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نونو:ال صحة إلشاعات حول إقامة حي يهودي في المنامة

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء كنيس 
الوصايـــا العشـــر والمجتمع اليهودي 
األعمـــال  رجـــل  البحريـــن  بمملكـــة 
إبراهيم نونو قرب وصول نســـخة 
إســـرائيل  مـــن  التـــوراة 
فـــي  البحريـــن  ليهـــود 
فـــي  ســـيقام  حفـــل 
ســـوق  محيـــط 
بحضـــور  المنامـــة 
ســـيأتي  حاخام 

للبحريـــن من اإلمارات، وســـيكون للكنيس ثاني 
نسخة للتوراة من بعد التوراة التي أهداها كبير 
مستشـــاري رئيس الواليـــات المتحدة األميركية 
األســـبق جاريـــد كوشـــنر لملـــك البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة، بتاريخ 25 يونيو 2019.
ونفـــى نونـــو فـــي حـــوار مـــع “البـــاد” مـــا يتـــردد 
مـــن شـــائعات حول رغبـــة يهود البحريـــن إقامة 
حـــي يهـــودي فـــي المنامـــة، كمـــا أكد عـــدم علمه 
بخصـــوص مـــا يتـــردد مـــن أقاويل حول شـــراء 
شـــخصيات من إســـرائيل عقارات فـــي المملكة، 
الفتًا إلى أن بعض رجال األعمال اإلســـرائيليين 

لديهـــم الرغبة فـــي التعاون مع بعض الشـــركات 
البحرينيـــة فـــي مجـــال التجـــارة والتكنولوجيـــا 
الشـــواغر  مـــن  المزيـــد  لخلـــق  واالســـتثمارات؛ 
الوظيفيـــة فـــي البحريـــن، حيث أبدى عـــدٌد من 
التجـــار اإلســـرائيليين رغبتهـــم فـــي االســـتثمار 
بعـــدة قطاعـــات مســـتقباً مـــن خـــال االنفتـــاح 
على الســـوق البحرينية، وذلك من بعد الزيارات 
التي قام بها عدد من الشـــخصيات اإلســـرائيلية 
للبحريـــن بعـــد االتفاقيـــات اإلبراهيمية، مشـــيرًا 
إلى وجود بعض األفكار للمشـــاريع االستثمارية، 
لكنهـــا لم تتحقق علـــى أرض الواقـــع في الوقت 
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بعـــث عاهل البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى ملـــك المملكـــة المتحـــدة لبريطانيا 
العظمـــى وايرلندا الشـــمالية رئيـــس الكومنولث صاحب 
الجالـــة الملك تشـــارلز الثالث، بمناســـبة اعتاء جالته 

عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.
أعلن مجلس اعتاء العرش، أمس )السبت(،  هذا وقد 

رســـميًا تشـــارلز الثالث ملـــكًا لبريطانيا. وفـــي كلمة أمام 
المجلس، أكد ملـــك بريطانيا الجديد أنه يتعهد باحترام 
الدســـتور ودعم الحكومة وعمل البرلمان. وقال تشـــارلز 
الثالـــث خال إعانه رســـميًا ملكًا لبريطانيا في مراســـم 
تاريخيـــة إنـــه “يـــدرك جيـــدًا الواجبـــات والمســـؤوليات 

الكبيرة” المنوطة بالملك.
وذكـــر العاهل البالغ 73 عامًا أمام مجلس اعتاء العرش 
الـــذي يضـــم مستشـــارين سياســـيين ودينيين كبـــارًا أنه 
ســـيبذل كل جهده ليكـــون على “المثال الملهـــم” لوالدته 

الملكـــة إليزابيـــث الثانية التي توفيـــت الخميس عن 96 
عامًا. وأفاد المجلس في جلســـة تاريخية متلفزة عقدت 
في قصر سانت جيمس بلندن بأن “األمير تشارلز فيليب 
آرثـــر جـــورج هـــو اآلن، بوفـــاة جالتهـــا... ملكنا تشـــارلز 
الثالـــث... فليحفظ الرب الملك”. ويتألف مجلس اعتاء 
العرش من هيئة مستشـــارين خاصـــة يبلغ عدد أعضائها 
اآلن نحـــو 670 مـــن كبـــار الساســـة، مـــن بينهـــم رئيســـة 
الـــوزراء ليز تـــراس. وتقدم الهيئة المشـــورة للملوك منذ 

عصر النورمان.

بنا - وكاالت
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للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
والمعـــارض عزمهـــا تنظيـــم عـــدد من 
والترفيهيـــة  الســـياحية  الفعاليـــات 
الســـعودي  باليـــوم الوطنـــي  احتفـــاًء 
الـــذي يصـــادف 23 ســـبتمبر مـــن كل 
مواطنـــي  باألشـــقاء  مرحبـــًة  عـــام، 
المملكة العربية السعودية في رحاب 
مملكـــة البحريـــن للمشـــاركة في هذه 

الفعاليات.
وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، قال 

البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للســـياحة ناصر قائـــدي “حرصنا على 
االحتفـــال مـــع األشـــقاء مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية بطريقـــة خاصـــة 
تجعـــل االحتفـــاالت باليـــوم الوطنـــي 
البحريـــن  فـــي  المجيـــد  الســـعودي 
والســـعودية واحدة ومشتركة، وذلك 
انطاقـــا من عاقات األخـــوة الفريدة 
مـــن نوعها التـــي تربط بين الشـــعبين 

البحريني والسعودي”.

البحرين تطلق فعاليات سياحية 
وترفيهية احتفاًء باليوم الوطني السعودي

المنامة-هيئة البحرين للسياحة
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تنصيب تشارلز الثالث ملكًا رسميًا في المملكة المتحدة
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئانه باعتالئه عرش بريطانيا

إبراهيم 
نونو

حسن عبدالرسول

رفع مكافأة بطل دوري ناصر 
بن حمد إلى 200 ألف دوالر

من مباريات دوري ناصر بن حمد



العصفور يشيد بعمق العالقات التاريخية مع الهند
التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور بعمـــق  أشـــاد وزيـــر 
ومتانـــة العالقات التاريخية التي تربـــط بين مملكة البحرين 
وجهوريـــة الهنـــد الصديقـــة، مؤكـــًدا حـــرص حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن على اســـتمرار تطور وتنمية التعاون المشـــترك بين 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت، بما يحقق المصالح 
واألهداف المنشـــودة، ومنوًها في السياق ذاته بدور الجالية 
الهنديـــة وخبراتها العلمية والمهنيـــة المتنوعة في العديد من 

المجاالت التنموية.
جـــاء ذلك خالل الحفـــل الذي نظمه نادي كيراال ســـماجم في 
مملكة البحرين، بمناسبة مرور 75 عاًما على تأسيس النادي، 

و50 عاًمـــا على العالقات الدبلوماســـية بين البلدين، بحضور 
وزير التنمية االجتماعية، وســـفير جمهورية الهند لدى مملكة 
البحريـــن بيوش شريفاســـتاف، ورئيس النـــادي بي في رادها 
كرشـــنا، وعـــدد مـــن الشـــخصيات والفعاليـــات مـــن الجنســـية 

الهندية.
وأعـــرب الوزيـــر العصفـــور عـــن خالص تهانيـــه لنـــادي كيراال، 
مشـــيًدا بالدور االجتماعي الـــذي يقوم به في مملكة البحرين 
على مدى ســـنوات، عبر األنشـــطة والبرامج التعريفية بثقافة 
البلدين، ومشاركته النادي في مختلف المناسبات في ظل ما 

تنعم به البحرين من التسامح والتعايش.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية
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بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئـــة إلى ملك المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشـــمالية رئيس 
الكومنولـــث صاحـــب الجاللة الملـــك تشـــارلز الثالث، 
بمناســـبة اعتـــالء جاللتـــه عـــرش المملكـــة المتحـــدة 

لبريطانيا العظمى.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عـــن خالـــص تهانيـــه 
وتمنياتـــه لجاللـــة الملك تشـــارلز الثالـــث كل التوفيق 
والســـداد لمواصلـــة مســـيرة التقـــدم واالزدهـــار التي 
تشـــهدها المملكة المتحدة، والســـير قدما على خطى 
صاحبة الجاللة الملكة اليزابيث الثانية التي أسســـت 
بنيـــان دعائـــم المملكـــة الحديثة وتحقيـــق طموحات 
وتطلعات شعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

كما أعرب جاللته عن بالغ اعتزازه وتقديره لمســـتوى 
عمـــق العالقـــات التاريخيـــة والروابـــط الوثيقـــة التي 
تجمع بين العائلتين المالكتين والشـــعبين الصديقين، 
مؤكـــدا جاللتـــه حرص مملكـــة البحرين علـــى تطوير 

هذه العالقات التاريخية المشـــتركة وترســـيخها بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة على 
األصعـــدة والمســـتويات كافـــة بما يحقـــق مصالحهما 
شـــعبيهما  علـــى  والنفـــع  بالخيـــر  ويعـــود  المشـــتركة 

الصديقين.
وبعـــث ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تهنئـــة إلى ملـــك المملكة المتحـــدة لبريطانيا العظمى 

وايرلندا الشـــمالية رئيس الكومنولث صاحب الجاللة 
الملك تشـــارلز الثالث بمناســـبة اعتـــالء جاللته عرش 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.
وأكـــد ســـموه فـــي البرقيـــة حـــرص مملكـــة البحريـــن 

بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم علـــى مواصلـــة تنميـــة 
وتطوير العالقات التاريخية التي تربطها مع المملكة 

المتحدة.
كما أعرب ســـموه عن خالـــص تهانيه وتمنياته لجاللة 
الملك تشـــارلز الثالث كل التوفيق والســـداد لمواصلة 
التطـــور والتنميـــة التـــي تشـــهدها المملكـــة المتحـــدة 
والمضـــي قدمـــا علـــى خطى صاحبـــة الجاللـــة الملكة 
اليزابيث الثانية التي أرســـت دعائم المملكة الحديثة 
وتحقيق طموحات وتطلعات شعب المملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى.
وأعـــرب ســـموه عـــن بالغ اعتـــزازه وتقديره لمســـتوى 
عمـــق العالقـــات التاريخيـــة والروابـــط الوثيقـــة التي 
تجمع بين العائلتين المالكتين والشـــعبين الصديقين، 
مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه 
العالقات التاريخية المشتركة وترسيخها بين مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحـــدة الصديقة على األصعدة 
والمســـتويات كافة بمـــا يحقق مصالحهما المشـــتركة 

ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الملك تشارلز الثالث العتالئه عرش بريطانيا
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جاللة الملك تشارلز الثالثجاللة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس الوزراء

عقـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
عمـــل  اجتمـــاع  األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة 
مـــع وكيلة األميـــن العام لألمـــم المتحدة 
والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة 
للمرأة ســـيما بحوث، وذلـــك على هامش 
“مؤتمـــر المرأة والســـالم واألمن” المنعقد 

في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وبحـــث الجانبـــان خالل االجتمـــاع عددا 
والمســـتقبلية،  القائمـــة  المبـــادرات  مـــن 
مـــن بينهـــا خطـــة تشـــغيل مكتـــب هيئـــة 
المملكـــة،  فـــي  للمـــرأة  المتحـــدة  األمـــم 
ومســـتجدات الدورة الثانيـــة من “جائزة 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
العالمية لتمكين المرأة” التي تم إطالقها 
مـــن قبـــل هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة 
بالتنســـيق والشـــراكة مع مملكة البحرين 

من خالل المجلس األعلى للمرأة.

وأكـــدت  األنصـــاري خـــالل االجتمـــاع أن 
مملكـــة البحريـــن عبر مؤسســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة تولـــي اهتماما كبيرا بعمل 
الهيئـــة كمنصـــة وقاعدة عالمية تســـاهم 
وتدعم الدول في ترسيخ ثقافة ومبادئ 
والمســـاواة  والتـــوازن  الفـــرص  تكافـــؤ 
بيـــن الجنســـين بآليـــات واســـتراتيجيات 

وخطط عمل مبتكرة وشاملة.
وأشادت بتوجهات الخطة االستراتيجية 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة للفترة -2022

2025 والتـــي تهـــدف إلـــى تمكيـــن جميع 
النساء والفتيات وضمان حصولهن على 
كامـــل حقوقهـــن اإلنســـانية لبنـــاء عالـــم 
تســـوده المســـاواة بين الجنسين، مؤكدة 
اســـتعداد المجلس األعلـــى للمرأة لتبادل 
الخبرات واإلرشـــادات مع األمم المتحدة 
فـــي المجاالت الرئيســـية التـــي تضمنتها 

هذه االســـتراتيجية ومن بينها الحوكمة 
والمشـــاركة في الحياة العامة، والتمكين 
االقتصـــادي للمـــرأة، وإنهـــاء العنـــف ضد 
والســـالم  والمـــرأة  والفتيـــات،  النســـاء 
واألمـــن والعمـــل اإلنســـاني والحـــد مـــن 

مخاطر الكوارث.
األنصـــاري  الصـــدد، جـــددت  هـــذا  وفـــي 
موقـــف مملكة البحريـــن الثابت بضرورة 
للـــدول  الوطنيـــة  األولويـــات  مراعـــاة 
مجتمعاتهـــم  وخصوصيـــة  األعضـــاء 
واألخـــذ بمالحظاتهم من قبـــل الهيئة مع 
ضرورة تركيز الجهود على بيان الروابط 
األساســـية بين حقوق اإلنســـان واألسرة 
والحمايـــة االجتماعيـــة والســـالم واألمن 
الســـيما في سياق سياسات تغير المناخ، 
وعـــدم تشـــتيتها بقضايـــا تتعـــارض مـــع 
خصوصية المجتمعات؛ لضمان سالســـة 
تنفيذ األجندة األممية الخاصة بتســـريع 

عجلة تنمية المرأة قدمًا في كافة أنحاء 
العالم.

مـــن جانبها، نوهت ســـيما بحوث بجهود 
مملكـــة البحرين الداعمة للمـــرأة، مؤكدة 

أن تجربتهـــا تعـــد مثـــاال يحتـــذى بـــه في 
تحقيق التوازن بين الجنســـين، مشـــيرة 
الشـــراكة  لعالقـــات  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
والتعـــاون مـــا بيـــن هيئة األمـــم المتحدة 
للمـــرأة والمجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
قرينة عاهل البالد المعظم صاحبة السمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة، ومـــا أثمـــر عنهـــا مـــن أدوات 
وآليـــات وخطـــط وأطـــر عمـــل مبتكـــرة 
ســـاهمت بشـــكل ملحـــوظ فـــي تحقيـــق 
المتعلقـــة  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
بالمســـاواة بيـــن الجنســـين وعلى رأســـها 
جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، مع 
تطلعها لتوطيد ســـبل التعاون مع مملكة 
البحرين خالل المرحلة المقبلة بناًء على 

ما تم التوصل له من مشاريع مشتركة.

أبوظبي - المجلس األعلى للمرأة

اجتماع عمل بين األنصاري والمديرة التنفيذية لـ“األمم المتحدة للمرأة”

لقي نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، 
تفاعـــاًل واســـًعا ومتواصاًل في مملكـــة البحرين على 
المســـتويين الرســـمي والشـــعبي، نظـــًرا لخصوصية 
العالقـــات التاريخيـــة العريقـــة الممتـــدة التـــي تربط 
بيـــن المملكتيـــن، والتـــي تعود إلـــى أكثر مـــن قرنين 
مـــن الزمـــن، ودور جاللتها فـــي دعم هـــذه العالقات 
لمـــا تحظـــى بـــه البحريـــن مـــن مكانـــة لـــدى الملكـــة 
الراحلة وتواصلها الوثيق مع حكام مملكة البحرين، 
خصوصا عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وحرصها علـــى دعوة 
جاللتـــه لحضـــور مختلـــف الفعاليـــات التـــي تحظى 
باهتمام مشترك، خصوًصا سباقات الخيل وأشهرها 

“وندسور”.
وشـــهدت العالقات بيـــن البلديـــن الصديقيـــن تباداًل 
للزيارات مـــن كال الجانبين؛ حيث حرص ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى القيـــام بزيارات 
متواصلـــة للمملكـــة المتحدة ولقـــاء صاحب الجاللة 
الملك تشـــارلز الثالث، ملـــك المملكة المتحدة، خالل 
فتـــرة توليه واليـــة العهد، إلى جانب لقاءات ســـموه 
مـــع مختلف أركان الحكومة البريطانية. في المقابل 
حرص جاللة الملك تشارلز الثالث على زيارة مملكة 

البحرين أكثر من مرة وفي مناسبات متعددة.
وعبـــر جاللـــة الملـــك المعظـــم عـــن خالـــص تعازيـــه 
ومواســـاته للملـــك تشـــارلز الثالـــث وأعضـــاء العائلة 
المالكـــة وشـــعب المملكـــة المتحدة في وفـــاة جاللة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانية، مشـــيًدا جاللته في برقية 
التعزيـــة بالعهـــد النموذجي لجاللة الملكـــة إليزابيث 
الثانية وإســـهامها الـــذي ال يقاس في تعميق وتعزيز 
العالقـــات بين مملكـــة البحرين والمملكـــة المتحدة، 
مؤكًدا جاللته أنه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية فقد 

العالم مصدر إلهام وقوة.

وكعالمـــة علـــى احتـــرام الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة 
ولعمـــق العالقات التاريخية بين البلدين الصديقين، 
أمر جاللة الملك المعظم بتنكيس األعالم في مملكة 

البحرين لمدة ثالثة أيام.
كما أشـــاد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي برقية تعزيـــة بجهـــود الملكة 
الراحلـــة في تكريـــس حياتها لتعزيـــز مكانة المملكة 

المتحدة ودول الكومنولث وشعوبها.
وأشار ســـموه إلى جهود وإســـهامات الملكة الراحلة 
فـــي تعزيز وتنميـــة العالقـــات التاريخية والشـــراكة 
العريقـــة  التاريخيـــة  الصداقـــة  وروابـــط  الوثيقـــة 
والمتميـــزة بين المملكة المتحـــدة ومملكة البحرين، 
حيـــث تركـــت إرًثا تاريخًيـــا للعالقـــات المتميزة بين 

البلدين والشعبين الصديقين
من جانبها اســـتذكرت رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل، مناقـــب الملكة إليزابيـــث التي 
مثلت على مر عقود رمزية عالمية ومرجعية ألمتها 

وشـــعبها وللعالـــم فـــي القيـــم اإلنســـانية والتســـامح 
والمحبة، وحظيت باحترام العالم.

وأضافـــت “فقـــدت مملكـــة البحريـــن برحيلهـــا قائدة 
عظيمـــة، كان لها الـــدور البارز، والحـــرص الدائم في 
ترســـيخ جـــذور الصداقـــة التاريخيـــة بيـــن مملكـــة 

البحرين والمملكة المتحدة”.
واســـتذكر رئيـــس مجلـــس الشـــورى علي بـــن صالح 
الصالـــح، الجهود البـــارزة للملكة الراحلـــة، وعطاءها 
الكبير الذي أسهم في نهضة ونماء المملكة المتحدة 
على مدى 7 عقود، مشـــيًدا بما قامت به من مســـاٍع 
مخلصـــة لتوطيـــد العالقات التاريخيـــة الوثيقة بين 
مملكـــة البحرين والمملكة المتحـــدة، وتعزيز روابط 

الصداقة الطويلة بين المملكتين الصديقتين.
وتفاعـــل تلفزيـــون البحريـــن مـــع خبـــر وفـــاة جاللة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة عبـــر بـــث تقاريـــر وأفـــالم 
خاصـــة عن حياة جاللتها، عبر نشـــرات األخبار، وما 
قدمته من جهود مخلصة في خدمة بلدها وشعبها، 

إلى جانب إعداد مجموعة من التقارير التي تناولت 
العالقـــات التاريخيـــة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
بالمملكـــة المتحـــدة، ومســـاهماتها فـــي تعزيـــز هـــذه 

العالقة التاريخية. 
وســـيطر خبر وفـــاة جاللـــة الملكة إليزابيـــث الثانية 
علـــى الصفحات األولى للصحف الصادرة في مملكة 
البحريـــن، والتي أفـــردت صفحات خاصـــة للحديث 
عـــن الملكـــة الراحلـــة وتاريـــخ العالقـــات التاريخية 
بين مملكـــة البحرين والمملكة المتحدة، مســـتذكرًة 

زيارتها إلى المنامة في فبراير 1979.
كمـــا تم نشـــر صـــور لجاللـــة الملـــك المعظـــم وجاللة 
الملكة إليزابيث في عدد من المناســـبات، إلى جانب 
صور تاريخية في الصحف إلظهار العالقات الوثيقة 
والخاصـــة بين المملكتين، وركزت على الدور الكبير 
لجاللة ملك البالد المعظم وجاللة الملكة الراحلة في 

تعزيز العالقات القوية بين المملكتين الصديقتين.

المنامة - بنا

البحرين تتفاعل مع نبأ وفاة الملكة إليزابيث

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

برقية تهنئة الى صاحب الســـمو الملكي األمير 
وليـــام ولي عهـــد المملكة المتحـــدة أمير ويلز، 

وذلك بمناسبة تعيينه.
وأشاد ســـموه بالمستوى المتقدم الذي وصلت 

إليـــه العالقات بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة ومـــا يشـــهده التعـــاون الثنائـــي مـــن 
تطور ونمو، مشيرًا إلى حرص مملكة البحرين 
بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواصلة 
التـــي  التاريخيـــة  العالقـــات  وتطويـــر  تنميـــة 

تربطها مع المملكة المتحدة. 
وقـــد أعـــرب ســـموه فـــي البرقيـــة عـــن خالص 

تهانيه لولي عهد المملكـــة المتحدة أمير ويلز، 
متمنيـــًا لـــه كل التوفيـــق والنجـــاح لمواصلـــة 
العمـــل في تحقيق المزيد من التنمية والتطور 

بالمملكة المتحدة.

المنامة-بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ ولي عهد بريطانيا بمناسبة تعيينه



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربيـــة والتعليم 
شـــهادات  النعيمـــي،  ماجـــد 
تســـجيل المؤسســـة التعليمية 
الخاصـــة )تجديـــد الترخيـــص( 
الخاصـــة  اإلبـــداع  لمدرســـة 
والجنبيـــة(،  المنامـــة  )لفرعـــي 
لمدة ثالث سنوات، وذلك وفقًا 
للمـــادة رقـــم )9( من المرســـوم 
بقانـــون رقم )25( لســـنة 1998 
بشـــأن المؤسســـات التعليميـــة 
مـــع  الخاصـــة،  والتدريبيـــة 
االلتـــزام بالطاقة االســـتيعابية 
المســـموحة مـــن قبـــل الـــوزارة 

لتلك المؤسسة التعليمية.

تجديد الترخيص 
لمدرسة اإلبداع 

الخاصة

جامعة البحرين تتوسع في طرح الدبلوم المشارك ليشمل جميع الكليات

local@albiladpress.com03

النعيمــــي يشـكـــر خطيــــب جـــامـــــــع الفـــاتــــــــح
القطـــان  عدنـــان  الشـــيخ  توّجـــه 
خطيب جامع الفاتح اإلســـالمي، 
فـــي الخطبـــة التـــي ألقاهـــا يـــوم 
الجمعـــة المنصـــرم التـــي حملـــت 
عنـــوان )العام الدراســـي.. وصايا 
علـــى  والمنقولـــة  وتوجيهـــات(، 
تلفزيـــون  فـــي  مباشـــرة  الهـــواء 
والتقديـــر  بالشـــكر  البحريـــن، 
علـــى  الحكيمـــة،  القيـــادة  إلـــى 
والتعليـــم  للعلـــم  الكبيـــر  دعمهـــا 

والمعلـــم وطلبة العلم، واهتمامها 
والطالبـــات،  الطلبـــة  باألبنـــاء 
وحرصهـــا على تعليمهـــم التعليم 
لمشـــاريع  وتنفيذهـــا  المجانـــي، 
والتربويـــة  التطويريـــة  التعليـــم 
المســـتمرة، وتوجيههـــا لتحســـين 
أداء المـــدارس والمعلـــم، وتوفير 
المـــدارس والمباني واإلنشـــاءات 
والتجهيزات والمعلمين المؤهلين 
األكفـــاء، والتي تصب في خدمة 

بوصفهـــم  والطالبـــات؛  الطلبـــة 
محور العملية التعليمية.

كما توجه الشـــيخ عدنان بالشكر 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  إلـــى 
ووزيرهـــا والمســـؤولين القائمين 
عليها، لتنفيذهـــم تطلعات ورؤى 
القيادة الحكيمة، وتوســـعهم في 
إنشـــاء المدارس ومعاهد التربية 
وتطويرهـــم  والمهنيـــة،  الفنيـــة 
األساســـية،  والمـــواد  للمناهـــج 

االســـتعانة  علـــى  وحرصهـــم 
المؤهلـــة،  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
بمـــا يضمـــن ويســـهم فـــي تجويد 
وحفـــظ  التعليميـــة،  المخرجـــات 
الهويـــة الدينية والوطنية لطالب 

وطالبات وطننا العزيز. 
من جهتـــه، أعـــرب وزيـــر التربية 
عـــن  النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
شـــكره وتقديـــره للشـــيخ عدنـــان 
القطـــان، على مـــا تضمنته خطبة 

بجهـــود  إشـــادٍة  مـــن  الجمعـــة 
التعليـــم،  توفيـــر  فـــي  الـــوزارة 
وحرصهـــا على تقديـــم الخدمات 
التعليمية المتميزة لألبناء الطلبة 
والطالبـــات، مـــن أجـــل االرتقـــاء 
بالمخرجات التعليمية، سائالً هللا 
تعالـــى أن يكـــون العام الدراســـي 
بالنجـــاح  مكلـــالً  عامـــًا  الجديـــد 
اإلنجـــازات  وتحقيـــق  والتفـــوق 

للمسيرة التعليمية المباركة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنــت جامعــة البحريــن عــن عزمها التوســع في طــرح الدبلوم المشــارك 
ليشــمل جميع الكليات، بهدف مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات 
في استكمال مرحلة البكالوريس على التخرج بشهادة الدبلوم المشارك، 
والحــد مــن احتمــاالت فصــل الطالــب مــن الجامعة حــال تعثــره، وإتاحة 

خيار دراسة الدبلوم المشارك فيما إذا رغب الطالب في ذلك.

البحريـــن  رئيســـة جامعـــة  وأكـــدت 
جواهر المضحكي أن هذا القرار جاء 
بعـــد دراســـة مســـتفيضة، ومراجعة 
للبرامـــج ومخرجاتهـــا، عـــالوة على 
أنه يتوافق مع االتجاهات الحديثة 
فـــي  التعليـــم  جـــودة  مجـــال  فـــي 

مؤسسات التعليم العالي.
ولفتـــت المضحكي إلـــى أن “تجربة 
ثـــم  الدراســـة  فـــي  الطلبـــة  بعـــض 
دون  مـــن  الجامعـــة  مـــن  الخـــروج 
الحصـــول على أي شـــهادة جامعية، 
تعـــد تجربة صعبة ومكلفة بالنســـبة 
إلـــى الطالب والجامعـــة، وعليه فقد 
ارتأت الجامعة إيجاد حل لهم، لكيال 
يخرجـــوا خاليي الوفـــاض، والعودة 
إلى الشـــهادة الثانويـــة بعد كل هذه 
الرحلـــة من التعليم الجامعي، وذلك 

يتميـــز  مشـــارًكا،  دبلوًمـــا  بمنحهـــم 
الفنيـــة  الجوانـــب  علـــى  بتركيـــزه 

والمهنية”.
ونبهـــت إلـــى أن “االتجـــاه الحديـــث 
المؤهـــالت يؤكـــد  فـــي نظـــم منـــح 
أهميـــة تقليـــل فتـــرة بقـــاء الطالـــب 
وتســـريع  الدراســـة  مقاعـــد  علـــى 
دخوله لســـوق العمل للمساهمة في 
االقتصـــاد الوطني، كمـــا أن التقدير 
مـــن  أصبـــح  والمعـــارف  للخبـــرات 
األهمية بحيث نجد أن أطر الجودة 
ألصحـــاب  مؤهـــالت  تمنـــح  باتـــت 
الخبـــرة الطويلـــة في العمـــل، حتى 
بمؤسســـات  التحاقهـــم  دون  مـــن 
التعليـــم العالي”، الفتًة إلى “أن قرار 
قـــد  المشـــارك  الدبلـــوم  اســـتحداث 
انطلـــق مـــن هـــذا االتجـــاه الحديث 

فـــي نظـــم منـــح المؤهـــالت ويكون 
ذلـــك بنـــاًء علـــى مـــا ينجـــزه الطلبة 
خـــالل مـــدة دراســـتهم، وقدراتهـــم 
وإمكاناتهـــم، باإلضافـــة إلـــى حاجة 
الســـوق إلى الفنييـــن والمهنيين من 

حملة الدبلوم المشارك”.
مـــن ناحيتـــه، أشـــار نائـــب الرئيـــس 
والدراســـات  األكاديميـــة  للبرامـــج 
إلـــى أن  قـــادر  العليـــا محمـــد رضـــا 
قـــرار التوســـع فـــي طـــرح الدبلـــوم 
المشارك وطرحه في جميع الكليات 

الطلبـــة  يؤهـــل  ســـوف  بالجامعـــة، 
الحاصليـــن علـــى الدبلوم المشـــارك 
الفتـــرة  فـــي  الدراســـة  الســـتكمال 
أو  بالجامعـــة،  )المســـائية(  الثانيـــة 
االلتحاق بجامعة أخرى، أو االتجاه 

إلى سوق العمل.
وأفاد بأن هذا القرار سيمكن الطلبة 
المفصوليـــن كذلك لالســـتفادة منه، 
بحصـــر  الكليـــات  ســـتقوم  حيـــث 
الحاالت التي تنطبق عليها الشروط 
الدبلـــوم  شـــهادة  مـــن  لالســـتفادة 

المشـــارك، وذلك للطلبة المفصولين 
خالل الســـنوات الخمـــس الماضية، 
تمهيـــًدا لبـــدء اإلجـــراءات، موضًحا 
أن الجامعـــة تـــدرس خيـــارات عدة 
مـــن بينهـــا توفيـــر فرصـــة تقدمهـــم 
للعـــودة إلـــى الجامعـــة فـــي الفتـــرة 
الثانية لدراســـة مقـــررات فنية تعزز 
مـــن قدراتهـــم فـــي الجانـــب العملي 
لتمكينهم من الحصول على الدبلوم 

المشارك.
وعمـــا إذا كان الطلبـــة يرغبـــون في 
الحصول على الدبلوم المشارك قال 
قادر “إن الدبلوم المشارك قد يكون 
هدًفـــا فـــي حد ذاتـــه لبعـــض الطلبة 
الجلـــوس  فـــي  يرغبـــون  ال  الذيـــن 
طويـــاًل على مقاعـــد الدراســـة لنيل 
شـــهادة البكالوريـــوس، إمـــا بســـبب 
الرغبة في فتح مشروع تجاري، أو 
لظروف مختلفة”، مؤكًدا أن شهادة 
الدبلـــوم المشـــارك ســـتمكن الطالب 
من مواصلة الدراسة بها في الفترة 
الثانيـــة بجامعـــة البحريـــن أو بـــأي 

جامعة أخرى.

الصخير - جامعة البحرين

جواهر المضحكي محمد رضا قــادر

الشيخ عدنان القطان
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ماما هدى.. سيدة عصية على النسيان
Û  أن بعد  أسبانيا  ماربيا في  لتوي من مدينة  عدت 

فيها.  الــعــام  هــذا  الصيفية  العطلة  فترة  قضيت 
وعلى خالف العادة فقد اكتظت ماربيا هذا العام 
ــســواح مــن مختلف  ال بـــآالف  لــم يكن  بــمــئــات، إن 
دول الخليج العربية، وفي مقهى أحد المجمعات 
السواح  بأحد  مصادفة  التقيت  الكبرى  التجارية 
من األشقاء العمانيين الذي عندما عرف أنني من 
البحرين، قال لي إنه من محافظة ظفار، وإنه ِمن 
البحرينية”،  هــدى  ماما  “عيال  ِمــن  تبقى  َمــن  بين 
والكتابة  القراءة  األمية وعلمته  أنقذته من  التي 
بل  وإنــه  والمعرفة،  العلم  طريق  على  ووضعته 
واالمــتــنــان  بــالــعــرفــان  يــديــنــون  العمانيين  جميع 
مملكة  وإلــى  سالم،  هــدى  البحرينية  المربية  إلــى 
في  قــولــه،  بحسب  هــدى،  ساهمت  فقد  البحرين؛ 
تأسيس نظام التعليم الحديث في سلطنة عمان، 
من  متدفقة  دافئة  بعبارات  عنها  كثيرا  وتحدث 
الحرج  بالمزيج من  قلبه، ما جعلني أحس  صميم 

والغبطة لوجود أناس يعرفون معنى الوفاء. 
Û  و”هدى سالم” هو االسم الحركي للمربية والمناضلة

البطلة ابنة البحرين ليلى بنت عبدهللا فخرو، التي 
يصادف هذا الشهر مرور 16 عاما على انتقالها إلى 
األعلى، رحمها هللا وأسكنها فسيح  الرفيق  جوار 
األخ  بكلمات  الحال  بطبيعة  تأثرت  وقــد  جناته، 
العماني التي هزت مشاعري وحركت  في داخلي 

شرايين الضمير الوطني.
Û  لنا بالنسبة  أيقونة وأسطورة وطنية  ليلى فخرو 

نساء  ألمع  بين  مــن  واحـــدة  وكــانــت  كبحرينيين، 
البحرين والمنطقة في حقبة الستينات من القرن 
الماضي وما بعدها، وهي تنحدر من أسرة كريمة 
أعطت البحرين عددا من خيرة رجاالتها وأعالمها 
الــذيــن تــفــانــوا وأخــلــصــوا فــي خــدمــة بــالدهــم في 
ــمـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة واإلداريــــــة  الــحــقــول والـ

والمهنية والسياسية والفكرية وغيرها.

Û  بكل تنتمي  كــانــت  فــخــرو  ليلى  فــإن  وللتوضيح، 
ــــى الــجــنــاح الـــيـــســـاري مـــن تــيــار  قــنــاعــة وقــــوة إل
القوميين العرب، وأنا أقف بكل قناعة وقوة أيًضا 
المختلفة،  التيار وأجنحته  النقيض من ذلك  على 
لكنني من منطلق الوفاء والتقدير أقف بكل تجرد 
وبكل احترام وإكبار أمام تضحياتها وأمام ذكرى 
لإلطراء  هــدف  أي  دون  حق  كلمة  ألقــول  وفاتها 
أو  قــرابــة  أي  وجـــود  ودون  للمجاملة،  حــاجــة  أو 
معرفة شخصية بها، ودون أي ارتباط أو تعاطف 
فــخــرو كانت  ليلى  مــعــهــا،  ايــديــولــوجــي ســيــاســي 
وستظل في مقدمة النساء اللواتي تعتز وتفتخر 
معها  يختلفون  كانوا  الذين  وحتى  بهن،  البحرين 
فــي الـــرؤى والــمــواقــف كــانــوا وظــلــوا يكنون كل 
وإيمانها  وعزيمتها  بصالبتها  واإلعجاب  التقدير 
بها  تؤمن  كانت  التي  والقيم  بالمبادئ  تمسكها  أو 
ومستقرة  الــنــســيــان  عــلــى  عصية  ذكــراهــا  لتبقى 
مصدر  وعطاؤها  مواقفها  ولتبقى  الوجدان،  في 
ساطع  كرمز  الوطنية  الــذاكــرة  في  وإلهام  تقدير 
ونكران  واإليــثــار  والــجــرأة  والشجاعة  لإلنسانية 
الذات واالستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل 

تحقيق قناعاتها وأهدافها اإلنسانية.
Û  البحرين وطنها  في  وترعرعت  ولدت  فخرو  ليلى 

بيروت  ثم  بغداد  إلــى  وتوجهت  ونعيم،  رغــد  في 
الجامعات  بأعرق  والتحقت  الجامعية،  للدراسة 
فيهما، لكنها حملت معها في الوقت نفسه أوجاع 
في  وانخرطت  والمنطقة،  الوطن  وآمــال  وهموم 
النشاط السياسي من خالل رابطة طلبة البحرين 
في  إلــى ظفار  التوجه  إلــى  قادها  ما  بيروت؛  في 
أو  الثوار  التي كان يسيطر عليها وقتها  المناطق 
إيماًنا  كما شئت(؛  )سمهم  الشيوعيون  اليساريون 
الخليجية  الشعوب  مصير  بوحدة  منها  وقناعة 

العربية.
Û  وثــارت ضد البريطانيين،  ليلى فخرو  لقد حاربت 

العربي؛  الخليج  منطقة  في  ووجــودهــم  نفوذهم 
فقد حرصوا على تأمين وضمان وحماية مصالحهم 
في  المساهمة  يــحــاولــوا   أن  دون  المنطقة  فــي 
وبعض  والمدنية  العلم  نقل  وفــي  شعوبها  تطور 
من اشعاع الحضارة الغربية إليها؛ بل انهم سعوا 
والضعف  والتخلف  الجهل  تكريس  على   وعملوا 
وسيطرتهم  قبضتهم  إحــكــام  مــن  يتمكنوا  حتى 

عليها.
Û  ليلى الــمــاضــي غـــادرت  الــقــرن  نــعــم، فــي ستينات 

تلك  في  وبريقها  وزهــوهــا  بنبضها  بيروت  فخرو 
األيام؛ في رحلة إنسانية نضالية مجهولة المصير، 
تــاركــة وراءهــــا رغـــد الــعــيــش والـــثـــراء والــرخــاء، 
وكهوف  جبال  إلــى  الــطــرق  وأوعـــر  أخطر  سالكة 

ووديان ظفار المقفرة في ذلك الوقت.
Û  لم تكن ليلى فخرو تسعى وراء شهرة أو وجاهة

أو  نفسها  عن  تتحدث  أو  تكتب  ولــم  منصب،  أو 
الجهل  أن  ووجـــدت  بقضية،  آمــنــت  فقد  دورهـــا، 
والفقر صنوان وهما سبب تخلف شعوب المنطقة، 
فكانت رحلتها إلى ظفار لمحاربة األمية والجهل، 
ــالم والــكــتــب  ــ ــان ســالحــهــا مــجــمــوعــة مـــن األقـ وكــ
ــات مـــن الــشــجــاعــة والـــجـــرأة  ــر، وشــحــن ــاتـ ــدفـ والـ
والعزيمة والتصميم، لقد خاضت في ظفار معارك 
كانت ميادينها صفوف المدارس التي بذلت جهودا 
اسم  تحت  وإدارتــهــا  تأسيسها  مضنية في سبيل 
“مدارس الثورة” التي تخرج منها الفوج األول من 
الذين  عمان  سلطنة  في  الثانوية  الشهادة  حملة 
أصبحوا يساهمون من مواقع قيادية متقدمة في 

تحقيق تطور عمان ونهضتها وازدهارها.
Û  وبعد أن انطفأت “ثورة ظفار” وتحققت اإلصالحات

إلى  والتطوير  والــبــنــاء  التنمية  بــرامــج  وزحــفــت 
ــه السلطان  مــحــافــظــة ظــفــار عــلــى يــد الــمــغــفــور ل
قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه بعد تسلمه زمام 
الماركسي  الحكم  انهيار  وبعد  عمان،  في  الحكم 

فيما كان يسمى اليمن الجنوبي، أثبتت ليلى فخرو 
قــدراتــهــا الــخــالقــة مــرة أخـــرى ووجــهــت طاقاتها 
والتجارية  والعلمية  االجتماعية  المجاالت  نحو 
عادت  ثم  قبرص،  في  للنشر  دلمون  دار  فأسست 
إلى البحرين في العام 1995 بعد غياب دام ألكثر 
كرائدة  ومسيرتها  عطاءها  لتواصل  سنة   25 من 
السياسي واالجتماعي والتجاري  العمل  من رواد 
فأسست شركة النديم لتقنية المعلومات وترأست 
من  وغيرها  البحرينية،  األعمال  سيدات  جمعية 

االنشطة والمبادرات.
Û  إن ما قامت به ليلى فخرو وما حققته من نجاح

أكاديمي وبروز في الحراك السياسي واالجتماعي 
والــتــربــوي أكــد على قـــدرات وإمــكــانــيــات الــمــرأة 
وريادتها  مكانتها  إرســاء  في  وساهم  البحرينية، 
وطموحات  تطلعات  تحقيق  في  الخالق  ودورهــا 
الــدور أصبحا يحظيان  المكانة وذلك  تلك  األمــة، 
في  والتقدير  والتشجيع  واالهتمام  الرعاية  بكل 
المعظم  مليكنا  الــجــاللــة  لصاحب  ــزاهــر  ال العهد 
صاحبة  قرينته  كــلــف  الـــذي  ورعــــاه،  هللا  حفظه 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
فجاءت  للمرأة  األعــلــى  المجلس  برئاسة  خليفة 
والمنجزات  االختراقات  من  الباهرة  النتائج  هذه 
ــمــكــاســب الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة  وال
في  التشريعية  السلطة  قمة  إلــى  وصلت  بحيث 
التعديل  في  وزاريــة  أربــع حقائب  وتقلدت  البالد 
الوزاري األخير، إلى جانب الكثير من المكتسبات 

والمنجزات.
Û  في لندن، وفي مثل هذا الشهر قبل 16 عاما، وبعد

معاناة طويلة مع مرض عضال سلَّمت ليلى فخرو 
روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، تاركة 
نسيانها،  يمكن  ال  وراءهــا ذكرى وذكريات عطرة 

رحمها هللا وأسكنها فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

وزير التربية والتعليم

إلشادته بجهود “التربية” في تطوير التعليم

بإمكان الطالب االستفادة منه في حال اجتيازه 66 ساعة معتمدة
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إيمان حاجي

استعراض جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة
اســـتقبل المديـــر العام لـــإدارة العامة 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
عضـــوي مجلـــس النـــواب النائب كلثم 

الحايكي والنائب محمود البحراني.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب المديـــر 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
والعقوبـــات البديلـــة بعضـــوي مجلس 
النـــواب، حيـــث تـــم اســـتعراض الدور 
الـــذي تقوم بـــه اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
فـــي  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 

والتدابيـــر البديلـــة والبدء فـــي تنفيذ 
مـــا  المفتوحـــة،  الســـجون  برنامـــج 
سيســـهم فـــي تعزيـــز اإلنجـــازات فـــي 

تحققـــت  التـــي  التشـــريعي  المجـــال 
خـــال  مـــن  األخيـــرة  الفتـــرة  خـــال 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بالبدء 

والتوســـع في تنفيذ قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة.

كلثـــم  النائـــب  عبـــرت  جانبهمـــا،  مـــن 
الحايكـــي والنائـــب محمـــود البحراني 
للمديـــر  وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
تلبيـــة  علـــى  البديلـــة  والعقوبـــات 
اإلدارة لدعوتهمـــا فـــي إقامة الندوات 
التعريفية بشـــأن العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة، بمـــا يعـــزز من مبدأ الشـــراكة 
وزارة  تنتهجـــه  الـــذي  المجتمعيـــة 

الداخلية.
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عام دراسي جديد!!
Û  يبــدأ العام الدراســي الجديد ونحن أمــام الحقيقة كاملة، أمام األقدار

كلهــا، أمــام األحــام وقــد تحقــق جــزء منهــا، واألهــداف وقــد قطعنــا 
شــوًطا كبيــًرا نحوهــا، يبــدأ العــام الدراســي الجديــد وبيــن أيدينــا مــا 
صنعتــه أيادينــا، وأمام أعيننا ما حاولنا فيه طــوال ليالينا، بين أيدينا 
تزكيــات واعتماديــات، وتقديــرات، وأمــام أعيننــا مــا غرســناه خــال 

سنوات الشقاء الطويلة.
Û  ومــن حســن الطالــع أن العــام األكاديمــي الجديــد يدخــل علينــا ومعنا

اعتراًفا دولًيا من أعلى اللجان األمريكية العتماد برنامج بكالوريوس 
تكنولوجيا المعلومات في جامعتنا األهلية، ويدخل علينا العام وفي 
حصالتنــا اعتمــاًدا اكاديمًيــا فــي كل مــا نقدمــه من برامج ودراســات، 
تماًمــا مثلمــا يدخل العام ومعنا برامج جديدة على رأســها ماجســتير 
وتكنولوجيــا  الماليــة  العلــوم  وماجســتير  الجنائيــة،  المحاســبة 
المعلومات، وماجستير العاج الطبيعي وملحقاته، وانترنت األشياء 
وعلومــه، وفــي الطريــق برامــج أخــرى ســوف يشــهد لهــا بعــون هللا 
القاصــي والداني، وســوف تحاكي بفضل جهــود فريق العمل الدارس 
للمســاندة  باإلضافــة طبًعــا  المســتقبل،  وفنــون  علــوم  أرقــى  العليــم 
المؤسســية التــي نحظــى بها من مجلس التعليــم العالي ومن وزارات 

وهيئات ومؤسسات الدولة.
Û  ،العــام الجديــد يدخل علينا وبيــن أيادينا حصيلة أعوام بعيدة مضت

جهــود معرفيــة وبحثيــة دفعــت بنــا إلــى مصــاف الجامعــات العالمية 
فــي مضاميــر جــودة التعليــم، وكفــاءة التدريــب، ورصانــة وكياســة 
علــوم اإلدارة المحدثــة بالتعاون مع أرقى وأعــرق الجامعات العالمية 

“برونيل البريطانية” و“جورج واشنطن األمريكية”.
Û  عام دراســي جديد أقمنا من أجله الصروح العلمية المدققة، ووظفنا

على طريق عطاءات أبنائنا العديد من األســاتذة والعلماء والباحثين 
الذيــن قدمــوا للعلــم والتعليــم الكثيــر حتــى يرتقــي، وحتــى نذهــب 
بعيــًدا معــه لنعتلــي أعلى منصــات التتويــج في مؤسســات التصنيف 
العالميــة “التايمــز” و”الكيــو إس” واألمم المتحدة خاصــًة فيما يرتبط 
بجودة علومنا على طريق النماء المســتدام، وغيرها من المؤسســات 
والمنظمات الدولية التي وضعت الجامعة األهلية تحديًدا في المرتبة 
الـــ651 عالمًيــا مــن بين جميع الجامعات وجميــع األمم متقدمين نحو 
هدفنــا المنشــود وهــو اعتاء منصــة أحد أهم 500 جامعــة في العالم 
قبل قدوم العام 2030، وهو ما كنا نســتهدفه اتســاًقا وارتباًطا برؤية 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد حفظــه هللا ورعــاه، حتــى نصل إلــى مملكــة الخدمــات الممتازة 

في الصحة والتعليم، في جودة كل منها وأي منها على أقل تقدير.
Û  هــذا الهــدف المنشــود ســعينا إليــه بــكل مــا نمتلــك مــن علــوم وفنــون

وآداب ومعــارف، وبــكل مــا نحظى به من ثقة لطلبتنا، ومن دعم كبير 
ألوليــاء أمورهــم، ومــن ارتبــاط وثيق مع قضايــا مجتمعنــا البحريني 
من خال برامج خدمة المجتمع، وسلوكيات األجهزة المعنية الرامية 
إلى ربط جامعاتنا الوطنية بالدولة العميقة بل بالمجتمع األكثر عمًقا، 
هنــا نســتطيع القــول إن ما حققنــاه، أو ما هو بين أيادينا نســتطيع أن 
نســتقبل به العام الجديد وكلنا أمل في غٍد أفضل وأيام أجمل، وهللا 

الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

حميدان: مبادرات نوعية لتوظيف البحرينيين بالمهن الصحية والطبية
وزيرة الصحة: فرص مجزية للباحثين عن عمل جراء تنامي القطاع

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  كشـــف 
عـــن تنفيـــذ عدد مـــن المبـــادرات النوعية 
الهادفـــة إلـــى إدمـــاج الباحثيـــن عن عمل 
فـــي القطـــاع الطبـــي الخاص تقـــوم على 
مـــن  واالســـتفادة  والتدريـــب،  التأهيـــل 
فـــي  ستســـاهم  التـــي  البيانـــات  قاعـــدة 
تنظيـــم عملية الترويـــج ألصحاب العمل 
بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص، 
سواء في التخصصات والمهن الفنية أو 
التخصصيـــة منهـــا والوظائف المســـاندة 

بما يتناسب وتخصصاتهم الطبية.
أتـــى ذلـــك فـــي إطـــار الجهود المشـــتركة 
لتنفيـــذ أحـــكام القانـــون رقـــم )1( لســـنة 
2019 بتعديـــل المادة )14( من المرســـوم 
2015، بشـــأن  )21( لســـنة  بقانـــون رقـــم 

المؤسســـات الصحية الخاصة الذي يركز 
علـــى أولويـــة توظيـــف البحرينييـــن في 
المهـــن الصحيـــة بالمؤسســـات الصحيـــة 

الخاصة.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وزيـــرة الصحـــة 

جليلة الســـيد بأن القطاع الطبي الخاص 
فـــي البحرين يشـــهد نمـــوًا متســـارعًا مع 
زيـــادة عـــدد المؤسســـات الطبيـــة والتي 
توفر العديد من فرص التوظيف الجزية، 
متطلعـــة ألن تتكلـــل الجهـــود المشـــتركة 

نســـب  فـــي  المطلوبـــة  الزيـــادة  نحـــو 
اســـتقطاب وتوظيـــف البحرينييـــن فـــي 
هذا القطاع الواعد والجاذب للمواطنين.

وأكـــدت تنامـــي التعـــاون اإليجابـــي مـــع 
القطـــاع الخـــاص في توظيـــف الباحثين 
عـــن عمل واســـتفادتهم مـــن المزايا التي 
تقـــدم لهم، ومنهـــا دعم األجـــور، وتوفير 
التدريب الازم المجاني وذلك بالتنسيق 

مع صندوق العمل )تمكين(.
وكانـــت الفترة الماضية قد شـــهدت عدة 
اجتماعـــات بيـــن المســـؤولين فـــي وزارة 
العمـــل ووزارة الصحـــة؛ لبحث مجموعة 
مـــن المبادرات النوعية لتأهيل وتوظيف 
الباحثيـــن عن عمـــل في المهـــن الصحية 

والطبية.

المنامة - وزارة العمل

جليلة السيد

علي البوعينين

جميل حميدان

تشكيل لجنتين للتحقيق والتصرف في الجرائم االنتخابية وطلبات المترشحين
تنفيذاً لألمر الملكي بشأن االنتخابات النيابية والبلدية... البوعينين:

أصدر  النائب العام علي البوعينين قرارين 
تنظيمييـــن علـــى إثر صـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي بشـــأن تحديد ميعـــاد االنتخابات 
والترشـــح لعضويـــة مجلس النـــواب، وكذا 
قرار مجلـــس الوزراء بشـــأن تحديد ميعاد 
االنتخابـــات والترشـــح لعضويـــة المجالس 
البلديـــة، حيـــث أصـــدر النائب العـــام القرار 
رقـــم )٥١( لســـنة ٢٠٢٢ بتشـــكيل لجنـــة من 
شـــامل  اختصـــاص  ذات  النيابـــة  أعضـــاء 

جميـــع أنحـــاء المملكـــة تختـــص بالتحقيق 
والتصـــرف فـــي الجرائـــم االنتخابيـــة التي 
تقع بالمخالفة ألحكام القوانين ذات الصلة 
بمجلـــس  الخاصـــة  االنتخابيـــة  بالعمليـــة 
النواب والمجالس البلدية، فيما تعلَّق القرار 
الثاني رقم )٥٢( لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة 
تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد 
إليهـــا مـــن اللجان اإلشـــرافية علـــى العملية 
بالمترشـــحين  يتعلـــق  فيمـــا  االنتخابيـــة 
واتخـــاذ ما يلزم بشـــأنها في موعـــد أقصاه 
ثاثـــة أيـــام مـــن تاريـــخ اســـتام الطلـــب،  

ويأتـــي قرارا النائب العـــام في إطار تنظيم 
للقيـــام  العمـــل بالنيابـــة العامـــة اســـتعدادًا 
بمهامهـــا ومباشـــرة اختصاصاتهـــا المقـــررة 
قانونـــًا خـــال مراحـــل العمليـــة االنتخابية 
الطلبـــات  فـــي  البـــت  ولســـرعة  المقبلـــة، 
المتعلقة بالترشـــح لعضوية مجلس النواب 
والمجالس البلدية وكذلك سرعة التحقيق 
والتصـــرف فيما قـــد يرد إليها مـــن باغات 
تشـــكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى 
المحاكـــم ومراجعـــة  أمـــام  عنهـــا  المقيـــدة 

األحكام التي تصدر فيها.

المنامة - النيابة العامة

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
استمرارًا للمرحلة األولى

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
التطـــوع  بـــاب  فتـــح  عـــن  البحريـــن 
للمدنييـــن لالتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة 
اســـتمراًرا للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقارب 
العامليـــن والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، والحرس الوطني )العســـكريين 
الراغبيـــن  علـــى  إن  وقالـــت  والمدنييـــن(. 
التقـــدم بطلـــب التطوع القيام بالتســـجيل 
في الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع 
https:// اآلتـــي:  الرابـــط  علـــى  البحريـــن 

www.bdf.bh، علـــى أن تتوافر في مقدم 
الطلب الشروط اآلتية:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أال يقـــل عمـــره عن )18( عاًمـــا، وال يزيد 
عن )55( عاًما، ويســـتثنى من الحد األعلى 
أو  واالختصاصيـــون،  الفنيـــون،  للعمـــر، 

حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير 
محكـــوم عليـــه بجنايـــة، أو جنحـــة مخلـــة 

بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكون الئًقا صحًيا للخدمة العسكرية 
فـــي القـــوة االحتياطيـــة، ويجتـــاز بنجاح 
الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان 
الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.

5. أن يقـــدم طلًبـــا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 
والمحافظة على أمنه واستقراره وسامة 
مقـــدس  وطنـــي  واجـــب  هـــو  أراضيـــه 
قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن،  وشـــرف 
بالمرســـوم  الصـــادر  االحتياطيـــة  القـــوة 
بقانـــون رقـــم )5( لســـنة 1987م، واألنظمة 
جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة  والتعليمـــات 
بالقـــوة  الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 
)رديفـــة(  قـــوة  باعتبارهـــا  االحتياطيـــة 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن، كما تضمـــن المزايا 
واالستحقاقات المترتبة على ذلك.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم فـــي )المرحلـــة 
بـــاب  فتـــح  علـــى  االقتصـــار  األولـــى( 
التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقـــط مـــن 
البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  أقـــارب 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــان عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

97 % نسبة االنتهاء من حديقة “ذا فيلج”
تخصيص 40 % للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية... المبارك:

كشـــف وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
فيلـــج(  )ذا  مشـــروع  أن  المبـــارك  وائـــل 
عبـــارة عـــن حديقة عامة تشـــكل 60 % 
مـــن مســـاحة مشـــروع اســـتثمار موقـــع 
البلديـــة بمنطقـــة الديـــر فـــي المحـــرق، 
وتقـــام علـــى مســـاحة تبلـــغ 9,569 مترا 
مربعا، حيـــث تم االنتهاء من 97 % من 
إنشـــائها، وتحتوي على مناطق خضراء 
ومنطقـــة ألعـــاب حديثـــة لألطفـــال كمـــا 
تحتوي على ألعاب صديقة لذوي الهمم 
وأجهـــزة رياضية خارجيـــة وملعب كرة 

قدم وماعب بادل.
وأضاف أن المشروع يحتوي أيضا على 
مســـار مخصـــص للســـيارات الكهربائيـــة 
وآخر للدراجات، وكذلك منطقة أكشـــاك 
الطلبات بالســـيارات ومنطقة مخصصة 

لشاشـــة عرض خارجية وممشـــى مظلل 
باألشجار الكبيرة.

المســـاحة  نســـبة  أن  الوزيـــر  وتابـــع 
االســـتثمارية تبلـــغ 40 % مـــن مســـاحة 
المشروع، وهي عبارة عن مباٍن تجارية 
للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية 

المختلفة المكملة للحديقة.
جـــاء ذلـــك أثناء زيـــارة الوزير مشـــروع 
استثمار موقع البلدية بمنطقة الدير في 
المحرق )ذا فيلج( والذي تبلغ مســـاحته 

15,994 مترًا مربعًا.
علـــى  الـــوزارة  حـــرص  المبـــارك  وأكـــد 

مواصلة التعاون مع القطاع الخاص في 
زيادة وتنويع مســـتوى الشراكات؛ إيمانًا 
منهـــا بالنتائـــج اإليجابيـــة التـــي يمكـــن 

تحقيقها على مختلف األصعدة. 
من جهته، قال المدير التنفيذي لشـــركة 
إن  هجـــرس  عـــارف  جـــروب  هورتـــي 
المشـــروع عبـــارة عـــن شـــراكة حقيقـــة 
مـــع وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
التـــي قدمـــت كل التســـهيات؛ إلنجـــاح 
يعتبـــر  الـــذي  المشـــروع  اســـتكمال 
للمنطقـــة علـــى  المهمـــة  المشـــاريع  مـــن 
المســـتوى الترفيهـــي والتجـــاري، الفتـــًا 
متكامـــل ويحتـــوي  المشـــروع  أن  إلـــى 
على حديقة وماعب ومحات تجارية 
تلبـــي احتياجات المجتمع في محافظة 

المحرق.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

دعت ســـفارة مملكة البحرين لدى 
بكيـــن عاصمـــة جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية جميع الطلبة البحرينيين 
الملتحقين بالدارسة في الجامعات 
فـــي  واألكاديميـــات  والكليـــات 
جمهوريـــة كوريا، ودولـــة منغوليا، 
وجمهوريـــة قرغيزســـتان بضرورة 
التســـجيل لدى السفارة البحرينية 
فـــي بكين عبـــر البريـــد اإللكتروني 
بالمســـتندات  الســـفارة  وتزويـــد 

والمعلومـــات، ومنهـــا نســـخة مـــن 
جـــواز الســـفر البحريني، ونســـخة 
مـــن البطاقـــة الذكيـــة “الســـكانية”، 
واالتصـــال  التواصـــل  وأرقـــام 
الـــدول  فـــي  بالطالـــب  الهاتفـــي 
المذكـــورة مـــع البريـــد اإللكتروني 
للتواصـــل، والرقـــم الطابـــي فـــي 
الجامعة، واســـم الجامعـــة والكلية 
واالختصـــاص العلمـــي، والمنطقـــة 

والعنوان.

سفارتنا بالصين تدعو الطلبة في كوريا 
ومنغوليا وقيرغيزستان للتسجيل اإللكتروني

المنامة - وزارة الصحة

أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم   أكـــدت 
غيـــر  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
الخاضعة للضمان الصحي ورئيس 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة  
فـــي  التنســـيق  أن  حاجـــي  إيمـــان 
قســـمي  بيـــن  الصحيـــة  الجوانـــب 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم مســـتمر 
بهـــدف ســـامة الصحة المدرســـية 

خال العام الدراسي.
وأوضحت حاجي أن قسم الصحة 
المدرســـية بـــإدارة الصحـــة العامـــة 
بـــوزارة الصحـــة نّظم بالتعـــاون مع 
قســـم مكافحة األمـــراض عددا من 
الـــورش التوعوية لكيفيـــة الوقاية 
مـــن األمـــراض المعديـــة للمعنييـــن 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي جميـــع 
والخاصة وتـــم التنســـيق للزيارات 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  التفقديـــة 
التربيـــة والتعليم، للتأكد من التزام 

باإلجـــراءات  المـــدارس  جميـــع 
الصحيـــة الوقائيـــة فـــي المـــدارس؛ 
والتـــي تتضمـــن أيًضا تفّقد ســـامة 
الميـــاه وعمـــل المقاصـــف مـــن ِقبل 
العامـــة  الصحـــة  إدارة  أقســـام 
المشـــتركة  اللجنـــة  خـــال  ومـــن 
والتربيـــة  الصحـــة  وزارتـــي  بيـــن 
والتعليـــم، باإلضافـــة إلـــى تســـخير 
جميع القنوات والخدمات الصحية 
علـــى  الطلبـــة  حصـــول  لتســـهيل 

العناية الصحية الازمة.

تعاون بين “الصحة” و“التربية” 
للتأكد من اإلجراءات الصحية

حسن عبدالرسول
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أكد رئيس مجلس أمناء كنيس الوصايا العشــر والمجتمع اليهودي بمملكة البحرين رجل األعمال إبراهيم نونو قرب وصول نســخة التوراة من إســرائيل ليهود 
البحرين في حفل ســيقام في محيط ســوق المنامة بحضور حاخام ســيأتي للبحرين من اإلمارات، وســيكون للكنيس ثاني نســخة للتوراة من بعد التوراة التي 
أهداها كبير مستشاري رئيس الواليات المتحدة األميركية األسبق جاريد كوشنر لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 

25 يونيو 2019.  ونفى نونو في حوار مع “البالد” ما يتردد من شائعات حول رغبة يهود البحرين إقامة حي يهودي في المنامة.

وأكد عدم علمه بخصوص ما يتردد من أقاويل حول شــراء شــخصيات من إســرائيل عقارات في المملكة، الفتًا إلى أن رجال أعمال إســرائيليين يرغبون في 
التعاون مع شركات بحرينية في مجال التجارة والتكنولوجيا واالستثمارات؛ لخلق المزيد من الشواغر الوظيفية في البحرين. وفيما يأتي نص الحوار:

وصول التوراة

متى سيكون موعد وصول التوراة  «
الجديدة من إسرائيل للبحرين؟ 

سيقام حفل في محيط سوق المنامة 
إسرائيل  التوراة من  استالم  بمناسبة 
الــمــقــبــل بحضور  فـــي شــهــر ديــســمــبــر 
ــارات  حــاخــام ســيــأتــي مــن دولـــة اإلمــ
ــدد مـــن يــهــود منطقة  لــلــبــحــريــن، وعــ
ــربـــي، وذلـــــك بــمــنــاســبــة  ــعـ الــخــلــيــج الـ

االحتفال بعيد “حانوكا” عيد األنوار. 

العالقة بإسرائيل

ما عالقة يهود البحرين اليوم  «
بإسرائيل؟ 

زار  اإلبراهيمية  االتفاقيات  بعد  مــن 
من  البحرين  اإلسرائيليين  مــن  عــدد 
لديهم  أعــمــال  ورجــــال  تــجــار  بينهم 
ــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مع  الــرغــبــة فـــي ال
في  البحرينية  الــتــجــاريــة  الــشــركــات 
واالســتــثــمــارات،  التكنولوجيا  مــجــال 
اإلسرائيليين  التجار  من  عدد  وهناك 
مع  للتعامل  طرق  عن  حاليًا  يبحثون 
البحرين  يــهــود  مــن  والــتــقــرب  التجار 
من خالل توطيد العالقات واالنفتاح 
إن  حيث  البحريني،  المجتمع  على 
أغلب الزوار اإلسرائيليين يسألون عن 
المجاالت التجارية، وبالنسبة للعوائل 
أقــارب  فلديهم  البحرينية،  اليهودية 
وعالقات نسب وأبناء عموم هاجروا 
ــبــحــريــن إلســـرائـــيـــل بــعــد قــيــام  مـــن ال
الدولة اإلسرائيلية، إذ هاجر نحو 400 
 800 أصــل  مــن  البحرين  مــن  يــهــودي 

يهودي كانوا موجودين في المنامة.

حي اليهود

هناك كالم حول نية تنظيم حي  «
لليهود في المنامة ما مدى صحة 

ذلك؟ 

المستقبل  عــلــى  يعتمد  األمـــر  هـــذا 
في حال تطور المزيد من العالقات 
حال  وفــي  اإلسرائيلية  البحرينية 
اليهودي في  المجتمع  ازديــاد تعداد 
البحرين، فالطموح هو وجود مطعم 
اللغة  وتعليم  المنامة  في  “كوشير” 
العبرية، ومن الممكن في المستقبل 

إنشاء متحف.

وفود 

حدثنا عن الوفود اإلسرائيلية التي  «
تزور البحرين بغرض السياحة 

والتعاون التجاري؟ وهل هناك 
مشاريع استثمارية قادمة للبحرين 

من إسرائيل؟ 

لديهم  اإلسرائيليين  التجار  بعض 
ــرغــبــة فـــي االســـتـــثـــمـــارات وخــلــق  ال
وظائف في البحرين؛ ألنهم يشعرون 
دول  وبــعــض  البحرين  بين  بالفرق 
رغبة  البعض  أبــدى  حيث  المنطقة، 
في االستثمارات، ولكن لم نَر تطورا 
تــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، الــكــالم 
واستثمارات،  مشاريع  نَر  ولم  كثير 
وهناك أفكار كثيرة للمشاريع، ولكن 
الــحــركــة غــيــر مــوجــودة عــلــى أرض 
الزيارات  من  المزيد  ننتظر  الــواقــع، 
للمشاريع  الرغبات  تحقق  ربما  التي 

على أرض الواقع.

شراء العقارات 

 ما مدى صحة ما يقال عن شراء  «
عقارات من قبل بعض يهود 

المنطقة وأفراد من إسرائيل؟ 

لـــم أســمــع عـــن يـــهـــودي يــرغــب في 
شراء عقار بالمنامة، ويهود البحرين 
ليس لديهم “بنتين” في البحرين أي 
محكمة، بوجود 3 حاخامات لتدبير 
الــيــهــود، ونــحــن فــي الكنيس  أمـــور 
ــعــشــر لنا  تــحــت مــظــلــة الـــوصـــايـــا ال
الديانة  وفــق  الــقــرارات  لعمل  الحق 
أنظمة  مع  تتماشى  التي  اليهودية 
وأود  البحرينية،  المحاكم  وقوانين 
امـــرأة يهودية  أن  إلــى  ــارة هنا  اإلشـ
وهي مسعودة شاؤول تزوجت من 
رجل مسلم وقبل وفاتها وهبت كل 

عقاراتها إلى األوقاف السنية.

المرجعية 

من هي المرجعية الدينية ليهود  «
البحرين ومنطقة الخليج؟

الدينية موجودة في  اليهود  مراجع 
دبـــي، وهــمــا الــحــاخــام ربــايــا عبادي 
وبيت  دوخــمــان،  ليفي  الــحــاخــام  و 
البحرين”  “كــنــيــس  الــعــشــر  الــوصــايــا 
يرجع في المسائل الدينية اليهودية 

إلى الحاخام ربايا عبادي.

القدس ماذا تمثل لكم؟

مهم  شــيء  لليهود  بالنسبة  القدس 
كل  وفــي  األنــبــيــاء  أرض  لنا  وتمثل 
عام ندعو هللا بالرجوع لألرض التي 
خرجنا منها “إسرائيل” وخسرنا فيها 

الكنيس.

تمويل الكنيس

كيف يتم تمويل الكنيس؟ وما  «
هي مصادر الدخل إلقامة البرامج 

والفعاليات وتسديد فواتير الكهرباء؟ 

مظلة  وهــي  للكنيس  جمعية  لدينا 
يتم  يهودية  شخصيات  عــدة  فيها 
ــمــال مــن خــالل  مــن خــاللــهــا جــمــع ال

التعاون لتمويل مصاريف الكنيس.

طموح

ما طموح يهود البحرين والخليج من  «
بعد االتفاقيات اإلبراهيمية؟

ارتباط  أي  لهم  ليس  البحرين  يهود 
الوصايا  وكنيس  بــالــخــارج،  سياسي 
الــعــشــر مــفــتــوح لــكــافــة يــهــود منطقة 
ــن الـــســـعـــوديـــة، ُعـــمـــان،  الـــخـــلـــيـــج مــ
للمجتمعات  رابطة  وتوجد  اإلمــارات، 
خاللها  مــن  يتم  الخليجية  اليهودية 
يحتاج  يهودي  ألي  المساعدة  تقديم 
واستخدام  والكوشير  الدينية  الكتب 
الكنيس إلقامة حفالت الزواج للعوائل 

اليهودية الخليجية.

صعوبات 

في العام 1948 واجه اليهود في  «
البحرين صعوبات بسبب خروج 

مظاهرات في سوق المنامة بعد 
إعالن قيام دولة إسرائيل وتم التعدي 
على منازل اليهود وُسرق من كنيس 

الوصايا العشر كتاب التوراة؛ األمر 
الذي أدى إلغالق الكنيس لسنوات 

طويلة، هل هناك تفاصيل تود كشفها 
عن الصعوبات التي واجهت اليهود 

من بعد تلك الحقبة؟ 

من تعدَّى على منازل اليهود والكنيس 
ليسوا بحرينيين، وإنما هم عمال من 
في  يعملون  كانوا  عربية  جنسيات   3
منازل  على  باالعتداء  قاموا  الميناء 
الــيــهــود وســـرقـــوا مــحــتــويــات كنيس 
المنامة،  الــعــشــر” فــي  الــوصــايــا  “بــيــت 
وتم التعرض واالعتداء على الحاخام 
شمعون كوهين وامرأة يهودية، وأود 
في  البحرينيين  أن  إلــى  هنا  اإلشـــارة 
المنامة ساهموا في حماية اليهود من 
في  اليهودية  العوائل  إخفائهم  خالل 
ومن  األذى،  مــن  وحمايتهم  منازلهم 
بــعــد تــلــك الــحــادثــة اقــتــرح الــحــاخــام 
الهجرة  اليهود  على  كوهين  شمعون 
إلسرائيل، وبالفعل سافر نصف اليهود 

ــــى إســـرائـــيـــل وبــعــضــهــم هــاجــر من  إل
إســرائــيــل إلـــى أمــيــركــا ودول أخـــرى، 
البقاء  فضلت  يهودية  عوائل  وهناك 
في البحرين، وبحسب المعلومات أن 
أصبح  البحرين  في  وعــاش  بقي  من 

وضعه أفضل ممن هاجروا.

لفائف 

ما مدى أهمية وجود لفائف التوراة في  «
الكنيس؟

نحتاج التوراة إلقامة صالة “الشابات” 
بحضور 10 رجال على األقل، ولكن ال 
يحضر للكنيس 10 أفراد يوم السبت 
ــتــوراة في  لــلــصــالة، إضــافــة لــقــراءة ال
الدينية  والمناسبات  الـــزواج  محافل 
الــيــهــوديــة فــي حـــال حــضــور حــاخــام 
لدينا  كانت  وإذا  البحرين،  خــارج  من 
من  حــاخــام  حضور  نطلب  مناسبات 
ــتــــوراة، وتــتــوفــر في  ــ دبـــي لـــقـــراءة ال
الــكــنــيــس الــكــتــب الــديــنــيــة وتــفــاســيــر 

التوراة.

كنيس أكبر

هل هناك مساٍع لبناء كنيس آخر  «
أكبر من كنيس “بيت الوصايا العشر” 
بالمنامة، وهو أول كنيس لليهود في 

الخليج؟ و لماذا ال يوجد حاخام في 
البحرين حتى اآلن؟

ــر فــي  ــي ــب ــيــس ك ربـــمـــا يـــتـــم بـــنـــاء كــن
أفـــراد  عـــدد  زاد  حـــال  فــي  المستقبل 
أما  البحرين،  في  اليهودي  المجتمع 
كبير  كنيس  لــبــنــاء  داعـــي  فــال  اآلن 
وعدد اليهود في البحرين 50 يهوديا 
بناء  مــن  فــائــدة  ال  أن  وأرى  فقط، 
على  االعتماد  بهدف  آخــر؛  كنيس 
االتفاقيات  وقــبــل  الــيــهــود،  الـــزوار 

أن  فــكــرة  لدينا  كــانــت  اإلبراهيمية 
كيهود  ألننا  متحفا؛  الكنيس  يكون 

عليها  كـــان  إذا  األرض  ببيع  نقبل  ال 

بوجود  يتعلق  فيما  أما  كنيس،  مبنى 
إلقامة  مــوجــودة  فكرة  هــي  الحاخام 
الصالة بوجود ما ال يقل عن 10 أفراد 
كما هــو الــحــال فــي الــُكــنــٍس األخـــرى، 
العشر  الــوصــايــا  كنيس  بـــات  ــيــوم  وال
إسرائيل  مــن   اليهود  الــزوار  يستقبل 

والخارج.

عودة

هل هناك مساٍع لعودة اليهود  «
السفارديم الذين هاجروا من البحرين، 

وما االختالف بين طوائف السفارديم 
واالشكناز؟

هناك 

السفارديم  اليهود  اليوم بين  اختالط 
ــزاوج فــي  ــ ــتـ ــ ــاز؛ بــســبــب الـ ــ ــن ــكــ واالشــ
إســـرائـــيـــل، واالخــــتــــالف يــكــمــن في 
ــنــا في  طــريــقــة الـــصـــالة، واألقــــــرب ل
العادات اليهود السفارديم الذين كانوا 
ــعــراق، وأنـــا يهودي  مــوجــوديــن فــي ال

شرقي.

الفرق 

تقول إن الوصايا العشر موجودة في  «
القرآن الكريم .. في اعتقادك ما الفرق 

بين الديانات السماوية؟
أنا  لــلــتــوراة،  مكمل  الــقــرآن  ان  أعتقد 
العشر  والوصايا  الكريم  القرآن  قرأت 
موجودة في القرآن، ولكن هناك نقص 
عند البعض عن مفاهيم التوراة بسبب 

اختالف اللغات العربية والعبرية.

أبناء العمومة

بعد االتفاقيات اإلبراهيمية  «
كيف هي عالقة يهود البحرين 

بأبناء عمومهم في إسرائيل؟
عالقات  البحرين  ليهود  ليس 
مع أي شخصيات من إسرائيل 
االبراهيمية  االتفاقيات  وقبل 
الذين  اإلسرائيليين  بعض  كــان 
األوروبــيــة  الجنسيات  يحملون 
يدخلون البحرين بجوازات الدول 
من  أنهم  ويخبرونا  األوروبية 

يهود إسرائيل.

ال تداول عقاري يهودي بالمنامة... 
ويهودية وهبت عقاراتها لألوقاف السنية

استالم التوراة من إسرائيل خالل عيد األنوار... نونو لـ “^”:
األحد 11 سبتمبر 2022 - 15 صفر 1444 - العدد 5080

تآكل الرجولة
ــدروازة وجتنا رجال  ال ترفع  قالوا راحت رجال  لّول  السنع في زمن  أهل 
ما  مضرب  القديم  الخليجي  المثل  هــذا  أثبت  بالفعل  والــعــازة.  المطنزة 
نعيشه اليوم بعد تهديد الرجولة باالنقراض والزحف األنثوي، حيث كثرت 
في اآلونة األخيرة مظاهر الدلع ومياعة بعض الذكور من خالل ما نراه في 
العامة دون خجل  واألماكن  المقاهي  االجتماعي وفي  التواصل  وسوائل 
سميرة،  وسمير  ُخلود  وخالد  علياء  علي  فأصبح  وقاحة،  بكل  ومجاهرة 
عن  واالستغناء  األنثوي  والتحول  النعومة  لمظاهر  البعض  لجوء  بسبب 
اللهجات  إلــى  واإلســـاءة  المايع  واللفظ  الكالم  مياعة  خــالل  من  الفحولة 
بشكل فج في محاولة االستئناث بصوت النهيق، وبات بعض هؤالء يفهم 
في أمور الميك آب وحقن الفلر والبالزما والكوافير أكثر من الفتيات من 
خالل تنعيم قبح وجوههم، كما أن البعض منهم أو منهن، ال أعرف الوصف 
لهؤالء المشافيح، بات يغير اسمه من المذكر إلى المؤنث، مع المبالغة في 
التصنع نحو النعومة األنثوية، بل تفوقوا على النساء في الثرثرة والغيرة 

وإطالق الشائعات التي ال تحترم الذات. 
ومع األسف الشديد هناك بعض من مشاهير الغفلة وبكل سخف وإسفاف 
أن  بحجة  أعمالهم،  وإدارة  أمورهم  تدبير  في  هــؤالء  على  يعتمد  أصبح 
وتصوير  النساء  عيون  في  والكحل  المكياج  وضــع  في  مبدعون  هــؤالء 
قبل  من  والرفض  والتذمر  النبذ  إال ضحايا  هم  ما  هــؤالء  وأن  المشاهير، 
ترويج  في  مشاهير  أصبحوا  المستأنثين  من  البعض  أن  كما  المجتمع، 
والمشاريع  الــخــاصــة  الــعــيــادات  وبــعــض  للمطاعم  واإلعــالنــات  الــدعــايــات 
التجارية التي تحتاج للتسويق عبر منصات التواصل االجتماعي، واألدهى 

من ذلك باتوا ضيوفا للظهور في بعض المنصات الرقمية كمؤثرين.
ما نحتاج إليه اليوم إطالق مبادرات للحفاظ على هويتنا الخليجية وتعليم 
الجيل الصاعد سنع التعامل وعلوم الرجاجيل وفعل المواجيب والموروث 
الشعبي من خالل أدق التفاصيل حتى في سكبة الغترة والعقال، فالرجولة 
عاشوا  ذكــور  هناك  بــالــوالدة،  يأتي  عامل  الــذكــورة  بينما  تكتسب  سمات 

وماتوا ولم يتحلوا بالمرجلة ولم يعرفوا إليها سبيال.
يرى بعض خبراء علم النفس واالجتماع أن العولمة سبب في تآكل الرجولة 
وضياع المعالم المعنوية أدى لتراجع الرجولة الجسدية، ويقول أستاذ علم 
الوراثة بجامعة أكسفورد براين سايكس في كتابه “مستقبل بال رجال” أن 
7 % من الرجال يعانون الضعف في الخصوبة وأن الكروموسوم المسؤول 
عن الفحولة خسر ثلثيه وأن الرجال في طريقهم إلى االنقراض إذا استمر 
التفسخ بهذه الوتيرة دون توقف، أما ستيف جونس مؤلف كتاب “الذكر 

الخطأ في الطبيعة” يتوقع انقراض الرجال بعد 120 ألف سنة مقبلة.
)في تقلب األحوال علم جواهر الرجال( علي بن أبي طالب. 

ختام الرمسة: الرجولة في تآكل.. والله المستعان. «

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول

البحرينيون ساهموا بحماية العوائل اليهودية بالمنامة إبان اعتداءات 1948
ــة ــام ــن ــم ال ال صــحــة لــشــائــعــات إقـــامـــة حـــي يـــهـــودي فـــي 

ــة ســتــخــلــق وظـــائـــف فـــي الــبــحــريــن ــي ــل ــي ــرائ ــارات إس ــم ــث ــت اس
ــود الــبــحــريــن لــيــس لــهــم أي ارتـــبـــاط ســيــاســي بــالــخــارج  ــه ي

ــي ــة فــــي دبـ ــيـ ــنـ ــديـ ــود الـــخـــلـــيـــج الـ ــ ــه ــ مـــرجـــعـــيـــة ي
شخصا  50 يتجاوز  ال  اليهود  وعــدد  آخــر  كنيس  لبناء  حاجة  ال 

رجال أعمال من إسرائيل يرغبون في التعامل التجاري مع شركات بحرينية

الزميل حسن عبدالرسول وإبراهيم نونو

جانب من صالة الشابات في الكنيس

التوراة الذي أهداها كوشنر للملك المعظم

إبراهيم نونو



^ التاسع من نوفمبر 1989 
لحظـــة إزالـــة الســـتار الحديدي 
الذي فصل ألمانيا الشرقية عن 
ألمانيـــا الغربيـــة على مـــدار 28 
عامًا وسبق ذلك أيضًا أعوام من 
منع التقـــاء شـــعب المنطقتين، 
ظـــن  ألمانيـــا  توحيـــد  وإبـــان 
الجميـــع أن الفروقـــات الناتجة 
من فصـــل الطرفيـــن واختالف 
ثقافـــة المســـيطر فـــي كل جزء 
قـــد انتهت وعـــادت الميـــاه إلى 

مجاريها.
وبعـــد مضـــي أكثـــر مـــن ثالثـــة 
وجـــد  الحادثـــة  علـــى  عقـــود 
االجتماعـــي  االختـــالف  أن 
واالقتصـــادي لم يـــزل موجودًا 
بيـــن الضفتين علـــى الرغم من 
لمحـــو  الجاهـــدة  المحـــاوالت 
قـــوة  أمـــام  نقـــف  ذلـــك، وهنـــا 
الرجوع وصعوبـــة التقدم التي 

تها. تضرب بالمجتمعات فتشتِّ
صـــدر التقريـــر األممـــي فـــي 8 
الجـــاري  العـــام  مـــن  ســـبتمبر 
البشـــرية  التنميـــة  لمؤشـــر 
وكان مفـــاد بيانـــه أن “كورونـــا 
أرجعـــت العالم خمس ســـنوات 
إلـــى الـــوراء” وبالتحديـــد فـــي 
والصحـــة  التعليـــم  مجـــاالت 
ومستوى المعيشة مما أدى إلى 
تأجيـــج عدم الثقـــة واإلحباط، 
وهذا ســـبب استحضارنا لقصة 
سقوط جدار برلين التي يجب 

أن تكون عبرة.
الرســـالة لنا نحـــن كمتلّقين في 
مجـــال التعليـــم، هـــل ســـنكون 
كمـــن ضحى بنفســـه علـــى أمل 
تخطـــي الجـــدار والوصول إلى 
الجانـــب المزدهـــر؛ أم ســـيكون 
وســـنكون  حليفنـــا  الشـــؤم 
عائقـــًا لتقـــدم التعليم بالشـــكل 
المطلـــوب، مع ضـــرورة معرفة 
أن القطـــاع ال يمكـــن أن يرتقي 

إال باتحاد المقدم والمتلقي.
وبعـــد قرابـــة ثالثـــة أعـــوام من 
كان  الـــذي  بعـــد  عـــن  التعليـــم 
بمثابـــة التجربة غيـــر الناجحة 
علينـــا  وجـــب  الكثيـــر  لـــدى 
المثابـــرة معـــًا لجعل المســـتوى 
أفضل حتى مما كان عليه قبل 

الجائحة. 

سقــــوط جـــــدار برليــــــــن

^ تلقـــت الصحافية 
بقسم الشـــؤون المحلية 
والمحتـــوى اإللكترونـــي 
هديـــة  الشـــيخ  منـــال 
تقديرية من قبل الكاتب 
والشاعر اإلماراتي أحمد 
الحمـــادي نظير جهودها 
في “البـــالد”، فله خالص 
الشـــكر والتقديـــر وبارك 
هللا جهـــوده ووفقه لكل 

خير.

شاعر إماراتي يهدي الزميلة 
منال الشيخ هدية تقديرية

اقتراح لـ“الكهرباء”: افتحوا فروعكم إلى جانب “األونالين”

ارتفعت فاتورة الكهرباء من 13 إلى 62 ديناراً

الرفاع األقل سعراً بغسل المريول ومدينة حمد األغلى

معامالت بسيطة تنجز بعد أسابيع بسبب عدم الحصول على مواعيد

ارتفاع اإلقبال على “الدوبيات” 30 % مع بدء العام الدراسي

^ مازالـــت هيئة الكهربـــاء والماء 
“مغلقـــة” أمـــام المواطـــن وذلك بحجة 
إجـــراء  وإمكانيـــة  كورونـــا  فيـــروس 
اليـــن”،  “أون  إلكترونيـــا  المعامـــالت 
علمـــا أن هنـــاك  معامـــالت غير منجزة 

وهـــم  الســـن  كبـــار  لـــدى  خصوصـــا 
يحتاجون أن تفتح المؤسســـة أبوابها 
على غرار باقي المؤسسات الحكومية 

والرسمية.
هنـــاك معامالت بســـيطه كانت تنتهي 

فـــي زيـــارة واحـــدة واآلن قـــد يمتـــد 
إنجازهـــا الســـابيع هـــذا فـــي حـــال تم 

الحصول على موعد اصال.
وفي هذا الصدد، نرجو من المسؤولين 
فتـــح فرع جديد للمواطنين بعد الغاء 

فرع مجمع )الكونتري مول( في شارع 
ويختصـــر  يخـــدم  كان  الـــذي  البديـــع 

جهدا كبيرا على المراجعين.

^ لمنزلـــي فاتـــورة كهربـــاء تتـــراوح بيـــن ١٣ دينـــارًا 
الـــى ١٦ دينـــارًا خالل أشـــهر الصيف الســـيما شـــهر أبريل 
ومايو ويونيو من العام الحالي، ومع شهر يوليو ارتفعت 
فاتورة الكهرباء وبشـــكل جنوني غيـــر مبرر الى أكثر من 

٦٢ دينارًا.
 وفـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي إلى أكثـــر مـــن ٣٧ دينارًا 
ليصل مبلغ الفاتورة خالل شـــهرين فقط إلى أكثر من ٩٩ 

دينارًا بحرينيًا.

مـــا الحل أخـــي وأنت تعلم أنه ال مجيـــب وال إمكانية من 
تفاهـــم مـــع أي من موظفي هيئة الكهربـــاء بعد مراجعتها 

بالهاتف مع منعنا من دخول فروع الهيئة.

يتـــردد كثيـــرون علـــى محـــالت غســـيل 
وكي المالبس “المصابغ” بشـــكل دوري، 
إال أنه مع افتتاح المدارس يزداد التردد 
بقصد غســـل وكـــي األزياء المدرســـية؛ 

حفاظًا على الوقت والجهد.  
أوضـــح أحـــد العامليـــن بأحـــد محـــالت 
غســـيل وكـــي المالبـــس بمنطقـــة الحـــد 
لـــــ “البـــالد” أن ســـعر غســـل وكـــي الـــزي 
المدرســـي للبنات “المريـــول” يتراوح ما 
بين 400 فلس إلى 500 فلس، في حين 
أن سعر هاتين الخدمتين يكون بــ 800 

فلس للزي المدرسي الخاص باألوالد.
الغســـيل  خدمـــات  ســـعر  أن  وأكـــد 
المســـتعجل يكون ضعـــف مبلغ الخدمة 

المعتاد.  
مـــن جانبه، أشـــار أحـــد العامليـــن بأحد 
حجـــم  أن  بالرفـــاع  المالبـــس  مغاســـل 

التـــردد واإلقبـــال علـــى خدمات غســـل 
وكـــي المالبـــس المدرســـية فـــي الوقت 
الحالـــي يقدر بنســـبة 30 % بعد أن كان 
مـــا بيـــن الـــــ 50 % إلـــى الـــــ 60 % فـــي 

الفترة ما قبل جائحة كورونا. 

وأوضح أن غســـل وكي “المريول” يبدأ 
من 200 فلـــس ويصل إلى دينار واحد، 
وهـــذا ينطبـــق أيضـــًا علـــى زي األوالد 

المدرسي.
بـــــ  يكـــون  “المريـــول  غســـل  إن  وقـــال 

200 فلـــس و300 فلس للزي المدرســـي 
الخاص باألوالد”.

وأكـــد أنـــه يراعـــي الزبائن كثيرًا بســـعر 
الخدمات المتعلقة بالزي المدرسي.

بـــدوره، ذكر أحد العامليـــن بإحدى هذه 
المصابـــغ بمنطقـــة مدينة حمد أن ســـعر 
غســـل “المريول” يبلـــغ 500 فلس و600 

فلس لغسله وكويه. 
وأوضح أن 400 فلس ســـعر غسل الزي 
المدرســـي الخاص باألوالد و 600 فلس 

ه. عند غسله وكيِّ
إلـــى ذلـــك، أوضح أحـــد العامليـــن بهذه 
يقـــدم  أنـــه  ذاتهـــا  بالمنطقـــة  المغاســـل 
خدمـــة الغســـل والكـــي للزي المدرســـي 

الخاص باألوالد بقيمة 500 فلس.
ولفـــت إلـــى أن ســـعر غســـل “المريـــول” 
بـــــ 300 فلـــس و500 فلـــس عند غســـله 

ه. وكيِّ

موقع وزارة البلديات والزراعة 
“سيئ” بتصويت الجمهور

3518 صوت شاركوا بالتقييم

أظهر تصويت الجمهور لتقييم الموقع 
اإللكترونـــي لـــوزارة شـــؤون البلديـــات 
“الســـيئ”  بمســـتوى  بأنـــه  والزراعـــة 
صوتـــًا،   3518 إجمالـــي  وبمجمـــوع 
ســـاهموا بالتصويت والـــذي تفاوت ما 
بيـــن الســـيئ والمتوســـط والجيدجـــدًا 

والممتاز.
وأظهـــرت نتائـــج التصويـــت بـــأن أكثر 
مـــن 2600 صـــوت، اختـــاروا التقييـــم 
فالمتوســـط  الممتـــاز،  تلتهـــا  “الســـيئ” 

وأخيـــرًا الجيدجدًا لبقية األصوات من 
قبل الجمهور.

وتتـــوزع األيقونات الرئيســـية الخمس 
معلومـــات،  الخدمـــات،  إلـــى:  للموقـــع 
قطاعـــات الـــوزارة، المجالـــس البلدية، 

اتصل بنا.
إلـــى  بنـــا”  “اتصـــل  أيقونـــة  وتظهـــر 
ثـــالث وســـائل للتواصل وهـــي: البريد 
اإللكتروني والهاتف والعنوان البريدي، 

وخارطة “غوغل” لموقع الوزارة.

منصور محمد

السيد ميثم سعيد

عبداهلل الغضاير
رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين للتكنولوجيا

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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إبراهيم النهام

عبدالله الغضاير

ناشـــدت المواطنة أم باســـل )متزوجة 
منذ 20 عاما برجل يكبرها بـ 20 ســـنة( 
الجهـــات المعنيـــة النظـــر فـــي وضعهم 
ألن  بجانبهـــم؛  والوقـــوف  المعيشـــي 
زوجهـــا أصيـــب منـــذ عاميـــن بجلطـــة 
دماغيـــة أدت إلـــى شـــلله، إضافـــة إلى 
أنـــه مديـــون لـ 4 جهات بمـــا يقارب 45 
ألـــف دينار وما يتبقى من راتبه ســـوى 
القليـــل الذي ال يكفي لمعيشـــتهم على 

حد قولها. 
وقالت “أنا مسؤولة عن المنزل بأكمله، 
حيـــث نعيـــش ظروفًا صعبة وقاســـية 

وال نملك مأكالً وال مشربًا”.
وزادت “أنا ال أعمل، فضاقت بي السبل 
وطلبـــت  األبـــواب،  جميـــع  وطرقـــت 

مســـاعدة مـــن جمعيـــة مدينة ســـلمان 
الخيريـــة االجتماعية، إال أنه تم رفض 
طلبـــي مـــن غيـــر زيـــارة واســـتطالع”. 

واختتمـــت “أرجو من الجهات المعنية 
النظـــر بأمرنـــا ومســـاعدتنا، فـــال أحـــد 

يعلم بحالنا سوى هللا”.

أوضـــح مواطن يبلغ مـــن العمر 
بإعاقـــة  ومصـــاب  ســـنة،   29
جســـدية منذ الوالدة، أنه ســـبق 
الشـــركات  إحـــدى  فـــي  وعمـــل 
ذروة  خـــالل  أقيـــل  أنـــه  إال 
“كورونـــا” فاضطـــر للعمـــل بأحد 
محـــالت غســـل وكـــي المالبس 
لفترة وجيـــزة وتحديًدا كعامل 
توصيـــل، إال أنـــه لـــم يتمكن من 
االســـتمرار بالعمل الشـــتراطهم 
ســـياقته بناقـــل الحركة اليدوي 

لـــم  فإنـــه  الصحيـــة  لحالتـــه  ونظـــًرا 
يتمكن من ذلك.

وأشار إلى أنه قدم ما يلزم إلى وزارة 
العمـــل وأنـــه يتـــردد عليهـــم مرتيـــن 

باألســـبوع وفـــي كل مـــرة يخبرونـــه 
بأنهم في طور بحثهم عن وظيفة له.

وذكـــر أن نائـــب المنطقة أخبـــره بأنه 
ال توجد أية شـــواغر حكومية أو في 

القطاع الخاص حالًيا.
وفي هذا الصدد قال لــ “البالد”: 
مـــن  لعـــدد  أوراقـــي  “قدمـــت 
الشـــركات وأخبروني أنه يجب 
علّي الرجوع إلـــى وزارة العمل 
ـــح مـــن قبلهـــم وأكون  وأن أرشَّ
مســـجال فيها رغم أنني مسجل 
ولدي طلب منذ ســـت ســـنوات 
المدنيـــة،  الخدمـــة  جهـــاز  فـــي 
الـــالزم  الوقـــت  فـــي  وأجـــدده 

بشكل دائم”.
الجهـــة  “أناشـــد  قائـــال:  واختتـــم 
المعنيـــة النظـــر بأمري ومســـاعدتي، 
فأنـــا بحاجـــة ماســـة للوظيفـــة ألنني 

مسؤول عن إعالة أفراد عائلتي”.

نائب منطقته: ال شواغر حاليًّازوجها مسن ومشلول ومديون لـ 4 جهات

معاق ومسؤول عن إعالة أسرته بحاجة ماسة لوظيفةجمعية مدينة سلمان الخيرية ترفض مساعدة أم باسل
منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ



وأوضـــح المحامـــي عمـــر العمـــر أن 
المدعـــي اتفـــق مـــع المدعـــى عليـــه 
بنـــاء على عقـــد بنـــاء كان مضمونه 
تعديل منزل المدعي وبناء طوابق 
إضافيـــة عليـــه إال أن المدعى عليه 
قـــام بخـــداع المدعـــي حيث تســـلم 
إجمالي المبلغ المســـتحق عن كامل 
عقد البنـــاء ومبالـــغ إضافية بحجة 
حاجته لألمـــوال لتكملة البناء رغم  
حصـــول المدعـــى عليـــه علـــى مبلغ 
يفـــوق قيمـــة العقـــد إال أنـــه تخلـــف 
عـــن تنفيـــذ بعـــض األعمـــال المتفق 
عليها مع اســـتمراره على حثه على 
التنفيـــذ من قبل المدعـــي إال أنه لم 
يســـتجب؛ مما حدا بوكيل المدعي 
المحامـــي عمر العمـــر بتعيين خبير 
غيـــر  األعمـــال  إلثبـــات  هندســـي 
المنجزة والمبالغ المســـتحقة، حيث 
انتهـــى  بالخبيـــر بعد معاينـــة العقار 
إلـــى نتيجـــة مؤداهـــا عـــدم إنجـــاز 

المدعى عليه العديد من األعمال.
وقـــال المحامـــي العمر إنـــه لما كان 
مـــن المقـــرر وفقًا لنص المـــادة 129 
مـــن القانون المدني على أنه “يجب 
يتضمنـــه  لمـــا  طبقـــًا  العقـــد  تنفيـــذ 
مـــع  تتفـــق  وبطريقـــة  أحـــكام  مـــن 
مـــا يقتضيـــه حســـن النيـــة وشـــرف 

التعامـــل”، وتنـــص المـــادة 584 من 
القانون ذاته على أن “المقاولة عقد 
يلتـــزم بمقتضـــاه أحـــد الطرفين أن 
يـــؤدي عمـــاً للطـــرف اآلخـــر مقابل 
عـــوض، دون أن يكـــون تابعـــًا له أو 

نائبًا عنه”.  
ولفـــت العمـــر إلـــى أن المقـــرر فـــي 
“التـــزام  أن  هـــو  التمييـــز  قضـــاء 
صاحب العمـل بأداء المقابل المتفق 
عليه للمقاول مناطه التزام المقاول 
وبالشـــروط  كامـــاً  العمـــل  بإنجـــاز 
المتفـــق عليها ومخالفـــة ذلك إثره. 
سقوط التزام صاحب العمل بمقدار 
قيمـــة األعمال التي لم يقم المقاول 

بإنجازهـــا أو قيمة إصـــاح المعيب 
منها على غير أساس”.

وأردف أنـــه من المقرر أن فهم 
وقائع الدعوى وتقدير أقوال 

الشـــهود وعمل الخبير من 
سلطة محكمة الموضوع 
مما يجـــب عليهـــا األخذ 
عنـــد  الخبيـــر  بتقريـــر 
مـــا  بصحـــة  اقتناعهـــا 

جاء به.
المحكمـــة  وحكمـــت 
بإلـــزام المدعـــى عليه 
للمدعي  يـــؤدي  بـــأن 
وقـــدره  مبلغـــًا 
دينـــار   8817.560

القانونيـــة  والفائـــدة 
بواقـــع 2 % ســـنويًا من 

حتـــى   2022 /7 /7 تاريـــخ 
الســـداد التـــام وأتعـــاب الخبير 

مبلغ وقـــدره 300 دينار وتحميله 
المصاريـــف ورفض ما عدا ذلك من 
طلبـــات، حيـــث إن رســـوم الدعوى 
قدرهـــا 296.500 دينار تســـتحصل 
مـــن المدعى عليه وتســـدد للمدعي 
ورســـم الصيغة التنفيذية قدره 10 
دنانير تستحصل من المدعى عليه 

وتسدد للمدعي.

مقاول يخدع صاحب البيت... استلم الدنانير ولم يكمل البناء
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الدعـــوى  وقائـــع  وتتحصـــل 
زهيـــر  المحامـــي  ذكـــره  فيمـــا 
أســـرة  وكيـــل  عبداللطيـــف 
الضحية، في أن مورث موكليه 
كان يقـــود دراجته النارية على 
شارع الشيخ ســـلمان، وتجاوز 
اإلشـــارة الضوئية الحمراء، إال 
أن قائـــد ســـيارة جـــاء مندفعـــا 
محـــاوال اجتيـــاز اإلشـــارة بعـــد 
إغاقهـــا، فمـــا كان منـــه إال أن 
اصطدم بقائد الدراجة النارية، 
وســـقط المجنـــي عليـــه مصابا 
الـــرأس  فـــي  بليغـــة  بإصابـــات 

تسببت بوفاته.
وبوكالته عـــن المورثين “والده 
ووالدته وزوجتـــه وابنه” تقدم 
عبداللطيـــف  زهيـــر  المحامـــي 
بدعوى أمـــام المحكمة المدنية 
المتهـــم  بإلـــزام  فيهـــا  يطالـــب 
بالتضامـــن  التأميـــن  وشـــركة 
والتضامـــم بأن يؤديـــا للمدعية 
مبلـــغ 50 ألف دينـــار كتعويض 
عن األضـــرار الماديـــة واألدبية 
التـــي لحقـــت بهمـــا وأصابتهـــم 
مـــع  مورثهـــم،  فقـــدان  جـــراء 
القانونيـــة  بالفائـــدة  إلزامهمـــا 
بواقع %10 من تاريخ الحادث 
وإلزامهمـــا  الســـداد  وحتـــى 
أتعـــاب  ومقابـــل  بالمصاريـــف 

المحاماة.
وقال المحامي عبداللطيف إن 
المحكمة الجنائية قضت بإدانة 
المدعى عليه بحبســـه 3 أشـــهر 
مـــع النفاذ وتغريمـــه ألف دينار، 
محكمـــة  وأيـــدت  فاســـتأنف 
االســـتئناف الحكـــم ولم يطعن 

عليه بالتمييز، وأشـــار إلى نص 
المادة 158 من القانون المدني 
والتـــي تنص على أن “كل خطأ 
ســـبب ضـــررا للغيـــر يلـــزم مـــن 
أحدثه بتعويضه”، وكذلك نص 
المـــادة 162 من نفـــس القانون 
عـــن  التعويـــض  يتنـــاول  بـــأن 
العمـــل غيـــر المشـــروع الضـــرر 
ولـــو كان أدبيـــا ويشـــمل الضرر 
األدبـــي على األخـــص ما يلحق 
بالشـــخص مـــن أذى جســـماني 
المســـاس  نتيجـــة  نفســـي  أو 
بحياتـــه أو بحريتـــه أو بعرضه 

أو بشرفه.
وذكـــرت المحكمة في حيثيات 
الحكـــم أن المدعيـــن هـــم والـــد 
وزوجتـــه  وولدتـــه  المتوفـــى 
ونجلـــه، وقد لحق بهـــم جميعا 
ماديـــة  أضـــرارا  شـــك  دون 
تمثلـــت فـــي كونـــه العائـــل لهم 
جميعـــا، ومـــن ثم فقـــد أصيبوا 
جميعـــا بأضرار ماديـــة محققة 
العائـــل،  لذلـــك  جـــراء فقدهـــم 
جابـــرا  تعويضـــا  ويســـتحقون 

لذلك الضرر، وقدرت المحكمة 
التعويض للوالدين بمبلغ 5 

آالف دينـــار لـــكل منهمـــا، 
وللزوجة واالبن بقيمة 

دينـــار  آالف   10
لـــكل منهمـــا، فضا 

تعويـــض  عـــن 
لكل  دينـــار   200
منهـــم، وألزمت 
عـــى  لمد ا

عليهمـــا 
بالمصروفات 
ة  ئـــد لفا ا و
نيـــة  نو لقا ا
 %  2 بواقـــع 
تاريـــخ  مـــن 
لبـــة  لمطا ا

القضائيـــة 
حتـــى 

السداد 
التام.

تســبب ســائق ســيارة بحريني في وفاة ســائق دراجة نارية، وذلك عند تجاوزه اإلشــارة المرورية الحمراء على 
شــارع الشــيخ ســلمان، وألزمته المحكمة المدنية وشــركة التأمين بالتضامن والتضامم  بتعويض أسرة المتوفى 

بمبلغ 30 ألف دينار. 

أدانــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة  مقاول بناء بعد خداعه صاحب بيت، إذ تســلم إجمالي المبلغ المســتحق 
عــن كامــل عقــد البنــاء ومبالغ إضافيــة بحجة حاجته لألموال لتكملــة البناء إال أنه تخلــف عن تنفيذ بعض 

األعمال المتفق عليها.

30 ألف دينار تعويض لورثة متوفى في حادث سير
محرر الشؤون المحلية

المحامي زهير عبداللطيف

منال الشيخ

المحامي عمر العمر
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يبلغ عدد الطلبة غير البحرينيين بالمدارس الحكومية قرابة 7723 أي بنسبة 
11 % من إجمالي عدد الطلبة بالمدارس الحكومية، وهم يدرسون بالمجان 

في المدارس الحكومية.  
اســتطلعت “البالد” آراء مترشــحين نيابيين متوقعين، فأكدوا ضرورة قصر 
التعليــم المّجاني على البحرينيين ومواطني مجلس التعاون وفرض رســوم 

على األجانب في المدارس الحكومية كما هو متبع بعدد من دول العالم. 
ولفتــوا إلــى أنــه حســب ما ذكر في تصريح ســابق لــوزارة التربيــة فإن كلفة 
تعليــم األجانــب تمثــل 11 % من ميزانية الوزارة وكلفة الطالب في المرحلة 

االبتدائية في حدود 7109 دنانير.

موارد جديدة

ممدوح  الــنــواب  مجلس  عضو  أفـــاد 
تقدم  أن  ــه سبق  أن ــبــاد”  “ال الــصــالــح 
باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
بشأن   2005 لسنة   )27( رقــم  قــانــون 
التعليم، ويقضي بفرض رسم ال يقّل 
عن 100 دينار شهرًيا على كل طالب 
دول  مواطني  غير  من  بحريني  غير 
ويــدرس  الخليجي  التعاون  مجلس 

بمملكة  الحكومية  المدارس  في 
البحرين.

ضــرورة  المقترح  وأّكـــد 
ــم  ــيــ ــ ــل ــعــ ــ ــت ــ قــــــصــــــر ال

ــي عــلــى  ــ ــان ــ ــّج ــمــ ــ ال
لبحرينيين  ا

ومواطني دول مجلس التعاون. 
يهدف  المقترح  أن  الصالح  واوضــح 
إلــى إيــجــاد مـــوارد جــديــدة للخزانة 

العامة للدولة”. 
ــرســوم على  وأشـــار إلــى أن فــرض ال
الحكومية  الـــمـــدارس  فــي  األجــانــب 

نهج تتبعه العديد من دول العالم.

مبالغ ضخمة 
النيابي  الــمــتــرشــح  ــد  أيـ جــانــبــه،  مــن 
ــرة الـــســـادســـة  ــ ــدائـ ــ ــن الـ الـــمـــتـــوقـــع عــ
عواجي  سلمان  العاصمة  بمحافظة 
ــوم عــلــى الــطــلــبــة غير  فـــرض رســ
في  الــدارســيــن  البحرينيين 
المدارس الحكومية، كون 
الحكومية  الـــمـــدارس 
تكاليفها  مــن  تــدفــع 

ميزانية الدولة.
وقـــــــــــــــــال “مـــــــن 
أن  ــفـــتـــرض  الـــمـ
فقط  تخصص 
ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ ــلـ لـ
ــيــيــن  ــبــحــريــن ال
ــيــم  ــعــل ــت ال ألن 
مبالغ  يستهلك 
ضــــــخــــــمــــــة مــــن 

ميزانية الدولة”.
“بـــخـــصـــوص  وزاد 
األجـــانـــب فــيــجــب أن 
الــدراســة  مقابل  يدفعوا 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــمــ ــ فـــي ال

ــة في  ــدراسـ الـ إلـــى  يــتــوجــهــوا  أن  أو 
المدارس الخاصة”.

ــأن “الــحــكــومــة  ــ ــي ب ــواجـ واخــتــتــم عـ
ملزمة بتدريس البحرينيين بالمجان، 
وهـــو حـــق دســـتـــوري، أمـــا االجــانــب 
ــهــــم هــــي الــمــلــزمــة  ــ فـــحـــكـــومـــات دول

بتدريسهم وليست حكومتنا”.  

الميزانية العامة

بدوره، عبر المترشح النيابي المحتمل 
عن الدائرة األولى بمحافظة المحرق 
مــحــمــد الــمــطــوع عــن تــأيــيــده فــرض 
ــطــاب األجـــانـــب غير  رســـوم عــلــى ال
الخليجيين في المدراس الحكومية.

بــأن هــنــاك ديــنــا عاما  المطوع  وأفـــاد 
مليار   14 بلغ  البحرين  مملكة  على 

دوالر تقريبا أو أكثر بقليل.
ــد مــن الــعــمــل عــلــى بعض  ــ ــال “الب وقــ
اإلجــراءات التي تساعد على خفض 
تكاليف الميزانية العامة للمملكة في 
هذه الجزئية من وقف دعم األجانب 
في التعليم؛ ألن تكلفة تعليم األجانب 

وزارة  مــيــزانــيــة  مـــن   %  11 تــمــثــل 
التربية والتعليم، وتكلفة الطالب في 
المرحلة االبتدائية في حدود  7109 
دنــانــيــر، حسب مــا ذكــر فــي تصريح 

سابق لوزارة التربية والتعليم”. 

سمعة المملكة 

ــــى ذلـــــــك، أشـــــــار الــمــتــرشــح  إلــ
الــنــيــابــي الــمــتــوقــع عــن الــدائــرة 
الــعــاشــرة بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة 
مملكة  أن  إلــى  الــرويــعــي  حسن 
البحرين تصدرت المراكز األولى 
الــدول في مؤشرات  باقي  على 
ــوي،  ــان ــث الــتــعــلــيــم األســـاســـي وال
واالتفاقيات  المعاهدات  حسب 
عليها  التوقيع  تم  التي  الدولية 
التعليم  حــق  على  تنص  والــتــي 

وتوفيره بشكل مجاني.
ولفت إلى أن التعليم من مبادئ 
الحنيف،  اإلسامي  ديننا  وقيم 
وحــق مــن حــقــوق االنــســان عند 

وصول الطفل سن السادسة.

البحرين  مملكة  فــي  وذكــر”انــنــا 
المواطن  بين  التمييز  نتعلم  لم 

وغير المواطن”.
ــار إلـــى أن  الــفــقــرة األولـــى  واشــ
من  المادة 26 باإلعان العالمي 
لحقوق االنسان نصت على “لكلِّ 
شخص حقٌّ في التعليم. ويجب 
على  مــَجــاًنــا،  التعليم  ــر  ُيــوفَّ أن 
االبتدائية  مرحلتيه  فــي  األقــل 
ــكـــون الــتــعــلــيــم  ــة ويـ ــيـ ــاسـ واألسـ
االبتدائي إلزاميا ويكون التعليم 
للعموم  متاًحا  والمهني  الفني 
متاًحا  الــعــالــي  التعليم  ويــكــون 

للجميع تبًعا لكفاءتهم”.
قائاً  حديثه  الــرويــعــي  وأنــهــى 
الـــرســـوم على  فــــرض  أظــــن  “ال 
غــيــر الــبــحــريــنــيــيــن ســيــعــزز نمو 
يــؤثــر سلبا على  بــل  االقــتــصــاد، 
ونكث  البحرين  مملكة  سمعة 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية 
عليها  الـــمـــوافـــقـــة  تــمــت  ــتـــي  الـ

مسبقا”.

لقصر التعليم المجاني على المواطنين والخليجيين
األجانب يستنزفون 11 % من ميزانية “التربية”... مترشحون نيابيون لــ “^” :

اقترح المترشح البرلماني المتوقع عن 
الشمالية  بالمحافظة  الرابعة  الــدائــرة 
عباس العمران تأسيس صندوق وطني 
من  بمساهمة  االجتماعية  للمسؤولية 

القطاع الخاص ورعاية حكومية.
ــبــاد” أنه  “ال لـــ  ــح خــال حديثه  وأوضـ
الصندوق  تأسيس  خــال  مــن  يــهــدف 
والتدريب،  التعليم  مشاريع  دعــم  إلــى 
تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب وصــــــوالً إلــــى دعــم 

مشروعات البحرينيين الصغيرة.
ــعــمــران إن “رؤيــــة الــصــنــدوق  ــال ال وقــ
ــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــلــمــســؤول الـــوطـــنـــي ل
البحرين  رؤيـــة  مــبــادىء  مــع  تنسجم 
مبدأ  وبالتحديد   2030 االقــتــصــاديــة 
االســتــدامــة إضــافــة إلــى أنــه يعزز دور 
القطاع الخاص في التنمية المجتمعية 
ــه الـــريـــادة فــي رفـــع الــعــوائــد  ويــكــون ل
المال  رأس  فــي  االستثمار  خــال  مــن 

البشري”.
واختتم “هذا الصندوق سيمكن الشباب 

كونهم قادة للمستقبل ويمثلون العماد 
األساسي ألي مجتمع”.

الترشح  أعلن عبدالرحمن جناحي عزمه 
المحافظة  في  العاشرة  بالدائرة  برلمانًيا 
الشمالية؛ بغية تحسين الحياة المعيشية.
بالمحافظة  الــعــاشــرة  الـــدائـــرة  أن  يــذكــر 
باسم  الــنــائــب  مقعدها  يشغل  الشمالية 
4938 صــوتــا  عــلــى  ــحــاصــل  ال الــمــالــكــي 
بذاتها  وهــي  الماضية  االنــتــخــابــات  فــي 
حمد  مدينة  مــن  الشرقي  الــجــزء  تغطي 
ــدوار  ــ وتـــحـــديـــًدا الـــــدوار الــســابــع إلـــى ال

المترشحين  عن  أما  والعشرين.  الحادي 
هم:  جــنــاحــي،  بجانب  فيها  المتوقعين 

ومحمد  حسن  ما  وجميل  ربيعة  هشام 
منصور.

البوعينين  عــلــي  الـــعـــام  ــائــب  ــن ال أصــــدر 
األمر  إثر صدور  تنظيميين على  قرارين 
الــمــلــكــي الــســامــي بــشــأن تــحــديــد ميعاد 
مجلس  لعضوية  والترشح  االنتخابات 
النواب، وكذا قرار مجلس الوزراء بشأن 
ــتــخــابــات والــتــرشــح  تــحــديــد مــيــعــاد االن
أصدر  حيث  البلدية.  المجالس  لعضوية 
النائب العام القرار رقم )٥١( لسنة ٢٠٢٢ 
ذات  النيابة  أعــضــاء  مــن  لجنة  بتشكيل 
المملكة،  أنحاء  لجميع  شامل  اختصاص 
تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم 

ألحكام  بالمخالفة  تقع  التي  االنتخابية 
بالعملية االنتخابية  القوانين ذات الصلة 
والــمــجــالــس  الـــنـــواب  بمجلس  الــخــاصــة 

البلدية. 
لسنة   )٥٢( رقم  الثاني  القرار  تعلق  فيما 
بفحص  تختص  لجنة  بتشكيل   ٢٠٢٢
ــة الــطــلــبــات الــتــي تـــرد إلــيــهــا من  ــ ودراسـ
اللجان اإلشرافية على العملية االنتخابية 
فيما يتعلق بالمترشحين واتخاذ ما يلزم  
من  أيــام  ثاثة  أقصاه  موعد  بشأنها في 

تاريخ استام الطلب. 

ويأتي قرارا النائب العام في إطار تنظيم 
للقيام  اســتــعــدادا  العامة  بالنيابة  العمل 
المقررة  اختصاصاتها  ومباشرة  بمهامها 
االنتخابية  العملية  مراحل  خال  قانونا 
ــبــت فـــي الــطــلــبــات  الــمــقــبــلــة، ولــســرعــة ال
لــعــضــويــة مجلس  بــالــتــرشــح  الــمــتــعــلــقــة 
النواب والمجالس البلدية وكذلك سرعة 
التحقيق والتصرف فيما قد يرد إليها من 
باغات تشكل جرائم انتخابية ومباشرة 
المحاكم  ــام  أمـ عنها  الــمــقــيــدة  الـــدعـــاوى 

ومراجعة األحكام التي تصدر فيها.

العمران: لتأسيس صندوق للمسؤولية االجتماعية

جناحي: طموحي تحسين الحياة المعيشية

لجنة للجرائم اإلنتخابية وأخرى لطلبات المترشحين

عباس العمران 

عبدالرحمن جناحي باسم المالكي 
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المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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المســـاحات
مــــــن وإلى
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سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

تحديـث
Update��2022

SEP

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact
 77507777 or INFO@NOORALDIYAR.COM 

NADER HASAN MOHAMED HASAN KHARFOOSH ( SAHAR ALSARAQ / 8010 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39865657 or NADERKHARFOOSH@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

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

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

AL SAHAB TOWER HOTEL APPARTMENTS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39011100 or STORES.WESTERN@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39444962 or KARIMA@CINECO.NET 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WELDER
 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 

State bank of india 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17505177 or CH.BAHRAIN@STATEBANK.COM 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17210410 or MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF (MANAGEMENT DEVELOPMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17321777 or BASLMRA@bas.com.bh 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39455537 or NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

NAWAB WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17277064 or ALI.NAJEEB@GMAIL.COM 

ZEEBA TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37773888 or jaffarhabibjaffar@gmail.com 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 
has a vacancy for the occupation of

 ROAD-ROLLER OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17700116 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHADDAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17566473 or DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

BABY FAIR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39229987 or MRSTOORANI@BABYFAIREST.COM 

PAIRS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39229987 or MRSTOORANI@BABYFAIREST.COM 

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

 LIGHT VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL MUNSALLA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact
 39885523 or ALAMEEN83A@GMAIL.COM 

SABAH SHARIF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17405333 or tylosprinting@gmail.com 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

 ELECTRICAL ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

AL DAHREEZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39696054 or ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33366038 or ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

AL SENDDI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32112289 or HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 66766359 or HASSAIN857@GMAIL.COM 

GOLDEN MAJESTIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39043725 or AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

BUSHISH SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 39423332 or ALEZZMOTOR@GMAIL.COM 

AL KARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39611067 or AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

RIC’S COUNTRY KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 36643669 or NEDAL2904@YAHOO.COM 

DURAT ALEZZ ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33440999 or DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.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 

Golden Palace Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36776376 or ALABASI31@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17464006 or RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

GHUSOON SPA BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact
 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM 

CIGALAH  GULF MEDICAL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17232170 or HANY@BATELCO.COM.BH 

MANASK FITTING ABDNING AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464656 or LAROZALINA@HOTMAIL.COM 

AMORE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36333339 or AMORECAFEBH@GMAIL.COM 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937884 or alnidhami@gmail.com 

KARN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39846887 or abrahamroby@yahoo.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

WHITE ZONE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 77029889 or ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

YOUSIF EBRAHIM YOUSIF SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17229338 or EBRAHIMS402@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39617744 or alyaqeenbh@gmail.com 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39593981 or SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

ASIAN ART GALLERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33441542 or VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39826402 or MALIKMALLAH@GMAIL.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

TEXSIM TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39050093 or SHAMEERKCMAZYONRIFFA@GMAIL.COM 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

ABU OSAMA AL-KIBSI GOODS RE-EXPORT AND OTHER LOGISTICS VALUE ADD 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39842912 or alii_4000@hotmail.com 

VITOL BAHRAIN E.C 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF OPERATIONS
 suitably qualified applicants can contact

 33755090 or MAA@VITOL.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36655456 or hr@suhainvestments.com 

GRO SPORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 38166836 or ABDULLAKUYILAN@GMAIL.COM 

PAK KHAIBER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36788606 or FAZALYOUSAFZAI12@GMAIL.COM 

R.H. IT SOLUTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact
 36467526 or MISMAIL809@YAHOO.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com 

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 33054436 or REZANAJJAR54@YAHOO.COM 

Jiwan Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 32185828 or MARIAM.FAY2136@GMAIL.COM 

Golden Hanger Laundry 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact
 38051511 or ASAYEDMS@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
 17111504 - 17111444
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EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
 WAITER (RESTURANTS)

 suitably qualified applicants can contact
 38933183 or ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33229242 or AWAIIS.BASHIIR@GMAIL.COM 

KOWAID TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34444853 or BAHRAIN3BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 32226699 or S.ALANAISI@GMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17715021 or HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33355528 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

REMODEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35963592 or Wariiss.ali@gmail.com 

THE BEACH TOWERS CLEANING AND BUILDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENT RENTAL. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66690677 or ALIALSAFFAR20222@GMAIL.COM 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39543523 or ayadshahidlatif@gmail.com 

FAKHRO OPTICALS 
has a vacancy for the occupation of

 OPTICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17827278 or AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36237819 or STEPHENBH1980@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33939913 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

AZAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39829984 or MDALMANEA66@GMAIL.COM 

NESTO TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Dream Boutique 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33499814 or ALKHLAQYBDALSLAM@GMAIL.COM 

BUDI MOBILE ACCESSORIES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 32131016 or HAPPYH184@HOTMAIL.COM 

ALMAJLES RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17777191 or SALMAN.ZUHAIR@HOTMAIL.COM 

Deer Sports Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39880208 or deer.sport.bh@gmail.com 

G STAR CONTRACTING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39439333 or ISMAEEL.SALEM50@GMAIL.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

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

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

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN UPHOISTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33518834 or SALMANJAAFAR973@GMAIL.COM 

MEYAN ALSHARQ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 or ISA@MANNAITECH.COM 

Asrar sanad building materials Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33039399 or HAKEEMBUHAZZA@GMAIL.COM 

Al Jazeera Contracting and Cleaning - Bahraini partnership CO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36850293 or AMJADNS7@YAHOO.COM 

A. A. Al Saad Construction Projects W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17244237 or WILSONCMATHEW@YAHOO.COM 

PLATINUM MARINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER AND FLAME-CUTTER
 suitably qualified applicants can contact

 66616646 or SUNIL_S@ME.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34168854 or BHINDERG052@GMAIL.COM 

F 2 F (FARM 2 FORK) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66353231 or ranji.rg@gmail.com 

ALGOUNA FOR RESTAURANTS AND COFFEE SHOPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17777995 or md@bahraingateconsultant.com 

M J GARDENS LANDSCAPING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66617000 or MJ.LANDSCAPE@HOTMAIL.COM 

I-ZAMANE DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33312963 or ZAMANEDECOR@OUTLOOK.COM 

ARAM STONE DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37112240 or FKCD2018@GMAIL.COM 

ALI HUSSAIN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 33444979 or MY.E30.HA@GMAIL.COM 

ARSHMAN INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35954810 or INFO@AITCOBH.COM 

PENNY SOFTWARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 BUSINESS RELATIONS MANAGER

 suitably qualified applicants can contact
 34198863 or HEMADRI@PENNY.CO 

AMJAD HUSSAIN FOR REAL ESTATE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35336623 or AMJADHUSSAIN32357@GMAIL.COM 

DELHI HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36207161 or madhuaryal5@gmail.com 

QUALITY FABRIC TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 34619926 or LUBNANDDK@GMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.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 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

TRANSWORLD INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17740300 or EMAD@TRANSWORLDIT.COM 

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

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17777994 or LATIFA.EID@GMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EFEL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 33345110 or faroooha75@hotmail.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 33173330 or SANDEANCO@GMAIL.COM 

SAJID CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 39074948 or SAJID.SCE@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CLASSIC LINE SHINE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 37777746 or PLATINUM.DISTRO3301@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DAR NOURA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 33332028 or NYFALNOON@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

LEVEL UP SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38010800 or M.LEVELUPBH@GMAIL.COM 

SPARTAN FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or LMRA@KECC.ME 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33640042 or NAVEEDBH974@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 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

BHALWAL PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37548436 or MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

PAKISTAN URDU SCHOOL ISA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

 CONSELLOR OF STRATEGY STUDIES
 suitably qualified applicants can contact

 17687922 or PKURDUSC@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

SHAWARMA MAKERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39958828 or SSHAWARMAMAKERS@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36130533 or RUHMANFARWALL@GMAIL.COM 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36655144 or NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36240046 or SHABEERALITHACHAR@GMAIL.COM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33339771 or N.M.S.ALRASHEDI@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33640042 or NAVEEDBH974@GMAIL.COM 

KANSAS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36758776 or ARIFBH27@GMAIL.COM 

KAYAN AL EZZ REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34530100 or MOHMADGMALE@ICLOUD.COM 

AUDREY MARKETING AND PROMOTION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 35966274 or DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

LAUNDRY STATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33650003 

STATUS GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or AKBARALTHARIQUE@GMAIL.COM

URBAN AERO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36130533 or USMANBH840@GMAIL.COM 

URBAN AERO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36130533 or USMANBH840@GMAIL.COM 

KOIS INTERIOR DECOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33743756 or SURMSYL16@GMAIL.COM 

ASAM AND HAJI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38354639 or SHAHG786.BH@GMAIL.COM 

PAKISTAN URDU SCHOOL ISA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

 CONSELLOR OF STRATEGY STUDIES
 suitably qualified applicants can contact

 17687922 or PKURDUSC@HOTMAIL.COM 

UNIVERSITY COLLEGE OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact
 17790828 or EALKHALIFA@UCB.EDU.BH 
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أسامة الماجد

 Knives Out من المقرر عرض فيلم
الجزء الثاني  في 23 ديسمبر في 

منصة نيتفلكس بعد النجاح الكبير في 
السينمات للجزء األول. يدور فيلم 

األكشن عن قصة ملياردير تكنولوجي 
يقوم بدعوة أقرب وأعز الناس له 

لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية 
الخاصة، ولكن بعد ذلك يموت شخص 

ما بشكل غامض.

“^” تحتفي بالذكرى الـ 36 لوفاة األديب والصحافي محمد الماجد

اب البحرين والخليج وصاحب تجربة ثرية ورؤية فلسفية مغايرة أحد أفضل كتَّ

تحل اليوم األحد 11 ســبتمبر الذكرى الـ 36 لوفاة األديب والصحافي البحريني 
القدير محمد الماجد رحمه هللا، أحد وأهم األدباء والمفكرين الذين أسهموا في 
النهضــة األدبيــة فــي البحرين وإحدى العالمــات الواضحة والمثيــرة في تاريخ 
الثقافــة بالمنطقــة، واحتفــاء “البــالد” بذكــراه، هــو احتفــاء بكاتــب كان الحــب 

بوابته الواسعة التي يذهب إليها ويشرعها على العالم.

يوسف الحمدان:

يصعب أن تنجب البحرين ودول  «
الخليج مثله

والطمأنينة  والسكينة  الرحمة  لروحه 
والـــســـام. أديــبــنــا الــمــؤســس الــمــبــدع 
ــيــر مــحــمــد الـــمـــاجـــد، لـــقـــد مــهــد  ــكــب ال
ــداع فــي مملكة  للخلق واإلبـ الـــدروب 
أجنحة  إطــاق  في  وساهم  البحرين 
الكتابة  فــضــاء  فــي  الــمــبــدعــيــن  ــم  أهـ
والخلق ودشن أول مؤسسة إبداعية 
ــاء  بــأســرة األدبـ الــبــحــريــن ممثلة  فــي 
والكتاب وتعرفنا من خاله على آفاق 
وخاصة  العالم  في  الحديثة  الفلسفة 
في  رؤاهــا  تجسدت  التي  الوجودية 

قصصه وكتابات. 
ــومــحــمــد الـــكـــبـــيـــر.. تــبــنــى  الـــمـــاجـــد ب
ــى فــي  ــ ــ ــيــــة األولـ ــــداعــ الـــكـــتـــابـــات اإلب
ــصــفــحــات  ــبـــر فـــســـح ال ــبـــحـــريـــن عـ الـ
أول  وهو  المحلية  بصحفنا  الثقافية 
ــــى في  مــن نــشــر لــي مــحــاوالتــي األول
القصة القصيرة  وتبناها في صحيفة 

أخبار الخليج.
وإبداعية  فلسفية  رؤيــة  صاحب  هو 
مختلفة ومغايرة وال تزعم وال تدعي 

ــا  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ كـ

كذلك، بل تمضي في شرايين أرواحنا 
جداول  كانسياب  بانسياب  وأفكارنا 
النهر في جغرافيا العطاء الخاق في 

أوطاننا العربية.  
ــداع ومــنــطــلــقــهــا في  ــ ــ إنـــه ركـــيـــزة اإلب
مملكة البحرين منذ التأسيس للكتابة 
في  وهــو  ــى،  األول الحديثة  اإلبداعية 
حد ذاته ككيان بشري ونفسي وأدبي 
ــن خــال  ــا مـ ــة تــكــتــب وجــــودهــ ــ ــ رواي
تفاصيل حياته الذاتية، فمثله يصعب 

أن تنجب البحرين، بل الخليج.
ويظل  سنة  والثاثون  الستة  تمضي 
الماجد الذاهب نحو مستقبل إبداعي 
أسباب  على  نقف  ولــم  بعد  نقرؤه  لم 

سبقه في حينه.

أحمد جمعة

عاش ورحل.. وجودي بالفطرة «

عاش مبدًعا، توّلى مسؤوليات صحفية 
الفكر  قرأ  حينذاك،  جيله  على  مبكًرا 
اإلنساني والفلسفي وأبدع فيه، كان 
فلسفي  أضحى  بالفطرة،  وجـــودي 
النظرة للوجود، جسد فلسفة كانت 

غــريــبــة وبــعــيــدة بــذلــك الــجــيــل، ولكن 
النظرة  مثالي  كــان  لنا،  وحببها  قربها 
وهذه  الحياة.  واقعي 
ــاق  ــتـــصـ االلـ ذروة 
بــالــحــيــاة وفــهــمــهــا 
ــمــــضــــي فــيــهــا  ــ وال

بفلسفة خاصة.
ــمــاجــد  مــحــمــد ال
ــد الـــوجـــوديـــة  ــ ــ رائ
ــي الـــبـــحـــريـــن فــي  فــ
وقت ال وجود 
لمن  فــيــه 
يــــحــــمــــل 

هذا الفكر سوى من يعدون على أصابع 
ــُق حــُب  ــ ــدة وربـــمـــا أقــــل. رافـ ــ يـــد واحـ
واإلنسانية،  والفكر  للفلسفة  وشغف 
بــوقــٍت  األوان  ــل  وقــب مــبــكــًرا  ــل  ـ ــَرجَّ تـ
قصير، ولو امتّد به العمر أكثر، ألعطى 
ظلَّ  اليوم،  وجودية  مكتبة  يشكل  ما 
ــل فكر  وفــيــا لــمــفــكــري الــوجــوديــة وكـ
القيم  تلك  انعكست  حضاري،  إنساني 
النصوص  في  اإلبداعية،  كتاباته  في 
والمجموعات القصصية القصيرة التي 
آالم  بــدوره  يعكس  باأللم  تزخر  كانت 

يتيه  عندما  اإلنسان 

في مجال حياة معقدة، مصلوبة على 
التي  التيه، تلك كانت شواطئه  حائط 
كان الراحل المبدع يرسو عندها، قرأته 
متقطعة،  بــصــورة  معه  أتــعــايــش  وأنـــا 
ــواء  ــان مــديــر تــحــريــر جــريــدة األضــ كـ
ومــعــي  أزوره  وكـــنـــُت  األســـبـــوعـــيـــة، 
سريًعا،  نلتقي  كنا  القصيرة،  قصصي 
ولكني رأيت في عينيه من حينها قلقه 
الوجودي والذي سرعان ما أقرأه فيما 
محتفًظا  ظــّل  األدبــيــة،  بنصوصه  بعد 
باإلبداع،  اختطه  الذي  الدرب  بناصية 

للكلمة،  عاش 

بعصره  نـــادرة  فلسفة  عقله  فــي  حمل 
في ذلك الوقت بالبحرين.

ولكنه  زمــن،  منذ  رحــل صديق وزميل 
لم يرحل من عن وفاء الذين عاشروه، 
واإلبداع،  اإلنساني  العطاء  يراع  رحل 
ولكن األمل بالعطاء واإلبداع زرعه في 
ابنه، شقيقي ورفيقي بو فجر، أسامة 
محمد  طيف  فيه  أرى  الـــذي  الــمــاجــد، 
بإنسانيته،  بعطائه،  بسكونه،  الماجد 
وأواســي  السنوات  تلك  كل  بعد  أرثيه 
بذات الوقت صديقي االبن الرائع الذي 
حمل رايته اإلبداعية. 

tariq_albahhar

  شاهدت لكم: المسلسل الخيالي The 7 Lives Of Lea على نتفلكس

The 7 Lives Of Lea مسلسل جديد على 
الــبــدايــة  مــن  متصل  ســيــاق  مــع  نتفلكس 
وتبادل  الوقت  بين  والتنقل  النهاية،  إلى 
الجرائم  وحــل  الــســنــوات،  بين  االجــســام 
برائحة التسعينات. ولكن قبل كل شيء، 
اساسه قصة حب، حب العائلة واألصدقاء 
والــحــيــاة وشــخــص ال يــعــرف حــتــى أنــك 
ــود، بــتــمــثــيــل ال يـــصـــدق، وتــصــويــر  ــوجـ مـ

سينمائي جميل ومؤامرات مذهلة.
العثور  بعد  الجديد  المسلسل  قصة  تدور 
عــلــى رفــــات شــــاب، تــســتــيــقــظ “لـــيـــا” في 
مرات  سبع  الجثث  وتتبادل  التسعينات 
وهـــي تـــحـــاول حـــل لــغــز وفـــاتـــه ومــنــعــه! 
هذا  الفرنسي   Netflix مسلسل  ويستند 
 The 7 Lives of Leo Belami إلى كتاب
 ،Natael Trapp تأليف  مــن   2019 لــعــام 
الى فتاة  ولكن مع تغيير بطله من صبي 

 )Lea )Raika Hazanavicius تــدعــى 
الطبيعي  الفضول  من  نوع  لديها  كبطلة، 
ــمــراهــقــة، لــيــس لــديــهــا خطط  فــي ســن ال
للتخرج من المدرسة الثانوية أو أي شعور 

حول مستقبلها كشخص بالغ. 
حتى  عــاديــة  فرنسية  مراهقة  مجرد  ليا 
النهر  ضفاف  على  عظميا  هيكا  تكتشف 
يــكــفــي أن تــهــز قــلــب شــخــص مـــا، ولــكــن 
يتم  الحد،  هــذا  عند  يتوقف  ال  اكتشافها 
ــى الـــــوراء بــالــوقــت فـــي الــوقــت  نــقــلــهــا إلـ

المناسب وتجد نفسها في جثة إسماعيل 
نفسه  الشخص  غربية(  بن  خليل  )يمثله 

الذي عثرت على هيكله العظمي!
ــر، يـــحـــاول رجـــال  ــاضـ ــحـ فـــي الـــوقـــت الـ
وتقوم  وفاته  وراء  اللغز  كشف  الشرطة 
إلى  تعود  عندما  الــخــاص  كالمباحث  ليا 
مرة  كل  ولكن في  الزمني  الجدول  نفس 
كاترين  والدتها   - آخر  شخص  جسد  في 
السمعة  سيئة  الــفــتــوة  ستيفان  والــدهــا 
”باي”- وغيرهم، وكلها شخصيات مرتبطة 

وهو  إلسماعيل  األخــيــر  باليوم  بــوضــوح 
ــيـــاة، ولـــكـــن مـــــاذا حــدث  ــى قــيــد الـــحـ عــل
إلنــقــاذ  جــهــودهــا  ســتــكــون  وهـــل  بالضبط 

إسماعيل مثمرة؟
به  تمر  الــذي  الجسد  تبادل  تجربة  وسط 
فإنها تكتشف أيضا أسرارا أخرى مدفونة 
وكما  بوالديها،  تتعلق  طويلة  فترة  منذ 
وكذلك  الــزمــن  عبر  السفر  أفـــام  علمتنا 
الروسية”  “الــدمــيــة  مــن  الجديد  الموسم 
الوقت  فــي  أيــضــا  نــاديــة  نقل  يتم  حيث 

وجدتها،  والــدتــهــا  أجــســاد  ــى  إل المناسب 
العبث  األفــضــل عــدم  أنــه مــن  تعلمنا  فقد 
بغض  األمــــور  بــهــا  تسير  الــتــي  بالطريقة 
الــنــظــر عــن مـــدى نــبــل نـــوايـــاك، ولــكــن هل 

تدرك ليا هذا؟
مضحك   The 7 Lives of Lea مسلسل 
تكرار  وهــو  لاهتمام  مثيرة  ــزاء  أجـ فــي 
الطريقة  الزمن،  عبر  السفر  جديد العمال 
الــتــي تــركــز بــهــا الــفــصــول عــلــى كــل هــذه 
وكيف  المختلفة  الرئيسية  الشخصيات 
الــفــرديــة  ومــعــضــاتــهــم  قصصهم  تــفــصــل 
لكتاب،  مرئي  تمثيل  وكأنها  تبدو  تجعلها 
المختلفة  الزمنية  الجداول  بين  التناقض 
والـــفـــرق فــي الــثــقــافــات مــن ذلـــك الحين 

من  والكثير  جيد  رســم  أيــضــا  هــو  واآلن 
لــمــشــاهــدة، مــثــل كــيــف تسقط ليا  الــمــرح 
ــل جــســد “بـــــاي” أو كــيــف تــخــبــرهــم  ــ داخـ
برفضها االنخراط في العنف مع إسماعيل 
كأمر  السامة”  “الذكورة  تمثل  كانت  ألنها 

مضحك للغاية.
الــتــمــثــيــل مــن قــبــل كــل عــضــو فــي فريق 
من  الــرغــم  على  والــحــلــقــات  رائـــع،  العمل 
كونها مدتها 40-30 دقيقة تلفت انتباهك، 
 The 7 Lives of Leo واذا لم تقرأ كتاب
يختصر  فالمسلسل  اآلن  حتى   Belami
عند  خصوصا  ممتعة  بصورة  منه  الكثير 

الشباب!
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طارق البحار

أحمد جمعةيوسف الحمدان

  حــــروف إلــــى
  الضفة األخـرى

من أقواله:

قاسم حداد 
لقد كان يعيش ليكتب 

فحسب.. يعيش زاهدا في 
كل شيء إال الكتابة

محمد عبدالملك 
محمد الماجد 

اب  أحد أفضل كتَّ
البحرين ودول 

الخليج.. كان كاتبا 
وجوديا بكل معنى 

الكلمة 

علي عبداهلل خليفة
محمد الماجد من كبار 
األدباء الذين أنجبتهم 

البحرين وصاحب تجربة 
ثرية في تاريخ األدب 

البحريني الحديث

إبراهيم غلوم 
محمد الماجد يكاد يكون 
القاص الوحيد في تاريخ 

التجربة القصصية في 
البحرين والخليج الذي جعل 
من الذات المباشرة محورا 
تدور حوله مجمل العناصر 

المكونة للشكل القصصي

نحن العرب أمة كالم، مدافع كالم، رشاشات كالم 
يا عيب أمة تتستر على أخطائها وتخاف من حرية الكلمة

كاتب بال قلق ال يساوي سعر الورق الذي يكتب فوقه

فقراء هذا العالم هم الذين يصنعون فلسفة الحياة، بل ويضعون الحياة في موضعها الحقيقي المنسجم مع المنطق

من هو محمد الماجد..
والكلمة  الرشيق،  القلم  الكاتب صاحب  ذلك  هو 
الراقصة..هو عاشق الكلمة المتعبد في محرابها. 

 أول مدير تحرير بحريني

ــقــامــة الــشــعــريــة   كـــان أول مـــن تــجــرأ عــلــى ال
 « العريض  وصــف  اعتبر  الــذي  العريض  إبراهيم 
المرحلة«  الجديدة في طور  للمحاوالت  تحطيم 
وهي وجهة نظر تبناها محمود المردي، مؤسس 

األضواء.

 كــان مكتبه فــي جــريــدة األضـــواء عــبــارة عن 
ملتقى لألدباء البحرينيين

 ألقى كلمة البحرين في مؤتمر األدباء العرب 
أســرة  وفــد  وتـــرأس   1970 عــام  بدمشق  الثامن 

األدباء والكتاب في أول حضور عربي لها. 

المجتمع  فــي  الــخــاطــئــة  الــســلــوكــيــات  أنــتــقــد   
والمردي قام بحمايته

 من  فراش في الكهرباء إلى رمز أدبي كبير

 أول من اهتم بالفلسفة الوجودية في البحرين 
والخليج

األول  الصف  بعد  فقره  بسبب  المدرسة  تــرك   
ابتدائي 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نحتاج خريطة فكرية للمستقبل لتصميم الشوارع
إن تأسيس قواعد جديدة وفعالة لالنطالق والتطور وبما يتماشى 
مع رؤية البحرين 2030 يستلزم شبكة طرق حديثة، وذلك لما لها 
مـــن دور أساســـي وحيوي في التنميـــة االقتصادية واالجتماعية، 
ويفترض من الجهات المعنية إعداد دراســـات دورية عن تصميم 
الطرق، خصوصا الطرق الثانوية التي تعاني من ســـوء التخطيط 
وتحتـــاج إلـــى إعـــادة النظـــر، وأتصـــور أن تقاطـــع كوبـــري وزارة 
العمل ونظام إشـــارته الســـيئ أكبـــر دليل على أننـــا ال نزال نفضل 
المعالجـــة الســـطحية المؤقتة على الحل الجـــذري الدائم، وجميع 
أهل البحرين دون اســـتثناء مروا تحت هـــذا الكوبري وعانوا من 
االزدحـــام و”اللخبطة” في نظام اإلشـــارة الضوئيـــة، واليوم ازداد 
الوضع ســـوءا مع بداية العام الدراســـي، وقد تناولنا هذه القضية 
في عمود الجمعة الماضي وتفاعل معه عدد كبير من المواطنين.
لكـــن األمر الذي يتعدى الحيرة والدهشـــة بكل المعايير واألوزان، 
هو عدم تحرك الجهات المعنية إليجاد حل مناســـب وتطوير هذا 
التقاطـــع، رغـــم معرفتهـــا بالمشـــكلة وطرحها فـــي الصحافة عدة 

مرات، وكأن تصميم مسار الطريق أصبح نهائيا وال مجال إطالقا 
لتطويـــره وتوســـعته، أو حتـــى إغـــالق جـــزء منـــه لتحقيق هدف 
أساســـي وهو معرفة المشـــكلة وما الذي يعيـــق الحركة المرورية، 
وبالتالي وضع الحلول في حدود معطيات الواقع واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات، أما ترك هذا المشروع الضخم بعيوبه بدون فلسفة 
عمليـــة واضحـــة وتخطيط حســـب االحتياجـــات المطلوبة، فيعد 
مؤشـــرا علـــى عدم االهتمام بالمشـــروعات المســـتقبلية المعتمدة، 
خصوصا أن شـــوارع البحرين وبنظرة ســـريعة سنكتشـــف أنها لم 
تعـــد تتحمل الزيـــادة الرهيبة والمقلقة في عدد الســـيارات، وهي 
قضية أخرى تحتاج إلى قدر هائل من التفكير وال نعرف توقعات 

المستقبل.
فـــي تصـــوري نحـــن بحاجة إلـــى خريطة فكريـــة للمســـتقبل فيما 
يتعلق بتصميم الشـــوارع والطرق، ألن الوضع الراهن ال يتناســـب 
أبدا مع رؤيتنا لـ 2030.. هناك شـــيء مفقود ومن شـــروط نظرتنا 

للمستقبل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الذين يتصورون أّن مهنة المعلم سهلة ويسيرة ال شك أنهم واهمون بكل 
تأكيد.. إّن التعليم عمل شاق بحاجة إلى توفير األجواء المساعدة، والتي 
في مقدمتها العامل النفسي، وكم نظلم هذا اإلنسان عندما نرهقه بأعباء 
تفـــوق قدراتـــه، بيد أنه ينهـــض بها على خير ما يرام. لكـــن الذي يحز في 
نفس المعلمين ويسبب لهم اآلالم النفسية والجسدية، ويحول أعصابهم 
إلى رماد عندما ال نكافئهم بما يستحقون نظير جهودهم الكبيرة، فالمعلم 

هو أيضا إنسان وليس روبوتا أو آلة أوتوماتيكية بال أعصاب.
إّن قضيـــة المعلميـــن التي ال يـــراد لها الحل حتى اللحظة أنهم يمارســـون 
مهماتهـــم التعليميـــة طبقا لنظام اســـتحدث قبل ســـنوات )تمديد الدوام(، 
لكـــن فوجئـــوا أنهـــم بدون مقابـــل مـــادي! قد يكـــون األمر محتمـــال لو أن 
انتظارهم شهرا أو شهرين أو حتى بضعة أشهر، أما أن يبقى المعلمون بال 
عالوة تمديد الدوام المدرســـي لســـنتين ونصف، وربما ألجل غير معلوم، 
فـــإّن هذا يبعـــث األلم في نفوســـهم ويجعلهم في دائـــرة القلق، بل تخيم 

عليهم سحابة الحزن آناء الليل وأطراف النهار.
المعضلـــة األكبـــر أّن المعلمين أخـــذوا يصرخون من وضعهـــم الخانق حد 

الضجر، لكن يبدو أن ال أحد يسمع صراخهم وال أحد يشعر بألمهم وال أحد 
يدرك حجم معاناتهم، فقبل أيام عقد مدير عام شـــؤون المدارس بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم محمد مبارك جمعة اجتماعا تطرق فيه إلى كل ما يهم 
العمليـــة التعليميـــة من ثغـــرات، وكانت له تصريحـــات كثيرة في مختلف 
وســـائل التواصل، لكن فيما يخص عالوة تمديد الدوام المدرســـّي كانت 
إجابته “إنها قيد الدراســـة”!! هذه اإلجابـــة جاءت مخيبة آلمال المعلمين 
والمعلمـــات، ذلـــك أنه لم يحدد فترة زمنيـــة للبت فيها، ما يعني أنها قابلة 

للبقاء ربما عاما آخر وأكثر، وبالطبع هذا يبعث القلق في نفوسهم.
إّن هـــذا االتجـــاه فـــي التعاطي مع قضايا تهـــم الهيئـــات التعليمية يجعل 
الحزن يتســـرب إلى نفوســـهم ويعزز قناعتهم بأّن وزارة التربية والتعليم 
غيـــر مهتمـــة بحل معضالتهم، وإال هل بوســـع الـــوزارة القـــول إنها أوفت 
بالتزاماتهـــا تجـــاه المنتســـبين إليها من معلمين ومعلمـــات؟ ويبقى القول 
طالما بقيت مســـألة عالوة التمديـــد دون حل فإّن المعلمين في قلق بالغ. 
ثم إّن المعلمين لم يطالبوا بأكثر من حق من حقوقهم، وال يجب تصنيف 

طلبهم بالمستحيل.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

المعلمون يناشدون سموكم

لو عاد بي الزمان الخترت نفس االختيارات الســـابقة، خصوصا فيما يتعلق 
بمســـاراتي المهنيـــة واألكاديميـــة، فقد أضافت لـــي تجربة الدراســـة الكثير، 
وفتحـــت لي اآلفـــاق ألقابل الكثير من األشـــخاص وتجاربهـــم وما يحملونه 
من علوم مختلفة، كما تأكدت لي نظريات مهمة منها أن العلم ال ينضب وال 
ينتهـــي، فخالل مـــا يزيد على األربع ســـنوات وبمتابعة حثيثة من مشـــرفي 
األفاضل بجامعة الخليج العربي كانت هناك تعديالت ال تنتهي على خالصة 
العمل الخاص بالبحث العلمي، وكل تعديل كان يعقبه تعديل، ما أكد لي أن 

البحث قابل للتغير آلخر يوم في الحياة.
لـــم تكن تجربة ســـهلة كما يظـــن البعض، فكم من ليلة بكيـــت فيها، وكم من 
يوم اســـتيقظت وفي نيتي أن أتوقف عـــن البحث وأال أكمل ما بدأت، لكنها 
اإلرادة والرغبـــة والتســـهيل مـــن رب العالميـــن أن التقيـــت بعلماء وأســـاتذة 
اســـتطاعوا أن يضيفـــوا إلى تجربتـــي وأن يلهموني فيما بـــدأت فيه، وكنت 
أكثـــر من ســـعيدة بـــأن أكون مـــن أوائل من اشـــتركوا فـــي مســـابقة االبتكار 
“فكـــرة”، وأن أعمل على تطوير ما تعلمته من مقررات االبتكار في الجامعة، 
ومازلـــت أؤكـــد أن االبتـــكار خطوة لألمام في كل العلـــوم، فال علم يقف عند 

ما هو عليه، بل إن االبتكار ســـمة أساســـية فيما يتم تقديمه للمجتمع بأسره، 
وال غنـــى عـــن االبتكار في علم اإلعالم بالتحديد، وأســـتغرب ممن يعتقد أن 
االبتـــكار خـــاص بريـــادة األعمـــال فقط، أو أنـــه مقتصر على تخصـــص إدارة 
األعمال! فيما نرى من حولنا االبتكار يغزو العلوم كلها والسيما اإلعالم الذي 
تحول من مســـار كالســـيكي إلى طفـــرة نوعية وتقنية فـــي عالم االتصاالت 
واإلعالم الجديد، وال يخفى عليكم الكم الهائل من هذا التطور الدراماتيكي 
الذي ســـيحول بعـــض نظريات اإلعالم إلـــى االندثار ال محالـــة، خصوصا مع 
التطورات التقنية الهائلة والســـرعة في انتشار األخبار والتسويق اإلعالمي 

اإللكتروني وغيرها من األمور.
لقـــد آثـــرت في بحثي أن أقيس أثر وســـائل التواصـــل االجتماعي على أداء 
اإلعالمييـــن االبتـــكاري، وحتى أصل إلـــى ذلك المتغير كان يســـتوجب علي 
أن أقيـــس عددا مـــن المتغيرات منهـــا التفكير اإلبداعي والســـلوك االبتكاري 
حتى أصل لألداء، واألصل في ذلك أن سلوك المرء قد ال يتوافق مع أدائه، 
أو العكـــس، ويطـــول شـــرح ذلك إال انه لن يثنيني عن تمســـكي بفكرة أهمية 

االبتكار في علوم اإلعالم.

سمر األبيوكي

قوة االبتكار في اإلعالم

المسؤولية الفردية
التغيير ســـنة من ســـنن الحياة، األمر الذي ال يختلف عليه اثنان، فليس 
اليـــوم كما األمس والعمـــر يفنى والجديد يبلى واأليام تترى، واإلنســـان 

نفسه ال يثبت على حال، ودوام الحال من المحال.
في واقع األمر، الحياة في تغير مســـتمر واأليام ُدول بين الناس، فيؤثر 
ذلـــك إمـــا ســـلبًا أو إيجابـــًا تجـــاه تعاملهم مع األحـــداث التـــي تواجههم، 
والناس في ذلك بين شاكر وناقم، وبين متفهم مبصر وجاهل مستهتر. 
ليســـت المشـــكلة في دورة األيام، فذلك أمر البد منه، إنما الســـؤال الذي 

يطرح نفسه هو كيف نعد أنفسنا حيال المستجدات من األحداث؟
الجـــواب، كمـــا أثبتتـــه الدراســـات المختلفـــة وخلصـــت إليـــه النتائج هو 
أن معظـــم الناقميـــن والناقديـــن لم تكـــن لديهم أية خطـــة أو حتى فكرة 
فـــي قـــراءة األحـــداث، األمـــر الذي جعلهـــم غيـــر مهيئيـــن لمواجهة هذه 
المتغيرات، وحدا بهم للشكوى والتذمر دون أية محاولة جادة للمراجعة 
علـــى أقـــل تقديـــر، وبالمقابل فـــإن الشـــريحة األخرى، وهـــم األوفر حظًا 
كانـــت تراودهـــم بعض األفـــكار وتدفعهم لقراءة واقعهم بشـــكل أفضل، 
لكن المماطلة حالت دون االستفادة من الفرص المتاحة لهم، فداهمتهم 
المفاجآت، إال أنهم في نهاية المطاف تقبلوا الواقع  وتعايشـــوا معه بعد 
أن فاتهم الشـــيء الكثير، أما الذين كان لديهم حس المســـؤولية الفردية 
اســـتطاعوا قراءة الواقع بشـــكل عملـــي، بل والتهيؤ لما قد يســـتجد من 
أحداث وفق رؤى مستقبلية، مستمدين ذلك من أحداث مشابهة جادت 
بهـــا غابر األيام، فأخذوا من الماضـــي للحاضر فنراهم اليوم في مصاف 
الناجحين يجنون ثمار صحوتهم وربما تقشـــفهم في وقت ســـار غيرهم 

خلف الكماليات والمغريات.
ليســـت هذه دعوة للتقشـــف بقدر ما هـــي وقفة للمراجعة واســـتخالص 
الـــدروس، فاإلنســـان هـــو المســـؤول األول عـــن تصرفاتـــه قبـــل أن يضع 
اللـــوم على غيره، ناســـيًا أو متناســـيًا مســـؤوليته الفردية، وهـــو المعني 
بتقويـــم ســـلوكه تجاه اآلخريـــن قبل أن ينتقد ردود أفعالهم. ال شـــك أن 
لكل إنســـان حظه من المواهب والقدرات التي تؤهله لتطوير وتحســـين 
معيشـــته بشـــكل أفضل – عرفها من عرفها - لكن غياب الحس الداخلي 

والمسؤولية الفردية أساس الداء.

عصام عبداهلل

وزارة التربية وقصة نجاح جديدة 
 رغم كل الظروف االقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة، 
إال أن الحكومة الموقرة مستمرة عبر قيادتها الحكيمة ممثلة 
بصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء حفظه هللا، وكل أركانها من وزراء 
ومســـؤولين يعملون ليالً ونهارًا لتذليل هـــذه الصعاب، وخلق 
قصص نجاح تلبي تطلعات المواطنين، وتساعد على تحقيق 

رغد العيش لهم.
وتمثـــل عـــودة المـــدارس الناجحة األســـبوع الماضـــي، إحدى 
المحطـــات المهمـــة فـــي هذا الشـــأن، حيـــث لم تـــأل الحكومة 
ممثلة بوزارة التربية والتعليم جهدا لتســـهيل عودة المعلمين 
والطلبـــة إلى المدارس، وتقديم كل الممكن لهم، لمنع أي تعثر 

أو تباطؤ بذلك.
ولم يتأخر منســـوبو الوزارة األوفياء في أداء واجبهم، ال في 
اليـــوم التعريفـــي، وال بقية األيـــام األخـــرى، لتحقيق مصلحة 
الطلبة جميعـــًا، وأداء الواجب المطلوب لهم، وتســـكينهم في 
صفوفهـــم، ومباشـــرة حـــراك العمليـــن التربـــوي والتعليمي بال 
إبطاء، لتعود األمور لمسارها الصحيح مجددًا، وهو أمر نفخر 

به، ويشرفنا الحديث عنه.
وتعيـــد قصة النجـــاح البحرينية هذه الذاكـــرة لجهود الوزارة 
أثنـــاء فتـــرة الجائحـــة، وكيف اســـتبقت المنطقـــة والعالم ألن 
تضمـــن اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة، بأعلـــى معاييـــر الجودة 

واإلتقان والوفاء، وبتعاون أسرة وزارة التربية والتعليم.
العـــودة للمـــدارس بعـــد هـــذه الظـــروف الصعبـــة التـــي مررنـــا 
بهـــا، عالمـــة فارقـــة ومميزة فـــي الوفاء تجاه الوطـــن، وتجاه 
أبنائـــه، باحتضـــان ورعاية حكومـــة البحرين الرشـــيدة والتي 
تســـابق الزمن دائمًا ألن تكون هذه البقعة المضيئة من العالم 

بالصدارة، وهي كذلك.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



انطالق دوري نــاصر بن حمد الممتــاز اليــــوم
4 مباريات... أبرزها الخالدية واألهلي والمحرق والحد

تنطلق اليوم )األحد( منافســـات دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم 

للموسم الرياضي 2023 / 2022.
وسيقص فريق الرفاع الشرقي شريط 
المباريات بمواجهة البحرين في تمام 
الساعة 5.5 مساًء على استاد البحرين 
الوطنـــي، وفـــي التوقيت ذاتـــه يلعب 
الخالدية مع األهلي على استاد مدينة 
خليفة الرياضية، وفي تمام الساعة 8 
مســـاًء يواجـــه الرفاع نظيره الشـــباب 
علـــى اســـتاد البحريـــن الوطنـــي، وفي 
التوقيـــت ذاتـــه المحـــرق يواجه الحد 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.
الثالثـــاء  يـــوم  المباريـــات  وتســـتكمل 
13 ســـبتمبر بإقامـــة مواجهتّي ســـترة 
والمنامـــة، الحالـــة والبديـــع، علـــى أن 
الـــدوري  منافســـات  بعدهـــا  تتوقـــف 
حتى مطلع شـــهر أكتوبـــر المقبل، فيما 
ستشـــهد خالل هـــذه الفتـــرة مباريات 
الدور التمهيدي لمســـابقة كأس جاللة 
الملـــك المعظم والمقـــرر انطالقها يوم 

االثنين 19 سبتمبر الجاري.

الشرقي والبحرين

يدخل الرفاع الشرقي بقيادة تدريبية 
متمثلـــة فـــي الرومانـــي متـــروك فيمـــا 
يقـــوده  الجديـــد”  “الضيـــف  البحريـــن 
المدرب الســـعودي محمد عبدالجواد. 
ببعـــض  صفوفـــه  عـــزز  الـــذي  األول 
الالعبيـــن، يتطلـــع ألن يطـــوي صفحة 
بطولة غرب آســـيا لكأس االتحاد التي 
خســـر فيها مباراة الدور نصف النهائي 

أمام جـــاره الرفاع االســـبوع الماضي، 
ويبدأ بصورة مثالية ويعلن عن نواياه 
التنافسية، واألمر كذلك بالنسبة لغزال 
البحريـــن، الـــذي انتـــدب عناصـــر عدة 
لفريقه، يســـعى ألن يســـتهل مشـــواره 
فـــي الممتـــاز بانطالقـــة قويـــة تعطيه 
الدافـــع لتقديـــم المزيـــد فـــي الجوالت 

المقبلة وإثبات نفسه مع الكبار.

الخالدية واألهلي

مبـــاراة تعتبـــر هي المنتظـــرة في هذه 
الجولـــة، باعتبـــار أن الخالديـــة ثالـــث 
وبطـــل  الماضيـــة  بنســـخته  الـــدوري 
كأس جاللـــة الملـــك المعظـــم، يســـعى 
مـــن خـــالل التعاقـــدات التـــي أحدثهـــا 
بقيـــادة المـــدرب البرتغالـــي برونو، أن 
يحقـــق المنافســـة علـــى لقـــب الدوري، 
تحقيـــق  عبـــر  إال  يتحقـــق  لـــن  وهـــذا 
االنتصارات بدًءا من لقاء اليوم. وفي 
الجهـــة األخـــرى األهلـــي، الـــذي حافظ 
علـــى اســـتقراره الفنـــي المتمثـــل فـــي 
المـــدرب علـــي صنقور، وأجـــرى بعض 
الصفقـــات، ُيمنـــي النفـــس بـــأن يكـــون 
موسمه الجديد أفضل من سابقه، من 
حيث المســـتويات الطموحة والنتائج 
المرجـــوة، التـــي تشـــفع لـــه ألن يكـــون 
من بين فرق المقدمة، ومباراته اليوم 

اختباًرا لذلك.

الرفاع وسترة

لقـــاء بيـــن الرفـــاع بطـــل دوري ناصـــر 
بـــن حمد واآلخـــر بطـــل دوري الدرجة 

الثانية سترة، وشـــتان بينهما في ظل 
الفروقـــات الفنيـــة والبشـــرية والخبرة 
“الســـماوي”  صفـــوف  فـــي  المتوافـــرة 
يقـــود  أجراهـــا.  التـــي  واالنتدابـــات 
األخير المدرب علي عاشـــور المنتشي 
مـــن بلوغـــه المبـــاراة النهائيـــة لمنطقة 
غرب آســـيا لكأس االتحاد، فيما سترة 
يشـــرف على تدريبه المـــدرب مرجان 
عيد، الذي تعاقد مع عدد من الالعبين 
لتعزيز صفوفه. مباراة لن تكون سهلة 
لبحارة ســـترة في ظل المعطيات وقد 
تكـــون فـــي الوقـــت ذاتـــه صعبـــة على 

“حامل اللقب”.

المحرق والحد

يدخل  المحرق والحد باســـتقرار فني 
متمثل في عيســـى الســـعدون ومحمد 
الشـــمالن، وكل منهمـــا يأمـــل بتقديـــم 
مستوى يليق بسمعة ومكانة الناديين، 
بالموســـم  ذلـــك  فـــي  أخفقـــا  بعدمـــا 
الماضي، وخصوًصا أن المحرق ابتعد 
عن منصـــات التتويج وبمركـــز متأخر 
فـــي الـــدوري، والحد بقـــّي في مصاف 

الكبار بعد خوضه الملحق.
الفتـــرة  فـــي  عمـــدا  والحـــد،  المحـــرق 
الماضيـــة بإجراء صفقات عدة محلية 
وأجنبيـــة لتعزيز صفوفهما، وســـتكون 
مواجهة اليـــوم اختبار لكالهما إلظهار 
ما في جعبتهما، وخصوًصا من جانب 
“الذيب” الذي تنتظره عشاقه وأنصاره 
لمعرفـــة الصورة األولية لمســـتواه في 

هذا الموسم.
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نتائج مباريات السبت 

مباريات اليوم األحد

المنامة

األهلي

89

93

67

83

سماهيج  

النجمة

مدينة عيسى

الحالة

5.30 مساًء

7.30 مساًء

سترة

البحرين

الرفاع الشرقي

الرفاع

الخالدية

المحرق

5.5 مساًء

8 مساًء

5.5 مساًء

8 مساًء

البحرين

الشباب

األهلي

الحد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة

دوري زين لكرة السلة

دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

اتحاد كرة القدم

  تنطلــق اليــوم )األحــد( 11 ســبتمبر الجــاري، منافســات دوري ناصــر بــن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/ 2023.

 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس مجلـــس 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، أن 
الرعايـــة الكريمـــة من قبـــل ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، حققـــت طفرات كبيـــرة ونوعية 
والفنيـــة  التنظيميـــة  المســـتويات  علـــى 
والتنافسية للدوري في المواسم األربعة 
الماضيـــة، وأشـــار إلـــى أن ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة داعم للرياضة 
البحرينيـــة وكرة القـــدم خصوًصا، مبيًنا 
أن رعاية سموه للدوري تأكيد على ذلك 
وحـــرص ســـموه علـــى النهـــج التطويري 

للرياضة البحرينية.
 وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم باســـمه ونيابـــة 
عـــن أســـرة كـــرة القـــدم البحرينيـــة عـــن 
الرعايـــة  بهـــذه  واالعتـــزاز  الفخـــر  بالـــغ 
الكريمـــة، مضيفـــا أن األســـرة الرياضيـــة 
فـــي البحريـــن تترقب مســـتقبالً مشـــرًقا 
القـــدم  لكـــرة  باإلنجـــازات  وحافـــالً 
البحرينيـــة، خصوًصا وأن ســـموه يتطلع 
دائًمـــا لتحقيق المكتســـبات التي تضاف 
إلـــى الرياضـــة البحرينيـــة، مشـــيًرا إلـــى 
أن رعايـــة ســـموه للـــدوري لها أبلـــغ األثر 
اإليجابي على األندية األعضاء باالتحاد 

البحريني لكرة القدم.

 وبيـــن أن االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
ســـيحرص علـــى توفيـــر أســـباب النجاح 
كافة؛ مـــن أجل ظهور الـــدوري بالصورة 
الفنيـــة والتنافســـية والتنظيميـــة التـــي 
الشـــيخ  ســـمو  تطلعـــات  مـــع  تتماشـــى 
ناصر بن حمد آل خليفة، وتناســـب اسم 
ومكانة المســـابقة، خصوًصا وأن ســـموه 
داعم أساســـي للرياضة البحرينية وكرة 

القدم على وجه التعيين.
وتنفيًذا لتوجيهات النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، فقد 
اعتمـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
رفـــع قيمة المكافـــآت المالية المخصصة 
ألبطـــال دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز 
للموســـم الرياضي 2022 /  2023 بشـــكل 
اســـتثنائي، إذ ســـيحصل صاحب المركز 
األول علـــى مكافـــأة ماليـــة قدرهـــا 200 
الوصيـــف  فيمـــا  أمريكـــي،  دوالر  ألـــف 
وســـيحصل  أمريكـــي،  دوالر  ألـــف   130
صاحـــب المركـــز الثالـــث علـــى 90 ألـــف 
دوالر أمريكـــي، كما ســـيخصص االتحاد 
أصحـــاب  لألنديـــة  ماليـــة  مكافـــآت 
المراكـــز مـــن الرابع وحتى الثاني عشـــر، 
باإلضافة إلـــى مكافـــآت مالية ألصحاب 
مـــن  جولـــة  كل  فـــي  الفرديـــة  الجوائـــز 
جـــوالت الـــدوري، كما أقر االتحـــاد عدًدا 

للجماهيـــر،  التحفيزيـــة  الخطـــوات  مـــن 
للجوانـــب  الداعمـــة  إلـــى  باألضافـــة 
اإلعالمية، وذلك على النحو الذي يسهم 
فـــي الترويج للمســـابقة بالشـــكل المميز، 

ويربط الجماهير بمنافساتها.
وأكد الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفة، 
أن رفـــع قيمـــة المكافآت الماليـــة ألندية 
يعـــد  الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري 
خطـــوة نوعية مهمة في تاريخ الرياضة 
البحرينية، خصوًصا وأنها تعنى بتطوير 
بمـــا  والتنافســـية  الفنيـــة  المســـتويات 
ينعكس إيجاًبا على المنتخبات واألندية 

الوطنية.
 وأعـــرب عـــن بالغ شـــكره وتقديـــره إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
الكبيريـــن،  واالهتمـــام  المســـاندة  علـــى 
والذي يعد مرتكًزا للبناء على مكتسبات 
الرياضة البحرينيـــة ووصولها إلى أرقى 
المراتـــب وتحقيـــق اإلنجـــازات الذهبية 

الرائدة في مختلف المحافل.

علي بن خليفة: رعاية ناصر بن حمد حققت طفرات نوعية لمسابقة الدوري

تنفيًذا لتوجيهات خالد بن حمد: 200 ألف دوالر أميركي للبطل
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علي بن خليفةسمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ خالد بن حمد

من مباريات دوري ناصر بن حمد

إعالمـــي ودعـــم  تحفيزيـــة  وخطـــوات  الجـــوالت...  لنجـــوم  جوائـــز 

علي مجيد



آل شهاب تشارك في أعمال للمكتب التنفيذي لالتحاد العربي
شـــاركت د. مها آل شـــهاب عضو مجلس 
إدارة االتحاد البحريني للرياضة للجميع 
عضو المكتب التنفيـــذي لالتحاد العربي 
للرياضـــة للجميـــع فـــي أعمـــال االجتماع 
الثالث للمكتب التنفيذي لالتحاد العربي 
المعاونـــة  واللجـــان  للجميـــع  للرياضـــة 
والـــذي عقـــد أخيـــرًا بالقاهـــرة بحضـــور 
عـــدد من ممثلي الـــدول العربية، وقد تم 
خالل االجتماع استعراض جهود الدول 
األعضـــاء فـــي تعزيـــز مفهـــوم الرياضـــة 
للجميع من خالل المهرجانات واألنشطة 
الرياضيـــة المختلفـــة والتـــي تســـتهدف 
جميع شـــرائح المجتمع العتماد الرياضة 

كأسلوب حياة.
بالمســـتوى  األعضـــاء  الـــدول  وأشـــادت 
الرياضـــي الرفيع الـــذي تحظى به مملكة 
راعـــي  بفضـــل رعايـــة ودعـــم  البحريـــن 

الرياضـــة األول صاحـــب الجاللـــة الملك 
ودعـــم  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المعظـــم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  وتوجيهـــات 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  الموقـــر  الـــوزراء 
وإلـــى العناية الفائقـــة والمتابعة الحثيثة 
الرياضـــة  تتلقـــاه  الـــذي  والتشـــجيع 
البحرينية من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
 جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتعراض د. مها آل 
شهاب أهداف وفعاليات اليوم الرياضي 
البحرينـــي 2022 والـــذي نظمـــه االتحاد 
تحـــت  للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
رعايـــة كريمة من ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلى للرياضـــة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
ســـموه  دعـــم  تجلـــى  وقـــد  البحرينيـــة 
الالمحـــدود وتشـــجيعه واهتمامـــه فـــي 
نجاح هـــذا اليوم الرياضي الوطني الذي 

حظي بمشاركة واسعة من الجميع. 
هـــذا وأثنـــى رئيـــس وأعضـــاء المكتـــب 
التنفيذي للرياضة للجميع على مســـتوى 
التنظيـــم وتنوع الفعاليات والمشـــاركات 
لليـــوم الرياضي البحريني، كما تم عرض 
موقف المهرجان العربي للرياضة للجميع 

الكويتـــي  االتحـــاد  مـــع  إقامتـــه  المقـــرر 
للرياضـــة للجميـــع وأيضًا تم اســـتعراض 
دعوة اتحـــاد اإلمـــارات للرياضة للجميع 
للمشاركة في أعمال مؤتمر “الرياضة من 
أجل الحيـــاة” والمزمع إقامته قبل نهاية 

العام الجاري. 
وقـــد ناقـــش المكتـــب التنفيـــذي مقترح 
“يوم المشـــي العربـــي” بحيث يتم عرض 
جميـــع فعاليـــات هـــذا اليوم مباشـــرة من 
خالل الموقع اإللكتروني لالتحاد العربي 

للرياضة للجميع وعبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي لجميـــع االتحـــادات العربية 

للرياضة للجميع.
والتقـــت د. مهـــا آل شـــهاب مـــع الدكتور 
أشـــرف صبحي وزير الشـــباب والرياضة 
لمجلـــس  التنفيـــذي  المكتـــب  رئيـــس 
وزراء الشـــباب والرياضة العرب بالمركز 
رئيـــس  بحضـــور  بالمعـــادي  األولمبـــي 
وأعضـــاء االتحاديـــن العربـــي والمصري 
الدكتـــور  أكـــد  وقـــد  للجميـــع،  للرياضـــة 
أشـــرف صبحي علـــى االهتمام بأنشـــطة 
االتحاد العربي للرياضة للجميع وضرورة 
االتحـــادات  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
العربية لتنفيذ برامج وأنشـــطة مشتركة 
تعـــزز من تبادل الثقافات والتواصل بين 
الشـــباب العربـــي وحثهـــم على ممارســـة 

الرياضة.

اللجنة اإلعالمية

الدول األعضاء تشيد 
بالمستوى الرياضي 
الرفيع الذي تحظى 

به البحرين

“األحمر” يتعادل سلًبا مع بنغالديش
تصفيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم 2023

خـــرج منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب بتعادل 
ســـلبي بدون أهداف مع نظيـــره المنتخب 
مشـــواره  انطالقـــة  فـــي  البنغالديشـــي 
 ،2023 للشـــباب  أســـيا  كأس  بتصفيـــات 
فـــي  لـــه  نقطـــة  أول  منتخبنـــا  ليحصـــد 

التصفيات.
خرج منتخبنا من الشـــوط األول بالتعادل 
ســـجلها  التـــي  األفضليـــة  رغـــم  علـــى 
اللعـــب  مجريـــات  علـــى  الســـيطرة  فـــي 
واالســـتحواذ علـــى الكـــرة والتنويـــع فـــي 
المنتخـــب  أن  الهجـــوم خصوصـــا  عمليـــة 
الضيـــف  لعـــب بطريقـــة دفاعيـــة وبتكتل 
دفاعي كبير حـــول مرماه، وتنوع الهجوم 
تـــارة  األطـــراف  طريـــق  عـــن  البحرينـــي 
والعمـــق تـــارة أخرى والتســـديد من خارج 

منطقة الجزاء.
وأضاع منتخبنا بعض الكرات السهلة التي 
كان باإلمكان االســـتفادة منها واستثمارها 
بالصـــورة الجيدة خصوصا رأســـية ضياء 
أحمـــد والمهاجـــم عبـــدهللا علي الســـبيعي 
الذي أهدر أخطر  الفرص األول بتســـديدة 
ظلت طريقها للمرمـــى “27”، والثانية قبل 
نهايـــة الشـــوط عندمـــا حصـــل علـــى كـــرة 

عرضيـــة من الجهة اليســـرى لعبها برأســـه 
تصدى لهـــا الحارس البنغالديشـــي ببراعة 

وحولها لركلة ركنية “44”.
 وبـــدأ منتخبنـــا الشـــوط الثانـــي مهاجمـــا 
بهـــدف التقدم بالنتيجة ومرت كرة ســـالم 
فـــي  الكـــرام  مـــرور  العرضيـــة  الدوســـري 
المـــدرب  وأجـــرى   ،”47“ الجـــزاء  منطقـــة 
عادل النعيمي أول تغييراته  في تشـــكيلة 
منتخبنـــا بدخـــول مصطفى محمد وســـيد 

علي موسى “65”، وسدد البديل مصطفى 
كـــرة قوية أبعدهـــا الحارس لركنيـــة “66”، 
وأهدر مبـــارك محمد فرصـــة ثمينة بوضع 

منتخبنا في المقدمة “69”.
ودفـــع النعيمـــي بورقتيـــن دفعـــة واحـــدة 
وعبدالرحمـــن  جمـــال  عبـــدهللا  بدخـــول 
أحمـــد في الدقائق األخيرة لتفعيل الشـــق 
الهجومـــي، ومـــرت الدقائـــق األخيرة دون 
المبـــاراة   وانتهـــت  النتيجـــة  فـــي  تغييـــر 

بالتعادل السلبي.
وكانت المبـــاراة األولى التي أقيمت أمس 
شـــهدت فـــوز منتخب بوتان على حســـاب 
مقابـــل  دون  بهدفيـــن  نيبـــال  منتخـــب 
ليحصـــد أول 3 نقاط فـــي هذه المجموعة 
التـــي تضم أيضا المنتخب القطري  والذي 
ســـيظهر غدا في أولى مبارياته مع بوتان، 
ويلعـــب بنغالديـــش مـــع بوتـــان، ويخضـــع 

منتخبنا للراحة االجبارية.

اتحاد كرة القدم

جانب من المنافسات

جانب من المشاركة

قـــال نجم المنتخب الوطني األول ونادي 
الرفـــاع ســـيدرضا عيســـى إن “الســـماوي” 
يعانـــي كثيرًا مـــن التكتـــل الدفاعي الذي 
معظـــم  فـــي  المنافســـة  الفـــرق  تشـــكله 
مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز ألنه 
أفضل نـــاٍد بالبحرين، واألمـــر ذاته حصل 
في مواجهة الشـــرقي التي كسبها الرفاع 
بـــركالت الترجيح في الـــدور قبل النهائي 
منطقـــة  عـــن  اآلســـيوي  االتحـــاد  لـــكأس 

الغرب.
مـــن  متخوفـــًا  كان  فريقـــه  أن  وأضـــاف 
الكـــرات المرتدة في ظل التكتل الدفاعي 
الـــذي شـــكلوه الشـــرقاوية ولكـــن الفريـــق 
الجماهيـــر  دعـــم  بفضـــل  اللقـــاء  كســـب 
االســـتقرار  وبســـبب  الالعبيـــن  وبجهـــود 
علـــي  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  الفنـــي 
النـــادي،  إدارة  مجلـــس  ودعـــم  عاشـــور 

مضيفًا إلى وجود معظم العبي المنتخب 
في صفوف الرفاع يحتم عليهم مضاعفة 

الجهود لتحقيق اللقب اآلسيوي.
وتابع عيســـى بخصوص المباراة القادمة 
أمام الســـيب العماني بنهائي غرب القارة 

4 أكتوبـــر المقبـــل “كنـــت أتمنـــى مواجهة 
العربي العربي ألننا ســـبق وأن لعبنا ضده 
ونعرف أســـلوب لعبه، أما السيب العماني 

ال نعرفه بالصورة الكافية... “.
وأكـــد عيســـى معاناة فريقه مـــن الخطط 
الدفاعية المحكمة التي تلجأ إليها معظم 
األنديـــة المحلية باســـتثناء المحرق وهو 
مـــا يحـــول دون القـــدرة علـــى الفـــوز في 

بعض المباريات.
وأكـــد أن الفريـــق طـــوى صفحـــة الرفـــاع 
مواجهـــة  فـــي  يفكـــر  وهـــو  الشـــرقي 
الشـــباب بـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
ومواجهة الخالدية بنهائي كأس الســـوبر 
عاشـــور  علـــي  المـــدرب  بجهـــود  مشـــيدًا 
وأكـــد أن الفريـــق دائمـــًا ما يســـتمد القوة 
منـــه وبتوجيهاتـــه، وهـــو دائمـــًا مـــا يحث 
الالعبيـــن علـــى اللعـــب مـــن أجـــل المتعة 

وليس الفوز فقط.

وجود الدوليين يحتم علينا الفوز باللقب القاري

رضاوي: الرفاع يعاني من األسلوب الدفاعي!

سيد رضا عيسى

تمكـــن فريـــق األهلي مـــن اجتيـــاز نظيره 
قلـــب  بعدمـــا  بالغـــة  بصعوبـــة  النجمـــة 
الموازيـــن لصالحـــه عبر الدقائـــق األخيرة 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   )83/93( وبنتيجـــة 
أقيمـــت بينهمـــا مســـاء الســـبت لحســـاب 
الجولـــة األولى من دوري زين لرجال كرة 

السلة.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: 
)23/28 النجمـــة، 14/17 األهلـــي، 27/28 
النجمـــة، 13/26 األهلـــي(، وبذلـــك حصـــد 
األهلـــي نقطتـــّي الفـــوز، فيمـــا النجمة نال 

نقطة واحدة من هذه الخسارة.
وبرز في صفوف األهلي هشـــام ســـرحان 
ثالثيـــات،   5 منهـــا  نقطـــة(   27( بإحـــرازه 
محمد كويد )22 نقطة(، وفي النجمة جاء 
المحتـــرف نيوكالس كأفضل المســـجلين 
)41 نقطة(، محمد حســـين، حســـين شاكر 

وعبدالرحمن غالي )9 نقاط( لكل منهما.
وفـــي المبـــاراة األولـــى، اســـتهّل “حامـــل 
اللقـــب” المنامـــة مشـــواره بهزيمـــة نظيره 

سماهيج بنتيجة )67/89(.
وجـــاءت نتائج األشـــواط األربعة لصالح 
المنامـــة كاآلتي: )16/26، 14/16، 19/21، 
18/28(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد المنامـــة 
نقطتيـــن، فيمـــا ســـماهيج حصـــد نقطـــة 

واحدة من هذه الخسارة.
وبـــرز في صفـــوف المنامة أحمد ســـلمان 
ثالثيـــات،   5 منهـــا  نقطـــة(   18( بإحـــرازه 
حســـن نوروز )17 نقطة(، وفي ســـماهيج 
جـــاء المحترف هـــار كأفضل المســـجلين 

)21 نقطة(، محمد حسن )18 نقطة(.
وتقـــام اليـــوم مباراتـــان لحســـاب الجولة 
ذاتها، ســـترة ومدينة عيســـى في الساعة 
5.30 مســـاًء، ثـــم البحريـــن والحالـــة عند 

الســـاعة 7.30 مســـاًء علـــى صالـــة اتحـــاد 
اللعبة بأم الحصم.

“حامل اللقب” يهزم سماهيج... واليوم مباراتان

األهلي يجتاز النجمة بدوري زين السالوي

لقاء األهلي والنجمة
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إقالة توخيل... ناقوس 
الخطر يا كلوب

* اتخــذت إدارة نــادي تشيلســي بقيــادة مالــك النــادي 
الجديــد بويلــي قــرارا مفاجًئــا بإقالــة مــدرب الفريــق 
فــي  البلــوز  خســارة  بعــد  توخيــل  تومــاس  األلمانــي 
أولــى مبارياتــه فــي دوري األبطال أمــام دينامو زغرب 

الكرواتي. 
وقــد اثــار هذا القرار المفاجئ العديد من ردود االفعال 
القــرار  أن  علــى  الكثيــرون  اتفــق  المســتغربة..حيث 
كان متســرعا للغايــة خصوصــا وأن الموســم الزال فــي 
بداياتــه وال يمكــن فيــه الحكم على المــدرب، خصوصا 
بعــد توافــد العديــد مــن الالعبيــن الجــدد علــى الفريــق 
يصلــوا  حتــى  الوقــت  لبعــض  ســيحتاجون  والذيــن 

لمرحلة االنسجام الكامل مع بقية الالعبين.
 بعض المصادر اتفقت على أن أحد أهم 

أســباب إقالة توخيل هي رفضه الصارم لفكرة التعاقد 
مــع النجم البرتغالــي رونالدو بعكس رغبة مالك النادي 
باســتقطابه..ربيد  وبشــدة  يرغــب  كان  الــذي  بويلــي 
أنــه خالفــا لذلــك.. فمــن المعــروف أن أي إدارة جديدة 
تمسك زمام أمور النادي تريد أن ينسب الفضل لها في 
النجاحــات إن تحققــت بعــد ذلك.. فلو تــم اإلبقاء على 
توخيــل وتمكــن من حصــد البطوالت فإن هــذا النجاح 
سينســب لمالك النادي الســابق ابراموفيتش الذي اتى 
بــه.. لذلــك كان عاجــال ام آجــال ســتتم إقالــة توخيل ال 

محال.
الشــكوك  إثــارة  إقالــة توخيــل.. تمــت  * وعلــى وقــع   
حــول مصيــر المــدرب األلمانــي اآلخــر يورغــن كلــوب 
بعــد الســقوط المذل لليفربول أمــام نابولي على ملعب 
ارماندو مارادونا برباعية.. حيث سار البعض لالعتقاد 
جزما بأن إدارة الريدز ربما ســتكون في طريقها إلقالة 
كلــوب بعــد سلســلة مــن االخفاقــات فــي البريميرليــغ 

ناهيك عن االنحناء أمام أبناء الجنوب اإليطالي.
 يجب األخذ باالعتبار أن وضع كلوب يبدو مغايرا تماما 
لوضــع توخيل.. فاإلدارة ليســت بجديدة وأنها تثق به 
كثيرا وبالتالي قد تمنحه فرصا أخرى لتصحيح مسار 
الفريــق.. ولكــن هــذا ال يعنــي أن كلــوب ســيكون بمنأى 
عن مقصلة اإلقالة.. لذلك إما أن يصحح المسار سريعا 

وإال سيلقى مصير توخيل دون أدنى شك.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي مجيد )تصوير: خليل إبراهيم(حسن علي
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زلزال قوته 6.1 درجات 
يضرب “بابوا” اإلندونيسي

إقليم  ــات  قــوتــه 6.1 درجــ ــزال  ــ زل ضـــرب 
بابوا اإلندونيسي أمس، تلته هزة أخرى 
ــات بــعــد بــضــع دقــائــق،  شــدتــهــا 5.8 درجــ
على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي 
الزلزالين  إن  الهيئة  وقــالــت  األميركية. 
بعد  ُسجال على عمق 15 كيلومترًا، على 
حوالي 272 كيلومترًا من مدينة أبيبورا. 
وضـــرب زلـــزال ثــالــث بــقــوة 5.9 درجــات 
كيلومترًا.   32 عمق  على  نفسها  المنطقة 
أو  الفور وقــوع إصابات  يعلن على  ولــم 

أضرار مادية.
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غراكوف - أ ف ب

أعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي 
أمـــس )الــســبــت( “ســحــب” 
قــــواتــــه الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي 
منطقتي باالكليا وايزيوم 
بــشــرق أوكــرانــيــا “إلعـــادة 
تجميعها” قرب دونيتسك 
جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت 

كييف أن جيشها حقق تقّدمًا واسعًا في 
الدفاع  وزارة  وقالت  المضاد.  هجومه 
الــروســيــة فــي بــيــان “مــن أجــل تحقيق 
الخاصة  الــعــســكــريــة  العملية  ــداف  أهــ
بــإعــادة  ــخــذ قـــرار  اتُّ ــبــاس،  لتحرير دون
المتمركزة  الــروســيــة  ــقــوات  ال تجميع 
لدعم  وإيــزيــوم،  باالكليا  منطقتي  في 

الجهود على الجبهة في دونيتسك”.
تم خالل  الغاية،  “لهذه  البيان  وأضاف 
عملية  تنفيذ  الماضية  الثالثة  األيـــام 
وإعــادة  المنظم  االنسحاب  إلى  تهدف 
وباالكليا  ايــزيــوم  فــي  الــقــوات  انتشار 

عــلــى أراضـــــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك 
الشعبية”.

ــالن فــي وقـــت أعلنت  يــأتــي هـــذا اإلعــ
كبيرة  اختراقات  تحقيق  أمس  كييف 
في هجومها المضاد في الشرق وأيضًا 
في جنوب أوكرانيا. في الوقت نفسه، 
أقر زعيم االنفصاليين الموالين لروسيا 
الشعبية”  دونــيــتــســك  “جــمــهــوريــة  فــي 
“صعب”  الــوضــع  بــأن  بوشيلين  دنيس 
ــي حــوض  ــيــتــســك فـ ــي مــنــطــقــة دون فـ
دونباس الذي شهد معارك ضارية بين 

القوات الروسية واألوكرانية.

روسيا تعلن “إعادة تجميع” بعض قواتها شرق أوكرانيا

تعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان ويتلقى تهنئة قادة العالم وفي مقدمتهم بوتين

تنصيب تشارلز الثالث ملكًا رسميًا في بريطانيا وحداد وطني على رحيل “إليزابيث الثانية”
أعلـــن مجلس اعتالء العرش، أمس )الســـبت(، 
رســـميًا تشـــارلز الثالـــث ملـــكًا لبريطانيا. وفي 
بريطانيـــا  ملـــك  أكـــد  المجلـــس،  أمـــام  كلمـــة 
الجديـــد أنـــه يتعهـــد باحترام الدســـتور ودعم 
تشـــارلز  وقـــال  البرلمـــان.  وعمـــل  الحكومـــة 
الثالث خالل إعالنه رسميًا ملكًا لبريطانيا في 
مراســـم تاريخية إنـــه “يدرك جيـــدًا الواجبات 

والمسؤوليات الكبيرة” المنوطة بالملك.
وذكـــر العاهـــل البالـــغ 73 عامـــًا أمـــام مجلـــس 
مستشـــارين  يضـــم  الـــذي  العـــرش  اعتـــالء 
سياســـيين ودينييـــن كبـــارًا أنـــه ســـيبذل كل 
جهـــده ليكـــون علـــى “المثـــال الملهـــم” لوالدته 
الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس 

عن 96 عامًا.
وأفـــاد المجلـــس في جلســـة تاريخيـــة متلفزة 
عقـــدت فـــي قصـــر ســـانت جيمس بلنـــدن بأن 
“األميـــر تشـــارلز فيليب آرثر جـــورج هو اآلن، 
الثالـــث...  تشـــارلز  ملكنـــا  جاللتهـــا...  بوفـــاة 
فليحفظ الرب الملك”. ويتألف مجلس اعتالء 
العرش من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد 
أعضائها اآلن نحو 670 من كبار الساســـة، من 
بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس. وتقدم الهيئة 

المشورة للملوك منذ عصر النورمان.
وأدى الملك قسم القيام بواجباته أمام مجلس 
اعتـــالء العرش، ثم وقع علـــى وثيقة تنصيبه. 
ثم قام األمير وليام ولي العرش بالتوقيع، كما 
وقعت كاميال زوجة الملك على الوثيقة. وبعد 
انتهاء الجلسة، واصل أعضاء مجلس اعتالء 
العرش توقيـــع وثائق موافقتهم على تنصيب 

تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا.
ثم جرت مراســـم اإلعـــالن الثاني عن تنصيب 
تشـــارلز الثالـــث ملكًا من شـــرفة قصر ســـانت 
جيمس وتمت قراءة إعالن التنصيب. ودوت 
طلقـــات المدفعيـــة احتفـــاالً بالتنصيـــب. كمـــا 
أطلقت 41 طلقة مدفعية في هايدبارك ضمن 
المراســـم. والحقـــًا، تم اإلعالن عـــن التنصيب 
في عدد من شـــوارع لندن، وهتفت الجماهير 
وغنت احتفاالً بالملك الجديد. كما تم اإلعالن 
في مختلف مناطق المملكة المتحدة بوسائل 
مختلفـــة منها التقليـــدي مثل مكبرات الصوت 

واإللكتروني مثل تويتر.
وأمام القصر، تواصلت المراســـم واالحتفاالت 
بحضـــور جماهيـــري إلـــى جانـــب أعضـــاء من 
مجلـــس اعتـــالء العـــرش والنخـــب المختلفـــة 
الملكـــي واألمـــن  الحـــرس  وفـــرق  واألعيـــان، 

والموسيقى العسكرية.
ومســـاء الجمعـــة للمـــرة األولى منـــذ 70 عامًا، 
عال النشـــيد الوطني البريطانـــي بصيغة “غود 

ســـايف ذي كينـــغ” )فليحفظ الـــرب الملك( في 
كاتدرائية سانت بول في ختام مراسم دينية 
تكريمًاض إلليزابيث الثانية. وحل هذا النشيد 
مكان “غود ســـايف ذي كوين” )فليحفظ الرب 
الملكـــة( المعتمد منـــذ جلوس الملكـــة الراحلة 
أمـــس  وتقـــرر،   .1952 العـــام  العـــرش  علـــى 
)الســـبت(، إعالن يومـــي وفاة وجنـــازة الملكة 

إليزابيث الثانية يومي حداد وطني.
ووعـــد تشـــارلز الثالـــث أن يكـــون فـــي خدمة 
البريطانييـــن طـــوال حياته على غـــرار والدته 
التـــي قطعـــت هـــذا العهد وهـــي فـــي الحادية 

والعشـــرين. وأكـــد بلهجـــة واثقـــة “علـــى غرار 
الملكـــة التي قامت بذلك بتفاٍن راســـخ، أتعهد 
أنـــا أيضـــًا رســـميًا اآلن طـــوال الوقـــت الـــذي 
المبـــادئ  عـــن  الدفـــاع  الـــرب،  إيـــاه  يمنحنـــي 

الدستورية التي هي في صلب أمتنا”.
وقبيـــل ذلـــك، توجه تشـــارلز الثالـــث من قصر 
باكينغهـــام للمرة األولى إلـــى مواطنيه بصفته 
ملـــكًا في كلمة متلفزة مســـجلة، مشـــيدًا بتأثر 
بوالدتـــه “الحبيبة” التي توفيـــت عن 96 عامًا 
بعـــد حكـــم اســـتمر 70 ســـنة وســـبعة أشـــهر. 
ووصـــف إليزابيـــث الثانية بأنهـــا “مصدر إلهام 

ومثال” له ولعائلته.
ويعتلـــي تشـــارلز الثالـــث العـــرش فيمـــا البالد 
تمـــر بمرحلة صعبة مع أســـوأ أزمـــة اقتصادية 
عامـــًا.   40 منـــذ  المتحـــدة  المملكـــة  تشـــهدها 
وتوالـــى علـــى رئاســـة الحكومـــة فيهـــا أربعـــة 
فـــي غضـــون ســـت ســـنوات.  رؤســـاء وزراء 
وأصبح تشـــارلز أكبر الملوك ســـنًا لدى اعتالئه 

عرش المملكة المتحدة.
وأعلـــن الملـــك أن فترة الحـــداد الملكـــي التي 
لديهـــا،  والعامليـــن  الملكيـــة  العائلـــة  تشـــمل 
ستســـتمر ســـبعة أيـــام بعـــد الجنـــازة التـــي لم 

يحـــدد موعدها نهائيًا بعد. وســـتبقى الدارات 
الملكيـــة مغلقـــة حتـــى الجنـــازة فيمـــا األعالم 
منكســـة. أمـــا الحـــداد الوطنـــي الـــذي أعلنتـــه 
الجنـــازة.  يـــوم  حتـــى  فسيســـتمر  الحكومـــة 
وستوارى الملكة الثرى في مراسم خاصة في 

كنيسة قصر ويندسور.

تشارلز يتلقى تهاني قادة العالم وفي 
مقدمتهم بوتين

تلقـــى ملك المملكـــة المتحدة الجديد تشـــارلز 
الثالـــث التهنئة من العديد من رؤســـاء وملوك 
وقـــادة دول العالـــم وفـــي مقدمتهـــم الرئيـــس 
الروســـي فالديميـــر بوتين الذي وجه الســـبت 
“تهانيـــه الصادقة” لتشـــارلز الثالث بعد إعالنه 
ملـــكًا لبريطانيا رســـميًا في مراســـم في لندن. 
وكتب بوتين في برقية موجهة للملك الجديد 
بمناســـبة  الصادقـــة  تهانـــّي  بقبـــول  “تفضلـــوا 
اعتالئكـــم  العـــرش”، على ما أعلـــن الكرملين. 
واضـــاف “أتمنـــى لجاللتكم النجـــاح والصحة 

وكل الخير”.
وقدمـــت دول عربيـــة، التهانـــي إلـــى تشـــارلز 
الثالـــث.  فقـــد بعـــث العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وولـــي عهـــده األميـــر 
بـــن ســـلمان، بحســـب وكالـــة األنبـــاء  محمـــد 
الســـعودية الرســـمية، برقيتـــي تهنئـــة للملـــك 
العـــرش،  اعتالئـــه  بمناســـبة  الثالـــث  تشـــارلز 
ومؤكديـــن  والســـداد  “التوفيـــق  لـــه  متمنيـــن 

الحرص على توثيق التعاون الثنائي”.
وقـــدم رئيـــس دولـــة اإلمـــارات الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ونائبه الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، التهنئة إلى الملك تشـــارلز الثالث. وبعث 
أميـــر الكويت، الشـــيخ نـــواف األحمـــد ونائبه 
ولـــي العهد الشـــيخ مشـــعل األحمـــد، ببرقيتي 
تهنئـــة إلـــى الملـــك تشـــارلز الثالـــث، متمنيـــن 
لـــه “كل التوفيـــق والســـداد لمواصلـــة قيـــادة 
مســـيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة 

المتحدة”.
كمـــا بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
رســـالة تهنئة مماثلة إلى الملك تشارلز الثالث، 
مؤكـــدًا أنـــه “علـــى قناعـــة تامـــة بـــأن الفتـــرة 
القادمة ســـتتيح للملك الفرصة مجددًا إلثبات 
حرصكم المعهود للمساهمة في تحقيق األمن 
والســـلم الدولييـــن ومواصلـــة مســـيرة الدفاع 

عن القضايا العادلة”.
كما بعث رشـــاد محمد العليمي رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي في اليمن، برقية تهنئة للملك 
تشـــارلز الثالث، متمنيًا له “التوفيق ولحكومة 
وشـــعب المملكة المتحدة الصديقة مزيدًا من 

الرخاء واالزدهار”.

عواصم - وكاالت

“الحرس الثوري” يصادر سفينة “أجنبية” في الخليج

أعربـــت قـــوى أوروبيـــة أمس )الســـبت( 
عـــن “شـــكوك جديـــة” فـــي مـــدى صدق 
إيـــران في الســـعي للتوصل إلـــى اتفاق 
بشـــأن برنامجها النووي، محذرة من أن 
موقف طهران يقّوض احتماالت إحياء 
المفاوضيـــن  أن  وبـــدا   .2015 اتفـــاق 
باّتجـــاه  تقّدمـــًا  األوروبييـــن يحققـــون 
إحيـــاء اتفـــاق العام 2015 مـــع موافقة 
إيـــران إلى حد كبيـــر على نص المقترح 

النهائي.
لكـــن درجـــة التفـــاؤل تراجعـــت عندمـــا 
أرســـلت الواليـــات المتحـــدة رّدها الذي 

رّدت عليه إيران بدورها.
وفي بيان مشـــترك أمس، قالت فرنســـا 
وألمانيـــا وبريطانيا إن المقترح النهائي 
الـــذي ُطـــرح على طهـــران يمّثـــل “الحد 
األقصى لمرونة” القوى األوروبية بشأن 

الملف.
وأضافت “لألســـف، اختارت إيران عدم 

اســـتغالل هـــذه الفرصـــة الدبلوماســـية 
طهـــران  أن  إلـــى  مشـــيرة  الحاســـمة”، 
“تواصـــل بـــدالً مـــن ذلـــك التصعيـــد في 
برنامجهـــا النـــووي بشـــكل يتجـــاوز أي 
مبرر مدنـــي معقول”. وأعـــادت طهران 
طرح مسائل مرتبطة بتعّهداتها الملزمة 
قانونـــًا بموجـــب معاهـــدة عدم انتشـــار 
األســـلحة النوويـــة والتـــي تـــم التوصل 

إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفـــادت الدول الثالث بأن “هذا الطلب 
األخيـــر يثيـــر شـــكوكًا جدية فـــي نوايا 
إيـــران ومـــدى التزامهـــا التوصـــل إلـــى 
نتيجـــة ناجحـــة فـــي مـــا يتعّلـــق بخطة 

العمل الشاملة المشتركة”.
ويأتـــي بيان القـــوى األوروبيـــة الثالث 
بعـــد يـــوم على تأكيـــد وزيـــر الخارجية 

األميركـــي أنتوني بلينكـــن أن رد إيران 
األخيـــر علـــى مســـألة إحيـــاء االتفـــاق 
النـــووي يمّثـــل خطـــوة “إلـــى الـــوراء”. 
وأضاف “لسنا على وشك الموافقة على 

اتفاق ال يفي بمتطلباتنا األساسية”.
الحـــرس  بحريـــة  صـــادرت  ميدانيـــًا، 
الثـــوري اإليرانـــي ســـفينة “أجنبية” في 
بتهريـــب  تقـــوم  كانـــت  الخليـــج  ميـــاه 
الوقـــود وأوقفت طاقمهـــا، وفق ما أفاد 

اإلعالم الرسمي أمس.
وأورد الموقـــع اإللكترونـــي للتلفزيـــون 
الرســـمي اإليرانـــي “تم توقيف ســـفينة 
أجنبيـــة كانت تحمـــل علـــى متنها 757 
ألـــف ليتـــر من الوقـــود المهـــّرب”، وذلك 
نقـــالً عـــن قائـــد المنطقـــة الثانيـــة فـــي 

بحرية الحرس رمضان زيراهي.
وأضاف أن “أفراد الطاقم السبعة، وهم 
من األجانـــب، تم توقيفهم وتســـليمهم 
إلى السلطة القضائية”، من دون تقديم 

تفاصيل إضافية.

لندن - األناضول : أدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وأعضاء حكومتها،  «
أمس )السبت(، قسم الوالء للملك تشارلز الثالث في مجلس العموم. وكان 

رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أول من تعهد بأنه “سيؤدي الوالء 
الحقيقي لصاحب الجاللة الملك تشارلز وورثته وخلفائه”. وتاله في قسم الوالء 

المشرعون األطول خدمة ورئيسة الوزراء الجديدة ليز ترأس. ويتعهد جميع 
المشرعين بالوالء للملك بعد انتخابهم، إال أن تأدية قسم جديد عندما يتغير 

الملك ليس مطلبًا قانونيًا، ولكن سُيتاح لجميع المشرعين الـ650 فرصة 
للقسم من جديد في األيام المقبلة إذا رغبوا في ذلك. يشار إلى أنه يتم تعليق 

األعمال البرلمانية العادية خالل فترة الحداد على الملكة. لكن مجلس العموم 
البريطاني عقد أمس جلسة خاصة حتى يتمكن أعضاء البرلمان من تكريم 

الملكة الراحلة.

تراس وأعضاء حكومتها يؤدون قسم الوالء للملك تشارلز

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مصافحًة الملك تشارلز الثالث

جاكرتا - وكاالت

عواصم - وكاالت



business@albiladpress.com17
األحد 11 سبتمبر 2022 - 15 صفر 1444 - العدد 5080

زينل: كلفة استيراد األرز من باكستان أقل بـ 15 % مقارنة بالهند
“ العيش” يدخل سلة المحظورات التصديرية لدى نيودلهي بعد القمح والسكر

فرضــت جمهوريــة الهنــد أمــس األول ضريبــة تصديــر بنســبة 20 % علــى شــحنات األرز 
األبيــض والبنــي إلــى الخــارج، والتي تشــكل نحو 60 % مــن إجمالي المبيعــات العالمية 
للهنــد، وفــي الســياق ذاته، نقلت وكالتــا “بلومبرغ” و”رويترز” عن إشــعارات حكومية أن 
الهند حظرت أيضًا صادرات األرز المكســور بنســبة 100 %، والذي يســتخدم في الغالب 

لتغذية الحيوانات. 

وهذه ليســـت المرة األولـــى التي تعلن فيها 
نيودلهي مثل هذا القرار، ففي عامي 2007 
و2008 ، قـــررت الهنـــد حظـــر تصديـــر األرز 
وخفـــض الرســـوم الجمركية علـــى الزيوت 
كبـــح جمـــاح  إطـــار جهـــود  فـــي  الغذائيـــة 
ضغـــوط التضخـــم وخصوصـــا فـــي أســـعار 
الســـلع األساســـية، وذلك لمواجهة التضخم 

الذي وصل وقتها إلى 6,68 %.
وبحســـب موقـــع بلومبرغ تعتبـــر الهند أكبر 
مصـــدر لـــأرز فـــي العالـــم وســـتدخل هـــذه 
الســـلعة الغذائية األساســـية ضمـــن القائمة 
للتصديـــر  مؤخـــرًا  الهنـــد  حظرتهـــا  التـــي 
للخـــارج بعـــد أن قامت بفـــرض القيود على 
تصديـــر القمح والســـكر لتوفير احتياجاتها 

الداخليـــة. وقـــد أدى هـــذا القرار إلـــى إرباك 
األســـواق العالمية، وبالتالي فإن قرار وضع 
األرز فـــي قائمـــة الهنـــد لفـــرض ضرائـــب أو 

لحظره سيؤدي إلى آثار مدمرة على األمن 
الغذائي في العالم، حيث يتعرض الماليين 
للمجاعـــة وزيـــادة ضغـــوط التضخـــم فـــي 

أسواق الغذاء العالمية. 
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي الوقـــت الذي 
تأثـــرت فيـــه زراعـــة األرز في الهنـــد بنقص 
هطـــول األمطـــار فـــي بعـــض المناطـــق هذا 

العام، بحسب وكاالت أنباء.
وفـــي هذا الســـياق، تحـــدث رئيس مجلس 
إدارة مجموعـــة “ترافكـــو” وشـــركة ترافكو 
اللوجســـتية، إبراهيـــم زينـــل، موضحـــًا بأن 
دول الخليـــج تعتمد في ثلثـــي احتياجاتها 
من األرز على باكســـتان والثلث اآلخر على 

مـــن  إلـــى أن واردات األرز  الهنـــد، مشـــيرًا 
باكســـتان منخفضة الســـعر بنســـبة تتراوح 
بيـــن 10 إلـــى 15 % كمـــا أن جودتـــه أعلـــى 
نظرًا لزراعته فـــي منطقة “ البنجاب” وهي 
منطقة مقسمة بين باكستان والهند وتتميز 

بغزارة األنهار وكثافة إنتاج األرز فيها”.
التصديـــر  أنظمـــة  تغييـــر  أن  زينـــل  وبيـــن 
محدود وليس بالشـــكل الكبير الذي يسبب 
كـــون دول  فـــي األســـعار  أو زيـــادة  قلقـــل 
الخليج تســـتورد األرز البسمتي من مناطق 
ودول أخـــرى غيـــر الهند، لذلك فـــإن إيجاد 
البدائـــل ليـــس باألمـــر المســـتحيل والبد أن 

يكون الخيار األخير هو زيادة األسعار.

وأوضـــح زينـــل أنـــه بالرغـــم مـــن أن الهنـــد 
األرز،  لمحصـــول  األول  المنتـــج  ليســـت 
فهـــي أكبـــر مصّدر لـــه وتصدر نحـــو 40 % 
مـــن إجمالـــي الصـــادرات العالميـــة لســـوق 
األرز العالمـــي المقـــدر حجمـــه المالي بنحو 
287.45 مليـــار دوالر، منوهـــًا إلـــى أنـــه مع 
ارتفـــاع أســـعار القمـــح والـــذرة هـــذا العـــام 
علـــى خلفية حـــرب أوكرانيا، ظلت أســـعار 
األرز مستقرة نسبيًا، مما منح المستهلكين 
المنهكين من التضخم بعض التأجيل، لكن 
الخطـــوة األخيـــرة التي اتخذتهـــا الهند قد 
تغيـــر ذلـــك، وتحـــول الطلب مـــن الهند إلى 

منافسيها.

تزويد الشباب بالمعرفة المالية األساسية وتعزيز الشمول المالي
بورصة البحرين تختتم مشاركتها بـ “مدينة الشباب 2030”... خليفة بن إبراهيم:

اختتمــت بورصــة البحريــن، أخيرا، مشــاركتها في النســخة الحادية عشــرة مــن برنامج 
“مدينــة الشــباب 2030” الــذي تنظمــه وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة بالتعــاون مــع 

الشريك االستراتيجي صندوق العمل “تمكين”. 

وأقيمت الفعالية في مركز البحرين الدولي 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
24 يوليـــو إلـــى 31 أغســـطس 2022، تحت 
شـــعار “لنتواصل من جديد”، بهدف تثقيف 
الشباب ورعاية مواهبهم وتعزيز إبداعهم.

البحريـــن  بورصـــة  مشـــاركة  وتضمنـــت 
مـــن  سلســـلة   2030 الشـــباب  مدينـــة  فـــي 
المحاضـــرات التوعوية التي تناولت شـــرح 
األمـــوال  إدارة  عـــن  األساســـية  المفاهيـــم 
لمســـاعدة  المالـــي  والتخطيـــط  واالدخـــار 
الطـــالب الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهم 
بين 9 و12 ســـنة التخـــاذ القـــرارات المالية 
أنشـــطة  المحاضـــرات  وأعقبـــت  الســـليمة. 

تعليميـــة متنوعة لغـــرس المفاهيم التي تم 
تعلمها خالل المحاضرات.

وصرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين 
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول 
فـــي  البحريـــن  بورصـــة  مشـــاركة  “تهـــدف 
مدينـــة الشـــباب 2030 إلى تزويد الشـــباب 
بالمعرفة المالية األساسية وتعزيز الشمول 
المالـــي، كمـــا تتماشـــى مع برامـــج البورصة 
التوعويـــة التي تهـــدف إلى تعزيـــز الثقافة 
الماليـــة عبـــر مختلـــف الفئـــات العمرية في 
المجتمع، خصوصا بين فئة الشـــباب، حيث 
تولـــي البورصـــة اهتماًمـــا كبيـــًرا بالبرامـــج 
التوعويـــة للشـــباب، والتـــي تتماشـــى مـــع 

المســـتثمر  )برنامـــج  الخاصـــة  مبادرتهـــا 
الذكي(، وهي مبادرة وطنية توعوية لطلبة 
المرحلة االبتدائية تنظمها البورصة سنوًيا 

بالتعاون مع إنجاز البحرين.”
وتعليقا على المشـــاركة الالفتة لمؤسسة 

الشـــباب  مدينـــة  فـــي  البحريـــن  إنجـــاز 
2030، قالـــت رئيس مجلـــس إدارة إنجاز 
البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة “توفـــر مدينـــة الشـــباب منصة 
مهمة لشـــباب المملكة للمشـــاركة وتبادل 

المعرفة وتنمية مهاراتهم في بيئٍة جذابة 
وتفاعليـــة ُيغذيهـــا اإلبـــداع بيـــن األقران 
إنجـــاز  وتفخـــر  والقـــادة.  والموجهيـــن 
البحريـــن بدعم الطالب وشـــباب المملكة 
إمكاناتهـــم  تطويـــر  علـــى  ومســـاعدتهم 

يحتاجونهـــا  التـــي  المعرفـــة  واكتســـاب 
عبـــر القطاعات الرئيســـة وذلك من خالل 
توفير الفرص القيمة بالتعاون مع شركاء 
ومنصات رئيســـة، بمـــا يدعمهم ليصبحوا 

قادة الغد”.

هبة محسن

إبراهيم زينل

الشيخ خليفة بن إبراهيمسمو الشيخة حصة بنت خليفة

ناس: مبادرات “الغرفة” الـ 22 خارطة عمل اللجان لتحفيز االستثمار وتهيئة التشريعات االقتصادية
تعزيزا لدور “الخاص” والنهوض بجميع قطاعاته

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين سمير ناس أن اللجان القطاعية 
الدائمـــة هـــي أداة مـــن األدوات التعـــرف 
علـــى أوضـــاع القطـــاع الخـــاص بشـــكل 
مســـتمر ومشـــكالته ومعوقاتـــه والعمـــل 
علـــى متابعتـــه مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
لـــكل  وعاجلـــة  ســـريعة  حلـــول  إليجـــاد 
المعوقات التي تواجه حركة نموه، مبيًنا 
أن مبادرات غرفة البحرين الـ 22 للدورة 
أمـــام  تعتبـــر خارطـــة طريـــق  الثالثيـــن 
عمـــل اللجـــان بمـــا يتضمـــن تحفيـــز بيئة 
للتشـــريعات  البنيـــة  االســـتثمار وتهيئـــة 
االقتصاديـــة، والتوصل الســـتراتيجيات 

مكملة الستراتيجيات اإلقليم. 
أقامتهـــا  عمـــل  ورشـــة  خـــالل  وأضـــاف 
“الغرفـــة” أمـــس إلعـــداد خطـــط اللجـــان 
للـــدورة الثالثيـــن أن اللجـــان عليهـــا دور 
رفـــع  فـــي  جســـيمة  ومســـؤولية  كبيـــر 
القطاعـــات  بشـــأن  الالزمـــة  التوصيـــات 
وزيـــادة  اإلدارة  مجلـــس  إلـــى  العشـــرة 
التنســـيق بيـــن مختلف أطـــراف العملية 
التجاريـــة بمـــا يضمـــن تحقيـــق الخطـــط 
واألهـــداف المعتمـــدة من قبـــل المجلس 
مملكـــة  فـــي  األعمـــال  بيئـــة  لخدمـــة 
البحرين، وذلك تحقيًقا لمبادرات الغرفة 
للدورة 30، مبينا أن المرحلة االقتصادية 
الراهنـــة تســـتهدف تنويـــع خطـــط عمـــل 
اللجان للمســـاهمة بإيجابية في مواجهة 
أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــارع 

التجـــاري، مـــا يعـــزز األهداف المنشـــودة 
لدعم االقتصاد. 

وذكـــر نـــاس أن هـــذه المرحلـــة الراهنـــة 
تتطلـــب مزيـــدا مـــن التنســـيق والعمـــل 
المشـــترك بين القطاعيـــن العام والخاص 
التجاريـــة  بالقطاعـــات  للنهـــوض 
واالســـتثمارية والصناعيـــة، داعًيـــا إلـــى 
توحيـــد الجهـــود لتنفيـــذ مـــا تصبـــو إليه 
الخطـــط واالســـتراتيجيات االقتصادية 
رؤيـــة  مســـتهدفات  لتحقيـــق  المعـــززة 
البحرين االقتصادية 2030، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك ملفات اقتصادية مهمة تحتاج 
للتناغم والتواصل بين الجميع للوصول 
لأهـــداف المنشـــودة فـــي دعـــم وتنمية 
القطاعات االقتصادية بمملكة البحرين. 

نجيبي: برنامج عمل مدروس بعناية 

مـــن جانبـــه، أشـــار النائـــب األول لرئيس 
غرفـــة  أن  إلـــى  نجيبـــي  خالـــد  الغرفـــة 
البحرين تعمل لخدمة الشـــارع التجاري 

والصناعي وعلى أساسها تم عمل ورشة 
عمل إعداد خطط عمل اللجان، لالطالع 
على عمل إدارات الغرفة واســـتكمااًل لما 
تـــم االنتهـــاء منـــه فـــي اللجان الســـابقة، 
آمـــاًل أن تلعـــب الغرفـــة دوًرا أكبـــر فـــي 
تقديـــم التســـهيالت للقطـــاع الخاص بما 
يصب في صالـــح دعم وتنمية االقتصاد 
الوطني، من خالل برنامج عمل مدروس 
بعناية ومبني علـــى قواعد علمية قادرة 
على اإلســـهام في حـــل المعوقات وإزالة 
الصعوبـــات، حيث تم وضع آليات تقييم 
جديـــدة لقيـــاس أداء اللجـــان من خالل 
متابعـــة خطـــط عملهـــا واســـتطالع رأي 
الشارع التجاري بشكل دوري بشأن أداء 

اللجان والقطاعات العشرة.
وأكـــد نائب األمين المالـــي رئيس اللجنة 
التنسيقية للغرفة وليد كانو إلى أن لجان 
الغرفـــة الدائمة تعتبر المســـاند األســـاس 
والرئيـــس لجهـــود مجلـــس اإلدارة فـــي 

تطوير القطاعات التجارية في المملكة، 
مؤكـــدا بأنها أحـــد أهـــم أدوات التواصل 
بين الغرفة وأعضائها من خالل األنشطة 
والبرامج التي تعكف للعمل عليها بشكل 
مـــن  اللجـــان  دور  عـــن  فضـــاًل  مســـتمر، 
خـــالل التعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
ومقترحـــات  وشـــكاوى  رؤى  إليصـــال 
أعضـــاء الغرفـــة مـــن خـــالل اجتماعاتها 
الدوريـــة مـــع ُصّنـــاع القرار فـــي الجهات 
والهيئات الحكوميـــة لتطوير القطاعات 

االقتصادية ودعما لالقتصاد الوطني.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الماليـــة 
والتأميـــن والضرائـــب نـــادر رحيمـــي أن 
اللجنة ستعمل على دراسة آثار األحداث 
االقتصاديـــة  والظواهـــر  والمتغيـــرات 
المحلیة واإلقليميـــة والدولية على أداء 
منشـــآت القطـــاع أو الفئـــة وتحديـــد مـــا 
ينبغـــي اتخـــاذه مـــن إجـــراءات حيالهـــا، 
علـــى  ســـتعمل  اللجنـــة  أن  إلـــى  الفًتـــا 

تنميـــة قطاعـــات األعمـــال، والصعوبـــات 
التـــي تواجهها وطرح الحلول المناســـبة 

لمعالجتها.

تنمية القطاع العقاري

وذكـــر رئيس لجنـــة العقار واإلنشـــاء 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة 
رائـــد عمـــر أن اللجنة على اســـتعداد 
دائم لمناقشـــة كل مـــا يتعلق بتطوير 
اإلجـــراءات لصالـــح مواصلـــة تنمية 
القطـــاع العقـــاري، مبيًنـــا أن اللجنـــة 
ستساهم في خدمة الشارع التجاري 
من خالل ربط المستثمرين بالعقارات 
بيئـــة  توفيـــر  هـــدف  إطـــار  ضمـــن 
اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة، 
وذلك لجذب االســـتثمارات النوعية، 
تحقيًقـــا لأهداف التنموية الشـــاملة 
مؤكًدا أن اللجنة ســـتعمل على وضع 
محفزات تســـهم في تنشـــيط السوق 
اللجنـــة  أن  مؤكـــًدا  بـــه،  واالرتقـــاء 

تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق 
هذا الهدف لالرتقاء بالقطاع العقاري 

في البحرين إلى آفاق أرحب. 
النقـــل  لجنـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
جاســـم  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الموســـوي أن القطاع اللوجستي هو 
شريان االقتصاد وأن اللجنة ستعمل 
على تقديم حلواًل لوجســـتية لجميع 
القطاعات إلى جانب تذليل مختلف 
التحديات التي تواجه القطاع وخلق 
فرًصا اســـتثمارية بمـــا يعزز من دعم 

قطاع األعمال لالقتصاد الوطني.
وأكد رئيس لجنـــة الصناعة والطاقة 
بغرفـــة البحرين فريد بـــدر أن البيئة 
االستثمارية في المجاالت الصناعية 
تتمتـــع بالعديد مـــن مقومات الجذب 
للشـــراكات األجنبيـــة خصوصـــا فـــي 
ظـــل مـــا تمتلكـــه البحريـــن مـــن بنية 
لوجســـتية متطـــورة وبنيـــة تحتيـــة 
شـــاملة لجميـــع المقومـــات التـــي من 

شأنها إنجاح المجال الصناعي.

نجيبي: اللجان 
القطاعية الدائمة تلعب 

دورا مهما في دعم 
مجلس إدارة “الغرفة” 

رؤساء اللجان: 
مبادرات الغرفة 

نافذة لتحقق 
النمو المستدام 

كانو: اللجان 
ركيزة أساس 

لتطوير القطاعات 
التجارية 



أعلنت هيئة البحرين للســياحة والمعارض عزمها تنظيم عدد من الفعاليات الســياحية والترفيهية احتفاًء باليوم الوطني الســعودي الذي يصادف 
23 سبتمبر من كل عام، مرحبًة باألشقاء مواطني المملكة العربية السعودية في رحاب مملكة البحرين للمشاركة في هذه الفعاليات. وفي تصريح 
له بهذه المناســبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة ناصر قائدي “حرصنا على االحتفال مع األشــقاء من المملكة العربية الســعودية 
بطريقة خاصة تجعل االحتفاالت باليوم الوطني السعودي المجيد في البحرين والسعودية واحدة ومشتركة، وذلك انطالقا من عالقات األخوة 
الفريــدة مــن نوعهــا التــي تربــط بيــن الشــعبين البحرينــي والســعودي”. وأضــاف قائدي “يعــرف معظم األشــقاء الســعوديين مملكة البحريــن جيدا، 
ويضعونها في مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون بالسفر خارجا، ويلقون فيها كل حفاوة وترحيب، ونعدهم في عيدهم الوطني بمزيد من الفعاليات 
والبرامج التي تلبي ما هو أكثر من تطلعاتهم، وتمنحهم تجربة سياحية ال تنسى، ولتزداد البحرين ألقا برؤيتهم، تجسيدا لشعار )منورة بشوفتكم(”.

بالتعـــاون  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
المشترك بين مؤسسات القطاع السياحي 
بمملكة البحرين وهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض؛ من أجل خلق أجواء احتفالية 
مميـــزة وتطويـــر الفعاليـــات التـــي تقدمها 
وأهـــداف  تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  الهيئـــة 
االستراتيجية السياحية لمملكة البحرين.

وأوضحـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة أن 
هذه المبادرة تقام بالشراكة مع مؤسسات 
القطـــاع الخـــاص مـــن مجمعـــات تجاريـــة، 
وترفيهية، ومنتجعات الشـــواطئ وغيرها 
تأتـــي  والتـــي  الســـياحية،  الجهـــات  مـــن 
تأكيدًا على أهمية الجهود المشـــتركة بين 
مؤسســـات القطـــاع العـــام والخـــاص؛ مـــن 
أجل تعزيز موقع البحرين الريادي كوجهة 

سياحية اقليمية جاذبة.
وأشـــارت الهيئة أن هـــذه الفعاليات تتوزع 
علـــى أكبر عدد ممكن مـــن مناطق الجذب 
السياحي في البحرين، بما فيها المجمعات 
التجارية والشـــواطئ وغيرها، إضافة إلى 
تعزيـــز مظاهـــر االحتفـــال باليـــوم الوطني 
السعودي على الشوارع الرئيسة للبحرين.
إدارة  شـــركات  مـــع  الهيئـــة  عملـــت  وقـــد 
الوجهات والفنادق؛ من أجل إنشاء باقات 
ترويجيـــة خاصـــة لألشـــقاء مـــن المملكـــة 
العربية الســـعودية بهذه المناسبة العزيزة، 
حيـــث ســـيتم اإلعـــان عـــن هـــذه البرامج 

المميزة في األيام المقبلة.
كما أعلنت الهيئة عن جاهزيتها الســـتقبال 
األشـــقاء السعوديين عند جسر الملك فهد 
وفـــي مطـــار البحرين الدولـــي، والترحيب 
بهم بـــكل حفاوة وترحاب، منوهًة بأواصر 
البلديـــن  شـــعبي  تجمـــع  التـــي  الترابـــط 
والتقارب التاريخي الذي يجعل من مملكة 
البحرين وجهة ســـياحية لمختلف أشقائها 
فـــي دول الخليج العربية خصوصا، وعلى 

المستوى اإلقليمي والدولي عموما. 
وفـــي اإلطـــار ذاته، تقـــدم هيئـــة البحرين 
للسياحة والمعارض باقات خاصة بأسعار 
العربيـــة  المملكـــة  لمواطنـــي  تنافســـية 
الســـعودية في العديد من الفنادق ومراكز 

التسوق والمطاعم.
وتحتفـــي هيئة البحرين للســـياحة باليوم 
الوطنـــي الســـعودي تحـــت شـــعار “منـــورة 
بشـــوفتكم”، تعبيـــرا عـــن االبتهـــاج بقدوم 
مـــن  الســـعوديين  األشـــقاء  مـــن  المزيـــد 
الســـياح والـــزوار  وستنشـــر الهيئـــة علـــى 
حسابها على انستغرام عددا من الفعاليات 
التي ســـتقيمها الكثير من منشـــآت القطاع 
السياحي خصيصا بمناسبة اليوم الوطني 
الســـعودي، ويكتســـي باب البحرين بشكل 
وحـــي  مـــن  احتفاليـــة  بأضـــواء  خـــاص 
دمـــى،  عـــروض  إلـــى  إضافـــة  المناســـبة، 
وغيرها، كذلك يحتفي مشـــروع “ســـعادة” 

بهـــذه المناســـبة مـــن خـــال العديـــد مـــن 
الفعاليـــات، وينظم مجمع الليـــوان بالهملة 

فعاليات مشابهة.
وتتضمـــن الفعاليـــات التـــي يقيمها “ســـتي 
النجديـــة  العرضـــة  البحريـــن”  ســـنتر 
والعروض والفنون الشـــعبية واالســـتقبال 
والضيافة البحرينية، أما “األفنيوز” فيقدم 
عروضـــا شـــعبية واالســـتقبال والضيافـــة 
البحرينيـــة وكشـــك تصويـــر وغيرها، فيما 
يقـــدم مجمع الســـيف في كل مـــن المنامة 
والمحرق اســـتقباال خاصة بهذه المناســـبة 
شـــعبية،  وعرضـــة  بحرينيـــة  وضيافـــة 
ويقـــدم مجمع دلمونيا العرضة الســـعودية 
والضيافة البحرينية وعروض األكواريوم 
مجمـــع  وتســـود  عديـــدة،  وخصومـــات 
ديســـتركيت1 موسيقى وأجواء احتفالية 

خاصة بالمناسبة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــدم شـــاطئ ووتـــر 
جـــاردن ســـيتي عروضـــا حيـــة وأنشـــطة 
مائيـــة وفرقـــا موســـيقية بمناســـبة اليـــوم 
بـــاج  يقـــدم  كذلـــك  الســـعودي،  الوطنـــي 
الجزائـــر عروضـــا عنـــد الدخول وأنشـــطة 
مائية، وصوال لشـــاطئ مراسي الذي يقدم 
رحـــات بحرينيـــة وألعابا مائيـــة، وتزدهر 
جنة دلمـــون المفقودة بعـــدد من العروض 
واأللعـــاب  األطفـــال  وأنشـــطة  اليوميـــة 

المائية المميزة.

البحرين تطلق فعاليات سياحية وترفيهية احتفاء باليوم الوطني السعودي
مرّحبة باألشقاء السعوديين: “منورة بشوفتكم”
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يعــد المرحــوم الحــاج عبدالرســول الزيــرة مــن تجــار ســوق المنامــة المخضرمين، ومؤســس شــركة 
الزيــرة وأوالده فــي العــام 1944، إذ اشــتهر بخدمــات ما بعد بيع الســاعات وتصليحهــا كونه الوكيل 
الحصــري لمجموعــة ســاعات عالمية. ولد المرحوم الحاج عبدالرســول الزيرة فــي العام 1909، وهو 

االبن األكبر لوالديه، ولديه إخوة هم، سعيد، عيسى، عبدهللا، جعفر، وأختان هما كميلة ومهدية.

درس المرحوم الحاج عبدالرســـول الزيرة القرآن 
الكريـــم على يد )المعّلم/ الكّتـــاب(، كما درس اللغة 
العربية واألدب على يد األديب األســـتاذ إبراهيم 
العريض، وامتاز بســـرعة حفظـــه للقصائد، وتعلم 

اللغة اإلنجليزية بمدرسة عبدالرسول التاجر.
كانـــت للمرحوم الحاج اهتمامات عدة، فقد عرف 
بشـــغفه بقـــراءة األدب وتذوق الشـــعر ولـــه قدرة 
في حفظ الشعر، ومشـــاهدة البرامج التلفزيونية 
الخاصـــة بعالـــم الحيوانـــات والطبيعة والســـيرك، 

فضاً عن الشغف بمتابعة المصارعة الحّرة.

إنجازات وبصمات خيرية وإنسانية

وكانـــت لـــه بصمـــة وإنجـــازات خيرية وإنســـانية، 
فقـــد كان أحـــد أعضـــاء جمعية الصـــادق الخيرية 
البارزين لمناقشة القضايا وحّل النزاعات أو لجمع 
التبرعات، ومن المشاركين في إعادة بناء مسجد 
الشـــيخ محمـــد مؤمـــن، ومـــن ضمـــن المجموعـــة 
القائمة على األعمال والمشاريع الخيرية بالمنامة 
مع الســـيد إبراهيم الشـــيبة، الحاج يوســـف زليخ، 
سيد حسن الباش، حجي عبدهللا صالح العرادي، 
مـــاح حســـن ابـــن الشـــيخ، وهـــو أحـــد منظمـــي 
المواكـــب الحســـينية بالمنامـــة )مأتم مـــدن(. وقد 
حظي المرحوم بثقة مـــن األهالي والتجار، حيث 
كانـــوا يقصدونه لحفظ أماناتهم، وحّل مشـــاكلهم 
أو خافاتهـــم التجاريـــة واالجتماعيـــة أو حفـــظ 
الوصايـــا والوثائـــق المهمة أو خاف ذلك الســـيما 
عند سفرهم الذي كان يستغرق عدة أشهر للعاج 

أو الحج والزيارة.
وعـــرف عـــن المرحـــوم الحـــاج عبدالرســـول بـــأن 
لـــه عاقـــات اجتماعية واســـعة مـــع جميـــع أفراد 
الطوائف ومن جميع األديان ومع ســـائر الطبقات 
الســـيما القيادات والحكام والوجهاء من األعيان 
ومـــن الكادحيـــن ومتوســـطي أصحـــاب الدخـــل، 
ويعتبر محله بشـــارع باب البحرين مجلس يومي 
طوال األســـبوع من الساعة السابعة صباًحا حتى 
التاســـعة مســـاًء، بعدها يبدأ عمله التجاري. ومن 
الشـــخصيات المرموقة التي تتردد على مجلســـه 
بين حين وآخر المغفور له بإذن هللا الشيخ محمد 
بن ســـلمان آل خليفة عم جالة الملك حفظه هللا 

والحاج عبدالعزيز البسام والشيخ أحمد العصفور 
والحاج عبدالرســـول بن محمد الطواش وسلمان 
خليل كانـــو ومعاون رئيس بلديـــة المنامة محمد 
صالح الشتر والحاج عبدالحميد العريض، وهناك 

الكثير مما ال يتسع المجال لذكرهم.
بـــدأ المرحـــوم الحـــاج عبدالرســـول حياتـــه  لقـــد 
التجاريـــة فـــي ريعان شـــبابه مع والـــده المرحوم 
فـــي  بشـــهرته  األخيـــر  عـــرف  حيـــث  عبدالنبـــي، 
تجارة األرز “العيش” والشـــاي عـــن طريق الجملة 
والتجزئة، ثم غير المرحوم والده تلك المهنة إلى 
تجارة األقمشة، وعندما سنحت له الفرصة دخل 
فـــي مجال بيـــع وتصليح الســـاعات التـــي تعلمها 
علـــى يد عمـــه الحاج منصـــور الزيـــرة، حيث كان 

األخير يزور الباد من حين آلخر.
وقـــد كان المرحـــوم الحـــاج عبدالرســـول الزيـــرة 
يتعلـــم علـــى يد عمه الحـــاج منصـــور الزيرة مهنة 
تصليح الساعات على اختاف أنواعها وأحجامها 
وبســـبب حبه لهذه المهنة، فقد أبدع فيها وتفوق 
على معلمه، حيث إن الساعات في البحرين تأتي 
مـــن أماكن مختلفة من العـــراق وأكثرها من الهند 
وبريطانيا، واليمن، إذ ال يعرف ســـكان هذه الباد 
غير ســـاعة الوســـت أنـــد، هم وأهل عـــدن التي لم 

تكن في ذلك الوقت متحدة مع اليمن.

ساعة اآلباء واألجداد 

الحـــاج  المرحـــوم  محـــل  لشـــهرة  كان  ولقـــد 
عبدالرســـول الزيرة في خدمة التصليح أن شجع 
شـــركات الساعات السويسرية على إعطائه وكالة 
منتجاتهـــا، ومـــن هـــذه المـــاركات شـــركة موفادو 
وشـــركة ميدو وشركة ساعات الوست إند، وهذه 
األخيرة التي ارتبط اســـم عبدالرســـول الزيرة بها 
وارتبطـــت ســـاعة الوســـت إند باســـم الزيـــرة إلى 

يومنا هذا.
واســـتطاع المرحـــوم الحـــاج عبدالرســـول إدخال 
ساعة الوست إند في كل بيت قبل أن تدخل فيه 
الكهرباء لدرجة أنك تسمع من أصحاب المزادات 
حتـــى هـــذه األيـــام عندمـــا يبـــدأ بتعريـــف ســـاعة 
الوست إند بأنها ســـاعة اآلباء واألجداد والساعة 
التي تميزت بالقوة والجودة واألســـعار المناسبة، 

فقد كانت تهدى في مناســـبات عديدة للمتفوقين 
في مجال العمل أو الدراسة أو هدية للمتزوجين.
وتميز المرحوم الحاج عبدالرسول الزيرة بخدمة 
ما بعـــد البيع التي يقدمها كوكيل حصري لزبائنه، 
والتي تميزت بالخبرة والمصداقية وباســـتخدام 
أحـــدث األجهـــزة والمعـــدات فـــي عالـــم تصليـــح 
الســـاعات وكذلـــك إشـــرافه علـــى كل ســـاعة يتم 
تصليحهـــا مـــن قبل مصلحـــي الســـاعات من ذوي 
الخبرة الذين قد جلبهم من الهند وسريانكا، فقد 
كان يقـــوم هو بنفســـه للتأكد مـــن جودة خدمة ما 
بعـــد البيع عن طريـــق أجهزة دقيقة لديه شـــبيهة 
لدرجـــة كبيـــرة بجهاز القلـــب المســـتخدم لمراقبة 

قلب اإلنسان.
وفـــي الســـابق، لم تكـــن هنـــاك وســـائل للتواصل، 
فقد كانت الشـــركات السويســـرية تبعث بمندوبها 

مـــن  الطلبيـــات  عـــن منتجاتهـــا وأخـــذ  للترويـــج 
التجار حول العالم ســـنوًيا، ولـــدى زيارتهم لمحل 
الحاج عبدالرســـول الزيرة بشـــارع بـــاب البحرين 
تجـــد عامـــات االنبهـــار والتعجب فـــي وجوههم 
توصلـــت  “كيـــف  بالســـؤال  الفضـــول  ويأخذهـــم 
يـــا حـــاج للقيـــام باســـتخدام مثـــل هـــذه األجهزة 
المتطـــورة لديـــك؟ نحـــن نعلـــم فقط فـــي البلدان 
المتقدمـــة وكذلـــك في بـــاد الهند هـــم من يعرف 
اســـتخدام مثـــل تلـــك األجهـــزة المتطـــورة وكأن 
لســـان حالهم يقـــول أنتم أهل الخليـــج والجزيرة 
المـــزارع ورعـــي  العربيـــة ال تعرفـــون ســـوى ري 

الماشية وركوب الجمال”.
وشـــركة الزيـــرة وأوالده مازالـــت كمـــا بـــدأت في 
مجـــال الســـاعات حتـــى اآلن ويتوارثهـــا األجيال 
مـــع مـــرور األعـــوام، حيـــث توســـعت مـــع الجيـــل 

الرابع إضافة إلى الساعات، فهي تعمل في مجال 
وعلـــب  الجلديـــة  والمنتوجـــات  اإلكسســـوارات 
الســـاعات والمجوهـــرات تحـــت شـــركة بوليفـــارد 

للساعات لمواكبة العصر.
رحـــل الفقيد عن عالمنا فـــي العام 1990 وصادف 
رحيلـــه اليـــوم الثانـــي من غـــزو العـــراق للكويت، 
حيـــث أصيـــب المرحوم بوعكة صحيـــة في العام 
1990 ودخـــل فـــي غيبوبـــة، وعندمـــا علـــم بذلك 
المغفـــور له الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
حاكم البحرين أمر بطائرة طبية لنقله للعاج في 
مستشـــفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، 
حيث مكث ما يقارب الثاثة أشهر هناك، وعندما 
يـــأس األطبـــاء مـــن تماثلـــه للشـــفاء أشـــاروا على 
أوالده بالعـــودة بـــه إلى الوطن لتكـــون وفاته في 
مســـقط رأســـه وبين أهلـــه ومحبيه، حيـــث توّفاه 
هللا بعد يومين من عودته وذلك في المستشـــفى 
الدولـــي، ودفـــن فـــي مقبـــرة المنامـــة فـــي يوم 3 

أغسطس من العام 1990.

أمل الحامد

الحاج عبدالرسول الزيرة
وكيل ساعات سويسرية اشتهر بخدمات ما بعد البيع

ارتبط اسمه بشركة ساعات “الوست إند” 

استطاع إدخال ساعة “الوست إند” لكل بيت قبل دخول الكهرباء
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وقع صندوق العمـــل “تمكين” اتفاقية 
شـــراكة مـــع كليـــة البحريـــن التقنيـــة 
لتدشـــين  البحريـــن”  “بوليتكنيـــك 
البرنامـــج التدريبـــي لتطويـــر أنظمـــة 
أبـــل “iOS”، الذي يهدف لتدريب نحو 
100 بحرينـــي علـــى مهـــارات تطويـــر 
برمجـــة  باســـتخدام   iOS تطبيقـــات 
البرمجـــة  لغـــات  إحـــدى  “ســـويفت” 
يهـــدف  األكثـــر طلًبـــا عالميـــًا، حيـــث 
الكـــوادر  إلـــى إعـــداد  التدريـــب  هـــذا 
المؤهلـــة في مجـــال تطويـــر األنظمة 
والتطبيقـــات. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة 
تماشـــيًا مـــع خطـــة “تمكيـــن” لتدريب 
الكفـــاءات البحرينية وصقل مهاراتها 
في المجاالت التقنية الواعدة؛ بهدف 

زيادة تنافسيتها محلًيا ودولًيا.
وســـتبدأ الدفعة األولى مـــن البرنامج 
تدريبها اعتباًرا من شهر أكتوبر المقبل 
مـــع 25 متدرًبـــا بحرينًيـــا وذلـــك فـــي 
“بوليتكنيـــك البحريـــن” التي تحتضن 
أول مقـــر تدريبـــي معتمـــد ألبـــل فـــي 
مملكة البحرين والثاني على مستوى 
المتدربـــون  وســـيحظى  المنطقـــة. 
بفرصـــة التعـــرف على كيفيـــة تطوير 
تطبيقـــات الهواتـــف المحمولـــة وفًقـــا 
لألســـس المتبعة في أنظمة ســـويفت 
فـــي بناء وجمع البيانـــات، وذلك على 
يـــد نخبـــة مـــن الخبـــراء المعتمديـــن، 
حيث سيتم منح المشاركين شهادات 
احترافيـــة معتمـــدة للمســـتوى األول 
كمـــا   .iOS تطبيقـــات  تطويـــر  مـــن 
ســـيحصل المشـــاركون علـــى فرصـــة 
االنضمـــام لبرنامـــج التدريـــب العملي 
لمدة شـــهر؛ وذلـــك لتطبيـــق المهارات 

التي اكتسبوها في فترة التدريب. 
وســـيتم اســـتقبال الطلبـــات للراغبين 
التدريبـــي  للبرنامـــج  االنضمـــام  فـــي 
البحريـــن”  “بوليتكنـــك  موقـــع  علـــى 
ios.polytech� / /:https  اإللكترونـــي

2022م،  25 ســـبتمبر  لغايـــة    nic.bh
علًمـــا أنـــه ال يشـــترط توافـــر الخبـــرة 
الســـابقة في مجـــال البرمجـــة، حيث 
علـــى  المشـــاركين  تدريـــب  ســـيتم 
برنامـــج مكثف في الفتـــرة الصباحية 
طوال أيام األسبوع ولمدة 9 أسابيع.

وتعليًقـــا علـــى هـــذه المبـــادرة أكـــدت 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  مفيـــز  مهـــا 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
الكـــوادر  مهـــارات  تطويـــر  أهميـــة 
الوطنيـــة وتزويدهم بفرص التدريب 

النوعيـــة والتخصصيـــة التـــي تســـهم 
في إعدادهم لمواكبة المتغيرات، إلى 
جانـــب رفد ســـوق العمـــل بالكفاءات 
المؤهلـــة التـــي تعـــزز من نمـــو وتطور 
المؤسســـات، وقالت: “نحن ملتزمون 
بدورنا فـــي تحقيق األثـــر األكبر على 
االقتصـــاد الوطنـــي من خـــال تنفيذ 
أولويـــات خطـــة التعافـــي االقتصادي 
الدعـــم  شـــمولية  مـــن  والتحقـــق 
لجميـــع القطاعـــات مـــع التركيـــز على 
القطاعـــات الواعـــدة لمـــا تقدمـــه مـــن 

ابتكار وإنتاجية واستدامة لاقتصاد 
الوطني”. 

وأضافت “نســـعى من خال شـــراكتنا 
مع “بولتكنيك البحرين” إلعداد كوادر 
بحرينيـــة مدربـــة ومؤهلـــة في مجال 
برمجـــة أنظمـــة iOS لمواكبـــة الطلب 
المتزايـــد على ســـوق الهواتف الذكية 
وتمهيـــد الطريـــق لهم للحصـــول على 
فـــرص عمـــل نوعيـــة ودعـــم تطورهم 

الوظيفي”. 
مـــن جانبه، رّحـــب الرئيـــس التنفيذي 

لبوليتكنيك البحرين كيران أوكاهون 
بهـــذه المبادرة، وقال: “نحن فخورون 
خـــال  مـــن  تمكيـــن  مـــع  بشـــراكتنا 
هـــذا البرنامـــج الـــذي يهـــدف لتلبيـــة 
المحليـــة  العمـــل  ســـوق  متطلبـــات 
والدوليـــة، ونتطلـــع لمواصلـــة العمـــل 
البحرينيـــة  الكفـــاءات  تزويـــد  علـــى 
بالمهـــارات والمعـــارف التقنيـــة التـــي 
تؤهلهم لانخـــراط في مجال برمجة 
تطبيقـــات iOS، وتحقيـــق المزيد من 
التطـــور الوظيفـــي فـــي هـــذا القطـــاع 

المهم”. 
يذكـــر أن “تمكين” قد أعلن مطلع هذا 
العام عن خطة التحول الشاملة التي 
أطلقـــت بموجبهـــا 16 برنامًجـــا لدعم 
األفـــراد والمؤسســـات؛ بهدف تحقيق 
أثـــر أكبـــر علـــى االقتصـــاد الوطنـــي. 
ويمكـــن للراغبيـــن في االلتحـــاق بهذا 
البرنامج التســـجيل عن طريق برامج 
دعم األفـــراد: برنامج تدريب األفراد، 
وبرنامج التطـــور الوظيفي، وبرنامج 

التدريب والتوظيف.

”iOS“ تمكين” يدعم تدريب نحو 100 بحريني على مهارات تطوير تطبيقات“
باستخدام برمجة “سويفت” بالشراكة مع “بوليتكنيك البحرين”
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“ماجواله” سنغافورة.. “ماجواله” البحرين
كلمة “ماجواله” تعنـــي باللغة المايوية المعتمدة في كل 
مـــن ســـنغافورة وماليزيـــا وبرونـــاي “إلى األمام”.. شـــعار 
حملتـــه ســـنغافورة منـــذ انطاقـــة أولى خطـــوات دولتها 
الحديثة على يد عّراب ازدهارها وباني نهضتها الشـــاملة 
منـــذ ســـتينات القرن الماضي لـــي كوان يو، ذات الشـــعار 
يمكـــن أن نـــراه جليا في مملكة البحريـــن والتي حرصت 
منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيـــرة علـــى ترســـيخ مرتكـــزات 
التنمية الشـــاملة باالســـتفادة من تجربة “النمر اآلسيوي” 

لتحقيق المزيد من المكاسب االقتصادية. 
كيف ال وسنغافورة لم تغب شمسها عن جميع تصنيفات 
العالـــم االقتصادية لســـنوات طويلة، لتكـــون ضمن أقوى 
5 اقتصـــادات عالميـــة فـــي كل المؤشـــرات االقتصاديـــة، 
ســـواء أكانت في مجال االنفتاح االقتصـــادي أو الحرية 
التجاريـــة وازدحـــام منافذهـــا  الحركـــة  أو  االقتصاديـــة 
الجوية والبحرية واســـتثماراتها الســـيادية واســـتقطابها 
الماليـــة  المباشـــرة والخدمـــات  لاســـتثمارات األجنبيـــة 

وتطور صناعاتها وغيرها. 
ثمة قواســـم مشـــتركة كثيرة بين البحرين وســـنغافورة، 
لعـــل أبرزهـــا قلـــة المـــوارد الطبيعيـــة وصغـــر المســـاحة 
الجغرافيـــة ومعـــدالت نمـــو اقتصـــادي بين 3 إلـــى 4 %، 
مما يجعل مســـألة استنســـاخ النموذج السنغافوري قابلة 
للتطبيـــق على أرض الواقع. فهنالك الكثير من الخطوات 
التي اتخذت في المملكة تحاكي تجربة ســـنغافورة على 
غرار إنشـــاء مجلـــس التنمية االقتصادية كمـــا هو الحال 
بنظيره في ســـنغافورة الذي يحمل نفس االسم والمعني 
بجذب االســـتثمارات األجنبية. وإنشـــاء شركة ممتلكات 
البحرين القابضة كصندوق ثروة ســـيادي مشابه لتجربة 
صندوق الثروة الســـيادي السنغافوري )GIC( الذي يعتبر 
اآلن ثالث أكبر صندوق ســـيادي فـــي العالم بعد النرويج 
والصيـــن. واتبـــاع سياســـات شـــبيهة ببدايـــات تأســـيس 
ســـنغافورة الحديثـــة كجعـــل وزارة المالية أهـــم وزارات 
الدولـــة كما هو الحال بـــوزارة المالية واالقتصاد الوطني 

اآلن. 
إذًا ما الذي يجعل البحرين والكثير من دول العالم بفئتيها 
الناميـــة والمتقدمـــة تلجأ إلـــى “باد المطـــاط والقصدير” 
للتعلـــم مـــن دروســـها االقتصاديـــة؟ مراجعـــة معمقة في 

مذكرات صاحـــب “المعجـــزة االقتصادية” الســـنغافورية 
لـــي كـــوان يو ضمـــن كتابـــه الشـــهير “قصـــة ســـنغافورة” 
تفـــي بالغـــرض. فهذا الرجل المحب للتوســـع الرأســـمالي 
الصناعـــي والعدو األول للشـــيوعية لّخـــص قصة نجاحه 
وخطـــة عملـــه التنموية في أول خطاب له منذ اســـتامه 
الســـلطة كرئيس للوزراء قال فيه: “سنبدأ فصاً جديدًا. 
فاألشياء الجديدة في الحياة ال تهبط من السماء، وإنما 
تأتي بجهودنا على مدى طويل، الحكومة ال تستطيع أن 
تعطي نتائج إال إذا ســـاندها الشـــعب، واستمر في العمل 
معهـــا. يمكـــن أن تأتـــي أوقـــات نتخـــذ فيها قـــرارات غير 
شـــعبية بالنسبة لجانب من الجمهور، ولكنها في مصلحة 
المجتمع ككل. في مثل هذه المناسبات تذكروا أن المبدأ 
الذي يرشـــد أفعالنا هو الصالح العـــام للمجتمع كله وهذا 

ما يجب أن يسود”. 
اســـتطاع لـــي أن يحـــّول بـــاده التـــي كانـــت مســـتعمرة 
بريطانيـــة فقيـــرة وجزيـــرة تنـــزف مـــن احتـــال يابانـــي 
ومهرجان من االضطرابات السياســـية واالجتماعية إلى 

قـــوة اقتصاديـــة ضاربة فـــي العالم خال 
30 عامًا. بدأ عمله مطلع ســـتينات القرن 
الماضي بإنشاء وزارة للتنمية الوطنية، 
وهيئـــة لإلســـكان والتطويـــر، وســـلطة 
فـــي  للتحقيـــق  ومكتـــب  للتخطيـــط، 
ممارســـات الفســـاد، ومحكمـــة للعاقات 

الصناعيـــة، وجعـــل وزارة المالية صاحبة 
اليـــد العليـــا فـــي اتخاذ أهـــم القـــرارات في 

الدولة. 
أول خطواتـــه فـــي الســـلطة كانـــت 

اعتماد سياســـة تقشف لتحقيق 
التـــوازن فـــي الموازنـــة التي 

عجـــز  مـــن  تعانـــي  كانـــت 
قـــدره 14 مليون دوالر 

فـــي ذلـــك الوقـــت، 
وزيـــر  داعيـــا 

المالية العتماد 
“شـــد  خطـــة 
 ” مـــة حز أل ا

غير المرغوبة في وقت مبكر جدًا، والتي تضمنت تقشفا 
فـــي معونات الموظفين لشـــراء ســـيارات ونفقات المنح 
والـــدورات التدريبيـــة فـــي الخـــارج. واقتـــراح تخفيض 
رواتب الوزراء من 2600 دوالر إلى 2000 دوالر شـــهريا 
ليكونوا مثاالً لغيرهم، وتخفيض عاوات الموظفين إلى 

جانب تجميد التعيينات.
علـــى إثـــر ذلـــك، وصـــل الوفـــر الســـنوي إلـــى 12 مليـــون 
دوالر فـــي عام واحـــد، والتمكن من خفض العجز من 14 
مليون إلى 8 مايين دوالر. وتم استعادة االستقطاعات 
بالكامـــل فـــي عام 1961، وفـــي نهاية ذلـــك العام تمكنت 
ســـنغافورة مـــن تحقيق التـــوازن في الميزانيـــة ولم تعد 

العائدات تتناقص. 
ســـنغافورة  لتطويـــر  شـــامل  بنـــاء  مشـــروع  لـــي  تبنـــّى 
وإعمارهـــا، مـــع التركيز على جعلها رائـــدة في الصناعات 
االلكترونية والبتروكياويـــة، الخدمات المالية، صناعات 
النفط وتكريره وإنتاج المطاط، المواد الغذائية المصنعة 
وصناعـــات إصـــاح الســـفن وبنـــاء المنصـــات البحريـــة 
وهندسة المعادن. كما أولى اهتماما خاصا للقطاع 
الســـياحي وصناعـــة المعارض التـــي كانت 
ناشئة في آســـيا، لتصبح رافدا رئيسا من 
روافد االقتصاد الحقًا. 

الصارمـــة  والتطويـــر  التخطيـــط  سياســـات  بفعـــل 
القطـــاع  وتمكيـــن  الحكوميـــة  الخدمـــات  وخصخصـــة 
الخـــاص من قيـــادة دفـــة التنميـــة، مكنت لي مـــن إيجاد 
حلول جوهرية لمشـــكات البطالـــة واالضرابات العمالية 
ونـــدرة االســـتثمارات وإزعـــاج الشـــيوعيين والتضخـــم 
السكاني الســـريع، ليمتلك اآلن 85 % من السنغافوريين 
منازلهـــم الخاصـــة، ومعـــدل البطالة ال يتجـــاوز حاليا في 
أسوأ أحواله 2.5 %، وليقفز الناتج المحلي اإلجمالي من 
7 مليارات دوالر في 1960 إلى أكثر من 360 مليار دوالر 
في األلفية الجديدة، ومضاعفة دخل الفرد الســـنغافوري 
مـــن 435 دوالرا فقـــط إلـــى 80 ألـــف دوالر ســـنويا لنفس 
الفترة، ليكون ضمن األعلى على مستوى آسيا والعالم. 

قصة نجاح ســـنغافورة نراهـــا تتكرر في مملكة البحرين، 
فبفضل دعـــم عاهل الباد المعظم، والمتابعة المســـتمرة 
لولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء وذراعه األيمن وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي، بدأت المملكـــة تقطف ثمار 
برنامج التوازن المالي بتسجيل أول فائض في موازنتها 
العامـــة منـــذ 14 عامـــًا ليبلغ 33 مليون دينـــار في النصف 
األول مـــن هذا العام، مدعومًا بارتفاع اإليرادات النفطية 
المحصلة بنســـبة 50 %، وارتفاع اإليرادات غير النفطية 
بنســـبة 57 %، ورفع نســـبة القيمة المضافة من 5 % إلى 
10 %، ممـــا أدى إلـــى تقليل االقتراض لتمويل الميزانية، 
وبالتالـــي تســـجيل أول انخفـــاض في الديـــن العام بنحو 
300 مليـــون دينار، ليصـــل إلى 14.31 مليار دينار لشـــهر 
يونيو 2022 مقارنة مع 14.61 مليار دينار لشهر يونيو 

 .2021
تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 
أصبـــح أقـــرب مـــن أي وقت مضـــى، فمع 
تنفيذ األولويات الخمس لخطة التعافي 
االقتصـــادي واســـتراتيجياتها الطموحة 
المالـــي  التـــوازن  ببرنامـــج  وااللتـــزام 
وإطـــاق مشـــاريع اســـتراتيجية بقيمـــة 
تفـــوق 30 مليـــار دوالر أمريكـــي، تتجـــه 
البحرين بخطى ثابتة لتكون “ســـنغافورة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا”.

*رئيس قسم االقتصاد

محمد الجيوسي *
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علـــى  تركيزهـــا  “بنفـــت”  شـــركة  تواصـــل 
إدارة اســـتمرارية األعمـــال ودفـــع جهـــود 
مرونـــة األعمال مـــن خالل نجاح الشـــركة 
اآليـــزو  شـــهادة  علـــى  الحصـــول  فـــي 
22301:2019 للعـــام الثالث على التوالي. 
اآليـــزو  شـــهادة  مراجعـــة  نتائـــج  وُتبّيـــن 
تتمتـــع  “بنفـــت”  أن شـــركة   22301:2019
بمعايير رفيعة في مجال إدارة استمرارية 
األعمـــال، حيـــث اعتبـــر خبيـــر التقييم أن 
الشـــركة تعمـــل بأعلـــى المعاييـــر الممكنـــة 
وذلك لعـــدم وجود حاالت عـــدم التزام أو 

فرص تتطلب تحسيًنا. 
واعُتمـــدت “بنفـــت” من المعهـــد البريطاني 
شـــهادة  علـــى  بحصولهـــا   )BSI( للمعاييـــر 
إدارة  نظـــام  فـــي   22301:2019 اآليـــزو 
اســـتمرارية األعمال؛ تقديًرا لجهود األمان 
ومرونـــة األعمـــال التـــي أظهرتها الشـــركة 

لتضمن تعافيها من أي حدث طارئ. 

يذكـــر أن “بنفـــت” كانت أول مؤسســـة في 
البحريـــن  تحصـــل علـــى معيـــار التدقيـــق 
الجديـــد آيـــزو 22301:2019، وذلـــك فـــي 

أبريل 2021.
ويؤكـــد هـــذا اإلنجـــاز علـــى مرحلـــة النمو 

المهمـــة التي وصلـــت إليها الشـــركة. 
كمـــا ُتدرك شـــركة “بنفت” أن هناك 

مقدمـــي  علـــى  متزايـــًدا  طلًبـــا 
الخدمات أصحاب اإلجراءات 

المتســـقة واآلمنة لتقديم 
وسلســـة  آمنـــة  خدمـــات 

يمكن للمســـتهلكين الوثوق 
بهـــا. إضافًة إلـــى ذلك، 

“بنفـــت”  تواصـــل 
استثماراتها  ضخ 
اســـتمرارية  في 
ل  عمـــا أل ا
ت  تخطيطـــا و

مرونة األعمال؛ لتضمن لعمالئها ومورديها 
أيـــة تحديـــات غيـــر  وشـــركائها مواجهـــة 

متوقعة. 
وبهذا، حققت شركة “بنفت” عاًما آخر من 
النجاح في إدارة استمرارية 

يشير  الــذي  التقرير  إلى  إضافة  األعمال، 
ــتــزام أو  إلــى عــدم وجـــود حـــاالت عــدم ال
ريــاض  قـــال  و  تــحــســيــًنــا.  تتطلب  فـــرص 
ــعــام لتقنية  ال الــمــديــر  ــمــعــراج، مــســاعــد  ال
“يسعدنا  “بنفت”   شركة  في  المعلومات 
ويــشــّرفــنــا الــحــصــول على 
هذه الشهادة المميزة، 
حيث ساعدتنا هذه 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا 
ــخ  ــ ــي ــرســ ــ ــى ت ــ ـــلــ عـــ
ــزام  ــ ــت ــ مـــفـــهـــوم االل
ـــــاســـــتـــــمـــــراريـــــة  ب
األعـــــــــمـــــــــال فـــي 
الــــــــشــــــــركــــــــة، 
وســمــحــت 
لـــنـــا بـــأن 
ُنــــــــــدرك 
بـــشـــكـــٍل 

إستراتيجية  وإنــشــاء  تنفيذ  كيفية  أكبر 
أساليب  إلى  إضافًة  األعمال،  استمرارية 
ذلــك،  على  عـــالوًة  المناسبة.  االستجابة 
ُتعتبر هذه المعايير مهمة للغاية، خصوصا 
المنظمات  جميع  على  يجب  وقـــٍت  فــي 
فيه التعّرف على المخاطر والفرص التي 
يمكن أن تنشأ داخلًيا وخارجًيا، ومعرفة 

كيفية االستجابة لها.” 
جائحـــة  “ومـــع  المعـــراج  وأضـــاف 
مـــن  أنـــه  جلًيـــا  اتضـــح  )كوفيـــد19-(، 
أجـــل معرفـــة قـــدرة تحمـــل المؤسســـات 
لالضطرابات المســـتقبلية والتغّلب عليها، 
الســـتمرارية  فّعـــال  نظـــام  وجـــود  فـــإن 
األعمـــال أمٌر البـــد منه، ويجـــب أن يعتمد 
هـــذا النظام على المعاييـــر المعتمدة دولًيا 

مثل شهادة اآليزو 22301:2019”.
مـــن جانبه، قـــال محمد العلوي، المشـــرف 
المســـؤول على إدارة اســـتمرارية األعمال 

بشـــركة “بنفت”: “يأتي هـــذا اإلنجاز ليؤكد 
المســـتوى المتقدم الـــذي تحتله الشـــركة، 
حيـــث نـــدرك فـــي” بنفـــت” أن هنـــاك طلًبـــا 
متسارًعا على مقدمي خدمات آمنة وعلى 
درجـــة عالية من االعتماديـــة لتقديم هذه 
الخدمـــات اآلمنـــة والسلســـة التي تســـمح 
للمستهلكين الوثوق بها. وتواصل الشركة 
االســـتثمار في اســـتراتيجيات استمرارية 
لتضمـــن  التخطيـــط  ومرونـــة  األعمـــال 
لعمالئها ومورديها وشـــركائها مواجهة أي 
تحديـــات غيـــر متوقعة. إضافـــة إلى ذلك، 
يضمـــن التزام شـــركة “بنفت” باســـتمرارية 
موثوقـــة  خدمـــات  تقديـــم  األعمـــال 
ومتوفـــرة بدرجة عالية للبنوك والشـــركاء 

والمستهلكين”.
اســـتثمار  فـــي  ذلـــك  “ينعكـــس  وأضـــاف: 
شركة “بنفت” بشـــكل كبير في استمرارية 

األعمال والتعافي من الكوارث”. 

“بنفت” تحقق إنجازا نوعيا بحصولها على أحدث شهادة لآليزو “22301:2019”
إلدارة استمرارية األعمال تقديرا لجهود األمان ومرونة األعمال... للعام الثالث على التوالي

الـــدوري  التفتيـــش  مجموعـــة  رئيـــس  قـــال 
والميدانـــي بوزارة الصناعـــة والتجارة محمد 
تكثـــف  بالـــوزارة  التفتيـــش  إدارة  إن  ســـند 
جهودهـــا فـــي الرقابـــة علـــى ســـوق الذهـــب. 
وأكد ســـند فـــي حديـــث لتلفزيـــون البحرين، 

أن عمليـــات التفتيش التي تجريها الوزارة لم 
تكتشف مخالفات جسيمة ومعظم المخالفات 
بســـيطة. وأشـــار إلـــى أن اإلدارة تســـاهم في 
الحفاظ على ســـمعة الذهب البحريني، حيث 
تحمـــل المشـــغوالت الذهبيـــة فـــي البحريـــن 
الوســـم الذي يثبـــت فحص منتجـــات الذهب 
والتجـــارة،  الصناعـــة  وزارة  مختبـــرات  فـــي 

مؤكـــدا أن هـــذه الحمـــالت ستســـتمر بصورة 
روتينية. 

وبيـــن ســـند أن مـــن مهـــام الـــوزارة التأكد من 
المواســـم  فـــي  البحريـــن  فـــي  الســـلع  توافـــر 
خصوصـــا ومن بينها القرطاســـية أو منتجات 
األغذيـــة ورصد التغيير في األســـعار ومعرفة 

األسباب وراء هذا االرتفاع إذا ما حدث.

األسعار تبدأ من 385 دينارا للنسخ العادية وتنتهي بـ 775 دينارا لـ “االحترافية”

23 سبتمبر الموعد المتوقع إلطالق “آيفون 14” في البحرين
فـــي  “آي ماشـــينز”  كشـــف مديـــر 
آبـــل  شـــركة  وكيـــل  البحريـــن، 
األميركيـــة، لـ “البـــالد االقتصادي” 
عـــن موعد طرح “آيفـــون 14” في 

السوق المحلية.
وقال عماد ســـنو إن موعد إطالق 
جميـــع  قبـــل  مـــن   ”14 “آيفـــون 
المحالت المرخصة من قبل “آبل” 
وشـــركات االتصاالت سيكون في 

يوم 23 سبتمبر 2022.
الطـــرح  عمليـــة  أن  وأوضـــح 
ستشـــمل ســـاعات آبـــل الجديـــدة 
وســـماعات “اآليربود” والمنتجات 
التـــي أعلنتهـــا شـــركة “آبـــل” فـــي 
مؤتمرهـــا األربعـــاء الماضي. لكن 
ســـنو عـــاد ليشـــير الـــى أن كل من 
ساعة “آبل واتش آلترا” و “آيفون 
لـــم يتحـــدد حتـــى اآلن  ماكـــس” 

موعدا لطرحهما.
وأشـــار ســـنو إلى أن محـــالت “آي 
ماشـــينز” التـــي تمتلـــك وكالة في 
والســـعودية،  البحريـــن  مـــن  كل 
ستبدأ الحجز المسبق في السوق 
ســـبتمبر   16 بتاريـــخ  المحليـــة 
الجـــاري، وســـتكون األفضلية في 
عمليـــة الحجـــز لمـــن يدفـــع مبلغا 
مقدمـــا. وتوقـــع أن يكـــون هنـــاك 

إقبـــال علـــى أجهـــزة آيفـــون المحبوبـــة مـــن قبل شـــريحة واســـعة من 
المستهلكين في البحرين.

وأوضح أن اإلطالق في السوق السعودية سيكون قبل البحرين بنحو 
أسبوع.

وبخصوص األسعار، أشار إلى أن األسعار في البحرين ستكون مقاربة 
لألســـعار في الســـعودية، وزود “ البالد” بجدول لألسعار في السعودية 

التي ستكون مقاربة للبحرين.
ويشير جدول األسعار إلى أن نسخة آيفون 14 العادية تبدأ بنحو 362 
دينارا للسعة بذاكرة 128 جيجابايت، في حين تبلغ نسخة آيفون برو 
ماكـــس االحترافية ألقصى ســـعة وهي بذاكـــرة “1 تيربايت” نحو 775 

دينارا وهي أعلى نسخة للجهاز يمكن شراؤها.
وتختلـــف أســـعار منتجـــات “آبل” المعلنـــة حديثا من ســـوق إلى أخرى، 
حيث تعد األســـعار في السوق األميركية األفضل مع وجود باقات من 
قبل شـــركات االتصاالت ومميزات تســـتهدف هذه السوق، ومنها ميزة 

االتصـــال عبر األقمار االصطناعية 
لتحديـــد موقع حامل جهاز آيفون 
14 فـــي حاالت الطوارئ والحاجه 
المســـاعدة، حيـــث ســـتكون  إلـــى 
الخدمـــة متوافـــرة في الســـوقين 

الكندية واألميركية.
ولفـــت مدير شـــركة “آي ماشـــينز” 
فـــي البحريـــن، والتـــي لديها مركز 
معتمـــد لخدمـــات مـــا بعـــد البيـــع، 
إلـــى اختالف نســـخ اآليفـــون بين 
مختلف األسواق، مؤكدا أن عملية 
الصيانة واإلصالح قد تصعب في 
حال لم تكـــن النســـخة الموجودة 
لدى الشـــخص هي نســـخة الشرق 

األوسط.
ويقوم بعض الزبائن في البحرين 
بشـــراء نســـخ ليســـت مخصصـــة 
مـــن  ســـواء  األوســـط،  للشـــرق 
الواليـــات المتحدة أو مـــن اليابان 
لتقليل تكلفة الشـــراء، حيث أشار 
ســـنو إلـــى أن الفوارق الســـعرية ال 
تســـتحق أن يتخلـــى المســـتخدم 
عن النســـخة المخصصـــة للمنطقة 

الموجود فيها.
وفي النســـخة القادمة من “آيفون 
14” فـــي الســـوق األميركيـــة، لـــن 
 Sim Card منافـــذ  هنـــاك  تكـــون 
العاديـــة وســـيتم االعتمـــاد فقـــط علـــى esim والتـــي قـــد تجعل بعض 
المستخدمين في بعض الدول يواجهون سداد تكاليف إضافية أو ربما 

عدم وجود هذه الخدمة في حال شرائهم الجهاز من خارج بلدانهم.
من جانبه، أشـــار كريم القداح، مســـؤول في وكالة “آبل”، “آي ورلد” في 
البحرين، إلى أن الوكاالت لم تتســـلم األســـعار الرسمية حتى اآلن ولم 
يتم تأكيد الموعد الذي هو مبدئًيا 23 سبتمبر، ولكن سيتم تأكيد ذلك 

خالل يومين.
وتفاوتـــت آراء المتابعيـــن للنســـخة الجديدة من “آيفـــون 14” بين من 
يشـــير إلـــى أن الشـــركة أعلنت عـــن تحديثات مهمة في عمـــر البطارية 
وفـــي قوة إضاءة الشاشـــة والتحديثات البرمجية التـــي ترافق تغيير 
 Dynamic Island شـــكل شاشـــة النســـخة االحترافية عن طريق فكرة
التـــي تغطـــي شـــكل المســـتطيل األســـود أعلى الشاشـــة وتســـتغله في 
اإلشـــعارات بشـــكل مبهر، في حين يرى آخرون أن الشركة تعيد تكرار 

النسخ السابقة دون ابتكارات أو فروقات جوهرية مبتكرة.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.14

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.225

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة   
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.492

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.291

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.476

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.638

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

علي الفردان
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“التجارة”: تجاوزات محالت الذهب بسيطة
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