالل فتح 

االستثمار سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها من المجاالت.

وأشـــار بخصـــوص االســـتثمار في 
التعليم إلى وجود طلب كبير جدًا 
على االلتحاق بالمدارس الخاصة، 
الســـيما مـــع وجـــود اعتقـــاد ســـائد 
بأن التعليم في المدارس الخاصة 
هـــو أفضل من التعليـــم الحكومي، 
حيـــث تقـــدم نوعيـــة مـــن التعليم 
أعلـــى ويرتقـــي بمســـتوى الطالب 
المنضويـــن تحـــت هـــذا النظام من 
التعليم، وهو ما شـــجع العديد من 
رجال األعمال على االســـتثمار في 

هذا القطاع.
ولفـــت علـــى الجانـــب اآلخـــر إلـــى 
وجود تكدس في أعداد العاطلين 
فـــي ســـلك التعليم، ورغـــم تكدس 
الباحثيـــن عن عمـــل إال أنـــه مازلنا 
قبـــل  مـــن  عـــزوف  حالـــة  نشـــهد 
الباحـــث عـــن عمـــل البحريني عن 
االلتحاق بالمدارس الخاصة، وهو 
ما يثير تســـاؤل حول أســـباب هذا 

العزوف.
ورأى أن هـــذا العـــزوف وتفضيـــل 
القطـــاع  فـــي  العمـــل  المواطـــن 
أســـباب،  لعـــدة  يعـــود  الحكومـــي 
منها أن المـــدارس الخاصة تفضل 
فـــي  رغبـــة  األجانـــب  المدرســـين 
الحصـــول علـــى مدرســـين لغتهـــم 

األجنبيـــة هـــي اللغـــة األم لديهـــم، 
النـــواب  مجلـــس  وجـــه  مـــا  وهـــو 
خـــالل الفصـــل التشـــريعي الحالي 
إلـــى توجيه جهـــوده نحـــو إعطاء 
األفضليـــة للمعلـــم البحرينـــي فـــي 
المـــدارس الخاصـــة فـــي تدريـــس 
المقـــررات األخـــرى غيـــر المتعلقـــة 

باللغة اإلنجليزية.

قصور التشريعات

قصـــور  وجـــود  نالحـــظ  وقـــال: 
فـــي التشـــريعات، حيـــث ال توجـــد 
تشـــريعات تحمـــي البحرينـــي في 
القطاع الخاص، أو تلزم المدرســـة 
بمنـــح المعلم البحرينـــي امتيازات 
جاذبـــة للعمل لديهـــا، خصوصًا أن 
عـــن  تبحـــث  الخاصـــة  المـــدارس 
الربحيـــة رغـــم توفيـــر الدولـــة لهـــا 
الكثيـــر من الدعومـــات، إال أن هذه 
المـــدارس مازالـــت تمنـــح المعلـــم 
البحريني الحد األدنى من الراتب.
معـــدل  ارتفـــاع  أســـباب  وأرجـــع 
فـــي  التعليـــم  ســـلك  فـــي  اإلنـــاث 
القطـــاع الخاص مقارنة بالمدارس 
اإلنـــاث  إلـــى أفضليـــة  الحكوميـــة 
الدراســـية  المراحـــل  لتدريـــس 

األولى، الفتًا إلـــى أن بعض اإلناث 
تضطـــر للقبـــول بالنـــزول بالراتـــب 
وهنـــاك عـــدة حـــاالت وتـــم رفعهـــا 

للجهات المختصة.
وأشـــار إلى أن ذلك يأتي في وقت 
توجـــد فيـــه عـــدة فروقـــات بيـــن 
نظـــام العمـــل في القطـــاع الخاص 
والحكومـــي، مـــن ســـاعات العمـــل 
واألنصبة التعليمية وغيرها، حيث 
يتم اســـتغالل المـــدرس البحريني 
أكبـــر اســـتغالل إضافة إلى إســـناد 

عدد من المهام اإلدارية إليه.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك يدفـــع نحـــو 
الســـؤال عن الرقابة والتشـــريعات 
التـــي تحمـــي المـــدرس البحريني، 
مؤكـــدًا أن مجلـــس النـــواب يعمـــل 
التشـــريعات  توفيـــر  علـــى  فعـــالً 
الالزمـــة، إال أن ذلـــك بحاجـــة إلـــى 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تعـــاون 
علـــى  الخاصـــة  المـــدارس  بإلـــزام 
االلتـــزام بذات األنصبـــة التعليمية 
الحكوميـــة، مـــع احتســـاب المهـــام 

اإلدارية ضمن نصاب المعلم.
وقـــال إن جهـــد المجلـــس الحالـــي 
البحرينـــي  منـــح  علـــى  انصـــب 
األفضليـــة فـــي العمل فـــي القطاع 
الخـــاص، باإلضافـــة إلى المســـاواة 

فـــي حقـــوق العامـــالت فـــي هـــذا 
القطاع مـــع العامالت فـــي القطاع 
رعايـــة  ســـاعات  مـــن  الحكومـــي 
وإجـــازات خاصـــة وغيرهـــا، حيث 
أن  التشـــريعات  لهـــذه  يمكـــن 
تســـاهم في التخفيـــف من عزوف 
البحرينييـــن عـــن العمـــل فـــي هذا 

القطاع.
وأشـــار إلى أن بحث المدارس عن 
تحقيق الربحية ال ينبغي أن يكون 
على حســـاب االنتقاص من حقوق 
العامليـــن البحرينيين، الســـيما أن 
الدولـــة تقـــدم دعومـــات مختلفـــة 

وتسهيالت كبيرة لهذه المدارس.

جاذبية الخاص

وقـــال: إن وزارة التربيـــة والتعليم 

التـــي  التشـــريعات  بدعـــم  معنيـــة 
تســـاهم فـــي رفـــع  جاذبيـــة العمل 
فـــي المـــدارس الخاصـــة، وحماية 
المـــدرس البحرينـــي فـــي القطـــاع 
لهـــذه  فســـيكون  وإال  الخـــاص، 
المـــدارس المبرر للجـــوء لألجانب، 
الـــوزارة  إجـــراءات  وأن  الســـيما 
توظيـــف  فـــي  معقـــدة  مازالـــت 
البحرينيين في المدارس الخاصة.

قـــدم  النـــواب  مجلـــس  أن  وذكـــر 
فـــي  التشـــريعات  مـــن  مجموعـــة 
إطـــار دعـــم أفضليـــة البحرينييـــن 
وتشـــجيعهم لالنخـــراط في قطاع 
العمـــل فـــي المـــدارس الحكومية، 
إال أن تلك التشريعات تعطلت في 
مجلس الشـــورى ولم تجـــد الدعم 

الحكومي الالزم لها. 

العشـــيري  هشـــام  النائـــب  وأكـــد 
العمليـــة  حياتـــه  أيـــام  أجمـــل  أن 
المدرســـي  الصـــف  داخـــل  كانـــت 
رغـــم صعوبـــة المهنة، مشـــيرًا إلى 
أنـــه إذا كان الضغـــط علـــى المعلـــم 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة كبيـــرا، 
فـــإن الضغـــط علـــى المعلميـــن في 

المدارس الخاصة أكبر.
وقـــال إن نجـــاح أي دولـــة رهيـــن 
نجـــاح نظامهـــا التعليمـــي، فالدول 
تنجح بأبنائها ال باستيراد العقول.

التربيـــة  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتعليم أيضًا تتحمل ضغطا كبيرا 
مـــن وجود عدد كبير من العاطلين 
التعليـــم،  قطـــاع  فـــي  عمـــل  عـــن 
الخـــاص فرصـــة  القطـــاع  ويمثـــل 
لجـــذب العاطلين من هـــذا القطاع 
لالنخـــراط فيه عبر رفـــع مميزاته، 
وتحفيـــز المـــدارس الخاصـــة على 
دعـــم المعلمين بـــدل االعتماد على 
الدعومات التي تقدمها الحكومة.

وقال: كلمـــا لمس المعلـــم المردود 
المناســـب لعملـــه انعكس ذلك على 
وفـــي  التعليـــم،  بجـــودة  االرتقـــاء 
المقابل إذا كان المعلم يشعر بالغبن 
الـــذي يقضيـــه  والخســـارة لوقتـــه 
فـــي العمـــل، فـــإن ذلك ســـيكون له 
انعكاساته السلبية على مخرجات 

التعليم.

المشاركون في ندوة “البالد”

التشريعات قاصرة عن حماية المعلم البحريني في القطاع الخاص

ندوة “المعلمون بين مزايا وتحديات التعليم الخاص”

هشام العشيري

مدارس خاصة توقع عقوداً لـ10 أشهر لمعلمين بحرينيين... رئيسة نقابة التربويين:

^ قالــت رئيــس نقابــة التربوييــن صفيــة شمســان إن النقابة أنشــئت بهــدف رعاية مصالــح التربويين في 
مملكة البحرين سواء المنتسبين للقطاع الخاص أو الحكومي والمعلمين بشكل خاص.

ولفتت إلى أن الحديث عن التحديات والمزايا للمعلمين في القطاع الخاص، يستلزم الحديث عن التشريعات 
التي تخلق المزايا.

لوجـــود  الحاجـــة  إلـــى  وأشـــارت 
تشـــريعات تعطي ضمانـــا للمعلمين 
إن  حيـــث  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 
أحد ابرز أســـباب تفضيل المعلمين 
للعمـــل فـــي القطـــاع الحكومـــي هو 
توفر الضمـــان، فالتحدي األكبر في 

القطاع الخاص هو العقود.
وقالـــت إنـــه بالرغـــم مـــن أن قانون 
العمل ينـــص على اســـتمرارية عقد 
العمل بعد تجاوز الموظف 5 سنوات 
مـــن العمل فـــي ذات المؤسســـة، إال 
أنـــه مازالت هنـــاك مـــدارس خاصة 
تجدد العقود حتى مع البحرينيين، 
وأن بعـــض المـــدارس تضـــع تاريخا 
لعقدهـــا يبدأ فـــي ســـبتمبر وينتهي 
فـــي يونيو، ممـــا يضطـــر المعلم إما 
أو  للوظيفـــة  لحاجتـــه  لالســـتمرار 

العمل في مدرسة أخرى.
ولفتـــت إلـــى أنـــه بالرغـــم مـــن كون 
وزارة العمل مسؤولة عن العقود إال 
أنها ال تملك الصالحية للتدخل في 
العقد الموقع بين المدرسة والمعلم 
الـــذي قبلـــه اضطـــرارًا، وعليـــه فإن 
األمـــن الوظيفـــي ال يشـــعر به أغلب 
المعلميـــن البحرينيين فـــي القطاع 

الخاص ســـواء في العقود أو حتى 
األنصبة التعليمية.

وقالـــت إن األنصبة التعليمية تصل 
أحيانًا فـــي المـــدارس الخاصة إلى 
30 حصـــة أســـبوعية، في حين تعد 
األنصبـــة التعليميـــة فـــي المـــدارس 
الحكومية التي تصل إلى 22 حصة 

أسبوعية نصابًا كبيرًا.

ساعات التمهن

وأشارت في حال تم تشغيل المعلم 
ألكثـــر مـــن 30 حصة في األســـبوع، 
فـــإن ذلك يكون على حســـاب أمور 
والتـــي  التمهـــن،  كســـاعات  أخـــرى 

تحتسب من وقته الخاص.
ولفتت إلى أن النقابة تطرح سنويًا 
مدربيـــن  عبـــر  تدريبيـــة  حقائـــب 
ميدانييـــن وخبـــراء، والتـــي خفـــت 
نظـــرًا  الجائحـــة؛  خـــالل  وتيرتهـــا 
ألولويـــة التدرب على نظام التعليم 
عـــن بعـــد والـــذي بـــات يعد شـــريكا 
أساسيا في العملية التعليمية، ومع 
ذلك فإن الحقائب التدريبية تعتني 
ومواكبـــة  المســـتدامة  بالتنميـــة 

التطور.

وزارة  فـــي  المعلميـــن  أن  وذكـــرت 
لهـــم  تحتســـب  والتعليـــم  التربيـــة 
ســـاعات تدريـــب تســـمى بســـاعات 
التمهن والتي إذا بلغت 240 ساعة، 
فـــإن المعلـــم يســـتحق علـــى إثرهـــا 
درجـــة وظيفية، إال أن هـــذا النظام 
غير موجود في المدارس الخاصة.

التحديـــات  أبـــزر  مـــن  إن  وقالـــت 
فـــي المـــدارس الخاصـــة هـــو أنهـــا 
تخـــوض التنافســـية على مســـتوى 
إقليمـــي وعالمـــي، فكيـــف تخوض 
هـــذه المنافســـة إن لم تصنـــع معلما 
كفاءة متطورا وفق أســـس معينة، 

فالتطور مستدام.
إلـــى أن صناعـــة المعلـــم  وأشـــارت 
هـــو مطلـــب أساســـي مـــن مطالـــب 
قطـــاع التعليـــم، ويتم ذلـــك بجهود 
المدارس الخاصة التي تتجاوز 70 
مدرســـة والتـــي تعمل كمؤسســـات 
منفصلـــة بـــإدارات مختلفة، وهو ما 
يصعـــب عمليـــة الرقابـــة علـــى هذه 
المعلميـــن،  وحمايـــة  المؤسســـات 
بعكـــس المـــدارس الحكوميـــة التي 
تخضع تحت إدارة مركزية متمثلة 

في وزارة التربية والتعليم.

المعلميـــن  مشـــكالت  إن  وقالـــت 
معروفـــة، رغم ما يحيـــط المعلمين 
مـــن خشـــية أن يتســـبب اإلفصـــاح 
والتصريـــح بمشـــاكلهم فـــي لجـــوء 
عقودهـــم،  إنهـــاء  إلـــى  المدرســـة 
فالكثيـــر مـــن قضاياهـــم معروفـــة، 
ولكن ال تقدم كشـــكاوى كما هو في 

باقي الشركات. 

استحقاق العالوات

وذكـــرت أن المعلـــم البحرينـــي في 
القطـــاع الخـــاص يشـــكو مـــن عـــدم 
مقابـــل  عـــالوات،  أي  اســـتحقاقه 
المعلـــم األجنبي الـــذي ال يقدم قبل 
منحـــه حزمة من العالوات، وهو ما 
يدعو إلى التساؤل عن التشريعات 

التي تحمـــي المعلـــم البحريني في 
القطاع الخاص.

ولفتـــت إلـــى أن المـــدارس الخاصة 
تـــدار مـــن قبـــل مالكهـــا فـــي بعـــض 
إلـــى  يـــؤدي  مـــا  وهـــو  األحيـــان، 
حيـــث  المشـــكالت،  هـــذه  حـــدوث 
ال يتـــم مالحظـــة هـــذه المشـــكالت 

والتحديات وإعارتها أي أهمية.
وقالـــت إنه في حـــال أردنا التطوير 
القطـــاع  فـــي  للمعلـــم  نحقـــق  وأن 
التـــي يســـتحقها  المكانـــة  الخـــاص 
البـــد مـــن معالجـــة حقيقيـــة لهـــذه 
المشكالت وسد القصور التشريعي 
علـــى  الرقابـــة  جهـــود  وتكثيـــف 

المدارس الخاصة.
وأشـــارت إلى أنه بمالحظـــة تقارير 
مـــن  الكثيـــر  أن  ســـتجد  الجـــودة 

المـــدارس الحكوميـــة تحقق األداء 
الممتـــاز والجيد، مقابـــل العديد من 
المدارس الخاصة التي تعتبر أن ما 
يدفعـــه ولي األمر هـــو ثروة يدفعها 

ولي األمر على مدار 12 سنة.
وقالت إن االســـتقرار الوظيفي يعد 
مـــن أبـــرز التحديات فـــي المدارس 
الخاصـــة، إلى جانب تقييـــم األداء 
الوظيفي، حيث إن كل مدرســـة لها 

نظام خاص في تقييم األداء.
ورأت أن المعلـــم البحريني يعد من 
الكفـــاءات العالية، مشـــيرة إلى أنها 
ولكونها أحـــد المحكمين في جائزة 
محمد بن زايد والتي تعتمد معايير 
دوليـــة، تجـــد أن للمعلـــم البحريني 
قـــدرة هائلـــة، إال أنه مـــا ينقصه هو 
منظومة العمـــل، فضغط العمل في 
المـــدارس الخاصة يحد من إبداعه 
ويصعـــب عليـــه تحقيـــق أحـــد أبرز 
معاييـــر المســـابقة، وهـــو أن يكـــون 
المعلم شـــامال، له مساهمات بحثية 

ومشاركات خارجية وغيرها.
فـــي  المشـــاركة  أن  إلـــى  وذهبـــت 
هذه المســـابقات تتطلـــب أن يتوفر 
المعلم على الوقت الكافي لتحقيق 
العمـــل  أوقـــات  داخـــل  معاييرهـــا 

وليس خارجها.
وأكدت أن المعلـــم البحريني يتميز 
بالذاتية فـــي التطوير رغم صعوبة 

ظروف العمل التي تحيط به.

المعلم البحريني بالمدرسة الخاصة محروم من العالوات بعكس األجنبي

صفية شمسان



^ قال رئيس نقابة قطاع التعليم والتدريب حســن شمســان إن حديثه في ندوة “البالد” 
ينطلق من واقع التجربة التي عايشها على مدى 12 عامًا من التعليم في المدارس الخاصة.

وأشار إلى أن أحد أبرز المشكالت التي يعانيها 
المعلمـــون فـــي المـــدارس الخاصـــة تتمثل في 
العمل غير المنتظم، حيث يعمل الموظف على 
مدار األسبوع وهو ما يخالف قانون العمل، إال 
أن بعض المدارس تقوم بتشغيل المعلم حتى 
خـــالل أيام أجازتـــه األســـبوعية دون أي رادع 

لها.
ولفـــت إلـــى أن ضغـــط العمـــل فـــي المـــدارس 
الخاصـــة كبيـــر جـــدًا، حيـــث تصـــل األنصبـــة 
التعليميـــة المســـتحقة علـــى المعلـــم إلـــى مـــا 
مـــن  أســـبوعيًا،  تعليميـــة  30 حصـــة  يتجـــاوز 
فضـــال  أســـبوعية،  عمـــل  ســـاعة   35 إجمالـــي 
عـــن العمل في أوقـــات الراحة وخـــارج الدوام 

المدرسي.
ورأى أن دور الرقابـــة غيـــر فاعـــل، وال نفع من 
الرقابة إن لم تكن مؤثرة وتساهم في التغيير.

وأشـــار إلى أن بعض المدارس تفتقر للصاالت 
ومـــا يحمـــي المعلميـــن مـــن تغيـــرات ظـــروف 

الطقس من الحر أو البرد.
وقـــال إن فـــي فتـــرة الجائحـــة أصبـــح المعلـــم 
فـــي المدارس الخاصة يعمـــل حتى في الفترة 
المســـائية دون أي مســـتحقات إضافية، فضالً 
عـــن أن مـــا يتقاضـــاه المعلمون فـــي المدارس 
الخاصـــة مـــن أجور هـــو دون مســـتوى األجور 
الالئقة لهذه الوظيفة، وال تساعد على تحقيق 

التنافســـية المطلوبة على المستوى المحلي أو 
اإلقليمي أو الدولي.

وذكـــر أن المعلمـــون فـــي المـــدارس الحكومية 
يســـتحقون زيادة سنوية، فيما يحرم من هذه 
الزيـــادة معلمو المـــدارس الخاصـــة، وذلك من 
واقع تجربة عمل تفوق 11 سنة من العمل في 
المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن مجموعة من 
المعلميـــن ما زالوا يعملون بأجور تقل عن 450 

دينارا بعد خبرة عمل ألكثر من 8 سنوات.
الخاصـــة  المـــدارس  معلمـــي  أن  إلـــى  ولفـــت 
يتحملون مسؤولية تعليم وتخريج %50، أي 
نحـــو ثلث المنتج الطالبـــي البحريني، إذ تضم 
المـــدارس الخاصـــة أكثـــر مـــن 70 ألـــف طالب 
وطالبة، وفـــي المقابل فإن معدل أجور هؤالء 
المعلمين ال تتجـــاوز نصف أجور المعلمين في 

المدارس الحكومية.

إنذار كتابي

وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمال 
البحرين طرح مشـــروعًا لمعالجـــة نظام العمل 
فـــي القطاع الخـــاص وهو ما يؤمـــل أن تتبناه 

السلطة التشريعية.
وقـــال إن معلمي المـــدارس الخاصة يواجهون 
مشـــكالتهم  عـــن  الحديـــث  فـــي  صعوبـــة 

وتحدياتهـــم حتـــى وإن كان ذلـــك مـــن موقـــع 
لـــه إدارة  مســـؤولية وطنيـــة، حيـــث وجهـــت 
مدرســـته إنـــذارًا كتابيًا؛ بســـبب عملـــه النقابي 
ما يضـــع العراقيل أمام إبراز هذه المشـــكالت، 
فضالً عن تعرض العاملين في القطاع الخاص 
عنـــد  الوطـــن  تمثيلهـــم  نتيجـــة  لمضايقـــات 

حصولهم على التفرغ الرياضي.
ولفـــت إلـــى المعلميـــن فـــي المـــدارس الخاصة 
هـــم في حكـــم العاطلين عـــن العمـــل مع وقف 
التنفيـــذ؛ نتيجـــة لعـــدة أمور تتمثـــل في تعدي 
المعلميـــن،  خصوصيـــة  علـــى  العمـــل  أنظمـــة 
وضعف الرقابة الفاعلة والمؤثرة التي تســـاهم 

فـــي التحســـين مـــن األداء والوضع المعيشـــي 
لدى المعلمين، إضافة إلى ضعف معدل األجور 
لمـــا دون مســـتوى المهنة ومـــا يحقق للموظف 
تطلعاتـــه المعيشـــية ويتيح له االســـتفادة من 
الخدمـــات التي تقدمها الدولـــة كبرنامج مزايا 

للسكن االجتماعي.
ورأى حسن شمسان أن معالجة كل التحديات 
يتطلب سن تشـــريعات وتفعيل للدور الرقابي 
التجـــار، واســـتهدافهم  مـــن جشـــع  بمـــا يحـــد 
لتحقيق األرباح على حســـاب الصحة والحياة 
وتكاتـــف  للمعلميـــن،  والشـــخصية  األســـرية 

الجميع في سبيل إنصاف المعلم البحريني.

مدرستـــي وجهـــت لي إنذاراً لقــاء عملـي النقابــــي
المعلم في المدارس الخاصة يعمل حتى المساء دون “أوفر تايم”... رئيس نقابة قطاع التعليم:

مجموعة من 
المعلمين مازالوا 

يعملون بأجور تقل عن 
450 دينارًا

مدارس تفتقر للصاالت 
وال حماية من تغيرات 

ظروف الطقس

األنصبة التعليمية 
للمعلم بالمدارس 
الخاصة 30 حصة 
تعليمية أسبوعيا

رواتب المعلمين 
بالمدارس الخاصة دون 

المستوى
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لسن تشريعات تحمي معلمي “الخاص” وترتقي بامتيازاتهم الوظيفية
70 مدرسة خاصة وثلثا المعلمين إناث... ندوة “^”:

^ أكـــدت ندوة “البالد” تحت عنـــوان )المعلمون 
الحاجـــة  الخـــاص(  التعليـــم  بيـــن مزايـــا وتحديـــات 
إلى ســـن تشـــريعات ترتقـــي باالمتيـــازات الوظيفية 
للمعلميـــن فـــي المدارس الخاصـــة، وتراعي أنصبتهم 
التعليميـــة وتنظيـــم أوقات العمل والراحة وســـاعات 
التمهـــن، وتوفر لهـــم الحماية واالســـتقرار الوظيفي، 
إلى جانب تكثيف جهود الرقابة بما يمنع التجاوزات 

القانونية بحقهم من قبل اإلدارات.
وقال معد ومدير الندوة الزميل سيدعلي المحافظة 
إن البنـــد الســـابع مـــن المـــادة الخامســـة مـــن قانـــون 
التعليم نص على أن تباشـــر الوزارة مســـؤولياتها من 
خالل “االهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مســـتوى 
العصـــر  لمواكبـــة متغيـــرات  أدائـــه وتنميـــة قدراتـــه 

وتمكينه من النمو العلمي والمهني المســـتمر، وتوفير 
البيئة المناسبة لذلك”.

وأشـــار إلى أن آخـــر اإلحصاءات التربوية المنشـــورة 
والتـــي تعـــود للعام الدراســـي 2018 و2019 ســـجلت 
وجـــود 70 مدرســـة خاصة في البحريـــن، إلى جانب 
وجـــود 6307 أعضاء الهيئـــة التعليمية، بينهم 1059 

من الذكور و5248 من اإلناث.
وذكـــر أن هـــذه اإلحصـــاءات تشـــير إلـــى أن اإلنـــاث 
يمثلـــن أكثر مـــن ثلثي أعضـــاء الهيئـــة التعليمية في 
المدارس الخاصة، ما يضاعف المســـؤولية والحرص 
على توفير البيئة والظروف المالئمة لعمل المرأة في 
هذا القطاع بناء على ما كفله الدســـتور من مقررات، 
حيـــث أكـــد أن “تكفل الدولـــة التوفيق بيـــن واجبات 

المرأة نحو األســـرة وعملها في المجتمع”، إضافة إلى 
مـــا قررته مواد قانون العمل فـــي القطاع األهلي من 

باب خاص بتشغيل النساء.

وقـــال إنه “رغم مســـاعي وجهود ترشـــيد اإلنفاق، إال 
أن قطـــاع التعليم دائمـــًا ما كان على رأس األولويات 
الحكوميـــة التـــي يوجه لها اإلنفـــاق باعتبـــاره التزام 
أصيـــل علـــى الدولـــة والمواطنيـــن علـــى حد ســـواء، 
كضرورة تنموية يتوقف على أساسها تقدم وازدهار 

البلدان”.
وأضـــاف: مضـــت عـــدة ســـنوات وإعالنـــات شـــواغر 
الوظائـــف التعليميـــة بالقطـــاع الحكومـــي متوقفـــة، 
وبـــات القطـــاع الخاص يمثـــل الوجهة الرئيســـية في 

الفترة الماضية لخريجي التخصصات التربوية.
وذكر أن هناك تســـاؤالت عدة تـــدور في فلك الوضع 
القانونـــي لعمـــل المعلمين فـــي القطاع الخـــاص، وما 

تقتضيه هذه المهنة من حقوق والتزامات.

سيدعلي المحافظة

منسق الندوة ومديرها: سيد علي المحافظة

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: أحمد السعيد

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

 فريق عمل ندوة “^”  

ندوة “المعلمون بين مزايا وتحديات التعليم الخاص”

حسن شمسان

^ قال عضو غرفة صناعة وتجارة البحرين عبدالحسن الديري إن قطاع التعليم 
فــي مملكــة البحريــن يعد من أبــرز القطاعات التــي تأتي علــى رأس األولويات، ووفق 
اإلحصــاءات، فــإن عــدد المدارس الخاصة بلغت 76 مدرســة خاصة فــي العام 2020، 
ينضوي تحتها 74 ألف طالب وطالبة مقابل 149 ألف طالب في المدارس الحكومية، 
مــا يعــادل نحــو نصــف طــالب المــدارس الحكوميــة، مــا يعكــس أهميــة هــذا القطــاع 

وتفضيل شريحة واسعة من أولياء األمور لضم أبنائهم في هذه المدارس.

ولفـــت إلـــى أن إحصـــاءات جهـــاز الخدمة 
المدنية تشـــير إلى وجود أكثر من 7 آالف 
وظيفـــة يشـــغلها األجانـــب فـــي الوظائـــف 
التربيـــة  فـــي  منهـــا  آالف   6 الحكوميـــة، 

والصحة.
ولفت إلى أن قطـــاع التعليم النظامي في 
مملكة البحرين شهد اهتمامًا رسميًا مبكرًا 
منـــذ بدايات القـــرن الماضـــي، ويأتي على 
رأس أولويـــات العمـــل الحكومـــي، حيـــث 
بـــات يمثل بيئة خصبـــة للفرص الوظيفية 
للبحرينييـــن الذيـــن أثبتـــوا حبهـــم للعمـــل 
فـــي هـــذا القطـــاع. وذكـــر أنه رغـــم وجود 
قطـــاع  فـــي  لالســـتثمار  الكبيـــر  اإلقبـــال 
التعليم الخاص، إال أن البحرينيين مازالوا 
يفضلـــون العمـــل فـــي القطـــاع الحكومي، 
االمتيـــازات  زيـــادة  يســـتلزم  مـــا  وهـــو 

الممنوحة لهم في التعليم الخاص.

جني األرباح

وأشـــار إلـــى أنـــه بالرغـــم مـــن كـــون بعض 

ال  الخاصـــة  المـــدارس  علـــى  القائميـــن 
علـــى  األربـــاح  جنـــي  ســـوى  يســـتهدفون 
حســـاب االنتقـــاص مـــن حقـــوق العامليـــن 
لديهـــا، إال أنـــه باإلمكان التغلـــب على ذلك 
مـــن خالل دعم الدولة للعاملين في قطاع 

التعليم الخاص.
وأشار إلى أن تجربتي بابكو وألبا تعد من 
التجـــارب الرائـــدة في هـــذا المجال، حيث 
إن العمـــل فيهـــا ينطـــوي علـــى تحديـــات 
وصعوبات كبيـــرة، إال أن االمتيازات التي 
تـــم منحها للعامليـــن فيها ســـاهم في رفع 
مستوى إقبال البحرينيين للعمل في هذه 

المؤسسات.
وقال: أعتقد أننا بحاجة إلى رسم خارطة 
عمل جديـــدة للتعليم في القطاع الخاص، 
واالســـتفادة من كل اإلمكانيات الموجودة 
والمتوفرة، ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة 
صياغـــة رؤية متكاملة عبـــر جمع كل هذه 
المبـــادرات فـــي بوتقة جديـــدة وفق رؤية 
جديدة تماشي متطلبات المرحلة الحالية، 

خصوصـــًا بعد جائحـــة كورونا بمـــا لها من 
تداعيات فرضتها على العالم.

ولفت إلـــى أن وتيرة التطور على مختلف 
األصعـــدة باتـــت متســـارعة أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضـــى، وهـــو مـــا يتطلـــب التعامـــل 
مـــع هـــذه المتغيـــرات بطريقـــة ديناميكية 
مـــع قطـــاع التعليـــم الخاص وبطـــرح رؤى 
مغايـــرة، والتعامـــل مع متطلبـــات المرحلة 

الحالية بما تحملها من تحديات.
وذكـــر أن التعليـــم الخاص لـــه أهمية بالغة 
فـــي المســـاهمة في عمليـــة بنـــاء األجيال 
التـــي تتم على يدها نهضة األمم، الســـيما 
فـــي ظل االهتمـــام الكبير من قبـــل أولياء 

األمور بضم أبنائهم في هذه المدارس.

جرس انطالق

وأشـــار إلـــى أن المؤمـــل مـــن هـــذه الندوة 
أن تكـــون بمثابـــة تعليـــق جـــرس النطالق 
حوار وورش عمل متخصصة تســـاهم في 
صياغـــة رؤى معاصـــرة تمـــس التحديـــات 
المتعلقـــة بمزايا العمل في التعليم الخاص 
االنخـــراط  علـــى  البحرينييـــن  وتشـــجع 
فـــي هـــذا القطاع، الســـيما مع جهـــود كلية 
المعلميـــن التـــي رفعت عدد الطـــالب فيها 
لنحـــو 1200 طالـــب، بما يســـاهم في ســـد 
الفجـــوة فـــي القطـــاع، وهـــو مـــا يتطلـــب 

منظومة تحتضن هذه الطاقات بامتيازات 
مالئمة.

وعبر عن استغرابه بأن المستوى المعيشي 
يرتقـــي  الخـــاص ال  القطـــاع  فـــي  للمعلـــم 
الســـتحقاق برنامـــج الســـكن االجتماعـــي، 
وهو ميزة أساســـية ينبغي ســـدها كحاجة 

أساسية للمعلم.
رواتـــب  فـــي  الزيـــادة  توقـــف  أن  ورأى 
المعلميـــن في المدارس الخاصـــة أمر غير 
مقبـــول، وينبغـــي العمل على وضـــع نظام 

زيادات سنوية أو لسنتين على األقل.
تشـــريعات  توفيـــر  ضـــرورة  إلـــى  ولفـــت 
تســـاهم في ســـد العديد من الثغرات التي 
تتعلق بمزايا واســـتحقاقات المعلمين في 

القطاع الخاص.
وقـــال إن طـــرح “البـــالد” موضـــوع مزايـــا 
وتحديـــات العمـــل في المـــدارس الخاصة 
حيـــث  مناســـب،  توقيـــت  فـــي  جـــاء 
العـــام  الســـتقبال  قائمـــة  االســـتعدادات 

الدراسي الجديد.

المدارس الخاصة تحتضــن نصــف طالب “الحكومـة”
لصياغة رؤى معاصرة تشجع البحرينيين على االنخراط في “الخاص”... الديري:

عبدالحسن الديري

ضغط العمل في 
المدارس الخاصة كبير 

تضم المدارس الخاصة 
أكثر من 70 ألف طالب

أكثر من 7 آالف وظيفة 
حكومية يشغلها 

األجانب و6 آالف منها 
في “التربية” و”الصحة” 

توقف زيادة رواتب 
المعلمين في 

المدارس الخاصة 
أمر غير مقبول

يجب زيادة 
االمتيازات في 
التعليم الخاص

يتعين رسم خريطة 
عمل جديدة 
للتعليم في 

القطاع الخاص



المجلـــس  عضـــو  أوضـــح 
الدائـــرة  ممثـــل  البلـــدي 
بالمحافظـــة  التاســـعة 
الجنوبيـــة المحامـــي طـــال 
وان  ســـبق  أنـــه  البشـــي 
تقـــدم بطلـــب إعـــادة النظـــر 
بغرض تحويـــل العقار رقم: 
10005729 إلى مشروع ذو 
طبيعة خاصة، كما أنه طلب 

إلحاق بقرار المجلس البلدي السابق بشأن 
طلـــب تحويـــل العقـــار رقـــم: 10005829 
مجمـــع 1048 دار كليـــب إلـــى مشـــروع ذو 
لمأتـــم  وقفيتـــه  والعائـــد  خاصـــة  طبيعـــة 
الصـــادق وأن العقـــار المذكـــور يقـــع مقابا 
للمأتـــم وبالقرب جًدا من شـــارع دار كليب 

التجاري.
كمـــا وأوضـــح البشـــير أن المبنـــى المذكور 
يرغـــب القائميـــن على إدارتـــه تحويله إلى 
مستشـــفى أو مركـــز صحـــي، الفًتـــا إلى أن 

إنشـــائه  فـــي  روعـــي  قـــد 
االشـــتراطات  جميـــع 
الفنية والتقنية والمتمثلة 
مـــن  أكثـــر  توفيـــر  فـــي: 
30 موقفـــا داخـــل العقـــار 
تـــرك واجهـــة  بالســـرداب، 
متـــر   6 مســـاحة  المبنـــى 
طـــواًل، حيث يقـــع المبنى 
على شـــارع 4817 وســـعة 
الشـــارع يتجـــاوز 15 مترا، وجـــود مواقف 
بعـــدد  الشـــارع  جانبـــي  علـــى  مخصصـــة 
30 موقفـــا، مؤكـــًدا حاجـــة األهالـــي لهـــذا 
المشـــروع. وقال البشـــير “وافـــق المجلس 
البلـــدي الجنوبـــي ســـابقا علـــى الطلب بعد 
أن قـــام بدراســـة فنيـــة وافيـــة، كمـــا وقام 
وزير الســـابق لألشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بزيارة الموقع بمعية 
المعنييـــن  والمهندســـين  المنطقـــة  نـــواب 

وشاهد المبنى بنفسه وأشاد بالطلب”.

تحويل عقار في داركليب إلى مركز صحي

البلدي زينل شاكيًا: منزلي يفتقر لشبكة المجاري... وسأترشح

أعلـــن نائب رئيـــس مجلس بلدي الشـــمالية وممثل الدائرة 
الثامنـــة ياســـين زينـــل، عزمـــه خـــوض غمـــار االنتخابـــات 
البلدية 2022 ومؤكدًا أن ترشـــحه جاء بعد دعم وتشجيع 
أهالـــي بالدائـــرة.  وبين خال حديثه لــ”الباد” أنه ســـيركز 
علـــى  مجموعة مـــن الملفات المهمة والحيوية والســـاخنة 
بالنســـبة للمواطنين وأولها ملف منطقـــة اللوزي وتحديدًا 
مجمـــع 1016 الـــذي يخلو مـــن البنيـــة التحتيـــة الحقيقية 
الضروريـــة لمعيشـــة المواطنين حد وصفه، الفتـــًا إلى أنه  
ال توجد شـــبكة صرف صحي وأن العمارات والبيوت كلها 
مـــن غيـــر شـــبكات الصـــرف الصحي، لذلـــك تم االســـتعانة 

بالصهاريج لتصريف المياه.
 واوضـــح أنـــه بعـــد توصيـــل شـــبكة الصرف ســـيتم رصف 
وتعديـــل الشـــوارع والطـــرق فـــي مجمـــع 1016 بمنطفـــة 

اللوزي بطريقة  صحيحة حســـب معايير وزارة األشـــغال، 
إضافة إلى تركيب أعمدة اإلنارة.

أما الملف الثاني فأوضح أنه يتعلق بتوفير شبكة الصرف 
الصحـــي فـــي جزء مـــن مجمـــع 1203 مبينًا أن جـــزءًا منه 
يفتقـــر إلـــى شـــبكة الصـــرف الصحـــي ورصف الطـــرق إلى 
جانب اإلنارة، الفتًا إلى أن 30 إلى 40 % من مجمع 1203 
يفتقر إلى  هذه األمور عاوة عن أنه سيركز على  المنطقة 
الواقعـــة تقـــع خلف محطة البتـــرول كونهـــا تفتقر للصرف 

الصحي بما فيها منزله الذي سكنه منذ 16 عامًا. 
 أمـــا عـــن الثالث فأشـــار إلـــى أنه يأتـــي بقصد االســـتعجال 
في االســـتفادة من األراضـــي الفضاء بيـــن البيوت بغرض 
إنشـــاء مواقـــف لســـيارات األهالـــي فـــي مجمعـــي 1203 

1204و1206.
 ولفـــت زينـــل أن الملـــف الرابـــع ســـيركز  مـــن خالـــه علـــى 
اإلســـراع في ترميم وصيانة المنازل ضمن برنامج التنمية 

الحضاريـــة في وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة من أجل 
توفيـــر الميزانيـــات الازمـــة لصيانـــة أكبر عـــدد ممكن من 

المنـــازل، الفتـــًا إلى أن مشـــروع تنميـــة المدن 
والقـــرى ال يفي بالغرض بحســـب الميزانية 

المرصـــودة كـــون أن كل عضـــو بلدي بكل 
دائرة يجرون طلبين في السنة الواحدة 

لصيانـــة أو ترميـــم البيـــوت القديمـــة. 
وأوضـــح أنه كان هنـــاك طلبات كثيرة 
متأخرة منذ العام 2010 وأن المطلوب 

يتلخـــص في توفيـــر مزيد من 
الميزانيات ليتسنى عمل 

أكثـــر مـــن طلبيـــة فـــي 
الســـنة لكل عضو بلدي 
إضافـــة إلى مســـاعيه 
زيـــادة  ســـبيل  فـــي 

الرقعـــة الخضـــراء وزيـــادة التشـــجير وتطوير الـــدوارات.  
ولفـــت إلـــى أنه تـــم تطوير الـــدوار الســـادس والعمـــل جاٍر 
فـــي الوقت الحالـــي على تطوير وتحســـين الصورة 
الجماليـــة للـــدوار الرابع والخامس، حيث شـــهد 
مخـــرج مدينـــة حمـــد وعلـــى جوانـــب الطـــرق 
زراعـــة عـــدد مـــن األشـــجار التـــي هـــي ضمـــن 
خطة الوزارة والدولة في سبيل زيادة الرقعة 
الخضـــراء فـــي كل مناطـــق البحريـــن ومنهـــا 

مدينة حمد. 
سيســـتكمل  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
متابعاته بشأن حديقة النباتات 
في مدينـــة حمـــد بالقرب من 
الممشـــى الواقـــع بيـــن الدوار 
الثانـــي والثالـــث وتحديـــدًا 

في مجمع 1204.

شــدد عــدد مــن المترشــحين المتوقعين لخــوض غمــار االنتخابــات النيابية 
المقبلــة علــى ضــرورة بحرنة وظيفة المــؤذن وإتاحة مزايا عــدة من أهمها 
رفــع ســقف الرواتــب، مؤكديــن أن الكفاءة مطلوبة، الفتيــن إلى أن اإللقاء 
األذانــي يتطلــب إمكانيــات معينــة وفيما يلــي أبرز ما جاء من المســتطلعة 

“البالد”آراءهم بهذا الخصوص:

وأوضـــح المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
المحـــرق  بمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة 
عبدهللا الســـهلي أن يوجـــد اليوم أكثر من 
278 مؤذنا أجنبيا في البحرين أي بنســـبة 
59 % من عـــدد الموذنين مبينًا أنها تعتبر 
نســـبة عالية جـــدًا مؤكدا الحاجـــة لبحرنة 
هـــذه الوظيفـــة التي ال تحتاج لدراســـة أو 

خبرة على حد قوله 
و قـــال الســـهلي: إذا وفقـــت فـــي الوصول 
للمجلـــس ســـوف أقـــدم مقترحـــا لبحرنـــة 
الراتـــب  ســـقف  ورفـــع  المـــؤذن  وظيفـــة 
دور  لـــه  ليكـــون  المـــؤذن  عمـــل  وتطويـــر 
أكبـــر إضافة إلى تغيير المســـمى إلى قائم 
على المســـجد إلى جانب تنظيم الدروس 
الدينية والمناســـبات الدينية؛ بغية تفعيل 
دور المســـجد فـــي المجتمـــع مـــن خـــال 
التواصـــل مـــع المصليـــن ونشـــر الفعاليات 
والمناسبات التي سوف تقام في المسجد. 

برنامج توعوي

فيما أوضح المترشح النيابي المتوقع عن 
الدائـــرة الرابعـــة بمحافظـــة المحـــرق علي 
حسن أن هنالك نسبة كبيرة من البحرينين 
الذيـــن يرفضـــون العمـــل بوظيفـــة المؤذن 

إلـــى  لإلمـــام، الفتـــًا  وبالتالـــي يتوجهـــون 
شـــح اإلمكانيـــات فـــي األداء األذان، مبينًا 
أن اإللقـــاء األذانـــي يســـتوجب إمكانيـــات 
معينـــة وطريقة أداء تتناســـب مع ثوابت 
اإللقاء اإلذاني، مبينًا أنه يرى من منظوره 
الشخصي إلى أن ما ذكر ال يعد عذرًا لعدم 
توطين وظيفه المؤذن، قائا أنا على علم 
أن اإلخـــوة فـــي األوقـــاف الســـنية قطعوا 
شوطا كبيرا في ذلك ويجب إعداد برامج 
لتوعيـــة المجتمـــع بأهمية وظائـــف األذان 
واألجـــر الـــذي يحصـــل عليـــه المـــؤذن من 
أداء هـــذه الوظيفـــة وترغيـــب طلبة العلم 

الشرعي والمحافظين بهذه الوظيفة، 
مؤكـــدا إذا فـــاز فـــي االنتخابـــات ســـوف 
يســـاهم في وضـــع آلية تدريجية تســـاهم 
فـــي توطيـــن وظيفـــه المـــؤذن اإلمامة بما 
يســـاهم في ملف القضاء على البطالة إلى 
جانـــب البحث عن مـــوارد وخطة إلنعاش 
االقتصـــاد مـــن خال المســـاهمة فـــي رفع 
المردود المالـــي لوظيفة المؤذن أو أي من 

الوظائف الحكومية.

غياب االمتيازات

بـــدوره المترشـــح النيابـــي المتوقع عن 

الدائـــرة السادســـة بمحافظـــة العاصمة 
إبراهيـــم ســـهوان لفـــت إلـــى أن األذان 
يعـــد من أفضـــل القربـــات؛ كونـــه دعوة 
إلـــى أداء هـــذه الصـــاة العظيمـــة التي 
هـــي عمـــود اإلســـام، مبينـــًا أن المؤذن 
مـــن الدعاة إلـــى هللا المعلنيـــن بالدعوة 
إلـــى أعظـــم عبـــادة وأفضل عبـــادة بعد 
الشهادتين، موضحا أن جاءت أحاديث 
كثيرة تدل على فضل المؤذن، مبينا أن 
يختـــار له نـــدي الصوت فصيح اللســـان 
مـــن المســـلمين؛ ألنـــه أبلـــغ فـــي اإلعام 
وأجمـــع للقلـــوب علـــى الحضـــور، قائـــا 
فكـــم هو جميل لو كانت أصوات األذان 
التي تصدح من المآذن بأصوات عربية 

فصيحة من خيرة الشباب والرجال. 
االحصـــاءات  بحســـب  أن  موضحـــا 
الرســـمية مـــن وزارة العـــدل والشـــؤون 
االسامية واألوقاف يبلغ عدد المؤذنين 
األجانـــب فـــي االوقـــاف الســـنية 59٪ 

أمـــا نســـبة البحرينيـــن41 ٪ ففط الفتا 
إلـــى أن العزوف بشـــكل أساســـي يرجع 
لعـــدة أســـباب اهمها عـــدم نشـــر الوعي 
والتثقيف في أوســـاط المجتمع السني 
بأهمية األذان في المســـاجد إلى جانب 
النظـــرة الدونيـــة لهـــذه الوظيفـــة وذلك 
لقلـــة الراتب وعدم توفـــر امتيازات من 
ضمنها التأمين االجتماعي، مشـــددًا أن 
علـــى المســـؤولين في األوقاف الســـنية 
والمهتميـــن لهـــذا األمـــر التصـــدي لهـــذه 
الظاهرة، وإعداد حملة إرشادية واسعة 
تهـــدف إلـــى حـــّض الشـــباب وترغيبهم 
على التوجه إلى المساجد وعدم تركها، 
مؤكدا أن البـــد لتلك الحملة أن تتضمن 
إعـــداد برامـــج ثقافية وعلميـــة وإعداد 
محاضـــرات ومســـابقات تتصـــدى لهـــذا 
األمـــر ودورات تدريبيـــة على مســـتوى 
األداء إلـــى جانـــب منح رواتـــب مغرية 
للمـــؤذن  اجتماعـــي  بتأميـــن  ومجزيـــة 

بـــدل  البحرينييـــن  المؤذنيـــن  وإحـــال 
يحددهـــا  زمنيـــة  مـــدة  فـــي  االجانـــب 
المجلـــس النيابـــي ال تزيـــد عن 6 أشـــهر 
بجانـــب إلغاء جميـــع إقامـــات األجانب 

التي تكلف األوقاف مبالغ طائلة.

الكفاءة مطلوبة

المترشـــحة  أوضحـــت  ذلـــك  إلـــى 
النيابيـــة المتوقعة عن الدائرة الســـابعة 
بمحافظـــة العاصمـــة رباب شمســـان أن 
وفقـــا لإلحصاءات الرســـمية من وزارة 
العدل والشـــؤون اإلسامية وصل عدد 
المؤذنيـــن األجانـــب التابعيـــن لألوقاف 
الســـنية إلـــى نســـبة تجاوزت الــــ50 %، 
مبينـــة أنهـــا ســـتجتهد في حـــال فوزها 
من خال وجودهـــا تحت قبة البرلمان 
ألن تكـــون األولويـــة للبحرينييـــن ممن 
والكليـــات  المعاهـــد  مـــن  يتخرجـــون 
كل  لهـــم  والذيـــن  اإلســـامية  الدينيـــة 

يملكـــون  مـــن  جانـــب  إلـــى  األفضليـــة 
الفتـــة  المهـــام  هـــذه  لمثـــل  الموهبـــة 
إلـــى الكفـــاءة مطلوبـــة فـــي مـــن يتـــم 
اختيارهـــم لشـــغل هـــذه الوظائـــف من 
نواحـــي كثيرة كاللغة العربية الســـليمة 
ومخرجـــات الكلمـــات التـــي لهـــا أهمية 
كبيرة في سبيل أن يصل الصوت أثناء 
األذان الـــى الكثير عن طريـــق مكبرات 
الصوت مشـــددة على أن البد أن تكون 
الكلمـــات واضحـــة من ناحيـــة الكلمات 
العربيـــة الصحيحـــة مســـجلة اعتقادها 
أن القائميـــن علـــى البحـــث فـــي إيجـــاد 
من يســـتحقون هـــذه الوظائف يعملون 
بـــكل إخـــاص واجتهـــاد مســـتدركة أن 
دور النائـــب البرلماني بهـــذا الخصوص 
حـــق  عـــن  الدفـــاع  منـــه  يســـتوجب 
المواطن البحريني في إيجاد آلية عمل 
لتحريـــك ملف البحرنة فـــي الكثير من 

المؤسسات الحكومية والخاصة.

لبحرنـــة وظيفـــة المـــؤذن وإتاحـــة مزايـــا أكثــــر
59 % نسبة المؤذنين األجانب... مترشحون برلمانيون لـ“^”:

رأس المال جبان... والكشف عن المخالفات مسؤولية مجتمعية
البحرين تسير وفق منهجية ثابتة وإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

^تمثـــل توجيهات ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
لمواصلة الرقابة والمحاســـبة لصون المال العام رســـائل 

مهمة للغاية، نقرأ بعض العناوين المهمة 
الرقابـــة  تعزيـــز  لمواصلـــة  الســـامية  توجيهاتـــه  عـــن 
والمحاســـبة والمســـؤولية تجـــاه المال العـــام، معربا عن 
الشـــكر والتقديـــر لـــوزارة الداخليـــة ولـــكل مـــن ســـاهم 
وُيســـاهم في الكشف عن من يثبت بحقهم أي مخالفات 

مالية وإدارية.
هـــذه نمـــاذج من رســـائل ســـموه وردت بوضوح 
ال لبـــس فيـــه، وصداهـــا بـــدا واضًحـــا 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  فـــي 
وســـائل  مـــن  وغيرهـــا  والصحـــف 

اإلعام.
هـــذه  تأتـــي  عندمـــا  بأنـــه  نـــدرك 
التصريحـــات من أعلـــى الهرم، فإنها 
مسألة جادة تعبر عن منطلق راسخ 
تشـــكل  والرشـــوة  االختـــاس  بـــأن 
عائًقا رئيســـًيا أمام الجهود المبذولة 
للتنمية والتعافي االقتصادي، ولهذا، 

جاءت هذه الرسائل مباشرة ألجهزة الدولة بمختلف أنواعها 
من جهة وكذلك للرأي العام المحلي والدولي من جهة أخرى 
بأن مملكة البحرين تسير وفق منهجية ثابتة واستراتيجية 
وطنيـــة لمكافحة الفســـاد، وأن مكتســـبات الدولة والشـــعب 
ومقـــدرات مملكة البحريـــن خط أحمر، عـــاوة على أن بيئة 
االستثمار والتجارة واالقتصاد هي بيئة آمنة يحكمها العدل 

والقانون.
ولعل إحدى الرسائل الشكر لكل مواطن وفرد يتعاون لكشف 
المخالفات المالية واإلدارية، لتكون مســـؤولية الحفاظ على 
المال العام مسؤولية مجتمعية وحكومية ال تفارق إحداهما 
األخرى.وبالعـــودة لرأينـــا كاقتصادييـــن نـــدرك خطـــورة هدر 
المـــال العام على االســـتقرار المالي وكما يقـــول المثل “رأس 
المال جبـــان” يبحث عن األمان واالســـتقرار االقتصادي؛ لذا 
يتوجـــب علينـــا جميًعـــا بأن نكـــون على قدر المســـؤولية في 
نبذ الفســـاد ونشـــر الشـــفافية والنزاهة عندها فقط لن يكون 

للمخالفين مكان في دولة القانون والمؤسسات.

زينب زين الدين
 المترشـــحة النيابية المتوقعة عن الدائـــرة الثالثة بمحافظة 

العاصمة
زينب زين الدين 

تعود وقفيته لمأتم والوزير السابق خلف بارك المقترح... البلدي البشير:

ياسين زينل 

local@albiladpress.com االثنين 8 أغسطس 2022 - 10 محرم 1444 - العدد 085046

علي حسن عبدالله السهلي رباب شمسان إبراهيم سهوان 

سيستكمل متابعاته لحديقة النباتات بالقرب من الدوارين الثاني والثالث في مدينة حمد

منال الشيخ

منال الشيخ

طالل البشير

منال الشيخ



 الّســــالم عىل

Hussain

Peace be upon you, O Aba Abdulla
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-112273   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : صالون فاف للتجميل

اسم التاجر : فاطمه محمد راشد فهد الدوسري
االسم التجاري الجديد : صالون فا للتجميل

قيد رقم : 1 – 130214

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة المرحلة 3 ذ.م.م
سجل تجاري رقم 120739

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  1  -  120739 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   3 المرحلة  شركة شركة 
 TARIQ NASIR بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة

مصفيا للشركة.
TARIQ NASIR : عنوان المصفي

tariq@alghalia.com    -     39455760

تاريخ :4/8/2022
CR2022- 82285 إعالن رقم

 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / حميد حسن علي محمد السماهيجي بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ محمد فهد احمد يوسف مكي المخرق

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

االسم التجاري: حسن علي السماهيجي
رقم القيد: 1752-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 112541( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  بطلب تحويل  الرمل  احمد عبدهللا  المعلن محمد حسن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيدة زهره يوسف حسن عبدالعزيز عبدالنبي سرحان

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

االسم التجاري: عرانص للعصائر وااليسكريم
رقم القيد: 115348-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 136303 ، بطلب 

تغيير اسم الشركة
من: ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م

FFA AGRICULTURE W.L.L
الى: محصول ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 136303 ، بطلب 

تغيير اسم الشركة
من: ف ف ا اجريكلتشر ذ.م.م

FFA AGRICULTURE W.L.L
الى: محصول ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
البناء.  لمواد  المدينة  +اسوار  البناء  لمواد  المدينة  اسوار  المسماة  الفردية  المؤسسة 
والمملوكة للسيد/السيدة محمد السيد مصطفى محفوظ الكامل والمسجلة بموجب القيد رقم 
المذكور وتحويل  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  31861-4 بطلب   31861-3
القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك بتنازل 
والتزامات  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 محمد السيد مصطفى محفوظ الكامل بنسبة 52 %

JIJO KURIAKOSE بنسبة 30 %
BABU PAUL بنسبة 18 %

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

Vacancies Available

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

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

CABRILLE FURNITURE & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17626811 or SUGANDHSURESH@KAIRAHOLDINGS.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

H T M VISITOR SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37070103 or TAHIR1122SERVICE@GMAIL.COM 

SALMAN ALI A. ALGHADEER( SAYF ALMISHGHAR / 13121) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33507006 or SALMAN.00077.00077@GMAIL.COM 

JALIL MEDICAL FACTORIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39750248 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact
 17814666 or hr-BH@continental-grp.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ABDULKARIM ALMANNAI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17344455 or AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
 suitably qualified applicants can contact

 17875777 or EYAD@KEKANOO.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Jassim trading co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17599000 or JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17729222 or admin@inventhouse.net 

ALBURSHAID CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39397010 or SALMANALBURSHAID181@hotmail.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17274404 or deepupatheepparampil@gmail.com 

AL MATAR LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39676744 or ALMATTAR55@HOTMAIL.COM 

ALFASILA BAKERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36777517 or admin@almujannah.com 

BAHRAIN BLINDS MANUFACTURER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36555528 or HBALOOSHI@BAHRAINBLINDS.COM 

BETA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17783438 or ALAFOO@BATELCO.COM.BH 

SABAH SHARIF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ALSILSILAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39450310 or silsilah.com@live.com 

ALSILSILAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39450310 or silsilah.com@live.com 

SUN WAY CONTRACTING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39461060 or ROWAIE@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

AHMED MOHAMMED JASSIM FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SURVEYOR (QUANTITY)
 suitably qualified applicants can contact

 39624455 or hr@amjassim.com 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact
 39118999 or adnan.alalawi@htp.com.bh 

MATAI METWALLY BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39652696 or metwally.2.1970@gmail.com 

ROLANS AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33003262 or ABDULLA360.1@GMAIL.COM 

ABDULLA ALMURBATI TIRES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33562727 or ALMURBATI7716@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

SHABAB ALZALLAQ COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33141563 or alialkaabi549@gmail.com 

COLOSSIANS CLOTHING 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39422733 or OMMO7AMMED.517@GMAIL.COM 

Alnoorain bakery est 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

FIVE STARS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39894173 or MONA.ISA77@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com 

Carrefour 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17558181 or RALSHANAA@mafcarrefour.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ARABIAN GULF BIO-REMEDIES 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17828499 or H.ALAMMARI@YAHOO.COM 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 39169696 or hrmsbse@swiss-belhotel.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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Foulath Infotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 ANALYST/PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17464274 

ALDANA PALACE TAILORING & TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39975522 or suitmebh@gmail.com

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com 

ALMASHRABIYA INTERIORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(CURTAINS)
 suitably qualified applicants can contact

 39403113 or RIAZ-HASSAN@HOTMAIL.COM 

FLOWNA OFFICE PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33734006 or FLOWNA1@HOTMAIL.COM 

BLOSSOM PLUS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39407007 or Blosomplus@gmail.com 

NEPAL GHAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 34457060 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

RAWABI DIYAR MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17002669 or MOHD_AKTER@YAHOO.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM 

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS 
has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH
 suitably qualified applicants can contact
 35982880 or MOHD.KH86@GMAIL.COM  
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Air Home Travel 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 39628919 or AIRHOME_BH@HOTMAIL.COM 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 34393948 or DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.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 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

FATHI MUTHU TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39471786 or FATIMAJ720@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17458999 or hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALMANZER BULIDNG  CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39663112 or NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM 

ADP Ingenierie - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 ARCHITECT
 suitably qualified applicants can contact

 77393901 or JEAN-MARC.LEPEUVEDIC@ADP-I.COM 

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact
 39102662 or hassan@nanpoogroup.com 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.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 

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Green tech trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39450463 or palace.electronics@gmail.com 

STAR ONE PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39864064 or zeeshan.ibrahim1971@gmail.co 

ALJAWAL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39138755 or ABDAZIZ5058@GMAIL.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

SANABEL SEVEN SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33789767 or ALI990052@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17670610 or UMMER084@YAHOO.COM 

TURKISH SCISSORS GENT SALON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 17471020 or Sedat_kuzen@hotmail.com 

Alan Construction - Simple Commandite Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32230866 or EDWINBRITTO22@YAHOO.COM 

ASIA BEAUTY SPA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34186387 or FATMA_TOTOZ@HOTMAIL.COM 

Ice Berg for Food and beverages Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38975961 or alsendi2009@yahoo.com 

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35609260 or haqnawazcontracting1@gmail.com 

Shahico Services Co. W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 35900842 or naveed@shahico.net 

AL BAZ TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66380032 or ALBAZ.BAH@GMAIL.COM 

DHAMAZ FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 13106803 or MUMAZIN@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33664969 or ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ASSIRI ALUMINIUM AND STEEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39962620 or ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

PRINCE PLUS BURGER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39168636 or r.alnass@rmediaco.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 

ECHO TOUCH salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 66611212 or HAYFELBADRA@HOTMAIL.COM 

YALLA MOVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

YALLA MOVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

BLOSSOM DISTRICT BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39446607 or BLOSSOMSPA2022@GMAIL.COM 

ART OF ROSE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38878726 or SHAKERHA.TARADA@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Dame Saloon & SPA Bahraini Partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17298420 or wafa.rauf92@gmail.com 

R&B Fashion Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or ShynaC@appareluae.com 

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 36996636 or EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM 

TARWEEKAT ALMAZAIDEH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(FALAFEL)
 suitably qualified applicants can contact

 13110880 or OSAMAALSOUDI82@GMAIL.COM 

Salon ibtissam jdira W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17343899 or IBTISSAMJDIRA.SH@GMAIL.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 

DIGITAL DOT COMPUTER PROGRAMING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or DIGITALDOTBH@GMAIL.COM 

AYLA MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32329944 or AHMADDUBBATI@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

ALSHAMA & SAQIB BUILDING CONSTRUCTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33253535 or MUHAMMADSAQIB759@GMAIL.COM 

FAISAL AND BROTHERS INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33250275 or BBUTTFAISAL@GMAIL.COM 

HIRA BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35471565 or CHISMAILBH@GMAIL.COM 

DIAMOND SHINE CAR FOR REPAIR DENTING PAINTING CARS 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 33741869 or AHMEDMOHMED522@GMAIL.COM 

U M S CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39133187 or USMANS_DC@YAHOO.COM 

MEHRAJ CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33719261 or RAOFAHADBROTHERS@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 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 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

PRO COAT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17811757 or info@procoat.co 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.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 

Kaefer Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17564050 or mohammed.alasfour@kaefer.com 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 36777578 or AAAMALALLA@GMAIL.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33332219 or ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

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

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.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 

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

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

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact

 37771467 or MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 77665555 or K.ALTAHER@DCOREBH.COM 

WADI AL DAWASIR SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 39221616 or ALI.A.8555@HOTMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36130533 or MALAWISERVICES@GMAIL.COM 

HOPE DELIVERY CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34604652 or UALVI942@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ASIF CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34405168 or HAJIASIF0067@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or MILLATVISITOR555@GMAIL.COM 

AHMED ISA KHAMIS ALRUMAIHI(DABAT ALSAHRAA-6576) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17840252 or SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

MOOSA MAHDI MOHAMED ALI HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39682292 or moosaalali64@gmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 
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أسامة الماجد

Titanic؛  فيلم  إطــاق  إعــادة  قــرر 
بمناسبة مرور 25 عاما على عرض 
السينمائية  الــعــرض  بـــدور  الفيلم 

حول العالم.
دور  وســــتــــشــــهــــد 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــرض 
ــمــائــي  ــن ــســي ال
العالم  حــول 
 10 يــــــــــــوم 
فـــــــبـــــــرايـــــــر 
2023 عرض 
الــفــيــلــم الـــذي 
ــق نـــجـــاحـــا  ــقــ حــ
كــــــبــــــيــــــرا وجـــــــــذب 
أكــثــر مـــن 20 مــلــيــون مــتــفــرج، 

وتجاوزت إيراداته ملياري دوالر.

السعودية في الطريق الصحيح في السينما وسعدت لترميم أفالمي هناك

المخرج خيري بشارة جزء مهم من حياة السينمائيين الخليجيين... لماذا؟
قدم المخرج المخضرم خيري بشــارة العديد من األفالم العظيمة في تاريخه، 
وظهــر ألول مــرة مــع عــدد من األفالم الوثائقيــة، وبعد فترة ابتعــد عن األفالم 
القصيــرة للتركيــز علــى إخراج األفالم الطويلة التي تــم عرضها في العديد من 

المهرجانات السينمائية الدولية.

الــدامــيــة”  ــدار  ــ “األقـ األول  فيلمه  فـــاز 
بعد  الــجــوائــز.  مــن  بــالــعــديــد   )1982(
ذلك صنع فيلم “العوامة رقم ٧٠” في 
)1982( وهي مدرجة في أفام السينما 
فإن  ذلك،  تنسى ومع  ال  التي  العربية 
إخراجه المتميز في “كابوريا” )1990( 
، بطولة الممثل األسطوري أحمد زكي، 

فتح له قاعدة جماهيرية كبيرة.
ــقــة بـــعـــض األحــــــداث  اشـــتـــهـــر بــمــطــاب
ــام  ــ ــددة مــــع األفـ ــحـ ــمـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
المثال،  سبيل  على  المعاصرة  العربية 
عــكــس الــمــخــرج الــســيــنــمــائــي الــرائــع 
الــوطــنــيــة مـــع ســقــوط  ــدة  الـــوحـ روح 
ــدار بــرلــيــن فــي أفــــام مــثــل “رغــبــة  جــ
مــتــوحــشــة”  و”ايــســكــريــم فــي جليم” 
المذهلة  والممثلة  دياب  عمرو  بطولة 

يسرا.
ــاتـــه الــمــهــنــيــة  ــيـ ــوال حـ ــ ــ طـ

ــرج 50  ــ الـــطـــويـــلـــة، أخــ
فــيــلــًمــا قــصــيــًرا و12 
وأكثر  طويًا  فيلًما 
مــســلــســًا   20 ــن  مــ
تـــلـــفـــزيـــونـــًيـــا، كــمــا 
قــــــــــدم أفــــــاًمــــــا 
استثنائية ال تزال 

ــدر  ــل مــــصــ ــكــ ــشــ ــ ت
ــام لـــصـــانـــعـــي  ــ ــ ــه ــ ــ إل

األفام الشباب حول 
العالم، كان 

ــاك  ــنـ هـ

ــام الــذيــن  ــ ــعــديــد مـــن صــانــعــي األفـ ال
قدموا العديد من األفام الناجحة في 
شباك التذاكر، ومع ذلك كان لعدد قليل 

جًدا منهم تأثير دائم على األجيال.
بـــشـــارة هـــو أحـــد الــمــخــرجــيــن الــذيــن 
ــر  ــ ــــاً فــــي أواخـ ــائ ــا هــ ــاًحـ حـــقـــقـــوا نـــجـ
ممثلين  مع  تعاون  عندما  الثمانينات 
شباب في عدة أفام، اكتسب المزيد 
أفام  في  الفني  لنضجه  التقدير  من 
 ،)1986( واألســـــــورة”  ــوق  ــطـ “الـ مــثــل 
وأمريكا   ،)1988( حلو  يــوم  مر  ويــوم 
شيكا بيكا )1993( والذي تم تصويره 
حرب  وفيلم  رومــانــيــا،  فــي  وتحريره 
الــمــرور  ــارة  ــ وإشـ  ،  )1993( الــفــراولــة 

)199( وغيرها من الروائع.
ولد بشارة في طنطا عام 1947 التحق 
عام  للسينما  المصري  العالي  بالمعهد 
زمــالــة  عــلــى  1976، وحــصــل 
معهد  فــي  عامين  لــمــدة 
بــولــنــدا.  فــي  السينما 
قاد  الثمانينات،  في 
حــركــة ‘الــواقــعــيــة 
الــــجــــديــــدة’ فــي 
األفام المصرية، 

وأدخل أفام 
الـــفـــنـــتـــازيـــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة 

إلى السينما العربية.
وعندما  ممثا،  يصبح  أن  يريد  كــان 
صارح خاله بأنه يريد أن التحق بمعهد 
يفكر  بــأن  طالبه  المسرحية،  الفنون 
نفسه:  يــســأل  أن  منه  وطــلــب  جــيــدًا  
“هل أنا موهوب، وسوف أكون ممثا 
متميزا مثل العشرات أو سوف أكون 
اآلالف”؟  مثل  متواضع  ممثل  مجرد 
مرعبة،  بصورة  صارمة  كلماته  كانت 
يوما  يــريــده  مــا  يحقق  أن  قــرر  لكنه 
ما، ولكن وقع في يده كتاب “فن 
ــنــدجــرن، ومــا  الــفــيــلــم” ألرنــســت ل
كان  حتى  قــراءتــه  من  انتهى  أن 
بدراسة  الحاسم  قـــراره  اتخذ  قــد 

اإلخراج السينمائي.
الشهير  المصري  المخرج  يعتبر 
خــيــري بــشــارة جــــزًءا مــهــًمــا من 
الخليجيين،  مـــن  ــعــديــد  ال حــيــاة 
ــة أولـــئـــك  ــاصـ ــيــيــن خـ ــن ــبــحــري وال
الثمانينات  في  نشأوا  الذين 
أكثر  يكن  ولم  والتسعينات، 

سعادة برؤية حبهم ودعمهم له.
ــنـــصـــح بـــــشـــــارة صـــانـــعـــي األفــــــام  يـ
الــطــاب  أســـوأ  بــعــض  عــن  المبتدئين 
والذين  الجامعة،  فــي  درســهــم  الــذيــن 
النجوم  من  اآلن  منهم  الكثير  أصبح 
البارزين، ويقول: “إذا فشلت أو كانت 
لديك تجربة غير ناجحة، فإنك تتعلم 

من خالها”.
خيري  القدير  المصري  المخرج  قــدم 
المملكة  فــي جـــدة  مــحــاضــرة  ــشــارة  ب
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، رافــــق الــعــرض 
الرئيسية  ألعــمــالــه  ــرض  عـ الــرئــيــســي 
مؤسسة  قبل  مــن  ترميمها  تــم  والــتــي 
مهرجان البحر األحمر، وذلك ألول مرة 
المستعادة  األعــمــال  عــرض  فيها  يتم 
للمخرج المصري على الشاشة الكبيرة 
التي  السعودية  العربية  المملكة  في 
السينما  فـــي  كــبــيــر  ــشــاط  ن فـــي حـــال 
الــيــوم، ويــقــول عنها “أنـــا اعــشــق هذه 
األرض جدا، وتقريبا أزورها باستمرار، 
والحظت مؤخرا التحول المذهل الذي 

الــحــيــن، ال أستطيع  مــنــذ ذلـــك  حـــدث 
التعرف على أي شيء باستثناء جدة 
القديمة، لقد بقيت في ذاكرتي عندما 
ذهــبــت لــتــصــويــر الــمــنــطــقــة مـــن أجــل 
المتعة، وشملت زيارتي مؤخرا تقديم 
حلقة دراسية نظمها المهرجان بعنوان 
المؤامرات  السينما من خال  “تجديد 

والقصص والعروض”.
الخليج  فـــي  الــســيــنــمــا  يــنــقــص  وعــمــا 
ــود حـــركـــة نــقــديــة تــتــواكــب  ــ ــد وجـ أكــ
لتوثيق  الــحــالــي،  الــطــرح  مستوى  مــع 
وتـــأريـــخ الــســيــنــمــا الــســعــوديــة بشكل 
المخرجين  شــجــاعــة  بــســبــب  ــاص؛  خــ
ودخولهم في مناطق جديدة لم تطرح 
مــن قــبــل حــتــى فــي وســائــل اإلعـــام، 
حققت  السعودية  السينما  إن  وقـــال 
قــفــزة مــن خـــال الــجــيــل الــجــديــد من 
المخرجين الذين يقومون بصنع أفام 
عــلــى مستوى  اســتــثــنــائــيــة وشــجــاعــة 
فني رفيع، ويتم مشاهدة هذه األفام 
الــدولــيــة وتكتسب  الــمــهــرجــانــات  فــي 

التقدير والجوائز، وما نشاهده واضح 
ــاعــة األفــــــام الـــتـــي تــتــحــرك  فـــي صــن
الــتــغــيــرات  ــدة جـــدا بسبب  وهـــي واعــ
المملكة  فــي  والثقافية  االجتماعية 
ــســعــوديــة، أصــبــحــت هــذه  الــعــربــيــة ال
في  شجاعة  اآلن  المعروضة  األفـــام 
من  تناقش  لم  التي  األشياء  معالجة 
إنه  للغاية،  إيجابي  أمر  ذي قبل، وهو 
جهد كبير، وهذا هو الغرض من الفن، 
ومذهلة،  مثمرة  نتائج  نــرى  أن  والبــد 
في  السعودية  أن  واضحة  والحقيقة 

الطريق الصحيح.
السينمائية  الــحــركــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
صحيحة،  بــصــورة  تسير  الخليج  فــي 
قد  وشخصيا  السعودية،  في  السيما 
قرأت له لقاء في الصحافة السعودية 
أكد فيه أن أحد المخرجين المصريين 
قــد صــارحــه بغيرته مــن أحــد األفــام 
إحــدى  فــي  شــاهــدهــا  الــتــي  السعودية 
المهرجانات، واعتبر المخرج السعودي 

شابًا أكثر من غيره!

tariq_albahhar

محمد عواد... ابتدع استخدام المسرح كوظيفة فنية فلسفية

تحل  أغسطس   25 بتاريخ  وتحديدا  أيــام  بعد 
القدير  الفنان  لرحيل  الثالثة  السنوية  الــذكــرى 
البحريني  المسرح  رموز  أهم  أحد  عــواد،  محمد 
بعد   2019 الــعــام  فــي  تــوفــي  الـــذي  والخليجي، 

مسيرة حافلة من العطاء الفني.
إن في حياة بعض األدباء والفنانين ما قد يكون 
األعمال  مــن  لنا  خلفوه  مما  وجــاال  روعــة  أكثر 
عــواد رحمه هللا  الفنان محمد  والــمــآثــر، وحــيــاة 
تصور عصرا لم يزل التاريخ يردد ما عرض فيه 
وبمكانته  أنــه  كما  خــالــدة،  أعــمــال مسرحية  مــن 

ــفــذة وصـــل إلـــى أكبر  الــفــنــيــة ومــوهــبــتــه ال
وأشهر المسارح العالمية.

فــــقــــد كــــتــــب عــــــن فـــتـــرة 
وجوده في بريطانيا 

للدراسة، وهي 
فـــــــتـــــــرة 

كان لها تأثير كبير على تطور وعيه الفني والعلمي 
ومن أهم وأخصب مراحل حياته الفنية:

“مما زاد في خبرتي ومعرفتي الفنية هناك، أنني 
ــنـــدن معظم  لـ فـــي  حـــضـــرت 
الــمــســرحــيــات اإلنــجــلــيــزيــة 
الشهيرة، ومنها مسرحيات” 
الـــبـــؤســـاء”، “فــانــتــوم اوف 
اوبــــــــرا”، “مـــصـــيـــدة الـــفـــئـــران” 
الجــاثــا كــرســتــي،” فــاوســت”، 
مسرحيات  ومعظم  “هاملت”، 

شكسبير”. 
من مزايا مسرح محمد عواد، 

أنه فن وفلسفة معا. 
إن كـــل فــيــلــســوف يــؤثــر في 
عصره ويتأثر بأفكاره، وهكذا 

كوظيفة  المسرح  استخدام  عواد..ابتدع  محمد 
عن  مسرحه  فــي  عبر  هنا  ومــن  فلسفية،  فنية 
هموم اإلنسان، وتعتبر مسرحياته نموذجا فريدا 
جيله؛  أبــنــاء  مسرحيات  بين 
ألنه هو – بالذات- الذي أحدث 
هــــذا الــتــظــاهــر بــيــن الــمــســرح 
لدرجة  العمق،  بهذا  والفلسفة 
أن  تتصور  أن  تستطيع  أنــك 
مسرحية” كرسي عتيج” مثا 
شــرح  أو  فلسفي،  درس  هــي 
لفلسفته في الحياة من خال 

دراستها كعمل مسرحي.
له سماته  عواد  مسرح محمد 
ومــقــومــاتــه الــتــي يــكــاد يتفرد 

بها.

غيب الموت، الجمعة الماضي األديب السعودي جارهللا يوسف عبدالعزيز 
الحميد، الذي يعد أحد رواد القصة القصيرة في السعودية والوطن العربي، 
وذلك إثر أزمة صحية أدخلته المستشفى مؤخرًا، عن عمر ناهز 68 عامًا، 
بمدينة حائل. ونعى الوسط األدبي واإلعامي األديب الراحل، واصفين ذلك 
بأنه “رحيل صامت”، مؤكدين أن المشهد الثقافي خسر أديبًا وكتابًا كانت 
الثقافة والفنون بحائل  له بصمات واضحة وكبيرة جدًا. كما نعته جمعية 
في تغريدة عبر تويتر وقالت “بأحر التعازي ألسرة المغفور له -بإذن هللا- 
األستاذ جارهللا الحميد؛ القاص واألديب ومشرف المنتدى الثقافي األسبق 
حائل”.  جمعية  تصدرها  كانت  التي  “اتجاهات”  مجلة  رئيس  بالجمعية، 
وكان الحميد، قد أّلف مجموعة قصصية القت انتشارًا واسعًا منها: “أحزان 
مريم  أولها  كثيرة  وجــوه  الــريــاض،  للنشر،  الوطن  دار   ،1980 برية  عشبة 

السعودي،  القصة  نــادي  عن   ،1984
نادي  عن   ،1998 المدن  رائحة 

ظال  الثقافي،  األدبــي  جــدة 
2000، عن  هاربين  رجــال 

نـــــادي حـــائـــل األدبـــــي، 
ــال الــكــامــلــة  ــمــ األعــ

نادي  2010، عن 
حــائــل األدبـــي، 
ومـــــؤســـــســـــة 
االنــــــــتــــــــشــــــــار 
العربي ببيروت.
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وفــاة األديــب والـشــاعــــر 
السعـودي جــاراهلل الحمـيــد

الفنان عواد في مسرحية األشباح من تأليف األديب محمد الماجد محمد عواد رحمه الله مع مسافات ^

طارق البحار



opinions@albiladpress.com13

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

للتواصل: 17111483

نيتشه... أصعب األفكار والمشكالت
هل يمكننا اعتبار الفيلســـوف األلماني “نيتشـــه” من الشـــخصيات القلقة 
الحائـــرة في عالـــم األدب والفن، مثل بودلير، وبلزاك، وديستوفيســـكي، 
وأبـــي العـــاء وغيرهـــم، أم أنـــه حالة خاصـــة مليئـــة بالصعـــاب يكتنفها 
الظام. قرأت أشـــهر كتب “نيتشـــه” من “هكذا تكلم زرداشت” و”الفجر”، 
و”محاســـن التاريخ” وغيرها، ومازلت معجبا بفكره وشخصيته وموضع 

الفكر من الحياة بالنسبة له.
لم يكن نيتشـــه مفكرا فلســـفيا عند الكاتب والمترجم عبدالغفار مكاوي 
فحســـب، بل كان قبل ذلك كاتبا المعا يلمس القلوب ببيانه الرائع، ويهز 
العقول بأسلوبه الحي، وكان يعرف ما يقول حين كتب لصديقته الشابة 
لوســـالومی وهـــي صديقـــة الشـــاعر “ريلكـــه” بعد ذلـــك يوصيهـــا بقواعد 
األســـلوب العشـــر، ويذكـــر من بينهـــا أنه كلمـــا زادت الحقيقـــة التي يريد 
اإلنسان أن يعلمها للناس تجريدا، كلما كان عليه أن يغري بها الحواس.

وقـــد نجح نيتشـــه فـــي هذا اإلغراء، حتـــى غاب عن خصومـــه وأنصاره 

على الســـواء ما بأفكاره العميقة من تجريد، وتشـــبث القراء بأنه شـــاعر 
فيلســـوف، ومـــع أن الوصـــف فـــي جملتـــه صحيـــح، إال أنـــه ال يمنعنا من 
القـــول إن فلســـفته ال تقـــل تجريـــدا وال أحكامـــا عن فلســـفة أرســـطو أو 
كانـــت أو هيجـــل، بـــل إن النفاذ إلـــى فلســـفته ال يقل صعوبة عـــن النفاذ 
إلـــى فلســـفة هؤالء، إن لم يزد عليها بكثيـــر، فبينما يفر القراء من لغتهم 
الشاقة المعقدة التي تظهر لهم مشقة الموضوع الذي يتناولونه، يغريهم 
أســـلوب نيتشـــه الامع المتدفـــق بأنهم يقرأون شـــيئا يســـيرا، ويوقعهم 
فـــي خطر الفهم الســـريع، في حين أنهم يكونون أبعـــد الناس عن فهمه، 
بـــل إنهم في معظم األحيان ينتشـــون بقراءته دون أن يدروا شـــيئا عن 

الموضوع الذي يتكلم عنه.
والذيـــن صبـــروا منهم على دراســـته يعلمون تماما أنهـــم يصادفون لديه 
أصعب األفكار والمشـــكات التي تناولتها الفلســـفة الغربية في تاريخها 

الطويل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الدبلوماسية البحرينية خالصة فكر جاللة الملك
الكلمـــة التي ألقاهـــا الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني وزير 
الخارجية أمام مدراء تحرير الصحف البحرينية عكست األسس 
والمبـــادئ الدبلوماســـية البحرينيـــة خال العهـــد الميمون لجالة 
الملـــك المفـــدى حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، تلـــك المبـــادئ التي 
تعكـــس خاصة الفكر الرزين لجالته وحبه الســـام واالســـتقرار، 
وثقة جالته في أن السام هو الذي يصنع األمن واألمان، وليس 

الحرب، مهما كان تباين القوة بين أطراف الحرب.
فطوال ســـنوات حكم جالة الملك المعظم ترسخت تلك المبادئ 
لـــدى القريـــب والبعيـــد، وبنيت صـــورة ذهنية محترمـــة للبحرين 
لدى الحكومات والشـــعوب على السواء، وهو ما يعود بالنفع على 
الدبلوماســـية البحرينية، ويســـهل مهمتها، كون البحرين في عهد 
جالـــة الملـــك تمـــارس السياســـة النظيفة وال تتدخل في شـــؤون 
الدول، وال تتآمر مع طرف على طرف، وال تسعى للعب دور يعود 

بالضرر على أمتها العربية أو اإلسامية.
فعلى مســـتوى جميع الدوائر التي أشـــار إليها وزير الخارجية في 
كلمتـــه للصحافيين، ســـواء الدائرة الدولية أو الدائـــرة العربية أو 
الدائـــرة الخليجيـــة المتمثلة في مجلس التعـــاون، كانت البحرين 
وال تـــزال تقـــدم العون الصادق لجميع القضايـــا العادلة، وال تطعن 
أحـــدا فـــي الظهر وال تمارس الميكافيلية بصورتهـــا المقيتة، لكنها 
تســـعى لتحقيق مصالح شعبها بالتعاون مع كل الدوائر المذكورة، 
فالدبلوماســـية البحرينيـــة حريصـــة دومـــا علـــى المحافظـــة على 
عاقـــات طيبـــة مع كل الـــدول العربيـــة الشـــقيقة، وحريصة على 
تماســـك دول مجلس التعـــاون الخليجي، وحريصـــة على تطوير 
إمكانيـــات هـــذا المجلس لتحقيـــق أقصى ما تصبو إليه الشـــعوب 
الخليجية، ولم تكن البحرين يوما ســـببا في تعطيل أية خطة أو 
مسعى لتطوير هذا المجلس، بل كانت دوما حريصة على نجاحه 

وقدرته على تحقيق أهدافه.
وســـتبقى الدبلوماســـية البحرينيـــة خيـــر منفذ لفكـــر وتوجيهات 
جالـــة الملك المعظم، وســـتظل مصـــدر فخر لجميـــع البحرينيين 
لمـــا تقوم بـــه من جهود صادقة للمحافظة على الصورة المشـــرقة 

لمملكة البحرين لدى دول وشعوب العالم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

غـــدًا الثاثـــاء الذكرى الســـنوية الثالثة والثمانـــون بعد الثاثمئـــة واأللف من 
الهجـــرة النبوية الشـــريفة لمعركـــة الطف الخالدة التي اسُتشـــهد فيها ســـبط 
الرســـول الكريـــم )ص( اإلمـــام الحســـين بـــن علـــي )ع( بمعيـــة )72( مـــن خيرة 
أصحابه الُخّلص، وكوكبة من نساء وأطفال بيت النبوة الكرام، والذين ُنقلوا 
ُأَساَرى َمْسِبِيْيَن قسرًا إلى باط الحكم في العاصمة اإلسامية دمشق آنذاك 
بعـــد احتـــدام المعركة التي وصلـــت الذروة فيها ظهر يوم العاشـــر من محرم 

الحرام المعروف باسم “عاشوراء” عام 61 هجرية.
إّن ما جرى على الســـبط الشهيد )ع( في هذه المعركة الّداميّة، مأساة ُعظمى 
أشـــعلت جمر اللوعة وحرارة األســـى في قلوب المؤمنيـــن، ودفعتهم إلحياء 
المســـيرات العزائّية بغزارة الدموع، وإنشـــاد القصائد الرثائّية بوهج العاطفة 
التـــي عبـــر عنهـــا قـــول جـــّده الكريـــم )ص(: “إّن لقتل ولـــدي الُحســـين حرارة 
فـــي قلـــوب المؤمنين ال تبرد أبدًا”، هذه المواكب الحســـينّية التـــي ُيعّبر عنها 
بالتحّرك الجماهيري في ساســـل بشـــرية خارج الحســـينيات والمآتم أو في 
حلقـــات دائريـــة داخلها؛ تناغمًا مـــع القصائد الرثائية المشـــهورة التي يرددها 
الرواديـــد المعروفـــون، َلِعبـــْت عبـــر مختلف عصـــور التاريـــخ أدوارًا بارزة في 
تشـــكيل العقـــل الجمعي وتعبئـــة الجماهيـــر باألعمال الوطنية الســـامية التي 
ُيرافقها تنظيم حمات التبّرع بالدم اإلنســـانية وفتح المراسم الفنّية الهادفة 
وعرض الفنون التمثيلية الُمعبّرة، وســـط مظاهر الحداد والتعبير عن الحزن 

واألســـى ولبس الســـواد ونزع الزينة، والّتفجع والبـــكاء واللطم على الصدور 
والرؤوس، وضرب الظهور بالزنجيل وغيره ُحزنًا على الســـبط المذبوح ظلمًا 

وُعدوانًا.

نافلة: 

ُتعتبر “المواكب العاشـــورائية” واحدة من مفردات الشعائر الحسينّية التي - أول 
ـــة فـــي عام 334 هجريـــة وأخرجتها مـــن المآتم  َمـــْن - احتضنتهـــا الدولـــة الُبويهيِّ
والدور والبيوت إلى األســـواق والشـــوارع والطرقات في صـــورة تجمعات يغلب 
عليهـــا الحزن ومهرجانات يســـودها الّتفجع، فيما مملكة البحرين التي يعّد شـــهر 
محـــرم الحرام من األشـــهر الفريـــدة من نوعها فيها، باعتبارهـــا البلد الوحيد الذي 
يحتضـــن أكثـــر مـــن )5000( مأتم وحســـينية، وتمنـــح الحكومة يومي تاســـوعاء 
وعاشـــوراء عطلـــة رســـمية للمواطنين؛ قـــد انطلقت ُأولـــى المجالس الحســـينية 
العانيـــة فيها عام 1700م فـــي بيوتات “العريش” المصنوعة من ســـعف النخيل، 
وبعدهـــا جـــاءت تلك المجالس لتنتهـــي في عام 1875م بلطميـــات منبرية ثاث، 
بينمـــا في عـــام 1880م كان ُيحيي خطيب المجلس “رداديـــة” اللطم بعد مجلس 
الخطابـــة مباشـــرة، إلـــى أْن خـــرج أول موكـــب عاشـــورائي فـــي صورتـــه الحالية 
الُمتعارفة عام 1891م على شـــكل “هوســـات” ُيؤديها نهامة البحر وسط العاصمة 

المنامة، ومن ثم انتشارها لبقية مناطق وقرى البحرين.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ما َحَدَث بـ“عاشوراء” 1891م؟

الحديث عن الثورة الرقمية واالتصالية وسرعة التطور التكنولوجي الذي جعل 
هـــذه الوســـائل اإللكترونيـــة الحديثة ذات قـــوة ضاربة في عالـــم االتصال، وما 
وفرته تلك الوسائل من سهولة في عملية التواصل بين أفراد المجتمع، وكيف 
يمكنهـــا الوصـــول إلى مصـــادر المعلومات باختاف محتوياتهـــا أو مضمونها أو 
اتجاهاتهـــا، أصبح يشـــكل تهديدًا لقواعدنـــا األخاقية واالجتماعيـــة والمبادئ 

األساسية التي تنظم شؤون ومسارات حياتنا اليومية واإلنسانية.
فعندما يتم اســـتغال وسائل التواصل االجتماعي الحديثة باختاف منصاتها 
وأشـــكالها بمحتويات ســـلبية ورســـائل مرفوضة من المجتمع، فإن ذلك يشـــكل 
تمـــردًا تكنولوجيـــًا علـــى الكثيـــر مـــن المبـــادئ االجتماعيـــة واإلنســـانية داخـــل 
مجتمعنا، نتيجة االستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، ومن شأن هذا االستخدام 

المرفوض هدم أخاقيات المجتمع والتأثير على السلوك العام للفرد.
أنا شخصيًا والكثير من الناس لسنا ضد التطور التكنولوجي والتطور االتصالي 
والرقمـــي، لكننـــا ضد االســـتخدام الخاطئ لهذه الوســـائل الحديثة عندما تقدم 
عبر منصاتها محتوى ورســـائل هابطة وغير الئقة، ال يســـتفيد منها المســـتخدم 

بأي شـــكل من األشـــكال ألنها ببســـاطة تحتوي علـــى مواضيع مخالفـــة لعاداتنا 
وتقاليدنـــا، وهـــذا يعنـــي أننا دخلنـــا في دائرة أشـــكال االنحـــدار األخاقي التي 

نرفضها ويرفضها المجتمع رفضًا قاطعًا.
المطلـــوب منا كأفـــراد في المجتمع ومســـتخدمين لهذه الوســـائل التكنولوجية 
المختلفـــة بمناصاتهـــا وأشـــكالها، التفكيـــر الجـــاد بمســـألة الوقايـــة مـــن أخطـــار 
التكنولوجيـــا، أو مـــا يســـمى بمفهـــوم المواطنة الرقميـــة، لنتمكن مـــن الحد من 
انتشـــار المحتويـــات والرســـائل والمواضيع الهابطة وغير الائقـــة، والعمل على 
تعزيز هذا المفهوم المهم في مجتمعنا كي يتناســـب مع معايير السلوك الرقمي 
المناســـب الـــذي نحتاجـــه عند اســـتخدامنا هـــذه التقنيـــة الحديثـــة، وأن نعمل 
على تعزيز مفهوم سياســـة توعوية وتثقيفية شـــاملة الســـتخدام التكنولوجيا 
والوســـائل الحديثة، مرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وأحكامنا الصحيحة، وســـلوكنا 
وأخاقنـــا اإلســـامية، بقصـــد نشـــرها علـــى مســـتوى المنـــزل واألســـرة، وفـــي 
المؤسســـات التعليميـــة وعلى مســـتوى المجتمـــع بجميع قطاعاتـــه، وأن نحقق 
نتيجة هذا العمل المستمر أهدافا إيجابية تضمن االستقرار الكامل لمجتمعنا.

د. خالد زايد

العمل على تعزيز المواطنة الرقمية اآلمنة في مجتمعنا

 الحزُن أيضًا نعمة
 تعـــرف األشـــياء مـــن أضدادها، فمن المـــرض ندرك قيمـــة الصحة، ومن 
الحرمـــان نقـــدر نعمـــة مـــا نملـــك، ومن الحـــزن نستشـــعر لحظـــات الفرح 
والســـعادة. الحـــزن أيضـــًا نعمـــة تمامـــًا كالفـــرح؛ فعندمـــا نحـــزن ألمٍر ما 
ونشـــعر بقلـــة الحيلة، نتذكـــر أن هللا تعالى هـــو الملجأ الوحيـــد لنا، وهو 
الذي سينتشـــلنا من قاع الكمد لقمة الراحة والمسرة. نتقرب من الخالق 
فـــي لحظات ضعفنا ليخرجنا من حولنا وقوتنـــا لحوله وقوته، فتتوطد 

عاقتنا بربنا لحاجتنا إليه في أوقات الشدة.
الحـــزن شـــعور يفـــرزه التأثر الشـــديد بحـــدث أو مجموعة مـــن األحداث 
التي تمر على المرء في الواقع، فيتبدل حاله من الفرح للبؤس واليأس 
والشـــعور باأللم غالبًا. قد تؤدي نوبات الحزن لتوهين الجســـد وتعرضه 
لألمراض العضوية متأثرا باإلشـــارات النفســـية والعصبية التي يرســـلها 
الشـــعور بالحـــزن للدماغ، كما أن الغرق في دوامـــة األحزان لمدة طويلة 
قـــد يقـــود بالمـــرء لاكتئـــاب المرضي الحـــاد. لربمـــا يكون الحزن ســـيئا 
ونتائجه ضارة على النفس والجســـد، لكن هل من المصلحة أن ال نشـــعر 

بالحزن لألبد؟
الحـــزن مـــن أهم المشـــاعر التي خلقهـــا هللا عز وجل في اإلنســـان، نحن 
بحاجـــة للحـــزن كـــي نترجـــم مشـــاعرنا، ونزيـــح الهم عـــن أكتافنـــا تماما 
كمـــا نحتاج للشـــعور بالســـعادة حين نفـــرح، وبعدم الرضـــا حين نغضب، 
وبالدهشـــة حيـــن نعجب بشـــيء ما. نحـــن بحاجة للشـــعور باالشـــمئزاز 
والخوف والضيق كذلك، مشـــاعر ســـلبية هي ربما، لكنها ضرورية للبقاء 
واالســـتمرار. كيـــف نثمن شـــعور الســـعادة والفرح إن لـــم يعترينا الحزن 
واألســـى قـــط، وكيـــف نـــدرك الفرق بينهمـــا إن لم نحـــزن يومـــًا؟ إن قمع 
مشـــاعر الحزن ومقاومة إظهاره قد يراكمه مع الزمن ليعود هذا الشعور 
بقوة أكبر الحقا، ولينقلب هذا الشـــعور المكبوت على الفرد ســـلبًا ويضر 
صحته، فليس من العار إظهار مشـــاعر األســـى والكمد، فالســـعادة حتما 
تعقـــب الحزن. هذه الســـعادة التي يذوق حاوتهـــا ويقدرها حق قدرها 

من تناولته نوائب الدهر وصروف األيام والمحن.

هدى حرم



اعتمد االتحاد البحريني لكرة القدم، فترة التسجيل 
األولـــى للموســـم الرياضـــي الجديـــد 2022 - 2023، 

كما أقر نظام المسابقات لذات الموسم.
وستكون فترة تسجيل الالعبين األولى التي بدأت 
في 16 يونيو 2022 ممتدة حتى 6 ســـبتمبر 2022، 

فيما ستحدد الفترة الثانية )الشتوية( الحًقا.

مواعيد االنطالق

وســـيبدأ الموســـم الرياضـــي 2022 - 2023 مطلـــع 
سبتمبر المقبل بإقامة كأس االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم، علـــى أن يختتـــم الموســـم 31 مايـــو 2023. 
ويبدأ كأس االتحاد من 1 ســـبتمبر 2022، وسيكون 
النهائي 21 مارس 2023. وتبدأ مسابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز يوم 11 سبتمبر 2022، والختام في 
31 مايـــو 2023، كما يبدأ دوري الدرجة الثانية يوم 
8 ســـبتمبر 2023 وحتـــى أواخر مايـــو 2023. وعلى 
مســـتوى مســـابقة كأس جاللة الملـــك المعظم، فإن 

األدوار التمهيدية ستنطلق 19 سبتمبر 2022. 
علـــى صعيد متصل، فإن مســـابقات الفئات العمرية 
ســـيكون انطالقهـــا كاآلتـــي: دوري تحـــت 21 ســـنة 
)مواليـــد 2002 و2003( مـــن 8 أكتوبر 2022 وحتى 
30 يناير 2023، دوري تحت 19 سنة )مواليد 2004 
و2005( مـــن 15 أكتوبـــر 2022 وحتـــى 28 فبرايـــر 
2023، دوري تحت 17 سنة )مواليد 2006 و2007( 
 ،2023 27 فبرايـــر  2022 وحتـــى  14 أكتوبـــر  مـــن 
دوري تحت 15 سنة )2008 و2009( من 15 أكتوبر 

وحتى 28 فبراير 2023.

عدد الالعبين

وبحســـب اللوائح التـــي أعلن عنها االتحاد، يســـمح 
لكل ناد أن يســـجل 26 العًبا للفريق األول، 30 العًبا 
لفريق تحت 21 ســـنة، وباقي الفئات 35 العب لكل 
فئة. ويحق للنادي تســـجيل العــــبي الفئات الســـنية 
فـــي فئـــة أعلى من الفئـــة التي يحق لهم التســـجيل 
فيهـــا أو أن يطلـــب من االتحاد تســـجيلهم في الفئة 
األعلـــى أثنـــاء فــــترة التســـجيل وعنـــد انتهـــاء هذه 
الفــــترة ال يحـــق للنـــادي المطالبة بإعادة تســـجيلهم 
في الفئة األدنى في الموســـم الرياضي التالي حتى 

ولو كانت أعمارهم تسمح بذلك.
وفيمـــا يخـــص نظـــام تســـجيل الالعبيـــن األجانـــب 
للفريق األول، يســـمح بتســـجيل )4( العبين أجانب، 
وال يشـــترط أن يكـــون أحد الالعبين آســـيوًيا، على 
أن تلتزم األندية الُمشاركة في البطوالت اآلسيوية 
بأنظمـــة ولوائح البطـــوالت. وفيما يخص تســـجيل 
العبي طموح سيكون كاآلتي: فئة تحت 21 سنة: 3 
العبيـــن طموح، فئة الكبار: العب واحد طموح، كما 
يســـمح في فئة الكبار تســـجيل العبي طموح مكان 
الالعبيـــن األجانب، على أال يتجاوز المجموع الكلي 
لالعبين األجانـــب وطموح عن 5 العبين. وأما فيما 
يخص نظام تســـجيل الالعبين المقيمين، فسيكون 
عددهـــم كاآلتـــي: فئـــة تحـــت 15 ســـنة: 3 العبيـــن 
مقيمين، فئة تحت 17 سنة: 3 العبين مقيمين، فئة 
تحـــت 19 ســـنة: 3 العبيـــن مقيمين، فئـــة تحت 21 
سنة: العبين اثنين مقيمين، فئة الكبار: العب واحد 

مقيم )متدرج من فئة واحدة على األقل(.

تأجيل المباريات

وذكـــر االتحاد في تعميمـــه أن المباريات ستســـتمر 
فـــي جميع المســـابقات في حال مشـــاركة المنتخب 
األولمـبي في البطوالت والتجمعات، ويمكن للنادي 
الذي لديه 6 العبين أو أكـثر مشاركين مع المنتخب 
طلـــب تأجيـــل مباراته في المســـابقة، علـــى أن يتم 
بطلب رســـمي من النادي في مدة زمنيه ال تقل عن 
يوميـــن عمل من بدايـــة المباراة، كما تســـتمر إقامة 

جميـــع مباريات مســـابقات الفئات الســـنية في حال 
مشـــاركة المنتخبات في البطوالت والتجمعات بأي 
عـــدد مـــن الالعبين. وال يحـــق للنادي طلـــب تأجيل 

المباريات.

كشف المباراة

أ . الالعبيـــن األساســـيون: 11 العبـــا وال يقـــل عـــن 7 
العبين.

دكـــة  علـــى  العبيـــن   9 االحتيـــاط:  الالعبـــون  ب . 
االحتياط.

ت . أفـــراد الجهازيـــن الفنـــي واإلداري: 9 أشـــخاص 
على دكة االحتياط.

ث . تسمية حارس المرمى وقائد الفريق.

كأس السوبر 2022

ســـتقام مباراة واحدة تجمع بيـــن بطل دوري ناصر 
بـــن حمد الممتاز )الرفاع( وبطـــل كأس جاللة الملك 
الوقـــت  انتهـــاء  وفـــي حالـــة  )الخالديـــة(،  المعظـــم 
األصلي للمباراة واستمر التعادل قائما تطبق قاعدة 
الـــركالت الترجيحيـــة مباشـــرة دون الحاجة لوقت 
إضافـــي. ويجوز لـــكل فريق أن يســـتبدل 5 العبين 
طـــوال المبـــاراة، علـــى 3 فتـــرات ويســـتثنى منهـــا 

استراحة بين الشوطين.

دوري ناصر بن حمد الممتاز ودوري الدرجة الثانية 

يتـــم توزيـــع الفرق فـــي الجـــدول لـــدوري ناصر بن 

بالقرعـــة  الثانيـــة  الدرجـــة  ودوري  الممتـــاز  حمـــد 
الموجهة على مســـتويين وباتجاه عقارب الســـاعة، 
بالشـــكل التالي: المســـتوى األول: أصحاب المراكز 
مـــن األول إلـــى الســـادس حســـب ترتيب الموســـم 
فـــي  وتثبـــت   2022  -  2021 الماضـــي  الرياضـــي 
األرقام الفردية )1/3/5/7/9/11(، المســـتوى الثاني: 
أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر حسب 
ترتيـــب الموســـم الرياضي الماضـــي 2021 - 2022 
 .)2/4/6/8/10/12( الفرديـــة  فـــي األرقـــام  وتثبـــت 
وســـيتم إصـــدار جدولـــي مباريـــات دوري ناصر بن 
حمد الممتاز ودوري الدرجة الثانية بشكل متجزئ 
متضمنـــا تواقيت ومالعـــب المباريـــات ويذكر فيه 
تاريـــخ بدء الجولة والمباريات، وتقام المســـابقتان 
بنظـــام الـــدوري من دورين، على أن يفوز بمســـابقة 
الـــدوري الفريـــق الذي يحصـــل على أكثـــر مجموع 
مـــن النقاط بعـــد نهاية الدور الثانـــي. وذكر االتحاد 
احتمـــاالت حســـم المراكـــز فـــي حـــال التعـــادل في 
النقاط بين فريقين أو أكثر، فإن الترتيب ســـيكون 

حسب القواعد اآلتية:
أ. أكبـــر عدد من النقاط في لقاءات األندية المعنية 

)المواجهة(.
ب. فـــارق األهـــداف الناتجـــة من مباريـــات األندية 

المعنية.
ت. أكبـــر عدد مســـجل مـــن األهداف فـــي مباريات 

األندية المعنية.

ث. فارق األهداف في جميع مباريات المسابقة.
ج. أكبـــر عـــدد مســـجل مـــن األهداف فـــي مباريات 

المسابقة.
ح. اللعب النظيف )حسب النظام المتبع في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم(.
خ. القرعة.

نظام الصعود والهبوط

يصعـــد مباشـــرة إلـــى دوري ناصر بن حمـــد الممتاز 
الفريقـــان الحاصالن على المركزيـــن األول والثاني 
فـــي دوري الدرجـــة الثانية، كما يهبـــط إلى الدرجة 
الثانية مباشـــرة الفريقان الحاصالن على المركزين 
الحـــادي عشـــر والثانـــي عشـــر فـــي مســـابقة دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز. وســـتقام مباريـــات الملحق 
حســـب النحـــو اآلتـــي: يلعـــب الفريقـــان الحاصالن 
على المركزين التاســـع والعاشر في دوري ناصر بن 
حمد الممتاز مع الفريقين الحاصلين على المركزين 
الثالـــث والرابـــع فـــي دوري الدرجة الثانيـــة، دورًيا 
مـــن دور واحـــد، ويصعد إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز الفريقـــان الحاصالن علـــى المركزين األول 
والثاني ويحتسب الترتيب حسب القواعد التالية:
أ . أكبـــر عدد من النقاط في لقاءات األندية المعنية 

)المواجهة(.
ب . فـــارق األهـــداف الناتجـــة من مباريـــات األندية 

المعنية.

ت . أكبـــر عدد مســـجل مـــن األهداف فـــي مباريات 
األندية المعنية.

ث . فارق األهداف في جميع مباريات المسابقة.
ج . أكبـــر عـــدد مســـجل مـــن األهداف فـــي مباريات 

المسابقة.
ح . اللعب النظيف )حسب النظام المتبع في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم(.
خ . القرعة.

كأس جاللة الملك المعظم “أغلى الكؤوس”

تشـــترك جميع أنديـــة دوري ناصر بن حمـــد الممتاز 
ودوري الدرجة الثانية في هذه المســـابقة، على أن 
تقام مباريات الدور التمهيدي على دورين بالشـــكل 

التالي:
أ: الدور التمهيدي األول:

1. ســـابع دوري الدرجـــة الثانيـــة )مدينة عيســـى( - 
أحد األندية الجديدة )بالقرعة(.

2. ثامـــن دوري الدرجـــة الثانيـــة )البســـيتين( - أحد 
األندية الجديدة )بالقرعة(.

الثانيـــة )قاللـــي( - أحـــد  3. تاســـع دوري الدرجـــة 
األندية الجديدة )بالقرعة(.

4. عاشـــر دوري الدرجـــة الثانيـــة )التضامـــن( - أحد 
األندية الجديدة )بالقرعة(.
ب: الدور التمهيدي الثاني:

5. ثالـــث دوري الدرجة الثانية )ســـترة( - الفائز من 
)بالقرعة(.

6. رابـــع دوري الدرجة الثانية )المالكية( - الفائز من 
)بالقرعة(.

7. خامـــس دوري الدرجة الثانيـــة )االتفاق( - الفائز 
من )بالقرعة(.

8. ســـادس دوري الدرجة الثانيـــة )االتحاد( - الفائز 
من )بالقرعة(.

وســـتلعب جميـــع مباريـــات األدوار التمهيديـــة من 
مبـــاراة واحدة بطريقة خـــروج المغلوب وفي حالة 
تعـــادل الفريقين تحدد النتيجة بـــركالت الترجيح 
مباشـــرة دون الحاجـــة للعـــب وقتا إضافيـــا. وفيما 
يخـــص دور الــــ 16، ســـيتم إجـــراء قرعـــة مـــن مرة 
واحـــدة فقط لتحديد المباريات بدء من دور الـ 16 

وحتى المباراة النهائية، بالشكل التالي:
حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري  أول  األول:  المســـتوى  أ. 
الممتاز )الرفاع( / ثاني دوري ناصر بن حمد الممتاز 

)المنامة( / 
ثالث دوري ناصر بن حمد الممتاز )الخالدية( / رابع 
دوري ناصـــر بـــن حمد الممتـــاز )المحـــرق( / خامس 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز )الرفاع الشـــرقي( / 
سادس دوري ناصر بن حمد الممتاز )الحالة( / سابع 
دوري ناصـــر بن حمد الممتاز )األهلي( / ثامن دوري 

ناصر بن حمد الممتاز )البديع(.
ب. المســـتوى الثانـــي: تاســـع دوري ناصـــر بن حمد 
الممتاز )الحد( / عاشـــر دوري ناصر بن حمد الممتاز 

)النجمة( / 
أول الدرجة الثانية )الشباب( / ثاني الدرجة الثانية 

)البحرين( / الفائز من )5( / 
الفائز من )6( / الفائز من )7( / الفائز من )8(.

المســـتوى  مـــن  فريـــق   )16 الــــ  )دور  فـــي  ويلعـــب 
األول مـــع فريـــق مـــن المســـتوى الثاني مـــن مباراة 
واحـــدة بطريقة خروج المغلـــوب وفي حالة تعادل 
الفريقين تحدد النتيجة بركالت الترجيح مباشـــرة 

دون الحاجة للعب الوقت اإلضافي.
ويلعـــب الدور ربـــع النهائـــي والدور نصـــف النهائي 
والنهائـــي مـــن مبـــاراة واحـــدة وفـــي حالـــة تعـــادل 
الفريقين يمنح وقتـــا إضافيا مدته )30( دقيقة من 
شـــوطين كل شـــوط )15( دقيقة وفي حال التعادل 
عنـــد نهايـــة الوقت اإلضافـــي يتم تحديـــد النتيجة 

بلعب ركالت الترجيح.
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الرفاع حامل لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

19 سبتمبر الدور التمهيدي لكأس جاللة الملك المعظم

11 سبتمبــر انطــالق دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

االثنين 8 أغسطس 2022 - 10 محرم 1444 - العدد 5046

فاز منتخبنا الوطني للكـــرة الطائرة على نظيره 
منتخـــب الصين تايبيه بـ 3 أشـــواط دون مقابل، 
فـــي المبـــاراة التي جمعت الطرفيـــن، األحد، في 
تايلنـــد، ضمـــن الجولة األولـــى للمجموعة لكأس 

آسيا التي تستمر حتى 14 أغسطس الجاري.
وجـــاءت تفاصيل األشـــواط كاآلتـــي: )25-18(، 

.)25-16( ،)25-21(
البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة  منتخبنـــا  وحقـــق 
راميريـــز إيجابية في المجموعة من خالل أدائه 
القـــوي، وتضـــم أيًضـــا منتخـــب الصيـــن، والـــذي 
ســـيالقيه منتخبنا يوم الثالثاء المقبل الموافق 

9 أغسطس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة.

وتضـــم قائمـــة الالعبيـــن فـــي البطولـــة: محمود 
حســـن، محمـــود العافيـــة، ناصـــر عنـــان، محمـــد 
يعقوب، محمود عبدالواحد، يوســـف خالد، علي 

إبراهيـــم، محمـــد عنـــان، عبـــاس الخبـــاز، محمد 
جاســـم، محمـــد عمر، حســـين الجشـــي، حســـين 

عبدهللا وأيمن هرونة.

ا” منتخب الطائرة يتفوق على تايبيه “آسيويًّ
أحمد مهدي

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

أحمد مهدي

االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم يعتمد نظام المســابقات للموســم الجديــد 2022 - 2023

أ. المرحلة األولى:

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجموعة األولى

رابع األولى )المحرق(ثالث األولى )الخالدية(ثاني األولى )المنامة(أول األولى )الرفاع(

خامس األولى )الرفاع الشرقي(سادس األولى )الحالة(سابع األولى )األهلي(ثامن األولى )البديع(

ثاني الثانية )البحرين(أول الثانية )الشباب(عاشر األولى )النجمة(تاسع األولى )الحد(

ثالث الثانية )سترة(رابع الثانية )المالكية(خامس الثانية )االتفاق(سادس الثانية )االتحاد(

عاشر الثانية )التضامن(تاسع الثانية )قاللي(ثامن الثانية )البسيتين(سابع الثانية )مدينة عيسى(

نادي جديد )بوري(نادي جديد )ام الحصم(نادي جديد )اتحاد الريف(نادي جديد )عالي(

تشـــترك جميـــع أنديـــة دوري ناصر بن حمد الممتـــاز ودوري الدرجة 
الثانية في هذه المســـابقة. تقسم الفرق إلى 4 مجموعات تضم كل 
مجموعـــه )6 فرق( حســـب الترتيـــب العام للموســـم المنصرم وتقام 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد، وبعدهـــا يتأهـــل أصحـــاب المراكز 

األولـــى مـــن كل مجموعـــة للدور قبـــل النهائـــي من مبـــاراة واحدة، 
والـــدور النهائي كذلك من مبـــاراة واحدة بطريقة خـــروج المغلوب 
وفي حالة تعادل الفريقين تحدد النتيجة بركالت الترجيح مباشرة 
دون الحاجة للعب الوقت اإلضافي. وستكون المجموعات كاآلتي:

ب: الدور قبل النهائي:

1. أول األولى X أول الثالثة
2. أول الثانية X أول الرابعة

ج. النهائي:

الفائز من )1( X الفائز من )2(.

كأس االتحاد



االتحاد البحريني لكرة القدم

اتحاد السلة

عقـــدت لجنة الحـــكام باالتحاد البحريني لكرة القدم، االجتماع األول للجنة 
بعد تشكيلها حديًثا، وذلك برئاسة عضو مجلس إدارة االتحاد رئيس لجنة 

الحكام عبدالرضا حقيقي، وبحضور األمين العام لالتحاد راشد الزعبي.
ورحـــب حقيقـــي بأعضـــاء اللجنة مشـــيًرا إلـــى ثقـــة مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم بهم للعمل على التطوير واالرتقاء بمنظومة التحكيم 
عبر رســـم البرامج والخطط الفعالة للســـلك التحكيمي، والبناء على ركيزة 

التطوير والعمل الجماعي، ومهنًئا إياهم على الثقة التي أوليت لهم.
 وخـــالل االجتمـــاع، اتفقت اللجنة على تطوير لوائـــح التحكيم المحلية بما 
يتوافـــق مـــع اللوائح القاريـــة والدولية، كما ناقشـــت اللجنة دراســـة جدوى 
تطبيق تقنية “الفار” في المسابقات المحلية، إذ تم االطالع على التصورات 
كافـــة المرتبطـــة بتنفيذهـــا، كما تـــم تكليف كل عضـــو بالعمل علـــى برنامج 
تطويري وإداري يســـهم االرتقاء بمســـتوى التحكيم لضمـــان وجود الحكام 

في مختلف المحافل الدولية.
 وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة الحكام 
عبدالرضـــا حقيقي ثقتـــه بإمكانات الحكم البحريني، والذي ســـجل كعالمة 
مضيئـــة فـــي كـــرة القـــدم البحرينية، مـــن خالل اإلنجـــازات المتعـــددة التي 
حققتهـــا الصافرة البحرينية بمشـــاركتها في إدارة كبرى البطوالت، مشـــيًرا 
إلـــى دعم مجلس اإلدارة لخطوات اللجنة الرامية للتطوير الفني واإلداري. 
ولفـــت إلى أن اللجنة ســـتكثف اجتماعاتهـــا الدورية لجاهزيـــة الحكام قبل 

بدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.

ُيشـــارك عضو المركز اإلعالمي في االتحاد البحريني لكرة الســـلة، المصور 
أحمـــد المحـــاري فـــي بطولة كأس آســـيا لمنتخبات الشـــباب والتي ســـتقام 
فـــي العاصمـــة اإليرانية طهران خـــالل الفترة من 21 ولغاية 28 أغســـطس 
الجـــاري، وذلـــك بصفته عضًوا ضمن وفد االتحاد الدولي لكرة الســـلة )فرع 
آســـيا( المشـــرف على البطولة، نظًرا لكفاءته في هذا 
المجال ولكونـــه أحد مصوري )النخبة( المعتمدين 
بشـــكل رسمي من )الفيبا(. وسيغادر المحاري إلى 
طهران قبل البطولة بأيام للمشـــاركة في الجانب 
اإلعالمـــي لهـــذا الحدث، وبدأ مهامـــه في تصوير 
التصويـــر  جلســـات  خـــالل  مـــن  المنتخبـــات 
الرســـمية لـــكل منتخـــب والتي تكـــون قبل 
ســـيتفرغ  وبعدهـــا  المنافســـات،  انطـــالق 

لتصوير المباريات بشكل يومي.

حقيقي: تطوير اللوائح المحلية.. ودراسة تقنية “الفار”

المصور المحاري في “آسيوية الشباب للسلة”

نشـــرت الجريـــدة الرســـمية قـــراًرا صدر مـــن النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
لمكافحـــة  البحرينيـــة  الالئحـــة  بشـــأن  خليفـــة،  آل 

المنشطات في المجال الرياضي.
وبحســـب مواد الالئحة، فإنه يعمل بأحكام الالئحة 
المجـــال  فـــي  المنشـــطات  لمكافحـــة  البحرينيـــة 
تلغـــى  أن  علـــى  القـــرار،  لهـــذا  المرافقـــة  الرياضـــي 
الالئحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال 

الرياضي الصادرة بالقرار رقم )15( لسنة 2021.
وتضمنت الالئحة فصواًل مختلفة، وتسري أحكامها 
علـــى كافـــة منتســـبي الرياضـــة بالمملكة فـــي كافة 
المنظمات الرياضيـــة، وكذلك على كافة الرياضيين 
والطاقـــم الرياضـــي المســـاند. كمـــا نصـــت الالئحـــة 
علـــى أنه يخضـــع إثبات تعاطي المنشـــطات لقواعد 
الوطنيـــة  باللجنـــة  الخاصـــة  المنشـــطات  مكافحـــة 
وفًقـــا  وذلـــك  المنشـــطات،  لمكافحـــة  البخرينيـــة 
لألحـــكام ذات الصلـــة بالمدونة والمعاييـــر الدولية. 
وتقـــوم اللجنـــة بنشـــر قائمـــة المحظـــورات من قبل 

“وادا” والتعديـــالت الـــواردة عليهـــا علـــى المنظمات 
الرياضية خالل 3 أشـــهر من تاريخ نشـــرها من قبل 

“وادا”.
وبحســـب القـــرار، فـــإن اللجنـــة كيـــان تنفيـــذي ذو 
اســـتقاللية، وتتمتـــع بالمصـــادر الماليـــة والبشـــرية 
والتقنيـــة الالزمـــة للقيام بالمهـــام المناطـــة بها، كما 
تعتبـــر الســـلطة المختصـــة بتطبيق أحـــكام المدونة 
والمعاييـــر الدوليـــة، إضافـــة إلى المســـائل المتعلقة 
بمكافحـــة المنشـــطات فـــي المجـــال الرياضـــي على 

مستوى المملكة.
وفيمـــا يخص أدوار ومســـؤوليات اللجنـــة فجاءت 
كاآلتي: اعتماد قواعد مكافحة المنشطات الخاصة 
باللجنة، وضع السياســـة العامـــة المتعلقة بمكافحة 
المنشـــطات في المجال الرياضي واإلشراف عليها، 
اإلشـــراف والمتابعـــة على أعمـــال وأنشـــطة الرقابة 
المنظمـــات  كافـــة  فـــي  المنشـــطات  تعاطـــي  علـــى 
الرياضيـــة بالمملكـــة، تنظيم محطـــات للرقابة على 
تناول المنشـــطات في المنشآت الرياضية المختلفة 
بالمملكة واإلشراف عليها وفًقا للمعايير الدولية في 
االختبار والتحقيق، التعاون مع الهيئات الممثلة في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن 
تطبيـــق  متابعـــة  “وادا”،  و  العالـــم  ودول  العربـــي 

المدونـــة واالتفاقيـــة الدولية لمكافحة المنشـــطات 
فـــي مجـــال الرياضة المصـــدق عليهـــا بالقانون رقم 

)13( لسنة 2008.
أما أنشـــطة وبرامـــج اللجنة، فإنها ســـتفعل البرامج 
الوطنية المتعلقة بمكافحة المنشـــطات في المجال 
الرياضـــي، العمـــل علـــى مراقبة تعاطي المنشـــطات 
بالنسبة للرياضيين بالتعاون مع المنظمات الوطني 
والدوليـــة، اســـتعراض البنود التفصيليـــة لتخطيط 
وإدارة وتنفيـــذ عمليـــات مراقبة المنشـــطات وتبني 
مـــن  والمنشـــورة  الصـــادرة  المحظـــورات  قائمـــة 
قبـــل “وادا”، إجـــراء نشـــاطات االدعـــاء وجلســـات 
االســـتماع وإصـــدار العقوبـــات مـــن خـــالل اللجنـــة 

التأديبية لمكافحة المنشـــطات المســـتقلة تشـــغيلًيا 
واللجنة االستئنافية لمكافحة المنشطات المستقلة 
مؤسســـًيا وتشـــغيلًيا ومتابعـــة تنفيـــذ قراراتهـــا من 
قبـــل المنظمـــات الرياضيـــة، العمـــل علـــى الترويـــج 
للقيم والمعلومات واألعمـــال الوقائية في مكافحة 
البحثيـــة  األنشـــطة  فـــي  المســـاهمة  المنشـــطات، 
المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي 
وإنشـــاء قاعـــدة بيانـــات وموقـــع إلكترونـــي، شـــرح 
اســـتراتيجية عمل اللجنة وأنشطتها وآلية تنفيذها 
الشـــباب  بشـــؤون  المختصـــة  الحكوميـــة  للجهـــات 
ذات  الجهـــات  ومختلـــف  واالتحـــادات  والرياضـــة 
الصلة، إنشـــاء لجنـــة اإلعفاء لالســـتخدام العالجي 

لمنـــح اإلعفـــاءات الالزمـــة وفًقا للمدونـــة والمعايير 
وتفويـــض  تدريـــب  الطبيـــة،  لإلعفـــاءات  الدوليـــة 
وإعادة تفويض الكوادر المحلية من فئة مســـؤولي 

مراقبة تعاطي المنشطات.
الدعـــم  مـــن  مســـتقلة  ميزانيـــة  للجنـــة  وســـيكون 
الحكومي ودعم اللجنة األولمبية والمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة وأي إيرادات أخرى، كما ســـيتم 
تعيين مجلس إدارة للجنة يتألف من رئيس ونائب 
رئيـــس و7 أعضـــاء، وذلـــك بقرار من رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة، لمدة 4 ســـنوات ويجتمع المجلس دورًيا 
بشـــكل ربـــع ســـنوي، كمـــا ســـيكون مـــن اختصـــاص 
رئيس مجلس اإلدارة تعيين المدير التنفيذي للجنة 
والـــذي يشـــترط فيـــه أن يكون حاصـــاًل على مؤهل 
جامعـــي، ولديـــه المعرفة الكافية بـــاإلدارة وبمجال 
مكافحـــة المنشـــطات، كمـــا ســـيتم تعييـــن أعضـــاء 
الجهـــاز التنفيذي بقرار من مجلـــس اإلدارة، إضافة 
إلى وجود محاضرين إللقاء الدروس والمحاضرات 
فـــي النـــدوات والـــدورات التدريبيـــة وورش العمل 
العامـــة المتعلقة بمكافحة المنشـــطات فـــي المملكة 
للرياضييـــن والمعاهـــد الصحية والمراكز الشـــبابية 
واألندية واالتحادات وغيرها من الهيئات والجهات 

ذات العالقة.

إصدار الالئحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي
كيان مستقل للجنة وله العديد من األدوار واالختصاصات بمجلس إدارة وجهاز تنفيذي

رجال وسيدات البحرين يواصلون مشاركتهم بـ “أولمبياد الشطرنج”
اكتساب الخبرة وخوض تجارب مختلفة

تتواصـــل منافســـات أولمبياد الهند للشـــطرنج بمشـــاركة 
قياســـية العداد للفرق على مســـتويي الرجال والسيدات 
في مدينة تشيناي الهندية، حيث يعود تنظيم األولمبياد 
للهند للمـــرة الثانية منذ بدء انطالقتـــه التاريخية األولى 
فـــي مطلـــع القرن المنصـــرم العـــام 1927 وتحتضنه الهند 
التي تعتبر بلد نشـــوء اللعبة والحاضن األول للشـــطرنج، 
ومنهـــا انتشـــرت لتعـــم بقيـــة أصقـــاع دول العالـــم كافـــة، 
ويتميـــز أولمبيـــاد 2022 بتأثيـــر المتغيـــرات الدولية على 
التوجـــه الرياضـــي بحضر مشـــاركة روســـيا حاملة اللقب 
ألســـباب تعود للنزاع في أوكرانيا، في خطوة من شـــأنها 
خلـــط األوراق بصورة انتقائيـــة في المضمار األولمبي مع 
ارتـــدادات المتغيرات العالمية على الرغم من كون رئيس 
اتحاد الشـــطرنج الدولي من مواطني روســـيا وهو السيد 
أركادي الذي يخوض انتخابات الرئاسة لالتحاد بأفضلية 
مريحـــة تجعله يتبـــوء فترة رئاســـية ثانية نظرا لحســـن 
إدارته، كما كان النسحاب فرق جمهورية الصين الشعبية 
مـــن البطولـــة الوقع المفاجأ، إذ يعتبـــر التنين الصيني من 
أقوى المنافســـين على المراكز المتقدمة، ومن دون إبداء 
توضيحات من قبل اتحاد الصين للشـــطرنج بهذا الشأن، 
فقـــد عزز غياب فريقا روســـيا والصين مـــن تنفس الفرق 
المنافسة الكبرى للصعداء، بل وجعل الباب مواربا لفريق 
الهنـــد لالنقضاض على اللقـــب متكئا على أفضلية األرض 

وكثافة المتابعين الهنود.
وعلـــى صعيـــد فريـــق البحريـــن للفتيـــات فقـــد تقابلـــت 
البحرين في الجولة الرابعة مع فريق جيبوتي في مباراة 
ســـهلة مقارنـــة مـــع المســـتوى المتواضع للفريـــق الخصم، 
حيث حققت فتيات البحرين فوزا سهال بنتيجة 4 مقابل 
صفـــر، وفـــازت كل من الالعبـــة مرام الموســـوي والالعبة 
نجالء أحمد والالعبة زينب العفو والالعبة حوراء شرف 
علـــى خصومهـــن األربع، وفـــي الجولـــة الخامســـة التقت 

فتيات البحرين فريق جوام وأســـفرت الجولة عن تعادل 
الفريقين بنتيجة 2 مقابل 2 حيث خســـرت الالعبة مرام 
الموســـوي من منافســـتها ميـــرا أوليت وخســـرت الالعبة 
نجـــالء أحمـــد مـــن الالعبـــه رووث ناكاريـــو فيمـــا فـــازت 
الالعبـــة زينب العفـــو على الالعبة جرايس إســـتر وفازت 
الالعبـــة حوراء شـــرف علـــى الالعبـــة كارمينا جاســـمين، 
وفـــي الجولـــة السادســـة تعادلت فتيـــات البحريـــن أيضا 
فـــي مواجهـــة غانـــا بنتيجـــة 2 مقابـــل 2، حيـــث تعادلـــت 
الالعبـــة مـــرام الموســـوي مـــع األســـتاذة المرشـــحة توبي 
فليكس وخســـرت الالعبة نجـــالء أحمد من الالعبة ماود 
بنســـون، فيما تعادلـــت الالعبة حوراء شـــرف مع الالعبة 
دوتس يزيدور، أما في الجولة الســـابعة فقد اســـتطاعت 
فتيـــات البحرين مـــن التغلب على فريق مـــاالوي بنتيجة 
2.5 مقابـــل 1.5 حيـــث فـــازت الالعبـــة مـــرام الموســـوي 
على الالعبة االســـتاذة االتحادية إيلين مبنغان وتعادلت 
الالعبـــة زينـــب العفـــو مـــن الالعبـــة االســـتاذة االتحادية 
لينـــدا جامبو وفـــازت الالعبة حوراء شـــرف مـــن الالعبة 
توبوكيـــوي وخســـرت الالعبة ســـندس عبيد مـــن الالعبة 
مارثا، أما في الجولة الخامســـة فقد تواجت البحرين مع 
أوغندا وأســـفرت النتيجة عن فـــوز فريق أوغندا بنتيجة 
3.5 مقابـــل 0.5 نقطة وجاء التعـــادل الوحيد في الجولة 
من مبارات الالعبة حوراء شـــرف ضد الالعبة باتريشـــيا 
فيما خســـر كل مـــن الالعبات نجالء أحمـــد وزينب العفو 
وســـندس عبيـــد مـــن خصومهـــن األوغنديات، وقـــد بذل 
فريـــق الفتيات أداء جيدا في جميـــع المباريات بمختلف 

مستوياتها. 
وفيمـــا يخـــص نتائج فريـــق الرجال فقد أســـفرت الجولة 
الرابعـــة عـــن فـــوز ويلز علـــى البحريـــن 3 مقابـــل 1 حيث 
فاز الالعب االســـتاذ االتحادي حســـين عياد على االستاذ 
االتحـــادي جروزيجـــورس فيمـــا خســـر كل مـــن الالعـــب 
إبراهيـــم البورشـــيد مـــن االســـتاذ المرشـــح تيـــم كييـــت 
والالعب شاكر مصعب من االستاذ المرشح أليكس بولين 

والالعـــب حســـين بوخلـــف مـــن الالعـــب أالن بليزنتـــس، 
واســـتطاع فريق الرجال في الجولة الخامســـة من الفوز 
علـــى فريق دولة نيورا بنتيجة 3.5 مقابل 0.5، حيث فاز 
كل من االســـتاذ االتحادي ماهر عياد واالســـتاذ االتحادي 
حســـين عياد والالعب مصعب شاكر فيما تعادل الالعب 

حسين بوخلف. 
وفـــي الجولـــة السادســـة التقـــت البحرين مـــع األردن في 
مبـــاراة قويـــة رجحت كفتها للفريق األردني حيث خســـر 
الالعـــب ماهـــر عيـــاد مـــن االســـتاذ الدولي ســـامر منصور 
وخســـر الالعب حســـين عياد مـــن االســـتاذ الدولي أحمد 
الخطيـــب وخســـر الالعـــب إبراهيـــم بوخلف مـــن الالعب 

مروان عبودي. 
وخســـر حســـين بوخلف من الالعبة االســـتاذة االتحادية 
بشرى الشـــعيبي. وفي الجولة الســـابعة تعادلت البحرين 
مـــع الكاميـــرون 2 مقابـــل 2 حيث فاز الالعـــب ماهر عياد 
وفـــاز الالعب حســـين عياد فيما خســـر الالعـــب إبراهيم 
البورشـــيد والالعب مصعب شـــارك وفـــي الجولة الثامنة 
فازت البحرين على سان مارينو بنتيجة 3 مقابل 1 حيث 
فـــاز كل من الالعبـــي ماهر عياد وحســـين عياد ومصعب 
شـــاكر فيما خسر الالعب إبراهيم البورشيد، وعموما فقد 
أدى الالعبون أداء جيدا وجهدا طيبا في جميع الجوالت 
كل حســـب سعته وســـتكون هذه المشـــاركة تجربة ثرية 
الكتساب مزيد من الخبرة والتمرس في خوض التنافس 
الدولـــي في المســـتقبل، يذكر أن تواضع االســـتعداد بدى 
أثره واضحا الســـيما أن عدد من المباريات انتهت بحركة 
كش مات لصالح الخصوم أو حدوث خســـارة مبكرة جدا 
مـــن حيث عـــدد النقالت والوقت المســـتنفذ وهو مؤشـــر 
على تأثيـــر اللعب الخاطف المغايـــر لتوقيت نظام اللعب 
الكالســـيكي في االولمبياد، وهـــو أمر يجدر االلتفات إليه 
وتحييد أثره قدر اإلمكان في التجارب المقبلة من خالل 
تبني اعتماد المنافسات المحلية بنظام توقيت البطوالت 

الدولية قدر اإلمكان.

اللجنة اإلعالمية

ماهر عياد  مصعب شاكر   نجالء أحمد إبراهيم آل بورشيد 
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اللجنة اإلعالمية

تســـتضيف منظمة BRAVE CF، التي أسســـها 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، البطولة 
األولـــى لها فـــي ألمانيا، حيث حطـــت المنظمة 
الرحال في بون يوم السبت، من أجل النسخة 

.BRAVE CF الـ 61 من بطولة
أصبحـــت ألمانيـــا الدولـــة األوروبيـــة الحاديـــة 
عشـــرة والدولة الــــ 28 التي تســـتضيف عرًضا 
التحاد.BRAVE CF وسيشهد الحدث حضور 

الســـفير عبـــد هللا عبد اللطيف آل الشـــيخ عبد 
هللا، ســـفير مملكة البحرين فـــي ألمانيا، وهذه 

داللة واضحة على أهمية الحدث.
 وتضم النسخة الـ 61 من البطولة بطاقة قتال 
أســـطورية مـــع وجـــود بعـــض األســـماء األكثر 
شـــهرة في تاريخ عرض الــــ MMA الترويجي. 
ومـــن بين النـــزاالت، هناك مقاتلـــون يتطلعون 
لوضـــع حـــد لخالفاتهـــم فـــي الحلبـــة، إضافـــة 

لمقاتلين يتطلعون لفرصة النزال على اللقب.
 سيكون هذا الحدث من األحداث التي يتطلع 
الجميـــع مشـــاهدتها مـــن بينهم ســـفير المملكة 
في ألمانيا. وتعتبر المنظمة التي تأسست في 
مملكـــة البحريـــن أكثـــر المؤسســـات تنقاًل في 
تاريـــخ صناعة فنون القتـــال المختلطة، حيث 
اســـتضافت بطوالت في 28 دولة، وهو إنجاز 
لم يتمكن أي عرض ترويجي آخر من تحقيقه.

”BRAVE CF 61“ سفير البحرين بألمانيا يحضر فعاليات

سفير البحرين بألمانيا خالل حضوره الفعالية

أحمد مهدي

أحمد 
المحاري
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حـــذرت منظمـــة حقوقيـــة مـــن خطـــر 
انهيـــار الهدنة اإلنســـانية التي ترعاها 
جـــراء  اليمـــن،  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 
فـــي  الحوثييـــن  ميليشـــيا  اســـتمرار 
اســـتهداف المدنيين، خاصـــًة في تعز 
التـــي تفرض عليها حصـــاًرا خانًقا منذ 

نحو 7 سنوات.
للحقـــوق  “ســـام”  منظمـــة  وقالـــت 
بيـــان، إن اســـتمرار  فـــي  والحريـــات، 
ارتـــكاب  فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيا 
الخروقات، والتي كان آخرها عمليتي 
قنـــص اســـتهدفت مدنييـــن اثنين في 
تعـــز المحاصرة الجمعـــة، يهدد بانهيار 

الهدنة.
وأشـــار البيان إلى أن حادثتي القنص 

تأتيـــان بعـــد أقل مـــن 48 ســـاعة على 
ميليشـــيا  برصـــاص  مدنييـــن  وفـــاة 
الحوثي، وأيًضا بعد مرور 3 أيام فقط 
مـــن إعـــان المبعـــوث األممـــي تمديد 

الهدنة األممية لشهرين إضافيين.
وأورد البيـــان بـــأن ميليشـــيا الحوثـــي 
تســـعى مـــن خـــال هـــذه الخروقـــات 
إلى رفع ســـقف شـــروطها، والحصول 
علـــى مكاســـب سياســـية تحـــت مبرر 
“مزايا إنســـانية واقتصادية” ال ســـيما 
وأن هنـــاك إصـــرارا دوليـــا على إنجاح 
التهدئـــة في اليمن، رغم فشـــل الهدنة 
األولى فـــي تحقيق أهـــم بنودها وهو 
رفع الحصار عـــن تعز، التي يحاصرها 

الحوثيون منذ العام 2016.

تحذيرات من انهيار الهدنة جراء استمرار خروقات الحوثيين

مقديشو ـ قنا

الثقـــة  الصومالـــي  البرلمـــان  منـــح 
للحكومـــة الفيدراليـــة الجديـــدة، التي 
تشـــكلت برئاسة حمزة عبدي بري، في 
الثاني من أغســـطس الجـــاري، بأغلبية 

ساحقة.
وحضر جلســـة التصويـــت، التي 

عقـــدت فـــي مقـــر البرلمـــان 
بمقديشـــو،  المؤقـــت 
أمس األحد، 237 نائبا 
هـــم   275 أصـــل  مـــن 
جميـــع أعضـــاء الهيئـــة 

التشريعية.
وصـــوت 229 نائبـــا لصالـــح 

منح الثقـــة للحكومـــة الجديدة، 
بينمـــا رفـــض 7 نـــواب مشـــروع منـــح 
الثقة للتشـــكيلة الوزاريـــة، وامتنع عن 

التصويت نائب واحد.
مـــن  الصومالـــي  البرلمـــان  ويتكـــون 
الشـــيوخ،  الشـــعب ومجلـــس  مجلـــس 
وتقتصـــر مهمـــة التصويـــت علـــى منح 

علـــى  الحكوميـــة  للتشـــكيلة  الثقـــة 
مجلس الشـــعب فقط، حسب الدستور 

الصومالي.
قـــد تـــم انتخـــاب حمـــزة عبـــدي بـــري 
عضو البرلمـــان الصومالي ألول مرة 
منـــذ فتـــرة قليلـــة وتـــم اختيـــار 
رئيـــس وزراء ولـــد في مدينة 
فـــي  الجنوبيـــة  كيســـمايو 
العـــام 1974، كمـــا ويعـــد 
وسياســـي  اســـتاذ 
يمثـــل  معـــروف 

جوباالند.
وقبل دخول حمـــزة عبدي بري 
السياســـة كان يعمـــل فـــي التدريس 
بشـــكل رســـمي فـــي مـــدارس وكليـــات 
فـــي  موظـــف  هـــو  وبالتالـــي  خاصـــة، 
جامعة كيســـمايو، وكان أيضا مسؤول 
فـــي جامعة مقديشـــو، إضافة إلى ذلك 
تولـــى منصـــب األميـــن العـــام للتعليـــم 

الخاص في الصومال.

برلمان الصومال يمنح الثقة لحكومة حمزة عبدي بري

السعودية تدين اقتحام األقصى 
وتطالب بإنهاء التصعيد

اقتحام  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  دانـــت 
األحـــــد، مطالبة  أمـــس  ــى،  ــصـ األقـ الــمــســجــد 
التصعيد اإلسرائيلي  بإنهاء  الدولي  المجتمع 
وزارة  وأعــربــت  الفلسطينية.  ــي  األراضـ فــي 
إدانة  عن  لها  بيان  في  السعودية  الخارجية 
المملكة القتحام باحات المسجد األقصى من 
خرق  فــي  اإلسرائيليين،  المستوطنين  قبل 
التاريخي  ولــلــوضــع  الــدولــي  للقانون  خطير 
ومقدساتها.  الــقــدس  فــي  القائم  والقانوني 
وأكـــدت على أن االنــتــهــاكــات واالعــتــداءات 
الــمــتــواصــلــة عــلــى الــمــقــدســات يــفــاقــم التوتر 

ويدفع باألوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
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بغداد ـ وكاالت

فـــي ظـــل مايشـــهده العـــراق من انقســـام 
سياســـي، نفت المفوضية العليا المستقلة 
األحـــد،  أمـــس  البـــاد،  فـــي  لانتخابـــات 

تحديد موعد إلجراء انتخابات مبكرة.
وقالت المتحدثة باســـم المفوضية العليا 
جمانة الغاي، لوكالة األنباء العراقية، إن 
المفوضية “مؤسســـة مهنية محايدة تنفذ 
القرارات الصـــادرة بخصوص االنتخابات 
األمـــور  مـــن  وغيرهـــا  واالســـتفتاءات 

المتعلقة بالعمل االنتخابي”.
وأضافت “مجلس المفوضين هو السلطة 
العليـــا فـــي مفوضيـــة االنتخابـــات وهـــو 
المعنـــي بتحديد موعد أو المـــدة الزمنية 
المطلوبـــة إلجـــراء أي عمليـــة انتخابيـــة 
إلـــى  اســـتنادا  الحكومـــة،  مـــع  بالتشـــاور 
قانـــون االنتخابات النافذ”. وأشـــارت إلى 
أنـــه “لم يصدر عـــن مجلس المفوضين أي 

قرار أو بيان بهذا الخصوص”.
الديـــن  رجـــل  أنصـــار  اعتصـــام  ودخـــل 

مبنـــى  أمـــام  الصـــدر  مقتـــدى  الشـــيعي 
البرلمان العراقي فـــي بغداد أمس األحد، 
أســـبوعه الثانـــي وســـط اســـتمرار أزمـــة 
سياســـية أعقبت نتائـــج االنتخابات التي 
أفـــرزت برلمانـــا مقســـما، ال يملـــك فيه أي 
طـــرف األغلبية المطلقة، علـــى الرغم من 
حصـــول تيـــار الصدر علـــى 73 مقعدا من 

أصل 329. 

تزامنـــا مع ذلك، أصدرت محكمة جنايات 
الكـــرخ في العراق، أمس، حكما بالســـجن 
المؤبد بحق 4 أشـــخاص بتهمة استهداف 

مطار بغداد الدولي بالصواريخ.
“المجرميـــن  أن  المحكمـــة،  وذكـــرت 
اشـــتركوا فـــي جريمـــة اســـتهداف مطـــار 
بغـــداد بالصواريخ في الثامن والعشـــرين 

من يناير 2022”.

السجن المؤبد لـ 4 عناصر مسلحة الستهدافهم مطار بغداد الدولي

العراق.. المفوضية العليا تنفي تحديد موعد انتخابات مبكرة

أنصار مقتدى الصدر يعتصمون أمام مبنى البرلمان

عواصم ـ وكاالت

الروســـية  العســـكرية  العمليـــة  تتواصـــل 
فـــي أوكرانيا، اليوم األحد، حيث يســـتمر 
مواقـــع  ضـــرب  فـــي  الروســـي  الجيـــش 
العســـكرية  التحتيـــة  والبنيـــة  القـــوات 
األوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما 
تتلقى كييف الدعم والعتاد العسكري من 

القوى الغربية.
الرئيـــس  دعـــا  التطـــورات،  آخـــر  وفـــي 
األوكراني فولوديمير زيلينســـكي إلى رد 
دولـــي أقـــوى تجاه مـــا وصفـــه “باإلرهاب 
بعـــد قصـــف محطـــة  الروســـي  النـــووي” 
زابوريجيـــا للطاقة النوويـــة، وهي األكبر 

في أوروبا.
وقـــال الرئيـــس األوكرانـــي علـــى “تويتر” 
إنه دعـــا خال مكالمـــة هاتفية مع رئيس 
المجلـــس األوروبـــي شـــارل ميشـــيل إلى 
فـــرض عقوبـــات علـــى الصناعـــة النووية 

الروسية والوقود النووي الروسي.
الحكوميـــة  إنرجواتـــوم  شـــركة  وقالـــت 

أحـــد  إن  النوويـــة  للطاقـــة  األوكرانيـــة 
العامليـــن أصيـــب حيـــن قصفـــت القوات 
زابوروجيـــا  محطـــة  مجـــدًدا  الروســـية 
للطاقـــة النووية، وهـــي األكبر في أوروبا، 

مساء السبت.
من جانب آخر، قال مسؤولون أوكرانيون 
إن موسكو تلقت طائرات مسيرة إيرانية 
الحـــرب  تؤثـــر علـــى  أن  مســـلحة يمكـــن 

إيـــران  وأرســـلت  كبيـــر.  بشـــكل  الدائـــرة 
بالفعـــل 46 طائرة دون طيار إلى روســـيا، 
وفًقـــا لمـــا ذكره أليكســـي أريســـتوفيتش، 
مستشـــار الرئيس األوكرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي.
وتابع بالقول “وفًقـــا لبعض التقارير يبدو 

أن استخدامها قد لوحظ بالفعل”.

تقرير: إيران تتورط في أوكرانيا وطائراتها المسيرة وصلت المعركة

زيلينسكي يدعو لرد دولي صارم بعد قصف المحطة النووية

أوكرانيا تعلن إصابة عامل في قصف روسي جديد للمحطة النووية

العدوان خلف 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات وإصابة 265 بجروح

مقترح مصري لهدنة في غزة.. وأنباء عن موافقة جميع األطراف
ذكـــرت مصادر أن إســـرائيل والفصائل 
الفلسطينية بما فيها الجهاد اإلسامي 
اتفقـــا علـــى االلتـــزام بهدنـــة فـــي غـــزة 
عمـــا  األحـــد  مســـاء  مـــن  اعتبـــارا 
باقتـــراح القاهـــرة، بعد قصـــف الجيش 
اإلســـرائيلي ألهـــداف فلســـطينية منذ 
يوم الجمعة الماضي استهدفت مواقع 
للجهاد مما دفع المســـلحين الستهداف 

مدنها بصواريخ بعيدة المدى. 
الفلســـطينية  الصحـــة  وزارة  وأفـــادت 
الغـــارات  ضحايـــا  عـــدد  بارتفـــاع 
بينهـــم  شـــهيًدا،   31 إلـــى  اإلســـرائيلية 
6 أطفـــال و4 ســـيدات، وإصابـــة 265 
بجـــروح. وأفاد مصـــدر أمني لصحيفة 
“يديعوت أحرونـــوت” بأنه “تم تحقيق 
معظـــم أهـــداف العمليـــة ضـــد حركـــة 
“الجهـــاد اإلســـامي”، ويجـــب االنتهاء 

منها بسرعة”.
وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل 
وافقت على عـــرض التهدئة، في حين 
قـــال مســـؤول فلســـطيني مطلـــع على 
جهود الوســـاطة المصرية إنه سيدخل 
حيز التنفيذ الســـاعة الثامنة من مساء 

يوم األحد.
ولـــم يؤكد متحدثون باســـم إســـرائيل 
الـــذي  الفصيـــل  اإلســـامي،  والجهـــاد 
يقاتل في غزة منذ اندالع االشتباكات 
يوم الجمعة، ذلك واكتفوا بالقول إنهم 

على اتصال بالقاهرة.
وكانـــت مصادر فلســـطينية قـــد أكدت 
فـــي وقـــت ســـابق وصـــول وفـــد أمني 
مـــن مصر إلى قطاع غـــزة لبحث وقف 
إطاق النار مع إسرائيل وإنهاء موجة 

التوتر المستمرة منذ 3 أيام.
وقالـــت المصـــادر إن الوفـــد المصـــري 
دخـــل غـــزة عبـــر حاجـــز بيـــت حانـــون 
على أن يلتقي مســـؤولين في حركتي 

حماس والجهاد اإلسامي.
الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
محمـــد اشـــتية أن االتصـــاالت جاريـــة 
علـــى مختلف الصعد لوقـــف “العدوان” 
اإلسرائيلي على غزة، وتنسيق الجهود 
إلدخـــال مســـاعدات إنســـانية عاجلـــة 

لسكان القطاع عبر مصر.
وقال في مؤتمر صحافي في رام هللا، 

إنه “ال يمكن القبول باســـتمرار المجازر 
المروعة ضد أطفالنا، السيما أن معظم 
الشـــهداء من األطفال والنساء ويوجد 
عائـــات فقـــدت أبناءها وأبنـــاء فقدوا 

آباءهم وأمهاتهم”.
وأضـــاف “يجب أن تهز صـــور األطفال 
الشـــهداء والجرحـــى في غـــزة الضمير 
اإلنســـاني، والعمل على وقف العدوان 

فورا”.
وأكد اشـــتية أن الرد الحقيقي والفعال 
علـــى التوتـــر فـــي غـــزة “يتطلـــب مـــن 
مســـؤولياته  عنـــد  الوقـــوف  الجميـــع 
فـــي إنجـــاز الوحـــدة الوطنيـــة وإنهـــاء 
االنقســـام وتغليب المصلحـــة الوطنية 
والحســـابات  المصالـــح  علـــى  العليـــا 

الحزبية الضيقة”.
وشـــنت إســـرائيل ضربـــات جوية على 

قطـــاع غـــزة وأطلقـــت حركـــة الجهـــاد 
إســـرائيل  علـــى  صواريـــخ  اإلســـامي 
أمـــس األحـــد فـــي اليـــوم الثالـــث مـــن 
أعمـــال العنف التـــي أودت بحياة نحو 
31 فلســـطينيا ودفعـــت اإلســـرائيليين 
فـــي مناطـــق ومدن جنوبيـــة، من بينها 

تل أبيب، إلى الذهاب للماجئ.
اإلســـامي”  “الجهـــاد  حركـــة  وأعلنـــت 
فـــي وقت ســـابق عـــن “استشـــهاد قائد 
الوحدة الصاروخية بـ “سرايا القدس”، 
رأفـــت الزاملي “أبو النـــور”، رفقة، خالد 
منصـــور، قائـــد المنطقـــة الجنوبية في 

الحركة”.
وقـــال “الجهـــاد اإلســـامي”: “إن دمـــاء 
القائـــد خالـــد منصـــور ستشـــعل معركة 
الدفاع عن القدس والمســـجد األقصى 
المبارك الذي يتعرض اليوم القتحامات 
المســـتوطنين، وســـيكون إخـــوة القائد 
خالـــد منصور ورفاق دربـــه في طليعة 
من يقومون بالواجب المقدس والذود 
فـــي  والمرابطـــات  المرابطيـــن  عـــن 

األقصى وساحاته الشريفة”.
مـــن جانبهـــا، قالـــت “كتائـــب القســـام” 
بيـــان  فـــي  حمـــاس،  لحركـــة  التابعـــة 
مقتضـــب مســـاء األحـــد إن المجاهـــد 
أحمد محمد عفانة من معســـكر جباليا 
قتـــل خال العـــدوان اإلســـرائيلي على 

قطاع غزة.

عواصم ـ وكاالت

من القصف االسرائيلي على قطاع غزة

فرار جماعي من سجن العدلية.. وانتشار مكثف لقوات األمن

الراعي يتهم السياسيين بالتسبب في انهيار لبنان
انتقـــد البطريـــرك المارونـــي الكردينـــال بشـــارة بطرس 
الراعـــي الطبقة السياســـية فـــي لبنـــان إلخفاقها منذ 3 

أشهر في تشكيل حكومة، واصفا األمر بـ “المعيب”.
وألقـــى الراعـــي وهو أكبـــر رجال الدين المســـيحي في 
لبنـــان أمس األحد، باللوم على ما ســـماه النزاع المزمن 

بين ساسة لبنان الذي أدى إلى في “انحال” الباد.
ويتمتـــع الراعـــي بنفـــوذ كبيـــر فـــي لبنان، حيـــث يقوم 
النظـــام السياســـي على تقاســـم الســـلطة بيـــن مختلف 
االحتفـــاظ  مـــع  والمســـيحية،  اإلســـامية  الطوائـــف 

بمنصب الرئيس لمرشح من الموارنة الكاثوليك.
وال يمثـــل كام الراعـــي مفاجـــأة لكثيـــر مـــن اللبنانيين 
الذيـــن يـــرون أن النخبـــة التـــي تحكم البـــاد منذ فترة 
طويلـــة عاجـــزة بســـبب الفســـاد والتقاعـــس عـــن أداء 

دورها.

ويلقي هؤالء باللوم على تلك النخبة الحاكمة في دفع 
لبنان إلى انهيار مالي واقتصادي تســـبب في الزج بـ 8 

من كل 10 أشخاص في براثن الفقر.
وفي عظته األسبوعية، عقد الراعي مقارنة الذعة بين 
التقـــدم الـــذي أحـــرزه لبنان فـــي تأمين اتفاق لترســـيم 
الحـــدود البحريـــة مـــع إســـرائيل والشـــلل الـــذي أصاب 

السياسة الداخلية.
مـــن جانب آخـــر، فّر حوالـــي 31 موقوفا، فجـــر األحد، 
مـــن مركـــز احتجاز واقع تحت جســـر قصـــر العدل في 
بيـــروت، بعـــد أن تمكنـــوا من تهريب أداة إلى ســـجنهم 

ساعدتهم على القيام بهذه العملية.
وقالت قوات األمن الداخلي في بيان: “األوامر الفورية 
ُأعطَيـــت لتوقيف الفارين”، مضيفـــة أن “التحقيق جار 
بإشـــراف القضـــاء المختـــص” للوقـــوف علـــى ظـــروف 

فرارهم من سجن العدلية.
وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن قوات أمنية انتشرت 
فـــي منطقة قصر العـــدل، فيما أوضح مصـــدر قضائي 
طلـــب عدم الكشـــف عـــن هويته، إن “الفاريـــن من عدة 
جنســـيات، من بينهم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين 

وأجانب، وقد هربوا ليل السبت”.
إداري،  تحقيـــق  اآلن  “يجـــري  أنـــه  المصـــدر  وأضـــاف 

وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم”.

بيروت - وكاالت

بشارة بطرس الراعي

رام الله ـ وكاالت : أدانت الرئاسة الفلسطينية،  «
أمس األحد، التصعيد اإلسرائيلي الخطير ضد 
الشعب الفلسطيني ومقدساته. جاء هذا في 

تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية. 

وقال أبوردينة إن “استمرار العدوان اإلسرائيلي 
سواء في المسجد األقصى المبارك أو قطاع غزة 
وجنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، 
هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء”. واعتبر أن ما 
يحدث يمثل محاولة من إسرائيل لدفع األمور 

نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر. وطالب 

المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي، وخصوصا 
اإلدارة األميركية بالتدخل الفوري لوقف “العدوان 

اإلسرائيلي قبل فوات األوان”. وأشار أبو ردينة 
إلى أن الرئيس محمود عباس يواصل جهوده 

مع األطراف اإلقليمية والدولية لوقف التصعيد 
اإلسرائيلي. ووسط تصاعد التوتر بين إسرائيل 

وحركة “الجهاد اإلسالمي”، حثت الكثير من الدول 
والمنظمات الدولية جميع األطراف على وقف 
العمليات العسكرية وخفض حدة التوتر، كما 

تحاول مصر التوسط من أجل عودة الهدوء في 
أقرب وقت.

فلسطين: العدوان تجاوز كل الخطوط الحمراء

نبيل أبو ردينة

الرياض ـ واس



اســـتقبل وزير النفـــط والبيئة والمبعوث 
الخاص لشـــئون المناخ محمـــد بن دينه، 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  اليابـــان  ســـفير 

مياموتو ماسايوكي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالســـفير 
الياباني، مشـــيًدا بالجهـــود الكبيرة التي 
مســـتوى  تطويـــر  فـــي  الســـفير  يبذلهـــا 
العالقات بين مملكـــة البحرين واليابان، 
منوًهـــا بالعالقـــات الثنائيـــة المتينة بين 
البلديـــن الصديقين في جميع المجاالت 
الشـــركات  بيـــن  التعـــاون  يشـــمل  بمـــا 
النفطية البحرينية والشـــركات النفطية 

اليابانية.
وأكـــد وزيـــر النفـــط والبيئـــة أن مملكـــة 
ســـبل  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن حريصـــة 
االســـتفادة مما تمتلكه اليابان الصديقة 
من خبـــرة وتكنولوجيا متقدمة في هذا 
المجـــال. كما اســـتعرض أبرز المشـــاريع 

التـــي يتـــم تنفيذهـــا فـــي قطـــاع الطاقة 
باإلضافة إلى المبادرات البيئية، والعمل 
لبحـــث  المتاحـــة  الفـــرص  إيجـــاد  علـــى 
ســـبل التعـــاون بين الجانبيـــن في تعزيز 

االستثمار في هذا القطاع المهم. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير اليابـــان عـــن 
خالص شـــكره وتقديـــره للوزير بن دينه 
على حفاوة االستقبال وحسن الضيافة، 
مشـــيًدا بما تم اســـتعراضه من مواضيع 
اهتمـــام  مؤكـــًدا  العالقـــة،  ذات  مهمـــة 
مـــع  الثنائـــي  التعـــاون  بتوســـيع  بـــالده 
مملكـــة البحريـــن فـــي جميـــع المجاالت 
وبالخصـــوص النفطية والبيئيـــة، منوًها 
بما يشـــهده قطـــاع الطاقة فـــي المملكة 
مـــن تطويـــر وتحديث مســـتمر بما يعزز 
من دوره في دعم مســـيرة التنمية التي 

تشهدها المملكة.
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تعزيز االستفادة من تكنولوجيا اليابان بقطاع الطاقة

عواد: ال ندخر جهًدا لمساعدة الطلبة ودعمهم مادًيا ومعنوًيا

“العلوم التطبيقية” تخصص منحا دراسية وخصومات للطلبة الرياضيين
أكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
غســـان عـــواد أن الجامعـــة ال تدخر 
جهـــًدا في ســـبيل مســـاعدة طلبتها 
ودعمهـــم مادًيا ومعنوًيـــا من خالل 
المنـــح والخصومـــات التـــي تقدمها 
علـــى  وتشـــجيعهم  الطلبـــة،  لدعـــم 

استكمال تحصيلهم العلمي.
وصرح رئيـــس الجامعة أن مجلس 
رفـــع  علـــى  وافـــق  الجامعـــة  إدارة 
بالطلبـــة  الخاصـــة  الخصـــم  نســـبة 
الرياضييـــن المشـــاركين فـــي الفرق 
الرياضية لتصـــل إلى 50 % للطلبة 
المنتمين إلى أحد األندية الرياضية 
في البحريـــن أو المنتخب الوطني، 
ويلعبون في أحـــد الفرق الرياضية 
للجامعـــة، وتخصيص خصم قيمته 
25 % للطلبـــة الهـــواة ممـــن يلعبون 

في أحد الفرق الرياضية للجامعة.
هـــذا  أن  الجامعـــة  رئيـــس  وصـــّرح 
الـــذي  الـــدور  القـــرار يؤكـــد أهميـــة 

يجب أن تقوم بـــه الجامعات لدعم 
الشـــباب البحرينـــي، وتمكينهم في 
المجتمع، انطالًقا من أهمية دورهم 
فـــي عملية التنمية الشـــاملة لرســـم 
مستقبل البحرين الذي يتماشى مع 
رؤية القيادة الحكيمة للبالد. وقدم 

رئيـــس الجامعة شـــكره إلـــى رئيس 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ورئيـــس 
وأعضـــاء مجلس األمناء على كافة 
الدعـــم المقـــدم للطلبـــة، وحرصهـــم 
على تعزيز دور الجامعة في خدمة 
المجتمـــع، مشـــيًرا إلـــى أن الجامعة 

فخورة بدعم طلبتها ومســـاعدتهم 
ليس فقـــط في الجانـــب المادي بل 
والرياضـــي  العلمـــي  الجانـــب  فـــي 

أيًضا.
يذكـــر أن جامعة العلـــوم التطبيقية 
طلبتهـــا  مســـاعدة  علـــى  تحـــرص 
ودعمهم معنوًيا ومادًيا، إيماًنا منها 
بحـــق الطالـــب فـــي التعليـــم، حيث 
تقدم مجموعة من المنح الدراسية 
لطلبتها تتمثل في المنح الدراســـية 
للمتفوقيـــن فـــي الثانويـــة العامـــة، 
والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين 
أكاديمًيـــا، والمنح الدراســـية للطلبة 
المتفوقيـــن رياضًيـــا، والمشـــاركين 
الرياضيـــة،  الجامعـــة  أنديـــة  فـــي 
والمنح الدراســـية لألقارب، وأخيًرا 
صنـــدوق دعم الطالـــب الذي يهدف 
إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية 
للطلبـــة المتفوقيـــن والمتعثرين من 

مختلف فئات المجتمع.

اســـتضاف مؤخـــرًا تـــاي مـــارت البحريـــن، المـــول 
التايلنـــدي اآلســـيوي الوحيد في مملكـــة البحرين، 
مهرجـــان OTOP بمناســـبة االفتتـــاح الكبير لمتجر 

 .OTOP BY MEME ،األول في البحرين OTOP

ويهـــدف المتجر إلى الترويج لبرنامج منتج واحد 
مـــن تايلنـــد ولدعم المنتجـــات الفريـــدة المصنوعة 

محليًا من جميع أنحاء تايلند. 
 OTOP وشـــمل المهرجان قص الشريط في متجر

BY MEME، تاله عرض أزياء يضم أشهر البلوجرز 
بيـــع  المهرجـــان  وتضمـــن  البحريـــن.  مملكـــة  فـــي 
الوجبـــات الخفيفـــة واألطعمة، إضافـــة إلى عرض 

القارب التايلندي والعروض التايلندية التراثية.

”OTOP“ تاي مارت البحرين” يستضيف مهرجان“

أكـــد الرئيـــس المؤســـس رئيـــس مجلـــس 
البروفيســـور  األهليـــة،  الجامعـــة  أمنـــاء 
األهليـــة  الجامعـــة  أن  الحـــواج  عبـــدهللا 
تحرص علـــى اجتذاب الطلبـــة المتفوقين 
والمبدعيـــن وتقـــّدم لهم باقـــة متنوعة من 
االمتيـــازات الهادفـــة إلـــى تعزيـــز فرصهم 
العلميـــة والمهنية، فضاًل عن صقل وتنمية 
مهاراتهـــم وقدراتهـــم الشـــخصية، ســـواء 
علـــى  حصلـــوا  ممـــن  المتفوقيـــن  أولئـــك 
معدالت عالية في المرحلة الثانوية أو من 

يثبتون تفوقهم في دراستهم الجامعية.
وأوضـــح الحواج في تصريح صحافي أن 
رعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين تشمل 
إعطائهم منحا جزئية تصل إلى دفع نصف 
تكاليف الدراســـة، وإتاحة فرص اكتســـاب 
الخبـــرات العالميـــة عبر االلتحـــاق ببرامج 
وأنشطة عدد من الجامعات العريقة حول 

العالم عبر برنامج التبادل الطالبي الدولي 
األنشـــطة والفعاليـــات  فـــي  المشـــاركة  أو 
التي تقام داخل مملكة البحرين وخارجها 
الطلبـــة  مهـــارات  صقـــل  إلـــى  وتهـــدف 
وتأهيلهم في مجاالت متعددة واطالعهم 

العالميـــة،  الخبـــرات والمســـتجدات  علـــى 
وهي أنشـــطة واســـعة ومتعددة ويستفيد 

منها عدد كبير من طلبة الجامعة سنويا.
وأكد في هذا الصدد عزم الجامعة التوسع 
في تعاونها مع الجامعات العالمية العريقة، 

عبر المزيد من تشبيك العالقات والتعاون 
البناء مع جامعـــات جديدة، مؤكًدا أن من 
أولويـــات الجامعـــة األهلية إعـــداد الطلبة 
بأعلـــى درجات الكفـــاءة واالحترافية إلى 

سوق العمل.
أن  علـــى  جـــًدا  حريصـــون  “نحـــن  وقـــال 
يكتســـب الطالـــب مهارات علميـــة وعملية 
أكثر ممـــا أن يحفظ من المنهج الدراســـي 
ثم ينســـاه بعد فترة وجيـــزة من تخرجه.. 
فـــي  لالنخـــراط  الطلبـــة  تمكيـــن  هدفنـــا 
ســـوق العمـــل بمـــا يتطلبه مـــن احتياجات 

ومستجدات تحاكي الواقع والمجتمع”.
مـــن جهتهـــا، أوضحـــت مســـاعدة الرئيس 
لشـــؤون اإلعـــالم والتســـويق والعالقـــات 
برنامجـــا   11 تقـــدم  الجامعـــة  أن  العامـــة 
بدرجـــة البكالوريـــوس و7 برامـــج بدرجة 
الماجستير وبرنامجين بدرجة الدكتوراه، 

حيـــث تقدمهـــا الجامعـــة عبـــر 5 كليـــات، 
هـــي: اآلداب والعلـــوم، والعلـــوم اإلداريـــة 
وتكنولوجيـــا  والهندســـة،  والماليـــة، 
المعلومـــات، إضافـــة إلى كلية الدراســـات 
العليـــا والبحوث. ونّوهت إلى أن الجامعة 
حققـــت نتائـــج غير مســـبوقة فـــي العديد 
من التصانيـــف العالمية، فضاًل عن تميزها 
المحلـــي عبر إحـــراز جميـــع برامجها الثقة 
التامـــة في التقييم البرامجي لهيئة جودة 

التعليم والتدريب.
وأضافـــت “كما عّودنا أبنائنا وبناتنا الطلبة 
نســـتعد النطالقـــة فريـــدة مـــع بدايـــة عام 
أكاديمي جديد في ســـبتمبر المقبل 2022 
تتضمـــن الدراســـة عبـــر الحضـــور الفعلـــي 
المدعـــم بالتكنولوجيـــا التعليميـــة”، معربًة 
عن فخرهـــا باحتضان الجامعة للطلبة من 
مختلف شـــرائح المجتمع مـــن المواطنين 

والمقيمين من جميـــع محافظات المملكة، 
باإلضافة إلى الطلبـــة الخليجيين والعرب 
ومـــن مختلف دول العالم، إذ تعد الجامعة 
األهلية هذا التنوع أحد مميزاتها لما له من 
انعكاســـات إيجابية علـــى البيئة الجامعية 
وقيم التسامح والتآلف لدى الطلبة الذين 
تتعزز ثقافتهـــم وخبراتهم في هذه البيئة 

المتنوعة. 
العقديـــن  وطـــوال  الجامعـــة  إن  وقالـــت: 
بعضهـــم  فوًجـــا   16 خّرجـــت  الماضييـــن 
يتبوؤون أرقى المواقع القيادية، وبعضهم 
اآلخر اســـتقل بمشـــاريع ومبادرات خاصة 
قدمـــت قيمة مضافة لالقتصاد وأســـهمت 
فـــي توفيـــر وظائـــف جديـــدة لزمالئهـــم، 
الجامعـــة بخريجيهـــا بصفتهـــم  إذ تفخـــر 
سفرائها في المجتمع والمؤشر األهم على 

نجاح رسالتها السامية.

بيبـــان وهـــو أول برنامـــج واقعـــي  أعلـــن 
مملكـــة  فـــي  األعمـــال  لـــرواد  مخصـــص 
البحريـــن ينتـــج من قبـــل مشـــاريع األمل، 
األمـــل،  لصنـــدوق  االســـتثمارية  الـــذراع 
عـــن شـــراكته مـــع “BEYON Money” في 
الموســـم الثاني من البرنامج المترقب بثه 

في نهاية هذا العام.
ويهـــدف بيبـــان إلى تســـليط الضـــوء على 
قصـــص النجـــاح لـــرواد األعمـــال وتيســـير 
فـــرص االســـتثمار المشـــترك مـــع القطـــاع 
الخاص فـــي المشـــاريع عاليـــة اإلمكانات، 
فنتج عن موســـمه األول إبـــرام 5 صفقات 
بقيمـــة إجماليـــة 1 مليـــون دوالر، وطلبات 
مســـبقة بقيمة 120 ألف دوالر، وســـيكون 
الموســـم الثاني أكبر وأكثر إثارة، حيث تم 
اإلعالن مؤخًرا عن توسع البرنامج ليشمل 
رواد أعمـــال، ومســـتثمرين وشـــركاء مـــن 

اإلمارات العربية المتحدة.

و “BEYON Money” هـــو تطبيـــق يوفـــر 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  لمســـتخدميه 
المنتجـــات والخدمـــات المالية فـــي مكان 
واحـــد، ونظـــًرا لـــدور التطبيـــق المؤثر في 
تنميـــة النظام الداعـــم للتكنولوجيا المالية 
أن  المتوقـــع  مـــن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
تنعكس هذه الشـــراكة بشكل إيجابي على 
رواد األعمـــال المختاريـــن في بيبان حيث 
تلعب شركة BEYON Money دوًرا نشًطا 
في تبـــادل المعرفـــة وتقديم اإلرشـــاد من 
خـــالل معســـكر بيبـــان التدريبـــي وطـــوال 

مراحل البرنامج.
وقالت المدير العام لمشـــاريع األمل معلقة 
على الشراكة مع “BEYON Money” فجر 
 BEYON الباجه جي “إن هذه الشراكة مع
Money تمكننـــا من تحقيـــق وعدنا بجعل 
الموســـم الثاني أكبر وأكثر إثـــارة، لكونهم 
أحد أعمـــدة االبتكار في مملكـــة البحرين، 

كمـــا ان قطـــاع التكنولوجيـــا يعـــد قطاًعـــا 
مهًمـــا لبرنامـــج بيبـــان ومملكـــة البحريـــن 
 BEYON وجـــود  ومـــع  ككل،  والعالـــم 
Money كشريك اســـتراتيجي، ستكتسب 
شـــركات التكنولوجيا في البرنامج كم من 
المعرفة والخبرة أثناء استعدادهم لعرض 

مشاريعهم أمام المستثمرين.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
BEYON Money روبيرتـــو مانكون “نحن 
ســـعداء بشـــراكتنا مع بيبان لدعم الجهود 
الرامية إلى تطوير بيئة ريادة األعمال في 
البحرين. ونحـــن نتطلع إلى العمل بجانب 

البرنامـــج  فـــي  المتأهليـــن  األعمـــال  رواد 
وذلـــك عبـــر تقديم الجلســـات اإلرشـــادية، 
التـــي مـــن شـــأنها أن تحّفـــز نمو المشـــاريع 
إلـــى مشـــاريع  الرقميـــة وتحـــّول األفـــكار 

ملموسة وقصص نجاح ملهمة”.
ومـــن المقـــّرر أن يـــزور الرئيـــس التنفيذي 
المعســـكر   BEYON Money لشـــركة 
التدريبـــي المكثـــف لبيبان 2 فـــي مرحلته 
الثانية الجارية بهدف إفادة رواد األعمال 
من خبراته القيمة في إدارة شركة بحجم 
األمـــل  مشـــاريع  تتقـــدم  كمـــا   .BEYON
بالشـــكر إلى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، على توجيهاته 
ودعمـــه المســـتدام الذي أدى لهـــذا اإلنجاز 
العظيـــم. وتعتبـــر مشـــاريع األمـــل الـــذراع 
االســـتثمارية لصندوق األمـــل والـــذي تـــم 
إنشـــاؤه بتوجيه ســـاٍم مـــن عاهـــل البـــالد 

حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
خليفة، وبقيادة ممثـــل  آل  عيســـى  بـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
ناصـــر  الشباب سمو الشـــيخ  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفة وذلـــك برؤية تهـــدف 
والمبـــادرات  إلى دعم المشـــاريع 
الشـــبابية، واالســـتثمار في أفكار الشـــباب 
ومهاراتهـــم وتمكيـــن الشـــباب البحرينـــي 
االقتصـــاد  من الدخول إلى عالـــم 
وتحقيـــق  الرياديـــة  وإطالق المشـــاريع 

النجاح واالستمرارية.  
وتـــم إنشـــاء مشـــاريع األمل برؤية تهدف 
ورواد  الوطنيـــة  الكفـــاءات  دعـــم  إلـــى 
األعمـــال المحلييـــن الطموحيـــن من خالل 
تقديم الخبرات والتمويل لتنمية وتطوير 
مشـــاريعهم الريادية. وتقوم مهمة الشركة 
علـــى ٣ ركائز أساســـية هي: بنـــاء المعرفة 

واالستثمار وتيسير الفرص. 
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ثائرة الشيراوي

روبرتو مانكون

عبدالله الحواج

فجر الباجه جي

“األهلية” تطرح 11 برنامًجا بدرجة البكالوريوس في العام الدراسي الجديد
الحواج: باقة من االمتيازات للطلبة المتفوقين والمبدعين

“BEYON Money” تدعم نمو بيئة ريادة األعمال في المملكة
عبر برنامج بيبان



يتطــرق الدكتــور الليــت ب. راجبال، استشــاري جراحة التجميل وزراعة الشــعر، إلى مشــاكل تســاقط الشــعر التــي يواجهها الرجال 
والنســاء عمومــا متنــاواًل عمليــة زراعــة الشــعر بشــرٍح ُمفصل. يعد الشــعر من بين الجوانــب المميــزة لمظهرنا العام، فكلما كان شــعر 
الرأس صحًيا فإنه يجعلنا نبدو جذابين وأصغر سًنا ويؤثر تأثيًرا إيجابًيا على صورتنا الذاتية والطريقة التي نتفاعل بها مع الناس.

ومن الممكن أن يعاني الرجال والنســاء واألطفال من تســاقط الشــعر، وبعض الرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة يفقدون شــعر 
أكثر من غيرهم؛ وهذا ما يعرف باســم الصلع الوراثي )يشــار إليه أيًضا باســم الصلع الذكوري النمطي(. ويقتصر تســاقط الشــعر في 

النساء على الجزء األمامي واألعلى مع انتشار ضعف الشعر ولكن عادًة ما يتم الحفاظ على خط بصيالت الشعر.
ولقد تطور مجال زراعة الشــعر بســرعة خالل الســنوات األخيرة نظًرا لتقدم التقنيات الجراحية. وهذا المقال ُيعد محاولة لتقديم 

معلومات صحيحة علمًيا وأخالقًيا حول جراحة زراعة الشعر.

ما المقصود بزراعة الشعر؟ «

د. الليت: زراعة الشعر عبارة عن عملية 
ألخذ بويصالت الشـــعر من خلف الرأس 
ومن جانبيها والتي لن تتساقط في مع 
التقـــدم فـــي العمر وتنقلها إلـــى المنطقة 
وُيصمـــم  الشـــعر؛  منهـــا  تســـاقط  التـــي 
الشعر الجديد بشكٍل فني خالل مرحلة 
التخطيـــط. وتتـــم الجراحة في جلســـة 
واحـــدة أو علـــى عـــدة جلســـات حســـب 

مساحة منطقة الصلع المراد تغطيتها.
من المرشحون لعملية زراعة الشعر؟ «

د. الليـــت: أفضـــل المشـــرحون لعمليـــة 
زراعة الشـــعر هم األفـــراد الذين يعانون 

من تساقط الشعر والذي لديهم ما يكفي 
مـــن الشـــعر خلف الرأس وعلـــى جانبيها 

إلعادة زراعته في منطقة الصلع.
ما التقنيات المستخدمة في زراعة  «

الشعر؟

هـــي  اإلجـــراءات  أحـــدث  الليـــت:  د. 
وزرعهـــا.  الشـــعر  ُبصيـــالت  اســـتخراج 
ُبصيـــالت  اســـتخراج  تقنيـــة  وتتضمـــن 
الشـــعر اســـتخدام وخزات صغيرة لعزل 
بصيـــالت الشـــعر المعاد زراعتها بشـــكٍل 
انتقائي دون قطع الجلد وبالتالي تظهر 
كنـــدوب صغيـــرة ُمنقطـــة، أمـــا طريقـــة 
الشـــريط فتزيـــل شـــريط مـــن الجلد من 
مؤخـــرة الرأس، وبعد ذلك يتم تشـــريح 

المكان الذي ســـُيزرع فيه ذلك الشـــريط 
تحت عدسة فائقة التكبير ويتم إغالق 
المنطقة التي ُأزيل منها شـــريط الشـــعر 

بندبة غير محسوسة.
ما هي جميع المناطق التي يمكن  «

زراعتها؟

د. الليت: مناطق فروة الرأس، واللحية، 
والشـــارب، والحواجـــب، واألماكن التي 
تصيبها الحروق / الندبات المؤلمة التي 

تسبب تساقط الشعر.
ما المناطق التي يمكن أخذ الشعر  «

منها؟

واللحيـــة،  الـــرأس،  فـــروة  الليـــت:  د. 

والصدر، والظهر، وما شابه ذلك.
هل عملية استخراج ُبصيالت الشعر ال  «

تترك أي ندبات؟

د. الليـــت: ال، إنهـــا تتـــرك نقاًطـــا دائريـــة 
صغيـــرة جـــًدا مغطـــاة بالشـــعر المحيط 

حولها.
هل هذا اإلجراء دائم؟ «  

د. الليت: نعم - الشـــعر المزروع ليس له 
أي تأثيـــر على األندروجينـــات، وبالتالي 

تدوم نتيجة العملية.

ما معدل بقاء الشعر المزروع؟ «

د. الليت: أكثر من ٪85 من الشعر الذي 
ُيعاد زرعه يظل دائم على الرأس، وهذا 

يجعل هذا اإلجراء مجزًيا للغاية.
هل تسبب عملية زراعة الشعر أي  «

ألم؟

د. الليـــت: يتـــم وضـــع تخديـــر موضعي 
للشـــخص علـــى المناطـــق التـــي يؤخـــذ 
منهـــا الشـــعر والمناطق التـــي ُيزرع فيها 
وبعـــد  مســـكنات  بـــدون  أو  بمســـكنات 
ذلـــك ال يشـــعر بأي ألـــم أو إزعـــاج أثناء 

الجراحة.

كم المدة التي يستغرقها نمو الشعر  «

المزروع وما معدل نموه؟

د. الليـــت: تبـــدأ عمليـــة النمـــو عـــادًة 
بعـــد حوالـــي 3 أشـــهر مـــن اإلجـــراء، 
بينمـــا تظهـــر التغطيـــة النهائيـــة فـــي 
غضون فترة من 8 إلى 12 شـــهًرا بعد 
اإلجراء. وخـــالل هذه العملية، يجب 
استخدام البخاخات والمستحضرات 
لتعزيز بقاء الشـــعر المزروع؛ وبمجرد 
أن يبـــدأ الشـــعر المـــزروع فـــي النمو، 

سيستمر في النمو مدى الحياة.

د.الليت ب. راجبال

استشاري جراحة التجميل راجبال يتطرق لمشاكل تساقطه

77.6 مليون دينار قيمة عمليات البيع في أسبوع
تمت عبر 3.1 مليون معاملة

أظهـــرت البيانـــات الصـــادرة عـــن مصـــرف البحرين 
المركـــزي، أن قيمـــة عمليـــات البيـــع عبر نقـــاط البيع 
والتجـــارة اإللكترونيـــة بلغـــت 77.6 مليـــون دينـــار 
خـــالل الفتـــرة مـــن 31 يوليـــو الماضـــي ولغايـــة 6 
أغسطس الجاري، تمت من خالل 3.1 مليون عملية 
بيـــع، بانخفـــاض نســـبته 10.1 % كتغيـــر أســـبوعي. 
ومن حيـــث القيمة، شـــكلت العمليات الالتالمســـية 
مـــا نســـبته 43.4 % مـــن اإلجمالي، فـــي حين مثلت 
 38.3 نســـبته  مـــا  اإللكترونيـــة  التجـــارة  عمليـــات 
%. وســـجلت جميـــع القطاعـــات المهمـــة مـــن حيث 
قيمـــة وعـــدد العمليـــات تراجعـــات متفاوتـــة، حيث 
كانـــت قطاعـــات الخدمـــات الحكوميـــة والمطاعـــم 
والســـوبرماركت والفنادق والمنتجعـــات والمالبس 
واألحذيـــة اهـــم القطاعات مـــن حيث القيمـــة لتلك 
الفتـــرة. وكان قطاع الســـوبرماركت األكثـــر تراجعا 
بنســـبة 12.7 %، يليـــه قطـــاع المالبـــس واألحذيـــة 
بنســـبة تراجع 9.7 %، وقطاع الخدمات الحكومية 

بنسبة 9.1 %. 
وعلى مستوى أهم القطاعات من حيث العمليات،  «

فقد سجلت الخدمات الحكومية اكبر تراجع بنسبة 
8 %، يليه قطاع المحالت التجارية بنسبة تراجع 6.6 

%، وقطاع المطاعم بنسبة تراجع 6.5 %.
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تصاعــدت التحديــات التــي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل اســتمرار ارتفاع أســعار المســتهلكين، خاصة في ظــل اإلمدادات المحدودة. 
وكان كال مــن جانبــي العــرض والطلــب مســؤوالن عــن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيســة 3 ســنوات من اتباع السياســات 

النقدية التيسيرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19؛ بهدف تعزيز االنتعاش االقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.

مـــن جهـــة أخـــرى، كان الصراع الروســـي - 
األوكرانـــي من العوامل التي ســـاهمت في 
رفـــع معـــدالت التضخم الناتـــج عن جانب 
الغذائيـــة  المـــواد  نقـــص  بســـبب  العـــرض 
الـــواردة مـــن المنطقـــة، فضـــاًل عـــن تقييد 
اإلمـــدادات الروســـية مـــن النفـــط والغـــاز 
المـــواد  أســـعار  الطبيعـــي. وكان الرتفـــاع 
الغذائيـــة انعكاًســـا قوًيـــا علـــى المســـتهلك 
خاصة فـــي الـــدول منخفضة ومتوســـطة 
الدخـــل، وفًقـــا للبنـــك الدولـــي. وفـــي ذات 
الوقـــت، ظلت أســـعار النفـــط مرتفعة، في 
ظل تشـــديد أوضاع السوق بسبب مرونة 

الطلب واإلمدادات المحدودة.
وكان سوق السندات األكثر تضرًرا بسبب 
ارتفـــاع معـــدالت التضخـــم حيـــث ظلـــت 
عائـــدات ســـندات الشـــركات مرتفعة، ومع 
صعود الـــدوالر األميركـــي أصبحت إعادة 
التحديـــات  أبـــرز  مـــن  الســـندات  تمويـــل 
الرئيســـية التي تواجهها الشـــركات. فعلى 
ســـبيل المثـــال، تزايـــدت حاالت اإلعســـار 
فـــي المملكة المتحدة ووصلـــت إلى أعلى 
مســـتوياتها المســـجلة منـــذ أكثـــر من عقد 
من الزمان خالل األشـــهر الثالثة الماضية 
بسبب ارتفاع معدالت التضخم، بينما في 
تركيا، تعرضت الشـــركات لضربة مزدوجة 
نتيجـــة لضعـــف الليـــرة التركيـــة وارتفـــاع 
شـــكل تحديـــات  مـــا  التضخـــم،  معـــدالت 

هائلة.
كما انعكســـت المخاوف وتزايدت إمكانية 
دخـــول االقتصاد فـــي مرحلـــة الركود في 
دفـــع أســـواق األســـهم نحـــو التراجـــع على 
مدار ربعين متتاليين حتى اآلن هذا العام. 
إال أن أربـــاح الشـــركات مـــا زالـــت مرتفعة 

كمـــا يتضح من إعالنـــات األرباح األخيرة، 
فيما يعزى بصفة رئيسة إلى تزايد الطلب 
األســـعار. وعلـــى  ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة 
الرغـــم مـــن ذلك، يمكننـــا أن نتوقـــع ظهور 
تأثيـــر ارتفـــاع تكاليـــف التمويـــل وضعـــف 
معنويات المســـتهلكين فـــي فترات إعالن 

النتائج المالية القادمة مع نهاية العام.
وكشـــفت أحدث البيانات الشهرية وصول 
معدالت التضخم مجدًدا إلى مستويات لم 
نشـــهدها منذ عقود. وهناك استراتيجيات 
مختلفـــة مطروحـــة للنقـــاش لكبـــح جماح 
التضخم على مســـتوى العالم بما في ذلك 
تشديد السياســـات النقدية وتوفير الدعم 
الحكومـــي للمـــواد األساســـية ورفـــع الحد 
األدنى لألجور وتحويل اإلعانات المباشرة 
للمواطنين. ويظل رفع أســـعار الفائدة من 
أهـــم األدوات التي يمكن اســـتخدامها كما 
يتضـــح من سياســـات رفع أســـعار الفائدة 
التي شـــهدناها مؤخـــًرا. ومـــن المتوقع أن 
يؤدي ارتفاع معدالت الفائدة إلى إضعاف 
الطلـــب اإلجمالي والمســـاهمة في التحكم 
في األسعار. إال أن أسعار الفائدة المرتفعة 
كان لهـــا تأثيـــًرا أقل من المتوقـــع مما أدى 
إلـــى تصاعـــد الضغوط االنكماشـــية والتي 
قـــد يطول أمدها وتحدث تأثيرات عميقة 

قبل التمكن من السيطرة على األسعار.
وكانت معدالت التضخم في دول مجلس 
التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها 
مـــن الـــدول المتقدمـــة والناشـــئة. ويعـــزى 
نمو معـــدالت التضخم بوتيرة معتدلة في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بصفـــة 
رئيسة إلى تحسن النشاط االقتصادي في 
المنطقـــة، حيث أدى ارتفاع أســـعار النفط 

والغـــاز إلـــى إنعـــاش الخزائـــن الحكومية. 
مجلـــس  دول  قيـــام  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التعـــاون الخليجـــي باســـتيراد نحو 90 % 
مـــن إمداداتهـــا الغذائيـــة، إال أنهـــا نجحت 
في تجنب اضطرابات سلســـلة اإلمدادات 
 - الروســـي  بالصـــراع  المرتبـــط  الغذائيـــة 
األوكرانـــي بصفة رئيســـة مـــن خالل تنوع 
مصـــادر اســـتيراد المـــواد الغذائية. إضافة 
إلـــى ذلـــك، أدى تحديد الحكومة للســـقف 
الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار  لزيـــادة  األعلـــى 
األساسية والوقود إلى حماية المستهلكين 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي من 

الزيادات الحادة لتلك الفئات.

اتجاهات التضخم العالمي

تتعامـــل كل دولـــة مـــن دول العالـــم تقريًبا 
مع ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية وتزايد 
معدالت التضخم هـــذا العام. وعلى الرغم 
مـــن ارتفـــاع معـــدالت التضخم فـــي العام 
أســـرع  بوتيـــرة  تحركـــت  أنهـــا  إال   ،2021
خالل العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسة 
للصـــراع الروســـي األوكرانـــي وتداعيـــات 
باحتـــواء  المتعلقـــة  االقتصاديـــة  القيـــود 
جائحـــة كوفيـــد 19 المطبقة فـــي العامين 
2020 و2021. ووفًقـــا للبيانـــات المتاحـــة، 
زادت الضغـــوط التضخمية العالمية خالل 
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022. وبخالف 
كانـــت  وأوكرانيـــا،  روســـيا  بيـــن  الصـــراع 
هناك مشـــاكل سلســـلة التوريد التي تعزى 
بشكل أساس إلى اإلجراءات التي طبقتها 
الصين الحتواء تفشي فيروس كوفيد 19 
في بعض الموانئ الرئيســـة مثل شنغهاي، 

إلـــى جانـــب ارتفاع أســـعار الســـلع والمواد 
الغذائيـــة، مـــا أدى إلـــى زيـــادة الضغـــوط 

التضخمية خالل هذا الربع. 
 وفـــي الواليـــات المتحـــدة، ارتفـــع مؤشـــر 
علـــى   %  9.1 بنســـبة  المســـتهلك  أســـعار 
أساس ســـنوي في يونيو 2022، فيما يعد 
أعلى مســـتوياته المســـجلة منـــذ 40 عاًما. 
وبالمثل، قفز معـــدل التضخم في االتحاد 
األوروبي بنسبة 8.6 % على أساس سنوي 
في يونيو 2022. وســـاهمت مجموعة من 
العوامـــل فـــي تصعيـــد أزمـــة التضخم من 
ضمنهـــا تعرض االقتصـــاد العالمـــي لبعض 
الضربات القوية مثل الصراع بين روســـيا 
وأوكرانيـــا واضطرابـــات سالســـل التوريد 
للتدابيـــر  جزئًيـــا  يعـــزى  فيمـــا  العالميـــة 
المتعلقـــة باحتواء جائحـــة كوفيد 19 في 
الصين. وتوقع صنـــدوق النقد الدولي في 
تقريـــره األخيـــر بعنـــوان آفـــاق االقتصـــاد 
العالمي أن يظـــل التضخم العالمي مرتفًعا 
فـــي العام 2022. كمـــا توقع صندوق النقد 
الدولـــي زيادة معدل التضخم بنســـبة 5.7 
% لالقتصـــادات المتقدمـــة، أي أقـــل مـــن 
نســـبة 8.7 % المتوقعة لألســـواق الناشئة 

والدول النامية في العام 2022.

التضخم في دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية

كشـــف أحـــدث تقريـــر صادر عـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي بعنـــوان آفـــاق االقتصـــادي 
اإلقليمـــي، عـــن توقعـــات بارتفـــاع معـــدل 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  التضخـــم 
الخليجـــي ليصـــل إلـــى 3.3 % فـــي العـــام 
ويتوقـــع   .2023 للعـــام   % و2.3   2022
صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن يصـــل معـــدل 
التضخـــم فـــي الكويـــت إلـــى 4.8 % فـــي 
المتوسط في العام 2022، فيما يعد أعلى 

معدل على مســـتوى دول مجلس التعاون 
الخليجـــي. وبالمقارنـــة، يتوقـــع الصندوق 
نمو معدل التضخم في الســـعودية بنسبة 
2.5 % فـــي العـــام 2022، والـــذي يعتبـــر 
األدنى على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجي. من جهة أخرى، يتوقع صندوق 
النقـــد الدولي ارتفاع معـــدل التضخم في 

اإلمارات وعمان بنسبة 3.7 %.
لـــم تكن دول المنطقـــة العربية عموما في 
مأمن من تداعيات الحرب ونقص الســـلع، 
إذ مـــن المتوقع أن يرتفـــع معدل التضخم 
فـــي الـــدول العربية فـــي العـــام 2022 إلى 
المســـجلة  7.5 % مقارنـــة بنحـــو 5.7 % 
فـــي العـــام 2021، يليـــه انخفـــاض طفيف 
في العـــام 2023 ليصل إلـــى 7.0 %، وفقا 

لتقرير صندوق النقد العربي. 
ومـــن المتوقـــع أن يتأثـــر معـــدل التضخم 
فـــي بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتغيـــرات فـــي األســـعار العالميـــة للنفـــط 
العالميـــة  للتطـــورات  ونتيجـــة  والغـــذاء. 
زيـــادة  مـــن  الـــدول  بعـــض  تأثـــر  وكذلـــك 
معـــدل ضريبة القيمـــة المضافة أو تطبيق 
الضريبـــة، مـــن المتوقـــع أن يبلغ متوســـط 
معدل التضخم فـــي دول مجلس التعاون 

الخليجـــي 2.2 % فـــي العـــام 2022 و2.4 
% فـــي العـــام 2023. بينمـــا مـــن المتوقـــع 
الـــدول  فـــي  التضخـــم  معـــدل  يرتفـــع  أن 
العربيـــة األخـــرى المصـــدرة للنفـــط خارج 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي )الجزائر 
والعـــراق واليمن وليبيـــا( إلى حوالي 11.4 
% و11.8 % خالل العامين 2022 و2023 
علـــى التوالي. أما بالنســـبة للـــدول العربية 
المســـتوردة للنفط، فمن المتوقع أن يصل 
معـــدل التضخـــم إلـــى 6.6 % فـــي العـــام 
2022 وينخفـــض إلـــى 5.2 % فـــي العـــام 

2023، وفًقا لصندوق النقد العربي.
ومـــن المتوقـــع أيًضـــا أن يســـاهم ارتفـــاع 
أســـعار النفط فـــي مســـاعدة دول مجلس 
التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات 
التـــي قـــد تنتـــج عـــن رفـــع ســـعر الفائـــدة 
األميركية على القطاعات االقتصادية غير 
النفطيـــة. ووفًقـــا لصندوق النقـــد الدولي، 
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط 
والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي 
المحليـــة  الســـيولة  وضـــع  تحســـين  إلـــى 
وتحفيز السياسات المالية التوسعية التي 
تزيد مـــن االئتمـــان المتوافر لـــدى القطاع 

الخاص.

نمو معدالت التضخم بوتيرة معتدلة بدول الخليج لتحسن النشاط االقتصادي
سيرتفع في الدول العربية إلى 7.5 % في 2022.. “كامكو إنفست”:

مستشفى رويال البحرين يقدم حلواًل حديثة لزراعة الشعر

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن مملكة البحرين تمتلك مقومات 
نوعيـــة للجـــذب الســـياحي، بامتالكها للقـــالع التاريخية والجـــزر الترفيهية 
والمتاحـــف التاريخيـــة العريقـــة، والمنـــازل األثرية والمنتجعات الســـياحية 
والفنـــادق ذات الســـمعة العالميـــة، عالوة علـــى ما تمتاز به مـــن بنية تحتية 
عاليـــة المســـتوى. جاء ذلك لـــدى اســـتقبال الوزيرة أمس لرئيـــس وأعضاء 
مجلس إدارة جمعية البحرين للتســـامح وتعايش األديان )تعايش(، مشيرة 
إلى “أن أبرز القيم اإلنسانية في التعايش والتسامح بين األديان واألعراق 
من صميم قيم الشعب البحريني، وثقافته التي ورثها عن اآلباء واألجداد، 
ممـــا جعلهـــا محطـــة مهمة إلقامـــة الفعاليات العالمية ســـواء فـــي المجاالت 

الرياضية أو الثقافية أو االقتصادية والمتعلقة بالتكنولوجيا المالية”.
وقـــدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوســـف بوزبـــون خلفية تاريخية عن 
تأســـيس الجمعيـــة ومراحـــل تطورها، واألنشـــطة والفعاليـــات التي تنظمها 

وتشارك فيها الجمعية داخل وخارج مملكة البحرين.

وزيرة السياحة: البحرين تمتلك مقومات نوعية للجذب السياحي
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عدم وضع 
الحواجز المحلية 

في وجه انسياب 
التجارة العالمية

شراكات متوقعة 
بنسب معينة تعطي 

الكيانات األجنبية 
نصيب األسد

انشــغل الشــارع التجــاري ومجتمع األعمال فــي المنطقة عمومًا وفــي البحرين خصوصًا 
في اآلونة األخيرة بمتطلبات بعض المنظمات العالمية والمعايير الدولية والتي يتحتم 
عاجــاً أو آجــاً تطبيقهــا أو الوفــاء بهــا محليــا، إذ أصبحــت هــذه المتطلبــات والمعاييــر 

ضروريــة للتبــادل التجــاري الدولــي واالنضمــام إلــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة. مــن هذه 
المعاييــر والمتطلبــات االلتــزام بشــروط منظمة التجــارة العالمية في قطــاع الوكاالت 

التجاريــة الخاصــة فــي كل دولــة ومملكــة البحريــن ليســت بمعــزل عن 
محيطها اإلقليمي والدولي، مما قد يفقد ربما الشركات المحلية 

بعضــا مــن المزايــا والمكاســب التــي ظلــت تتمتــع بها لعشــرات 
الســنين، ولكــن فــي المقابل ستســتفيد الــدول مــن العائد من 
تلــك االتفاقيــات الدولية ســواء في الصــادرات أو الواردات، 
عاوة على االستفادة من برامج وضوابط وخبرات منظمة 

التجارة العالمية.

عزوز علي

ميـــزان التجـــارة العالميـــة يجـــب أن يكـــون لفائـــدة الغنـــي والفقيـــر والتاجـــر والمســـتهلك
“البالد” وجهت أســـئلة ملحة ومشروعة بشأن 
التجـــارة  منظمـــة  تفرضهـــا  التـــي  التحديـــات 
العالمية، خصوصا فيما يتعلق بنظام الوكاالت 
التجاريـــة الحصريـــة، إلى الخبير فـــي القانون 
الدولـــي الدكتـــور عبدالقـــادر ورســـمه لـــإدالء 
بدلوه في هـــذا المجال فقال “التجارة الدولية 
البينيـــة بيـــن دول العالـــم فـــي توســـع وتطـــور 
وازدهـــار لعـــدة أســـباب، مـــن أهمهـــا التداخـــل 
وزيادة التكامل الذي تم بين الدول والشعوب، 
إذ أصبح العالم بأكمله “قرية صغيرة” مترابطة 
األركان. إضافة لهذا ما أحدثته الثورة التقنية 
المتطـــورة مـــن انفتاح فـــي التعامـــل التجاري 
عبـــر “كبســـة زر” الكمبيوتر حيث فـــي اإلمكان 
التجول بكل ســـهولة بيـــن كل القارات والدول 
في لحظة. وكذلك توســـعت شـــهية المستهلك 
وتنوعـــت، ما أدى بدوره لزيادة الشـــركات في 
اإلنتـــاج والخدمـــات المتنوعـــة إلشـــباع هـــذه 
الشهية المتصاعدة يوميا من المستهلكين في 
كل الدول. وعليه، أصبحت الشركات تتنافس 
فـــي إنتـــاج وإعادة إنتاج كل مـــا لذ وطاب من 
آخر وأحدث الموديالت والمواصفات والبراند 

والديزاين المتألق.
وأضـــاف ورســـمه “أن التوســـع المضطـــرد في 
كافـــة أصنـــاف المنتجـــات والســـلع والخدمات 
الجديـــدة المتنوعة، أدى إلى تكـــدس البضائع 
والســـلع مـــن المنتجـــات الزراعيـــة والصناعية 
وغيرهـــا، ولهـــذا كان ال بد من إيجـــاد المخارج 
والبدائـــل لتوزيـــع اإلنتـــاج المتكـــدس ولفتـــح 
األبواب أمام اإلنتاج الجديد الحديث المتجدد 
واألكثـــر  األنســـب  البديـــل  وكان  صبـــاح.  كل 
مالءمـــة هو البحـــث عن ممثليـــن تجاريين أو 
وكالء )أو موزعيـــن( في مختلف الدول تكون 
مهمتهـــم األساســـية تمثيل الشـــركات المنتجة 
في هذه الدول، والعمل على تســـويق وتوزيع 
مـــا تنتجه ومـــا تقدمه مـــن خدمـــات متنوعة. 
وهكذا، ومنذ فترة ليست بالقصيرة في عالمنا 
المعاصـــر، بـــدأ مشـــوار “الـــوكاالت التجاريـــة” 
فـــي كل العالم وعبره تم التوســـع في التجارة 
الدوليـــة البينيـــة بيـــن الـــدول والقـــارات. ومن 
دون شـــك، أحـــدث نظـــام الـــوكاالت والوكالء 
التجارييـــن قفـــزة نوعيـــة كبيـــرة فـــي األعمال 
التجاريـــة ودعـــم الصادر والوارد، واســـتفادت 
الشـــركات العالميـــة المنتجة من هـــذا االنفتاح 
التجاري في كل األركان وتوسعت بل وتبارت 
بنهـــم شـــديد فـــي اإلنتـــاج وتنوعـــه وتحديثه 
وتطويـــره إلرضـــاء وإشـــباع رغبـــة و “مـــزاج” 
المستهلك في كل مكان وبما يتماشى مع واقع 
وثقافة ونظـــرة كل منطقة. واســـتفاد الوكالء 
المحليـــون أيضـــا مـــن هـــذا الوضـــع المتصاعد 
بتحقيق الكثير من األرباح والسمعة التجارية 
التـــي مكنتهـــم مـــن الســـيطرة علـــى األســـواق 
والتوســـع فـــي أعمالهـــم التجاريـــة المتنوعـــة. 
وبالطبـــع، كانت دول الخليج ومن بينها مملكة 
البحريـــن ســـوًقا رائجة للمنتجـــات والخدمات 
العالميـــة خصوصـــا بعد اكتشـــاف البترول وما 
أحدثـــه مـــن طفـــرة اقتصاديـــة تجاريـــة فـــي 
منطقـــة الخليـــج ودولها، إذ أصبحـــت من أهم 
المراكز االقتصادية والتجارية واالســـتثمارية 
في العالم. وما زالت منطقة الخليج تمثل أهم 
األسواق العالمية، بل هناك مصانع ومزارع في 
العالـــم تعمل ليل نهار مـــن أجل تغذية الخليج 
بمنتجاتها وغزو أسواقه عبر كل السبل، ومنها 

الوكاالت التجارية”.

إنشاء منظمة التجارة العالمية ودورها

وبسؤاله على أي أساس نشأت منظمة التجارة 

الدوليـــة وما الحاجـــة لوجودها، أوضح خبير 
القانـــون الدولي “مع توســـع التجـــارة الدولية 
وتشـــعب ارتباطاتهـــا وتضـــارب مصالحها تم 
إنشـــاء منظمة التجارة العالمية لوضع معايير 
وأســـس تجاريـــة جديـــدة لعالم جديـــد، وهي 
منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة 
الدوليـــة بيـــن األمـــم. وتســـتخدم الحكومات 
المنظمـــة بهـــدف وضـــع القواعد التـــي تحكم 
التجـــارة الدولية ومراجعتها وتنفيذها. بدأت 
المنظمـــة عملياتها بصورة رســـمية في 1995 
وفًقـــا التفاقيـــة مراكـــش، وبذلـــك حلت محل 
اتفاقيـــة “جات” التي أبرمت في العام 1948. 
ومنظمـــة التجـــارة العالمية هي أكبـــر منظمة 
اقتصاديـــة دوليـــة في العالم وتمثـــل ما يزيد 
عـــن 98 % مـــن التجـــارة العالميـــة والناتـــج 
المحلي التجـــاري العالمي، وتقريًبا كل الدول 
أعضاء في هـــذه المنظمة، وما تبقى فهو في 
طـــور تســـجيل العضوية للحاق بركـــب العالم 
فـــي مجـــال التجـــارة لالســـتفادة مـــن برامج 
وضوابط وخبرات منظمة التجارة العالمية. 

وتابع ورســـمه “تقوم منظمة التجارة العالمية 
والخدمـــات  الســـلع  فـــي  التجـــارة  بتســـهيل 
والملكيـــة الفكرية بين البلدان المشـــاركة من 
خالل توفير إطار للتفاوض بشأن االتفاقيات 
أو  لخفـــض  عـــادًة  تهـــدف  التـــي  التجاريـــة 
إلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة وحصـــص التوريد 
)الـــوكاالت  األخـــرى  التجاريـــة  والحواجـــز 
التجاريـــة يقـــع ضمـــن الحواجـــز التجاريـــة(، 
ولقد وقعت هـــذه االتفاقيات من قبل ممثلي 
الحكومـــات األعضاء وُأقرت من قبل هيئاتها 
التشـــريعية )وبهـــذا أصبحـــت هـــذه االتفاقية 
العالمية جزًءا ال يتجزأ من القوانين الوطنية 
التجـــارة  منظمـــة  تديـــر  وكذلـــك  للدولـــة(. 
العالميـــة حل الخالفـــات التجارية التي تظهر 
المشـــاركين  التـــزام  لفـــرض  األطـــراف  بيـــن 
باالتفاقيـــات التجاريـــة وحل جميع المشـــاكل 
والخالفات المتعلقة بالتجارة. وهذا دور مهم 
نظـــرا لوجـــود الخالفـــات بيـــن الـــدول خاصة 
الغنيـــة والفقيـــرة وهـــذا أمـــر طبيعـــي، “وفي 
نظرنـــا يقـــود لتطويـــر العمـــل التجـــاري علـــى 
أســـس عالميـــة جديدة يســـتفيد منهـــا التجار 

في كل العالم”.
وقـــال “تظهر الدراســـات العديـــدة أن منظمة 
التجـــارة العالميـــة عززت التجـــارة وقللت من 
الحواجـــز التجاريـــة بيـــن دول العالـــم. وفـــي 
هـــذا الخصـــوص، أشـــار الهدف رقـــم )10( من 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمـــم المتحدة 
العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  اتفاقيـــات  إلـــى 
انعـــدام  مـــن  للحـــد  المهمـــة  األدوات  كأحـــد 
المســـاواة. ولكن علـــى الرغم مـــن ذلك، يؤكد 
النقـــاد أن فوائـــد التجـــارة الحـــرة التـــي تقوم 
منظمـــة التجـــارة العالمية بتســـهيلها ال يجري 
تقاســـمها بشكل متساو، ويستشهدون بنتائج 
المفاوضـــات والبيانـــات التـــي تظهـــر اتســـاع 
الفجوة بصـــورة متواصلة بين الـــدول الغنية 
والفقيـــرة، أو مـــا يعـــرف بالشـــمال والجنوب. 
ونقـــول، إن األمـــر برمتـــه يحتاج إلـــى المزيد 

مـــن الصبـــر والوقـــت والتجانـــس والتفاهـــم 
لـــكل  الفوائـــد  الـــدول لتحقيـــق أفضـــل  بيـــن 
شـــعوب العالـــم. وال نقـــول هـــذا ممكنـــا، لكنه 
غيـــر مســـتحيل إذا صدقت النوايـــا وفكر كل 
طرف في مصالحه وأيضا بنفس الدرجة في 

مصالح اآلخرين”.

تعيين وكالء محليين حصريين

باالستفســـار عـــن الهـــدف مـــن تعييـــن وكالء 
محليين فـــي كل دولة لشـــركات عالمية، قال 
ورســـمه “مـــع بداية انتشـــار التجـــارة العالمية 
وتشـــعبها سعت معظم الشـــركات والمنتجات 
العالمية ســـعيا حثيثا نحو االنفتاح على دول 
العالم عبر تعيين وكالء محليين حصريين )أو 
غير حصريين( من التجار والشركات المحلية 
المعروفة في المنطقة عبر توقيع عقود وكالة 
محددة. والوكيل الحصري، يعني أنه الوكيل 
الوحيـــد في المنطقـــة وال يتم تعيين غيره إال 
بموافقته وفي حاالت نادرة. ولقد كان الهدف 
الحصرييـــن  الـــوكالء  تعييـــن  مـــن  األســـاس 
المحلييـــن دخول األســـواق المحليـــة وزيادة 
المبيعـــات فـــي المنطقـــة عبر وســـاطة هؤالء 
الـــوكالء، خصوصا وأن الشـــركات األجنبية ال 
تعـــرف المنطقة وال تعرف طبيعة احتياجاتها 
وال تعـــرف المســـتهلك وكذلـــك ال تعرف ذوق 
المســـتهلك المحلـــي. ويقوم الوكيـــل المحلي 
بتســـهيل مهمـــة الشـــركات األجنبيـــة لدخول 
األســـواق المحلية، وتغطيـــة كل هذه المآالت 
وأكثـــر منها لصالح الشـــركات األجنبية. ولهذا 
فـــي  التجاريـــة  الـــوكاالت  مـــن  اآلالف  نجـــد 
مختلف المجاالت تنتشر في كل الدول ومنها 
دول الخليـــج التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم مناطـــق 
الـــوكاالت التجاريـــة، لمـــا تتمتع بـــه من وضع 
اقتصـــادي متميـــز ودخـــل فـــردي مرتفـــع مـــع 
زيـــادة الفهم االســـتهالكي وثقافة البحث عن 
األجنبـــي ألنه األفضـــل. وعبر هـــذه الوكاالت 
تنســـاب البضائـــع والمنتجـــات العالميـــة ذات 
الشـــهرة “البراند” العالمية واألسماء التجارية 

المرموقة في كل المدن والبوادي”.

قواعد وأحكام جديدة

وأوضـــح ورســـمه “هكـــذا ظل وضـــع التجارة 
العالمية وظـــل وضع وأثر الـــوكاالت المحلية 
لفتـــرة طويلة مـــن الزمن. ولكـــن قيام منظمة 
التجـــارة العالميـــة قد يقلب موازيـــن التجارة 
العالميـــة ومســـارها المعهود، وســـيغير معالم 
التجارة الســـائدة؛ نظرا لوجود قواعد جديدة 
وأحـــكام جديـــدة تحـــث علـــى الســـير وفـــق 
مســـارها الجديـــد، ومن ذلك مثـــال عدم وضع 
المعوقـــات المحليـــة أو الحواجـــز فـــي وجـــه 
انســـياب التجارة العالميـــة أو احتكار البعض 
لمســـار الحركة التجارية. ولهذا، ومع انضمام 
أي دولة لمنظمة التجارة الدولية، فإن الوضع 
يصبـــح مختلفا تماًمـــا لضرورة إتبـــاع قواعد 
اتفاقيـــات المنظمـــة العالميـــة التـــي أصبحت 
جـــزًءا مـــن التشـــريعات الوطنيـــة. وبالطبـــع، 
هناك العديد من اإليجابيات والســـلبيات، من 

قيام منظمة التجارة الدولية وعلينا التعايش 
معهـــا أو العمل على إقنـــاع اآلخرين لتعديلها 
االتفـــاق  الجميـــع  علـــى  ويجـــب  وتغييرهـــا 
وتضييـــق الخالفـــات بيـــن بعضهـــم البعـــض. 
وال يختلـــف اثنـــان فـــي أن االتفـــاق التجاري 
االتفـــاق  فـــي  الســـحر  مفعـــول  لـــه  ســـيكون 
السياســـي وغيره من المسائل الدولية. وهذا 

هو المطلوب لمستقبل عالمنا الجديد”. 
وبســـؤاله لماذا يتأثر نظـــام الوكاالت الخاصة 
المحلية وقد ظل لسنوات طويلة، أجاب خبير 
القانون الدولي “من دون شـــك فإن الممارسة 
الحالية لنظام الوكاالت الحصرية ستتأثر بعد 
انضمام دول الخليج لمنظمة التجارة الدولية 
ألن الشـــركات العالميـــة، مـــن الـــدول الغنيـــة 
القويـــة، تســـتطيع دخـــول أي مـــكان بحريـــة 
وممارســـة التجـــارة دون أي تقييـــد فـــي أي 
شـــكل ودون شـــرط وجود الوكالء المحليين 
الـــذي ظل ســـائدا لفتـــرة طويلة. وســـتحاول 
عـــدة جهات االســـتفادة مـــن الوضـــع الجديد، 
ومن هذا بالطبع ســـيتعرض الوكالء الحاليين 
األجنبيـــة  الشـــركات  مـــن  الضغـــوط  لبعـــض 
للدخـــول معهـــم فـــي شـــراكات بنســـب معينة 
)تعطـــي الشـــركات األجنبيـــة النســـبة األعلى( 
الســـيطرة  دوام  األجنبيـــة  للشـــركات  تتيـــح 
الكاملة المريحة أو فســـخ عقود الوكالة التي 
ظلت ســـارية منذ مدة ليســـت بالقصيرة. هذا 
الوضع الجديد يطرأ ألن شرط تعيين الوكالء 
المحلييـــن أصبـــح فارغـــا وربما غيـــر ملزم أو 
غيـــر عملي في ظل اتفاقيات منظمة التجارة 

العالمية”. 

وجود أكثر من وكيل في البلد الواحد

ومضـــى بالقول “إضافة لفســـخ عقود الوكالة 
فـــإن الكثيـــر مـــن الشـــركات األجنبيـــة أبـــدت 
رغبتها األكيدة في تسليم منتجاتها ألكثر من 
وكيل في نفس البلد، بل وفي نفس المنطقة، 
لتوسيع دائرة النشاط وعدم احتكار البضاعة 
والمنتجات من قبل الوكيل الحصري، وكذلك 
الرغبـــة في منحهم الحرية في تحديد نســـبة 
الربح للشركات المتعاقدة أو تأسيس شركات 
مشـــاركة مع الوكالء والمساهمة المؤثرة في 
رأس المال. وهذه المطالبات الجديدة ليست 
الحالييـــن خصوصـــا  الـــوكالء  فـــي مصلحـــة 
)الحصريين( وســـتقلب الطاولة في وجوههم 
علـــى الرغـــم من وجـــود االتفاقيـــات الخاصة 
بالـــوكاالت منـــذ مـــدة طويلـــة “جـــدا”، وهـــذا 
الوضـــع الجديد يمثل إحدى ثمرات اتفاقيات 
منظمـــة التجـــارة العالمية ويجب أن نســـتعد 
القضائيـــة  المنازعـــات  مـــن  العديـــد  لنشـــهد 
أو اللجـــوء للتحكيـــم والـــذي بـــدأ فـــي بعـــض 
المناطق بواسطة أصحاب الوكاالت المحلية، 
ارتباطـــات  لديـــه  معظمهـــم  وأن  خصوصـــا 
قانونية متعـــددة قامت أساًســـا لتنفيذ عقود 
الوكالـــة وما يرتبط بها، وبعضهم صرف مبالغ 
الخاصـــة  والمبانـــي  اإلنشـــاءات  فـــي  طائلـــة 
والـــورش المجهـــزة والقوى البشـــرية المدربة 
لمقابلـــة التزاماتهم الناشـــئة عن عقود الوكالة 

التجاريـــة. وقد يكـــون من المفيد االســـتفادة 
من تجارب الدول األخرى في هذا الخصوص 
ومعرفة البدائل والخطط القانونية المطلوبة 
لمقابلـــة الشـــركات العالميـــة ذات اإلمكانـــات 
والخبرات التراكمية في هذه األمور التجارية 

وما يرتبط بها من منازعات حادة”.

مطلوب حكمة سياسية ودبلوماسية

وتابع ورســـمه بالقـــول “بالطبع، مـــع كل وضع 
جديد نجد هناك ضحايا وتضحيات وباحثي 
الفوائـــد الذاتيـــة. ولمقابلـــة الوضـــع الجديـــد 
تدخـــل  ضـــرورة  نـــرى  التجاريـــة،  للـــوكاالت 
الـــدول فـــي هذا الموضـــوع بحكمة سياســـية 
ودبلوماســـية، وتـــدارس تداعيات الوضع من 
النواحـــي القانونيـــة وغيرهـــا والعمـــل الجـــاد 
مـــع إدارة منظمـــة التجارة العالميـــة وكل من 
يقف خلفهـــا من الدول الكبيـــرة الجتياز هذه 
المرحلـــة الحرجـــة حتـــى ال تتضـــّرر التجـــارة 
ومنهـــا قـــد يتضـــّرر المســـتهلك بســـبب شـــح 

البضائع أو ندرتها أو انعدامها تماما”.
وبســـؤاله عـــن ماهيـــة الحلـــول المقترحـــة أو 
الممكنـــة، قـــال ورســـمه “يجب بحـــث الحلول 
المناسبة لهذا األمر، وفق الضوابط المشار لها 
في صلب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، 
وبما يحفظ الحقوق لكل األطراف المتعاقدة 
بمنتجـــات محليـــة  كإنشـــاء حركـــة تجاريـــة 
تنافـــس المنتجـــات األجنبيـــة. وأيضـــا يجـــب 
علـــى الـــوكالء المحلييـــن البحـــث عـــن بعض 
البدائـــل العملية لتخفيف انعكاســـات ســـريان 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كاســـتنباط 
نمـــاذج عقـــود جديـــدة تنظـــم العالقـــة بينهم 
والشـــركات األجنبيـــة لضمـــان عـــدم ســـحب 
الـــوكاالت منهم أو فســـخ العقـــود وتجريدهم 
من أرباحهم. إن موضوع الوكاالت التجارية، 
يعتبـــر من أبـــرز األمور التي طـــرأت بعد قيام 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة وهـــو مـــن األمـــور 
التـــي تحتاج لمعالجات واقعية ودبلوماســـية 
وحكمـــة يراعـــى فيهـــا مصلحـــة كل األطراف 
التطبيـــق  ألن  المحلييـــن  الـــوكالء  خاصـــة 
ســـيعرضهم  االتفاقيـــة  لنصـــوص  الحرفـــي 
إنـــذار  لخســـائر تجاريـــة كبيـــرة دون ســـابق 
وعدم مراعاة للدور الكبير الذي قاموا به في 

توطيد دعائم التجارة الدولية”. 
واختتـــم خبيـــر القانـــون الدولـــي “فـــي هـــذا 
الخصـــوص، يجـــب علـــى الجميـــع خصوصـــا 
الحكومـــات في كل أطراف العالم، اســـتيعاب 
هذه المعضلة والتشـــاور بتجرد تام مع جميع 
األطـــراف المعنيـــة للخـــروج بصيغـــة عادلـــة 
تحفـــظ الحقـــوق وفـــي نفـــس الوقـــت تضمن 
انســـياب وزيـــادة الحركـــة التجاريـــة العالمية 
لتعـــود الفائـــدة االقتصاديـــة للـــدول وعبرهـــا 
االقتصاديـــة  والتنميـــة  الرخـــاء  لتحقيـــق 
المستدامة. إن ميزان التجارة العالمية يجب 
أن يكـــون لفائـــدة الغني والفقيـــر معا والتاجر 
والمســـتهلك معـــا، وإال تضـــرر هـــذا الميـــزان 
وانعكس سلبا على الجميع ومن هذا ستتضرر 
التجارة العالمية، ما يقود النعكاســـات سلبية 
علـــى كل العالم غربه وشـــرقه غنيـــه وفقيره. 
ولنفتـــح باب النقـــاش وتقديـــم اآلراء إلعادة 
النظـــر فـــي بعـــض أحـــكام اتفاقيـــة التجـــارة 
العالمية بغرض لم شمل العالم وليس انتصار 
القـــوي علـــى الضعيـــف، ومـــن أهـــم المســـائل 
للبحـــث، في نظرنا، وضع الـــوكاالت التجارية 
التوجهـــات  مـــع  انســـجامه  الحالـــي وكيفيـــة 

الجديدة لدعم التجارة العالمية”.

ــلــت الـــحـــواجـــز الــتــجــاريــة مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة عــــززت الـــتـــبـــادل وقــل

نظام “الوكاالت الحصرية” سيتأثر بعد انضمام دول الخليج لـ “التجارة العالمية”

عبد القادر ورسمه:

إيجابيات وسلبيات 
لقيام منظمة التجارة 

العالمية و“علينا 
التعايش معها”

ضرورة تدخل الدول 
في هذا الموضوع 

وتدارس تداعياته 
القانونية

على العالم االستعداد 
لمنازعات قضائية أو 

اللجوء للتحكيم الذي 
بدأ فعليا
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ــب مــدقــقــي  ــ ــأديـ ــ قــــــــّرر مـــجـــلـــس تـ
في  جلساته  عقد  الــذي  الحسابات 
وقــف  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
العمل  عن  حسابات  تدقيق  مكتب 
مدة سنة ومكتب آخر مدة سنتين، 
أخــاّ  أنهما  للمجلس  ثبت  أن  بعد 
ــعــدم مــراعــاتــهــمــا  بـــأصـــول الــمــهــنــة ل
المعايير الدولية للتدقيق والمعايير 
القوائم  إعــداد وعرض  الدولية في 
مغالطة  أمـــوًرا  ولذكرهما  المالية، 
عكس  ولــعــدم  للحقيقة،  ومــغــايــرة 
المالي  للمركز  الحقيقية  الــصــورة 

للشركة.
ــعــقــد مــجــلــس تـــأديـــب مــدقــقــي  وان
رفعتها  عدة  تقارير  بعد  الحسابات 
بالوزارة، عن  الشركات  رقابة  إدارة 
الحسابات  فــي  أخــطــاء  اكتشافها 
الــخــتــامــيــة لــلــعــديــد مـــن الــشــركــات 
التي قام هذان المكتبان بمراجعتها 
المراجعة  أعــمــال  وبــأن  وتدقيقها، 
والتدقيق التي كان يقوم بها هذان 
الدولية  للمعايير  مخالفة  المكتبان 

إلعداد  الدولية  وللمعايير  للتدقيق 
وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية 
الــمــســتــنــدات الــثــبــوتــيــة الــمــوجــودة 
فــي مــلــفــات الــتــدقــيــق وغــيــرهــا من 

المخالفات المتعددة األخرى.
وزارة  أفـــادت  متصل،  سياق  وفــي 
ستتخذ  بأنها  والــتــجــارة  الصناعة 
كافة إجراءاتها القانونية واإلدارية 
ضــد أي مــكــتــب تــدقــيــق حــســابــات 
لألحكام  مخالفته  لها  ثبت  ما  متى 
ــســاريــة. كــمــا أنــهــا لن  والــقــوانــيــن ال
تــّدخــر وقــًتــا أو جــهــًدا فــي سبيل 
والمستثمرين  المواطنين  حماية 
وكــل مــن لــه شــأن فــي التعامل مع 

التقارير المالية المدققة.

راديو  تقدم أصحاب شركة  والتجارة عن  الصناعة  بــوزارة  التسجيل  إدارة  أعلنت 
إلى  لها من شركة مساهمة بحرينية مقفلة  القانوني  البحرين بطلب تغيير الشكل 
البيانات  بحسب  وذلــك  دينار،  ألف   250 برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

المنشورة في الجريدة الرسمية.
إليها مشفوًعا بالمستندات  التقدم باعتراضه  ودعت اإلدارة كل من لديه اعتراض 
15 يوم عمل من تاريخ نشر هذا  المؤيدة والمبّررة لاعتراض خال مدة أقصاها 

اإلعان بالجريدة الرسمية. 
 25 بتاريخ  مقفلة  بحرينية  مساهمة  كشركة  البحرين  ــو  راديـ شــركــة  وتأسست 
2018، وهي مملوكة بالكامل لشركة البحرين لاستثمار القابضة )استثمار(،  يوليو 
وتعمل في مجال مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعان، اإلذاعة الصوتية، تنظيم 
المؤتمرات والمعارض التجارية، برأسمال صادر 250 ألف دينار وهو استثمار محلي، 
ويشغل مجلس اإلدارة خالد محمد خالد يوسف مطر، وذلك وفًقا للبيانات المنشورة 

على موقع “سجات” التابع لوزارة الصناعة والتجارة.
كما أن شركة البحرين لاستثمار القابضة )استثمار( مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات 
البحرين القابضة، وتعمل في مجال أنشطة الشركات القابضة، برأسمال صادر 250 

ألف دينار وهو استثمار محلي، ويشغل مجلس اإلدارة خالد الرميحي.

لمجلس  اإللــكــتــرونــي  بالموقع  أمــس  والـــزراعـــة  الــبــلــديــات  شـــؤون  وزارة  طــرحــت 
وأنظمة  الخضراء  المسطحات  وتشغيل  صيانة  مناقصة  والمزايدات  المناقصات 
العقد  مدة  تكون  أن  على  الفاروق،  بتقاطع  الضخ  ومحطات  المياه  ونوافير  الــري 
وفًقا  الصيانة  أعــمــال  جميع  إجـــراء  المقاول  على  الـــوزارة  واشترطت  شــهــًرا.   18
للمواصفات واإلجراءات المحددة وجميع المتطلبات الواردة في وثائق المناقصة. 
وتشمل األعمال صيانة المسطحات الخضراء ونوافير المياه والتركيبات الكهربائية 
وأضواء الحدائق والمضخات وغرفة المضخات وأنظمة الري وما إلى ذلك الواقعة 
بتقاطع الفاروق.  ودعا مجلس المناقصات والمزايدات الراغبين في المشاركة في 
من خال  إلكترونًيا  وثائقها  لشراء  الازمة،  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  المناقصة، 
اعتباًرا من يوم أمس. وسيتم  للمجلس وذلك  التابع  اإللكتروني  المناقصات  نظام 
المقبل،  سبتمبر   4 الــمــوافــق  األحـــد  يــوم  إلــى  المناقصة  مظاريف  اســتــام  إغـــاق 
بقانون  المرسوم  المناقصة ألحكام  وتخضع  التالي.  اليوم  في  المظاريف  وافتتاح 
رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 
الحكومية، وتعدياته، والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002.

وتعطى المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10 % في 
المقدمة  عطاءاتها  ضمن  المؤسسات  هــذه  تقدم  أن  على  المالي،  التقييم  مرحلة 
وزارة  من  الصادرة  والمتوسطة(  الصغيرة  المؤسسات  تصنيف  )شهادة  للمناقصة 
https://www. :الصناعة والتجارة، والتي يمكن الحصول عليها باستخدام الرابط

.moic.gov.bh/en/eServices/sme

رفعت شركة الرغد والمنار العقارية الكويتية حصتها في مجموعة جي اف اتش 
و105  ألًفا  و111  مليوًنا   311( سهم  مليون   311.111 تمثل   %  8.21 إلى  المالية 
البحرين  المنشور في موقع بورصة  للبيان  أسهم(، وذلك بعد تداول أسهم. ووفًقا 
أمس، فإن شركة الرغد والمنار العقارية اشترت في الفترة ما بين 1 إلى 31 يوليو 
الماضي 70.796 مليون سهم )70 مليوًنا و796 ألًفا و871 سهًما(، وبيع 67.53 مليون 
سهم )67 مليوًنا و531 ألًفا و268 سهًما( في الفترة ذاتها، لتصبح نسبة التملك في 

مجموعة جي اف اتش المالية بشكل مباشر 6.81 % و1.3 % بشكل غير مباشر.
تمثل   %  8.03 المالية  اتــش  اف  جــي  مجموعة  فــي  الشركة  تملك  نسبة  وكــانــت 

307.845 مليون سهم )307 مليوًنا و845 ألًفا و502 سهم(.

“الصناعة” ُتوقف مكتبي تدقيق حسابات عن العمل

“راديو البحرين” تطلب تغيير نشاطها القانوني

تشغيل أنظمة الري ونوافير المياه بتقاطع الفاروق

“الرغد” الكويتية ترفع حصتها في “جي اف اتش” إلى 8.21 %

التمويالت الجديدة للخدمات اإلسكانية ستنعش السوق العقارية
ستسرع وتيرة العمل على تجهيز الوحدات السكنية... الرئيس التنفيذي لـ “إسناد”:

ــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إســنــاد  أكـ
العقارية عبدالرحمن الكوهجي أن برامج 
الــتــمــويــات اإلســكــانــيــة الــجــديــدة التي 
والتخطيط  اإلسكان  وزارة  عنها  أعلنت 
ــــي،  ــران ــمــ ــعــ ــ ال
والــــــــتــــــــي 
تــــأتــــي 
ا  تنفيًذ

لــتــوجــيــهــات ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة، ستعود بالنفع 
على السوق العقارية وتفتح آفاقا واسعة 
ما  العقاريين،  والمستثمرين  للمطورين 
يــســهــم فـــي تــأمــيــن امـــتـــاك الــمــواطــنــيــن 
لــســكــن مــائــم فــي أقــــرب فــتــرة ممكنة، 
تحقيًقا ألحد األهداف الرئيسة للحكومة.
وأوضح الكوهجي أن الخيارات التمويلية 
القطاع  تحفيز  فــي  ستسهم  الــجــديــدة 
وتسريع  االستثمار  زيـــادة  على  الــخــاص 
وتـــيـــرة الــعــمــل عــلــى تــجــهــيــز الـــوحـــدات 
بالنفع  يــعــود  ــذي  ــ ال ــر  األمــ الــســكــنــيــة، 
بــزيــادة  المحلي  االقــتــصــاد  على 
نــســبــة الــــتــــداول الــعــقــاريــة، 
إضــافــة إلـــى انــتــعــاش ســوق 
مباشرة،  بصورة  البناء  مواد 
المرتبطة  الصناعة  وقطاعات 
العقاري  بالقطاع  وثيًقا  ارتباًطا 

والعمراني.
التمويلية  الحلول  المتوقع أن تزيد  ومن 
الجديدة المنتفعين من مختلف البرامج، 
ومتنوعة  فورية  خدمات  ستوفر  حيث 
على  طلباتهم  المدرجة  المواطنين  أمــام 
مستقبل  سيبني  ما  وهو  الـــوزارة،  قائمة 
تحقيق  فــي  وأبــنــائــهــا  للبحرين  مــشــرق 

الرؤية االقتصادية للمملكة 2023.
والنمو  ــار  االزدهــ أن  الكوهجي  وأضـــاف 
االقـــتـــصـــادي الـــــذي ســيــشــهــده الــقــطــاع 
على  مباشرة  بصورة  سينعكس  العقاري 
ــرى الــمــرتــبــطــة ارتــبــاًطــا  الــصــنــاعــات األخــ
يؤدي  أن  يتوقع  الــذي  األمــر  بينهم،  فيما 
ــوق اقـــتـــصـــادي واســــع  ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر سـ
األولــى،  بالدرجة  المواطنون  منه  ينتفع 
ــا لــســيــاســة  ــًقـ ــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة وفـ ــ ودفـ
ستنتفع  مــا  وهــذا  االقــتــصــاديــة،  المملكة 
السوق  فــي  والمؤسسات  الشركات  منه 
الــمــحــلــيــة، ويــزيــد مــن ســيــولــة الــتــداول 

كافة  على  استفادته  تنعكس  ما  للنقود، 
القطاعات، وذلك بخلق بيئة من التوازن 
وحجم  الــمــعــروض  العقار  مستوى  على 

الطلب.
إسناد  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
رئيس  العهد  ولي  توجيهات  إن  العقارية 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
تأتي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ــن، إذ  ــواطــ ــمــ ــ فـــي مــصــلــحــة الـــوطـــن وال
للمواطنين،  المستقبل  طريق  تنير  إنها 
إليجاد  والشركات  االستثمارات  وتجذب 
في  تساهم  جــديــدة،  استثمارية  فــرص 
المملكة  عاشتها  التي  التحديات  تجاوز 
جائحة  بسبب  الماضيين  العامين  فــي 
وبــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، وتــفــتــح آفــاقــا 
وأن  خصوًصا  واالزدهــــار،  للنمو  واســعــة 
القطاع العقاري يعد من أفضل القطاعات 
واستقطاًبا  حيوية  واألكثر  االقتصادية 

للمستثمرين في المملكة.

OX� إيكونوميكس أكــســفــورد   توقعت 
يــتــجــاوز  أن   FORD ECONOMICS
التريليون  حــاجــز  الــســعــودي  االقــتــصــاد 

دوالر للمرة األولى هذا العام.
الناتج  نمو  أن  إلــى  أكــســفــورد  ــارت  وأشــ
 %  7.5 ــى  إل سيصل  الــســعــودي  المحلي 
في 2022، علًما أن صندوق النقد الدولي 
يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6 %.

 ”2030 المملكة  “رؤيــة  أهــداف  ومــن بين 
 15 أكــبــر  بين  مــن  الــســعــوديــة  تصبح  أن 

تسجل  وأن   ،2030 في  عالمًيا  اقتصاًدا 
ناتًجا محلًيا متوقًعا بـ 1.7 تريليون دوالر.
للهيئة  الــســريــعــة  الــتــقــديــرات  وأظـــهـــرت 
الناتج  نمو  السعودية  لإلحصاء  العامة 
للسعودية  الحقيقي  اإلجــمــالــي  المحلي 
من  الــثــانــي  الــربــع  فــي   %  11.8 بنسبة 
العام  من  المماثل  بالربع  مقارنة   ،2022

.2021
وأعلنت وزارة المالية السعودية، األرقام 
من  الثاني  الــربــع  فــي  للميزانية  الفعلية 

ــاري، والــتــي كــشــفــت تحقيق  الــعــام الـــجـ
ريــال،  مليار   370.3 تــجــاوزت  إيــــرادات 
 250 مــن  بأكثر  نفطية  ــرادات  ــ إي شملت 

مليار ريال.
وحــقــقــت الــمــيــزانــيــة الــســعــوديــة فــائــًضــا 
الثاني،  الربع  في  ريــال  مليار   78 يقارب 
النفطية  ــرادات  ــ اإلي قفزة  مــن  مستفيدة 

بنسبة تقارب 90 %.
وتجاوز الفائض في األشهر الستة األولى 
كانت  بينما  ريــال،  مليار   135 السنة  من 

 90 بـ  فائًضا  تتوقع  التقديرية  الميزانية 
مليار ريال في السنة الجارية بأكملها.

بنسبة  ــادة  زي الحكومي  اإلنــفــاق  وسجل 
10 % في النصف األول ليصل إلى 513 
مليار ريال، بما يعادل 54 % من اإلنفاق 

المعتمد للسنة بأكملها.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، 
فقد تم تسديد 17.5 مليار ريال من أصل 
أي  إصـــدار  دون  مــن  الخارجية،  الــديــون 

دين خارجي جديد خال النصف األول.

احتياطي مصر األجنبي ينخفض لـ 33.1 مليار دوالر في يوليو
المصري، عن تراجع أرصدة  المركزي  البنك  كشف 
232 مليون دوالر  النقد األجنبي بواقع  احتياطي 

خال شهر يوليو الماضي.
وقال البنك المركزي على موقعه اإللكتروني، أمس 
 33.143 سجلت  االحتياطي  أرصـــدة  إن  ــد،  األحـ
مع  مــقــارنــة  الــمــاضــي  يــولــيــو  بنهاية  دوالر  مــلــيــار 

33.375 مليار دوالر بنهاية يونيو.
تــراجــع االحتياطي  الــمــاضــي،  يــونــيــو  وفـــي شــهــر 
بنحو ملياري دوالر، كما انخفض في مايو الماضي 
مصر  لــســداد  نتيجة  دوالر،  مليار   1.63 بحوالي 

المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية.
هذا  أن  وقتها  بيان  فــي  المصري  الــمــركــزي  وأكــد 

المنوط به لسداد  الدور  التراجع جاء على خلفية 
المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة 
خال شهر مايو والتي قدرت بنحو ملياري دوالر، 
منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة 
عن وزارة المالية، إضافة إلى مستحقات لصندوق 

النقد الدولي والتزامات أخرى.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر إنستغرام صحيفة »^«

السنة الرابعة عشرة - العدد 5046

االثنين
8 أغسطس 2022 - 10 محرم 1444  

عبدالرحمن الكوهجي

االقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دوالر للمرة األولى هذا العام


