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نواب سابقون يجددون ترشحهم لبرلمان 2022

يبدو أن 4 نواب سابقين بصدد المشاركة 
عـــن  المقبلـــة  لالنتخابـــات  الحاســـمة 
المحافظـــة الجنوبيـــة الضخمـــة تعدادا، 
وبلديـــا.  سياســـيا  وحـــراكا  ومســـاحة، 
كثيريـــن  إعـــالن  فـــي  واضـــح  حمـــاس 

ترشـــحهم نيابيـــا وبلديا، وبوقـــت مبكر، 
المشـــارب  ومتعـــددة  متنوعـــة،  وجـــوه 
واألعمـــال،  والمواهـــب  واالتجاهـــات 

زجت بنفســـها في ســـاحة الترشـــح على 
المنصـــات، وبحديث عن التغيير واألمل 

والواقع الجديد.

حفل “جائزة اليونسكو 
- الملك حمد” سيشمل 

تكريم دول عدة 
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
بحضـــور ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى الجمهوريـــة 
الفرنســـية المندوب الدائم لوفد مملكة البحرين لدى 
اليونسكو الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مع مدير 
جائزة اليونســـكو - الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  

مياو فانغنشون الستخدام تكنولوجيات المعلومات 
واالتصـــال فـــي مجال التعليم. وتـــم خالل االجتماع 
بحث إجراءات وبرنامج الحفل الذي ســـيقام لتوزيع 
الجوائـــز علـــى الفائزيـــن في هـــذه الجائـــزة العالمية، 
والذي سيشهد تكريم الفائزين من دول عدة للعامين 
2019 و2020، والذين تعذر تكريمهم بســـبب جائحة 

)02(كورونا )كوفيد 19(.

نفـــى الرئيـــس التنفيذي لشـــركة دلمون للدواجـــن عبدالهادي ميـــرزا، عبر “البالد 
االقتصـــادي”، مـــا يتـــم تداولـــه في منصـــات التواصـــل االجتماعي عن شـــح في 
أحـــد منتجـــات الدواجـــن وهو منتج كبدة الدجـــاج. وفي التفاصيـــل، أكد ميرزا 
أن اإلنتاج في دلمون للدواجن يســـير بحســـب وتيرته االعتياده دون تســـجيل 
أي شـــح فـــي منتجـــات الدواجن عموما ومنتـــج الدجاج خصوصـــا، كما أن هذه 

المنتجات متوافرة في نقاط بيعها المتداولة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي للشـــركة أن هناك فتـــرة من الفترات شـــهدت نقًصا في 

منتجات الدواجن، إال أنه في الوقت الحالي ال يوجد نقص أو شح.

“دلمون للدواجن” تنفي عبر “^” 
وجود شح بـ “كبدة الدجاج”
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الصخير - جامعة البحرين

أكـــد نائـــب رئيـــس جامعة البحريـــن للبرامـــج األكاديمية والدراســـات العليا 
محمـــد رضـــا قـــادر أن االمتحانات الحضوريـــة للفصل الدراســـي الثاني من 
العـــام الجامعـــي 2021 - 2022 لطلبة الجامعة، التي انطلقت أمس الســـبت 
اتســـمت بالسالســـة والتنظيـــم، بعـــد أن هيـــأت الجامعـــة جميـــع متطلباتها، 
مشـــيدا بمســـتوى وعـــي الطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم، والتعـــاون الـــذي أبداه 

الممتحنون مع اللجان المنظمة. 
جـــاء ذلك خـــالل تفقده، ونائب رئيـــس الجامعة لخدمة المجتمع وشـــؤون 
الخريجيـــن محمد األنصـــاري، قاعات االمتحانات أثنـــاء تأدية االمتحانات 

النهائية في الحرم الجامعي بالصخير ومدينة عيسى.

الطلبة يؤدون االختبارات الحضورية 
بجامعة البحرين بسالسة
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قال المدير العام لبلدية المحرق إبراهيم 
الجودر إن كلفة المشروعات التي تعكف 
البلديـــة علـــى إنجازها ضمـــن الميزانية 
المخصصة لمشـــروعات البلدية إلنشـــاء 
وإعـــادة تأهيـــل الحدائـــق والمتنزهـــات 
والمماشي بلغت حوالي 442 ألًفا و425 
دينـــاًرا للعام 2021 - 2022 موزعة على 
21 مشـــروًعا تـــم االنتهاء مـــن تنفيذ 12 
منهـــا، فيمـــا يتوقـــع االنتهـــاء مـــن بقيـــة 
المشروعات خالل العام الجاري. وأشار 
“الجـــودر” فـــي تصريح خاص لــــ ”البالد” 
إلى أن هذه المشروعات شملت مشروع 
ســـماهيج  بمنطقـــة  ريـــا  عيـــن  حديقـــة 
مســـاحة  علـــى  الواقعـــة   234 مجمـــع 
إجماليـــة )1600( متر مربع، حيث تعتبر 
الخاصـــة  المشـــروعات  مـــن  الحديقـــة 
وتحويلهـــا  العيـــون  علـــى  بالمحافظـــة 
إلـــى حدائـــق ومتنزهـــات، كمـــا يشـــتمل 
المشروع على مناطق مخصصة أللعاب 
األطفال وأخرى ألجهزة اللياقة البدنية، 

والجلسات العائلية.

نصف مليون دينار 
كلفة مشروعات حدائق 

ومتنزهات المحرق
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أكـــد الجيـــش الروســـي أمـــس ســـيطرته 
على بلدة ليمان اإلســـتراتيجية في شرق 
أوكرانيـــا، التي تعتبر معبـــًرا إلى مدينَتي 

سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيستين.
وقالـــت وزارة الدفـــاع فـــي بيـــان “عقـــب 
العمليـــات المشـــتركة لوحدات ميليشـــيا 
جمهوريـــة دونيتســـك الشـــعبية والقوات 
المســـلحة الروســـية، حـــررت بلـــدة ليمان 
تماًما من القوميين األوكرانيين”، مؤكدة 
إعالًنـــا فـــي اليـــوم الســـابق لالنفصاليين 
المواليـــن لموســـكو. وفـــي هـــذه األثنـــاء، 
انشـــغل نازعو األلغام باســـتخراج قذائف 
وصواريخ من ميـــاه بحيرة هورينكا في 
ضواحي العاصمة األوكرانّية قبل افتتاح 
موســـم الصيف. فيمـــا يتعلق بالوضع في 
سيفيرودونيتســـك، أفاد حاكم لوغانسك 
ســـيرغي غايداي عبر حسابه على تلغرام 
بأن “القصف مســـتمّر... الجيش الروسي 
ببساطة يدّمر المدينة”. وذكر أن الجيش 

الروســـي دخـــل ضواحـــي المدينة حيث 
تكبـــد “خســـائر فادحـــة”، فيمـــا تواصـــل 
لطـــرد  محاوالتهـــا  األوكرانيـــة  القـــوات 
الـــروس من فنـــدق. لكن غايـــداي أكد أن 

القوات الروسية والمقاتلين االنفصاليين 
“لـــم يقطعـــوا سيفيرودونيســـك” بـــل مـــا 
مســـاعدات  إيصـــال  المحتمـــل  مـــن  زال 
إنســـانية. في رســـالته اليومية بالفيديو، 

اتهم زيلينسكي موســـكو بارتكاب “إبادة 
جماعية” في دونباس، مؤكًدا أن القوات 
الروسية تقوم “بعمليات ترحيل” و ”قتل 

جماعي للمدنيين”.

أكـــدت فعاليـــات وطنيـــة إعالميـــة موسكو، كييف - وكاالت
تصريحـــات  فـــي  واجتماعيـــة 
المشـــروع  أن  أمـــس،  صحافيـــة 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  اإلصالحـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، إحدى الخطوات 
التاريخيـــة الجريئـــة التـــي ســـبقت 
الزمـــان وفاقـــت كل التوقعات على 
مستوى المنطقة، مشـــيرين إلى أن 
إيمـــان شـــعب البحريـــن بالمشـــروع 
اإلصالحـــي، هـــو الضمانـــة الكبـــرى 

ألمن واستقرار البحرين.
ولفتـــوا إلـــى أن اإلدارة األميركيـــة 
في عهد الرئيس األميركي األســـبق 
بـــاراك أوبامـــا تعاملـــت مـــع مملكـــة 
البحريـــن باســـتخفاف، ظًنا في أنها 
ستكون لقمة سائغة وسهلة، ومهمة 
بسيطة تنتهي بتهديد وجود جميع 
ففوجئـــت  العربـــي،  الخليـــج  دول 

اإلدارة األميركيـــة بقـــدر االلتفـــاف 
الشـــعبي الـــذي ســـطره البحرينيون 
بالتفافهـــم حول قيادتهم الشـــرعية 
والتاريخيـــة الراســـخة ممثلـــة فـــي 
فانقلـــب  المعظـــم،  الملـــك  جاللـــة 
وتحولـــت  الســـاحر  علـــى  الســـحر 
إلـــى حجـــر أســـاس فـــي  البحريـــن 
إفشـــال واحدة من أعتى وأشـــرس 
المخططـــات التـــي شـــهدها العالـــم 

العربي.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
المشـــروع  إن  مبـــارك  محمـــد 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  اإلصالحـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، جاء بنـــاء على 
رغبـــة ملكية ســـامية، ووفـــق إرادة 
هـــذا  باإلجمـــاع  ســـاندت  شـــعبية 
أتـــى  الـــذي  الحضـــاري  المشـــروع 

بإصالح حقيقي.

فعاليات وطنية: حكمة جاللة الملك 
المعظم حالت دون االحتراب الداخلي
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روسيا تسيطر على ليمان األوكرانية واشتداد المعارك بدونباس
عمليات لنزع األلغام بمحيط كييف... و“الجنائية” تدعو للتعاون في التحقيق

محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك المعظم

مروة أحمد

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام



المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التقــت رئيســة هيئــة  المغربيــة،  للمملكــة  علــى هامــش زيارتهــا 
البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزير 
الشــباب، والثقافــة والتواصــل المغربي، محمد مهدي بن ســعيد،  
حيــث تباحث الطرفان تطوير العالقات الثقافية بين المملكتين 

الشقيقتين.

وخالل اللقاء توقفت الشـــيخة 
الثقافيـــة  الروابـــط  عنـــد  مـــي 
العريقـــًة التـــي تعكـــس أهميـــة 
العمل الثقافي العربي المشترك 
الخليـــج،  إلـــى  المحيـــط  مـــن 
مشـــيدة بالتبـــادل الثقافـــي مـــا 
بين البلدين والـــذي أثمر خالل 
برامـــج  الماضيـــة  الســـنوات 
وحضـــورا  مشـــتركة  وأنشـــطة 
الحـــراك  فـــي  للمغـــرب  مميـــزا 
البحريني، كما وحضرت مملكة 
فـــي  الـــدوام  علـــى  البحريـــن 
المحافـــل الثقافيـــة الكبرى في 
المغرب. كما وأطلعت بن سعيد 

علـــى جهـــود المركـــز اإلقليمـــي 
العالمـــي  للتـــراث  العربـــي 
وتدشين كتاب التراث العالمي 
في البلدان العربية في المكتبة 
الوطنيـــة بدعـــم مـــن مجموعة 

جي إف إتش المالية.
هـــذا وكان المركـــز اإلقليمي قد 
دّشـــن الكتاب في جزئه الثاني 
في مملكة البحرين مطلع العام 
الجاري، وتم إطالقه ألول مرة 
في مقر منظمة األمم المتحدة 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
)يونيسكو( بالعاصمة الفرنسية 

باريس.

تطوير العالقات الثقافية 
بين البحرين والمغرب

توقيع مذكرة تعاون في مجاالت الطاقة المتجددة مع المغرب
الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز  إطـــار  فـــي 
المشترك بين مملكة البحرين والمملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة، قـــام وزير شـــؤون 
الكهربـــاء والماء وائل المبـــارك ووزيرة 
االنتقـــال الطاقي والتنمية المســـتدامة 
لـــدى المملكـــة المغربيـــة ليلـــى بنعلـــي، 
بالتوقيـــع علـــى مذكرة تعاون مشـــترك 
خالل فعالية عقدت عن بعد باستخدام 
وبحضـــور  المرئـــي،  التواصـــل  تقنيـــة 
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء 
الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفة 
وســـفير المملكة المغربية لـــدى المملكة 

وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتأتي االتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي 
فـــي مجاالت الطاقة المتجددة لتترجم 
تكامـــل الجهود بين البلدين الشـــقيقين 
فـــي مختلف المجاالت التي من شـــأنها 
المشـــتركة، وعمـــالً  أن تعـــزز األواصـــر 

بالـــرؤى التنمويـــة الشـــاملة المشـــتركة 
التي وضعتها القيادة الرشـــيدة في كال 

البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ 
عدد مـــن مبـــادرات الطاقـــة المتجددة؛ 
لتحقيـــق األهداف التنمويـــة والمصالح 
استشـــراف  عبـــر  للبلديـــن،  المشـــتركة 
العالقـــة  ذات  القطاعـــات  ودراســـة 
بالطاقـــة المتجـــددة وتنميتهـــا، بما في 
التعـــاون فـــي توســـعة الشـــرائح  ذلـــك 
المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة 
واستخداماتها، وتشجيع االستثمارات 
وتبادل الخبـــرات خصوصا فيما يتعلق 
مشـــاريع الطاقة الشمســـية والمتجددة 
تخزيـــن  تقنيـــات  وتطويـــر  عمومـــا، 
الطاقة واألتمتـــة الذكية، هذا باإلضافة 
إلـــى برامـــج بنـــاء القـــدرات والـــدورات 

التدريبية.

وبهذه المناســـبة صرح الوزيـــر المبارك: 
الرشـــيدة  القيـــادة  توجهـــات  “أن 
والعالقات الثنائية بين البلدين تشـــكل 
الركيـــزة األساســـية التـــي تبنـــى عليهـــا 
آفـــاق التعـــاون بين مختلـــف القطاعات 
إلـــى االســـتفادة  تهـــدف  المذكـــرة  وأن 
مـــن الخبـــرات المتبادلـــة فـــي مجـــاالت 
بخطـــى  وتنميتهـــا  الطاقـــة  اســـتدامة 
ثابتـــه، والمذكـــرة تمثـــل فرصـــة مهمـــة 

لتبـــادل الخبـــرات فـــي قطـــاع الطاقـــة 
المتجـــددة واســـتدامة مـــوارد الطاقـــة، 
المشـــترك  التعـــاون  لتعزيـــز  ونتطلـــع 
وتبـــادل أفضـــل الخبرات والممارســـات 
العالميـــة؛ لتحقيـــق أهدافنا المشـــتركة 
ومواصلـــة مســـيرة التطوير، لمســـتقبل 

أفضل ومستدام”.
من جانبها، أشـــادت ليلى بنعلي بتوقيع 
المذكـــرة التـــي تســـهم فـــي االســـتفادة 

من الخبـــرات والمعرفة بيـــن الجانبين، 
واالســـتفادة مـــن اإلمكانـــات في مجال 
بنـــاء القـــدرات بما يســـهم فـــي تحقيق 
األهداف المنشـــودة في مجـــال الطاقة 

المتجددة.
يشـــار إلـــى أن مذكـــرة التفاهـــم تهـــدف 
إلـــى توطيد وتطويـــر أنشـــطة التعاون 
بيـــن الطرفيـــن فـــي الطاقـــة المتجددة، 
بالنفـــع المشـــترك علـــى كال  بمـــا يعـــود 

المجـــاالت،  مـــن  عـــدد  فـــي  البلديـــن 
الطاقـــة  مـــوارد  تقييـــم  برامـــج  منهـــا 
تقنيـــات  إدمـــاج  مشـــاريع  المتجـــددة، 
الطاقـــة الشمســـية في المبانـــي، برامج 
تعزيز نقـــل التكنولوجيا وبناء القدرات 
فـــي مجـــال الطاقـــات المتجـــددة، دعم 
وتشـــجيع التدريـــب وورش العمـــل في 
تطويـــر  المتجـــددة،  الطاقـــات  مجـــال 
تقنيـــات تخزيـــن الطاقـــة المنتجـــة من 
مصادر متجددة، دراســـة إمكان تطوير 
مشـــاريع رائـــدة ذات اهتمـــام مشـــترك 
فـــي مجـــال إنتاج الكهربـــاء من مصادر 
متجـــددة ونظيفـــة ومســـتدامة، تبادل 
والتجـــارب  والخبـــرات  المعلومـــات 
العالقـــات  تطويـــر  وكذلـــك  والمعرفـــة 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة واألكاديميـــة 
والقطـــاع الخـــاص في مجـــال الطاقات 

المتجددة.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يســـتضيف مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
بالتعـــاون مـــع الســـفارة األميركيـــة 
لـــدى مملكـــة البحرين، عالمـــة اآلثار 
واألكاديمية األميركية دونا ييتس، 
فـــي محاضـــرة عنوانها “اآلثـــار غير 
المشـــروعة: ســـوق إجـــرام عالمي”، 
تناقش فيها االتجار غير المشـــروع 
والفنـــون  الثقافيـــة  بالممتلـــكات 
والجرائم التراثية بما في ذلك الفن 

المنهوب وتجارة اآلثار.
يأتـــي ذلك ضمـــن الموســـم الثقافي 
“وقـــدر المـــرء مـــا هـــو رائـــم”، غـــًدا 
الثامنـــة  الســـاعة  عنـــد  )اإلثنيـــن(، 
مســـاًء، فـــي مقر المركز. كما ســـيتم 
أيضـــًا بـــث المحاضـــرة عبـــر رابـــط 

صفحة المركز على اليوتيوب.
يشـــار إلى أن دونا ييتس عالمة آثار 
وأستاذة مشاركة في قسم القانون 
الجنائـــي وعلم الجريمة في جامعة 
ماســـتريخت، حاصلـــة علـــى درجة 
البكالوريـــوس فـــي علـــم اآلثـــار من 

جامعة بوســـطن ودكتوراه في علم 
اآلثـــار من جامعة كامبريدج. وثقت 
أطروحتهـــا للماجســـتير بيـــع اآلثـــار 
المنهوبـــة في أميـــركا الجنوبية في 
المـــزادات فـــي الواليـــات المتحـــدة، 
وغطـــت أطروحتهـــا علـــم اجتمـــاع 
اآلثار والتراث في بوليفيا، أنشـــأت 
عدًدا من المشاريع الرقمية المتعلقة 
باالتجـــار غير المشـــروع في الســـلع 

الثقافية.

ييتس تناقش االتجار غير المشروع 
بالممتلكات الثقافية بمركز الشيخ إبراهيم
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حفل “جائزة اليونسكو - الملك حمد” سيشمل تكريم عدة دول
تعذر االحتفاء بهم بسبب جائحة “كورونا”

اجتمـــع وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد النعيمـــي، بحضور 
سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، المندوب 
الدائم لوفد مملكة البحرين لدى اليونسكو، الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة  مع مديـــر جائزة اليونســـكو - الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة  مياو فانغنشـــون الســـتخدام 

تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مجال التعليم.
وتـــم خـــالل االجتماع بحـــث إجـــراءات وبرنامـــج الحفل 
الـــذي ســـيقام لتوزيـــع الجوائـــز علـــى الفائزيـــن فـــي هـــذه 
الجائزة العالمية، والذي سيشـــهد تكريم الفائزين من عدة 
دول للعامين 2019 و2020 والذين تعذر تكريمهم بســـبب 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، حيـــث كان عنـــوان الجائزة 
فـــي العام 2019: “اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي البتكار 
التعليـــم والتعلم والتدريس” وفازت فيها كل من البرازيل 
وإســـبانيا، وفي نســـخة العام 2020 كان عنـــوان الجائزة: 

الـــذكاء االصطناعي  “اســـتخدام 
وجـــودة  اســـتمرارية  لتعزيـــز 

التعلم” وفـــازت فيها كل من 
الصيـــن وفنلنـــدا. باإلضافة 
إلـــى الفائزيـــن في نســـخة 
والتـــي   2021 العـــام 
حملـــت عنوان: “اســـتخدام 

التكنولوجيـــا لتمكين أنظمة 
المقاومـــة  الشـــاملة  التعلـــم 

لألزمات”.
وتشـــهد الجائزة إقباالً واســـعًا نظرًا 

وتحـــدد  وتنوعهـــا،  مواضيعهـــا  لحداثـــة 
عناوينهـــا وفقـــًا للتطـــورات التـــي يشـــهدها العالـــم 

علـــى األصعدة التعليمية والتدريبية أو الظروف المتعلقة 

بالتعليـــم من حيـــث المنظومات 
التـــي  الظـــروف  أو  الحديثـــة 
يتعـــرض لها الطلبـــة نتيجة 

لمختلف األحداث. 
وقـــد تـــم تجديـــد الجائزة 
لـــدورة ثانيـــة مدتها ســـت 
 )2021-2026( ســـنوات 
مـــع  وانســـجامها  لتميزهـــا 
منظمـــة  إســـتراتيجيات 
اليونســـكو الحديثـــة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
المنـــدوب  نائـــب  االجتمـــاع  حضـــرت 
الدائم في اليونســـكو والمستشـــار الثقافي لمملكة 

البحرين في الجمهورية الفرنسية دالل عواد.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعاون وتنسيق لتحقيق االستقرار للبحرينية
بحث السياسات الرامية لإلسراع بإيجاد حلول إسكانية... “اإلسكان” و”األعلى للمرأة”:

أكد وكيل وزارة اإلسكان الشيخ خالد بن 
حمـــود آل خليفـــة تقديم كل التســـهيالت 
اإلســـكانية للمرأة البحرينية تبعًا لألنظمة 
والقوانيـــن المعمـــول بها بوزارة اإلســـكان 
وبالتعاون المشـــترك مـــع المجلس األعلى 
للمـــرأة بقيـــادة قرينة ملك البـــالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفة، مشـــيدًا بدعم ســـموها 
المـــرأة  اســـتفادة  لتحقيـــق  الالمحـــدود 
البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية.
جاء ذلك خالل اللقاء المشترك الذي جمع 
وكيل وزارة اإلســـكان بالشيخة دينا بنت 
راشـــد آل خليفـــة، مســـاعد األميـــن العام، 
وعبيـــر دهـــام مدير مركز دعـــم المرأة في 
المجلس األعلى للمرأة، ومن جانب وزارة 

اإلســـكان حضـــر كل مـــن األســـتاذة مريم 
الفليتي مدير إدارة الخدمات اإلســـكانية، 
واألســـتاذة نســـيم الجبل رئيس مجموعة 
البحوث االجتماعية، وذلك بمكتب وكيل 

وزارة اإلسكان صباح الخميس.
وأوضح وكيل وزارة اإلسكان أن التنسيق 
والتعاون مع المجلـــس األعلى للمرأة يتم 
وفـــق آليـــة واضحة ومســـتمرة مـــن أجل 
توفيـــر حـــق االنتفـــاع للمـــرأة البحرينيـــة 

الحـــاالت،  تلـــك  دراســـة  بعـــد  المعيلـــة 
ومنحها “بدل الســـكن” فـــور قبول الطلب 
لبعـــض الفئـــات المســـتحقة، إلـــى جانـــب 
ثمـــرة التعـــاون المشـــتركة مـــع المجلـــس 
ضمـــن مشـــروع “مســـاكن” إذ إن التوســـع 
بهـــذا المشـــروع يكـــون وفـــق المتـــاح من 
اإلمكانات وتبعًا للمعايير المتبعة بالوزارة 
ضمن مـــا حددته اشـــتراطات قبول الفئة 

الخامسة.

وخالل اللقاء أكدت مســـاعد األمين العام 
بالمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت 
راشـــد آل خليفـــة، علـــى أهميـــة التنســـيق 
وزارة  مـــع  الدائـــم  والتعـــاون  المشـــترك 
اإلســـكان وحرص المجلس على مواصلة 
يحقـــق  بمـــا  المشـــتركة  الخطـــة  تنفيـــذ 
وأســـرتها  البحرينيـــة  للمـــرأة  االســـتقرار 
كأحد أولويـــات الخطـــة الوطنية لنهوض 
المرأة البحرينية من خالل إيجاد خدمات 

إسكانية توفر العيش الكريم.
وختامًا، تقدمت بالشـــكر لوزارة االســـكان 
على استمرار التنسيق والتعاون المشترك 
والبرامـــج  النوعيـــة  السياســـات  لبحـــث 
التطويريـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم 
في ســـرعة حصول المرأة البحرينية على 

خيارات وحلول إسكانية مالئمة.

المنامة - وزارة اإلسكان

دونا ييتس

“الفضاء” تشارك في المؤتمر الدولي لالستشعار عن بعد 2022
بورقة بحثية توظف الذكاء االصطناعي في االستشعار عن بعد

شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
بورقـــة بحثيـــة فـــي المؤتمـــر الدولـــي 
والـــذي   2022 بعـــد  عـــن  لالستشـــعار 
تســـتضيفه اليابـــان للمـــرة الثالثة في 
تاريخهـــا، حيـــث تـــم تنظيم النســـخة 
من المؤتمر من اللجنة الدائمة للرصد 
EM- )البيئي من الفضاء لشـــرق آســـيا 

SEA( بالتعاون مع منظمة االستشعار 
عن بعـــد اليابانيـــة والمنظمة الصينية 
للمســـح التصويـــري واالستشـــعار عن 
بعـــد، ويعتبـــر المؤتمر من أكبـــر وأبرز 
المؤتمـــرات المتخصصـــة فـــي مجـــال 

االستشعار عن بعد في شرق آسيا.
مـــن  عـــدة  محـــاور  المؤتمـــر  ناقـــش 
أبرزها أجهزة االستشـــعار والمنصات، 
بعـــد،  عـــن  االستشـــعار  وتطبيقـــات 
الصـــور  معالجـــة  طـــرق  وتطويـــر 
الفضائيـــة، والتقنيـــات الجديـــدة فـــي 
مجـــال االستشـــعار عـــن بعـــد، وعلوم 
ورســـم  الجغرافيـــة،  المعلومـــات 

الخرائط، وأنظمة األقمار االصطناعية 
للمالحة العالمية. شـــارك فـــي المؤتمر 
أكثر من 2000 مشـــارك وتضمن مئات 
األبحـــاث العلميـــة مـــن مشـــاركين من 

مختلف دول العالم.
المشـــاركة  البحثيـــة  الورقـــة  عـــن 
فـــي المؤتمـــر قالـــت منيـــرة المالكـــي: 
“تمحورت الورقـــة البحثة حول رصد 
األشـــياء الطبيعيـــة من خـــالل الذكاء 
الفضـــاء  وتقنيـــات  االصطناعـــي، 
شـــمل  كمـــا  بعـــد.  عـــن  واالستشـــعار 
البحـــث دراســـة حالـــة لرصـــد أشـــجار 
النخيل بتقنيات الذكاء االصطناعي. 

خلـــق  طريقـــة  الدراســـة  وأوضحـــت 
وبرمجة نموذج التعلم العميق ليرصد 
األقمـــار  عـــن طريـــق صـــور  األشـــياء 
وربطهـــا  الدقـــة  عاليـــة  االصطناعيـــة 
بنظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة لتكون 
الطـــرق  تســـتبدل  مبتكـــرة  طريقـــة 
العاديـــة مثل العـــد الفعلي، أو العد من 

خالل الطرق الشبه آلية”. 
كمـــا أضافـــت المالكـــي: “إن مثل هذه 
المؤتمرات تســـاهم وبشـــكل كبير في 
تعزيـــز خبـــرات الكـــوادر الوطنية في 
الهيئـــة وتوســـع مـــن دائرة االســـتفادة 
من الخبـــرات العالمية، حيث يشـــترك 
الجميع في تنفيذ ونشر األبحاث ذات 
الصلة بعلـــوم الفضاء التي تعتبر أكثر 
العلوم التي تسهم في خدمة البشرية 

الرفـــاه واالزدهـــار عبـــر  لهـــا  وتحقـــق 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. 

يذكـــر الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
مســـتمرة في نشـــر األبحاث من خالل 
العلميـــة  المؤتمـــرات  فـــي  المشـــاركة 
تقنيـــات  مجـــاالت  فـــي  المتخصصـــة 
وكل  المتعـــددة  وتطبيقاتـــه  الفضـــاء 
ذلـــك في إطار رفع مســـتوى المهارات 
والمعـــارف المكتســـبة بيـــن منتســـبي 
أحـــدث  الهيئـــة، ولضمـــان مواكبتهـــم 
مجـــاالت  فـــي  العلميـــة  التطـــورات 
أعمالهـــم،  ومياديـــن  تخصصاتهـــم 
باإلضافـــة إلـــى زيـــادة الوعـــي بأهمية 
تطبيقـــات علـــوم الفضاء فـــي الحياة 
العامـــة وربـــط ذلك بالتنميـــة الوطنية 
ودعـــم االقتصاد الوطنـــي وعلى بناء 
القـــدرات الوطنية في قطـــاع الفضاء 
المتعـــددة،  وتطبيقاتـــه  وعلومـــه 
خطتهـــا  لتنفيـــذ  منهـــا  ســـعيًا  وذلـــك 

االستراتيجية للفترة 2019-2023.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

منيرة المالكي

وزير “الكهرباء”: تبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــرع  رئيـــس  أكـــد 
الطلبـــات  اســـتالم 
فـــي  والتدقيـــق 
الجـــوازات  إدارة 
النقيب عيسى حمد 
خـــالل  المناعـــي، 
“األمـــن”  برنامـــج 
اإلذاعـــي الذي تعده 

وتقدمـــه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة 
مملكة البحرين، أن شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة، اطلقت 
24 مبـــادرة تطويريـــة حظيـــت بموافقـــة كريمـــة مـــن قبـــل مجلـــس 
الـــوزراء الموقـــر، وتأتـــي ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، لدعم 
مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة واالســـتثمارية والخدمية مشـــيرا 
إلـــى أن إدارة الجـــوازات بالتعـــاون مع هيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة دشـــنت مؤخـــرًا خدمة إصدار جـــواز الســـفر إلكترونيًا 
ألول مـــرة للمواليـــد الجـــدد، معتبرًا اياهـــا من أهم خدمـــات اإلدارة 

كونها الهوية االولى التي تصدر للمواطن.
وأشـــار إلـــى أن خطـــط التطوير فـــي شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة، ســـاهمت فـــي التيســـير علـــى المواطنيـــن المســـتفيدين 
مـــن خدمـــات إدارة الجـــوازات، حيـــث يمكنهم الحصـــول على هذه 
الخدمـــات إلكترونيًا على مدار الســـاعة، إضافة إلـــى التقليل والحد 
من زيارة مراكز الخدامات التابعة لإلدارة، و اتاحة قنوات التواصل 
اإللكترونية للمراجعين لإلجابة عن استفساراتهم وتقديم طلباتهم.
وقـــد تضمـــن البرنامج تقديم عـــدد من الفقرات األمنيـــة والتوعوية 
واالجتماعيـــة، حيـــث تـــم تســـليط الضـــوء خـــالل فقـــرة “األمن في 
أســـبوع” علـــى أبرز البالغات التي تم التعامـــل معها وذلك من خالل 
االتصـــال المباشـــر بغرفـــة العمليـــات الرئيســـية وغرفـــة العمليـــات 

والمراقبة المرورية.
واستضافت فقرة “إشراقة أمل” أحد المنتفعين من قانون العقوبات 
البديلـــة وعـــرض مدى اســـتفادته من هـــذه التجربة، التي انعكســـت 

إيجابًا على حياته كونه اآلن مع أسرته.

الخطط الجديدة ساهمت في 
التيسير على المواطنين

ختام حلقة عمل حول “مخاطر اإلرهاب البيولوجي”
تعزيز مهارات المشاركين وإكسابهم قدرات جديدة

تحـــت رعايـــة مســـاعد رئيـــس األمـــن 
العـــام لشـــؤون العمليـــات والتدريـــب 
العميـــد محمـــد عبـــدهللا الحـــرم، أقيم 
حفـــل تخريـــج حلقـــة عمـــل “مخاطـــر 
اإلرهـــاب البيولوجي وســـبل مراقبته 
والتمرين بالمحاكاة لتعزيز ســـبل منع 
الحـــوادث البيولوجيـــة” التـــي تنظمها 
بالتنســـيق مـــع إدارة  التدريـــب  إدارة 
الشـــؤون الدولية واإلنتربول باإلدارة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة 
االقتصـــادي وااللكترونـــي، وبالتعاون 
مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)اإلنتربـــول(، تحـــت إشـــراف مدربيـــن 
وخبراء من المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية، وبمشاركة عدد من منتسبي 
وزارة الداخليـــة، ومختلـــف الجهـــات 

والوزارات في مملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة، ألقـــى العميد محمد 
عبـــدهللا الحرم كلمة بيـــن فيها أهمية 
مثل هذه الحلقـــات وضرورة التعاون 
المســـتمر بين وزارة الداخلية وجميع 
الكتســـاب  الدوليـــة  المؤسســـات 
األمـــن  فـــي  والمعلومـــات  الخبـــرات 
البيولوجي. ويأتي تنظيم هذه الحلقة 
لتعزيـــز الوعـــي بالمخاطـــر وتهديدات 
كمـــا  الحاليـــة،  البيولوجـــي  اإلرهـــاب 
تهـــدف الدورة إلى النهوض بمســـتوى 
القانـــون  إنفـــاذ  أجهـــزة  بيـــن  الوعـــي 

باألمـــن البيولوجي و أهميته وتحديد 
أدوار ومســـؤوليات كل جهـــاز وتعزيز 
البينـــي  التشـــغيل  التنســـيق وقابليـــة 
بين األجهـــزة الوطنية الرئيســـية عند 

مواجهة حـــوادث بيولوجيـــة، وصقل 
مهارات المشاركين وإكسابهم قدرات 

جديدة.
وفي الختام قام راعي الحفل بتسليم 

الشهادات علي المدربين والمشاركين 
والنجـــاح  التوفيـــق  لهـــم  متمنيـــا 
واالســـتفادة من مخرجات الدورة في 

الحياه العملية.

المنامة - وزارة الداخلية

شباب البحرين مستقبل العمل الخيري والتنمية
مستعرضا جهود “روتاري السلمانية” فى دعم القطاعات الشبابية... فيصل جمعة:

أكد رئيس نادى روتاري الســـلمانية فيصل 
جمعـــة، أن شـــباب وشـــابات البحريـــن هـــم 
مســـتقبل العمـــل الخيري والتنميـــة، وعلى 
منحهـــم  التطوعيـــة  المبـــادرات  قيـــادات 
العمـــل  فـــي  مهارتهـــم  لتطويـــر  الفرصـــة 
بالخبـــرة  عليهـــم  يبخلـــوا  وأال  التطوعـــي، 
والتدريـــب، منوها إلـــى أن مملكة البحرين 
فـــي العهـــد الزاهـــر لملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبدعم ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، حققت نتائج 
ملموسة في مجال تمكين الشباب وتعزيز 

دورهم في كافة أركان المملكة.
بمناســـبة  لـــه  تصريـــح  فـــى  واســـتعرض 
شـــهر  الدولـــي  روتـــاري  نـــادى  تخصيـــص 
مايـــو لالحتفـــاء بشـــباب العالم فـــى العمل 
التطوعي،جهـــود روتـــاري الســـلمانية فـــى 
اطـــالق  عبـــر  الشـــبابية  القطاعـــات  دعـــم 
Youth Lead�  برنامـــج القيـــادة الشـــبابي

يســـتهدف  والـــذى   ،ership Program
طـــالب المدارس بشـــكل خاص للمســـاهمة 
فـــى تمكينهم مـــن أن يصبحوا قـــادة عمل 
مـــن خـــالل تنميـــة قدراتهـــم فـــي تحقيـــق 
أهـــداف التنميـــة، كمـــا تـــم إطـــالق برنامج 
 Rotary جوائزالروتـــاري للقيادة الشـــبابية
والـــذى   Youth Leadership Awards
يهـــدف إلى اســـتقطاب الشـــباب البحريني 
للمبـــادرات الوطنيـــة وتزويدهـــم بمهارات 
االتصـــال الفعـــال من أجل صقـــل قدراتهم 
وإعدادهـــم ليكونوا قـــادة ديناميكيين في 

المستقبل.
وأوضح فيصل، أن هناك شـــراكة فعالة مع 
نـــادي “توستماســـترز” المنامـــة فـــي إعداد 
برامـــج محفزة للشـــباب نحو اإلنطالق إلى 
آفـــاق المســـتقبل والمســـاهمة فـــي عمليـــة 
التطويـــر والنمـــاء، الفتـــا إلـــى أن “برنامـــج 
القيـــادات الشـــبابية” الـــذي أطلقـــه روتاري 

الســـلمانية يعد أول مشـــروع مشـــترك بين 
الجانبان وهو األول من نوعه على مستوي 
مثـــل تلـــك البرامج إقليمـــا وعالميـــا، رافعا 
شـــكره وتقديـــره لرئيـــس “ توستماســـترز 
المنامـــة” على مـــدن وإلى بيليانا دافســـيفا 
التعـــاون  علـــى  البرنامـــج  منســـقة  وهـــي 
المشـــترك والجهـــود المضنية التـــى بذلوها 

خالل الفترة الماضية. 
بدورهـــا، أكـــدت عضو مجلـــس ادارة نادى 
روتـــاري الســـلمانية هنـــادي األنصـــاري، أنه 

تم مؤخرا تنظيم برنامج للقيادة الشـــبابية 
 Toastmasters Club of مـــع  بالتعـــاون 
 6 مـــع  التنســـيق  تـــم  حيـــث   ،Manama
مدارس ثانوية لترشيح طالبهم للمشاركة 
فـــى البرنامج الـــذى بلغت مدته 8 أســـابيع 
بمشـــاركة 20 طالبـــا وطالبـــة، مـــن مدارس 
“النسيم، وابن خلدون، ومدرسة البحرين، 
والمدرســـة  للبنـــات،  حصـــة  والشـــيخة 
الفرنســـية، وبيـــان البحرين، وذلـــك بهدف 
خلق عالقة طويلة األمد مع هذه المدارس 

لتنمية جيل المستقبل من شباب البحرين. 
وكشـــفت األنصاري أن الهـــدف من برنامج 
القيادة الشبابية هو إكساب الطلبة مهارات 
القيادة والتفكير اإلبداعي، من خالل تنمية 
قدراتهم عبر نقل الخبرات والمعارف التي 
اكتســـبنها علـــى مـــدار ســـنوات فـــي مجال 
قطاع األعمال للمســـاهمة في تنشئة جيل 
واع قادر على االســـهام بفعالية في نهضة 
الوطـــن فى مختلف النواحـــي االقتصادية 
واالجتماعيـــة، وأضافت أن نـــادى روتاري 
البيئـــة  توفيـــر  علـــى  حريـــص  الســـلمانية 
المناســـبة للنـــشء مـــن أجـــل اإلســـهام فى 
تشكيل وعيهم واإلرتقاء بهم حتى يكونوا 
وقـــود المســـتقبل وقادريـــن علـــى تحمـــل 
مســـؤولية التطوير في المســـتقبل، منوهة 
إلى أن الطالب الذين شاركوا فى البرنامج 
كانـــوا على قـــدر المســـؤولية، وأن البرامج 
كان ذا آثـــار إيجابيـــة فـــي تطويـــر قدرات 
ومعـــارف هـــوالء الطـــالب لكي يســـتكملوا 
البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق من قصـــص نجاح 
كتبها أبناء البحرين فى مختلف المجاالت 

والقطاعات.

المنامة - نادى روتاري السلمانية

18 عاًما بين “األهلية” و”برونيل”
Û  ،إنــه التعــاون بيــن الجامعة األهليــة وجامعــة برونيــل البريطانية

18 عاًمــا مــرت مــن قطف الثمــار، وتطويق النجاحــات، والتحليق 
باإلنجــازات، و15 عامــا علــى تخريــج أول دفعة من حملة شــهادة 

الدكتوراه.
Û  ذكــرى مــا بعدهــا ذكــرى، تلــك التي تجمــع أول جامعــة خاصة في

البحرين بواحدة من أعرق الجامعات البريطانية.
Û  األهليــة” و “برونيــل” شــقا رحــا يضربــان علــى حديــد الحداثــة“

وهو ســاخن، وعلى لهيب الشــوق لمزيد من الدراســة والتحصيل 
والبحث العلمي ما يضع بالدنا على منصات التقدم واالزدهار.

Û  66 هــي الشــراكة التي أثمــرت، والتعاون الذي أســفر عــن تخريج
طالًبا من البحرين والمنطقة والخارج، حصلوا جميًعا على درجة 
الدكتــوراه في مختلــف مجاالت اإلدارة وتكنولوجيــا المعلومات، 
وهــي البحــوث العلميــة التــي طالــت معظــم المجــاالت المتطورة 
فــي علــوم فائقة الحداثــة، وفنــون إدارة المنظومــة التكنولوجية 
المتقدمــة، وتلــك التي تضع تجاربنا الحيويــة ومعادالتنا المرئية، 
ومشــاهداتنا اليوميــة فــي مقدمــة صفــوف الــدول التــي تحاكــي 
وبحوثهــا،  بأرقامهــا  والمعاصــرة  بثوابتهــا ومرتكزاتهــا،  األصالــة 
والمنظومــة العلميــة وهــي على أهبة االســتعداد الســتقبال كل ما 

هو جديد في فضاءات عالمنا الخلوي المثير.
Û  لــم يكــن الخريجــون فقــط هــم ثمــرة جهــود اســتمرت 15 عاًمــا

مــن  أو  المعتبــرة،  الدكتــوراه  أطروحــات  مــن  الفائــدة  لتعظيــم 
البحــوث العلميــة فائقة الجــودة والتعاطي مع مشــكالت وقضايا 
المجتمــع المحيــط، لكنها أيًضا الفعاليات الســنوية المعتبرة، لكنها 
كذلــك ثقافــة الشــراكة بيــن المحلــي والعالمــي، وفلســفة التحليق 
بأجنحــة الحاجــات وتحقيــق اآلمــال ونحــن نحتفــي ســوًيا هــذه 

األيام بذكريات ال ُتنسى.
Û  من هنا كان لزاًما على هذه الشــراكة أن ننظم مؤتمًرا ســنوًيا في

نســخه الخمــس والملقــب بـــ “تكافؤ الفــرص” بين الرجــل والمرأة، 
أو بيــن المــرأة والرجــل، ذلــك المؤتمــر الــذي تجلــى فــي  النســخ 
الخمــس؛ لكــي يصبــح بمثابــة التقليــد الســنوي الذي يســعى دائًما 
وأبــًدا إلــى تمكين المرأة، وإلى التحقق من مشــاركة ودعم الرجل 
لهــا، بــل وإلــى المضي قدًما فــي كنف أهداف التنمية المســتدامة، 
وتلــك التــي وضعهــا المجلس األعلى للمــرأة لكي تصبح الشــراكة 
المجتمعيــة أكثــر نضوًجــا، وأعمــق أثــًرا، وأوضح شــكاًل في رســم 
الصــورة الذهنيــة أمــام المتلقــي؛ لكــي يحكم إذا مــا كانت الفرص 
المواتية يتم توزيعها بالتساوي حسب الفرص المتكافئة من دون 
تفرقة أو تمييز، أم إنها تذهب في اتجاهات أخرى غير تلك التي 
يشــدد عليهــا ويمضــي فــي هداها المؤتمر الســنوي المشــترك بين 
“األهليــة” و “برونيــل”، أو بيــن التصــور الوطنــي بأدبياتــه وأبعاده 
جامعــة  تجــارب  فــي  متمثلــة  الدوليــة  والدعامــة  ومخرجاتــه، 
برونيــل البريطانيــة؛ من أجل تهجين المحــاوالت، وإنتاج كيانات 
مجتمعيــة واقتصاديــة قــادرة على اســتلهام العبر والــدروس، بل 
وعلى إدارة شئون منظومة األعمال واالرتقاء بالنظم المؤسسية 
في الوزارات والهيئات والشــركات على اختالف أنشــطتها وعلى 

تباعد أو تقارب أهدافها ومراميها.
Û  18 ســنة مــن التعاون المثير بين الجامعــة األهلية وجامعة برونيل

البريطانيــة، ينتــج عنهــا فكــر، وتأصيــل ثقافــة، وتحديــد خارطــة 
طريــق، 18 عاًمــا مــن الثبات على مبــدأ صنوانه التعــاون، ومرتكزه 
اإليمــان بــأن مــن جد وجد ومــن زرع حصد، ومن ســار على الدرب 
وصل، وكل عام وجامعتنا األهلية وشركائنا في النجاح بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

الشامسي يلقي كلمة خريجي دفعة 2022 بمدرسة ابن خلدون الوطنية
قدم خاللها الشكر للمدرسين على جهودهم الحثيثة

بالنيابـــة عـــن دفعـــة خريجي مدرســـة 
ابن خلدون الوطنية لعام 2022، ألقى 
الطالـــب فيصـــل الشامســـي المتخرج 
بدرجـــة امتياز رفيع كلمـــة الخريجين 
خـــالل حفـــل التخـــرج، قـــّدم خاللهـــا 
وإدارة  للمعلميـــن  والتقديـــر  الشـــكر 
المدرســـة الذين بذلوا جهـــودًا حثيثة، 
وكانـــو خيـــر عـــون للطلّبـــة وبخاصـــة 
أثنـــاء الظروف الصعّبـــة التي فرضتها 

جائحة كورونا.
وامتـــدح الخريج الشامســـي مدرســـة 
ابـــن خلـــدون الوطنيـــة التـــي وصفهـــا 

بالبيـــت والمـــالذ اآلمن الـــذي احتضن 
الطلبة وأنشـــطتهم وأفكارهم وتوهج 

عقولهم، مقدمًا الشـــكر الجزيل لآلباء 
واألمهـــات الذين لم يبخلوا بدعواتهم 

قائـــالً بأنهـــم قدمـــوا الغالـــي والنفيس 
لتحفيـــز أبنائهـــم وتلبيـــة متطلباتهـــم 

وتحفيزهم لتلقي العلوم والمعرفة.
وأكـــد بأن يوم التخرج هو بمثابة يوم 
حصاد الثمار، وفرحة األهل واألحباب 
مشـــيرًا إلى أنه اليوم الذي تمتزج فيه 
دمـــوع الفرح بدمـــوع الفراق، وتجول 

فيه الخواطر وُتزهر فيه األمنيات.
وأعـــرب الخريـــج فيصـــل الشامســـي 
فـــي ختام كلمته عن أمله بأن يســـتمر 
الخريجيـــن،  الطلبـــة  بيـــن  التواصـــل 
التوفيـــق  القديـــر  العلـــي  هللا  ســـائالً 

والمستقبل الزاهر للجميع.

محرر الشؤون المحلية
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تفاجأ مواطن برفع دعوى عليه من مطلقته وأم أبنائه األربعة تطالبه فيها برد مبالغ مالية كانت تودعها في حسابات أبنائها على مدى 6 سنوات، مطالبة األب 
برد المبالغ. ورفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى األم ضد طلقيها تطالبه فيها برد هذه المبالغ التي قامت بتحويلها لحسابات أبنائهما، كمصاريف دراسية 

ومعيشية مشتركة، وكان الزوج سحب المبالغ من حسابات األبناء لكونه صاحب الوالية عليهم.

أودعــت  المدعية  إن  المحكمة  وقــالــت 
حسابات  فــي  الــحــرة  بــإرادتــهــا  المبالغ 
تقم  ولــم  لهم،  ملكًا  وأصبحت  األبــنــاء 
لهم  الشأن، ومن  الدعوى ضد أصحاب 

الحق في رفع الدعوى.
وكيلة  مظلوم  خلود  المحامية  وذكرت 
أقامت  المدعية  الــزوج في أن مطلقته 
دعواها على سند من القول بأنها كانت 

اتفقت معه  المدعى عليه، وأنها  زوجة 
أثناء قيام العالقة الزوجية بينهما على 
مبلغ  فيه  يــحــّول  توفير  حــســاب  فتح 
200 دينار من كل من حسابهما الخاص 
لمواجهة  توفير  حساب  فــي  وإيــداعــه 
حياتهما  فــي  عليهما  يــطــرأ  ظـــرف  أي 
المبلغ  المستقبلية، وعليه تم استقطاع 
يناير  مــن  للفترة  الــزوجــة  حــســاب  مــن 

2009 إلى ديسمبر 2014.
وافترق  الزوجية  العالقة  انتهت  وقــد 
الــطــرفــان بــمــوجــب حــكــم قــضــائــي في 
الـــزوجـــة  وأخــــطــــرت   ،2020 ســبــتــمــبــر 
به  المطالب  المبلغ  بــرد  عليه  المدعى 
وطلبت  لمطالبتها،  يستجب  ولـــم 
لها  يؤدي  بأن  بإلزامه  المحكمة  من 
السنوات  خــالل  دفعته  ما  إجمالي 

الست.
المحامية خلود مظلوم  وأشارت 
ــى أنـــهـــا دفـــعـــت بـــعـــدم قــبــول  ــ إل
ذي  غير  على  لرفعها  الــدعــوى 
صــفــة، حــيــث إن الــحــســابــات 
التي حّولت فيها المبلغ من 
حساب المدعية ليست 
بـــاســـم الـــــــزوج ولـــم 
كشوفاتها  في  يرد 
يفيد  مــا  البنكية 
ــــت  ــّول أنــــهــــا حــ
مـــــــــبـــــــــالـــــــــغ 
ــاب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ لـ

مملوك للمدعى عليه.
الدعوى  في  خبيرًا  المحكمة  وانتدبت 
والذي خلص في تقريره إلى أن الزوجة 
أبنائهما  حــســابــات  ــى  إل المبالغ  حــّولــت 
ــمــدعــى عــلــيــه، وقــد  ولــيــس حــســاب ال
بصفته  المبالغ  تلك  بسحب  الــزوج  قام 
ــق تلك  صــاحــب الـــواليـــة عــلــيــهــم، وأغــل

الحسابات.
مطالبة  بأن  مظلوم  المحامية  ودفعت 
تثبت  أن  المبالغ دون  برد هذه  الزوجة 
أنها حّولت لحساب المدعى عليه تكون 
ويتعين  ذي صفة  غير  إلــى  وّجهت  قد 

غير  على  لرفعها  دعواها  قبول  عدم 
الــمــحــولــة من  الــمــبــالــغ  وأن  صــفــة، 

األبناء  لحسابات  المدعية  حساب 
ــي مـــصـــروفـــات  ــت فــ ــرفـ ــد صـ قــ

ــتـــفـــعـــوا  دراســــتــــهــــم وانـ
ــي شــؤونــهــم  بـــهـــا فــ
ينتفع  ولــم  الخاصة 

بها المدعى عليه.
المدعى  وكيلة  وأشـــارت 

عــلــيــه إلـــى أن الــبــنــت الــكــبــرى 
ــرشــد قــبــل قيام  بــلــغــت ســن ال

المبالغ  بسحب  عليه  الــمــدعــى 
من حسابها، بينما األبناء اآلخرون 

ــن وقــــــت ســحــب  ــ ــري ــاصــ كـــــانـــــوا قــ
يمثلهما  أنه  كما  للمبالغ،  عليه  المدعى 

تصرفاته  وتــكــون  طبيعي  ولــي  بصفة 
بمثابة  لــهــم  المملوكة  الــحــســابــات  فــي 

تــصــرفــات صــــادرة مــنــهــم، وبــالــتــالــي ال 
بصفته  عليه  المدعى  اختصام  يجوز 
موضوع  التصرفات  بينما  الشخصية 
الحسابات  من  المبالغ  سحب  الــدعــوى 
البنكية لألبناء تمت بصفته وليًا طبيعيًا 

عن أبنائه.
الحكم  حيثيات  فــي  المحكمة  وقــالــت 
الــدعــوى  إقــامــة  للمدعية  يــحــق  ال  إنـــه 
باسترداد  للمطالبة  الشخصية  بصفتها 
إيــداعــهــا  لسبق  لنفسها؛  الــمــبــالــغ  قيمة 
ــهــا الــحــرة فــي حــســابــات أبــنــاء  ــإرادت وب
تلك  أصبحت  وبذلك  الــدعــوى،  طرفي 
المبالغ ملكًا لهم، وهو ما يستلزم بدايًة 

إلقامة  اإلجرائية  الصفة  لها  تكون  أن 
الــدعــوى نيابة عــن األبــنــاء كــأن تكون 
ــة قــانــونــيــة عــلــيــهــم، مما  ــ صــاحــبــة والي
تضحى دعواها قائمة على غير أساس 
ويتعّين  ــقــانــون،  وال ــواقــع  ال مــن  سليم 

القضاء برفضها.

المحامية خلود مظلوم

المحامي يوسف حافظالمحامية زهراء خالد

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة بوقــف تنفيذ عقوبة الحبس 3 ســنوات بحق ثالثينية كانت قد قادت مركبتها في حالة ســكر 
وتســببت بتلفيــات وممتلــكات الغيــر. وتتلخــص وقائــع الدعوى فــي أن النيابة العامة قد أســندت للمتهمة في يوليــو 2020 تهم 
قيادة مركبة في حال ســكر، وارتكاب حادث تســببت بإلحاق أضرار وتلفيات بممتلكات الغير، كما أنها لم تتبع إشــارات المرور 
بشــأن تنظيــم الســير بالطريــق العام، وأســندت إليها تهمــة قيادة مركبة دون التــزام الحذر، فضالً عن انتهاء صالحية تســجيل 

المركبة.

غيابيًا  حكمت  الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى  المحكمة  وكــانــت 
بحبس المتهمة شهر وبتغريمها 500 دينار عن التهم 
لالرتباط،  والــرابــعــة  والثالثة  والثانية  األولـــى 
التنفيذ،  لوقف  ديــنــارًا   50 كفالة  وقـــدرت 
الــتــهــمــة  ــن  ــارًا عـ ــ ــن ــ وبــتــغــريــمــهــا 20 دي
االستئناف  جلسة  وفــي  الخامسة. 
حافظ  يوسف  المحاميان  طالب 
الحكم  بــإلــغــاء  ــد  وزهـــــراء خــال
من  به  قضى  فيما  المستأنف 
بالحبس  المستأنفة  معاقبة 
بإلغاء  والقضاء  شهر،  لمدة 
واالكتفاء  الحبس  عقوبة 
تنفيذ  ووقـــــف  بـــالـــغـــرامـــة 

العقوبة لمدة 3 سنوات.
المتهمة  مــوكــل  ودفـــع 
بــــأن الــمــتــهــمــة تــعــانــي 

نفسية  أمــــــراض  ــن  مـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ويــــــــــوجــــــــــد لـ

ســجــالت فــي الــعــديــد من 
تعالج  التي  المستشفيات 

ومنها  النفسيين،  المرضى 
مــســتــشــفــى الـــطـــب الــنــفــســي 
ــرى،  والـــعـــيـــادات الــخــاصــة األخــ

نفسية  أمــراض  من  تتعالج  حيث 
العام   2020 وحتى   2012 العام  منذ 

الذي وقع فيه الحادث.
والقلق،  باالكتئاب  تشخيصها  تم  أنــه  وبّينا 

كما أنها مازالت تتلقى العالج والوصفات الطبية، فلو تم 
إيقاع عقوبة الحبس على المستأنفة وانقطعت عن تلقي 
انقطاعه،  جــراء  متوقعة  نكسة  تــواجــه  ســوف  عالجها 
لن  والنفسية  الصحية  لحالتها  ونظرًا  المستأنفة  إن  بل 
تفاقم  إلــى  ذلــك سيؤدي  إن  بل  الحبس  عقوبة  تحتمل 

المرض الذي تعاني منه أصالً لألسوأ.
أخـــرى وتجري  نسائية  أمـــراض  مــن  تعاني  أنــهــا  وذكـــرا 
األمــر  يتطلبه  لما  وفــقــًا  دوري  شبه  بشكل  الفحوصات 
ووفقًا لآلالم الفجائية التي تصاب بها المستأنفة والتي 
تنتقل على إثرها فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج 
وهي مازالت تتابع حالتها الصحية ومواعيدها لدى عدة 

مستشفيات خاصة وعامة.
طالب المحاميان باستعمال أقصى درجات الرأفة بحق 
موكلتهما التي لم يصدر بحقها أي حكم جنائي مماثل، إذ 
إن صحيفة أسبقياتها خالية َتَمامًا مما يشير ذلك لحسن 

سمعة المستأنفة، باإلضافة إلى أنها تتمتع بسمعة طيبة 
سالبة  بعقوبة  القضاء  أن  إلــى  وأشــارا  مرموق.  ومركز 
للحرية قد ُيلحق بها أضرارًا بليغة من الناحية النفسية 
لحالتها  فنظرًا  متوقعة،  نكسة  لحدوث  تــؤدي  قد  التي 
عقوبة  إيــقــاع  يــتــم  أن  يــتــصــور  ال  والنفسية  الصحية 
نفسي  تعاني من مرض  لكونها  المستأنفة  الحبس على 
داخــل  اختالطها  عــن  األخـــرى، فضالً  وأمـــراض صحية 
مما  الخطورة  شديدي  بالمجرمين  العقابية  المؤسسة 

يؤثرون عليها سلبًا وعلى شخصيتها.
األسبقيات  ذوي  مــن  ليست  موكلتهما  أن  إلـــى  ولــفــتــا 
جنائية  محكمة  أمــام  المثول  لها  يسبق  ولــم  الجنائية 
ولها سمعة  بالعمل  ملتزمة  وهي  تعمل  أنها  كما  مسبقًا، 
الحبس  عقوبة  إيقاع  تم  لو  إذ  عملها،  مكان  في  طيبة 
الحالية  وظيفتها  لخسارتها  يــؤدي  قد  هذا  فإن  بحقها، 

في العيادة.



إفشال المؤامرة

وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي محمد 
مبـــارك إن المشـــروع اإلصالحـــي لحضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البالد المعظم، جاء بناء على 
رغبة ملكية ســـامية، ووفق إرادة شـــعبية 
ساندت باإلجماع هذا المشروع الحضاري 

الذي أتى بإصالح حقيقي.
وأضاف أن االلتفاف الشـــعبي حول جاللة 
الملـــك المعظـــم، وإيمـــان شـــعب البحريـــن 
بالمشـــروع اإلصالحـــي، وما نتـــج عنه من 
تطوير شـــامل مس مختلـــف أوجه الحياة 
هـــو  واإلنســـانية،  واالجتماعيـــة  المدنيـــة 
الضمانة الكبرى ألمن واســـتقرار البحرين، 
ومثل حجر األساس في فشل مشروعات 
التغييـــر المزيفـــة التـــي كان يـــراد إيقـــاع 
مملكـــة البحريـــن فيهـــا، فخرجـــت مملكـــة 
البحرين سالمة ومنتصرة من كل ما ِحيك 
لهـــا مـــن مؤامـــرات، بفضل حنكـــة وحكمة 
جاللـــة الملـــك المعظـــم، ونظرتـــه الثاقبـــة 
فـــي التعامـــل مـــع المعطيـــات السياســـية 
يجهلهـــا  كان  التـــي  والجيوسياســـية 
البحريـــن  مملكـــة  جعـــل  ممـــا  الكثيـــرون، 
نموذًجـــا ضارًبا فـــي التالحم الشـــعبي من 
جهـــة، وفي إفشـــال األجنـــدات التدميرية 

المفروضة من الخارج من جهة أخرى.
وبّين مبارك أن اإلدارة األميركية في عهد 
الرئيـــس األميركـــي األســـبق بـــاراك أوباما 
تعاملت مـــع مملكة البحرين باســـتخفاف، 
ظًنا منها أنها ســـتكون لقمة سائغة وسهلة، 
ومهمـــة بســـيطة تنتهـــي بتهديـــد وجـــود 
العربـــي، ففوجئـــت  الخليـــج  جميـــع دول 
اإلدارة األميركيـــة بقدر االلتفاف الشـــعبي 
الذي ســـّطره البحرينيـــون بالتفافهم حول 
قيادتهـــم الشـــرعية والتاريخية الراســـخة 
ممثلة فـــي جاللة الملك المعظـــم، فانقلب 
الســـحر علـــى الســـاحر، وتحّولـــت ســـاحة 
أمـــن  اســـتهدف  الـــذي  الكبيـــر  المخطـــط 
واســـتقرار البحرين وجميـــع دول الخليج 
مشـــروع  إلفشـــال  ســـاحة  إلـــى  العربـــي 
الخـــراب العربي في بقيـــة الدول، وبفضل 
بســـالة وعمق تعامل جاللـــة الملك المعظم 
مع األحداث التخريبية وما رافقها ودفعها 
مـــن تدخـــالت خارجية، تحّولـــت البحرين 
إلـــى حجر أســـاس في إفشـــال واحدة من 
أعتى وأشـــرس المخططات التي شـــهدها 

العالم العربي.

عرس ديمقراطي

أكـــد الكاتـــب بصحيفـــة “البـــالد” إبراهيـــم 
النهـــام أن العهد الزاهر لملك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، أرسى الكثير من المفاهيم الطولى 
التي مكنت اإلنســـان البحريني في شـــتى 

المجاالت والميادين والحقول التنموية.
وأشار إلى أن العهد اإلصالحي الخّير مّكن 
المواطن في أن يكون شريًكا بإيجاد األثر 
وبناء المســـتقبل الجديد، الذي يقوم على 
الشراكة وإدراك المســـؤوليات المجتمعية 
المجتمعيـــة  والمكونـــات  الوطـــن،  تجـــاه 
المتنوعـــة فيـــه، وفـــي الرقابة علـــى المال 
العـــام، والحقـــوق المكتســـبات، وصونهـــا، 

وحمايتها.
وأكـــد النهـــام أن البحريـــن تعيـــش اليـــوم 
عرًســـا ديمقراطًيا مستمًرا، روحه األساس 
أســـعف  والـــذي  اإلصالحـــي  المشـــروع 
السلطة الرابعة لكي تكون رقيبة على سير 
المجتمع والمؤسســـات الزاخرة فيه، وألن 
تقـــول كلمتها لتصحيح المســـار وتقويمه، 
جنًبـــا إلى جنـــب مع مجلس النـــواب، ومع 
منصات التواصل االجتماعي والتي تسهم 
في أن تكون رديفة بالمراقبة وإبداء الرأي 
في كل ما يجري في الســـاحات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية.

وبّين أن شـــعب البحرين يقف صًفا واحًدا 
خلف ملـــك البالد المعظـــم والذي احتضن 
الزاهـــر  اإلصالحـــي  بالمشـــروع  الجميـــع 
والعابر للحدود، ممكًنا الجميع ألن يكونوا 
جنوًدا لحماية الوطن، وفي بناء مستقبله 

المقبل والمشرق.

نجاح باهر

العالقـــات  جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
قـــد  الشـــهابي،  فهـــد  البحرينيـــة  العامـــة 
يعتقـــد البعـــض أن مقاومـــة ريـــاح التغيير 
دليـــل على الصالبة، متناســـين أن الحكمة 
تقتضي مواكبة المتطلبـــات المتغيرة لكل 
فتـــرة، ومـــا أدل علـــى ذلك، من المشـــروع 

اإلصالحي لجاللة الملك المعظم.
وأضـــاف: ولـــم يقف األمر عنـــد ذلك فقط، 
فحكمـــة جاللتـــه كانـــت بوصلة األمـــان لنا 
جميًعا خالل أحداث 2011، فقد اســـتطاع 
جاللتـــه بحكمتـــه أن يخـــرج ســـفينتنا من 
تلـــك المرحلة، وأتت دعوة “حوار التوافق 
الوطنـــي”، والـــذي ُشـــرفت بأن أكـــون أحد 
تعديـــالت  عـــن  ليثمـــر  فيـــه،  المشـــاركين 
دســـتورية، كانت انعكاًســـا لمتطلبات تلك 

المرحلة.
وأردف: علـــى الرغم مـــن كل ذلك، فإننا ما 
زلنـــا نســـمع بعض األصـــوات الشـــاذة، بين 
حيـــن وآخر، بعضها صادر من شـــخصيات 
وهمية على وســـائل التواصل االجتماعي، 
وبعضها على شاكلة كتب مضللة منشورة 
البعـــض  يعّدهـــا  شـــخصيات  قبـــل  مـــن 
مرموقـــة، إال أن كل ذلـــك لـــن يعطـــل مـــن 
تأديتنا للواجب، الـــذي اتفقت عليه جميع 
طوائفنا في البحرين، والمتمثل في خدمة 

هذه األرض الطيبة وملكها المعظم. 

  قارب نجاة

وأكـــد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي ســـعد 
لجاللـــة  المشـــروع اإلصالحـــي  أن  راشـــد 
مواكًبـــا  زال  ومـــا  كان  المعظـــم  الملـــك 
المســـيرة  وهـــي  اإلقليميـــة  للتطـــورات 
الوطنية التي أســـس أركانهـــا عاهل البالد 
بمشـــاركة شـــعبية والذي توجـــت بمباركة 
المواطنيـــن على االســـتفتاء لميثاق العمل 
 % 98.4 الوطنـــي والتـــي جـــاءت نســـبة 
بالموافقـــة عليه ليكـــون وثيقًة وعهًدا بين 

الحاكم والشعب.
اإلصالحيـــة  المســـيرة  إن  راشـــد  وقـــال 
جـــاءت بطياتهـــا العديـــد مـــن المنجـــزات 
على جميع األصعدة، فهي مســـيرة شاملة 
تتميز بأنها ُبنيت بسواعد وطنية مخلصة، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر فالتطور 
االقتصادي ومعدالت التنمية مستمرة في 
الصعـــود، والســـجل الحقوقي فـــي مملكة 
البحريـــن متميـــز بالمبادرات التـــي أبهرت 
دواًل متقدمـــة فـــي مجـــال الديمقراطيات 
العريقة، فقـــد كانت حقوق المرأة والطفل 
وكبار المواطنين والرعاية الملكية لأليتام 
واألرامـــل والمطلقات وبرنامـــج العقوبات 
البديلة هي منطلقات إنســـانية، وقد كفلها 
المشـــروع اإلصالحي الـــذي حظي برعاية 

ملكية.
وأشار راشـــد إلى أن المشروع اإلصالحي 
نموذًجـــا  المعظـــم أصبـــح  الملـــك  لجاللـــة 
واقعًيـــا إلدارة الدولـــة الحديثة، فهو ليس 
مشـــروًعا، بل هو منهج عمـــل نحو التطور 
والنمـــاء، وقارب نجاة فـــي جميع األزمات 

التي مرت بها البالد.

  عزيمة صادقة
مـــن جهته، قال الكاتب الصحافي أســـامة 
الماجـــد إن المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملـــك المعظـــم، مشـــروع شـــامل وعميـــق 
التاريـــخ مثيـــاًل، مشـــروع  لـــه  لـــم يشـــهد 
جـــاء بـــروح جديـــدة، روح معنويـــة عالية 

لبنـــاء البحريـــن بســـواعد أبنائهـــا بمختلف 
األهـــداف  لبلـــوغ  ومذاهبهـــم،  شـــرائحهم 
المنشـــودة، وهذا ما جعـــل مملكتنا تنطلق 

وتزدهر باضطراد في جميع جوانبها.
أجمـــع  العالـــم  أن  كمـــا  الماجـــد،  وأضـــاف 
يعرف أن التالحم في البيت البحريني هو 
الســـالح الذي نحمله في وجـــه التحديات 
التـــي تواجهنـــا، فتوحيد الصفـــوف تحت 
رايـــة الـــوالء للوطـــن هـــو الســـالح الذي ال 
يهـــزم أبـــًدا، وســـيظل المجتمـــع البحريني 
متماســـًكا أمـــام كل العواصف وســـنمضي 
قدًمـــا تحت راية قيادتنا في الحفاظ على 
مقدراتنا ومنجزاتنا، وسنعمل بكل طاقاتنا 
الخالقة علـــى طريق البناء فـــي ظل قائد 
المســـيرة ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظـــم 
ومؤازرة ســـيدي ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء، ونقول لـــكل من يتربص 
بهذا الوطن الغالي، للبحرين أسوار منيعة 
يصعب اختراقها ومن يقرأ أفكار اإلنســـان 
البحريني يدرك من الوهلة األولى أنه أمام 
إنسان فريد في دفاعه عن وطنه وإرادته 
القوية وعزيمته الصادقة التي يســـتمدها 

من قيادته وتاريخه وأصالته.

نموذج يحتذى 

حقوقيـــون  مجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
مستقلون سلمان ناصر إن مملكة البحرين 
دخلت عهًدا جديًدا منذ انطالق المشروع 
اإلصالحي لجاللة الملك المعظم، وإجراء 
مـــن  إطـــار  فـــي  الدســـتورية  التعديـــالت 
الحرية والمســـاواة والعدالـــة بقيادة نظام 

الحكمة والحكم الرشيد.
وتابـــع أن مملكـــة البحريـــن تســـتند علـــى 
تاريخ عريق من قيم التعايش والتســـامح 
وتعـــد نموذًجـــا يحتـــذى بـــه لـــكل شـــعوب 
العالـــم، إذ علـــى مـــدى قـــرون ضاربـــة من 
أن  البحريـــن  اســـتطاعت  الزمـــن  قديـــم 
تنجـــح وبجـــدارة فـــي بنـــاء مجتمـــع واٍع 
متميـــز، يتمتـــع بمجموعة مـــن القيم التي 
تضمـــن تماســـكها، وتكون ســـًدا منيًعا عند 
اســـتهدافه وتدفـــع بـــه إلـــى األمـــام عنـــد 
األزمـــات وتعمـــل علـــى رقيـــه انطالًقا من 
لشـــعب  الســـمحاء  اإلســـالمية  العقيـــدة 

البحرين األصيل وانتمائه العربي.
ونســـتذكر أمثلـــة حّيـــة وحاضـــرة تترجم 
الملـــك  جاللـــة  حكمـــة  عبـــر  الواقـــع  هـــذا 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي التعامل 
بالمنطقـــة  أحاطـــت  التـــي  األزمـــات  مـــع 
بصفـــة عامـــة والبحريـــن بصفـــة خاصـــة، 
خاصة منها األحداث المؤســـفة التي مرت 
علـــى البحريـــن فتـــرة فبرايـــر 2011 التـــي 

كانـــت مدعومة من قـــوى خارجية أرادت 
تشـــطير المجتمـــع واالحتـــراب الداخلـــي. 
ولكـــن حكمـــة جاللتـــه حالـــت دون ذلـــك 
بقـــرارات تعـــد أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه فـــي 
المحتمـــع الدولـــي، وذلك من خـــالل لجنة 
تقّصـــي الحقائق والحوار الوطني بشـــّقيه 
االجتماعي والسياســـي. وكذلـــك التعامل 
مـــع الدول التي ســـعت للعمل علـــى إذكاء 
بحكمـــة  والمنطقـــة  بالبحريـــن  الطائفيـــة 

والعمل الدبلوماسي الرصين.

قيادة حكيمة

لحقـــوق  المرصـــد  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
اإلنسان محســـن الغريري أهمية المشروع 
اإلصالحي لجاللة الملك المعظم باعتباره 
إحـــدى الخطوات التاريخية الجريئة التي 
ســـبقت الزمان وفاقت كل التوقعات على 
مســـتوى المنطقـــة، وبما يدل علـــى الرؤية 
الثاقبـــة لجاللته وقدرته على استشـــراف 
المســـتقبل وصياغتـــه، وتلبيـــة طموحات 

الوطن والمواطنين.
وبّيـــن الغريـــري أن المشـــروع اإلصالحـــي 
ارتكـــز على العديد من األســـس التي تعزز 
مبادئ الديمقراطية والمشـــاركة الشـــعبية 
في مختلـــف المجاالت واألصعـــدة، فضاًل 
عـــن حمايـــة حقـــوق اإلنســـان واســـتكمال 
مـــن  العديـــد  بإنشـــاء  الدولـــة  مؤسســـات 
والقانونيـــة  الدســـتورية  المؤسســـات 
المشـــروعية  مبـــدأ  لتعزيـــز  والقضائيـــة 
وســـيادة القانون، لتحظى بذلـــك باحترام 

وتقدير دول العالم والمنظمات الدولية.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الغريـــري  وأضـــاف 
رغـــم صغر مســـاحتها إال أن هللا قد حباها 
بالعديـــد من مقومات النجاح التي تجعلها 
مثـــااًل يقتـــدى بـــه فـــي إدارة األزمـــات، إذ 
تمتلـــك قيادة حكيمة قـــادرة على التعامل 
مـــع جميـــع الظـــروف والمســـتجدات بـــكل 

فاعلية واستدامة.

فجر جديد 

الكاتب في صحيفة “البالد” عادل المرزوق 
يقـــدم رؤية لهـــا طابعها الوطنـــي المتجذر 
فـــي االعتـــزاز باالنتمـــاء والـــوالء لمملكـــة 
البحريـــن، فهـــو يؤمـــن بـــأن العهـــد الزاهـــر 
لجاللـــة الملك المعظم، وما شـــهدته بالدنا 
من نقلة نوعية في كل المجاالت يســـتلزم 
توثيقهـــا والتشـــرف بها بل والدفـــاع عنها 
فهـــي مكتســـبات “قيـــادة وشـــعب”، وهذه 
المكتســـبات ُتســـجل في ديـــوان التاريخ؛ 
لتؤكد أن شـــعب البحرين يصون منجزاته 
ويلتـــّف حـــول قيادتـــه وال يقبل اإلســـاءة 

أو االســـتهانة بمســـيرة وطنيـــة واضحـــة 
المعالم تجســـدها الحقائـــق، فجاللة الملك 
كما عهده العالـــم، يفتح صدره قبل أبوابه 
للتالقـــي والتحـــاور والتباحـــث بشـــأن أي 
ظـــرف أو أزمة، بـــل ذلك مشـــهود لجاللته 
العربـــي والعالـــم  علـــى مســـتوى الخليـــج 
العربـــي واإلســـالمي؛ ألن مملكـــة البحرين 
معروفـــة بمواقفهـــا المبدئيـــة الثابتـــة في 

استقرار األوطان والشعوب.
ويشـــير المرزوق إلى أنه أنجز أخيًرا كتابه 
المســـيرة ويرصـــد  يوّثـــق  الـــذي  الجديـــد 
المكتسبات واإلنجازات يحمل عنوان “23 
عاًمـــا متألقة باإلنجـــازات... إضاءات على 
إنجـــازات المشـــروع اإلصالحـــي لســـيدي 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 
وهـــذا   ،”)2022 مـــارس   -  1999 )مـــارس 
الكتاب الذي ســـيرى النور قريًبا بعون هللا 
يتحـــدث عـــن إطاللـــة فجـــر جديـــد مفعم 
بالطموحـــات واإلنجـــازات الواعـــدة، منـــذ 
تولـــي جاللته مقاليد الحكم في البالد في 
الســـادس من شهر مارس من العام 1999، 
خلًفـــا لوالـــده المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة 

طيب هللا ثراه وجعل الجنة مثواه.

رؤية ثاقبة

وقالـــت تغريـــد العلـــوي إن الرؤيـــة الثاقبة 
لجاللتـــه وقيادته الحكيمـــة كانت لها األثر 
المواطنيـــن  فـــي حفـــظ وســـالمة جميـــع 
والمقيمين، وعلـــى ما تنعم به المملكة من 
اســـتقرار أمنـــي وتالحم شـــعبي وتحقيق 

الوحدة الوطنية.
وأضافـــت، شـــهدت مملكـــة البحريـــن منذ 
تدشـــين المشـــروع االصالحي العديد من 
التغيـــرات الهادفـــة مـــن إنجـــازات تنموية 
واالجتماعـــي  السياســـي  الصعيـــد  علـــى 
واالقتصـــادي وكذلك شـــملت اإلصالحات 
المســـتدامة تحت مظلة القيادة الرشـــيدة 
ومـــا توليـــه مـــن اهتمـــام بالغ فـــي التنمية 
الوطنيـــة، وهذا الذي شـــهدته المملكة من 
خـــالل تعزيز دورهـــا في الشـــأن اإلقليمي 
والعالمي، لتكـــون بذلك بيت خبرة وطني 
المســـتوى  المجـــاالت وعلـــى  فـــي جميـــع 

العالمي والمحلي واإلقليمي.
وتابعـــت: وال شـــك أن المـــرأة البحرينيـــة 
التنمويـــة  العمليـــة  فـــي  لهـــا نصيـــب  كان 
الشـــاملة، والتـــي تحظى باهتمـــام بالغ من 
قرينـــة  وبقيـــادة  الرشـــيدة  القيـــادة  قبـــل 
جاللـــة الملـــك المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لما 
قدمته من دعم ومســـاندة وتمكين للمرأة 
البحرينيـــة مـــا جعلهـــا منافســـة لنظيراتها 
فـــي الدول العربية، والتي اســـتطاعت من 
خـــالل هـــذا الدعـــم والمســـاندة والتمكين 
مختلـــف  فـــي  العليـــا  المناصـــب  تحقيـــق 
المجـــاالت لدورهـــا البالـــغ واألصيـــل فـــي 

التنمية الوطنية.

صمام األمان

وأكـــد الكاتب صالح الجودر أن المشـــروع 
الملـــك  جاللـــة  أطلقـــه  الـــذي  اإلصالحـــي 
فـــي كل  هـــو مشـــروع متطـــور  المعظـــم، 
جوانبـــه وقـــد أكد هـــذا المشـــروع الناجح 
والتنمويـــة،  الحضاريـــه  البحريـــن  مكانـــة 
حيث عزز الجوانب التنموية والمجتمعية 
األمـــام  يعتبـــر صمـــام  وهـــو  واإلنســـانية، 
األزمـــات  مـــن  العديـــد  مـــن  للخـــروج 
أمـــن  تســـتهدف  التـــي  والمخططـــات 
واســـتقرار وازدهار مملكة البحرين، حيث 
وقـــف الشـــعب البحرينـــي خلـــف القيـــادة 
السياســـية لجاللـــة الملـــك المعظـــم وولي 

العهد رئيس الوزراء الموقر.
وأضـــاف أن مواقف وجهـــود جاللة الملك 
المعظم للخـــروج من األزمات االقتصادية 
البحريـــن  لهـــا  تعرضـــت  التـــي  والماليـــة 
واضحـــة أمـــام العيـــان وقـــد شـــهد بذلـــك 
البحريـــن،  وخـــارج  داخـــل  مـــن  الجميـــع 
ونحن كمواطنين نرفع أسمى آيات الشكر 
والتقديـــر لجاللتـــه علـــى حبـــه واهتمامـــه 
بأبناء شـــعبه ومن يقيم على أرض مملكة 

البحرين.

محاولة فاشلة

وأشـــاد النائب أحمد األنصاري بالمشـــروع 
فـــي  الكبيـــر  لجاللتـــه ودوره  اإلصالحـــي 
تثبيـــت حالـــة االســـتقرار السياســـي فـــي 
مملكـــة البحرين، مؤكـــًدا أن أحداث 2011 
المســـار  لحـــرف  فاشـــلة  محاولـــة  كانـــت 

الوطني إلى اتجاهات عنيفة.
واستذكر األنصاري حنكة وحكمة القيادة 
فـــي إدارة بوصلة األحداث وتثبيت أركان 
النظام السياســـي الديمقراطي، بعد فضل 
هللا وكرمـــه، والدعـــم الخليجـــي اإلقليمي 
الكبير، مشدًدا على ضرورة االلتفاف حول 
القيادة ودفـــع كل محاوالت العبث باألمن 
ســـتار  تحـــت  األوضـــاع  وقلـــب  الوطنـــي 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وغيرها من 
الفتـــات ُترفع من بعـــض القوى واألطراف 

من أجل أهداف خطيرة خبيثة.

فهد الشهابي إبراهيم النهام محمد مبارك

سعد راشد

عادل المرزوق

أسامة الماجد

تغريد العلوي

سلمان ناصر

صالح الجودر

محسن الغريري

أحمد األنصاري

جاللة الملك كما عهده 
العالم يفتح صدره قبل 

أبوابه للتحاور

المملكة خرجت 
منتصرة من كل ما 

ِحيك لها من مؤامرات

توحيد الصفوف تحت 
راية الوالء للوطن 

سالح ال يهزم

أحداث 2011 محاولة 
فاشلة لحرف المسار 

الوطني التجاهات عنيفة

حكومة أوباما 
تفاجأت بااللتفاف 

الشعبي حول القيادة

البحرين تستند على 
تاريخ عريق من قيم 
التعايش والتسامح
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حكمة جاللة الملك حالت دون تشطير المجتمع واالحتراب الداخلي
البحرين أفشلت واحدا من أعتى المخططات في العالم العربي... فعاليات وطنية:

محرر الشؤون المحلية

أكدت فعاليات وطنية، إعالمية واجتماعية في تصريحات صحافية أمس )السبت(، أن المشروع اإلصالحي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، إحدى الخطوات التاريخية الجريئة التي سبقت 
الزمان وفاقت كل التوقعات على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أن إيمان شعب البحرين بالمشروع اإلصالحي، هو 
الضمانة الكبرى ألمن واســتقرار البحرين. ولفتوا إلى أن اإلدارة األميركية في عهد الرئيس األميركي األســبق باراك 
أوبامــا تعاملــت مــع مملكــة البحريــن باســتخفاف، ظنــًا منها أنها ســتكون لقمة ســائغة وســهلة، ومهمة بســيطة تنتهي 
بتهديد وجود جميع دول الخليج العربي، ففوجئت اإلدارة األميركية بقدر االلتفاف الشعبي الذي سّطره البحرينيون 
بالتفافهم حول قيادتهم الشــرعية والتاريخية الراســخة ممثلة في جاللة الملك المعظم، فانقلب الســحر على الساحر 

وتحولت البحرين إلى حجر أساس في إفشال واحدة من أعتى وأشرس المخططات التي شهدها العالم العربي.
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النصب التذكاري لعين ريّا

زراعة الشارع المؤدي إلى ميناء الشيخ خليفة

قــال مديــر عــام بلديــة المحرق إبراهيــم الجودر إن كلفــة المشــاريع التي تعكف 
البلديــة علــى إنجازهــا ضمــن الميزانيــة المخصصــة لمشــاريع البلديــة إلنشــاء 
وإعــادة تأهيــل الحدائــق والمنتزهات والمماشــي بلغــت حوالــي 442 ألفًا و425 
دينــارًا للعــام 2022-2021 موزعــة علــى 21 مشــروعًا تــم االنتهــاء مــن تنفيذ 12 

منها، فيما يتوقع االنتهاء من بقية المشاريع خالل العام الجاري.

وأشـــار “الجـــودر” فـــي تصريـــح خاص 
لـ”البالد” إلى أن هذه المشـــاريع شـــملت 
بمنطقـــة  ريـــا  عيـــن  حديقـــة  مشـــروع 
علـــى  الواقعـــة   234 ســـماهيج مجمـــع 
مســـاحة إجماليـــة )1600( متـــر مربـــع، 
حيـــث تعتبـــر الحديقـــة مـــن المشـــاريع 
العيـــون  علـــى  بالمحافظـــة  الخاصـــة 
ومتنزهـــات،  حدائـــق  إلـــى  وتحويلهـــا 
كمـــا يشـــتمل المشـــروع علـــى مناطـــق 
وأخـــرى  األطفـــال  أللعـــاب  مخصصـــة 
ألجهـــزة اللياقـــة البدنيـــة، والجلســـات 
العائليـــة، ومناطـــق مـــزودة بالكراســـي 
لالســـتراحة،  ومظـــالت  االســـمنتية 
باإلضافـــة إلـــى زراعـــة عـــدد )256( من 
والنباتـــات  والنخيـــل  الظـــل  أشـــجار 
الصديقـــة للبيئة، كما ســـتضم الحديقة 
نصبًا تذكاريًا يرمز لتاريخ العين، حيث 
مـــن المؤمـــل أن يكـــون لهذا المشـــروع 
مـــردود اجتماعـــي وثقافـــي وترفيهـــي 

لجميع الفئات العمرية.

مشاريع منجزة

وذكـــر الجـــودر أن البلديـــة انتهـــت من 
تنفيذ عـــدد من المشـــاريع البلدية منها 
مشـــروع إنشـــاء حديقة الديـــر الغربية 
والتـــي تم افتتاحها في شـــهر ديســـمبر 
الماضي واشـــتملت على منطقة ألعاب 
لألطفـــال، ومنطقة لممارســـة الرياضة، 
ومناطـــق مظللـــة الســـتراحة العائالت، 
إلى جانـــب زراعة مســـطحات خضراء 
ومرافـــق  أوتوماتيكـــي،  ري  بنظـــام 
صحية للرجال والســـيدات، ومشـــروع 
تسوير حديقة البناء بمجمع 202 بعمل 
ســـياج بارتفـــاع )2( متـــر حـــول محيط 
الحديقة، وإنشاء حديقة 223 بمنطقة 
البســـيتين، وحديقـــة ســـماهيج مجمع 
236، وحديقـــة قاللـــي مجمع 251، كما 
تـــم االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى من 
إنشـــاء حديقة فـــي مجمـــع 223 وذلك 
للحديقـــة،  وســـياج  ألعـــاب  بتركيـــب 
وتأهيـــل مظالت فـــي عـــدد )4( حدائق 

عامة. 
إستراتيجية التشجير

الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  وبشـــأن 
للتشـــجير والتـــي تهدف إلـــى مضاعفة 
العـــدد الحالـــي مـــن األشـــجار وتغطيـــة 
حمالت التشجير في كل مناطق مملكة 
البحرين حتى الصحراوي منها ليصبح 
عددها 3.6 مليون شـــجرة بحلول العام 
2035، بّيـــن الجـــودر أن البلديـــة بدأت 
بتحقيـــق أهـــداف اإلســـتراتيجية مـــن 
خـــالل تنفيـــذ برنامج خاص للتشـــجير 
وزيـــادة الرقعـــة الخضراء فـــي مناطق 
خاللـــه  مـــن  يتـــم  المحـــرق  محافظـــة 
وضع خطة زمنيـــة يراعى فيها اختيار 
أنواع النباتـــات المزروعة التي تتوافق 
مـــع الطبيعـــة البيئيـــة للمحافظـــة على 
تســـاهم  بدورهـــا  والتـــي  اســـتدامتها، 
بتقليل كمية المياه المســـتهلكة، وكلفة 
الصيانة وزيادة التنوع النباتي، إضافة 
إلـــى التنويع فـــي المظهر العـــام بحلول 

مستدامة.
وذكر الجـــودر أن البلديـــة أعدت خطة 
لزراعـــة الشـــوارع الرئيســـة والمماشـــي 
الظـــل  بأشـــجار  العامـــة  والحدائـــق 
والنباتـــات الصديقـــة للبيئـــة، وقـــد تـــم 
البـــدء بتنفيـــذ الخطـــة والتركيـــز فـــي 
المرحلـــة األولـــى على زراعة المماشـــي 
بأشجار الظل لتكون نسبة التظليل فيها 
نحـــو )80 %( وذلـــك لتمكيـــن مرتاديها 
من ممارسة الرياضة في معظم أوقات 
النهار بعد النمو النهائي لتلك األشـــجار، 
حيث تـــم االنتهاء من مشـــروع تظليل 
ممشـــى الغـــوص وقلعـــة عراد بأشـــجار 

الظـــل، وزراعـــة عدد )950( شـــجرة في 
الموقعين، إضافة إلى مشـــروع تظليل 
ممشـــى الدير وســـماهيج وذلك بزراعة 
عـــدد )170( شـــجرة مـــن أشـــجار الظل 

والنباتات الصديقة للبيئة.
ولفـــت إلـــى أن البلديـــة قامت بإنشـــاء 
مشـــتل إلكثار أشـــجار الظـــل، خصوصًا 
ضمـــن  الموجـــودة  األشـــجار  أنـــواع 
الـــرول  أشـــجار  اإلســـتراتيجية ومنهـــا 
يبلـــغ  حيـــث  واألكاســـيا،  والهبســـكس 
مســـاحة المشـــتل اإلجمالـــي 2500 متر 
مربـــع، مـــزود بنظـــام تبريـــد صحـــراوي 
بالـــري  أوتوماتيكـــي  تحكـــم  وأجهـــزة 
الضبابـــي، وســـوف يكـــون قـــادرًا علـــى 
توفيـــر كامل احتياجات بلدية المحرق 
مـــن األشـــجار مطلـــع الربـــع األول مـــن 
إلـــى أن  هـــذا باإلضافـــة   .2023 العـــام 
البلدية تعمل على تنفيذ مشـــروع بنك 
األشـــجار حيث يتم حاليًا إنشـــاء سور 
للمشـــتل ومـــن المتوقـــع أن يتســـع إلى 
حوالـــي 5000 شـــتلة، وتكـــون طاقتـــه 
اإلنتاجية بحدود 45 ألف شتلة سنويًا، 
كمـــا تم إنتـــاج أول دفعة من األشـــجار 

بلغ عددها 4200 شتلة. 

18 موقعًا

وتحدث الجودر عن جهود البلدية بشأن 
تنفيـــذ خطـــة التشـــجير والتجميل في 

محافظة المحرق ضمن اإلستراتيجية 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  للتشـــجير،  الوطنيـــة 
البلديـــة انتهـــت من تشـــجير 18 موقعًا 
مـــن ضمنهـــا شـــارع عـــراد مـــن شـــارع 
نادي المحرق إلى شـــارع الحد، وشارع 
المطار، وشارع الغوص، وشارع خليفة 

الكبير )من تقاطع الحالة إلى الشالل(.
التشـــجير  مشـــاريع  عـــدد  إن  وقـــال 
المحـــرق  فـــي  القائمـــة  والتجميـــل 
والداخلـــة ضمـــن خطة اإلســـتراتيجية 
شـــملت )14( مشروعًا قائمًا، منها زراعة 
شـــارع )65( بعـــدد )1101( شـــجرة مـــن 
أشـــجار الظل، زراعة شـــارع 105 بعدد 
)900( شـــجرة، زراعـــة شـــارع الحوض 
زراعـــة  شـــجرة،   )430( بعـــدد  الجـــاف 
كورنيـــش الغوص بعدد )293( شـــجرة، 

زراعـــة ممشـــى قلعة عراد بعـــدد )275( 
شجرة. 

كمـــا ُزرع في شـــارع خليفـــة الكبير من 
الجســـور العلوية إلـــى تقاطعات الحالة 
بعدد )190( شجرة، وشارع المطار بعدد 
)130( شـــجرة، والشـــارع المـــؤدي إلـــى 
كورنيش البســـيتين بعدد )75( شـــجرة، 
وحديقـــة عيـــن ريـــا بعدد )65( شـــجرة، 
وحديقـــة المحـــرق الكبـــرى والكازينـــو، 
الخضـــراء  الواحـــات  إلـــى  إضافـــة 
المتفرقـــة فـــي المحافظـــة، والحدائـــق 
والمماشي المتفرقة في عراد والغوض 
والبالـــغ عددهـــا )36( موقعًا، ومشـــروع 
وتظليلـــه  الغـــوص  كورنيـــش  زراعـــة 
بأشجار الظل على مساحة )800( متر.

رخص الحفريات

من جهته، لفت رئيس قسم المنتزهات 
والحدائـــق حســـن رمضـــان إلـــى وجود 
)18( مشـــروع تشـــجير وتجميـــل حيث 
ُمنحـــت رخـــص الحفريـــات لعـــدد )17( 

منها.
المشـــاريع  مواقـــع  إن  رمضـــان  وقـــال 
شـــملت المنطقة الوســـطى بيـــن تقاطع 
وشـــوارع  المحـــرق،  وديـــار  أمـــواج 
ســـماهيج ورّيـــا وعراد والحد والشـــيخ 
حمـــد، إلـــى جانـــب تكملة شـــارع حاتم 
الطائـــي وتقاطعـــه، والطريـــق المـــؤدي 
إلى ميناء خليفة بن ســـلمان، والشارع 
المؤدي إلى أســـري والمنطقة الداخلية 
الحـــد  بمنطقـــة  للمواصـــالت  التابعـــة 
الصناعيـــة، وجســـر الشـــيخ خليفـــة بن 
ســـلمان، والشـــارع المـــؤدي إلـــى ديـــار 
المحـــرق وشـــارع 105، وشـــارع 2813 
بالبسيتين، وشارع 105 وشارع 9، إلى 
جانـــب الواجهة المطلة علـــى الحاالت، 
كورنيـــش  إلـــى  المـــؤدي  والطريـــق 

البسيتين )المرحلة الثانية(.

نصف مليون دينار كلفة مشاريع حدائق ومتنزهات المحرق
االنتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً من أصل 21... الجودر لـ “^”:

تأهيل وتشجير شارع 47

إبراهيم الجودر 

زراعة أحد شوارع البسيتين

سيدعلي المحافظة

رمضان: منح تراخيص 
حفريات لـ17 مشروع 
تشجير وتجميل جديًدا 

بالمحافظة

تركيب نصب 
تذكاري بحديقة 

“عين رّيا” يرمز 
لتاريخ العين

االنتهاء من تشجير 
18 موقعًا ضمن 

اإلستراتيجية 
الوطنية للتشجير

تعيين فنانين 
بحرينيين لتجميل 

أرضيات مالعب 
حديقة سماهيج

زراعة شارع 105

مشروع إعادة تأهيل حديقة البسيتين

مروع إضافة لمسات فنية لبانوش الحد

زراعة شارع 9

زراعة أحد شوارع عراد 
مع إضافة مواقف



بلدية المنطقة الشمالية

نفذت بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
فـــي  واســـعة  تفتيشـــية  حملـــة 
مناطق صدد والمالكية وكرزكان 
للحـــد من ظاهرة رمـــي مخلفات 
البناء فـــي الســـاحات المفتوحة 
والطرقات، وتمـــت مخالفة عدد 
واصحـــاب  المقاوليـــن  مـــن   45
رمـــي  فـــي  المتســـببين  المنـــازل 
مخلفـــات البنـــاء حســـب قانـــون 
النظافـــة رقـــم )١٠( لعـــام ٢٠١٩ 
والـــذي يتضمن نصًا يعاقب فيها 
المخلفـــات  برمـــي  يقـــوم  الـــذي 
عشـــوائًيا في المســـاحات العامة 
واألحياء الســـكنية بغرامة تصل 

الى ٣٠٠ دينار.
وبينت البلدية أن رمي مخلفات 
أحـــد  يمثـــل  العشـــوائي  البنـــاء 
اكبـــر التحديـــات البلديـــة، حيث 
ُتعّد ظاهرة التخلص العشـــوائي 
لمخلفـــات البناء هاجســـا متكررا 
ومرتبطا بتســـارع وتيرة التنمية 
المحافظـــة  فـــي  العمرانيـــة 

الشمالية واتساع مساحتها.
ُيذكـــر أن الحملة تأتـــي بالتوازي 
الشـــمالية  البلديـــة  حملـــة  مـــع 
التوعوية )الشمالية بال مخلفات 
بنـــاء( والتـــي تهـــدف إلـــى رفـــع 

شـــرائح  ُمختلـــف  لـــدى  الوعـــي 
المجتمـــع بأهمية رمـــي مخلفات 
البنـــاء فـــي مواقعهـــا المخصصة 
المجتمـــع  أفـــراد  وتعريـــف 
واإلجـــراءات  بالتشـــريعات 
المعمول بها في مجال التخلص 
الســـليم مـــن المخلفـــات، إضافة 
إلى تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 
الرمـــي  مـــن  الحـــد  للمســـاهمة 
البنـــاء  لمخلفـــات  العشـــوائي 
مـــن  خاليـــة  الشـــمالية  لجعـــل 
مخلفات البناء المنتشـــره، فضال 
عـــن تعريـــف المعنييـــن باألماكن 
المخصصة لرمي مخلفات البناء 
والطـــرق الســـليمة التـــي ينبغـــي 
ورفـــع  منهـــا  للتخلـــص  اتباعهـــا 
لـــدى المقاوليـــن  مؤشـــر الوعـــي 
البنـــاء  مجـــال  فـــي  والعامليـــن 
واإلنشـــاء عـــن األضـــرار الناجمة 
والتأثيـــر  المخلفـــات  هـــذه  عـــن 
التخلـــص  عـــن  الناتـــج  الســـلبي 

العشوائي منها.

“بلدية الشمالية”: مخالفة 45 من 
مرتكبي رمي مخلفات البناء عشوائيًا
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الطلبة يؤدون االختبارات الحضورية بجامعة البحرين بسالسة
الراحة ارتسمت على وجوهم... وباصات أقلَّتهم للقاعات

أكـــد نائـــب رئيـــس جامعـــة البحريـــن للبرامـــج األكاديمية 
العليـــا محمـــد رضـــا قـــادر، أن االمتحانـــات  والدراســـات 
الحضوريـــة للفصـــل الدراســـي الثاني من العـــام الجامعي 
أمـــس  التـــي انطلقـــت  2021 /  2022 لطلبـــة الجامعـــة - 
)الســـبت( اتســـمت بالسالســـة والتنظيـــم، بعـــد أن هيـــأت 
الجامعة جميع متطلباتها، مشـــيدا بمســـتوى وعي الطلبة 
وأوليـــاء أمورهـــم، والتعـــاون الـــذي أبـــداه الممتحنون مع 

اللجان المنظمة. 
جـــاء ذلـــك خالل تفقـــده، ونائـــب رئيس الجامعـــة لخدمة 
المجتمـــع وشـــؤون الخريجين محمـــد األنصـــاري، قاعات 
االمتحانـــات أثنـــاء تأدية االمتحانـــات النهائية في الحرم 

الجامعي بالصخير ومدينة عيسى. 
وتجرى االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بكلتا 
الطريقتيـــن )حضوريًا وإلكترونيًا( في الفترة من 28 مايو 
2022 إلى 7 يونيو 2022، وذلك بحسب نوعية المقررات 

الدراسية ومتطلباتها. 
وكانـــت الجامعـــة قد هيأت جميع األجواء المناســـبة لعقد 
االمتحانـــات فـــي جميـــع المســـارات المتعلقـــة بانعقادهـــا، 
وأصـــدرت الجـــداول التـــي تبيـــن للطلبة مواقـــع الصاالت 
فيهـــا  ســـتعقد  التـــي  الدراســـية  والفصـــول  والقاعـــات 
االمتحانـــات الحضوريـــة، وجميـــع الترتيبات اللوجســـتية 

للتأكد من انقضاء مدة االمتحانات بيسر تاّم. 
وأكد  قادر أن الشـــعور بالراحة ارتســـم على وجوه الطلبة 
لعودتهـــم للحرم الجامعي، وســـط عملية تنظيمية سلســـة 

حيـــث تســـتقبل الطلبـــة باصـــات فـــي مواقـــف الســـيارات 
وتقلهم إلى القاعات، داعيًا جميع الطلبة إلى الحضور قبل 
االمتحان بنصف ســـاعة ليصلوا إلـــى القاعات قبل الوقت 

ويتجنبوا االرتباك أو التوتر. 
ومـــن ناحيته، أشـــاد األنصـــاري باتباع الطلبة لإلرشـــادات 
ســـواء عبر موقـــع إدارات معلومـــات الطالـــب اإللكتروني 
أو اللوحـــات اإلرشـــادية الموضوعـــة في الحـــرم الجامعي 

بالقرب من المواقع التي تجري فيها االمتحانات. 
وقـــال: “الجامعـــة حريصـــة علـــى توفيـــر بيئـــة مســـاعدة 

للطلبة خالل فترة االمتحانات، وســـنكون ســـعداء بتلقي 
أيـــة اقتراحـــات أو ملحوظـــات طالبية لتحســـين العملية 
التنظيمية، عبر مركز خدمة الطالب، والعمل على دراستها 
وتنفيذهـــا فـــي أســـرع وقـــت”، داعيـــًا الطلبة إلـــى التركيز 
خـــالل أداء االختبـــارات والمذاكـــرة والمثابـــرة لتحقيـــق 
أفضـــل النتائج.  وقـــد تبادل المســـؤولون - نواب الرئيس 
والعمداء - الحديث مع الطلبة للتأكد من أن األجواء التي 
تجري فيها االختبارات مريحة، لالستماع إلى المالحظات 

التي تعزز من انسيابية فترة االمتحانات.

الصخير - جامعة البحرين

محمد حسن الحسن
Û  عملت بمهنــة المحاماة

فور تخرجــي من كلية 
الحقــوق فــي يناير من 
وكنــت   ،١٩٨٥ العــام 
أدنــى  بــال  محظوظــًا 
شــك؛ ألنني زاملت في 
مجموعــة  الزمــن  ذاك 
مهنــة  أســاطير  مــن 
المحاماة في البحرين، 
فقد التقيت وجالســت 
وعملــت بــكل فخــر مع 
بــإذن هللا  المرحوميــن 
صنقــور  حميــد  تعالــى 

المبــارك  الســيد يوســف وناصــر  الــذوادي ومحمــد  وخالــد 
ويوســف الشــكر، باإلضافة إلى زمالئــي األفاضل أطال هللا 
أعمارهــم محســن مرهــون وحســن رضــي وعلــي األيوبــي 
وعــوض اليمانــي وراشــد عبدالرحمــن، وغيرهــم ال يتســع 

المقام لذكرهم.
Û  إال أنني أكاد أجزم أنني لم ألتِق قّط بشخصية فذة وعبقرية

مثل المرحوم المحامي محمد حســن الحســن، فكان رحمه 
هللا أســتاذا، ليــس فــي المحاماة والقانون فحســب، بل في 
اللغــة واألدب والتاريــخ واالجتمــاع، ال تســأم الحديث معه 
وال تنهــي الحديــث معــه إال بفائــدة، تعلمــت منــه التواضــع 
الجــم مــع الصغيــر قبــل الكبيــر ومــع البعيــد قبــل القريــب، 
تعلمت منه حســن االستماع فكان رحمه هللا مستمعًا جيدًا 
ال يبادر بالحديث قبل أن يصغي ويتفهم لما يقال، وتعلمت 
منــه حــب العمــل واإلخــالص بــل والتفانــي فيه، فلــم يركن 
رحمه هللا إلى الراحة وال إلى التراخي إلى آخر أيام عمره.

Û  كنــت قــد اســتغربت اســتمراره فــي الحضور إلــى المحاكم 
شــخصيًا وهو في ســن متقدمة، وزاد من اســتغرابي رؤيته 
بين أروقة المحاكم يستعين في مشيه بعكاز، ولم أستغرب 
بعــد ذلــك رؤيته جالســًا على كرســي متحرك برفقة ســائقه 
الخــاص يدفعــه من محكمة إلى أخرى ومن قســم إلى آخر، 
يتابــع أعماله وقضاياه المؤتمن عليها بنفســه، مع أنه رحمه 
ؤوا  هللا قــد دّرب العديــد مــن المحامين الشــباب الذيــن تبوَّ
فيمــا بعــد أكبــر المناصــب فــي أعــرق المؤسســات كالزميــل 
االســتاذ  إن  حينهــا  أيقنــت  حســين،  عبدالحميــد  العزيــز 
المرحــوم محمد حســن الحســن خير مثــال على حب العمل 

واإلخالص فيه بال حدود.
Û  انتقــل رحمــه هللا إلــى جــوار ربــه الكريــم فــي 9 مــارس من

العام 1996.
Û  وســيبقى رحمــه هللا أحد أســاطير مهنــة المحاماة وجمعية

المحامين البحرينية، وســيخلده التاريخ كأحد رواد مملكة 
البحرين األفذاذ الذين نادرًا ما يتكررون.

Û .رحمك هللا يا أستاذي العزيز وغفر لك وأحسن مثواك
Û .إنه سميع مجيب
Û  وكل الشــكر واالحتــرام والتقديــر ألبنــاء المرحــوم الكــرام

بــادروا بالتبــرع بمكتبتــه الخاصــة للمكتبــة العامــة  الذيــن 
بالمحــرق؛ ليســتمرَّ عطــاؤه فــي خدمة أبناء بلــده حتى بعد 
مواراتــه الثــرى وليبقى اســمه مخلــدًا يزّين المكتبــة العامة 

في مدينته العريقة.

*بقلم: المحامي صالح أحمد المدفع

نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية*

الغرامة تصل 
إلى 300 دينار



أعلن عبدالكريم إســـماعيل عزمه الترشـــح 
لالنتخابـــات البرلمانية المقبلـــة عن الدائرة 

الخامسة بمحافظة العاصمة.
إن  إســـماعيل  اإلعالمـــي  الباحـــث  وقـــال 
ترشحه جاء بناء على طلب وتشجيع عدد 
كبيـــر من أهالـــي الدائرة، حيث مـــن المزمع 

أن يعلن عن برنامجه االنتخابي خالل األيام 
القليلـــة المقبلـــة، بعد التشـــاور مع أبناء الدائـــرة ووجهائها 

وأعيانها.
ولفـــت إلـــى أن برنامجـــه يرتكـــز علـــى عـــدد مـــن الملفات 
والقضايـــا التـــي تهـــم المواطـــن البحريني وأبرزها الشـــأن 

االقتصادي بما يعزز ويدعم مســـيرة الخير 
واالزدهار التي تعيشها مملكة البحرين.

وأشـــار إلـــى تقلـــده العديـــد مـــن المناصـــب 
في مجـــال العمل اإلعالمي، وقـــام بإصدار 
العديـــد من الكتـــب والمؤلفـــات، منها كتاب 
)آل خليفـــة وآل ســـعود( وكتـــاب )البحريـــن 
تاريـــخ وإنجازات(، كمـــا عمل في الصحافة 
البحرينيـــة، حيـــث كان أول بحرينـــي يعمـــل 
فـــي أول صحيفـــة ناطقـــة باللغـــة اإلنجليزية، إلـــى جانب 

إسهاماته ومشاركاته المحلية والخارجية.
وتضم خامســـة العاصمة 13 مجمعا سكنيا، ويمثلها نيابيا 

النائب أحمد السلوم.

أعلن المواطن فهد الدوسري عن عزمه خوض االنتخابات 
النيابية المقبلة عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية.

 وعن ســـبب قراره خوض الســـباق االنتخابي المقبل، قال 
الدوســـري: “ألن وطنـــي الحبيـــب غـــاٍل، وخدمـــة الوطـــن 

حياة”.
وتضـــم رابعـــة الجنوبيـــة 6 مجمعـــات، ويمثلهـــا برلمانيـــا 
النائب عن كتلة األصالـــة البرلمانية النائب الثاني لمجلس 
النـــواب علـــي زايد، الـــذي تفوق فـــي الجولـــة الثانية على 
نائـــب الدائرة الســـابق محمد المعرفـــي، حيث بلغ مجموع 

أصوات المشـــاركين فـــي االنتخابات الســـابقة في الدائرة 
9326 صوتا انتخابيا.

فهد الدوسري  علي زايد

حمــاس واضــح فــي إعــان الكثيريــن لترشــحهم نيابيــا وبلديــا، وبوقــت مبكــر، وجــوه 
متنوعة، ومتعددة المشارب واالتجاهات والمواهب واألعمال، زجت بنفسها في ساحة 
الترشيح على المنصات، وبحديث عن التغيير واألمل والواقع الجديد. بعضهم -وأقول 
بعضهــم- يعيــد تكــرار ذات الشــعار “بناء على طلــب أهالي الدائرة أعلن نيتي بالترشــح” 
آخرون يتحدثون عن فشل النواب والبلديين في أداء واجبهم، وبأنهم األقدر، واألكثر 

جدارة، واألهم األقرب للناس، ولمطالبهم، وبأن التغيير سيكون معهم هم.

النواب القدامى

 ومـــا بيـــن هؤالء وهـــؤالء، يخـــرج لنا في 
ساحة المنافسة، النواب القدماء، ليشمروا 
عن سواعدهم، ويعلنوا ترشحهم، منذرين 
بعاصفـــة أداء وكفاءة قادمة في المجلس 
ســـيكون مختلفـــا،  الحـــال  وبـــأن  القـــادم، 
وايجابيـــا، ومرضيا للناس، كل الناس، فما 

رأي المواطن نفسه بذلك؟
أربعة نواب ســـابقين يبـــدو أنهم في صدد 

المشـــاركة الحاســـمة لالنتخابـــات القادمة 
عن المحافظـــة الجنوبية الضخمة تعدادَا، 

ومساحة، وحراكًا سياسيا وبلديا.
أولهـــم، النائـــب الســـابق عدنـــان المالكـــي، 
والـــذي شـــغل مـــن قبـــل مقعـــد المجلـــس 
البلـــدي، حيـــث أعلـــن اخيرًا عـــن نيته في 

الترشح عن أولى الجنوبية.
وكان المالكـــي قـــد خســـر فـــي االنتخابات 
العامـــر،  أحمـــد  المرشـــح  أمـــام  الســـابقة 
وبشـــكل مبكـــر، وبعـــدد 856 صوًتـــا، فـــي 

العامـــر  حصدهـــم  صـــوت   2871 مقابـــل 
في الدور الثاني، على حســـاب المرشـــحة 

اإلعالمية نسرين معروف.
كمـــا رصـــدت “البـــالد” نيـــة النائب الســـابق 
خالـــد الشـــاعر، بإعادة ترشـــحه فـــي ثانية 
الجنوبية، وهي الدائرة التي يشغلها حاليا 
النائب عيســـى القاضي، والذي غير عنوان 
ســـكنه الى المحرق، فاتحًا الباب للشـــاعر، 
وللعضو البلدي مال هللا شـــاهين والذي لم 

يحسم بعد قرار ترشحه للنيابي.
وكان القاضـــي قـــد تفـــوق فـــي انتخابـــات 
العام 2018 على النائب السابق الصحافي 
محمـــد األحمـــد، بالـــدور الثانـــي تحديـــدًا، 
وبعـــدد  3312 صـــوت فـــي مقابـــل 1826 

صوت.
وأعلن النائب الســـابق محمد المعرفي عن 
نيته للترشـــح والمنافسة نيابيًا على مقعد 

رابعة الجنوبية.
وكان المعرفي قد خسر في الجولة الثانية 

فـــي انتخابات 2018 أمام مرشـــح جمعية 
والـــذي  زايـــد،  علـــي  اإلســـالمية  االصالـــة 
اصبـــح الحقـــا نائبا ثانيـــا لرئيـــس مجلس 
النواب، وبعدد 4312 صوت، مقابل 3387 

صوت، بانتخابات الدور الثاني.
اآلخـــر هـــو النائـــب الســـابق خليفـــة الغانم 
عن خامســـة الجنوبية، حيث اكد عدد من 
المرشحون بالدائرة للـ”البالد” بأنه أطلعهم 
والمنافســـة  الترشـــح،  بإعـــادة  نيتـــه  عـــن 

مجددا.
وكان الغانـــم قـــد خســـر فـــي االنتخابـــات 
النـــواب  أمـــام رئيســـة مجلـــس  األخيـــرة، 
فوزيـــة زينـــل، بعـــدد 4570 صوتـــا، مقابل 

2492 صوتا فقط، ومن الدور األول.
وال تســـتبعد “البـــالد” إعـــالن المزيـــد مـــن 
النواب السابقين، أو القدامى كما يسميهم 
البعـــض، إعـــادة ترشـــيحهم مجـــددا، ومع 
البرلمـــان  قدمـــه  الـــذي  الضعيـــف  األداء 
بفصله التشـــريعي الخامس، والذي احبط 

الجميع بال استثناء.

طرح حماسي

وما بين هذا المرشـــح وذاك، وهذا الشـــعار 
وذاك، وطرح حماسي للبرامج االنتخابية، 
والشـــهادات،  المؤهـــالت  واســـتعراض 
وحديـــث النـــواب الســـابقين عـــن المهـــام 
فـــور  بهـــا  ســـيضطلعون  التـــي  الجديـــدة 
فوزهـــم، ما الذي يريده المواطن هنا؟ وما 

الذي يتطلع اليه؟
ولنكـــون منصفيـــن بهذا الجانب، فســـوف 
ســـاحات  إلـــى  معكـــم  تلقائيـــا  ننتقـــل 
“كومنتات” االنستغرام، لنقف على حديث 
الشـــارع، ونعني هنا النـــواب القدامي ممن 
سيعيدون ترشيح أنفسهم مرة أخرى، مع 

نظرائهم الجدد.
تقول مواطنة “وجوه جديدة أحسن خلي 

غيرهم يستفيدون”.

ويقـــول مواطن “هللا يوفقك، بس ال تقول 
رغبـــة األهالي، إذا ما كنـــت تملك أكثر من 
50 بالمئـــة من موافقة األهالي، ألنه أتوقع 
هـــذا تصريح مخالف للقانون، إذا حولينك 
بـــس عشـــرة أو عشـــرين شـــخص قالك أي 

رشح نفسك، تقول رغبة األهالي”.
ويقـــول آخـــر “ تيتـــي تيتي رحتـــي زي ما 

جيتي”
ويعلق أحدهم “ يمكن يبي يكمل بنيانه”.

ويقول آخر “بالتوفيق انشاء هللا”.
وقـــد ال تعكـــس هـــذه التعليقـــات أو تلـــك 
الواقع المعاش بنسبة 100 بالمئة، فاآلراء 
تختلـــف وتتفاوت وتتصادم، ولكنها وبكل 
األحـــوال تقـــدم مؤشـــرات مباشـــرة ومـــن 
المنبـــع عمـــا يختلـــج فـــي نفـــوس النـــاس، 
ومـــا يـــدور فـــي أفئدتهـــم، مـــع احتياجهم 
يكـــون  تشـــريعي،  بمجلـــس  ومناداتهـــم 
أعضـــاؤه معبرين عن صوت الناس وليس 

أصواتهم هم.

نواب سابقون يجددون ترشحهم لبرلمان 2022
“بناء على طلب األهالي” مقدمة إعالن الترشح

المنامة - مكتب النائب عبداهلل الذوادي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أكـــد النائب عبدهللا الذوادي أن األمن الســـيبراني 
يمثـــل أهمية كبيـــرة في صد الهجمـــات والجرائم 
الســـيبرانية، ومـــن المهـــم العمل على رفـــع كفاءة 
أمن الشبكات اإللكترونية والحوسبة والسحابية، 
وزيـــادة الكـــوادر الوطنية في هـــذا المجال؛ كون 
سوق أمن المعلومات يدعم االقتصاد الوطني في 
حال تم توظيفه بالصورة الصحيحة؛ للوقاية من 

الهجمات اإللكترونية والتجســـس وقرصنة البيانات والبرمجيات 
الخبيثـــة وعمليات االحتيال االقتصادي، مثمنًا في بيان صحافي 
أمس، خطوات صندوق العمل “تمكين” بالتعاون مع معهد سانس 
التدريبي “SANS”؛ من أجل توفير برنامج تدريبي متخصص في 
مجال األمن الســـيبراني، وذلـــك لتدريب مئات البحرينيين بحيث 
يبـــدأ البرنامـــج بتخريـــج 200 بحريني خـــالل العاميـــن المقبلين. 
وأشـــار إلى أن االعتمـــاد على الكوادر الوطنية يثري ســـوق العمل 
فـــي التخصصات الجديـــدة المهمة والتي تمثل العنصر الرئيســـي 

فـــي التطـــور التكنولوجي، وعالقتـــه بأمن الدول 
وحمايتهـــا من أي اختراقـــات أو عمليات قرصنة 
تكـــون آثارهـــا وخيمـــة، مشـــددًا علـــى أن وجـــود 
كـــوادر وطنيـــة ذات خبرة ومعرفة كبيرة ســـوف 
يســـاهم فـــي توجيـــه الشـــباب نحـــو تخصصـــات 
مهمـــة في ســـوق العمـــل، وتالفي مســـألة تشـــبع 
تســـببت  التـــي  الجامعيـــة  التخصصـــات  بعـــض 
بوجـــود أعداد كبيرة من العاطلين ال تســـتوعبهم 

سوق العمل البحرينية.
ولفت الذوادي إلى أنه طرح مقترحات عدة حول األمن السيبراني 
القـــت جميعهـــا توافقًا مع الحكومة وتجاوبـــًا مع ما تم طرحه من 
نقاط مهمة تحاكي الواقع والمستقبل في مجال األمن السيبراني 
الدقيـــق، وربطـــه بمخرجـــات التعليـــم وســـوق العمـــل، والتمكيـــن 
االقتصـــادي، داعيـــًا ألهمية اســـتمرار هذه النوعية مـــن االتفاقات 
وتعزيـــز دور الكـــوادر الوطنيـــة فـــي ســـوق العمل بمـــا يتوافق مع 

التطور العالمي وانحسار بعض التخصصات والوظائف.

مشيدا باتفاقية تخريج 200 بحريني في األمن السيبراني... الذوادي:

أول بحريني يعمل في صحيفة ناطقة باإلنجليزية

ألن “خدمة الوطن حياة”

إثراء سوق العمل بكوادر قادرة على مكافحة القرصنة

اإلعالمي عبدالكريم إسماعيل.. سيعلن برنامجه بعد مشورة “الوجهاء واألعيان”

الدوسري يترشح بدائرة نائب “األصالة” علي زايد

أعلن المترشـــح النيابي عـــن الدائرة األولـــى في محافظة 
المحـــرق صالـــح الســـادة عن عزمه الترشـــح للدائـــرة أمام 
النائـــب حمد الكوهجي، وقال الســـادة علينا كشـــباب دعم 
المشـــروع اإلصالحي لملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، مشـــيرا إلـــى أنه يمتلك 

الخبـــرة الكافية لدخـــول المعترك النيابي، حيث اكتســـبها 
من خالل إدارته حمالت النواب السابقين وآخرهم إدارته 

للنائب إبراهيم النفيعي. 
وأضاف الســـادة أنه نوى الترشـــح لكي يحـــاول أن يحقق 
للنـــاس مـــا لـــم يســـتطع النـــواب الـــذي مـــروا علـــى دائرته 
تحقيقه، مشيرا، بحسب قوله، إلى أن النائب الحالي حمد 

الكوهجي لم يلبِّ طموحات الناس واحتياجاتها.

أعلـــن الشـــاب صالـــح عبـــدهللا عزمـــه الترشـــح 
لالنتخابات النيابية المقبلة بالدائرة األولى من 

محافظة المحرق.
وقال عبدهللا إن خوضه االنتخابات ينطلق من 
ضرورة أن يكون للشـــباب دور داعم للمشـــروع 
اإلصالحي لملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإيصـــال 

صـــوت الشـــعب من تحت قبة البرلمان. وأشـــار 
إلى أن أعضاء المجلس الذين مثلوا الدائرة لم 

يكونوا بمستوى الطموح.
المحـــرق  بمحافظـــة  األولـــى  الدائـــرة  وتضـــم 
النائـــب حمـــد  برلمانيـــا  4 مجمعـــات، ويمثلهـــا 
الكوهجـــي، حيث بلغ عدد أصوات المشـــاركين 
 8678 الفائتـــة  فـــي االنتخابـــات  الدائـــرة  فـــي 

صوتا.

أعلـــن المواطـــن حســـين عبدالعزيـــز محمد عن 
عزمه الترشـــح لالنتخابـــات البلدية عن الدائرة 
السادســـة بالمحافظة الشـــمالية. وقال حســـين 
الـــذي يعمـــل بوظيفـــة مديـــر قســـم، إنـــه وبعـــد 
التـــوكل علـــى هللا وتلبية لطلب أهالـــي الدائرة 
ورغبـــة منه في خدمة الوطـــن والدائرة، وبناء 
على ما لمسه من احتياجات وتطلعات لسكانها 

لفتـــرة طويلة، انطلق قرار ترشـــحه النتخابات 
سادســـة  وتضـــم  المقبلـــة.  البلـــدي  المجلـــس 
بلديًاعضـــو  ويمثلهـــا  مجمعـــات،   7 الشـــمالية 
مجلس بلدي الشـــمالية حســـين العالي، بعد أن 
تفوق في الجولة الثانية على المرشـــح قاســـم 
حسن إبراهيم، حيث خاض االنتخابات البلدية 
7 مرشـــحين، وبلغ مجموع األصوات المشاركة 

في االنتخابات 5143 صوتًا.

على ذمة صالح السادة مترشح أولى المحرق:

8678 صوتا شارك بالدائرة في االنتخابات الماضية

الكوهجي لم يلبِّ طموحات الدائرة

عبداهلل صالح يترشح نيابيا عن البسيتين... ويؤكد: السابقون دون الطموح

حسين عبدالعزيز ينافس العالي بلديًا بعالي
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إزالة 117 سيارة مخالفة في 4 أشهر
34 مركبة سكراب و83 معروضة للبيع...  أمانة العاصمة:

أزالـــت أمـــس أمانـــة العاصمـــة عـــددا  من 
الســـيارات المخالفة في السوق المركزية 
بالمنامـــة، والتـــي أخطر عنها مســـبقا ولم 
يتجـــاوب معهـــا المـــاك، وصرحـــت أمانة 
العاصمة لـ “الباد” بأن عدد اإلزاالت التي 
قامت بها األمانة خال الـ 4 أشـــهر األولى 

من العـــام الجاري 2022 بلغ 117 ســـيارة 
مخالفة وتم توجيه 474 إخطارا باإلزالة.

وأشـــارت األمانـــة إلـــى أنها مســـتمرة في 
تنظيـــم حماتها التفتيشـــية في المناطق 
اشـــغاالت  مخالفـــات  بهـــا  تكثـــر  التـــي 
الســـيارات الســـكراب والمعروضـــة للبيـــع 
لرصدهـــا ومـــن ثم على إثرهـــا تتم عملية 
اإلخطـــار واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

حيالهـــا فـــي حـــال عـــدم التـــزام صاحـــب 
وإزالـــة  وضعـــه  بتصحيـــح  المركبـــة 
المخالفة، مبينة أنه تمت ازالة 34 سيارة 
للبيـــع،  معروضـــة  اخـــرى  و83  ســـكراب 
حيـــث تمت إزالـــة أغلبها من قبـــل الماك 
ممـــا يعكس مســـتوى التوعية للمواطنين 
لحمـــات الرقابـــة والنظافة التـــي تنفذها 

األمانة.

وأوضحـــت أمانـــة العاصمـــة بـــأن ظاهرة 
تـــرك الســـيارات فـــي الطـــرق والســـاحات 
المفتوحة أو عرضها للبيع يشـــوه المظهر 
الحضـــاري والعمراني لألحياء الســـكنية، 
داعيـــة اصحاب الســـيارات إلى اإلســـراع 
بإزالتها حســـب المـــدة القانونية المحددة 
في اإلخطـــار تجنبا لإلجـــراءات اإلدارية 

التي تتخذ في هذا الصدد.

مبنى مشبوه يثير مخاوف أهالي القدم وروائحه غامضة
النائب فالح هاشم يدعو المحافظ والمجلس البلدي للتدخل

أبـــدى عـــدد مـــن أهالـــي قريـــة القـــدم 
تخوفهـــم  الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 
من بعض الممارســـات التـــي وصفوها 
بالمشـــبوهة، والتـــي تتـــم داخـــل أحد 
العمالـــة  وتســـكنها  القديمـــة  المبانـــي 

األجنبية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال النائـــب عـــن 
المنطقـــة فاح هاشـــم إن ذلك المبنى 
تابـــع إلدارة األوقـــاف الجعفرية وقام 
باستئجاره أحد المســـتثمرين، مشيرا 
إلـــى أن األوقـــاف بحســـب المعلومات 
األوليـــة قامـــت برفـــع دعـــوى قضائية 
علـــى المســـتثمر وحصلـــت على حكم 
ضـــده إلخـــاء المـــكان ولكـــن لـــم يتم 
التنفيـــذ لحـــد اآلن، وهـــذا المســـتثمر 

يمتلك أكثر من نشاط مختلف هناك.
وأضـــاف النائـــب نحـــن نتضامـــن مـــع 

تخوفهـــم،  ونتفهـــم  المنطقـــة  أهالـــي 
وتلـــك  الغمـــوض  يشـــوبه  فالمـــكان 
حـــد  يوضـــع  أن  يجـــب  الممارســـات 
لهـــا؛ ألنها تشـــكل خطرا علـــى األرواح 
خصوصا أطفال المنطقة، الســـيما أننا 
نجـــد آليات كبيـــرة تدخـــل المبنى وال 
نعلم ماذا تفعل آليات بهذا الحجم في 

مبنى وســـط قرية صغيرة، مســـتدرًكا 
أن قريـــة القـــدم صغيرة وبســـبب تلك 
البنيـــة  تضـــررت  الضخمـــة  اآلليـــات 

التحتية.
وأوضـــح النائـــب هاشـــم أن األهالـــي 
فـــي المنطقـــة ياحظـــون أدخنـــة غير 
طبيعية تنبعث مـــن المكان لها روائح 

كريهـــة وغيـــر مألوفـــة، مشـــددا علـــى 
ضرورة التحقق من األمر.

ودعـــا النائـــب محافظ الشـــمالية علي 
علـــى  والوقـــوف  للتدخـــل  العصفـــور 
حقيقـــة األمر، كما دعـــا وزارة التجارة 
والصناعـــة والمجلـــس البلـــدي لعملية 

تفتيش فوري للمكان المشبوه.

المبنى كما ظهر وعدد من السيارات والشاحنات بالداخل الصورة توضح الدخان يتصاعد لألعلى 

بدر الحايكي

بدر الحايكي
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المنشـــور  الخبـــر  علـــى  تعقيبـــًا 
بصحيفـــة البـــاد الغّراء فـــي العدد 
رقـــم )4974( الصـــادر يوم الســـبت 
الموافـــق 28 مايـــو 2022، بعنـــوان 
)39 ألف دينار فاتورة “المكفوفين” 
تؤّكـــد  الكهربـــاء(،  بقطـــع  وتهديـــد 
هيئة الكهرباء والماء بأن جميع ما 
يردهـــا من ماحظـــات واقتراحات 
هي محـــط اهتمـــام وتقدير، حيث 
أنهـــا تثـــري الجهـــود المبذولـــة في 
التطوير الشامل لخدمات الكهرباء 
علـــى  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  والمـــاء 

المجتمع.

وتوّضـــح هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
بأنهـــا تواصلـــت فـــي وقـــٍت ســـابق 
مـــع جمعيـــة الصداقـــة للمكفوفين 
للوصول إلى تســـوية متفق عليها، 
المبالـــغ  مجمـــوع  تجـــاوز  أن  بعـــد 
المتراكمـــة علـــى الجمعيـــة 39 ألف 
دينار بحريني، إال أّنها لم تستجب.
علـــى  الحـــرص  منطلـــق  ومـــن 
الجمعيـــات ودورهـــا  دعـــم جهـــود 
االجتماعـــي، تؤكد هيئـــة الكهرباء 
والماء بأنها ســـتتواصل مجددًا مع 
الجمعية للوصول إلى تسوية مرنة 

بما يضمن حقوق الطرفين.

“الكهرباء”: سنتواصل مع 
“المكفوفين” لتسوية مرنة

عقـــدت مدرســـة الديـــر االبتدائية 
التحكيـــم  لجنـــة  للبنيـــن اجتمـــاع 
المســـتقبل”،  “رواد  لبرنامجهـــا 
لتقييم 36 طالبًا وطالبة مشاركين 
بمختلـــف  مـــدارس  عـــدة  مـــن 
بهـــدف  الدراســـية،  المراحـــل 
تأهيلهـــم إلعـــداد وتقديـــم الورش 
التدريبيـــة، بمـــا يتضمنـــه ذلك من 

تعزيز لمهارات القيادة والتخطيط 
والعرض والمناقشة بكل ثقة.

ويأتـــي ذلـــك ضمـــن المشـــروعات 
للمـــدارس  الرائـــدة  والمبـــادرات 
جهـــود  دعـــم  بهـــدف  الحكوميـــة، 
وزارة التربية والتعليم في تقديم 
أفضـــل الخدمـــات لطلبـــة مملكـــة 

البحرين.

“رواد المستقبل” يؤهل 36 طالبًا للقيادة والتدريب
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

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

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM

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

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

  FOREMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
, suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com

R C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

ABRAJ  RAJ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

PEPPER CAFE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@GMAIL.COM

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM

ALHAMRI PALACE CARS ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39133818  or  HAFEDHALWAN@HOTMAIL.COM

SOHAIL AC MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34506781  or  MUHAMMADSOHIL3450@GMAIL.COM

NATH MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39118624  or  ADARASHKUMAR82@GMAIL.COM

OCTOBER  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 33533878  or  BKB106@GMAIL.COM

FT GLOBAL ENTREPRENEURS BUSINESS SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 37158811  or  GLOBALBAH@GMAIL.COM

ALRAIN AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17761045  or  ALRAINAUTO@GMAIL.COM

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39699197  or  MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM

ASIAN MART FOODSTUFF AND SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39467568  or  KALBOOO69@GMAIL.COM

GULFTEK CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

ZAWAR COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33871108  or  SHAHIDMUHAMMAD258@YAHOO.COM

ERUM BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 36930610  or  ERAMSAMEER42@GMAIL.COM

BABA SNAN TRADING AND SECOND HAND GOODS . EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33281242  or  tajbibi555@gmail.com

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

AMAL WORLD SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33755539  or  AMALMOURABBI@GMAIL.COM

Mashtan Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM

NUGG NUGGAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36617787  or  ALALAWI.HASHEM@GMAIL.COM

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net

Al Raoof  Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

Lakshmi Jewellers  Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  kadarcontracingspc786@gmail.com

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC

ALYAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17766551  or  labeeb.sahad@gmail.com

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM

EFRES LAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33889049  or  EFREEZLAND@GMAIL.COM

Classic Line For Cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36440090  or  JASSIM-ALSHIKH@GMAIL.COM

HEADLINES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 17811118  or  ARWASAYYAR@GMAIL.COM

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39677877  or  SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM

Double Shining W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39487556  or  64923930@QQ.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  MEHRANKHAN213@YAHOO.COM

EL MAIIDA MOROCCAN RESTARUNT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 33942495  or  LETOPDESSTARS@GMAIL.COM

BAHRAIN WATER BOTTLING & BEVERAGES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39633158  or  hr.bwbb@batelco.com

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH

SHINE CLEAN CUT PLUS CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36344488  or  BILAL@SHAHICO.NET

MAX LINE PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 66666460  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

FADHEL ALSAMAHIJI STORAGE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17263331  or  F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

BURSA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17877544  or  almantech1997@gmail.com

Angham Beirut Restaurant and Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17261211  or  mohd.rashdan1@gmail.com

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC

Alhaba Alsowda Herbal Center 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 17230310  or  ALII.TAQI@GMAIL.COM

KHABBAZ UM AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 77055550  or  INFO.BAHRAINTIME@GMAIL.COM

Mohammed Jalal Catering  Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
, suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM

BAHRAIN BLINDS MANUFACTURER 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36555528  or  HBALOOSHI@BAHRAINBLINDS.COM

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MATERIAL CONTROL SPEC 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

ZUHOOR ALMUHARRAQ COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345414  or  TALALABDULKARIEM@YAHOO.COM

THE M RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17252929

SAIFUL GAZI ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM

ASIA STAR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39464191  or  MARYAM.SHAHEEN.BH@GMAIL.COM

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH

HUDSON CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

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

JELLY FISH FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39777647  or  HR@JARADAHFISH.COM

BAHRAIN SOCIETY FOR CHILDREN WITH BEH. & COMM. DIFFICULTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17730960  or  AUTISM@BATELCO.COM.BH

VIOLET AUTO POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 37778877  or  VIOLET_BAH@HOTMAIL.COM

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
, suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM

GRNATA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

NABEEL.FATEMA.AHMED.MOHAMED.NADYA SONS QASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17246190  or  ALITAQADUM@YAHOO.COM

ABDULRAHMAN MOHAMMED ALI   BANAFA 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact
 17222221  or  BAHRAIN@ALREHAB.COM

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

TRUE BLUE TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39669841  or  ASAD2443@HOTMAIL.COM

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM

THE WHITE SKY FOR CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66331100  or  ABDULLAALASTAD@GMAIL.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM

AL-ALAWI DENTAL TECHNOLOGIES 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
, suitably qualified applicants can contact
 39689993  or  MOHANAD72@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33919786  or  KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

Nojo Salon Co. wll 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39721721  or  NOOF@FALKHOR.COM

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM

DOLPHIN LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17230231  or  SANTANAPLAZA100@GMAIL.COM

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33300106  or  hr1@jaradahfish.com

BERKEGLOBAL BUSINESS CONSULTANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 36641841  or  info@berkeglobal.net

ALMAALEM STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17631379  or  MHMA0660@GMAIL.COM

FORCE FRAME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

AL WATAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 39600421  or  AL_SOLTAN86@HOTMAIL.COM

NEW LINE FOR ORGANIZING EXHBITIONS AND CONFRENCES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33353431  or  ISHAQ.RAJABALI@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

LYALY ALAMEERAT LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  ADRAJ1@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

GREEN FAYROOZ HENNA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39027261  or  GREENFAYROOZ80@HOTMAIL.COM

TRANS AM GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 39677257  or  TRANS-77@HOTMAIL.COM
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KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM

BLUPEAKS PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTS ANALYST 
, suitably qualified applicants can contact
 35386221  or  MAAZ_8@HOTMAIL.COM

ALHAN ALBAHRAIN RECORDING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17826611  or  alhanmusic@hotmail.com

LAVANDERIA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 33169704  or  WAL-AL-B@HOTMAIL.COM

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM

ABU HISHAM STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35964429  or  ilyasahmed.ahsc@gmail.com

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com

ALAARAF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33192039  or  ADEL.3373@GMAIL.COM

ALSAFEER HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33881933  or  GULFCERAMIC110@GMAIL.COM

Kuwaiti Bahraini Trading and Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 0  or  MR.ALTEIF1970@GMAIL.COM

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM

NEW GREEN FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33037019  or  MR2037645@GMAIL.COM

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

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234454  or  asoom8@gmail.com

M SAWAR MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 38764458  or  adilbaloch033@gmail.com

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

  DIESEL MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Rona cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39025036  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com

Kyoto Interior Design Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

ALETIHAD SANDWICHES AND FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400364  or  ABBAS.HASSAN.5252@GMAIL.COM

AHNA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39254485  or  sureshp7009@gmail.com

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@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

MUHARRAQ SKY LAUNDERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39666040  or  MOHD.CBB@OUTLOOK.COM

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

Kifah design and printing 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 37222122  or  info@kifahgroup.com

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM

Alhalwen Car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33830138  or  MANSOORAFAF@GMAIL.COM

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
, suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@GMAIL.COM

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

Kyoto Interior Design Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM

Nesma United Limited Co Foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777900  or  FAISALBAMHREZ@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

Barlie House W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38260476  or  771720733@qq.com

SKY VIEW ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17224586  or  SKYVIEWCONTRACT@GMAIL.COM

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

MOHAMMED HASAN ABDULRAHIM MOHAMMED ( HAR ALAHMMAR - 5663 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM

Alshaya trading co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17110202  or  ayman.jafar@alshaya.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

UNION PLASTIC 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact

 17738161  or  MD@UNIONGROUP.CC

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

HAMAD KHALIL BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM

FATIMA HUSSAIN MOHAMMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 33023233  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 33023233  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM

LEVISH CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34569303  or  LEVISH820@GMAIL.COM

Samar chic beauty and fitness center S P C 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39636911  or  SAMEERAMARHOON6@GMAIL.COM

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 33023233  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM

FTWOA AL NAQEB FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33732162  or  NAQEBBH@GMAIL.COM

ALARISH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM

MOHAMED ALI ALI ISA ALFARAJ(WALD ALARAB/7034) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17470215  or  MF22@BATELCO.COM.BH

KHOOSH MESHAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36322255  or  BUTAQI@GMAIL.COM

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17670076  or  wanakkany@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

GEARS GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 33220923  or  YEKAMAL@GMAIL.COM

MARKOR TRADING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35915159  or  SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM

MUZAMMIL ELECTRONIC VIEWS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17215541  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM

ALAFRAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33360305  or  AL-AFRA7@HOTMAIL.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

PHARMASAFE 2 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  REPRESENTATIVE(COMMERCIAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17231328  or  SARI.ALZOUBI074@GMAIL.COM

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM

ALSULTAN GATE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM

Riffa kingdom abayat 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34550634  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM

ALNAJWA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17335780  or  DANISH368@GMAIL.COM

ALJASSER TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17731661  or  ALJASR.TSPT@GMAIL.COM

AL ABTKAR GARAGE TO PAINTING AND DENTING AND MECHANICAL AND ELEC 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
, suitably qualified applicants can contact

 39262929  or  FADELMALLAH@YAHOO.COM

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com

TARQ WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39292801  or  BUSHRAALHASAN191@GMAIL.COM

MEMORIES CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 37773537  or  LT-71@HOTMAIL.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET
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رام اهلل - وكاالت

الفلســـطينية،  الخارجيـــة  وزارة  اعتبـــرت 
أن إصـــرار إســـرائيل على مســـيرة األعالم 
يمثـــل  )األحـــد(،  اليـــوم  إقامتهـــا،  المزمـــع 

“أعمق وأوسع دعوة للتصعيد”.
الحكومـــة  إصـــرار  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
األعـــالم  مســـيرة  علـــى  اإلســـرائيلية 
للقـــدس  واقتحامهـــا  االســـتفزازية 
الشـــرقية وأحيائهـــا أعمـــق وأوســـع دعوة 
للتصعيـــد ولدوامـــة العنـــف فـــي المنطقـــة 
تلبيـــة لإليديولوجيـــا اليمينيـــة الظالميـــة 
المســـتوطنين  وبرامـــج  المتطرفـــة 
التهويدية التوســـعية”. وحملت الخارجية 
الحكومة اإلســـرائيلية “برئاســـة المتطرف 
)رئيس الوزراء( نفتالي بينيت، المسؤولية 
الكاملة والمباشـــرة عـــن انتهاكات وجرائم 

الضفـــة  فـــي  المتواصلـــة  المســـتوطنين 
ســـاحة  بتفجيـــر  تهـــدد  والتـــي  الغربيـــة 
الصـــراع والمنطقـــة برّمتهـــا وتـــؤدي إلـــى 
صراعات دينية ال يمكن السيطرة عليها”.

والجمعة، قرر بينيت، اإلبقاء على مسيرة 
األعـــالم اإلســـرائيلية بالقـــدس الشـــرقية، 

اليوم )األحد(، بمسارها المحدد.
وســـتمر المســـيرة من بـــاب العامـــود، أحد 
أبـــواب البلـــدة القديمـــة، وتمـــر فـــي أزقـــة 
البلدة ويتخللها التلويح بأعالم إسرائيلية. 
وتسببت في الكثير من السنوات، باندالع 
وكانـــت  الفلســـطينيين.  مـــع  مواجهـــات 
الشرطة اإلسرائيلية، قد أعلنت أنها قررت 
نشـــر اآلالف مـــن عناصرهـــا فـــي القـــدس 

الشرقية، لتأمين المسيرة.

المستوطنون يقتحمون “األقصى” باألعالم اليوم

كشـــف قيـــادي ســـابق في ميليشـــيات 
الحوثـــي تلقيـــه رســـالة تحذيريـــة من 
محّمـــالً  باغتيالـــه،  تهـــدد  الحوثييـــن 
إياهـــم المســـؤولية كاملـــة فـــي حالـــة 

تصفيته.
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وقـــال 
الســـابق للحوثييـــن صالـــح هبـــرة، إن 
أحد قيادات الحوثي أرســـل له مقطع 
فيديـــو، يتضمـــن تحذيـــره مـــن وجود 
طـــرف ثالث يســـتغل الوضع لالعتداء 

عليه. كما أضاف في منشور بصفحته على “فيسبوك” مخاطبًا الحوثيين، “ال يوجد 
ال طـــرف ثـــاٍن، وال ثالث، أنتم الطـــرف األول والثاني والثالث”، مشـــيرًا إلى محاولة 
قتل ســـابقة طالته والدكتور عبد الكريم جدبان )برلماني حوثي اغتيل في 2013(. 
وقـــال إن هـــذا التحذيـــر ذكـــره بالتهديد للجدبـــان من قبـــل الحوثيين قبـــل اغتياله 
بحوالي أســـبوع أو أســـبوعين. وســـرد القيادي الحوثي هبرة قصة محاولة قتله مع 
جدبـــان العـــام 2008 قائـــالً “اقتحم الحوثيون منزالً كان يســـكن به وطّوقوه من كل 
جانب، وكان حينها جدبان ضيفًا عنده ثم دخلوا وهم يشهرون أسلحتهم في وجهه 
فرفـــض، وقالوا له معنا توجيهات تتضمـــن اعتقال جدبان، فإن رفض فاقتلوه، فإن 

اعترض عليه )أي هبرة( فاقتلوهما معًا”.

الحوثي تهدد أحد قادتها السابقين باالغتيال

قّرر القضاء التونسي حظر 
الســـفر علـــى 34 متهمًا في 
باغتيـــال  تتعلـــق  قضيـــة 
ين،  سياســـيَّ معارَضيـــن 
رئيـــس  اإلجـــراء  وشـــمل 
راشـــد  النهضـــة  حـــزب 
ينتقـــد  الـــذي  الغنوشـــي 

بشـــدة قرارات الرئيس قيس سعّيد. وقالت المتحدثة باسم محكمة والية أريانة 
فاطمة بوقطاية “أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير السفر على جميع 
المتهمين المشـــمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز الســـري”. وأضافت أنه 

“يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي”.
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في 
عملية اغتيال المعارَضين اليسارَيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام 2013.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الماضي وكانت 
ين الراحلين قـــد عرضت في  هيئـــة الدفـــاع المتكونة مـــن محامين عن السياســـيَّ
مؤتمـــر صحافـــي العـــام 2018 ما قالت إنهـــا أدلة تفيد بوجود تســـتر في عمليتي 
االغتيـــال. ونفـــى حزب النهضة الذي كان في الحكم آنـــذاك تلك االتهامات مرات 
عـــدة. وينتقـــد رئيـــس حـــزب النهضـــة االســـالمي قـــرارات الرئيس قيس ســـعّيد، 

ويعتبرها “انقالبًا على الدستور والثورة”.

تونس: حظر رئيس حزب النهضة من السفر

أمـــس  مجهولـــون،  مســـّلحون  اغتـــال 
)الســـبت(، الفنـــان الليبـــي الشـــهير أحمـــد 
بحـــور أمـــام منزله بمدينـــة صبراتة غرب 
البالد.في التفاصيل، أفادت وسائل إعالم 
محلية أن المســـلحين أطلقـــوا رصاصات 
قاتلـــة على بحور، مباشـــرة بعـــد صعوده 
إلى سيارته، فلفظ أنفاسه داخلها قبل أن 

يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.
وعـــرف الراحل بمواقفه الداعمة للجيش 
الليبـــي، من خالل أغاٍن أشـــاد من خاللها 
بمعاركـــه ضد اإلرهـــاب. ووجـــّه الليبيون 

أصابـــع االتهـــام إلى تنظيم داعـــش بالتورط بالجريمـــة، خصوصًا بعد رصد 
تحـــركات علنيـــة لعدد من عناصـــره في الفترة األخيـــرة بمدينة صبراتة، ما 
أثـــار مخـــاوف من عودة التنظيـــم إلى المدينة الســـاحلية التي كانت معقلة 

قبل دحره منها العام 2017.
على صعيد آخر، أكد تقرير سنوي لخبراء األمم المتحدة حول ليبيا والذي 
تـــم تقديمه أخيرًا إلـــى مجلس األمن، أن حظر األســـلحة األممي على ليبيا 
المفـــروض منـــذ العام 2011 “اليـــزال غير فعـــال”. وأكد التقرير أن “القســـم 

األكبر من األراضي الليبية اليزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.

اغتيال فنان ليبي ُيعرف بمواقفه الداعمة للجيش الليبي

مقتل 18 مسلحًا من حزب 
العمال الكردستاني

أمــس  الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
تنظيم  من  مسلحًا   18 تحييد  )السبت(، 
العملية  في  الكردستاني،  العمال  حــزب 

العسكرية ألنقرة بجبال شمال العراق.
الجيش  إن  بيان،  ــوزارة في  ال كما قالت 
التركي قتل المسلحين بواسطة طائرات 
مسيرة. وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت 
تركيا عملية “ قفل-المخلب” ضد معاقل 
الــكــردســتــانــي في  الــعــمــال  تنظيم حــزب 
باسيان  وأفشين  والـــزاب  متينا  مناطق 

شمال العراق.

عمليات لنزع األلغام بمحيط كييف... و“الجنائية” تدعو للتعاون في التحقيق

روسيا تسيطر على ليمان األوكرانية واشتداد المعارك بدونباس
أمـــس  الروســـي  الجيـــش  أكـــد 
ليمـــان  بلـــدة  علـــى  ســـيطرته 
اإلســـتراتيجية في شرق أوكرانيا 
والتـــي تعتبـــر معبرًا إلـــى مدينَتي 
وكراماتورســـك  سلوفيانســـك 

الرئيسيتين.
وقالـــت وزارة الدفـــاع فـــي بيـــان 
المشـــتركة  العمليـــات  “عقـــب 
جمهوريـــة  ميليشـــيا  لوحـــدات 
والقـــوات  الشـــعبية  دونيتســـك 
حـــررت  الروســـية،  المســـلحة 
بلـــدة ليمـــان تمامـــًا مـــن القوميين 
إعالنـــًا  مؤكـــدة  األوكرانييـــن” 
فـــي اليـــوم الســـابق لالنفصالييـــن 

الموالين لموسكو.
أمـــس  الروســـي  الجيـــش  أعلـــن 
أنـــه نفـــذ بنجـــاح تجربـــة جديـــدة 
لصـــاروخ كـــروز فـــرط صوتي من 
طـــراز “زيركـــون”. وأفـــادت وزارة 
الصـــاروخ  أن  بيـــان  فـــي  الدفـــاع 
فرقاطـــة  مـــن  أطلـــق  “زيركـــون” 
األدميـــرال غورشـــكوف فـــي بحر 
بارنتـــس فـــي اتجـــاه هـــدف فـــي 
ميـــاه البحر األبيض فـــي المنطقة 

القطبية الشمالية.
وأضاف المصدر أن الهدف الواقع 
علـــى مســـافة ألف كلم “اســـتهدف 

بنجاح”.
وفـــي هـــذه االثناء، انشـــغل نازعو 
قذائـــف  باســـتخراج  األلغـــام 
بحيـــرة  ميـــاه  مـــن  وصواريـــخ 
هورينـــكا فـــي ضواحـــي العاصمة 
األوكرانّيـــة قبـــل افتتـــاح موســـم 

الصيف.
واستخرج هؤالء عشر مقذوفات 
المعـــارك  مخّلفـــات  مـــن  ثقيلـــة 
العنيفـــة التـــي شـــهدتها المنطقـــة 
الواقعـــة علـــى خطـــوط المواجهة 
بين الجنود الروس واألوكرانيين.

فـــي  بالوضـــع  يتعلـــق  فيمـــا 
حاكـــم  أفـــاد  سيفيرودونيتســـك، 

لوغانســـك ســـيرغي غايـــداي عبر 
حســـابه علـــى تلغـــرام أن “القصف 
الروســـي  الجيـــش  مســـتمّر... 

ببساطة يدّمر المدينة”.
وذكـــر أن الجيـــش الروســـي دخل 
تكبـــد  حيـــث  المدينـــة  ضواحـــي 
“خســـائر فادحـــة”، فيمـــا تواصـــل 
محاوالتهـــا  األوكرانيـــة  القـــوات 

لطرد الروس من فندق.
القـــوات  أن  أكـــد  غايـــداي  لكـــن 
الروســـية والمقاتلين االنفصاليين 
سيفيرودونيســـك”  يقطعـــوا  “لـــم 
بـــل مـــازال مـــن المحتمـــل إيصال 

مساعدات إنسانية.
بالفيديـــو،  اليوميـــة  فـــي رســـالته 
اتهم زيلينســـكي موسكو بارتكاب 

دونبـــاس،  فـــي  جماعيـــة”  “إبـــادة 
مؤكـــدًا أن القوات الروســـية تقوم 
“بعمليـــات ترحيل” و”قتل جماعي 

للمدنيين”. 
الدبلوماســـي،  الصعيـــد  وعلـــى 
أجرى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
االلمانـــي  والمستشـــار  ماكـــرون 
أوالف شـــولتس مكالمـــة هاتفيـــة 
الروســـي  الرئيـــس  مـــع  مطولـــة 
فالديميـــر بوتين، طلبا منه خاللها 
الدخـــول في “مفاوضات مباشـــرة 
األوكرانـــي  نظيـــره  مـــع  جديـــة” 
فولوديميـــر زيلينســـكي، وإطـــالق 
سراح 2500 مقاتل أوكراني كانوا 
متحصنين في مجمع آزوفســـتال 
الصناعـــي فـــي ماريوبـــول وباتوا 

أسرى حرب لدى القوات الروسية.
وفي الهاي )هولنـــدا( دعا المدعي 
العـــام للمحكمة الجنائيـــة الدولية 
كريم خـــان، روســـيا إلـــى التعاون 
فـــي التحقيـــق الـــذي فتحـــه بعـــد 
أربعة أيام من بدء الغزو الروسي، 
في جرائم حرب وجرائم مفترضة 
ضد اإلنســـانية يعتقد أنها ارتكبت 

في أوكرانيا.
وروســـيا وأوكرانيا ليستا عضوين 
فـــي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
اختصـــاص  قبلـــت  كييـــف  لكـــن 

المحكمة.
وتســـتمر الحرب في بقيـــة أنحاء 
قيـــادة  كتبـــت  فقـــد  أوكرانيـــا. 
الجنـــوب فـــي الجيـــش األوكراني 
علـــى فيســـبوك أمـــس أن روســـيا 
حشـــدت ثالثيـــن دبابة مـــن طراز 
“تـــي62-” وآليـــات مدرعـــة أخـــرى 
ومنظومـــات صواريـــخ غـــراد في 
منطقـــة خيرســـون )جنـــوب( التي 

تقصفها مروحيات.
وأعلنـــت وكالـــة األنبـــاء الروســـّية 
عـــن هيئـــة  نقـــالً  الســـبت  “تـــاس” 
لروســـيا  المواليـــة  الموانـــئ  إدارة 
إلـــى  دخـــول أول ســـفينة شـــحن 
جنـــوب  فـــي  ماريوبـــول  مينـــاء 
شـــرق أوكرانيا. وتعّرضت المدينة 
لثالثـــة  للقصـــف  اإلســـتراتيجّية 
عليهـــا  تســـيطر  أن  قبـــل  أشـــهر 
القوات الروســـّية نهائيًا األســـبوع 

الماضي.
وعّلقـــت البحرّيـــة األوكرانّية على 
بأّنـــه  اإلعـــالن  واصفـــة  فيســـبوك 
“تالعـــب” ألّن مجموعـــات الســـفن 
الروســـّية “تواصـــل منـــع المالحـــة 
المدنّيـــة فـــي ميـــاه البحر األســـود 
و بحـــر آزوف، متجاهلـــة قوانيـــن 

المالحة الدولّية”.

موسكو، كييف - وكاالت

القدس - وكاالت

قتـــل فتـــى فلســـطيني فـــي الخامســـة 
اإلســـرائيلي  الجيـــش  بنيـــران  عشـــرة 
قـــرب بيـــت لحـــم فـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة على ما أعلنـــت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأوضحـــت 
غنيـــم  ســـعيد  محمـــد  زيـــد  “الطفـــل 
توفـــي إثـــر إصابتـــه الجمعـــة برصاص 
االحتـــالل الحـــي فـــي الرقبـــة والظهـــر” 
فـــي المستشـــفى متأثـــرا بجروحـــه. و 
قـــال الجيـــش اإلســـرائيلي إن جنـــوده 
تعرضوا لرشـــق بالحجـــارة والزجاجات 
الحارقة عندما كانـــوا يقومون بدورية 
فـــي بلـــدة الحضـــر جنـــوب بيـــت لحم.  
وأضاف “ألقى المشـــتبه فيهم الحجارة 
الجنـــود  علـــى  الحارقـــة  والزجاجـــات 
معرضين حياتهم للخطر مما استدعى 
ردا مـــن الجنود بالرصـــاص الحي. وقد 

رصد مصاب” واحد.

الشـــرطة  اعتقلـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
اإلســـرائيلية، أمس، ثالثة ناشطين من 
حركة “السالم اآلن” الحقوقية، ومنعت 
مســـيرة شارك فيها المئات من أنصارها 
مـــن التوجه إلحدى البؤر االســـتيطانية 
المحتلـــة  الغربيـــة  الضفـــة  شـــمالي 
إلخالئهـــا.وكان مـــن المقـــرر أن تنطلـــق 
مســـيرة للحركة اليســـارية التي تنشط 

في رصد االستيطان من مدينة “روش 
هاعين” وســـط إســـرائيل مع شاحنتين 
تقـــالن على متنهمـــا جرافتيـــن إلخالء 
بؤرة “حومش” االستيطانية، وفق قناة 

“كان” الرسمية.
واعترضت الشرطة اإلسرائيلية طريق 
ناشـــطيها  مـــن   3 واعتقلـــت  المســـيرة 

بينهم قائدي الشاحنتين”.

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل 3 نشطاء بـ“السالم اآلن”

استشهاد فتى فلسطيني بالضفة الغربية
طهران، دبي - وكاالت

أعلنـــت إيـــران توقيف ناقلتي نفط يونانيتيـــن في مياه الخليج، 
في خطوة تأتي وسط توتر مع أثينا على خلفية إعالن األخيرة 
أنها ستسّلم الواليات المتحدة، نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة 
تحتجزها.وســـارعت اليونان الى اتهام إيران بـ”القرصنة”، داعية 

مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية اإلسالمية.
و أعلـــن الحـــرس الثـــوري أن بحريتـــه “أوقفـــت ناقلتـــي نفـــط 
يونانيتيـــن بســـبب مخالفات ارتكبتهما في الخليـــج “.ولم يحدد 

الحرس طبيعة المخالفات.
فيهـــا  شـــاركت  العمليـــة  أن  اليونانيـــة  الخارجيـــة  وأوضحـــت 

مروحيات قامت بإنزال عناصر مسّلحين الى متنهما.
وأشـــارت الى أن إحـــدى الناقلتين “دلتا بوســـايدون” كانت تبحر 
في المياه الدولية، فيما حين كانت الثانية التي لم تذكر اسمها، 

موجودة على مقربة من السواحل اإليرانية.
وأفادت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة 
تحديـــد عـــدد البحـــارة اآلخرين علـــى متنهمـــا. وأكـــدت أن أثينا 

أبلغت االتحاد األوروبي والمنظمة البحرية الدولية بالحادث.
مـــن جهة أخرى، قتل شـــرطي وجرحت زوجتـــه برصاص أطلقه 
مســـلحون علـــى ســـيارتهما فـــي محافظة سيســـتان بلوشســـتان 
بجنوب شـــرق إيران، حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية أمس.

ونقلـــت وكالـــة )إرنـــا( عـــن خداباخـــش بكيرشـــاهي نائـــب حاكم 
منطقـــة دلغـــان قولـــه إن الهجـــوم وقع  علـــى طريق يربـــط بلدة 
دلغان بطريق إيرانشـــهر. وتحدث عن مقتل النقيب في الشرطة 
عباس رهنجام، موضحا أن زوجته التي أصيبت برصاصة ُنقلت 

إلى المستشفى لتلقي العالج.
الـــى ذلك اســـتخدمت الشـــرطة اإليرانيـــة الغاز المســـيل للدموع 
وأطلقـــت عيارات تحذيرية لتفريق تظاهرة احتجاج في جنوب 
غـــرب البـــالد بعـــد انهيـــار مبنـــى تســـّبب بمقتل 28 شـــخصا.ومع 
اســـتمرار االحتجاجات في إيران والتـــي جابت مختلف مناطق 
البالد خالل األسابيع األخيرة، رأى تقرير أميركي أن تلك الموجة 

ألقت الضوء على ما تواجهه الحكومة اإليرانية من تحّديات.

مقتل شرطي بالرصاص جنوب شرق البالد

إيران تختطف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج

تونس - وكاالت دبي - وكاالت

جانب من آثار المعارك في أوكرانيا

فرق الدفاع المدني تكافح الحرائق 

أنقرة - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مترشحون امتطوا صهوة الحصان الخشبي منذ اآلن
كل الذيـــن قرروا دخـــول االنتخابـــات النيابية والبلديـــة القادمة بينوا 
للمواطـــن أن بأيديهـــم الســـحر األعظـــم والنجوميـــة البعيـــدة والقوى 
الصامتة المخيفة لحل جميع مشاكل ومعاناة المواطنين، بل وبعضهم 
قال بثقة إنه ســـيضع التشريعات والقوانين الالزمة ألية مشكلة تطرأ 
علـــى المجتمع، وســـتكون لـــه اليد الطولى فـــي تغيير حيـــاة المواطن 
تغييرا أساسيا وعميقا في اتجاه آماله الواسعة، حيث إن ترشحه هو 

الطريق الوحيد لسعادة ورخاء المواطن.
القضية ليســـت مجرد اســـتبدال ســـتارة بأخرى، والخروج إلى الناس 
بالخطابـــات والشـــعارات واألوهـــام واألحـــالم، ونصب الخيـــام بموائد 
مليئـــة بأنواع متعددة مـــن األطعمة والمشـــروبات واألحاديث التي ال 
تنتهـــي عـــن قضايا المواطن، بل القضية األساســـية هـــي وضع النقاط 
فوق الحروف المطلوبة تماما، وعدم التطلع إلى الثمرة قبل الشـــجرة 

بعجلة ولهفة.
من ال يملك ثقافة العمل البرلماني والبلدي على مختلف المســـتويات، 
عليـــه االبتعاد عن مضمار هـــذا العمل الوطني الكبيـــر وأن يقبلها على 

نفسه بضمير وطني، ليس عيبا أن أكون تلميذا في المرحلة االبتدائية، 
على أن أكون مدرســـا فاشال ال يفقه أبجديات التدريس، لست وحدي 
مـــن يـــرى هذا الرأي، فهنـــاك آالف غيري من المواطنيـــن على اختالف 
وزنهـــم ومكانتهم، والغريب هناك من يأخذنـــا في اتجاه درامي تغلب 
عليـــه صفة العقل الضائع، ونعني بعض البلديين الذين أثبتوا فشـــلهم 
بتفوق يطمحون في الترشح نيابيا بعد حصولهم على جائزة نوبل في 
القصص الخيالية.. عضو دائرتنا منزو بعيدا عن األعين ألربع سنوات، 
واليوم يريد أن ُتفرد له صفحات الجرائد والمجالت للتحدث كمرشح 
نيابي وفقيه، وكل من حوله عليه الجلوس في أماكن صغيرة هادئة.
مـــن ال يســـتطيع أن يـــؤدي هـــذه الرســـالة، فيجـــب أال يمتطـــي صهوة 
الحصـــان الخشـــبي ويتملكه الغرور، فالعمل البرلمانـــي أو البلدي ليس 
لهوا وكســـب مال وألفاظا ومعانـــي وكتبا وخطابات، بل هو هم ثقيل، 
واألمانـــة الوطنيـــة صلب العمـــل وعمود الرســـالة، واإلخـــالص وإنكار 
الـــذات، ودخـــول أي شـــخص بـــدون ثقافـــة ونزاهـــة ســـتنعكس آثاره 

السلبية على المواطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“بشخطة قلم”
كل مواطـــن يئن ويعاني، وتتعطل مصالحه، هو بســـبب شـــخص لم 
يـــؤد واجبـــه كما يجب، وكما يرضي هللا، فلو كان الحال كذلك، لكان 

الناس بغير حالهم اآلن.
مسؤولون يتعالون على المراجعين، ويتهربون من الناس، ويتجنبون 
المســـاجد واألماكـــن العامة، ليكفوا عن نفســـهم أذى الســـؤال، وأذى 

المطلب، وأذى شرح الحال.
فإذا كان األمر به هذا الضيق عليهم والخنق والتأفف، فلم ال يتركون 
هـــذه المناصـــب من األصل؟ أمـــر غريب وعجيب نراه ونســـمعه من 
النـــاس اليوم، وكل يوم، فالبعض - وأقول البعض - كلما علت رتبته 
الوظيفيـــة ومنصبـــه، وزادت صالحياته، ارتفع معها منســـوب الغبن 

والجبن، وضعف أخذ القرار، “بشخطة قلم”.
كلما ارتفع نجمه، أصبح أكثر ابتعادًا عن الناس، وأكثر خوفًا وارتعادًا 
من مالقاتهم، تحت ذريعة الحذر من عدم منح الفرصة للمتربصين، 
ممـــن يبحثـــون وينبشـــون الـــزالت عنـــه هـــو، “عشـــان يطيرونـــه من 
الكرســـي”، والحل هو وقف أخذ القرارات، والتأني بها حتى إشـــعار 

آخر.
الجبـــن في هذه المواقف الحرجة، إشـــكالية كبيرة ال يدفع ضريبتها 
إال البســـطاء مـــن الناس، حين تغلـــق األبواب فـــي وجوههم، وحين 
تختفـــي الحلـــول، وحيـــن يتصـــدد عنهـــم صاحـــب الحـــل، ويكـــون 
مرتعدًا من الســـؤال والطلب، وكأن أبـــواب جهنم قد فتحت له على 

مصراعيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كم مسؤوال من هذه الشاكلة قابلتم، 

ورأيتم؟ وما الحل من وجهة نظركم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أقلعوا عن تعاطي التبغ

يـــودي التبـــغ بحياة أكثر من 8 ماليين نســـمة ســـنويا، من بينهم أكثر 
من 7 ماليين يتعاطونه بشكل مباشر، و1.2 مليون يتعرضون له من 
دون اختيارهـــم؛ وعليه فإن المســـؤولية تقع علـــى عاتق الحكومات 
التخاذ إجراءات حازمة لمعالجة كارثة التدخين وتداعياته الصحية 

واالجتماعية والبيئية واالقتصادية الهائلة التي يتسبب بها.
مئـــات الســـموم التي ينفثهـــا دخان التبغ فـــي صـــدور المدمنين تبدأ 
بإتـــالف الرئتين بحســـب منظمة الصحة العالميـــة؛ فتوقف التقنيات 
الطبيعية التي تنقي الهواء في المجاري التنفســـية، ما يســـمح لهذه 
السموم بالوصول للرئتين بسهولة أكبر، فتقل كفاءة الرئة، وتنخفض 
القدرة على التنفس الصحيح بســـبب التضخم الناشـــئ في الشـــعب 
الهوائية. هذا ليس كل الضرر، فالدمار الذي يعيثه التدخين في جسد 
المدخـــن يتعـــدى ذلك بكثير حيـــن يصاب المدخنون بســـرطان الرئة 
وأمـــراض الجهاز التنفســـي المزمنة والســـل الرئوي وأمـــراض القلب 

وتصلب الشرايين الذي يقود بهم إلى الوفاة في نهاية المطاف.
على الحكومات العمل بجدية للتنفيذ السريع التفاقية منظمة الصحة 
العالميـــة االطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ والحد من أضـــرار تعاطي 
التبغ بالتوقف عن اســـتيراده كلما كان ذلـــك ممكنا، وزيادة الضرائب 
المفروضة على التبغ بشكل أكبر، ومنع التدخين في األماكن العامة، 
وحظر بيع التبغ للقصر من األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين الثالثة عشـــرة والســـابعة عشـــرة، وزيادة الرقابة على مواقع بيع 
وشراء السجائر، كما ينبغي على الحكومات حظر الترويج واإلعالن 
للتبـــغ وتعاطي النيكوتين، وتنشـــيط دور اإلعـــالم المحلي والعالمي 
لمكافحـــة التدخيـــن والحث علـــى اإلقالع عنه وبيـــان مخاطره على 
الفـــرد والمجتمع من المدخنين وغيـــر المدخنين. لم يفْت األوان بعد 
على المدخنين الذين قرروا اإلقالع عن تعاطي التبغ إلنقاذ أرواحهم 
وأرواح من حولهم. إن وظائف الرئة تتحســـن في غضون أسبوعين 
من التوقف عن استهالك التبغ، ما يعكس بعض األضرار التي لحقْت 
بهـــا، وكلمـــا أســـرع المدخـــن باإلقالع عـــن التدخين كلمـــا قلت فرص 

اإلصابة بأمراض الرئة المزمنة.
إن التدخين ســـبب رئيسي لإلصابة باالعتالالت الصحية، وانخفاض 
المناعـــة وتدنـــي مســـتوى دخل األســـرة، وتلوث الهـــواء، واضطراب 
العالقات االجتماعية، والعنف األسري واالجتماعي، واحتمال تفشي 
الجرائم كالســـرقة واالعتداء الجســـدي بغية حصول المدمنين على 

التبغ رغم الظروف والمخاطر.

هدى حرم
اطلعُت فـــي إحدى المجالت األجنبية المتخصصة في نشـــر القصص 
ْور الذي يمكـــن أن يلعبه قائد  اإلداريـــة الكثيـــرة والمتنوعـــة، على الـــدَّ
الِفَرق اإلدارية في تحقيق األهداف، وكان من المثير بالفعل في نتائج 
الدراسة أن هناك نسبة ال بأس بها من المديرين لم يتمكنوا من التعرف 
علـــى األهداف الحقيقيـــة لوظيفتهم، وفشـــلوا في تســـجيلها وِذْكرها 

عندما ُطلب منهم ذلك في مقابلة شخصية مع كبار االستشاريين!
بعـــض هـــذه المؤسســـات ُتذكر في قصـــص النجاح المبهـــرة؛ إذ تعطي 
دروســـًا في كيفية النهوض بالمؤسسة، وانتشالها من حالة الفشل إلى 
حالة النجاح، وبعضها اآلخر يرســـم صورة عكسية، صورة الفشل بعد 
النجـــاح.. وفـــي الحالتين فإنـــك أيها المطلع على أخبـــار هذه وتلك لن 
تعدم نفعًا، فتأخذ من األولى أسباب النهوض بعد الفشل فتتبع النهج 

الذي سارت عليه، ومن األخرى أسباب الفشل فتتحاشاها.
عزيـــزي القـــارئ، من بيـــن القصص التـــي اخترتها لك من تلـــك المجلة 
قصـــة تتحـــدث عن ما ُيعـــرف إداريا بــــ “المدير الموســـوس”، ويمكنك 
التعرف عليه بكل يســـر وســـهولة، فتراه يهجم عليك فجأة ليتأكد من 
وجودك في المكتب، أو يوظف أحد األشـــخاص المتعطشـــين للترقية 
علـــى حســـاب أذيـــة اآلخريـــن لينقـــل لـــه األخبار مـــن هنا وهنـــاك، ولو 
استطاع أن يجعل حول رسغك سوارا يترقبك من خالله لما تردد في 

ذلك أبدا! المشـــكلة كما تنقل الدراســـة أن مثل هؤالء المديرين الذين 
يشـــككون فـــي والء فريقهـــم تجدهم ال يلتزمون بوقـــت الدوام، وهم 
أول من يخالف ذلك! بل إنهم آخر من يصل إلى موقع العمل والجميع 

يعرُف ذلك.
تأّكـــْد أن مثـــل هذه األمثلة من اإلداريين ال يكون همهم تطوير العمل، 
أو ابتكار طرق جديدة تتناســـب ومراحل النمو المؤسســـي، بل يبقون 
على قالبهم القديم؛ ألنهم حقيقة ال يملكون أدوات التغيير والتطوير. 
لقـــد كانت قائدة الفريق أقل األعضاء مؤهالً، لكنها تحاول أن تعّوض 
هذا النقص بالتظاهر بإحكام سيطرتها على الموظفين، والتشديد في 
مواعيـــد حضورهـــم وانصرافهـــم فقط، حتى وصل بهـــا الحال إلى أن 
يكون شغلها الشاغل تحركاتهم بين المكاتب، ووجوب أخذ اإلذن عند 
أي تحـــرك، وخلصت الدراســـة إلـــى أن من أكثر المصائـــب التي نبتلي 
بهـــا في مؤسســـاتنا وجود مديـــر للفريق تكون مهمتـــه الكبرى واحدة 
فقـــط، تلـــك المهمـــة التـــي ال تحتاج إلى مؤهـــالت عاليـــة، وال مهارات 
قياديـــة، وهـــي: مهمة التأكد مـــن حضور أعضاء الفريـــق وانصرافهم! 
إنهـــا المهمة العظيمة التي تســـمح للقائـــد أن يذهب إلى بيته ويتناول 
غـــداءه، ويقول بكل فخر: حســـنًا، لقـــد أنجزت مهمتـــي اليوم بنجاح! 

ودمتم بخير.

عباس العمران

مديرة بمهمة واحدة فقط!

كنت أشـــاهد حفل توزيع جوائـــز المعرض الدولي للعلوم والهندســـة، 
“معـــرض ايســـف 2022” الـــذي يجمـــع دول العالـــم بأســـره ألتفاجأ أن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تحقـــق 16 مركـــزا عالميا أول باكتســـاح 
منقطـــع النظير لطلبة شـــباب تعـــد أعمارهم كأعمار الزهـــور إن أحببنا 
أن نطلـــق عليهـــم ذلـــك، الحقيقـــة أن االهتمـــام بالعلـــوم أمـــر واجـــب 
ال مفـــر منـــه في هـــذا الزمان مع االنفتـــاح التكنولوجـــي الكبير وقرب 
العالم من بعضه، خصوصا بعد اســـتخدام اإلعالم الجديد الذي دمج 
العالم بأسره فأصبح العالم شبه قرية المتناهية األطراف، لذلك كان 
لزامـــا علينا أمـــام هذا الوضوح والعالمية أن نهتـــم بالتطوير والعلوم، 
خصوصـــا أن منطقة الخليج العربي تتوفر بها ســـمات إنتاج األبطال 
والعلمـــاء فال قصور في المادة أو ســـبل الحيـــاة، بل على العكس تعد 
دول الخليـــج مـــن أفضـــل الـــدول التي عملـــت على تحســـين قدرات 

المعيشة لمواطنيها وقاطنيها.
لكـــن الســـؤال الجدير بالطـــرح هو كيف اســـتطاعت المملكـــة العربية 
الســـعودية أن تنافـــس وتنتزع 16 مركـــزا من فم أكثر الـــدول تقدما، 
وددت لـــو أن وســـائل اإلعالم الخليجية كاملة قـــد ألقت الضوء على 
هـــذا الخبر المهم واســـتضافت صناع القرار والمســـؤولين عن هؤالء 
الشباب والشابات، بل وددت أن تقوم وسائل اإلعالم بإجراء لقاءات 
متفرقـــة مـــع صائدي المراكز األولى وذويهم حتى نتعلم ســـر الخلطة 

منهم، وكيف وصلوا لهذا المستوى الباهر حقا.
إن فـــوز المملكـــة العربية الســـعودية لهـــو محفل كبيـــر وغبطة مميزة 
لقلوبنا ونود لو تتم إقامة فعاليات لتبادل األقران بيننا وبينهم حتى 
نبـــث روح التنافـــس واإليثـــار ونتعلـــم من أولئـــك كيف يكـــون العزم 

والمثابرة على النصر واقتناص المراكز األولى بكل جدارة.

سمر األبيوكي

ماذا فعلت المملكة العربية السعودية؟



تــعــاقــد نــــادي مــضــر الـــســـعـــودي مع 
الــيــد  لــكــرة  األول  مــنــتــخــبــنــا  العــــب 
في  صــفــوفــه  ليمثل  حبيب  محمد 
38 لألندية أبطال  الخليجية  بطولة 
دولة  في  إقامتها  والمقرر  الكؤوس 

الكويت مطلع الشهر المقبل.
ــن نــــــادي مـــضـــر الــــــذي ســبــق  ــ ــل وأعــ
لالعب أن ارتدى قميصه في أعوام 
رسميا،  الصفقة  إتــمــام  عــن  سابقة، 
حبيب  ينخرط  أن  المنتظر  مــن  إذ 

انتهاء  عقب  الــســعــودي  الفريق  مــع 
في  الوطني  منتخبنا  مع  مشاركته 
المقامة  الخليجية  ــعــاب  األل دورة 

حالًيا بالكويت.
ــدايــة لــلــدولــي  ــب وســتــكــون ضــربــة ال
حــبــيــب مـــع مــضــر بــمــواجــهــة سفير 
ذاتها  البطولة  في  البحرين  مملكة 

فريق النجمة يوم االثنين 6 يونيو.
ــعــب بــالــمــوســم  ــد ل ــان حــبــيــب قـ ــ وكـ
القادسية  نــادي  بصفوف  المنصرم 
الكويتي بجانب زميله الدولي أحمد 

المقابي.

“مضر” السعودي يتعاقد مع الدولي حبيب لـ”الخليجية”

اللجنة اإلعالمية

االثــقــال  لــرفــع  البحريني  االتــحــاد  ادارة  مجلس  رئــيــس  شـــارك 
إسحاق إبراهيم إسحاق في االجتماع التنسيقي بين االتحادات 
القارية بعد الدعوة التي تلقاها من االتحاد الدولي لرفع االثقال 
العاصمة  فــي  والمقامة  االثــقــال  لــرفــع  أوروبـــا  بطولة  لحضور 

االلبانية تيرانا. 
 وترأس االجتماع الدكتور مايكل ايراني رئيس االتحاد الدولي 
لرفع األثقال بحضور محمد جلود الشمري األمين العام لالتحاد، 
خوسيه كوينونيس نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس االتحاد 
لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  بينخه  ويليام  االثــقــال،  لرفع  األمريكي 
مهلهل  خالد  المهندس  الكولمبي،  االتــحــاد  ورئــيــس  األمريكي 
العام  الدين األمين  رئيس االتحاد اإلفريقي لرفع االثقال، منار 
لالتحاد األفريقي، أنطونيو كونفليتي رئيس االتحاد األوروبي 
لرفع االثقال، الدكتور ميالن ميهايلوفيتش األمين العام لالتحاد 
األوروبي لرفع االثقال والدكتور ستريت حساني أمين صندوق 

االتحاد األوروبي.
  وخالل االجتماع تم استعراض جدول أعمال االجتماع الذي 
االثقال  بتطوير رياضة رفع  الخاصة  النقاط  العديد من  تضمن 
استعراض  إلــى  إضافة  والفنية،  اإلداريـــة  بمكوناتها  واالرتــقــاء 

جهود اإلتحاد الدولي الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في 
مسيرة رفع األثقال العالمية على كافة المستويات عالوة على 
تعزيز الشراكة بين االتحادات الدولية، وبما يصب في تحقيق 

التنمية المرجوة ألركان اللعبة على الساحة العالمية.
أهمية  على  إســحــاق  إبــراهــيــم  إســحــاق  أكــد  المناسبة  وبــهــذه   
للسنوات  العمل  استراتيجية  تحديد  فــي  المنعقد  االجــتــمــاع 
والتي  الــرائــدة  الــمــبــادرات  من  العديد  تتضمن  والتي  المقبلة، 
أن  مــؤكــدًا  األثــقــال  رفــع  ريــاضــة  فــي مصلحة تطوير  ستصب 
واالتحادات  االثقال  لرفع  الدولي  االتحاد  بين  الوثيق  التعاون 
التطور  لتحقيق  األمــثــل  السبيل  سيكون  والوطنية  الــقــاريــة 

المنشود.

بناًء على الدعوة التي تلقَّاها من االتحاد الدولي

إسحاق يشارك باجتماع االتحادات القارية لرفع األثقال

جانب من مشاركة إسحاق إبراهيم

وزارة شؤون الشباب والرياضة

والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة  انهت 
 “ شركة  من  بدعم  الفريج  ملعب  انشاء 
ONE% “ احدى الشركات التابعة لشركة 
دمستان،  منطقة  في  القابضة  القصيبي 
وذلك ضمن الجهود التي تبذلها من أجل 
الــجــودة  ذات  المالعب  مــن  عــدد  توفير 

العالية في قرى مدن المملكة. 
الشباب  شــؤون  وزارة  مسؤولو  وقــص   
ــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة  والـــريـــاضـــة وال
ويحمل  الملعب  بافتتاح  إيذانا  الشريط 
شعار “ ONE% “ احدى الشركات التابعة 
قدمت  التي  القابضة  القصيبي  لشركة 
دعما إلنشاء الملعب الذي سيخدم منطقة 
شباب  احتضان  على  وسيعمل  دمستان 
المنطقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في 
شغل  على  والعمل  األلــعــاب،  من  العديد 
ممارسة  عبر  الشباب  لدى  الفراغ  أوقات 

الرياضة بصورة منتظمة. 

القصيبي  فــواز  قــال  المناسبة  وبهذه   
رئيس مجلس إدارة القصيبي القابضة 
ــاع الــشــبــابــي  ــقـــطـ ــم الـ ــدعـ “ نــفــتــخــر بـ
والمساهمة  المملكة  فــي  والــريــاضــي 
بن  ناصر  الشيخ  رؤيــة سمو  دعــم  في 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد 
الشباب  لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
ــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ل
البحرينية والرامية الى تحقيق التطور 
والرياضة  الشباب  لقطاعي  المنشود 

في المملكة”.

رئيس الشركة: نفتخر بدعم القطاع الشبابي والرياضي

افتتاح مالعب الفريج بدعم من القصيبي القابضة

جانب من االفتتاح 

علي قرينيس يحقق الميدالية البرونزية

حــرم ُمــدرِّبــًا لُحــرَّاس المــارونــي

بطولة الشارقة التأهيلية لأللعاب البارالمبية اآلسيوية

نظراً الكتسابه الخبرة الميدانية الكبيرة

من  قرينيس  بـــدر  عــلــي  البحريني  الــالعــب  تمكن 
بطولة  منافسات  في  البرونزية  الميدالية  تحقيق 
االَسيوية  البارالمبية  لأللعاب  التأهيلية  الشارقة 
العــبــًا   46 فــيــهــا  يــشــارك  الــتــي   ،”2022 “هــانــغــتــشــو 
يمثلون11  العزيمة،  ذوي  األشــخــاص  مــن  والعــبــة 
اليابان،  إيــران،  الهند،  “البحرين،  آسيوية، هي  دولة 
كازاخستان، الوس، منغوليا، نيبال، الفلبين، تايالند، 

أوزباكستان “. 
من  بحريني  العــب  أول  قرينيس  الالعب  ويعتبر   
ذوي العزيمة يحقق ميدالية على مستوى آسيا في 
االلعاب القتالية ويدخل التصنيف الدولي في لعبة 
منصة  اعتلى  الذي  الوحيد  والعربي  الباراتيكواندو 
فرصة  الميدالية  له  وتتيح  البطولة،  في  التتويج 
في  البارالمبية  اآلســيــويــة  االلــعــاب  ــدورة  لـ الــتــأهــل 
الصين التي ستشهد ألول مرة دخول الباراتيكواندو 
في دورة األلعاب اآلسيوية والتي تعتبر نقطة مهمة 
البارالمبين  لالعبين  اإلعــداديــة  المحطات  وإحــدى 
للمشاركة في دورة األلعاب البارالمبية باريس 2024. 
في  األول  المصنف  الــالعــب  ضــد  قرينيس  ولعب   
الهند حيث فاز  الــوزن نفسه من دولــة  البطولة في 
قرينيس على العب الهند بفارق النقاط ليتفوق عليه 

الذي  أوزباكستان  العب  النهائي  النصف  مبارة  في 
كازاخستان  العب  ضد  البطولة  فضية  على  حصل 

الذي حصد الذهب. 
الوطني  المنتخب  مدربة  قالت  آخــر،  جانب  ومــن   
بتحقيق  الــبــنــعــلــي”ســعــداء  فــجــر  لــلــبــاراتــيــكــوانــدو 
رصيد  فــي  أخـــرى  آسيوية  بــاراتــيــكــوانــدو  ميدالية 
مرة  الدولي ألول  التصنيف  قائمة  المملكة ودخول 

خالل  اإلعــداد  في  واجهناها  التي  التحديات  رغــم 
وقت قصير جدًا للبطولة “. 

 وقدمت الشكر للمجلس البحريني لأللعاب القتالية 
خليفة  ال  محمد  بــن  سلمان  الشيخ  سمو  برئاسة 
واللجنة البارالمبية البحرينية برئاسة الشيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة على دعمهم في الوصول لهذا 

اإلنجاز.

أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع مدرب 
لــإشــراف على  حـــرام  الــحــراس حسين 
القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريب حراس 
في الموسم الكروي الجديد 2022/ 2023.

وجرى توقيع العقد مساء أمس في مقر 
النادي بجدحفص، بحضور رئيس النادي 
ميرزا أحمد، ومدير الفريق محمد عباس. 
المرمى  ويعتبر حــرم واحــدًا من حــراس 
ــي الــســاحــة  ــوا فـ ــانـ ــن كـ ــذيـ ــمــمــيــزيــن الـ ال
كبيرة  ميدانية  المحلية، ويمتلك خبرات 
اكتسبها من خالل السنوات التي قضاها 
مثل  الــتــي  الــفــرق  بمختلف  مالعبنا  فــي 

وسترة  والبحرين  كالبسيتين  صفوفها 
منتخبنا  بــقــمــيــص  ــده  ــواجـ تـ عـــن  فــضــالً 
الوطني سابقًا، كما أنه قاد تدريب حراس 
مــرمــى فــريــق الــبــســيــتــيــن فـــي الــمــوســم 
الجهاز  ضــمــن  حـــرم  وسيعمل  الــمــاضــي. 
المدرب  بقيادة  الماروني  للفريق  الفني 
األردني إبراهيم حلمي الذي جددت إدارة 
مقبلين،  لموسمين  معه  التعاقد  الشباب 
واستحقاق  بــجــدارة  الفريق  قــاد  أن  بعد 
للصعود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز 
في  ــيــة  ــثــان ال الـــدرجـــة  دوري  بــتــصــدره 
الشباب  نـــادي  وأعــلــن  الــمــاضــي.  الموسم 

أيضًا عن تعاقده مع المدرب مجتبى غلوم 
مع  الــتــوالــي  على  الثاني  للموسم  للعمل 

الفريق األول لكرة القدم مساعدًا للمدرب 
ومحلالً فنيًا للفريق.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

حرم ُيمضي على عقده التدريبي الجديد

Sports@albiladpress.com 14
األحد 29 مايو 2022 - 28 شوال 1443 - العدد 4975

االنتخابات...ونقض العهود !!
لــم يكــن عبًثــا أن تســتضيف البحرين طــوال الســنوات الماضية، 
رئاســة االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة، فلهــا تاريــخ مشــرف مــع 
المحلــي  المســتويين  علــى  بــه  يســتهان  كعــب ال  اللعبــة، وعلــو 
والخارجــي يمتــد إلــى ســنوات طويلــة اتســمت بالعمــل الشــاق 

والمتفاني.
 لكن العبث يا سادة أن تفقد البحرين هذه المكانة في لمح البصر، 
بعــد خســارة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة فــي االنتخابات 
التي جرت أخيًرا على الرئاســة، وشــهدت فوز منافســه الكويتي 
عبدالهــادي الشــبيب الــذي حصــل علــى 10 أصوات مــن أصل 18 
ذهبــت منها 6 أصوات للشــيخ علي بــن محمد وصوتان فّضال أن 

يبقيا في مساحة رمادية!!
أقول ذلك، وأنا أعلم تماًما، أن هذه الخســارة لم تأِت من تقصير 
بــدر مــن الشــيخ علــي بــن محمــد فــي قيادتــه الســتقرار وتطــور 
االتحــاد لمدة 17 عاًما، ســاهم خاللها فــي إيصال االتحاد العربي 
للكــرة الطائــرة إلــى مكانــة مرموقــة، وعمــل بجــد واجتهــاد لكــي 
يحافــظ علــى نجاحــات أســالفه ومنجزاتهــم الرائعــة علــى هــذا 
الصعيد، لكن، ومع األســف الشــديد، لم تعد الكفاءة والنجاح هي 
المعيار الذي من شــأنه أن يحافظ به رؤســاء االتحادات العربية 

على مناصبهم!
لقــد أصبحــت التكتــالت والصفقــات، هــي أكثــر األمــور المحــددة 
لبقــاء هــذا الرئيــس من عدمــه، وأظن أن الشــيخ علــي بن محمد 
خذلــه عــدد ليــس بيســير مــن االتحــادات العربيــة التــي وعدتــه 
بصوتها في االنتخابات، لكنها أخلفت بوعودها، وألســباب لســت 

بصدد سردها في هذا المقال.
حقيقة مؤلمة،  كانت السبب في انحراف المسار الطبيعي لنتائج 
انتخابات االتحاد العربي للكرة الطائرة، وخسارة الشيخ علي بن 
محمــد لكرســي الرئاســة، وبالتالي فقــدان البحرين لمقــر االتحاد 
العربــي الــذي احتضنته لفتــرة تفوق الـ 20 عاًمــا، ليذهب إلى بلد 

آخر!
ها،  ها وُنِجلُّ والعزاء الوحيد أن مقر االتحاد العربي الجديد بلد نحبُّ
وهي دولة الكويت، التي “تمون” علينا كبحرينيين، ونتمنى البنها 
البــار عبدالهادي الشــبيب النجــاح والتوفيق، ففــوزه باالنتخابات 
على حساب البحريني األصيل الشيخ علي بن محمد ال يعني أن 
ننصب له العداء، وإنما علينا التحلي بالروح الرياضية، ودراســة 
أســباب هــذه الخســارة بشــكل علمــي وبعيد عــن العواطف، حتى 
نحافظ على مكتسباتنا ومنجزاتنا على المستوى الرياضي، لعّلنا 
نعّوض في المستقبل القريب ما خسرناه بمكاسب أفضل وأكبر.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

البالد سبورت

“300  بروشوب” تنظم بطولة ملك الصولجانات للبولينغ
بمجموع  جوائز مالية تصل إلى 6800 دينار

ينظم “300 بروشوب”  النسخة السادسة 
السنوية  الــصــولــجــانــات  ملك  بطولة  مــن 
وذلــك  الــمــرح،  أرض  صالة  على  للبولينغ 
بعد أن توقفت البطولة في العام الماضي 
ــا  بــســبــب جــائــحــة وبــــاء فـــيـــروس كــورون
)كوفيد 19(، حيث أعلنت مديرة البطولة 
التسجيل  بـــاب  فــتــح  عـــن  مـــــدارا  مــريــم 
والــمــشــاركــة فــي الــنــســخــة الــجــديــدة من 
في  تنطلق  أن  المقرر  من  التي   البطولة 
حتى  وتستمر  ــقــادم  ال يونيو  مــن  األول 
لمشاركة  وبتوقعات  ذاتــه،  الشهر  من   18
الالعبين والالعبات من  كبيرة من جانب 
دول الخليج العربي كما جرت العادة في 

البطوالت السابقة.
 وتــأتــي هــذه الــبــطــولــة  بــرعــايــة مــن بنك 
المؤسسة  نــاس  وشــركــة  العربي  الخليج 
وجــيــبــك، بــاإلضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة من 

الـــرعـــاة الــداعــمــيــن لــلــبــطــولــة وبــالــتــعــاون 
حيث  للبولينغ،  الــبــحــريــنــي  االتــحــاد  مــع 
للبطولة جوائز  المنظمة  اللجنة  خصصت 
ولغاية  األول  بالمراكز من  للفائزين  مالية 
العشرين بمجموع جوائز وصل إلى 6800 
دينار  بحريني، إضافة إلى عديد الجوائز 

هذه  فــي  للمشاركين  والعينية  اليومية 
ومفاجآت  وجوائز  البطولة،  من  النسخة 

ألول 25 مشاركة في هذه النسخة.
وقالت مدارا “سعداء  بعودة بطولة ملك 
السادسة  النسخة  بإقامة  الصولجانات 
بسبب  االجـــبـــاري  الــتــوقــف  بــعــد  للبطولة 

جــائــحــة كــــورونــــا، ونــســخــة هــــذا الــعــام 
ستكون مختلفة من حيث الجوائز المالية 
المنظمة  اللجنة  خصصتها  التي  والعينية 
ــى الــتــوقــعــات  ــاإلضــافــة إلـ لــلــمــشــاركــيــن، ب
بــمــشــاركــة كــبــيــرة مـــن جــانــب الــالعــبــيــن 
والالعبات  من دول الخليج العربي الذين 

أبدوا رغبتهم في المشاركة”.
“دائــمــًا  ما تحظى بطولة ملك    وتابعت 
جانب  مــن  كبير  بــاهــتــمــام  الــصــولــجــانــات 
ــام نــســعــى إلــى  الــمــشــاركــيــن، وفـــي كــل عـ
تــقــديــم األفـــضـــل والـــبـــروز فـــي الــبــطــولــة 
وهو  مختلفة،  وأفــكــار  جديدة  بخطوات 
برفع  الــبــطــولــة  هـــذه  فــي  عليه  علمنا  مــا 
البطولة،  نظام  واعتماد  الجوائز  مستوى 
وتــقــديــم الــتــســيــهــالت لــلــمــشــاركــيــن من 
والعربية  الخليجية  الجنسيات   مختلف 

واألجنبية”.

اللجنة اإلعالمية

مريم مدارا

سبورت



التقـــى رئيـــس اللجنة األولمبيـــة الكويتية 
الشـــيخ فهـــد ناصر صباح األحمـــد الصباح  
باإلعالمييـــن المشـــاركين بـــدورة األلعـــاب 
الخليجيـــة الثالثـــة التي تســـتضيفها دولة 
الكويـــت الشـــقيقة حتى 31 مايـــو الجاري 
وذلـــك بالمركـــز اإلعالمي بفنـــدق هيلتون 
جراند إن األفنيـــوز بحضور رئيس اللجنة 
مـــن  وعـــدد  الســـهلي  ســـطام  اإلعالميـــة 
اإلعالميين مـــن ممثلي الـــدول الخليجية 

الشقيقة.
واســـتقبل الشيخ فهد ناصر صباح األحمد 
باللجنـــة  اإلعـــالم  قســـم  رئيـــس  الصبـــاح 
األولمبيـــة حســـن علـــي والوفـــد اإلعالمي 
ونّوه بالحصاد الكبير لمملكة البحرين في 
جدول الترتيب العـــام للميداليات الملونة 
وحلولهـــا فـــي المركـــز الثاني متمنيـــًا لكل 
المنتخبات البحرينية والخليجية التوفيق 
اإلعالميـــة  بالتغطيـــة  مشـــيدًا  والنجـــاح، 
البحرينـــي  اإلعالمـــي  للوفـــد  المتميـــزة 

وانتشاره في المالعب والصاالت.
الصبـــاح  ناصـــر  فهـــد  الشـــيخ  وأشـــاد   
بالجهـــود التـــي يبذلها اإلعالمييـــن لنجاح 
الـــدورة وأثنـــى علـــى جميـــع اإلعالمييـــن 
مـــن صحافيين ومصوريـــن فوتوغرافيين 
ي وســـائل التواصل  وفيديـــو واختصاصيِّ
االجتماعـــي مؤكدًا أن الدور الذي يقوم به 
اإلعالمييـــن بمختلف فئاتهم شـــكل عامل 
أساســـي لنجاح الدورة وإظهارها بالشكل 

الالئق والمتميز.
وأثنـــى علـــى الحضـــور اإلعالمـــي الكبيـــر 
المشـــاركة  الخليجيـــة  الـــدول  قبـــل  مـــن 
لتســـجل رقمًا كبيرًا يعكـــس نجاح الدورة، 
مضيفـــًا “إننـــا فرحون بمشـــاركة األشـــقاء 
ة  الخليجييـــن والفـــوز الحقيقـــي هـــي اللمَّ
الخليجيـــة وتجمعنـــا تحـــت ســـقف واحد 
بـــروح رياضيـــة ذهبيـــة وتنافـــس أخـــوي 
شـــريف بعد فتـــرة التوقـــف الطويلة التي 
طالـــت جميـــع األنشـــطة الرياضية بســـبب 

جائحة كورونا... “.
 وأشـــار الشـــيخ فهد ناصر الصباح إلى أن 
اللجنـــة المنظمـــة ســـتقيم تنظيـــم الـــدورة 
الخليجيـــة مـــن جميع النواحي وســـتكون 
والســـلبيات  لإليجابيـــات  دراســـة  هنـــاك 
موضحـــًا أن هـــذه الـــدورة تعتبـــر بروفـــة 
الســـتضافة الكويـــت للعديد مـــن الدورات 
اإلقليميـــة والقاريـــة المقبلـــة، مؤكـــدًا على 
أهميـــة التركيـــز على األلعـــاب الفردية في 
ظـــل ما تحظى بـــه كرة القدم مـــن اهتمام 

كبير وباقي األلعاب الجماعية.
وأكد علـــى أهمية االهتمـــام باألكاديميات 
الرياضيـــة وباألخص فـــي األلعاب القتالية 
لتخريـــج كوكبـــة مـــن األبطـــال القادريـــن 
علـــى حمـــل لـــواء الرياضـــة الخليجية في 
مختلف الدورات الخارجية، كما أشار إلى 
أهمية تركيز األندية على األلعاب الفردية 

واالهتمام بالرياضة النسائية.

خليفة بن علي يشهد مشاركة البادل

حـــرص ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي آل 
خليفـــة نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
والتواجـــد  الحضـــور  علـــى  القـــدم  لكـــرة 
فـــي مشـــاركة المنتخـــب الوطنـــي للبـــادل 
فـــي مســـابقة البـــادل. حيـــث كان لحضور 
ومـــؤازرة ســـموه المنتخـــب أثـــر كبير في 
نفـــوس أفـــراد المنتخـــب، والذيـــن ظهروا 
بمســـتويات جيدة فـــي أولى المشـــاركات 
الرسمية منذ تأسيس االتحاد برئاسة فهد 

فوزي كانو. 
ويعتبـــر ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل 
خليفة أحد أبرز الممارســـين لهذه الرياضة 

فـــي مملكـــة  منـــذ انطالقتهـــا وانتشـــارها 
البحريـــن، حيـــث يتمتـــع ســـموه بقـــدرات 
وإمكانـــات عاليـــة في هـــذه اللعبـــة عالوة 

على عشقة الكبير للعبة كرة القدم. 

َفي بوعالي... كفاءة إدارية 

تعشق التحدي واإلبداع

االتحـــادات  أخصائيـــة  بوعـــالي...  َفـــي 
الرياضيـــة أثبتت كفـــاءة عاليـــة في مهام 
اإلداري  الوفـــد  ضمـــن  اإلداري  عملهـــا 
الرســـمي لمملكـــة البحرين، مســـتفيدة من 
خبرتهـــا الواســـعة وعالقتهـــا الوطيدة مع 
مختلـــف االتحادات الرياضية فهي شـــعلة 
مـــن النشـــاط، ال تـــكّل أو تمـــّل مـــن العمـــل 
والمثابـــرة  التحـــدي  وتعشـــق  المتواصـــل 
واالبتـــكار وأينمـــا تضعها تبـــدع وتتألق... 
النابـــض للشـــؤون  كيـــف ال وهـــي القلـــب 

الرياضية باللجنة األولمبية.
 تقـــول بوعـــالي “إنهـــا تجربـــة جديدة في 
تعلمـــت  والمهنـــي  الرياضـــي  مشـــواري 
منهـــا الكثير وهنـــا البد من توجيه الشـــكر 
والتقديـــر لألميـــن العام فـــارس الكوهجي 
على ثقته والشـــكر موصـــول لمدير البعثة 
وجميـــع األعضـــاء على دعمهـــم وتعاونهم 
الـــذي يعتبر العامل األساســـي وراء نجاح 

العمل وتكامل األدوار... “.
 وأكـــدت بوعـــالي “إننـــي جـــزء مـــن فريق 
العمـــل واعتـــز بتجربتـــي، وأشـــكر جميـــع 
االتحـــادات علـــى تعاونهـــم، فوجودنـــا هنا 
هو خدمتهـــم والوقوف بجانبهـــم وتذليل 
مختلف الصعاب لهم... ولغاية اآلن حققنا 
حصيلـــة وافـــرة مـــن الميداليـــات لتكـــون 
مشـــاركتنا تاريخية ســـواء من حيث عدد 
الميداليـــات  أو  األلعـــاب  أو  الوفـــد  أفـــراد 
ونأمـــل أن تنتهـــي الـــدورة بحصـــاد أكبـــر 
مـــع جزيـــل الشـــكر لدولـــة الكويـــت قيادة 
وحكومة وشعبًا على حسن االستضافة”.

“الكاراتيه البحرينية” تستهّل مشوارها 

 يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه مشـــواره 
في مســـابقة الكراتيه والتي تنطلق اليوم 
)األحد( على صالة الشـــيخ ســـعد العبدهللا 

الجابر الصباح للجودو والتيكواندو. 
وكان المنتخـــب قـــد وصـــل إلـــى الكويـــت 
وواصـــل تحضيراته لخـــوض النزاالت في 
المنافســـات، والتي يتطلـــع فيها المنتخب 
لتحقيـــق نتائج إيجابية الوصول للمراحل 
النهائيـــة التـــي ينافـــس مـــن خاللهـــا علـــى 

حصد ميداليات المراكز األولى. 
الفنـــي محمـــد  ويقـــود المنتخـــب المديـــر 
العبيـــن،   4 مـــن  ويتكـــون  العربـــي،  بـــن 
هـــم: عبدالرحمـــن خلـــف الذي ســـيخوض 
نـــزاالت وزن تحـــت 55 كيلوجـــرام، وبندر 
محمـــد الـــذي سيشـــارك فـــي نـــزاالت وزن 

تحـــت 60 كيلوجـــرام، وعلـــي عبدالرحمن 
الـــذي ســـيخوض نـــزاالت وزن تحـــت 67 
كيلوجرام، حيث سيلعب هؤالء الالعبون 
الثالثة النـــزاالت صباح غد )االثنين(، على 
فـــي  الجمعـــة  ســـالم  الالعـــب  يشـــارك  أن 
نـــزاالت وزن تحـــت 75 كيلوجـــرام عصـــر 

اليوم ذاته. 
 هـــذا وقـــد أكـــد المديـــر الفنـــي باالتحـــاد 
البحرينـــي للكراتيـــه المـــدرب محمـــد بـــن 
العربـــي أن المنتخب جاهز للمشـــاركة في 
الـــدورة الخليجيـــة، مضيفـــًا أن المنتخـــب 
إحـــراز ميداليـــة  علـــى  للمنافســـة  يتطلـــع 

ملونة في هذه الدورة. 
وقـــال العربـــي: “إن المنافســـة لـــن تكـــون 
ســـهلة مـــع وجـــود العبيـــن علـــى مســـتوى 
عـــاٍل، خصوًصـــا لدى المنتخبيـــن الكويتي 
البحرينـــي  المنتخـــب  والســـعودي، ولكـــن 
بمســـتوى  الظهـــور  أجـــل  مـــن  سيشـــارك 
مشـــرف والمنافســـة على تحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة يطمـــح مـــن خاللهـــا فـــي إحـــراز 
ميدالية ملونة”، متمنيًا لجميع لالعبين كل 
التوفيـــق والنجـــاح في تقديم مســـتويات 

جيدة في هذه المشاركة الخليجية. 

منتخب المبارزة يبدأ المشاركة في الدورة 

للمبـــارزة  الوطنـــي  المنتخـــب  يســـتهل   
مشـــواره بمنافسات مسابقة المبارزة التي 
تنطلـــق اليـــوم )األحـــد( على مركز الشـــيخ 

جابر األحمد الصباح الشبابي. 
ويتكـــون وفد المنتخب مـــن المدير الفني 
للمنتخب المدرب أحمد الدرازي، والمدرب 
المســـاعد خليفة حمد العطـــاوي، واإلداري 
محمد بوزيد، والحكـــم محمد القطان، و4 
العبيـــن هـــم: يوســـف ســـلمان، عبدالكريم 

عيسى، علي هاني وحمد خليفة. 
وسيشـــارك المنتخـــب في لعبتـــي “فلوريه 
وإبيـــه” ضمن منافســـات هـــذه المســـابقة، 
حيث يتطلع المنتخب للمنافسة وتحقيق 

نتيجة إيجابية في الدورة. 
هـــذا وقـــد أكـــد إداري منتخـــب المبـــارزة 

محمـــد بوزيـــد جاهزيـــة المنتخب لخوض 
دورة  فـــي  المبـــارزة  مســـابقة  منافســـات 
األلعـــاب الخليجيـــة، مضيفـــًا أن المنتخب 
وصـــل للكويـــت من أجـــل المنافســـة على 
إحـــراز نتيجـــة إيجابيـــة والوصـــول إلـــى 

منصة التتويج. 
 وقال بوزيد: “إن المنافســـة في مثل هذه 
المنتخـــب  أن  إال  قويـــة،  تعـــّد  البطـــوالت 
اســـتعّد جيدًا لهذه المشاركة، التي يطمح 
من خاللها لتـــرك بصمة بحرينية واضحة، 
ميداليـــة  وإحـــراز  المنافســـة  خـــالل  مـــن 
ورفـــع اســـم وعلـــم مملكـــة البحريـــن عاليًا 
الخليجـــي  الرياضـــي  الملتقـــى  هـــذا  فـــي 
الكبيـــر”، مؤكـــدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه ثقتـــه 
الكبيرة بالعبي المنتخب في بذل قصارى 
بمســـتويات  الظهـــور  أجـــل  مـــن  جهدهـــم 
متميـــزة وتقديم أفضل األداء والمنافســـة 

على إحراز النتائج المطلوبة. 

 انطالقة إيجابية لسيدات 

السلة في “3×3” 

 حقق منتخبنا الوطني للسيدات لكرة 
الســـلة انطالقـــة ايجابيـــة فـــي بدايـــة 
 ،3X3 مشـــواره بمســـابقة كـــرة الســـلة
التـــي بـــدأت منافســـاتها أمـــس علـــى 
صالـــة مجمـــع الشـــيخ ســـعد العبدهللا 

الصباح الرياضي.
 

واســـتطاعت نواعم الســـلة أن يحققن 
االنتصار األول على حســـاب ســـيدات 
المنتخـــب الســـعودي بنتيجة 8 مقابل 
6. وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، لـــم يحالف 
الحـــظ ســـيدات منتخـــب األحمـــر من 
ســـيدات  أمـــام  مـــن  الفـــوز  اقتنـــاص 
انتهـــت  والتـــي  اإلمـــارات،  منتخـــب 
لصالح األخير بنتيجة 17 مقابل 7. إال 
أن منتخبنا للسيدات استطعن العودة 
وبقـــوة مجددًا أمام ســـيدات منتخب 
عمان، عندمـــا نجحن في تحقيق فوز 
كبيـــر قوامـــه 21 مقابـــل 10. وتمكـــن 
نواعـــم األحمـــر في المواجهـــة الرابعة 
من تحقيق فوز مستحق على حساب 
سيدات الســـعودية بنتيجة 13 مقابل 

.10
منتخبنـــا  أنهـــى  النتائـــج،  وبهـــذه   
المركـــز  فـــي  اليـــوم األول  منافســـات 
الثانـــي برصيد 6 نقـــاط خلف منتخب 

اإلمارات المتصدر بواقع 8 نقاط.
وسيواصل منتخبنا للسيدات مشواره 
في هذا المسابقة عندما يلتقي نظيره 
اليـــوم  الكويـــت  ســـيدات  منتخـــب 
)االحـــد( عنـــد الســـاعة 4 عصـــرًا فـــي 
مـــن  واألخيـــرة  الخامســـة  المواجهـــة 
الـــدور األول، حيـــث ضمنت ســـيدات 
األحمـــر التواجد فـــي األدوار النهائية، 
والتي ستجرى كذلك في هذا المساء. 

الكويت يطيح بمنتخبنا في التنس األرضي

تلقـــى منتخبنـــا الوطنـــي للتنـــس األرضي 
خســـارة جديدة من الكويـــت بنتيجة 3/0 

ضمن مسابقة فرق الرجال.
حســـن عبدالرضـــا خســـر مـــن عبدالحميـــد 
مبارك بنتيجة 6 - 2، وخســـر يوســـف قائد 
من عيســـى قبازرد 6 - 4، وخســـر يوســـف 
أشـــرف وجابر، وخســـر فريقنا المكون من 
يوسف أشرف وجابر عبدهللا أمام كلٍّ من 

عيسى قبازرد وبدر أنتار بنتيجة 6/1.

 منتخب اليد يواصل انتصاراته

اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي   واصـــل منتخبنـــا 
أطـــاح  بعدمـــا  انتصاراتـــه  مسلســـل 
فـــي   24  -  25 اإلماراتـــي  بالمنتخـــب 
المباراة التي جمعتهما مساء السبت 28 
مايـــو على صالة الشـــيخ ســـعد العبدهللا 
الصباح ضمن منافســـات الجولة الثانية، 
حيـــث أنهـــى منتخبنا الشـــوط األول 15 

.-13
الهدافيـــن  قائمـــة  عيـــد  علـــي  وتصـــدر   
بــــ7 أهـــداف، ومحمـــد حبيـــب الناصـــر 5 
أهـــداف، ومحمد حبيب 4 أهداف، أحمد 
المقابي 3 أهداف، مهدي سعد 3 أهداف، 
وكلٌّ مـــن: عبـــدهللا علـــي، قاســـم قمبـــر، 

أحمد جالل وحسن ميرزا هدف واحد.
 وسيلتقي منتخبنا أمام نظيره السعودي 
مواجهـــة  وتليـــه  مســـاء   5:00 الســـاعة 
الكويت واإلمارات الساعة 7:00 مساء.

 وكان منتخبنـــا اســـتهّل مشـــواره بفـــوز 
األرض  صاحـــب  الكويـــت  علـــى  ثميـــن 

والجمهور 29 - 30.

منتخب البادل للرجال ينهي مشاركته 

أنهـــى المنتخـــب الوطنـــي للرجـــال للبادل 
مشـــواره بخســـارة أمـــام نظيـــره منتخـــب 
المواجهـــة  فـــي   ،2-1 بنتيجـــة  اإلمـــارات 
التـــي جمعـــت المنتخبيـــن أمـــس بمالعب 
البادل بنادي اليرموك الرياضي، في ختام 

مسابقة البادل.
تقدم المنتخب اإلماراتي بنتيجة الشـــوط 
البحرينـــي  الثنائـــي  حســـاب  علـــى  األول 
6/2 و7/5.  قائـــد  وعمـــر  عبـــدهللا  محمـــد 
وعلـــي  حســـين  منتخبنـــا  ثنائـــي  ونجـــح 
ديواني من كســـب نتيجة الشـــوط الثاني 
للشـــوط  المنتخبـــان  ليحتكـــم  6/4 و6/4. 
الثالث والفاصل، والذي شارك فيه الثنائي 
البحريني فهد ســـرواني وعلـــي العصفور، 
والـــذي انتهى بفوز اإلمـــارات بنتيجة 6/3 
و7/6، في حين ســـجل ثنائي منتخبنا في 
هذا الشـــوط فـــوزًا وحيـــدًا بنتيجة 6/4 لم 
يكن ليشفع بتحقيق الفوز في هذا الشوط، 
لتنتهـــي المواجهـــة إمارتيـــة بنتيجة 2/1، 
والتـــي منحتـــه المركـــز الثانـــي والميدالية 
الفضيـــة، خلـــف المنتخـــب القطـــري الـــذي 
فـــاز بالمركـــز األول وبالميداليـــة الذهبيـــة، 
فـــي حين أحرز المنتخـــب الكويتي المركز 
وجـــاء  البرونزيـــة.  والميداليـــة  الثالـــث 
منتخبنـــا فـــي المركز األخير بعـــد أن أنهى 

المشاركة بـ 4 نقاط.

فهد الصباح يستقبل اإلعالميين ويشيد بتغطية الوفد اإلعالمي البحريني
اإلعالم جزء أساسي في نجاح دورة األلعاب الخليجية

المنتخب الوطني للكراتيه

من مباراة منتخب كرة السلة الثالثية واإلمارات من لقاء منتخبنا واإلمارات

منتخب سيدات السلة
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منتخب الكاراتيهمهدي سعد في إحدى الهجمات منافسات كرة السلة الثالثية

سمو الشيخ خليفة بن علي يتابع مباريات البادل الشيخ فهد الصباح في صورة تذكارية مع المصورين جانب من لقاء الشيخ فهد الصباح مع اإلعالميين

الكويت - حسن علي ووليد عبداهلل )تصوير: علي الحلواجي وجابر عبداهلل(

حسن عبدالرضا في مباراة التنس األرضي في بوعالي



يســتعد الفنــان محمــود حميــدة وصــاح عبداللــه 
ومعهمــا الفنان محمــد أنور، لتصويــر فيلم “تحت 
األرض”، سيناريو وحوار وإخراج شادي أبو شادي، حيث 
من المقرر انطاق التصوير في الفترة المقبلة عقب 

االنتهاء من جميع التعاقدات وتســكين الممثلين في 
أدوارهم؛ للبدء في تصويره مباشــرة، والفيلم يشارك في 

بطولته عــدد كبير من الممثلين وجــاري التعاقد مع باقــي نجوم العمل، 
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي.

تخطت أغنية “من أول دقيقة” التي جمعت بين كل من 
النجمة اللبنانية اليســا والنجم المغربي ســعد لمجرد 
حاجــز 70 مليون مشــاهدة علــى موقــع الفيديوهات 
الشــهير “يوتيوب” في أقل مــن 20 يوًما، بعد تصدرها 

الترينــد فتــرة كبيــرة، وهي مــن كلمات أميــر طعيمة، 
وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم. 

وكانت قد شــاركت النجمة إليســا النجمة الســورية أصالة، الغناء في حفل 
زفاف ابنة األخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان أغنية “أسعد واحدة”.

70 مليون مشاهدةتحت األرض
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مشاهير أعلنوا خطوبتهم في 2022... من بينهم جنيفر لوبيز وأفريل الفين
كبيرا  عاما  بالفعل  كان  لقد 
مع  المشاهير،  الرتــبــاطــات 
لم نصل حتى منتصف  أننا 

مــن   .2022 ــي  فــ ــق  ــريـ ــطـ الـ
وبــن  لــوبــيــز  جينيفر  خــطــوبــة 

ــة إلــى  ــمــذهــل ــيــة ال ــثــان ــيــك ال أفــل
المفاجئ  كويل  سايمون  استسالم 

بعد سنوات قضاها في اإلصــرار على 
ــدا.. دعــونــا نتعرف على  أنــه لــن يــتــزوج أبـ

المشاهير الذين عقدوا قرانهم هذا العام:

 بن أفليك وجنيفر لوبيز

المرة  هي  هــذه  تكون  أن  أفليك  وبــن  لوبيز  جنيفر  تأمل 
أفليك  بن  الممثل  قــدم  لخطوبتهما،  المحظوظة  الثانية 

للمحبوبة جيه. لو في أبريل خاتم من الماس 
األخضر عيار 8.5 قيراط، وهذه الخطوبة 
هي الثانية للزوجين، اللذين 
فــي  مـــــرة  ألول  خــطــبــا 
أن  قبل   ،2002 نوفمبر 
ينفصال في عام 2004!

أفريل الفينج ومود صن

فرحتها  الكندية  المغنية  شــاركــت 
”نعم!  وكــتــبــت:  إنــســتــغــرام،  على  بخطوبتها 

أحبك لألبد، األحد 27 مارس 2022”، ومن المقرر أن ترتبط 
سميث،  ريــان  ديريك  األغاني  وكاتب  المغني  مع  النجمة 

الذي يطلق عليه مود صن قريبا.

 ميغان فوكس وماشين غون كيلي

الممثلة وعارضة األزياء ميغان فوكس ومغني  خطبت 

الراب وماشين غون كيلي - اللذان يشيرون إلى 
فندق  في   - الــتــوأم”  “النيران  باسم  أنفسهم 
ريتز كارلتون في بورتوريكو 

في يناير.
ــبـــت فــوكــس  ــتـ وكـ
ــت الحــق  فـــي وقــ
عــلــى إنــســتــغــرام: 
ــا هــــو الـــحـــال  ــمــ “كــ

هذا،  قبل  حياة  كل  في 
وكما هــو الــحــال فــي كــل حياة 

ستتابعها، قلت نعم”!

صوفيا ريتشي وإليوت غرينجي

األزياء  عارضة  ريتشي  نيكول  النجمة  شقيقة  خطبت 
من  عام  من  أكثر  بعد  غرينجي  إليوت  الموسيقي  إلى 
المواعدة، وطلب يدها في أبريل في فورسيزونز بهاواي، 

وكــــــــتــــــــبــــــــت 
ريــتــشــي في 
االنستغرام: 
ــد  األبـ ــى  ــ إل  “

معا”.

 سايمون 
كويل ولورين 

سيلفرمان

ــج  ــامــ ــ ــرن ــ ــم ب ــ ــكـ ــ ــب حـ ــ ــلـ ــ طـ
ــوت  ــ ــان أيــــــــدول” و”غـ ــكــ ــ ــري “أمــ
من  كويل  سايمون  البريطاني  تالنت” 
عطلة  خــالل  منها  الـــزواج  سيلفرمان  لورين  صديقته 
ابن  لديهما  الزوجان  الماضي،  يناير  بربادوس في  في 

“إريك” اآلن!

محرر مسافات

 يستعد الفنان المغربي سعد 
لمجرد إلحياء حفل فني ضخم في 
البحرين، في 26 من الشهر الجاري 

2022، باحدى الفنادق، وسيقدم 
النجم في هذا الحفل مجموعة 
من أشهر أغانيه. يذكر أن سعد 

لمجرد قد أصدر أخيرًا ديو غنائيًا 
رفقة الفنانة اللبنانية إليسا، والذي 

حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا في 
ظرف قياسي.

tariq_albahhar

عاتقة التيتون: الخزَّاف يعاني غياب الدعم المناسب

أكـــدت الفنانـــة البحرينية عاتقة التيتـــون أن فن الخزف 
يعتمـــد على عنصر التشـــويق والمفاجأة، لمـــرور القطعة 

الخزفية بمراحل عدة من تشكيل وحرق وتزجيج. 
وأقامت الفنانة البحرينية عاتقة التيتون معرضًا بعنوان 
“وجوه من البحرين” ألعمالها الخزفية في مجمع الراية، 
بالتعـــاون مـــع غاليري ومقهى بونا، وضـــم المعرض نحو 

40 قطعة خزفية تنوعت في الحجم والتشكيل. 
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت التيتون إن موضوعـــات القطع 
األســـرة  عـــن  ـــر  يعبِّ عمـــل  فهنـــاك  مختلفـــة،  ورموزهـــا 
والتالحم، وعمل يتناول التأمل والسكون، وعمل يجسد 
العادات والتقاليد الشـــعبية في البحرين، ومجموعة من 
األعمـــال تبرز فن الزخرفة، حيـــث تتنوع الزخارف على 
القطـــع الخزفيـــة، إضافة إلـــى التنوع اللونـــي واختالف 
الطينـــات في التشـــكيل. وقـــد ظهرت األعمـــال الخزفية 

بشـــكل جمالي فيه تنوع بالزخرفة واأللوان والتشـــكيل.  
وعن اتجاهها لفـــن الخزف، أوضحت للجريدة الكويتية 
مؤخـــرا: “بحكم دراســـتي للفنـــون التشـــكيلية في مصر 
الفنيـــة  واألشـــغال  والتصميـــم  التصويـــر  فـــن  درســـت 
والمعادن والنســـيج، إضافة إلـــى النحت والخزف، وبعد 
الدراســـة الجامعيـــة عملـــت مدرســـة للرســـم واألشـــغال 
اليدويـــة، بعدهـــا انتقلـــت إلـــى فـــن الخـــزف. كان لـــدي 
شـــغف وُحب للخزف منذ أيام الدراسة بالجامعة، ورغم 
ممارســـتي للفنـــون األخـــرى، فـــإن فـــن الخـــزف جذبني، 
وأصبـــح األقـــرب إلـــى قلبي مـــن الفنون األخـــرى، حيث 

التعامل مع خامة الطين وطرق تشكيلها المختلفة”.
وأضافـــت “فـــن الخـــزف يعتمـــد علـــى عنصـــر التشـــويق 
والمفاجـــأة، لمـــرور القطعـــة الخزفيـــة بمراحـــل عدة من 
تشـــكيل وحـــرق وتزجيج علـــى عكس الفنـــون األخرى، 

ومـــع الممارســـة وإنتـــاج أعمـــال خزفيـــة متنوعـــة ازداد 
تعلقـــي وُحبـــي لهذا الفـــن، فأنتجت العديد مـــن األعمال 
الخزفيـــة، وشـــاركت فـــي العديد مـــن المعـــارض الفنية، 
وأقمت الكثير من الـــورش والدورات التدريبية للطالب 

والهواة والمهتمين بهذا الفن”.
وأكـــدت أن “هنـــاك تحديات تواجه الخـــزاف، تتمثل في 
عدم توافر الدعم المناسب في هذا المجال، إضافة إلى 
صعوبـــة الحصول علـــى المواد األوليـــة واألدوات للعمل 
فـــي مجال الخـــزف، وعدم اهتمـــام المســـؤولين برعاية 
الفنانين وتقديم الدعم المناســـب لهم للعمل واالستمرار 
المعـــارض  وإقامـــة  وتســـويقها،  فنيـــة  أعمـــال  إلنتـــاج 
والمشـــاركة الفاعلة في المجتمع، كذلك هناك قصور في 
المجتمـــع بالتعريف بفن الخـــزف وأهميته كبقية الفنون 

األخرى”.

الريـــف  مســـرح  كشـــف 
عن بوســـتر مســـرحيته 
“النهيـــج” من  الجديـــدة 
تأليـــف وإخـــراج محمد 
وتمثيـــل  الحجيـــري، 
علـــي  القديـــر  الفنـــان 
ســـلمان، والفنـــان عقيل 
الماجـــد، والفنـــان نـــورة 
صـــادق  والفنـــان  عيـــد، 
والفنـــان  عبدالرضـــا، 
عادل المالكـــي، والفنان 
البيـــرواي،  ســـيد محمد 
والفنـــان علـــي محســـن، 
والفنـــان فيصل البوري، 
والتي ستعرض في 29، 
الجـــاري  مايـــو   31  ،30
البحريـــن  صالـــة  علـــى 
تمـــام  فـــي  الثقافيـــة 

الساعة الثامنة مساء.
فريـــق  بقيـــة  أمـــا 
فيتكـــون  المســـرحية، 

مـــن صـــادق عبدالرضا مخرج مســـاعد، وتدقيق لغـــوي علي عبدعلي، 
وتأليـــف موســـيقى محمـــد المرباطـــي، وإدارة اإلنتـــاج علي محســـن 
وفيصل البوري، والديكور محمد الحجيري، واإلضاءة جاسم العالي.

يتعاون الفنان محمد منير مع الفنان أكرم حســني في 
أغنيتــه الجديدة “للي”، التي ســتصدر قريبًا، ويتوقع أن 
يقــوم بتقديمها أمام الجمهور اليف للمرة األولى خال 
الحفل الذي سيحييه بالســاحل الشمالي في الصيف، 
الذي بدأ االستعداد له أخيرا، وسيكون خال أغسطس. 

األغنية الجديــدة كتب كلماتها ولحنها أكرم حســني خال 
الفتــرة الماضية، وتحمس منير لتقديمها، حيث ســيقوم بتســجيلها خال 

األيام المقبلة بأحد االستديو هات في القاهرة.

منير وأكرم

مسرح الريف يكشف عن بوستر “النهيج”
محرر مسافات

في معرضها “وجوه من البحرين”

ألول مــــرة في البحريــــن... 
النجم “جاستن بـيـبـر” يحيي حفـًل بمســرح الدانــة

مـــن ضمن التعاقدات مـــع النجوم إلحياء عدد من الحفالت 
الغنائيـــة فـــي مســـرح الدانة، ســـيلتقي النجم جاســـتن بيبر 
بالجمهـــور البحرينـــي قريًبـــا؛ من أجـــل إحياء حفـــل جديد 

شبابي كبير.
وأعلـــن مســـرح الدانة عـــن إقامة الحفـــل التاريخـــي للفنان 

الكندي الشهير بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.
ونـــال خبـــر مشـــاركة نجم البوب الشـــهير جاســـتن بيبر في 
حفـــل جديـــد بالمملكـــة، إعجاب عـــدد من المتابعيـــن الذين 

عبـــروا عـــن مـــدى تشـــوقهم لمتابعة تلـــك الفعاليـــة الغنائية 
العالمية المنتظرة التي سوف تقام قريًبا.

وأعلـــن مؤخرا بيبـــر، عبر حســـابه على انســـتغرام، مواعيد 
جولتـــه الغنائية المقبلـــة، حيث من المقـــرر أن يقوم بجولة 
فـــي 5 قارات، ويســـافر إلـــى أكثر من 20 دولـــة، وحدد أكثر 
مـــن 90 موعدا بين مايو 2022 ومارس 2023، ومن أشـــهر 
peaches- yummy- baby- lonely- love your-  أغانيـــه:

 .self-hold on- I`ll Show you- changes
ولـــد جاســـتن بيبـــر فـــي 1994 فـــي أونتاريـــو، كنـــدا، ونـــال 
المركـــز الثانـــي فـــي برنامج مســـابقات محلي بعمـــر صغير، 

وتحـــول بعدهـــا إلى ظاهرة على موقـــع يوتيوب. وقع عقد 
تســـجيل مـــع المغنـــي Usher، وأصبح أول مغـــنٍّ منفرد في 
رصيـــده 4 أغاٍن مصنفة بين أفضـــل 20 أغنية قبل صدورة 
ألبومه األول My World، وتعرض الحًقا للكثير من الكشف 
اإلعالمي؛ بســـبب نشـــاطات عدائية قام بها، لكنه عاد العام 
2015 بأغنيـــة What Do You Mean التي وصلت للمراتب 

األولى.
 NRJ فـــاز بجائزة جرامـــي، وجائزتي بريت، وثالثـــة جوائز
ميوزيـــك، و13 جائـــزة  الموســـيقية Billboard، و20 جائزة 

Teen Choic و8 من جوائز الموسيقى األمريكية.

طارق البحار
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اشـــتكى مواطن من ارتفاع أســـعار 
الصنـــع  محليـــة  ألبـــان  منتجـــات 
مـــن  مســـتغرًبا  الصنـــع،  وســـعودية 
ذلك رغم إعفاء الحكومة منتجات 

األلبان من “القيمة المضافة”.
المناصيـــر  خالـــد  المواطـــن  وأفـــاد 
لــــ “البـــاد االقتصـــادي” بأن شـــركة 
ندى الســـعودية رفعت ســـعر منتج 
اللبنـــة الـــذي كان يباع قبل أســـبوع 
بســـعر 275 فلًســـا ووصل إلى 500 
فلـــس، أي بمـــا يعني ارتفاع ســـعره 
بنســـبة تصل إلـــى 90 %، الفًتا إلى 
أن الحكومة أعفت منتجات األلبان 
من “القيمة المضافة”، متســـائا عن 
ســـبب الزيادات غيـــر الطبيعية في 
المنتجـــات مـــن قبـــل التجـــار دون 
حســـيب أو رقيب، مطالًبا بتفســـير 
من التجار ألســـباب هـــذه الزيادات 

والتاعب في األسعار؟
وأشـــار المناصير إلى إمـــكان زيادة 
 %  10 إلـــى   %  5 بنســـبة  الســـعر 
بسبب ارتفاع أسعار النقل ولكنها ال 
تصل إلى نسبة 90 % خصوًصا أن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية قريبة 
مـــن البحرين، وليســـت مـــن الدول 

البعيدة.
وتطـــرق إلـــى الحديث عـــن ارتفاع 
حليـــب  منتجـــات  كرتـــون  أســـعار 
مبخـــر محليـــة مـــا بيـــن 500 فلس 
و1.5 دينـــار، إذ ارتفع ســـعر كرتون 
إحدى الشركات من 6 دنانير ليصل 
إلـــى 7.5 دينـــار فـــي 10 أيـــام، كمـــا 
رفعـــت شـــركة أخـــرى الســـعر من 6 
دنانيـــر إلـــى 6.5 دينـــار. ولفـــت إلى 
أن رواتـــب المواطنين ثابتة وليس 

هنالك زيادة عليها.

ارتفاع أسعار منتجات شركة ألبان إلى الضعف

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

خسائر بالجملة لمحالت هواتف جراء حظر أجهزة تخلف مالكها عن السداد
مناشدات لـ ”تنظيم االتصاالت” بالتدخل إليجاد حلول

تحدث عدد من أصحاب محالت الهواتف لـ “البالد االقتصادي” عن خســائر متفاقمة جراء قيام شــركة اتصاالت محلية بحظر اســتخدام أجهزة هواتف ذكية 
ترجــع لزبائــن تخلفــوا عــن تســديد فواتير وأقســاط هذه األجهــزة، وذلك بعد أن قاموا ببيعهــا لهذه المحالت التي قامــت بدورها لبيعها لزبائــن آخرين كأجهزة 

مستخدمة.

وظهـــر للزبائـــن الذيـــن اشـــتروا هـــذه 
الهواتـــف المســـتخدمة، رســـالة علـــى 
شاشـــة كل هاتـــف تفيـــد بقفـــل جهـــاز 
الزبـــون ودعوتـــه إلى التوجـــه ألقرب 
فرع للشركة لتسوية المتأخرات ليتم 

فتح الهاتف.
محـــات  الزبائـــن  عشـــرات  وراجـــع 
الهواتف المتنقلة الســـترجاع أموالهم 
فـــي حيـــن لجـــأ البعـــض اآلخـــر إلـــى 
مراكز الشـــرطة لتقديم باغات، األمر 
الـــذي عرض زبائن ومشـــتري الهواتف 

المستخدمة لخسائر.

وقـــال صاحب محـــات الحوت جعفر 
كاظم، إنه في الفترة الماضية لم تلجأ 
شـــركات االتصاالت إلى قفل شاشات 
الهواتف الذكية عند تخلف المشترين 
كانـــت  األقســـاط، حيـــث  ســـداد  عـــن 
تقـــوم بطلب المســـتحقات من الزبائن 
مباشـــرة باعتبارهـــم المســـؤولين عـــن 
عمليـــة الدفع، لكن المحـــات تفاجأت 
في اآلونـــة األخيرة بتغيير الشـــركات 
المشـــغلة هـــذه السياســـة دون ســـابق 

إنذار.
وأبلغ أحـــد أصحاب محات الهواتف، 

فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه، أنـــه تعرض 
لخســـارة ال تقل عن 4 آالف دينار وأن 
المشـــكلة متفاقمـــة وال تتوقف، حيث 
مـــا يـــزال الزبائـــن يراجعـــون محات 
االتصاالت إلرجاع هواتفهم واستام 
مبالغهـــم، ومـــن غيـــر المعـــروف متـــى 

ستتوقف هذه العملية.
وأشـــار إلى أن زبونين تقدما بشـــكوى 

للشرطة.
وقـــال إن “هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
أوضحـــت قبـــل ســـنتين أنـــه ال يحـــق 
لشـــركات االتصـــاالت أن تتخـــذ مثـــل 

إلـــى  الرجـــوع  دون  القـــرارات  هـــذه 
الهيئة”، مشـــيًرا إلى أنه قام شـــخصًيا 
بالتواصـــل مـــع الهيئة وأكـــدت له هذا 

األمر.
بشـــركات  حريـــا  “كان  وأضـــاف 
االتصـــاالت أو الهيئة إبـــاغ المحات 
والمســـتهلكين قبـــل فتـــرة مـــن تنفيذ 
هـــذه الخطـــوة إذا مـــا كان هنـــاك قرار 
المســـتهلكين،  حقـــوق  علـــى  حفاًظـــا 
أجهـــزة  بشـــراء  يتورطـــوا  ال  ولكـــي 

هواتف عليها التزامات مالية”.
واســـتطرد “فـــي اإلدارة العامة للمرور 

ال يمكن نقل ملكية سيارة تم شراؤها 
باألقساط دون موافقة البنك أو سداد 

األقساط بالكامل”.
ودعـــا أصحـــاب المحات إلى ســـرعة 

حـــل المشـــكلة التـــي تـــراوح مكانهـــا، 
والتي قـــد تتفاقم في الفتـــرة المقبلة 
ككـــرة الثلـــج في حـــال لم يتـــم إيجاد 

حل جذري لها.

اســـتضافت شـــركة مطـــار البحرين، 
طلبـــة مـــن جامعـــة الخليـــج العربـــي 
الدبلـــوم  ببرنامـــج  الملتحقيـــن  مـــن 
المهنـــي فـــي إدارة المخلفات، حيث 
اطلعـــوا على مبادرات وأنظمة إدارة 
المخلفات انطاقا من استراتيجيتها 
البيئـــة.  علـــى  للمحافظـــة  الراميـــة 
ويهدف البرنامج المعتمد من المعهد 
الدولـــي البريطانـــي المعتمـــد إلدارة 
المخلفات لبناء وتعزيز القدرات في 
مجـــال إدارة المخلفـــات الصلبة، بما 
يســـهم إيجابـــا في المســـيرة المهنية 

للمتخرجين وخدمة مؤسساتهم.
 وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للتطويـــر 
مطـــار  بشـــركة  التقنيـــة  والشـــؤون 
البحريـــن عبدهللا جناحـــي أن مبنى 
مطـــار  فـــي  الجديـــد  المســـافرين 

أكبـــر  مـــن  يعـــد  الدولـــي  البحريـــن 
المشـــروعات المســـتدامة في مملكة 
البحريـــن كما يقـــدم نموذجا إيجابيا 
فـــي الطرق الفعالة إلدارة المخلفات، 
مضيفـــا أنه “تم خال الزيارة إطاع 
الطلبـــة الملتحقين بالبرنامج جامعة 
الخليج العربي على االستراتيجيات 
التـــي توظفهـــا الشـــركة  والتقنيـــات 
إلدارة المخلفـــات، آمليـــن أن تشـــكل 
هـــذه الزيارة محطـــة تعليميـــة تلهم 
ضيوفنا بشـــأن ســـبل تحسين األداء 

البيئي”.
 وأوضـــح جناحـــي أن شـــركة مطـــار 
للمطـــار، تطبـــق  البحريـــن، كمشـــغل 
هيكلية إلدارة المخلفات على أسس 
التجنب وإعادة االســـتخدام وإعادة 

التدوير والمعالجة واإلزالة.

“المطار” تستعرض أنظمة إدارة المخلفات

وزير العمل يلتقي الجمعية البحرينية الهندية ورجال أعمال

تعزيز فرص االستثمارات االقتصادية والتجارية بين البحرين والهند

“الوطني”: تخصيص ريع بطولة “كرة القدم الخيرية” للحاالت اإلنسانية

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
الجاليـــة  بمســـاهمة  حميـــدان  جميـــل 
الهندية الفاعلة في المســـيرة التنموية 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، مؤكًدا 
أن الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تولي 
الخـــاص  بالقطـــاع  متزايـــًدا  اهتماًمـــا 
ودوره الريـــادي فـــي تحفيـــز االقتصاد 
مرحلـــة  فـــي  خصوصـــا  الوطنـــي، 
التعافـــي االقتصادي، ومـــا يواكبها من 
تعزيـــز لفـــرص اســـتقطاب مزيـــد مـــن 
االســـتثمارات األجنبيـــة ودفـــع عجلـــة 

التنمية في الباد.
العمـــل  وزيـــر  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
والتنميـــة االجتماعيـــة رئيـــس مجلس 
إدارة هيئة تنظيم ســـوق العمل جميل 
حميـــدان، فـــي مكتبـــه، مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة البحرينيـــة الهندية، برئاســـة 
عبدالرحمـــن محمـــد جمعـــة، وعضوية 
نخبة من رجال األعمـــال من الجانبين 
البحرينـــي والهنـــدي، حيـــث تـــم خال 
االجتماع استعراض مبادرات الجمعية 
الهادفـــة إلـــى تعزيز عاقـــات الصداقة 
بين شعبي مملكة البحرين وجمهورية 
الهنـــد، وتبادل الخبـــرات في المجاالت 

عـــن  فضـــًا  والثقافيـــة،  االجتماعيـــة 
تشـــجيع عاقات التعـــاون بين البلدين 
وأعـــرب  المجـــاالت.  مختلـــف  فـــي 
اعتـــزاز  عـــن  اللقـــاء  خـــال  حميـــدان 
مملكـــة البحريـــن بالعاقـــات المتميـــزة 
والتاريخية مع جمهورية الهند، منوًها 
بجهـــود الجمعيـــة فـــي تعزيـــز التعاون 
القائـــم فـــي مختلف المجـــاالت، مؤكًدا 
أهميـــة دور الجمعية فـــي تعزيز فرص 
االســـتثمارات االقتصاديـــة والتجارية 
المشـــتركة وتبادل الخبرات الفنية في 
ســـوق العمل. وأشـــار حميدان في هذا 
السياق إلى ما اتخذته مملكة البحرين 
من سياسات عمالية فعالة في مختلف 
الظروف، كان آخرها تطبيق إجراءات 

وخطـــوات للتعامل مـــع جائحة كورونا 
بهدف المحافظة على اســـتقرار ســـوق 
العمـــل، حيـــث تـــم تقديم التســـهيات 
اإلدارية والماليـــة لمختلف القطاعات، 
وصـــون حقوق العمـــال دون أي تمييز، 
ووقـــف العديد من الرســـوم الحكومية 
منها رســـوم العمل الشـــهرية، ورســـوم 
إصدار وتجديد تصاريح العمل، إضافة 
إلـــى إقـــرار فتـــرات ســـماح لتصحيـــح 
أوضاع العمالـــة الوافدة غير النظامية، 
ومواصلـــة تنفيـــذ مختلـــف المبـــادرات 
لحمايـــة جميع المواطنيـــن والمقيمين، 
الفًتا إلى أن تلك اإلجراءات، بما تمثله 
مـــن أبعاد إنســـانية، قد ســـاهمت أيًضا 
في اســـتقرار ســـوق العمل واســـتدامة 

القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  نمـــوه 
وعكســـت قدرة المملكة علـــى الحفاظ 
علـــى اســـتقرار ونمو ســـوق العمل في 
أشـــاد  بدورهـــم،  الظـــروف.  مختلـــف 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية 
البحرينيـــة الهندية بدعـــم وزارة العمل 
للجمعيـــة،  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
معربين عـــن تقديرهم لما يجدونه من 
حســـن تعاون أســـهم فـــي أداء رســـالة 
الجمعيـــة ودورها فـــي تنمية العاقات 
منوهيـــن  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
بالسياســـات االقتصادية واالجتماعية 
الحكيمـــة التـــي تتبعهـــا البحرين لخلق 
مزيد من الفـــرص ودعم عجلة اإلنتاج 

وتنمية المجتمع. 

 )NBB( نظـــم بنك البحريـــن الوطني
القـــدم  كـــرة  بطولـــة  الثانيـــة  للمـــرة 
أقيمـــت  التـــي  الخيريـــة،  الســـنوية 
مايـــو   13 الموافـــق  الجمعـــة  يـــوم 
2022. وشارك في البطولة السنوية 
مجموعة من منتسبي بنك البحرين 
اختتامهـــا  تـــم  حيـــث  الوطنـــي، 
بحصـــول فريـــق البنك علـــى المركز 

الرابع. 
وقـــد أشـــرف علـــى تنظيـــم البطولة 
وأقيمـــت  المنامـــة  روتـــاري  نـــادي 
فـــي ملعـــب نـــادي البحريـــن للرجبي 
مختلـــف  مـــن  فريًقـــا   20 بمشـــاركة 

المؤسســـات المحليـــة. ومـــن المقرر 
البطولـــة  ريـــع  تخصيـــص  يتـــم  أن 
لدعـــم مختلـــف الحـــاالت اإلنســـانية 

محلًيا، إذ يتـــم تخصيص جزء منها 
واإلرشـــاد  التوجيـــه  ســـبل  لتوفيـــر 
الازم لألطفال مـــن أجل دفع عجلة 

والنهـــوض  المجتمعيـــة،  التنميـــة 
بمســـتوى التعليم والرعاية الصحية 
لـــدى الجيـــل الناشـــئ فـــي المملكـــة. 
كما وســـيتم تخصيص جزء من ريع 
البطولة لتنظيـــم فعاليات مخصصة 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  لألطفـــال 
المبـــادرة  هـــذه  وتأتـــي  الخاصـــة. 
لتعكـــس مدى التـــزام بنـــك البحرين 
الوطنـــي بالمســـاهمة بشـــكل فاعـــل 
فـــي إحداث تغييـــرات إيجابية، عبر 
بأهميـــة  المجتمعـــي  الوعـــي  زيـــادة 
بهـــدف  العـــون  يـــد  ومـــد  التكاتـــف 
االرتقاء بمستوى المجتمع المحلي.

قصة نجاح مميزة للشراكة بين “األهلية و “برونيل” البريطانية
خالل احتفال بمناسبة مرور 15 عاما لتعاون الجامعتين

أكـــدت األمين العـــام لمجلـــس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، قدرة 
الجامعـــات البحرينيـــة تحقيق قفزات 
كبيرة في التعليـــم والبحث واالبتكار، 
إذ تمكنـــت من إيجاد شـــراكات علمية 
وأكاديمية لارتقاء بالوطن والحضارة 
اإلنســـانية، منوهـــة في الوقت نفســـه 
بقصـــة النجـــاح المميزة التـــي حققتها 
الجامعـــة  بيـــن  األكاديميـــة  الشـــراكة 

األهلية وجامعة برونيل البريطانية.
جـــاء ذلك أثنـــاء كلمتها فـــي احتفالية 
برونيـــل  وجامعـــة  األهليـــة  الجامعـــة 
البريطانيـــة بمناســـبة مـــرور 15 عامـــا 
على الشراكة العلمية واألكاديمية بين 
الجامعتين بحضور عدد من القيادات 
العلمية واالكاديمية وعلماء وأســـاتذة 
وباحثيـــن مـــن الجامعتيـــن وعـــدد من 

خريجـــي برنامجي الدكتـــوراه اللذين 
تقدمهما الجامعتين.

عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  وعبـــرت 
آل خليفـــة عـــن اعتزازهـــا بمـــرور 15 
عاًمـــا علـــى الشـــراكة األكاديميـــة بيـــن 
الجامعـــة األهليـــة وجامعـــة برونيـــل، 
منوهة بالـــدور الذي اضطلعت به هذه 
الشـــراكة في النهوض بالتعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي، معبـــرة عـــن حرص 

مجلـــس التعليم العالي لتشـــجيع مثل 
هذه الشـــراكات والحث على تطويرها 

وتنميتها مستقبا.
وأكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
األمنـــاء عبـــدهللا الحـــواج أن تخريـــج 
نحـــو 70 باحثا وباحثة مـــن برنامجي 
الدكتوراه خال 15 عاما من الشـــراكة 
يعكـــس  الجامعتيـــن  بيـــن  المثمـــرة 
مـــدى جديتهمـــا فـــي تخريـــج علمـــاء 

مجـــاالت  أحـــدث  فـــي  متخصصيـــن 
حيـــث  والتكنولوجيـــا،  اإلدارة  علـــوم 
وجـــه الحواج خالص شـــكره وتقديره 
للشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفـــة علـــى رعايتهـــا الكريمـــة لحفل 
الجامعتيـــن وعلـــى الدعم الـــذي توليه 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي لارتقـــاء 
بمملكـــة  العالـــي  التعليـــم  بمســـيرة 

البحرين.



غاغان سوري

خطــت شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )البــا(، أكبــر مصهر لأللمنيوم في العالم باســتثناء الصيــن، خطوة كبيرة نحو األمام في ســبيل 
تعزيز وجودها في سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بافتتاح أحدث مكاتب المبيعات التابعة لها في سنغافورة يوم الجمعة الماضي 
الموافــق 27 مايــو 2022. وافتتــح رئيــس مجلس إدارة شــركة البا الشــيخ دعيج بن ســلمان بن دعيج آل خليفة مكتــب المبيعات الجديد 
في حفل تدشــين رســمي شــهد حضور الرئيس التنفيذي لشــركة البا علي البقالي والرئيس التنفيذي للتســويق خالد عبداللطيف والمدير 
اإلداري للتســويق فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا وآســيا هشــام الكوهجــي، إلــى جانب مدير تســويق منتجــات القيمة المضافة شــوجي 

تاكيوشي الذي يتولى عمليات المكتب في سنغافورة.  

وبهذه المناســـبة، صـــرح رئيس مجلس 
بـــن  الشـــيخ دعيـــج  البـــا  إدارة شـــركة 
ســـلمان بن دعيـــج آل خليفـــة قائالً “إن 
توســـعنا فـــي ســـنغافورة يمثـــل فصـــالً 
جديًدا من فصول النمو االســـتراتيجي 
لشركة البا، في وقت نسعى فيه لتعزيز 
التواصـــل مـــع عمالئنا الحالييـــن وعقد 
شـــراكات جديـــدة مع عمـــالء جدد في 
األســـواق اآلســـيوية. وبفضـــل اإلنتـــاج 
ألـــف   550 البالـــغ أكثـــر مـــن  اإلضافـــي 

طـــن متري بعد تدشـــين مشـــروع خط 
الصهر الســـادس للتوسعة، أصبحت البا 
اليـــوم في وضع جيـــد لتعزيـــز مكانتها 
لمنتجـــات  مفضـــالً  ًدا  ُمـــورِّ باعتبارهـــا 
متطلبـــات  لتلبيـــة  وكذلـــك  األلمنيـــوم 
قاعـــدة عمالئهـــا المتزايدة فـــي منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ”.
يذكر أن منطقة آســـيا والمحيط الهادئ 
مثلـــت 21 % من إجمالـــي مبيعات البا 
خـــالل العـــام 2021، وشـــهدت قاعـــدة 

عمـــالء الشـــركة توســـًعا فـــي عـــدد من 
الـــدول في هذه المنطقة، ومنها تايوان 
واليابـــان  الجنوبيـــة  وكوريـــا  وتايلنـــد 
والهند وأســـتراليا وماليزيا ونيوزيلندا. 
وتمتلـــك البا اليـــوم 3 مكاتب للمبيعات 
زيـــورخ  مدينـــة  مـــن  كل  فـــي  تقـــع 
السويســـرية وهونغ كونغ وســـنغافورة 
باإلضافـــة إلـــى شـــركة تابعـــة لهـــا فـــي 
المتحـــدة  بالواليـــات  أتالنتـــا  مدينـــة 

األميركية.

LSS Technolo� )أعلنــت زيــن البحريــن، الشــركة المبتكــرة فــي مجال االتصاالت فــي المملكة، عن تعاونها مــع ال اس اس للتكنولوجيــا 
gies(، إحدى الشركات الرائدة في الحلول التقنية المبتكرة في المملكة، لتوفير شبكة الجيل الخامس )5G( من خالل حلول أعمدة أنارة 
الشــوارع المبتكــرة فــي خليــج البحريــن، ما يجعلها شــركة االتصال األولى بالمملكــة لتحقيق هذا اإلنجاز من حيــث توفير أحدث تقنيات 

شبكة الجيل الخامس )5G( والتي تساهم في التقدم نحو رؤية المملكة 2030. 

تقـــوم حلـــول أعمدة األنـــارة بتحويـــل أعمدة 
 )5G( الشـــوارع إلـــى مواقـــع الجيل الخامـــس
باســـتخدام  وذلـــك  البحريـــن،  زيـــن  لشـــبكة 
الحـــد األدنـــى مـــن المعـــدات والتـــي تندمـــج 
مـــع البنية األسياســـية للمدينة. هـــذا االبتكار 
الجديد يهدف لتعزيز تغطية شـــبكتي الجيل 
الرابع )4G( والخامس )5G(، تحســـين الســـعة 
اإلجماليـــة، وتوفيـــر اتصـــال موثـــوق بهـــدف 

تعزيز تجربة المستخدم. 
ويساهم هذا المشروع في تعزيز استراتيجية 
زين البحرين لالســـتدامة والتي تتماشـــى مع 
أهـــداف التنمية المســـتدامة لألمـــم المتحدة 
)SDGs(، باألخـــص الهـــدف التاســـع: الصناعة 
واالبتكار والهياكل األساسية، الهدف الحادي 
عشـــر: مـــدن ومجتمعـــات محلية مســـتدامة، 
والهـــدف الثانـــي عشـــر: االســـتهالك واإلنتاج 

المسؤوالن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين، 
دنـــكان هـــوارد “تعتـــز زيـــن البحريـــن بكونهـــا 
شـــركة اإلتصـــال األولـــى فـــي المملكـــة التـــي 
قامت باستكمال حلول أعمدة إنارة الشوارع 
فـــي خليـــج   )5G( الخامـــس  الجيـــل  لشـــبكة 

البحريـــن. مـــن خـــالل حلـــول أعمـــدة إنـــارة 
الشـــوارع المبتكرة، ســـنتمكن من نشر مواقع 
الجيـــل الخامـــس )5G( األكثـــر تقدمـــًا علـــى 
أنحـــاء المملكـــة، ما يتيـــح لنا تقديـــم تغطية 

أفضل وأسرع وإتصاالً دائمًا لعمالئنا”.
وقـــال المديـــر العـــام المنتـــدب الل اس اس 
 ،)LSS Technologies( للتكنولوجيـــا 
ســـانديب أهلوواليـــا “يســـعدنا أن نتعاون مع 
زيـــن البحرين لتعزيز شـــبكة الجيل الخامس 
)5G( مـــن خالل حلول أعمدة إنارة الشـــوارع 
لالســـتفادة من خدماتها حـــول المملكة. ومن 
خالل شراكتنا مع زين البحرين، قمنا بتصميم 
عبوات أعمدة اإلنارة المدمجة لتوفيرشـــبكة 
الجيل الخامس )5G( باستخدام الحد األدنى 

من المعدات”.
وقال المدير التنفيذي لخليج البحرين غاغان 
ســـوري “تعاوننـــا مع زيـــن البحرين سيســـاعد 
علـــى توفير ســـكان خليج البحريـــن وزوارها 
بشـــبكة ذات اتصـــال قوي ودائم لالســـتمتاع 
بأفضـــل تجربـــة لخدمـــات الجيـــل الخامـــس 
)5G(. ويقـــوم هـــذا الحـــل المبتكـــر مـــن زيـــن 
بتوســـيع نطاق تغطية الشبكة والذي يتكامل 

مع شـــوارعنا الحالية بالمنطقة، وهذا يســـلط 
الضـــوء على ابتكارات زيـــن البحرين الفريدة 
من نوعها في تحويل خليج البحرين لمنطقة 

ذكية”.
تركز استراتيجية زين البحرين حول القيادة 
في التحول الرقمي فهي ملتزمة ببناء شبكة 
جيل خامس )5G( آمنة وسريعة، وستواصل 
في توسعة شبكة الجيل الخامس )5G( لديها 
تدريجيا باســـتخدام أحدث الحلول المبتكرة 

حول المملكة.

“البا” تعزز وجودها باألسواق العالمية بافتتاح مكتب مبيعاتها في سنغافورة

“زين” أول شركة اتصال بالمملكة تستكمل حلول أعمدة اإلنارة المتطورة

منطقة آسيا مثلت 21 % من إجمالي مبيعات الشركة العام 2021

لتوسيع شبكة الجيل الخامس “5G” في خليج البحرين
أثناء تدشين مكتب البا في سنغافورة 
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إعداد: منى المطلق

 اإلجابة: «
- يجـــب أن نـــدرك بأنـــه ال رد اعتبـــار  «

يمكـــن طلبه لبـــالغ كاذب أو بـــالغ جنائي تم 
حفظـــه من قبل الجهة المختصـــة، إذ ال يمثل 
البالغ الجنائي ســـوى بالغ إداري في مراحله 
األولـــى، وبمجـــرد حفظـــه ال يترتـــب عليه أي 
آثار جنائية أو قانونية بالنسبة للمشكو ضده، 
بـــل إن هذا البالغ الجنائـــي ليس له أي حجية 

قانونية أمام القضاء.
وفقـــا  « االعتبـــار  رد  طلـــب  ويقـــدم 

للنمـــوذج المعـــد لذلـــك مـــن قبـــل النيابـــة العامة، 
ويرفـــق مـــع الطلـــب نســـخة مـــن بطاقـــة الهويـــة 
ونســـخة من الحكم الصادر، ويتم النظر في الطلب 
من قبل الجهة المختصة لحين صدور شهادة رد 
االعتبار ومن ثم يتم استصدار شهادة حسن 

السيرة والسلوك.
هنـــاك  « فـــإن  الخصـــوص،  هـــذا  وفـــي 

ودوليـــة  مجتمعيـــة  ومطالبـــات  مناشـــدات 
لـــدواٍع  االعتبـــار،  رد  طلـــب  مـــدة  بتخفيـــف 
إنســـانية واقتصاديـــة؛ من أجل تمكيـــن األفراد 

من اإلنتاج واالندماج بالمجتمع.
أما حفظ البالغ أو سحبه، فال يعد موجبا لرد االعتبار ذلك أن رد  «

االعتبـــار يكون في الحاالت التي تصـــدر فيها أحكام نهائية باتة، وإن 
السبيل فيها لحفظ الحقوق هو حمل صاحب البالغ على التعهد بعدم 
التقدم بمثل هذا النوع من البالغات مرة أخرى أو رفع دعوى تعويض 

عن البالغ الكيدي إن توافرت موجباتها.
وأن رد االعتبـــار إمـــا أن يكـــون بطلـــب أو يتحقـــق بقـــوة القانون،  «

ويتـــم رد االعتبار لألحـــكام الجنائية وفقا لنص المادة 391 من قانون 
اإلجراءات الجنائية:

يجب لرد االعتبار: «
أ. أن تكـــون العقوبـــة قد نفذت تنفيـــًذا كاماًل أو صدر عنها عفو أو  «

سقطت بمضي المدة.
ب. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور  «

العفـــو مـــدة ســـنتين إذا كانـــت عقوبة جنايـــة أو مدة ســـنة واحدة إذا 
كانـــت عقوبـــة جنحـــة وتضاعف هذه المـــدد في حالتـــي الحكم للعود 

وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وهنـــاك رد اعتبار يتم بقوة القانـــون دون حاجة إلى تقديم طلب  «

رد اعتبـــار وفـــق ما تنـــص عليه المادة )402(: مـــن ذات القانون، حيث 
تقرر:

ُيـــرد االعتبـــار بحكـــم القانـــون إذا لم يصـــدر خالل اآلجـــال اآلتية  «
علـــى المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ 

بصحيفة األسبقيات:
أ. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها  «

أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات.
ب. بالنســـبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ  «

العقوبـــة أو العفـــو عنهـــا ثـــالث ســـنوات إال إذا كان الحكـــم قـــد اعتبر 
المحكـــوم عليـــه عائـــًدا أو كانـــت العقوبـــة قـــد ســـقطت بمضـــي المدة 

فتكون المدة أربع سنوات.
ويقدم طلب رد االعتبار في هذه الحالة إلى النيابة العامة ويجب  «

أن يشـــتمل الطلب على بيانـــات مقدم الطلب وتاريـــخ الحكم الصادر 
عليه واألماكن التي أقام فيها.

وتقوم النيابة العامة باالستيثاق من الطلب والتحري عن مقدمه  «
ومحـــل إقامته وتقصـــي كل ما تراه الزًما مـــن المعلومات ويضم هذا 
التحقيـــق إلـــى الطلـــب وترفعـــه إلـــى قاضي تنفيـــذ العقـــاب، ويفصل 
قاضـــي تنفيـــذ العقاب في الطلب ويكـــون الحكم الصادر في طلب رد 

االعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
وإذا قضى قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب ترســـل النيابة  «

العامـــة صـــورة مـــن حكـــم رد االعتبـــار إلـــى المحكمة التي صـــدر منها 
الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشـــير به على هامشـــه وتأمر بأن يؤشـــر 
بـــه فـــي إدارة األدلـــة الجنائية بـــوزارة الداخليـــة. وإذا رفض طلب رد 
االعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فال يجوز تجديده إال 

بعد مضي سنة.

 الســؤال:  كيف أســتخرج أو متى شهادة رد االعتبار من قضية كيدية كذب ضدي لو حفظ البالغ مثال بالنيابة أو سحب البالغ المقدم ضدي أو عوامل أخرى  «
تحفظ حقي من األذى من صاحب البالغ مستقبال؟

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “البــالد” مختلــف االستفســارات وطلبــات االستشــارة القانونيــة عمومــا، واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــدا. وجــرى التعــاون مــع نخبة مــن المحامين 
المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدة الزاوية أو من خالل حسابات “البالد” بمنصات التواصل االجتماعي. 

وللسائل ذكر اسمه إن رغب.مية جنان أنور

المحامي محمد رضا 
بوحسين

ال شهادة رد اعتبار لبالغ كاذب أو “جنائي” في حال حفظه وسحبه
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نفى الرئيس التنفيذي لشركة دلمون 
عبـــر  ميـــرزا،  عبدالهـــادي  للدواجـــن 
“البـــاد االقتصـــادي” ما يتـــم تداوله 
فـــي منصـــات التواصـــل االجتماعي 
عن شـــح في أحد منتجات الدواجن 
الدجـــاج. وفـــي  وهـــو منتـــج كبـــدة 
التفاصيـــل، أكد ميرزا أن اإلنتاج في 
شركة دلمون للدواجن يسير بحسب 
وتيرته االعتيادية، دون تسجيل أي 
شـــح في منتجات الدواجـــن عموما 
ومنتـــج الدجـــاج خصوصـــا، كمـــا أن 
هـــذه المنتجـــات متوافـــرة في نقاط 

بيعها المتداولة.
وأكـــد الرئيس التنفيذي للشـــركة أن 
هناك فترة من الفترات شهدت نقًصا 
فـــي منتجـــات الدواجـــن، إال أنه في 
الوقـــت الحالـــي ال يوجـــد نقـــص أو 
شـــح، وفـــي حـــال وجود نقـــص فقد 

يعـــود الســـبب لكثـــرة الطلـــب علـــى 
المنتـــج نفســـه ونقـــص البديـــل مثل 
الدجاج المجمد المستورد الذي شهد 
ارتفاًعا عالًيا في األســـعار في اآلونة 
األخيـــرة، ما دفع أصحـــاب المطاعم 
للمنتـــج  يتجهـــون  األفـــراد  وبعـــض 
المحلي األقل سعًرا، ما أدى إلى رفع 

نسبة الطلب عليه.

“دلمون” تنفي عبر “^” وجود شح بـ “كبدة الدجاج”

عبدالهادي ميرزا

عمليات احتيال طالت أكثر من 163 مليار دوالر بالواليات المتحدة
مـــن المرجـــح أن أكثر مـــن 163 مليار 
دوالر مـــن حـــزم الدعـــم تســـربت ممـــا 
تم تخصيصه لمواجهـــة البطالة أثناء 
تفشـــي وبـــاء كورونا، مع “جـــزء كبير” 
ُيعزا إلى االحتيال، وفًقا لتقرير وزارة 

العمل األميركية.
وأنشـــأ الكونغرس العديد من البرامج 
لدعـــم   2020 مـــارس  فـــي  الجديـــدة 
فقـــدوا  الذيـــن  األشـــخاص  ماييـــن 
وظائفهـــم بســـبب تداعيـــات “كوفيـــد 
19”. وعملـــت البرامـــج مًعا على زيادة 
مدتهـــا  وزيـــادة  األســـبوعية  المزايـــا 
المؤهليـــن  العمـــال  نطـــاق  وتوســـيع 
للحصول على مدفوعـــات. لقد انتهى 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، علـــى الرغـــم 
مـــن أن العديـــد من الـــدول أنهت هذه 

البرامج في وقت أقرب.
فـــي ذلـــك الوقـــت، أقـــرت الحكومـــة 
الفيدراليـــة األميركيـــة مـــا يقـــرب من 
873 مليـــار دوالر مدفوعـــات إجمالية 

لبرامـــج مواجهـــة البطالـــة، حســـب ما 
ذكـــرت وزارة العمل فـــي تقرير نصف 
ســـنوي إلى الكونغرس صدر الخميس 
الماضـــي، وفقا لتقرير نشـــرته شـــبكة 

CNBC األميركية.
غيـــر  “الضـــخ  فـــإن  للتقريـــر،  ووفًقـــا 
فـــي  الفيدراليـــة  لألمـــوال  المســـبوق 
برنامـــج التأميـــن ضد البطالـــة أعطى 
اإلجراميـــة  والجماعـــات  األفـــراد 

عاليـــة  قيمـــة  ذا  هدًفـــا  المنظمـــة 
إن  الوكالـــة،  وقالـــت  الســـتغاله”. 
المجرميـــن تمكنوا مـــن االحتيال على 
النظام بســـبب نقاط ضعـــف البرنامج 
وسرقة معلومات التعريف الشخصية 

بسهولة.
لم تكن العديد من الواليات مســـتعدة 
لمعالجـــة المطالبـــات الجديدة بالمزايا 
وواجهـــت صعوبة فـــي تنفيذ البرامج 

المنشـــأة حديًثـــا، ولـــم يتم اســـتخدام 
العديد من ضوابط االحتيال الداخلية 

التقليدية نتيجة لذلك.
المجرميـــن  إن  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
يمكـــن أن يقدمـــوا مطالبـــة احتياليـــة 
مـــع مخاطـــر منخفضة نســـبًيا للقبض 
عليهـــم، ويحتمـــل أن يحصلـــوا علـــى 

عشرات اآلالف من الدوالرات.
األنشـــطة  مـــن  الكثيـــر  واســـتهدفت 
اإلجرامية برنامج المســـاعدة المؤقتة 
للبطالـــة أثنـــاء تفشـــي الوبـــاء ســـواء 
العامليـــن الذين لديهم حســـاب خاص 

أو غيرهم من العمال.
في البداية، سمح المشرعون لمقدمي 
طلبات البرنامج بأن يشهدوا بأنفسهم 
علـــى مؤهاتهـــم للحصـــول على هذه 
المزايـــا، قاموا في وقـــت الحق بإلغاء 
هـــذه الميـــزة وإضافة وســـائل حماية 
ضـــد االحتيال، كما فعلـــت العديد من 

الدول.

ينطلــق منتدى األمن الســيبراني الــذي ُتنظمه مجموعة أوريجين، الرائدة في 
تنظيم وإدارة المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في منطقة الخليج العربي، 
وذلــك فــي الفتــرة من 6 حتــى 7 يونيو 2022 بفندق الدبلومات راديســون بلو 
- مملكــة البحريــن تحــت عنــوان “حماية البيانــات وأمن المعلومــات في عصر 

األمن السيبراني”.

اليـــوم  فـــي  المنتـــدى  وســـيتضمن 
ُينفذهـــا  عمـــل  جلســـات  األول 
المتحـــدث الرئيـــس ريتشـــارد بينغلي 
مـــن بريطانيـــا، وهـــو متخصـــص فـــي 
محاضـــر  الســـيبراني،  األمـــن  مجـــال 
فـــي  باكينغهامشـــاير  جامعـــة  فـــي 
باألمـــن  المتعلقـــة  التخصصـــات 
الســـيبراني، ومؤلف لثاثـــة كتب في 
مجال األمن الســـيبراني. هـــذا إضافة 
إلـــى ذلك مشـــاركة عبدالقادر ورســـمه 
من الســـودان، والذي ســـيقدم جلســـة 
بعنـــوان “القوانين المتطـــورة لتعريف 

والضوابـــط  الســـيبرانية  الجرائـــم 
القانوية الضرورية لمكافحتها”. 

األول  اليـــوم  فعاليـــات  وســـُتختتم 
مـــن المنتـــدى بمشـــاركة مجموعة من 
طاولـــة  فـــي  والمختصيـــن  الخبـــراء 
حـــوار مســـتديرة، سيشـــارك فيهـــا كل 
من رئيس جمعية اإلنترنت البحرينية 
عبـــدهللا الحامـــد، أحمـــد ناصـــر وهـــو 
متحـــدث وخبير دولي في تكنولوجيا 
الســـيبراني،  واألمـــن  المعلومـــات 
باإلضافة لعبدالقادر ورسمه المؤسس 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ورســـمة 

لاستشـــارات القانونيـــة، والمتحـــدث 
الرئيـــس ريتشـــارد بينغلـــي. وســـتدير 
الحوار صفا عبدالغني مســـؤول دائرة 
العاقـــات العامة واإلعـــام بمجموعة 

أوريجين.
المنتـــدى  هـــذا  فـــي  ستشـــارك  كمـــا 

مجموعـــة من المؤسســـات والوزارات 
الحكوميـــة المهتمـــة بهـــذا الموضـــوع 
المهـــم خصوصا في هـــذا الوقت مثل 
الداخليـــة  ووزارة  الخارجيـــة  وزارة 
وهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء وممتلـــكات 
تنظيـــم  وهيئـــة  الخليـــج  وطيـــران 

االتصـــاالت والهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
االجتماعي وبعض البنوك والمصارف 
وشـــركات تقنيـــة المعلومـــات وغيرها 
مـــن المؤسســـات التـــي تهتـــم بتطوير 
كوادرها البشـــرية واالطـــاع على كل 

ماهو جديد من وقت آلخر.
باإلضافـــة إلـــى فعاليات اليـــوم األول 
ســـُيقدم المتحدث الرئيس، ريتشـــارد 
بينغلـــي فـــي اليـــوم الثانـــي ورشـــتي 
مخاطـــر  تتنـــاوالن  مكثفتيـــن،  عمـــل 
بيانـــات الهاتف المتنقل والمســـافرين 
المنفردين، والتحقيقات واالســـتجابة 

للحوادث جراء الجرائم السيبرانية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، صـــرح عبدالقادر 
هـــذا  خـــال  “مـــن  قائـــًا  ورســـمه 
المنتـــدى، نأمل أن نســـاهم في حماية 
وموظفـــي  النهائييـــن  المســـتخدمين 
خـــرق  أو  هجـــوم  أي  مـــن  الشـــركات 

ســـيبراني، حتى في الحـــاالت النادرة 
أي  ردع  فيهـــا  يمكـــن  ال  التـــي  جـــًدا 
هجـــوم أو خرق ســـيبراني، فإن األمن 
الســـيبراني يحســـن وقت االســـترداد 
لـــكل ما تـــم اختراقـــه. باإلضافـــة إلى 
ذلك، ســـيتمكن المشـــاركون من أفراد 
أو موظفيـــن مختصيـــن مـــن التعـــرف 
علـــى القوانين والتوجهـــات القانونية 
في مجـــال األمن الســـيبراني وكيفية 

مكافحة الجرائم فيه”.
يشار إلى أن المنتدى سُينفذ أيًضا في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة يومي 
األربعاء والخميس 8 - 9 يونيو ضمن 
جولـــة خليجية ســـيقوم بها المتحدث 
الرئيـــس ريتشـــارد بينغلي، بمشـــاركة 
الخبـــراء والمتخصصيـــن  مـــن  نخبـــة 
فـــي المجـــاالت ذات العاقـــة من دول 

الخليج العربي.

مناقشة الجرائم السيبرانية والضوابط القانونية لمكافحتها 6 و7 يونيو بالبحرين
خالل منتدى تنظمه مجموعة أوريجين

عبدالقادر ورسمه عبدالله الحامد

أعلنت الشــركة الســعودية للمعلومات االئتمانية )ســمة( وشركة شبكة البحرين اإللكترونية للمعامالت المالية )بنفت( عن بدء الربط 
التقنــي لمشــروع تبــادل المعلومــات االئتمانيــة بين المملكــة العربية الســعودية ومملكة البحريــن، والذي يأتي تفعياًل لقــرار المجلس 
األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادر فــي اجتماع المجلــس في دورته الســابعة والثالثيــن العــام 2016، القاضي 
بالموافقــة علــى تبــادل المعلومــات االئتمانيــة بيــن دول الخليــج العربيــة وفــق خطــة العمــل واإلطــار الشــامل آلليــة تســهيل تبــادل 
المعلومــات االئتمانيــة بيــن دول المجلــس. ويهدف مشــروع الربط المعلوماتــي بين دول الخليج إلى تعزيز الشــفافية في التعامالت 
المالية على المســتوى الخليجي، وتوفير أدوات مالية تســهم في الحد من المخاطر االئتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي ألي نشــاط 

اقتصادي، بما يعّزز نمو تلك األنشطة ويرفع مستوى النمو االقتصادي عموما. 

وتعليقـــا علـــى البـــدء في تنفيـــذ هذه 
المبـــادرة المهمة، عبر محافظ مصرف 
البحريـــن المركـــزي، رشـــيد بـــن محمد 
المعـــراج عـــن ســـعادته بإطـــاق هـــذه 
لـــرؤى  تنفيـــذا  تأتـــي  التـــي  المبـــادرة 
فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  وتوجيهـــات 
البلدين الشـــقيقين والدور المستقبلي 
المنشود في تطوير وتعزيز المعامات 
التجارية واألداء االقتصادي، ال سيما 
أن المبـــادرة تتيح عمليات دعم اتخاذ 
القرار للعاقات والشـــراكات التجارية 

وفق منظومة متقدمة من المعلومات 
تتيحهـــا  التـــي  المدققـــة  والبيانـــات 
الجهات المختصة بتقارير المعلومات 
االئتمانيـــة، ما يعزز الثقة والشـــفافية 
ويتيـــح مجـــاالت أوســـع مـــن العمـــل 

التجاري المتبادل.
مـــن جانبـــه، أوضـــح محافـــظ البنـــك 
المركـــزي الســـعودي )ســـاما(، فهـــد بن 
عبدهللا المبارك، أن هذه الخطوة تأتي 
تفعيًا ألهداف برنامج القطاع المالي 
ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 

2030، بإطاق مشـــاريع استراتيجية 
تعـــّزز أطـــر التعاون بيـــن دول مجلس 
فرًصـــا  وتفتـــح  الخليجـــي،  التعـــاون 
اســـتثمارية أكبـــر وتضمـــن االســـتقرار 
والنمـــو االقتصـــادي لتلك الـــدول. كما 
أبان أّن القطاع المالي يعول على مثل 
تلك المشـــروعات االستراتيجية التي 
من شـــأنها أن تعّزز مســـتوى الشفافية 
فـــي التعامات الماليـــة وترتقي بأداء 
قطـــاع األعمـــال، بما يحقـــق األهداف 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  المشـــتركة 

الخليجي. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
ببـــدء  الجناحـــي،  عبدالواحـــد  بنفـــت 
الربط التقني، معربا عن الشكر لقيادة 
البلديـــن الشـــقيقين وكذلـــك لمصـــرف 
البحريـــن المركـــزي والبنـــك المركـــزي 
الســـعودي وفـــرق العمـــل التـــي عملت 
بـــكل كفـــاءة واقتـــدار لتحقيـــق هـــذا 
اإلنجاز المهم الذي سيلعب دورا مهما 
فـــي تعزيـــز عجلـــة التبـــادل التجـــاري 
وتحقيق األهداف للنهوض باالقتصاد 
بالمجمـــل،  والخليجـــي  الوطنـــي 
مبينـــا أن مركـــز البحريـــن للمعلومـــات 
االئتمانيـــة التي تشـــغله شـــركة بنفت 
في طـــور العمل الســـتكمال الربط مع 
بقيـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
المركزيـــة  المصـــارف  مـــع  بالتعـــاون 
المختصـــة  والمؤسســـات  والجهـــات 

بدول المجلس.

كمـــا أعـــرب الرئيـــس التنفيذي لســـمة 
ســـويد الزهراني، عن شـــكره وتقديره 
للجهات اإلشـــرافية والرقابية في كا 
البلدين على دعمهم المستمر لتحقيق 
أهداف المشروع، وتيسير اإلجراءات 
بالخطـــى  أشـــاد  كمـــا  والسياســـات، 
التـــي تخطيهـــا دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي نحـــو التوّســـع فـــي األطـــر 
التعـــاون في العديد من المشـــروعات 
التـــي  والتنمويـــة،  االســـتراتيجية 
تنهـــض بجميع الجوانـــب االقتصادية 
للـــدول، كما أّكد ديمومة ســـعي ســـمة 
المحليـــة  الشـــراكات  تأســـيس  نحـــو 
والدوليـــة،  واإلقليميـــة  والخليجيـــة 
وتفعيل المبادرات والخطط والبرامج 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا 
المشـــتركة ويواكـــب التطـــورات التي 

تشهدها المملكة العربية السعودية. 
يذكـــر أّن هـــذه الخطوة تأتـــي تعظيًما 

لـــدور صناعـــة المعلومـــات االئتمانية، 
إلحـــكام  جوهريـــة  قـــوة  تعـــّد  كمـــا 
الرقابة واإلشـــراف، وزيادة مستويات 
الشفافية والمساهمة في دعم استقرار 
القطـــاع المالي لـــدول المجلس، حيث 
تســـعى الجهات اإلشـــرافية والرقابية 
من خـــال مشـــروع الربـــط الخليجي 
إلى نشر مزيد من الشفافية والتعّرف 
علـــى الماءة المالية لقطـــاع األعمال، 
وتجســـيد الســـلوكيات االئتمانية، مع 
ضمان توفير الحماية واألمن للبيانات 
التـــي يتـــّم تبادلهـــا ونقلها عبر شـــبكة 
مراكـــز الحكومـــات اإللكترونية لدول 
مجلس التعاون الخليجي، والذي ُيعّد 
أمـــًرا جوهرًيـــا لحمايـــة تلـــك البيانات 
والمعلومـــات مـــن المخاطـــر المرتبطة 

بها.

“بنفت” و “سمة” تطلقان التبادل اإللكتروني للمعلومات االئتمانية
تعزيزا للشفافية في التعامالت المالية على المستوى الخليجي
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أقامــت الســفارة اإلندونيســية لــدى البحريــن، تحــت رعايــة رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل وبالتعــاون مــع جمعيــة الصداقــة واألعمــال البحرينية 
اإلندونيســية، لقاًء برلمانًيا حضره 20 ممثال برلمانيا من إندونيســيا و20 من نظرائهم البحرينيين في أمســية أقيمت بفندق الدبلومات مســاء الخميس 

الماضي حضرها عدد من أفراد الجمعية إلى جانب السفير اإلندونيسي بالبحرين أردي هيرماوان.

بين  ما  للعالقات  تعزيًزا  اللقاء  هــذا  وجــاء 
الــجــمــهــوريــة والــمــمــلــكــة ولــالســتــفــادة من 
الــتــجــربــة الــبــرلــمــانــيــة فــي الــبــحــريــن، حيث 
أقيم  التي  األســبــاب  أبــرز  األمسية  تناولت 
النظر في  هــو  ــرزهــا  وأب الــلــقــاء  هــذا  ألجلها 
إرســاء  فــي  البحرين  مملكة  تجربة  نــجــاح 
والثاني  الشورى  األول  برلمانيين  مجلسين 
النواب، باإلضافة إلى الردود اإليجابية من 
في  الميزانية  ــاء  إلرسـ المحلي  التخطيط 

المملكة.
وأوضــــح الــســفــيــر اإلنــدونــيــســي فــي كلمة 
ألقاها خالل األمسية تحدث فيها عن متانة 
اإلندونيسية  الــجــمــهــوريــة  مــابــيــن  الــعــالقــة 
المجاالت  مختلف  عبر  البحرين  ومملكة 

المساعي  السفير  أكــد  كما  والــمــشــروعــات، 
الدبلوماسية  الخطوط  لتنمي  جــاءت  التي 

ما بين البلدين.
االقتصادي”  ”الــبــالد  لـ  وفــي تصريح خــاص 

توقيع  عن  هيرماوان  أردي  السفير  تحدث 
الناقلة الوطنية طيران الخليج التفاقية مع 
أخرى  تفاصيل  وفي  إندونيسيا،  جمهورية 
حّيز  االتفاقية  دخــول  عــن  السفير  تحدث 

التنفيذ وسيتم اإلعالن عنها قريبا وهي 
مــن طيران  عــن فتح خــط مباشر  عــبــارة 

الــخــلــيــج فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــى 
الجمهورية.

ــمــجــتــمــع  وعــــــن عــــــدد أفـــــــــراد ال
ــلـــى الــصــعــيــد  اإلنـــدونـــيـــســـي عـ
أردي  الــســفــيــر  أكــــد  الــمــحــلــي، 
هيرماوان أن آخر اإلحصاءات 
 5400 تــؤكــد وجــــود حـــوالـــي 

مــقــيــم مـــن إنــدونــيــســيــا في 
 4800 مــنــهــم  ــن،  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
في  يعملون  مهاجر  عامل 

الــمــمــلــكــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
العمال  عيش  سالسة 

اإلندونيسيين في 
المملكة.

السفير اإلندونيسي لـ ”^”: توقيع اتفاقية 
مع “طيران الخليج” لتدشين خط مباشر

قرابة 4800 عامل إندونيسي مقيمون في البحرين

تطــويــر طــرق مجمع 575 بــالجنبيــة
ــوزارة  ــ ــ ــؤون األشــــغــــال ب ــ ــت شــ ــ دعـ
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــال وشـــــــــؤون الـ ــ ــ ــغ ــ األشــ
لمناقصة  ــعــمــرانــي  ال والــتــخــطــيــط 
أعــمــال تــطــويــر طـــرق مــجــمــع 575 

الجزء الجنوبي في الجنبية.

ــتــطــويــر على  ــال ال ــمـ وتــشــتــمــل أعـ
تطوير طرق، إنشاء شبكة لتصريف 
ــاه األمـــطـــار، تــوفــيــر الــعــالمــات  مــي
الـــمـــروريـــة والـــلـــوحـــات اإلرشـــاديـــة 
والسالمة  األمــن  لتحقيق  الــالزمــة؛ 
ــارع، أعــمــال  ــشــ ــ الــمــطــلــوبــة عــلــى ال

التشجير والصرف الصحي.
المؤهلين  المقاولين  الوزارة  ودعت 
لــديــهــا الـــذيـــن يــحــمــلــون رخــصــتــي 
تأهيل مسبق في فئة أعمال الطرق 
ــدرجــة )AA( وفــئــة أعــمــال  تــحــت ال
 )AA( الصرف الصحي تحت الدرجة

يوم  فــي  صالحتين   )B( أو   )A( أو 
التقدم  المناقصة، وفتح باب  طرح 
للشركات الراغبة في المشاركة في 
المناقصة والذي يستمر حتى تاريخ 
19 يونيو المقبل، على أن يتم فتح 

المظاريف في اليوم التالي.

“باس” تجدد حصولها على شهادة “ISO 27001” ألنظمة أمن المعلومات
ــة خــــدمــــات مــطــار  ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
الــبــحــريــن )بــــاس( عــن اجــتــيــازهــا 
لتجدد  الـــدوري،  التدقيق  معايير 
 IEC شهادة  على  حصولها  بذلك 
2013 :27001 ألنظمة إدارة أمن 
المعلومات، حيث تم االعتماد من 
 TUV PROFiCERT TUV ِقــبــل 
 Global مــن  وبــدعــم   ،Hessen
بـــدولـــة   Business Bureau

اإلمارات العربية المتحدة. 
المتمثل  اإلنـــجـــاز  ــذا  هـ ويــعــكــس 
بــحــصــول “بــــــاس” عــلــى شــهــادة 
فـــريـــق  ــاح  ــ ــجـ ــ نـ  ISO 27001
المعلومات  لتكنولوجيا  ــاس”  ــ “ب

واالتصاالت في حماية معلومات 
الــشــركــة، كــمــا ويــشــهــد عــلــى دقــة 
وضمان  المعلومات،  وموثوقية 
خلوها من المخاطر عبر تقليل أثر 
وتؤكد  كما  المحتملة.  االنتهاكات 
“بــاس”  تقييم  على  الشهادة  هــذه 
بشكل مستقل يتوافق مع المعيار 
إلــى أفضل  الــذي يستند  الــدولــي 

الممارسات العالمية.
من  الــعــديــد  على  حصولها  وبــعــد 
اعتمادات اآليزو بمختلف فئاتها، 
“بـــاس” ألول مــرة في  تــم اعتماد 
ديسمبر 2016 بعد استيفاء جميع 
من   ISO27001:2013 متطلبات 

TUV In�  قبل هيئة إصدار شهادة
terCERT، وذلك بشرط االمتثال 
فيما  السنوية.  التدقيق  لعمليات 
ــاد الــشــهــادة  ــمـ ــتـ تـــم إصــــــدار واعـ

 ،TUV Hessen ِقبل  من  الحالية 
 29 لغاية  يمتد  صالحية  بتاريخ 

يونيو 2023.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
خــدمــات مــطــار الــبــحــريــن محمد 
ــاس( أن  ــ ــ ــيــل “يـــســـرنـــا فــــي )بـ خــل
ــاز مــعــايــيــر  ــيــ ــ ــت نــتــمــكــن مــــن اجــ
 ISO 27001 لــشــهــادة  االمــتــثــال 
الخامس  لــلــعــام  وذلـــك  ــيــة،  ــدول ال
ــا يــعــكــس  ــمــ ــ ــي. وإن ــ ــوال ــ ــت ــ عـــلـــى ال
الحثيثة  المساعي  اإلنــجــاز  هــذا 
منتسبينا  وتفاني  الجاد  والعمل 
المعلومات  تكنولوجيا  فريق  من 

واالتصاالت”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625
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محمد خليل 

 5400 
إندونيسي 

مقيم بمملكة  
البحرين

اللقاء يستهدف 
االستفادة من 

التجربة البرلمانية 
البحرينية

أمل الحامد


