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ندوة “^”: بث مسلسل درامي لتوصيل معاناة مرضى “التصلب”
بعنوان  ندوة  “زوم”  االفتراضية  المنصة  عبر  “البالد”  صحيفة  عقدت 

“تعزيز حماية مرضى التصلب المتعدد” بمشاركة محلية وخليجية. 
جانب  إلــى  المتعدد  التصلب  حــول  يـــدور  مــا  أبـــرز  الــنــدوة  وناقشت 
التحديات المواجهة للمرضى. كما أكد المتحدثون أن مرضى التصلب 
المتعدد يستحقون كل أوجه الدعم والمساندة وتوفير كل ما يخدم 
وضعهم الصحي ويلبي حاجتهم. إلى ذلك  أكد رئيس جمعية التصلب 
العصبي الكويتية يوسف الكندري أثناء حديثه بندوة صحيفة البالد؛ 
رسالة  إيصال  قدرتهم  على  المتعدد  التصلب  مرضى  حماية  لتعزيز 
توعوية إلى 90 % من المجتمع اتجاه هذا المرض إلى جانب إضافة 
تحذو  أن  متمنيًا  الــدراســيــة؛  المناهج  فــي  المتعدد  التصلب  مــرض 

)٠٤ - ٠٥(البحرين وكل دول الخليج حذوهم.
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انتقل بأعمالك
نحو آفـاق

جـديـدة

أو تفضل بزيارة فرعنا الرئيسي الجديد
في برج السيف اليوم

اتصل بـ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٣

15

4 ميداليات بحرينية حصاد ألعاب القوى في اليوم األول بتركيا
بدأت ألعاب القوى كتابة فصل جديد من اإلنجازات  «

واستهلت حصاد الميداليات الملونة وعانقت الذهب 
والفضة والبرونز في أول أيام مسابقة “أم األلعاب” بدورة 

ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة التي تستضيفها 
مدينة قونية التركية حتى 18 أغسطس الجاري لينتهي 
اليوم األول بأربع ميداليات ملونة، بينها ذهبية وفضية 

وبرونزيتان.

المنامة - وزارة الخارجية - وكاالت

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة 
النار  إطــالق  وقــف  إلــى  بالتوصل  البحرين 
الحثيثة  بالجهود  مشيدة  غــزة،  قطاع  في 
العربية  مصر  جمهورية  بها  قــامــت  الــتــي 
الشقيقة؛ من أجل إنهاء العمليات العسكرية 
في قطاع غزة حقًنا للدماء ووقف الخسائر 
في األرواح والممتلكات والحفاظ على أمن 

المنطقة واستقرارها.
تضافر  أهــمــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكــــدت 
اســتــدامــة  لــدعــم  الــدولــي  المجتمع  جــهــود 
التصعيد ووقــف  الــنــار ومنع  إطــالق  وقــف 
حفاًظا  الــصــاروخــيــة؛  والــهــجــمــات  القصف 
الــمــدنــيــيــن، وتكثيف  ــن وســالمــة  أمـ عــلــى 

والدائم  الشامل  السالم  إلحــالل  المساعي 
جميع  لصالح  األوســط  الشرق  منطقة  في 
وقــود  شاحنات  دخلت  ذلــك  إلــى  شعوبها. 

قطاع غزة أمس )االثنين( بعد ساعات على 
سريان الهدنة وتم اإلعالن أنه “سيتم فتح 

المعابر والعودة إلى الروتين الكامل”.

ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــمـــرصـــد لــحــقــوق  ــ ق
بالنسبة  أنـــه  ــغــريــري  ال مــحــســن  اإلنـــســـان 

الستعداداتنا للرقابة على االنتخابات فهي 
جارية على قدم وساق، إذ يتم اآلن 

للتحالف مع عدد من  اإلعــداد 
العالقة  ذات  الجمعيات 

لــــلــــتــــعــــاون وتـــــبـــــادل 
والتجارب  الخبرات 

فــــــــــــي ســــبــــيــــل 
تــــطــــويــــر هــــذه 

التجربة.

الغريري: تحالف جمعيات 
للرقابة على االنتخابات

ــر خــبــراء عــقــار ومــتــعــامــلــون في  عــبَّ
الشأن العقاري عن تفاؤلهم ورضاهم 
ــعــقــاري مــنــذ بــدايــة  بــــأداء الــقــطــاع ال
اآلن  وحــتــى   2022 ــاري  ــجـ الـ الـــعـــام 
الماضيين  بالعامين  مــقــارنــة  وذلـــك 
ــواء  ــتــ احــ بـــفـــضـــل  و2021   2020
)كوفيد19-(،  كورونا  فيروس  تبعات 
التي  اإلحــصــاءات  أن  إلــى  مشيرين 
تـــم اإلعـــــالن عــنــهــا أخـــيـــًرا مـــن قبل 
العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
تدل على أن القطاع العقاري مستمر 
التي  الــتــحــديــات  رغــم  انتعاشه  فــي 

تواجهه.

عقاريون: تحسن 
في أسعار تداول 

العقارات

)18(

)16(

)12(

أفادت المستشار القانوني بوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي في برنامج صحيفة “البالد” األسبوع 
“البحريــن فــي أرقــام”، الــذي يبث مباشــرة من قاعــة التداول في بورصــة البحرين كل يوم أحد، أن النســخة التجريبية 
ا هي لتطوير األراضي الحكومية مع القطاع الخاص، وهو أول برنامج بالمشروع وفَّر 132 وحدة سكنية ووصل  حاليًّ
ا لمراحله األخيرة، والوزارة متجهة للتوســع في هذا البرنامج بحيث تشــمل أغلب مناطق ومحافظات البحرين  حاليًّ

لتنويع الخيارات واألسعار.

الــســكــنــي  ــاع  ــطــ قــ أن  ــاعـــي  ــنـ ــمـ الـ وأكــــــــدت 
مباشر  ودعــم  باهتمام  يحظى  االجتماعي 
المعظم صاحب  الــبــالد  عــاهــل  مــن 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
وبــتــوجــيــهــات  خــلــيــفــة،  آل 
العهد  مــن ولـــي  مــســتــمــرة 
ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس 
الملكي  السمو  صاحب 
األمير سلمان بن حمد 
ــاء  وجــ خــلــيــفــة،  آل 
ــن بـــرنـــامـــج  ــيـ ــدشـ تـ

بناء على توجيهات من سموه  الجديدة  التمويالت اإلسكانية 
برفع عدد المستفيدين من برنامج مزايا في العام 2022 ليصل 
إلى 2500 مستفيد خالل هذا العام، إضافة إلى طرح خدمات 
بالخدمات  المنتفعين  عــدد  زيــادة  في  تسهم  جديدة  تمويلية 

اإلسكانية. 
وتوقعت أن يتم خالل األعوام المقبلة توفير آالف الطلبات من 
خالل البرامج التمويلية أو الخدمات التمويلية المطروحة من 
وزارة اإلسكان، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه األعداد مقارنة 
بنجاح  حظي  مزايا  برنامج  أن  إلى  مشيرة  السابقة،  باألعوام 
األعــوام األخيرة  الطلبات بشكل ملحوظ في  كبير وتضاعفت 

مقارنة بفترة تدشين البرنامج.

 “تطوير األراضي” مع “الخاص” سيوفر آالف الوحدات السكنية
رفع عدد المستفيدين من “مزايا” إلى 2500... “المناعي” في “البحرين في أرقام”:

فاطمة المناعي

أحمد العريض

األشغال  شــؤون  وزارة  أدرجــت 
بــكــلــفــة إجــمــالــيــة  20 مــشــروًعــا 
مليوًنا   11 إلــى  تصل  تقديرية 
خطتها  على  ديــنــار  ــف  أل و174 
لـــمـــشـــروعـــات تــطــويــر وإعـــــادة 
الطرق  وتسوية  الــطــرق  تأهيل 
الـــتـــرابـــيـــة ورصـــفـــهـــا لــلــمــنــاطــق 
الصرف  خدمة  على  المتوافرة 
ــواقــــف  ــــصــــحــــي وإنــــــشــــــاء مــ ال
ــســيــارات لــأعــوام مــن 2022  ال
خطة  وتضمنت   .2026 وحتى 
ــوزارة مــشــروع تطوير شــارع  ــ ال
المرحلة األولى على امتداد  ريا 
خالل  مــن  وذلــك  كيلومتر،   1.2
وإنشاء  الحالي  األسفلت  ــة  إزال
ــارع مــــزدوج بــمــســاريــن بكل  شــ
اتــجــاه، إلـــى جــانــب عــمــل طــرق 
ــســيــارات  ــف ال ــواقـ ــخــدمــة ومـ ال

إلى  باإلضافة  المرور،  وإشــارات 
شــبــكــة تــصــريــف مــيــاه األمــطــار 
وتــوفــيــر الـــعـــالمـــات الــمــروريــة 

األرضية وسياج أمان للمشاة.
وبلغت كلفة المشروع اإلجمالية 
حيث  دينار،  و700  مليون  نحو 
وبلغت  التطوير  أعمال  بدء  تم 

نسبة اإلنجاز فيه 61 %. 
فــي خطتها  ــوزارة  ــ ــ ال ــارت  ــ وأشـ
مشروع  تنفيذ  على  عملها  إلــى 
مع  الــحــد  شـــارع  تقاطع  تطوير 
شارع 47 وتطوير طريق 4338، 
وذلـــك مــن خــالل إضــافــة مسار 
ثاٍن على شارع الحد لالنعطاف 
لزيادة  47؛  شارع  باتجاه  شمااًل 
للتقاطع،  االستيعابية  الــطــاقــة 
المركبات  سير  حركة  ولتنظيم 

وتسهيلها.

20 مشروع طرق بالمحرق 
حتى 2026 بـ 11 مليون دينار

)19(
)07(

وصف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العريض انتشار المستشفيات 
الخاصة الصغيرة بالظاهرة غير الصحية، موضًحا أن على الهيئة الوطنية 
التراخيص لكل من يمتلك  )نهرا( وقف منح  المهن الصحية  لتنظيم 
مراقبة  من  كوادرها  تتمكن  اإلمكانات، حتى  إلى  النظر  دون  مــااًل، 

هذه المؤسسات كلها.
وأشار العريض في حديثه إلى “البالد” إلى أن األرضية 
مهيئة الستقطاب الطيور الطبية المهاجرة، خصوًصا أن 
المشاريع الخاصة لتدريب األطباء المتخرجين حديًثا 

)03(قائمة ومتوافرة بدول مجلس التعاون.

البحرين ترحب بوقف إطالق النار

عـــودة الروتيــن الكامــل فــي غـــزة

العريض: ضرورة وقف منح تراخيص 
المستشفيات الخاصة لمن يمتلك المال فقط

منسق الندوة ومديرها: منال الشيخ

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: بدر الحايكي ودعاء مهدي ومريم المتروك

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهامعزوز علي

محسن الغريري

إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم



المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيســـة جمهورية 
سنغافورة حليمة يعقوب؛ وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالدها.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتين عـــن أطيب 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لهـــا  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
ولشـــعب جمهورية ســـنغافورة الصديـــق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ سنغافورة 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء يتلقيان شكر خادم الحرمين

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة برقيتـــي شـــكر جوابيتين من 
أخيهما عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم الحرمين 

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، وذلك ردًا على 
برقيتـــي التهنئـــة التـــي بعـــث بهـــا جاللته وســـموه ألخيهمـــا خادم 
الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح حج موسم هذا العام 1443هـ. 
وأعرب خادم الحرمين الشـــريفين في البرقية عن خالص شـــكره 

وتقديره لجاللة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
علـــى مشـــاعرهما األخويـــة النبيلـــة ودعواتهمـــا الصادقـــة، متمنيًا 
لجاللتـــه ولســـموه موفـــور الصحـــة والســـعادة ولمملكـــة البحرين 

وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.
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تواصـــل مديريـــات الشـــرطة بالتعـــاون مـــع 
جهودهـــا  المعنيـــة  والجهـــات  المحافظـــات 
التخـــاذ كافـــة الترتيبات واإلجـــراءات التي 
تكفل توفير االحتياجـــات واألجواء اآلمنة 
إلنجاح موسم عاشوراء، تنفيذًا لتوجيهات 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
االحتياجـــات  كافـــة  بتوفيـــر  خليفـــة  آل 
والمتطلبات وبمتابعة وزير الداخلية الفريق 

أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.

وتستمر المديريات بالزيارات الميدانية في 
مختلـــف المناطق لتفقـــد احتياجات المآتم، 
والتأكـــد من كافة اإلجراءات؛ لضمان نجاح 
موســـم عاشوراء، بينما تعمل شرطة خدمة 
المجتمع على توفير التسهيالت والخدمات 
ذات الصلـــة فـــي محيـــط المآتـــم، والقيـــام 
بالحمـــالت التوعويـــة؛ حفاظًا على ســـالمة 
الجميـــع، مـــن جانبهـــا تقـــوم اإلدارة العامـــة 
للمـــرور بتكثيـــف التواجـــد المـــروري تنفيذًا 
للخطة الموضوعة لضمان انسيابية الحركة 
والمســـاهمة في ســـالمة المشاركين وجميع 

مستخدمي الطريق.

المنامة - وزارة الداخلية

تكثيف التواجد األمني والمروري في محيط المآتم
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوفيراألجواء إلنجاح “عاشوراء”
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ما األسس التي ستساعد  «
مملكة البحرين على تحقيق 

أهدافها اإلنمائية لتطوير 
القطاع الطبي الحكومي؟

أشـــير بداية إلى الخدمـــات الصحية 
كان  إذ  الخليـــج،  فـــي  بـــدأت  التـــي 
مركزهـــا الرئيـــس فـــي البحرين، منذ 
أيام مستشفى فيكتوريا واإلرسالية 

األميركية بداية القرن الماضي.
ولـــم تكـــن هـــذه الخدمـــات لســـكان 
البحرين فحسب، وإنما دول الخليج 
قاطبة، إذ كان المرضى يســـتفيدون 
منها، بدءا من الكويت حتى سلطنة 

عمان.
الثانيـــة  التاريخيـــة  الفتـــرة  وكانـــت 
بزمن المغفور له ســـمو الشـــيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة )1932م( حيث 
أمر بتقديم الخدمات الطبية لجميع 
الغواصين بسفنهم التي تبحر لصيد 
اللؤلؤ، فكانت السفينة الطبية تخرج 
من البحرين وعلى متنها طاقم طبي 
وأدويـــة وفيتامينـــات لجميـــع أطقم 

الغواصين والعاملين بها.
واســـتمر التقدم الطبي في البحرين 
حتى بنـــاء أول مستشـــفى حكومي 
)النعيم( في ثالثينات القرن الماضي، 
ومن بعده مستشـــفى السلمانية في 

ستينات القرن الماضي.
تقديـــم  مـــن  كذلـــك  الحـــال  وظـــل 
للخدمـــات الطبيـــة المتنوعـــة، حتى 
أتـــى العهـــد الجـــاري لجاللـــة الملـــك 
المعظـــم، حيث شـــهدنا هـــذه الطفرة 

المباركة بتقديم هذه الخدمات.
المستشـــفى  إنشـــاء  واكبهـــا  والتـــي 
الملـــك حمـــد إلـــى جانب مستشـــفى 
السلمانية، ومستشـــفى قوة الدفاع، 
ومركـــز محمـــد بـــن خليفـــة للقلـــب، 
والمراكـــز الصحيـــة التـــي تعم جميع 
قـــرى مـــدن البحريـــن، وعددهـــا 20 

مركزا صحيا.
وعزز تقديم الخدمات ترأس الشيخ 
الدكتـــور محمد بـــن عبدهللا بن خالد 
آل خليفـــة للمجلـــس األعلى للصحة، 
إذ شـــهد القطـــاع الطبـــي المزيـــد من 
التنوع تقديـــم الخدمات الطبية في 
اإلدارة  تطويـــر  بعـــد  المستشـــفيات 

الذاتية لها.
وقدم هـــذا التوجه منذ التســـعينات 
قدومـــه،  مـــع  إال  يطبـــق  لـــم  ولكنـــه 
وكذلك أنشـــأت اإلدارة الحالية لنهرا 
والتي ترأسها الدكتورة مريم عذبي 
الجالهمـــة، حيـــث فصلت أنشـــطتها 
عن وزارة الصحـــة، وأصبحت إدارة 
للمستشـــفيات  والترخيـــص  ذاتيـــة 

واألطباء.

برأيك، ما أهم التشريعات  «
الطبية التي يجب النظر إليها 

بالمرحلة الراهنة؟

أجدهـــا  التـــي  الطبيـــة  التشـــريعات 
ضروريـــة وســـاهمت فـــي صياغتهـــا 
وتقديمهـــا لمجلـــس الشـــورى، أولهـــا 
لتدريـــب  المركـــز  بإنشـــاء  التشـــريع 
وأطبـــاء  والممرضـــات  األطبـــاء 
اإلنسان، والذي اصدره جاللة الملك 

المعظم بمرسوم.
األخطـــاء  علـــى  التأميـــن  وكذلـــك 
الطبيـــة، وممارســـة األطبـــاء للطب، 

ومشـــروع المركـــز الوطنـــي لزراعـــة 
األعضـــاء، ولقد تـــم الموافقة عليهما 

ولله الحمد.

هل لك أن تفصل لنا المزيد عن  «
مشروع التأمين عن األخطاء 

الطبية؟

يتركـــز المشـــروع علـــى أن تتحمـــل 
شـــركات التأميـــن مســـؤولية التكفل 
أو  للمرضـــى  ســـواء  بالتعويضـــات، 
لذويهـــم إذا صدرت أحـــكام قضائية 
أو مـــن قبـــل اللجـــان المختصة التي 
تقـــر وتعتـــرف بهـــا هـــذه الشـــركات 
وبذلـــك تحفـــظ حقـــوق  التأمينيـــة، 
هـــذا  وقـــع  إذا  وأهاليهـــم  المرضـــى 

الخطأ.
وســـينتج عن ذلك تحســـن في أداء 
تقديـــم  فـــي  وحذرهـــم  األطبـــاء، 
الخدمـــات الطبيـــة لمرضاهـــم، وألن 
شركات التأمين ستتردد في التأمين 
على األطباء كثيرو األخطاء وبذلك 
ستســـتحب منهـــم رخـــص ممارســـة 
المهنـــة، ويتخلـــص الجســـم الطبـــي 
منهم، وترتفع مستويات تقديم هذه 

الخدمات.

كيف تقرأ المرسوم  «
الملكي إلنشاء وتشكيل 

المجلس البحريني للدراسات 
والتخصصات الصحية؟

كان مـــن الضـــروري وجـــود وإنشـــاء 
أمانـــه عامة لـــه، وتعييـــن أمينا عاما 
أحدهـــم  مســـاعدين،  و4  متفرغـــا 
لمتابعة األطبـــاء في تدريبهم، وآخر 
التخصصـــات  وتدريـــب  للمتابعـــة 
التمريضية، وثالث لمتابعة وتدريب 
أفـــراد المهـــن المســـاعدة، مثـــل فني 
واألجهـــزة  واألشـــعة  المختبـــرات 

الطبية.
مســـاعد  عـــام  أميـــن  وأخيـــًرا 
األســـنان،  أطبـــاء  تدريـــب  لمتابعـــة 
والمتخصصون في المهن المساعدة 
بعد تخرجهـــم، واجتياز االمتحانات 
المطلوبـــة لهـــذا المجلـــس، إللحاقهم 
والتـــي  الحكوميـــة،  بالمستشـــفيات 
مـــن  تديرهـــا  ســـرير   2000 لديهـــا 

ميزانيات المملكة.

هل ترى بأن تكاثر  «
المستشفيات الطبية الخاصة 

والصغيرة ظاهرة صحية؟ 
ولماذا؟

ال اعتقـــد بأنهـــا ظاهـــرة صحيـــة، مع 
حاجـــة )نهـــرا( والمعنيـــة بالترخيص 
مـــن  للمزيـــد  بالترخيـــص  والرقابـــة 
الوقـــت، حتـــى تتمكـــن كوادرها من 

مراقبة هذه المؤسسات كلها.
فالتدرج في إعطاء التراخيص مهم، 
وأيضا عدم إعطاء االستثمار الطبي 
لـــكل مـــن يملـــك المـــال، دون النظـــر 
فـــي اإلمكانـــات، وبرأيي فـــإن )نهرا( 
قادرة على القيام بدور المؤسســـات 
الرقابيـــة البريطانيـــة التـــي تدرجت 
مـــن أوائـــل القـــرن الماضـــي، حتـــى 
وصلـــت الوضـــع الحالي فـــي مراقبة 

المؤسسات الطبية.

هل ترى أن قانون الذمة  «
المالية معيق لدخول الشباب 

أو الكفاءات في جمعية 
األطباء؟ وما الحل؟

بالنســـبة  لـــه  ضـــرورة  حاجـــة  ال 
جمعيـــة  أسســـت  وقـــد  لألطبـــاء، 
األطبـــاء منـــذ العـــام 1973 وكنـــت 
أحـــد مؤسســـيها، إذ قامـــت علـــى 
بحرينيـــا  ثالثيـــن طبيبـــا  ســـواعد 
تقـــوم  الجمعيـــة  وحاليـــا  حينهـــا، 
بدور مهم، أســـوة ببقية الجمعيات 

المهنية األخرى.

يشكو البعض من وجود  «
اختالفات بأسعار األدوية 

وحليب األطفال بالصيدليات، 
ما األسباب وأين هي الرقابة 

من ذلك؟ 

هذه من مســـؤوليات )نهرا( ويجب 
أن تكـــون لديهـــا الطاقـــم المراقب 
وعـــدم  واألســـواق،  للصيدليـــات 
إعطـــاء تراخيـــص لـــكل مـــن رغب 
بالحصـــول على رخصـــة صيدلية، 
مـــن  مراقبـــة  عليهـــا  تكـــن  لـــم  إذا 
قبل المؤسســـات الرقابيـــة الطبية 
المختصة، كـــوزارة الصحة و)نهرا( 

وجمعية الصيادلة.

بشأن الجدل المستمر  «
والمتعلق باألدوية التي 

تصرف لمرضى السكلر خصوصا 
المورفين وبقية األدوية 

المسكنة األخرى، كيف تنظر 
لهذا الشأن؟

عـــالج مـــرض الســـكلر ليـــس جديًدا 
هـــؤالء  نعالـــج  كنـــا  إذ  بالبحريـــن، 
المرضى بالمسكنات والسوائل فترة 
إصابتهـــم بالنوبـــات المتكـــرر منذ أن 
الحكوميـــة،  المستشـــفيات  أنشـــات 
وكنا نتحاشـــى إعطاءهـــم المورفين 
هللا  ونحمـــد  المخـــدرة،  والعقاقيـــر 
حاليـــا بأن هذه المســـكنات أصبحت 
متوافـــرة حاليـــا بالصيدليـــات، ومن 
غير استخدام المورفين ومشتاقته.

وسبب تحاشي استخدام المورفين؛ 
ألنـــه يحول المريض مـــع الوقت إلى 
متعـــاٍط للمخـــدرات، ونحن نخشـــى 
المصابيـــن  عـــدد  وألن  األمـــر،  هـــذا 
بالسكلر في البحرين كبير، ويتجاوز 
حاملـــي  وعـــدد  مريـــض،  آالف   5
جينـــات الســـكلر يتجـــاوزون 20 ألفا 

)من المواطنين(.
التـــي  الدراســـات  بعـــض  وأكـــدت 
أجريـــت بأوروبـــا ذات العـــدد القليل 
أن  علـــى  بالســـكلر،  المصابيـــن  مـــن 
اســـتخدام هـــذه األدويـــة يجـــب أن 
اإلشـــكالية  لكـــن  عالمًيـــا،  يعمـــم  ال 

أعدادهـــم،  كثـــرة  هـــي  بالبحريـــن 
اآلن  العلـــم  بوصـــول  للـــه  والحمـــد 

لعالجات بعيدة عن هذه األدوية.
ولقـــد بدأ أعداد مرضى الســـكلر يقل 
بالبحرين، بسبب قيام وزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة بإجـــراء فحوصـــات 
ليكتشـــفوا  الطلبـــة  جميـــع  علـــى 
لهـــذا الجيـــن،  المصابيـــن الحامليـــن 
وإعطاءهـــم النصائـــح النافعـــة لهـــم 
وألهاليهـــم، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق 

بزواج األقارب.

هل تنظر بأحقية الوالدين في  «
التخلص من األجنة المشوهة؟ 

بمشـــروع  ســـابقة  بفتـــرة  تقدمـــت 
بعـــد  المشـــوهة  لألجنـــة  اإلجهـــاض 
وللـــه  تـــم  ولقـــد  العائلـــة،  موافقـــة 
الحمـــد الموافقة عليه خالل األشـــهر 
األربعـــة مـــن الحمـــل، وســـبب تمرير 
هـــذا المشـــروع بأننـــا أصبحنـــا فـــي 
مملكة البحريـــن قادرين ومن خالل 
األجهزة الحديثة كالسونار أن نعرف 
قبـــل  حتـــى  بالجنيـــن  التشـــوهات 
ولـــوج الروح باألجنـــة، وهذا القانون 
مطبق بجميـــع دول الخليج والدول 

المتحضرة.

لماذا تأخرت البحرين بإنشاء  «
مركز متخصص لزراعة األعضاء؟ 

فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  فـــي  بدأنـــا 
البحرين بســـنة 1994 لوجود طبيب 
متمكـــن لعمـــل ذلـــك، وهـــو الدكتـــور 
كليـــة  عميـــد  وكان  ابونـــا(  )جـــورج 
الطب بجامعـــة الخليج العربي، وقد 
أجريت حوالي 60 عملية زراعة كلى 

من متوفين دماغًيا.
واســـتمر البرنامـــج بعد ذلـــك بأطقم 
بحرينيـــة، وتـــم زراعـــة كذلـــك مـــن 
المتوفين دماغيـــا بتعاون مع المركز 
السعودي لزراعة األعضاء بالرياض، 
اتضـــح  الجديـــدة  األلفيـــة  وخـــالل 
أن كثيـــرا مـــن البروتوكـــوالت بدول 
مجلس التعـــاون مختلفة عن بعضها 
البعـــض بتطبيقها، األمر الذي شـــكل 

لنا عائًقا كبيًرا.
الصحـــة  وزارة  حالًيـــا  وتتأمـــل 
أن  البحرينيـــة  الطبيـــة  والطواقـــم 
يعـــاد هذا التعـــاون بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، ألن نجاح مشروع 

زراعة األعضاء من المتوفين دماغًيا 
بحاجة إلى ربط جميع مراكز العناية 
القصوى بمستشـــفيات دول مجلس 
التعـــاون بالمركـــز الســـعودي لزراعة 
األعضاء، وال ننسى بأن عدد السكان 
لدول مجلس التعاون حاليا يتجاوز 

الستين مليون نسمة.
مـــن  األعضـــاء  مـــن  فاالســـتفادة 
الـــدول،  بهـــذه  دماغًيـــا  المتوفيـــن 
ســـينقذ حيـــاة الكثيـــر مـــن المرضى 
الرئيـــس  فالعائـــق  وعليـــه  بدولنـــا، 
دماغيـــا  المتوفيـــن  مـــن  لالســـتفادة 
هو اللوجســـتيات واالســـتراتيجيات 
العالجية بيـــن دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وعليه، يجب أن يكون تطبيق زراعة 
األعضـــاء في دول الخليـــج مركزي، 
يعتمد على المركز الرئيس بالرياض، 
مـــع توفير طائرات طبية متخصصة 
لنقل هذه األعضاء بين دول مجلس 
التعـــاون الخليـــج، مع وجـــود أطباء 
اختصاصيين في تشـــخيص الموت 
العنايـــة  مراكـــز  بجميـــع  الدماغـــي 
العامـــة  بالمستشـــفيات  القصـــوى 
لتوصيل المعلومـــات للمركز الرئيس 

بالرياض.

دعيت في حديث سابق  «
الستقطاب الطيور الطبية 

المهاجرة، هل ترى أن األرضية 
مهيأة لذلك؟ 

الســـتقطاب  جـــًدا  مهيـــأة  األرضيـــة 
الطيـــور الطبية المهاجـــرة، خصوصا 
لتدريـــب  الخاصـــة  المشـــاريع  وأن 
األطبـــاء المتخرجيـــن حديًثـــا قائمة 
ومتوافـــرة بـــدول مجلـــس التعاون، 
)البـــورد(  شـــهادات  علـــى  للحصـــول 
العربـــي، أو الزمـــاالت الطبية، ونحن 
بحاجة الســـتقبال هؤالء المهاجرين 
إلحاللهـــم مـــكان الطواقـــم األجنبية 

المنتشرة في مستشفياتنا حالًيا.

هل أنت راٍض عن نسبة  «
البحرنة في القطاع الطبي 

الحكومي؟ 

المستشـــفيات  زادت  أن  بعـــد 
لـــوزارة  التابعـــة  ســـواء  الحكوميـــة 
الصحـــة أو الدفـــاع، نحتـــاج لتوفيـــر 
عمالـــة وطنية من أطباء وممرضين، 
فهـــذا لـــن يتـــم إال بتطبيـــق التدريب 
الطبـــي الـــذي أصـــدر جاللـــة الملـــك 

المعظم مرسوًما بإنشائه حديًثا.

ما األسس التي تحتاجها  «
البحرين ألن تكون مقصًدا 
لمصانع األدوية المختلفة؟

التشريعات موجودة في جميع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، وهنالك 
لألمصـــال  المصانـــع،  مـــن  نوعـــان 
والســـوائل معتمدة على الرخص من 
المصانـــع األجنبيـــة، والمطلـــوب من 
المراكـــز البحثية أن تقوم بدراســـات 
الكتشـــاف أدوية لعالجات األمراض 
وليـــس  االختـــراع،  بـــراءات  عبـــر 
فقط اســـتيراد األدويـــة أو تصنيعها 

بتراخيص خارجية.

عدم إعطاء 
تراخيص لكل من 

رغب بالحصول على 
رخصة صيدلية 

 انتشار 
المستشفيات 

الخاصة الصغيرة 
ظاهرة غير صحية

وصــف عضــو مجلــس الشــورى الدكتــور أحمــد ســالم العريــض انتشــار 
المستشــفيات الخاصــة الصغيــرة بالظاهــرة غيــر الصحيــة، موضًحــا 

أن علــى الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن الصحية )نهرا( 
وقــف منــح التراخيــص لــكل مــن يمتلك مــاًل، دون 

النظــر إلــى اإلمكانات، حتى تتمكــن كوادرها من 
مراقبة هذه المؤسسات كلها.

ــعــريــض بــحــديــثــه إلـــى “الـــبـــاد”  ــار ال ــ وأشـ
لستقطاب  مهيئة  األرضـــيـــة  أن  إلـــى 

خصوصا  المهاجرة،  الطبية  الطيور 
لتدريب  الــخــاصــة  الــمــشــاريــع  وأن 

ــاء الــمــتــخــرجــيــن حــديــًثــا  ــبـ األطـ
ــة ومــــتــــوافــــرة بــــدول  ــمـ ــائـ قـ

مجلس التعاون.

األرضية مهيأة لعودة الطيور الطبية المهاجرة... والتأمين هو الحل للتعامل مع األخطاء الطبية... العريض لـ“^”:

لوقف منح تراخيص المستشفيات الخاصة لكل من يملك ماًل

ــى مــدمــنــيــن ــ لــهــم إل ــر مــــرفــــوض... يــحــّوِ ــمــرضــى الــســكــل ــيـــن” ل “الـــمـــورفـ
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̂  قالـــت رئيـــس الجمعية البحرينية 
لمرضـــى التصلب المتعـــدد نهلة أبوالفتح 
 2013 عـــام  فـــي  الجمعيـــة تأسســـت  إن 
وأنهـــم يســـعون بجـــد وجهـــد لمســـاعدة 

جميع المرضى.
وأضافـــت أن الجمعيـــة بدأت مـــع توعية 
خـــال طباعـــة  مـــن  وأســـرهم  المرضـــى 
اســـتضافة  جانـــب  إلـــى  “الكتيبـــات” 
االستشاريين من البحرين ودول الخليج 
ودول الوطن العربي، مؤكدة أن التواصل 
مـــع المرضـــى مهم جـــدًا بالنســـبة لهم في 
ســـبيل مســـاعدتهم حتـــى فـــي أشـــغالهم 
تســـتدعي  األحيـــان  بعـــض  فـــي  وأنهـــا 
الذهـــاب إلـــى المـــوارد البشـــرية فـــي مقر 

عمل المريض؛ لضمان استيعابهم له.
الســـنوية  االحتفاليـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
باليوم العالمـــي لمرضى التصلب المتعدد 
تعـــد من أهـــم االحتفاليات التـــي دائما ما 
تقـــام في أحد فنـــادق المملكـــة وفي هذا 
العـــام تم إقامتها في مجمع ســـتي ســـنتر 
البحرين ولمدة 3 أيام متواصلة بالتعاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص. وأكـــدت نجاحهـــم 
فـــي توصيل رســـالة كبيرة إلـــى المجتمع 
حول هـــذا المرض؛ نظرا إلى تزايد أعداد 
اإلصابـــات التـــي وصفتـــه المقلقـــة، الفتة 
أن فـــي الســـابق كانـــت تكتشـــف حالتـــان 

في الشـــهر بينما حاليا تكتشـــف حالة إلى 
حالتين في األسبوع الواحد.

ووجهـــت شـــكرها للوزارات علـــى دعمهم 
ومســـاعدتهم وأن هنـــاك نواقص بســـبب 
ضغـــط المواطنين علـــى المراكز الصحية 
والمستشـــفيات، مبينـــة أن ذلـــك ال يمنـــع 
التواصل والتعاون مع مختلف الوزارات.
وقالـــت “كنـــا نتابـــع وبقلـــق شـــديد نقص 
األدويـــة بـــوزارة الصحـــة منـــذ ســـنوات، 
وهنـــاك عوائل حالها ميســـور لجـــأت إلى 
شـــراء األدوية مـــن الخارج وأنـــه البد أن 
يحظـــى الجميـــع بأخـــذ العـــاج بالمملكة؛ 
كـــون وزارة الصحـــة توفـــر كافـــة األنواع 
المتطـــورة مـــن األدويـــة إلى جانـــب األبر 
اليومية، الشهرية والسنوية، مشددة على 
أن المشـــكلة الحاليـــة هي نقـــص توافرها 

وأن هناك حاجة لتشديد الرقابة.
كمـــا شـــكرت وزارة الصحـــة على تشـــييد 
مركز التصلب المتعدد بمحافظة المحرق 
والـــذي مـــن المزعـــم افتتاحه نهايـــة هذا 

العام أو الربع األول من العام المقبل.
بطاقـــة  إلصـــدار  مســـاعيهم  وأوضحـــت 
عضوية لمرضى التصلب المتعدد بحيث 
ســـفرهم  أثنـــاء  حتـــى  دائمـــًا  تخدمهـــم 
جانـــب  إلـــى  المطـــارات  بيـــن  وتنقلهـــم 
وجـــود ســـجل وطنـــي لمرضـــى التصلب 

المتعدد، المساهمة في تطور التشريعات 
المبكـــر  بالتقاعـــد  المتعلقـــة  والقوانيـــن 
للمرضـــى، متمنية أن يكـــون هناك تعاون 
أفضل مـــن الجهات المعنيـــة مع الجمعية  
وأن يحظـــى جميـــع المرضـــى بمســـتقبل 

زاهر و آمن.
ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك تعاونـــا مـــا بينهـــم 
ســـبيل  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة 
حصر إعداد مرضى التصلب المتعدد من 
الطلبـــة وكذلـــك تقليـــل العبء الدراســـي 
عليهـــم مـــن خـــال كـــم المناهـــج؛ لضمان 
اكمالهـــم المســـيرة ودخـــول الجامعة في 
المرحلـــة التالية، مبينـــة أن هناك تجارب 
ناجحـــة انتهت مـــن الدراســـة وانخرطت 
في ســـوق العمـــل، وأن التجربـــة الحالية 
بالمملكـــة ممتـــازة، إال أنهـــا بحاجـــة إلـــى 
مزيد من الدعم، مسجلة تفاءلها بالتطور 

الجديد والمناصب الجديدة بالوزارات.

تأثير الصيف

وفـــي موضـــوع آخـــر، قالـــت إن الصيـــف 
بحرارتـــه القاســـية، وشمســـه الســـاطعة، 
يقلـــق مريض التصلب المتعـــدد، فارتفاع 
درجة الحرارة قد يؤدي لعدة انتكاســـات 
عنـــد مريـــض التصلـــب المتعـــدد، وتعتبر 

إصابة العين هي األعلى في االنتكاســـات 
الصيفيـــة، وتتنـــوع ما بيـــن الضبابية إلى 
ازدواجيـــة فـــي البصـــر، وأحيانـــا تكـــون 
أقســـى من ذلك، في حيـــن تحتل المرتبة 
الثانية فقدان التوازن وصعوبات المشي، 

وأحيانا عدم القدرة على المشي. 
تابعـــت “كل تلك االنتكاســـات من الممكن 
أن تكـــون مؤقتـــة إن اســـتجاب المريض 
لنـــداء جســـده، وســـارع لمعالجتهـــا قبـــل 
أن تتحول االنتكاســـة إلـــى إصابة دائمة، 
الصيـــف  انتكاســـة  فـــي  نفكـــر  وقبـــل أن 
ونوعها، ونسترســـل في اآلثـــار المتتابعة 
والمتتاليـــة لمرحلـــة مـــا بعـــد االنتكاســـة، 
يجب التفكيـــر في كيفية تجنب حدوثها 

منذ البداية”. 
وســـردت بعض النصائـــح القيمة التي قد 
تفيـــد مريض التصلـــب المتعـــدد، وتهيئه 
الســـتقبال الصيف القاسي بروح معنوية 

عالية وابتسامة مشرقة وهي:
- ضـــرورة البقاء في مـــكان بارد ومكيف، 
وتجنب البقاء بالخارج. فأشـــعة الشمس 
الذهبيـــة تلهـــب الجلد وترفع مـــن حرارة 
لإلنهـــاك  الجســـم  يصـــل  وقـــد  الجســـم، 
الحـــراري الـــذي يتطلـــب زيـــارة الطبيب، 

ومحاولة إنقاذه من االنهاك والجفاف.
- أهميـــة المحافظة على رطوبة الجســـم 

الـــذي  المـــاء  مـــن  وافـــرة  كميـــة  بشـــرب 
سيساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم 

األساسية وتجنب الجفاف.
- اختيـــار مابس مناســـبة للصيف تحمي 
مـــن ارتفـــاع درجة حرارة الجســـم، تكون 
فضفاضـــة وخفيفة وذات ألـــوان فاتحة، 
ومصنوعـــة مـــن نســـيج قطنـــي أو كتان، 
وتجنب االقمشة االصطناعية. فالمابس 
المناســـبة للصيـــف تتيـــح مـــرور الهـــواء 
خالها وبذلك تساعد على تبريد الجسم

- هنـــاك أدوات مـــن الممكـــن االســـتفادة 
منها، مثل مروحة يدوية تعمل بالبطارية 
وهـــي مـــزودة ببخـــاخ مـــاء. فهنـــاك فرق 

كبيـــر عنـــد رش القليـــل مـــن المـــاء علـــى 
الوجـــه والذراعين لإلحســـاس باالنتعاش 

والحيوية.
وأضافـــت: فـــي الســـنوات األخيـــرة ومع 
تأثيـــر تغيـــر المنـــاخ علـــى أجـــواء العالـــم 
بشكل عام، وأجوائنا العربية والخليجية 
خصوصا، ارتفعت درجات الحرارة بشكل 
كبيـــر عـــن معدالتهـــا الطبيعيـــة، لذلك من 
المهم تجنب أوقات الحرارة الشـــديدة ما 

بين الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء.
وتابعت “بالرغم من صعوبة تحديد وقت 
الدوام الرسمي لمرضى التصلب المتعدد، 
اال أن هنـــاك بدائل مؤقتة كتوفير موقف 
مظلل للســـيارة، أوتظليل زجاج الســـيارة 
بعازل حراري حقيقي يحمي اإلنسان من 
أشـــعة الشـــمس وحرارتهـــا، وليس مجرد 
غطـــاء داكـــن يحجـــب الرؤيـــة وال يعـــزل 
الحـــرارة. وهـــذا العـــازل متوفـــر بدرجات 
مختلفـــة الشفافيــــة، ولكـــن المهـــم توفير 
الحمايـــة مـــن أشـــعة الشـــمس وحرارتها. 
وأخيـــرا، وألن الصيـــف قاســـي الحـــرارة، 
المشـــاعر  لقســـوة  الســـبب  أيضـــا  فهـــو 
لـــذا عليكـــم  المـــزاج؛  والعصبيـــة وتعكـــر 
البقـــاء فـــي مـــكان بـــارد وآمن من أشـــعة 
الشـــمس، للتمتـــع بهدوء النفـــس وصفاء 

الذهن واإلحساس بالبهجة”.

نهلة أبو الفتح 
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ندوة “تعزيز حماية مرضى التصلب المتعدد”

تزايد مقلق لحاالت التصلب المتعدد... حالتان أسبوعيًا
افتتاح مركز للمرضى بالمحرق نهاية العام... رئيس “مرضى التصلب”:

̂  أكد النائب حمد الكوهجي أنه 
على تواصل دائـــم مع بعض مرضى 
التصلـــب المتعـــدد الذيـــن يطالبـــون 

بشكل إساسي في إدراج مرضهم. 
المزمنـــة،  األمـــراض  فئـــات  ضمـــن 
مؤكـــدا تبنيـــه هذا الملـــف؛ كون هذه 

الفئة جزء ال يتجزأ من المجتمع.
وقال في ندوة “الباد” لتعزيز حماية 
مرضى التصلب المتعدد: “من خال 
عملنـــا بالمجلـــس لألمانـــة ســـبق أن 
رفعنا رسائل لوزيرة الصحة السابقة 
فائقة الصالح بطلـــب توفير األدوية 
العائـــق  أصبحـــت  التـــي  المناســـبة 

الرئيســـي لهم والتي كفلها الدســـتور 
حقهم بالعاج”.

ودعـــا الحكومـــة لتحمل المســـؤولية 
الكاملـــة تجاه هذا الملف، وأن تأخير 
الحصول على المواعيد والتشخيص 
تعرضهـــم  النتكاســـة كبيـــرة يصعب 

عاجها مستقبا.
وبيـــن أن مـــن ضمـــن مطالبهـــم التي 
تم اإلعان عنها ولم تتم هي إنشـــاء 
أول مركز خليجي للتصلب المتعدد، 
حيـــث كان المفتـــرض إنشـــاؤه فـــي 
“لألســـف  قائـــا  المحـــرق،  منطقـــة 
الشـــديد هذه الفئة وبصريح العبارة 

تعاني من إهمال وتقصير من جانب 
الجهـــات المعنيـــة رغـــم التوجيهـــات 
وصـــدور األوامر الملكية ســـواء من 
مجلـــس الوزراء وغيرها إال أن هناك 
ووزارة  العمـــل  وزارة  مـــن  إهمـــاال 

الصحة  تحديدًا”.
توعيـــة  أي  هنـــاك  “ليـــس  وأضـــاف 
حكومية نهائيا وأن الجهات المعنية 
غائبـــة عـــن الســـاحة، حيـــث تواصل 
معه بعـــض أفراد الجمعية بمناســـبة 
التصلـــب  لمـــرض  العالمـــي  اليـــوم 
المتعدد قبل فترة وجيزة، وانتقدوا 
التجاهـــل الرســـمي لهـــذه المناســـبة 

وعدم اإلشارة إليها، إال بعد التواصل 
تـــم  حيـــث  المعنيـــة؛  الجهـــات  مـــع 

اإلعان عن هذه الذكرى السنوية”.
توجـــد  ال  أنـــه  الكوهجـــي  وأكـــد 
إحصـــاءات بالعـــدد الكلـــي للمرضى، 
األطبـــاء  نقـــص  عـــن  عـــاوة 
واالستشـــاريين، لدرجـــة أن البعـــض 
يســـافر للخارج بغرض التشـــخيص، 
القائميـــن علـــى  يبقـــى جهـــد  ولكـــن 
الجمعية البحرينية لمرضى التصلب 
المتعـــدد مقـــدر دون اســـتثناء مـــن 

رئيس وأعضاء. 
 3 تاريـــخ  فـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 

فبرايـــر صـــدر عـــن مجلس الـــوزراء 
قـــرار باعتمادهـــم مـــن ضمـــن فئـــات 
األمـــراض المزمنـــة، إال أنه إلى اليوم 
فـــي  ممثلـــة  الحكومـــة  توضـــح  لـــم 
الجهـــات المعنية خطتهـــا بخصوص 
هـــذا المـــرض وطريقـــة العمـــل علـــى 
مـــن  المكفولـــة  احتياجاتهـــم  تلبيـــة 
وزارة  أن  علـــى  مشـــددًا  الدســـتور، 
الصحة مطالبـــة بوضع خطة وطنية 
شـــاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، 
ضمـــن  مـــن  تصنيفهـــم  يجـــب  كمـــا 
اإلعاقـــة مراعاة لظروفهـــم الصحية 

واالنتكاسات التي يمرون بها.

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة التصلب 
العصبي الكويتية يوســـف الكندري 
أثنـــاء حديثه بندوة صحيفة الباد؛ 
التصلـــب  مرضـــى  حمايـــة  لتعزيـــز 
المتعدد على قدرتهم إيصال رسالة 
توعويـــة إلـــى 90 % مـــن المجتمـــع 
اتجاه هذا المرض إلى جانب إضافة 
مرض التصلب المتعدد في المناهج 
الدراسية؛ متمنيًا أن تحذو البحرين 

وكافة دول الخليج حذوهم.
الجمعيـــة  هـــدف  أن  وأضـــاف 

األساسي خدمة المجتمع والمرضى 
إلـــى أن  التوعيـــة، مشـــيرا  واألهـــم 
تـــم إنتاج مسلســـل درامـــي يتناول 
هـــذا المـــرض ليعـــرض فـــي القـــادم 
مـــن األيـــام  معتقـــدا أن إنتـــاج هذا 
طريقـــة  أفضـــل  يعتبـــر  المسلســـل 
لتوصيـــل معانـــاة ورســـالة مرضـــى 
مســـتوى  علـــى  المتعـــدد  التصلـــب 

الخليج.
وقـــال الكنـــدري “تمكنـــا مـــن عمـــل 
وزارة  بمشـــاركة  وطنـــي  ســـجل 

الصحة بإعـــداد المرضى ومعاناتهم 
تواجههـــم  التـــي  والمشـــكات 
والجمعية قدمت العديد من األمور 
هـــؤالء  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 

المرضى”. 
وتابـــع “اســـتطعنا إضافـــة المقيمين 
ذوي  لشـــؤون  العامـــة  الهيئـــة  فـــي 
مرضـــى  مـــن   %  70 و  اإلعاقـــة 
التصلب المتعـــدد حاملين لبطاقات 
تمكنهم مـــن الحصول على مختلف 
الفضـــل  يرجـــع  التـــي  الخدمـــات 

و  وجـــل  عـــز  للمولـــى  لوجودهـــا 
الجمعيـــة الكويتيـــة، مشـــددا علـــى 
أن ليـــس كل مريـــض تصلب متعدد 

يعتبر معاقا 70 %.
 % 90 بنســـبة  عـــاج  “وفرنـــا  وزاد 
للمرضى  المقيمين بالكويت، عاوة 
على فتح عيادة في كل مستشـــفى 
حكومي والذي يبلـــغ عددهم 7 إلى 
مختلـــف  فـــي  المشـــاركات  جانـــب 
ورش العمـــل والمؤتمـــرات وتوقيع 
بروتوكـــول تعاون مع كليـــة الطلب 

في الكويت، راجيـــًا من الحكومات 
الخليجيـــة التحـــرك إلنشـــاء مراكـــز 
وعمـــل  عاجـــات   عـــن  البحـــث  و 
أبحاث ودراسات لهذا المرض الذي 
ازداد انتشـــاره وفـــي ســـبيل معرفة 
الســـبب وراء هذا العدد المهول من 

الحاالت. 
و اختتـــم أن هنـــاك أوجهـــا عديـــدة 
لمعانـــاة مرضـــى التصلـــب المتعـــدد 
والمجتمـــع  األهـــل  مراعـــاة  وعـــدم 

لحاملي هذا المرض.

نقص األدوية المناسبة وتأخر المواعيد يعرضهم لالنتكاسة

بث مسلسـل درامي لتوصيـل معانـاة المرضـى قريبـًا

رتان... الكوهجي: لتفعيل إدراجهم ضمن األمراض المزمنة و“العمل” و“الصحة” مقصِّ

مقترحا إدراج المرض بالمناهج... رئيس جمعية التصلب العصبي الكويتية:

حمد الكوهجي

يوسف الكندري 



^ شـــدد رئيـــس قســـم المراكز 
التأهيليـــة واألكاديميـــة والمهنيـــة 
بوزارة التنمية االجتماعية صادق 
بنـــدوة  ســـهوان خـــال مشـــاركته 
حمايـــة  لتعزيـــز  البـــاد؛  صحيفـــة 
مرضـــى التصلـــب المتعـــدد، علـــى 
ضـــرورة إدراج المرضى ضمن فئة 

ذوي اإلعاقة. 
وقـــال إن رئيســـة الجمعيـــة علـــى 
تواصـــل مع الـــوزارة منذ ســـنوات 
الـــوزارة  وأن  الخصـــوص  بهـــذا 
مـــن ضمـــن األشـــخاص  تصنفهـــم 
ذوي اإلعاقـــة ضمـــن معاييـــر بقاء 
تعرضهـــم إلـــى العجـــز الدائـــم في 
إحدى الوظائـــف الحيوية باعتبار 

وتصاحبـــه  مزمـــن  المـــرض  أن 
نوبات متعـــددة ومن الممكن بقاء 
بعضهـــا كفقدان البصر والعجز عن 

الحركة.
وأشار إلى أن االستشاري الموجود 
حاليـــا فـــي لجنـــة تقييـــم اإلعاقـــة 
متخصـــص في التصلـــب اللوحي، 
وأنهـــم يتابعـــون جميـــع الحـــاالت 
التـــي تصل إلى اللجنة في ســـبيل 
نيـــل مخصصـــات اإلعاقـــة، مؤكدًا 
أن حـــاالت عديـــدة ممـــن ينطبـــق 
عليها الشـــروط تـــم إدراجهـــا، كما 
تم إدراج أي شـــخص تنطبق عليه 
الشروط واالستحقاقات كاألجهزة 
المواصفـــات  ذات  التعويضيـــة 

الخاصـــة أو العاديـــة التي تصرفها 
الـــوزارة بصورة دوريـــة بناء على 

قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة.
وأضـــاف أن بإمكانهـــم االســـتفادة 
من جميـــع الخدمات المقدمة مثل 
ساعتي الراحة بالتعاون مع اللجان 
الطبية بوزارة الصحة عاوة على 
عمليـــات العاج الطبيعي في حال 
حاجـــة أي شـــخص لهـــا وتدريـــب 
السياقة الذي يقدم بشكل مجاني 
الـــوزارة  اســـتعداد  مؤكـــدًا  لهـــم، 
للتعاون مع الجمعية في متابعة أي 
حالة أو مشـــكلة تواجه أي شخص 
مصنـــف أو غير مصنـــف بفئة ذوي 

االعاقة وتقديم أي خدمة.

جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد   ^
الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات 
حســـين الميـــر أن مـــرض التصلـــب 
عاجـــه  لكنـــه  مزمـــن،  المتعـــدد 
متوفـــر في المستشـــفيات الخاصة 
والحكومية، إضافـــة إلى العيادات 
للكفـــاءات  والمحتضنـــة  المؤهلـــة 
مجمـــع  علـــى  محصـــورًا  وليـــس 

السلمانية الطبي.
لفـــت  التشـــخيص  يخـــص  وفيمـــا 
فـــي حديثه بنـــدوة “البـــاد” لتعزيز 
حمايـــة مرضـــى التصلـــب المتعـــدد 
دائمـــًا  ليـــس  التشـــخيص  أن  إلـــى 
ســـهل، وأن هنـــاك أمراضا مشـــابهة 
له من حيث األشـــعة مما يستدعي 

أخـــذ عينة من ماء النخـــاع؛ للتأكد 
قبل بدء العاج. 

و بيـــن الميـــر أن هنـــاك عـــددا مـــن 
معارفـــه يعانـــون مـــن هـــذا المرض 
الذي أصبـــح شـــائعًا ومعروفًا، وأن 
الخاصـــة  عيادتـــه  مســـتوى  علـــى 
األســـبوع  حالتيـــن  تشـــخيص  تـــم 
الماضـــي إلى جانب الحـــاالت التي 
يتم تشـــخيصها في بقية العيادات 
والمستشـــفيات الموجـــودة بمملكة 

البحرين.
وأشـــار الـــى أن بإمكانهـــم كجمعية 
مؤسســـات صحية خاصـــة التعاون 
مع جمعية أصدقاء مرضى التصلب 
مرضاهـــم  واحتضـــان  اللويحـــي 

والتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
فـــي توفيـــر ما يمكـــن توفيـــره في 
ســـبيل تخفيـــف الضغط المشـــهود 

على المستشفيات الحكومية.
وقـــال الميـــر “ال يوجـــد عتـــب على 
المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
أن  وأرى  الحكومـــي  القطـــاع  فـــي 
مســـتواها ممتـــاز مقارنـــة بـــأي بلـــد 
آخـــر، ولكـــن هنـــاك ضغـــط وهنـــاك 
مـــن ال يتحمـــل عـــدم وجـــود عاج 
ال طبيـــة  إداريـــة  ألســـباب  مرتـــب 
كعدم الحصول على موقف سيارة 
أو لوجود إجازة رســـمية أو بســـبب 

تأجيل فجائي في المواعيد”.  
واقتـــرح أن ترســـل المستشـــفيات 

المرضـــى  مـــن  عـــددا  الحكوميـــة 
إلـــى المستشـــفيات الخاصـــة للحد 
مـــن الضغـــط كما يحصـــل في دول 

الخليج، وأن تتحمل المستشفيات 
الحكومية التكلفة أو أن يكون هناك 
تنســـيق ما بين جمعية المؤسسات 

والجمعيـــة  الخاصـــة  الصحيـــة 
البحرينية لمرضى التصلب المتعدد 
فـــي ســـبيل توفير بطاقـــات وتعمم 
على جميع المستشـــفيات والمراكز 
الطبيـــة الخاصة يفيـــد أن المريض 
يعانـــي من مـــرض مزمـــن وبحاجة 
إلى إجراء جلســـات عـــاج طبيعي 
بشـــكل مستمر على ســـبيل المثال، 
بمعاملـــة  يحظـــوا  أن  يجـــب  كمـــا 
بشـــكل  مخفضـــة  أســـعار  خاصـــة، 
كبير، عيادات متابعة بشكل خاص 
أكبـــر،  واهتمـــام إعامـــي وبشـــكل 
مؤكـــدًا انهـــم يســـتحقون االهتمام 
والرعاية وتوفير ما يخدم وضعهم 

الصحي.

توفيــــر تدريــــب السياقـــــة للمرضــــــى مجـــانــــًا

لنقل مرضى التصلب من المستشفيات الحكومية إلى “الخاص” لتخفيف الضغط

الوزارة تعاملهم من فئة ذوي اإلعاقة... رئيس المراكز التأهيلية:

ال عتب على مستوى الخدمات الحكومية... رئيس المؤسسات الصحية الخاصة:

صادق سهوان 
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منسق الندوة ومديرها: منال الشيخ

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: جاسم اليوسف

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

 فريق عمل ندوة “^”  

ندوة “تعزيز حماية مرضى التصلب المتعدد”

حسين المير 

^ عبـــرت رئيـــس قســـم إشـــهار وإدارة المنظمات 
األهلية بـــوزارة التنميـــة االجتماعية أمينة الجاســـم 
خـــال حديثهـــا بندوة “الباد” لتعزيـــز حماية مرضى 
التصلـــب المتعـــدد عن تشـــرف الوزارة فـــي أن تكون 
جـــزءا مـــن تأســـيس كيـــان الجمعيـــة التي تأسســـت 

تحت مظلة الوزارة.
وأكدت المساندة المستمرة التي يحظى بها األعضاء 
مـــن الـــوزارة فـــي تســـهيل اإلجـــراءات المقدمـــة في 
ســـبيل أن يكونوا دائما كيانا قانونيـــا وتقديم الدعم 

اللوجستي وأي استشارة قانونية يحتاجونها. 
وشـــددت ســـعي الوزارة الدءوب ألن تكون الجمعية 
على خط واحد لتحقيق أهدافها المنشـــودة، مسجلة 
يقينهـــا فـــي أن الجمعيـــة ســـتقدم األفضـــل بوجـــود 
مجلـــس االدارة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة والجمعية 

العمومية الفاعلين.
للجمعيـــة  المؤسســـين  األعضـــاء  عـــدد  إن  وقالـــت 

كان ســـابقا قليـــل، إال أنـــه اليـــوم وبفضـــل جهودهـــم 
وأنشطتهم ومساعيهم كثر عددهم.

تقديم الدعم اللوجستي للجمعية... رئيس المنظمات في التنمية:

زيادة عدد أعضاء “مرضى التصلب المتعدد”

أمينة الجاسم 

^ قـــال عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب 
المتعـــدد علـــي تلفـــت خـــال مشـــاركته بنـــدوة “البـــاد” إنـــه أصيب 
بالمرض حينما بلغ 17 ســـنة في وقت كان يشـــاع أن اإلصابة تكون 

ما بين 20 إلى 40 عاما.
 وأشـــار إلـــى أن إصابتـــه تزامنـــت مـــع بدايـــة دراســـته بكالوريوس 
الهندســـة المدنيـــة فـــي جامعـــة البحريـــن، مؤكـــدا أهميـــة أن يتـــم 
تســـتوعب الجهات التعليميـــة تحديات مرضى التصلب المتعدد مع 

ضرورة معرفتهم بطبيعة المرض واالنتكاسات المصاحبة له. 
و أكـــد أنـــه واجـــه جملة مـــن التحديـــات خـــال دراســـته الجامعية 
والسبب األبرز يرجع لعدم استيعاب معلميه له ومعاملتهم له كباقي 
الطلبـــة، إال أنه ذكر أن في مجال عمله وتحديدًا في أمانة العاصمة 

القى الدعم خصوصا من مسؤولته المباشرة عبير المحميد.
ودعت جهات العمل الســـتيعاب الحاالت الصحية من موظفيها إلى 
جانب زيادة التوعية تجاه هذا المرض وإتاحة اســـتثناءات ومزايا 
لهـــم لضمـــان االســـتمرارية فـــي إنتاجيتهـــم وكذلـــك ضـــرورة تفهم 

واستيعاب المجتمع لحالتهم المرضية الصعبة.

إلتاحة مزايا وظيفية واستثناءات للمصابين بالمرض... تلفت:

المعلمون ال يستوعبون مرضنا ومعاناتي بدأت من سن 17

علي تلفت

المتحدثون في ندوة “^” يؤكدون استحقاق مرضى التصلب المتعدد كل أوجه الدعم والمساندة
بمشاركة محلية وخليجية وشخصيات حكومية وأهلية

^ عقـــدت صحيفة “الباد” عبـــر المنصة 
“تعزيـــز  بعنـــوان  نـــدوة  “زوم”  االفتراضيـــة 
حمايـــة مرضى التصلب المتعدد” بمشـــاركة 
محلية وخليجية حيث شـــارك فيها كلٌّ من: 
النائب حمد الكوهجي، رئيس قســـم إشـــهار 
وإدارة المنظمـــات األهليـــة بـــوزارة التنميـــة 
االجتماعيـــة أمينـــة الجاســـم، رئيـــس قســـم 
المراكـــز التأهيليـــة و األكاديميـــة والمهنيـــة 
بوزارة التنمية االجتماعية  صادق ســـهوان،  
التصلـــب  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
العصبـــي الكويتية يوســـف الكندري، رئيس 

مجلـــس إدارة الجمعيـــة البحرينية لمرضى 
التصلـــب المتعـــدد نهلـــة أبـــو الفتـــح، رئيس 
الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات  جمعيـــة 
حســـين الميـــر وعضـــو الجمعيـــة البحرينية 
لمرضـــى التصلـــب المتعدد و أحـــد المرضى 

علي تلفت.
بينـــت مديـــرة النـــدوة الزميلة منال الشـــيخ 
فـــي مطلـــع الندوة أن التصلـــب المتعدد يعد 
مرضـــًا عصبيًا مزمنًا يصيب الجهاز العصبي 
والحبـــل  الدمـــاغ  علـــى  ويؤثـــر  المركـــزي 
الشـــوكي ويســـبب تلفًا في الغشاء المحيط 

بالخايـــا العصبيـــة والذي يدعـــى بالمايلين؛ 
ممـــا يؤدي إلى تصلب فـــي الخايا وبالتالي 
بـــطء أو توقـــف ســـير الســـياالت العصبيـــة 

المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم. 
وناقشت الندوة أبرز ما يدور حول التصلب 
المتعـــدد إلـــى جانـــب التحديـــات المواجهة 

للمرضى. 
كما أكد المتحدثون على أن مرضى التصلب 
الدعـــم  أوجـــه  كل  يســـتحقون  المتعـــدد 
والمســـاندة وتوفيـــر كل ما يخـــدم وضعهم 

مديرة الندوة الزميلة منال الشيخالصحي ويلبي حاجتهم.
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة األشغال

فـــي إطـــار االســـتعداد إلعـــداد تقرير االســـتعراض الـــدوري الشـــامل لحقوق 
اإلنســـان، عقـــدت وزارة الخارجيـــة برئاســـة رئيـــس قطـــاع شـــؤون حقـــوق 
اإلنسان السفير أروى السيد، سلسلة من االجتماعات مع مؤسسات المجتمع 
المدني والتي شاركت بها العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني 
الحقوقية والجمعيات النسائية والجمعيات المختصة بذوي العزيمة، حيث 
تم خالل هذه االجتماعات استعراض أهم توصيات التقرير الدوري الشامل 
وما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في مختلف مجاالت حقوق اإلنســـان، 
كمـــا تم مناقشـــة مشـــاريع الخطة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان والتي تتضمن 
مشـــاريع متعلقة بتعزيز عمل مؤسســـات المجتمع المدني ومســـاهمتهم في 

دعم وتعزيز الملف الحقوقي في مملكة البحرين.

اعلنت وزارة األشـــغال وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 
عـــن تركيـــب إشـــارة ضوئية جديدة على شـــارع الشـــيخ إبراهيـــم بن محمد 
مع الطريق المؤدي إلى مجمع الســـيف فـــي منطقة عراد بمحافظة المحرق، 
حيث سيتم يتم تشغيل اإلشارة الضوئية الجديدة اعتبارًا من يوم األربعاء 

المقبل.
ودعت المواطنين والمقيمين الكرام االلتزام بالقواعد المرورية حفاظا على 

سالمة الجميع.

اختتمت وزارة األشـــغال ممثلة بمكتب إدارة المشـــاريع الدورة التحضيرية المؤهلة 
لخـــوض امتحـــان الحصـــول على شـــهادة إدارة المخاطـــر االحترافية في المشـــاريع 
والتـــي يصدرها ويشـــرف علـــى امتحاناتهـــا المعهد الدولـــي إلدارة المشـــاريع ومقره 

الواليات المتحدة األميركية.
وصرح مدير إدارة الموارد البشـــرية بوزارة األشـــغال محمود عبدالرحيم أن الدورة 
تنـــدرج ضمن سلســـلة من الـــدورات المهنية التي يقدمها مكتب إدارة المشـــاريع في 
الـــوزارة والمعتمد من قبـــل المعهد الدولي إلدارة المشـــاريع )PMI( كمركز متخصص 
للتدريـــب فـــي مجـــال إدارة المشـــاريع ودورات التحضيـــر للشـــهادات االحترافيـــة. 
وتســـعى الـــوزارة من خالل عقد مثـــل هذه الدورات إلى االرتقـــاء بقدرات وكفاءات 
الكادر الهندســـي والفني واإلداري في الوزارة في مجال إدارة المشـــاريع الهندســـية 

والتقنية بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للوزارة.
وتســـعى الـــوزارة مـــن خـــالل عقد هـــذه الـــدورة إلـــى تطوير قـــدرات كـــوادر الوزارة 
الهندســـية في تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بتحقيق أهداف المشـــاريع، بشكل 
اســـتباقي وإدارتها بحســـب أفضل الممارســـات العالمية، األمر الذي من شـــأنه تعزيز 
فرصـــة إنجـــاز المشـــاريع الحيويـــة طبًقا للخطط والمحـــددات المعتمـــدة في مرحلة 
التخطيـــط، وتعزيز إمكانية توظيف موارد المشـــاريع بشـــكل األمثل لتحقيق القيمة 

المرجوة.
وأشـــار عبدالرحيم إلى أن مكتب إدارة المشـــاريع في الوزارة يعمل وبالتنســـيق مع 
إدارة الموارد البشرية ضمن خطة الوزارة االستراتيجية على تصميم وتنفيذ البرامج 
التدريبية التخصصية لتدريب المهندسين والكوادر الفنية الحالية والجديدة، وذلك 
في إطار ســـعي الوزارة الدؤوب لضمان تنفيذ المشـــاريع الحيوية التي تشرف عليها 
الـــوزارة على أكمل وجه من حيث الجـــودة وتحقيق األهداف المرجوة منها، إضافة 
إلـــى العمـــل على تهيئـــة الصف الثاني من المهندســـين المتدربين ومديري المشـــاريع 
المســـتجدين لالضطـــالع بالمســـؤولية المســـتقبلية، والتأســـيس لقاعـــدة معرفة من 

خالل ترسيخ ونقل الخبرات والتأكيد على استدامتها.
يذكـــر أن الـــدورة التحضيريـــة التـــي عقـــدت على مدى خمســـة أيام تـــم تقديمها من 
قبل رئيس مكتب إدارة المشاريع في شؤون األشغال، الحاِصل على شهادة المدرب 
المعتمـــد من المعهد الدولي إلدارة المشـــاريع بســـام مال هللا، ضمـــن ثالثة من الكادر 

الهندسي في الوزارة معتمدين كمدربين مرخصين من المعهد المذكور.

إشــــراك مؤســســـات المجتــمـــع 
في تعـزيز الملـف الحـقـوقـي

إشـــــارة جــديـدة علــى شــارع 
إبراهيــم بــن محمد

تطوير قدرات كوادر “األشغال” 
الهندسية في تحديد المخاطر

لجنة تنظيمية إلزالة المخلفات في عزاء عالي الموحد

التنسيق بين جميع الجهات المعنية إلنجاح عاشوراء

6 إداريين ليسوا أعضاء في “العمومية”... وما جرى إهانة بحقنا

توزيع عدد كبير من زجاجات المياه... محافظ “الشمالية”:

إنشاء مواقف أمام مبنى “LMRA” بسترة... “تنسيقي العاصمة”:

“التنمية” تعيِّن مجلساً مؤقتاً بقيادة نجم... النشيط رداً على إعفائه من “تعاونية المدينة”:

أكـــد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
دور الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي االرتقـــاء 
بموســـم عاشـــوراء فـــي إطـــار ممارســـة 
الحريات الدينية التي كفلها القانون، في 
ظل العهـــد الزاهـــر لعاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة المحافـــظ إلـــى 
مأتم القائم بإســـكان عالي، حيث اجتمع 
ورئيـــس المأتـــم الحـــاج عبـــد األميـــر أبو 
نبيـــل، بحضـــور رئيـــس لجنـــة عاشـــوراء 
بالمحافظـــة  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 
وممثليـــن من مديرية شـــرطة المحافظة 
وإدارة األوقاف الجعفرية، للوقوف على 
اســـتعدادات المأتم القائم بشـــأن موكب 
ا  العزاء المركزي الذي ينظمه المأتم سنويًّ
يوم 12 محرم، وتفقد تنفيذ االحتياجات 

األمنية والصحية والخدمية.
وشـــدد المحافـــظ علـــى أهميـــة تشـــكيل 
لجنة تنظيميـــة لموكب العـــزاء الموحد، 
تتحمـــل إزالة المخلفات، مشـــيًرا إلى أنه 
فـــي ظل ارتفاع درجـــات الحرارة قامت 

المحافظـــة بتوفيـــر عدد من المســـعفين 
طبـــي  فريـــق  بمســـاندة  المتطوعيـــن 
للحـــاالت الطارئـــة فـــي مواكـــب العـــزاء 
بالمحافظة، إضافة إلى توزيع عدد كبير 
من زجاجات الميـــاه، وذلك بالتعاون مع 

مركز تاج الطبـــي. وأعرب مجلس إدارة 
مأتم القائم بإسكان عالي عن بالغ الشكر 
لزيـــارة المحافـــظ إلـــى المأتم فـــي إطار 
بحث االحتياجـــات واألمـــور التنظيمية 

لموسم عاشوراء.

أشـــاد المجلـــس التنســـيقي لمحافظة 
شـــملها  التـــي  بالمضاميـــن  العاصمـــة، 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اجتمـــاع 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفـــة مـــع أعضـــاء هيئـــة المواكـــب 
ومســـؤولي  ورؤســـاء  الحســـينية 
المآتم والحســـينيات، بمناسبة موسم 
االهتمـــام  عكـــس  والـــذي  عاشـــوراء، 
والحـــرص علـــى تنظيم المناســـبة في 
األمـــن والطمأنينـــة  أجـــواء يســـودها 
والســـالمة، مؤكديـــن أهميـــة التعاون 
والتنســـيق بين كافة الجهات المعنية؛ 
عاشـــوراء  موســـم  نجـــاح  لضمـــان 

وخروجه بالصورة المعهودة.
محافـــظ  تـــرؤس  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة اجتماع المجلس التنسيقي 
فـــي  العاصمـــة  لمحافظـــة  الســـابع 
عقـــد  والـــذي   ،2022 الثالثـــة  دورتـــه 

بمشـــاركة  المرئـــي  االتصـــال  عبـــر 
األعضـــاء ممثلـــي الجهـــات المختلفة، 
إذ اســـتعرض المجلـــس تقريـــرًا مرئيًا 
عـــن احتياجات منطقة ســـترة، والتي 
رصدت خالل الزيارات الدورية لفرق 
األحوال العامة، والمتمثلة في إنشـــاء 
مواقف أمام مبنى هيئة تنظيم سوق 
العمـــل، وإنشـــاء مرتفعـــات لتخفيـــف 

الترابيـــة،  الطـــرق  ورصـــف  الســـرعة، 
وزيادة المســـاحات الخضراء بحديقة 
المجلـــس  وأوصـــى  الكبـــرى،  ســـترة 
ببحـــث إمكانيـــة تنفيـــذ االحتياجـــات 

بالتعاون مع الجهات المعنية.
كمـــا اطلـــع المجلس التنســـيقي خالل 
اجتماعـــه، علـــى عـــرض مرئـــي تناول 
أهـــم االحتياجات الخدمية والتنموية 

فـــي منطقة الجفير، والتي تمثلت في 
األرصفـــة،  وصيانـــة  الطـــرق،  تطويـــر 
والرقابة على المحالت والورش التي 
تقوم باســـتغالل الطريق العام، وعمل 
خطوط مشـــاة للعابرين بين منطقتي 
الجفيـــر والغريفـــة، وأوصـــى المجلس 
بدراسة االحتياجات الخدمية ألهالي 

الجفير.

االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  أصـــدر 
أســـامة العصفـــور قرارا بشـــأن تعيين 
مجلـــس إدارة مؤقـــت لجمعية مدينة 

عيسى التعاونية.
ومـــن أبرز مـــا تضمنه القرار اســـتبعاد 
مجـــدي  للجمعيـــة  الســـابق  الرئيـــس 

النشيط من قيادة الجمعية.
وتضمـــن القـــرار تعيين مجلـــس إدارة 
عيســـى  مدينـــة  لجمعيـــة  مؤقـــت 
التعاونية لمدة تســـعة أشـــهر برئاســـة 
أحمد نجم عبدهللا نجم وعضوية كل 
من: عدنان محمد هالل علي المالكي، 
وأحمد جاسم راشد العكبري، ونضال 
ســـلمان ضيف محمـــد البنـــاء، وأحمد 
صباح الســـلوم، ومحسن علي محسن 
صالـــح  أحمـــد  ومحمـــد  الغريـــري، 

المرباطي.   
أحمـــد  المؤقـــت  المجلـــس  ويـــرأس 
تنفيـــذي  رئيـــس  أول  وهـــو  نجـــم 
لغرفـــة التجارة والصناعـــة، والرئيس 
إذاعـــة  لهيئـــة  الســـابق  التنفيـــذي 
وتلفزيـــون البحرين، كما أنه عســـكري 

سابق.
ويتضمـــن المجلـــس المؤقـــت الجديد 
عضويـــة نائـــب حالـــي ونائـــب ســـابق 
ورئيـــس جمعيـــة حقوقيـــة ورئيـــس 

جمعية خيرية ورئيس ناٍد رياضي.
وكلف القرار مجلـــس اإلدارة المؤقت 
إعـــداد تقريـــر مفصـــل يقـــدم لـــوزارة 
حـــال  بشـــان  االجتماعيـــة  التنميـــة 
الجمعيـــة وفحـــص قوائـــم العضويـــة 
بالجمعية واألوضاع القائمة بها وذلك 
خالل ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ العمل 

بأحكام هذا القرار. 
وجـــاء فـــي القـــرار أنه “علـــى مجلس 
اإلدارة المؤقـــت أن يدعـــو الجمعيـــة 
العموميـــة إلـــى اجتماع بعـــد موافقة 
وزارة التنميـــة االجتماعية يعقد قبل 
انتهـــاء مدتـــه بشـــهر على األقـــل وأن 
يعـــرض عليها تقريرًا مفصال عن حال 
الجمعية وتنتخب الجمعية العمومية 
مجلـــس إدارتها الجديد في الجلســـة 
ذاتها بعد اتخاذ اإلجـــراءات الخاصة 
وفقـــا  المجلـــس  أعضـــاء  بترشـــيح 
ألحكام قانـــون الجمعيـــات التعاونية 
وما قـــرره النظام االساســـي للجمعية 

في هذا الشأن”.

تعليق النشيط 

رئيـــس  أوضـــح  ذلـــك،  ضـــوء  علـــى 
التعاونيـــة  عيســـى  مدينـــة  جمعيـــة 

السابق مجدي النشـــيط لــ “البالد” أنه 
كان مـــن المفتـــرض أن تنتهـــي فتـــرة 
والية المجلس الســـابق بســـبتمبر من 
العـــام 2020، إال أن الـــوزارة مددتهـــا؛ 
نظـــرًا إلـــى تداعيـــات جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد19(، مبينًا أن الجمعية أجرت 
استعدادتها لالنتخابات التي من كان 
المزمـــع عقدهـــا فـــي 2 أكتوبـــر 2021 
وتقـــدم 18 شـــخصا للترشـــح، حيـــث 
وافقـــت الـــوزارة بشـــكل مبدئي على 

ذلك.
وتابـــع “فـــي أواخـــر ســـبتمبر تفاجأنـــا 
برســـالة مـــن الـــوزارة بطلـــب تأجيـــل 
مـــن  شـــكوى  لوجـــود  االنتخابـــات 
األعضـــاء المســـاهمين ضدنـــا تتعلـــق 
أي  دون  الموجـــودة  بالعضويـــات 
ســـيتم  أنـــه  إبالغنـــا  وتـــم  توضيـــح، 
تعيينهـــم كمجلـــس مؤقـــت وعليهـــم 
االنتظار إلعطائهم التعليمات الالزمة 
لتنفيـــذ القرار، إال أننـــا تفاجأنا أنه في 
يـــوم 20 ينايـــر تـــم تشـــكيل المجلس 

المؤقت المخالف لرسالة الوزارة”.
وأفـــاد ان تم تعييـــن مجلس مختلط 
يحوي 3 من األعضاء السابقين بينما 

الــ 6 البقية ليسوا من األعضاء.
و أكـــد أن عنـــد انتهاء فتـــرة المجلس 

ســـبيل  فـــي  للـــوزارة  برســـالة  تقـــدم 
معرفة اإلجراءات التي ستتم، ولكنه 

لم يتم الرد.
وبيـــن أنـــه عندما صـــدر القرار ونشـــر 
بالجريـــدة الرســـمية تفاجـــأ بتشـــكيل 
مـــن  أعضـــاء  وجـــود  دون  المجلـــس 
المجلـــس الســـابق عـــدا عضـــو واحـــد 
بينمـــا الــ 6 البقية ليســـوا مـــن أعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة، مشـــددًا على أن 
مـــا جرى يعد مخالفة من قبل الوزارة 
ألن لـــم يســـبق لهـــا العمـــل بمثـــل هذا 
األمـــر مـــع أي من الجمعيـــات األخرى، 

معتبرًا ما جرى إهانة بحقهم.
وســـجل رفضه لهذا القرار مســـتذكرًا 
أنه في العام 1992 تم تشكيل مجلس 
ادارة مؤقـــت بنفس االعضاء دون أي 
تغيير، طالبـــا إعادة الوزارة النظر في 
القـــرار وإعادة المجلس الســـابق الذي 
يدعـــو إلجـــراء االنتخابـــات، مضيفـــًا 
فـــي حـــال وجـــود أي مالحظـــات او 
مخالفـــات، فإنه مـــن حق الـــوزارة أن 
تعقد اجتماعا مـــع الجمعية العمومية 
وتطلعهـــا عليهـــا، مؤكـــدًا أن أعضـــاء 
جمعية مدينة عيســـى التعاونية على 
قدر من المسؤولية والقدرة على حل 

أي من األمور.
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أدرجت وزارة شـــؤون األشـــغال 20 مشـــروًعا 
بكلفـــة إجمالية تقديرية تصـــل إلى 11 مليوًنا 
و174 ألـــف دينـــار علـــى خطتهـــا لمشـــروعات 
تطوير وإعادة تأهيل الطرق وتســـوية الطرق 
الترابيـــة ورصفهـــا للمناطـــق المتوافـــرة علـــى 
مواقـــف  وإنشـــاء  الصحـــي  الصـــرف  خدمـــة 

السيارات لألعوام من 2022 وحتى 2026.
وتضمنت خطة الوزارة مشروع تطوير شارع 
ريـــا المرحلة األولى على امتداد 1.2 كيلومتر، 
الحالـــي  األســـفلت  إزالـــة  خـــال  مـــن  وذلـــك 
وإنشـــاء شـــارع مزدوج بمســـارين بكل اتجاه، 
إلـــى جانـــب عمـــل طـــرق الخدمـــة ومواقـــف 
الســـيارات وإشـــارات المـــرور، باإلضافـــة إلـــى 
شبكة تصريف مياه األمطار وتوفير العامات 

المرورية األرضية وسياج أمان للمشاة.
وبلغت كلفة المشـــروع اإلجمالية نحو مليون 
و700 دينـــار، حيـــث تم بـــدء أعمـــال التطوير 

وبلغت نسبة اإلنجاز فيه 61 %. 
وأشـــارت الوزارة في خطتها إلـــى عملها على 
تنفيذ مشـــروع تطوير تقاطع شـــارع الحد مع 
شـــارع 47 وتطويـــر طريـــق 4338، وذلـــك من 
خـــال إضافـــة مســـار ثـــان علـــى شـــارع الحد 
لانعطـــاف شـــماًل باتجـــاه شـــارع 47؛ لزيـــادة 
الطاقة الســـتيعابية للتقاطع، ولتنظيم حركة 

سير المركبات وتسهيلها.
وتضمنـــت أعمـــال المشـــروع تطويـــر طريـــق 
4338 لخدمـــة النشـــاط القتصـــادي الموجود 
على مـــوازاة شـــارع الحـــوض الجـــاف، وذلك 
المواقـــف  وإنشـــاء  الطريـــق  إنشـــاء  بإعـــادة 
إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة  الجانبيـــة،  واألرصفـــة 
شـــبكة لتصريف مياه األمطـــار، ووضع قنوات 
قبـــل  مـــن  المســـتقبلي  لاســـتخدام  أرضيـــة 
الجهـــات الخدمية األخرى، وتركيب العامات 
المرورية وصباغة الخطوط األرضية وحماية 

الخدمات وتطوير اإلنارة.
وبلغـــت كلفة المشـــروع نحـــو 650 ألف دينار، 
وتســـير األعمال حســـب البرنامج المحدد لها، 
إذ بلغت نســـبة اإلنجاز في المشـــروع نحو 19 

.%

مجمع الواحة

تنفيـــذ  علـــى  تعمـــل  أنهـــا  الـــوزارة  وذكـــرت 
مشـــروع تطويـــر طـــرق مجمـــع 245 بمنطقـــة 
عـــراد، بكلفـــة إجمالية تصل إلـــى مليون و50 
ألـــف دينـــار، وذلك من خال األعمـــال المدنية 
واألســـفلتية الازمـــة لرصـــف وإعـــادة رصـــف 
الطـــرق والممـــرات، وإنشـــاء شـــبكة لتصريف 
وكذلـــك  األرصفـــة،  وإنشـــاء  األمطـــار  ميـــاه 
تركيب وســـائل السامة والعامات المرورية، 
باإلضافة إلى إنشـــاء قنـــوات أرضية وحماية 
ونقـــل الخدمـــات التـــي تتعـــارض مـــع أعمـــال 

المشروع.
ولفتـــت إلى أن معـــدل اإلنجاز في المشـــروع 
الـــذي بـــدأ العمل عليه أواخـــر أبريل 2021 بلغ 

.% 91
اســـتحداث  الـــوزارة  عمـــل  خطـــة  وضمـــت 
مدخل من شـــارع الشـــيخ عيســـى إلى شـــارع 
)1( ومخـــرج من شـــارع )1( إلى شـــارع المطار 
بالقرب من مجمع الواحة، بكلفة تقدر بحوالي 

200 ألف دينار. 
مســـار،  توفيـــر  المشـــروع  أعمـــال  وتشـــتمل 
وإنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار، وتوفير 
أرصفـــة جانبيـــة للمشـــاة، إلـــى جانـــب إنشـــاء 
عـــدد من مواقـــف الســـيارات في المســـاحات 
المتوافرة، ووضع قنوات أرضية لستخدامها 
مـــن قبـــل الخدمـــات مســـتقبا، إضافـــة إلـــى 
تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفيـــر العامات 

المرورية واللوحات اإلرشادية الازمة.
وذكـــرت الـــوزارة أنهـــا تعمـــل علـــى مشـــروع 
إنشـــاء منفذيـــن جديدين لمجمـــع 202، األول 
على شـــارع خليفة الكبير واآلخر على شـــارع 
المطـــار، لخدمـــة قاطنـــي المجمـــع ومرتـــادي 

حديقة المحرق الكبرى.
واشـــتملت أعمـــال التطوير على إنشـــاء منفذ 
لطريـــق 243 مـــن جهـــة شـــارع خليفـــة الكبير 
وكذلك جهة شـــارع المطار، إلى جانب إنشـــاء 
شـــبكة لتصريف مياه األمطار، وتوفير أرصفة 

جانبية للمشاة، وأعمال اإلنارة.
وبلغـــت كلفـــة الميزانيـــة المعتمدة للمشـــروع 
300 ألـــف دينـــار، إذ مـــن المؤمل أن يســـتغرق 
تنفيذ المشروع 5 أشـــهر خال النصف الثاني 

من العام الجاري.
إعـــادة  علـــى  تعمـــل  إنهـــا  الـــوزارة  وقالـــت 

بمجمعـــات  الطـــرق  بعـــض  تأهيـــل 
و222  و221  بالمحـــرق   207

بالبســـيتين،  و227  و225 
بطبقـــة  رصفهـــا  بإعـــادة 

جديـــدة من األســـفلت 
المناطق  ومعالجـــة 

إلـــى  المتضـــررة، 
جانب العمل على 
مصـــرف  إنشـــاء 

للمياه وإعادة صباغة الخطوط األرضية.
وبلغت الميزانية المعتمدة للمشـــروع المتوقع 
4 أشـــهر خـــال العـــام  إنجـــازه فـــي غضـــون 
الجاري 325 ألف دينار، إذ بلغت نسبة اإلنجاز 

في المشروع 80 %.

المشروعات المستقبلية

وأشـــارت الـــوزارة إلى أنها أدرجـــت مجموعة 
مـــن المشـــروعات علـــى خطتهـــا المقبلة حتى 
العـــام 2026، حيـــث تضمنـــت خطتهـــا المقبلة 
تنفيذ مشـــروع تطوير شـــارع الشـــيخ عيسى 
بن راشـــد آل خليفة والطريـــق رقم 5441 في 

مجمع 254 بقالي.

وتشـــمل أعمـــال المشـــروع الذي بلغـــت كلفته 
التقديرية 700 ألف دينار، على تطوير الشارع 
وتحويلـــه إلى مزدوج، وتطويـــر الطريق رقم 
5441 لربط مشـــروع قالي اإلسكاني بشارع 

الحوض الجاف.
وضم المشـــروع الـــذي تم النتهـــاء من إعداد 
شـــبكة  إنشـــاء  لـــه،  التفصيليـــة  التصاميـــم 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، إلـــى جانب إنشـــاء 
بعـــض المرتفعـــات لتخفيـــف الســـرعة، ووضع 
قنوات أرضية لستخدامها من قبل الخدمات 

مستقبًا، وتحسين مستوى اإلنارة.
واشـــتملت أعمال المشـــروع المتوقـــع إنجازه 
في فترة 8 أشهر على إنشاء بعض المرتفعات 

لتخفيف السرعة ووضع اإلشارات والعامات 
الازمـــة  والتحذيريـــة  التنظيميـــة  المروريـــة 

لتحقيق السامة المطلوبة.

مواقف السيارات

ولفتت الـــوزارة إلى إدراجها مشـــروع تطوير 
شارع الشيخ حمد بمجمع 211 بالمحرق على 
خطتهـــا للســـنوات المقبلـــة، بتكلفـــة تقديرية 

تبلغ مليونا و100 ألف دينار.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى انتهائهـــا مـــن إعـــداد 
التصاميم التفصيلية للمشروع، الذي يشتمل 
على إعادة إنشـــاء شارع الشـــيخ حمد بطول 
620 متـــرا، ابتـــداء من تقاطعه مع شـــارع 10 

باتجاه الشـــمال الغربـــي، وانتهاء بتقاطعه مع 
شارع الشيخ عيسى باتجاه الشمال الشرقي، 

وتوفير مسار للدراجات الهوائية.
وذكـــرت أن أعمال المشـــروع المتوقع إنجازه 
فـــي غضـــون 10 أشـــهر تضـــم توفيـــر أرصفة 
 26 وتوفيـــر  للتشـــجير،  وأعمـــال  للمشـــاة، 
موقفـــا للســـيارات، إضافة إلى إنشـــاء شـــبكة 
لتصريف مياه األمطار، ووضع قنوات أرضية 
لســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمات مســـتقبلة، 
إلى جانب تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفير 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 
الازمـــة لتحقيق األمـــن والســـامة المطلوبة 

على الشارع.
إلنشـــاء  مشـــروًعا  الـــوزارة  خطـــة  وضمـــت 
مواقـــف للســـيارات على طريـــق 403 بمجمع 
240 بعـــراد، بتكلفـــة تقديريـــة بلغـــت 90 ألف 
دينـــار، إذ تـــم النتهـــاء مـــن إعـــداد التصاميم 

التفصيلية للمشروع.
واشتملت أعمال المشروع على إنشاء مواقف 
بالمنطقـــة،  العقـــارات  أحـــد  علـــى  للســـيارات 
وتوفيـــر األرصفـــة الجانبيـــة، وإنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار وتحســـين مســـتوى 
اإلنارة، ووضع قنوات أرضية لستخدامها من 
قبـــل الخدمات، ووضع اإلشـــارات والعامات 

المرورية التنظيمية والتحذيرية الازمة.

شارع ريا

وقالـــت الـــوزارة إن خطتهـــا تتضمـــن تنفيـــذ 
مدخل لمبنى متعدد الســـتعمالت من شارع 
الحوض الجاف بمجمع 102، بتكلفة تقديرية 

بلغت 60 ألف دينار.
إعـــداد  مـــن  النتهـــاء  تـــم  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع الذي تشـــمل 
أعماله اســـتحداث مدخل من شارع الحوض 
الجاف إلى المبنى، وتوفير األرصفة الجانبية، 
وتحســـين مســـتوى اإلنـــارة، ووضـــع القنوات 
األرضيـــة لســـتخادمها مـــن قبـــل الخدمـــات، 
المروريـــة  والعامـــات  اإلشـــارات  ووضـــع 

التنظيمية والتحذيرية الازمة.
واشـــتملت خطة الوزارة لمشروعاتها لألعوام 
)ب(  األولـــى  المرحلـــة  تنفيـــذ  علـــى  المقبلـــة 
لمشـــروع تطوير شـــارع ريا، من خال تطوير 
الشـــارع مـــن تقاطع شـــارع 13 مع شـــارع 50 
ليكـــون شـــارًعا مزدوًجـــا ذا مســـارين في كل 

اتجاه، مع توفير األرصفة الجانبية.
كلفتـــه  البالغـــة  المشـــروع  أعمـــال  وضمـــت 
التقديريـــة مليوني دينار، والـــذي تم النتهاء 
مـــن إعـــداد التصاميـــم التفصيلية له، إنشـــاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وتحســـين 
أرضيـــة  قنـــوات  ووضـــع  اإلنـــارة،  مســـتوى 
ووضـــع  الخدمـــات  قبـــل  مـــن  لســـتخدامها 
اإلشـــارات والعامـــات المروريـــة التنظيميـــة 

والتحذيرية الازمة.

تسوية الطرق

وقالـــت الـــوزارة إن خطتها للســـنوات المقبلة 
الترابيـــة  التســـوية  مشـــروع  تنفيـــذ  تشـــمل 
لطريق 5470 والطرق المحيطة به في مجمع 
254 بدلمونيـــا، بتكلفـــة تقديريـــة بلغـــت 270 
ألـــف دينـــار، حيـــث تشـــتمل أعمال المشـــروع 
علـــى أعمال دفـــان وتســـوية الطـــرق لتمكين 
اإلدارات الخدميـــة األخـــرى من مـــد خدماتها 

ولتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.
إعـــداد  مـــن  انتهائهـــا  إلـــى  الـــوزارة  ولفتـــت 
التصاميم التفصيلية لمشروع رصف الطريق 
رقـــم 1140 والطرق المحيطة به بمجمع 111 
بالحـــد، بكلفـــة تقديرية بلغت 70 ألـــف دينار، 
 4139 إلـــى جانـــب مشـــروع رصـــف طريـــق 
بمجمـــع 241 بعراد، بكلفـــة تقديرية تبلغ 110 
ألف دينار، إضافة إلى النتهاء من 70 % من 
التصاميم التفصيلية لمشروع رصف الطريق 
1117 والطـــرق  1121 والطريـــق رقـــم  رقـــم 
المحيطة به بمحمع 111 بالحد بكلفة تقديرية 
تبلـــغ 400 ألـــف دينـــار، والنتهـــاء 70 % مـــن 
التصاميم اتفصيلية لمشـــروع رصف الطريق 
2853 والطرق المحيطة به بالبسيتين بتكلفة 

تقديرية بلغت 50 ألف دينار.
وتشمل أعمال المشروعات إنشاء الطرق ومد 
شبكة لتصريف مياه األمطار، وتوفير اإلنارة، 
ووضع قنـــوات أرضية لســـتخدامها من قبل 
والعامـــات  اإلشـــارات  ووضـــع  الخدمـــات، 

المرورية التنظيمية والتحذيرية الازمة.
وضمـــت خطة الـــوزارة لمشـــروعاتها لألعوام 
من 2022 وحتى 2026 مشروع تطوير طرق 
262 بدرة المحرق، إذ تشمل أعمال المشروع 
إنشـــاء الطـــرق ومـــد شـــبكة لتصريـــف ميـــاه 
األمطار، وتوفير اإلنارة ووضع قنوات أرضية 
ووضـــع  الخدمـــات،  قبـــل  مـــن  لســـتخدامها 
اإلشـــارات والعامـــات المروريـــة التنظيميـــة 

والتحذيرية الازمة.
وبلغـــت الكلفـــة التقديرية للمشـــروع الذي تم 
النتهاء من 20 % مـــن التصاميم التفصيلية 

له نحو مليون و700 ألف دينار. 

20 مشروع طرق بأم المدن حتى 2026 بـ 11 مليون دينار
1.7 مليون دينار لتطوير طرق درة المحرق... “^” تنشر خطة “األشغال”:

@albiladnews

محمد الستراوي

سيد علي المحافظة

خطة مشاريع طرق 

المـــحــــــــــرق
لألعوام (2022 – 2026)

أوًال: مشاريع قيد التنفيذ

ثانيًا: مشاريع قيد المناقصة

ثالثًا: مشاريع الرصف والتسوية الترابية:

رابعًا: مشاريع الطرق المستقبلية ومواقف السيارات

تطوير شارع ريا 

تطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 46 وإنشاء طريق 
خدمة على شارع  46 مع مواقف للسيارات ومواقف 

للسيارات على طريق 4338 

650,000 دينار

إنشاء منفذين جديدين لمجمع 202
300,000 دينار

إعادة تأهيل طرق بالبسيتين والمحرق
325,000 دينار

1,700,00 دينار

 تطوير طرق مجمع 245 بعراد 
1,050,000 دينار

 استحداث مدخل من شارع الشيخ عيسى إلى شارع 1 
ومخرج من شارع 1 إلى شارع المطار بالقرب من مجمع الواحة 

200,000 دينار

400,000 دينار
تطوير شارع الدير والطرق المحيطة به

تسوية طريق 5470 والطرق المحيطة به بمجمع 254 
بدلمونيا

270,000 دينار

تطوير شارع الشيخ عيسى بن راشـــد آل خليفــة 
وطريق 5441 بقاللي

700,000 دينار
تطوير شارع الشيخ حمد بالمحرق

1,100,000 دينار

إنشاء مواقف السيارات على طريق 4033 مجمع 240 
بعراد

90,000 دينار

تطوير شارع ريا المرحلة األولى (ب)  
رصف الطرق النهائية للمناطق التي ال توجد بها 2,000,000 دينار

خدمة صرف صحي لمجمع 262 بدرة المحرق

1,700,000  دينار

عمل مدخل لمبنى متعدد االستعماالت من شارع 
الحوض الجاف

60,000 دينار

رصف طريق 2853 بالبسيتين والطرق المحيطة به
50,000 دينار

رصف طريق 1121 وطريق 1117 بالحد والطرق 
المحيطة به

400,000 دينار

رصف طريق 419 بعراد 
110,000 دينار

 رصف طريق 1140 بالحد والطرق المحيطة به
70,000 دينار

سيدعلي المحافظة

^قـــال رئيـــس لجنة الخدمـــات والمرافـــق العامة بمجلس المحـــرق البلدي 
فاضل العود إن وزارة األشـــغال أدرجت مشـــروًعا لتطوير شارع الدير والطرق 
المحيطة به على خطتها للتنفيذ خال العامين 2022 و2023 بتكلفة تقديرية 

بلغت 400 ألف دينار.
وأشـــار العـــود إلى أن المشـــروع بلـــغ مرحلة إعـــداد وثائق المناقصـــة، إذ من 
المتوقع أن يبدأ المشروع في سبتمبر المقبل على أن يستغرق العمل عليه 

نحو 6 أشهر.
رًة من قبل وزارة  وأشـــار العود إلى أن هذا المشروع يأتي استجابًة مقدَّ
األشـــغال لتلبية احتياجـــات أبناء الدائرة السادســـة بمحافظة المحرق، 
واســـتكمالً لجهـــود الرتقاء بمســـتوى البنيـــة التحتيـــة للمنطقة، والتي 
جرى بشأنها رفع عدد من المقترحات والمطالبات عبر المجلس البلدي.

400 ألف دينـــار لتطويــر 
شارع الدير والطرق المحيطة

استجابة لتطلعات أبناء المنطقة واستكماالً لجهود تطوير البنية التحتية... العود:

فاضل العود

استبدال أسفلت شارع 
ريا على امتداد 1.2 

كيلومتر

إعادة تأهيل طرق 
5 مجمعات بالمحرق 

والبسيتين

1.1 مليون لتطوير شارع 
الشيخ حمد بالمحرق 

بطول 620 مترًا
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دعــا عــدد مــن المترشــحين المتوقعين لخــوض االنتخابات البلديــة المقبلة 2022 عبــر “البالد” 
إلى ضرورة وجود الصالونات النسائية باألحياء السكنية، الفتين إلى أن هناك حاجة لزيادة 
عددها في بعض المناطق مع ضبط األسعار، وفيما يلي أبرز ما جاء عن المستطلعة آراؤهم:

ضبط األسعار

أوضـــح المترشـــح البلدي المتوقع عـــن الدائرة 
حســـين  الشـــمالية  بالمحافظـــة  السادســـة 
فـــي  النســـائية  “الصالونـــات”  أن  عبدالعزيـــز 

الدائرة السادسة )عالي وإسكان عالي( بحاجة 
إلـــى زيـــادة مـــن أجـــل خلـــق روح المنافســـة 
بجانـــب الخدمـــات مع ضبـــط األســـعار، وذلك 
لمصلحة القاطنين في المنطقة، مردفًا بشـــرط 
أن يكـــون موقـــع الصالـــون فـــي مبنـــى تجاري 
ال ســـكني، بحيـــث تكـــون هنـــاك عـــدة مواقف 
لزوار الصالون ومن باب تفادي مشكالت 
المواقف كما هـــو حاصل في أكثر 
المجمعات الســـكنية التي تكتظ 
بالســـيارات، مبينـــًا أنـــه البد من 
الصالونـــات  موظفـــات  بحرنـــة 
والحرص علـــى مراقبتهـــن لضمان 

النظافة والتعقيم وبشكل دوري.

فرص عمل

ولفـــت المترشـــح البلـــدي المتوقع عـــن الدائرة 
الرابعـــة بمحافظـــة المحـــرق هاشـــم الســـادة 
لمثـــل  بحاجـــة  المنطقـــة  أن  إلـــى 
هـــذه المشـــاريع لخدمـــة أهالـــي 
فرصـــة  أنهـــا  مؤكـــدًا  المنطقـــة، 
وخصوصـــًا  األســـعار  لتقليـــل 
فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي تشـــهد غـــالء 
في األســـعار بحســـب قوله، بحيث تســـاهم 
الصالونـــات فـــي إيجـــاد فرص عمـــل للباحثين 

عن عمل مما يحد من نسب البطالة. 
أمـــا بخصـــوص الرفـــض أو الســـماح لمثل هذا 
المشـــروع، فأكد أن المجلس البلدي ال يعارض 

أو يرفـــض مشـــروعًا إال بســـبب، ذاكـــرًا علـــى 
ســـبيل المثـــال إذا كان المـــكان غيـــر مناســـب 
ويســـبب إزعاجـــًا ألهالـــي المنطقة، ســـواء في 
بـــأن هنـــاك  هـــذا المشـــروع أو غيـــره، منوهـــًا 
اعتبـــارات للمشـــروع وموقعـــه إن كان المكان 
مناســـبًا ســـتتم الموافقة عليه، إضافـــة إلى ما 

يصب في منفعة المواطنين. 

الخصوصية أواًل 

إلى ذلك أبدى العضو البلدي بالدائرة التاســـعة 
بالمحافظـــة الجنوبية المحامي طالل البشـــير 
عـــدم ممانعته إلبقاء الصالونات النســـائية في 
األحيـــاء الســـكنية، حفاظـــًا علـــى خصوصيـــة 
المـــرأة، مســـجالً اعتقاده بأن المجلـــس البلدي 
لن يوصـــي بقرار وقـــف تراخيـــص الصالونات 
النســـائية فـــي األحيـــاء الســـكنية، مردفـــًا أن 
الصالونـــات  إلبقـــاء  معارضـــًا  ســـيكون  ذلـــك 
النســـائية في األحياء الســـكنية باإلضافة إلى 
االشـــتراطات المعمـــول بهـــا لمزاولة األنشـــطة 
ذات الطبيعـــة الخاصة باألحياء الســـكنية وأن 
تكون تراخيص الصالونات النســـائية الجديدة 
علـــى الشـــوارع التجاريـــة؛ وذلـــك للحـــد مـــن 

ظاهرة التذمر وشـــكاوى الجيران في المناطق 
المعتمـــدة  االشـــتراطات  حســـب  الســـكنية 
لتراخيـــص األنشـــطة ذات الطبيعـــة الخاصـــة 
بالعقارات غير المطلة على الشوارع التجارية.
وأشـــار البشـــير إلـــى أنـــه تـــرد للبلديـــة العديـــد 
ذات  لألنشـــطة  الترخيـــص  طلبـــات  مـــن 
الطبيعـــة الخاصة بالعقارات غيـــر المطلة على 
الشـــوارع التجاريـــة بالمناطـــق الســـكنية مبينًا 
أن بعضهـــا لتراخيـــص جديـــدة، عـــالوة علـــى 
أن هنـــاك قـــرارًا وزاريـــًا ســـابق بالســـماح بفتح 
الصالونات النســـائية في األحياء الســـكنية مع 
اشـــتراط موافقة الجيـــران المحيطين وتوفير 
مواقـــف للســـيارات، الفتـــًا إلـــى أن كثيـــرًا مـــن 
األهالـــي يفضلون إبقـــاء الصالونات النســـائية 
فـــي األحيـــاء الســـكنية، وذلـــك للحفـــاظ على 
خصوصيـــة المـــرأة ومراعـــاة للقيـــم واألعراف 
األخـــــرى  لالشـــتراطات  باإلضافـــة  والتقاليـــد 
المعمـــول بهـــا لمزاولـــة األنشـــطة ذات الطبيعة 

الخاصة باألحياء السكنية.
أن  أظهـــرت  الدراســـات  أحـــدث  بـــأن  أفـــاد  و 
قطـــاع التجميـــل واحـــد مـــن أفضل المشـــاريع 
المســـتقبلية، مبينـــًا أنه يمكنـــه أن يوفر فرص 

عمل ســـانحة للمواطنات، كمـــا أن لديه القدرة 
على التكيف مع الوضع االقتصادي للفرد.

وقال البشير على الرغم من معرفة المستهلكين 
باألسعار خالل تلك الفترة، إال أنهم ال يتوقفون 
عن اإلنفاق على مراكـــز التجميل والصالونات. 
وقد يكون هذا المشـــروع من أفضل المشـــاريع 
أو  إنجازهـــا  الصغيـــر  للمســـتثمر  يمكـــن  التـــي 
االنخـــراط فيها بقوة. فال بد مـــن التكاتف بين 
المجالـــس البلديـــة ووزارة البلديـــات للتنظيـــم 
في إعطاء التراخيص للصالونات النسائية في 

األحياء السكنية.

زيادة األعداد

مـــن جهتـــه، ذكـــر المترشـــح البلـــدي المتوقـــع 
عـــن الدائـــرة العاشـــرة بالمحافظـــة الشـــمالية 
راشـــد الـــذوادي أن عـــدد الصالونات النســـائية 
فـــي الدائرة قليـــل، مبينًا أنه يجـــب أن تتوافر 
بأعـــداد أكثر، مؤكدًا أهمية تواجدها بالمناطق 
الســـكنية موضحـــًا أنه ليس لهـــا من أضرار من 
بعض المشـــاريع األخرى، منوهـــًا بأنه يجب أن 
تكـــون هـــذه الصالونـــات قريبة لربـــات البيوت 

وغيرهم من ذوي االحتياجات األخرى.

لزيادة عدد “الصالونات” النسائية فـي بعـض الدوائـر
دعوا إلبقائها في األحياء السكنية... مترشحون بلديون عبر “^”:

راشد الذواديطالل البشير هاشم السادة حسين عبدالعزيز

موظف بالمطار يترشح بالحد: المجالس السابقة ضعيفة
النائب الحالي أحرز 5246 صوتاً في االنتخابات الماضية

أعلـــن موظـــف شـــركة خدمـــات مطار 
البحريـــن )بـــاس( فهد ربيعة الترشـــح 
برلمانيـــًا عن الدائرة الثامنة بمحافظة 

المحرق وتحديدا منطقة الحد.
وبين لــ “البالد” أن ترشحه جاء بسبب 
ضعف المجالس الســـابقة مما أدى إلى 
ضياع مطالب الشعب وزياده األعباء 

من ضرائب، على حد وصفه.
يذكـــر أن الدائـــرة الثامنـــة بمحافظـــة 

المحـــرق يمثلهـــا حاليا النائب يوســـف 
الـــذوادي الحاصـــل علـــى 5246 صوتا 
بينمـــا  الماضيـــة،  االنتخابـــات  فـــي 
عبدالرحمن بوعلي نال 3731 صوتا و 
فـــي الوقت الحالي أبدى نية الترشـــح 
فيهـــا بجانـــب ربيعـــة كل مـــن أحمـــد 
المسلم، سمير خادم، عمار آل محمود، 
محمـــد المالكـــي، رائد األحمـــد و علي 

يوسف الذوادي القطان. فهد ربيعة 
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رسالتي للمترشحين... ال تصعدوا على أكتاف النواب الحاليين
ال تبرزوا عضالتكم... وابتعدوا عن المهاترات

لنّيـــة  يســـتعد  البعـــض  بـــدأ   ^
المقبلـــة ســـواء  الترشـــح لالنتخابـــات 
نيابيـــا أو بلديا، وبدأ الناس خالل هذه 
الفترة يعبرون عن وجهات نظرهم من 
خالل تقييمهم الشخصي ألداء أعمال 
أعضـــاء المجلـــس الحالي، وهنـــا يكثر 
التســـاؤل بــــ “لمـــاذا؟”، لمـــاذا لم يشـــبع 
المجلس الحالي رغبات الناس؟ ولماذا 
يرشح البعض أنفسهم في الوقت الذي 
يكتـــظ الشـــارع بأحاديث ناقمـــة  تعبر 
عن ســـخطها فـــي أداء أعمـــال أعضاء 
يواجـــه  ولمـــاذا  الحالـــي؟  المجلـــس 
بعـــض النـــاس أولئك الذيـــن أعلنوا نية 
ترشحهم برغبتهم لمقاطعة التصويت 

للمرشحين؟.. ولماذا؟.. ولماذا؟
 مـــن وجهة نظري أجـــد أن قوله تعالى 
“و ال تـــزر وازرة وزر أخـــرى” دليل على 
أال نحّمـــل أخطاء البعض أو تقصيرهم 
علـــى أنـــاس آخريـــن، ولننظـــر لألمـــور 
بجديـــة ومنطقّيـــة، ونضـــع يقيننا بالله 
تعالـــى “إن هللا ال يغيـــر مـــا بقوم حتى 
يغيـــروا ما بأنفســـهم”، فال تســـتنقصوا 
عمل أحد و ال بمقدار أحد ولعل القادم 

فيه الخير بإذن هللا.
إن  الحالـــي  المجلـــس  فـــي  النـــواب 

قّصروا فـــي جانب ما، فهـــم أيضا البد 
و أن يكون لهم جانب إيجابي في أمر 
آخـــر ، وعلـــى  أعضاء المجلـــس القادم 
مراجعة أداء وأعمال المجلس الحالي 
ومحاولـــة تعديلـــه وتطويـــره ومراقبة 
عليهـــا  والوقـــوف  القصـــور  عناصـــر 
ومحاولـــة تعديلهـــا بمـــا يتناســـب مـــع 

طموحات الشعب وإرادتهم الشعبية.
و علـــى المرشـــحين علـــى أال يصعـــدوا 
النـــواب الحالييـــن مـــن  فـــوق أكتـــاف 
خـــالل اســـتنقاص عملهـــم أو اإلشـــارة 
إلى كل ما يســـيء إليهـــم حتى يبرزوا 
عضالتهـــم ليظهـــروا  أنفســـهم للنـــاس 
كهدية مغلفة بغالف جميل وقد يكون 

محتواهم مثل سابقيهم مستقبال.
ونحـــن اليوم كما نحـــن متأكدين تماما 
مـــن وعـــي الناخبين، فنحـــن نتمنى أن 
يكـــون الوعي فـــي التعبير عـــن آرائهم 

دون التجريح بأحد.
تحـــاول  التـــي  التعليقـــات  وكثـــرت 
أن تحبـــط ممـــن لديهـــم نيـــة الترشـــح 
ليتراجعوا عن هذه الخطوة، وأصبحت 
وســـائل التواصل أشبه بســـاحة حرب 
يقتنـــص فيها البعـــض الفرصة للتهجم 
علـــى الشـــخص الذي سيرشـــح نفســـه 

لصـــوت  ممثـــال  ســـيكون  أنـــه  ونســـي 
الشعب واإلرادة الشعبية يوما ما، وأن 
مرشح اليوم يختلف عما هو باألمس.

ونســـينا أن بتكاتفنا ومشاركتنا اآلراء 
ووقوفنـــا مـــع بعضنا ســـيأتى ثمره ولو 

بعد حين.
أيها المرشـــح وأيهـــا الناخب كال منكما 
والوطـــن،  المواطـــن  مصلحـــة  هدفـــه 
وكل منكمـــا لـــه آمالـــه التـــي يحلم في 
أن لـــو تكون عصـــا ســـحرية يغير فيها 
مواقع القصور والخلل ليخلق مجتمعا 
متطلبـــات  يلبـــي  متطـــورا  مزدهـــرا 
الشـــعب وإرادتهم، فتعاونوا و تكاتفوا 

وابتعـــدوا المهاتـــرات التـــي ال تجـــدي 
نفعـــا، بـــل تســـتنزف منـــا جهـــدا ووقتا 
وتســـلب منا كيفية التفكيـــر بإيجابية؛ 
للوصول لحلول يبتغيها الكل وتساهم 
فـــي حـــل المشـــاكل التـــي يعانـــي منها 

الشعب.
 اجلســـوا مع مرشـــحكم و استشـــعروا 
صدقـــه وفكـــره ومنطقيتـــه وواقعيـــة 
برنامجـــه االنتخابـــي و مـــدى معرفتـــه 

بقضايا ومشاكل دائرته والمجتمع.
مـــا  كل  يراعـــي  أن  المرشـــح  وعلـــى 
يستجد على ســـاحة دائرته ومجتمعه 
من ظروف و تغيرات ويكون على علم 
ودرايـــة تامـــة باحتياجـــات وتطلعـــات 
وقضايا أبناء دائرته وليكون كل طرف 
عضيـــد لآلخـــر عبـــر مشـــاركة حقيقية 

لآلراء واالقتراحات و الحلول.
والبـــد من بناء الثقة بين الطرفين؛ من 
أجل تقـــدم المجتمع وتطوره ومن هنا 

سيبدأ التغيير لألفضل بإذن هللا.

فاطمة أحمد
مترشحة نيابية متوقعة عن الدائرة 
العاشرة بمحافظة العاصمة

فاطمة أحمد 
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علي حاجي

يسعى لتوظيف 
أهالي الدائرة 

ومتابعة الطلبات 
اإلسكانية المتأخرة
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أبـــدى عضـــو المجلـــس البلـــدي 
بالدائـــرة العاشـــرة بالمحافظـــة 
الدوســـري  حـــزام  الجنوبيـــة 
رغبته بالترشـــح مجـــددًا؛ بغية 
وخدمـــة  المســـيرة  اســـتكمال 
أهالي الدائرة ومملكة البحرين.
يذكـــر أنـــه فـــاز بالتزكيـــة فـــي 
االنتخابـــات الماضية وبالدائرة 
بذاتهـــا التـــي تغطـــي مناطـــق: 
الصمـــان،  جـــدر  أم  القريـــن، 
الشـــبك،  الرميثـــة،  الجســـيرة، 

إلـــى دّرة  جـــزر حـــوار وصـــوالً 
البحرين.

الدوسري معاوداً الترشح
لـ“استكمال المسيرة”

حزام الدوسري

منال الشيخ

يعتزم رجـــل األعمـــال علي حاجي 
النيابيـــة  لالنتخابـــات  الترشـــح 
المقبلة عـــن الدائرة الثانية عشـــرة 

بالمحافظة الشمالية. 
أن  “البـــالد”  لـــــ  حاجـــي  وأوضـــح 
ترشـــحه يأتي بتشـــجيع من  أهالي 
الدائـــرة و مـــن أجـــل الســـعي فـــي 
توظيـــف أهالـــي الدائـــرة ومتابعـــة 

الطلبات اإلسكانية المتأخرة. 
تغطي  بذاتها  االنتخابية  الــدائــرة 
ــان، الــمــالــكــيــة  ــ ــرزكـ ــ دمـــســـتـــان، كـ
محمود  النائب  ويمثلها  واللوزي 
البحراني الحاصل على 2590 
الماضية.  االنتخابات  صوتًا 
ــوقــت الــحــالــي،  أمـــا عــن ال
بجانبه  فيها  فيترشح 
كــــــل مــــــــــن:  مــحــمــد 
الـــحـــمـــيـــدي، عــلــي  
فــــــــردان، حــســن 

رضــــي   ، ــيــــة  عــــطــ
ومريم  السماك 

مدن.

علي حاجي يترشح نيابيًا بالمالكية
منال الشيخ

محمود 
البحراني 
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Hussain

Peace be upon you, O Aba Abdulla
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Vacancies Available

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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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 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830909 or info@esmaelylenzohm.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 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

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

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

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

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

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BABA RAMADAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39064201 or BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

SULTAN BAHADAR AUTO PARTS & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39876220 or XRAYAUTO21@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 

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

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

NEW MILLENNIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17213355 or WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39497776 or ALIIALSAFI89@GMAIL.COM 

LEARN TO GROW EDUCATIONAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39441194 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33379322 or SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

AASHISH MARBLE STONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36503704 or HERALAKUMAWAT123@GMAIL.COM 

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33122420 

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

R R R PLUS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38394520 or NIVIYA123@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36175823 or BHASIF469@GMAIL.COM 

AHTSHAM TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.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 

SARAH MUNEER CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@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 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM 

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

 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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

OMAR KHALED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM 

JASIM M. ALI H. ALMERZOOQ(BARAKAT HABIB-8258) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39171580 or aaryash89@gmai.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 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.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 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17830909 or info@esmaelylenzohm.com 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39565505 or SAYEDHMA@HOTMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17277360 or aliam@batelco.com.bh 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39653315 or EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ABNAA ALWATAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 32073500 or ABNAALWATTANTAILORING@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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17591881 or AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39626611 or maaasd@batelco.com.bh 

HAVANA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36300630 or DR_ALKHALIFA@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36777517 or admin@almujannah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

LA DIVANS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33252560 or HUSSAINALLAWY@GMAIL.COM 

RIGHT CALORIES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38886808 or ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM 

RIGHT CALORIES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38886808 or ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM 

Khushab baker 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33891787 or ZAKIRAWAN1964@GMAIL.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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34032617 or febin@promagbahrain.com 

RANWA STONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 17695267 or JINESH71@GMAIL.COM 

INTER CITY PROPERTIES AND PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 36402727 or intercityprojects@gmail.com 

A.H.M AUTO SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or SARDARGROUP254@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Drilling Consultants Europe LTD Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36426464 or OFFICE@DCLTUNNELING.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Wazzap Dog 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33657657 or MOTASEM.YACOB@GMAIL.COM 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

AL HOMSI PROPERTIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 33093266 or HOMSI001@HOTMAIL.COM 

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

 PLUMBER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36029303 or tangiencecc@gmail.com 

Madeleine beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 35165478 or AHMED.JASSEM.2012@HOTMAIL.COM 

ALNAINOON Alternative Medicine center 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17590855 or A.ALNAINOON@GMAIL.COM 

WORLD COOL HEAT AND AIR CONDITIONING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM                
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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 

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17896390 or ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

SUMMERLAND STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17874846 or RALAWADHI@YAHOO.COM 

SUMMERLAND STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17874846 or RALAWADHI@YAHOO.COM 

ALARAB CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39669859 or BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM 

SOHAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39220501 or JAPAN.10@LIVE.CO.UK 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38406711 or SAMKV@MACBH.COM 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39873123 or ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39875848 or HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17626183 or hr.bahrain@almarai.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 

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

 DRIVER
 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 

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 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17321000 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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

FAREEDA MOHAMED EBRAHIM ALHUSAINI 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17440032 or ABDULLA.KAZIM1@GMAIL.COM 

Bayanco Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 77370909 or BAYANCOGM@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

DYNAMICS SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 COMMUNICATION  TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17295603 or KENNEDY@DYNAMICSSOLUTIONSGROUP.COM 

RASEEL BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33862344 or HASSAN14843@HOTMAIL.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

FAKHAR AL ARAB TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888675 or ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

313 HIGH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33976637 or ZAHRAG346@GMAIL.COM 

Decoration Style Advertising 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33633332 or DECORATIONSTYLE@HOTMAIL.COM 

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33339103 or info@vangogh-designs.com 

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 33339103 or info@vangogh-designs.com 

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

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ABU JAWAD KIYAZI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34332525 or ABU.JAWAAD93@GMAIL.COM 

ANURA Informatics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38440037 or byjuabrao@gmail.com 

100 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 39479788 or ALIRAYAMI@GMAIL.COM 

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

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 66677740 or ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

EMAN VETERINARY CLINIC WLL 
has a vacancy for the occupation of

 VETERINARIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39442210 or emanvetclinic@gmail.com 

MACRAN STAR GENERAL TRADE CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39596919 or UMABDULLAH277@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.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 

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 

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

 RIGGER
 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

 WORKER
 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

 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 

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.BH 

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 

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

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

Wald aldeerah laundry 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 36886645 or HASSANALI4591@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 

ZESHAN INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34342810 or ABBAS307@YAHOO.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 

BATELCO FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36363931 or ahmed.alkhayyat@btc.com.bh 

MEMORIES CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 37778137 or LT-70@HOTMAIL.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 

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 77665555 or K.ALTAHER@DCOREBH.COM 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 77665555 or K.ALTAHER@DCOREBH.COM 

MODERN CITY FOR FABRICATED METAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39441845 or samidcargo@gmail.com 

FASHION SENSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

LIMITED SPARE PARTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66910660 or A.ALSHAMLAN@HOTMAIL.COM 

EVER SHINE FAST WAY CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66627665 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

NAHWAND FOR MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36241450 or MOHDFTOUNI@YAHOO.COM 

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM 

MAINTENANCE MASTERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38229973 or HEROJAVED93@GMAIL.COM 

MUNIR MOHAMMED AL SHAKHURI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33151248 or INFO@MMSGCC.COM 

LUMEE STREET RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

ALMOSES TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 32141818 or lawrenceraj13@gmail.com 

QOTUF ALSHAM SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33354412 or F-201080@HOTMAIL.COM 

966 PERFORMANCE - AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32184442 or A.JOAIB@HOTMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

MONDIAL FOR PULLING CARS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
 suitably qualified applicants can contact
 33943334 or WQASCARGO@GMAIL.COM 

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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

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 
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العربية.نت

أكــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد بــن مبــارك أمــس االثنيــن دعــم الحكومة 
اليمنية ألي فرصة لتمديد الهدنة التي ترعاها األمم المتحدة في بالده. وقال 
بــن مبــارك خــالل مؤتمــر صحافي مشــترك مع نظيــره األردني أيمــن الصفدي 
في عّمان إن “أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة أو لمناقشــة فقرات وعناصر 

أخرى ستقود إلى التوجه لسلم مستدام وليس لحرب أخرى سنكون معها”.

وأضـــاف أن أي إجـــراءات تقود إلى 
تخفيف معاناة اليمنيين في المناطق 
الحوثييـــن  لســـيطرة  الخاضعـــة 
“ســـنكون معها ولكن يجب أن تكون 
على األســـس المتفق عليها”. وشـــدد 
الوزيـــر اليمنـــي على االســـتمرار في 
التعاطي اإليجابي مع الهدنة وجعل 
تعـــز “اختبار ســـام حقيقًيا” لجماعة 
الحوثـــي. وتابع “يدنا ممـــدودة نحو 

الســـام واليـــد األخـــرى للدفـــاع عن 
اليمنـــي وعـــن  الشـــعب  مســـتحقات 

كافة التراب اليمني”.
واتهـــم بـــن مبـــارك الحوثييـــن بعدم 
اتفـــاق  فـــي  رئيـــس  بشـــق  االلتـــزام 
الطـــرق  فتـــح  إعـــادة  وهـــو  الهدنـــة 
المؤديـــة إلى مدينة تعـــز المحاصرة 
مـــن  تتنصـــل  الميليشـــيا  إن  قائـــًا: 

التزاماتها.

الحكومة اليمنية تؤكد دعم أي فرصة لتمديد الهدنة

فيينا ـ وكاالت

أفـــاد مــســؤول أوروبـــي فــي فيينا، 
ــم تــقــديــم  ــ ــه ت ــ ــس االثـــنـــيـــن، أنـ ــ أمـ
إيــران،  مــع  لاتفاق  النهائي  النص 
تقرر،  أن  المعنية  للعواصم  ويترك 
المشاركة  الــوفــود  أن  ــى  إل مــشــيــًرا 
ستغادر  النووية  المفاوضات  فــي 

خال ساعات، فيما أفادت وكالة 
أن  الرسمية  اإليرانية  “إرنــا” 

الصيغة  تبحث  طــهــران 
ــمــقــدمــة  األوروبــــــيــــــة ال
الـــنـــووي، وأن  لــاتــفــاق 

الــمــفــاوضــيــن اإليــرانــيــيــن 
مع  طــهــران  إلــى  سيعودون 

اختتام محادثات فيينا.
ستقدم  إنــهــا  ــران  إيـ قــالــت  وقبلها، 
النص األوروبي  آراء إضافية على 

لاتفاق النووي.
ونقلت وكالة مهر اإليرانية لألنباء 
ــيـــن، عن  ــنـ فـــي وقــــت ســـابـــق، االثـ

مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه 
إلــى مرحلة  الــوصــول  بعد  يتم  لــم 
االنتهاء  عــن  الحديث  فيها  يمكن 

من نص االتفاق النووي.
الــوكــالــة أن تــصــريــحــات  وذكـــــرت 
الـــمـــســـؤول، الــــذي لـــم تــكــشــف عن 
اسمه، جاءت ردا على صحيفة 
التي  جــورنــال  ستريت  وول 
ــت إعـــــــــداد الـــنـــص  ــحــ رجــ
الــنــهــائــي لـــاتـــفـــاق في 
الساعات  “خــال  فيينا 

القليلة المقبلة”.
ــا لـــدى  ــدوب روســـــيـــ وقــــــــال مـــــنـــ
فيينا  فـــي  ــة  ــيـ ــدولـ الـ ــمــنــظــمــات  ال
ــوم األحــد  مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف يـ
بــرنــامــج  حــــول  ــفـــاوضـــات  ــمـ الـ إن 
االتجاه  فــي  “تسير  الــنــووي  إيـــران 

الصحيح”.

إيران تبحث الصيغة األوروبية المقدمة لالتفاق النووي
واشنطن - وكاالت

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
أنتوني بلينكن، أمـــس االثنين، أن 
أميـــركا ال تبحـــث عن نـــزاع مع أي 
طـــرف، وذلك تعليقـــا على رد فعل 
الصين على زيارة رئيســـة مجلس 
النواب األميركي، نانسي بيلوسي، 

األخيرة، إلى تايوان )الصين(.
وقـــال بلينكن خال مؤتمر 

فـــي  عقـــده  صحافـــي 
“نحن  إفريقيا  جنـــوب 
ال نبحـــث عن نزاع في 

أي مكان”.
زيـــارة  أن  بلينكـــن  وأكـــد 

بيلوسي األخيرة إلى تايوان 
ســـلميا،  طابعـــا  حملـــت  )الصيـــن( 
زاعمـــا أن “رد فعـــل الصيـــن تجـــاه 
العســـكرية  والخطـــوات  تايـــوان 
التـــي اتخذتهـــا ردا علـــى الزيـــارة 

السلمية لبيلوسي غير مجدية”.

واعتبر وزيـــر الخارجية األميركي 
مـــع  التعـــاون  الصيـــن  رفـــض  أن 
الواليـــات المتحـــدة بشـــأن قضايا 
زيـــارة  علـــى  ردا  المنـــاخ،  تغيـــر 
بيلوســـي، “أمـــر مخيـــب لآلمـــال”، 
مشـــيرا إلـــى أن بكين بهـــذا القرار 
“ال تعاقـــب واشـــنطن فقـــط، بـــل 
تعاقب العالم بأســـره، الســـيما 

الدول النامية”.
الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
يـــي،  وانـــغ  الصينـــي، 
مـــن  أنـــه  األول،  أمـــس 
الطبيعـــي أن ترد باده بحزم 
على زيارة رئيســـة مجلس النواب 
األمريكـــي نانســـي بيلوســـي إلـــى 
تايـــوان، مبينـــا أن التدريبات التي 
يجريهـــا الجيش الصيني شـــفافة 
ومهنيـــة وتتماشـــى مـــع القانونين 

الصيني والدولي.

بلينكن: واشنطن ال تبحث عن نزاع مع الصين
أنطاكيا - وكاالت

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
بـــاده علـــى  أردوغـــان، إصـــرار 
إقامـــة منطقـــة آمنـــة بعمـــق 30 
كلم في شمال ســـوريا، وتطهير 
فيهـــا  يتغلغـــل  التـــي  المناطـــق 

“اإلرهابيون”.
وقـــال أردوغان، في تصريحات 

متلفزة، أمـــس االثنين “ما 
زلنا مصرين على إقامة 
منطقـــة آمنة بعمق 30 
كلم في شمال سوريا.. 

وسنطهر المناطق التي 
يتغلغل فيهـــا اإلرهابيون 

في سوريا”.
وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية 
الشعب، المدعومة من الواليات 
إرهابيـــة  مجموعـــة  المتحـــدة، 
وتعتقد أن لها صات بمتمردين 
محلييـــن. وتـــم تعليـــق هجـــوم 

تركي في شمال سوريا منذ عام 
2019 عقـــب التوصـــل التفاقين 
لوقـــف إطـــاق النـــار، بوســـاطة 

الواليات المتحدة وروسيا.
وهـــدد أردوغـــان مطلـــع يونيـــو 
الماضي، بشـــن هجوم عســـكري 
وشـــيك علـــى تنظيـــم “قســـد” 
شمال شرقي سوريا يشمل 
مناطق منبج وتل رفعت 
لســـيطرة  الخاضعتين 

“قسد”.
أنقـــرة  ونفـــذت 
فـــي  متعـــددة  عمليـــات 
العـــام  منـــذ  ســـوريا  شـــمال 
2016، وســـيطرت علـــى مئـــات 
األراضـــي  مـــن  الكيلومتـــرات 
حمايـــة  وحـــدات  واســـتهدفت 
الشعب على الرغم من معارضة 

موسكو.

تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

الحكومة األلمانية: 
أمامنا أشهر صعبة

صّرح المتحدث باسم الحكومة األلمانية ستيفن 
أوالف  األلــمــانــي  الــمــســتــشــار  أن  هــيــبــيــســتــريــت 
أنابيب  خــط  تشغيل  إمكانية  يستبعد  شولتز، 
حــدوث موقف  فــي حالة  2، حتى  نــورد ستريم 

صعب في األشهر المقبلة.
ــيــة، أمـــس االثــنــيــن،  ــمــان ــرت الــحــكــومــة األل ــ وذكـ
نقص  لمواجهة  صعبة  أشــهــر  أمــامــهــا  الــبــالد  أن 

إمدادات الغاز، بحسب وسائل إعالم محلية.
وزار المستشار األلماني السابق غيرهارد شرودر 
بالرئيس  والتقى  الماضي  يوليو  أواخــر  موسكو 
الروسي فالديمير بوتين لمناقشة قضايا الطاقة.

تبادل تهم بين موسكو وكييف بقصف زابوروجيا... وتحذير من كارثة نووية

روسيا: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا... والسالم وفقًا لشروطنا
الرئيـــس  حلفـــاء  أقـــرب  أحـــد  قـــال 
فاديميـــر بوتين إن روســـيا ســـتحقق 
فـــي أوكرانيـــا  الصـــراع  فـــي  أهدافهـــا 
أن  مـــن  محـــذرًا  الخاصـــة،  بشـــروطها 
األجـــل  طويلـــة  خطـــة  لديـــه  الغـــرب 
لتدمير روســـيا. واتهم الكرملين، أمس 
االثنيـــن، القوات األوكرانيـــة بالوقوف 
خلـــف قصـــف أكبـــر محطـــة نووية في 
أوكرانيا وأوروبـــا، محذرًا من “عواقب 
كارثيـــة” علـــى أوروبا، فـــي وقت تتهم 
كييف الجيش الروسي بقصف منشآت 

المحطة.
الكرمليـــن،  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
للصحافييـــن  بيســـكوف،  ديمتـــري 
إن قصـــف موقـــع محطـــة زابوروجيـــا 
النوويـــة “مـــن قبـــل القـــوات المســـلحة 
األوكرانيـــة.. قد ينطـــوي على خطورة 
قصوى”، و”قد تكون له عواقب كارثية 
فيهـــا  بمـــا  شاســـعة  لمنطقـــة  بالنســـبة 

األراضي األوروبية”.
وأضاف أن روســـيا “تنتظـــر من الدول 
التي لهـــا تأثير على القادة األوكرانيين 
تواصـــل  لمنـــع  نفوذهـــا  تســـتخدم  أن 

عمليات قصف مماثلة”.
وقالت الخارجية الروسية إن أوكرانيا 
تريـــد منـــع وصـــول موظفـــي الوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيا.

أن  الروســـية  الخارجيـــة  وأضافـــت 
اتهـــام  يريـــد  ال  الدولـــي  المجتمـــع 
أوكرانيـــا بقصـــف محطـــة زابوروجيـــا 
النوويـــة متهمـــة كييـــف بأنهـــا تريد أن 
تجعل أوروبـــا رهينـــة بقصفها لمحطة 

زابوروجيا النووية.
وتعرضـــت محطة زابوروجيـــا الواقعة 
فـــي جنـــوب أوكرانيـــا تحـــت ســـيطرة 
القوات الروسية، لعمليتي قصف طالتا 
بعـــض منشـــآتها خال األيـــام األخيرة. 
وتتبـــادل كييـــف وموســـكو االتهامات 

بالوقوف خلف القصف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن 
أوكرانيا اســـتهدفت محطة زابوروجيا 

يوم 7 أغسطس مما أدى لـ “تضرر خط 
توتر عال” و”تسبب بحريق تم إخماده 

الحقًا”.
وكانـــت القوات الروســـية أطلقت النار 
علـــى مبـــان إدارية فـــي المحطة خال 
هجومها للسيطرة عليها في مارس، ما 

أثار مخاوف من حادث نووي خطير.
وشـــدد األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش أمس على أن “أي 
هجـــوم على محطات الطاقـــة النووّية 

هو أمر انتحاري”.
من جهته، طالـــب بيترو كوتين رئيس 
األوكرانيـــة  النوويـــة  الطاقـــة  شـــركة 
المملوكـــة للدولـــة )إنرجواتـــوم( اليـــوم 
خاليـــة  زابوروجيـــا  محطـــة  بإعـــان 
مـــن األنشـــطة العســـكرية، محـــذرًا من 
خطـــر كارثـــة نوويـــة على غـــرار كارثة 
الموقـــع  تعـــرض  أن  تشـــرنوبيل   بعـــد 

للقصف.

ميدفيديف: الغرب لديه خطة 

طويلة األجل لتدمير روسيا

الرئيـــس  حلفـــاء  أقـــرب  أحـــد  قـــال 

إن  االثنيـــن  أمـــس  بوتيـــن  فاديميـــر 
روســـيا ســـتحقق أهدافها فـــي الصراع 
في أوكرانيا بشروطها الخاصة، محذرًا 
من أن الغرب لديه خطة طويلة األجل 

لتدمير روسيا.
وقال الرئيس الروسي السابق دميتري 
ميدفيديف، الذي حاليًا يشغل منصب 
نائـــب رئيس مجلـــس األمن الروســـي، 
لوكالـــة “تـــاس” الروســـية فـــي مقابلة: 
“روســـيا تقوم بعملية عســـكرية خاصة 
ـــق الســـام وفقـــًا  فـــي أوكرانيـــا وُتَحقِّ

لشروطنا”.
عـــام  حـــرب  ميدفيديـــف  ووصـــف 
2008 فـــي جورجيـــا، وتوســـيع حلـــف 
شـــما األطلســـي “الناتـــو” غربـــًا، وحرب 
أوكرانيـــا بأنهـــا جـــزء مـــن محاولة من 
وحلفائهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  قبـــل 
لتدميـــر روســـيا. ونقلـــت عنـــه “تـــاس” 

قوله: “الهدف واحد: تدمير روسيا”.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس األوكرانـــي 
فولوديميـــر زيلينســـكي األحـــد إنه إذا 
مضت موســـكو في إجراء استفتاءات 
فـــي المناطق المحتلة من باده بشـــأن 
انضمامها إلى روســـيا، فلن تكون هناك 

أي محادثـــات مـــع أوكرانيـــا أو حلفائها 
الدوليين.

وتســـيطر القوات الروســـية وحلفاؤها 
مســـاحات  علـــى  اآلن  االنفصاليـــون 
منطقـــة  فـــي  األراضـــي  مـــن  شاســـعة 
دونبـــاس بشـــرق أوكرانيـــا وكذلك في 
جنوب الباد بعد شـــن روســـيا عمليتها 
جارتهـــا.  أراضـــي  علـــى  العســـكرية 
وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن 

إمكانية إجراء استفتاءات.
وقال زيلينســـكي في خطابه المسائي 
المصـــور إن كييـــف تتمســـك بموقفهـــا 
المتمثـــل في عدم التنازل عن أي أرض 
لصالح روسيا. وأضاف: “موقف بادنا 
مازال كما كان دائمًا. لن نتخلى عن أي 

شيء نمتلكه”.
فـــي  المحتلـــون  اســـتمر  “إذا  وتابـــع: 
االســـتفتاءات  طريـــق  علـــى  المضـــي 
أمـــام  ســـيغلقون  فإنهـــم  الزائفـــة، 
أنفســـهم أي فرصـــة إلجـــراء محادثات 
مـــع أوكرانيـــا والعالـــم الحـــر، وهـــو مـــا 
ســـيحتاجه الجانب الروســـي بوضوح 

في مرحلة ما”.

عواصم ـ وكاالت

جندي روسي أمام محطة زابوريجيا
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بغداد - وكاالت

يســـعى زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر لتوســـيع قاعدته الشعبية ضمن 
المعركـــة التي يخوضهـــا ضد خصومه 
الشـــيعة مـــن قـــوى اإلطـــار التنســـيقي 
وقلـــب موازيـــن القـــوى اســـتنادا إلـــى 
الشـــارع العراقي، حيث باشـــر، وفق ما 
ذكر مصدر لوكالة “شفق نيوز” العراقية 
الكرديـــة، اتصـــاالت مع حراك تشـــرين 
خـــاض  الـــذي  الشـــعبي  الحـــراك  وهـــو 
احتجاجـــات عارمـــة فـــي أكتوبر2019 
ضـــد الطبقة السياســـية الشـــيعية التي 
هيمنت على السلطة منذ العام 2003.

وبحســـب الوكالـــة العراقيـــة الكرديـــة، 
نقـــا عـــن مصـــدر من “حـــراك تشـــرين” 
فإن زعيم التيار الصدري أجرى اتصاال 
هاتفيا بعدد من نشـــطاء الحراك وذلك 
لبحـــث ضمهم إلى اعتصام أنصاره في 
المنطقـــة الخضراء. وقـــال المصدر إن 
نشـــطاء الحراك تواصلـــوا بدورهم مع 
مع اللجنة السباعية التي شكلها الصدر 

لمناقشـــة األمـــر، مضيفـــا “الصـــدر قال 
خال المكالمة الهاتفية التي اســـتمرت 
لســـبع دقائـــق، إن أبـــواب الحنانة )مقر 
إقامتـــه فـــي النجـــف( مفتوحـــة أمـــام 
للحـــوار  وقـــت  أي  فـــي  الناشـــطين 
والنقاش وســـبل محاســـبة الفاســـدين 
والقتلـــة وان كانوا من التيار الصدري”. 
وعـــزف الصـــدر علـــى وتـــر المحاســـبة 
الســـتمالة نشـــطاء حراك تشـــرين الذي 
قتـــل منـــه 600 بنيـــران قـــوات األمـــن 

وميليشيات األحزاب الشيعية الموالية 
إليـــران وكانوا قد فقـــدوا األمل في أن 
يتـــم محاســـبة الجنـــاة وكبـــح عمليات 
الخطـــف واالحتجـــاز والتعذيب. وذكر 
المصـــدر من حـــراك تشـــرين أن الصدر 
شـــدد خـــال المكالمـــة الهاتفيـــة علـــى 
“محاســـبة الفاســـدين فـــي الحكومات 
السابقة وقتلة المتظاهرين وتسليمهم 

للقضاء”.

مع استمرار معركة لّي األذرع مع قوى اإلطار التنسيقي الموالية إليران

الصدر يغازل “حراك تشرين” لتضييق الخناق على خصومه

مقتدى الصدر يجيد لعبة تحريك الشارع في الضغط على خصومه

غزة ـ وكاالت

غـــزة  قطـــاع  وقـــود  شـــاحنات  دخلـــت 
أمس االثنين بعد ســـاعات على ســـريان 
الهدنـــة التي تم التوصل إليها بوســـاطة 
مصريـــة بيـــن إســـرائيل وحركـــة الجهاد 
اإلسامي الليل الماضي، بعد مواجهات 
جديـــدة أســـفرت عـــن مقتـــل عشـــرات 

الفلسطينيين.
وشـــوهدت شـــاحنات محملـــة بالوقـــود 
وهـــي تدخـــل غـــزة مـــن معبـــر كـــرم أبو 
سالم للبضائع في جنوب القطاع، لتنهي 
بذلك نقًصا حاًدا أدى إلى إغاق محطة 

الكهرباء الوحيدة في غزة السبت.
وجاء وصـــول اإلمـــدادات الحيوية في 
أعقـــاب تنفيـــذ وقف إطاق النار مســـاء 
األحـــد، منهيا أســـوأ قتال فـــي غزة منذ 
الحـــرب التـــي اســـتمرت 11 يوًمـــا العام 
الماضـــي وألحقـــت دمارا هائـــا في في 
القطاع. وعلى الرغم من وقوع سلســـلة 
مـــن الضربـــات والهجمـــات الصاروخيـــة 
فـــي الفترة التي ســـبقت دخـــول الهدنة 

حيـــز التنفيـــذ، لم ُيبلـــغ أي طرف عن أي 
خـــرق جـــدي لهـــا حتـــى اآلن. وأفـــادت 
وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 44 
فلسطينيا بينهم 15 طفا، وإصابة أكثر 
من 360 جريًحـــا في القطاع، بعد جولة 
عنف استمرت 3 أيام قبل دخول الهدنة 
حيـــز التنفيـــذ. وأعلـــن منســـق عمليـــات 
األراضـــي  فـــي  اإلســـرائيلية  الحكومـــة 

الفلســـطينية اللـــواء غســـان عليـــان عن 
“فتح المعابر بين إســـرائيل وقطاع غزة 

بشكل إنساني” صباح االثنين.
وقال في بيان مقتضب أنه “سيتم فتح 

المعابر والعودة إلى الروتين الكامل”.
مـــن جهتـــه، قـــال الجيـــش فـــي تغريدة 
“سيســـتمر رفع القيـــود تدريًجا بالتزامن 

مع تقييم الوضع”.

بعد ساعات على سريان الهدنة شاحنات وقود تدخل القطاع من إسرائيل

عودة الروتين بالكامل في غزة يبشر بثبات وقف النار

برلين ـ وكاالت
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السيارة... أداة خادعة غادرة
كل اإلحصائيـــات فـــي جميع دول العالم تشـــير إلى أن الســـبب 
األول للحـــوادث البليغـــة وحـــوادث الوفـــاة، الســـرعة الزائـــدة 
واالســـتهتار بأنظمـــة وقوانيـــن المـــرور، ولـــو فتحت أيـــة دولة 
ملفـــا لمـــا حصل فيها من مـــآس لرأينا العجـــب، وهنا نقول لكل 
المســـتهترين.. إذا كانـــت أعصابـــك تتيح لك أن تقود الســـيارة 
بســـرعة، وتغامـــر بحياتـــك، فإنـــك يجـــب أن تكون قـــادرا على 
أخذ العالج المناســـب. الســـيارة يا عزيـــزي أداة خادعة غادرة، 
ومـــن العســـير المؤلـــم أن تـــدرك أنهـــا يمكـــن أن تصبـــح قذيفة 
قاتلة، ويقول لك المتحمســـون إنك عندما تنطلق بسرعة 110 
كيلومترات في الساعة ال تشعر بشيء على اإلطالق، لكن 110 
كيلومترات في الساعة تعني 30 مترا في الثانية، وهي سرعة 
تضع مســـؤولية خبيثة ال مبرر لها على الفرامل واالنعكاســـات 
البشـــرية، ويمكـــن أن تحول هذه األداة الوديعـــة الفاخرة فورا 

إلى فيل مجنون.
االصطـــدام أو االنقـــالب أو االنحـــراف جانـــب، وكل نـــوع مـــن 

الحوادث ينتج إما عن توقف عنيف قاتل، أو عن تغيير ساحق 
في االتجاه، ولما كان “دريول” السيارة – أي أنت – مستمرا في 
اتجاهه بالسرعة األصلية، فإن كل سطح وكل زاوية في داخل 
السيارة تصبح على الفوز قذيفة محطمة ممزقة مصوبة إليه، 
بطريقـــة ال مهرب منها، وليســـت هناك طريقـــة تذكر ومعروفة 

إطالقا لتحصين نفسك ضد القوانين الحتمية للقوة الدافعة.
إن أي شـــيء يمكن أن يحدث في لمح البصر ســـاعة الصدمة، 
حتـــى ألولئك ســـعداء الحـــظ الذين ينجون ممن تســـمع عنهم، 
الكثيـــر من الناس يندفعون بانقضاض خـــالل الزجاج األمامي 
للســـيارة، ويخرجـــون دون أن يصابـــوا إال بخدوش ســـطحية، 
وفي بعض األحيان يكون حظهم سيئا عندما يحتضنهم عمود 

إنارة أو جدار أو حتى إشارة ضوئية.
ليـــس في كل ما ذكر أي شـــيء من وحـــي الخيال المخيف، بل 
حقائـــق يفترض أن يضعها اإلنســـان نصب عينـــه إن كان يقدر 

حياته وحياة من معه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لمن ينتظر تكملة قصة شخصية الديناصور الذي يرى نفسه الكائن األفضل 
على اإلطالق، فإنكم ستكتشفون العجب اليوم، ألن النتيجة الحتمية لردود 
األفعـــال التـــي وردتني حول تلك الشـــخصية مؤيدة جازمـــة بما تحدثه من 
مشـــاكل اجتماعيـــة وثقافيـــة، بـــدًءا مـــن عالقتها مـــع ذاتها أو مـــع اآلخرين، 
ألنها تبقى عاشـــقة لنفســـها وتهتم بمظهرها كثيًرا وأناقتهـــا، كما يهمها كيف 
تبـــدو في عيـــون اآلخرين وكيف تثيـــر إعجابهم، لكن الحـــذر كل الحذر من 
تجاهلكم لها، فال تريد أن تســـمع إال كلمات اإلعجاب. هذه الشخصية تعاني 
من اضطراب حاد وهو نوع من أنواع النرجسية، وهنا تبدو المشكلة عندما 
تصـــل هذه الشـــخصية إلـــى موقع صنـــع القرار في مؤسســـة ســـين أو صاد، 
حيث تبدأ لعبة “النومنيه” بترشـــيح من تراه مناســـًبا كي يكون متنفًســـا لها 

مما تعانيه من ضغوطات واضطرابات.
وعلـــى اعتبـــار مـــا يعانيه الكثيـــرون من صعوبـــة التعامل مع هـــذا النوع من 
الشـــخصيات، فـــإن األمر بالرغم من صعوبته إال أنـــه يحتاج إلى فن التعامل 
أو فن التجاهل كما يقول البعض.. كيف؟ هذه الشـــخصيات قشورها قاسية 
لكنهـــا ضعيفـــة من الداخل، لذلـــك فهي تحتاج إلى شـــخصية قوية للوقوف 

أمامها، صارمة في وضع الحدود، دقيقة في عدم االنتباه لها إطالًقا، واعلموا 
أعزائـــي القراء بأن هذه األســـرار الثالثة كفيلة بجعلهـــا تمر بحالة “النومنيه” 
وستبتعد حتًما عن محاوالتها في التسلط بسبب تعرضها لإلحباط المستمر 

من قبل الطرف الواعي لمنعها من االستمتاع بلحظات االنتصار.
ولمن يتســـاءل عن أعراض الشـــخصية النرجســـية، فهي نفســـها “شـــخصية 
الديناصـــور” التي تحدثنا عنها في األســـبوع الماضي، اســـتغاللية، ابتزازية، 
وصولية، هدفها تحقيق مصالح شـــخصية على حســـاب اآلخرين، يصاحبها 
شـــعور غير عـــادي بالعظمة وحب الـــذات، لذلك فإن أغلب الشـــخصيات من 
هذا النوع يصلون إلى مناصب دون خبرة أو جدارة تذكر، أو حتى تسلسل 
وظيفي واضح، ألنهم يستغلون احترام اآلخرين لهم، ويصبغون الوهم ذاته 
في نفوس اآلخرين، حينها تتحول المؤسسة إلى حلبة صراع دائم تستغله 
هـــذه الشـــخصية لصالحهـــا باســـتمرار وبهوائية تامـــة تقولب فـــي العالقات 
وفق رؤية حبس الطاقات وســـلب اإلنجازات.. والمشـــلكة تزداد وتتفاقم إال 
بالكشـــف عن قشـــور هذه الشـــخصية التي ال يمكن أن تصنع ثقافة أو تعمر 

داًرا.

د. حورية الديري

أيها الديناصور... كفاك وهًما

 بعد عرض سيرة رائدنا األول من رواد التنمية الصحية بالمحرق “أم المدن” 
وهو الدكتور إبراهيم محمد يعقوب السعد، نتابع اليوم مسيرة رائد آخر من 
الذين اختاروا دراســـة الطب طريقًا، وهو الدكتور راشـــد علي حســـن فليفل 
المولـــود بالمحـــرق عـــام )1931م( كما في كتاب “تكريـــم رواد المحرق لنادي 
المحرق )1996م(”، وتلقى تعليمه بمدرســـة الهدايـــة الخليفية في )1939م(، 
وتخـــرج مـــن المدرســـة الثانويـــة بالمنامة، وتخـــرج من الجامعـــة األميركية 
فـــي بيروت عـــام )1959م(، وغادر لمزيد من التحصيـــل العلمي والعملي من 
)3( مستشـــفيات بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة: مستشـــفى داالس بوالية 
تكســـاس، وفيالدلفيا بوالية بنســـلفانيا، وديترويت بوالية ميتشـــغان، وبعد 
عودته إلى البحرين )1962م(، عمل مع الدكتور “هدى” بمستشـــفى األمراض 
الصدريـــة، كمـــا فـــي كتاب “البحريـــن: تاريخ مـــن الريادة الصحيـــة” للدكتور 

محمد أحمد جوهر )2022م(.
وأصبح طبيبًا استشـــاريًا لمستشفى األمراض الصدرية، في الفترة )1962 - 
1965م(، وواصل الدكتور فليفل عطاءه في القطاع الطبي والصحي بوزارة 

الصحـــة، حتى عين وكيالً مســـاعدا فيها، بموجب مرســـوم أميري رقم )10( 
لســـنة )1980م(، للمغفور له الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة، أمير دولة 

البحرين )آنذاك(.
وكانـــت للدكتـــور فليفـــل أنشـــطة ومســـاهمات علميـــة واجتماعية: كرئاســـة 
اللجنـــة الوطنية للمعوقين، عندما أعلن فـــي )1981م( عامًا دوليًا للمعوقين، 
وتـــم تأسيســـها، بقـــرار من المغفـــور له وزيـــر العمـــل والشـــؤون االجتماعية 
الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، بقرار رقم )2( بتاريخ 19 مايو 
)1984م(، والتي تم تعديلها لتســـمى “المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين” 
فـــي 19 مايـــو )1992م(. وكان أيضًا رئيس: المجلـــس التعليمي لكلية العلوم 
الصحية – عندما كانت تابعة لوزارة الصحة -، وشارك بعضويته في مجلس 
جامعة البحرين، وفي مجلس الكلية الطبية لجامعة الخليج العربي، ونادي 
المحـــرق. ولـــه عـــدة مؤلفـــات وكتـــب فـــي مجـــال تخصصـــه وتدريســـه في 

الجامعة. وتوفي رحمه هللا في )2002م(.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور راشد علي حسن فليفل )2( 

في ذكرى استشهاد اإلمام الحسين
يحتفـــي المســـلمون فـــي دول العالم في العاشـــر من محـــرم من كل عام 
بذكرى استشـــهاد اإلمام الحســـين بن علي بن أبي طالب “عليه السالم”، 
لقـــد كان استشـــهاده فـــي معركـــة كربـــالء عـــام 61هــــ درًســـا ســـامًيا في 
التضحيـــة والجهاد والفداء، وبعد هذه الســـنين العديدة من استشـــهاده 
فـــإن األمـــة العربية تحتاج فـــي هذه األيام إلى اســـتلهام تلـــك الدروس 
الجهاديـــة وتوظيفهـــا في حياتها لتظفـــر بمبادئها في الوحـــدة والحرية 
والتنميـــة الوطنيـــة، وتحقق النصر لذاتهـــا وهويتهـــا ووجودها، وتكون 
قـــادرة علـــى خدمة رســـالتها الخالـــدة، متخذة من صبر اإلمام الحســـين 

وِصدق مبادئه قدوة ملهمة لها بمسيرتها.
ومـــن تلك الـــدروس أن الباطل ضعيـــف وهش، وأن الحق قوي يســـتمد 
قوتـــه مـــن همة وعزيمة أبطالـــه وإيمانهم بربهم ناصـــر الحق، وكلما كان 
الحـــق قوًيا تراجع الباطـــل منهزًما، فتبقى كلمة الحق هـــي الُعليا وكلمة 
الباطل هي السفلى، ومنها أيًضا الوقوف بكل شجاعة أمام قوى الباطل 
الستلهام الِعبرة وشد الَعزم على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهدافنا 
الوطنيـــة والقومية، ُمقدمين على ذلك عزيز التضحيات وغالي األنفس 
من أجلها، ومن دروسها الثبات على المبادئ، وكذلك هي وسيلة للتغيير 
مـــن أجل اســـتمرار رســـالة األمـــة ودينها، فمن ســـار مع اإلمام الحســـين 
مـــن المدينة حتـــى كربالء كان يؤمن بالتغيير لتحقيـــق الحياة األفضل، 
واستشـــهد اإلمام الحســـين وأصحابه ولم يموتوا بل بقوا أحياء تتجدد 
ذكراهـــم فـــي كل موســـم لعاشـــوراء، وبهـــذه الدمـــاء ازداد نور اإلســـالم 

وثبتت قيمه وشرائعه.
ســـتبقى ذكرى استشهاد االمام الحســـين “عليه السالم” سيد شباب أهل 
الجنة حية عطرة، ومنارة تضيء دروب الخير والنماء والعطاء، وتعود 
علينا عاًما بعد عام كرسالة للبشر في كل مكان وزمان تحمل في طياتها 

كُل معاني الحق.

عبدعلي الغسرة

حرب الجارين )1(
ذكـــرت بمقـــاالت ولقاءات عدة أن العراق يشـــكو من تصـــدع في نظامه 
السياســـي الـــذي أتى للعراق فـــي 2003م بعد االحتـــالل األميركي، وقد 
وصل الشـــعب العراقي إلى مرحلة المواجهة والصدام مع بعض أحزاب 
الســـلطة التـــي تتهم من قبل الشـــعب بوالئهـــا إليـــران ووالء بعضها إلى 
جهات عدة، حيث جرت انتخابات برلمانية في العراق بتاريخ 10 – 10 
- 2021م، وفـــاز فـــي االنتخابات التيـــار الصدري التابع إلـــى رجل الدين 
مقتـــدى الصدر الذي يعتبر من أســـرة ذات مكانـــة دينية ومرجعها عربي 

قح، لذلك أصبحت لديه جماهير كبيرة في العراق.
وقـــد وقـــف هذا التيـــار بوجه أحـــزاب تتهـــم بوالئهـــا إلى إيـــران، والتي 
ســـيطرت على حكـــم العراق منـــذ 2003م، لكن التيار الفائـــز طرح فكرة 
جديدة للخروج من األزمة السياسية بالعراق والخروج من المحاصصة 
والسياســـة الطائفية بتشـــكيل كتلـــة كبيرة من أطياف الشـــعب العراقي 
من الكرد والعرب الســـنة والعرب الشيعة، لكن األحزاب الحاكمة رفضت 
بقـــوة، مـــا أجهض توجه تشـــكيل حكومـــة أغلبية، وأدى إلى اســـتقاالت 
التيار الصدري الذي يملك 73 مقعدا من البرلمان، وتوجهه إلى الشـــارع 
الموالـــي للصـــدر، حيث أعلن الصدر في تاريـــخ 15 – 7 - 2022م بصالة 
مليونيـــة دعـــا لها أنصاره بوضع تســـعة شـــروط للســـماح لتلـــك األحزاب 
بتشـــكيل الحكومة أهمها عدم ترشيح أي شخص ممن شاركوا بالعملية 
السياسية منذ 2003م، أو من عليهم ملفات فساد، وأيضا تقديم السراق 
للقضـــاء وتقديـــم الخدمات، لكن األحـــزاب التي تقف بالضـــد من توجه 
الصدر قامت بترشـــيح محمد الســـوداني وهو وزير سابق لعدة وزارات 
ومحســـوب بحسب الساســـة العراقيين على حزب الدعوة، وعلى حزب 

دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
األمـــر الـــذي أدى لخـــروج جماهير التيـــار الصدري بثـــورة عارمة قادتهم 
لدخـــول المنطقـــة الخضـــراء المحصنـــة، والتـــي تضم مقرات الرئاســـات 
الثالث وســـكن الرؤســـاء والسياســـيين البارزين، ودخول مبنى البرلمان 
العراقي وإعـــالن االعتصام المفتوح حتى تلبية طلبات تيارهم، ويعتبر 
الكثيـــر أن ما وصل له الشـــعب هو صـــدام ومواجهة بين النفوذ اإليراني 
وبين جمهور التيار الصدري العراقي، وهو محاولة للحد من نفوذ إيران 

في العراق حسب رؤية المحللين والسياسيين العراقيين والغربيين.

فرات البسام



نّوه ســـمو الشيخ محمد بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بما حققته مشـــاركة 
مملكـــة البحريـــن فـــي مهرجـــان ولـــي 
العهـــد للهجـــن 2022 بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة مـــن نتائـــج فـــي 
األشـــواط التمهيدية مما يؤكد القدرة 
التامـــة  والجهوزيـــة  واالســـتعداد 
النهائيـــة،  األشـــواط  فـــي  للمنافســـة 
مؤكـــدًا اهتمـــام مملكة البحريـــن بهذا 
اإلرث الثقافي والموروث الثري لآلباء 
واألجـــداد فـــي ســـباق الهجـــن، والذي 
يتجلـــى بمـــا تحظى به هـــذه الرياضة 
مـــن رعايـــة من لـــدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
وقد هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان 
الشـــيخ  آل خليفـــة، ســـمو  بـــن حمـــد 
ناصـــر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
اإلنســـانية وشـــؤون  لألعمـــال  الملـــك 
والنقـــاط  الطيبـــة  بالنتائـــج  الشـــباب، 
التي حققتها قعـــدان حقايق “الضي”  

و”رهـــاوي” و”قعدان لقايا جبل دخان” 
في األشواط التمهيدية لمهرجان ولي 

العهد للهجن.
وأشـــاد ســـموه بتحقيـــق “صبحـــا” من 
مـــن  األول  المركـــز  الطايـــالت  هجـــن 
األشـــواط التمهيديـــة لمهرجـــان ولـــي 
العهـــد للهجن في فئـــة ثنايا بكار، فيما 
حقـــق قعـــود متعب المركـــز األول في 
فئـــة قعدان جذاع كذلـــك، كما حققت 
جلمـــوده مـــن هجـــن الطايـــالت أيضـــًا 
المركز األول في األشواط التمهيدية.

وأعرب ســـموه في الختام عن شـــكره 
وتقديـــره للمملكـــة العربية الســـعودية 
مـــن جهـــود  بـــه  تقـــوم  لمـــا  الشـــقيقة 
تنظيميـــة لظهـــور المهرجـــان بالصورة 

التـــي تتناســـب ومكانة هـــذه الرياضة 
العريقـــة، متمنًيـــا لجميـــع المشـــاركين 
التوفيق في مهرجان الهجن وتحقيق 

الصفقات الجديدة لفريق البديع الكرويالنتائج المرجوة.

أبـــرم نـــادي البديـــع 3 صفقـــات لتعزيـــز 
صفـــوف الفريق األول لكرة القدم خالل 

الموسم الرياضي 2022 - 2023.
وجـــرت مراســـم توقيع العقـــود في مقر 
النـــادي، بحضـــور رئيـــس النـــادي حمـــد 

الدوسري.
وتعاقـــد البدعاويون مـــع الالعب مهدي 
طـــرادة، وهو مـــن أبناء النـــادي األهلي، 
الخالديـــة  ناديـــي  تمثيـــل  لـــه  وســـبق 
فـــي  اللعـــب  ويجيـــد  أيًضـــا،  والشـــباب 
مركزي الجناح األيمن واأليســـر، وســـبق 
مســـتوى  علـــى  منتخباتنـــا  تمثيـــل  لـــه 
الفئـــات العمريـــة. كمـــا تعاقـــد البديع مع 
الالعـــب علي خليل، والذي يجيد اللعب 
في خـــط الدفاع، وكانت لـــه العديد من 
المحطـــات في أنديتنا المحلية كالنجمة 
والحـــد، أمـــا التعاقـــد الثالـــث فجـــاء مع 

الالعـــب ضياء ســـلمان، وهـــو أحد أبناء 
النـــادي األهلـــي أيًضا، ويلعـــب في خط 
الوســـط، ومثل فريق مدينة عيسى في 

الموسم الماضي.
وتأتي الصفقـــات البدعاوية ضمن إطار 
خطـــوات اإلدارة لتعزيز صفوف الفريق 
بقيـــادة المـــدرب الوطني محمـــد عدنان 
أيـــوب، والـــذي يهـــدف فيـــه الفريق إلى 
الظهـــور اإليجابي في منافســـات دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.
وتعاقـــد البديع مع 3 العبيـــن برازيليين 
أيًضـــا: أليتـــون الـــذي مثـــل الفريـــق في 
الموســـم الماضـــي وتـــم التجديـــد معـــه 
وفيـــرزا،  ســـوزا  دي  الجديـــد،  للموســـم 
كما عين النادي أحمد جاســـم الدوسري 
مديـــًرا للفريـــق األول، وأحمـــد مشـــيمع 

مدرًبا لحراس الفريق األول.

البديع يبرم 3 صفقات لفريق الكرة
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أقــر االتحــاد البحريني لكرة القدم، نظام مســابقات الفئات العمرية للموســم الرياضي 
.2023 - 2022

وذكر االتحاد فـــي تعميمه الصادر لألندية 
األعضاء أن األندية لها حق المشـــاركة في 
جميـــع الفئـــات )تحت 21 ســـنة وتحت 19 
وتحت 17 وتحت 15(. وسيكون الموسم 
2022 - 2023 شـــاهدا علـــى عـــودة جميع 
مســـابقات الفئـــات العمريـــة، خصوصا بعد 
التوقـــف الـــذي طـــال المســـابقات لمـــدة 3 
موســـم؛ بســـبب جائحـــة كورونـــا، قبل أن 
تســـتأنف فـــي الموســـم الماضـــي مســـابقة 

دوري الشباب فقط.
وســـيقام دوري الفئات )تحـــت 21 وتحت 
19 وتحـــت 17( بنظـــام الـــدوري مـــن دور 
إلـــى  األنديـــة  فـــرق  توزيـــع  عبـــر  واحـــد، 
بحيـــث  المطلقـــة،  بالقرعـــة  مجموعتيـــن 

وفـــي  فريقـــا.   12 مجموعـــة  كل  تضـــم 
المجموعتيـــن، تلعـــب المباريـــات مـــن دور 
واحـــد، ويتأهـــل بطـــل كل مجموعـــة إلـــى 
المبـــاراة النهائية لتحديد بطل المســـابقة، 
فيمـــا يلعب وصيفـــا المجموعتيـــن مباراة 
تحديـــد المركزيـــن الثالث والرابـــع. وأورد 
االتحـــاد أن بطـــل المجموعـــة هـــو الفريق 
الـــذي يحصـــل علـــى أكثـــر مجمـــوع مـــن 
النقـــاط، ويليـــه في الترتيب فـــرق األندية 
األخـــرى طبقـــا لتسلســـل نقاطهـــا تنازليـــا، 
وفـــي حـــال تعـــادل مجمـــوع النقـــاط بين 
فريقيـــن أو أكثـــر يتحـــدد ترتيـــب الفـــرق 

حسب النقاط المبينة أدناه بالتسلسل:
أ . أكبر عدد من النقاط في لقاءات األندية 

المعنية )المواجهة(.
ب . فـــارق األهـــداف الناتجة مـــن مباريات 

األندية المعنية.
ت . أكبـــر عـــدد مســـجل من األهـــداف في 

مباريات األندية المعنية.
ث . فـــارق األهـــداف فـــي كافـــة مباريـــات 

المسابقة.
ج . أكبـــر عـــدد مســـجل مـــن األهـــداف في 

مباريات المسابقة.
ح . اللعـــب النظيف )حســـب النظـــام المتبع 

في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم(.
خ . القرعة.

دوري تحت 15

وفيمـــا يخـــص دوري تحت 15 ســـنة، فإن 
جميع األندية لها حق المشـــاركة، وسيقام 
عبـــر توزيـــع الفرق إلـــى مجموعتين بواقع 
12 ناٍد لكل مجموعة، وتلعب المجموعتان 

بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد، ويتأهـــل 
بطـــال المجموعتين للنهائـــي لتحديد بطل 
الـــدوري، ويلعـــب الوصيفان لقـــاء تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
ويحـــق لـــكل فريق مشـــاركة 20 العبا لكل 
المســـجلين  35 العبـــا  أصـــل  مـــن  مبـــاراة 
بالكشف المعتمد من االتحاد. ويتكون كل 

فريـــق مـــن 11 العبـــا، على أن تكـــون مدة 
المبـــاراة 60 دقيقة موزعة على شـــوطين 
بينهمـــا راحـــة لمـــدة 10 دقائـــق. ويجـــوز 
لـــكل فريـــق أن يســـتبدل 7 العبيـــن طوال 
المباراة. وسيكون بطل المجموعة الفريق 
الـــذي يحصـــل علـــى أكثـــر مجمـــوع مـــن 
النقـــاط، ويليـــه في الترتيب فـــرق األندية 

األخرى طبقا لتسلســـل نقاطها تنازليا، أما 
فـــي في حـــال تعادل مجمـــوع النقاط بين 
فريقيـــن أو أكثـــر يتحـــدد ترتيـــب الفـــرق 

حسب النقاط المبينة أدناه بالتسلسل:
أ . أكبر عدد من النقاط في لقاءات األندية 

المعنية )المواجهة(.
ب . فـــارق األهـــداف الناتجة مـــن مباريات 

األندية المعنية.
ت . أكبـــر عـــدد مســـجل من األهـــداف في 

مباريات األندية المعنية.
ث . فـــارق األهـــداف فـــي كافـــة مباريـــات 

المسابقة.
ج . أكبـــر عـــدد مســـجل مـــن األهـــداف في 

مباريات المسابقة.
ح . اللعـــب النظيف )حســـب النظـــام المتبع 

في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم(.
خ . القرعة.

يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم، عند 4 من عصر الثالثاء الموافق 9 أغسطس 
الجاري، لقاءه الثاني في معسكر تركيا، وذلك أمام فريق نادي kocaelispor التركي.

لمنتخب  الــثــانــيــة  الـــيـــوم  ــة  ــ وتــعــتــبــر ودي
الناشئين في المعسكر الذي يستمر حتى 
ــاري، إذ دشــن  ــجــ ــ مــنــتــصــف أغــســطــس ال
الماضي  السبت  يــوم  وديــاتــه  المنتخب 
بالفوز على فريق نادي hisareyn التركي 
منتخبنا  هــدفــي  وســجــل   ،)2-1( بنتيجة 

الالعب محمد أحمد عبدالرحمن.
لمنتخب  الـــوطـــنـــي  ــدرب  ــمــ ــ ال ويــســعــى   
الناشئين بدر خليل؛ لتحقيق أكبر استفادة 
مدار  على  يقام  الــذي  المعسكر  من  فنية 
ــن ضمن  ــه مـ ــ أســبــوعــيــن، خـــصـــوًصـــا وأنـ

تصفيات  في  للمشاركة  اإلعــداد  محطات 
كأس آسيا تحت 17 عاًما 2023، والمقررة 
في  التجمع  بنظام  المقبل  أكتوبر  خــالل 
عمان، إذ  سيلعب منتخبنا في المجموعة 
والعراق  )المستضيف(  عمان  جانب  إلــى 

وقطر ولبنان.
 28 المعسكر  فــي  منتخبنا  قائمة  وتضم 
العًبا: محمد الخالقي، مهران محمد، عمار 
الــشــرقــاوي،  يــونــس، علي  الــبــصــري، علي 
ــرار عــلــوي، راشــد  أحــمــد جــاســم، ســيــد كــ
مــجــيــران، ســامــي بــســام، مــهــدي تــورانــي، 

ســيــف الـــبـــوفـــالســـة، عـــبـــدهللا الـــخـــالـــدي، 
محمد  الفرحان،  ناصر  الشيخاني،  محمد 
الــيــعــقــوب،  فـــارس مــهــدي، علي نصيف، 
ــد الــخــلــف، عــبــدهللا  صـــالح الــشــيــبــه، خــال
أســـامـــة، مــحــمــد خــلــيــفــة، ســلــمــان الــســبــر، 
فيصل  خميس،  يوسف  بوخماس،  راشــد 
الفرحان، يوسف الدوسري، فارس صالح 

وعقيل إسماعيل.
   انسجام الالعبين

الناشئين لكرة القدم   قال العب منتخب 
علي يونس إن معسكر تركيا يعد فرصة 
المقبلة،  لالستحقاقات  للتحضير  مهمة 
الالعبين  انسجام  مستوى  على  خصوًصا 

والتفاهم داخل أرضية الملعب.

الكبيرة  يــونــس االســتــفــادة  عــلــي   وأكـــد 
إذ سيخوض  الــمــعــســكــر،  مــخــرجــات  مــن 
الــوديــة  الــمــبــاريــات  مــن  ــدًدا  عــ المنتخب 
فرصة  أنها  إلــى  مشيًرا  قوية،  فــرق  أمــام 

الخبرة، والبناء على  لالحتكاك واكتساب 
هذه المكتسبات للتطوير المستقبلي.

المكثفة في  الــتــدريــبــات  أن  إلــى  ولــفــت   
الممتازة  المناخية  األجــواء  مع  المعسكر 

من  المرجوة  األهـــداف  تعزيز  فــي  تسهم 
المعسكر.

  فوز مهم
 بدوره، قال العب منتخب الناشئين لكرة 
القدم عمار البصري إن الفوز في المباراة 

الودية األولى بمعسكر تركيا كان مهًما.
 وأشار العب خط الدفاع إلى أن زمالئه 
الجهاز  تعليمات  طــبــقــوا  المنتخب  فــي 
ــدر  ــدرب الـــوطـــنـــي ب ــمــ ــ ــي بـــقـــيـــادة ال ــن ــف ال
أكبر  تحقيق  هــو  المهم  أن  مبيًنا  خليل، 
استفادة ممكنة من خالل هذه التدريبات 

والمباريات الودية.
 وشدد على أهمية التركيز في المعسكر، 

واالستعداد األمثل للتصفيات اآلسيوية.

المحرق بطل دوري الشباب في الموسم الماضي

االتحاد البحريني لكرة القدم يقيم 4 دوريات في الموسم 2022 - 2023

اعتمــــــاد نظـــام مسابقــــات الفئـــات العمريــة

الثالثاء 9 أغسطس 2022 - 11 محرم 1444 - العدد 5047

يســـعى منتخبنـــا الوطنـــي للكـــرة الطائـــرة لمواصلـــة 
نتائجـــه اإليجابيـــة فـــي كأس آســـيا المقامـــة حالًيـــا 
بتايلنـــد، وذلـــك حينمـــا يلتقي منتخـــب الصين عند 2 
من ظهر الثالثاء 9 أغســـطس الجـــاري، ضمن الجولة 

الثانية من دور المجوعات.
وأنهـــى منتخبنـــا تحضيراته للمبـــاراة بخوضـــه مراًنا 
وحيـــًدا، اإلثنيـــن، مســـتثمًرا يوم الراحـــة الذي حصل 
عليـــه، فيمـــا التقـــت الصيـــن تايبيـــه مـــع الصيـــن في 
الجولـــة الثانية. وكان منتخبنا دشـــن مشـــواره بالفوز 
علـــى نظيره منتخب الصين تايبيه بـ 3 أشـــواط دون 
مقابل، فـــي المباراة التي جمعت الطرفين يوم األحد 
الماضي. وجاءت تفاصيل األشواط كاآلتي: )25-18(، 

)21-25(، )16-25(. ويقـــود منتخبنا المدرب البرازيلي 
راميريـــز، وتضم قائمة الالعبين في البطولة: محمود 
حســـن، محمـــود العافية، ناصر عنـــان، محمد يعقوب، 

محمـــود عبدالواحـــد، يوســـف خالـــد، علـــي إبراهيـــم، 
محمد عنان، عباس الخباز، محمد جاسم، محمد عمر، 

حسين الجشي، حسين عبدهللا وأيمن هرونة.

منتخب الطائرة يالقي الصين في “اآلسيوية”

منتخب الكرة الطائرة

أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

سمو الشيخ محمد بن سلمان يشيد بفوز “صبحا” بالمركز األول
في األشواط التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن بالسعودية

بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان

فاز في األولى ويواصل التحضير للتصفيات اآلسيوية

منتخب الناشئين يخوض ودِّيته الثانية بمعسكر تركيا

منتخب الناشئين لكرة القدم



4 ميداليات حصاد ألعاب القوى في اليوم األول
بدأت ألعاب القوى كتابة فصل جديد من اإلنجازات 
وعانقـــت  الملونـــة  الميداليـــات  حصـــاد  واســـتهلت 
الذهـــب والفضة والبرونز في أول أيام مســـابقة “أم 
األلعاب” بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة 
حتـــى  التركيـــة  قونيـــة  مدينـــة  تســـتضيفها  التـــي 
18 أغســـطس الجـــاري لينتهـــي اليـــوم األول بأربـــع 

ميداليات ملونة بينها ذهبية وفضية وبرونزيتين.
العـــداء بيرهانو بيالو حقق المركز األول والميدالية 
الذهبية في نهائي ســـباق 5 آالف متر للرجال بعدما 

أنهى مسافة السباق بزمن 13:51 دقيقة.
الثانـــي  المركـــز  حققـــت  ربيتـــو  بونتـــو  العـــداءة 

والميدالية الفضية في نهائي سباق 10 آالف متر.
الثالـــث  المركـــز  حققـــت  جيبيـــت  روث  العـــداءة 
متـــر  آالف   10 ســـباق  فـــي  البرونزيـــة  والميداليـــة 
للسيدات بعدما أنهت مسافة السباق لتكسب الرهان 
فـــي هذا التخصص الجديد في المســـافات الطويلة 

رغم تخصصها في سباق 3 آالف متر موانع.
وأخيـــرًا، فـــإن الرامـــي عبدالرحمـــن محمـــود حقـــق 

المركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي الجلة.
وفـــي التصفيـــة األولى لســـباق 100 متر للســـيدات 
اعتلت العداءة أديدونغ المركز األول في المجموعة 
بعدمـــا أنهـــت الســـباق بزمـــن 10:96 ثانيـــة لتتأهـــل 
برفقة هاجر العميري الثالثة بزمن 11:15 ثانية إلى 

نصف النهائي.
وفي التصفية األولى لسباق 100 متر للرجال تأهل 
العـــداء عبدالـــرؤوف راشـــد لنصـــف النهائـــي بزمـــن 
10:27 ثانيـــة واحتل المركـــز األول على مجموعته، 

كمـــا تأهـــل بجانبـــه بركة عبـــدو بزمـــن 10:04 ثانية 
وجاء بالمركز الثاني على مجموعته.

وتأهلـــت العداءة منى مبارك إلى نهائي ســـباق 400 
متـــر للســـيدات بعدمـــا حققـــت المركـــز األول علـــى 
مجموعتها في التصفية األولى بزمن 52:41 ثانية.

وتأهـــل العداء علـــي عباس لنصف نهائـــي 400 متر 
للرجـــال بعدمـــا أنهـــى الســـباق بزمـــن 46:25 ثانيـــة، 
وموســـى علـــي تأهـــل لنصـــف النهائـــي كذلـــك فـــي 

السباق ذاته.

تفتتح اليوم الثاثاء 9 أغســطس 2022 منافســات النســخة الخامســة لدورة ألعاب التضامن اإلســامي، والتي تســتضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 من 
الشهر ذاته، بمشاركة رياضيين من كا الجنسين يمثلون 57 دولة إسامية.

وسيقام حفل االفتتاح في تمام الثامنة 
مســـاًء بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن علـــى 
ســـتاد متروبوليتان قونية، الذي يتسع لـ 
42000 متفرج، والذي ســـيكون مسرحا 
والمبـــاراة  والختـــام  االفتتـــاح  لحفلـــي 

النهائية لمنافسات كرة القدم. 
وانطلقت منافسات الدورة قبل االفتتاح 
الرســـمي فـــي عدة ألعـــاب رياضيـــة، من 
بينهـــا ألعاب القـــوى والدراجات الهوائية 
والعديـــد مـــن الرياضـــات األخـــرى، فيما 
قونيـــة  إلـــى  الوفـــود  معظـــم  وصلـــت 
الرياضـــي  الحـــدث  فـــي  للمشـــاركة 

اإلسالمي.

مشاركة رابعة للبحرين 

 تسجل مملكة البحرين حضورها الرابع 
األول  الظهـــور  فقـــد كان  الـــدورة،  فـــي 
فـــي النســـخة األولـــى التي اســـتضافتها 
مدينة جدة بالمملكة العربية الســـعودية 
2005 فيمـــا وجـــدت بالنســـخة الثالثـــة 
في أندونيســـيا 2013 وأحـــرزت المركز 
العـــام  الترتيـــب  فـــي  عشـــر  الحـــادي 
لجدول الميداليات بعد حصولها على 7 
ميداليات ملونة بينها ذهبيتين وفضية 
المشـــاركة  وتعتبـــر  برونزيـــات،   4 و 
األذربيجانيـــة  العاصمـــة  فـــي  الثالثـــة 
باكـــو 2017 هـــي األفضـــل بعدمـــا أنهت 
البحرين مشـــاركتها في المركز الخامس 
بعدمـــا حـــازت علـــى 21 ميداليـــة بينهـــا 
و4  فضيـــات  و5  ذهبيـــة  ميداليـــة   12

برونزيات.

6 ألعاب رياضية ترفع راية التحدي 

 تشـــارك مملكـــة البحريـــن في النســـخة 
الحاليـــة فـــي 6 رياضـــات وهـــي ألعـــاب 
القـــوى، رفع األثقـــال، الرمايـــة، الجودو، 
المصارعة، الدراجات الهوائية من أصل 
27 مســـابقة، وتضـــم البعثـــة البحرينية 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  يترأســـها  التـــي 
اللجنـــة األولمبية فيصل خالـــد كانو 73 
رياضيـــا ورياضيـــة ما بين وفد رســـمي 
وأجهـــزة  والعبيـــن  وإعالمـــي  وإداري 
فنية وإدارية وطبية، حيث يرفع أبطال 
وبطـــالت فريـــق البحرين رايـــة التحدي 
الميداليـــات  مـــن  عـــدد  أكبـــر  لتحقيـــق 

الملونة.

وصول الرماية وألعاب القوى 

الرمايـــة  منتخبـــي  الواصليـــن  أول  وكان 
إذ  قونيـــة،  مدينـــة  إلـــى  القـــوى  وألعـــاب 
قامت مديرة البعثة فجر جاســـم وأعضاء 

الوفـــد اإلداري باســـتقبال المنتخبيـــن فور 
وصولهما واســـتكمال إجـــراءات إقامتهما 
أم  الرياضيـــة، ويضـــم وفـــد  القريـــة  فـــي 
األلعـــاب البحرينيـــة 39 رياضيا، من بينهم 
9 من أعضاء من الجهازين الفني واإلداري 
أمـــا  عـــداءة،  و13  عـــداء  و17  والطبـــي 
منتخب الرماية فيضـــم 11 رياضيا بينهم 

إدارية و3 رماة و5 راميات ومدربين.

الكوهجي يشارك باجتماع الجمعية العمومية 

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  شـــارك 
فـــارس الكوهجي ومدير دائـــرة العالقات 
الدولية والعربية فجر جاســـم في اجتماع 
الجمعية العمومية الـ 11 لالتحاد الرياضي 
للتضامـــن اإلســـالمي الذي ُعقـــد اليوم في 
مدينـــة قونيـــة التركية علـــى هامش دورة 

ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة.

االجتمـــاع  خـــالل  الحضـــور  واســـتعرض 
العديـــد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة على 
جـــدول أعمال االجتماع منها عرض تقرير 
مجلس إدارة االتحاد عن الفترة الســـابقة، 
وعـــرض تقرير مدير دورة ألعاب التضامن 
التعديـــالت  وعـــرض  بقونيـــة،  اإلســـالمي 

المقترحة في النظام األساسي لالتحاد.
وافتتح رئيس االتحاد الرياضي للتضامن 
اإلســـالمي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي 
الفيصل أعمال االجتماع بكلمة أكد خاللها 
علـــى القيـــم الســـامية التـــي تمّيـــز االتحاد 
والتـــي تدعو إلـــى تعزيـــز أواصـــر التآخي 

والمحبة بين رياضيي الدول األعضاء.
وشهد االجتماع توقيع بروتوكول عاصمة 
العالم اإلســـالمي قونيـــة 2022 بين األمير 
ووزيـــر  الفيصـــل  تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز 
الرياضـــة التركـــي محمـــد محـــرم كســـاب 

أوغلو.

األمين العام يزور تدريبات الرماية 

 زار األميـــن العـــام للجنـــة األولمبية فارس 
الكوهجـــي تدريبات منتخـــب الرماية في 
مجمع ســـارا أزغلـــو الرياضـــي للرماية، إذا 
تابع تدريبات الرماة والراميات وشـــجعهم 
فـــي  معهـــم  وشـــارك  التمرينـــات  خـــالل 
التدريبـــات وذلـــك بحضور مديـــرة البعثة 

فجر جاسم والوفد اإلداري واإلعالمي.
وتتواصـــل الثالثـــاء التدريبـــات الرســـمية 
والســـيدات،  للرجـــال  الرمايـــة  لمنتخـــب 
الـــذي يشـــارك في مســـابقة الشـــوزن فقط 
بفئة )الســـكيت( و )تراب( ويقود المنتخب 
المدرب الروســـي فالديمير واألذربيجاني 
فاليري على أن تنطلق المنافســـات رسميا 

يوم األربعاء 10 أغسطس.

اليوم افتتاح النسخة الخامسة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي بقونية
تركيا تحتضن رياضيي 57 دولة إسالمية

األمين العام يلتقي العبي والعبات الرماية

ربيتو صاحبة الفضية وروث جيبيت صاحبة برونزية 10 آالف متر
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الكوهجي أثناء تمثيل اللجنة األولمبية

الكوهجي مع منتخب الرماية
الكوهجي وفجر جاسم مثَّال اللجنة األولمبية باجتماع الجمعية العمومية

دخول البحرين في طابور العرض بالنسخة الماضية 2017

جانب من تدريبات الرماية

قونية - حسن علي | )تصوير: علي الحلواجي، جابر عبداهلل(

فجر جاسم أثناء استقبال وفد ألعاب القوى

بيرهانو صاحب ذهبية 5 آالف متر للرجالعبدالرحمن محمود خطف المركز الثالث بجدارة
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على الناخبين 
االبتعاد عن 

التصويت وفقًا 
لألهواء الشخصية

استعداداتنا 
للرقابة على 

االنتخابات تجري 
على قدم وساق

إبراهيم النهام   |   تصوير: دعاء مهدي

ــل ــضـ األفـ ــح  ــرشـ ــتـ ــمـ الـ الخـــتـــيـــار  الـــنـــاخـــبـــيـــن  مـــلـــعـــب  فــــي  اآلن  الــــكــــرة 
بداية، كيف تقرأ دور المجتمع  «

المدني في مجال حقوق 
اإلنسان؟

تضطلـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
الجهـــود  مســـاندة  فـــي  مهـــم  بـــدور 
الوطنية مـــن خالل الرقابـــة والمتابعة 
خبـــرات  مـــن  تمتلكـــه  بمـــا  والتطويـــر 

وتجارب متخصصة. 
الرائـــدة  الـــدول  مـــن  البحريـــن  وتعـــد 
علـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  والســـباقة 
مســـتوى المنطقة بتأسيس الجمعيات 
والتخصصـــات،  المجـــاالت  بمختلـــف 
فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  خصوصـــًا 
كان  حيـــث  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال 
للمشـــروع اإلصالحي لحضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــالد المعظم، مســـاهمة 
كبيـــرة في تأسيســـها، إذ فتـــح الطريق 
لتصنيف جديد تكفل الدولة من خالله 
تكويـــن جمعيـــات متخصصـــة  حريـــة 
فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان بـــدءًا من 
العـــام 2001، لتصل إلى مـــا يقارب 10 
جمعيات تستهدف نشـــر ثقافة حقوق 
اإلنســـان بصـــورة عامـــة، باإلضافة إلى 
عشـــرات مـــن الجمعيـــات التي تختص 
بنوع أو حق معين من حقوق اإلنسان.

وتتمتـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
تكوينهـــا  فـــي  والحيـــاد  باالســـتقاللية 
وممارسة نشاطها وأدوارها، إذ تمتلك 
العديـــد مـــن الصالحيـــات والخدمـــات 
التي تقدمها مما يجعلها شريكًا حقيقيًا 
لتقـــدم المجتمـــع، وقادرة علـــى التأثير 
في عملية صنع القرار من خالل إعداد 
التقاريـــر ورصد المالحظات، ودراســـة 
والتعـــرف  المجتمـــع،  احتياجـــات 
علـــى التجـــارب الناجحـــة فـــي الـــدول 
المقارنـــة، لتنتهي بتقديـــم المقترحات 
واإلصـــالح  للتطويـــر  والتوصيـــات 

وتدارك األخطاء.
   

كانت لكم تجارب سابقة في  «
اإلشراف على سير االنتخابات، 
كيف هي استعداداتكم هذه 

المرة؟ 

للعمليـــة  مـــا  أحـــد  علـــى  يخفـــى  ال 
ألنهـــا  كبيـــرة  أهميـــة  مـــن  االنتخابيـــة 
تـــؤدي إلى إيصال ممثلي الشـــعب إلى 
قبـــة البرلمـــان ليمارســـوا صالحياتهـــم 
ســـن  فـــي  والقانونيـــة  الدســـتورية 
حقـــوق  تنظـــم  التـــي  التشـــريعات 
وحريات األفـــراد والدفاع عن مصالح 
الوطـــن والمواطن، فضالً عن ممارســـة 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

المجتمـــع  مؤسســـات  رقابـــة  وتعـــد 
المدني علـــى االنتخابات عمـــالً وطنيًا 
األهـــداف،  مـــن  العديـــد  مهمـــًا يحقـــق 
فهـــو يســـاهم فـــي التحقق من ســـالمة 
والقانونيـــة  الدســـتورية  اإلجـــراءات 

لالنتخابات ونزاهتها.
يتيـــح  الديمقراطـــي  التوجـــه  أن  كمـــا 
التـــي  واإلجـــراءات  الوســـائل  إيجـــاد 

خاضعـــة  األعمـــال  جميـــع  تجعـــل 
للرقابـــة بمختلـــف أنواعهـــا، فضـــالً عن 
المســـاهمة فـــي نشـــر الثقافـــة والوعي 
أفـــراد  لـــدى  واالنتخابـــي  القانونـــي 
المجتمـــع من خالل تدريـــب عدد كبير 
مـــن المراقبيـــن المتطوعيـــن بمختلـــف 
أعمارهم وتخصصاتهم على الضوابط 
لتنظيـــم  والقانونيـــة  الدســـتورية 
مـــن  التحقـــق  وكيفيـــة  االنتخابـــات، 

سالمة اإلجراءات وصحتها.
أما بالنسبة الســـتعداداتنا للرقابة على 
االنتخابـــات فهـــي جاريـــة علـــى قـــدم 
وســـاق، إذ يتـــم اآلن اإلعـــداد للتحالف 
مع عـــدد مـــن الجمعيـــات ذات العالقة 
للتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات والتجارب 

في سبيل تطوير هذه التجربة.
كما نعمل على إعداد البرنامج التدريبي 
المكثـــف للمراقبين، ودراســـة المعايير 
علـــى  الممارســـات  وأفضـــل  الدوليـــة 
مســـتوى العالـــم فـــي هـــذا الخصوص، 
التقريـــر  محـــاور  تحديـــد  عـــن  فضـــالً 
الـــذي ســـيتم إصـــداره ليكـــون مرجعـــًا 
تاريخيـــًا يوثـــق جميع مراحـــل العملية 
االنتخابيـــة وإجراءاتها، ويرصد جميع 
الجوانب التي تدخل في نطاق عملية 
الرقابة والمتابعة، ويتضمن التوصيات 
والمالحظـــات التـــي ســـترفع للجهـــات 

المعنية بهدف التطوير لألفضل.
   

للبحث العلمي في مجال  «
القانون أهمية كبيرة، كيف 

يمكن تفعيله واستفادة 
المجتمع منه؟

البحـــث العلمي من األهداف الســـامية 
تحقيقهـــا  إلـــى  الـــدول  تســـعى  التـــي 
لمـــا يترتـــب عليها مـــن آثار فـــي اتخاذ 
التشـــريعات  وإصـــدار  القـــرارات 

واإلجراءات بشكل متأنٍّ ومدروس.
تفعيلـــه  إلـــى  نســـعى  لذلـــك  ونتيجـــة 

فـــي جمعيـــة المرصد لحقوق اإلنســـان 
بهـــدف تنشـــيط الحركـــة البحثيـــة في 
مملكة البحرين وعلى مســـتوى الوطن 
العربي، إذ تـــم تنظيم ندوتين في هذا 
مـــن  بمشـــاركة مجموعـــة  الخصـــوص 
الباحثيـــن ومســـؤولي البحـــث العلمي 
والجامعات ومراكز األبحاث لمناقشـــة 
الواقـــع والتحديات وأبـــرز المالحظات 
والتوصيـــات التـــي يمكـــن مـــن خاللها 

تطوير البحث العلمي وتفعيله.
إلـــى  الندوتـــان  هاتـــان  وانتهـــت 
إنشـــاء  أهمهـــا  التوصيـــات  مـــن  عـــدد 
منصـــة إلكترونيـــة بحرينيـــة تتضمـــن 
تتعلـــق  وإحصائيـــات  بيانـــات  قاعـــدة 
األبحـــاث  ونشـــر  القطاعـــات،  بجميـــع 
فـــي  كاملـــة  الجامعيـــة  والرســـائل 
المواقـــع اإللكترونيـــة لتعم االســـتفادة 
لجميـــع الباحثيـــن، إضافـــًة إلـــى زيادة 
عـــدد المجـــالت العلميـــة المتخصصـــة 
المشـــاركة  علـــى  الباحثيـــن  وتشـــجيع 

فيها.
وتأسيســـًا علـــى ذلك، فقد تم تشـــكيل 
الدراســـات  إلعـــداد  مختصـــة  لجنـــة 
والحقوقيـــة،  القانونيـــة  والبحـــوث 
وتوثيـــق الصلـــة والتعاون مـــع المراكز 
البحثيـــة واألكاديميـــة على المســـتوى 
اإلقليمي، واســـتقطاب الباحثين لنشـــر 
أبحاثهـــم وإيصـــال توصياتهم للجهات 

المعنية.
كمـــا عملنا جاهدين علـــى إصدار مجلة 
البحـــث  بأهميـــة  إيمانـــًا  “الحقوقيـــة” 
العلمـــي ودوره في نشـــر ثقافة حقوق 
اإلنســـان والقانون، وذلك لمناقشة آخر 
والحقوقيـــة  القانونيـــة  المســـتجدات 
والمســـاهمة فـــي إثـــراء الفكـــر وإمداد 
الباحثين باألبحـــاث والمقاالت العلمية 
على مستوى الوطن العربي، وتعد هذه 
المجلـــة مـــن أوائـــل المجـــالت العلمية 
المتخصصـــة الصـــادرة عن مؤسســـات 
المنطقـــة،  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 

حيـــث يتـــم إصـــدار عـــدد كل 6 أشـــهر، 
وتحظى بمتابعة وإشـــادة مـــن العديد 
والجامعـــات  الرســـمية  الجهـــات  مـــن 
والشخصيات المتخصصة لما تحتويه 
مـــن جهود بحثيـــة نوعيـــة قامت على 

أصول علمية.
مجلـــة  إنجـــازات  ألبـــرز  وكملخـــص 
“الحقوقيـــة”، فقـــد تم إصـــدار 3 أعداد 
حتـــى اآلن كان آخرهـــا العـــدد الذي تم 
تخصيصـــه لجميـــع ما يتعلـــق بالعملية 
وضماناتهـــا  وإجراءاتهـــا  االنتخابيـــة 
النيابيـــة  االنتخابـــات  مـــع  بالتزامـــن 
والبلدية المزمع انعقادها هذا العام في 

مملكة البحرين.
كمـــا تضمنـــت 13 دراســـة محكمة، 20 
مقـــاالً علميـــًا، حـــوار مع 4 شـــخصيات 
بحرينيـــة قانونيـــة، ترجمـــة 5 مقاالت 
وأبحـــاث أجنبيـــة، التعريـــف بالســـيرة 
الذاتيـــة لخمـــس شـــخصيات قانونيـــة 
وملخـــص  البحريـــن،  فـــي  وحقوقيـــة 

تعريفي عن كتابين متخصصين.
   

كيف تقّيم واقع حقوق اإلنسان  «
في البحرين؟

ســـاهم المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الجميـــع  وبشـــهادة  المعظـــم،  الملـــك 
دوليـــًا ومحليـــًا، فـــي تطويـــر وحمايـــة 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان مـــن خـــالل 
إيجاد منظومة تشـــريعية متقدمة في 
مختلف المجاالت واألصعدة، حيث تم 
استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى 
وجه الخصـــوص المؤسســـات المعنية 
بالمحاســـبة والمساءلة لضمان خضوع 
الجميـــع ألحكام القانون، وهذا ما مّكن 
المملكة من تحقيـــق المكانة المرموقة 
واإلنجازات الدولية، واإلشـــادة للعديد 

من الجهود المبذولة.
لمســـيرة  الموضوعيـــة  النظـــرة  إن 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال حقـــوق 

اإلنســـان تؤكـــد أن هـــذا الموضوع من 
أولى األولويات التـــي تزداد نضجًا مع 
مـــرور الوقت في ظـــل تراكم الخبرات 
أســـس  إلـــى  واالســـتناد  والتجـــارب، 
تاريخيـــة باعتبارهـــا مـــن أكثـــر الـــدول 
انفتاحـــًا وقبـــوالً لآلخريـــن، فضـــالً عما 
يميـــز أهلها من وعـــي وثقافة وتكاتف 
للحفاظ على المكتسبات، وبما يجعلها 
نموذجًا يحتذى به على مســـتوى دول 

العالم.

ما  دور جمعية المرصد لحقوق  «
اإلنسان في إعداد الكوادر 

المتخصصة في مجال القانون 
وحقوق اإلنسان؟

جمعية المرصد لحقوق اإلنسان إحدى 
الحكوميـــة  غيـــر  األهليـــة  المنظمـــات 
المســـتقلة التـــي تأسســـت عـــام 2011، 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق  علـــى  وتعمـــل 
األهـــداف أهمهـــا نشـــر ثقافـــة حقـــوق 
اإلنســـان وترســـيخ قيـــم الديمقراطية 
تعزيـــز  فـــي  والمســـاهمة  والمواطنـــة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الحقـــوق 

والثقافية.
خـــالل  عملنـــا  فقـــد  لذلـــك  ونتيجـــة 
العامين الماضيين على إعداد البرامج 
التدريبيـــة المكثفـــة إلعـــداد وتطويـــر 
الكـــوادر البحرينيـــة المتخصصة نظرًا 
التخصـــص،  لهـــذا  المملكـــة  الحتيـــاج 
شـــخص  آالف   3 مـــن  أكثـــر  فدّربنـــا 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  خـــالل  مـــن 
والمحاضـــرات كان مـــن أبرزها برنامج 
قيـــادات مـــن أجـــل حقـــوق اإلنســـان، 
إلـــى إطـــالق برنامـــج خـــاص  إضافـــًة 
لتوعيـــة المنظمات األهلية بدورها في 
حمايـــة حقـــوق وحريـــات األفـــراد في 
مجـــال تخصصهـــا، وتنظيـــم النـــدوات 
بحـــث  تســـتهدف  التـــي  والجلســـات 
إحـــدى المواضيع الحقوقية النقاشـــية 

للوصـــول إلـــى توصيـــات ومقترحـــات 
لتطوير الواقع.

كما نسعى إلى تفعيل دور الدبلوماسية 
الحقوقية لمؤسسات المجتمع المدني، 
واالســـتفادة بمـــا تتمتـــع بـــه مـــن ثقـــل 
وحياد واستقاللية تجعلها محالً للثقة، 
إذ نعمل على تعزيز التعاون مع العديد 

من المنظمات اإلقليمية والدولية.
كمـــا عملنـــا أخيرًا علـــى توســـيع نطاق 
بشـــكل  المشـــاركة  خـــالل  مـــن  عملنـــا 
فاعل فـــي الفعاليـــات والبرامج، وعقد 
اللقـــاءات، وتوقيع مذكـــرة التفاهم مع 
عـــدد من الجامعـــات ومراكـــز األبحاث 
والمنظمـــات المعنيـــة بحقوق اإلنســـان 
والتـــي تســـاعد علـــى تطويـــر قـــدرات 
البحرينييـــن  الباحثيـــن  ومهـــارات 
واالســـتفادة من الخبـــرات الدولية من 
جهـــة، فضالً عـــن التعريـــف بالمنجزات 
وبيـــان  البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة 
علـــى  مبنـــي  علمـــي  بشـــكل  الواقـــع 
التقاريـــر واإلحصائيـــات، وبعيـــدًا عـــن 
التســـييس الـــذي يضـــر بســـمعة العمل 
الحقوقي ومكانته وال يراعي الحقائق 

والمنجزات.

ما توقعاتك لالنتخابات القادمة  «
وكيفية حسن اختيار المرشح 

األفضل؟

االنتخابـــات هـــي أحد حقوق اإلنســـان 
التـــي تســـتطيع الشـــعوب مـــن خاللهـــا 
التعبير عـــن إرادتها واختيـــار ممثليها، 
فهي إحدى وســـائل المشاركة والتأثير 
في عملية صنع القرار وإدارة الشـــؤون 

العامة في الدولة.
إن مـــرور 20 عامـــًا على عـــودة الحياة 
النيابيـــة فـــي مملكة البحرين بال شـــك 
جعلـــت المواطـــن أكثـــر وعيـــًا بحقوقه 
وواجباته، حيث ســـاهم وجود العديد 
المعنيـــة،  الرســـمية  المؤسســـات  مـــن 
والـــرأي  المحليـــة  الصحـــف  واهتمـــام 
العام بنشـــر الثقافة االنتخابية وزيادة 
اهتمـــام المواطنيـــن وتشـــجيعهم على 
المشاركة الفاعلة التي تعبر عن الوجه 
الحضاري والمشـــرق لمملكـــة البحرين، 
والدليل على ذلك ما نشهده في اآلونة 
األخيـــرة مـــن إعـــالن عـــدد كبيـــر مـــن 
األفـــراد رغبتهم في الترشـــح لعضوية 

مجلس النواب والمجالس البلدية.
ومـــع ذلـــك فإن الكـــرة اآلن فـــي ملعب 
الناخبين الختيار المرشـــح األفضل، إذ 
يتحتـــم عليهـــم التعرف علـــى المعايير 
الصحيحـــة لالختيار، فمن المهم األخذ 
باالعتبـــار شـــخصية المرشـــح وثقافته 
تعكـــس  باعتبارهـــا  الذاتيـــة  وســـيرته 
مصداقيتـــه وقدرته على تمثيل أهالي 
الدائـــرة والدفـــاع عـــن حقوقهـــم علـــى 
أكمـــل وجـــه، واالبتعـــاد عـــن األهـــواء 
الشـــخصية والتصويـــت علـــى أســـاس 
المعرفة والقرابة لضمان وصول األكفأ 

وتحقيق التطلعات.

محسن الغريري والزميل إبراهيم النهام

اإلعداد لتحالف مع جمعيات لمراقبة االنتخابات

الــوطــن العــربــي نهتــم بتنشيــط الحركــة البحثيــة بالبحــريــن وعلــى مستــوى 

إعداد برنامج تدريبي مكثف للمراقبين... رئيس جمعية المرصد الحقوقي لـ “^”:

قال رئيس جمعية المرصد لحقوق اإلنســان محســن الغريري إن مؤسســات المجتمع المدني 
البحرينيــة متميــزة باالســتقاللية والحيــاد فــي تكوينهــا وممارســة نشــاطها وأدوارهــا، مــع 
امتالكها العديد من الصالحيات والخدمات التي تقدمها مما يجعلها شريكًا حقيقيًا لتقدم 

المجتمع.
وأشار الغريري في لقاء أجرته معه “البالد” بأن على الناخبين األخذ باالعتبار 
شخصية المرشح وثقافته وسيرته الذاتية باعتبارها تعكس مصداقيته 
وقدرتــه علــى تمثيل أهالــي الدائرة والدفاع عــن حقوقهم، واالبتعاد 
عــن التصويــت علــى أســاس المعرفــة والقرابــة لضمــان وصــول 

الكفاءات.
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كواليس الحلقة األولى من شارع 9

 Ticket“ لفيلم  رسمي  ُملصق  أول 
to Paradise”مــــن بطولة “جــورج 
قادم  روبرتس”  “جوليا  و  كلوني” 

للسينما بتاريخ 15 سبتمبر. 
تدور أحداث القصة حول زوجان 
في  بالمصادفة  يلتقيان  ُمطلقان 
ــعــد ســـنـــوات طــويــلــة،  ــائـــرة ب الـــطـ
حيث كالهما ذاهب لمنع ابنته من 

ارتكاب خطأ ما. فماذا سيحدث؟

”Joker 2“ شبح” اإلماراتي... تنطلق عروضه الجماهيرية في السينماكل ما نعرفه عن الجزء الثاني من الفيلم المنتظر“

الجزء  مشروع  لقيادة  فيليبس  تــود  المخرج  سيعود 
 ”Joker: Folie a Deux“ “Joker”  بــعــنــوان:  الــثــانــي 
المتعلق  الــفــرنــســي  الــطــبــي  الــمــصــطــلــح  ــى  إلـ كـــإشـــارة 
من  ينتقل  أن  يمكن  وكيف  للذهان  عقلي  باضطراب 
شــخــص إلـــى آخـــر بــعــد أن تــابــع جــوكــر حــيــاة الممثل 
الكوميدي المعذب آرثر فليك، والذي تحوله في نهاية 
السمعة  سيئ  اإلجــرامــي  المدبر  العقل  إلــى  المطاف 

بسبب تعرضه لالضطهاد من قبل المجتمع.
ذلك  في  بما  أكاديمية  جائزة  ـــ11  ل الفيلم  ترشيح  تم 
جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس، وبالرغم 
أنه كان المقصود من تقديم فيلم “Joker” في األصل 
أن يكون فيلمًا مستقالً، لكن نجاحه في شباك التذاكر 
مع  جديد  جزء  في  تكملة  إلى  أدى  النقاد  مع  وكذلك 
شركة  بحسب  سيصدر  والــذي  فينكس  واكين  النجم 
2024، لكن موقع  4 أكتوبر  وارنر بروس يوم الثالثاء 
الــثــانــي من  الــجــزء  فــي  اإلنــتــاج  إن  قــال   ”Deadline“

“Joker” سيبدأ في ديسمبر!
فريق  فــي  الــمــعــروف  الوحيد  العضو  فــإن  اآلن  حتى 
وهو  شوهد  الــذي  فينكس  واكين  هو  العائد  التمثيل 
In� على منشور  في  بالتكملة  الخاص  السيناريو   يقرأ 

stagram، ومع ذلك يقال إن ليدي غاغا من المقرر أن 
تلعب دور هارلي كوين بعد أن كشفت هوليوود ريبورتر 

محادثات  فــي  كــانــت  غــاغــا  أن  يونيو  فــي 
مبكرة للفيلم، ولم يتم الكشف عن أي 

تفاصيل أخرى بشأن االتفاق.
واكــيــن  إن  ــمــتــحــدث  ال وقـــــال 

دور  للعب  سيعود  فينيكس 
والــذي  الفيلم  فــي  البطولة 

أفضل  بجائزة  للفوز  أّهله 
األول  الجزء  في  ممثل 

الذي صدر العام 2019 
قــصــة حياة  ويــــروي 
للبطل  اللدود  العدو 
الــخــارق “بــاتــمــان” أو 

الرجل الوطواط.
يعرف  ال  اآلن  حــتــى 
ــوى الـــقـــلـــيـــل مــن  ــ ســ

الفيلم  عــن  التفاصيل 
هوليوود  كشفت  ذلــك،  ومع 

ــًا أن  ــضــ ــ ــر أي ــ ــورت ــ ــب ــ ري
مــــــصــــــادرهــــــا 

ــت  ــالـ قـ

منطقي  أمر  وهو  موسيقيًا،  سيكون  الثاني  الجزء  إن 
لتصوير غاغا كبطل أمام فينيكس، بعد أن تم ترشيح 
 A في  دورهــا  عن  ممثلة  أفضل  أوســكــار  لجائزة  غاغا 
Star in Born  لكنها فازت بجائزة أفضل أغنية 
أصلية عن فيلم Shallow، الذي شاركت 

في كتابته وأدائه في الفيلم.   
واقــتــبــســت أحــــداث الــفــيــلــم عن 
ــمــهــرج  ــل ــة ل ــ ــي ــ ــل الـــقـــصـــة األصــ
أشهر  تعد  الــتــي  فليك،  آرثـــر 
Dc Com� عالم  شخصيات 
أحداثها  دارت  والــتــي   ،ics
ــروض  ــ ــدم عــ ــ ــقـ ــ حـــــــول مـ
كــومــيــدي  أب  ســـتـــانـــد 
بالجنون  يصاب  فاشل 
قاتل  ــى  إلـ ويــتــحــول 
سيكوباتي، وسيكون 
Jok� الثاني من  الجزء 

er من كتابة وتأليف المؤلف 
الرئيسي  الــمــؤلــف  سيلفر  ســكــوت 
ويـــشـــاركـــه  األول،  لـــلـــجـــزء 
فيليبس الكتابة.

ــاراتــــي  ــروض الــفــيــلــم اإلمــ ــ تــنــطــلــق عـ
صاالت  في  جماهيريًا  “شبح”  الجديد 
الــســيــنــمــا اإلمـــاراتـــيـــة ابـــتـــداء مــن 28 
يوليو الماضي، وهو من إخراج وكتابة 
مريم  وبطولة  الــمــري،  سالمين  عــامــر 
وحميد  الجنيبي  وعــبــدهللا  ســلــطــان 
الحسن  ولبنى  شاكر  وآالء  العوضي 
وخالد النعيمي ومايد البلوشي وسيف 
الــثــوجــلــي، ومــجــمــوعــة مــن الــمــواهــب 
الصاعدة في أول ظهور سينمائي لهم 
الكندي  وكــانــو  المهيري  رحــاب  منهم 
وراسم الذهب، كما يشارك في الفيلم 
بوجمعة  جــيــاللــي  الــجــزائــري  الممثل 

الحائز على عدة جوائز. 
وقد عرض الفيلم في عرضه الخاص 
األول الثالثاء 26 يوليو الماضي، في 
ــي، بحضور  ــ ــردف ســيــتــي ســنــتــر دب مــ
الفنانين  من  ومجموعة  الفيلم  أبطال 
ممثلي  جــانــب  إلـــى  السينما  وصــنــاع 

الوسائل اإلعالمية المحلية.
واإلثــارة  التشويق  بين  “شبح”  يجمع 
والغموض، وتدور قصته حول صراع 
عائلي على إرث قديم، من خالل قصة 
أفــراد  بــأن يعيش جميع  َجــدة تطالب 
عائلتها معًا في بيت العائلة الكبير قبل 
المغامرة  وتبدأ  بيعه،  على  توافق  أن 
عــنــدمــا تــنــتــقــل الــعــائــلــة مـــن أبــوظــبــي 
من  العديد  لتواجه  العائلة  بيت  إلــى 

األحداث المرعبة والغامضة.
وقد أعرب أبطال الفيلم خالل العرض 
الخاص عن فخرهم للمشاركة في هذا 
العمل المميز، الذي يعد تجربة مختلفة 
وجديدة في السينما المحلية، معربين 

للتعاون  البالغة  سعاتهم  عــن 
ــمــخــرج والــمــنــتــج عــامــر  مـــع ال
ــذي يـــضـــع عــلــى  ــ ــ ســـالـــمـــيـــن، ال
السينمائي  الــحــضــور  عــاتــقــه 
الــمــحــلــي، مـــن خــــالل إنــتــاج 
على  عالية  باحترافية  أفــالم 
والفني،  التقني  المستويين 
في  الكبير  دوره  جــانــب  إلـــى 
ــمــواهــب واإلبـــداعـــات  دعـــم ال

الشابة. 
ــــرض  ــالق عـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــأن انـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وبـ
صاالت  في  جماهيريًا  الفيلم 
عــامــر سالمين  أكـــد  الــســيــنــمــا، 
الـــمـــري أن “شـــبـــح” هـــو ثــانــي 

ــراج،  واإلخـ الكتابة  عالم  فــي  تجاربه 
عــمــوري”  “عـــاشـــق  فــيــلــمــه األول  بــعــد 
وجماهيريًا  فنيًا  نــجــاحــًا  حقق  الـــذي 
من  حــاصــدًا   ،2018 العام  عرضه  بعد 
العربية  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  خــاللــه 

تجربة  “شبح”  أن  موضحًا  والدولية، 
نوعها،  مــن  فــريــدة  محلية  سينمائية 
واألداء  والقصة  المضمون  حيث  من 
والتقنيات  اإلخراج  وكذلك  التمثيلي، 
أن  السيما  والتصويرية،  الفنية 
ــه تــعــتــمــد عــلــى الــغــمــوض  ــداثـ أحـ
ــب مــن  ــ ــالـ ــ والــــتــــشــــويــــق فـــــي قـ
العمل  يحظى  أن  متمنيًا  الرعب، 
عرضه  بعد  الجمهور  باستحسان 

سينمائيًا.
الــفــيــلــم  ــى أن  ــ إلـ ــمــــري  ــ ال ــفـــت  ولـ
الممثلين  من  غنية  توليفة  يجمع 
المخضرمين إلى جانب المواهب 
منه  التزامًا  الصاعدة،  التمثيلية 
بدعم الشباب، وإعطائهم الفرص 
إلظــهــار إبــداعــاتــهــم فــي مجاالت 
فــنــيــة مــتــنــوعــة، خــصــوصــًا أنــهــم 

نجوم سينما المستقبل.
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الفنان القدير خالد الشيخ يقدم ورشة لحن
للفنون،  إنــكــي  مــركــز  أنشطة  ضمن 
الشيخ  خالد  الكبير  الفنان  سيقدم 
ورشة بعنوان “ورشة لحن مع خالد” 
بمركز الفنون في الفترة من 19 – 29 
السابعة  الساعة  من  المقبل  أكتوبر 
عبارة  وهي  مساء،  العاشرة  ولغاية 
بتدريب  يعنى  تدريبي  برنامج  عن 
ــقــوالــب  الــمــلــحــنــيــن عــلــى تــلــحــيــن ال

الغنائية بشكل عام والخاصة بالفنون 
أن  يجب  التلحين  فمسألة  األدائية. 
النصوص  بقراءة  درايــة  على  تكون 
التي  اللحنية  ــب  ــقــوال وال الــغــنــائــيــة 
طبيعة  فهم  في  مهمة  مسألة  تعتبر 
التلحين وهي قدرة استثنائية تميز 
ــد الــشــيــخ طــــوال مــشــواره  بــهــا خــال
الفني. علمًا أن الورشة مناسبة لعمر 

16 فما فوق. 
يذكر أن مركز إنكي للفنون األدائية 

أطلق البرنامج السنوي لموسم 2022 
الماضي  فــبــرايــر  شــهــر  فــي   2023  �
والفنون  الثقافة  عــام  مدير  برعاية 
ــار  ــ ــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـ بــهــيــئــة ال
خليفة  آل  محمد  بنت  هال  الشيخة 
“ديــزايــن شــيــخ”، بحضور  فــي قرية 
والمهتمين  ــمــدعــويــن  ال مـــن  الفـــت 
بالحراك الفني والثقافي بالتعاون مع 
“لكزس - إبراهيم خليل كانو” شريكًا 

إستراتيجيًا للمركز.

بدأت قناة المحور الفضائية إذاعة مسلسل التشويق واإلثارة “شارع 9” على 
شاشتها يوميًا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة. 

نضال  الفقي،  نرمين  عبدالمغني،  محمود  يوسف،  رانيا  بطولة:  المسلسل 
الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سالمة، ياسر علي ماهر، هدى األتربي، صبا 
للموزع أكرم منصور،  الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن 
إنتاج الهرم لإلنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى 

محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.
وأعرب المنتج محروس المصري عن سعادته برد فعل الجمهور بعد إذاعة 
الساحة  أن  المفتوحة، خصوصًا  القنوات  على  المسلسل  األولى من  الحلقة 
خالية لالستمتاع به دون تشويش ومنافسة من أي مسلسل آخر في موسم 

الصيف الحالي بعد انتهاء الدراسة وظهور نتيجة الثانوية العامة.

ســيــحــاضــر الــفــنــان جــمــعــان الــرويــعــي 
ــــصــــواري  ــرح ال ــسـ ــن أنـــشـــطـــة مـ ــمـ وضـ
والتقمص”  “االرتـــجـــال  عــن  الصيفية 
بــمــدرســة  17 أغــســطــس  ــى  إلـ  13 مــن 
للفنان  أخــرى  محاضرة  ثــم  الــمــأمــون، 
الحركي”  “التعبير  مصطفى رشيد عن 
من 20 إلى 24 أغسطس عند الساعة 
ــخــامــســة مـــســـاء ولــغــايــة الــتــاســعــة  ال

بمدرسة العالء الحضرمي.

ــتــألــيــف مـــن األطــفــال  ــو فـــن ال ســيــكــون مــحــبُّ
والــنــاشــئــة عــلــى مــوعــد مــع ورشــــة سيقدمها 
البيادر،  مسرح  رئيس  الــدرزي  عبدهللا  الفنان 
في الفترة من 13 و20 و27 أغسطس الجاري، 
وذلك مساء كل يوم سبت من الساعة الثالثة 
والنصف  الخامسة  ولــغــايــة  عــصــرًا  والــنــصــف 
مساًء بفندق رامي السيف، وتأتي هذه الورشة 
ضمن الورش والفعاليات الفنية المتعددة التي 

يقيمها مسرح البيادر خالل إجازة الصيف.

الرويعي يحاضر عن 
االرتجال والتقمص

الدرزي يقدم ورشة 
لألطفال والناشئة
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وبلغ حجم التداول العقاري منذ بداية 
شـــهر يوليو حتـــى يوم 20 من الشـــهر 
أكثـــر من 46 مليون دينار، تم تنفيذها 

عبر أكثر من  1045 معاملة عقارية.
العالـــي “مـــن خـــال متابعتـــي  وقـــال 
لنشـــاط الســـوق العقارية على ما يزيد 
ســـوق  أن  لكـــم  أؤكـــد  عقـــود،   3 عـــن 
البحريـــن العقاريـــة دائمة النمـــو، النمو 
اإليجابي ويحقـــق نتائج فائقة تحقق 
عائـــدات كبيرة علـــى المتداولين، وبما 
أن متوســـط عدد المعامات الشـــهرية 
قيمـــة  وأن  معاملـــة   2000 يقـــارب 
التداوالت الشـــهرية فاقـــت 95 مليون 
دينار بحريني، في حين أن المتوســـط 
في األعوام لم يقارب التسعين مليون 
شـــهريا فـــي العموم، فهذا مؤشـــر قوي 
علـــى أن الربع الثالث والرابع من العام 
الجـــاري ســـتكون ثمارها قويـــة ال تقل 
عـــن ســـابقتها فـــي النصـــف األول مـــن 
العـــام الجـــاري، بدليل أن شـــهر  يوليو 
الجـــاري حقـــق نتائج جيـــدة جدا لحد 
اآلن إذا مـــا قســـمنا ما أعلـــن من أرقام 
علـــى عدد أيـــام العمل في هذا الشـــهر 
الـــذي تتخللـــه إجـــازات طويلة وســـفر 
المتداوليـــن الفاعلين في الســـوق إلى 

الخارج في إجازاتهم الصيفية.
وبســـؤاله عـــن نوعيـــة هـــذا التـــداول 
العقـــاري الذي تشـــير اليه اإلحصاءات 
الرســـمية، أوضح العالـــي أن “التداول 
العقـــاري والـــذي أظهرتـــه اإلحصاءات 
والتقاريـــر الدقيقـــة التـــي أعلنها جهاز 
المساحة والتسجيل العقاري بإشراف 
مباشـــر مـــن  رئيـــس الجهـــاز الشـــيخ 
ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة تســـيطر 
عليه 4 ممارســـات عقارية رئيسة هي، 
البيع والتســـجيات والرهون العقارية 
والهبات، والمؤشـــرات تعطـــي التفوق 
واألغلبيـــة لمعامات البيع ثم بالدرجة 
الثانية التســـجيات، وهذه التعامات 
هـــي مـــا يرفد الســـوق بالقيمـــة العالية 
وجودة الصفقات واســـتقرار وتحسن 

األسعار.
وبشـــأن التحديات الماثلة التي تواجه 
أفـــاد  الممكنـــة،  والحلـــول  القطـــاع 
رئيس مجلـــس إدارة جمعية البحرين 
العقاريـــة، صاحـــب “الدليـــل العقـــاري” 
أنـــه مـــن أهـــم التحديات التـــي تواجه 
كيفيـــة  أوال:  هـــي:  العقـــاري  القطـــاع 
خفـــض أســـعار بيـــع األراضـــي، ثانيـــا: 
رفـــع حجـــم الصفقـــات وقيمتهـــا بمـــا 
يتطلـــع إليـــه المتعاملـــون في الســـوق 
والمواطنين، ثالثا: خفض قيمة تكلفة 
البنيـــة التحتيـــة علـــى الدولـــة وتوزيع 
علـــى  بالتســـاوي  المنخفضـــة  الكلفـــة 
الدولة والمطور العقاري والمســـتخدم 
النهائـــي، رابعـــا وأخيـــرا: تغيـــر النمـــط 
الســـائد لتخطيـــط وتقســـيم االراضي 
)المخططات الجديدة( ليجعل القطاع 
العقـــاري مســـاهما رئيســـيا في خفض 
والتكاليـــف  األعمـــال  أعبـــاء  حجـــم 
المالية على أجهزة الدولة ذات العاقة 
المباشـــرة وغير المباشـــرة بالعقار مثل 
البلديـــات والكهربـــاء والماء وأشـــغال 
الطـــرق والمجـــاري والمـــرور والدفـــاع 
والتعليـــم  العامـــة  والصحـــة  المدنـــي 
والتجـــارة وأخيـــرا التطويـــر الحضري 
اإلســـكان،  رأســـها  وعلـــى  والعمرانـــي 
أليســـت هذه معادلة تبدو صعبة؟ هذا 
هو التحدي األول واألصعب، لكنه هو 

األسهل إذا اجتمعت اإلرادات”.

العقار هو العمود الفقري ألي استثمار

مـــن ناحيتهاـ علقت الخبيـــرة العقارية 
فـــي  العقـــاري  التســـويق  ومســـؤولة 
إيمـــان  اتـــش”،  اف  “جـــي  مجموعـــة 
المناعـــي، علـــى تجاوز حجـــم التداول 
العقاري منذ بداية العام الجاري 2022 

وحتـــى يوم 20 يوليـــو الجاري 591.2 
مليون دينار،  بحســـب جهاز المساحة 
والتســـجيل العقاري.  بالقـــول “بالطبع 
اإلحصاءات موجودة لاعوام السابقة 
للمقارنة، ولكن بشـــكل عام بالرغم من 
أزمه كورونا العالمية، إال أن التداوالت 
العقاريـــة كان التأثيـــر عليهـــا بســـيط، 
وهذا يثبـــت أن العقارات حاجة دائمة 
ال تتأثر بشـــكل كبير كباقـــي الجوانب 
االفتصادية، وإنمـــا الطلب دائما عليها 
موجـــود واآلن مـــع اإلعان عـــن الفيزا 
الخليجيـــة  الســـوق  الذهبيـــة وعـــودة 
لمجـــراه أنا علـــى يقين بـــأن االنتعاش 

العقاري سيزيد”.
أمـــا بشـــأن توقعاتهـــا لمســـتوى حجـــم 
التـــداول العقـــاري بنهايـــة الربع الثالث 
مـــن العام الجاري أو حتى نهاية العام. 
أوضحت المناعي “بالنسبة للمعطيات 
الموجـــودة من نزول حاد في أســـواق 
العمـــات الرقميـــة وانخفـــاض أســـعار 
الذهـــب )...( العقـــار هـــو المـــاذ اآلمن 
االســـتثمار  مصـــادر  تنوعـــت  ومهمـــا 
نصيـــب  يجعـــل  أن  يجـــب  للشـــخص 
األســـد للعقار؛ ألنه هو العمـــود الفقري 

ألي استثمار”. 
وبشـــأن نوعية التـــداول العقاري وفقا 
لمـــا أعلـــن مـــن إحصاءات هـــل هو بيع 
أم شـــراء أم عقـــود ايجـــارات، قالـــت 
المناعـــي إن ذلك “يعتمد على المنطقة 
وحجـــم الطلـــب عليهـــا ونوعـــه، فـــكل 
فـــي جانـــب  أســـهمها  منطقـــة تصعـــد 
معين، ولكن بشكل عام أرى أن السوق 
العقاريـــة البحرينيـــة ســـينتعش أكثـــر 

على كافة األصعدة بإذن هللا”.
وتطرقت الخبيـــر العقاري الدولي إلى 
التحديات الماثلة أمام القطاع العقاري 
والحلـــول الممكنة، حيث أشـــارت إلى 
ضرورة تســـريع اإلجـــراءات للموافقة 
األمنيـــة بالقبـــول أو الرفـــض. ونـــادت 
بالتســـهيات البنكية بنســـب مشجعة، 
مشـــيرة إلى الحاجة لموقـــع الكتروني 

العقاريـــة  التـــداوالت  لرؤيـــة  للعامـــة 
منطقـــة  كل  لمعرفـــة  مباشـــر  بشـــكل 
وســـوقها العقارية بحيث يســـهل على 

الباحث أو المستثمر اتخاذ القرار”.

تداوالت نوعية 

مـــن جهتـــه، عبر مؤســـس شـــركة أمفا 
القابضـــة، محمـــد رجـــب أّيـــوب، عـــن 
تفاؤله بالنشـــاط العقاري في البحرين، 
وقـــال إنه يتجه نحـــو التعافي مقارنة 
بالعاميـــن الماضييـــن. وكان أيوب يرد 
علـــى استفســـارات صحيفـــة “البـــاد” 
بشـــأن اإلحصاءات الصادرة عن جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري والتي 
تشـــير إلى أن حجم التـــداول العقاري 
تجاوز منذ بدايـــة العام الجاري 2022 
وحتـــى يوم 20 يوليـــو الجاري 591.2 
مليـــون دينار، فيما بلـــغ حجم التداول 
العقاري منذ بداية شـــهر يوليو الجاري 
حتـــى اليوم أكثر من 46 مليون دينار، 
 1045 مـــن   أكثـــر  عبـــر  تنفيذهـــا  تـــم 

معاملة عقارية.
وأفـــاد أيـــوب أن التـــداول يتجـــه اآلن 
االجتماعـــي  الســـكن  مشـــاريع  نحـــو 
التجاريـــة  الطبيعـــة  ذات  والمشـــاريع 
والسياحية باالضافة إلى الطبية التي 
ليســـت للبيع بل لاســـتثمار واإليجار. 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وبشـــأن 
القطاع، أشـــار مؤســـس أمفـــا القابضة 
إلى التضخـــم وارتفاع األســـعار جراء 
االرتفـــاع فـــي كلفـــة تنفيذ المشـــاريع، 
أســـعار  فـــي  الزيـــادة  علـــى  عـــاوة 
الخدمات اللوجســـتية ليؤدي كل ذلك 
لتقليـــل نســـبة الربحية، وهـــذا الوضع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ليـــس  عالمـــي 

فحسب.
واســـتطرد أيـــوب بالقـــول بـــأن هنـــاك 
حركـــة فـــي الســـوق، إذ أصبـــح هنـــاك 
تواجـــد كثيـــف لألشـــقاء الخليجييـــن 
في المجمعات التجارية في البحرين، 

لإلخـــوة  كبيـــر  “تواجـــد  موضحـــا 
الخليجيين في المجمعات”.

ولفت أيـــوب إلى أهميـــة التكنولوجيا 
تحريـــك  فـــي  “البروبتـــك”  العقاريـــة 
علـــى  والتســـهيل  العقـــاري  النشـــاط 
فالتكنولوجيـــا  المســـتثمرين، 
العقاريـــة أصبحـــت لهـــا مميـــزات فـــي 
الســـامة واألمـــن وتســـهيل التواصـــل 
تخفـــض  فهـــي  لذلـــك  والمدفوعـــات، 
الشـــارع  أن  إلـــى  مشـــيرا  التكاليـــف، 
التجـــاري يجب أن يتكيـــف مع الوضع 
الحالـــي، باالضافـــة إلـــى رفـــع معـــدل 
الفائـــدة لـــدى البنـــوك علـــى القـــروض. 
وبشـــأن تنظيم الفعاليات العقارية من 
مؤتمـــرات وغيرهـــا، قال أيـــوب “نحن 
اآلن فـــي موســـم الصيـــف واإلجازات، 
وســـيتم اســـتئناف تنظيـــم المؤتمرات 

العقارية بنهاية فصل الصيف”.

 ارتفاع األسعار َحدَّ من اإلقبال

إلـــى ذلـــك علق صاحب شـــركة تعارف 
علـــى  المدهـــون،  طاهـــر  العقاريـــة، 
اإلحصاءات المعلنـــة من قبل الجهات 
الرسمية بشأن حجم التداول العقاري 
بأنهـــا مؤشـــرات واقعيـــة، مشـــيرا إلى 
بمعنـــى  كان،  كمـــا  ليـــس  الوضـــع  أن 
نجد تحســـن ما في نوع مـــن التداول 
العقاري بينما نجد تباطؤ في نوع آخر 

من مجاالت التداول العقاري. 
األراضـــي  شـــح  إن  المدهـــون  وقـــال 
الســـكنية تســـبب تباطؤا في مشـــاريع 
بينمـــا نجـــد  المخططـــات اإلســـكانية، 
المجـــاالت  فـــي  آخـــر  نشـــاط  هنـــاك 
أو  صناعيـــة  كانـــت  ســـواء  العقاريـــة 
تجاريـــة اســـتثمارية، مشـــيرا إلـــى أن 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقـــاري 
والبنـــك العقاري هما مـــن يعرفان على 
وجـــه الدقة بيانـــات كل نـــوع من هذا 

التداول العقاري. 
تعـــارف  شـــركة  صاحـــب  وأضـــاف 

العقاريـــة أن العقارات الســـكنية عليها 
طلـــب متزايـــد مـــن قبـــل المواطنيـــن 
للشـــراء، ولكن ارتفاع األسعار والكلفة 
حد من هذا اإلقبال، مشيرا إلى أنه في 
برنامـــج مزايـــا أصبح النـــاس يدفعون 
مبالـــغ ضخمة قد تصل إلـــى 130 ألف 

دينار وذلك لألسباب التالية:

أوال: ارتفاع أسعار األراضي مؤخرا  «
بنسب تتراوح بين 30 و40 % 

لألراضي التي مساحتها ما بين 160 
و350 مترا مربعا.

ثانيا: هناك رسوم لبناء تصدر كل  «
فترة وأخرى وهي متجددة من 
الجهات المعنية وآخرها القرار 
بضرورة فحص التربة، وهناك 

قرارات تختص بأنظمة الكهرباء.

ثالثا: ارتفاع أسعار مواد البناء  «
كالحديد الذي وصلت أسعاره في 

فترة ما إلى 380 دينارا للطن الواحد 
مع تراجعها في الوقت الحالي إلى 

نحو 320 دينارا للطن، فيما نجد 
أن أسعار األخشاب ارتفعت بنسبة 

100 %، وهناك أيضا ارتفاعا في 
مستلزمات التشطيبات، ناهيك 

عن الضريبة المضافة التي رغم انها 
معفاة، ولكنها تضغط أيضا على 

المصاريف الكلية. 

وأشـــار المدهـــون إلـــى ارتفـــاع البنيـــة 
التحتيـــة للمشـــاريع اإلســـكانية؛ األمر 
كلفـــة  فـــي  ارتفـــاع  إلـــى  قـــاد  الـــذي 
الوحدات الســـكنية، الفتـــا إلى انه من 
الصعوبـــة بمكان أن نجد اآلن وحدات 

بنحو 120 ألف دينار.
وبشأن األنشطة العقارية والمؤتمرات 
المتخصصة في القطاع، أفاد صاحب 
شـــركة تعـــارف العقاريـــة أن الصيـــف 
يشـــهد عـــادة ركودًا فـــي العقـــار، بينما 
ينتعـــش التـــداول العقـــاري بـــدءا مـــن 

شهر سبتمبر.

رغم تحديات ارتفاع أسعار األراضي ومواد البناء والرسوم... مختصون:

تحسن في أسعار تداول العقارات 
وجودة بأداء السوق بعد احتواء كورونا

عزوز علي

عبــر خبــراء عقــار ومتعاملــون فــي الشــأن العقاري عــن تفاؤلهم ورضاهم بأداء القطــاع العقاري منذ بداية العــام الجاري 2022 وحتى اآلن وذلــك مقارنة بالعامين 
الماضييــن 2020 و2021 بفضــل احتــواء تبعــات فيــروس كورونــا )كوفيد19-(، مشــيرين إلــى أن اإلحصاءات التي تم اإلعــان عنها أخيرًا من قبل جهاز المســاحة 
والتســجيل العقاري تدل على أن القطاع العقاري مســتمر في انتعاشــه رغم التحديات التي تواجهه. وعلق رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية صاحب 
“الدليل العقاري”، عبدالعزيز العالي على استفسارات “الباد” بشأن ما أعلنه جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن حجم التداول العقاري تجاوز منذ بداية العام 
الجــاري 2022 وحتــى يــوم 20 يوليــو الجــاري 591.2 مليــون دينار، قائا إن التحدي الذي واجه القطاع العقاري في العــام 2022 هو اإلنجاز الرائع في 2021 والذي 
كان علــى مســتويين األول هــو القيمــة اإلجماليــة التــي تجــاوزت المليــار دينار والمســتوى الثاني هو العــدد الكلي  للمعامات فــي 2021 والذي بلــغ  26136 معاملة 
عقارية. وأضاف “ما يبشــر بالخير ويدهشــنا هو ما تحقق من نتائج في النصف األول من 2022 على نفس المســتويين من أن االحصاءات تبين تجاوز 50 % من 
القيمــة اإلجماليــة لعــام 2021 بمعــدل 13 % وذلــك في 6 أشــهر، وهــي النصف األول من العام الجاري بعــدد أقل من نصف إجمالي معامــات العام الماضي، وعليه 
ناحظ أن هذا يعكس تحسنا واضحا في القيمة وهو مؤشر جيدا جدا يظهر التحسن في أسعار تداول العقارات وأيضا جودة أداء السوق في القطاع العقاري.

محمد أيوب عبدالعزيز العاليطاهر المدهون إيمان المناعي

العالـــي: ســـوق البحريـــن العقاريـــة دائمـــة النمـــو وتحقـــق عائـــدات كبيـــرة
المناعـــي: الفيـــزا الذهبيـــة وعـــودة المســـتثمر الخليجـــي ســـتنعش العقـــار
ــي ــكن االجتماعـ ــاريع السـ ــو مشـ ــه اآلن نحـ ــاري يتجـ ــداول العقـ ــوب: التـ أيـ
المدهـــون: شـــح األراضـــي الســـكنية تســـبب تباطـــؤاً بالمشـــاريع العقاريـــة
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ــونــي بــــــوزارة اإلســكــان  ــقــان أفـــــادت الــمــســتــشــار ال
الــوزارة  أن  المناعي  فاطمة  العمراني  والتخطيط 
أطلقت مبادرة جديدة لتطوير األراضي الحكومية 
بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية 
تتناسب مع قيمة التمويالت التي تصرفها الوزارة 

للمنتفعين.
“البالد”  صحيفة  برنامج  في  المناعي  وأوضــحــت 
مباشرة  يبث  الذي  أرقــام”،  “البحرين في  األسبوع 
بــورصــة البحرين كــل يوم  الــتــداول فــي  مــن قاعة 
لتطوير  هــي  حــالــًيــا  التجريبية  النسخة  أن  أحـــد، 
القطاع الخاص، وهو أول  األراضي الحكومية مع 
132 وحدة سكنية ووصل  برنامج بالمشروع وفر 
للتوسع  متجهة  والــوزارة  األخيرة،  لمراحله  حالًيا 
مناطق  أغــلــب  تشمل  بحيث  الــبــرنــامــج  هـــذا  فــي 

ومحافظات البحرين لتنويع الخيارات واألسعار.
وأكدت المناعي أن هذه الوحدات السكنية ستكون 
المواطن  إلعــطــاء  التمويالت  قيمة  مــع  متناسبة 

في  تمويله  مــن  لــالســتــفــادة  فــرصــة 
وحدة مناسبة له ولتطلعاته، 

وخــــــــــــالل الـــــمـــــراحـــــل 
ــة ســـيـــتـــم  ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــم ــ ال
ــن هـــذه  اإلعـــــــالن عــ

من  التي  البرامج 
توفر  أن  المؤمل 
الـــوحـــدات  آالف 
على  الــســكــنــيــة 
السنوات  مــدى 

المقبلة.
وأكـــــــــــــــــــــــــدت 
ــور  ــ ــحـ ــ مـ أن 

الــشــراكــة 
مع 

القطاع الخاص دائًما يحظى باهتمام من الحكومة، 
ونفذت الوزارة مبادرات سابقة مع القطاع الخاص، 
من بينها توفير 3 آالف وحدة سكنية في مشروع 
ــرى مــن خـــالل بنك  ــبـــادرات أخـ ــرة الــعــيــون، ومـ ديـ
مناطق  مختلف  فــي  مــشــاريــع  لــتــوفــيــر  اإلســـكـــان 
البحرين، من بينها “دانات مدينة عيسى” و “دانات 
والـــوزارة مستمرة في  البركة”،  “دانــات  الــرفــاع” و 
توفير العدد المطلوب من الوحدات اإلسكانية التي 

تتناسب مع احتياجات المواطنين.
األسبوعي  “البالد”  صحيفة  برنامج  حلقة  وركــزت 
ــذي يــبــث مــبــاشــرة من  ــ “الــبــحــريــن فــي أرقــــــام”، ال
برنامج  على  البحرين،  بورصة  في  التداول  قاعة 
إذ تمت استضافة  الجديدة،  التمويالت اإلسكانية 
هيفاء  اإلســكــان  ببنك  القانونية  الــشــؤون  رئــيــس 
اإلســكــان  ــوزارة  ــ ب الــقــانــونــي  والمستشار  الــمــدنــي، 

والتخطيط العمراني فاطمة المناعي.
االجتماعي  السكني  قــطــاع  أن  المناعي  وأكـــدت 
يحظى باهتمام ودعم مباشر من عاهل البالد 
حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  المعظم 
وبتوجيهات  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ ــن ول مــســتــمــرة مـ
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
برنامج  تدشين  ــاء  وجـ خليفة، 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 
بناء على توجيهات من سموه 
من  المستفيدين  عــدد  برفع 
ــعــام  ــا فـــي ال ــزايـ بــرنــامــج مـ
 2500 إلــى  ليصل   2022
مستفيد خالل 
العام،  هــذا 
إضــافــة 
إلــــــى 

طــرح خــدمــات تمويلية جــديــدة تسهم فــي زيــادة 
عدد المنتفعين بالخدمات اإلسكانية. 

الخدمات  أو  التمويالت  هذه  أن  المناعي  وأكــدت 
على  كبير  تأثير  لها  وسيكون  ستسهم  الــجــديــدة 
الملف  الــمــوجــودة وعــلــى حلحلة  االنــتــظــار  قــوائــم 
اإلسكاني ألسباب مختلفة، أولها أن هذه التمويالت 
المنتفعين  أو  المستفيدين  قاعدة  لتوسيع  جاءت 
المواطن  توجه  وإمكانية  اإلسكانية،  البرامج  من 
ألي تــمــويــل يــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــاتــه ورغــبــاتــه 
الحد  كسقف  األسقف  ورفــع  األســرة،  واحتياجات 
األدنى للتمويل والحد األعلى للتمويل بما يتناسب 
مع المتوافر في القطاع العقاري، حالًيا التمويالت 
ألــف ديــنــار وتصل   40 بالحد األدنـــى عند  تــتــراوح 
ــى 81 ألــف ديــنــار، كــل هذه  فــي حــدهــا األقــصــى إل
الخيارات واإلضافات ستسهم في إقبال المواطنين 
على قوائم االنتظار أو المتقدمين الجدد للخدمات 

اإلسكانية.
وعن نسبة الزيادة المتوقعة في الطلبات اإلسكانية 
في  اإلسكانية  الطلبات  لتلبية  الجديدة  بالبرامج 
أوضحت  السابقة،  باألعوام  مقارنة  المقبلة  الفترة 
رصدها  تــم  التي  التوقعات  بحسب  أنــه  المناعي 
مــن خــالل الــدراســات الــتــي قــامــوا بها فــي الفترة 
السابقة على طرح التمويالت، فإنه تم دراسة هذه 
التمويالت لتمكين أكبر عدد من الناس المستحقين 
خدمات  كونها  إليها؛  للتوجه  اإلسكانية  للخدمات 
طبيعة  مع  تتناسب  وخــدمــات  ومستدامة  فورية 

األسرة البحرينية ورغبات المواطن البحريني.
ــارت إلـــى أنـــه مــنــذ تــدشــيــن الــبــرنــامــج خــالل  ــ وأشـ
كــبــيــر من  إقـــبـــال  تــســجــيــل  تـــم  األول  ــــوع  ــب األســ
في  الزبائن  خدمات  خــالل  من  ســواء  المواطنين 
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان ومواقعهم الرسمية 
الطلبات  لتقديم  اإللكترونية  المواقع  أو من خالل 
مؤشرا  يعتبر  وهــذا  لالستفسارات،  االتــصــاالت  أو 
إقبال  هنالك  سيكون  بأنه  انطباعا  ويعطي  جيدا 
مطلوب سواء للمواطنين الموجودين على القوائم 

أو المتقدمين الجدد في البرنامج.
وتوقعت أن يتم خالل األعوام المقبلة توفير آالف 
الطلبات من خالل البرامج التمويلية أو الخدمات 
ومن  اإلســكــان،  وزارة  مــن  المطروحة  التمويلية 

المتوقع أن تتضاعف هذه األعداد مقارنة باألعوام 
السابقة، مشيرة إلى أن برنامج مزايا حظي بنجاح 
كــبــيــر وتــضــاعــفــت الــطــلــبــات بــشــكــل مــلــحــوظ في 

األعوام األخيرة مقارنة بفترة تدشين البرنامج.

نوعا تمويل

ــوزارة قــدمــت بــاقــة من  ــ ــرت الــمــنــاعــي أن الـ وذكــ
نوعان  وهنالك  للمواطنين،  المتاحة  الــخــيــارات 
التمويلية  الخدمات  هو  أحدهما  التمويالت،  من 
“تسهيل” المقدم من وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان 
لصرف التمويل من خالل البنك، والتمويل اآلخر 
أال وهو “مزايا”، سواء البرنامج المعتمد والمعمول 
مقدما  سيكون  والــذي  المستحدثة  الفئات  أو  به 
من بنوك أخرى ُممّولة بالشراكة مع بنك اإلسكان 

ووزارة اإلسكان.
وأوضحت أن لكل خدمة اشتراطاتها ومعاييرها 
الخاصة، إذ إن خدمات “تسهيل” الُممّولة من بنك 
حيث  معينة،  لشريحة  موجهة  ستكون  اإلسكان 
عاًما   50 إلــى   21 من  العمرية  الشريحة  تتراوح 
بالدخول  المتعلقة  الشريحة  أما  الطلب،  لتقديم 
دينارا   320 دخل  من  هي  المستهدفة  الفئة  فإن 
إلى 1200 دينار، وتتراوح فيها التمويالت ما بين 

40 إلى 70 ألف دينار.
وتطرقت للحديث عن برنامج مزايا كونه ُممّول 
إذ  بــه،  ُمــمــّولــة فله اشــتــراطــات خاصة  بنوك  مــن 
عــاًمــا حسب  21 و35  بين  مــا  العمر  اشــتــراط  إن 
وتم  بــه،  معموال  مــازال  والــذي  السابق  البرنامج 

أكبر  شــريــحــة  لتمكين  ــا  عــاًم  40 إلـــى  الــعــمــر  مــد 
أما  المستحدثة،  بفئاته  البرنامج  من  لالستفادة 
الفئة المستهدفة من حيث الدخل فهي من 600 
دينار إلى 1200 دينار، وبتمويالت تصل إلى 81 

ألف دينار.
ووجهت دعوة للمواطنين للدخول على الخدمات 
اإلسكانية من خالل موقع الحكومة اإللكترونية، 
بشكل  واألحكام  الشروط  بطرح  البدء  سيتم  إذ 
بين  مــا  التنقل  الــمــواطــن  ويستطيع  تفصيلي، 
والتعرف  اإللكترونية  الحكومة  بموقع  الخدمات 
تمت  كما  خــدمــة،  كــل  ومعايير  اشــتــراطــات  على 
إضافة خدمة جديدة تمكن المواطن من معرفة 
مبلغ التمويل المستحق وبالتالي يستطيع اختيار 

الخيار المناسب له قبل التقدم.

اإلســكــان  ببنك  القانونية  الــشــؤون  رئــيــس  أكـــدت 
ــامــج صــحــيــفــة “الـــبـــالد”  ــرن ــمــدنــي فـــي ب هــيــفــاء ال
األسبوعي “البحرين في أرقام”، الذي يبث مباشرة 
يوم  كل  البحرين  بورصة  في  الــتــداول  قاعة  من 
بنك  طريق  عــن  تأتي  التي  التسهيالت  أن  أحــد، 
تحرص  التي  الحكومة  من  بدعم  تتمتع  اإلسكان 
في  الحاصلة  بالتغيرات  المواطن  تأثر  عدم  على 
بـ  معدالت الربح أو الفائدة، وتكون نسبة محددة 

25 % من دخل المنتفع، ولن تتأثر بتاًتا.
وأكدت عدم تأثر التمويالت التي يتم تقديمها عن 
طريق البنوك التجارية سواء تمويالت تسهيل أو 
برنامج مزايا بشقيه: برنامج مزايا الحالي أو الفئة 
المستحدثة، وذلك في ردها على سؤال عن ارتفاع 
سيتم  وهــل  عالمًيا،  الــقــروض  على  الفوائد  نسب 
للمواطنين  الموجهة  القروض  على  األمــر  تطبيق 

من بنك اإلسكان.
داعم  المركزي  البحرين  أن مصرف  وأكدت كذلك 
البنوك  وتعتبر  االجتماعي،  السكن  لقطاع  رئيس 
والمصارف شريكا أساسيا وسباقا إلنجاح برنامج 

التمويالت اإلسكانية.
وفـــي ســؤالــهــا عــن رفـــع ســقــف الـــقـــروض إلـــى 70 
ألــف دينار وهــل سيترتب على ذلــك إجـــراءات أو 
اشتراطات معينة، أجابت أن اإلجراءات سهلة جًدا 
وميسرة، المنتفعون برفع األسقف إما أن يؤهلهم 
دخلهم للحصول على قيمة أكبر بالتمويل، بمعنى 
 63 للحصول على  يؤهله  كان دخله  أنه في حال 
ألف دينار أو 65 ألف أو 70 ألف دينار كحد أقصى، 
أو أن يكون ذلك باختيارهم، بمعنى أن المنتفع إذا 
التمويل  في  أكبر  قيمة  على  الحصول  في  رغــب 
باإلمكان أن يزيد نسبة االستقطاع من دخله إلى 
30 أو 35 % وذلك حسب رغبته ومقدرته المالية.
تلقائًيا  راتــبــه  يؤهله  أن  ــا  “إمـ الــمــدنــي  وأضــافــت 
للحصول على رفع في قيمة التمويل من 60 ألف 
حال  فــي  اختيارًيا  يكون  أن  أو  بالتدريج  ديــنــار 
لذلك مــن خــالل رفــع نسبة  راتــبــه يؤهله  لــم يكن 

االستقطاع”.
 3 بآخر  مقارنة  القروض  على  اإلقبال  وعن حجم 
بتضاعف عدد  تفاؤلها  المدني عن  أعربت  أعــوام، 

جاءت  حيث  التمويلية،  الخدمات  من  المنتفعين 
العهد  ولي  لتوجيهات  إنفاًذا  التمويلية  الخدمات 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وهي خدمات تمويلية 
للحد  األسقف  لرفع  األصعدة  جميع  على  إيجابية 
دينار،  ألــف   40 لتصبح  دينار  ألــف   19 األدنــى من 
مؤكدة  دينار،  ألف   70 إلى   60 من  األعلى  والحد 
إذ  مــســبــوق،  وغــيــر  كبير  إجــرائــي  تيسير  وجـــود 
يستطيع اليوم الشخص شراء عقار أو بنائه برهن 
وهذا  بالكامل،  العقار  عن  عوًضا  بالعقار  األسهم 
الخيارات  السابق، وكذلك  يكن مطبقا في  لم  أمر 
المتعددة التي تتماشى مع تطلعات شريحة كبيرة 
شــراء  الشخص  يستطيع  حيث  المواطنين،  مــن 
األقــارب  أحــد  داخــل عقار  توفير مسكن  أو  أرض 
مثل الوالد أو الوالدة أو أقارب الزوج أو الزوجة، أو 
توفير عدد من مجموعة من األخوة أو األصدقاء 
للشراء، إضافة إلى وجود استثناءات في السن أو 

الدخل ألصحاب الطلبات القائمة.
وعن المدة للحصول على قرض، أوضحت المدني 

فــوريــة إمــكــانــيــة حــصــول الــمــنــتــفــع عــلــى تمويل 
حال  وفــي  لــه،  المناسب  الــخــيــار  اخــتــيــار  بمجرد 

تواءمت الشروط سيحصل على شهادة 
اســتــحــقــاق، وهـــذه الــشــهــادة تعتمد 

فــي حــال كــان التمويل مــن بنك 
ــه يــكــمــل جميع  ــان فــإن ــكـ اإلسـ
ــة ســـواء  ــالزمـ اإلجـــــــراءات الـ
لشراء عقار أو الحصول على 
رخصة بناء، أما في حال كان 
البنوك  طــريــق  عــن  التمويل 
الُممّولة فإنه يتوجه بشهادة 

ــاق  ــقـ ــحـ ــتـ االسـ
الذي  للبنك 

اختاره 

يعتمد على  األمــر  أن  اإلجـــراءات، مؤكدة  وإنجاز 
سرعة إنجاز المواطن لهذه اإلجراءات وبعدها 
ــي فــتــرة  ــه الـــتـــمـــويـــل فــ ــ يـــصـــرف ل

وجيزة.
ــمــــواطــــن  ــ ال أن  وذكــــــــــرت 
على  الحصول  يستطيع 
ــادة االســـتـــحـــقـــاق  ــ ــه شــ
إلى  يوم واحد  خالل 
يومين من التقديم، 
وقــــــــــــــــــد حـــــصـــــل 
مــــواطــــنــــون عــلــى 
استحقاق  شــهــادة 
تقديمهم  على  بــنــاء 
طــــــــلــــــــبــــــــات 
اإلسكان.

برنامج تطوير األراضي مع “الخاص” سيوفر آالف الوحدات السكنية

ا على المواطن ال تأثير لتغييرات معدالت الربح والفائدة عالميًّ

رفع عدد المستفيدين من “مزايا” إلى 2500 في 2022... المستشار القانوني بوزارة اإلسكان:

25 % نسبة محددة من دخل المنتفع... رئيس الشؤون القانونية ببنك اإلسكان:

الزميل حسن عبدالنبي محاورًا المناعي والمدني
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باألرقام
2500 مستفيد 
من برنامج ”مزايا” 

في العام 
2022

رفع سقف 
القروض إلى 
70 ألف دينار 

إلى 35 %

رفع عدد 
المستفيدين 

من برنامج مزايا 
في العام 

2022

رفع سقف الحد 
األدنى للتمويل 
اإلسكاني من 

19 إلى 40 ألف 
دينار

25 % نسبة 
االستقطاع من 
دخل المنتفع 
من اإلسكان

رفع سقف الحد 
األعلى للتمويل 
اإلسكاني من 

60 إلى 70 ألف 
دينار

يوم واحد إلى 
يومين للحصول 

على شهادة 
االستحقاق

فاطمة المناعي

هيفاء المدني



أظــهــرت إحــصــاءات حكومية، أمــس )االثــنــيــن(، ارتــفــاع اإلنــفــاق 
الحكومي لدولة اإلمارات إلى 87.4 مليار درهم )23.8 مليار دوالر( 
في الربع األول من العام الجاري بنسبة زيادة قدرها 19.6 %، أو 
في  درهــم  مليار   73.7 نحو  مقابل  درهــم  مليار   14.34 يعادل  ما 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية اإلماراتية التي نشرتها وكالة أنباء 
اإلمارات )وام(؛ بلغت اإليرادات الحكومية 123.8 مليار درهم في 
الربع األول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1 % أو ما يعادل 

34.8 مليار درهم مقارنة بنحو.88.9 مليار درهم في الفترة نفسها 
من العام الماضي 2021.

وأوضحت البيانات أن اإليرادات الحكومية للربع األول من العام 
الجاري جاءت بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات 
والرسوم  والبنوك  الطبيعي  الغاز  ومنتجي  للنفط  المستخرجة 
المساهمات  ووصــلــت  األخـــرى،  الــرســوم  مــن  وغيرها  الجمركية 
االجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت اإليرادات األخرى 

إلى 62.2 مليار درهم.

بنسبة 19.6 % في الربع األول

ارتفاع اإلنفاق الحكومي باإلمارات إلى 23.8 مليار دوالر

@albiladpress @albiladpress
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لتحوم  )االثنين(،  أمس  النفط،  أسعار  انخفضت 
أن  بعد  أشهر  عــدة  منذ  مستوياتها  أدنــى  قــرب 
ــرًرا بــآفــاق الــطــلــب، وأشـــارت  ألــحــق الــركــود ضــ
الصين  واردات  بطيء في  انتعاش  إلى  بيانات 

من النفط الخام الشهر الماضي.
العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
 94.18 إلــى   %  0.8 أو  سنًتا   74 بــرنــت  مــزيــج 

شهر  ــرب  أقـ أســعــار  وســجــلــت  للبرميل.  دوالًرا 
األسبوع  فبراير  منذ  مستوياتها  أدنــى  للتعاقد 
أكبر  ومــســجــلــة   ،%  13.7 مــتــراجــعــة  الــمــاضــي 

انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.
األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  وسجل 
أو  سنًتا،   67 بانخفاض  للبرميل،  دوالًرا   88.34
 % 9.7 انخفاضه  الخسائر بعد  0.8 % مواصًل 

األسبوع الماضي.
وأظـــهـــرت بــيــانــات جــمــركــيــة أن الــصــيــن، أكــبــر 
مــســتــورد للنفط الــخــام فــي الــعــالــم، اســتــوردت 
ا من الخام في يوليو،  8.79 مليون برميل يوميًّ
4 ســنــوات في  ارتــفــاًعــا مــن أدنــى مستوى منذ 
يونيو، ولكنها مازالت أقل 9.5 % عن مستواها 

قبل عام.

أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.988

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.457

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162
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المبعوث  والــبــيــئــة  الــنــفــط  ــر  وزيـ استقبل 
دينة،  بــن  المناخ محمد  لــشــؤون  الــخــاص 
أصــحــاب  جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
المير وعددًا  الصحية حسين  المؤسسات 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ لبحث 

عدد من الموضوعات المشتركة.
ــدور  ــ ــر ب ــ ــوزيـ ــ ــاء، أشــــــاد الـ ــقــ ــ ــل ــ وخــــــلل ال
الــصــحــيــة فــي رفـــد القطاع  الــمــؤســســات 
وزارة  مــؤكــًدا حــرص  وتــعــزيــزه،  الصحي 
النفط والبيئة على تعزيز أواصر التعاون 

أجل  من  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع 
للمواطنين  المقدمة  بالخدمات  االرتــقــاء 

والمقيمين.
واألنشطة  البرامج  على  دينة  بن  واطلع 
أصحاب  جمعية  بها  تقوم  التي  الصحية 
وأهدافها  ورؤيتها  الصحية  المؤسسات 
وإنــجــازاتــهــا، والــتــي تــهــدف إلــى تحقيق 
الشراكة  ومــجــاالت  الطبية،  االســتــدامــة 
التي تطمح الجمعية لتحقيقها من خلل 
الــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 

العلقة بالمشاريع الطبية الخاصة.
لوزير  شكره  عن  المير  أعــرب  جانبه،  من 
لشؤون  الخاص  المبعوث  والبيئة  النفط 
عن  معبًرا  الــلــقــاء،  على  وحــرصــه  المناخ 
أهداف  تحقيق  في  لجهوده  تقديره  بالغ 
البحرين،  مملكة  في  المستدامة  التنمية 
مؤكًدا حرص الجمعية على تعزيز التعاون 
تحقيق  في  بما يصب  الجهات  مع جميع 
والتنمية  بالبيئة  الخاصة  الوطنية  الرؤى 

المستدامة.

وزير النفط يبحث التعاون مع “أصحاب المؤسسات الصحية”

تحقيق االستدامة الطبية واالرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

كشــفت وزيــرة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي آمنة الرميحــي عن طرح 
مجموعــة كبيــرة من األراضــي الحكومية قبل نهاية العــام الجاري 2022، 
وذلــك ضمــن برنامــج تطويــر حقــوق األراضــي الحكوميــة الــذي دشــنته 
الــوزارة أخيــًرا كإحــدى المبــادرات الرئيســة إلشــراك شــركات التطويــر 
العقــاري والمقــاوالت فــي تنفيــذ مشــاريع الســكن االجتماعــي للمواطنين 

الذين تنطبق عليهم المعايير اإلسكانية.

أن  إلـــى  لإلعلميين  تــصــريــحــات  فــي  وأشــــارت 
بشأن  الواضحة  مخططاتها  لديها  الـــوزارة 

ربطها  وآلــيــات  طرحها  المقرر  األراضـــي 
المتطلبات  توفير  نحو  المملكة  بأهداف 

اإلسكانية للمواطنين. 
تطوير  برنامج  أن  إلى  الوزيرة  ولفتت 
حقوق األراضي الحكومية يعتمد بشكل 
أســــاس عــلــى مـــدى اســتــيــعــاب وقـــدرة 

الشركات العقارية الموجودة في السوق 
أهدافه  تحقيق  أجــل  مــن  لــه  البحرينية 
القريب  أنــه سيتم فــي  وغــايــتــه، مــؤكــدة 

خطط  عــن  موسع  بشكل  اإلعـــلن  العاجل 
باألراضي  يتعلق  فيما  المستقبلية  ــوزارة  الـ
استعداًدا  األراضــي  تلك  وموقع  الحكومية 

لطرحها أمام المستثمرين العقاريين 
مشروعاتهم  تنفيذ  فــي  للبدء 

السكنية.

وزيرة اإلسكان: طرح مجموعة من األراضي 
الحكومية للمطورين العقاريين نهاية 2022 64 % من المستخدمين بالبحرين يواجهون محاوالت تصّيد إلكترونية

عند استخدامهم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو المحافظ الرقمية... استطالع:

أظهرت دراسة استطلعية أجرتها “كاسبرسكي” حول 
عمليات الدفع اإللكتروني أن 64 % من المستخدمين 
في البحرين واجهوا محاوالت تصّيد عند استخدامهم 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو خدمات المحافظ 
مــواقــع  المستخدمين  مــن   %  60 ــه  وواجــ الــرقــمــيــة.  
الرسائل  عبر  احتيال  محاوالت   % و75  مزيفة،  ويب 

الــنــصــيــة أو الــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة، بــاالعــتــمــاد على 
أساليب الهندسة االجتماعية. وأفاد غالبية 

سؤالهم  عند  الــدراســة،  في  المشاركين 
التي  بــالــتــهــديــدات  وعيهم  مــدى  عــن 

قد تواجههم عند لجوئهم إلى طرق 
درايــة  على  بأنهم  الرقمية،  الــدفــع 
 )%  84( المالي  التصّيد  بهجمات 
ومحاوالت االحتيال عبر اإلنترنت 
)86 %(، كما ذكر 81 % أنهم على 
المصرفية  بــالــبــرمــجــيــات  درايــــة 

أجــهــزة  تــســتــهــدف  الــتــي  الخبيثة 
الــحــاســوب والـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة. 

البرمجيات  مــن  الــنــوع  هـــذا  ويــســرق 
الــخــبــيــثــة األمـــــوال مـــن الــحــســابــات 

للمستخدمين.لكن  المصرفية 
المستطلعة  91 % من 

أن  رأوا  آراؤهـــــــم 

وعي  رفــع  العمل  الرقمي  الدفع  وشركات  البنوك  على 
المستخدمين إزاء التهديدات عبر اإلنترنت. وتضّمنت 
قائمة مزايا األمن التي يرغب المستهلكون في رؤيتها 
الحالية  الرقمية  التطبيقات المصرفية والمحافظ  على 
إرسال رمز المرور لمرة واحدة )OTP( عبر رسالة نصية 
قصيرة لكل معاملة سداد )78 %(، اعتماد مزايا األمن 
بصمة  أو  الوجه  على  كالتعّرف  البيومترية، 
الــمــصــادقــة  طــلــب   ،)%  70( ــع  ــبـ اإلصـ
الثنائية )39 %(، القدرات المؤتمتة 
للكشف عن المعاملت االحتيالية 
 ،)%  56( لــمــنــعــهــا  والـــتـــدّخـــل 

والتشفير الشامل )29 %(.
وقال رئيس الخبراء التقنيين 
ــرق األوســـــط  ــشــ ــ لــمــنــطــقــة ال
ــــدى  ــا ل ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــا وإفــ ــ ــي ــ ــرك ــ وت
كــاســبــرســكــي، عــمــاد الــحــفــار 
“سواء كنا نتحدث عن انتشار 
أو  االحتيالي  التصيد  عمليات 
لألجهزة  الخبيثة  البرمجيات 
المحمولة، فمن المهم وضع بعض 
السيبراني  األمــــن  مــعــايــيــر 
األســــــــاســــــــيــــــــة. 
وبـــــــإمـــــــكـــــــان 

معظم  تصفية  على  القادرة  المتطورة  األمنية  الحلول 
نواقل الهجوم العامة، والمدعومة بتدابير وقائية أخرى 
مثل الوعي الجّيد باألمن الرقمي وتغيير كلمات المرور 
المعاملت  أمن  على  الحفاظ  في  تساعد  أن  بانتظام، 

المالية التي ُتجرى عبر القنوات الرقمية”.
ويوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين في البحرين 
باتباع التدابير التالية للتمّكن من االعتماد على تقنيات 
رمز  اآلخــريــن  مشاركة  عــدم  عبر  بأمان  الرقمي  الدفع 
معلومات  أيــة  أو  الــمــرور  كلمة  أو  الشخصي  التعريف 
ذلك،  غير  أو  اإلنترنت  عبر  كانوا  ســواء  أخــرى،  مالية 
العامة  اللسلكية  اإلنترنت  شبكات  استخدام  وتجنُّب 
واستخدام  اإلنترنت،  عبر  مالية  معاملت  أية  إلجــراء 
بطاقة ائتمان أو خصم مباشر منفصلة وخاصة بإجراء 
المعاملت عبر اإلنترنت، مع وضع حد لإلنفاق عليها ما 
ق  يمكن أن يساعد في تتّبع المعاملت المالية، والتسوُّ
حل  واستخدام  بها،  والموثوق  الرسمية  المواقع  من 
 Kaspersky Total Security مثل  بــه  مــوثــوق  أمني 
على جميع األجهزة المستخدمة في إجراء المعاملت 
اكــتــشــاف النشاط  الــحــّل على  الــمــالــيــة. ويــســاعــد هــذا 
التي  المواقع  أمن  المشبوه والتحقق من  أو  االحتيالي 
المطورين  كاسبرسكي  تــوصــي  كــمــا  زيــارتــهــا.  تــجــري 
والبنوك والشركات المشاركة في تقديم خدمات السداد 

الرقمي، باالستثمار في حلول األمن الرقمي الشاملة.

 حسن عبدالنبي

آمنة الرميحيعماد الحفار


