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علـــى  األشـــغال  شـــؤون  وزارة  أدرجـــت 
خطتها لمشـــاريع الطرق والصرف الصحي 
لألعـــوام مـــن 2022 وحتـــى 2026 لقـــرى 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  الغربيـــة  المنطقـــة 
والتي شـــملت )صـــدد، المالكية، شـــهركان، 
كـــرزكان، اللوزي، دمســـتان( 16 مشـــروعًا، 
بلغـــت كلفـــة ميزانيتهـــا التقديريـــة نحـــو 
15.6 مليـــون دينـــار، لمشـــروعات إنشـــاء 
الطـــرق ورصف الطـــرق الترابيـــة بما فيها 
المناطـــق التـــي ال توجد بهـــا خدمة صرف 
صحي، إضافة إلى إنشاء شبكات الصرف 

أحد المخططات السكنية الحديثة بقرية كرزكانالصحي. )07(

16 مشروعًا للطرق والصرف الصحي على خطة “األشغال”
بكلفة تقدر بـ 15.6 مليون دينار والتنفيذ حتى 2026

جامعة السالم تمنح درجة الدكتوراه 
الفخرية للشيخة رنا بنت عيسى

)07(

 احتفال الجامعة البريطانية بتخريج 94 خريجا وخريجة

الجامعة البريطانية في البحرين... توظيف 80 %
من خريجي الفوج الثاني في مختلف المجاالت

)٠٣(

تكريم الشيخة رنا بنت عيسى في حفل بمقر األمم المتحدة في جنيف

سيدعلي المحافظة

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

صرحـــت اإلدارة التنفيذيـــة لالنتخابـــات 2022 أن مـــا نشـــرته إحـــدى الصحـــف 
المحليـــة فـــي عددها الصـــادر أمس الســـبت حول عـــدد الكتلة الناخبـــة هو غير 
صحيـــح وعـــار من الصحة. ولفتـــت إلى أن عـــدد الكتلة الناخبة ســـيتم اإلعالن 
عنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.وأكدت ضرورة تحري الدقة في النشـــر، واســـتقاء 

المعلومات ذات الصلة باالنتخابات من اإلدارة التنفيذية لالنتخابات.

اإلعالن عن الكتلة الناخبة بعد 4 أيام

سيف: ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في زيادة االدخار والودائع

قـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين والكويت، عبدالرحمن ســـيف إن توقعات الســـوق 
والخبراء الماليين تتجه اآلن إلى أن رفع الفائدة سيستمر حتى نهاية 2023.

وأوضح سيف أن األسعار المتغيرة في الفائدة عامل أساس في تغير العملية االقتصادية 
والتباطؤ في النمو. 

وعن الودائع، قال: “الحظنا زيادة في الودائع في 2020 وقبلها بفترة قصيرة”.
وأوضح أن الجانب اإليجابي في موضوع ارتفاع الفائدة أنه سيساهم في زيادة االدخار 

واإلقبال على الودائع وهذا ما أكدته تقارير مصرف البحرين المركزي.

هبة محسن

)18(

تزكيته رسميا لوالية ثالثة في كونغرس المنامة مطلع فبراير

سلمان بن إبراهيم.. المرشح الوحيد لرئاسة االتحاد اآلسيوي
بـــات رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة هو المرشـــح الوحيد 
لرئاســـة االتحاد القاري للدورة االنتخابية )2023 - 
2027( بعد إغالق باب الترشـــح النتخابات رئاســـة 
وعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد القاري مســـاء 
أمس )الســـبت(، األمر الـــذي يمهد الطريق النتخابه 
رسميا بالتزكية رئيســـا لوالية ثالثة خالل اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة لالتحـــاد القاري الذي ســـيعقد 
األول  يومـــي  المنامـــة  البحرينيـــة  العاصمـــة  فـــي 

)14(والثاني من فبراير المقبل.
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سمو قرينة الملك المعظم تهنئ الشيخة رنا بنت عيسى
”UPEACE“ بمناسبة منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة السالم

بعثت قرينة الملك المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة 
إلـــى األمين العـــام لمجلس التعليم 
األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  العالـــي 
للمرأة الشـــيخة رنا بنت عيسى آل 
خليفة؛ بمناســـبة منحها الدكتوراه 
UP� (الفخرية من جامعة الســـام 
EACE ( كأول امرأة عربية تحظى 

بهذا التقدير رفيع المستوى.
وقالـــت ســـموها إن هـــذا التكريـــم 
يأتـــي في ضوء ما تبذله الشـــيخة 
ومســـاع  مقـــدرة  جهـــود  مـــن  رنـــا 

مســـيرة  فـــي  لإلســـهام  مخلصـــة 
نمـــاء وطننـــا الغالـــي ورفعة شـــأنه 
الصـــورة  يبـــرز  وبمـــا  ومكانتـــه، 
المشّرفة للمرأة البحرينية كشريك 
فاعـــل وجدير في البنـــاء الوطني، 
متمنية لها دوام التوفيق لمواصلة 
العطـــاء وللمزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
في خدمـــة مملكـــة البحرين تحت 
قيادة ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ومساندة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

مناقشة سبل تطوير التعاون العسكري مع باكستان

التقـــى رئيس الحـــرس الوطنـــي الفريق أول 
ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
الخامـــس  الفيلـــق  قائـــد  البحريـــن،  بمملكـــة 
بالجيـــش الباكســـتاني، الفريـــق الركن محمد 
ســـعيد،  وذلك في مقر قيـــادة الفيلق بمدينة 
اإلســـامية  باكســـتان  بجمهوريـــة  كراتشـــي 

الشقيقة.
وأشاد ســـموه بالمستوى العالي الذي وصلت 
إليـــه آفـــاق التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات بيـــن 
الباكســـتاني،  والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس 
مؤكدًا مواصلة الجهود نحو تعزيز العاقات 
البلديـــن  صالـــح  فـــي  يصـــب  بمـــا  الثنائيـــة 

الشقيقين. 
 كما نوقش عدد من المواضيع ذات االهتمام 
المشـــترك وســـبل تطويـــر مســـتوى التعـــاون 
والتنسيق على كافة المستويات العسكرية.

وخـــال االجتمـــاع أطلـــع قائـــد الفيلق ســـمو 
رئيـــس الحرس الوطني علـــى حالة المناطق 
المنكوبة بالفيضانات التي شهدتها باكستان 
في الفترة الماضية وخاصة مقاطعة الســـند 
وجهـــود عمليـــات اإلغاثـــة، كمـــا شـــكر قائـــد 
فيلـــق كراتشـــي المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 

مملكـــة  وحكومـــة  البحرينيـــة  اإلنســـانية 
البحريـــن على الدعم المالـــي للمتضررين من 
الفيضانـــات، مشـــيدا خـــال اللقـــاء بالتعاون 

العسكري المتميز بين البلدين الشقيقين.
كمـــا أّكـــد ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني أن 

جانـــب  إلـــى  دومـــًا  تقـــف  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــقيقة،  االســـامية  باكســـتان  جمهوريـــة 
وذلك ترســـيخًا للعاقات الوثيقة التي تجمع 
بيـــن البلديـــن وشـــعبيهما، معبـــرًا ســـمّوه عن 

مواساته لذوي الضحايا والمصابين.

الصخير - الحرس الوطني

سمو رئيس الحرس الوطني يلتقي قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني بمدينة كراتشي

لندن - بنا

أكد  وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لشؤون المناخ، محمد بن مبارك بن دينة، 
أن مملكة البحرين حريصة على تســـخير 
كافة اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات 
بالشأن البيئي والتغير المناخي من خال 
تعزيز الجهود المشـــتركة، ووضع الحلول 
المتقدمـــة للوصـــول إلـــى األمـــن المناخي 
الـــذي تتطلع إليـــه دول العالم بما يتوافق 

مع أهداف التنمية المستدامة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه مـــع الوزيـــر فـــي 
الحكومة البريطانية  ألوك شارما ورئيس 
لمؤتمـــر  والعشـــرين  السادســـة  الـــدورة 
األطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
اإلطاريـــة بشـــأن تغّيـــر المناخ، فـــي إطار 

زيارته إلى المملكة المتحدة.
وأشار بن دينة إلى جهود مملكة البحرين 
فـــي الحفاظ على األمن البيئي والمناخي 

الحيـــاد  إلـــى  بالوصـــول  التزامهـــا  عبـــر 
الصفـــري بحلـــول العـــام 2060، وتطلعهـــا 
لتخفيـــض االنبعاثـــات بنســـبة 30 % مـــن 
خـــال مبـــادرات إزالـــة الكربـــون وتعزيـــز 
ومضاعفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام  كفـــاءة 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة بحلـــول العام 

2035، والـــذي مـــن المؤمل أيضـــا بحلوله 
أن تتـــم زيادة أشـــجار نبات القـــرم بأربعة 
أضعاف، ومضاعفة عدد األشـــجار بشكل 
عام في البحرين، واالستثمار المباشر في 

تقنيات احتجاز الكربون.
أوجـــه  مناقشـــة  تمـــت  اللقـــاء؛  وخـــال 
التعـــاون بيـــن الجانبين في هـــذا المجال 
بهدف مواجهة تحديـــات التغير المناخي 
االقتصـــاد  وتبّنـــي  البيئـــة  وحمايـــة 
بخطـــط  والمدعـــوم  للكربـــون  الدائـــري 
تحييـــد مختلفة، وتـــّم كذلك اســـتعراض 
اســـتعدادات مملكة البحريـــن وجاهزيتها 
للمشـــاركة في المؤتمر الســـابع والعشرين 
األمـــم  اتفاقيـــة  فـــي  األطـــراف  لـــدول 
المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ 
المزمـــع عقـــده فـــي مدينة شـــرم الشـــيخ 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة في 

نوفمبر المقبل.

نتطلع لخفض االنبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2035... وزير النفط والبيئة:

تسخير كل اإلمكانات وتبادل أفضل الممارسات بشأن التغير المناخي
المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، محافظ 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  العاصمـــة  محافظـــة 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وذلك لمناقشـــة 
الجهود المشـــتركة لمكافحة اإلقامة غير 
النظاميـــة، بحضـــور مديـــر عـــام مديرية 
شرطة محافظة العاصمة العميد إبراهيم 
المســـاعد  والوكيـــل   ، النجـــران  ســـيف 
العميـــد  والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 

عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب الشـــيخ 
بمحافـــظ  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
العاصمـــة، مشـــيدًا بـــدور المحافظـــة في 
خدمـــة األهالي وســـعيها لتوفيـــر أفضل 

الخدمات.
عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ  وأكـــد 

خال االجتماع حرص شـــؤون الجنسية 
مـــع  بالتعـــاون  واإلقامـــة  والجـــوازات 
اإلقامـــات  مكافحـــة  علـــى  المحافظـــات 
غير النظامية، والتأكد من التزام العمالة 
البحريـــن  مملكـــة  وشـــروط  بقوانيـــن 
الخاصـــة باإلقامـــة، والوقـــوف علـــى أية 
مخالفـــات أو إجـــراءات غيـــر قانونيـــة، 
مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم حمات بشكل 
مســـتمر بمختلـــف المحافظـــات للتصدي 

لهذه المخالفات، ويتم اتخاذ االجراءات 
القانونية حيالها.

وأوضـــح وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة أنه سيتم 
التنســـيق مـــع محافظة العاصمـــة لزيادة 
الحمات التفتيشية في مختلف مناطق 
المحافظـــة، منوهًا إلـــى أهمية دور أفراد 
المجتمـــع فـــي دعـــم هذه الجهـــود لوقف 

هذه الممارسات غير القانونية.

تنظيم حمالت تفتيش مستمرة في مختلف المحافظات

“الجنسية والجوازات”: نحرص على مكافحة اإلقامات غير النظامية

الجامعات مراكز تنوير وإشعاع
ربما يكون الحديث مناسًبا ونحن نخطو أولى خطوات العام األكاديمي الجديد، لقد قالها 
ميثــاق العمــل الوطنــي واضحة في ديباجــة ال تخطئها عين، أن الجامعات مراكز إشــعاع 
علمي وحضاري، وحتى تصبح ذلك، انطاًقا من األساس البنيوي الذي تم بناًء عليه منح 
الترخيص بإنشاء الجامعات األهلية والخاصة، البد إًذا من أن تكون جامعاتنا بحق مراكز 
إشــعاع علمي وتنويري وحضاري، وحتى تصبح كذلك ال يجب أن نخلط الحابل بالنابل، 
وأن نركن إلى االستســهال ونحن نســعى لكي يكون التميز واإلبداع هو حجر الزاوية في 

العمل األكاديمي.
وبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن من الزمان أعتــرف بأننا حققنــا جزئًيا الشــق التنويري فيما 
يتعلــق بالعلــوم، بالتقنيــة، بالتكنولوجيــا التــي تمكننــا مــن إجــادة اســتخدامها بــل ومــن 
تطويعهــا فــي إيجاد حلــول برمجية لكل ما يصادفنا من مشــاكل حياتية وآخرها وأهمها 
ما تعرض له الوطن من هجمة جائحية شرسة مازلنا نعاني من تداعياتها ربما حتى اآلن.

وللحق أقول: إن ما تحقق كان بفضل البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة لنا 
حتــى جعلــت من فضــاء االنترنت واقًعا متاًحا لجميع المؤسســات وبتكاليف في متناول 

اليد.
لكــن ســؤال اللحظــة هو: هل حققنــا ذلك فيما يتعلق بــاآلداب والفنون، بالقصــة والرواية 

والشعر والموسيقى؟
وللتاريخ أعترف: إننا ولألسف الشديد لم نحقق في هذا المضمار الصعب ما نصبو إليه، 
صحيــح أننــا نمتلــك من المبادرات والكوادر ما هو كفيل بأن تكون ضربة البداية مبشــرة، 
لكــن الصحيــح أيًضا أن المشــوار طويــل؛ كونه يعتمد على القدرات شــديدة الخصوصية، 
علــى األعمــال الذاتيــة، واإلبداعــات الفرديــة، و.. نظــًرا ألن اإلبــداع ال ُيــدرس، لكــن يمكن 
التحريــض عليــه، وأن التميــز ال تتوفــر لــه بروتوكــوالت يمكــن االســتعانة بهــا، لكن يمكن 
التوجــه إليــه، فإننــا نــرى بأن االحتــكاك المعرفي هــو الذي يولــد إبداًعا، والتنــوع الثقافي 
يحفــز علــى التميــز واإلضافــة، والتواصــل الممســرح علــى أرض الواقــع هــو الــذي يدفــع 

بالمواهب لكي تتألق، وبالخبرات لكي تجد لها مكاًنا تحت الشمس في جامعاتنا.
منــذ أيــام اســتمعت إلى برنامج إذاعــي يتحدث فيه بعض أدبائنا عــن دور الجامعات في 
هــذا المضمــار، وقــرأت فــي أكثــر مــن صحيفة وأكثــر من موقــع الكتروني معتبــر عن دور 
الجامعــات ورســالتها فــي خلق مناخ يحض على اإلبداع، ويحــرض على التفكير، ويصنع 

من أجيالنا الطالعة شعراء وأدباء وفنانون في جميع مجاالت اإلبداع.
هي صناعة با دخان، وبناء من دون ضجيج، وتشكيل أذواق من دون تكلفة، إنها النقلة 
النوعيــة القادمــة فــي جامعاتنا، الربط الدقيق بين ما حققته العلوم، وما يجب أن تحققه 
الفنــون واآلداب، مــا أنجزتــه التقنية الفارقة وما ينبغي أن تنجزه المواد النظرية بحســها 

الرؤيوي، ووصفها البهيج، ووضعها الذي ال تحسد عليه.
كيــف يمكــن أن تنضــم جامعاتنا إلــى مصاف المبدعين وليس المتحققين فحســب؟ كيف 

يتسنى لنا إخراج أجيال على درجة عالية من التألق والتميز وصناعة الحضارة؟
إن األمــم التــي تحققــت لم تتخل عــن الكتاب لصالح الهاتف الذكي، ولــم تترك القلم ألنها 
تتقن التعامل مع الحاسوب، ولم تلِق بالمسطرة “حرف تي” إلى الجحيم ألن التكنولوجيا 

الفارقة والذكاء االصناعي يمكن أن يحقق لنا كل شيء.
هــذه هــي الحالــة االســتثنائية للدمــج بيــن مــا كنــا فيه وما نســعى لكــي نكون عليــه، بين 
األمــس واليــوم وصــواًل للغد الســعيد والمســتقبل المشــرق الجميل، فهل تتحقــق اآلمال؟ 

سؤال مطروح للمناقشة، ودور مطلوب من الجامعات.

د. عبداهلل الحواج

المنامة - “دراسات”

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، مـــع جاكـــي روزن، عضو مجلس 
ميلـــر- ومارينيـــت  األميركـــي،  الشـــيوخ 

ميكـــس، عضو مجلس النواب األميركي، 
إلـــى  الرســـمية  وذلـــك بمناســـبة زيارتـــه 
العاصمـــة األميركيـــة واشـــنطن. وخـــال 
االجتمـــاع، أكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
مملكـــة  حـــرص  السياســـية  للشـــؤون 
البحرين على تعزيز التعاون بين البلدين 

الصديقيـــن إلى جانب تنســـيق المواقف 
الدبلوماسية في إطار الحرص المشترك 
ودعـــم  والســـام  األمـــن  ترســـيخ  علـــى 
أهداف التنمية المســـتدامة في المنطقة 
أعضـــاء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن  والعالـــم. 
الكونجـــرس األميركي عـــن تقديرهم لما 
تشـــهده عاقات البلدين من تقدم ونماء 
وحـــرص دائـــم علـــى ترســـيخ التســـامح 
والســـام اإلقليمـــي والعالمـــي، متمنيـــن 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

تنسيق المواقف الدبلوماسية بين المنامة وواشنطن

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  وقـــع 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات” اتفاقيـــة تعـــاوٍن مـــع مركـــز 
والمقـــارن  الدولـــي  القانـــون  أبحـــاث 
الروســـي في عاصمة جمهورية روسيا 
اإلتحاديـــة موســـكو، فـــي إطـــار جهود 
المركـــز لتوســـيع شـــراكاته البحثية مع 
مختلـــف مراكـــز الفكـــر حـــول العالـــم، 
وجـــاء توقيـــع المذكـــرة علـــى هامـــش 
لمنتـــدى  “دراســـات”  وفـــد  مشـــاركة 
2022م،  العالمـــي  المالـــي  “إكيوميـــن” 
الـــذي ُعقد فـــي الفترة مـــن 28 إلى 30 

سبتمبر.
وقد وقع االتفاقية عن مركز “دراسات” 
حمد العبدهللا المدير التنفيذي للمركز، 

ســـوروكوفايا  ســـالوغينا  وإيكاترينـــا 
المديـــرة العامة لمركز أبحـــاث القانون 
مـــن  كٍل  بحضـــور  والمقـــارن،  الدولـــي 
الشـــيخة نيلـــة بنـــت علـــي آل خليفـــة، 
والمعرفـــة،  االتصـــال  إدارة  مديـــرة 
واألســـتاذة إجـــال عيســـى بوبشـــيت، 
مديرة إدارة االستطاعات والرأي في 
“دراســـات”.  وأكـــدت اتفاقيـــة التعاون 
حـــرص المركزين على تعزيـــز التعاون 
البحثـــي، وتبادل اإلصـــدارات، وإقامة 

الفعاليـــات والندوات المشـــتركة حول 
ذات  والمجـــاالت  القضايـــا  مختلـــف 
االهتمـــام المشـــترك. فيمـــا اســـتعرض 
المنتدى الذي حضر جلساته وفد مركز 
“دراســـات” عددا مـــن الموضوعات من 
بينها تغير المناخ، واقتصاديات التنوع 
المســـتدامة  والتنميـــة  البيولوجـــي، 
للمـــدن والعالـــم، ودور المـــرأة في دفع 
التنمية المستدامة، والتعليم المستمر، 

وغيرها من القضايا المهمة.

شراكة بحثية وإقامة فعاليات بشأن مختلف القضايا

تعاون بين “دراسات” و“مركز أبحاث القانون الدولي الروسي”

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم عبر 
حســـابها الرســـمي على “االنستغرام” 
المواعيـــد  حجـــز  تدشـــينها  عـــن 
إلكترونيًا لمركـــز خدمات المراجعين 
وذلـــك بـــدًءا مـــن اليـــوم األحـــد  عبر 

.Skiplino تطبيق
لهـــذه  تدشـــينها  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الخدمـــة يأتـــي فـــي إطـــار اهتمامهـــا 
مســـتوى  تطويـــر  علـــى  وحرصهـــا 

خدماتها المقدمة للجمهور.
وذكرت “ســـيكون على كل من يرغب 
المراجعيـــن  خدمـــات  مركـــز  بزيـــارة 
عيســـى،  بمدينـــة  الـــوزارة  بمبنـــى 
حجزالموعـــد الـــذي يناســـبه عبر هذا 
التطبيق المتاح عبر األجهزة الذكية”.

حجز مواعيد 
“المراجعين” في 

“التربية” إلكترونيًا
محرر الشؤون المحلية

محمد بن دينة
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البريطانيـــة  الجامعـــة  احتفلـــت 
بتخريج 94 خريجا وخريجة، وهي 
الدفعـــة الثانيـــة التـــي تتخـــرج مـــن 
الجامعـــة منـــذ تأسيســـها فـــي العام 

 .2018
اعتزازهـــا  عـــن  الجامعـــة  وأعربـــت 
وفخرهـــا بـــأن 80 %  مـــن خريجيها 
تـــم توظيفهـــم فـــور تخرجهـــم فـــي 
القطـــاع  فـــي  مختلفـــة  وظائـــف 
الحكومـــي والخـــاص، ما يـــدل على 
قوة المخرجات التعليمية للجامعة.

وقد احتفلـــت الجامعة بتخريج 94 
خريجا وخريجة نجحوا في اجتياز 
متطلبـــات التخـــرج، حيـــث حرصت 

الجامعة على إعدادهـــم وتزويدهم 
مختلـــف  فـــي  والمعرفـــة  بالعلـــم 

التخصصات التي تقدمها.

تأهيـــل  علـــى  الجامعـــة  وتحـــرص 
الطلبـــة قبـــل تخرجهـــم، مـــن خـــال 
ليصبـــح  العمـــل،  لســـوق  إعدادهـــم 

الخريج مرغوبا به في سوق العمل؛ 
لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن مســـتوى علمـــي 

وعملي.

جميـــع  الجامعـــة  رئيـــس  وهنـــأت 
تخرجهـــم،  بمناســـبة  الخريجيـــن 
إلـــى أن الجامعـــة فخـــورة  مشـــيرة 

بتخريـــج كوكبة جديـــدة من الطلبة 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى زمائهـــم فـــي 
مجاالت العمـــل المختلفة، ليخدموا 

مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة.
فـــي  البريطانيـــة  الجامعـــة  وتقـــدم 
البحريـــن برامـــج أكاديميـــة مطابقة 
تماًمـــا لتلـــك التي تقدم فـــي جامعة 
ســـالفورد، حيـــث تقـــدم برامـــج في 
كلية إدارة األعمال، وكلية الهندســـة 
والبيئـــة المبنيـــة، وكليـــة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
يذكر أن الجامعة تأسست في العام 
2018 بالشراكة مع جامعة سالفورد 
في مانشســـتر، وهي تمنح شهادات 
البكالوريوس البريطانية في الباد.

الجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية في البحرين...
توظيف 80 % من خريجي الفوج الثاني في مختلف المجاالت



شـــهد محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
بـــن  بـــن علـــي  الشـــيخ خليفـــة  ســـمو 
خليفـــة آل خليفة، اللقـــاء الذي نظمته 
المحافظة بالتزامن مع مناســـبة اليوم 
العالمي للمســـنين تحت شعار )مرونة 
المسنات ومساهماتهن( والذي يوافق 
األول مـــن أكتوبر مـــن كل عام، وذلك 
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية 
وجمعيـــة الحكمـــة للمتقاعديـــن، إلـــى 
جانـــب عدد مـــن دور الرعاية، وبهدف 
تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات 
األهليـــة ومؤسســـات المجتمع المدني 

التابعة للمحافظة.
وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
تولي اهتمامـــا بالغا برعاية الوالدين، 
انطالقا من مبدأ الشراكة المجتمعية 
هـــذه  مـــع  المجتمعـــي  والتكافـــل 
لجهودهـــم  وعرفانـــا  تقديـــرا  الفئـــة، 
وعطاءاتهـــم التـــي بذلوهـــا فـــي بناء 
نهضتـــه،  فـــي  واالســـهام  المجتمـــع 
منوهـــا ســـموه بـــأن صـــروح الوطـــن 
تعد شـــاهدا على جهـــود وتضحيات 
كبار الســـن، مؤكـــدا أن االحتفاء بهم 
يعد أولوية لدى المحافظة كشريحة 

هامة من األهالي والمواطنين.
ونـــوه ســـمو المحافظ بـــأن مثل هذه 
أهـــداف  تجســـد  المثمـــرة  اللقـــاءات 
وتقديـــر  اإلنســـاني  العمـــل  وغايـــات 
عطاء اآلباء واألجداد واالعتزاز بهم، 
من منطلق إدماج هـــذه الفئة الغالية 
علـــى قلـــوب الجميـــع فـــي المجتمـــع 
وتوثيق الصلـــة بينهم، داعيا الجميع 
إلى اســـتمرار تميزهـــم وعطائهم في 

خدمة الوطن والمواطن.
إدارة  مديـــرة  ألقـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الرعايـــة االجتماعية بـــوزارة التنمية 

االجتماعيـــة هـــدى الحمود، أشـــادت 
الكريمـــة  اللفتـــة  بهـــذه  مـــن خاللهـــا 
مـــن قبـــل ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة تقديـــرا لكبـــار الســـن مـــن 
الوالديـــن،  رعايـــة  دور  منتســـبي 
واالحتفاء بهـــذه المناســـبة العالمية، 

حيث تعزز هذه المناسبة في كل عام 
على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية 
والتواصل ما بين الجهات الحكومية 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ومـــا 
توليـــه الـــوزارة مـــن اهتمـــام ودعـــم 
متواصـــل لفئـــة كبـــار الســـن وتوفير 

كافـــة المتطلبات التي تكفل خدمات 
كعنصـــر  دورهـــم  وتعزيـــز  الرعايـــة 

أساسي في المجتمع.
ســـمو  تســـلم  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
محافظ المحافظـــة الجنوبية دروعا 
المنـــار  دار  مـــن  تذكاريـــة  وهدايـــا 

عبـــدهللا  ونـــادي  الوالديـــن،  لرعايـــة 
بن يوســـف فخـــرو لرعايـــة الوالدين 
وجمعيـــة الحكمـــة للمتقاعدين، ودار 
والجمعيـــة  الوالديـــن،  لرعايـــة  البـــر 
تقديـــرا  المـــرأة،  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فـــي دعـــم مختلـــف  لجهـــود ســـموه 

المناســـبات واللقاءات الموجهة لفئة 
رعايـــة الوالديـــن، كمـــا قـــدم ســـموه 
الشـــيخ  لمؤسســـة  تذكاريـــة  هديـــة 
عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالدين 
فـــي  المبذولـــة  بجهودهـــم  عرفانـــا 

خدمة شريحة كبار السن.
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ياسمين علي

اهتمام بالغ برعاية الوالدين تقديًرا لجهودهم في بناء المجتمع
صروح الوطن شاهدة على تضحيات كبار السن... سمو محافظ الجنوبية:

تزامنـــًا مع “أكتوبر الوردي” أو باألحرى شـــهر 
التوعيـــة بشـــأن ســـرطان الثدي لدى النســـاء 
وتســـليط الضوء على أهمية إجراء الفحص 
بوقت مبكر وصوالً إلى معرفة طرق الوقاية 
منـــه، تحولـــت هويـــة كثيـــر مـــن الحســـابات 
الموجودة على منصات التواصل االجتماعي 
إلى اللون الوردي، بما في ذلك هوية منصات 
مـــع شـــهر  تزامنـــًا  الرقميـــة  البـــالد  صحيفـــة 
التوعيـــة وإلطالقهـــا حملـــة للتوعيـــة بأهمية 

الفحص المبكر عن سرطان الثدي.

منصات “^” تتوشح بالوردي

الحسن يترأس اجتماعين تنسيقيين للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
إعداد المشروعات الرامية لتعزيز األمن في مكافحة اإلرهاب

ترأس العميد فواز حســـن الحسن آمر 
األكاديمية الملكية للشرطة اجتماعين 
تنســـيقيين للخطـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنسان بمملكة البحرين 2022-2026 

بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وفـــي مســـتهل االجتماعيـــن، أكـــد آمر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة أن عقد 
هذيـــن االجتماعيـــن يأتـــي بنـــاًء على 
المحور األول مـــن البرنامج التنفيذي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  بالخطـــة  الخـــاص 
االنســـان، حيـــث تضمن الهـــدف األول 
تكليـــف األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
كجهة رئيسية بإعداد برنامج تدريبي 
لبناء القـــدرات الخاصة بإنفاذ القانون 
والعدالـــة اإلصالحيـــة، وجـــاء الهدف 
كجهـــة  األكاديميـــة  بتكليـــف  الثانـــي 
رئيســـية، بإعـــداد مشـــروعات لتعزيـــز 
األمن فـــي مكافحة اإلرهاب في إطار 
احترام حقوق اإلنسان على أن تكون 
المؤشـــرات من خالل برامج التدريب 
والمساهمة في جهود التعاون الدولي 

للتصدي للجريمة اإلرهابية.
وعقـــد االجتمـــاع األول تحـــت عنوان 
والسياســـية”،  المدنيـــة  “الحقـــوق 
ويهدف إلى مســـاهمة جميع الشركاء 
في إعداد البرنامج التدريبي للخروج 
برؤيـــة موحـــدة تضمـــن تحقيـــق كل 
األهـــداف المأمولـــة مـــن تنظيـــم هـــذا 

فعليـــة  تنميـــة  وتحقيـــق  البرنامـــج، 
لبنـــاء القدرات الخاصة بإنفاذ ســـيادة 
القانـــون والعدالـــة اإلصالحيـــة، حيث 
وحـــدة  بمشـــاركة  االجتمـــاع  جـــاء 
العـــدل  وزارة  الخاصـــة،  التحقيـــق 
واالوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 
المؤسســـة  والجريمـــة،  بالمخـــدرات 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء االجتماع الثاني بعنوان “تدعيم 
اســـتخدام  وتعزيـــز  الدولـــي  الســـالم 
وزارة  بمشـــاركة  الســـلمية”  الوســـائل 
الخارجيـــة، ومكتـــب األمـــم المتحـــدة 
والجريمـــة،  بالمخـــدرات  المعنـــي 
ويهدف إلى إعداد مشـــروعات لتعزيز 

األمن فـــي مكافحة اإلرهاب في إطار 
احترام حقوق اإلنسان، وصياغة إطار 
عام يمكن من خالله طرح مشروعات 
وطنيـــة قـــادرة علـــى تدعيـــم الســـالم 
الدولـــي، وتعزيز اســـتخدام الوســـائل 
السلمية، وصياغة رؤية موحدة يمكن 
موافاة األجهـــزة الحكومية المختصة 

بها.
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المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

خليفـــة  إبراهيـــم  العقيـــد  تـــرأس 
الذوادي مدير إدارة التعاون األمني، 
وفـــد وزارة الداخليـــة المشـــارك في 
المعنيـــة  للجنـــة  الثانـــي  االجتمـــاع 
وزراء  مجلـــس  أنظمـــة  بمراجعـــة 
الداخليـــة العـــرب، والـــذي عقد بمقر 
األمانـــة العامـــة للمجلس في تونس 

الشقيقة.
وخـــالل االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض 
النظام األساســـي واألنظمة األخرى 
اقتراحـــات  ومناقشـــة  للمجلـــس، 
تلـــك  بتعديـــل  األعضـــاء  الـــدول 
األنظمة بما يتوافق مع المستجدات 

في مجال عمل المجلس.

يحتضن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث، أولـــى أمســـياته الغنائيـــة مـــع 
الصوليســـت األوبرالية المصرية ياسمين علي التي 
ستشـــدو بروائع األغاني الكالسيكية في “ليلة حب 
وإبـــداع”، يأتـــي ذلك ضمـــن الموســـم الثقافي “قف 
علـــى ناصية الحلـــم وقاتل”، يوم اإلثنيـــن 3 أكتوبر 

2022، عند الساعة 8 مساًء، في مقر المركز.

تعمـــل  مغنيـــة مصريـــة،  علـــي  ياســـمين  أن  يذكـــر 
فـــي  وممثلـــة  المصريـــة  األوبـــرا  بـــدار  صوليســـت 
فرقـــة الفنـــان محمـــد صبحـــي، نالـــت علـــى العديد 
مـــن التكريمات منهـــا جائزة د. أحمـــد زويل )جائزة 
اإلبـــداع الفني كأفضل صوت بدار األوبرا المصرية، 
)ولها العديد من األعمال الفنية ومشاركات مختلفة 
فـــي العديد مـــن الحفالت، كما ســـبق لها وشـــاركت 
في مواســـم مركز الشـــيخ إبراهيم خالل الســـنوات 

الماضية.

البحرين تشارك باجتماع لجنة 
مراجعة أنظمة مجلس وزراء الداخلية

المصرية ياسمين علي تحيي أولى أمسيات مركز الشيخ إبراهيم

منال الشيخ



وأكـــد آل عباس اســـتمرارية منهجيته 
والخطـــى فـــي فتـــح أبـــواب التعـــاون 
بيـــن الجميع، مبيًنـــا أن كل اإلنجازات 
الســـابقة إنمـــا تحققـــت بفضـــل تعاون 
الجميع من أهالي الدائرة والمؤسسات 
األهليـــة من جانب، والمســـؤولين في 

الجهات الرسمية من جانب آخر.

ملف اإلسكان 

ونـــوه آل عبـــاس إلـــى أنـــه مـــع طـــرح 
الملفات المعيشـــية واالقتصادية التي 
تسهم في رفع مستوى دخل المواطن 
مـــع  المعيشـــية  ظروفـــه  وتحســـين 
التركيـــز علـــى قضايا اإلســـكان، حيث 
بلغـــت نســـبة طلبـــات ملـــف العاطلين 
وملف اإلسكان إلى 70 % من مجموع 
كل الطلبـــات التـــي تـــم اســـتالمها من 
المواطنيـــن، وهو مـــا يجعل من العمل 
علـــى ملف اإلســـكان وملـــف العاطلين 
ضرورة وأولوية قصوى ألجل تحقيق 
المكتســـبات  مـــن  ممكـــن  قـــدر  أكبـــر 
للمواطـــن البحرينـــي، مع عـــدم إغفال 
العمـــل على باقـــي الملفـــات والقضايا 
والرقابيـــة واالجتماعيـــة  التشـــريعية 

واالقتصادية.
حصـــول  أن  عبـــاس  آل  وأضـــاف 
المواطـــن وأســـرته على “بيـــت العمر” 
لـــه أولويـــة قصـــوى لمـــا لـــه مـــن أثـــر 
جوهري وكبير على كل أفراد األســـرة 
العمـــل  يكـــون  وســـوف  ومســـتقبلها، 
أكثـــر تركيـــًزا علـــى هـــذا الملـــف مـــن 
خـــالل الدفـــع بالحلول التـــي تقلل من 
عدد ســـنوات االنتظار والحرص على 
المشـــروعات  فـــي  الشـــفاف  التوزيـــع 
فـــي  اإلســـراع  وكذلـــك  اإلســـكانية 
توفيـــر الخدمات اإلســـكانية للحاالت 
اإلنســـانية ومعالجـــة أســـباب حرمـــان 
المستحقين من الخدمات اإلسكانية.

ملف الصيادين 

وقال آل عباس إن برنامجه االنتخابي 
يعتبر برنامًجا شمولًيا مدعًما بالخبرة 
والتجربة التي اكتســـبها خالل الفصل 
التشـــريعي الخامس، والتي نجح من 
خاللها آل عباس في كسب العديد من 
اإلنجـــازات اســـتفاد منهـــا المواطنون 
الرقابـــي  والـــدور  دائرتـــه  أبنـــاء  مـــن 
والتشـــريعي شـــمل جميـــع المواطنين 
ومنهـــا ما هو متعلق بملـــف الصيادين 
منـــع  قـــرار  بوقـــف  المطالبـــة  حيـــث 
البحارة مـــن اإلبحار وصيـــد الروبيان 
للصياديـــن  نموذجـــي  مرفـــأ  وإنشـــاء 
المحترفيـــن والهـــواة فـــي مجمع 624 
بالعكر الغربي وإنشاء مرسى لمواقف 
القوارب في ســـاحل في ذات المجمع، 
وإدراج الصياديـــن ضمن مظلة الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي وكذلـــك 
إعادة تقديم الدعم من تمكين وصرف 

معونـــة الغالء لهم وتعويـــض البحارة 
حضورهـــم  إلغـــاء  مـــن  المتضرريـــن 
الســـابقة والكثيـــر مـــن المنجـــزات في 
هـــذا الملـــف. وأشـــار آل عبـــاس إلـــى 
أن الصيـــاد البحرينـــي ومهنـــة الصيـــد 
هـــي محـــط اهتمـــام حكومـــي، لكونها 
مهنـــة تراثيـــة توارثتها األجيـــال، وأن 
الحرص علـــى اســـتمراريتها يأتي من 
بـــاب توجيهـــات عاهل البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، الـــذي دعا لالهتمـــام بهذه 

المهنة ومن يمتهنها.
وأوضـــح آل عبـــاس أن مشـــكلة المنع 
كانـــت تؤرق البحارة المتفرغين وغير 
المتفرغين على حد ســـواء، حيث إنها 
كانـــت من جانـــب مؤثـــًرا ســـلبًيا على 
مصـــدر رزق البحارة مـــن الفئتين، كما 
البحـــارة  يتهـــدد  المنـــع كان  قـــرار  أن 
المتفرغين لكونهم مضطرين للدخول 
للبحـــر بشـــكل فـــردي بنـــاء علـــى هذا 
القرار، ما يهدد سالمتهم خالل عملية 
الصيد، خصوًصا في الحاالت الطارئة 
إذا ما كان إبحارهم من دون مساعد.

ملف العاطين والعقود المؤقتة

وأضـــاف آل عبـــاس أن حركـــة النائب 

البرلمانية تتطلب جهًدا مضاعًفا حتى 
يتم إعادة تشـــكيل دائرتـــه من ناحية 
الخدمـــات والتشـــريعات بمـــا يتـــالءم 
وتطلعـــات المواطنيـــن، وقد ســـاهمت 
فيمـــا يتعلـــق مثـــااًل بملـــف العاطليـــن 
فـــي العديـــد مـــن المقترحـــات أهمهـــا 
تثبيت أصحـــاب العقـــود المؤقتة في 
القطـــاع العـــام وعـــدد مـــن الـــوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة، وبحرنة قطاع 
األسنان في القطاعين العام والخاص 
واســـتبدال العمالـــة األجنبيـــة بعمالـــة 
الجهـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  بحرينيـــة 
الحكومية موضًحا أن ملف التوظيف 
للعاطلين البحرينيين بات حماًل كبيًرا 
للتضخـــم الكبير الحاصـــل بأعدادهم، 
من جميع التخصصات والمســـتويات 
العلمية، وأنه يجب أن يتحلى الجميع 
بـــروح اللحمـــة الوطنية عبـــر التكاتف 
وتكثيـــف الجهود لحلحلـــة هذا الملف 
مبيًنـــا أن مـــن أبـــرز حســـنات تشـــكيل 
بحرنـــة  ملـــف  فـــي  التحقيـــق  لجنـــة 
الوظائـــف والتـــي متوقـــف دعمها عبر 
الموافقة على تشكيلها هو أنها أفضت 
إلى بروز وجهـــات نظر جميع الجهات 
بشـــكل منهجـــي وواضـــح بخصـــوص 
ملف العاطلين عـــن العمل، األمر الذي 

جعل مـــن أدبيات لجنـــة التحقيق في 
بحرنة الوظائف مصـــدًرا مهًما للعديد 
الحلـــول  بشـــأن  النظـــر  مـــن وجهـــات 
الممكنـــة والفاعلـــة لمشـــكلة البطاقـــة 
جنًبـــا إلى جنب إنها كانـــت في حينها 
فرصة للحوار بين األطراف المتباعدة 
بشـــأن ملـــف البحرنـــة بين مؤيـــد لكل 
سياســـات البحرنـــة وبين مـــن يرى أن 
فكـــرة البحرنـــة قـــد تكـــون لهـــا آثارها 
الســـلبية الجانبيـــة التي يجـــب التنبه 
لـــه، بيـــن هـــذا وذاك أتـــت المقترحات 
التي قدمت إلـــى الحكومة في حينها 
لتكـــون الجســـر الـــذي تعبـــر منـــه هذه 
التنفيـــذ  حيـــز  إلـــى  المختلفـــة  اآلراء 
والتطبيق العملـــي، خصوًصا أن هناك 
أولويـــات البـــد من الســـعي ألجلها في 
ملـــف العاطليـــن ال يمكـــن بـــأي حـــاٍل 
مـــن األحـــوال إال اإلتيـــان بهـــا، كملـــف 
العقود المؤقتة في الوزرات والجهات 

الرسمية.

أربع سنوات سمان 

كمـــا عبـــر النائـــب عمـــار آل عباس عن 
خـــالل  مســـيرته  بشـــأن  انطباعاتـــه 
الفصـــل التشـــريعي الخامس وذكر أن 
أدوار انعقـــاد األربـــع الســـابقة والتـــي 

كانـــت مليئـــة بالكثيـــر مـــن التجـــارب 
انعكـــس  التـــي  الرئيســـة  والمحطـــات 
أثرهـــا علـــى كيفيـــة النظر إلـــى جميع 
الملفـــات األخرى وطريقـــة العمل فيها 
الذي يتطلب جهوًدا متواصلة السيما 
عمـــل اللجـــان، لذلـــك كان مـــن المهـــم 
جًدا اســـتخدام كل األدوات البرلمانية 
المتاحـــة للنائـــب والتـــي مـــن أبرزهـــا 
تقديـــم مقترحـــات برغبـــة أو تقديـــم 
األسئلة النيابية فضاًل عن المناقشات 

العامة.
واستطرد آل عباس بشأن تجربته في 
العمـــل البرلمانـــي التي جعلتـــه يخرج 
بقناعة أساسية ورئيسة وهي التعاون 
مـــع جميـــع األطـــراف والوقـــوف على 
أرضية مشـــتركة الذي ســـاهم بشـــكل 
مباشـــر في تحقيق المنجزات، مضيًفا 
أن دوره الرقابـــي ال يتعارض مع مبدأ 
التعـــاون بين النواب والحكومة فضاًل 
عـــن أن التعـــاون بين النواب أنفســـهم 
والـــذي خلـــق زخًمـــا كبيـــًرا وقوًيا لكل 
الملفـــات وجعلهـــا تتحـــرك مـــن دائـــرة 
توجيـــه أصابـــع االتهـــام واللـــوم إلـــى 

دائرة تضافر الجهود وحلحتها.

تطلعات الدور المقبل

وأوضـــح النائـــب عمـــار آل عبـــاس أن 
الفصـــل  عمـــر  مـــن  المقبلـــة  المحطـــة 
أهـــم  تحمـــل  الســـادس  التشـــريعي 
الملـــف  طليعتهـــا  وفـــي  الملفـــات، 
االقتصـــادي الـــذي تتفـــرع منـــه بقيـــة 
كملـــف  األخـــرى  المهمـــة  الملفـــات 
اإلســـكان وملف العاطليـــن، واألولوية 
للملـــف  هـــي  المقبلـــة  الفتـــرة  خـــالل 
التـــي  بالحلـــول  والدفـــع  اإلســـكاني 
االنتظـــار  ســـنوات  عـــدد  مـــن  تقلـــل 
الشـــفاف  التوزيـــع  علـــى  والحـــرص 
للمشـــروعات اإلسكانية واإلسراع في 
توفيـــر الخدمات اإلســـكانية للحاالت 
أســـباب  معالجـــة  وكذلـــك  اإلنســـانية 
حرمـــان المســـتحقين مـــن الخدمـــات 

اإلسكانية.
وختـــم آل عباس بملـــف العاطلين عن 
العمـــل وذكـــر أن العمل ســـوف يتوجه 
نحـــو 4 محـــاور كذلـــك فـــي مقدمتهـــا 
تعزيـــز مكانـــة البحرينـــي فـــي ســـوق 
فـــي  البحرينييـــن  وتوظيـــف  العمـــل، 
جميـــع القطاعـــات واســـتبدال العمالة 
األجنبيـــة بالعمالـــة البحرينية، وأخيًرا 
تثبيـــت الموظفيـــن العامليـــن بعقـــود 

مؤقتة في القطاع الحكومي.

local@albiladpress.com

األحد 2 أكتوبر 2022 - 6 ربيع األول 1444 - العدد 5101
05

ملفا اإلسكـان والعاطليـن ِقبلتنا في المجلس المقبــل
سياسة األبواب المفتوحة والتواصل مع المواطنين أثبتت جدارتها... آل عباس:

بدر الحايكي

بلغت نسبة طلبات 
ملف العاطلين 
وملف اإلسكان 

إلى 70 %

تثبيت أصحاب 
العقود المؤقتة 

في القطاع 
العام

تعــزيـــــز 
مكانـــــة 

البحريني في 
سوق العمل

معالجة أسباب 
حرمان المستحقين 

من الخدمات 
اإلسكانية

أعلن النائب عمار آل عباس ترشحه لدورة برلمانية جديدة في تاسعة العاصمة، 
مشــيًرا إلــى أن التجربــة أثبتــت خــال الــدورة الســابقة أن التواصــل المباشــر 
بيــن الجهــات المعنيــة فــي مختلــف القضايــا هــو أحــد أهــم مفاتيــح حــل شــؤون 
واحتياجــات المواطنيــن وقضاياهــم باختافهــا فــي جميــع الــوزارات والجهــات 
المعنيــة، مبيًنــا اســتمراره فــي فتــح أبــواب التواصــل المباشــر بيــن المســؤولين 
واألهالي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويكون باًبا لتحقيق مطالب 

المواطنين واحتياجاتهم وحل القضايا العالقة التي تمس حياة المواطنين.



منال الشيخ

أكـــد المديـــر اإلقليمـــي لمكتـــب 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
القاضي  والمخدرات  بالجريمة 
حاتـــم علـــي خـــال مشـــاركته 
العقوبـــات  “قانـــون  بمؤتمـــر 
تجربـــة  البديلـــة:  والتدابيـــر 
نوعية فـــي التشـــريع الجنائي” 
نيابة عن المنسق المقيم لألمم 
المتحدة فـــي مملكـــة البحرين 

تطور الشراكة مع مكتب األمم 
بالجريمـــة  المعنـــي  المتحـــدة 
مملكـــة  فـــي  والمخـــدرات 

البحرين.
وسجل تشـــريفه بالتواجد في 
هذا المؤتمر بعيًدا عن الحضور 
البروتوكولـــي كونه ليس ممثًا 
شـــريك  إنمـــا  المتحـــدة  لألمـــم 

لمملكة البحرين.

علــي: وجودنـــا تشريـــف كبيــــر 
بعيــــــًدا عــــن البروتوكــــول

أكد رئيس جمعيـــة المرصد لحقوق 
اإلنســـان محســـن الغريري بتصريح 
خـــاص علـــى أن “قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة: تجربـــة نوعيـــة 
في التشـــريع الجنائي”، مشـــيًرا إلى 
أن المؤتمـــر الذي تنظمه المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان يعكـــس 
مـــا وصلـــت إليـــه مملكـــة البحريـــن 
مـــن تطـــور وتقـــدم فـــي منظومتهـــا 

التشريعية”.
ونوه إلى أن هذا القانون ساهم في 
جعـــل مملكـــة البحرين ســـباقة على 

مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن هناك أهمية بالغة ألن 
يكون المؤتمر دولًيـــا ومنها التعرف 
ونقـــل  أخـــرى  دول  تجـــارب  علـــى 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن إلـــى هذه 

الدول.
المؤتمـــر  الغريري”كـــون  وأوضـــح 
جـــاء بعد فتـــرة من صـــدور القانون 
وتطبيقـــه فبا شـــك يعكـــس أهمية 
ال  بحيـــث  الحقوقيـــة  المؤسســـات 
بدراســـة  محصـــوًرا  دورهـــا  يكـــون 

التشـــريعات قبل صدورها فحســـب 
وإنما بعد صدورها، وكذلك التعرف 
علـــى كيفية تطبيـــق القانون ونقاط 

القوة والضعف”.
وأنهـــى حديثـــه بالقـــول، “أعتقد إن 
األهميـــة  فـــي  غايـــة  العمـــل  أوراق 
في ســـبيل الخـــروج بتوصيات يتم 

تطبيقها على أرض الواقع”.

“البديلـــة” جعــل البحريــن سباقــة 
علـــــى مستـــــوى المنطقــــــة

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

محسن الغريري

أعرب مدير عام االدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية 
الشــيخ خالــد بن راشــد آل خليفــة، خالل اليــوم األول من برنامــج المؤتمر الدولي: 
“قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي”، عن خالص 

شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على تنظيم هذا المؤتمر.

وقـــال “إن انعقـــاد هـــذا المؤتمـــر اليـــوم 
تحت عنوان “قانون العقوبات والتدابير 
التشـــريع  فـــي  نوعيـــة  تجربـــة  البديلـــة 
الجنائي“ يعكس مستوى األهمية البالغة 
التي شـــكلتها العقوبـــات البديلـــة وأثرها 
اإليجابي الذي شهدناه على أرض الواقع 
فـــي تعزيـــز اإلصـــاح وصيانـــة الحقوق 
والحريات وســـيادة القانـــون بما يتوافق 
والمواثيـــق  واالتفاقيـــات  المعاييـــر  مـــع 
والبروتوكوالت الدولية، وذلك منذ البدء 

بتنفيذ المشروع في عام 2017”.
وأضـــاف “إن االهتمـــام بترســـيخ حقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين يعود الفضل 
فيه بعد هللا عز وجل إلى دعم ومساندة 

البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة  ملـــك 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، حيث 
كان االهتمـــام بحقوق اإلنســـان وحرياته 
أحـــد األعمـــدة الرئيســـية فـــي مشـــروع 

جالته اإلصاحي”.
البحريـــن  مملكـــة  أن حكومـــة  وأوضـــح 
برئاسةولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حرصـــت علـــى أن 
تكـــون حمايـــة حقوق اإلنســـان وحرياته 
األساسية من خال عمل مؤسسي تلتزم 
بـــه جميـــع المؤسســـات العامة مـــن أجل 

تأكيد سيادة الدستور والقانون.
وأردف، “أن وزارة الداخلية قامت بقيادة 

وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بتطبيـــق الرؤية 
بترســـيخ  المتعلقـــة  الســـامية  الملكيـــة 
الحقـــوق والحريـــات علـــى أرض الواقع، 
حيـــث ســـعت الـــوزارة خـــال الســـنوات 
الماضية إلى بناء اســـتراتيجية متكاملة 
خـــال  مـــن  اإلنســـان  حقـــوق  الحتـــرام 
لمنتســـبيها  البشـــري  بالعنصـــر  االهتمـــام 
وبصفـــة خاصـــة رجـــال األمـــن المعنيين 
بإنفـــاذ وتطبيق القانون”، كما كان لجهود 
مملكة البحرين أثرهـــا البارز في إحداث 
تقـــدم ملحوظ في الفكـــر المجتمعي من 
ناحيـــة النظر إلـــى مفهـــوم ودور العقوبة 
الجنائيـــة، ليتحـــول مفهومها مـــن الزجر 
إلـــى اإلصاح وذلـــك دون إغفال تحقيق 
مقتضيـــات العدالة والحفـــاظ على حالة 

األمن واالستقرار المجتمعي.
وشـــدد على أن التجربـــة البحرينية رغم 
الكثير من التحديـــات قد أثبتت نجاحها 
التـــي  المختلفـــة،  البرامـــج  خـــال  مـــن 
طبقتهـــا في هـــذا المجال إضافـــة إلى ما 

تعلمناه من التجـــارب الدولية المختلفة، 
آليـــات مســـتقلة  لدينـــا  حتـــى أصبحـــت 
للمتابعة والرقابة، والتي آلت إلى تحول 

المشروع إلى إنجاز.
وقـــال، “من الجوانب التـــي تدعو للفخر، 
أن نصرح اليوم بـــأن هذا اإلنجاز مرتبط 
بإدراك الجهة المنفذة للمسئولية المناطة 

لهـــا، وقيامها بتســـخير كل الجهود ألداء 
مهامها على أتم وجه، من خال المتابعة 
القانـــون،  لنتائـــج  المتواصـــل  والتقييـــم 
بهدف التوسع في نطاق تطبيقه تحقيقا 
لغاياته بمســـاندة ومساعدة المستفيدين 
منـــه فـــي العـــودة واالندمـــاج الفعلي في 
المجتمـــع، وال شـــك بـــأن هـــذا العمـــل ال 

يكتمل إال بتكاتف الجهود المشتركة ذات 
الصلـــة، ومـــن هـــذا المنبر نتقدم بالشـــكر 
والخاصـــة  العامـــة  للجهـــات  والعرفـــان 
ونخص بالشـــكر دور المؤسســـة الوطنية 
لحقوق االنســـان وغرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن علـــى جهودهـــم وتعاونهم في 
الفتـــرة الماضية من خـــال ربط الجهات 
الخاصـــة مـــع الجهـــات المنفـــذة للقانـــون 
والذي أثمر على توفير شواغر و وظائف 
للمستفيدين من خال مبادرة “التدريب 

من أجل التوظيف””.
واختتم مدير عـــام اإلدارة العامة لتنفيذ 
بـــوزارة  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
الداخليـــة باقلـــول “نؤكـــد أننـــا حريصون 
على التوســـع والتقدم فـــي نطاق تطبيق 
القانـــون وتطوير اآلليات المتبعة وتنمية 
الشـــراكات المثمـــرة لمزيـــد مـــن النهوض 
واإلنجاز، ســـائلين المولى أن يعيننا على 
أداء ما عهـــد إلينا على الوجه األمثل بما 

يخدم وطننا الغالي”.

حقوق اإلنسان مرتكز رئيس بمشروع الملك المعظم اإلصالحي... الشيخ خالد بن راشد:

حريصون على التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة

عّبر رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عالء شلبي عن وافر امتنانه 
للمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان علــى دعوتها لمشــاركة المنظمــة العربية لحقوق 
اإلنســان في أعمال المؤتمر الدولي حول “قانون العقوبات والتدابير البديلة .. تجربة 
نوعيــة فــي التشــريع الجنائي” مثمًنا مبادرتهــا إلى عقد المؤتمر لتعميــق النقاش حول 
هــذه التجربــة المهمــة، والمســاهمة بالــرأي في ســبيل إثرائها وتطويرهــا، وكذلك على 

صعيد االستفادة من دروسها في الساحات األخرى،وخاصة في المنطقة العربية.

وقـــال “يشـــكل المؤتمر عامـــة مهمة على 
تفعيـــل الرغبـــة المعلنـــة لمملكـــة البحريـــن 
في مواصلة مســـيرة اإلصاح والتحديث 
بصـــورة عامـــة وفـــي المجـــال الحقوقـــي 
بصفة خاصة، وهي المســـيرة المهمة التي 
تتشـــرف منظمتنا بأنها كانـــت طرفًا فاعاً 

وميســـرًا لهـــا فـــي بداياتها، والتـــي ُتوجب 
الحقـــًا فـــي العـــام 2014 بتأطيـــر التعاون 
والمؤسســـة  المنظمـــة  بيـــن  المؤسســـي 
الوطنية لحقوق اإلنســـان في مايو 2014 
علـــى هامـــش مشـــاركتنا في مؤتمـــر ُعني 
البحريـــن  مملكـــة  مبـــادرة  فـــي  بالبحـــث 

إلنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان”.
وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت سباقة 
وخاصـــة في منطقـــة الخليـــج العربي إلى 
االنضمام لغالبية اتفاقيات القانون الدولي 
مـــع  التفاعـــل  اإلنســـان، وتعزيـــز  لحقـــوق 
آليات المنظومة األممية لحقوق اإلنســـان، 
وتحسين المنظومة التشـــريعية، واإلقرار 
بالحـــق في تكويـــن الجمعيـــات المتنوعة، 
المهاجريـــن  العمـــال  أوضـــاع  وتحســـين 

ورعايتهم، وغيرها الكثير.
وبيـــن أن المملكـــة شـــكلت نموذًجـــا فـــي 
مـــا  وهـــو  لألزمـــات،  الذاتيـــة  المعالجـــة 
تجلـــى فـــي إقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطني 
والمصالحـــة الوطنية الشـــاملة، وتكرر في 
سياق تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة 

فـــي العـــام 2011 وتبنـــي توصياتها، وفي 
تعزيـــز دور المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان فـــي التشـــريع و فـــي الممارســـة 
معالجـــة  فـــي  لتدخاتهـــا  باالســـتجابة 
الشـــكاوى، وبإنشـــاء المفوضيـــة الخاصـــة 
بالســـجون واالحتجـــاز، وتجربـــة التدابير 
البديلة التي تســـاهم فـــي تلبية المنظومة 
العدليـــة. وذكر “نراهن على أن المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان تمثل الجســـر 
والركيزة األساسية لهذا الحوار، ونؤكد أن 
منظمتنا تقف مستعدة لتقديم كافة أوجه 
الدعـــم إلنجـــاح هـــذا المســـار وأيـــة جهود 
لتعزيز حقوق اإلنســـان في ســـياق أجندة 

العمل الوطني”.
التـــي  المتنوعـــة  البحـــوث  “ُتظهـــر  وتابـــع 

لحقـــوق  العربيـــة  المنظمـــة  بهـــا  تنهـــض 
العربـــي  وطننـــا  ربـــوع  فـــي  اإلنســـان 
مســـيرة  ُتكبـــل  التـــي  الهائلـــة  التحديـــات 
بلداننـــا في عمليـــات التحديث واإلصاح، 
ال ســـيما في ضوء اتســـاع رقعة النزاعات 
المســـلحة والتدخات األجنبيـــة وتفكيك 
وحدة الدول وتقويض السلم االجتماعي، 
وهـــي تحديات تنقلنـــا بالضرورة من مربع 
مجابهـــة فجـــوات معـــدودة إلـــى تقويض 
مجمـــل حقـــوق اإلنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك 
علـــى  وقدرتهـــم  النـــاس  ســـامة  تهديـــد 
تلبية احتياجات المعيشـــة ذاتها، ال ســـيما 
في ضـــوء غيـــاب الســـلطة المســـئولة عن 
توفير األمن واالســـتقرار وتوفير الحماية 
النزاعـــات  وُتفاقـــم  والحريـــات  للحقـــوق 

المســـلحة مـــن حالة االضطـــراب اإلقليمي 
التـــي تمتـــزج أيًضـــا مـــع تنامـــي أنشـــطة 
الجرائـــم المنظمة العابرة للحدود، ولطالما 
كانـــت اإلجابـــة نحـــو مزيـــد مـــن التشـــدد 
وتغول التدابير االستثنائية على ضمانات 

حقوق اإلنسان”.
رســـالتنا  “تبقـــى  قائـــاً:  حديثـــه  وأنهـــى 
احتـــرام  لتعزيـــز  الحاجـــة  أن  المخلصـــة 
ا،  وحماية حقوق اإلنسان لم تعد أمًرا ترفيًّ
ألن التقـــدم في حقوق اإلنســـان ســـيدعم 
ترســـيخ حقوق المواطنة وتوطيد الســـلم 
األهلي وتعزيز البيئة المجتمعية المساندة 
لحماية األمن بصفة مســـتدامة، فضاً عن 
األهميـــة الجارفـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي 

إنجاح جهود التنمية وترقية عوائدها”.

المملكة سباقة خليجيًّا في االنضمام لالتفاقيات الحقوقية ... شلبي:

البحرين نموذج يحتذى في المعالجة الذاتية لألزمات

local@albiladpress.com
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تطبيق العقوبات البديلة جعل البحرين بمصاف الدول المتقدمة
الجهات المختصة حققت ُجّل المنجزات بتفعيل بنود النظام... رئيس “الوطنية”:

بناء عالقات مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية

أوضح رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
المؤسســـة  أن  الـــدرازي  علـــي  اإلنســـان 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان بصفتها إحدى 
المعنيـــة  المســـتقلة  الوطنيـــة  اآلليـــات 
بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة 
البحرين، وبما لديها من والية واسعة أكد 
عليها قانون إنشـــائها وفقا لمبادئ باريس 
الوطنيـــة،  المؤسســـات  بمركـــز  المتعلقـــة 
أخـــذت علـــى عاتقها منذ تأسيســـها تنفيذ 
مـــا جاء في التشـــريعات المختلفة، حيث 
يرتكـــز عملهـــا في مجـــال تعزيـــز وحماية 
حقوق اإلنسان وكفالتها مع ضمان توفير 
الضمانـــات لحمايتها وتوفير جميع ُســـبل 
االنتصـــاف، مـــن خـــال تلقـــي الشـــكاوى 
والتبصيـــر باإلجـــراءات الواجبـــة االتبـــاع 

وتقديم المساعدة لهم.
ولفت إلى أن المؤسســـة تقـــوم برصد أية 
حـــاالت قـــد تؤثـــر على حقـــوق اإلنســـان، 
وتقوم أيضـــا بإجراء الزيـــارات الميدانية 
المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق 
اإلنسان لمراكز اإلصاح والتأهيل والدور 
الصحية واالجتماعية والتعليمية و تعقد 
المؤتمـــرات وتنظـــم النـــدوات والـــدورات 
التثقيفيـــة والتدريبيـــة حيث اســـتطاعت 
بناء عاقـــات وثيقة ومتميـــزة مع أجهزة 
الدولـــة المختلفـــة ومؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي والمنظمـــات والهيئـــات اإلقليمية 

والدولية ذات الصلة.
بيـــن  البّنـــاء  للتعـــاون  “اســـتمراًرا  وقـــال 
المؤسسة مع شركائها أصحاب المصلحة، 
ونتاًجـــا للرغبـــة الحقيقيـــة والجـــادة لدى 
العقوبـــات  نظـــام  تفعيـــل  فـــي  الجميـــع 
البديلـــة، والـــذي اســـتطاعت المملكـــة من 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  تكـــون  أن  خالـــه 
التشـــريعية  منظومتهـــا  فـــي  المتقدمـــة 
نظاًمـــا  بوصفـــه  والحقوقيـــة  والعدليـــة 
عقابيـــا وإصاحيـــا فـــي آن واحـــد، يأتـــي 
تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر الدولي ليســـهم في 
التطبيـــق الفّعـــال واألمثـــل لمـــا ورد فـــي 

قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل 
على التوسع في تطبيقه، وإشراك الجميع 
للمســـاهمة فـــي تنفيـــذ ما جـــاء فيه وفق 
مفهوم مجتمعي متقـــدم، وذلك بالتعاون 
جميع األطـــراف الفاعلة في المجتمع عبر 

توحيد الجهود كافة”.
وتابع “لقد صدرت العديد من التشريعات 
في مملكة البحرين التي تؤطر وتؤســـس 
للعمـــل الحقوقـــي والعدالـــة المجتمعيـــة، 
ومـــن ذلك على ســـبيل المثـــال ال الحصر: 
البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون 
والتعديـــات التـــي أجريـــت علـــى بعـــض 
أحـــكام قانون اإلجراءات الجنائية بشـــأن 
التوســـع فـــي بدائـــل الدعـــوى الجنائيـــة، 
تصـــب  التـــي  التشـــريعات  مـــن  وغيرهـــا 
جميعها في مجال حماية حقوق اإلنسان، 
كما يعـــد اعتماد الخطـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان لمملكة البحريـــن نقلة في مجال 

دفع عجلة التقدم للحقوق كافة.
المؤسســـة  بـــادرت  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 

بإنشـــاء وتـــرؤس فريـــق عمـــل متكامـــل 
معنـــي بوضـــع آلية كفيلـــة بتنفيـــذ قانون 
لشـــركات  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
القطاع الخاص والدور المنوط بها، وذلك 
ووزارة  الداخليـــة،  وزارة  مـــع  بالشـــراكة 
العمـــل، وغرفة تجـــارة وصناعة البحرين، 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن  وجمعيـــة 
تنظيـــم  وهيئـــة  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
ســـوق العمل، وصنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
ونتـــج عن ذلك تدشـــين آليـــة التنفيذ في 
بداية هذا الشهر ، وبدأ تفعيل دور القطاع 
الخاص في المشـــاركة في تطبيق برامج 
العقوبـــات والتدابير البديلـــة، انطاقا من 
مبـــدأ المســـؤولية المجتمعية، للمســـاهمة 
فـــي توفير فرص عمل ووظائف وتدريب 
وبرامـــج تأهيل تصـــب جميعها في صالح 
المستفيدين من برامج العقوبات البديلة، 
لتكـــون مملكـــة البحرين نموًذجـــا يحتذى 
بـــه لـــكل دول العالم في التطبيـــق األمثل 
لـــكل مـــا ورد فـــي التشـــريعات الوطنيـــة 

والمعاييـــر الدوليـــة التي تركـــز على دعم 
حقوق النـــزالء والعمل على إدماجهم في 

المجتمع”.
المختصـــة  الجهـــات  جهـــود  “لـــوال  وذكـــر 
المتســـارعة والحريصـــة علـــى إعـــاء قيم 
حقـــوق اإلنســـان لمـــا تحققـــت ُجـــّل هـــذه 
العقوبـــات  نظـــام  شـــأن  فـــي  المنجـــزات 
البديلة، حيث ال يســـع المقام إال باإلشـــادة 
بالـــدور البـــارز الـــذي اضطلـــع بـــه مجلســـا 
األعلـــى  والمجلـــس  والشـــورى  النـــواب 
للقضـــاء والنيابة العامـــة ووزارة الداخلية 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
القانـــون،  أحـــكام  تنفيـــذ  فـــي  واألوقـــاف 
تعزيـــًزا لمكانـــة مملكة البحريـــن في ملفها 
الحقوقـــي بمـــا يتوافق مع أعلـــى المعايير 
ا، لذا ُنثمـــن تعاونهم الفاعل  المتبعـــة عالميًّ
وتنســـيقهم الدائم مع متطلبات المؤسسة، 
إضافـــة الى أهمية االســـتفادة من تجارب 
الـــدول األخـــرى ومعرفة دور المؤسســـات 
األمثـــل  التنفيـــذ  متابعـــة  فـــي  الوطنيـــة 
للعقوبـــات البديلة، وقيامها بتشـــجيع تلك 
الدول التي لم تقم حتى اآلن بانتهاج هذا 
النظام للبدء في اختياره وتطبيقه ليكون 
من ضمن منظومتها التشريعية الجنائية”.
وعبـــر عن شـــكره البالغ وتقديـــره الصادق 
المؤتمـــر  هـــذا  فـــي  المشـــاركين  لجميـــع 
متمنًيا ألولئك الذين شاركوا بالمؤتمر من 
الخارج طِيـــب اإلقامة فـــي بلدهم الثاني 

مملكة البحرين.
الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  واختتـــم 
لحقـــوق اإلنســـان “كلي أمل فـــي أن يضع 
هذا المؤتمر من خال جلســـاته توصيات 
تلبـــي التطلعات المرجـــوة، داعيا في ذات 
الوقـــت إلـــى التكاتف والتعـــاون من أجل 
بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لتعزيـــز الوعي 
لدى الجميع بأهمية المشـــاركة في تفعيل 
بنود نظـــام العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
ولتكـــون تلك الجهات شـــريًكا حقيقًيا في 
تأهيـــل المحكـــوم عليهم ليكونـــوا فاعلين 

في المجتمع”.

منال الشيخ

علي الدرازي

أخذنا على عاتقنا 
تنفيذ التشريعات 

الرامية لتعزيز 
حقوق اإلنسان

إجراء زيارات معلنة 
وغير معلنة لرصد 

أوضاع حقوق اإلنسان 
بالمراكز والمؤسسات

البحرين نموذج 
يحتذى به في 

التطبيق األمثل لـ 
“العقوبات البديلة”
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مؤتمر العمل التطوعي يناقش 12 ورقة عمل في 5 محاور
تنظـــم جمعيـــة ســـترة الخيريـــة مؤتمرهـــا األول 
الطمـــوح والتحديـــات  التطوعـــي  العمـــل  حـــول 
والتنميـــة بصالـــة نـــادي الخريجين تحـــت رعاية 
وزير التنمية االجتماعية أسامة  العصفور صباح 
يـــوم الســـبت المقبـــل )8 أكتوبـــر الجـــاري(، وذلك 
بمشـــاركة المفكـــر البحرينـــي األســـتاذ عبدالنبـــي 
الشـــعلة و12 باحثـــا بـــأوراق عمل تتعلـــق بتقييم 
العمـــل التطوعـــي فـــي البحريـــن وواقـــع العمـــل 
التطوعـــي ومبادرات في العمل التطوعي وآفاق 
العمـــل التطوعـــي ودور المـــرأة في ريـــادة العمل 
التطوعي. وقال رئيـــس اللجنة العلمية بالمؤتمر  
علـــي فرحـــان إن الجلســـة األولـــى حـــول تقييـــم 
العمـــل التطوعـــي فـــي البحرين ســـيتحدث فيها 
المفكـــر البحريني ورئيس مجلس إدارة صحيفة 
البالد عبدالنبي الشـــعلة، حيث سيخصص نصف 
وقـــت الجلســـة لالســـتماع لـــرؤى المفكر الشـــعلة 
حـــول الواقـــع المحلي للعمـــل التطوعي والنصف 

اآلخر للمناقشات مع الحضور.
وقـــال فرحـــان إن الجلســـة الثانيـــة المخصصـــة 
لواقـــع العمـــل التطوعي ســـتتناول ورقة للباحث 
عبـــاس محفـــوظ تحت عنـــوان “مقومـــات نجاح 
العمـــل التطوعـــي وتحدياته: الجمعيـــة الخيرية 
مثـــاال”، وورقة أخـــرى للباحثة صغرى ربيع تحت 
عنـــوان “دليل مقترح لقيادة العمل التطوعي في 
الجمعيـــات الخيريـــة لمملكـــة البحريـــن”، وورقة 
اخرى للباحث أحمد العنيسي تحت عنوان “العمل 
التطوعي أهدافه وفوائده” وورقة اخرى للباحث 
حســـين مدن تحت عنـــوان “دراســـة وصفية عن 
واقـــع الجمعيات الخيرية في البحرين”. وأضاف 
فرحان بأن الجلســـة الثالثة المخصصة لمبادرات 
بحثيـــة  ورقـــة  تتضمـــن  التطوعـــي  العمـــل  فـــي 
للباحثة ابتهاج خليفة تحت عنوان “المســـؤولية 
المجتمعيـــة والعمـــل التطّوعـــي” وورقـــة أخـــرى 
للباحثـــة حـــوراء معرفـــي تحـــت عنـــوان “العمـــل 

التطوعـــي التحديات والطمـــوح”، وورقة بحثية 
أخرى للباحث نضال ضيف تحت عنوان “الطريق 

إلـــى التميز في العمل المؤسســـي فـــي المنظمات 
الخيريـــة  عيســـى  مدينـــة  جمعيـــة  األهليـــة_ 

االجتماعية نموذًجا”. وتابع فرحان بأن الجلســـة 
الرابعـــة المخصصة آلفـــاق العمـــل التطوعي في 
البحريـــن، فتتضمن ورقـــة للباحثـــة مريم الحمد 
تحت عنـــوان “العمل التطوعي وتحديات القرن” 
وورقـــة بحثية أخرى للباحث علي الشـــيخ تحت 
عنوان “تطوير الممارسات في العمل التطوعي _ 
تكريم المتفوقيـــن نموذًجا”، وورقة بحثية ثالثة 
للباحـــث علـــي ســـلمان تحـــت عنـــوان “متطوعـــو 
األمم المتحدة من السياق المحّلي إلى العالمي”. 
وأردف رئيـــس اللجنـــة العلمية علـــي فرحان بأن 
الجلســـة الخامسة المخصصة لمحور دور المرأة، 
فيتحـــدث فيهـــا الباحـــث محمـــد عبـــاس بورقـــة 
تحـــت عنـــوان “ظاهـــرة تدّنـــي تمثيل المـــرأة في 
مجالـــس الجمعيـــات الخيريـــة بمملكـــة البحرين” 
ومشـــاركة نســـائية من الباحثـــة مديحة الحليبي 
بورقـــة تحت عنـــوان “المرأة ودورهـــا في العمل 

التطوعي”.

جمعية سترة الخيرية

تخصيص نصف وقت الجلسة األولى للشعلة الستعراض رؤاه بشأن الموضوع

جامعة السالم تمنح درجة الدكتوراه الفخرية للشيخة رنا بنت عيسى
فـــي تكريم رفيع يؤكد الدور المهم لمملكة 
البحريـــن فـــي نشـــر وإرســـاء قيم الســـالم 
علـــى الصعيدين اإلقليمـــي والدولي، وفي 
حفل أقيم بمقر األمم المتحدة في جنيف 
بحضـــور إيرينـــا بوكوفـــا رئيـــس مجلـــس 
أمناء جامعة السالم - المدير العام السابق 
رئيـــس  روخـــا  وفرانسيســـكو  لليونســـكو 
جامعة الســـالم وعـــدد من ممثلي الســـلك 
UP- (الدبلوماســـي، منحت جامعة السالم 

EACE( درجة الدكتوراه الفخرية للشيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
األمين العـــام لمجلس التعليم العالي نائب 
التعليـــم  أمنـــاء مجلـــس  رئيـــس مجلـــس 
العالـــي، والتي تمنـــح للعلماء والمختصين 
والعامليـــن  النوعيـــة  الخبـــرة  ذوي  مـــن 
المجـــاالت  فـــي  والمؤثريـــن  المتميزيـــن 
السياســـية والدبلوماســـية المتعلقة بملف 
الســـالم وساهموا بشكل كبير في مجاالت 
دراســـة الســـالم وتطبيـــق مبـــادئ الســـالم 
طوال مســـيرتهم العلمية والعملية تماشيا 

مع رسالة جامعة السالم.
وبهـــذا تكون الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة هـــي أول امـــرأة عربية 
تحصـــل علـــى تلـــك الدكتـــوراه الفخريـــة 

وثاني شخصية عربية بعد محمد العيسى 
أميـــن عـــام رابطـــة العالـــم اإلســـالمي مـــن 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
ولتنضـــم بذلـــك إلـــى نخبـــة مـــن الحائزين 
علـــى تلـــك الدكتـــوراه الفخريـــة، بمـــا فـــي 
ذلك 5 رؤســـاء ســـابقين يمثلون مجموعة 
متنوعة من الخلفيات الجغرافية والمهنية 
والدينيـــة - مـــن بينهـــم مؤســـس جامعـــة 
الســـالم رودريغـــو كارازو أوديـــو، والحائز 
على جائزة نوبل للســـالم أوســـكار أرياس 
سانشـــيز - قاض سابق في محكمة العدل 
الدكتـــور تومـــاس بويرجنثـــال،  الدوليـــة، 
 ،M. Venkaiah Naidu ،نائب رئيس الهند

رئيـــس الـــوزراء النيبـــال، رئيس مؤسســـة 
نيبون، ورئيس بنما األسبق.

ويمثل الحصول علـــى الدكتوراه الفخرية 
مـــن جامعة الســـالم تقديـــًرا عالمًيـــا لمدى 
التاثيـــر اإليجابـــي الكبيـــر وفاعليـــة جهود 
بـــن  بنـــت عيســـى  الشـــيخة رنـــا  وعطـــاء 
دعيـــج آل خليفة فـــي دعم الدبلوماســـية 
الدوليـــة، وتعزيز الصداقـــة والتعاون بين 
الشـــعوب ومحاربـــة الكراهيـــة وذلـــك في 
كافة المناصـــب والمهام التي تتوالها بكل 
جـــدارة وكفاءة ومن أهمها عملها الســـابق 
كوكيل لـــوزارة الخارجيـــة وعملها الحالي 
كأمين عام لمجلس التعليم العالي وما لها 

من بصمات مهمة وما تحققه من إنجازات 
ملموسة.

بهـــذه المناســـبة، أكـــدت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة عـــن بالـــغ 
اعتزازها بمنحها درجة الدكتوراه الفخرية 
مـــن تلـــك الجامعـــة العريقـــة التـــي تحمل 
رسالة عالمية نبيلة، مؤكدة أن هذا التقدير 
الغالي يجسد المكانة العالية واإلسهامات 
العظيمـــة لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك 
البـــالد المعظـــم، صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم وجهود 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 

فـــي تعزيز التقارب والتعايـــش بين جميع 
الثقافـــات والحضـــارات، وتنميـــة الروابط 
بيـــن مختلف الـــدول والمجتمعات، تأكيًدا 
لسياسة مملكة البحرين بثوابتها الراسخة 
البنـــاءة وتحركاتهـــا ونشـــاطها  ومبادئهـــا 
المتواصـــل الرامي لخير وصالح البشـــرية 
بأســـرها والـــذي جعل من مملكـــة البحرين 
نموذًجـــا دولًيا مضيًئا وملهًما في االنفتاح 
مصالـــح  يحقـــق  الـــذي  البنـــاء  والتعـــاون 
الجميـــع ويســـهم فـــي تجـــاوز التحديـــات 

التي تواجه المجتمع الدولي بأسرة.
آل  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  وعبـــرت 
خليفـــة عـــن امتنانها لما تحظى بـــه المرأة 

البحرينيـــة مـــن دعم كبير ورعاية شـــاملة 
مـــن لدن رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
المعظمـــة صاحبـــة  الملـــك  قرينـــة جاللـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، ما يمكن المـــرأة البحرينية من 
مواصلـــة تحقيـــق اإلنجـــازات المهمة على 
كافة المســـتويات وفـــي مختلف المحافل 

الدولية.
وجامعة الســـالم هـــي منظمـــة حكومية 
دوليـــة، تـــم إنشـــاؤها بموجـــب معاهـــدة 
في الجمعية العامـــة لألمم المتحدة في 
عـــام 1980 ولهـــا حرمهـــا الرئيســـي فـــي 
المعلنـــة  مهمتهـــا  وتتمثـــل  كوســـتاريكا. 
فـــي »تزويد اإلنســـانية بمؤسســـة دولية 
للتعليـــم العالـــي من أجل الســـالم بهدف 
تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش 
وتحفيـــز  البشـــر،  جميـــع  بيـــن  الســـلمي 
التعـــاون بين الشـــعوب والمســـاعدة في 
التـــي  والتهديـــدات  العقبـــات  تخفيـــف 
تواجـــه ســـالم وتقـــدم العالم، بمـــا يتفق 
مع التطلعات النبيلـــة المعلنة في ميثاق 
الجامعـــة  وتمتلـــك  المتحـــدة.  األمـــم 
تفويًضـــا عالمًيـــا فريـــًدا لمنـــح شـــهادات 
علميـــة، معتـــرف بهـــا مـــن قبـــل جميـــع 

البلدان األعضاء في الجمعية العامة.

المنامة - بنا

تقديراً لجهودها في تعزيز الصداقة بين الشعوب ومحاربة الكراهية

سيدعلي المحافظة

16 مشروعًا للطرق والصرف الصحي على خطة “األشغال” بقرى “الغربية”
بتكلفة تقدر بـ 15.6 مليون دينار والتنفيذ حتى العام 2026

أدرجت وزارة شــؤون األشــغال على خطتها لمشــروعات الطرق والصرف 
الصحي لألعوام من 2022 وحتى 2026 لقرى المنطقة الغربية بالمحافظة 
اللــوزي،  كــرزكان،  شــهركان،  المالكيــة،  )صــدد،  شــملت  والتــي  الشــمالية 
دمســتان( 16 مشــروعًا، بلغــت كلفــة ميزانيتها التقديرية نحــو 15.6 مليون 
دينار، لمشــروعات إنشــاء الطرق ورصف الطرق الترابية بما فيها المناطق 
التي ال توجد بها خدمة صرف صحي، إضافة إلى إنشــاء شــبكات الصرف 

الصحي.

وفيما يتعلق بمشـــروعات قرية كرزكان، 
إنشـــاء  الـــوزارة  خطـــة  شـــملت  فقـــد 
كـــرزكان  لســـاحل  الموصـــل  الطريـــق 
بمجمع 1027، وشـــملت أعمال المشروع 
إنشـــاء الطرق والبنية التحتية، وإنشاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار ووضع 
مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة  قنـــوات 
قبـــل الخدمـــات مســـتقبالً، إلـــى جانـــب 
تحســـين مســـتوى اإلنارة وإنشاء بعض 
المرتفعات لتخفيف الســـرعة، فضالً عن 
وضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المروريـــة 
التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقيق 

السالمة المطلوبة.
وبلغـــت كلفة المشـــروع الجـــاري تنفيذه 
نحـــو 500 ألـــف دينـــار، فيما بلغـــت كلفة 
الخدمـــات 31.9 ألـــف دينـــار، حيـــث من 
فـــي  المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء  المتوقـــع 

غضون شهر فبراير المقبل.
الصـــرف  بمشـــروعات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الصحـــي، فقـــد ضمنـــت الـــوزارة خطتها 
مشروع إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحي 
الـــذي يضـــم مركـــز   ،1027 فـــي مجمـــع 

الكويت الصحي.
وأشـــارت الوزارة إلى أن هذا المشـــروع 
يهـــدف إلى ربط مركـــز الكويت الصحي 
فـــي المجمـــع المذكـــور بشـــبكة الصـــرف 
ســـيتضمن  حيـــث  القائمـــة،  الصحـــي 
المشـــروع إنشـــاء خـــط رئيســـي جديـــد 
وعدد مـــن غرف التفتيـــش، حيث بينت 
أنـــه يجـــري العمل علـــى تحضيـــر وثائق 

مناقصة المشروع.

مشروعات صدد

وأما قرية صدد، فاشتملت خطة الوزارة 
علـــى تســـوية 4 طـــرق ترابيـــة بمـــا فيها 
المناطـــق التـــي توجد بهـــا خدمة صرف 
صحـــي والطـــرق المحيطـــة بهـــا، بتكلفة 
تقديريـــة بلغت نحو مليونـــي دينار، إلى 
مـــن مشـــروع  الثالثـــة  المرحلـــة  جانـــب 
رصف الطريـــق 3872 والطرق المحيطة 

بمجمع 1038 بالقرية.
مـــن  كل  القريـــة  مشـــروعات  وشـــملت 
 1038 بمجمـــع   3831 الطريـــق  تســـوية 
وطريـــق 3891 بمجمـــع 1038 والطـــرق 

المحيطة بهما، مـــن خالل أعمال الدفان 
اإلدارات  لتمكيـــن  الطـــرق،  وتســـوية 
ولتســـهيل  خدماتهـــا  مـــد  مـــن  األخـــرى 

الحركة المرورية بالمنطقة.
وتضمنت الخطة مشروعا رصف للطرق 
الترابيـــة بمجمـــع 1038 ورصف الطريق 
رقـــم 3778 بمجمـــع 1037، مـــن خـــالل 
إنشاء الطرق، وتوفير األرصفة الجانبية 
ومـــد شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، 
وتوفير اإلنارة ووضع القنوات األرضية 
الســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمـــات، إلـــى 
والعالمـــات  اإلشـــارات  وضـــع  جانـــب 
والتحذيريـــة  التنظيميـــة  المروريـــة 

الالزمة.
الصـــرف  مشـــروعات  صعيـــد  وعلـــى 
الصحي، فقـــد أدرجت الـــوزارة المرحلة 
شـــبكة  إنشـــاء  مشـــروع  مـــن  الرابعـــة 
الصـــرف الصحـــي بمجمـــع 1038 بقريـــة 
صـــدد، مـــن خـــالل بنـــاء شـــبكة للصرف 
الصحـــي لخدمة عدد مـــن العقارات في 
المشـــروع  ســـتتضمن  حيـــث  المنطقـــة، 
الذي مـــازال قيد التصاميم إنشـــاء عدد 
من الخطـــوط الرئيســـة والفرعية وعدد 

من غرف التفتيش.

مشروعات المالكية

وأمـــا قرية المالكيـــة، فـــكان نصيبها من 
لرصـــف  مشـــروعًا  الـــوزارة  مشـــروعات 
الطرق الترابية بمجمع 1033، ومشروعًا 
بمجمـــع   3226 رقـــم  الطريـــق  لتســـوية 
1032 والطرق المحيطـــة به، إلى جانب 

مشروعي إلنشاء شبكة للصرف الصحي 
بكل من مجمعي 1034 و1033.

وتشـــمل أعمـــال تســـوية الطريـــق 3226 
1032 دفـــان وتســـوية الطـــرق  بمجمـــع 
لتمكيـــن اإلدارات الخدميـــة األخرى من 
مد خدماتها ولتسهيل الحركة المرورية 
بالمنطقـــة، حيث أكدت الوزارة انتهاءها 
من إعـــداد التصاميـــم التفصيليـــة، وأنه 
جـــاري التنســـيق مـــع اإلدارات الخدمية 

األخرى.
الطـــرق  رصـــف  مشـــروع  أعمـــال  وأمـــا 
الترابيـــة بمجمع 1033، فتشـــمل إنشـــاء 
ميـــاه  لتصريـــف  شـــبكة  ومـــد  الطـــرق 
األمطـــار، وتوفير اإلنارة ووضع القنوات 
األرضية الستخدامها من قبل الخدمات، 
ووضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية 

التنظيمية والتحذيرية الالزمة.
الصـــرف  مشـــروعات  صعيـــد  وعلـــى 
الصحي بالقريـــة، فتضمنت الخطة بناء 
شـــبكة للصـــرف الصحـــي بمجمـــع 1033 
لخدمـــة عـــدد 175 عقـــارا فـــي المنطقة، 
حيـــث تبلغ نســـبة التطوير فـــي المنطقة 
نحو 52.5 %، كما ســـيتضمن المشـــروع 
الرئيســـة  الخطـــوط  مـــن  عـــدد  إنشـــاء 
والفرعيـــة وعدد من غرف التفتيش في 

المنطقة.
طـــرح  تعتـــزم  أنهـــا  الـــوزارة  وذكـــرت 
مناقصـــة المشـــروع خـــالل الربـــع األول 
مـــن العـــام المقبـــل، إذ يتم التنســـيق مع 
اإلدارات الخدميـــة األخـــرى حتـــى يتـــم 

إعداد التصاميم التفصيلية.

الـــوزارة  مشـــروعات  خطـــة  وتضمنـــت 
لمنطقـــة المالكية إنشـــاء المرحلة الثالثة 
لمجمـــع  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة  مـــن 
1034، حيث سيتم خالل هذا المشروع 
الذي يجري العمل على إعداد التصاميم 
للصـــرف  شـــبكة  بنـــاء  لـــه،  التفصيليـــة 
الصحـــي لخدمة عدد مـــن العقارات في 
المنطقـــة، وســـيتضمن إنشـــاء عـــدد من 
الخطوط الرئيســـة والفرعيـــة وعدد من 

غرف التفتيش.
وأما قرية شهركان، فقد أدرجت الوزارة 
مشروعي رصف الطرق الترابية وإنشاء 

شبكة الصرف الصحي بمجمع 1044.
واشـــتملت الخطـــة على تنفيـــذ المرحلة 
الترابيـــة  الطـــرق  رصـــف  مـــن  األولـــى 
للمجمع من خالل إنشـــاء الطرق وتوفير 
األرصفة الجانبية، ومد شـــبكة لتصريف 
ميـــاه األمطـــار، وتوفيـــر اإلنـــارة، ووضع 
القنـــوات األرضية الســـتخدامها من قبل 
الخدمات، ووضع اإلشـــارات والعالمات 
والتحذيريـــة  التنظيميـــة  المروريـــة 
الالزمـــة، حيـــث بلـــغ المشـــروع مرحلـــة 

التصاميم التفصيلية.
وبينـــت الـــوزارة فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع 
إنشـــاء شبكة الصرف الصحي، أن تنفيذ 
المشـــروع ســـيتم من خالل بناء شـــبكة 
للصرف الصحي لخدمة عدد 317 عقارا 
فـــي المنطقة، حيث تبلغ نســـبة التطوير 

فيها ما يقارب 47 %.
يجـــري  الـــذي  المشـــروع  وســـيتضمن 
التنســـيق مع اإلدارات الخدمية األخرى، 

إلعداد التصاميم التفصيلية، إنشاء عدد 
من الخطـــوط الرئيســـة والفرعية وعدد 
مـــن غـــرف التفتيش في فتـــرة تقديرية 

تصل إلى 18 شهرًا.

شهركان واللوزي

الـــوزارة  مشـــروعات  خطـــة  وتضمنـــت 
لباقـــي قـــرى المنطقـــة تســـوية الطريـــق 
1725 والطـــرق المحيطة بـــه في مجمع 
1017 بدمســـتان، وإنشاء شبكة الصرف 

الصحي بمجمع 1016 باللوزي.
وشـــملت أعمال مشروع تســـوية الطرق 
دفـــان  دمســـتان  فـــي  تنفيـــذه  المزمـــع 
اإلدارات  لتمكيـــن  الطـــرق؛  وتســـوية 
مـــد خدماتهـــا،  مـــن  األخـــرى  الخدميـــة 
ولتســـهيل الحركـــة المروريـــة بالمنطقة، 
حيث تـــم االنتهاء من إعـــداد التصاميم 
التفصيلية للمشـــروع، ويجري التنســـيق 

مع اإلدارات الخدمية األخرى.
وأما بشأن مشروع الصرف الصحي في 
منطقة اللوزي، فتشـــمل أعمال المشروع 
بنـــاء شـــبكة للصـــرف الصحـــي لخدمـــة 
223 عقـــارا بالمنطقـــة، حيث تبلغ نســـبة 

التطوير في المنطقة 50 %.
وأشـــارت الوزارة إلى أنه جاري التنسيق 
مـــع اإلدارات الخدميـــة األخـــرى إلعـــداد 
ســـيتضمن  إذ  التفصيليـــة،  التصاميـــم 
المشـــروع الذي من المتوقع أن يستغرق 
مـــن  عـــدد  إنشـــاء  شـــهرًا   18 تنفيـــذه 
الخطوط الرئيســـة والفرعيـــة وعدد من 

غرف التفتيش في المنطقة.

علي فرحان عبدالنبي الشعلة 
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أعلــن المنبــر التقدمــي الديمقراطــي عــن قائمــة “تقــدم” التــي ســتخوض بهــا 
انتخابــات 2022 وتضمنــت 4 مترشــحين وجــاء فــي طليعــة القائمــة النائــب 
األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان ويليــه النائــب الســيد فــاح 

هاشم والمترشحة إيمان شويطر والمترشح مهدي الشويخ.

ــر  ــب ــمــن ــال وتــــــا الـــعـــضـــو الــــقــــيــــادي ب
عــبــدالــجــلــيــل الــنــعــيــمــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقد أمس في مقر الجمعية 

البيان الصحافي. 
وذكــــر فــيــه أن نــتــيــجــة االنــتــخــابــات 
نــواب  تعيد مجلس  أن  إمــا  الــقــادمــة، 
ــقــعــد الــبــرلــمــان عن  ــوى ُي بـــمـــيـــزان قــ
ولـــعـــب دوره  مـــمـــارســـة صــاحــيــاتــه 
الحقيقيين،  والــتــشــريــعــي  ــرقــابــي  ال
الميزان  هــذا  الــنــاخــب  يغير  أن  وإمـــا 
المجلس  إلى  الحرة  بإرادته  فيوصل 
ووطنيين  تقدميين  ــا  ــواب ن الــنــيــابــي 
ديمقراطيين ليصبحوا غلبة تستطيع 

أن تحدث تغييرا. من جانبنا.
المنبر  انــحــيــاز  عــلــى  ــبــيــان  ال وشــــدد 
الـــتـــقـــدمـــي نـــحـــو قـــضـــايـــا الـــمـــواطـــن 
برنامجه  ضــمــن  وتــبــنــيــهــا  الــرئــيــســيــة 
األخيرة  الفترة  أن  مؤكدا  االنتخابي 
اللقاءات مع عدد  شهدت سلسلة من 
مــن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة وإقــامــة 
المشتركة  الورش والندوات  عدد من 
حـــول الـــشـــؤون الــبــرلــمــانــيــة وقــضــايــا 
عدد  وكذلك  االجتماعية،  التأمينات 
تنوي  شخصيات  مــع  ــقــاءات  ــل ال مــن 

الترشح لانتخابات المقبلة. 
ونوه إلى أن المنبر التقدمي سيحدد 
عــلــى أســــاس قـــرب أو بــعــد بــرنــامــج 

ــامــج “تـــقـــدم” ومــا  ــرن ــمــرشــح مـــن ب ال
يتواءم ومصالح غالبية المواطنين.

تحالفات

الــنــائــب األول لرئيس  ــك قــال  ــى ذل إل
عــبــدالــنــبــي سلمان  ــواب  ــنـ الـ مــجــلــس 
بــالــعــديــد  حــظــي   2018 مــجــلــس  أن 
ــمــلــفــات الــســاخــنــة والــحــيــويــة  مـــن ال
والــمــعــيــشــيــة واالقــتــصــاديــة وكــذلــك 
تمكنت  وقــد  والــرقــابــيــة،  التشريعية 
مع  تحالفات  عــدة  إقامة  من  “تــقــدم” 
انعكس  ما  البرلمان،  قبة  نواب تحت 
ايــجــابــا عــلــى الــعــديــد مـــن الــمــلــفــات 
إنجازات  سلمان  واستعرض  المهمة. 
بأنها  مبينا  المجلس  داخـــل  الكتلة 
تحقيق  لــجــان   5 فــي  مشاركة  كــانــت 
ولفت  األسئلة  مــن  العديد  وطــرحــت 
وسيلة  هي  العامة  المناقشة  أن  إلــى 
النواب  من  عدد  مع  الكتلة  ابتدعتها 
وقناعات  افكار  مع  انسجموا  الذين 
الكتلة. وفي سؤال عن موقف النائب 
يوسف زينل من الجمعية، بين سلمان 
أن زينل هو ابن نجيب للمنبر التقدمي 
وهو مترشح عن القائمة، ولكنه يحمل 
برنامجا انتخابيا مستقا يتوافق في 
أبعاده مع تطلعات “تقدم” ولم نمانعه 

في ذلك.

تقدمية

مـــن جــهــتــهــا ذكــــرت الــمــتــرشــحــة عن 
ملتزمة  أنــهــا  شويطر  إيــمــان  “تــقــدم” 
وطنية  منطلقات  من  الــمــرأة  بقضايا 
تجسيد  أجــل  من  وستعمل  تقدمية، 
الــدســتــوري  لحقها  الـــمـــرأة  مــمــارســة 
وتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الــحــيــاة 

السياسية.
ــهــا بــأن  ــن إيــمــان ــبـــرت شــويــطــر عـ وعـ

ــرأة فـــي الــمــمــلــكــة تــمــتــلــك وازعـــا  ــمـ الـ
فطريا عاليا لحماية األسرة والطفولة 
واألمــــومــــة، والــعــجــز والــشــيــخــوخــة 
وأن  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات  وذوي 
رعــايــة هــؤالء ليست واجــب األســرة 
بدرجة  الدولة  وإنما  فقط،  والمجتمع 

رئيسية.

األدوات

مــن جهته أكـــد الــنــائــب الــســيــد فــاح 

ــي الــفــصــل  هـــاشـــم الـــتـــزام الــكــتــلــة فـ
الــتــشــريــعــي الــســابــق بــمــا نـــّص عليه 
وخاصة  االنتخابي،  “تــقــدم”  برنامج 
فيما يتعلق بأولويات حقوق المواطن 
الــخــدمــات  وفـــي  للجميع  الــعــمــل  فــي 
الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة واالســكــانــيــة 
تم  أنـــه  الــمــنــصــف، مضيفا  والــتــقــاعــد 
األدوات  به  تمكننا  ما  كل  استخدام 
الدستور  عليها  نــّص  التي  البرلمانية 
النواب،  لمجلس  الداخلية  والائحة 

حيث   والمعيقات،  الصعاب  كل  رغــم 
تقّدمنا بالعديد من مقترحات القوانين 
والعديد من األسئلة للوزراء، وشاركنا 
كما  التحقيق،  لجان  مــن  العديد  فــي 
المناقشة  أداة  تــفــعــيــل  عــلــى  عــمــلــنــا 
ــعــديــد مـــن الــمــواضــيــع  ــعــامــة فـــي ال ال
وسياسات  والتقاعد  البطالة  وأهمها 

سوق العمل والعديد من الملفات.

التداعيات

إلـــى ذلـــك تــطــرق الــمــتــرشــح مــهــدي 
الشويخ إلى التداعيات التي تكبدها 
المواطن العادي جراء جائحة كورونا 
وكذلك قضايا البطالة وذكر الشويخ 
قوي  نيابي  مجلس  إلى  نحتاج  أننا 
ــفـــاءات وطــنــيــة تــنــشــد عملية  بـــه كـ
للمعوقات،  لكل  والتصدي  التطوير 
للنهوض  عناية  المجلس  يولي  وأن 
بالبنية التحتية خاصة في المناطق 
وكل  بالسكان،  والمكتظة  المهمشة 
هذه ملفات سنوليها اهتمامنا الكبير، 
الذي  برنامجنا  أهــداف  مع  انسجامًا 
ينشد العدالة االجتماعية للمواطنين 
في العمل وفي الصحة وفي التعليم 
بكافة  والتمتع  والــتــقــاعــد  والــســكــن 
وبــوقــوف  انــتــقــاص،  دون  حقوقهم 
ــامــج  ــرن ــب ــذا ال ــ ــــاء شــعــبــنــا مــــع هـ ــن ــ اب
صوتنا  نــوصــل  أن  يمكننا  وممثليه 
الناس  حقوق  عن  المدافع  الوطني 
إلى المجلس النيابي، وهذا ما نطمح 

إليه ونثق فيه.

4 مترشحين بقائمة “تقدم” في انتخابات 2022
التجديد لعبدالنبي وسيد فالح... وعودة إيمان ومهدي

البحرينية  الــفــنــانــة  أوضـــحـــت 
لــ  حديثها  خــال  خليل  مـــروة 
من  تنسحب  لــم  أنــهــا  ــبـــاد”  “الـ
الغمار االنتخابي المقبل بنفسها 
وما جرى يتلخص في أن اسمها  
لم يدرج، األمر الذي دفعها إلى 

الطعن، لكن تم رفضه.
يذكر أن الفنانة خليل قبل أشهر 
معدودة، أبدت رغبتها بالترشح 
العاشرة  الــدائــرة  عــن  برلمانيًا 
وحضرت  العاصمة  بمحافظة 
مــخــصــصــة  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 

ــى الـــتـــرشـــح  ــ ــل لـــلـــعـــازمـــيـــن عــ
لانتخابات المقبلة 2022.

مروة خليل لــ “^”: لم 
أنسحب إنما تم رفض طعني

مروة خليل 

بدرية ابراهيم 

المحامية والمستشارة  تعتزم 
القانونية زهرة أحمد الترشح 
ــرة الــثــانــيــة  ــ ــدائ ــ ــن ال ــديــا عـ ــل ب

بالمحافظة الشمالية.
الترشح   اعتزامها  سبب  وعن 
قالت لـ “الباد”: لدي مؤهات 
الخبرة  ولــدي  الوطن  لخدمة 
المواطن  لمساعدة  والضمير 
يــذكــر أن زهـــرة  الــبــحــريــنــي. 
ــلــوم  أحـــمـــد حــاصــلــة عــلــى دب

وتمتلك  صــحــافــة 
تفوق  خــبــرة 

سنة   30 الــ 
في مجال 

المحاماة.  وفي تقييمها ألداء 
العضو البلدي الحالي قالت: 
ــدا فــــي كــثــيــر  ــ مــقــصــر جـ
مــن األمــــور األســاســيــة. 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ الـــــــــدائـــــــــرة ال
الشمالية  بالمحافظة 
المرخ  ــدراز،  ــ ال تغطي 
وتمثلها  جمرة  وبني 
ــو  ــعـــضـ حـــــالـــــيـــــًا الـ
ــدريــة  الـــبـــلـــدي ب
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 
مـــــــــــــعـــــــــــــاودة 
فيها  ــتــرشــح  ال

بجانبها.

زهرة أحمد: العضو البلدي بدرية 
إبراهيم مقصرة جدا

زهرة أحمد

منال الشيخ

منال الشيخ

30 نوفمبر آخر يوم عمل 
لموظفي الندب لـ “النواب”

ســيكون تاريــخ 30 نوفمبــر هــو اليوم األخير إلنهــاء خدمات جميع موظفــي االنتداب 
العاملين في مكاتب أعضاء مجلس النواب، باســتثناء من سيســتمر منهم في مجلس 

2022 حال فوزه باالستحقاق االنتخابي القادم.

ــنــواب  ــان األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس ال وكــ
ــو نــجــمــة قــد أصــدر  الــمــســتــشــار راشــــد ب
الــمــاضــي بهذا  يــولــيــو   13 تــعــمــيــًمــا فــي 
الشأن، حيث ذكر فيه بأنه “سيتم وقف 
المتعلقة  الــجــديــدة  الطلبات  استقبال 
ــمــدنــيــة،  ــارة مــوظــفــي الـــخـــدمـــة ال ــإعــ ــ ب
للعمل في  )تــمــكــيــن(  الــتــعــاقــد  وطــلــبــات 
مكاتبكم، اعتباًرا من تاريخ 1 أغسطس 

.”2022
بــأنــه تم  عــلــًمــا  “كــمــا نحيطكم  ــاف  وأضــ
إلنهاء   2022 نوفمبر   30 تاريخ  تحديد 
في  العاملين  الموظفين  جميع  خدمات 
المتبع  اإلجــراء  مكاتبكم، وذلك كما هو 
بــالــنــســبــة لــمــوظــفــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة، 
ــعــقــود مع  ــهــاء ال ــت وبــحــســب أحـــكـــام ان

موظفي دعم النواب )تمكين(”.

إبراهيم النهام

عبدالنبي سلمان عبدالجليل النعيمي إيمان شويطر  مهدي الشويخ

بدر الحايكي | تصوير خليل ابراهيم

“اإلشرافية” تستقبل طلبات الراغبين في الترشح من 5 حتى 9 أكتوبر
تحديد آلية خاصة للمصابين بكورونا... المستشار نواف حمزة:

القانوني  والرأي  التشريع  هيئة  رئيس  أعلن 
المستشار  لــانــتــخــابــات  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر 
اإلشرافية  اللجان  نواف حمزة عن جاهزية 
الستقبال  األربــع  المحافظات  على  الموزعة 
لعضوية  الترشح  في  الراغبين  المواطنين 
مجلس النواب، وعضوية المجالس البلدية، 
وذلك خال الفترة المقررة من يوم األربعاء 
الموافق 5 أكتوبر وحتى يوم األحد الموافق 

9 منه.
أنه  لانتخابات،  التنفيذي  المدير  وكشف 
على  لــإشــراف  العليا  اللجنة  لــقــرار  تنفيًذا 
ســـامـــة االنـــتـــخـــابـــات بـــوضـــع آلـــيـــة خــاصــة 
بفيروس  المصابين  من  بالترشح  للراغبين 
ــفــتــرة  ال ذات  فــــي   )19 )كـــوفـــيـــد  ــا  ــ ــورون ــ ك
القانونية المحددة، تم تحديد آلية تكفل لهم 
ظل  في  بالترشح  الدستوري  حقه  ممارسة 
على  حفاظًا  واحترازية  صحية  اشتراطات 

صحة وسامة الجميع.
المستشار  قال  اآللية،  تفاصيل هذه  وبشأن 
نواف عبدهللا حمزة “ يتعين على الشخص 
ــتــواصــل مع  الــمــصــاب الـــراغـــب بــالــتــرشــح ال
الخط الساخن 77277277 لحجز موعد مع 
اللجنة اإلشرافية حسب كل محافظة، ومن 

على  )مــتــوافــرة  الترشح  استمارة  مــلء  ثــم 
المستندات  إرفاق  إلى  باإلضافة   ،)vote.bh

المطلوبة”.
ــمــصــاب الــراغــب  وأضـــــاف “عــنــد حــضــور ال
في  اإلشرافية  اللجنة  موقف  إلى  بالترشح 
المرشح  استقبال  سيتم  الــمــحــدد،  الموعد 
من قبل عضو من أعضاء اللجنة، وذلك من 
هوية  من  للتأكد  السيارة  في  البقاء  خــال 
واستام  بالترشح  رغبته  ــداء  واب الشخص 
ــارة الـــمـــعـــدة لـــذلـــك والــمــســتــنــدات  ــمـ ــتـ االسـ
المطلوبة منه، مع دفع رسم الترشح المقرر 

قانوًنا”.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس هيئة التشريع 
والرأي القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 
المواطنين  جميع  حــمــزة  نـــواف  المستشار 
ــتــرشــح لــعــضــويــة مجلس  الــراغــبــيــن فـــي ال
من  التأكد  إلــى  البلدية  والمجالس  الــنــواب 
في  عليها  المنصوص  االشتراطات  مطابقة 
كافة  وجــود  من  التأكد  عن  فضاً  القانون، 
الــمــســتــنــدات الــمــطــلــوب إرفــاقــهــا مــع طلب 
االشتراطات  كافة  أن  إلــى  الفتًا  الترشيح، 
والمستندات المطلوبة للترشح متوفرة على 
.www.vote.bh الموقع الرسمي لانتخابات

الــتــرشــيــح لعضوية  أن طــلــبــات  إلـــى  ولــفــت 
مجلس النواب والمجالس البلدية ُتقدم في 
اللجان اإلشرافية التابعة لكل مرشح حسب 
المحافظة، وهي محافظة العاصمة )لعضوية 
مجلس النواب فقط( ومقرها مدرسة خولة 
الثانوية للبنات، ومحافظة المحرق ومقرها 
للبنين،  الثانوية  الخليفية  الهداية  مدرسة 
والمحافظة الشمالية ومقرها مدرسة يثرب 
الجنوبية  والمحافظة  للبنات،  اإلعـــداديـــة 
ومقرها مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات، 
9 مساًء  5 مساًء وحتى  الساعة  وذلــك من 

خال أيام فترة الترشح.

وأشار إلى أنه بإمكان المترشحين لعضوية 
ــمــقــرر في  ــع الـــرســـم ال ــواب دفــ ــنـ مــجــلــس الـ
ــشــؤون  ــعــدل وال ال لـــدى وزارة  ــشــأن  ال هـــذا 
لطالبي  يمكن  كــمــا  واألوقـــــاف،  اإلســامــيــة 
الترشح للمجالس البلدية دفع الرسم المقرر 
لدى البلدية حسب كل محافظة، فضاً عن 
إتاحة دفــع هــذه الــرســوم من خــال اللجان 
اإلشرافية، إذ تبلغ رسوم المترشحين نيابًيا 

200 دينار، والمترشحين بلدًيا 50 دينار.
المرشحين  فــتــرة عـــرض قــوائــم  بـــأن  عــلــمــًا 
مجلس  لمرشحي  االعتراض  طلبات  وتلقي 
البلدية ستستمر  المجالس  وأعضاء  النواب 
لمدة 3 أيام من 10 أكتوبر حتى 12 أكتوبر، 
ــوم 15 أكــتــوبــر هـــو آخــر  ــ ــذلـــك يـــكـــون ي وبـ
طلبات  فــي  االشــرافــيــة  اللجان  لفصل  يــوم 
آخر  أكتوبر هو   18 يوم  االعتراض، ويكون 
اإلشرافية  اللجان  قــرارات  للطعن على  يوم 
أمام المحكمة المختصة، والتي يتعين عليها 
حتى  الطعون  في  الفصل  القانون  بموجب 
يوم 25 أكتوبر، حيث سيتم إعان الجداول 

النهائية للمترشحين في يوم 26 أكتوبر.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

نواف حمزة
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Vacancies Available

+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

األحد 2 أكتوبر 2022 - 6 ربيع األول 1444 - العدد 105101

KAHLED ALANZI TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33496602 or KO555545030@HOTMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Tree of life / Afnan Flowers 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17297676 or hr@azcsbh.com 

Allawi Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36677709 or allaWi@bahRainpay.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

DOWN SQUARE RENTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36068365 or DOWNSQUARERENT@GMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

TALEB ALI AHMED EBRAHIM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36662098 or TALEBALI86@GMAIL.COM 

HIRALAL RAMJI KALIDAS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39622368 or SEEFCMJ@YAHOO.COM 

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 66356021 or MADNAN6021@GMAIL.COM 

ABDULLA AHMAD BINHINDI CO. B.S.C (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra4@BINHINDI.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

AL RUSHED COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39111155 or STAF70@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or INFO@KATANATORII.COM 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39609881 or RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17792434 or cleangreenbh@gmail.com 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

AL-SALAM GAS ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 13307772 or HR@SALAMGAS.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com 

HAMAD BUSHLAIBI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 66385626 or info@bushlaibilawfirm.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

THE SMART FOX VIDEO GAME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17256262 or INFO@ALKHALAFINTL.COM 

AL JOKER AUTO POLISH & CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35517758 or TAWFIQ.ALJAMAL@GMAIL.COM 

BANANA ISLAND 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39650676 or BUMOHAMED999@HOTMAIL.COM 

IPP ENERGY LTD CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33310639 or NIGEL.MCDUFF@GMAIL.COM 

RELIANCE FOR FURNITURE CURTAINS AND UPHOLSTERY CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39625000 or BUTALAL@YAHOO.COM 

CONSTRUCTA CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 17225495 or MARWAN.AKLAN@GMAIL.COM 

KHALIL ALI ABDULLA MUBARAK ALAATHIM 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39691288 or J_ALABAD@HOTMAIL.COM 

SNIC Insurance B.S.C.(C) 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17563377 or HR@SNIC.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17673922 or HAMAD691@HOTMAIL.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

FONTANA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39029999 or ahmed39029999@gmail.cpm 

ALMUBARAKIYA YA WALD ALHAJIYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 66664588 or OMAR_ALJARAH@HOTMAIL.COM 

RADIANCE TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39667687 or FREE.ALHAMMAD@GMAIL.COM 

MURAD CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17000303 or MURADCOWLL@GMAIL.COM 

MERCANTILE & MARITIME ENERGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17727272 

Jassim trading co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17599000 or JASSIMT@BATELCO.COM.BH

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

RADIANCE TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39667687 or FREE.ALHAMMAD@GMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

IBRAHIM SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

DIALMAZ JEWELLERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39683935 or NABEEL.AMR@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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 

BUREAU VERITAS TRAINING CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR

 suitably qualified applicants can contact

 39792227 or bvtc@batelco.com.bh 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Bdo Consulting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17530077 or JAWAD.HABIB@BDO.BH 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39534210 or MELANIEGANDA@YAHOO.COM 

MCDONALD؛S 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

H B C CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34569303 or NEWPLAN.BH@GMAIL.COM 

ALMADHIF RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

TWINKLE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39120851 or TWINKLECONSTRUCTION663@GMAIL.COM 

ADNAN HUSAIN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39646419 or ADN65608@GMAIL.COM 

H B C CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34569303 or NEWPLAN.BH@GMAIL.COM 

THE SMART FOX VIDEO GAME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17256262 or INFO@ALKHALAFINTL.COM 

ZAHID KHAN CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33928247 or EXTRAWORKOFFICE@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

Alfalah auto spar parts 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39844473 or hussainugs1@gmail.com 

NAQAWI ALBUKAREE ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33442477 or hussainugs1@gmail.com 

Devji & Co. 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17104751 or dharmajith.tm@devji.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

AUTO VOLT CAR SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER

 suitably qualified applicants can contact

 38383007 or ACCOUNTS@AUTOVEE.NET 

SHUKU THAI GENTS SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33429009 or SALMAN_BAHRAIN@YAHOO.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17745060 or RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

MARBLE CITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17491933 or MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

AUTO VOLT CAR SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)

 suitably qualified applicants can contact

 38383007 or ACCOUNTS@AUTOVEE.NET 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ABDULNABI THABET BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17785290 or AL.Thabet.c.w@gmail.com 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17683222 or mohsen.ali@alamar.com 

DIAMOND CHARCOAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33241274 or DREAMHEART33@GMAIL.COM 

AL SADAAF CARS SAR 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33794447 or WAFEEQ63@HOTMAIL.COM 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH 

MIVIDA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33717789 or K.MIVIDACONTRACTING@GMAIL.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39465271 or AL.Thabet.c.w@gmail.com 

ALFATECH INDUSTRIAL SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33558760 or SALES@TETRASTARCO.COM  
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Pride aldiar Hydraulic w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17375958 or diyarhyd@gmail.com 

Pride aldiar Hydraulic w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 17375958 or diyarhyd@gmail.com 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33207095 or FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

WORLD WOOD INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33332940 or KMASSOCIATESWLL@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHEZA PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34346635 or SHAJIPM127@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or haneefgeepas@gmail.com 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

SUNLIGHT SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33442059 or MOONLIGHTDELIVERYBAHRAIN@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 

SHADOWTECH FURNITURE WORKSHOP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17456268 or SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

Six brotheres Brokerage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33993709 or SS2595992@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

TSMA ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36665682 or INFO@TSMA-BH.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.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 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17736773 or roonlasc@batelco.com.bh 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17166111 or HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com 

DRAGON HOUSE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

PALLETBIZ W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.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 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

BRICK & BLOCK CONSTRUCTION CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33461361 or brickandblockcobahrain@gmail.com 

Chandni Jewellers co wll 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39496170 or GEEVARGISVC@HOTMAIL.COM 

HOORA RESTAURANT MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36888709 or IBRAHIMALHOORA@GMAIL.COM 

MASHWI AND MAKLI RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 33612633 or SEEMAJEZLIN@GMAIL.COM 

MAHMOOD QADEER JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36699467 or MINAHILMEHMOODALII@GMAIL.COM 

Beauty Queens Salon for Fitness and Beauty 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39212219 or UMJASSIM@HOTMAIL.COM 

BAREAQ ALLAMAAN MANPOWER 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33030276 or M2_0@HOTMAIL.COM 

Seoul resturant w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE

 suitably qualified applicants can contact

 39105484 or SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

NORTH SHORES INTERNATIONAL SOLUTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 37166388 or YANWER47@GMAIL.COM 

KUPPAYAM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38782839 or SHANAC6@GMAIL.COM 

BASHAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 33133419 or chahtool@hotmail.com 

NEWTECH INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39652663 or PONNU@NEWTECHGCC.COM 

YALLDW ROSES CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39828558 or ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

AL KWAR RESTAURANT & GRILLS  CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77116644 or ahmed.arahman@gmail.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

Graceful Documents Clearance office 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33147443 or NA59@YAHOO.COM 

ALIF RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39976070 or ANWAR@GHBAHRAIN.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36323020 or suzanne@reemcompany.com 

Viola salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34333056 or ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM 

ALNAJWA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17335780 or DANISH368@GMAIL.COM 

Al Soofi Trading Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35574776 or to.z@hotmail.com 

Eventos event management 

has a vacancy for the occupation of

 ARTIST

 suitably qualified applicants can contact

 17244020 or hr.admin@gbl-group.co 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39100597 or HONOURBUSINESS.BH@GMAIL.COM 

Plinisia coldstores 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33193753 or PLINSIA2016@GMAIL.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 36323020 or suzanne@reemcompany.com 

BASHER BUILDING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33507917 or SURMASYL16@GMAIL.COM 

GRAMEEN REAL ESTATE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38778513 or MOWAJJEMHOSSAIN@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

UM SALEH LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39221267 or ALKHEBRAH_MANPOWER@YAHOO.COM 

ALBESAT ALAKHDAR GENTLEMEN TAILORING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39875634 or NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

AL BEDAYA MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36448999 or MAJEDAISHA3@GMAIL.COM 

BELLAS FOREVER SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 66672676 or SOUHEIL.ACE@GMAIL.COM 

STYLE ARTIST GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 34602487 or SUMESHTHOPPIL33@GMAIL.COM 

CRIB construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

ABDUR REHMAN AND ASIF FOR CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35546147 or MSAJJAD@IDMMOVERS.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALKIAN BROASTED WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39856700 or AU.NOWSHA@GMAIL.COM 

Bin Sadad performance shop 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39593282 or SADADI.PERFORMANCE@GMAIL.COM 

STYLE FOR BIRDS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17256545 or ETIDAL@INFO.GOV.BH 

MIR ABDUL NAVEED MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66995050 or NAVEEDALIMIR@GMAIL.COM 

The Fruit Guys Fresh Fruits 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66333565 or ARA.ABDULLA@GMAIL.COM 

SADAD SANDWITCHES 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39550105 or LINETOUCH1@GMAIL.COM 

BTA international Consultancy Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36971619 or ana.ndoja1993@gmail.com 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39460697 or ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

SADEQ SKY LINE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 37722742 or SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Rama computer 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17171615 or KHALIDMUS2000@HOTMAIL.COM 

JOWI JUICE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 33166022 or JAAFAR.ALSHAALA@GMAIL.COM 

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17003999 or RUKNALWALEEMA@GMAIL.COM 

SKILLS CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34230454 or SKILLCARGO.BH@GMAIL.COM 

JOWI JUICE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 33166022 or JAAFAR.ALSHAALA@GMAIL.COM 

OMPEX DUE BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33941592 or HUSNAINF610@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

Almaher Marketing and Promotion Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

TAIMOOR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33878746 or TAIMOOR.BAH@GMAIL.COM 

LAKI MARWAT  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35954866 or NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33617888 or ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM 

JASSIM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39673167 or mohd.al3mmari@gmail.com 

Mohlay Brokerage 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 33202143 or alhamer@hotmail.com 
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طارق البحار

محرر مسافات

 Mr Harrigan’s بوستر الفيلم الجديد
Phone الذي يبدأ عندما يموت ”السيد 
هاريغان” يضع صديقه المراهق هاتفه 

في جيبه قبل الدفن، لكنه يصاب 
بالصدمة عندما يرسل له رسالة 

ويأتيه الرد!
الفيلم المرتقب مبني على رواية 

لستيفن كينغ، وسيعرض على منصة 
نتفليكس في 5 أكتوبر، وهو من 

إخراج جون لي هانكوك، وبطولة 
جيدين مارتل، دونالد ساذرالند.

tariq_albahhar

منصـــة  علـــى   ”MO“ مسلســـل  حقـــق 
نتفليكس نســـَب مشـــاهدة عالية عالميا، 
واعتبره النقاد فكرة مغايرة عن العرب.

وقـــد تحدثـــت بطلـــة المسلســـل الفنانـــة 
فرح بسيسو عن تجربتها الشخصية في 
استرجاع ذكريات الهجرة، التي عاشتها 
مرتين في حرب الخليج وحرب سوريا، 
عبر تقديم المسلســـل الذي يحكي قصة 
عائلـــة فلســـطينية، شـــّردتها الحرب في 
الكويت، ودفعتهـــا للهجرة إلى الواليات 
المتحـــدة. وقـــد قالـــت بطلـــة المسلســـل 
بسيســـو إن هناك الكثير من نقاط القطع 
بينهـــا وبيـــن عائلـــة النجار في مسلســـل 
MO؛ ألنها فلســـطينية وتغرب أهلها في 
الكويت للعمل حتى فترة حرب الخليج 
التـــي عاشـــوها بـــكل تفاصيلهـــا، حيـــث 
قالـــت “كان الكويـــت قطعـــة مهمـــة مـــن 

ذكرياتـــي وطفولتـــي ومراهقتي وبداية 
فـــي  النجـــار  عائلـــة  وانتقلـــت  شـــبابي، 
المسلســـل ألميـــركا، أمـــا في واقعـــي أنا، 
فقـــد غـــادرت الكويت إلـــى األردن، ومن 

ثم سافرت ألميركا”.
وعبرت بسيســـو أن شـــخصية يسرا في 
عصريـــة  أم  شـــخصية  هـــي  المسلســـل 
وانتمائهـــا  أصالتهـــا  علـــى  ومحافظـــة 
الفلسطيني، وهي أم فلسطينية طموحة 
الفلســـطينية  األم  وتمثـــل  ومعطـــاء، 
صميـــم  مـــن  صـــورة  وهـــي  الحقيقيـــة، 
واقعنـــا الـــذي يصر فيـــه كل فلســـطيني 
علـــى البقـــاء، حيـــث قالت “نحن نخســـر 
أرضنـــا وبيتنـــا ومدرســـتنا، لكننـــا نكمـــل 
بالوقـــوع  نرضـــى  وال  الحيـــاة  مشـــوار 
واالنهزام، بل نبحث عن فرص ومخارج 

لنواصل المشوار“ بحسب سكاي نيوز.

MO فرح بسيسو ونجاح مسلسل

تقدم شـــركة البحرين للسينما ”سينيكو“ في شاشاتها 
هـــذا األســـبوع مجموعة مـــن أحدث األفـــام العالمية 
والعربية والهندية، وفي جدول هذا األسبوع اختارت 
Vi�  الشـــركة فيلم األكشـــن واإلثـــارة الهنـــدي المرتقب
kram Vedha، وتـــدور أحداثـــه حـــول ضابط شـــرطة 
مخضـــرم يتتبـــع رجـــل عصابـــات خطيـــرا ويخاطـــر 
بحياتـــه؛ من أجل القبض عليه في حرب شرســـة بين 

الخير والشر.
كما أطلقت فيلم Ponniyin Selvan – I، وفيه ُيســـافر 
الفيلـــم إلى القرن العاشـــر ليحكي صراًعـــا دموًيا على 
الحكم، في ظل حرب أهلية بين الشـــعب بعد ســـقوط 
أمبراطوريـــة تشـــوال، ليبقـــى مـــن ُيحـــاول الســـيطرة، 

وآخرون يحاولون االنتقام.
ويقوم ببطولة فيلم Vikram Vedha النجوم هريثيك 

روشـــان، رادهيكا أبتي، سيف علي خان، ومن إخراج 
المخرجيـــن بوشـــكار وغايتـــري، بينما يتصـــدر بطولة 
فيلم Ponniyin Selvan – I النجوم فيكريم، آيشواريا 

راي، كارثي، جايم رافي، ومن إخراج ماني راتنام. 

أحدث األفالم الهندية في “سينيكو” هذا األسبوع
توفـــر للمشـــاهدة علـــى OSN الفيلـــم التجـــاري 
يأتـــي  والـــذي  غـــان: مافريـــك”  “تـــوب  الناجـــح 
استكماالً لفيلم “توب غان” األصلي إصدار العام 
1986، بطـــوالت بيـــت “مافريـــك” ميتشـــل )توم 
كـــروز( كطيـــار اختبـــار متميـــز بشـــجاعته، حيث 
ســـيضطر بعد خدمته ألكثر مـــن 30 عامًا كطيار 
من المســـتوى األول، لمواجهة تحدياته الماضية 
عبر تدريب مجموعة من نخبة الطيارين للقيام 
بمهمـــة خاصـــة، متواجهـــًا مـــع المازم برادشـــو 

)مايلز تيلر(، ابن صديقه السابق “غووز”. 
وتشـــتد المنافســـة بينهمـــا خـــال أحـــداث الفيلم، 

تزامنـــًا مـــع اســـتعداد الطياريـــن المختارين لانطـــاق في مهمة 
متخصصة تتطلب تضحيات كبرى.

وُيعـــد فيلـــم “تـــوب غان: مافريـــك”، من أهم األفام في مســـيرة 
المنتـــج والممثـــل توم كـــروز الشـــهير عالميًا، محققًا أعلى نســـبة 

أرباح على اإلطاق. ويتميز بمشاهد جوية مليئة 
بالتشـــويق مـــع طائـــرة تجريبيـــة رائعـــة مصممة 
خصيصـــًا الســـتخدامها فـــي الفيلـــم. ويقـــود توم 
كـــروز طائرتـــه الخاصة فـــي الفيلم، وهـــي طائرة 
موســـتانج كاســـيكية مـــن طـــراز P�51 انتشـــر 
استخدامها خال الحرب العالمية الثانية، والتي 
اعتبـــرت الطائرة األفضل علـــى اإلطاق في ذلك 

الوقت.
Para�  تـــم إنتاج تـــوب غـــان: مافريك بواســـطة
 Jerryو  Skydanceو  mount Pictures
Bruckheimer Films. وهـــو من إخراج جوزيف 
كوزينســـكي وســـيناريو إيريـــن كروجـــر وإريـــك 
وارن ســـينجر وكريســـتوفر ماكوارى، بناء على قصة بيتر كريج 
وجوستين ماركس، واستنادًا إلى الشخصيات التي أنشأها جيم 

كاش وجاك إيبس جونيور .

شاهدت لكم: أفضل إنتاجات األفالم التجارية “توب غان: مافريك”

قالـــت المغنيـــة الكولومبية شـــاكيرا، إن الســـبب 
الرئيـــس وراء االنفصـــال عـــن زوجها اإلســـباني 
جيـــرارد بيكيه، العب برشـــلونة، أنـــه “أراد لعب 
كرة القدم والفوز باأللقاب” ووجب عليها دعمه.
وترى شـــاكيرا أن بيكيه خانها، في الوقت الذي 
ضحت كثيرا في مســـيرتها الفنية عندما قررت 
البقـــاء معـــه في كتالونيـــا، بدال مـــن العيش في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، األمر الـــذي أّثر 
علـــى عملها الفني كمغنية. ومـــع تلك التضحية، 
فإن بيكيه تعّرف على فتيات أخريات بحســـب 
روايـــات اإلعـــام اإلســـباني، لذلـــك هـــي تشـــعر 
بنكران الجميـــل، وبالتالي قررت االنفصال رغم 

المصالح االقتصادية الضخمة التي تجمعهما.
وقالـــت شـــاكيرا فـــي مقابلـــة مـــع مجلـــة “إيـــل” 
اإلســـبانية قبل أيام، إن بيكيه الذي أنجبت منه 
طفليـــن، “أراد لعب كرة القـــدم والفوز باأللقاب”، 
ووجـــب عليها دعمه. وأضافت: “وجب عليه أن 
ينهي عقده مع برشـــلونة وينتقـــل إلى الواليات 
المتحـــدة معي، حيث مســـيرتي، أو وجب علي 

أنا أن أستمر فيها حيث يعمل هو”.
وأشـــارت إلـــى أن أحدهمـــا كان ســـيضطر إلـــى 
التضحيـــة  بذلـــت  “لهـــذا  التضحيـــة. وتضيـــف: 

والجهـــد. وضعـــت مســـيرتي في المقـــام الثاني 
وانتقلـــت إلـــى إســـبانيا لدعمه كـــي يلعب كرة 

القـــدم، ويفـــوز باأللقـــاب. كان تصرفـــا قائما 
علـــى الحـــب. بمعنـــى “مـــا يملـــي عينـــه إال 

التراب”!
وفي تصريحات إعامية قالت شاكيرا: 
“لقـــد التزمـــت الصمـــت وحاولت فقط 
معالجـــة كل شـــيء”، مضيفـــة: “نعـــم، 
من الصعب التحدث عن ذلك خاصة 
ألنني مازلت أعاني وألنني في نظر 
انفصالنـــا  وألن  مذنبـــة  الجمهـــور 
ليـــس مثـــل االنفصـــال المنتظـــم؛ 
لـــذا كان األمـــر صعبـــًا ليس فقط 
بالنســـبة لـــي، ولكـــن أيضـــًا على 
ال  بشـــكل  صعبـــًا  كان  ولـــدّي، 

يصدق”.
ُيذكـــر أن الثنائي كان قد أعلن 
التـــي  انتهـــاء عاقتهمـــا  عـــن 
اســـتمرت 11 عامـــًا، وأثمـــرت 
عـــن طفلين همـــا: ميان البالغ 
من العمر 9 ســـنوات، وساشا 7 

سنوات.

والصحافـــي  األديـــب  عائلـــة  اختـــارت 
الراحل محمـــد الماجد الدورة الثانية من 

مهرجـــان البحريـــن الســـينمائي التـــي مـــن 
المقـــرر أن تقـــام خال الفترة مـــن 19�15  
أكتوبـــر المقبـــل، منصة لتكريـــم أحد رواد 
السينما العربية بمنحه “درع محمد الماجد 
لإلبـــداع الســـينمائي” وســـيتم اإلعان عن 
اسمه خال األيام المقبلة، حيث تواصلت 

عائلة الماجد مع نادي البحرين للسينما 
ممثاً في نائب رئيس 
اإلدارة  مجلـــس 

يوســـف فـــوالذ بشـــأن كل 
الترتيبات المتعلقة بتكريم الشخصية.

والمعروف أن “درع محمد الماجد لإلبداع 
الســـينمائي” أطلقته عائلة األديب الراحل 
العام 2012 تخليـــدًا لذكراه ودوره الرائد 
فـــي الحركـــة األدبيـــة الحديثة في 
البحريـــن، وريادته فـــي الصحافة 
البحرينيـــة أيضـــًا، وُيمنح إلى أحد 
المبدعيـــن في مجال الســـينما، 
حيث تم منحـــه من قبل 
إلى المخرج البحريني 
الـــذوادي،  بســـام 
الروائي  إلـــى  وبعدها 
يســـت  ر لسينا ا و
البحريني أمين صالح، 
ومـــن ثـــم إلى مؤســـس 
الخليـــج  مهرجـــان 

الســـينمائي المخرج اإلماراتي مسعود أمر 
هللا.

عن هذا التكريم، قال الروائي أمين صالح 
إنهـــا مبادرة جادة ومهمـــة من عائلة أدبية 
ليســـت علـــى مســـتوى الخليـــج إنمـــا على 
مســـتوى الوطـــن العربـــي، ألننـــي ال أعتقد 
أن هنـــاك تكريمـــًا للشـــخصيات الخليجية 
والمحلية بهذا الشكل السنوي، ومن جانبه 
أكـــد الناقـــد والمخرج المســـرحي يوســـف 
وتســـتحق  مهمـــة  جائـــزة  أنهـــا  الحمـــدان 
عائلة الماجد كل الشـــكر علـــى هذه اللفتة 

تجـــاه رموز األدب والفكر في وطننا، فهي 
ســـتخلد اســـم أديبنـــا الراحل الكبيـــر الذي 

تعلَّمنا منه وتتلمذنا على يديه.
أمـــا مســـعود أمـــر هللا آل علـــي فقـــال إنـــه 
لشـــرف عظيم أن يقع علـــّي االختيار لنيل 
جائـــزة “محمد الماجد لإلبـــداع”، فقد ألهم 
الماجد أجياالً عديدة في كتاباته وإبداعه، 
على امتداد حياته المهنية المتميزة، ولقد 
ُمنيت الصحافة واألدب العربي، بخســـارة 
كبيرة، بفقدان هذا الفنان المبدع، وال شك 
أن هـــذه الجائزة ســـتواصل إرثـــه الثقافي 

والفني لسنوات عديدة مقبلة.

أمـــا المخرجـــة فتحيـــة ناصـــر فقـــد أثنـــت 
كثيـــرًا علـــى هذا الدرع والفكـــرة، حيث لم 
يســـبق أن قـــام أحـــد بتكريـــم المشـــتغلين 
بالســـينما وأضافـــت “هـــذا التكريـــم يخلد 
اســـم األديـــب الراحل محمـــد الماجد الذي 
قدم الكثير إلى الساحة الثقافية والفنية”،

وبـــدوره، أكـــد نجلـــه الكاتـــب والصحفـــي 
أســـامة الماجد، أن اختيار مجال الســـينما 
جـــاء بســـبب عـــدم وجـــود أي جائـــزة أو 
تكريـــم لهذا المجـــال فـــي البحرين، حيث 
تقتصر الجوائز على المجاالت األدبية من 
شعر وقصة ورواية واإلبداعات اإلنسانية 

األخـــرى، كمـــا أن هذا التكريـــم يأتي إيمانًا 
مـــن عائلـــة الماجـــد بالـــدور الرفيـــع الـــذي 
يضطلع بـــه المثقف واألديـــب والفنان في 
خدمـــة المجتمـــع، آمـــاً أن يتطـــور الـــدرع 
إلى األفضـــل وأن تهتم الجهات الرســـمية 
والخاصة وتقف مع هذه المبادرة في أداء 
هـــذه الرســـالة ألن تكريم األدبـــاء والرموز 
مهمة الدولة ومشروع ال يمكن أن يتوقف 

أبدًا.

شخصيات عربية مرشحة لنيل ”درع محمد الماجد لإلبداع السينمائي”
سُيمنح في مهرجان البحرين السينمائي في أكتوبر

تكريم بسام الذواديتكريم مسعود أمر اللهيوسف فوالذ 

شاكيرا: بيكيه أناني 
و “ما يملي عينه إال التراب”
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نفهـــم أن يعجز بعض النواب عن إنجاز ولو الحد األدنى من طموحات 
ناخبيهم، وكان يفترض من هؤالء اإلقرار أو على األقل التزام الصمت، 
بيد أّن غير المفهوم إطالقا محاولة أحدهم تبرير إخفاقاته تحت ذريعة 
“نحن ال نملك خاتم ســـليمان أو عصا موســـى” حتى نجترح المعجزات 
أو نصنع المستحيل. الذي يبعث على االستغراب والدهشة أّن أحدا من 
اإلخوة النواب ال يملك فضيلة الشجاعة لالعتراف بالتقصير وهذا أمر 
طبيعـــّي جدا احتراما لذكاء الناخب، أما التنصل من كل المســـؤوليات 

فهذا يشكل بكل المقاييس صدمة مروعة لجمهور الناخبين.
ثـــم إّن التـــذرع بأنهـــم ال يملكـــون عصـــا ســـحرية كمـــا صرح بهـــذا أحد 
األعضـــاء قبيـــل أيـــام وهـــو عازم علـــى الترشـــح مـــرة ثانيـــة لعضوية 
المجلس صادم للشـــعور وغير مقبول لما يشـــكله من اســـتفزاز صارخ. 
كنـــا نتمنـــى منهم تقدير شـــعور جمهور الناخبين الذيـــن أصيبوا بخيبة 
أمـــل مريرة جـــراء ما أرهقوا به كاهـــل المواطن من أعبـــاء ال طاقة له 

بهـــا وال تـــزال ذاكرتهـــم مثقلة بها حتـــى اللحظة. كانت آمـــال المواطن 
معلقـــة بـــأّن النواب الجـــدد يحملون لهم الوعود التي تقطر عســـال لكن 
هذا الجمهور مني بما لم يدر بخلده، إذ تعرض لعملية استغفال كبيرة 
من قبل هؤالء األعضاء. والذي عاين الوجوه البد أنه أيقن أّن التاريخ 

يعيد نفسه لكن على شكل مأساة مدمرة.
لســـنا دعـــاة للتشـــاؤم وال نـــزرع اإلحبـــاط لكننـــا ال نســـتطيع أن نغيـــر 
الصـــورة المطبوعة في األذهان، والســـؤال هنا هل المواطن هو وحده 
مـــن يتحمل المســـؤولية في اختياره؟ الذي يؤســـف لـــه حقيقة أّن من 
كانوا موضع الثقة واألمل ومن رفعوا الشـــعارات والبرامج االنتخابية 
والوعود التي ال شـــك أنها خلقت أجواء من الفرح، لكن الصدمة كانت 
كبيـــرة.. فقد تبخـــرت األحالم وحتـــى اللقاء بالنائب بات أمرا عســـيرا 
بحجة أّن وقت النائب ال يســـمح! واســـتعاضوا عنها بإيصال الشكاوى 

لمكتب النائب وال حول وال قوة إال بالله!.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

ال لتبرير الفشل

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

للتواصل: 17111483

رجعيون معادون للفكر واإلبداع
بنظرة عامة وشـــاملة لحياتنا الثقافية اآلن ســـنجد أن هناك اتجاها 
رجعيـــا واحـــدا معاديا لإلبـــداع بالدرجـــة األولى، مع إظهـــار كراهية 
شـــديدة للفكر واألدباء والفنانين مصدره “أشخاص” في الجمعيات 
الدينية التي بدأت تروج من جديد بأن الفن والمسرح وسائر الفنون 
هـــي مـــن أعمال الشـــياطين ويجـــب نســـفها أو تجميدهـــا، وهذا هو 
الجديـــد الذي كنا ننتظره من هؤالء الرجعيين المتجمدين المعادين 
للتقـــدم واإلبـــداع، والذين يحاولون بشـــتى الطرق فـــرض أفكارهم 
المتحجرة في المجتمع وإعادة ترتيب الخريطة االجتماعية حسب 

منظورهم وآيديولوجيتهم الخاصة.
هـــؤالء ليســـوا رجـــال ديـــن بقـــدر مـــا هـــم تجـــار شـــنطة وسماســـرة 
وأبـــواق مـــن أبـــواق التخلـــف وقوى الشـــر وأعـــداء الفكر اإلنســـاني 
التقدمـــي في كل مـــكان، ودائما نراهـــم يرفعون ســـتائر التحريمات 
“الموســـيقى حرام.. المســـرح منكر.. األدب يلوث العقول.. الســـينما 
فســـاد لألخـــالق”، ولو كان األمر بيدهـــم لطاردوا كل إبـــداع تنويري 
وكل مبدع تقدمي في المجتمع، في حين أن تداول بعض األشرطة 

الدينيـــة وبما تحمله مـــن تكفير، باإلضافة إلـــى الضحك على عقول 
الشباب والناشئة بخزعبالت، لها قدسيتها وكلها نقاء وصفاء وتنير 

العقول والقلوب.
هـــؤالء يذكروننا بجامعة اإلخوان المســـلمين اإلرهابية التي تضمن 
برنامجها الذي وضعه وصاغه مرشـــدها حســـن البنا، فقرة تدعو إلى 
مراقبة دور التمثيل وأفالم الســـينما والتشـــدد في اختيار الروايات 
واألشرطة، وقد أعادت كما هو معروف الحياة لقانون الحسبة لكي 
ترفع بها القضايا وتوقف بها أي عمل فني يتعارض ورؤيتها السفلية 
للحياة، فكل شـــيء في قاموســـها حرام ويجـــب تجنبه وبدعة البد 
أن يلقى صاحبها في النار، لكن ســـيبقى اإلبداع والفن في المجتمع 
متواصال كخط واحد، ولن يعرف أمثال هؤالء ســـير كواكب الفنون 
ونظـــام خلقهـــا وتأثيرها فـــي حياة اإلنســـانية، وســـيكون مصيرهم 

للسيول التي ستجرفهم بعيدا.
ســـتبقى الفنـــون بكل أشـــكالها وأنواعها ترفـــرف بجناحيها رغما عن 

أصحاب األمر والنهي وغرائب الفكر وضفاف اليأس العميق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال يختلـــف اثنـــان على أهمية الوقت في حياة اإلنســـان بشـــكل خاص، 
ومدى فاعليته في شتى مناحي الحياة بشكل عام، وال ريب أن تنظيم 
الوقت يشكل حجر الزاوية في بناء التوازن بين الحاجات والواجبات، 
فمعظم المشـــاريع اإلنمائيـــة الناجحة على مســـتوى العالم إنما خرجت 
مـــن رحـــم هذا التوازن، بل دعـــت كل األديان الســـماوية إلى المحافظة 
على الوقت واســـتغالله بما يعود علينا وعلى اآلخرين بالنفع، وال شـــك 
أن هـــدر الوقت – بالمقابل - له آثار ســـلبية كثيـــرة ونتائج وخيمة على 

األفراد والمجتمعات.
فقـــد أثبتـــت الدراســـات الميدانيـــة أن تنظيـــم الدوام المدرســـي – وهو 
محـــور حديثنـــا - يعد مـــن العوامل المؤثرة في ســـير العملية التعليمية 
بسالســـة ونجـــاح، بـــل وطالب خبـــراء تربويون فـــي الـــدول المتقدمة 
بالعدول عن إطالة ســـاعات الدوام المدرسي لما له من آثار سلبية على 
التركيـــز الذهني للطلبة وبالتالي خفض معدل االســـتيعاب لديهم، وهو 

بال شك يتعارض مع أهداف المنظومة التعليمية.
إن حســـن اســـتغالل الوقـــت فـــي الجدول الدراســـي اليومي من شـــأنه 
توفيـــر الكثير مـــن الجهد والمال في ذات الوقـــت، حيث إن الوقت هو 
رأس المـــال من منظـــور أهل االقتصاد وكذلك الحـــال عندما يتم ربطه 

بالعملية التعليمية، فالتعليم ال يقل أهمية عن االقتصاد إن لم يكن هو 
األهـــم، فـــإذا كان األمـــر كذلك – وهـــو كذلك - فإن عدد ســـاعات الدوام 
فـــي المدارس حاليـــًا وطريقة ربطها بجدولة الـــدروس يعتبر ضربًا من 

التخبط العشوائي.
إن الجيـــل الحالـــي والمنفتح علـــى العالم من بوابة الشـــبكة العنكبوتية 
وبمســـاعدة األدوات الرقميـــة المتوفـــرة تقريبًا في كل منـــزل، ال يمكن 
الجانـــب  مراعـــاة  دون  ولمـــدد طويلـــة  الدراســـة  بكرســـي  يتقيـــد  أن 
الفيسيولوجي المهم في حياتهم –شئنا أم أبينا - حيث ال يمكن إهماله 
أو مناكفته في ذات الوقت، فقد أصبح واقعًا يجب وضعه في االعتبار 
عنـــد الخضـــوع ألية عمليـــة حســـابية تتعلـــق بتنظيم الوقـــت وجدولة 

الدروس اليومية.
ولنـــا أن نتســـاءل!! هـــل التحصيـــل العلمي فـــي المـــدارس مرتبط بعدد 
ســـاعات الـــدوام؟ هـــل هناك تنظيم للوقـــت مقابل زيـــادة أو نقص عدد 
ســـاعات الـــدوام المدرســـي؟ ما هـــي الرغبـــات والواجبـــات التي يجب 
وضعها في الحسبان وربطها بتنظيم الوقت الدراسي وبنسب متوازنة 
عند جدولة المواد الدراسية؟ والسؤال األهم، ما هو تأثير كل ذلك على 

سير العملية التربوية؟ الجواب في المقال القادم.

عصام عبداهلل

الدوام المدرسي... التنظيم مقابل التحصيل )1(

jarat8alam 
@gmail.com

رجال الداخلية بواسل وأبطال وشجعان
لـــدي تقدير دائم ومســـتمر لرجال الشـــرطة، والوظيفة المقدســـة 
التي يؤدونها، ولدي احترام بالغ لزي الشرطي، ومكانته، وهيبته، 
ودوره المهم في أن يجعلنا ننام نحن وأوالدنا في ســـبات عميق، 

دون أن نخشى شيئًا.
ويقودنـــي هذا الواقع إلى أن أحرك “المنظار” لدول عربية عديدة 
تعاني الويالت، وأعمدة الدخان المتصاعدة، لنستذكر مقابل ذلك 
دور وزارة الداخليـــة البحرينيـــة، وما تقدمه من واجبات عديدة، 
منهكـــة، ومرهقـــة، وخطـــرة في غالـــب األحيان، كرامـــة للبحرين 

وأهلها الطيبين.
ولي شخصيًا، عظيم الشرف بأن نشأت في بيت شرطي، لم يكن 
يجامل أحدًا في تربية أوالده، مقدمًا هو وأقرانه من المنتسبين 
األوائـــل لـــوزارة الداخليـــة وبشـــكل يومـــي قصصـــا مبهـــرة فـــي 

االنضباط، واإلخالص، وعدم المهادنة بأداء الواجب الوطني. 
وقد عبرت كلمة معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخليـــة مع أصحـــاب المجالس وبحضور كبار المســـؤولين في 
الـــوزارة، عما يدور في أنفســـنا جميعًا، فالرجـــل الوقور ال يجامل 
أحدًا في أمن البلد، واستقرار المجتمع، وراحة الناس، وقد أشار 
معاليه مشـــكورًا إلى إحصائية بالغـــة األهمية، كانت محط أنظار 
واهتمام الجميع، عن انخفاض المعدل العام للجريمة بنســـبة 30 
% كرقـــم يتحـــدث عن قصـــص نجاح وطنيـــة تقوم علـــى العمل 
الجـــاد، والمحاســـبة، والرقابـــة، في شـــتى مواقع العمـــل الوطني 
يقودهـــا رجـــال األمن األبطال والبواســـل والشـــجعان، وبمحصلة 
نتاجها تعزيز األمن واالســـتقرار بالبلد، وتحقيق مسببات النهضة 

وبناء الدولة الجديدة، ورغد الحياة الكريمة للجميع.
إن لقـــاء وزيـــر الداخليـــة، مع عموم المجتمع بيـــن الحين واآلخر، 
وإطالعهـــم علـــى الجديد بنفســـه، هو ترجمة حرفيـــة لتوجيهات 
جاللـــة الملـــك المعظم حفظه هللا ورعاه، والتي تقرب المســـؤول 
مـــن المواطن والعكس، وتفعل القنوات المباشـــرة لتكون وســـيلة 
مثلـــى لتبـــادل وجهـــات النظـــر، واإلنصـــات للمواطنيـــن، فشـــكرا 
لمعاليـــه ورجـــال الوزارة األوفياء على مـــا يبذلونه من تضحيات 

ووفاء، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هل سيفعلها بوتين؟
يخيل لي أنه الســـؤال األكثر تداوال في الوقت الحالي، هل يقدم 
الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتين علـــى تنفيذ تهديداته بشـــأن 
اســـتخدام النـــووي أم ال، ويخيـــل لي أيضـــا أن الرئيس الروســـي 
لـــم يكن متالعبا يوما ما بخصـــوص تصريحاته، وأن كالمه دوما 
يؤخـــذ علـــى محمـــل الجـــد، وأن كل الخطـــوات التي تـــم اإلعالن 
عنهـــا مســـبقا وقعـــت في حيـــز التنفيذ، لـــذا فال تالعـــب بالكلمات 
أو المشـــاعر، والرئيـــس الروســـي يعنـــي حقيقـــة ما أعلـــن عنه من 
اســـتخدام صريح للســـالح النووي في حال انتهاك قدســـية بالده 

ألو التدخل في شؤونها!
والحقيقـــة أننـــي كمـــا البقيـــة أتمنى تمامـــا أن يعم الســـالم أرجاء 
بالرخـــاء واألمـــن  الشـــعوب  الكـــرة األرضيـــة، وأن تنعـــم جميـــع 
والهدوء، لكن هذا األســـبوع ســـيحمل لنا الخبر اليقين وسيوضح 
لنا الكثير، خصوصا فيما يتعلق بالخطوات المتخذة عالميا والتي 
أرى مؤشراتها بارزة، خصوصا فيما يتعلق باحتدام مؤثر يقع بين 
طرفـــي النـــزاع، وهو ما يســـتدعي اتخاذ الحيطـــة والحذر وأيضا 
االهتمام بتبعات هذا االحتدام الحاصل الذي قد يؤدي إلى ضربة 
نووية محتملة على إثرها ســـتتوقف الكثير من الخطط العالمية، 
وســـيتغير الوضع االقتصادي العالمي وقد ندخل ال قدر هللا أزمة 

غذاء حقيقية.
أدعـــو هللا عـــز وجل أن يمر هذا األســـبوع على خيـــر، وأن تخيب 
توقعاتي ونتوصل إلى وســـاطة من شـــأنها أن تنقـــذ الوضع العام 
المتوتـــر، وأن ننعـــم بحالة من الراحة فيهـــا الكثير من الحذر، وأن 
نستخدم ما يسمى “باإلعالم التنموي” في حشد المحاضرات التي 
لها عالقة بتثقيف المواطن اقتصاديا وسياســـيا حتى يتســـنى له 
أن يقرأ األوضاع براحة تامة، وأن تكون خارطة الطريق واضحة 
بالنســـبة لـــه فيمـــا يخـــص أســـلوب المعيشـــة والتفكيـــر فـــي الغد 

بأسلوب أوضح.

د. سمر األبيوكي



“مستقبل المحرق” يتوج بكأس بطولة محمد بن عبدالرحمن
تـــوج فريـــق أكاديمية مســـتقبل 
المحـــرق بلقـــب النســـخة األولى 
مـــن بطولـــة المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالـــى الشـــيخ محمـــد بـــن 
لكـــرة  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
القـــدم للفئـــات العمريـــة )مواليد 
2004 - 2006( بعـــد فـــوزه على 
نـــادي النجمة بخماســـية نظيفة 
فـــي المواجهـــة التـــي جمعتهمـــا 
علـــى  الماضـــي  الجمعـــة  يـــوم 
ملعب نـــادي أم الحصم الثقافي 

والرياضي.
وســـجل أهداف فريق أكاديمية 
مستقبل المحرق كل من الالعب 
)هدفـــان(،  العمـــودي  عدنـــان 
حســـن محمد )هدفان( والالعب 
إبراهيـــم محمد )هـــدف( ليعانق 
الفريق لقب النسخة األولى بكل 

جدارة واقتدار.
وشـــهدت المباراة حضور رئيس 
النجمـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبارك 
آل خليفـــة ومؤســـس أكاديميـــة 
مســـتقبل المحرق الشـــيخ راشد 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
ورئيس نادي أم الحصم هشـــام 
آل بـــن علـــي ومـــدرب منتخبنـــا 
القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي 
البرتغالـــي هيليو ســـوزا، وهو ما 
يعكس نجاح البطولة وأهميتها 
الفئـــات  بفـــرق  االرتقـــاء  فـــي 
أكاديميـــة  فـــي  ليـــس  العمريـــة 
مســـتقبل المحرق فحسب وإنما 

لجميع األندية.
وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابـــع فـــاز فريق نادي 

)الكحلـــي(  النجمـــة  علـــى  الحـــد 
بهدفيـــن مقابـــل هـــدف، حيـــث 
الالعـــب  الحـــد  أهـــداف  ســـجل 
محمد القطان والالعب يوســـف 
جاسم فيما سجل هدف النجمة 

الالعب سالم علي.
عقب ذلك قام الشـــيخ راشد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة بتتويج 
مســـتقبل  أكاديميـــة  فريـــق 
األول  المركـــز  بـــكأس  المحـــرق 
وتـــوج  الذهبيـــة  والميداليـــات 
فريـــق النجمـــة )األزرق( صاحب 
بالميداليـــات  الثانـــي  المركـــز 
الفضيـــة، فيمـــا نال فريـــق نادي 
الثالـــث  المركـــز  الحـــد صاحـــب 
كمـــا  البرونزيـــة،  الميداليـــات 
خصصت جوائز مالية ألصحاب 

األبطالالمراكز الثالثة األولى.

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  خســـر 
الصاالت أمام نظيره منتخب أوزبكستان 
بــــ 6 أهـــداف مقابـــل واحـــد، فـــي المباراة 
التي جمعتهما، الســـبت، على صالة ســـعد 
إطـــار  الكويـــت، ضمـــن  بدولـــة  العبـــدهللا 
للمجموعـــة  الثالثـــة  الجولـــة  منافســـات 
الثانيـــة لـــكأس آســـيا 2022 التي تســـتمر 

حتى 8 أكتوبر الجاري.
وكان منتخبنـــا قـــد خســـر الجولـــة األولى 
أمـــام طاجيكســـتان بـ 4 أهـــداف مقابل 3، 
وتعـــادل مـــع تركمانســـتان )4/4(، ليختتم 
بنقطـــة  المجموعـــات  دور  فـــي  مشـــواره 
وحيـــدة فقط، وفاقدا بذلـــك فرصة بلوغ 

ربع النهائي.

منتخب الصاالت 
يودع اآلسيوية
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أحمد كريم

كريم يشارك في “كونجرس” الدولي واآلسيوي للصحافة الرياضية
يعقد في روما خالل الفترة من 3 ولغاية 5 أكتوبر

الرياضـــي  اإلعـــالم  لجنـــة  رئيـــس  يشـــارك 
الزميل أحمد كريم في اجتماعات الجمعية 
للصحافـــة  الدولـــي  لالتحـــاد  العموميـــة 
الرياضيـــة التـــي تعقـــد خـــالل الفتـــرة مـــن 
3 ولغايـــة 5 أكتوبـــر المقبـــل فـــي العاصمـــة 

اإليطالية روما.
وتلقـــى كريـــم دعـــوة مـــن رئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي، جيانـــي ميرلـــو الـــذي أكـــد أهمية 

مشـــاركة البحرين في هذا الحـــدث الكبير، 
علـــى  انتخابـــات  إجـــراء  والـــذي سيشـــهد 
عضوية مجلـــس إدارة االتحاد الدولي بعد 
أن حسمت الرئاسة لصالح اإليطالي ميرلو 

بالتزكية لعدم ترشح منافسه له.
كما يشـــارك كريم فـــي اجتماعات الجمعية 
للصحافـــة  اآلســـيوي  لالتحـــاد  العموميـــة 
تعقـــد  حيـــث  واالنتخابـــات  الرياضيـــة 
بالتزامـــن مـــع الجمعيـــة العموميـــة لالتحاد 
الدولي في روما، وســـوف يغادر كريم إلى 

إيطاليا اليوم )األحد(.
وأوضـــح كريـــم أنـــه اتفـــق مـــع عـــدد مـــن 
الرياضـــي  اإلعـــالم  اتحـــادات  رؤوســـاء 
المشـــاركة فـــي الجمعيـــة العموميـــة لبحث 
ســـبل التعاون في مجال اإلعالم الرياضي 
وتبـــادل الخبرات في ســـبيل االرتقاء بهذا 
القطاع الحيـــوي في البحرين، تماشـــيًا مع 
رؤيـــة وتوجيهـــات رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

الجفير - جمعية الصحافيين البحرينية

االتحاد البحريني لأللعاب اإللكترونية

تماشًيا مع توجهيات النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، تم اجراء عدد مـــن الفحوصات الطبية والتمارين 
الالزمـــة لالعبي المنتخب الوطنـــي للرياضات اإللكترونية 

.Intouch Clinic في عيادة
 ويأتـــي إجـــراء هـــذه الفحوصـــات الطبيـــة تماشـــًيا مـــع 
توجيهـــات ســـموه بإلزامية إجراء الفحـــص الطبي لجميع 
الالعبيـــن والحـــكام والطواقـــم الفنيـــة قبـــل وبعـــد جميـــع 
الدوريات بما يتماشـــى مع توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون 
والرياضـــة لالعتنـــاء بصحـــة الرياضييـــن، وأن االهتمـــام 
والعناية بصحة ولياقة ممارســـي الرياضة عنصر جوهري 
يتكامل مـــع برامج واســـتراتيجيات القطاع الرياضي في 

مملكة البحرين.
مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لأللعـــاب 
اإللكترونية عن بالغ شـــكره وعظيم امتنانه لســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة على ما يقدمه من دعم واهتمام 
بالرياضييـــن وصحتهـــم، مشـــيًرا أن ذلـــك سيســـهم فـــي 

االرتقاء بالقطـــاع الرياضي عامـــة والرياضيين خصوصا، 
كما أثنى على التعاون فيما بين االتحاد البحريني لأللعاب 
اإللكترونيـــة وعيـــادة Intouch Clinic والخدمات المميزة 
التـــي تقدمهـــا العيـــادة لرياضيـــي االتحاد، كمـــا أثنى على 
التعـــاون الكبير الـــذي تبديه الرئيســـة التنفيذيـــة بالعيادة 

.Amy
 وأشـــار الكوهجـــي أن هـــذا التعـــاون ســـيؤدي أيًضـــا إلـــى 
عقـــد ورش عمـــل ونـــدوات لجميـــع الرياضييـــن واألفـــراد 
المرتبطين بها بشأن تعزيز األداء والوقاية من اإلصابات. 

فحوصات طبية لالعبي منتخب الرياضات اإللكترونية

الالعبون في صورة جماعية بعد إجراء الفحوصات بالعيادة

الرفاع - االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

فـــاز الـــدراج البحرينـــي ســـيد أحمـــد 
“ســـباق  فـــي  األول  بالمركـــز  خليـــل 
الدراجات الهوائيـــة الثالث بمحافظة 
مرات 2022” الـــذي أقيم أمس األول 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
ظـــل  فـــي  كيلومتـــرا   30 لمســـافة 
المشـــاركة الواســـعة لنخبـــة مـــن ألمع 
نجوم الدراجـــات الهوائية الخليجية 
ومـــن الدراجيـــن الهـــواة مـــن داخـــل 
الســـعودية وخارجهـــا، واحتل الدراج 
المركـــز  محمـــد  حســـين  البحرينـــي 

الثاني.
وشـــهد الســـباق كذلك مشـــاركة عدد 
آخـــر من الدراجيـــن البحرينيين وهم 
أحمـــد ناصـــر، جاســـم محمـــد، أحمـــد 
محمد، محمد حســـين، منصور جواد، 
ورافقهـــم المدير الفني للفريق ياســـر 

عبدالمجيد. 
وتأتي هذه المشـــاركة البحرينية في 
الســـعودي  الرياضـــي  الحـــدث  قلـــب 

بنـــاء على العالقة الطيبـــة والوطيدة 
التـــي تربـــط األخـــوة فـــي االتحادين 
ظـــل  وفـــي  والســـعودي  البحرينـــي 
البحرينيـــة  العالقـــات  تشـــهده  مـــا 
األخـــوة  فـــي  عمـــق  مـــن  الســـعودية 
محافظـــة  واســـتضافت  والمـــودة.  
مرات ســـباق الدراجـــات الهوائية في 
نســـخته الثالثـــة والـــذي نظمته لجنة 
التنمية االجتماعية األهلية بمحافظة 

مرات بالتعاون مع االتحاد الســـعودي 
للدراجـــات تحت شـــعار “هـــي لنا دار” 
لفئتـــي المحترفين والهـــواة، وتضمن 
الســـباق مشـــاركة ذوي االحتياجـــات 
علـــى  المتقـــدم  للمســـتوى  الخاصـــة 
دون  ومـــن  اإلطاريـــن  ذي  المقعـــد 
مساعدة لمسافة كيلومترين، إضافة 
إلى احتوائه على العديد من األنشطة 

والفعاليات المتنوعة.

أحمد خليل بطاًل لـ”سباق محافظة مرات” وحسين محمد ثانيًا

ج سيدأحمد خليل بجائزة المركز األول  محافظ محافظة مرات ُيتّوِ

إجماع آسيوي 
مطلق على تأييد 

الرئيس العاشر التحاد 
أكبر قارات العالم 

بـــات رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة هـــو المرشـــح الوحيد لرئاســـة 
اإلنتخابيـــة  للـــدورة  القـــاري  االتحـــاد 
)2023 - 2027( وذلك بعد إغالق باب 
الترشـــح النتخابات رئاســـة وعضوية 
القـــاري  لالتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 
مساء اليوم )السبت(، األمر الذي يمهد 
بالتزكيـــة  رســـميا  النتخابـــه  الطريـــق 
رئيســـا لواليـــة ثالثـــة خـــالل اجتمـــاع 
الجمعيـــة العموميـــة لالتحـــاد القـــاري 
الذي ســـيعقد في العاصمة البحرينية 
مـــن  والثانـــي  األول  يومـــي  المنامـــة 

فبراير المقبل. 
ومـــع إقفـــال بـــاب الترشـــيح لرئاســـة 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القـــدم للدورة 
االنتخابية اتفقت األســـرة اآلســـيوية 
برمتهـــا علـــى تجديـــد الثقـــة بالشـــيخ 
ســـلمان بـــن ابراهيم آل خليفة رئيســـا 
لالتحـــاد القـــاري بعد أن تلقى رســـائل 
تأييـــد رســـمية مـــن جميـــع االتحادات 
الوطنيـــة اآلســـيوية البالـــغ عددها 47 
اتحادا وطنيا تدعم استمراريته على 

رأس االتحـــاد القـــاري للـــدورة المقبلة 
في مؤشر واضح على ثقة أسرة الكرة 
اآلسيوية بقدرته على مواصلة قيادة 
االتحـــاد نحـــو مزيـــد مـــن النجاحـــات 

المتميزة على مختلف األصعدة.
ويحمـــل هـــذا اإلجمـــاع الكبيـــر تقدير 
القـــارة  فـــي  الوطنيـــة  االتحـــادات 
اآلســـيوية للدور الواضـــح الذي لعبته 
قيـــادة االتحاد اآلســـيوي فـــي تطوير 
مسيرته على امتداد أعوام من العمل 
المثمـــر المســـتند علـــى توحيـــد الكرة 
اآلســـيوية وإعـــالء مصالحهـــا العليـــا، 
المنظومـــة  مـــع  المســـتمر  والتواصـــل 
األســـرة  وإشـــراك  القاريـــة،  الكرويـــة 

اآلســـيوية في صناعة القـــرارات التي 
ترسم مالمح مستقبلها، باإلضافة إلى 
تنفيـــذ العديد من البرامج والمبادرات 
والمشروعات الحيوية التي انعكست 

إيجابا على مسيرة اللعبة.

قـــد  اآلســـيوية  القـــدم  كـــرة  وكانـــت 
شـــهدت علـــى امتداد رئاســـة الشـــيخ 
ســـلمان بـــن ابراهيم آل خليفـــة حقبة 
من االســـتقرار والمنجزات الواضحة، 

الرئيـــس الجديـــد فـــي  حينمـــا نجـــح 
ترجمة شـــعار )آســـيا المتحـــدة( خالل 
فتـــرة رئاســـته التي ســـادت فيها روح 
الوحـــدة والتضامن أركان كـــرة القدم 

اآلسيوية.
الكرويـــة  العائلـــة  وحـــدة  وتجلـــت 
اآلســـيوية في العديد مـــن المحطات 
متواصلـــة  ســـنوات  خـــالل  المهمـــة 
مـــن العمـــل المؤسســـي بيـــن جـــدران 
اإلجمـــاع  فـــكان  القـــاري،  االتحـــاد 
اآلســـيوي حاضـــرا بقـــوة علـــى جميع 
علـــى  طرحـــت  التـــي  القـــرارات 
اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية التي 
مارســـت الـــدور المناط بهـــا بروح من 
المســـؤولية العاليـــة والثقـــة الكبيـــرة 
برؤى وأفـــكار رئيس االتحـــاد القاري 
الرامية لتطوير مخرجات اللعبة على 

جميع األصعدة.

سلمان بن إبراهيم... المرشح الوحيد لرئاسة االتحاد اآلسيوي بعد إغالق باب الترشيحات
تزكيته رسمياً لوالية ثالثة في كونغرس المنامة مطلع فبراير



يقـــود ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
قائـــد  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الفريق الملكي ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، فرسان الفريق الملكي 
للقـــدرة مشـــاركة الفريـــق فـــي بطولة 
العالم للجياد 8 ســـنوات التي ســـتقام 
في إســـبانيا اليوم بمشاركة كبيرة من 

فرسان العالم لمسافة 120 كم.
 وحرص ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على قيادة التدريب األخير 
للفريـــق فور وصوله إلـــى قرية القدرة 
بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية.
وشـــهد التدريـــب توجيهات مســـتمرة 
مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة للفرســـان لتنفيـــذ الخطة التي 
إلـــى تحقيـــق  تـــم وضعهـــا والهادفـــة 
أفضـــل النتائج والتواجـــد على منصة 

التتويج وتحقيق األهداف المرجوة.
 وسادت األجواء اإليجابية والحماس 
تدريبات الفريـــق الملكي خصوصًا أن 
الفريق ســـيحظى بقيادة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في البطولة.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن بطولة 
العالـــم للجيـــاد الصغيرة تمثـــل أهمية 
للفريـــق الملكـــي وتأكيـــد علـــى مكانة 
القـــدرة البحرينية وتطورها المســـتمر 
بتواجدهـــا الدائم في أكبـــر البطوالت 
بعـــد سلســـلة مـــن النتائـــج اإليجابيـــة 
التـــي تحققـــت فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
وســـاهمت بالتواجـــد الدائـــم بجـــدارة 

واستحقاق في المحافل العالمية.
 وأوضح ســـموه أن القدرة البحرينية 
حققـــت العديـــد مـــن المكاســـب خالل 
الفريـــق  وتواجـــد  الماضيـــة  الفتـــرة 
الملكـــي فـــي بطولـــة العالـــم امتـــدادًا 
للنجاحات التي سجلتها هذه الرياضة 
فـــي المحافل األوروبيـــة وكان آخرها 
فـــي  متتاليـــة  ألقـــاب  بثالثـــة  الفـــوز 
الموســـم الحالـــي انطالقـــًا مـــن بطولة 
ويندسور ومرورًا بلقب بطولة مونتل 
ســـينو بإيطاليـــا ثـــم بطولة ســـلوفاكيا 
القـــدرة  رياضـــة  لتؤكـــد  الدوليـــة 
علـــى  المتميـــزة  مكانتهـــا  البحرينيـــة 

الساحة األوروبية.
وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن هذه المحطات التي حققها 
الفريق في األشـــهر الماضية ســـتكون 
دافعًا كبيـــرًا لتحقيق النتائج المرجوة 
واألهـــداف خالل هذه البطولة المهمة 
التي ســـتعطي الفرســـان خبرة واسعة 
وســـتزيد مـــن االحتـــكاك واالنســـجام 
الملكـــي  الفريـــق  مشـــاركة  ظـــل  فـــي 
بعناصـــر شـــابة قادرة علـــى حمل لواء 
القدرة البحرينية في المستقبل، مبينًا 
ســـموه أنه حريص على دعم الفرسان 
الشـــباب وتشـــجيعهم، متمنيـــًا ســـموه 

للفريق كل التوفيق والنجاح.
المنافســـة  تكـــون  أن  ســـموه  وتوقـــع 
الفرســـان  جميـــع  بيـــن  مفتوحـــة 
المشـــاركين في ظل مشـــاركة فرسان 
من اإلمارات وإســـبانيا وفرنسا ودول 
أخرى، مما يؤكد أن البطولة ســـتكون 
قويـــة ومثيـــرة فـــي جميـــع مراحلهـــا 
خصوصًا أن المسارات لن تكون سهلة 

في ظل المرتفعات وغيرها.

سموه يشهد الفحص البيطري

وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة الفحص البيطـــري للبطولة 
الـــذي أقيـــم فـــي القريـــة بتنظيم جيد 

من اللجنة المنظمة.
المخصـــص  الرقـــم  ســـموه  وتســـلم 
للمشـــاركة إضافة إلى مشـــاركة سموه 

في عملية ميزان الفرسان.

فرسان الفريق

بقيـــادة  الملكـــي  الفريـــق  وسيشـــارك 
ســـموه مـــع الفرســـان عيســـى العنـــزي 
وســـلطان  ســـبت،  مبـــارك  وخليفـــة 

عبدالعزيـــز الرميحـــي، ومحمـــد خالـــد 
الرويعي.

حفل االفتتاح

وشـــارك فرســـان الفريـــق الملكـــي في 
حفل االفتتاح الرســـمي للبطولة الذي 
أقيـــم فـــي القرية، حيث شـــهد الحفل 
فقـــرات بســـيطة قبـــل صعـــود جميـــع 
منصـــة  علـــى  المشـــاركة  المنتخبـــات 

التتويج إللتقاء الصور التذكارية.

جاهزية كاملة

الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  وأعلـــن 
جاهزيتهـــم الكاملـــة لخـــوض البطولة 

النتائـــج  أفضـــل  لتحقيـــق  والســـعي 
مؤكدين أن قيادة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للفريق ســـيلعب 
فـــي إعطائهـــم  دورًا كبيـــرًا ورئيســـيًا 
دفعـــة معنويـــة عاليـــة لبـــذل الجهـــود 

والسعي لتحقيق أفضل النتائج.
أن  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  وأكـــد 
البطولة ســـتكون فرصة كبيرة لزيادة 
خبراتهم واالســـتفادة من قيادة سمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
الملهم األكبر لهم في ســـباقات القدرة، 
مشـــيرين إلـــى أن البطولـــة لـــن تكون 
ســـهلة ومن المؤكد أن تشـــهد منافسة 
قوية في ظل المشـــاركة الواسعة من 
فرســـان العالـــم ولكـــن الفريـــق الملكي 
قادر على تحقيق النتائج اإليجابية. 

حافلة فيكتوريوس تجذب 

األنظار

جذبـــت حافلـــة فيكتوريـــوس األنظار 

خـــالل تواجدهـــا فـــي بطولـــة العالـــم 
للجياد الصغيرة المقامة في إســـبانيا، 
حيـــث كان تواجدهـــا محـــط األنظـــار 
عبـــر التقـــاط العديـــد مـــن الصـــور من 
الجماهيـــر، ويشـــكل تواجدهـــا الدائم 
فـــي المســـابقات األوروبية فـــي إطار 
حرص ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة على المســـاهمة فـــي الترويج 
لمملكة البحرين واســـتغالل األحداث 

الرياضية العالمية بأفضل صورة.

20 دولة مشاركة

 وستشـــهد البطولة مشـــاركة واســـعة 
مـــن الفرســـان يمثلـــون 20 دولـــة هي: 
اإلمـــارات،  الســـعودية،  البحريـــن، 
إســـبانيا،  ســـوريا،  قطـــر،  الكويـــت، 
األرجنتين، النمســـا، بلجيكا، التشـــيك، 
الدنمـــارك، فرنســـا، هنغاريـــا، إيطاليـــا، 
ســـلوفاكيا،  البرتغـــال،  هولنـــدا، 

األوروغواي ورومانيا.

 إسبانيا - المكتب اإلعالمي:

ناصر بن حمد يقود “الملكي” في بطولة العالم لجياد 8 سنوات بإسبانيا
قاد التدريب األخير بحضور خالد بن حمد
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علـــى  )الجمعـــة(  األول  أمـــس  أقيـــم 
فـــي  نيوماركـــت  ســـباقات  مضمـــار 
المملكة المتحدة، ســـباق كأس مملكة 
البحريـــن الســـنوي للخيـــل، بمشـــاركة 
مجموعة من األفـــراس والمهرات من 

الدرجة االولى لمسافة 1600 متر.

وتمكنت المهرة “فونتين”، ملك الشيخ 
محمـــد بـــن عبيـــد آل مكتـــوم وبقيادة 
الفارس نيل كاالن، من تحقيق المركز 
ومثيـــرة  قويـــة  منافســـة  بعـــد  األول 
شـــهدتها األمتـــار األخيـــرة، وحســـمت 
المهـــرة  لصالـــح  النهايـــة  خـــط  علـــى 

“فونتين”.

ويعتبـــر ســـباق كأس مملكـــة البحرين 
للخيـــل فـــي بريطانيـــا من الســـباقات 
السنوية المهمة ضمن رزنامة سباقات 
منـــذ  العريـــق  نيوماركـــت  مضمـــار 
سنوات طويلة، وبما يعكس العالقات 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
البحريـــن والمملكة المتحدة الصديقة 

خصوصـــًا  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
في مجال الفروســـية وســـباق الخيل، 
ويجســـدها التعـــاون المتواصـــل فـــي 
هذا المجال بين نادي راشد للفروسية 
نيوماركـــت  ونـــادي  الخيـــل  وســـباق 
البريطانـــي فـــي العديد مـــن الجوانب 

المتعلقة بسباقات الخيل.

 لندن -  بنا

الفرس “فونتين” تحقق كأس مملكة البحرين للخيل في “نيوماركت”

دعم الشباب أولوية 
لبناء جيل يحمل لواء 

القدرة البحرينية

 فرسان الفريق 
الملكي يشاركون 
في حفل االفتتاح

شـــارك عضو لجنـــة التدقيق 
االتحـــاد  فـــي  واالمتثـــال 
الدولي لكرة القدم مهند حمد 
فـــي مؤتمـــر اإلمتثـــال الرابع 
الـــذي نظمه االتحـــاد الدولي 
FIFA األســـبوع الماضي في 
العاصمة الكوستاريكية سان 
خوسيه بمشاركة واسعة من 
القيـــادات الكرويـــة الدوليـــة 
وممثلـــي االتحـــادات القارية 

والوطنية.
المؤتمـــر  خـــالل  وتـــم 
مـــن  العديـــد  اســـتعراض 
التجارب الدوليـــة التي تبرز 
القاريـــة  االتحـــادات  التـــزام 

والوطنية بمعايير الحوكمة واالمتثال الدولية وتطوير كامل ممارستها ذات 
الصلة عبر تأكيد عدد من مبادئ العمل في مقدمتها الشـــفافية والمصداقية 
والمسؤولية، بما يتماشى مع جهود تطوير مختلف أركان المنظومة الكروية 

في مختلف أنحاء العالم. 
وتأتـــي مشـــاركة مهنـــد فـــي هـــذا المؤتمر كونـــه عضوا فـــي لجنـــة التدقيق 
واالمتثـــال باالتحاد الدولي لكرة القدم FIFA منذ تشـــكيلها في 2021. علما 
أنـــه شـــغل عضوية لجنـــة الحوكمـــة خـــالل الـــدورة الســـابقة 2017 - 2021 
ومازال رئيســـا للجنـــة التدقيق واإلمتثال في االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 

منذ 2014.

مهند حمد يشــارك في مـؤتمـر 
الفيفا لالمتثــال في كوستاريكــا

مهند حمد خالل مشاركته في مؤتمر فيفا

عصام علي: مجموعتنا متوازنة ونتطلع لتحقيق مركز متقدم
اإلثنين مغادرة سلة النسور للمشاركة العربية

الســـلة  لكـــرة  األول  الفريـــق  يواصـــل 
تحضيراته اســـتعدادا لمنافسات بطولة 
األندية العربية الـ 34 والتي ستحتضنها 
دولة الكويت الشـــقيقة مـــن 5 لغاية 15 

أكتوبر الجاري بمشاركة 16 فريقا.
وقال نائـــب رئيس جهـــاز الفريق األول 
إن  ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  علـــي  عصـــام 
التحضيـــرات قائمـــة علـــى قدم وســـاق 
بقيـــادة المـــدرب الوطني عقيـــل ميالد، 
وبمشـــاركة المحترف األمريكي الجديد 
NICK FAUST الـــذي انضـــم للتدريبات 

مؤخرا.
وســـيغادر الفريـــق إلـــى الكويـــت يـــوم 
اإلثنيـــن القـــادم برئاســـة يوســـف كانـــو 
رئيـــس الجهاز مع نائـــب الرئيس عصام 
علي ومدير الفريق مازن جميل وإداري 
الفريق حســـن نبيل مـــع قائمة الالعبين 
التـــي تضم كال من محمـــد قربان، ميثم 
جميـــل، هشـــام ســـرحان، محمـــد كويد، 
علي عقيل، صباح حســـين، جاسم أبل، 
ســـيد سلمان سيد حســـين، علي حسين 

والمحترفـــان دافـــون جيفـــرون ونيـــك 
فوست.

وأضـــاف علـــي أن طمـــوح األهلـــي فـــي 
المشـــاركة العربيـــة هـــو تحقيـــق مركـــز 
متقـــدم والســـير خطـــوة بخطـــوة مـــن 
خـــالل التأهل للدور الثاني أوال ومن ثم 

خوض كل مباراة على حدة.
ويشـــار إلـــى أن قرعـــة بطولـــة األنديـــة 
العربيـــة أوقعت األهلي فـــي المجموعة 
كاظمـــة  مـــن  كل  جانـــب  إلـــى  الثالثـــة 

والســـد  العمانـــي  والبشـــائر  الكويتـــي 
القطـــري ويتأهـــل األول والثانـــي إلـــى 
الـــدور ربـــع النهائـــي الـــذي يقـــام بنظام 

إخراج المغلوب.
األهلـــي  مجموعـــة  علـــي  ووصـــف 
بالمتوازنة في ظل تقارب المســـتويات، 
مشـــيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع فرق 
المجموعـــة وهو علـــى دراية بمســـتوى 
ولديـــه  المنافســـة  الفـــرق  محترفـــي 
معلومـــات جيـــدة، مؤكـــدا بـــأن البطولة 

ســـتكون قويـــة للغايـــة في ظل تســـلح 
المحترفيـــن  بأقـــوى  األنديـــة  معظـــم 

وأسماء عمالقة.
وأشـــار بأن المحترف األمريكي الجديد 
نيـــك فوســـت انتظـــم مع الفريـــق ووقع 
عليـــه االختيـــار بفضل مســـتواه الجيد، 
فهـــو يجيـــد اللعـــب بمركـــزي 1 و2 وهو 
هداف ووجـــوده سيشـــكل دفعة لباقي 
الالعبيـــن وســـبق له اللعب فـــي الدوري 

الصيني والتايواني.

تدريبات سلة األهلي عصام علي ضمن الجهاز اإلداري

حسن علي
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القدس - أف ب

الــفــلــســطــيــنــيــة  ــصــحــة  ال وزارة  أفــــــادت 
فلسطينيا  أن  االســرائــيــلــيــة  والــشــرطــة 
اشتباكات  في  أمــس  قتل  عاما   18 يبلغ 
مع القوات االسرائيلية في بلدة بالضفة 
الغربية المحتلة على الحدود مع القدس 
الشرقية. وقالت الوزارة الفلسطينية في 
بيان إن فايز خالد دمدوم توفي متأثرا 
“بالرصاص  إصابته  بعد  خطرة  بجروح 
ــحــي” فــي رقــبــتــه بــنــيــران “االحـــتـــال”  ال

االسرائيلي في العيزرية.
ــن جــهــتــهــا، قـــالـــت شـــرطـــة الـــحـــدود  مــ
اإلســرائــيــلــيــة إن “أعــمــال شــغــب” وقعت 

خال عملية في العيزرية.
وأضـــافـــت فــي بــيــان أن ضــبــاطــا قــامــوا 
ــان يحمل  عــنــدهــا بـــ “تــحــيــيــد مــهــاجــم كـ
ــاول رمــيــهــا على  ــ ــة وحــ ــارقـ ــة حـ ــاجـ زجـ
“تــــم تحييده  ــه  ــ أن مــوضــحــة  ــوات”،  ــ ــق ــ ال

بإطاق النار”.
الخميس طفل  بعدما توفي  ويأتي ذلك 
عــمــره في  مــن  الــســابــعــة  فــي  فلسطيني 
اسرائيلية  عملية  خال  ملتبسة  ظروف 
منذ  المحتلة  الغربية  الضفة  جنوب  في 

العام 1967.
األربـــعـــاء  فلسطينيين   4 قــتــل  كـــذلـــك، 
خال عملية إسرائيلية في مخيم جنين 
الــغــربــيــة وفــي  الــضــفــة  بــشــمــال  لاجئين 

مواجهات أعقبت ذلك.
دامــيــة طــاولــت  وبــعــد سلسلة هــجــمــات 
ــارس، نــفــذ بعضها  ــ إســرائــيــلــيــيــن مــنــذ مـ
الغربية،  الضفة  شمال  في  فلسطينيون 
في  عملياته  اإلسرائيلي  الجيش  كثف 
المنطقة. وأسفر ذلك عن مقتل عشرات 
فصائل  في  عناصر  بينهم  الفلسطينيين 

مسلحة.

مقتل فلسطيني بنيران القوات اإلسرائيلية بالضفة الغربية

وكاالت

احتشد آالف المتظاهرين في 
العاصمة بغداد، أمس السبت، 
فيما حاول البعض عبور جسر 
المنطقة  باتجاه  الجمهورية 
وقوع  إلى  أدى  ما  الخضراء، 

بعض االشتباكات مع األمن.
وأوضـــحـــت الـــقـــوات األمــنــيــة 
المندسين،  أنها رصدت بعض 

والسلمية،  المهنية  من  عالية  بدرجة  المتظاهرين  مع  تتعامل  أنها  مؤكدة 
دون حمل الساح أو استخدام أي نوع من القوة معهم. وأشارت إلى رصد 
عناصر مندسة استخدمت المولوتوف وبنادق الصيد واألعتدة ضد القوات 
19 ضابًطا ومنتسًبا من القوة المكلفة بتأمين  األمنية، ما أدى الى إصابة 

الحماية للمتظاهرين، فيما أصيب 9 مدنيين منذ انطاق التظاهرات.
من جهة أخرى، استهدفت ضربات نسبت إلى إيران أمس مواقع لتنظيم 
كردي إيراني مسّلح في إقليم كردستان في شمال العراق، كما أفاد مسؤول 
وقال  اإلقليم.  في  14 شخًصا  مقتل  عن  أسفر  من قصف  أيــام  بعد  فيه، 
عطا ناصر، القيادي في حزب كومله - كادحون الكردي اإليراني المعارض، 
إن “القوات اإليرانية قصفت بمدافع وطائرات مسيرة مناطق وجودنا في 

جبال هلكورد” قرب الحدود مع إيران.

زخم المحتجين يتزايد وسط بغداد
بيروت - وكاالت

مكتوًبا  عــرًضــا  لبنان  تسّلم 
ــركـــي  ــيـ مــــن الـــوســـيـــط األمـ
آمـــــوس هــوكــســتــيــن بــشــأن 
مع  البحرية  الحدود  ترسيم 
أعلنت  مــا  إســرائــيــل، وفـــق 

مسؤولين  تأكيد  تعقب  خــطــوة  فــي  والــحــكــومــة،  الجمهورية  رئــاســتــا 
وأوردت  األخــيــرة.  مراحلها  في  باتت  المفاوضات  أن  حديثا  لبنانيين 
عون  ميشال  الرئيس  أن  تويتر  على  حسابها  على  الجمهورية  رئاسة 
شيا  دوروثــي  لبنان  في  األميركية  المتحدة  الواليات  سفيرة  “استقبل 
المتعلقة  “االقتراحات  بشأن  هوكستين  من  رسالة خطية”  منها  وتسلم 

بترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.
واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة 
األميركي  الوسيط  عرض  في  معهما  “وتشاور  ميقاتي  نجيب  المكلف 

وفي كيفية المتابعة إلعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن”.
التطورات،  بهذه  أمس  نصرهللا  لحزب هللا حسن  العام  األمين  ورحــب 
مقدما  مكتوبا  نصا  هناك  أن  جــرى  ما  “أهمية  متلفز  خطاب  في  وبين 
من الجهة الوسيطة للرؤساء الثاثة”. وأضاف “نحن أمام أيام حاسمة 
للبنان  )...( نأمل أن تكون خواتيم األمور جيدة وطيبة  الملف  في هذا 

واللبنانيين جميعا”.

لبنان يتسلم عرضا لترسيم الحدود مع إسرائيل
كابول - وكاالت

الضحايا  حصيلة  ارتفعت 
جّراء تفجير انتحاري هّز 
كابول  في  دراسية  قاعة 
بحسب  قــتــيــاً،   35 ــــى  إل
المتحدة  األمــم  أعلنت  ما 
نساء  نّظمت  بينما  أمــس، 
ــزارة التي  ــهـ مــن أقــلــيــة الـ
ــداء  ــتـــ ــا االعـــ ــهـ ــدفـ ــهـ ــتـ اسـ

تظاهرة ضد ما وصفته بـ”اإلبادة”. وفّجر انتحاري نفسه الجمعة في “مركز 
امتحانات  يجرون  الطاب  مئات  كــان  بينما  كابول  في  التعليمي”  كــاج 
الواقع في غرب  البرشي. والحي  الجامعات في حي دشت  إلى  الدخول 
والتي  أفغانستان  في  تاريخيًا  المضطهدة  الهزارة  أقلية  تقطنه  العاصمة 
األخيرة.  السنوات  في  دموية  األكثر  بين  من  كانت  بهجمات  استهدفت 
وأفادت “بعثة األمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان )يوناما(” في بيان 
35 قتياً على األقل و82  بأن “الحصيلة األخيرة لضحايا االعتداء بلغت 
وتعد  وفتيات.  نساء  هن  القتلى  من   20 من  أكثر  أن  وذكــرت  جريحًا”. 
أعلنتها  التي  تلك  من  بكثير  أعلى  األممية  البعثة  عن  الصادرة  الحصيلة 
25 شخصًا  بأن  الداخلية أمس  سلطات كابول. وأفاد مسؤول في وزارة 

قتلوا وأصيب 33 بجروح في االعتداء.

أفغانيات يتظاهرن ضد “إبادة” الهزارة عقب تفجير

إدانات دولية لالنقالب 
الجديد في بوركينا فاسو

وسمعت  الرئيسة  الطرقات  جنود  أغلق 
بوركينا  عــاصــمــة  فــي  رشــاشــة  طــلــقــات 
فاسو أمس فيما أدانت قوى دولية ثاني 

انقالب هذا العام في هذا البلد. 
ــي الـــجـــيـــش رئــيــس  وأطـــــــاح ضـــبـــاط فــ
-كولونيل  اللفتنانت  العسكري  المجلس 
الجمعة،  داميبا  سانداوغو  هنري   - بول 
مــشــيــريــن إلـــى أنـــه فــشــل فـــي الــتــصــدي 

للهجمات الجهادية في البالد.
وأمس قال شهود عدة إنهم سمعوا دوي 
إطالق النار في وسط العاصمة قام بعده 

جنود باغالق طرقات رئيسة.

بوريل: انتهاء الحرب “شبه مستحيل” بعد عملية ضم مناطق محتلة

أوكرانيا تستعيد ليمان... وقديروف: على روسيا استخدام “النووي”
ــر الــجــيــش الـــروســـي  بــعــدمــا أقــ
ــلــدة  ــن ب ــه مــ ــ ــوات بـــانـــســـحـــاب قــ
دونيتسك  فــي  المهمة  “لــيــمــان” 
كييف  أعلنت  أوكرانيا،  شرقي 
رســمــيــًا اســتــعــادة الــمــديــنــة من 

القوات الروسية.
الروسية  الــدفــاع  وزارة  وقالت 
فـــي بـــيـــان أمــــس )الـــســـبـــت( إن 
المدينة  مــن  انسحبت  قــواتــهــا 
باتجاه مواقع مرتبطة بالجيش. 
أتــى هــذا اإلعـــان بعدما أكــدت 
بوقت  األوكرانية  الدفاع  وزارة 
تلك  “دخــلــوا  جنودها  أن  سابق 
مهمًا  تقاطعًا  تعتبر  التي  البلدة 
للسكك الحديد في شرق الباد”.
عــلــى تويتر  بــتــغــريــدة  وكــتــبــت 
تدخل  الــجــوي  الهجوم  ــوات  “قـ

ليمان بمنطقة دونيتسك”.
ــان الــجــيــش األوكـــرانـــي  فــيــمــا كـ
قد أعلن قبل ذلك أنه “يحاصر” 
ــود الــــــروس  ــ ــن ــجــ ــ ــن ال ــ آالًفـــــــــا مـ
ــبــلــدة الــواقــعــة في  فـــي هـــذه ال
ضمتها  التي  دونيتسك  منطقة 
الجمعة.  أراضــيــهــا  إلـــى  روســيــا 
وأوضح أن هناك ما بين خمسة 
ــي  روسـ جـــنـــدي  و5500  آالف 
مـــحـــاصـــرون، لــكــن الـــعـــدد ربــمــا 
الخسائر  بسبب  انخفض  يكون 
ــود الـــذيـــن  ــنـ ــجـ ــوف الـ ــفـ فــــي صـ

حاولوا الفرار.
إلى ذلك، أكد أن استعادة ليمان 
إلــى  بــالــتــقــدم  لكييف  ستسمح 
أعلنت  التي  لوغانسك،  منطقة 
موسكو السيطرة عليها بالكامل 
في بداية يوليو بعد تقدم بطيء 
مشددًا  أســابــيــع.،  لعدة  وقصف 
على أهمية السيطرة على ليمان 
لــلــذهــاب ألبــعــد من  ألنــهــا تمهد 
وسيفيرودونيتسك،  كريمينا 

وتحرير دونباس.

انتكاسة مهمة

يذكر أن السيطرة على هذه البلدة 
لروسيا  كــبــيــرة  انــتــكــاســة  ستمثل 
السيما بعد إعان رئيسها فاديمير 
ــم مــنــطــقــة دونــيــتــســك  بــوتــيــن ضـ
باده  إلــى  أخــرى  أقاليم  ثاثة  مع 
فــي موسكو  عــارم  احتفال  خــال 
إلــى  بــاإلضــافــة  أمـــس األول. هـــذا 
لوجستيًا  مــركــزًا  تشكل  ليمان  أن 
الروسية  القوات  تستخدمه  مهمًا 
سيمثل  لذا  دونيتسك،  شمال  في 
ــر مــكــســب مــيــدانــي  ســقــوطــهــا أكــب
المضاد  هجومها  مــنــذ  ــيــا  ألوكــران
ــخــاطــف فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف  ال
بشمال شرق الباد الشهر الماضي.
كالعادة،  جدلية  تصريحات  وفــي 
رمضان  الشيشاني،  الزعيم  حــث 
للرئيس  بــقــوة  الـــداعـــم  قـــديـــروف 
األخير  بوتين،  فاديمير  الروسي 
ــنــووي  عــلــى اســتــعــمــال الـــســـاح ال
التي  الهزيمة  على  كرد  “الخفيف” 
الــروســيــة في  الــقــوات  بــهــا  منيت 

ليمان.
ــــة عـــلـــى حـــســـابـــه فــي  ــال فـــفـــي رســ
موسكو  قديروف  دعــا  “تيليغرام” 

إلى النظر مليًا في استخدام ساح 
نووي تكتيكي في أوكرانيا.

ومنتقدًا انسحاب القوات الروسية 
من ليمان، قال الرجل الذي تقاتل 
قواته إلى جانب القوات الروسية 
في الشرق األوكــرانــي: “فــي رأيي 
تدابير  اتــخــاذ  ينبغي  الشخصي، 
ــان  ــل حــتــى إعـ ــة، بـ ــرامــ أكـــثـــر صــ
ــام الــعــرفــيــة واســـتـــخـــدام  ــكــ األحــ
القوة  منخفضة  النووية  األسلحة 

في المناطق الحدودية”.

 انتهاء الحرب “شبه مستحيل” 

وزيــر  اعتبر  متصل،  صعيد  على 
خارجية االتحاد األوروبي جوزيب 
أمــــس أن ضـــم مــوســكــو  بـــوريـــل 
ــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة جــديــدة  ــ ألرب
انتهاء الحرب في أوكرانيا  يجعل 
بوريل  وصـــرح  مستحيل”.  “شــبــه 
التلفزيونية  آي”  في  تي  “آر  لقناة 
ــم مــنــاطــق  ــ ــة بــــــأن ضـ ــيــ ــ ــان ــ ــب اإلســ
دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا 
الرئيس  أعــلــنــه  ــذي  الـ وخــيــرســون 
الجمعة،  بوتين  فاديمير  الروسي 
يجعل “انتهاء الحرب أكثر صعوبة 

بكثير وشبه مستحيل”.
وقــــال الحـــقـــًا خــــال مــنــتــدى في 
“روســيــا  إن  إسبانيا  شــرق  شــمــال 
ــحــرب، “لقد  فــي صــدد خــســارة” ال
المعنوي  الصعيدين  على  خسرتها 
ــســيــاســي”، لــكــن “أوكـــرانـــيـــا لم  وال
تنتصر بعد”، مدافعًا عن العقوبات 
ــتـــي فـــرضـــت على  الـ االوروبـــــيـــــة 
موسكو وعن المساعدة العسكرية 
لكييف، وداعيًا إلى االستمرار في 

هذا المنحى.
ــاف بـــوريـــل “يــنــبــغــي الــقــيــام  ــ وأضـ
العالم  و”جــعــل  ذلـــك”  مــن  بأفضل 
ــحــــرب  ــ يــــــــدرك أســـــبـــــاب هـــــــذه ال
ونــتــائــجــهــا”، مــذكــرًا بــأن الــبــرازيــل 
عملية  ــة  إدانـ عــن  امتنعتا  والــهــنــد 
األمن  مجلس  في  الروسية  الضم 

الدولي.
ــوا  ــامـ أقـ ــن  ــ ــي ــ ــي ــ االوروب أن  ورأى 
وتابع  باألدغال”.  محاطة  “حديقة 
تغزو  أن  نــريــد  ال  كنا  “إذا  مــحــذرًا 
أن  علينا   )...( الــحــديــقــة  األدغــــال 
ــا خصوصًا  نــتــدخــل”، داعــيــًا أوروبـ
العسكرية.  ترسانتها  تعزيز  إلــى 
وقال أيضًا “هذا ليس ترفًا )...( إنه 

أمر ضروري وال غنى عنه للبقاء”.

عواصم - وكاالت

تــجــددت الــتــظــاهــرات أمـــس الــســبــت في 
تنديًدا  الثالث  أسبوعها  مفتتحة  إيــران، 
بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد أن 

اعتقلتها ما يعرف بشرطة “األخاق”.
فبعد أن تجمع الطاب في جامعات عدة 
إلى  التظاهر  شــرارة  امتدت  طهران،  في 
العاصمة، حيث ردد  الثورة وسط  ميدان 
النظام والمرشد  المحتجون هتافات ضد 
عــلــي خــامــنــئــي. وهــتــف الــبــعــض “الــمــوت 
للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد، بينما 
نادى آخرون بإطاق سراح المعتقلين من 
األيــام  مــدى  على  والمتظاهرين  الــطــاب 

الماضية.
تناقلها  مـــصـــورة  مــقــاطــع  أظـــهـــرت  فــيــمــا 
اشتباكات  التواصل  مواقع  عبر  ناشطون 

بين القوات األمنية والطاب.

أمـــس طلبة جامعة  مــجــددا  تــظــاهــر  كــمــا 
ــرب الـــبـــاد.إلـــى ذلـــك،  زنـــجـــان شـــمـــال غــ
المتظاهرين  بــيــن  الــمــواجــهــات  تــجــددت 
واألمن في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن 

اإليرانية بعد طهران.
أمـــا فــي جــامــعــة أصــفــهــان، وســـط الــبــاد، 
ــاب، فقد  ــطـ حــيــث احــتــشــد عــــدد مـــن الـ
الحجاب  خلع  إلــى  عــدة،  طالبات  عمدت 

والهتاف ضد خامنئي.
ــمــدن الــكــرديــة قد  وكــانــت الــعــديــد مــن ال
شــهــدت فــي وقـــت ســابــق أمـــس إضــرابــا 
ــًا، ومــســيــرات احــتــجــاجــيــة أيــًضــا،  ــامـ شـ

داعية إلى معاقبة قتلة الشابة الكردية.
قمعها  تسّبب  الــتــي  الــتــظــاهــرات  وبـــدأت 
مقتل  إلـــى  تخللتها  الــتــي  والــمــواجــهــات 
األقــــل، وفـــق منظمات  عــلــى  83 شــخــًصــا 
حــقــوقــيــة، إثـــر اإلعــــان عــن وفـــاة مهسا 

أميني.
وأفادت وكالة أنباء “فارس” أمس السبت 
بعض  في  احتجاجات  اقاموا  “طابا  بأّن 
الــجــامــعــات ضـــد تـــصـــّرف الــشــرطــة إزاء 

التظاهرات األخيرة”.
بالقرب من  انــقــاب”  وذكـــرت أن “ســاحــة 
شهدت  العاصمة  وســط  طــهــران  جامعة 
احــتــجــاجــات أيـــضـــا، “واشــتــبــكــت قـــوات 
رّددوا  الــذيــن  المتظاهرين  مــع  الــشــرطــة 

شعارات، واوقفت عدًدا منهم”.
إيــران”  في  اإلنــســان  حقوق  “مركز  ونشر 
ا،  مقرًّ نيويورك  من  يّتخذ  الــذي   )ICHRI(
“تويتر”  على  حسابه  على  فيديو  مقاطع 
خــوازمــي  جــامــعــة  فـــي  محتجين  تــظــهــر 
ــران، يـــصـــرخـــون  ــ ــهـ ــ فــــي كـــــرج غـــــرب طـ
أساتذتنا  لكّن  الدماء،  في  تغرق  “المدينة 

صامتون!”.

ونشر المركز مقاطع أخرى لمتظاهرين في 
كلية الصيدلة في مشهد في شمال شرق 

الباد.

مسيرات حول العالم 

ــا، ســار قــرابــة ألــف شخص على  فــي رومـ
الــطــبــول. ونــقــلــت وكــالــة الصحافة  قـــرع 
اإليطالية )AGI( عن سيمونا فيوال، زعيمة 
حزب الوسط الصغير “أوروبا” قولها أثناء 
بالعدالة  “نطالب  المسيرة  في  مشاركتها 
لــمــهــســا أمــيــنــي وجــمــيــع ضــحــايــا الــعــنــف 
عن  فضًا  للسلطات،  واألعــمــى  الوحشي 

حرية االختيار ألخواتنا اإليرانيات”.
صــورة  المتظاهرون  رفــع  طــوكــيــو،  وفــي 
“لــن  عليها  كــتــب  والفــتــات  أمــيــنــي  مهسا 
لنساء يحرقن  إلى صور  نتوّقف”، إضافة 

حجابهن ويقصصن شعرهن.

ــيــن، تــجــّمــع قـــرابـــة ألــف  ــرل وفـــي وســـط ب
شخص تحت شعار “نساء، حياة، حرية”. 
وقال الموفد األميركي إلى إيران روبرت 
مالي على “تويتر”، “حان الوقت كي يسمع 
العالمية  الدعوة  هذه  اإليرانيون  الزعماء 

ويضعوا حًدا للعنف ضد شعبهم”.
ــوزراء اإليــرانــي  ــ مــن جهته دعــا رئــيــس ال
الــســابــق الـــمـــعـــارض حــالــًيــا مــيــر حسين 
مــوســوي، قــوات األمــن إلــى وقــف العنف، 
فـــي رســـالـــة ُنـــشـــرت عــلــى حــســاب مــوقــع 
المقّرب منه على إنستغرام أمس.  “كلمة” 

ــذي يخضع  ــ ــمــســؤول الــســابــق ال ــال ال وقــ
قــوات  ــر  أذّكـ أن  ــّب  “أحـ الجبرية  لإلقامة 
وإيران  أرضنا  حماية  على  بقسمها  األمن 
وحـــيـــاة الـــنـــاس، والــمــمــتــلــكــات وحــقــوق 
الشعب”. وأضاف “دماء المظلومين أقوى 

من عنف الطغاة”.
وأعلنت السلطات اعتقال “9 مواطنين من 
وهولندا  وفرنسا  وإيطاليا  وبولندا  ألمانيا 
إلى  طهران  وأشــارت  وغيرها”.  والسويد 
الشغب  أحداث  “في مكان  القبض عليهم 

أو كانوا متوّرطين في األمر”.

دبي، طهران - وكاالت

هتافات ضد خامنئي وسط طهران.. “الموت للديكتاتور”
الجامعات اإليرانية تشتعل بلهيب االحتجاجات بمستهل أسبوعها الثالث

واغادوغو - أف ب
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حسن عبدالنبي

أوقفـــت مجموعـــة غازبـــروم الروســـية 
أمـــس بشـــكل تـــام شـــحنات الغـــاز إلـــى 
“إينـــي” وعزت األمر إلى “اســـتحالة نقل 
الغاز عبر النمســـا”، على ما أعلنت شركة 
النفط اإليطالية في بيان. وذكرت إيني 
“أبلغتنا غازبروم أنها ال تســـتطيع تأكيد 
تســـليم الكميات المطلوبـــة اليوم )أمس 
نقـــل  اســـتحالة  إلـــى  مشـــيرة  الســـبت( 
الغـــاز عبـــر النمســـا”. وأضافـــت “بالتالي 
فإن تدفقات الغاز الروســـي المخصصة 
إلينـــي عبـــر نقطـــة دخـــول تارفيســـيو 

ستكون معدومة” أمس.
ويمـــر معظـــم الغاز الروســـي الـــذي يتم 
تســـليمه إلى إيطاليا عبـــر أوكرانيا، عبر 
خـــط أنابيـــب الغـــاز TAG الـــذي يصـــل 
إلى تارفيســـيو في شـــمال البـــاد، على 

الحدود مع النمسا.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء اإليطاليـــة عـــن 
متحدث باســـم إيني قوله إن “غازبروم 
تؤكـــد أنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى االلتـــزام 
علـــى  للحصـــول  الازمـــة  بالموجبـــات 
خدمـــة توزيـــع الغاز فـــي النمســـا حيث 
يتعيـــن عليهـــا تســـليمه، ونتيجـــة لهـــذا 
تواصـــل النمســـا تلقـــي الغاز عنـــد نقطة 
الســـلوفاكية  الحـــدود  علـــى  التســـليم 

النمساوية”.
مـــع  التحقـــق  علـــى  “نعمـــل  وأضـــاف 
غازبروم ممـــا إذا كان من الممكن إعادة 

تحريك التدفقات إلى إيطاليا”.
وتراجعـــت صادرات الغاز الروســـي إلى 
أوروبا بشـــكل مطرد منذ بدء العقوبات 

ضد روسيا.

“غازبروم” الروسية توقف شحنات الغاز لـ “إيني”

طهي 1000 كيلو في اليوم الواحد

صاحب مجموعة كرامي لـ “^”: التجربة تثبت سالمة “عيش كرامي”
انتشـــرت علـــى وســـائل التواصـــل 
)الجمعـــة(  يـــوم  االجتماعـــي 
أرز  أن  إلـــى  تشـــير  فيديوهـــات 
)عيش( كرامي 1121 يحتوي على 
باستيك ونايلون، ونصح ناشروه 
الذيـــن ظهـــروا فـــي الفيديوهـــات 
وبهـــذا  األزر.  هـــذا  تنـــاول  بعـــدم 
الخصـــوص فقـــد تواصلـــت “الباد 
االقتصـــادي” مع صاحب مجموعة 
كرامـــي  عبدالرضـــا  كرامـــي، 
الستيضاح األمر، حيث أكد بدوره 
ســـامة أزر كرامي مما نسب إليه، 
فـــي  المتكونـــة  المـــادة  هـــذه  وأن 
طنجـــرة الضغط هي النشـــا وليس 
نايلون أو باســـتيك كما نشـــر في 

الفيديوهات.
وقال كرامي إنه تفاجأ صباح يوم 
أمس السبت باستامه فيديوهات 
أرز  بشـــأن  أصدقائـــه  أحـــد  مـــن 
كرامـــي 1121 وأنـــه يحتـــوي على 
النشا والباســـتيك، مشيًرا إلى أن 
نفس األمر حـــدث في العام 2017 
وانتشـــرت فيديوهـــات تشـــير إلى 
أن عيش كرامي فيه نايلون إال أنه 

تبين عدم صحة هذا األمر.
يـــوم  تمكـــن  أنـــه  كرامـــي  وبيـــن 
أمـــس الســـبت مـــن التواصـــل مـــع 
نشـــروا  الذيـــن  األشـــخاص  نفـــس 
وزار  األول  أمـــس  الفيديوهـــات 

تصويـــر  فيـــه  تـــم  الـــذي  الموقـــع 
“قـــدر  معـــه  وأخـــذ  الفيديوهـــات، 
إلـــى  مشـــيًرا  األلمنيـــوم”،  مـــن 
صـــوروا  الذيـــن  األشـــخاص  أن 
الفيديوهـــات اســـتخدموا طنجرة 
الضغط المصنوعة من السيراميك.

وأوضـــح أنـــه طلـــب ممن صـــوروا 
الفيديوهات ونشروها أن يطبخوا 
األرز فـــي ِقدر األلمنيـــوم وطنجرة 
الضغط المصنوعة من السيراميك 
ويـــرون النتيجة، وقـــد اتضح بعد 
إجـــراء التجربـــة وطهـــي األرز في 
قـــدر األلمنيـــوم وطنجـــرة الضغط 
بالنايلـــون  الشـــبيهة  المـــادة  أن 
والباســـتيك ما هي إال نشا بسبب 
ونوعيـــة  األرز  إعـــداد  طريقـــة 
القـــدر المســـتخدم والمصنـــوع من 

السيراميك.
األشـــخاص  أن  كرامـــي  وأضـــاف 
الذيـــن نشـــروا فيديوهـــات العيش 

اعتـــذروا عمـــا بـــدر منهم ونشـــروا 
المـــادة  أن  أخـــرى  فيديوهـــات 
المزعومة بسبب القدر المستخدم، 
خصوًصـــا أنهم جربوا طهي عامة 
تجاريـــة أخـــرى مـــن األرز وحـــدث 
نفس األمر بتكوين طبقة من النشا 

شبيهة بالنايلون والباستيك.
وأكـــد صاحـــب مجموعـــة كرامـــي 
أن المجموعـــة تطهـــو 1000 كيلـــو 
من األرز فـــي اليـــوم، والتي تعتبر 

أفضل شركة.
وحصلـــت “الباد االقتصادي” على 
فيديوهات أخرى تم تسجيلها يوم 
أمس الســـبت من نفس األشخاص 
الذيـــن نشـــروا الفيديوهـــات يـــوم 
أمـــس األول )الجمعة( حيث أكدوا 
فيها أن سبب ما حدث هو طنجرة 
الضغط المصنوعة من السيراميك 
كرامـــي،  شـــركة  عيـــش  وليـــس 
معربين عن أســـفهم عما بدر منهم 

ومعتذرين فيه.
وأوضحـــوا في هـــذه الفيديوهات 
أنه جاء مندوب من شركة كرامي 
والمديـــر وصاحـــب الشـــركة، وتـــم 
إجـــراء تجربـــة لطهـــي أرز عامـــة 
الضغـــط  طنجـــرة  فـــي  كرامـــي 
المصنوعـــة من الســـيراميك وقدر 
األلمنيـــوم واتضح أن األرز ســـليم، 
ومـــا حدث هـــو تكون طبقة النشـــا 
شـــبيهة بالنايلون والباستيك بعد 

أن أصبح األرز بارًدا.
نفـــس  إجـــراء  تـــم  أنـــه  وأضافـــوا 
التجربة على عامة تجارية أخرى 
وحـــدث نفس األمـــر تكـــون طبقة 
مـــن النشـــا فـــي طنجـــرة الضغـــط 
الســـيراميك،  مـــن  المصنوعـــة 
وعدم تكونها لـــدى الطهو في قدر 

األلمنيوم.
األغذيـــة  تاجـــر  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
مســـلم أســـد شرفوئي، ســـامة أرز 
كرامي مما نسب إليه، نافًيا صحة 
الفيديوهات المنتشرة أمس األول 
)الجمعـــة( بـــأن عيـــش كرامـــي بـــه 

نايلون وسيراميك.
طنجـــرة  اســـتخدام  أن  وأوضـــح 
الضغط المصنوعة من السيراميك 
فـــي طهـــي األرز هـــي الســـبب في 
تجمع النشويات في الِقدر ليصبح 

شكلها شبيًها النايلون.

أمل الحامد

البحرين الرابعة عربيًا في متوسط ثروة الفرد بـ 98 ألف دوالر
جاءت البحرين كرابع أغنى الدول 
العربية من حيث متوسط ثروة كل 
فرد بحســـب تقرير الثروة العالمي 
السويســـري  البنـــك  عـــن  الصـــادر 
كريدي ســـويس. وبحسب التقرير 
الفـــرد  ثـــروة  متوســـط  بلـــغ  فقـــد 
البحرينـــي 98 ألـــف دوالًرا مقارنـــة 
بالتقريـــر الســـابق الـــذي كان فيـــه 
البحرينـــي  الفـــرد  ثـــروة  متوســـط 
87.559 الـــف دوالر، بزيادة قدرت 

بنحو 10 آالف و441 دوالرًا.
ووفقـــًا للتقريـــر، فقد جـــاءت دول 

الخليج العربي فـــي صدارة الدول 
العربية، حيث جاءت قطر بالمركز 
فـــرد  كل  ثـــروة  بمتوســـط  األول 

بلـــغ 183.1 ألـــف دوالر، والكويـــت 
بالمركـــز الثانيـــة خليجيـــًا وعربيـــًا 
بمتوســـط ثروة كل فرد بلغ 171.3 

ألـــف دوالر، ثـــم جـــاءت اإلمـــارات 
بالمركـــز الثالـــث خليجيـــًا وعربيـــًا 
بمتوســـط ثروة كل فرد بلغ 122.8 
ألـــف دوالر، ثـــم جاءت الســـعودية 
بالمركـــز الخامـــس بمتوســـط ثروة 
كل شـــخص بلـــغ 84.4 ألـــف دوالر، 
ثم جـــاءت ســـلطنة ُعمـــان بالمركز 
كل  ثـــروة  بمتوســـط  الخامـــس 
بعدهـــا  دوالر،  ألـــف   41 بلـــغ  فـــرد 
جاءت المملكة االردنية الهاشـــمية 
ثـــم  دوالر،  ألـــف   30.8 بمتوســـط 

باقي الدول العربية.

متوسط ثروة األفراد العرب “كريدي سويس”
183.1قطر

171.3الكويت

122.8اإلمارات

98البحرين

84.4السعودية

41عمان

دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة الدول العربية وفقا للتقرير... “كريدي سويس”:

وصـــل معـــدل التضخـــم فـــي منطقة 
اليـــورو، بنهايـــة االســـبوع إلـــى رقـــم 
من خانتين في ســـبتمبر، في ارتفاع 
قياســـي جديـــد بلـــغ 10 %، بحســـب 

بيانات رسمية.
وارتفع التضخم خال الشـــهر بنسبة 
الســـابق،  بأغســـطس  10 % مقارنـــة 
حيـــن بلـــغ معـــدل التضخـــم 9.1 %، 
فيمـــا ارتفـــع بنســـبة 195 % مقارنـــة 
بشهر سبتمبر من العام الماضي حين 

كان 3.4 %. وقـــال مكتـــب اإلحصاء 
أســـعار  إن  “يوروســـتات”  األوروبـــي 
الطاقة التـــي ارتفعت 40.8 % كانت 
المحـــرك األكبر للتضخم هذا الشـــهر، 
والكحـــول  الغذائيـــة  المـــواد  تليهـــا 
والتبغ بنسبة 11.8 %. وجاءت أعلى 
معدالت التضخم في إســـتونيا 24.2 
% وليتوانيـــا 22.5 % والتفيـــا 22.4 
%، فيما كان أخفضها في فرنسا 6.2 

% ومالطا 7.3 % وفنلندا 8.4 %.

التضخم بمنطقة اليورو يسجل مستوى قياسيا

قدم رئيس شركة “تيسا” إيلون ماسك 
الشـــبيه  للروبـــوت  أولييـــن  نموذجيـــن 
بالبشـــر “أوبتيموس” الذي تأمل شركته 
فـــي إنتاجـــه “بالماييـــن” يومـــا مـــا، من 
أجـــل “تغيير الحضارة” وبناء “مســـتقبل 

مزدهر” يختفي فيه الفقر.
ودخـــل “بامبل ســـي” )Bumble C( وهو 
نســـخة أولـــى مـــن الروبوت، بحـــذر إلى 
كاليفورنيـــا شـــهد مؤتمـــر  فـــي  مســـرح 
“يـــوم الـــذكاء االصطناعـــي في تيســـا” 
)Tesla AI Day( الســـنوي بشـــأن تقـــّدم 
الشـــركة في مجال الذكاء االصطناعي. 
ورســـم الروبـــوت تحيـــة باليـــد، وظهـــر 
فـــي مقطـــع فيديـــو وهـــو ُيحِضـــر طرًدا 
وأحضـــر  النباتـــات.  ويســـقي  لموظـــف 
موظفون أيًضا نموذًجا أولًيا أكثر تقدًما 
مـــن “أوبتيمـــوس”، يضّم عـــدًدا أقل من 

الكابات المكشـــوفة لكنه غير قادر بعد 
على المشـــي بمفرده. وأقر إيلون ماسك 
بأن جهات أخرى صّممت روبوتات أكثر 
تطـــوًرا، لكنهـــا “تفتقر إلـــى العقل وليس 
لديهـــا الـــذكاء للتحرك بمفردهـــا )...( كما 
أنها باهظة الثمن للغاية”، على حد قوله.
إلـــى  “تيســـا”  شـــركة  رئيـــس  ويهـــدف 
النهايـــة  فـــي  ســـيباع  روبـــوت  تطويـــر 
بســـعر “أقـــل مـــن 20 ألـــف دوالر علـــى 
األرجح”، وسُيصمم لصنعه في “مايين 

الوحدات”.
ويســـعى المؤتمـــر إلـــى توظيـــف مزيـــد 
مـــن المهندســـين لتحقيـــق هـــذا الهدف، 
وبالتالي “تحويل الحضارة في العمق”.

هـــذا   2021 فـــي  المليارديـــر  وقـــدم 
المشـــروع لروبـــوت يمكنـــه أداء مهـــام 

متكررة بداًل من البشر.

ماسك يطلق روبوت “تيسال” الجديد لـ “تغيير الحضارة”
“stc البحرين” تطلق النسخة الثالثة لبرنامجها التدريبي لتنمية القدرات التقنية

برنامجهـــا  البحريـــن،   stc أطلقـــت 
التدريبـــي الثالـــث الذي يهـــدف لرفع 
وتطوير مهارات موظفيها في مجال 
التقنية الرقمية. وقد أطلق البرنامج 
التدريبـــي بإتفاقية مع هـــواوي لمدة 
قـــدرات  تنميـــة  أجـــل  مـــن  ســـنتين، 
الموظفين والتطوير المســـتمر لســـير 
العمل. وتم تقسيم محتوى البرنامج 
لضمـــان  وذلـــك  لجزئيـــن  التدريبـــي 
تماشـــيه وتوافقـــه مع رؤية الشـــركة 
وأولوياتها االســـتراتيجية في جميع 

المراحل بكل حرفية. 
وتـــم تصميـــم هـــذا البرنامـــج بحيث 
يتمكـــن من إثـــراء ثقافـــة الموظفين 
آخـــر  علـــى  وإطاعهـــم  الرقميـــة 
المستجدات التكنولوجية والشبكات 
والبيئـــة الرقمية بهدف تطوير العمل 
ومساعدتهم على مواكبة التطورات 

المقبلة في مجال االتصال الرقمي.
إلدارة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلقـــت 
الموارد البشـــرية ســـارة خنجي، بهذا 
الشـــأن قائلـــًة “إننا فـــي stc البحرين 

نؤمـــن بـــأن تطوير قـــدرات ومهارات 
الموظفيـــن هو العامـــل الرئيس وراء 
تطور العمـــل لتقديم كل ما هو فريد 
بإعـــداد  فخـــورون  ونحـــن  وجديـــد. 

وتصميـــم هـــذا البرنامـــج الفريـــد من 
نوعه لجميـــع العاملين فـــي مجاالت 
والـــذكاء  الســـحابية  الحوســـبة 
البيانـــات  وتحليـــل  االصطناعـــي 
وتكنولوجيـــا الشـــبكات وتكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت، والذي من 
شأنه دعمنا في تحقيق أفضل خدمة 
لعمائنا من حيث القيمة والتجربة”.

الشـــريك  هـــواوي  شـــركة  وتعتبـــر 
النســـختين  نجـــاح  فـــي  الرئيـــس 
الســـابقتين مـــن البرنامـــج التدريبـــي 
الذي تم بمعدل 6000 ساعة تدريبية 
تقنيـــات  وعبـــر  الواقـــع  أرض  علـــى 
اإلتصال عن بعد. ونأمل أن النســـخة 
الثالثـــة لهـــذا البرنامج ســـتتمكن من 
اســـتحداث فرص جديدة من تطوير 
المتدربين على الصعيدين الشخصي 

والمهني كذلك بكل حرفية.

لتطوير مهارات موظفيها بالشراكة مع “هواوي”

مسلم شرفوئي عبدالرضا كرامي

ذكـــرت إدارة التفتيش بـــوزارة الصناعة والتجارة أمس أنه “علـــى إثر تداول مقطع فيديو 
فـــي منصـــات التواصل االجتماعـــي يتضمن قيام أفـــراد بإعداد وجبة أرز واالشـــتباه الذي 
حصل لهم عن وجود مواد شـــبيهة بالباســـتيك، وأرجعوا ســـببها إلى أنها من األرز نفســـه، 
وبعد قيام إدارة التفتيش بالوزارة بالتحقق من هذه الحالة ثبت عدم صحة ما تم تداوله 
في الفيديو المذكور، وتبين خلو األرز المذكور من أية مواد باســـتيكية أو ما شـــابه ذلك، 

وأن اإلشكالية هي في نوعية طنجرة الطبخ”.
وأضافت “عليه، تهيب الوزارة من الجميع تحري الدقة قبل نشر أي مواد إعامية مسيئة 
أو مغلوطة، او غير صحيحة، والتي، من شـــأنها إثارة القلق والبلبلة للناس وتشـــوه ســـمعة 

السوق التجاري في مملكة البحرين”.

اإلشكالية في نوعية طنجرة الطبخ”.... “الصناعة والتجارة”:

عدم صحـة الفيديـو المتـداول بشـأن األرز



وقـــع بنـــك البحريـــن للتنميـــة اتفاقيـــة 
تأميـــن  خدمـــات  بتقديـــم  خاصـــة 
صحـــي وخدمـــة التأميـــن علـــى الحياة 
لموظفيـــه مع كٍل مـــن )ميدغلف تكافل( 
التأميـــن(؛  لخدمـــات  و)بروتكشـــن 
لتوفيـــر خدمات تأميـــن صحي متنوعة 
ومتطورة في الوقت نفسه وبما يضمن 
تقديم أفضل المزايا والمنافع التأمينية 

في هذا المجال.
وقد تـــم توقيع االتفاقية فـــي مقر بنك 
مـــن  للتنميـــة، حيـــث وقعهـــا  البحريـــن 
جانـــب البنـــك الرئيـــس التنفيـــذي دالل 
الغيـــص، ومـــن جانب شـــركة )ميدغلف 
تكافـــل( الرئيـــس التنفيذي نادر ســـعيد 
المنديل، وذلـــك بحضور محمد رحيمي 
وعلي النجار )ميدغلف تكافل( وسامي 
عزيز و مريم إبراهيم مســـؤول التأمين 
لخدمـــات  )بروتكشـــن  مـــن  الصحـــى 

التأمين(.  
وفـــي تعليقهـــا على ذلك قالـــت الرئيس 
التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن للتنمية دالل 
الغيص “يســـعدنا تدشـــين هـــذا التعاون 
مـــن خالل توقيع هـــذه االتفاقية، حيث 
نتطلـــع إلـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
والمزايـــا التأمينيـــة الصحيـــة لموظفينا 
وبما يتماشـــى مـــع سياســـة البنك تجاه 
رعايـــة موظفيـــه والعمـــل علـــى توفيـــر 
خدمـــات تأمين صحي متطـــورة وذات 

مزايا أشـــمل. إضافًة إلى تنظيم برامج 
صحيـــة توعويـــة ووقائيـــة مـــن خـــالل 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
الجانبيـــن وبمـــا يســـهم في توفيـــر بيئة 
عمـــل ذات ممارســـات صحيـــة ســـليمة 

وآمنة وأكثر إنتاجية أيضًا”.
كمـــا أكـــدت الغيـــص أن توفيـــر خدمات 
تأميـــن صحي وكذلـــك خدمـــة التأمين 
على الحياة بشكٍل متكامل، يأتي ضمن 
جهـــود البنـــك المســـتمرة لتوفيـــر مزايا 
ومنافـــع أفضـــل لموظفيه فـــي مختلف 
المجاالت. كما يعكس ذلك استراتيجية 
البنـــك المتعلقة بتطوير وتنمية موارده 
البشرية والتركيز على توفير بيئة عمل 
مســـتقرة ومحفـــزة وذات أداء متميـــز 

عبر تبّني سياســـة تطوير شاملة وطرح 
عاليـــة  كفـــاءة  برامـــج وخدمـــات ذات 
في مختلـــف جوانب الموارد البشـــرية، 
الســـيما وأن البنك قد قطع شوطًا كبيرًا 
في عمليـــة التحول والتي تشـــكل فيها 
األساســـية  الركيـــزة  البشـــرية  المـــوارد 
والعنصـــر الفّعـــال إلنجـــاز هـــذه العملية 
الخاصـــة  البنـــك  اســـتراتيجية  حســـب 

بذلك.  
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
)ميدغلف تكافل(  نادر ســـعيد المنديل: 
“يســـر ميدغلف تكافـــل تقديم خدمات 
التأمين الصحـــي والتأمين على الحياة 
لبنك البحرين للتنمية وتحسين المنافع 
والتغطيـــات المقدمـــة لموظفـــي البنـــك 

وأســـرهم بمـــا يعكـــس رؤيـــة وأهـــداف 
إدارة البنـــك التي تتماشـــى مـــع معايير 
الكفـــاءة والجودة للخدمـــات التأمينية 
التـــي تقدمها ميدغلـــف تكافل بما يعزز 
أهميـــة ودور قطاع التأمين في التنمية 

المستدامة لالقتصاد والمجتمع”.
إلى ذلك قال مدير، شـــركة “بروتكشـــن” 
ســـامي عزيز: إنـــه لمن دواعي ســـرورنا 
العمـــل مع بنـــك البحريـــن للتنميـــة. كما 
فـــى  البنـــك علـــى ثقتهـــم  نشـــكر إدارة 
شركة بروتكشـــن إلدارة برامج التأمين 
الصحي والتأمين على الحياة لموظفى 
البنـــك وعائالتهـــم، ونهدف إلـــى توفير 
أفضـــل برامج التأمين مـــع التأكيد على 
التغطيـــات  بمســـتوى  المســـاس  عـــدم 

الحالية بل الحفاظ عليها وتحسينها”. 
يشـــار أن )ميدغلـــف تكافـــل( تأسســـت 
في عام 2007 كشـــركة تأمين إسالمي، 
وتتخـــذ مـــن مملكـــة البحرين مقـــرًا لها. 
كمـــا توفر الشـــركة منتجـــات وخدمات 
تأمينية متنوعة تشمل التأمين الصحي 
والتأميـــن العائلـــي التكافلـــي والتأمين 
التقاعـــدي  والتأميـــن  الحيـــاة  علـــى 
واالدخـــار والتأميـــن التعليمـــي. إضافًة 
إلـــى منتجـــات التأميـــن علـــى المركبات 
والمنازل والتأمين البحري. وغيرها من 
المنتجـــات التأمينيـــة المتخصصة التي 
تلبـــي احتياجـــات العمـــالء مـــن األفراد 

والمؤسسات على حٍد سواء. 
التأميـــن”  لخدمـــات  “بروتكشـــن  وتعـــد 

شركة بحرينية تأسست فى عام 1996 
وتقـــدم حلـــول مبتكـــرة لجميـــع أنـــواع 
التأميـــن لألفـــراد والشـــركات. كمـــا أنها 
أول شـــركة وساطة تأمين في البحرين 
توفر تطبيق على الهواتف الذكية الذي 
يمّكن األفراد من شراء تأمين السيارات 
والتأمين على السفر والمنازل والتأمين 

على الخدم إلكترونيًا بشكٍل كامل.   
مـــن  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  ويتطلـــع 
خالل هذه الشـــراكة إلـــى تعزيز الرعاية 
الصحيـــة لموظفيه واالرتقاء بالمفاهيم 
والممارســـات الصحيـــة الســـليمة لديهم 
وصـــوالً إلـــى توفيـــر بيئة عمـــل صحية 

وأكثر إنتاجية.

“البحرين للتنمية” يوقع اتفاقية تأمين صحي لموظفيه مع “ميدغلف تكافل” و ”بروتكشن”
لتقديم خدمات تتضمن مزايا جديدة ومتطورة
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ذكــر الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن والكويت، عبدالرحمن ســيف، أن هنــاك توازنا 
بيــن أســعار الفائــدة المحلية والعالمية، مشــيرا أن العالم يشــهد ارتفاعا في معدالت 

الفائدة غير مسبوقة منذ سنوات على الدوالر واليورو والجنيه االسترليني. 

وقال ســـيف “النظـــام النقدي في البحرين 
مواكبـــة  تحتـــم  االقتصاديـــة  والظـــروف 
التطـــورات؛ ألن لهـــا تأثيرات علـــى البنوك 
وتعامالتها”، مشـــيرًا إلى أن بنك البحرين 
والكويـــت  يراعـــي ارتفاع أســـعار الفائدة 

سواء على المطلوبات والموجودات.
وبّيـــن ســـيف أنه كان من المتوقع حســـب 
قراءات المحللين بان االرتفاع في الفائدة 
يتجـــاوز  ولـــن  ســـيتوقف  الـــدوالر  علـــى 
منتصف عـــام 2023 ليتمكن العالم بعدها 
في التحكم في مســـتويات التضخم ومن 
ثـــم تنخفض األســـعار، ولكن جـــاءت اآلن 
توقعـــات الســـوق والخبـــراء الماليين بأن 
رفـــع الفائدة سيســـتمر حتـــى نهاية 2023 
ويـــؤدي االرتفـــاع بوتيرة أســـرع  بالتأثير  

السلبي على االقتصاد.
وأوضح ســـيف بأن األســـعار المتغيرة في 
الفائـــدة عامل أســـاس فـــي تغيـــر العملية 
االقتصاديـــة والتباطـــؤ فـــي النمـــو. وعـــن 
الودائـــع قـــال ســـيف “الحظنـــا زيـــادة في 
الودائع فـــي 2020 وقبلها بفترة قصيرة”، 

فـــي  اإليجابـــي  الجانـــب  أن  موضحـــًا 
موضوع ارتفاع الفائدة أنه سيســـاهم في 
زيادة  االدخار واإلقبال على الودائع وهذا 
ما أكدته تقارير مصرف البحرين المركزي 
من تواصل نمو الودائع المصرفية، مؤكدًا 

بأن هذا في صالح المجتمع. 
وعن االرتفاع في أذونات الخزانة، أوضح 
ســـيف بأن هذا أمـــر إيجابي أيضـــًا؛ كونها 
وعاء استثماريا في مدد مختلفة،  مشيرًا 
اســـتثمارية  قنـــوات  هـــذا يوفـــر  أن  الـــى 
للمستثمرين لتوفر سندات تنمية بالدينار 
لخمـــس وســـبع ســـنوات، مضيفـــًا أن هذه 
األذونات كانت في السابق مقصورة على 
البنـــوك، اآلن تم إتاحتهـــا لألفراد من قبل 
المصرف المركـــزي، “والحظنا عليها إقباال 
من األفـــراد نتيجة أن العائـــد عليها مجٍز، 

وتحفز االستثمار داخل البلد”. 
وعن االستحواذ واالندماج، أفاد سيف أن 
أحد المحاور االستراتيجية لبنك البحرين 
واالســـتحواذ،  االندمـــاج  هـــو  والكويـــت 
مشيرًا إلى أن النطاق مفتوح سواء ضمن 

القطـــاع أو خـــارج القطاع، قائـــالً “العملية 
ليست مربوطة بمؤسسة مصرفية عادية 
أو إســـالمية، ولكننا ندرس بدائل متعددة 
واالســـتراتيجية مازالت موجودة، ونأمل 
“كان  مضيفـــا  كبيـــرا”،  شـــيئا  نحقـــق  أن 
لنـــا تجربـــة فـــي العـــام الماضي مـــع بعض 
لـــم  ولكنهـــا  القابضـــة،  لإلثمـــار  األصـــول 

تكلـــل بالنجـــاح، ونأمـــل أن نحقـــق فرصا 
لالســـتحواذ فـــي داخـــل البحريـــن وفـــي 

المنطقة”. 
وعن تأثر البنك بانخفاض صرف العمالت، 
قال عمليات البنك بصورة رئيسة بالدينار 
البحرينـــي وبعض االســـتثمارات بالدوالر 
كبيـــر  تعـــرض  لدينـــا  وليـــس  األميركـــي 

علـــى الجنيـــة االســـترليني واليـــورو وإذا 
وجـــد نعمـــل علـــى التـــوازن بيـــن األصول 
والمطلوبـــات، موضحـــا “نظامنا في البنك 
العمـــالت،  فـــي  المضاربـــة  لنـــا  يتيـــح  ال 
كل المتوفـــر عندنـــا معامـــالت مصرفيـــة، 
وبالنســـبة لفـــرع البنـــك فـــي تركيـــا لدينـــا 
هنـــاك  تمويالتنـــا  وكل  تمثيـــل  مكتـــب 

بالدوالر األميركي والقليل منها باليورو”.
وعـــن القـــروض قال ســـيف “الحظنـــا آخر 
عاميـــن زيـــادة ونمـــوا بمعـــدل جيـــد فـــي 
محفظـــة القـــروض لقطـــاع األفـــراد، ومن 
خالل بيانـــات مصرف البحريـــن المركزي 
وجدنا نموا على مســـتوى قطاع القروض 
اإلجمالـــي وعلى ســـبيل المثـــال اإلقراض 
فـــي مجـــال اإلســـكان بمعنـــى )القـــروض 
العقاريـــة(  وأخـــرى في قطاعـــات حيوية 
وأساسية”، مشـــيرُا الى إمكانية أن يكون 
أن  مســـتبعدا  النمـــو،  فـــي  تباطـــؤ  هنـــاك 
يكون األمر بصورة عكســـية أو أن يحدث 

انكماش في اإلقراض.
وبين سيف أنه “خالل فترة الجائحة كان 
هنـــاك التعـــاون مع الجهات الرســـمية وتم 
إيقاف ســـداد القروض لمدة 27 شهرا من 
مـــارس 2020 وحتى يوينـــو 2022 وذلك 
بتوجيـــه مـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
والمؤسســـات  واألفـــراد  الشـــركات  لـــكل 
لجدولـــة القـــروض” مشـــيرًا إلـــى أنـــه” تم 
ظـــروف  لمراعـــاة  عمـــل  فريـــق  تشـــكيل 
الشـــركات لجدولة القروض وكل الطلبات 
حظيـــت باهتمام من األفراد والشـــركات”، 
مضيفًا بأنه “الحظنـــا تعافيا في قطاعات 

كثيرة وبصورة تدريجية”.

سيف: ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في زيادة االدخار والودائع
االستحواذ واالندماج ضمن إستراتيجية “البحرين والكويت” سواء داخليا أو بالمنطقة

سيف مصرحا لـ “البالد”

عقد مجلس إدارة شركة غاز البحرين 
الوطنيـــة ش.م.ب. )مقفلـــة( “بناغـــاز” 
ومجلـــس إدارة شـــركة توســـعة غـــاز 
“توســـعة”  ذ.م.م.  الوطنيـــة  البحريـــن 
اجتماعه الثالث برئاسة مارك توماس، 
لـــدى  للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب 
أعضـــاء  بحضـــور  وذلـــك  )مقفلـــة(، 
مجلس إدارة الشركتين. وأعرب مارك 
توماس عن خالـــص امتنانه الى مقام 
عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشــــؤون 
الشباب رئيس مجلس إدارة الـشـركــــة 
الـقـابـضــــة للنفط والـغــــاز سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، على دعمهم 
المتواصل للشركات العاملة في قطاع 

النفط والغاز. كما أشاد توماس بجهود 
شركتي بناغاز وتوسعة لالرتقاء بهذا 
القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية 

المملكة االقتصادية 2030. 
 وخـــالل االجتمـــاع ناقـــش المجلـــس 

والتوقعـــات   ،2023 العـــام  موازنـــة 
الماليـــة للعـــام 2022، وأنشـــطة إدارة 
التـــي  الرئيســـة  والمبـــادرات  النقـــد، 
العمـــل  بيئـــة  تحســـين  إلـــى  تهـــدف 

واألداء التشغيلي.

 “بناغاز” و “توسعة” تناقشان موازنة العام 2023 وأنشطة إدارة النقد
استعراض مبادرات تحسين بيئة العمل واألداء التشغيلي خالل االجتماع  الثالث
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وقـــع بنك اإلســـكان اتفاقية تعاون مع 
بنـــك البحرين الوطني ) NBB( تمويل 
المواطنيـــن المؤهلين لالســـتفادة من 
برامج التمويالت اإلسكانية الجديدة 
والـــذي يضـــم تمويل “تســـهيل” بفئاته 
و  عقـــاري”  “تســـهيل  وهـــي  الثالثـــة، 
”تســـهيل  و  العـــود”  البيـــت  ”تســـهيل 
تعـــاون”، باإلضافـــة إلـــى برنامج مزايا 
وذلـــك  المســـتحدثة”،  “الفئـــة  شـــامالً 
البحريـــن  بنـــك  التـــزام  مـــن  كجـــزء 
بتوفيـــر خيـــارات  المســـتمر  الوطنـــي 
تمويل ميســـرة ومتنوعـــة للمواطنين 
وبإجـــراءات سلســـلة من شـــأنها تلبية 
مـــع  بالشـــراكة  اإلســـكانية  الخدمـــات 
وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 

وبنك اإلسكان.
بنـــك  جانـــب  مـــن  االتفاقيـــة  ووقـــع 

اإلسكان مدير عام بنك اإلسكان خالد 
عبـــدهللا، ومـــن جانـــب بنـــك البحرين 
الوطنـــي الرئيس التنفيـــذي للخدمات 
الزيانـــي،  لألفـــراد صبـــاح  المصرفيـــة 
وذلـــك بحضور عـــدٍد من المســـؤولين 

التنفيذيين بكال الجانبين.
وبهـــذه المناســـبة، أكد مديـــر عام بنك 
اإلســـكان على العالقـــة الوطيدة التي 
تجمع بنـــك اإلســـكان وبنـــك البحرين 
الوطنـــي والتـــي أثمرت عن شـــراكات 
ناجحة فـــي تقديم خدمـــات التمويل 
إلـــى  للمواطنيـــن، مشـــيرًا  اإلســـكانية 
أن توقيـــع اتفاقيـــة التعـــاون لتمويـــل 
برامـــج  مـــن  لالســـتفادة  المواطنيـــن 
الجديـــدة  اإلســـكانية  التمويـــالت 
لتطويـــر  الحثيـــث؛  الحـــرص  يعكـــس 
الخدمات المقدمة للمواطنين بشـــكل 

مســـتمر بما يتوافق مـــع احتياجاتهم، 
متطلعـــًا بتعزيـــز التعاون مـــع مختلف 
القطـــاع  مـــن  الماليـــة  المؤسســـات 
الخـــاص، لتقديـــم خيـــارات إســـكانية 

متنوعة للمواطنين.
مـــن جانبـــه، قـــال صبـــاح عبداللطيف 
للخدمـــات  تنفيـــذي  رئيـــس  الزيانـــي 
المصرفيـــة لألفراد في بنـــك البحرين 

الوطنـــي: “إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا 
مـــع  التعـــاون  مســـيرة  نواصـــل  أن 
وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 
وبنـــك اإلســـكان؛ بهـــدف توفير حلول 

تمويليـــة إســـكانية مبتكـــرة وميســـرة 
تخدم المواطنيـــن، ونؤمن بأن برامج 
بفئتـــه  مزايـــا  وبرنامـــج  “تســـهيل” 
المســـتحدثة يعـــدون بمثابـــة إضافـــة 
مهمـــة لخدمـــات التمويل المســـتدام”، 
مضيفـــًا بـــأن توقيـــع اتفاقيـــة التعاون 
البنـــك  هـــذه تتماشـــى مـــع توجهـــات 
نحـــو تبنـــي ركائـــز الحوكمـــة البيئيـــة 
الشـــركات،  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
ومنوهـــًا بـــأن بنـــك البحريـــن الوطني 
علـــى اســـتعداد تـــام لتقديـــم خدمـــة 
للمواطنيـــن  الماليـــة  االستشـــارات 
برامـــج  مـــن  لالســـتفادة  المؤهليـــن 

التمويالت اإلسكانية الجديدة.

“بنك اإلسكان” و ”البحرين الوطني” يدعمان المواطنين لالستفادة من التمويالت اإلسكانية الجديدة
business@albiladpress.comتوفير خيارات تمويل ميسرة ومتنوعة للمؤهلين وبإجراءات سلسلة
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ماذا يعني نمو اقتصادي 6.9 % للمواطن؟
دائًمــا مــا تحمــل لغة األرقــام بين خاناتها العددية ونســبها المئويــة مدلوالت إيجابية 
أو ســلبية ألي فعل اقتصادي، يكون لها تأثيرها المباشــر وغير المباشــر على مســتوى 

معيشة ورفاه وإنتاجية أي مجتمع على المديين القريب والبعيد.  

في تمّعن سريع ألرقام التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملكة البحريـــن للربع الثاني من 
العـــام 2022 التـــي أعلنـــت وزارة الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي عنهـــا مؤخـــًرا، فقـــد 
ا بنســـبة 6.9  ســـّجل االقتصاد الوطني نموًّ
%، محقًقـــا زيادة ســـنوية هي األعلى منذ 
عقـــد كامـــل من الزمـــن، مع توقعـــات بنمو 
الناتج المحلي اإلجمالي باألســـعار الثابتة 
4.1 % خـــالل العـــام الجـــاري، مقارنـــة مع 
2.2 % فـــي العـــام الماضـــي 2021 )العـــام 
الثانـــي مـــن كوفيـــد19-(، وانكماش 2020 
عام الجائحة األكثر شراســـة بنســـبة 4.9- 

 .%
بالنمـــو  المتفائلـــة  المحليـــة  التقديـــرات 
االقتصـــادي هـــذه الســـنة تســـاندها بقـــوة 
اقتصاديتيـــن  منظمتيـــن  أكبـــر  تنبـــؤات 
أمميتيـــن فـــي العالـــم )1 - صنـــدوق النقد 
مـــع توقـــع  الدولـــي(،  البنـــك   -  2 الدولـــي 
األولى تســـارع نمـــو االقتصـــاد البحريني 
فيمـــا   ،2022 العـــام  فـــي   % 3.4 بنســـبة 
حّسنت الثانية توقعاتها للنمو االقتصادي 
فـــي المملكة من 3.2 % إلـــى 3.5 % لعام 
2022، علمـــًا بأن المنظمتين تنظران بعين 
التشـــاءم المطلق ألداء االقتصاد العالمي 

هذه السنة. 

6.9 % نموا بأعلى وتيرة سنوية منذ العام 

ال  لدولـــة  بالنســـبة  الكثيـــر  يعنـــي   2011

يتجاوز حجم اقتصادها حاجز الـ 40 مليار 
دوالر أميركي، حققت الكثير من القفزات 
التنمويـــة في زمن قياســـي نســـبيا مقارنة 
مـــع أقرانهـــا في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشمال افريقيا والعالم العربي ككل. بهذا 
المنحـــى التصاعدي فـــي النمو االقتصادي 
دخلهـــا  مـــن  زادت  قـــد  البحريـــن  تكـــون 
وضاعفت تدفق االنتاجية االقتصادية مع 
ارتفـــاع إنتاج الســـلع والخدمات وضمان 

لالقتصـــاد  صحيـــة  دورة 
الوطني بتكامل عناصر 
الرئيســـية  اإلنتـــاج 
وهـــي األرض والعمل 

المـــال  ورأس 
والتخطيط.

نمـــو اقتصادي 
يفـــوق  قـــوي 

5 % خـــالل  الــــ 
األول  النصـــف 

العـــام  هـــذا  مـــن 
لـــه إســـهام  ســـيكون 
زيـــادة  فـــي  الفـــت 
الشـــركات،  أربـــاح 
وبالتالـــي تحفيزهـــا 

علـــى تنويع محافظها 
االســـتثمارية وتوسعة 

رقعة مشـــروعاتها ورفع قدراتها 
زيـــادة  يخـــدم  بمـــا  التنافســـية، 

الوطنيـــة  العاملـــة  األيـــدي  علـــى  الطلـــب 
المهنيـــة  التخصصـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 
واالحترافيـــة، كمـــا هـــو حاصل فـــي زيادة 
عـــدد البحرينييـــن العامليـــن فـــي القطـــاع 
الخـــاص بنســـبة 4.3 % فـــي الربـــع الثانـــي 
معـــدل  ينخفـــض  لذلـــك  ونتيجـــة   .2022
البطالـــة بيـــن الشـــباب ويزيد معـــدل دخل 
األفـــراد، وفـــي المحصلة النهائية تتحســـن 
بصـــورة  يرافقهـــا  المعيشـــة،  مســـتويات 

مباشـــرة زيـــادة فـــي الطلـــب علـــى الســـلع 
والخدمـــات مـــع ارتفـــاع معـــدالت اإلنفـــاق 
نتيجـــة تحســـن القـــوة الشـــرائية، كمـــا هو 
جلي في تصّدر قطاعي الفنادق والمطاعم 
للقطاعـــات  والمواصـــالت  واالتصـــاالت 
األســـرع نمـــوا بنســـب 18.1 % و 15.1 % 
علـــى التوالـــي، وقفـــزة ملحوظـــة بعمليات 
نقـــاط البيع والتجـــارة االلكترونية بنســـبة 

 .% 44.7
النمـــو  تفســـير  يمكـــن 
ذو  االقتصـــادي 
التصاعديـــة  الوتيـــرة 
كذلـــك بزيـــادة الدخل 
للدولـــة  الحقيقـــي 
مـــن  أكبـــر  بمعـــدل 
معـــدل النمو الســـكاني، 
إيجابـــًا  ينعكـــس  بمـــا 
البنيـــة  تطويـــر  علـــى 
واالرتقـــاء  التحتيـــة 
الخدمات  بمســـتوى 
األساســـية المقدمة 
علـــى  للمواطنيـــن، 
التعليـــم  رأســـها 
وجهـــا  والصحـــة 
الرئيســـة  العملـــة 
لنهضـــة أي مجتمـــع، 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع 
مـــن  متوازنـــة  توليفـــة 
المـــال  رأس  تدفقـــات 
األمثـــل  واالســـتخدام 
االقتصاديـــة  للمـــوارد 
القـــوى  وجـــودة  المتاحـــة 

العاملـــة الوطنية وتبني االســـتراتيجيات 
التنمويـــة الهادفـــة لرفـــع مســـتوى الدخـــل 

على صعيد الدولة واألفراد.  
الصحيـــح  االتجـــاه  فـــي  تســـير  المملكـــة 
فـــي خططهـــا التنمويـــة الســـتدامة النمـــو 
االقتصـــادي بمعـــدالت ال تقـــل عـــن 2.5 % 
على أســـاس ســـنوي، الســـيما وأن القطاع 
غيـــر النفطي يقـــود دفة النمـــو االقتصادي 
بنسبة تفوق 7.8 % و 9 % في الربع األول 
والربع الثاني على التوالي هذه السنة على 
حســـاب القطـــاع النفطـــي حتـــى وإن فاق 
ســـعر برميل النفط سقف الـ 100 دوالر في 
األســـواق العالمية، في مؤشـــر واضح على 
نجاح البحرين فـــي التحول إلى االقتصاد 
غير الهيدروكربوني بما يتســـق مع أهداف 
رؤيـــة البحرين االقتصاديـــة 2030 وخطة 

التعافي االقتصادي.  
رغـــم مـــا يمـــّر بـــه العالـــم من ويـــالت حرب 
الشـــرقية  جارتـــه  علـــى  بوتيـــن  فالديميـــر 
أوكرانيا وتقلبات سالســـل التوريد العالمية 
أن  إال  المتراكمـــة،  التضخميـــة  والضغـــوط 
اختبارهـــا  فـــي  نجحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
االقتصـــادي حتـــى اآلن، ومرّشـــحة لتكـــون 
في مصاف أفضـــل اقتصاديات العالم أداًء 
بنهاية السنة مع حفاظها على معدل تضخم 
مســـتقر ال يتجاوز 4 % على اساس سنوي، 
واســـتمرارها فـــي انتهـــاج سياســـة نقديـــة 
حصيفة بمواصلة ربط ســـعر صرف الدينار 
البحرينـــي بأقـــوى عملـــة عالميـــة )الـــدوالر 
األميركي(، مع ضمان عالقة طردية بسيطة 
قوامهـــا: مزيد من النمـــو االقتصادي، مزيد 

من رغد العيش للمواطن.

محمد الجيوسي

 )BisB( أعلن بنك البحرين اإلســـالمي
عـــن تعييـــن ياســـر الشـــريفي بمنصب 
الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك اعتباًرا 
مـــن األول مـــن أكتوبـــر 2022. ويأتي 
هذا التعيين إثر تقاعد الســـيد حســـان 
جـــرار الرئيـــس التنفيذي الســـابق بعد 
قضائه سبع سنوات في هذا المنصب.

وفي هذا الصدد، قـــال رئيس مجلس 
إدارة البنـــك، عصـــام عبـــدهللا فخـــرو” 
بدايًة، نتقدم بالشكر والتقدير لحسان 
جرار الرئيس التنفيذي الســـابق للبنك 
على قيادتـــه المتميزة لبنـــك البحرين 
اإلســـالمي فـــي الفتـــرة الماضيـــة مـــن 
دوره  علـــى  مثنيـــن  البنـــك،  مســـيرة 
فـــي  المشـــكورة  وجهـــوده  الفاعـــل 
تمهيـــد الطريـــق لرحلة تحـــول البنك، 
وإنجازاتـــه المهمـــة التي أســـهمت في 
البحريـــن اإلســـالمي  بنـــك  أن يكـــون 
ضمن أحد البنوك الرائدة في المملكة، 

متمنيـــن له دوام التوفيـــق في حياته 
المستقبلية”.

وأضـــاف فخـــرو قائالً: “كما يســـعدني 
باألصالة عن نفســـي ونيابة عن جميع 
أعضـــاء مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
اإلســـالمي، الترحيب بياسر الشريفي 
للبنـــك،  التنفيـــذي  الرئيـــس  بمنصـــب 
متمنيـــن لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي 
منصبـــه الجديـــد. فمـــع تعييـــن ياســـر 
البحريـــن  بنـــك  ســـيدخل  الشـــريفي، 
اإلســـالمي مرحلة جديدة من الريادة 
القياديـــن  مـــن خيـــرة  والتميـــز، فهـــو 
الشـــباب في المملكة، ويمتلك ســـجالً 
حافالً بالنجاحـــات والخبرات العملية 
فـــي العديـــد مـــن مجـــاالت العمل في 
قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة، بما في 
ذلك: تطوير االســـتراتيجيات، وإدارة 
التحـــول، واالبتـــكار. ونحـــن على ثقة 
بأنه ســـيواصل النهوض برحلة تحول 

نمـــوه  فـــي تعزيـــز  البنـــك، وسيســـهم 
وتقدمه على مستوى القطاع. 

فـــي  الجديـــدة  المرحلـــة  هـــذه  ومـــع 
مســـيرة عمل بنك البحرين اإلسالمي 
برئاســـة ياســـر الشـــريفي، فإننا نتطلع 
لمواصلـــة الدعـــم المســـتمر مـــن قبـــل 
بنـــك البحرين الوطنـــي لبنك البحرين 
اإلســـالمي لمواكبة خطـــوات التحول 

والتطور”.
ومـــن جانبـــه، أعرب ياســـر الشـــريفي 
الرئيـــس التنفيذي للبنك عن ســـعادته 
باالنضمـــام إلى القيـــادة التنفيذية في 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي؛ لمواصلـــة 
التجربـــة  وتعزيـــز  التطـــور  رحلـــة 
المصرفية للزبائن الكرام، مشـــيرًا إلى 
أن خدمـــات بنـــك البحرين اإلســـالمي 
التـــي تتميـــز بارتكازهـــا علـــى الرقمنة 
واالبتـــكار ســـوف تكون مـــن أولوياتنا 
لمواصلـــة التميز، وهي مـــا تعد بمثابة 

الوســـيلة التـــي تضمن إثـــراء التجربة 
المصرفيـــة، وتســـريع رحلـــة االرتقـــاء 
والريادة ضمن مؤسسات القطاع. كما 
وأثنى على منتسبي البنك المخلصين 
الذين يشـــكلون عنصر قـــوة لمواصلة 
التميـــز وتحقيـــق اإلنجـــازات، وأشـــاد 

لبلـــوغ  الراميـــة  الدءوبـــة  بجهودهـــم 
المنشـــودة  والتوجهـــات  التطلعـــات 
مؤكـــدًا بـــدوره عـــن عزمـــه لمواصلـــة 
التطويـــر والنهـــوض بخدمـــات البنـــك 
فـــي مختلـــف األصعـــدة، وذلـــك عبـــر 
تبني ورسم استراتيجيات نمو فاعلة 

ستثمر في قيادة الصيرفة اإلسالمية 
على مستوى القطاع”.

يذكر أن الشـــريفي يتمتع بخبرة تزيد 
عـــن 25 عاًمـــا فـــي قطـــاع الخدمـــات 
المصرفيـــة، اكتســـبها مـــن العمـــل في 
جميـــع أنحـــاء دول مجلـــس التعـــاون 
والواليـــات  وأوروبـــا  الخليجـــي 
المتحـــدة. كما وشـــغل ياســـر مناصب 
البحريـــن  بنـــك  مـــن  فـــي كل  ســـابقة 
الوطني وشـــركة الراجحـــي القابضة، 
باإلضافـــة إلى عضويتـــه في مجالس 
إدارة العديد من المؤسســـات الرائدة، 
فضـــالً عـــن كونـــه عضـــوًا فـــي منظمة 
الرؤساء الشباب  )YPO(. وهو حاصل 
على شـــهادة البكالوريـــوس في إدارة 
األعمال مـــن جامعة ماساتشوســـتس 

في أمهرست.

الشريفي يبدأ مهامه رسميا رئيسا تنفيذيا لـ “البحرين اإلسالمي”
إثر تقاعد حسان جرار بعد قضائه 7 سنوات في المنصب

ياسر الشريفي عصام فخرو
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تسهيالت رأس مالية لتشجيع البنوك على منح قروض السكن االجتماعي

قرع جرس تداول “بيتك” في البورصة الخميس المقبل

تخفيض نسبة وزن المخاطر إلى 25 %

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تعميًما إلى بنوك التجزئة 
تنفيذ  تسهيل  بهدف  المال  رأس  كفاية  بنموذج  يتعلق  فيما  تعديالت  بإجراء 
هذه  تمويل  في  المشاركة  على  البنوك  وتشجيع  االجتماعي  السكن  مخططات 
نموذج  من  فقرتين  على  تعديالت  المركزي  البحرين  مصرف  وأجــرى  البرامج. 

كفاية رأس المال في المجلدين 1و2 من مجلدات القواعد.
ليتم  الفقرات  إحــدى  عدلت  التقليدية،  للبنوك  األول  المجلد  وفــي 

تخفيض وزن المخاطر من 35 % إلى 25 % ما يمنح البنوك هامش 
 RW تخفيض  يتم  الجديدة  الفقرة  في  وجــاء  للتمويالت.  أكبر 
للتعرض للرهن العقاري السكني الممنوح بموجب خطط اإلسكان 

االجتماعي لمملكة البحرين إلى 25 % وفًقا للشروط المستوفاة، 
حيث يخضع تخفيض وزن المخاطر لضمان االمتثال لمتطلبات 
االعتراف بخسارة االئتمان المتوقعة )ECL( في الوقت المناسب 

وفًقا لوحدة إدارة مخاطر االئتمان.
يأتي وفقا  السكنية  للعقارات  المخاطر  أن تخفيض وزن  إلى  يشار 

لعدد من المعايير منها أنه يجب استخدام العقار السكني 
العقار  رهن  يجب  كما  فقط،  السكنية  لألغراض 

وضــرورة  لــه،  لمرخص  كضمان  السكني 
يمكن  قانونية  تحتية  بنية  توجد  أن 
بــمــوجــبــهــا لــلــمــرخــص لـــه مـــن إنــفــاذ 
الممتلكات  وتصفية  حيازة  إعــادة 
السكنية، كما يجب على المرخص 
الحصول  التقليدي  البنك  من  له 
بــأن  ــرٍض  ــ ُمـ عــلــى رأي قــانــونــي 
ممكنة  الملكية  إعــادة  أو  الرهن 

المركزي  البحرين  كتاب قواعد مصرف  التعديالت في  أي عائق. وجــاءت  دون 
البنوك اإلسالمية، حيث أشارت الفقرة المعدلة إلى أنه  2 في ما يخص  المجلد 
يمكن تخفيض وزن مخاطر التعرضات للرهن العقاري السكني الممنوحة بموجب 
حيث  عليها،  المنصوص  الشروط  وفق   %  25 إلى  االجتماعي  اإلسكان  خطط 
بخسارة  االعتراف  لمتطلبات  االمتثال  لضمان  المنخفض  المخاطر  وزن  يخضع 
مخاطر  إدارة  لوحدة  وفًقا  المناسب  الوقت  في   )ECL( المتوقعة  االئتمان 

االئتمان.
يشار إلى تخفيض نسبة وزن المخاطر للعقارات السكنية التي 
تتعلق بالبنوك اإلسالمية، يجب أن يتم وفق شروط منصوص 
عليه في مجلدات قواعد المصرف المركزي، ومنها، أن يتم 
يتم  أن  ويجب  فقط،  السكنية  لــألغــراض  العقار  استخدام 
رهن العقار كضمان )أو أن يكون بمثابة ضمانة( للمرخص له 
من البنك اإلسالمي في حالة المرابحة أو اإلجارة المنتهية 
بالتملك أو المشاركة المتناقصة، على أن توجد بنية تحتية 
ترخيص  لحامل  يمكن  حيث  القضائية  الوالية  في  قانونية 
كما  العقار،  وتصفية  ملكية  استعادة  فــرض  اإلســالمــي  البنك 
يجب أن يحصل البنك اإلسالمي المرخص له على رأي 
الملكية  إعـــادة  أو  الــرهــن  بــأن  ُمـــرٍض  قانوني 
ممكنة دون أي عائق. وتستخدم األصول 
المرجحة بالمخاطر لتحديد الحد األدنى 
به  أن تحتفظ  الــذي يجب  المال  لــرأس 
البنوك والمؤسسات المالية األخرى من 
حيث  اإلفـــالس،  مخاطر  تقليل  أجــل 
على  الــمــال  رأس  متطلبات  تستند 
تقييم المخاطر لكل نوع من أصول 

البنك.

أسهم  تـــداول  فــي  الــبــدء  يتم  أن  المتوقع  مــن 
ــبــحــريــن “بــيــتــك”  ــتــمــويــل الــكــويــتــي ال بــيــت ال
عمليات  أكــبــر  إحـــدى  بــعــد  الــمــقــبــل،  الخميس 
االستحواذ المصرفية في المنطقة وذلك على 
ــان بــيــت التمويل  الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد. وكـ
الكويتي قد قدم عرض استحواذ على ما يصل 
المتحد  األهلي  البنك  أسهم  من   %  100 إلــى 
الــعــرض األولـــى  ــدأت فــتــرة  بـ ش.م.ب، حــيــث 
اإلغالق  انتهى  بينما   ،2022 أغسطس   24 في 
وقد   .2022 سبتمبر   23 فــي  للعرض  النهائي 
قبول  نسبة  على  االســتــحــواذ   عــرض  حصل 
المتحد  األهلى  أسهم  من   %  97.273 تشكل 
متفوًقا على التوقعات ومتجاوًزا الحد األدنى 
المشترط لحصول بيت التمويل الكويتي على 

قبول بنسبة 90 % على األقل.
بيتك  1 ســهــم فــي  ــادل  ــب ت عــلــى نسبة  وبـــنـــاًء 
مقابل 2.695 من أسهم األهلي المتحد. وتمثل 
البحرين  في  ثانوي  إدراج  أول  الصفقة  هــذه 
أكبر  وثــالــث  الــكــويــت،  فــي  مــدرجــة  لمؤسسة 
مجلس  دول  فــي  مصرفي  اســتــحــواذ  عملية 
التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة السوقية 
تعليق  تــاريــخ  فــي  كما  المتحد  األهــلــى  للبنك 
تداول أسهمه 10.9 مليار دوالر أميركي. ومن 
خلق  فــي  العملية  هـــذه  تــســاهــم  أن  الــمــتــوقــع 

سادس أكبر بنك في المنطقة.
وفور إدراج أسهم “بيتك” في بورصة البحرين 
، فإن مساهمي األهلي المتحد المدرج أسهمهم 
في البحرين سوف يحصلون على أسهم بيتك 
البحرين  بورصة  للتداول في  القابلة  الجديدة 
)والمسعرة بالدوالر األميركي(، بينما سيحصل 
في  ألسهم  المالكون  المتحد  األهلي  مساهمو 
الجديدة  “بيتك”  أسهم  على  الكويت  بورصة 

القابلة للتداول في بورصة الكويت. 

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك( وشريكاتها 
في إطار تحالف “اوبك+” اجتماعا في فيينا األربعاء 
2020” وظهور وباء كوفيد  “للمرة األولى منذ مارس 
19، كما أعلن التحالف في بيان أمس. ويجتمع ممثلو 
السعودية،  بقيادة  أوبــك  األعــضــاء في   13 الـــ  الــدول 
وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، وسط شائعات عن 
تخفيضات كبيرة في اإلنتاج في مواجهة مخاوف من 

الركود، ومع تراجع الطلب على النفط.
ــاد مــنــذ االجــتــمــاع  وانــخــفــض ســعــر الــنــفــط بــشــكــل حـ
بعيًدا  80 دوالًرا،  نحو  إلى  ليصل  األخير في سبتمبر 
عن المستويات المرتفعة المسجلة في مارس، عندما 
139,13 دوالر وغرب تكساس  بلغ برميل نفط برنت 
في  الـــحـــرب  ــدالع  ــ انـ مـــع  دوالر،   130,50 الــوســيــط 

أوكرانيا.

تحالف “أوبك+” يجتمع في فيينا األربعاء

ترقبـــوا

قائمة 
ألقوى 50 شركة بحرينية 
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األحد
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.037

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.498

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.29

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

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.478

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754
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رشيد المعراج


