
الجزء الغربي من البحرين “محظوظ” باألمطار

)06(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

متابعـــة وتنفيـــذ الحلـــول المســـتدامة للبنـــى التحتيـــة

حصـر األضــرار فـي اللــوزي 
وتعويــــــض المتضرريـــن

أمـــر ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بحصـــر  الشـــمالية  والمحافظـــة  األشـــغال  وزارة 
األضـــرار الناجمة في منطقة اللـــوزي نتيجة تجمع 

جّرائهـــا  المتضرريـــن  وتعويـــض  األمطـــار،  ميـــاه 
ومتابعـــة تنفيـــذ ما تـــم اتخـــاذه من خطـــوات في 
وضـــع الحلـــول المســـتدامة للبنـــى التحتيـــة فـــي 

منطقة اللوزي.

ترفـــع “البـــالد” أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي؛ بمناسبة حلول العام الهجري 
الجديد 1444 هـ، داعية هللا أن يعيد هذه المناســـبة على شـــعب مملكة 

البحرين، وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

“^” تهنئ بالعام الهجري الجديد
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أكــد رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان علــي الــدرازي دور وجهــود المؤسســة 
الوطنية لحقوق اإلنسان في التواصل الدائم مع مختلف السفارات والقنصليات والبعثات 
الدبلوماســية فــي المملكــة، بهدف مد جســور التعــاون والتواصل بشــفافية لمكافحة كل 
أشــكال االتجار باألشــخاص من بعض العمالة الوافدة التي تســتغل وجودها وعملها في 
المملكة الســتغالل اآلخرين من الجنســية نفســها في جرائم االســتغالل الجنسي وغيرها 
مــن القضايــا التــي تعتبــر جرائم بشــعة وتصنف ضمن أنــواع جرائم االتجار بالبشــر، وتم 

إحالة العديد من القضايا التي تورط فيها عمالة وافدة إلى النيابة العامة المختصة.

وبمناســـبة اليـــوم الدولي لمكافحـــة االتجار 
بالبشـــر “30 يوليو” مـــن كل عام، زاد الدرازي 
أثنـــاء حديثـــه لـ”البـــالد” أن ســـمات المجتمع 
وتقبـــل  والتســـامح  التعايـــش  البحرينـــي 
وأديانهـــم  أعراقهـــم  بمختلـــف  اآلخريـــن 
وألوانهـــم بغض النظر عـــن الدين أو المعتقد 
أو األيديولوجيـــا الفكريـــة أو نـــوع الجنـــس 
والجنســـية وهـــو األمر الـــذي جعـــل للمملكة 
خـــزان من الوعـــي الحترام حقوق اإلنســـان، 

بعيـــدًا عـــن المواثيـــق الدولية، حيـــث ثقافة 
المجتمع تقبل النوع اآلخر.

للتربيـــة  التعليميـــة  المناهـــج  أن  وأضـــاف 
الوطنية والمواطنة في المدارس والجامعات، 
ساهمت في رفع وعي الطلبة والجيل المقبل 
من خالل تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان 
والتعدديـــة، مما يعتبر ذلك عملية ديناميكية 
للتطـــور المســـتمر فـــي التعليم الذي يســـاهم 
في خلق منظومة الحتـــرام حقوق اآلخرين، 

وينعكس ذلـــك بالدور اإليجابـــي على أولياء 

أمـــور الطلبة من خالل وعـــي أبنائهم بأهمية 

حقوق اإلنسان

تواصل مع السفارات لمكافحة االستغالل الجنسي
مناهج المواطنة ساهمت في الوعي بحقوق اإلنسان... رئيس “مؤسسة الحقوق” لـ “^”:

نشر بالعدد األخير من الجريدة 
الرســـمية قرار لوزيـــرة الصحة 
جليلـــة الســـيد رقـــم 28 لســـنة 
العـــزل  أحـــكام  بشـــأن   2022
الصحـــي للوقاية مـــن فيروس 

جدري القردة و منع انتشاره.
مـــن  األولـــى  المـــادة  ونصـــت 
القـــرار على أنـــه  تلتزم الفئتان 
التاليتـــان بالتقيـــد بإجـــراءات 
العـــزل الصحـــي لمنـــع انتشـــار 
Mon�  فيروس جدري القردة  )

keypox( وذلـــك لمـــدة واحـــد 
وعشرين يومًا.

كمـــا جاء في المادة الثانية أنه 
مع عدم اإلخالل باالشتراطات 
بالفصـــل  الـــواردة  الصحيـــة 
الثالـــث مـــن القـــرار رقـــم  )13( 
لســـنة 2020 بشـــأن إجـــراءات 
الوقايـــة والعـــزل والعـــالج من 
تلتـــزم  الســـارية،  األمـــراض 

الفئتـــان المخاطبتـــان بأحـــكام 
العـــزل  بتنفيـــذ  القـــرار  هـــذا 
التـــي  األماكـــن  فـــي  الصحـــي 
و  الصحـــة  وزارة  تحددهـــا 
بالكيفيـــة التـــي تراها مناســـبة 

لذلك.

“الصحة”: 21 يوما للعزل من جدري القردة

)03(
)05(

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

محامون: ما توفره البحرين لعاشوراء ال توفره أي دولة أخرى
أكـــد عدد من المحاميـــن أن ما توفره البحرين 
لموسم عاشوراء ال توفره أي دولة أخرى مهما 

بلغت فيها اإلمكانيات.

ودعـــوا فـــي تصريحـــات لهـــم بمناســـبة قـــرب 
عاشـــوراء إلـــى عدم االلتفات إلـــى المحاوالت 
الفاشـــلة لتشـــويه صـــورة البحريـــن خالل هذا 

الموسم من كل عام.

وقالـــوا إن لقـــاء وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة مع رؤساء 
وممثلـــي المآتـــم يؤكـــد أن البحريـــن نمـــوذج 

متحضر للحريات الدينية.

محرر الشؤون المحلية

نشـــر بالعدد األخير من الجريدة الرســـمية 
قرار لوزارة الداخلية رقم 136 لسنة 2022 
ينـــص على تعديـــل البند 67 مـــن الجدول 
المرافق للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن 
الرســـوم الخاصة بخدمـــات االدارة العامة 

للجنسية والجوازات و اإلقامة.

تأشـــيرة  إصـــدار  رســـم  القـــرار  وتضمـــن 
متعـــددة  اإلدارة  طريـــق  عـــن  إلكترونيـــة 
الســـفرات لغـــرض التدريـــب والتأهيل وما 
فـــي حكمهمـــا، صالحـــة لمـــدة 6 أشـــهر من 
تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في 
البالد لمدة 6 أشـــهر قابلـــة للتمديد و لمدة 

مماثلة بقيمة 60 دينارا.

قررت لجنة تســـوية مشـــاريع التطوير 
العقارية المتعثرة بإجماع اآلراء طرح 
مشـــروع “ون سنترال” للبيع في المزاد 
العلنـــي عمال بنـــص المـــادة الثامنة من 

المرسوم بقانون رقم  )66( لسنة 2014.
الشـــركة  إعـــالن  اللجنـــة  قـــررت  كمـــا 
المطورة بالقرار ونشـــره فـــي الجريدة 
المشـــروع  نظـــر  وتأجيـــل  الرســـمية، 
لجلســـة 22 اغســـطس المقبل لتحديد 

شروط وموعد البيع.

“الداخلية”: 60 دينارا إلصدار تأشيرة 
إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب

“ون سنترال” للبيع في المزاد العلني

منال الشيخ

أمل الحامد

)٠٥(

)19(

علي الدرازي

وزيرة الصحة 

شموله بإجراءات 
األمراض السارية

)05(

يعيـــش العـــراق منـــذ 
أســـابيع علـــى صفيح 
ســـاخن علـــى خلفية 
تعـــذر انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة ورئيـــس 
يثيـــر  مـــا  للحكومـــة، 
المخـــاوف من انزالق 
فوضـــى  أو  أمنـــي 
سياســـية، فضـــال عن 
ال  خارجـــي  تدخـــل 

يحمد عقباه.

مخاوف من انزالق أمني وفوضى بالعراق
بغداد ـ وكاالت

سيناريو شّل عمل البرلمان جاهز لدى أتباع التيار الصدري)12(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم  صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

بمناسبة العام الهجري الجديد 1444هــ.
ورفع ســـموه إلى مقـــام جاللته الكريم أســـمى 

آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه المناســـبة، 
داعًيـــا هللا عـــّز وجـــل أن يعيـــد هذه المناســـبة 
الســـعيدة على جاللة الملك المعظم وهو ينعم 
بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى 
مملكتنا الغالية واألمتين العربية واإلســـالمية 

بالخير واليمن والبركات.
وبعـــث صاحـــب الجاللة ملـــك البـــالد المعظم، 

برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، أعـــرب 
جاللته فيها عن خالص تقديره وعميق شـــكره 
لســـموه، سائالً هللا ســـبحانه وتعالى أن يحفظ 
سموه وأن يديم عليه نعمة العافية، وأن يعيد 
هذه المناســـبة العزيزة بالخيـــر والبركات على 

وطننا العزيز، واألمتين العربية واإلسالمية.

المنامة - بنا

الملك المعظم يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء
بمناسبة العام الهجري الجديد

المنامة - وزارة الخارجية

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي بتميـــز مملكـــة البحرين 
احتـــرام  فـــي  عالمـــي  كأنمـــوذج 
حقوق اإلنســـان وصـــون كرامته 
وحرياته األساسية، استناًدا إلى 
قيم إنســـانية عريقـــة، وضمانات 
عصريـــة  وتشـــريعية  دســـتورية 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل  فـــي 
البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة 
الُمعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ودعم ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
فخـــره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
مملكـــة  بمشـــاركة  واعتـــزازه 
البشـــرية  األســـرة  البحريـــن 
االحتفاء باليوم الدولي لمكافحة 
اإلتجار باألشخاص، الذي يوافق 

الثالثين من يوليـــو من كل عام، 
تجاوًبا مع قـــرار الجمعية العامة 
 68/192 رقـــم  المتحـــدة  لألمـــم 
الصادر فـــي 18 ديســـمبر 2013، 
وتزامًنـــا مع تصنيفها ضمن الفئة 
األولى في هذا المجال الحقوقي 
الخارجيـــة  وزارة  لتقريـــر  وفًقـــا 
األمريكيـــة للعـــام الخامـــس على 

التوالي.
مملكـــة  محافظـــة  إلـــى  ونـــوه 
البحرين على سمعتها الحقوقية 
كأنمـــوذج  المرموقـــة  العالميـــة 
مثالي في معالجة قضايا اإلتجار 
باألشخاص والحد من االستغالل 
في بيئـــة العمل ومكافحة العمل 
الجبري بشهادة المنظمة الدولية 
للهجرة وتصنيفها كأفضل وجهة 
للمغتربيـــن  والعمـــل  للمعيشـــة 
فـــي المنطقـــة وفًقـــا للعديـــد من 
التقاريـــر الدوليـــة، لمـــا تتمتع به 

من منظومة تشريعية وقضائية 
متطورة استناًدا إلى القانون رقم 
)1( لســـنة 2008 بشـــأن مكافحة 
اإلتجار باألشخاص، وتوافقه مع 
المواثيق واالتفاقيات الحقوقية 
الدوليـــة المعنيـــة بحماية حقوق 
ومكافحـــة  والمـــرأة  الطفـــل 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتوجـــه بالشـــكر والتقديـــر إلـــى 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة على 
دعمه وتوجيهاته الســـديدة إلى 
إدارة مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر 
وحمايـــة اآلداب العامة، باإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
مـــع  البنـــاء  للتعـــاون  بالـــوزارة 
الجهـــات الحكوميـــة والحقوقية 
المختصـــة فـــي اللجنـــة الوطنية 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  لمكافحـــة 
ومســـؤولية،  وكفـــاءة  بمهنيـــة 

وزارة  مـــع  الدائـــم  والتنســـيق 
فيمـــا  الســـيما  الخارجيـــة، 
يتعلـــق بالتعـــاون مع الســـفارات 
والقنصليات األجنبية، بما يدعم 
آليـــات رصـــد وتتبـــع المخالفات، 
والشـــكاوى،  البالغـــات  وتلقـــي 
وتقديمهـــم  المتهميـــن  وضبـــط 
للنيابـــة العامـــة تحقيًقـــا للعدالـــة 
الجنائيـــة، مع االهتمـــام بتحويل 
جميع الضحايا إلى مركز اإليواء 
التابع للجنة الوطنية، ورعايتهم 
صحًيـــا ونفســـًيا عنـــد الضـــرورة، 
اإلعالميـــة  التوعيـــة  ومواصلـــة 
والمجتمعيـــة؛ لوقايـــة المجتمـــع 
من هذه الجرائم بجميع أشكالها.
مملكـــة  حـــرص  إلـــى  وأشـــار 
البحريـــن علـــى بنـــاء الشـــراكات 
فـــي  ودولًيـــا  وإقليمًيـــا  محلًيـــا 
باألشـــخاص،  اإلتجـــار  مكافحـــة 
مـــن خـــالل التعـــاون والتنســـيق 

اللجنـــة  أعضـــاء  بيـــن  المســـتمر 
لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية 
الحقوقيـــة  واللجـــان  اإلنســـان، 
المتخصصـــة كاللجنـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، 
والســـلطة القضائيـــة ممثلـــة في 
النيابـــة والمحكمة الخاصة بهذه 
القضايـــا، وتبـــادل الخبـــرات مـــع 
المنظمة الدولية للهجرة ومكتب 

األمـــم المتحدة المعني بمكافحة 
المخـــدرات والجريمـــة، وغيرهـــا 
ذات  األمميـــة  المنظمـــات  مـــن 

الصلة.
وأكد وزير الخارجية عبداللطيف 
مملكـــة  أن  الزيانـــي  راشـــد  بـــن 
بهـــذا  تحتفـــي  وإذ  البحريـــن، 
اليوم الدولي، لتؤكد عزمها على 
الحقوقيـــة  إنجازاتهـــا  مواصلـــة 
موضًحـــا  الرائـــدة،  والحضاريـــة 
أن االهتمـــام بمكافحـــة اإلتجـــار 
باألشـــخاص يأتـــي فـــي مقدمـــة 
أولويـــات الحقـــوق االقتصاديـــة 
واالجتماعية والثقافية بموجب 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تنســـجم  والتـــي   ،)2022-2026(
والتشـــريعات  الدســـتور  مـــع 
الوطنية العصرية، وما تتمتع به 
المملكـــة من قيم ومبـــادئ دينية 

وأخالقية راقية.

سمعة مرموقة في معالجة قضايا اإلتجار باألشخاص ... الزياني:

البحرين أنموذج عالمي في احترام الحقوق والكرامة اإلنسانية

وزير الخارجية

هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
نـــوف  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
جمشـــير، حرص مملكة البحرين 
علـــى مشـــاركة المجتمـــع الدولي 
احتـــرام  ثقافـــة  تعزيـــز  جهـــود 
ومكافحـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
اإلتجـــار باألشـــخاص مـــن خالل 
فـــي  المتراكمـــة  وضـــع خبراتهـــا 
هـــذا المجـــال بتصـــرف المجتمع 
الدولي والـــدول الراغبة بتطوير 
إجراءات وآليـــات التصدي لهذه 

الجريمة الدولية.
 وأضافت جمشـــير فـــي تصريح 
صحفي بمناسبة احتفاء المملكة 
مـــع دول العالـــم باليـــوم العالمي 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  لمكافحـــة 
والـــذي يصـــادف 30 يوليـــو مـــن 
كل عـــام وفقا لما أقرته الجمعية 
أن  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  جريمـــة 
الدوليـــة  الجرائـــم  مـــن  تعتبـــر 
العابـــرة للحدود التي تســـهم في 
وتفكيـــك  باألشـــخاص  اإلضـــرار 
المجتمع، داعية المجتمع الدولي 

إلـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
إلنهـــاء هـــذه الجريمـــة التي تعد 
انتهـــاكا صارخًا لحقوق اإلنســـان 
ممن يقعون في أيدي المتاجرين 

سواًء في بلدانهم أو خارجها.
وتابعت: حرصت مملكة البحرين 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة على 
رسم سياستها المعنية بمكافحة 
اإلتجـــار باألشـــخاص مـــن خالل 
لـــألدوات  المســـتمر  التطويـــر 
التشريعية واإلجرائية واإلدارية 
لمواكبة تطورات الجريمة ضمن 
منظومـــة متكاملـــة تنفذها كافة 
الجهات الحكومية ذات العالقة؛ 
المذنـــب  محاســـبة  أجـــل  مـــن 

وحماية الضحية والمجتمع.
ولفتت جمشـــير إلـــى أن المملكة 
بـــدأت في وضع األســـس الصلبة 
لمكافحة هذه الجريمة من خالل 
تشريع أول قانون متكامل ُيعّرف 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  حـــاالت 
كل  ضـــد  العقوبـــات  ويفـــرض 
من يقـــوم بحجـــز حريـــة العامل 
كمـــا  بـــه،  واإلتجـــار  واســـتغالله 

أطلقـــت مجموعة من المشـــاريع 
والبرامج التي تســـهم في تعزيز 
االســـتباقية  والوقايـــة  الحمايـــة 
للحّد مـــن إمكانية وقوع ضحايا 
ومنهـــا  باألشـــخاص،  لالتجـــار 
ونظـــام  األجـــور،  حمايـــة  نظـــام 
التأمين االختيـــاري على العمالة 
المنزليـــة، وحرية انتقـــال العامل 
إلـــى صاحب عمـــل آخـــر، ونظام 
اإلحالـــة الوطنـــي الـــذي يضمـــن 
لـــكل  والموثقـــة  الفّعالـــة  اإلدارة 
قضيـــة تـــرد إلـــى أي جهـــاز مـــن 
أجهـــزة الدولـــة وكيفيـــة التعامل 
معها، إلى جانب إنشـــاء المملكة 
باألشـــخاص  لإلتجـــار  نيابـــة 
وتخصيص محكمة تتولى النظر 
والفصـــل فـــي الجرائـــم المحالـــة 
إليها من النيابة؛ لتوفير الســـرعة 
فـــي التحقيق والفصـــل في هذه 
الجرائـــم مـــن قبـــل كادر قضائي 

متخصص. 
ونوهـــت الرئيس التنفيذي لهيئة 
هـــذه  أن  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
السياســـية واإلجراءات أسهمت 

ثقـــة  المملكـــة  اكتســـاب  فـــي 
دوليـــة وأممية كبيـــرة بجهودها 
واعتبارهـــا نموذًجـــا يحتـــذى به، 
وهـــو ما تمثل في تحقيق مملكة 
البحريـــن الفئـــة األولـــى بتقريـــر 
األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الســـنوي المعني بتصنيف الدول 
اإلتجـــار  مكافحـــة  مجـــال  فـــي 
باألشـــخاص لمدة خمســـة أعوام 
متتاليـــة بـــدًءا مـــن العـــام 2018 
حتـــى العـــام الجـــاري، وهـــو مـــا 
مســـؤولية  المملكـــة  يحمـــل 
إجراءاتهـــا  بتطويـــر  االســـتمرار 
السيما وأن أدوات هذه الجريمة 

متطورة بصورة مستمرة.
أنـــه  إلـــى  جمشـــير  وأشـــارت 
المجتمـــع  احتفـــاء  بمناســـبة 
الدولـــي باليوم العالمي لمكافحة 
تجـــدد  باألشـــخاص،  اإلتجـــار 
وعزمهـــا  اهتمامهـــا  المملكـــة 
دعم الجهـــود الدوليـــة واألممية 
للتصدي لهذه الجريمة من خالل 
نقـــل كافـــة خبراتها التشـــريعية، 
والمؤسســـاتية واإلجرائيـــة إلـــى 

كافـــة الدول الراغبة بذلك، الفتة 
إلـــى أن إحدى مبـــادرات المملكة 
في مجال نشـــر ثقافـــة مكافحة 
اإلتجـــار باألشـــخاص دولًيـــا هـــو 
إطالق مركـــز التدريب اإلقليمي 
لبناء القـــدرات لمكافحة اإلتجار 
باألشـــخاص، والـــذي يمثـــل أول 
بيت خبـــرة في مجـــال مكافحة 
اإلتجار باألشخاص على مستوى 

المنطقة.
ويقـــوم المركز اإلقليمي بتدريب 
المحليـــة  الكـــوادر  وإعـــداد 
المتلقيـــن  مـــن  واإلقليميـــة 

اأُلول فـــي كافـــة أوجـــه الحيـــاة، 
كمراكز الشـــرطة، المستشـــفيات 
وموظفـــي  الصحيـــة،  والمراكـــز 
الخدمـــة االجتماعيـــة ومفتشـــي 
وتزويدهـــم  وغيرهـــم،  العمـــل 
للتعـــرف  المناســـبة  بالمهـــارات 
الضحايـــا والضحايـــا المحتلمين 
إلـــى  معهـــم،  التعامـــل  وطـــرق 
جانب إعـــداد المدربين وتخريج 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الخبـــراء 
وفقـــا  باألشـــخاص  اإلتجـــار 
الدوليـــة،  والقواعـــد  للمعاييـــر 
عـــالوة على وضـــع أدوات وأدلة 
ذات  االسترشـــادية  العمـــل 
العالقـــة بالتركيبة الديموغرافية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة في 

منطقة الشرق األوسط. 
وجـــددت جمشـــير تأكيدها على 
أهميـــة تكاتـــف الجهـــود الدولية 
اإلتجـــار  لجريمـــة  للتصـــدي 
باألشخاص، معربة عن أملها في 
نجاح الجهـــود الدولية في الحد 

والقضاء على هذه الجريمة.

تدريب الكوادر في مراكز الشرطة والمستشفيات للتعامل مع الضحايا... جمشير:

البحرين تضع خبراتها في مكافحة االتجار باألشخاص بتصرف المجتمع الدولي

نوف جمشير

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

بعث ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة إلى 
أخيهمـــا ملـــك المملكـــة المغربية 
الشـــقيقة صاحب الجاللة الملك 

محمد الســـادس، وذلك بمناسبة 
ذكـــرى احتفال المملكة المغربية 

بعيد العرش المجيد.
فـــي  وســـموه  جاللتـــه  وأعـــرب 
البرقيتيـــن عن أطيـــب تهانيهما 
العاهـــل  لجاللـــة  وتمنياتهمـــا 
الصحـــة  بموفـــور  المغربـــي 
المملكـــة  ولشـــعب  والســـعادة، 

المغربيـــة الشـــقيق بالمزيـــد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة 

جاللته الحكيمة.
وأشادا بعمق العالقات األخوية 
الطيبة التي تربـــط بين البلدين 
ومـــا  الشـــقيقين  والشـــعبين 
تشهده من تطور ونمو وتصاعد 

مستمر.

البحرين تهنئ الملك محمد السادس بذكرى عيد العرش

العالقات األخوية مع المغرب تشهد تصاعدا مستمرا
المنامة - بنا

تبادل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة برقيات تهنئة بمناســـبة حلول العـــام الهجري الجديد 
1444، مـــع إخوانه قادة الدول الخليجية والعربية واإلســـالمية 

الشقيقة والصديقة.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك المعظم فيهـــا عن أطيـــب تهانيه وخالص 
تمنياتـــه لهم موفـــور الصحة والســـعادة، داعًيـــا المولى عز وجل 
أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة 

بوافر الخير واليمن والبركات.

كمـــا تبـــادل ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة بمناســـبة 
حلـــول العـــام الهجـــري الجديـــد 1444، مـــع إخوانه قـــادة الدول 
الخليجيـــة والعربية واإلســـالمية الشـــقيقة والصديقـــة، وأولياء 
العهـــود ورؤســـاء الحكومـــات. وأعـــرب ســـموه فيها عـــن خالص 
تهانيـــه وأطيـــب تمنياتـــه لهم بموفـــور الصحة والســـعادة، داعًيا 
المولـــى عـــز وجل أن يعيد هذه المناســـبة المباركـــة على بلدانهم 

وشعوبهم الشقيقة والصديقة بوافر الخير واليمن والبركات.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتبادالن التهاني مع القادة
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لمكافحة االتجار باألشخاص
صفحة متخصصة بمناســـبة قـــرار الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحدة إعتبـــار يوم 30 يوليو يوما عالميـــا لمكافحة االتجار 

باألشخاص

قـــال رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
علـــي الـــدرازي إن البحريـــن تمكنـــت مـــن مكافحـــة 
أســـاليب جريمـــة االتجار بالبشـــر من خـــال ارتفاع 
حجم الوعي المجتمعي بفضل التشريعات الوطنية 
المســـتنيرة التي تحث على احترام حقوق اإلنسان 
وكرامته ومكافحة أنواع الجرائم المتعددة لاتجار 
بالبشـــر ومنها االســـتغال الجنســـي، تهريب العمالة 
الوافـــدة، اســـتغال ظـــروف العمالـــة المنزليـــة مـــن 
خال أعمال الرق أو الســـخرة، وغيرها من أساليب 
الجريمة التي تصنف ضمن قاموس االتجار بالبشر.

وبمناســـبة اليـــوم الدولـــي لمكافحة االتجار بالبشـــر 
“30 يوليـــو” مـــن كل عام، زاد الـــدرازي أثناء حديثه 
لـ”البـــاد” أن ســـمات المجتمـــع البحرينـــي التعايـــش 
أعراقهـــم  بمختلـــف  اآلخريـــن  وتقبـــل  والتســـامح 
أو  الديـــن  عـــن  النظـــر  بغـــض  وألوانهـــم  وأديانهـــم 
المعتقـــد أو األيديولوجيـــا الفكريـــة أو نوع الجنس 
والجنســـية وهو األمر الذي جعل للمملكة خزان من 
الوعي الحترام حقوق اإلنسان، بعيدًا عن المواثيق 
الدوليـــة، حيث ثقافـــة المجتمع تقبـــل النوع اآلخر، 
مضيفـــًا أن القرار السياســـي للقيادة السياســـية في 
المملكة يعـــد فيصاً للوصول إلـــى تكوين منظومة 
شـــاملة للحفـــاظ علـــى كرامـــة اإلنســـان وحقوقـــه، 
وبفضل القوانين المعنية بحقوق اإلنســـان وإنشـــاء 
مكتـــب لحمايـــة المجنـــي عليهم والشـــهود وإنشـــاء 
نيابة ومحكمة تتولى النظر في األضرار من تبعات 
جريمة االتجار بالبشـــر ســـاهم في محاسبة األفراد 
المتورطيـــن في تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمات 
أمـــام القضاء، وبهذا الفضـــل تمكنت البحرين كأول 
دولـــة عربيـــة من مكافحـــة كل أنواع صـــور االتجار 
بالبشـــر مـــن خال إنشـــاء نيابة لمكافحـــة المتاجرة 

بالبشر.

وذكـــر الدرازي أن المركز اإلقليمي لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص رفـــع مـــن كفـــاءة القـــدرات والمهارات 
الوظيفيـــة للتعامـــل مـــع الضحايا الذيـــن أصيبوا أو 
تعرضـــوا لمختلف أصنـــاف جريمة االتجار بالبشـــر، 
العديـــد مـــن األضـــرار  تـــم تجـــاوز  الفضـــل  وبهـــذا 
النفســـية وجبر الضرر وتحقيـــق الغايات واألهداف 
التـــي تعمل عليهـــا األجهزة الرســـمية فـــي المملكة، 
لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة ظاهرة العمالة 
السائبة “غير النظامية”، الفتًا إلى أن قرار التصريح 
المرن للعمل ســـاهم في معالجة ظاهرة العمالة غير 
النظاميـــة إضافة إلـــى تطبيق نظـــام حماية األجور 
مـــن خال اعتماد العقـــود الثاثية للعمالـــة الوافدة 
التـــي تمكنـــت من خلق التـــوازن والتمـــازج لتطبيق 
آليـــة حمايـــة الحـــق اإلنســـاني بيـــن التاجـــر وأرباب 
العمل والعامل نفسه، مضيفًا أن التعديل على بعض 
التشـــريعات من خال إعادة النظر فيها ومراجعتها 
يساهم في اكتشاف االستفهامات والسلبيات ويتم 
بنـــاء اإليجابيـــات لتطويـــر التشـــريعات التي تكون 

مرجعية لتحقيق غايات حماية اإلنسان المقيم.

دعم القيادة

السياســـية  اإلرادة  أن  الـــدرازي  وأكـــد 
صاحـــب  حضـــرة  بتوجيهـــات 

بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 
الباد المعظـــم ودعم ولي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 

صاحـــب  الـــوزراء 
الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن حمـــد آل  ســـلمان 
خليفة لـــكل األطراف 
بحقـــوق  المعنيـــة 
ســـاهم في  اإلنســـان 

تعزيز الوعي المجتمعي الذي شـــمل جميع الجهات 
والمؤسســـات الحكوميـــة واألهليـــة من خـــال رفع 
نســـبة حجم القـــدرات للكـــوادر الوظيفيـــة وحماية 
العمالـــة الوافـــدة فـــي البـــاد، حيـــث وجـــود مكتب 
للمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان داخـــل هيئة 
تنظيم ســـوق العمل لتلقي الشـــكاوى العمالية بعدة 
لغـــات أجنبيـــة ســـاهم في خلـــق منظومـــة متكاملة 

تمتلـــك الخبـــرة والمعرفة في التعامـــل مع مختلف 
القضايـــا المعنية بحقوق اإلنســـان واالتجار بالبشـــر 
من خال النظر في الشـــكاوى والمقترحات الواردة 
ودراســـتها عبـــر جهـــات منفصلـــة، ســـاهم ذلـــك في 
خلـــق التكامل فـــي العمل للمصلحـــة العامة، إضافة 
إلـــى التعاون المشـــترك كفريق عمـــل بحريني يضم 
األطراف التي تعمل بصورة مستمرة على مكافحة 
جريمة االتجار بالبشـــر، من خـــال التواصل الدائم 
مع هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، وزارة العمل، النيابة 
العامـــة المختصـــة فـــي النظـــر النتهـــاكات االتجـــار 
باألشـــخاص، المحكمـــة المعنية في دعـــاوى جرائم 
االتجـــار بالبشـــر، وذلك لضمان تحقيـــق العدالة في 
األحكام التي تصدر ضد من مارس جريمة االتجار، 
الفتـــًا إلـــى أن المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
المراقبـــة  مـــن  تمكنهـــا  واســـعة  لديهـــا صاحيـــات 

والتشديد المستمر على احترام حقوق اإلنسان.

مناهج المواطنة

ولفـــت الـــدرازي إلى تصنيـــف المملكة فـــي الدرجة 
األولى لمكافحة اإلتجار بالبشر للعام الخامس على 
التوالـــي، جاء وفق آلية عمل ســـير منظم لمواجهة 
المرجـــوة  الغايـــات  لتحقيـــق  التحديـــات  بعـــض 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  المملكـــة  لتكـــون 
المتقدمـــة لمكافحة االتجار بالبشـــر 
واحتـــرام حقوق اإلنســـان، إضافة 
للجهـــود المبذولـــة فـــي مســـاعدة 
ضحايـــا االتجار من خال المركز 
االتجـــار  لمكافحـــة  اإلقليمـــي 

باألشخاص.
وأضـــاف أن المناهـــج التعليمية 
والمواطنـــة  الوطنيـــة  للتربيـــة 
والجامعـــات،  المـــدارس  فـــي 
ســـاهمت في رفع وعي الطلبة 

والجيـــل المقبـــل مـــن خـــال تعزيـــز ثقافـــة احترام 
حقـــوق اإلنســـان والتعددية، مما يعتبـــر ذلك عملية 
الـــذي  التعليـــم  المســـتمر فـــي  للتطـــور  ديناميكيـــة 
يساهم في خلق منظومة الحترام حقوق اآلخرين، 
وينعكـــس ذلك بالـــدور اإليجابي علـــى أولياء أمور 
الطلبـــة مـــن خـــال وعـــي أبنائهـــم بأهميـــة حقـــوق 

اإلنسان.
وأشـــار الدرازي إلى دور وجهود المؤسسة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي التواصل الدائم مـــع مختلف 
الســـفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في 
المملكة، وذلك بهدف مد جسور التعاون والتواصل 
بشـــفافية لمكافحة كل أشـــكال االتجار باألشخاص 
من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستغل وجودها 
وعملها في المملكة الستغال اآلخرين من الجنسية 
نفســـها في جرائم االســـتغال الجنسي وغيرها من 
القضايـــا التـــي تعتبـــر جرائـــم بشـــعة وتصنف ضمن 
أنواع جرائم االتجار بالبشـــر، وتم إحالة العديد من 
القضايـــا التي تـــورط فيها عمالة وافـــدة إلى النيابة 
العامة المختصة للنظر في أنواع وأســـاليب وطرق 
تلك الجرائم، التي كان ضحاياها االســـتغال بصور 

متعددة من قبل عمالة وافدة تعمل في البحرين.
فـــي الختـــام، قال الـــدرازي ســـتحافظ المملكة على 
بقائهـــا فـــي طليعـــة الـــدول المتقدمـــة التـــي تكافح 
جرائـــم االتجـــار بالبشـــر مـــن خـــال العمـــل والجهد 
المســـتمر والدائـــم بيـــن مختلـــف الجهات الرســـمية 
مـــن وزارات وهيئات حكومية ومؤسســـات مجتمع 
مدني كالجمعيات المعنية بحقوق اإلنسان وحماية 
حقـــوق العمالة الوافـــدة، إضافة إلـــى وجود الوعي 
المجتمعـــي الـــذي يعتبر ســـمة للمواطـــن البحريني، 
وإعادة النظر في بعض التشريعات بين حين وآخر، 
لتتماشـــى مع المواثيق والمعاهـــدات الدولية وذلك 
للحفـــاظ علـــى كرامة وحقوق اإلنســـان مـــن جريمة 

االتجار بالبشر.

^أطلقـــت األمـــم المتحدة هذا العـــام حملة “القلب األزرق” بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص، ويرمز القلـــب األزرق إلى 
حزن من اتَّجر بهم والتذكير بوحشـــية من يتاجرون بالبشـــر بيعًا وشراًء، 
وتنوعـــت أســـاليب جرائـــم االتجار بالبشـــر من خـــال اســـتخدام التقنية 
وإساءة استعمالها، ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية الذي زادت 
وتيرتـــه أثنـــاء جائحـــة كورونا تحولـــت المعايشـــة اليومية إلـــى منصات 
اإلنترنت ودخلت جريمة االتجار بالبشر إلى الفضاء اإللكتروني، وأتاحت 
شـــبكة اإلنترنـــت عمومـــًا والمنصـــات الرقمية بصـــورة خاصـــة للمتجرين 
أدوات عديـــدة لتجنيـــد الضحايا واســـتغالهم والســـيطرة عليهم؛ وكذلك 
تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ واإلعان عنهم والتواصل مع العماء المحتملين؛ 
فضـــاً عن التواصل بين الجناة؛ وإخفـــاء العائدات اإلجرامية، وجرى كل 

ذلك بسرعة وفعالية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية.
وذكـــرت األمم المتحدة في المنصة اإللكترونية لحملتها “قلب أزرق” لهذا 
العام، تعتبر التقنية بوصفها أداة ذات حّدين في ما يتصل بقضية االتجار 
بالبشـــر، وتســـتخدم التقنيـــات الحديثـــة فـــي تســـهيل وقـــوع الجريمة أو 
الحد منها مع التوســـع العالمي في اســـتخدام التقنيات الحديثة بمختلف 

أنواعها.
وقالـــت األمـــم المتحـــدة ســـيعتمد النجاح 

المســـتقبلي فـــي القضـــاء علـــى االتجـــار 
بالبشـــر علـــى كيفية قيـــام أجهـــزة إنفاذ 

القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها 
تصديهـــا  فـــي  التقنيـــة  مـــن  باالســـتفادة 
لتلـــك الجريمـــة، بمـــا فـــي ذلك المســـاعدة 
الضـــوء  لتســـليط  التحقيقـــات  فـــي 

علـــى طريقـــة عمـــل شـــبكات االتجـــار؛ 
وتعزيـــز الماحقـــات القضائيـــة باألدلة 
الرقميـــة للتخفيف علـــى الضحايا في 
اإلجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات 
الدعم للناجين، ويمكن ألنشطة المنع 
والتوعية بشـــأن اســـتخدام اإلنترنت 
مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
المســـاعدة فـــي التخفيف مـــن مخاطر 
لاتجـــار  ضحيـــة  األشـــخاص  وقـــوع 
عبـــر اإلنترنـــت، والتعاون مـــع القطاع 
الخاص لتسخير االبتكار والخبرة في 
تطويـــر حلول مســـتدامة قائمة على 
التقنيـــة فـــي دعم الجهـــود المبذولة 

لمنع االتجار بالبشر ومكافحته.
الـــدول  المتحـــدة  األمـــم  ودعـــت 
إلـــى توســـيع اهتمامهـــا فـــي مجـــال 
ليشـــمل  بالبشـــر  االتجـــار  مكافحـــة 

الفضـــاء اإللكترونـــي، بمـــا فـــي ذلـــك 
إتاحـــة الموارد إلنفـــاذ القانون وضمان 

بهـــا،  المعمـــول  واللوائـــح  السياســـات 
كمـــا دعـــت األمـــم المتحـــدة مؤسســـات 
وشـــركات القطاع الخـــاص القائمة على 

شـــركات  وبخاصـــة  التقنيـــات 

أهميـــة  إلـــى  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا 
توفيـــر ضمانات وتدابيـــر وقيود تمنع 
استخدام المنصات الرقمية واألدوات 
التقنية للمتاجرة باألشـــخاص، إضافة 

التقنيـــة  البراعـــة  اســـتخدام  ألهميـــة 
لمكافحة االتجار بالبشر، التعرف بصورة 

القانونيـــة  غيـــر  المـــواد  علـــى  اســـتباقية 
واتخـــاذ  اإلنترنـــت  شـــبكة  عبـــر  والضـــارة 

خطوات فورية وفعالة.

حقائق وأرقام

ــعـــّرف الـــمـــادة 3 مـــن بــروتــوكــول  تـ
اتفاقية االتجار باألشخاص بأشكاله 
المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد 
وتحويلهم  نــقــلــهــم  أو  األشـــخـــاص 

بـــدافـــع اإلســتــغــال أو  إيـــواؤهـــم  أو 
حجزهم لألشخاص عن طريق التهديد 

أو  االختطاف  أو  القسر  أشكال  من  اي  أو  القوة  استخدام  أو 
االحتيال أو الخداع أو اإلبتزاز أو إساءة استخدام أو استغال 
مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة 
األدنــى  الــحــد  االســتــغــال، ويشمل  لــغــرض  آخــر  على شخص 
ــدعــارة وســائــر أشكال  مــن اســتــغــال األشــخــاص فــي شبكات ال
االستغال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم 
أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد األشخاص 
بهدف االستخدام الجسماني ونزع األعضاء، في العام 2018 تم 
عنهم  أبلغت  بالبشر  االتجار  ضحايا  من  ضحية   5000 اكتشاف 
المكتشفين في أغراض  50 % من الضحايا  148 دولة، استغل 
جنسية، في حين استغل 38 % منهم في العمل القسري، والتزال 
وتشكل  األساسيات،  المستهدفات  يشكلن  اإلنــاث  من  الضحايا 
النساء 46 % والفتيات 19 % من جميع ضحايا االتجار بالبشر.
وعلى الصعيد العالمي، كان واحدًا من كل 3 ضحايا من األطفال، 
االتجـــار  ضحايـــا  بيـــن  األطفـــال  نســـبة  وتضاعفـــت 
المكتشـــفين 3 مرات بينما زادت نسبة 
مـــدى  علـــى  مـــرات   5 األوالد 

السنوات الـ 15 الماضية.

تواصل مستمر مع السفارات لمكافحة االستغالل الجنسي

إطالق حملة “القلب األزرق” تذكيراً بوحشية من يتاجرون بالبشر

مناهج المواطنة ساهمت في الوعي بحقوق اإلنسان... رئيس “مؤسسة الحقوق” لـ “^”:

5000 ضحية من االتجار بالبشر أبلغت عنهم 148 دولة

حسن عبدالرسول

ارتفاع نسبة 
األوالد عالميًا 
ضحايا اإلتجار

5 مرات خالل 15 سنة

 تضاعفت
نسبة األطفال 
بين ضحايا االتجار 

بالبشر 3 مرات

من الضحايا المكتشفين 
في أغراض جنسية

% 50

نساء
% 46

فتيات
% 19

x3
1 من كل 3  

ضحايا
أطفال

اإلناث يشكلن المستهدفات من االتجار 
بالبشر عالميًا بحسب األمم المتحدة

يعملون في العمل 
القسري

% 38

علي الدرازي

5000
ضحيــة

اتجار بالبشر أبلغت عنهم
148 دولة



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

وداًعا يا صاحب القلب األبيض واالبتسامة المشرقة
^فقـــدت مملكـــة البحريـــن أحـــد 
رجاالت البحرين األوفياء والمخلصين 
من التربويين المتميزيـــن الذين أفنوا 
حياتهـــم في قطـــاع التربيـــة والتعليم 
بمملكـــة البحرين عقـــودا طويلة، وهو 
المعلـــم الفاضل والمربي خليفة محمد 
الحوطي )رحمه هللا( ممن قضوا زهرة 
شبابهم في خدمة الوطن ومضوا جّل 
حياتهـــم في أحد أهـــم مجاالت العمل 
بوزارة التربية والتعليم، حيث 
تخّرجـــت علـــى يديـــه أجيال 
ال زالـــوا يدينـــون لـــه بالفضل 
بعـــد المولـــى عـــز وجـــل في 

تعليمهم.
خليفـــة  األســـتاذ  كان 
والقيادي  للمربـــي  مثـــاال 
والقـــدوة  الفاضـــل 
الدقـــة  الحســـنة، شـــديد 

فـــي التعامل مع تربية األجيال لم يكن 
يغفـــل لحظـــة واحدة عـــن أداء واجبه 
التربوي بكفاءة وجدارة ومحبة، على 
الرغـــم مـــن انني لم أتشـــرف بأن اكون 
أحد تالميـــذه حتى عندما تـــم تعيينه 
مديـــًرا لعدد مـــن المـــدارس االبتدائية 
والثانويـــة، ولكـــن بشـــهادة جميـــع من 
رافقـــوه وتتلمـــذوا علـــى يديـــه حيـــث 
عرفته مدارس مملكة البحرين تربوًيا 
مخلًصا صاحب جهد ال يفتر وعزيمة ال 
تهدأ، يصل نهاره بليله في مجال عمله 
الـــذي أحّبه وأعطـــاه الغالـــي والنفيس 
من وقتـــه وصّحته وجهده، ولم يبخل 
عليه بأي شـــيء طوال حوالي ثالثين 
ســـنة أمضاها فـــي رحاب هـــذه المهنة 
المقّدسة سواء في صفوف التحصيل 
الدراســـي مع المعلميـــن أو في وظائف 
مديـــري المـــدارس التـــي تـــدّرج فيهـــا 

ليكـــون فيما بعد مديـــًرا إلدارة التعليم 
االبتدائـــي التـــي هـــي مـــن أكبـــر وأهم 
التربيـــة  بـــوزارة  التعليميـــة  اإلدارات 

والتعليم.
لقد تم اختياره وتعيينه لهذا المنصب 
بسبب إخالصه وكفاءته التي شهد بها 
جميـــع مـــن درس على يديـــه أو تعامل 
معـــه حتـــى أصبـــح أحـــد أبـــرز األعالم 
والنمـــاذج التربويـــة التـــي ُيشـــار إليها 
بالبنان فـــي مملكة البحرين في مجال 

التربية والتعليم.
أدت حالـــة مـــن الحـــزن الشـــديد بيـــن 
التربوييـــن واألســـاتذة الذيـــن رافقـــوا 
األســـتاذ خليفـــة عقـــب علمهـــم بوفاته 
وتبـــاري تالميـــذ وزمـــالء الراحـــل في 
بنشـــر ذكرياتهـــم معـــه،  نعيـــه، وذلـــك 
وأشـــادوا به وبعلمه والمحبة التي كان 
يتمتـــع بها بين الجميع من حوله أولهم 

الدكتور عبدهللا يوســـف المطوع الذي 
كتـــب مقـــااًل بصحيفـــة االيـــام بعنـــوان 
“وانطفـــأْت االبتســـامة”، بعدهـــا مقـــااًل 
لألســـتاذ كمال الديب بصحيفة الوطن 
ال  الـــذي  الحوطـــي  “خليفـــة  بعنـــوان 
أنساه”، إضافة إلى العديد من المقاالت 
زويـــد  جمـــال  األســـتاذ  كتبهـــا  التـــي 
منـــذ تعـــرض األســـتاذ خليفـــة للحادث 
المروري الذي أصيب على أثره إصابة 
بليغة قبل حوالي 10 ســـنوات والكثير 
من الشـــخصيات الوطنيـــة الذين نعوا 

المربي الفاضل.
رحم هللا عمي خليفة الحوطي ووداعا 
يا صاحب القلب األبيض واالبتســـامة 
المشـــرقة، رحمك هللا وغفر لك كثر ما 

أوجعني رحيلك وأكثر.
سلمان إبراهيم الحوطي

رصيف يسبب أزمة مرورية بمجمع 222 في البسيتين

هــذا الفــرق بيـــن اإلزعـــاج والنــظــام
ساكن بمجمع 222 بالبسيتين يرد في صورتين:

شـــكا عدد مـــن أهالي مجمـــع 222 في 
رصيـــف  وجـــود  المحـــرق،  محافظـــة 
ضئيل بمنتصف شـــارع الشيخ خليفة 
بن محمد بالبسيتين والذي تم إنجازه 
مؤخـــرًا، موضحيـــن أنـــه يتســـبب في 
واالزدحامـــات  االختناقـــات  خلـــق 
نتيجـــة  ال  وأن  باســـتمرار،  المروريـــة 

تذكر من وجوده.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه وعنـــد حـــدوث أي 
عطـــل لســـيارة أو حـــادث مـــروري في 
المنطقـــة  تزدحـــم  المذكـــور،  المـــكان 

بأعـــداد كبيـــرة مـــن الســـيارات، ومعها 
أصـــوات أبواقهـــا المزدحمـــة وتعطيل 

إزالتهـــا  بأهميـــة  مطالبيـــن  المصالـــح، 
فـــورًا. وحاولـــت “البـــالد” التواصل مع 

العضو البلـــدي الممثل للدائرة باتصال 
هاتفي، دون جدوى.

 222 مجمـــع  ســـكان  مـــن  ^أنـــا 
عـــن  موضوعـــا  وقـــرأت  بالبســـيتين، 
شكوى إنشـــاء رصيف بمنتصف شارع 
بالموقـــع  محمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
االلكترونـــي لصحيفة البـــالد، وأختلف 

مع ما ورد على لسان األهالي.
لقـــد ســـاهم هـــذا الرصيف فـــي تنظيم 
الحركة المرورية بشـــكل أفضل، وجاء 
نتيجـــة زيـــارة أكثـــر من 10 مســـؤولين 
العامـــة  واإلدارة  األشـــغال  وزارة  مـــن 
للمرور، والذين تبين لهم وجود مشكلة 
فعليـــة بالمنطقـــة أدت إلى إنشـــاء هذا 

الرصيف.
هـــذا  إلنشـــاء  ميزانيـــة  رصـــدت  لقـــد 
المشـــروع وتم الشـــروع فيه ومن غير 
المناســـب أن تتوقف عمليـــات الرصف 

ألسباب غير منطقية. 
وأشـــيد بجهـــود ممثـــل الدائـــرة نائـــب 
رئيس المجلس البلدي للمحرق حســـن 
الدوي، الذي سعى إليحاد حل للمشكلة 

والتخفيف من معاناة األهالي.
أرفقـــت في هذا الـــرد صورتين، األولى 

تبين الوضع المزعج بوجود المخالفات 
والســـير المـــزدوج وإيقـــاف الســـيارات 
البعـــض  كان  إذ  الشـــارع،  وســـط  فـــي 
يعتبـــر الشـــارع امتـــدادا لبيتـــه وهو ما 
سبب األذى للســـكان، وتسبب ذلك في 
وصول بعض المشاكل لمركز الشرطة.

أما في الصورة األخرى ولنفس الموقع 
فيبـــدو وجـــود التنظيـــم فـــي الحركـــة 
المروريـــة وانعدام المخالفـــات وهو ما 

يطلبه الجميع.

أنور إبراهيم

.. وبعد إنشاء الرصيف وضع المنطقة قبل إنشاء الرصيف

رغـــم ارتفاع حرارة الجـــو الحارقة إال 
ارتباطـــا  مرتبطـــون  البحرينييـــن  أن 
وثيقـــا بــــ “الكـــرك” )بـــو روبيـــة( الـــذي 
يشـــترونه مـــن المحـــالت المتخصصة 
ببيعـــه والكافتيريـــات بمختلف أرجاء 
المملكة خصوصا في الفترة الصباحية 
وهم فـــي الطريق إلى أعمالهم بجانب 

الجباتي. 
أحـــد العامليـــن فـــي محـــل متخصص 
ببيع الكرك بمحافظة المحرق أفاد بأن 
اإلقبـــال كبير على الكـــرك طوال اليوم 
لكن اإلقبال أكبر في الفترة الصباحية، 
الفتـــا إلـــى أن هنـــاك 3 أحجـــام لكوب 
الكـــرك الصغيـــر أو “العـــادي” ويبـــاع بــــ 
100 فلـــس، بينمـــا الحجـــم األكبر منه 
بعـــض الشـــيء ويحوي غطـــاء يباع بـ 
200 فلـــس، أما الحجـــم الثالث فيكبر 
عن الحجم الثاني بعض الشيء ومعه 

غطاء يباع بـ 300 فلس.
وعـــن المأكوالت األكثـــر مبيعا بجانب 
الكرك فبين أن الجباتي بشتى أنواعه 
عليه إقبال كبير إال وأن جباتي الجبن 

مع شـــيبس عمان يحل محل الصدارة 
ويباع بــــ 300 فلس فقـــط، أما جباتي 
الســـجق وجباتي البيض فتباع بـ 250 
فلســـا ويأتي من بعده جباتي النوتيال 

الذي يباع بـ 300 فلس.
الكـــرك  لبيـــع  عامـــل آخـــر فـــي محـــل 
كبيـــر  اإلقبـــال  أن  أوضـــح  بجدعلـــي 
العـــادي،  بالحجـــم  الكـــرك  علـــى  جـــدا 
مبينـــا أنـــه محبب عنـــد الغالبيـــة الفتا 
إلـــى أن اإلقبـــال فـــي الوقـــت الحالـــي 
متزايـــد كذلك علـــى الجباتي بمختلف 

أنواعـــه، مؤكـــدا أن جباتـــي الجبن مع 
شيبس عمان يأتي في المرتبة األولى 
بينمـــا جباتي الســـجق فـــي الثانية أما 
فـــي الثالثـــة واألخيرة فيأتـــي جباتي 

البيض. 
علـــي وهو أحـــد المتردديـــن على هذه 
المحـــالت علق بالقـــول إنه معتاد على 
شـــرب الكـــرك بجانـــب تنـــاول جباتـــي 
الجبـــن مـــع شـــيبس عمـــان، موضحـــا 
أنـــه الخيـــار المحبب لـــه وتحديدا في 

الفترة الصباحية.

“بو روبية” في الصدارة و”جباتي الجبن” األكثر إقباال

عالقة حب تجمع البحرينيين بــ “الكرك”
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راجية  بطلبي  ^أتقدم 
وظيفـــة،  علـــى  الحصـــول 
مـــن  أبلـــغ  مواطنـــة  فأنـــا 
حاصلـــة  عامـــًا   31 العمـــر 
علـــى بكالوريوس دراســـات 
جامعـــة  مـــن  إســـالمية 

البحرين عام 2015.
كمـــا أن لـــدّي خبـــرة عملية؛ 
فـــي  للعمـــل  يؤهلنـــي  ممـــا 
القطاع العام لخدمة وطني 
الغالـــي. لقـــد عملـــت ســـابقًا 
فـــي الروضـــات والمـــدارس 
علـــى  وحاصلـــة  الخاصـــة 
شهادات من دورات تربوية 
وتعليميـــة، علمـــًا أن عملـــي 

الخاصـــة ال  المـــدارس  فـــي 
يســـمح لـــي بأخـــذ قـــروض، 
فال رواتب لنـــا خالل إجازة 
شـــهري 7 و8 وهذا ما يعيق 
ســـير حياتـــي، إال أن الراتب 
اإليفـــاء  علـــى  يســـاعدني 
بالتزامات يجب أن أسددها، 
رغبـــة  لـــدّي  أن  العلـــم  مـــع 
فـــي العمـــل بـــوزارة التربية 
والتعليم كي أقوم بتدريس 
مادة التربية االسالمية، كما 
أننـــي ليـــس لـــديَّ مانـــع من 
العمـــل في وظيفـــة تختلف 

عن تخصصي.
دعاء

متـــزوج  مواطـــن  ^أنـــا 
علـــى  مضـــى  عربيـــة،  مـــن 
زواجنـــا عشـــر ســـنوات ولـــي 
تحتـــاج  أطفـــال.   4 منهـــا 
زوجتي للوصول إلى والدتها 
الســـرطان  بمـــرض  المصابـــة 
وبشكل مســـتعجل وهي في 

تركيا.
 وبقـــي علـــى انتهـــاء جـــواز 
زوجتـــي 4 أشـــهر، وبحســـب 
السفارة التركية ال يسمح لها 
بالسفر إال بوجود صالحية 6 

أشهر وأكثر.
جـــواز  تجديـــد  ويحتـــاج 
زوجتـــي مـــن ســـفارة بلدهـــا 
أنهـــا  إلـــى  إضافـــة  أشـــهر،   4
تحتـــاج لمقابلة وموعد يمتد 
لشهر إلصدار الفيزا التركية، 
وال وجود لفرصة للســـفر في 
موعـــد فتح المـــدارس؛ نظًرا 
يدرســـون  أطفـــال  لـــدي  ألن 
فـــي المـــدارس والتعقيـــدات 

كثيرة.
عبداهلل محمد

ــرة ــ ــظـ ــ ــى بــــــإيــــــمــــــاٍء ونـ ــ ــرضــ ــ ــ ــم ــ ــ قـــــــد طــــــابــــــت ال

حـــــــتـــــــى بـــــــــــــِك الــــــــــــِطــــــــــــبُّ تـــــــســـــــامـــــــى وتــــــــفــــــــاَخــــــــْر

ُدّرة لـــــــــآمـــــــــاِل  ســـــــــــــــواِك  مــــــــن  ُســـــــبـــــــحـــــــاَن 

ــا مــــــــنــــــــِك بـــــــــالـــــــــُحـــــــــبِّ تـــــــكـــــــاَثـــــــْر ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ والـــــــــــــــــــــــــُدرُّ ف

ــُة الــــــــعــــــــيــــــــوِن لــــــلــــــعــــــيــــــوِن ُقــــــــــــّرة ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ طــ

ــر ــ ــاَثـ ــ ــنـ ــ تـ قــــــــد  وردًا  مــــــعــــــنــــــاِك  مــــــــن  والـــــــــِطـــــــــْيـــــــــُب 

ُقــــــــــدرة و  إخـــــــــــــــالٌص  و  إيـــــــــثـــــــــاٌر  و  َفـــــــــــــنٌّ 

شـــــــــكـــــــــرًا مـــــــــن األعــــــــــــمــــــــــــاِق لـــــــلـــــــدكـــــــتـــــــوره هــــــاَجــــــر

قبل التقاعد قال لنا تعاُمُلِك
معنا ومع المرضى ومع الكل

أّن الطب بال إنسانيٍة كالصالة بال وضوء.

إهداء من الممرضة

مريم عطية المحسن

دعاء خريجة دراسات إسالمية 
وتناشد توظيفها بالحكومة

تعقيدات كثيرة أمام زوجة عبداهلل

شكر و تقدير إلى طبيبة العيون 
الدكتورة هاجر السّواد

إبراهيم النهام

جباتي جبن بشيبس عمان كرك 

منال الشيخ

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

علـــى  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة  عقبـــت 
الموضوع المنشـــور في صحيفـــة البالد، في 
يوليـــو   9 بتاريـــخ   )5016( الصـــادر  عددهـــا 
2022م، تحـــت عنوان “انتهاكات في جمعية 
بعـــض  وتضمـــن  بالمـــرأة”،  لالرتقـــاء  ســـترة 
الجمعيـــة،  عضـــوات  إلحـــدى  المالحظـــات 
وفيمـــا يلـــي نـــص الـــرد:  وفقـــًا لإلجـــراءات 
المتخـــذة مـــن قبـــل الـــوزارة علـــى إثـــر عدم 
عقـــد الجمعيـــة، للجمعيـــة العموميـــة عامين 
متتالييـــن، فقـــد اتخذت الـــوزارة اإلجراءات 
القانونية، وذلك بتعيين مجلس إدارة مؤقت 
للجمعية بموجب قـــرار وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة )ســـابقًا( رقـــم 31 لســـنة 2022 
لمـــدة ثمانية أشـــهر، بـــدأت مـــن 14/ 4/ 2022 
ســـيقوم  حيـــث   ،2022 /12 /14 وحتـــى 
المجلـــس المؤقـــت بتقديم التقاريـــر الالزمة 
الجمعيـــة  حـــول وضـــع  الســـابقين  للعاميـــن 
المالي والقانوني، ودعوة الجمعية العمومية 
لالنعقـــاد وانتخاب مجلـــس إدارة جديد قبل 
انتهـــاء مدتـــه بشـــهر علـــى األقل وبعـــد أخذ 
موافقـــة الوزارة، أمـــا فيما يخص بالمالحظة 
المذكـــورة في الصحيفـــة، فالـــوزارة بانتظار 
تقديـــم المجلـــس المؤقـــت التقاريـــر الالزمة 
الماليـــة والقانونيـــة للتأكـــد مـــن ســـير عمـــل 

الجمعية وتصحيح الوضع القانوني لها.

“التنمية”: ننتظر تقارير 
“سترة لالرتقاء بالمرأة”

سلمان 
الحوطي



local@albiladpress.com

السبت 30 يوليو 2022 - غرة محرم 1444 - العدد 5037
05

“الداخلية”: 60 دينارا إلصدار تأشيرة التدريب
تسمح لحاملها البقاء في البالد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد ولمدة مماثلة

نشـــر بالعـــدد األخيـــر مـــن الجريدة الرســـمية قـــرار لوزارة 
الداخليـــة رقـــم 136 لســـنة 2022 ينص علـــى تعديل البند 
67 مـــن الجـــدول المرافـــق للقـــرار رقـــم 196 لســـنة 2014 
بشـــأن الرســـوم الخاصة بخدمات االدارة العامة للجنسية 

والجوازات و اإلقامة.
وتضمن القرار رســـم إصدار تأشيرة إلكترونية عن طريق 
اإلدارة متعددة الســـفرات لغرض التدريـــب والتأهيل وما 

فـــي حكمهمـــا، صالحة لمدة 6 أشـــهر من تاريـــخ إصدارها 
تســـمح لحاملهـــا البقـــاء فـــي البـــاد لمـــدة 6 أشـــهر قابلـــة 

للتمديد و لمدة مماثلة بقيمة 60 دينارا.
و فيما يلي نص القرار:

المادة األولى 
يستبدل بنص البند 67 الوارد في الجدول المرافق للقرار 
رقم 196 لســـنة 2014 بشـــأن الرســـوم الخاصـــة بخدمات 
اإلدارة العامـــة للجنســـية و الجـــوازات واإلقامـــة النـــص 

الموضح بالجدول اآلتي:

 إصـــدار تأشـــيرة إلكترونيـــة عـــن طريـــق اإلدارة متعددة 
الســـفرات لغـــرض التدريـــب والتأهيـــل وما فـــي حكمهما، 
صالحـــة لمـــدة ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ إصدارها تســـمح 
لحاملهـــا البقاء في الباد لمدة ســـتة أشـــهر قابلة للتمديد 

ولمدة مماثلة.
المادة الثانية 

علـــى وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون الجنســـية و الجـــوازات و 
اإلقامـــة تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، ويعمل به مـــن اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

“الصحة” تصدر قرارا باعتبار “جدري القردة” مرًضا سارًيا
اشترطت 21 يوما للعزل الصحي

نشــر بالعــدد األخيــر من الجريدة الرســمية قرار لوزيــرة الصحة جليلة الســيد رقم 28 
لســنة 2022 بشــأن أحــكام العــزل الصحــي للوقايــة مــن فيــروس جدري القــردة و منع 

انتشاره.

ونص القرار على اآلتي:
المادة األولى

 تلتزم الفئتان التاليتان بالتقيد بإجراءات 
العزل الصحي لمنع انتشار فيروس جدري 
القـــردة ) Monkeypox( وذلك لمدة واحد 

و عشرين يومًا، وفقًا لآلتي:
1. األشـــخاص الذيـــن اصيبـــوا بالفيروس، 
وتم عزلهم لتلقي العاج الازم و استقرار 
حالتهـــم الصحية، وتبدأ المـــدة من تاريخ 

أخذ العينة وتبين أنها إيجابية.
إصابتهـــم  فـــي  المشـــتبه  االشـــخاص   .2
بالفيـــروس لمخالطتهـــم شـــخص مصاب، 

وتبـــدأ المـــدة مـــن تاريـــخ آخـــر مخالطـــة 
للشخص المصاب.

الحالـــة  بمتابعـــة  للمختصيـــن  ويجـــوز 
الصحيـــة لتلـــك الفئات تعديل مـــدة العزل 
الصحـــي بالزيـــادة أو النقصـــان متـــى مـــا 

اقتضت الحاجة ذلك.
المادة الثانية

مع عـــدم اإلخال باالشـــتراطات الصحية 
الـــواردة بالفصـــل الثالـــث مـــن القـــرار رقم 
)13( لسنة 2020 بشـــأن إجراءات الوقاية 
و العـــزل والعـــاج من األمراض الســـارية، 
تلتـــزم الفئتـــان المخاطبتـــان بأحـــكام هذا 

القـــرار بتنفيذ العزل الصحـــي في األماكن 
التـــي تحددهـــا وزارة الصحـــة و بالكيفية 

التي تراها مناسبة لذلك.
ويجـــوز للـــوزارة إلـــزام وإخضـــاع الفئـــات 
المخاطبـــة بأحـــكام هذا القـــرار إلجراءات 

تطبيـــق  خـــال  مـــن  والتتبـــع  المراقبـــة 
 ،)BeAware Bahrain( واعـــي  مجتمـــع 
وذلـــك للتحقـــق مـــن التزامهم بإجـــراءات 
العـــزل الصحـــي، و اليجوز للخاضـــع لهذه 
اإلجـــراءات االمتنـــاع عـــن تنفيذهـــا بـــأي 

شكل من األشكال.

المادة الثالثة
يعاقـــب كل من يخالف أحـــكام هذا القرار 
بالعقوبـــات المقررة فـــي المادتين )121( و 
)124( مـــن قانـــون الصحة العامـــة الصادر 

بالقانون رقم )24( لسنة 2018.

المادة الرابعة 
علـــى وكيل وزارة الصحة و المعنيين- كل 
فيمـــا يخصـــه- تنفيذ أحكام هـــذا القرار، و 
يعمـــل به مـــن تاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

وزيرة الصحة 

الثقافة األمنيـة
اإلتجار باألشخاص جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن

Û  يعتبــر اإلتجــار باألشــخاص مــن الجرائم التي تشــكل انتهــاكا صارخا
فــي  جــاء  لمــا  وفقــا  فهــو  األساســية،  وحرياتــه  اإلنســان  لحقــوق 
بروتوكــول منــع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشــخاص المكمل التفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “تجنيد أشخاص أو نقلهم 
أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو 
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو 
الخداع أو استغال السلطة أو استغال حالة استضعاف، أو بإعطاء 
أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايا؛ لنيل موافقة شــخص له ســيطرة على 
شــخص آخر لغرض االســتغال، ويشــمل كحد أدنى اســتغال دعارة 
الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة 
قســرا، أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالرق، أو االســتعباد أو 

نزع األعضاء”.
Û  القانــون البحرينــي، فــإن اإلتجــار باألشــخاص يعــد أحــد وبحســب 

الجرائــم الجنائيــة التــي يعاقــب عليهــا بالســجن بأحكام تتــراوح من 
خمــس إلى عشــر ســنوات، باإلضافــة إلى الغرامة الماليــة التي ال تقل 
عن 2000 دينار وال تتجاوز 10,000 دينار وال يجوز التنازل عنها من 

قبل الضحية.
Û  العامــة بالبشــر وحمايــة اآلداب  وتضطلــع شــعبة مكافحــة اإلتجــار 

بجهــود بــارزة في مجال مواجهة مثل هذه الجرائم، وذلك من خال 
التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات االختصاص بشأن تلقي 
الباغات وتبادل المعلومات الازمة لمكافحة اإلتجار بالبشر، إضافة 
إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في األماكن التي ترد 
معلومــات مفادهــا تواجد ضحايا تم إجبارهم على ممارســة الدعارة 
والتــي تعــد شــكا مــن أشــكال اإلتجــار باألشــخاص، كمــا تعمــل على 
تدريــب وتطويــر مهــارات وقــدرات العامليــن في الشــعبة على طرق 
الكشــف بصــورة اســتباقية عــن الضحايا كماحظه الشــكل الخارجي 
للضحيــة ومــا يظهر عليه من الخــوف أو االكتئاب أو ندوب وكدمات 
علــى جســده، إلــى جانــب تعاونهــا الدائــم مــع المنظمــات الدولية من 
خــال الحضــور المكثف إلى االجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما 
تســعى جاهــدة إلــى توعيــة المجتمع في مخاطــر هــذه الجريمة عبر 
إطــاق عدة حمات عن طريق وســائل اإلعــام المختلفة إلى جانب 

توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
Û  وفيمــا يتعلــق بضحايــا اإلتجــار، فإنها تقــوم بتأمين الحمايــة الكاملة

لهــم ضــد مــن يحاولون تهديــد أمنهم، حيــث توفر لهــم الملجأ اآلمن، 
كمــا تقــدم لهم الرعاية الصحية والنفســية، إلى جانب كفالة حقوقهم 
فــي الحصــول علــى االستشــارات القانونيــة عبــر توفيــر المحاميــن 
والمستشــارين القانونييــن لهم، إضافة إلــى حقهم في الحصول على 
تعويض عادل عن الضرر الذي أصابهم من جراء اســتغالهم وإهدار 
حقوقهــم خــال عمليــة االتجــار بهم عــاوة إلــى تســهيل إجراءاتهم 

للعودة إلى موطنهم بناء على طلبهم.

ما توفره البحرين لعاشوراء ال توفره أي دولة أخرى
ال لاللتفات إلى المحاوالت الفاشلة لتشويه صورة المملكة ... محامون:

أكـــد عـــدد مـــن المحاميـــن أن مـــا توفره 
البحرين لموســـم عاشـــوراء ال توفره أي 
دولة أخرى مهما بلغت فيها اإلمكانيات.
ودعـــوا فـــي تصريحـــات لهـــم بمناســـبة 
قـــرب عاشـــوراء إلى عـــدم االلتفات إلى 
صـــورة  لتشـــويه  الفاشـــلة  المحـــاوالت 
البحرين خال هذا الموسم من كل عام.
وقالـــوا إن لقـــاء وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
مـــع رؤســـاء وممثلـــي المآتـــم يؤكـــد أن 
للحريـــات  متحضـــر  نمـــوذج  البحريـــن 

الدينية.
مـــن جهتـــه، أكـــد المحامـــي والمستشـــار 
دســـتور  أن  الـــذوادي  محمـــد  القانونـــي 
مملكـــة البحرين أعطـــى المواطنين حق 
حرية القيام بشـــعائر األديـــان والمواكب 
للعـــادات  الدينيـــة طبقـــًا  واالجتماعـــات 
المرعيـــة فـــي البـــاد، مبينـــًا أن موســـم 
عاشـــوراء أكبـــر شـــاهد علـــى أن مملكـــة 
البحريـــن وبرعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
نموذج متحضر بخصوصيتها البحرينية 
وبنسيجها المتماسك والمتعايش بسام 
وانسجام، مشيدًا بدور الحكومة برئاسة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 

بـــن حمد آل خليفة ومـــا يتم توفيره من 
خدمـــات وما يتم بذله مـــن جهود كبيرة 

لنجاح الموسم بكل المقاييس.
وأشـــاد بمضاميـــن لقـــاء وزيـــر الداخلية 
لـــدى اجتماعه برئيـــس مجلس األوقاف 
المواكـــب  هيئـــة  وأعضـــاء  الجعفريـــة، 
الحســـينية ورؤســـاء ومســـؤولي مآتـــم 
وحسينيات محافظات مملكة البحرين، 
فـــي  الدولـــة  اســـتمرار  علـــى  والتأكيـــد 
توفيـــر األجـــواء اآلمنـــة وتيســـير كافـــة 
االحتياجات والمتطلبات، بما يسهم في 

إنجاح موسم عاشوراء.
وذكر الذوادي أن كثيرا من الدول تعاني 
شـــعوبها من االضطهاد الديني وإفرازات 
الطائفيـــة والعنصريـــة والكراهيـــة، إال أن 
مملكة البحرين مازالت مســـتمرة بدورها 
في التأكيد على ثقافة التعايش الســـلمي 

واحتـــرام األديـــان، وتوفيـــر كل األجواء 
المواطـــن  فيهـــا  ليمـــارس  اإليجابيـــة 
والمقيـــم حرياته الدينيـــة بما ال يتعارض 
مـــع األمـــن والقوانيـــن، الفتًا إلـــى أهمية 
العمل الجماعة وبمســـافة واحدة ليحقق 
الموســـم نجاحـــه المعتاد وضـــرورة دعم 
الخطاب الدينـــي المعتدل ونبذ الطائفية 
في إطار العمل على تعزيز أواصر المحبة 

واالحترام بين المواطنين والمقيمين.
كما أكـــدت رئيس مركـــز المنامة لحقوق 
عبدالرحمـــن  دينـــا  المحاميـــة  اإلنســـان 
اللظي إن اجتماع وزير الداخلية األخير 
دليل على الممارسات المتحضرة لوزارة 
الداخليـــة فـــي تأمين موســـم عاشـــوراء 
ضمن إطار الحريات الدينية التي تكفلها 
مملكـــة البحرين للمواطنيـــن والمقيمين 
بمـــا ال يتعـــارض مـــع األمـــن وال يتعـــدى 

حقوق اآلخرين.
وأشـــارت إلى أن موسم عاشـــوراء يقام 
كل عـــام وفقـــًا لتنظيـــم وعمـــل مشـــترك 
والمواكـــب  الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن 
الحســـينية والحســـينيات والمآتم، ويتم 
توفيـــر خدمـــات علـــى مدار الســـاعة من 
مختلف الوزارات مما يؤكد بأن البحرين 
مســـتمرة فـــي دورهـــا فـــي كفـــل حريـــة 
شـــعائر األديان والمواكب واالجتماعات 
الدينية الذي ضمنها الدســـتور البحريني 

في المادة رقم 22.
الملكيـــة  الخطابـــات  أهميـــة  وأكـــدت 
ومـــا  فـــي مواســـم عاشـــوراء  الســـامية 
تحمله من معاني التعايش السلمي ونبذ 
الكراهية، وإبـــراز النموذج المتحضر في 
االلتـــزام بإظهـــار جوهـــر عاشـــوراء بمـــا 
يتناســـب مـــع مكانتهـــا وقيمتهـــا؛ كونهـــا 
مرجعـــًا إنســـانيًا فـــي ممارســـة الحريات 

الدينية واحترام التعددية المذهبية.
وأشـــارت إلى أن البحريـــن مركز حاضن 
لقيـــم الديـــن الحنيـــف بمبادئـــه العظيمة 
ونهجـــه القويـــم، والبـــد أن يحافـــظ كل 
مواطـــن علـــى هـــذه المكتســـبات بعـــدم 
الخـــروج عـــن إطـــار موســـم عاشـــوراء 
وعدم االلتفات إلى المحاوالت الفاشـــلة؛ 
هـــذا  البحريـــن خـــال  لتشـــويه صـــورة 
الموسم من كل عام، فما توفره البحرين 
دولـــة  أي  توفـــره  ال  عاشـــوراء  لموســـم 

أخرى مهما بلغت فيها االمكانيات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــوزارة  االتصـــال  إدارة  أعلنـــت 
اســـتمرار  عـــن  والتعليـــم  التربيـــة 
تســـجيل الطلبة المســـتجدين في 
للعـــام  االبتدائـــي  األول  الصـــف 
 ،2023/  2022 المقبـــل  الدراســـي 
مـــن مواليد ســـبتمبر 2015 وحتى 
2016م، وذلـــك  نهايـــة أغســـطس 
مـــن اإلثنين إلـــى الخميـــس 1 إلى 
بمدرســـة   ،2022 أغســـطس   4
وادي الســـيل االبتدائية اإلعدادية 
للبنين، مـــن الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية عشرة ظهرًا.
أنـــه يتوجـــب  اإلدارة  وأوضحـــت 
الحضـــور  األمـــور  أوليـــاء  علـــى 
برفقـــة األطفال المراد تســـجيلهم 
إلـــى المقـــر المذكـــور فـــي الفتـــرة 
معهـــم  مصطحبيـــن  المحـــددة، 
الطلبـــة  “تســـجيل  اســـتمارة 
المســـتجدين”، واستمارة “تحويل 
للمركـــز الصحـــي”، بعـــد تحميلهما 

لـــوزارة  اإللكترونـــي  الموقـــع  مـــن 
www.moe.( والتعليـــم  التربيـــة 

الوثائـــق  إحضـــار  مـــع   ،)  gov.bh
ســـارية  األصليـــة  الثبوتيـــة 
الصاحيـــة ونســـخة منهـــا، وهي: 
جـــواز الســـفر للطفل وولـــي األمر، 
البطاقـــة الســـكانية للطفـــل وولي 
األمر، شهادة مياد الطفل، إضافًة 
إلـــى نســـخة مـــن قـــارئ البطاقـــة 
الســـكانية للطفل، واإلقامة سارية 
األمـــر  وولـــي  للطفـــل  الصاحيـــة 
)لغيـــر البحرينييـــن العامليـــن فـــي 

المؤسسات الحكومية فقط(.

“التربيـــة”: تسجيـــــل الطلبــــــة 
المستجديــــن اإلثنيـــــن المقبــــل

من مواليد 
سبتمبر 2015 

وحتى نهاية 
أغسطس 2016

المنامة ـ األوقاف الجعفرية

أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية 
عن تدشين اســـتمارة الكترونية 
المضائـــف  بيانـــات  لتحديـــث 
لموســـم  اســـتعداًدا  الحســـينية 
هــــ   1444 للعـــام  عاشـــوراء 

الموافق للعام 2022م.
ونوهـــت اإلدارة بضرورة التزام 
أصحاب المضائف باالشتراطات 
ومراعـــاة  والفنيـــة  القانونيـــة 
والصحـــة  البيئـــة  متطلبـــات 
بكافـــة  وااللتـــزام  والســـامة 
القوانين والقرارات واإلرشادات 
التنظيمية الصادرة من الجهات 
الرســـمية ذات العاقة وااللتزام 
التعريفيـــة  اللوحـــة  بتثبيـــت 
المتضمنة اســـم المضيف ورقمه 
التسلســـلي فـــي مكان بـــارز في 

واجهة المضيف.

عمليـــة  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
علـــى  ســـتقتصر  التجديـــد 
المســـجلة  الحســـينية  المضائف 
قوائـــم  فـــي  ســـابًقا  والمدرجـــة 

إدارة األوقـــاف الجعفرية.حيث 
تم إطـــاق اســـتمارة الكترونية 
للمتعهديـــن  إرســـالها  وتـــم 
عبـــر  المضائـــف  وأصحـــاب 
الرســـائل النصية وســـيتم نشـــر 
الرابط فـــي صفحة اإلدارة على 
عملية  االنســـتغرام. وستســـتمر 
المضائـــف  تســـجيل  تجديـــد 
لغايـــة يـــوم األحـــد المقبـــل. كما 
واتســـاب  خـــط  تـــم تخصيـــص 
لاستفسار والدعم الفني يمكن 
التواصـــل من خاله مـــع اإلدارة 

من خال االستمارة.
التســـجيل  تجديـــد  رابـــط 
المضائـــف  بيانـــات  وتحديـــث 

.)https://bit.ly/3ovVxa2(

استعداًدا لموسم عاشوراء... األوقاف الجعفرية:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحيةاستمارة الكترونية لتحديث بيانات المضائف

المنامة - وزارة الداخلية

أفـــادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
بـــأن دواء ZOLOFT مـــن إنتـــاج شـــركة فايـــزر، هـــو دواء 
مرخص في مملكة البحرين للوكيل المحلي له، وال يوجد 
إجـــراءات رقابية تـــؤدي إلى تعطيل وصولـــه، وقد قامت 
الهيئـــة بناء علـــى إجراءات منح الترخيـــص للوكيل بمنح 

الموافقة لإلفساح الجمركي على الفاتورة في 21/7/2022 
ومن المتوقع وصول الدواء قريبًا إلى مملكة البحرين.

وأشـــارت الهيئة إلى أن نفس التركيبات الدوائية متوفرة 
مـــن خـــال دواء آخر فـــي مملكة البحرين وهـــو من إنتاج 

.SOLOTIKS شركة الحكمة تحت مسمى

تمكنت مديرية شـــرطة محافظـــة العاصمة من القبض على 
شـــخص )38 عاما( إثر تعمده بإشـــعال الحريق بأحد المباني 
فـــي منطقة المنامـــة، وذلك خال أقل من ســـاعة منذ تلقي 
البـــاغ بالواقعـــة. وفـــور تلقـــي المديريـــة باغـــًا بالواقعـــة، 
باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات 
واألدلة والتي أســـفرت عن تحديد هويـــة المذكور والقبض 
عليه وهو في حالة غير طبيعية. وأشـــارت مديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمـــة إلـــى أنه جـــاري اســـتكمال اإلجـــراءات 
القانونية الازمة، تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

دواء “ZOLOFT” بالصيدليات قريًبا

القبض على شخص تعمد إحراق مبنى في المنامة

مديرية شرطة محافظة العاصمة

منال الشيخ

منال الشيخ

دينا اللظي محمد الذوادي

محرر الشؤون المحلية
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منال الشيخ  |  تصوير : رسول الحجيري

البحريـــن  بعـــض مـــدن مملكـــة  شـــهدت 
امطارًا تشكلت من غيوم محلية ركامية 
وبشـــكل ســـريع ومفاجـــئ، عـــاوة علـــى 
أن هـــذه الغيـــوم تكثفت بشـــكل عمودي 
وبقيت في محلها 3 ساعات واألكثر أنها 

توسعت من البديع إلى باج الجزائر. 
البنخليـــل  محمـــود  اإلعامـــي  وأفـــاد 
مـــا  أن  “البـــاد”  اتصـــال هاتفـــي  خـــال 
شـــهدته المملكة يعد حالة نـــادرة، مردفًا 
أن األمطـــار هطلـــت فـــي وقـــت الظهيرة 

وتســـاقطت علـــى مســـاحات محـــدودة 
مـــن المناطـــق الغربية مـــن المملكة، وأن 
هـــذا يرجـــع لتشـــبع األجـــواء باألبخـــرة 
والرطوبـــة ولوجـــود عنصـــر التبريد في 

الطبقات العليا.
وأكد أن هناك مناطق هطلت فيها أمطار 
غزيـــرة وصلت إلى 37 ملـــم مثل مدينة 
حمد ودار كليب، بينما كانت في منطقة 

عالي على شكل زخات.
وتابع قائاً إن الجزء الغربي من المملكة 

كان محظوظـــا، وإن تركـــز األمطـــار في 
مناطـــق معينة يرجع إلى أن هذه الغيوم 
الركامية عادة ما تتكثف بشـــكل عمودي 
أن  الفتـــًا  معينـــة،  مســـاحات  وتغطـــي 
محافظـــة المحـــرق والمناطق الشـــرقية 
مـــن المملكـــة لـــم تحظ بـــأي فرصـــة من 
فـــرص لتســـاقط األمطار التـــي تراوحت 
في شـــدتها مـــن خفيفـــة إلى متوســـطة 

وغزيرة.

الجزء الغربي من البحرين “محظوظ” باألمطار الصيفية
المحافظات شهدت حالة نادرة بين الخفيفة والغزيرة

محمود البنخليل
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أكدت وزارة األشــغال ووزارة البلديات وشــؤون الزراعة أن فريق طوارئ األمطار قام بشــكل مســبق بالتفقد الميداني لمحافظات المملكة المختلفة، 
للتعامل بشــكل فوري مع أي تجمع لمياه األمطار، وإثر ذلك تمت مباشــرة عمليات ســحب مياه األمطار على الفور لضمان انســيابية الحركة المرورية 
في الشــوارع الرئيســة والطرق الداخلية وســامة أداء شــبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء، مشيرتان إلى أن الفريق يعمل على مدار 

الساعة.

ولفتت الوزارتان إلى استمرار التنسيق ومواصلة 
التعـــاون بين جميع الجهـــات المعنيـــة والمتمثلة 
في المحافظات، واإلدارة العامة للدفاع المدني، 
واإلدارة العامـــة للمـــرور، والمجالـــس البلدية في 

هذا الشأن.
وقامت وزارة االشغال بشكل مسبق بتوزيع عدد 
مـــن المضخـــات والصهاريـــج في أماكـــن متفرقة 
من الشـــوارع التي تتجمع فيها مياه األمطار، كما 
أكدت أنها تعمل طوال العام على تنظيف قنوات 
تصريف مياه األمطار، كما يتم التأكد من سالمة 
شبكات الصرف الصحي ومصارف مياه األمطار 

بصورة دورية.
وقامـــت وزارة البلديـــات وشـــؤون الزراعـــة مـــن 
جانبهـــا بتشـــكيل فـــرق طـــوارئ مـــن قبـــل أمانة 
العاصمـــة والبلديات الثالث، المحرق والشـــمالية 
والجنوبية، لزيارة المواقع وتحديد االحتياجات، 
كما قامـــت بتنظيف الممـــرات والقنـــوات المائية 

المفتوحة في مختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان المواطنيـــن والمقيمين لإلبالغ 
عـــن أي طـــارئ بشـــأن تجمـــع ميـــاه األمطـــار عبر 
الخطوط التالية: الخط الساخن للصرف الصحي 
80001810، وللشـــوارع الرئيســـية 17875483، 

أمـــا أمانـــة العاصمة فقد خصصت أرقام ســـاخنة 
الطلبـــات خـــالل  لتلقـــي  الواتســـاب  مـــع خدمـــة 
الفتـــرة الصباحية 33922083 والفترة المســـائية 
 ،80001111 الســـاخن  والخـــط   30144976
كمـــا حـــددت البلدية الجنوبيـــة واالرقـــام التالية 
الســـاخن  والخـــط  و17986180   17986145
39641880، وبلدية منطقة المحرق 17984322 
و1798324 و17984326 الواتسب 17984324، 
كما حددت بلدية المنطقة الشمالية أرقام اتصال 
مع الواتســـاب علـــى األرقام التاليـــة 17985030 

و17985020 والخط الساخن 80070000.

المنامة - وزارة األشغال ووزارة البلديات وشؤون الزراعة

“األشغال” و ”البلديات” تباشران عمليات سحب مياه األمطار
توزيع المضخات والصهاريج وتنظيف المصارف بشكل مسبق وخطوط ساخنة للبالغات

بلدية المنطقة الشمالية

دشـــنت مدير عـــام بلديـــة المنطقة الشـــمالية لمياء 
الفضالـــة المبـــادرة البيئيـــة “عاشـــوراء نرتقـــي” في 
نســـختها الثالثـــة عشـــرة عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي 
بالتعاون مـــع المجلس البلـــدي واألوقاف الجعفرية 

تحت شعار “عاشوراء موسم الغرس”.
وحضر التدشـــين عبر االتصـــال المرئي نائب رئيس 
المجلـــس للمنطقة الشـــمالية ياســـين زينـــل وعضو 
عبدالمجيـــد  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  مجلـــس 
شـــرطة  لمديـــرة  العـــام  المديـــر  ونائـــب  الســـتري 
المحافظـــة الشـــمالية العميـــد عادل المهـــزع ومدير 
عام شركة النظافة اورباسير وأعضاء مجلس بلدي 
المنطقة الشمالية ورؤســـاء إدارات المآتم الرجالية 

والنسائية.
وأعلنت البلدية عن الفائزين في مسابقة )عاشوراء 
نرتقي 12(، حيث حصدت إدارة مأتم اإلمام الحسن 
المجتبـــى من دمســـتنان المركز األول كأفضل إدارة 
مأتـــم للممارســـات البيئيـــة مـــن فئـــة مآتـــم الرجال، 
وحصلـــت إدارة مأتـــم كرزكان للنســـاء علـــى المركز 

األول من فئة مأتم النساء.
وقالت الفضالة إن مناسبة عاشوراء والتي تحييها 
البحرين سنويا بما يعكس حقيقة الترابط والتالحم 
بيـــن أبنـــاء هـــذا الشـــعب الكريـــم وقيـــم التســـامح 
االجتماعـــي  النســـيج  فـــي  والتعدديـــة  والتالحـــم 

البحرينـــي والـــذي ترعـــاه القيادة السياســـية وعلى 
رأســـها ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا.
  وأشـــارت الفضالـــة إلـــى توجيهـــات وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة وائـــل المبارك بضـــرورة تقديم 
أفضـــل الخدمـــات البلديـــة للمواطنيـــن والمقيمين، 
ومن أهمها خدمـــات النظافة وتوعية المجتمع، كما 
لفتـــت إلى اهتمـــام وتوجيه وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة بخلق 

شراكة فاعلة مع المجتمع.
وأوضحـــت أن “عاشـــوراء نرتقـــي” هـــذا العـــام فـــي 
ينطلـــق تحت شـــعار وفي هـــذا العـــام تنطلق تحت 
شعار “عاشوراء موسم الغرس”؛ بهدف غرس القيم 
البيئيـــة والمحافظـــة علـــى نظافـــة المحيـــط البيئي 
والتـــي تعتبـــر وســـيلة وهدف فـــي آن واحـــد، فهي 
هدف يســـعى إليه الجميع لتحقيقه والوصول إليه، 
وهي وســـيلة للوصـــول إلى الغاية الكبـــرى المتمثلة 

في ابتغاء مرضاة هللا سبحانه و تعالى.
وأضافـــت أن “شـــعارنا فـــي عاشـــوراء هـــذا العـــام 
يتقاطع مع حملة البلدية الشمالية في شهر رمضان 
)ازرع شـــجرة أجر وصدقة(، حيث ســـتقوم البلدية 

بتوزيـــع الشـــتالت علـــى المآتـــم؛ بهدف تشـــجيعهم 
البيئيـــة  القيـــم  التشـــجير وغـــرس  فـــي  للمشـــاركة 

وتعزيز الوعي المجتمعي”.
وأشـــادت الفضالـــة بالمآتم من خالل المشـــاركة في 
المبـــادارات التـــي تطرحهـــا البلدية والمعـــززة للقيم 
اإلنســـانية والبيئية، ودورهـــم الفاعل لزيادة الوعي 
البيئـــي وتحقيق أهـــداف البرنامج كالمشـــاركة في 
التوعية والمشاركة مع البلدية في تحسين مستوى 

النظافة خالل الموسم.
مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
للمنطقـــة الشـــمالية ياســـين زينـــل “نحـــن هنـــا فـــي 
المنطقـــة الشـــمالية، وعامـــا بعـــد عام، وفي موســـم 
عاشـــوراء تقيم بلدية المنطقة الشـــمالية بجناحيها 
المجلـــس البلـــدي والجهـــاز التنفيذي وبمـــآزرة مآتم 
الشـــمالية نســـاء ورجـــاال حملـــة عاشـــوراء نرتقـــي 
للتوعيـــة واإلرشـــاد والمحافظـــة علـــى البيئـــة مـــع 
اســـتمرار االبتـــكارات واألفـــكار الخالقـــة، وفي هذا 
اللقاء المبارك نســـتثمر الفرصـــة لندعو جميع المآتم 
والمواكـــب  والنســـائية  الرجاليـــة  والحســـينيات 
والمضائف النتهاج أفضل الســـبل والطرق لترشـــيد 

االنفاق والمحافظة على البيئة”.
إلى ذلك، قال الســـتري إّن إدارة األوقاف الجعفرية 
ترحب باستمرار واستدامة هذه المبادرات الهادفة 

إلى اســـتثمار موســـم عاشـــوراء اإلمام الحسين )ع( 
فـــي توعيـــة المجتمع تجـــاه القيم النبيلـــة المتعلقة 
وزارة  بجهـــود  وأشـــاد  والبيئـــة،  الصحـــة  بحمايـــة 
شؤون البلديات والزراعة وبلدية المنطقة الشمالية 
وســـعيها الـــدءوب في تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 
مـــع المجتمع أفـــرادًا ومؤسســـات، والتي مـــن بينها 
مؤسسة المأتم بما تمثله من كيان يستقطب الكثير 
من فئات المجتمع والذي تحول إلى منصٍة للتوعية 

ونشر أفضل الممارسات البيئة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة اوربايسر 
لويـــس أنه “تم تشـــكيل فريق عمـــل وتجهيز آليات 

تـــم  حيـــث  والعمـــال،  واآلليـــات  الشـــوارع  لكنـــس 
البـــدأ بكنـــس وغســـل الطرقـــات المحيطـــة بالمآتـــم 
والحســـينيات اســـتعداد للفعاليـــات العاشـــورائية”. 
وقـــال ممثـــل المآتـــم أحمـــد عبـــد العزيـــز الشـــويخ 
“إننـــا كمآتم وحســـينيات نثمن هـــذه المبادرة وهذه 
االســـتمرارية فـــي تنظيم هـــذا البرنامـــج الحضاري 
الرائع، ودعا مآتم البحرين الســـتقبال هذا الموســـم 
عبـــر إطـــالِق حملة الغـــرس وعمِل الفتـــاٍت توعوية 
وتصويـــر أفالم قصيرة وتوظيف منّصات التواصل 

االجتماعي؛ لتحقيق أهداف هذه الحملة”.

مأتمان في دمستان وكرزكان يفوزان بالمركز األول في “عاشوراء نرتقي 12”

فريق عمل لكنس الشوارع وغسل الطرقات المحيطة بالمأتم

وزير األشغال ومحافظ الشمالية يباشران اإلجراءات لحصر األضرار
تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء  صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة بحصـــر األضـــرار الناتجـــة 

عن تجمع ميـــاه األمطار وتعويض 
المتضررين بمنطقة اللوزي، باشـــر 
وزيـــر األشـــغال  إبراهيـــم الحواج، 
ومحافظ الشمالية  علي العصفور 

بزيارة المنطقة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة لحصـــر األضـــرار الناتجـــة 
عن تجمع مياه األمطار في منطقة 
اللوزي لتعويض المتضررين فيها، 

إلـــى جانـــب متابعة ما تـــم اتخاذه 
تنفيـــذ وضـــع  فـــي  مـــن خطـــوات 
الحلول المستدامة للبنى التحتية 

في تلك المناطق.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الحفـــاظ على الســـالمة العامـــة، وتعزيزا 
الستراتيجية الشـــراكة المجتمعية المعمول بها في 
وزارة الداخليـــة بكافـــة قطاعاتها، قامـــت اإلدارات 
األمنيـــة المعنيـــة بجهـــود أمنيـــة مكثفـــة، مـــن بينها 
تنظيـــم الحركـــة المرورية ومباشـــرة كافة البالغات 
التي تلقتها غرفة العمليات الرئيســـية، خالل الفترة 

التـــي شـــهدت ســـقوط أمطـــار غزيـــرة علـــى بعـــض 
المناطق في البالد.

فقد قامـــت إدارة العمليات بتفعيـــل خطة الطوارئ 
بالتنســـيق مع مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
واتخـــاذ إجـــراءات ميدانيـــة، ســـاهمت فـــي إعـــادة 
إلـــى  الســـكنية  والمناطـــق  الشـــوارع  فـــي  الوضـــع 
طبيعته، حيث باشـــرت غرفـــة العمليات الرئيســـية 

عـــدة بالغـــات تتعلق بتجمـــع مياه األمطـــار واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة في ذلك.

كمـــا تعاملـــت الدوريـــات المروريـــة مـــع تداعيـــات 
تســـاقط األمطـــار مـــن خـــالل مســـاعدة المواطنين 
وعمـــل  مركباتهـــم  تعطلـــت  الذيـــن  والمقيميـــن 
التحويالت الالزمة فـــي الطرق واألنفاق، باإلضافة 
إلـــى مراقبة الحركـــة المرورية واتخاذ مـــا يلزم من 

إجـــراءات لتســـهيل الحركـــة المروريـــة، بمـــا يضمن 
انســـياب  وضمـــان  والممتلـــكات  األرواح  حمايـــة 

الحركة المرورية.
عـــددًا  المدنـــي  الدفـــاع  باشـــر  الســـياق،  ذات  فـــي 
مـــن البالغـــات المتعلقـــة بهطـــول األمطـــار، كمـــا تم 
اســـتخدام المضخـــات فـــي ســـحب ميـــاه األمطـــار 
البلديـــات  بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة شـــئون 

والزراعة ووزارة األشغال.

وضمـــن دورها في تعزيـــز الثقافة األمنية لدى كافة 

لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة  تابعـــت  المجتمـــع،  فئـــات 

والثقافة األمنية، دورها التوعوي من خالل الموقع 

االلكتروني لمركز اإلعالم األمني وقنوات التواصل 

االجتماعي.

تنظيم حركة المرور ومباشرة جميع البالغات من غرفة العمليات

جهود أمنية مكثفة إلدارات “الداخلية” للتعامل مع تداعيات األمطار
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إتـاحـــة العـــالج بـ “الفروســية” لـ 30 مصــابا بالتــوحــد
العصفور: تدوين قصص النجاح لألبطال الموهوبين

احتفلــت المحافظــة الشــمالية بختــام البرنامج الصيفي للتوحديين تحت شــعار “وطن ومليكنا يجمعنا”، والــذي أقيم خالل العطلة الصيفية 
بالتعاون مع جمعية التوحديين البحرينية بمشاركة 30 شخصا مصابا بطيف اضطراب التوحد من المسجلين في الجمعية و 175 متطوعًا 
وأوليــاء أمورهــم فــي برنامج احتوى على باقة من الفعاليات التعليمية والتدريبية والتوعوية والترفيهية بما يســاهم في تقويم ســلوكيات 

المصاب بطيف التوحد ودمجهم في المجتمع.

مـــن  أقيـــم  الـــذي  االحتفـــال  وخـــال 
خـــال التواصـــل المرئـــي، أكـــد محافظ 
الشـــمالية علي العصفـــور، أن “المحافظة 
حرصـــت علـــى إقامـــة البرنامـــج للمـــرة 
الخامســـة نتيجـــة لإلقبال عليـــه لتفرده 
علـــى مســـتوى المملكـــة، وذلـــك لتحقيق 
اختطـــت  التـــي  الســـامية  األهـــداف 
للبرنامج والتي كان من أهمها مســـاعدة 
أوليـــاء األمور في تحمـــل أعباء الرعاية 

فـــي شـــهور الصيف بســـبب إغـــاق دور 
الرعايـــة، وتحقيق الشـــراكة المجتمعية 
مـــع المتطوعيـــن الـــذي لمســـنا منهم كل 
الحرص على تقديم الرعاية لهذه الفئة”.
المتعاونيـــن  لكافـــة  بالشـــكر  وتوجـــه 
والمســـاهمين في البرنامـــج، مضيفًا بأن 
الفعاليـــات تضمنـــت العـــاج بالفروســـية 
ومـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن التفاعـــل وزيـــادة 
اإلدراك الحســـي بين المصاب باضطراب 

التوحـــد والحصـــان، وذلـــك بالتعاون مع 
الملكـــي البحرينـــي للفروســـية  االتحـــاد 
وســـباقات القـــدرة، متطلعـــا إلـــى تدوين 
التوحدييـــن  لألبطـــال  النجـــاح  قصـــص 
الموهوبيـــن؛ ليكونـــوا قـــدوة للمصابيـــن 

والمجتمع.
جمعيـــة  رئيـــس  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
هاشـــم  زكريـــا  البحرينيـــة  التوحدييـــن 
خالص شكره وتقديره للمحافظ وجميع 

العامليـــن علـــى البرنامج مـــن المحافظة 
الشـــمالية والمتطوعيـــن لمـــا بذلـــوه مـــن 
جهـــود مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة خـــال 

البرنامج، مؤكدًا بأن ذلك كان له أثر كبير 
في نفوس المشاركين وأولياء أمورهم، 
متطلعـــا لتكـــرار التجربـــة فـــي األعـــوام 

القادمـــة لتشـــمل أكبـــر عـــدد وإمكانيات 
بالمتابعـــة  ومشـــيدا  أشـــمل،  وفعاليـــات 
اليوميـــة المســـتمرة مـــن قبـــل المحافظ 
وتوجيهاتـــه لتذليل كافة الصعوبات مما 
ساهم في نجاح كافة فعاليات البرنامج، 
مثمنـــًا عطـــاء المتطوعيـــن جميعا الذين 
الحقـــة  المواطنـــة  تحقيـــق  اســـتطاعوا 
اختـــاف  علـــى  المســـؤولية  وتحمـــل 

أعمارهم ومستوياتهم التعليمية.
كما أشاد عدد من أولياء أمور المشاركين 
بالبرنامج وفعالياته المتنوعة والهادفة، 
مؤكديـــن أنهـــا حققـــت جـــزءا كبيـــرا من 
أهـــداف البرنامـــج، متطلعين إلى تكراره 

في األعوام المقبلة.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية 

إنقاذ 140 من قاطني مبنى في المنامة تعرض لحريق

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 140 شخصًا 
إثـــر انـــدالع حريـــق بالمبنـــى الـــذي يقطنونـــه في 
منطقة المنامة، والســـيطرة على الحريق وإخماده 

بعد الدفع بـ 10 آليات.
وفـــور تلقـــي غرفـــة المراقبة والســـيطرة بـــاإلدارة 
العامة للدفاع المدني باغًا بالواقعة، انتقلت فرق 
اإلنقـــاذ واإلطفـــاء على الفـــور إلى الموقـــع، حيث 
تمكنت مـــن إنقاذ قاطني المبنى والســـيطرة على 
الحريـــق وإخمـــاده، وباشـــرت بعـــد ذلـــك عمليـــات 
التبريـــد منعـــًا لتجـــدد الحريـــق، فيمـــا تـــم نقـــل 5 

أشخاص بواسطة اإلسعاف إلى المستشفى لتلقي 
العـــاج، وإســـعاف 5 آخريـــن فـــي الموقـــع نتيجة 

تعرضهم لاختناق.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي إلـــى أن 

التحريات جارية لمعرفة سبب اندالع الحريق.

المنامة - وزارة الداخلية

نقل 5 للمستشفى 
لتلقي العالج وإسعاف 5 

آخرين تعرضوا لالختناق

تـــزداد فـــي موســـم عاشـــوراء نســـبة 
اإلقبـــال على حجـــم الطلب على طبق 
الرز )العيوش( بمختلف أنواعه إضافة 
إلـــى الهريـــس والشـــلة مـــن أصحـــاب 

المآتم والمضيفات والمحسنين.
وأوضـــح مدير مطبخ معيوف للوالئم 
بمنطقة عالي كاظم معيوف لــ “الباد” 
أن اإلقبـــال متزايد هذه الفترة مقارنة 
خصوصـــا  “العيـــوش”،  علـــى  بالعـــام 
الدجـــاج،  او  باللحـــم  ســـواء  المنـــدي 
وأن ســـعر قدر مندي دجـــاج “التنمية” 
يبلغ 110 دنانير ويغطي 150 شـــخصا 
تقريبـــًا بينما ســـعر القدر الـــذي يغطي 

العدد نفســـه تقريبًا للحـــم العربي يبلغ 
160 دينارا.

وفيما يتعلق بالهريس والشلة، أوضح 
أن ســـعر القدر الواحـــد لكل نوع منهم 
دينـــار  و150   100 الـــــ  بيـــن  يتـــراوح 
تقريبـــًا ويغطـــي 200 شـــخص، الفتـــًا 
إلى أن غالبيـــة المترددين على المآتم 
والمضيفات والقائمين عليها يفضلون 

إعداد الشلة والهريس بأنفسهم. 
بـــدوره، أكد صاحـــب مطعـــم القلمون 
بمنطقـــة مدينة حمد، ياســـر اليوســـف 
أن اإلقبـــال هـــذه الفتـــرة متزايد على 
الغـــوزي والمفطـــح باللحـــم وأن ســـعر 
اللحـــم،  نوعيـــة  علـــى  يعتمـــد  القـــدر 
موضحًا أن سعر ذبيحة اللحم الكيني 

مـــع األرز يبلـــغ 70 دينـــارا بينما نصف 
الذبيحة 40 دينارا.

أما عن ســـعر القدر باللحم الصومالي، 

فأوضـــح أنه يبلغ مـــع األرز 95 دينارا، 
بينمـــا نصف الذبيحـــة 50 دينارا بينما 
قـــدر الـــرز باســـتخدام اللحـــم العربـــي 

يكـــون بـــــ 150 دينـــارا للذبيحـــة و 75 
دينارا لنصف الذبيحة.

أما عن الدجاج، فأوضح اليوســـف أن 

الدجاج المستخدم حاليًا هو “الزعيم” 
وأن ســـعر كارتـــون واحد مـــن الدجاج 
بعـــدد 10 حبات مـــع األرز يكون بــ 35 
دينارا، الفتًا إلى أن ســـعر القدر سواء 
باللحـــم أو الدجاج هو ســـعر الصواني 

نفسه.
مـــن جهته، أوضح أحد العاملين بأحد 
المطاعم الشهيرة ببيع الشلة والهريس 
بمدينة حمد أن األســـعار تختلف طبقا 
ألحجامها، مبينًا أن ســـعر الشـــلة يبدأ 
مـــن 600 فلس بينما الهريس من 700 
فلـــس، مؤكدًا أن هناك أســـعارا خاصة 
الطلبـــات  بجانـــب  الكبيـــرة  للطلبـــات 

بكمية القدر من هذين النوعين.

“العيوش” في صدارة طلبات عاشوراء بـ 110 دنانير للقدر الواحد
القائمون على المآتم يفضلون إعداد الشلة والهريس بأنفسهم... مالك مطابخ لـ “البالد”:

تــوقــع زيــادة أســعار الفــواكـــه في عــاشــــوراء
إقبال متزايد على األصناف الرئيسة... تاجر خضار لــ “^”:

الفرشـــات  أحـــد  صاحـــب  أوضـــح 
المتخصصـــة ببيع الخضـــار والفاكهة 
“البـــاد” أن اإلقبـــال فـــي موســـم  لــــ 
عاشوراء يتركز علة الموز، البرتقال، 

التفاح، الكمثرى والمشمش.
ولفـــت التاجـــر لـ “البـــاد” إلى أن هذه 
االصناف هي األساسية على المائدة 
في المآتم والمضيفات بجانب بعض 

أصناف الخضار.
وأشار إلى أن االسعار من المتوقع أن 

ترتفع في األيام القريبة المقبلة.
وبيـــن أن المـــوز ارتفـــع ســـعره اليوم 
فأصبح الكارتـــون المحتوي على 13 

كيلوغرامـــا 6 دنانيـــر ونصـــف تقريبًا 
بعدما كان يتراوح بين 5 دينار و200 

فلس إلى 5 دينار و500 فلس.
علـــى  محافـــظ  البرتقـــال  أن  وذكـــر 
كارتـــون  ســـعر  أن  مبينـــًا  ســـعره، 
البرتقـــال اإلفريقي بكمية تقدر بــ 15 
كيلوغرامـــا يتـــراوح بيـــن 5 دينـــار و 

و800 فلس إلى 6 دنانير.
كمـــا أكـــد أن التفـــاح محافـــظ علـــى 
ســـعره، الفتًا إلى أن الكرتون الواحد 
من الجيلـــي بلونيه األخضر واألحمر 
و  دنانيـــر   10 بيـــن  ســـعره  يتـــراوح 
نصـــف إلى 11 دينـــارا و نصف، مبينًا 
أن الكارتون يحوي 113 حبة تقريبًا.

وأوضـــح أن الكمثرى مازال محافظا 
على ســـعرها، الفتًا إلـــى أن الكارتون 
تقريبـــًا  حبـــة   96 علـــى  يحتـــوي 
ويتراوح سعره بين 5 إلى 5.5 دينار، 
بينما المشـــمش ســـعر العلبة الواحدة 
للكيلوغـــرام تقريبـــًا 500 فلـــس إلـــى 
دينار كحد أقصى في الوقت الحالي.
ولفـــت إلـــى أن االقبال مـــن القائمين 
متزايـــد  والمضيفـــات  المآتـــم  علـــى 
ومنهـــا  األساســـية  الخضـــار  علـــى 
التابـــل، االشـــبنت، البصـــل، البطاطـــا 

والطماطم.
وبيـــن أن كارتـــون االشـــبنت يحتوي 
على 100 حبـــة تقريبًا بكلفة تتراوح 

بين 6.5 و و7 دنانير.
وأردف أن التابل مقارب له من حيث 
الكم والســـعر حاليًا. أما عن البصل و 
البطاطـــا فأوضـــح أن هنـــاك احتمال 
أن يرتفع ســـعرها بحدود الــ 200 إلى 
الـــــ 300 فلس وتحديـــدًا فيما يتعلق 
باألكيـــاس الكبيـــرة، ذاكـــرًا أن ســـعر 
الــــ 18 كيلوغرامـــا من أحـــد النوعين 

بحدود 4 دنانير.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الطماطـــم ارتفـــع 
ســـعره بدًءا من أمس إذ وصل ســـعر 
الســـلة المحتوية على 7.5 كيلوغرام 
إلى دينارين بعدما كانت تتراوح 1.5 

صورة ارشيفية و1.8 دينار للكمية ذاتها.

منال الشيخ

منال الشيخ



17564404 Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
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Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

GRNATA  has a proven track record in the field of plant 
and machinery valuation and has handled complex 
valuations for clients in both private and public sectors, 
our professionals provide timely and accurate results 
that meet valuation standards of the RICS. Our qualified 
experts have performed plant and machinery valuation 
on assets in a number of industries. 

تتمتع غرناطة بسجل حافل في مجال تقييم اآلالت والمعدات، 
ــيــرة لــلــعــمــاء في  وقـــد أنـــجـــزت عـــدة تــقــيــيــمــات مــعــقــدة وكــب
دقيقة  نتائج  المقيمون  ويــقــدم  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
بالمعهد  الــخــاصــة  التقييم  معايير  مــع  منسجمة  وواقــعــيــة 
مصانع  بتقييم  قــامــوا  وقــد  المعتمدين،  للمساحين  الملكي 

وآالت بمختلف القطاعات.
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إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين
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Vacancies Available
AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)

 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or m_jaffar@armcon.biz 

HASAN FARDAN AHMED BUILDING MATERIALS ES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39689998 or HASAN.FARDAN.EST@GMAIL.COM 

DISCOVERY TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 SHOP MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39443356 or dtc.bah@gmail.com 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39466345 or FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

AEROBIC SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 39244464 or AEROBICSFITNESSBH@GMAIL.COM 

UNITED PAPER INDUSTRIES 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17732626 or BRNPACK@BATELCO.COM.BH 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

ADEL ENGINEER TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 17785478 or AENGINEER@LIVE.COM 

Twigs roses GARDENS CAREING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33349891 or ALIABDULLAGARDEN97@GMAIL.COM 

MAGNUM ENTERPRISE R O CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCO.COM.BH 

BINT SUHAILBEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17642117 or bintsehail@HOTMAIL.COM 

EBTESAM EBRAHIM AL SOWAIDI BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39466041 or AHMED.ALMUQLA@GMAIL.COM 

NOOR ALWLAYA RESTAURANT & GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39202078 or NOOR.ABDULLA2018@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

VILLA UOMO WELLNESS CENTRE & MED-SPA 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 77090090 or VILLAUOMO@GMAIL.COM 

Laundry 2013 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33995508 or ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)

 suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39857600 or JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER

 suitably qualified applicants can contact

 39857600 or JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

MARWAH ABDULLA SULTAN EST 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33781440 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contact

 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

REYAM COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 

ALTAAEF FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39900801 or ALI40024@HOTMAIL.COM 

ALIA SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contact

 39427742 or ALIAPRIMARY@AOL.COM 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17166111 or HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

GULF TEMPERATURE SENSORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SETTER/OPERATOR(LATHE)

 suitably qualified applicants can contact

 36494949 or NIGCLE@PYROTEK.INC.CO 

CRYSTAL CORNER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

North Bahrain Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37797176 or NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ABER AL MOHETAT CARGO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13105521 or fadelkhamiss@gmail.com 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MY BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM 

MONTICARLO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33366969 or SISQOSIXTYNINE69@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

CENTRAL CORNER ELECTRICAL INSTALLATION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33233045 or FATIMA.SAYYAR@GMAIL.COM 

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17720395 or admin@UNIQUEWLL.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

Pasta Express 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33657400 or ceo_salwagroup@yahoo.com 

EMIRATES & BAHRAIN INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17811830 or anwar.mokbul.miah@gmail.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

WORLD THREAD TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39000081 or AHMED_5551@OUTLOOK.COM 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHIEF EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM 

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33729057 or KATAME4@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

PERLA CAMPO CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17320390 or MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 16000000 or FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

SPARK DIGITUS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 33336534 or AAMIR@SPARKDIGITUS.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

SABHA TOWERS TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33018332 or SABBATOWERS@GMAIL.COM 

C9 Electrical and Electronic Equipment Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34046796 or C9.ABDULLH@GMAIL.COM 

ALKHARJ PALACE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33451115 or NAZARBH33@GMAIL.COM 

MIAN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33976637 or TARIQBAH52@GMAIL.COM 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 77129999 or beautopiabh@gmail.com 

TASHEELAT AUTOMOTIVE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17787000 or JALMOUSAWI@BAHRAINCREDIT.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Pure Skin Spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17642655 or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39006460 or AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

NAYAB CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66933447 or AQILMUHAMMAD69@YAHOO.COM 

Sansaf Trading Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33921167 or SANSAFTRADING@GMAIL.COM  
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MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com

 MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17313131 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 34335122 or hr@gulfsuiteshotel.com 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

Farhana for toys and household utensils 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33344254 or ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35129957 or ziiziiyo95@outlook.com 

AL KRAM CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33773844 or alkramconstruction@yahoo.com 

IPF Consulting W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17112165 or SOBINJOHN@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)

 suitably qualified applicants can contact

 66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 33119110 or hr@grandsafirhotel.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

BARADN BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39889364 or BARADAN8@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

BABU CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33515608 or EBRAHIMALBUSMAIT@HOTMAIL.COM 

BALA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com 

SUCCESS DEAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17001640 or ceo@SSS.bh 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17484815 or HAWRA@EDAMA.BH 

CAFE LILOU W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17484815 or Edamabh@gmail.com 

SAAD HUSSAIN QASEM ADVERTISING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33349517 or SAADALYEMNEY@HOTMAIL.COM 

MASAR PLUS WELDING AND BLACKSMITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39683558 or REDHA20942@HOTMAIL.COM 

MAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER

 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALONA STAR FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33106499 or ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ZAHID KHAN FOR REAL ESTATE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35977937 or ZIACON4@GMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TOWER-CRANE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ZOOM CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39903993 or info@zoomcleaningbh.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 39405504 or WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

MOHAMMAD SHAMIM FOR DECOR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37779642 or shamimbha@gmail.com 

Island Technology Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

ALSHMLAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33744012 or mahshamlan11@gmail.com 

AL MAHASSEN FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36839812 or GURUVINOD2010@GMAIL.COM 

WAX TRADING w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38876230 or WAXTRADINGWLL@GMAIL.COM 

HAWAR GAS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666995 or naser3349@live.com 

NAVEED FOR REPAIR OF ELECTRONIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35197472 or S35197472@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

AL TAYYAR MANPOWER CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17111127 or ALRAEESIH@GMAIL.COM 

HAKEEM ALEMAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32242981 or JOUF.ALI@GMAIL.COM 

GUJRANWALA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

BELLA BRAZIL BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 13110311 or BELA_PATIF@HOTMAIL.COM 

VIETNAMESE GATE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39404903 or ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

PEARL PAPER PRODUCTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36053276 or PEARLPAPERS.BH@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39322900 or khalid@awalgulf.com.bh 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

VAPIANO 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220038 or INFO@SUNCITYVENTURES.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com 

Rawia Palace Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33440109 or raf39888@gmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Bloom Secure Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17710506 or MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com 

Nitro Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39881866 or kamc.bh@gmail.com 

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39652299 or TAWFIG1959@GMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

SADEQ SKY LINE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 37722742 or SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

SARAH MUNEER BUILDING COMPLETION & DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

BELEV BUSINESS SOLUTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 39960975 or OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 TEACHER(MUSIC)

 suitably qualified applicants can contact

 77122255 or ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

HAMEED ISA YAQOOB RAHMA SAH SAYEH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39880034 or HAMEED3988@GMAIL.COM 

ALI HASAN ISA ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39574891 or ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

RAJAB ALI RAJAB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17256331 or aalmaaraj@gmail.com 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39094999 or fadheledrabooh82@gmail.com 

HESSA M A ALHASAWI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17369616 or JASOOM36@HOTMAIL.COM 

ANMAR TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39677155 or INFO@ANMARCOUTURE.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

NOUN CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38488088 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINING CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICER (ADMINISTRATIVE)

 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

 17673308 or maherws@batelco.com.bh 

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

 17673308 or maherws@batelco.com.bh 

AHMADANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17713371 or ahmadani.est@gmail.com 

Uco Engineering W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36216664 or hr@bakgroup.net 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39653315 or EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 
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صـــدر بيـــان ختامي مشـــترك لزيـــارة ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العهـــد 
الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز لفرنســـا، حيث التقـــى الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحســـب البيان الذي نقلتـــه وكالة األنباء 
الســـعودية “واس”، جرى خالل اللقاء عقد 
جلســـة مباحثـــات رســـمية تم اســـتعراض 
واالســـتراتيجية  التاريخيـــة  العالقـــات 
بيـــن البلدين، وســـبل تطويرهـــا في جميع 
النظـــر  وجهـــات  تبـــادل  وتـــم  المجـــاالت، 
حـــول مجمل األوضاع اإلقليمية والدولية 
الراهنة. وتطرقت المباحثات إلى جوانب 
الشـــراكة االستراتيجية وســـبل تطويرها، 
وأهمية استقرار أســـواق الطاقة العالمية، 

واســـتقرار اإلمدادات الغذائيـــة من القمح 
وعـــدم  العالـــم  دول  لكافـــة  والحبـــوب 
انقطاعهـــا، والحفاظ على وفرة المعروض 

واستقرار األسعار.
وجـــرى التأكيـــد خـــالل المباحثـــات علـــى 
للتهديـــدات  المســـتمر  التقييـــم  ضـــرورة 
وألمـــن  البلديـــن  لمصالـــح  المشـــتركة 
واستقرار منطقة الشرق األوسط، وأهمية 
تعزيـــز التعـــاون والشـــراكة فـــي المجاالت 
الدفاعيـــة. وتناولـــت المباحثات مناقشـــة 
ســـبل تطوير وتعزيـــز التعاون والتنســـيق 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  حيـــال 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  ومنهـــا  المشـــترك، 
بجميـــع  الجرائـــم  ومكافحـــة  وتمويلـــه 

أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.

السعودية وفرنسا تؤكدان أهمية استقرار المنطقة

الخرطوم ـ وكاالت

قـــال نائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة 
دقلـــو  حمـــدان  محمـــد  الســـوداني 
األمنيـــة ال  إن األجهـــزة  “حميدتـــي”، 
تقـــوم بدورهـــا فـــي فـــرض األمن في 

الواليات السودانية.
اإلذاعـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وأضـــاف 
أن  الجمعـــة،  أمـــس  الســـودانية، 
االعتصامات والفوضى في العاصمة 

الخرطوم “تؤثر على هيبة الدولة”.
وأعـــرب حميدتـــي عـــن أملـــه بتعاون 
األطراف الســـودانية لتحقيق توافق 
وتشـــكيل حكومـــة تقود إلـــى إجراء 

انتخابات.
وأضـــاف “نتمنى أن نضـــع أيدينا في 

أيدي بعضنـــا البعض للوصول 
خـــالل  مـــن  وفـــاق  إلـــى 

وتشـــكيل  الحـــوار 
حكومـــة تقـــود إلـــى 
معتبـــًرا  انتخابـــات”، 

مســـتمر  الســـودان  فـــي  الحـــوار  أن 
“ونريد الخروج من الفتنة”.

فـــي ســـياق آخـــر، أكـــد حميدتـــي أن 
القبائـــل المتقاتلـــة فـــي واليـــة النيـــل 
ســـتوقع  الســـودان،  جنـــوب  األزرق، 
اتفـــاق صلح خالل أيام، قائاًل “قطعنا 
شـــوطا فـــي المصالحـــات فـــي النيـــل 
ســـاعة   72 إلـــى   48 خـــالل  األزرق. 
ســـيتم توقيع صلـــح.. وفـــرض هيبة 

الدولة”.
وتعليًقا على االشـــتباكات القبلية في 
واليـــة النيـــل األزرق، قـــال حميدتـــي 
وهيبتهـــا  الدولـــة  دور  “غيـــاب  إن 
يؤثـــر علـــى األوضـــاع األمنية في 
تقـــوم  ال  الســـودان..  واليـــات 
جميع األجهزة في السودان 
بدورهـــا ويجـــب عليها أن 
تقـــوم به لفـــرض هيبة 

الدولة”.

حميدتي: األجهزة األمنية ال تفرض هيبة الدولة
موسكو ـ آر تي

الــخــارجــيــة  بــاســم  الــمــتــحــدثــة  لفتت 
ــا زاخـــاروفـــا إلـــى أن  الــروســيــة مــاري
حــدوث  بشدة  ينفي  األبــيــض  البيت 
ركـــود فــي االقــتــصــاد األمــيــركــي، بل 

وحتى قرر “إلغاء” هذه الكلمة.
وكــتــبــت زاخــــاروفــــا عــبــر “تــلــغــرام” 
ينفي  األبيض  “البيت  الجمعة:  أمس 
حدوث ركود في الواليات المتحدة. 
موقفهم،  على  بعناد  يــصــرون  إنــهــم 
ويهزون  صحفييهم،  مع  ويتجادلون 
ــم، ويــغــضــبــون، ويــرفــضــون  ــهـ رؤوسـ
التوضيحية  األســئــلــة  عــن  اإلجـــابـــة 

حول ما هو إذا “الركود”.
انتهى  كيف  تعرفون  “هــل  وتابعت: 

ــادي فــي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــاد االقـ ــســ ــكــ ــ ال
لقد  المتحدة؟  الــواليــات 

تــــوقــــفــــوا بـــبـــســـاطـــة 
عــــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
ــمــة، مثل  ــكــل ال ــذه  هــ

ــة  ــي ســـيـــاق األزمــ ــر” فـ ــذعــ ــ كــلــمــة “ال
االقتصادية. ال كلمة - ال مشكلة. على 
ما يبدو، قرروا هذه المرة أيضا إلغاء 

كلمة “ركود”.
ــه في  ــ ــى أن ــ وأشــــــارت زاخــــاروفــــا إل
البهلوانيات  خــبــراء  ــان  “كـ الــمــاضــي 
يكفيهم  األمـــيـــركـــيـــون  الــســيــاســيــة 
ــنــجــاد بـــعـــبـــارات طــنــانــة مثل  االســت
ــاطــؤ”، ولــكــن اآلن  ــب “انــخــفــاض”، و”ت
تم  أنــه  لدرجة  كارثيا  الوضع  أصبح 
اخـــتـــراع عـــبـــارات “ضــريــبــة بــوتــيــن” 

و”أسعار بوتين” وما إلى ذلك.
وأضافت: “أنا متأكدة من أن موظفي 
وظفهم  الــذيــن  العامة  الــعــالقــات 
ــيـــض يــخــتــرعــون  ــيــت األبـ ــب ال
ــود  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــل “الـ ــ ــثـ ــ ــا مـ ــ ــئ ــ ــي شــ
الـــخـــارجـــي” أو”تـــدخـــل 
المتسبب  الــكــرمــلــيــن 

بالركود”.

زاخاروفا: البيت األبيض اخترع “ضريبة بوتين”
واشنطن ـ وكاالت

الــخــارجــيــة  ــم  ــاسـ بـ الـــمـــتـــحـــدث  رد 
األمـــيـــركـــيـــة، نـــيـــد بــــرايــــس، أمـــس 
الكوري  الزعيم  تهديد  على  الجمعة، 
الشمالي، كيم جونغ أون، بالجاهزية 

ألي صدام عسكري مع واشنطن.
وأكـــــد الــمــتــحــدث لــلــصــحــفــيــيــن أن 
ــجــزيــرة  ــه ال “الـــتـــزامـــاتـــنـــا بـــأمـــن شــب
الــكــوريــة والــيــابــان صـــارم وحــاســم”، 
إن  نقول  أن  العدل  “مــن  أنــه  مضيفا 
تلقت  إذا  تتفاجأ  لن  الشمالية  كوريا 

نفس الرسالة منا”.
المتحدة  الــواليــات  أن  على  وشـــدد 
ســتــعــمــل عــلــى الـــتـــشـــاور مـــع كــوريــا 
ــان مــن أجـــل كبح  ــيــاب الــجــنــوبــيــة وال

جــمــاح األعــمــال االســتــفــزازيــة 
ــكــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي  ل

تشكل تهديدا مستمرا 
ــام  ــــظــ ــن ــ ــــســــالم وال ــل ــ ل
ــدم  ــعـ ــن لـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

االنتشار النووي.
أي  هناك  كــان  إذا  عما  ُسئل  وعندما 
المتحدة  الــواليــات  تقارب  في  تغير 
تجاه كوريا الشمالية، قال المتحدث 
“إنــنــا نــكــون فــي نفس الــوضــع الــذي 
ــــق لـــأســـف  ــاب ــســ ــ ــي ال ــ ــا عـــلـــيـــه فـ ــنـ كـ
ــــدرس ســيــاســات  الــشــديــد، وظــلــلــنــا ن
انطالق  منذ  الشمالية  كــوريــا  تــجــاه 
اإلخــالء  ونستهدف  بــايــدن،  حكومة 
ــكــوريــة من  ــام لــشــبــه الــجــزيــرة ال ــت ال
الحوار  خــالل  من  النووية  األسلحة 

والدبلوماسية”.
ــا الــشــمــالــيــة كيم  وحـــذر زعــيــم كــوري
جونغ أون، الخميس، من أن بالده 
عسكري  صــدام  ألي  مستعدة 
ــمــتــحــدة  ــــع الـــــواليـــــات ال م
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، داعــــيــــا 
ــردع الــنــووي  ــ ــوات ال قـ

لالستعداد الدائم.

أميركا ترد على تهديد كيم جونغ بـ “صدام نووي”

استشهاد فتى فلسطيني 
برصاص االحتالل في الضفة

رام اهلل ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، 
الجيش  بــرصــاص  فلسطيني  فــتــى  مــقــتــل  عــن 
المغير شمال شرق مدينة  اإلسرائيلي في قرية 
وقالت  المحتلة.  الغربية  الضفة  فــي  هللا  رام 
الوزارة في بيان مقتضب إن “الفتى أمجد نشأت 
أبو عليا )16عاما( استشهد متأثرا بجروح حرجة 
أصيب بها برصاص جنود االحتالل في الصدر، 
في قرية المغير قضاء رام هللا”. وذكرت وكالة 
االستيطان  ضد  متظاهرين  أن  بــرس”  “فرانس 
“اشتبكوا مع المستوطنين والجيش االسرائيلي 
التراشق  عبر  مواجهات  إلى  المسيرة  وتحولت 
بــالــحــجــارة. وأطــلــق الجيش الــرصــاص وأصــاب 

ثالثة متظاهرين”.

إغالق المنطقة الخضراء في بغداد

مخاوف من انزالق أمني وفوضى سياسية في العراق
يعيـــش العـــراق منذ أســـابيع على صفيح ســـاخن 
علـــى خلفيـــة تعـــذر انتخـــاب رئيـــس للجمهورية 
ورئيـــس للحكومة، ما يثير المخـــاوف من انزالق 
أمنـــي أو فوضـــى سياســـية، فضـــال عـــن تدخـــل 

خارجي ال يحمد عقباه. 
وامتـــد الصـــراع بيـــن التيـــار الصـــدري و “اإلطـــار 
التنســـيقي” )أي التكتـــل البرلماني الشـــيعي البارز 
بزعامة نوري المالكي( إلى الشـــارع، بسبب تعيين 
األخيـــر الوزيـــر الســـابق محمد شـــياع الســـوداني 

لرئاسة الحكومة الجديدة. 
البيـــت  داخـــل  الشرســـة  المعركـــة  وإلـــى جانـــب 
الشـــيعي يضاف الخالف بيـــن المكونات الكردية، 
التـــي تحتفـــظ برئاســـة الجمهورية، حـــول تعيين 

رئيس للبالد.
فقد أغلقت قوات األمن العراقية بوابات المنطقة 
الخضـــراء بشـــكل كامـــل مـــع إضافـــة المزيـــد من 
الكتل اإلسمنتية والعوارض الحديدية بمحيطها، 
وســـط غموض يلف جلسة كانت مقررة في وقت 

سابق للبرلمان العراقي اليوم السبت.
ويأتي ذلك مع صدور إشـــارات ألعضاء وقيادات 
بالتيـــار الصـــدري بإمكانية اقتحـــام المنطقة مرة 
أخـــرى، في حـــال أقدم البرلمان على عقد جلســـة 
جديدة لتمرير منصب رئاســـة الجمهورية، والذي 
يتولـــى بـــدوره وفًقـــا للدســـتور النافذ فـــي البالد 
تكليف مرشـــح “اإلطار التنســـيقي” محمد شـــياع 

السوداني بتشكيل الحكومة.
الســـلطات  أن  عراقيـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
األمنيـــة عـــززت مـــن عملياتهـــا لحمايـــة المنطقـــة 
الخضراء الحكومية بمزيد من الكتل االســـمنتية 
ونشـــر قوات إضافية في جميع مداخل المنطقة، 
فضال عن نشـــر قـــوات من مختلـــف الصنوف في 
الشوارع والمســـاحات والجسور الرئيسة الرابطة 

بين شطري بغداد.
مصطفـــى  العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الكاظمـــي القائـــد العـــام للقوات المســـلحة مســـاء 
الخميـــس “أن الحكومة العراقية ملتزمة بواجبها 
فـــي حفـــظ األمـــن وضمـــان الســـلم االجتماعـــي 
وحماية المؤسســـات العامة والخاصـــة والبعثات 

الدبلوماسية”.
وطالب الكاظمي خالل اجتماع للقيادات األمنية 
للقـــوات المســـلحة العراقية أن “األجهـــزة األمنية 

تـــؤدي دورهـــا وفق القانـــون لحماية المؤسســـات 
الحكوميـــة والبعثـــات الدوليـــة ومنـــع أي محاولة 

لإلخالل باألمن والنظام العام”.
وأصـــدر قـــادة التيـــار الصـــدري فـــي بغـــداد عـــدة 
إشـــارات فهم منها عزمهم علـــى اقتحام المنطقة 
الخضـــراء، الســـبت، فـــي حال تـــم عقد الجلســـة، 
كانـــت أبرزهـــا للقيـــادي البـــارز فـــي التيـــار حـــازم 

األعرجي، الذي كتب عبارة “السبت جاهزون”.
كما توعد مديـــر مكتب الصدر في بغداد إبراهيم 
الموسوي بعبارة “أليس السبت بقريب”. كما تبنت 
منصات على مواقع التواصل االجتماعي يديرها 
ناشـــطون وأعضـــاء في التيـــار الصـــدري، توجيه 
دعـــوات لالســـتعداد القتحام المنطقـــة الخضراء 

في حال تم عقد جلسة للبرلمان اليوم السبت.
فـــي هـــذه األجواء، أكـــدت مصـــادر فـــي البرلمان 
العراقي ضمن الدائرة القانونية له، أمس الجمعة، 
عـــدم وجـــود أي قرار بعقد جلســـة الســـبت، وقال 
مســـؤول فيهـــا، إنهـــم لـــم يتلقـــوا لغايـــة اآلن أي 

توجيهات بالتحضير لعقد جلسة للبرلمان.
وفـــي األثناء يســـعى زعيـــم “تيار الحكمـــة” عمار 
الحكيم إلى طرح خارطة طريق جديدة، الجمعة 
لحـــل األزمـــة السياســـية فـــي البـــالد واســـتكمال 
االستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد 

للبالد ورئيـــس للحكومة المقبلـــة، بعد أن انتقلت 
األزمة العراقية إلى الشـــارع من خالل استعراض 
قوتـــه  الصـــدر  مقتـــدى  الصـــدري  التيـــار  زعيـــم 
الشـــعبية األربعاء واقتحام أنصـــاره مقر البرلمان 
رفضا لمرشـــح “اإلطار التنسيقي” لرئاسة الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وتأتـــي خطوة الحكيم، بعد إعالن تحالف “اإلطار 
التنســـيقي”، الـــذي يضم القـــوى الحليفـــة إليران، 
أنـــه سيشـــرع بجولة مفاوضـــات يقوم بهـــا قادته 
مع الكتل السياســـية الســـنية والكرديـــة للتوصل 
تفاهمـــات لحل أزمة تشـــكيل الحكومـــة العراقية 

الجديدة.
وتطالـــب األطـــراف الســـنية والكرديـــة بضـــرورة 
إيجاد تفاهم وطني شـــامل قبـــل الدخول في أي 
تفصيالت تتعلق بتشكيل الحكومة أبرزها إثبات 
قوى اإلطار التنســـيقي الشـــيعي حسن النوايا مع 

الجميع واحترام توجهات التيار الصدري.
ويخشـــى العراقيـــون مـــن تداعيـــات خطيرة من 
الحكومـــة  وحـــذرت  السياســـية،  األزمـــة  جـــراء 
التـــي  المتســـارعة  “األحـــداث  أن  مـــن  العراقيـــة 
يشـــهدها العراق فـــي ضوء الخالفات السياســـية 
الحاليـــة تمثل مؤشـــًرا مقلًقا لالســـتقرار والســـلم 

االجتماعي”.

بغداد ـ وكاالت

سيناريو شل عمل البرلمان جاهز لدى أتباع التيار الصدري  

عواصم ـ وكاالت

تبادلت روســـيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، االتهامات بشـــأن هجمات 
صاروخية أسفرت عن سقوط أسرى ومدنيين.

وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية مقتل 40 أســـيرا أوكرانيا وإصابة 
75 آخريـــن فـــي قصف أوكراني على ســـجن في منطقة دونيتســـك 

بصواريخ “هايمرز” أميركية الصنع.
أمـــا دانييل بيزســـونوف، المتحدث باســـم االنفصاليين المدعومين 
من روسيا في منطقة دونيتسك، فقال إن 40 أسير حرب أوكراني 
علـــى األقـــل قتلوا وأصيب 130 أمس الجمعـــة عندما أصاب قصف 
أوكرانـــي ســـجنا فـــي بلـــدة أولينيفـــكا، حســـبما نقلت “األسوشـــيتد 
بـــرس”. وســـقط الجنـــود األوكرانيـــون في األســـر بعد قتال شـــرس 
حـــول ميناء ماريوبول فـــي بحر آزوف األوكرانـــي، حيث تحصنوا 

في مصنع آزوفستال للصلب العمالق لعدة أشهر.
مـــن جانب آخـــر، قال وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف، 
أمـــس الجمعـــة، إن كييـــف ال تريـــد إدارة الحـــوار والتفـــاوض فيمـــا 

يتعلق بالملف األوكراني.
وأكـــد الفـــروف من طشـــقند التي يزورهـــا لحضور اجتمـــاع منظمة 
شنغهاي للتعاون، أن أوكرانيا ال تريد إدارة التفاوض، مضيفا: “نحن 

نعلم من يقود أوكرانيا”.

وتطرق المسؤول الروسي إلى مسألة االتصال مع نظيره األميركي 
أنتونـــي بلينكـــن قائال: “من المهم االســـتماع إلـــى مقترحات بلينكن 

بشأن تصدير الحبوب الروسية”.
وفيمـــا يتعلـــق بالجانب االقتصـــادي، قال الفروف: “الـــدوالر لم يعد 

محل ثقة في التبادالت التجارية بالنسبة لنا”.
واعتبـــر أن منظمـــة شـــنغهاي “تقف فـــي وجه تأســـيس عالم أحادي 
القطـــب”، مجـــددا التأكيـــد علـــى الدعـــم الروســـي لـ”مبـــدأ الصيـــن 

الواحدة”.

الفروف: نعلم من يقود أوكرانيا.. وكييف ال تريد إدارة التفاوض

شرق أوكرانيا يشتعل.. مقتل أسرى ومدنيين

ضربة روسية سابقة في ميكواليف

عواصم ـ وكاالت

نشـــر تشـــكيل عســـكري تابع لجيـــش التحريـــر الشـــعبي الصيني 
رســـالة قصيـــرة علـــى حســـابه الرســـمي علـــى شـــبكة التواصـــل 

االجتماعي Weibo، حثت فيها على االستعداد للحرب.
نشـــر الحســـاب الرســـمي لجيش الثمانين التابـــع لجيش التحرير 
الشـــعبي، ومقـــره فـــي مدينة ويفانغ بمقاطعة شـــاندونغ، رســـالة 
جاء فيها: “اســـتعدوا للحرب!”. يتكون التشكيل من ثالثة ألوية 

بنادق آلية، باإلضافة إلى لواء دبابة ومدفعية ودفاع جوي.
وتم إلحاق الفوج الجوي السابع للقوات الجوية لجيش التحرير 

الشعبي ولواء من قوات العمليات الخاصة بالجيش.
في وقت ســـابق، ذكـــرت إدارة األمن البحري فـــي قوانغدونغ أن 
القوات البحرية الصينية )البحرية( بدأت تدريبات عسكرية لمدة 
يوميـــن في بحر الصين الجنوبـــي. وذكرت الوكالة أن المناورات 
ســـتجرى يومـــي 29 و30 يوليـــو في الجـــزء الغربـــي من مضيق 
تشيونغتشـــو الـــذي يفصـــل مقاطعـــة قوانغدونـــغ الجنوبيـــة عن 
جزيرة هاينان. كما ستقام التدريبات في المنطقة المائية جنوب 
شرق جزيرة داوانشان. لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول 
 NBC المناورات القادمة. في غضون ذلك، قالت مصادر لشـــبكة
إن رئيســـة مجلـــس النواب األميركي نانســـي بيلوســـي، تتحضر 

للمغادرة إلى آســـيا علـــى رأس وفد من الكونغرس، وأنه من غير 
الواضح ما إذا كانت الرحلة ستتضمن تايوان.

وقـــال أحـــد المصادر التي راجعت برنامج الرحلة التي ستشـــمل 
اليابـــان وكوريا الجنوبيـــة وماليزيا وســـنغافورة، إن الرحلة إلى 
تايـــوان مدرجـــة على الجدول علـــى أنها “غير مؤكـــدة”. وذكرت 
وكالة “بلومبيرغ” أن الوفد برئاسة بيلوسي غادر أمس الجمعة. 
يذكـــر أن بيلوســـي دعـــت كبـــار المشـــرعين لالنضمـــام إليهـــا في 

الرحلة.

العالم يترقب.. بيلوسي تحلق في أجواء آسيا فهل تحط في تايوان؟

الجيش الصيني يحث على االستعداد للحرب

جيش التحرير الشعبي الصيني
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لمـــاذا نتحـــدث عن مآثر العطاء والخير في الموســـم العاشـــورائي البحريني؟ 
أو بمعنـــى آخـــر لماذا اخترت هـــذا العنوان؟ واإلجابة باختصـــار هي ما تابعته 
وتابعـــه الكثيـــرون في لقاء الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
وزيـــر الداخليـــة، يـــوم األربعـــاء الماضي، خـــال االجتماع الموســـع بمناســـبة 
موســـم عاشـــوراء، وهـــو اجتمـــاع ســـنوي اعتدنا عليه منذ ســـنوات.. يرســـخ 
الشـــراكة المجتمعيـــة بـــكل أهدافهـــا الوطنية والتنمويـــة واالجتماعيـــة، لهذا، 
فإن المتعارف عليه، هو أن موســـم عاشـــوراء وما تقدمـــه الدولة من خدمات 
جبـــارة تتطـــور عاًمـــا بعد عام يجعل مملكـــة البحرين موضع تميـــز في إحياء 

هذه الذكرى العظيمة.
هنـــاك محاور مهمة تطرق إليها معالي الوزير خال االجتماع، منها ما يحظى 
به موســـم عاشـــوراء من رعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ملك البـــاد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، 
وتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وكلها تؤكد مكانة عاشوراء الجليلة، 
وبالتالي هي توجيهات تؤكد إظهار موســـمي محرم وصفر في أعلى المراتب 

من الخدمات واألمان.
وكان معالـــي الوزيـــر واضًحا جـــًدا في اإلشـــارة إلى الخصوصيـــة المتحضرة 
لعاشـــوراء البحريـــن وصيانتهـــا من “الحالـــة المادية والترويج لها باســـتخدام 
غطـــاء الســـياحة الدينية، من خال الدعوة إلى اســـتقبال حمـــات دينية من 
خارج الباد للمشـــاركة في مواكب العزاء، حيث يتنافى ذلك مع الخصوصية 
البحرينية في إحياء المناسبة وطابعها المميز، وعلى هذا األساس فإن إحياء 
المناســـبة في البحرين يبقى للمواطنين والمقيمين ولن نســـتقبل حمات من 
الخارج، حفاظًا على أمن وســـامة المعزين وحســـن إدارة وتنظيم المناســـبة، 
الفتا إلى أن وجهات العزاء في المنطقة معروفة”، انتهى االقتباس مما تناوله 
معالـــي الوزيـــر في كلمته، لكـــن يبقى أن نؤكد أن المجتمـــع البحريني لم يعتد 
اســـتغال عاشـــوراء لتحقيق مكاسب تجارية أو ربح مهما كانت فكرته وهي 
في الحقيقة فكرة غريبة غير مســـبوقة، لهذا فمن األهمية بمكان أن يتصدى 
المجتمـــع قبل الدولة، لمثل هـــذه األفكار الدخيلة، فأبـــواب البحرين مفتوحة 
للقاصـــي والدانـــي طيلة العام، ويتزاور األشـــقاء في المناســـبات دون أن يتم 

تخصيص حملة لغرض معين. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

عاشوراء البحرين.. خصوصية ال تقبل الجدل

مـــا أروع الكاتـــب عندمـــا يتحلى بشـــجاعة االعتـــراف بخطـــأ آراء ومواقف 
ســـابقة صـــادرة عنه حيثما أيقـــن ذلك، فعلى ســـاحتنا الثقافيـــة واإلعامية 
العربيـــة مازالـــت قلـــة هي التـــي تمتلك شـــجاعة النقـــد الذاتي، ســـواء إزاء 
آرائهـــا ومواقفهـــا، أو تجاه أخطـــاء ال تخطئها العين في النمـــاذج التطبيقية 
الســـابقة أو المعاصرة للفكـــر اآليديولوجي الذي تنتمي له، وينســـحب األمر 
على مختلف التيارات السياســـية العربيـــة ال تيار واحد بعينه. ولعل الكاتب 
الليبرالي اللبناني المعروف سمير عطاهللا واحد من تلك القلة الشجاعة في 
االعتراف، ففي مقال له ُنشر في “الشرق األوسط” بتاريخ 15 يوليو الماضي 
أقر بأن كل ما كتبه من مقاالت عن رومانيا االشـــتراكية “لم يكن موضوعيًا 
وال مهنيـــًا، بـــل بنـــاًء على مواقف مســـبقة مســـتندة إلى مصـــادر غربية غير 
محايدة”، مضيفًا أنه لم يفتح أذنه ال إلى المحايدين وال إلى مؤيدي الرئيس 
الروماني الســـابق نيكوالي تشاوشيسكو، وأنه اكتشف - بعد سنوات طويلة 
مـــن التحـــول إلى الرأســـمالية مـــن خال لقـــاءات بعدة شـــخصيات رومانية 
- نـــدم كثـــرة مـــن الرومانيين على رحيلـــه وزوال نظامه؛ مقارنة بما تشـــهده 
رومانيا - منذ تحولها الرأســـمالي - من فساد وأزمات اقتصادية واجتماعية 

خانقة، ونضيف من جانبنا: بل وحتى غياب الممارسة الديمقراطية الفعلية!
والحال ليســـت رومانيا وحدها من الدول االشـــتراكية الســـابقة التي تعاني 
من آالم التحول للرأســـمالية، إذ تشاركها في ذلك الغالبية الساحقة من دول 
أوروبـــا الشـــرقية، إن لم تكن كلهـــا. فرغم مضي ثلث قرن علـــى تحولها إلى 
الرأســـمالية، وهـــي فتـــرة طويلة، لم تبـــرز بينها حتى اآلن دولـــة ديمقراطية 
حقيقية بمستوى تصنيعي متطور يضاهي على األقل دولة آسيوية ككوريا 
الجنوبيـــة، وهـــذا مـــا أثبتته اســـتطاعات الـــرأي والتحقيقات التـــي تجريها 
بين الحين واآلخر وســـائل اإلعام الغربية في الدول االشـــتراكية الســـابقة. 
وحتى الشـــطر الشـــرقي أللمانيا )ألمانيا االشـــتراكية الســـابقة(، فرغم متانة 
االقتصـــاد األلمانـــي، إال أن ســـكانه ما برحوا يشـــكون من التمييـــز الوظيفي 
والمعيشـــي بحقهم، وال يعني ذلك أن الحل يكمن في الرجوع لتلك األنظمة 
الشـــمولية بحذافيرها، والتي شابتها أخطاء يرقى الكثير منها إلى الجرائم، 
بـــل ثمـــة حاجة ملحة لبرامج إصاحية جذرية في هياكل األنظمة الجديدة 
تأخذ بعين االعتبار إيجابيات برامج الحماية االجتماعية لألنظمة الســـابقة 

وتوسيع هوامش الديمقراطية الشكلية.

رضي السّماك

آالم التحول إلى الرأسمالية

متى يكون المسؤول مصدرا للمعرفة؟
بطبيعـــة الحـــال ينظر أعضاء الفريق في أية مؤسســـة إلـــى المدير على 
أنه مصدر ثري للمعرفة والحكمة معًا، فتراهم يتســـارعون إليه عند أية 
صعوبـــة تعيـــق عملهم أو تعتـــرض أداء المهمات، لكن مـــاذا لو كان مدير 

الفريق يفتقد المعرفة والحكمة؟
للمعرفة إدارة، تمامًا كما أن لعمل األفراد والمؤسســـات إدارة، إليك هذه 
القصـــة عزيـــزي القارئ: يذكر كينيث بانشـــارد صاحـــب كتاب “مدير ذو 
أســـلوب الدقيقـــة الواحـــدة” الذي ِبيعت منه أكثر من 13 مليون نســـخة، 
قصة شاب ممتلئ بالنشاط والحيوية أراد المضي في رحلة للبحث عن 
مدير مميز وذي معرفة عميقة في إدارة المؤسسات ليعمل ضمن إدارته، 
أخذ في البحث عنه، وسافر إلى مختلف المدن والمناطق كلما سمع عن 
وجـــود مدير بتلـــك الصفة. في رحلته تلـــك قابل العديد مـــن المديرين، 
لكنـــه لـــم يكن يقتنـــع أبدًا بأدائهم، وبعـــد أن يقابل األفـــراد العاملين معه 
يكتشـــف كثيرا من سلبياتهم، وفي يوم من األيام أخبره أحد األصدقاء 
عـــن وجود مدير فـــي إحدى المناطق حقق نتائج كبيرة، ويتمتع أعضاء 
فريقه بقدرة عالية من االحترافية، وحققت المؤسســـة في عهده نتائج 

لم تشهدها من قبل، وعلى الفور قرر زيارته.
اتصل بمديرة مكتبه فقامت بإيصاله للمدير، وقال له إنه مرحٌب به في 
أي وقـــت يختار ما عـــدا يوم األربعاء.. بعد أن اتفقـــا على الموعد حضر 
الشاب في الوقت المحدد، كان المدير في غاية اللطف كما يقول الشاب، 
وفطنة المدير أوصلته إلى أن هذا الشـــاب يمتلك شـــغفا كبيرا، ويطمح 
إلـــى أن يحقـــق ما يحلـــم به في أن يصبح مديرا في إحدى المؤسســـات 
الكبيرة في يوم من األيام. وكان أول ما ســـأل عنه الشـــاب هو ذلك السر 
الذي أوصل المؤسســـة لهذا النجاح الباهر بعد أن كانت تتراجع في ظل 
اإلدارة الســـابقة؟ أجابه المدير أنه يعتمد على أســـلوب الدقيقة الواحدة 
في توضيح المهمات الجديدة للموظفين. تفاجأ الشاب وقال: كيف لك 
أن تشـــرح لموظـــف مهمات جديدة في دقيقة واحـــدة فقط؟ فرد عليه: 
إن المدير الناجح هو من يستطيع أن يعطي التفويض لكل مهمة بعد أن 
يشـــرحها لموظفيـــه في وقت ال يتعدى الدقيقـــة الواحدة. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

عباس العمران

المواطن أواًل
ال تـــزال هناك مخاوف من توظيف المواطن في بعض الوظائف! 
ومن جهة أخرى نرى األجنبي يحصل على خدمات ميسرة، بينما 
يحصـــل المواطن على رواتب وعاوات زهيدة! إن حاجة مملكة 
البحرين لأليدي العاملة تفرضها النواحي التنموية، لكن يجب أن 
تكـــون بضوابـــط، فنحن ال نقبل بمن ينافـــس البحريني في رزقه 
وقوت يومه، ويجب إعطاء األفضلية للمواطن البحريني وتعزيز 

فرصه ليكون الخيار األول في التوظيف في سوق العمل.
لألســـف رغم معاناة المواطـــن وتكرار شـــكواه ومطالبته بتقدير 
مؤهاتـــه وتوظيفه في المـــكان المائم، إال أننـــا ال نزال بعيدين 
عـــن رغباتـــه، ولم نحقق المســـتوى المطلـــوب له، حيـــث ال يزال 
المواطـــن يبحـــث عـــن وظيفـــة تتناســـب مـــع مؤهاتـــه العلمية 
وخبراتـــه، تفضيـــل األجانـــب فـــي الوظائـــف يقـــف أمـــام راحته 

وأمانه، ويحرمه من أبسط حقوقه.
إن نســـبة البطالـــة المرتفعة تتطلب منا وقفـــة ووضع المزيد من 
الخطط التي تتيح للمواطن الفرص، نحن بحاجة الستراتيجيات 
وجهـــود فاعلـــة ترفع فرص حصـــول البحريني علـــى عمل الئق، 
خصوصـــًا بعد ارتفاع نســـبة الخريجين الجامعييـــن والمؤهلين، 
نحـــن بحاجـــة لرقابة حقيقية علـــى الوظائـــف، وتكثيف الجهود 

لتحسين مستوى المواطن.
نحتاج الســـتثمار الطاقات ومحاســـبة مســـتمرة ومراقبة لمواقع 
العمـــل من الجهات الرســـمية والمختصة، حتى نتمكن من تغيير 
الواقـــع وتحقيـــق تنمية حقيقيـــة بأياد بحرينيـــة، نتمنى من كل 
فـــرد مســـؤول أن يمنـــح الفرصـــة ألبناء بلـــده وأن يســـتفيد من 

إمكانياتهم وكفاءاتهم بدل الغريب.
ســـنبقى علـــى أمـــل بـــأن تصـــان حقـــوق المواطنيـــن، وأال تعطل 
مصالحهـــم بحصولهم على أفضل الخدمات، والبد من اإلســـراع 
فـــي تقنيـــن حجـــم البطالـــة ووضـــع األولويـــة للمواطـــن لضمـــان 
تحســـين أوضاعـــه وتوفيـــر حيـــاة أفضـــل تنعكـــس عليـــه وعلى 

وطننا العزيز.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

إنجازات مستشفى الملك حمد متواصلة
المراقـــب لمســـيرة مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي الـــذي يعـــد واحدا من 
أبـــرز المستشـــفيات الحكومية الرائـــدة، يرصد سلســـلة متواصلة لم تتوقف 
مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات غيـــر المســـبوقة في عالـــم الطب فـــي مختلف 
تخصصاتـــه، وياحـــظ أيضـــا المراحـــل المتطـــورة والقفزات الواســـعة التي 
تحصـــل فـــي هذا الصرح الطبي الكبير، وذلـــك منذ افتتاحه وبدء العمل في 

أقسامه المتعددة في الخامس من فبراير من عام 2012.
على الرغم من أن تلك المدة قصيرة نسبيا إذا ما قيست بعمر المستشفيات 
الحكوميـــة األخـــرى داخليـــا وخارجيـــا، إال أنـــه اســـتطاع أن ينجـــز الكثيـــر 
ويثبـــت كفاءتـــه ويحقـــق إنجـــازات مشـــهودة تصب فـــي صالـــح المنظومة 
الصحية في الباد، وبذلك نســـتطيع القول إن المستشـــفى يصنف على أنه 
واحد من المستشـــفيات المتطورة فـــي التخصصات الطبية النادرة وإجراء 
العمليـــات الجراحيـــة المعقـــدة بعـــد أن حصـــل علـــى الكثيـــر من اإلشـــادات 
الدولية، والمستوى الراقي والمتقدم الذي وصل إليه المستشفى لما يمتلكه 
مـــن أجهـــزة طبية حديثـــة وفائقة الدقة في تشـــخيص األمـــراض المختلفة 
وتقنيـــات عاليـــة الجـــودة وفوق ذلـــك طواقم مـــن االستشـــاريين واألطباء 

والفنيين والممرضين أصحاب الخبرات.
فـــي الســـياق ذاتـــه، إن آخـــر النجاحات التي قـــام بها مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي قيام فريق جراحي يشمل مختلف التخصصات الطبية بإزالة ورم 
خبيث يزن ما يقارب كيلوجراما من بطن مريض يبلغ من العمر أربعين عاما، 
وال يحتـــاج المريـــض للعاج الكيماوي بعد العملية كما أوضح الفريق الطبي 
الـــذي قام بإجـــراء تلك العملية المعقدة، وهناك حزمـــة كبيرة من اإلنجازات 
التي قدمها هذا المستشـــفى الملكي، وبدورنـــا نثني على هذا اإلنجاز الباهر 

والنجاحات األخرى التي تحققت على أرض الواقع وإلى األفضل دائما.
مـــع ما ســـبق ذكـــره فإننـــا ال نبالغ إذا قلنـــا إن االهتمـــام واالحتـــرام والعناية 
والرعايـــة والعاجـــات المتطورة التـــي تقدمها إدارة مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي لجميع المرضى الذين يعالجون خاله تفوق بكثير تلك الخدمات 
الطبيـــة المختلفـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المريـــض الـــذي يتلقى العـــاج في 
المشـــافي والعيادات الخاصة داخل وخارج البحرين، وهذه شـــهادة السواد 
األعظـــم مـــن المرضـــى المتردديـــن على مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



اللجنة اإلعالمية

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

أسدل الستار على منافسات بطولة 
“األبسا” لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا 
لكـــرة الهـــدف )للمكفوفيـــن(، التـــي 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافتها 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  مـــن  بتنظيـــم 
البحرينيـــة وبالتعاون مـــع  االتحاد 

الدولي لرياضات المكفوفين 
 )IBSA( يـــوم أمـــس )الجمعة( على 

 .)D( صاالت عيسى بن راشد
وشـــهدت البطولـــة حضـــور األمين 
العـــام للجنة البارالمبيـــة البحرينية 
والمديـــر  الماجـــد،  محمـــد  علـــي 
والمبـــادرات  للرياضـــة  التنفيـــذي 
البحرينيـــة  البارالمبيـــة  باللجنـــة 
حســـن عبداللطيـــف، حيـــث بـــدأت 
للمديـــر  بكلمـــة  الختـــام  مراســـم 
محمـــد  خالـــد  للبطولـــة  التنفيـــذي 
ابراهيم البستكي ثم تتويج الفرق 

الفائزة من الفئتين. 
وقـــد اتســـمت هذه البطولـــة بالقوة 
واإلثـــارة من قبل المشـــاركين الذي 
بلـــغ عددهم أكثر من “88” مشـــاركا 
مـــن “5” دول وهي كوريا الجنوبية 
جمهوريـــة   - تايلنـــد   - اليابـــان   -
إيـــران اإلســـامية )من قارة اســـيا( 
- أســـتراليا )من قارة أوقيانوســـيا(، 
وانقســـمت علـــى 5 فـــرق رجـــال، و 
4 فـــرق نســـاء، و34 مـــن اإلداريين 
ورعـــى  والمســـؤولين،  والمدربيـــن 
 ،BMMI شـــركة  مـــن  كل  البطولـــة 
وشـــركة ماء أروى.  وعلى مستوى 
أحـــرز  الرجـــال  فئـــة  منافســـات 
األول  المركـــز  اليابانـــي  المنتخـــب 

في منافســـات )فئة الرجال( وتوج 
بالميداليـــة الذهبيـــة بينمـــا حصـــل 
المركـــز  علـــى  االيرانـــي  منتخـــب 
الثانـــي وتـــوج بالميداليـــة الفضية 
وتأهـــل المركـــز األول والثانـــي إلى 
كأس العالـــم، كمـــا حصـــد منتخـــب 
الثالـــث  المركـــز  الجنوبيـــة  كوريـــا 
وتوج بالميدالية البرونزية.  وعلى 
صعيـــد منافســـات )فئة الســـيدات( 
حصـــل منتخـــب كوريـــا الجنوبيـــة 
على المركز األول وتوج بالميدالية 
منتخـــب  احـــرز  بينمـــا  الذهبيـــة، 
وتـــوج  الثانـــي  المركـــز  أســـتراليا 
بالميدالية الفضية وتأهل الفريقين 
إلـــى كأس العالـــم، وأحـــرز منتخب 
جمهورية إيران اإلســـامية المركز 
الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.

رفع رئيس مجلس ادارة االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية 
ســـامي الحـــداد أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات لمقام صاحـــب  الجالة 
الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم وإلى صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
وإلى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة ممثل جالة الملـــك لألعمال 
االنســـانية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وإلى 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية بمناســـبة أول انجاز رياضي رسمي يحققه اتحاد كمال األجسام 
واللياقـــة البدنيـــة من خال العـــب المنتخب الوطني البطـــل علي إبراهيم 
الـــذي أحـــرز الميدالية البرونزيـــة بالبطولة العربية الــــ )22( للرجال والثالثة 
عشـــر للشباب لبناء األجســـام والثانية للفيزيك والكاســـيك فيزيك والتي 
تســـتضيف منافســـاتها االســـكندرية بجمهورية مصر العربيـــة خال الفترة 
خال الفترة من 28 وحتى 31 من شـــهر يوليو الجاري وبمشـــاركة 15 بلدًا 

عربيًا، وبعد انقطاع للبطوالت العربية منذ العام 2019.
وبهـــذه النتيجة يرفع الاعـــب البحريني المتألق علـــي إبراهيم رصيده من 
الميداليات الملونة الشخصية إلى 20 ميدالية ملونة )6 ذهبيات،9 فضيات 
و5 برونزيـــات( ليصبح الاعب البحريني األكثر حصدًا لانجازات في لعبة 

الفيزيك.

ختام بطولة”األبسا” للمكفوفين

برونزية للبحرين في عربية بناء األجسام

سبورت

سبورت

الصددي يبدأ مشاركته في “رالي باجا رومانيا” اليوم
على متن السيارة T4 المزدانة باسم وعلم البحرين

يبدأ نجم سباقات الرالي البحريني 
صبـــاح  فـــي  الصـــددي  حســـن 
اليـــوم مشـــاركته فـــي “رالـــي باجـــا 
رومانيـــا 555” الذي تقـــام فعالياته 
ومنافســـاته خـــال الفترة من 28 - 
31 يوليو الجاري لمســـافة أكثر من 
500 كيلومتـــر، ويتوقـــع المراقبون 
التنافســـي  الدولـــي  الرالـــي  لهـــذا 
 125 إلـــى  ســـرعته  تصـــل  والتـــي 
يكـــون  أن  الســـاعة  فـــي  كيلومتـــر 
مثيرا وفيه الكثيـــر من الندية وأن 
يكـــون محطة تنافســـية عالية جدا 
في ظل المشـــاركة النوعية للنجوم 

العالميين.
تبـــدأ  العـــام  البرنامـــج  وبحســـب 
المرحلـــة  بإقامـــة  المنافســـات 
االستعراضية في الفترة الصباحية 
والتي تصل مسافتها إلى ما يقارب 
5 كيلومتـــرات فـــي ظـــل الحضـــور 
الجماهيـــر  وحماســـة  الرســـمي 
الرومانية التي تنتظر ساعة الصفر 

النطاق المنافســـات، وبدوره يبدأ 
المتسابق البحريني حسن الصددي 
“رالـــي باجـــا  فـــي  أولـــى خطواتـــه 
رومانيـــا 555” علـــى متـــن ســـيارته 
T4 التـــي زّينها باســـم وعلم مملكة 
البحرين، متطلعا إلى تدشين عودة 
موفقة على المضمـــار الرملي الذي 
يعشـــقه وطالمـــا تميـــز فيـــه وحقق 
االنتصـــارات  مـــن  العديـــد  خالـــه 
العالية والمشـــرفة محليا وخارجيا 
منذ انطاقة مشاركاته في 1987.

الرالـــي  ســـباقات  بطـــل  أن  يذكـــر 
حســـن الصددي سبق له وأن شارك 
في عطلة نهاية األســـبوع الماضي 
فـــي تجارب رالي المجر الدولي مع 
فريقه R-X Sport إلى جانب نخبة 
مـــن أهـــم وألمـــع الفـــرق العالميـــة، 
البحرينـــي  الحضـــور  ويســـتمر 
المشرف والجميل اليوم من خال 
المشـــاركة الفعليـــة فـــي منافســـات 

“رالي باجا رومانيا 555”.
المتسابق حسن الصددي
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وقعـــت إدارة نادي التعـــاون اإلماراتي 
علـــي  البحرينـــي  المـــدرب  مـــع  عقـــًدا 
عبدالمجيـــد؛ ليكـــون مســـاعًدا لمـــدرب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي خال 
منافســـات الموســـم الرياضـــي الجديد 
2022 - 2023. وجـــرت مراســـم توقيع 

العقد في مقر النادي.
علـــي  فـــإن  العقـــد،  هـــذا  وبموجـــب 

عبدالمجيد ســـيكون مســـاعًدا للمدرب 
اإلماراتـــي عبـــدهللا بن طبيـــب، والذي 
سيشـــرف علـــى الفريق خال الموســـم 

المقبل.
ويلعـــب نادي التعاون ضمن منافســـات 

دوري الدرجة األولى اإلماراتي.
ويعتبر علي عبدالمجيـــد من المدربين 
شـــهادة  علـــى  الحاصليـــن  الوطنييـــن 
المســـتوى اآلســـيوي أي، كمـــا أنـــه فـــي 
صـــدد الحصـــول علـــى شـــهادة دبلـــوم 

المحترفين.
وســـبق لعبدالمجيد أن كانت له العديد 
مـــن التجـــارب الفنية عدد مـــن األندية 
التـــي وجد فيهـــا ضمن األطقـــم الفنية 
ســـواء محلًيـــا، أو باحترافـــه خارجًيـــا، 
نـــادي  ومـــن أبرزهـــا مســـاعًدا لمـــدرب 
االتفـــاق الســـعودي، إضافـــة إلـــى عمله 
خـــال ســـنوات ماضية ضمـــن األطقم 
العمريـــة  الفئـــات  لمنتخبـــات  الفنيـــة 

باالتحاد البحريني لكرة القدم.

في تجربة احترافية جديدة

عبدالمجيد مساعًدا لمدرب “التعاون اإلماراتي”

علي عبدالمجيد بعد توقيع العقد

أحمد مهدي

من التتويج

الفرحة البحرينية بالبرونزية

 ارورا زانولين   

 رضا دهقان 

3 بحرينيين يشاركون في إدارة كأس آسيا لكرة الصاالت 2022
كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حكامنا 
الدولييـــن لكـــرة الصـــاالت حســـين البحار 
وأســـامة إدريس وعبدالرحمن الدوسري؛ 
للمشـــاركة في إدارة مباريات كأس آســـيا 
تحتضنهـــا  التـــي   ،2022 الصـــاالت  لكـــرة 

الكويت.
 وتقام النهائيات اآلسيوية لكرة الصاالت 
فـــي الفتـــرة 27 ســـبتمبر 2022 حتـــى 8 
أكتوبر 2022، بمشـــاركة 16 منتخًبا بينهم 

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت.
 واختـــار االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
الحكم الدولـــي المونديالي لكرة الصاالت 
لكـــرة  الدولـــي  والحكـــم  البحـــار  حســـين 
الصاالت أســـامة إدريـــس والحكم الدولي 
لكرة الصاالت عبدالرحمن الدوســـري إلى 
جانب 14 حكًما آخًرا؛ للمشاركة في إدارة 
المباريـــات، كما يشـــرف على التصفيات 3 
مراقبيـــن للمباريـــات و 4 مقيمـــي حـــكام، 

إضافة مدرب لياقة بدنية للحكام.
االتحـــاد  مـــن  الصـــادر  التكليـــف  ويعـــد   
اآلســـيوي لكرة القدم تأكيًدا على المكانة 
التحكيـــم  بهـــا  يتمتـــع  التـــي  المتميـــزة 
البحريني على جميع المستويات بما فيها 
حكام كرة الصاالت، إذ يعد حسين البحار 
وأســـامة إدريس وعبدالرحمن الدوســـري 

مـــن ضمـــن قائمة نخبـــة حكام آســـيا لكرة 
الصـــاالت للعام 2022، وســـبق لهـــم إدارة 
العديد من المباريات المهمة على مختلف 
األصعـــدة، ومـــن أبرزهـــا مشـــاركة الحكم 
حســـين البحـــار فـــي إدارة مباريات كأس 

العالم لكرة الصاالت 2021.
 ويعتبـــر البحار وإدريس والدوســـري من 

األســـماء المميـــزة علـــى مســـتوى تحكيم 
اآلســـيوية،  القـــارة  فـــي  الصـــاالت  كـــرة 
ويعـــد تكليفهم في التصفيات اآلســـيوية 
التـــي  المتعـــددة  للنجاحـــات  اســـتمراًرا 
يحققهـــا التحكيم البحريني، خصوًصا مع 
مشاركة 3 حكام بحرينيين في النهائيات 

اآلسيوية لكرة الصاالت.

االتحاد البحريني لكرة القدم

أسامة إدريس حسين البحار عبدالرحمن الدوسري

»Claro Sports« تعلن عن شراكة لبث فعالياتها عبر »BRAVE CF«
تأسســـت منظمة BRAVE CF تنفيًذا 
لرؤية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وســـرعان مـــا أصبحت منظمة 
فنـــون القتال المختلطة األســـرع نمًوا 
فـــي العالم، حيـــث نظمـــت 59 فعالية 
في 27 دولـــة حول العالم. ولاحتفال 
بهـــذه المناســـبة، أعلنـــت المنظمة عن 
 Claro مـــع  مهمـــة  لشـــراكة  إبرامهـــا 
 América المملوكـــة لشـــركة ،Sports
فـــي  اتصـــاالت  شـــركة  أكبـــر   ،Móvil
المنطقة، والتي ستبث حسب إتفاقية 
 BRAVE CF الشـــراكة جميع فعاليات
في جميـــع أنحاء المنطقة حتى نهاية 

العام. 
وستوفر الصفقة ترفيًها عالمًيا لعشاق 
الفنون القتالية المختلطة في المنطقة 
وستساعد في تطوير الرياضة وإبراز 
نجـــوم صاعديـــن فـــي بطولـــة فنـــون 
القتـــال المختلطة في البلدان الناطقة 
باإلســـبانية فـــي أمريكا، وذلـــك لكون 

 )Elevador Films( ”أليفيـــدور فيلمـــز“
المشـــروع. وتتمثـــل  مـــن  جـــزء  هـــي 
رؤيـــة BRAVE CF في تغيير مشـــهد 
فنـــون القتـــال المختلطـــة مـــن نشـــاط 
تجـــاري للفعاليات إلى نشـــاط تجاري 
رياضي، وتزويد مقاتلي فنون القتال 
المختلطـــة بفرصـــة عـــرض مواهبهـــم 

على منصة عالمية.

ونظمـــت BRAVE CF ســـبع فعاليـــات 
أربـــع  منهـــا  الاتينيـــة،  أمريـــكا  فـــي 
وفعاليتـــان  البرازيـــل،  فـــي  فعاليـــات 
فـــي كولومبيـــا، وفعاليـــة واحـــدة في 
المكســـيك، لتكـــون BRAVE CF هـــي 
التـــي  الوحيـــدة  الدوليـــة  المنظمـــة 
تســـتضيف العـــروض في هـــذه الدول 
 80 مـــن  أكثـــر  مثـــل  وقـــد  الثـــاث. 

رياضًيـــا من أمريـــكا الاتينية بلدانهم 
فـــي المنصـــة العالميـــة التـــي قدمتهـــا 
BRAVE CG، منظمـــة فنـــون القتـــال 
المختلطـــة األســـرع نمـــًوا فـــي العالم. 
الكولومبـــي  مـــورا  إدواردو  وســـيبدأ 
 BRAVE CF المواجهـــات في بطولـــة
60 عندمـــا يواجـــه نكوســـي نديبيلـــي 

في مبارزة في وزن البانتام.
هـــي   Claro Sports أن  إلـــى  يشـــار 
متعـــددة  رياضيـــة  إعاميـــة  وســـيلة 
المنصات تبث على مدار 24 ساعة في 
اليوم، وتصل إلى 17 دولة في أمريكا 
الاتينية، حيث تقدم محتوى مبتكًرا 
رياضيـــة  وأنظمـــة  خيـــارات  لتقديـــم 
جديـــدة للجماهيـــر فـــي جميـــع أنحاء 
 Claro Sports وتمتلـــك  المنطقـــة. 
قناة تلفزيونية مدفوعة في 17 دولة؛ 
باإلضافـــة إلى بوابة وتطبيق لألجهزة 
المحمولـــة متخصـــص فـــي المحتـــوى 
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أحمد مهدي

الميداليـــات  حصيلـــة  ارتفعـــت 
الطاولـــة  لكـــرة  الوطنيـــة  لمنتخباتنـــا 
ســـنة   19 تحـــت  منتخـــب  بحصـــول 
علـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولة 
غرب آســـيا المقامة حاليـــًا في األردن 
فـــي اليوم الثالث مـــن البطولة إضافة 
إلى حصـــول منتخبي تحت 11 ســـنة 
و15 ســـنة على الميدالية الفضية في 

مسابقات الفرق.
وأصبـــح رصيـــد منتخبنـــا حتـــى اآلن 
5 ميداليـــات ملونـــة  الحصـــول علـــى 
على النحو اآلتي: ذهبيتان، فضيتان، 

وبرونزية واحدة.
 وتمكـــن منتخـــب تحت 19 ســـنة من 
الذهبيـــة  الميداليـــة  علـــى  الحصـــول 

بعـــد الفوز علـــى الســـعودية )3/1( في 
المبـــاراة النهائيـــة، والمنتخـــب مكون 
من الالعبين ســـلمان محمد أبو حمده 
وعلـــي عبـــاس عبدالوهـــاب وفاضـــل 
حســـن  وسيدحســـين  علـــي  عبـــاس 

مجيد. 
وجـــاءت الميداليـــة الفضيـــة األولـــى 
لـــأوالد  ســـنة   15 تحـــت  لمنتخبنـــا 
نـــادر ومجيـــد  والمكـــون مـــن محمـــد 
ناجي وحســـين جابر وماجد أســـامة، 
فيمـــا الفضيـــة الثانيـــة لمنتخب تحت 
11 ســـنة المكـــون مـــن هـــادي حســـين 
علـــوي  وســـيدناصر  يوســـف  وعلـــي 

وحسن إبراهيم.
وأعرب ســـيد عباس المحفـــوظ أمين 

ســـر االتحـــاد عـــن بالـــغ ســـعادته بهذه 
النتائج المشـــرفة للطاولـــة البحرينية 
التـــي تؤكـــد مكانتهـــا علـــى المســـتوى 
الخارجـــي في ظـــل الدعـــم والمتابعة 
من رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة ورؤية مجلس 
مواصلـــة  إلـــى  تهـــدف  التـــي  اإلدارة 

تحقيق اإلنجازات الخارجية.
وتمنـــى ســـيد عبـــاس المحفـــوظ كل 
التوفيق والنجاح للمنتخبات الوطنية 
فـــي المنافســـات القادمة فـــي الفردي 
التـــي يأمل فيهـــا الالعبين والالعبات؛ 
الميداليـــات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 

الملونة.

اتحاد الطاولة

ارتفاع حصاد منتخبات الطاولة في بطولة غرب آسيا
عبر حصد ذهبية وفضيتين

من تتويج منتخباتنا

محافظ الشمالية يثمن الشراكة المجتمعية والتوجيه الصحيح لألبناء

كرانـــة  شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  ســـجل 
نجاحـــا متميـــزا علـــى أكثر مـــن صعيد 
تنظيمـــي وإداري وفنـــي وكذلـــك على 
مســـتوى المشاركة الواســـعة لممارسي 
رياضة الدراجات الهوائية واستقطاب 
المواهب الجديدة في “مهرجان كرانة 
14 للدراجـــات الهوائيـــة للصغـــار” الذي 
أقامته لجنة البرامج واألنشطة بالمركز 
على الساحل القريب من منطقة كرانة 
وذلك في الســـاعة الخامســـة من عصر 
يـــوم األربعـــاء الماضـــي تحـــت رعايـــة 
الشـــيخ  بـــن  علـــي  الشـــمالية  محافـــظ 
عبدالحســـين العصفـــور وبالتعـــاون مع 

االتحاد البحريني للدراجات الهوائية.
رئيـــس  بحضـــور  المهرجـــان  وأقيـــم 
جمعيـــة كرانـــة الخيريـــة زهير حســـن، 
طـــه حســـين الشـــمالن العضو الســـابق 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  بمجلـــس 
للدراجات الهوائية وعبدالمجيد محمد 
إبراهيم رئيس نادي بني جمرة وســـط 
مشـــاركة نوعية لســـبعين دراجا، منهم 
25 طالبـــا فـــي المرحلتيـــن االبتدائيـــة 
واإلعداديـــة التابعين لبرنامج النشـــاط 
الصيفي بالمركز و45 مشـــاركا في فئة 
الناشئين والكبار الهواة من قرية كرانة 

والقرى المجاورة.
وعمد المشـــرفون على تنظيم سباقات 
هذا المهرجان الذي اعتاد المســـؤولون 
فـــي مركـــز تمكيـــن شـــباب كرانـــة على 
إقامتـــه بانتظـــام في مثل هـــذا الوقت 
المشـــاركين  بتوزيـــع  عـــام  كل  مـــن 
مجموعـــات،  ســـبع  إلـــى  وتصنيفهـــم 
والممكـــن االســـتفادة مـــن إمكانياتهـــم 
الذهنيـــة وقدراتهـــم الفنيـــة والبدنيـــة 

وقـــد  العمريـــة،  فئتـــه  بحســـب  وكل 
شهدت الســـباقات إثارة وندية نوعية، 
وحيـــث تعكـــس بدورهـــا مـــدى عالقة 
هـــذه المجموعة من المتســـابقين بهذه 
درايـــة  مـــن  يمتلكـــون  ومـــا  الرياضـــة 
للعبـــة  ممارســـتهم  مـــن  نابعـــة  جيـــدة 
بشكل متواصل وتحت إشراف خبراء 

لرياضة الدراجات الهوائية.
وأعـــرب محافـــظ الشـــمالية علـــي بـــن 
الشيخ عبدالحســـين العصفور عن بالغ 
شـــكره وتقديـــره العميق علـــى التعاون 
والشـــراكة المتميـــزة بين مركـــز تمكين 
شـــباب كرانة وجمعية كرانـــة الخيرية 
االجتماعيـــة واألهالي، فـــي إقامة هذا 
المهرجـــان الصيفـــي للصغار والشـــباب 
البحرينـــي الممارس لرياضة الدراجات 
الهوائيـــة والحتضـــان ورعايـــة األبنـــاء 
فـــي  الوجهـــة الصحيحـــة  وتوجيههـــم 
وطاقتهـــم  فراغهـــم  أوقـــات  اســـتثمار 

وإمكانياتهم.
وكمـــا أعـــرب محافـــظ الشـــمالية عـــن 
ســـعادته بمـــا لمســـه مـــن أدوار متميزة 
لـــكل مـــن مركـــز تمكيـــن شـــباب كرانـــة 

وجميعـــة كرانـــة الخيريـــة االجتماعية 
في المحافظة على النسيج االجتماعي 
الواحد والذي يعكس الحب والتواصل 
والوئـــام بين أفراد مجتمع أهالي كرانة 
والقـــرى القريبة منها فـــي إطار الوطن 
الجامـــع على المحبـــة واإلخاء في ظل 
العهـــد الزاهر لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المعظم.
ومن جانبه، أعرب ســـيد شبر الوداعي 
كرانـــة  شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  رئيـــس 
عـــن بالـــغ ســـعادته وارتياحـــه للنجـــاح 
الـــذي تحقق في المهرجـــان، مؤكدا أن 
المهرجـــان في نســـخته الرابعة عشـــرة 
حقـــق جميـــع األهـــداف المرســـومة له، 
والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  ومتوجهـــا 
إلى محافظ الشـــمالية علي بن الشـــيخ 
عبدالحســـين العصفـــور علـــى رعايتـــه 
جمعيـــة  رئيـــس  وإلـــى  للمهرجـــان، 
كرانـــة الخيريـــة زهيـــر حســـن وجميـــع 
المســـؤولين بـــإدارة المراكـــز والهيئات 
الشـــباب  شـــؤون  بـــوزارة  الشـــبابية 
والرياضة، وكذلك إلى المســـؤولين في 

االتحـــاد البحريني للدراجـــات الهوائية 
على اهتمامهم ودعمهم وعملهم الكبير 
خدمة لهـــذا المجتمـــع الرياضي والذي 
كان له األثر البالغ فيما حققه المهرجان 

من نجاح وعوائد كبيرة على اللعبة.

نتائج السباقات

وفـــي ختـــام المهرجـــان تفضـــل رئيس 
مركـــز تمكين شـــباب كرانة ســـيد شـــبر 
المهرجـــان  راعـــي  بتكريـــم  الوداعـــي 
والمســـؤولين والعاملين على التنظيم، 
كمـــا أشـــاد الوداعـــي براعـــي المهرجان 
ودوره الكبير في إنجاح هذه التظاهرة 
دور  علـــى  كذلـــك  وأثنـــى  الرياضيـــة، 
القائمين على التنظيم الحســـن، مؤكدا 
مشـــواره  فـــي  مســـتمر  المهرجـــان  أن 

وعطائه ألبناء البحرين.
وأســـفرت النتائج في ســـباق فئة طلبة 
المجموعـــة   2022 الصيفـــي  البرنامـــج 
األولى الـــذي أقيم لمســـافة 1 كيلومتر 
عن فوز سيد هاشم سيد جعفر بالمركز 
األول، عي حســـين علـــي ثانيا ومحمد 
عبدالنبي هالل ثالثـــا، وفي المجموعة 

الثانيـــة فـــاز عبـــدهللا محمـــد عبـــدهللا 
بالمركـــز األول أمـــام حســـن عبدالمنعم 
أحمـــد صاحـــب المركـــز الثانـــي وعلـــي 
هانـــي أحمـــد صاحـــب المركـــز الثالـــث، 
وشـــهدت المجموعة الثالثة فوز محمد 
فضـــل  األول،  بالمركـــز  زهيـــر  حســـين 
عباس في المركز الثاني ومحسن علي 

عبدهللا في المركز الثالث.
وعلـــى مســـتوى منافســـات ســـباق فئة 
فـــي  كيلومتـــر   2 لمســـافة  الناشـــئين 
المجموعـــة األولـــى، جـــاء ليـــث محمد 
جاســـم في المركـــز األول، حســـن علي 
جواد آل نوح في المركز الثاني، مهدي 
عبدالعزيـــز في المركز الثالث وحســـين 
جاســـم مهـــدي في المركـــز الرابع، وفي 
المجموعـــة الثاني تمكن إياد العلي من 
إحراز المركز األول أمام مهدي إبراهيم 
صاحـــب المركـــز الثاني، ســـيد عبدهللا 
العالـــي صاحب المركـــز الثالث ومحمد 
أحمد علي صاحب المركز الرابع، وكان 
المتســـابق فاضـــل عباس مشـــيمع على 
موعـــد جميـــل مـــع المركـــز األول فـــي 
ســـباق المجموعة الثالثة، متفوقا على 

محمـــد جاســـم مهـــدي صاحـــب المركز 
الثانـــي، مجتبى صالـــح صاحب المركز 
الثالـــث ومرتضـــى علي أحمـــد صاحب 

المركز الرابع.
وأســـفرت نتائـــج ســـباق فئـــة الشـــباب 
 5 لمســـافة  أقيـــم  الـــذي  والكبـــار 
منافســـة  بـــدوره  وشـــهد  كيلومتـــرات 
عاليـــة جدا والمزيد من اإلثارة والندية 
فـــوز المتســـابق محمد الطبـــاخ بالمركز 
األول بعدما المس خط النهاية بتفوق 
على المتســـابق محمـــد المتـــروك الذي 
حـــل فـــي المركـــز الثانـــي والمتســـابق 
محمد النعيمي الذي أنهى الســـباق في 

المركز الثالث.
وضمـــت اللجنـــة المنظمـــة والمشـــرفة 
علـــى المهرجان عـــادل مرهـــون، طاهر 
سيد باقر، محمود خليل، جميل الشتر، 
أنور حســـن أبو جســـام، فـــوزي المعلم، 
طه علوي، ســـلمان عياد، إبراهيم مطر، 
والحكـــم جمـــال شـــاهين، إضافـــة إلى 
يوســـف جواد وعمران زهير ومشاركة 
أكاديميـــة  لفريـــق  وفاعلـــة  متميـــزة 

المسعفين.

مركز تمكين شباب كرانة

تكريم العاملين في التنظيمتكريم المشاركين

لحظة إعطاء إشارة االنطالق صورة جماعية
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بعد نجاح “مهرجان كرانة للدراجات” واحتضانه 70 مشاركا

دشن العبنا الدولي المحترف في صفوف 
مـــدن،  علـــي  اإلماراتـــي  عجمـــان  نـــادي 
معســـكره الخارجـــي، مـــع فريقـــه الجديد، 
والمقـــام حالًيـــا في صربيا ويســـتمر حتى 

منتصف أغسطس المقبل.
مـــدن الـــذي انتقـــل لعجمـــان علـــى ســـبيل 
بـــدء  وبعـــد  الرفـــاع،  نـــادي  مـــن  اإلعـــارة 
مـــع  اإلماراتـــي  فـــي  المحليـــة  تدريباتـــه 

فريقـــه، غـــادر قبـــل يوميـــن إلـــى صربيـــا؛ 
إلقامـــة المعســـكر الـــذي سيشـــهد إقامة 5 

مباريات ودية.
عجمـــان  نـــادي  فريـــق  علـــى  ويشـــرف 

اإلماراتي المدرب الصربي غوران.
وتعتبـــر تجربة علي مـــدن االحترافية مع 
نادي النجمة هي الثانية له في مشواره، إذ 
سبق له االحتراف الموسم الماضي وعلى 

ســـبيل اإلعارة مع نادي العروبة اإلماراتي 
فـــي دوري المحترفين، وقدم مســـتويات 

الفتة أشاد بها المتابعون والمحللون.
ويســـعى علي مـــدن للظهـــور بمســـتويات 
الجديـــد، ومواصلـــة  ناديـــه  مـــع  متميـــزة 
مشـــواره الناجح في المالعـــب، خصوًصا 
وأنه من ضمن العناصر األساسية لمنتخبنا 

الوطني.

علي مدن يدشن معسكر صربيا مع نادي عجمان

علي مدن في تدريبات نادي عجمان اإلماراتي
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 The“ نال الموسم الثالث من
Umbrella Academy” إعجاب 

المشاهدين، متسائلين ما إذا 
سيكون هناك موسم رابع. وعّلق 
كاتب المسلسل ستيف بالكمان 

أن الموسم الرابع هو األخير 
في حال قبلت 

الشركة المنتجة 
تجديده. وقال 

بالكمان إنه منذ 
البداية خطط 
ألربعة مواسم 
فقط، وذلك ال 

يعني أنه ال يمكنه 
استكمال القصة 

في موسم خامس.

tariq_albahhar

الفرقة البحرينية “مجاز” في مهرجان الجاز العربي بالسعودية

بحرينية ضمن المبدعين العرب لحساب شركة أزياء عالمية

شـــاركت الفرقـــة البحرينيـــة الســـعودية 
المقطوعـــات  مـــن  بمجموعـــة  “مجـــاز” 
الموسيقية المقتبسة من ثقافات عالمية 
مختلفة بعد إضافة روح العزف والهوية 
الشرقية عليها مؤخرا بمشاركة مجموعة 
مـــن أفضـــل فناني الجـــاز والملحنين من 
الشـــرق األوســـط وأوروبا، أطلقت هيئة 
الموســـيقى مهرجـــان “موســـيقى الجـــاز 
العربـــي”، والـــذي يعد الحـــدث األول من 

نوعه في المملكة.
مهرجـــان  الموســـيقى  هيئـــة  نظمـــت 
“موســـيقى الجاز العربـــي”، احتفاًء بدور 
آلـــة العود فـــي موســـيقى الجـــاز، والذي 
يقـــام للمرة األولـــى في المملكـــة؛ بهدف 
االحتفاء بموســـيقى الجاز، ولتأكيد دور 
آلـــة العـــود وأهميتهـــا في هـــذا النوع من 
الفنون، إضافة لتعزيز المواهب الوطنية 
من خـــالل إتاحة المجال لهم للمشـــاركة 
في مثـــل هـــذه المهرجانات الموســـيقية 

اإلبداعية.
وجمع المهرجان الذي احتضنه “الظهران 
إكســـبو” بمدينة الدمام، نخبة من أفضل 
فنانـــي الجـــاز، والملحنيـــن مـــن الوطـــن 
وأوروبـــا،  األوســـط  والشـــرق  العربـــي 
واســـتمتع الجمهـــور بمشـــاركة مجموعة 
والمطربيـــن  الموســـيقيين  كبـــار  مـــن 

العربـــي  الوطـــن  مـــن  اآلالت  وعازفـــي 
والعالم، والـــذي قدموا معزوفات غنائية 
وجديـــدة  فريـــدة  وتشـــكيالت  مميـــزة، 
أجمـــل  جانـــب  إلـــى  الجـــاز،  لموســـيقى 
فـــي  التراثيـــة  والموســـيقى  األلحـــان 
المملكـــة التـــي قدمتهـــا الفرقـــة الوطنية 
الســـعودية للموســـيقى فـــي المهرجـــان، 
النجـــوم  مـــن  اســـتثنائية  ومجموعـــة 

الصاعدين من الموسيقى السعودية.
وفي إطار ذلك نشـــرت هيئة الموسيقى” 
عبر حســـابها في “تويتـــر” صورا متنوعة 
المدهشـــة  للفعاليـــات  فيديـــو  ومقطـــع 
المهرجـــان،  احتضنهـــا  التـــي  والممتعـــة 

حيـــث امتـــزج نغم العـــود بطـــرب الجاز، 
منوهـــة إلى أن “آلة العود في موســـيقى 

الجاز، تمازج يختطف األنفاس”.
جمـــع مهرجان “موســـيقى الجاز العربي” 
الجـــاز  فنانـــي  أفضـــل  مـــن  مجموعـــة 
والملحنين من الشرق األوسط وأوروبا، 
والذيـــن اجتمعـــوا معـــًا في هـــذا الحدث 
المتميـــز األول من نوعه في الســـعودية، 
المهرجـــان  فعاليـــات  تضمنـــت  حيـــث 
مشـــاركة فرقـــة الجـــاز “موزيـــك” التـــي 
المقطوعـــات  مـــن  مجموعـــة  قدمـــت 
الموسيقية من الفلكلور العربي ممزوجة 
“فـــوق  ومنهـــا:  الجـــاز،  عـــزف  بأســـلوب 

إضافـــة  الشـــلبية”،  و”بنـــت  خـــل”،  إلنـــا 
لمقطوعـــات مـــن تأليـــف الفرقـــة، وهـــي: 

“كيف فكرت”، و”أسامة”، و”ريم”.
وحظـــي المهرجان أيضا بمشـــاركة فرقة 
موســـيقيين “عبـــر الحـــدود”، وهي فرقة 
رائـــدة تضـــم كبـــار الموســـيقيين وكبـــار 
المطربين وعازفي اآلالت الجاز والبوب 
والـــروك من جميع أنحـــاء الوطن العربي 
وأوروبـــا، هـــذا باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة 
الفرقـــة الســـعودية “الفارابـــي”، والفرقـــة 

الوطنية السعودية للموسيقى.
وانضم للمهرجان عـــازف العود المصري 
“محمـــد أبـــو ذكـــري” الـــذي يعـــد أفضـــل 
العربـــي عـــام  العالـــم  فـــي  عـــازف عـــود 
2009، إضافـــة لتصنيفـــه أصغـــر مـــدرب 
عود عندما كان في الخامســـة عشرة من 
عمره، هذا باإلضافة إلى مشـــاركة الفنان 
اللبنانـــي “ربيـــع أبوخليل” الـــذي يعد من 
أشـــهر مجددي موســـيقى الجـــاز، إضافة 
بأســـلوب  معزوفاتـــه  بشـــرح  الشـــتهاره 
طريـــف جـــاذب للجمهـــور، والـــذي قـــدم 
مقطوعـــات موســـيقية متميـــزة بشـــكل 
الموســـيقي،  عالمـــه  أعمـــاق  فـــي  مبهـــر 
كمـــا انضم للمهرجـــان أيضـــا الحائز على 
عـــدة جوائز ســـيد العود المصـــري “حازم 

شاهين”.

في حـــال احتجنا إلى مزيد مـــن األدلة على 
الجـــذب اإلبداعـــي لمنطقتنـــا فـــي البحرين، 
عالميـــة  أمريكيـــة  تجاريـــة  عالمـــة  قامـــت 
باختيـــار بحرينية ضمـــن حملتهـــا اإلعالنية 
اإلقليميـــة األولى ضمن 5 مبتكرين من دول 

مجلس التعاون الخليجي.
لوضـــع  ســـونيا  البحرينيـــة  المغنيـــة  تقـــدم 
لمســـاتها الموســـيقية على الحملـــة، وقدمت 
المصـــورة البريطانيـــة ســـارة بليـــز جلســـات 
تصويـــر خاصـــة لهـــم فـــي دبـــي وتخلت عن 
أكثـــر  للتركيـــز  التقليـــدي  األزيـــاء  تصويـــر 
علـــى فردية كل نجم من نجـــوم الحملة من 
جميـــع أنحـــاء منطقة دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، وسيشـــارك فيها خمسة أشخاص 
- ثالث نساء ورجالن - تم اختيار كل منهم 

إلبداعهم وتفردهم.
المغنية  اختيار  وتــم 

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
التي  ”ســونــيــا“ 

تــــــــعــــــــيــــــــش 
فـــــي دبـــــي، 
البــتــكــارهــا 
سيقى  مو
تــــــــأخــــــــذ 

الخاصة  تــجــاربــهــا  خـــالل  مــن  المستمعين 
وكيف تغلبت على كل موقف. وفي معرض 
حياتها،  عملها  يعكس  كيف  عــن  حديثها 
تـــجـــاه األشـــكـــال  مــوقــفــي  “أن  أوضـــحـــت: 
واأللوان والقوام ينعكس بشكل أفضل من 
الحقيقية  ذاتـــي  بأنني  أشــعــر  فــنــي.  خــالل 
األصيلة عندما أكون قادرا على التعبير عن 
كــل مــا أشعر بــه مــن خــالل ذلـــك“، فــي عام 
الذي   FemFest21 من  جــزءا  كانت   2021
ترعاه شركة احذية عالمية، وفي يونيو من 
 Tommy لحدث  اختيارها  تم  العام  نفس 
 Hilfiger X Mille New Faces in Music
لشركة أزياء كبيرة أخرى، واليوم ستعمل 
بــاألزيــاء  متخصصو  شــركــة  مــع  مــجــددا 

بموسيقى عفوية تقدمها لها بإبداعها.
ومن المشـــاركين أيضـــا في الحملة 
مـــن المنطقة، ”النا البيك” وهي 
ومخرجـــة  أزيـــاء  عارضـــة 
ســـورية  فلســـطينية  أفـــالم 

تعيش في دبي.
بيئـــة  فـــي  نشـــأت  أن  بعـــد 
مـــن روايـــة القصـــص المشـــتركة 
وصناعـــة األفـــالم، تمـــزج البيك هذا 
تاريـــخ  فـــي  دراســـتها  مـــع  التـــراث 
الشـــرق األوسط للمساعدة في سرد 
المنطقة كما هي اليوم. وأوضحت: 
“أحـــب أوجـــه التشـــابه في أشـــكال 
محيطي، مثل األشـــكال المتداخلة 
والصور الظلية التي تشـــعر وكأنها 
يتشـــابكان  مختلفـــان  جســـمان 
ويلتقيان في الوسط؛ لخلق قصة 

جديدة”.
وتم اختيار أيضا العارضة الســـعودية شـــهد 
ســـلمان التـــي بـــدأت هذا المشـــوار في ســـن 
24 عامـــا وتمتعـــت بصعـــود ســـريع منذ ذلك 
الحيـــن. ومثل ويني هارلـــو، عارضة األزياء 
الكندية، تعاني شهد من حالة البهاق الجلدي 
وال تخجل من المرض، وتختار بدال من ذلك 

عرض بقع من تصبغ الجلد الفاتح بفخر.
تعمـــل ســـلمان اآلن مدافعة عـــن حب الذات 
وقبولهـــا، على إلهام الشـــباب والشـــابات في 
بلدها األم وخارجها لتكريم ذواتهم األصيلة. 
وتقـــول: ”مـــن خـــالل رؤيـــة التغييـــرات في 
المنطقة، أشعر أنني أســـتطيع أخيرا التعبير 
عن مـــن خـــالل الموضة، وإظهار إحساســـي 

الحقيقي باألناقة“.

أعلنت شـــركة وارنر بروس، خالل إقامة المعرض التجاري السنوي ألصحاب 
المســـارح ودور السينما “ســـينماكون” في لوس أنجلوس، عن خططها إلنتاج 
جـــزء جديد من باتمان. وقالت مجلة “فارايتـــي” األمريكية إن الفيلم األخير 
الذي قام ببطولته النجم روبرت باتنسون حقق إيرادات أكثر من 892 مليون 
دوالر. وبدأ عرض الفيلم في شـــهر مـــارس الماضي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا 

في شباك التذاكر رغم طول مدة عرضه البالغة 3 ساعات.
واحتل الفيلم المرتبة األولى في إيرادات افتتاح عطلة نهاية األســـبوع لعام 
2022، فضـــالً عن أنـــه ثاني فيلم من عصر الوباء يتجـــاوز 100 مليون دوالر 
فـــي أســـبوع واحد، بعـــد ســـبايدرمان. وتخطط شـــركة وارنر بـــروس لعرض 
أفالمهـــا الجديدة في دور الســـينما حصريـــًا لمدة 45 يومًا قبـــل عرضها على 
منصـــة HBO Max. وتـــدور قصـــة الفيلـــم الحالـــي من سلســـلة باتمـــان حول 

ســـعي البطل الخـــارق لتحقيق العدالـــة ومطاردة 
المهـــووس  القاتـــل 
المعروف باســـم ريدلر 
ليفاجـــأ  دانـــو“،  ”بـــول 
هائلـــة  فســـاد  بشـــبكة 
تضـــم عـــددًا مـــن كبار 

المسؤولين.

برعاية أمير المنطقة الشـــرقية األمير ســـعود بن نايف بن عبدالعزيـــز، يعتزم مركز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثراء(، إطـــالق أول معرض من نوعه يســـتعرض األحداث 
التاريخيـــة المهمـــة للهجرة النبوية الشـــريفة والتي غّيرت مجرى التاريخ وأرســـت معها 
دعائم الدولة اإلسالمية الذي انطلق شعاعها من المدينة المنورة، وذلك يوم السبت المقبل 
30 يوليـــو المقبـــل في مقر المركـــز بالظهران، تحت شـــعار )الهجرة: على ُخطى الرســـول 
صلى هللا عليه وسلم(، وهو معرض متنقل يستهل فعالياته في مركز )إثراء( ليجوب بعد 
ذلك )الرياض- جدة( وعددا من مدن العالم؛ بهدف تســـليط الضوء على موضوع هجرة 
الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم من خالل اســـتعراض مجموعـــة من القطـــع ذات اإلرث 
النبوي، كما يتناول المعرض أبرز المعلومات اإلثرائية عن هذه القطع األثرية التي تعكس 
ثراء الحضارة اإلســـالمية بشـــكل عـــام وتنوع اإلرث النبوي علـــى وجه الخصوص وذلك 
بالتعـــاون مـــع عبدهللا القاضي في دعم محتوى المعرض، حيـــث يبرز المعرض األحداث 
والقصـــص المرتبطة بالهجرة من خالل اســـتعراض هذه القطـــع إلى جانب أفالم قصيرة 
ومشـــاهد تصويريـــة تفتح معها باًبا للحوار والتبـــادل المعرفي وتصنع حالة من االرتباط 
اإلنســـاني مـــع ما يطرحه المعـــرض من محتوى. يصاحب المعـــرض العديد من الفعاليات 
التـــي تـــدور حول الهجـــرة النبوية، وذلك قبـــل انطالقه إلى جوالت كمعـــرض متنقل في 
عدة مدن حول العالم. جدير بالذكر يسعى متحف إثراء إلقامة معارض وبرامج تفاعلية 

الوطنيـــة  بالثقافـــة  التعريـــف  بهـــدف  كمـــا متنوعـــة؛  األخـــرى،  والثقافـــات 
هـــذا تترّكز مهّمـــة المركز على تقديـــم برامج تعليمية  فـــي  وتطويريـــة 
الـــزّوار  وتعريـــف  بالمملكـــة،  الجديـــد  بروائع الفنون المعاصرة، القطـــاع 
مجتمع االبتكار والمعرفة واإلســـالمية، والعلـــوم الطبيعيـــة؛ للوصول إلى 

واإلبداع.

“Batman” بجزء جديد قادم في السينما

“إثراء” ُيطلق معرض “الهجرة” الستعراض 
أحداث الهجرة النبوية الشريفة

أعلنـــت شـــركتا “النجمـــة لإلعـــالم” و”ســـينماتك ميديـــا” عـــن انتهـــاء تصويـــر 
مسلســـلهما التاريخـــي الضخـــم “الوعد” والـــذي انطلقت عمليـــة تصويره قبل 
خمســـة أشـــهر وســـط تكتم كبير حول تفاصيله، وهو عن قصـــة مأخوذة من 
الســـيرة الهاللية وتغريبتهم الشـــهيرة والتي تعتبر الياذة العرب في الموروث 

الشعبي العربي.
ويضـــم العمل نخبة مـــن النجوم والممثليـــن العرب منهم عبد المحســـن النمر 
من السعودية، نضال نجم من سورية، مهيرة عبدالعزيز من اإلمارات، محمد 
مفتـــاح مـــن المغرب، نجالء عبـــدهللا وزيـــاد التواتي من تونـــس، أضوى فهد 
ومحمد الهاشـــم من الســـعودية، شيالء سبت من البحرين، إبراهيم الزدجالي 

من عمان، خالد نجم وأحمد سرور من األردن وعدد كبير من الممثلين.
تم تصوير الجزء األول بالكامل في المملكة المغربية، في مدن مختلفة  «

فيها منها مراكش، وأغادير، واستوديوهات ورزازات، ومدينة ايت بن 
حدو التاريخية، خالل األشهر الخمسة الماضية، وقد خصص للمشروع 
إمكانات إنتاجية ضخمة جدا لتنفيذه على أعلى مستوى فني، ليتناسب 
مع التوجه العام الحالي، ومتطلبات السوق في إنتاج أعمال فنية عالية 

الجودة، كما تم حشد طاقات فنية وفرق إنتاجية عالية المستوى من 
كل أنحاء العالم.

“الوعد”.. ملحمة عن السيرة الهاللية

طارق البحار

هيئة الموسيقى تنظم مهرجان موسيقى الجاز العربي ألول مرة في المملكة
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5 عوامل تقود مسار مؤشرات األسهم الخليجية
وسط انتظار المتداولين نتائج الشركات للربع الثاني

مســـار  تقـــود  5 عوامـــل  هنـــاك  إن  قـــال محللـــون 
بورصـــات الخليج الصاعد في الجلســـات األخيرة، 
وذلـــك علـــى عكـــس أداء البورصـــات العالميـــة غير 
المســـتقرة وسط الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي 

األميركي.
وبحســـب إحصـــاءات أعدتهـــا “معلومات مباشـــر”، 
فإن المؤشـــر العام للســـوق الســـعودية ارتفع بنسبة 
0.36 %، مســـتعيًدا مستوى 12000 نقطة مجدًدا، 
تبعـــه كل مـــن مؤشـــري بورصتـــي أبوظبـــي ودبـــي 
بنسب صعود بلغت 0.4 % لألخير و0.2 % للثاني، 

وقفزت بورصة قطر 1.7 %.
وكانت بورصة مســـقط الســـوق الوحيد الذي أنهى 
تداوالت جلســـة اليوم على مكاسب تتجاوز 2 %، 
حيث ســـجل مؤشـــر سوق مســـقط لألوراق المالية 

ارتفاًعا بنسبة 2.03 %.
وبحســـب محللون في أســـواق المال، فإن من تلك 
العوامـــل الرئيســـة التـــي دفعت مؤشـــرات األســـهم 
الفتـــرة األخيـــرة تزايـــد  فـــي  للصعـــود  الخليجيـــة 
التوقعات اإليجابية بشـــأن نتائج أعمال الشـــركات 
الكبـــرى خـــال الربع الثانـــي من العـــام والتي يأتي 
على رأســـها قطـــاع المصارف بســـبب المضي ُقدًما 
في زيـــادة سياســـة التشـــديد النقدي ورفع أســـعار 

الفائدة األمر الذي يرفع إيراداتها وأرباحها.
وأوضحـــوا أن من أبـــرز تلك العوامل، ثبات أســـعار 
النفـــط فـــوق مســـتوى 100 دوالر وهـــو المســـتوى 
الذي يتجاوز المستويات المحددة بميزانيات دول 
المنطقـــة األمر الذي يعتبر داعًما قوًيا القتصاديات 
دول المنطقـــة التـــي تعتمـــد إيراداتها عليه بشـــكل 
رئيسي، وهو ما ينعكس إيجابًيا على أسواق المال، 
إضافـــة إلتمـــام عمليات اســـتحواذ كبـــرى ووصول 

األسعار لمستويات مغرية للشراء.
وأشـــار المحللـــون، إلـــى أن مـــن العوامل الرئيســـية 
التي ســـتحدد مســـار بورصات الخليـــج فيما تبقى 
الروســـية  الحـــرب  تداعيـــات  الجـــاري  العـــام  مـــن 
األوكرانيـــة وتصاعدهـــا وزيـــادة التضخـــم واتجاه 
البنوك المركزية لرفع المزيد من أســـعار الفائدة من 
العوامـــل الرئيســـة أيًضا التي ســـتتحكم في مســـار 

أسواق المنطقة في تلك الفترة.
وبدوره، أكد مدير االســـتثمار بشـــركة يونيفرســـال 
لتـــداول األوراق الماليـــة محمود عطا أن األســـواق 
الخليجيـــة تنتظـــر إعان الشـــركات الكبـــرى ألرباح 
الربـــع الثانـــي و مـــدى نموهـــا و تأثرهـــا باألوضـــاع 

االقتصادية العالمية.
ولفـــت إلـــى أن محافظـــة أســـعار النفط على ســـعر 
التعـــادل مـــع أغلـــب ميزانيـــات دول الخليج يدعم 
اســـتمرار صعود أســـواق المنطقة التي من المتوقع 
أن يشـــهد اقتصادها نمًوا ملموًســـا هـــذا العام وفقا 

لتوقعات المؤسسات الدولية الشهيرة.
مـــن جانبـــه، قال إبراهيـــم الفيلكاوي خبير أســـواق 
األســـهم الخليجية لــــ “معلومات مباشـــر”، إن نتائج 
أعمال الشـــركات مبشرة بنهاية فترة النصف األول 
مـــن العام وخصوصـــا البنوك، إضافـــة التجاه كبرى 
المحافـــظ الغاقـــات أســـبوعية شـــهرية إيجابيـــة 

ألغلب المؤشرات ومن ثم زيادة عمليات الشراء.
وأشـــار إلى أن هناك رغبة من المؤسســـات واألفراد 
فـــي اســـتغال الفـــرص بأســـواق المـــال حاليـــا قبل 
أن ندخـــل في مرحلـــة الركود االقتصـــادي المتوقع 

بنهاية العام أو مطلع العام 2023.

وأوضـــح أن من تلك األســـباب الســـتكمال الصعود 
بأســـواق األســـهم الخليجيـــة هـــي التوقعـــات بـــأن 
يقـــوم االحتياطي الفيدرالي برفـــع الفائدة بالنطاق 

المتوقع وهو 75 نقطة أساس.
ولفت إلى أن ارتفاع الدوالر واســـتكمال الفيدرالي 
فـــي رفـــع الفائدة ســـيدعم تحـــركات أســـهم البنوك 
لمؤشـــرات  الرئيســـية  بالمكونـــات  تدخـــل  والتـــي 
أدائهـــا  تعزيـــز  ثـــم  الخليـــج ككل ومـــن  بورصـــات 

اإليجابي.
يشـــار إلـــى أنه مـــن المتوقـــع أن يرفـــع االحتياطي 
الفيدرالـــي الفائـــدة 75 نقطـــة أســـاس، كمـــا ينتظـــر 
النقديـــة والمؤتمـــر  السياســـة  بيـــان  المســـتثمرون 
الصحفـــي بحًثـــا عمـــا إذا كان صانعو السياســـة قد 
يوقفـــون جهـــود مكافحـــة التضخـــم مؤقًتا وســـط 

إشارات على بداية تباطؤ االقتصاد.
وقالـــت خبيـــرة أســـواق المال لـــدى شـــركة الحرية 
إن  رمســـيس،  حنـــان  الماليـــة  األوراق  لتـــداول 
البورصات الخليجية ســـيدعمها في الفترة المقبلة 
الفعاليـــات الخاصـــة بانعقـــاد كأس العالـــم في قطر 
بالعـــام الجـــاري ومـــا سيســـبقه مـــن نشـــاط لقطـــاع 

الفنادق والسياحة والطيران.

عقـــدت جمعية األعمـــال والصداقة 
البحرينية اليابانية اجتماع مجلس 
 .2022 يوليـــو   27 بتاريـــخ  اإلدارة 
وتـــرأس االجتماع رئيـــس الجمعية 
نائـــب  وبحضـــور  العريـــض  ناصـــر 
الرئيس ناوكي ناكامورا من شـــركة 
يوكوجاوا وأعضاء مجلس اإلدارة. 
وتضمنـــت المناقشـــة حـــول تنظيم 

فعاليـــة الضرائب فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وتأثيرهـــا على 
األعمـــال  التجـــاري وبيئـــة  القطـــاع 
اإلقليميـــة، كذلـــك فعاليـــة الثقافـــة 
مـــن  وغيرهـــا  للشـــباب  اليابانيـــة 
الفعاليات لســـنة 2022 وسبل تعزيز 
بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات  وتقويـــة 

الشعبين.

حصلت هالة نبيل كانو على شـــهادة الماجستير في تخصص إدارة األعمال 
الدولية من جامعة )SOAS University of London( بالمملكة المتحدة.

وشـــهد نبيـــل خالـــد كانو حفـــل تخـــرج ابنته وذلـــك بحضور عدد مـــن أفراد 
العائلة.

حصل ناصر وليد كانو على شهادة البكالريوس في تخصص إدارة األعمال 
 SOAS University of London بامتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف مـــن جامعـــة

بالمملكة المتحدة.
وشهد وليد إبراهيم كانو حفل تخرج ابنه بحضور عدد من أفراد عائلته.

الثقافة اليابانية للشباب فعالية 
مقبلة لجمعية األعمال والصداقة

نبيل كانو يشهد حفل تخرج ابنته هالة

وليد كانو يشهد حفل تخرج ابنه ناصر

مجموعة جي اف اتش المالية في صدارة التداوالت

تداول أسهم بقيمة 2.7 مليون دينار في البورصة
بلغـــت كميـــة األســـهم المتداولـــة فـــي “بورصـــة 
البحريـــن” خال  األســـبوع  الماضـــي 12 مليون 
و563 ألفـــا و118 ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرها 
مليونان و716 ألفا و177 دينارا بحرينيا، نفذها 
الوســـطاء لصالح الــــمستثمرين مـــن خال 316 

صفقة.
وتداول المستثمرون خال هذا األسبوع أسهم 
18 شركــــة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم 5 شـــركات، 
فـــي حين انــــخفضت أســـعار أســـهم 7 شـــركات، 
إقفالــــها  بأســـعار  الشـــركات  باقـــي  واحتفظـــت 

السابق. 

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية

اســـتحوذ على الــــمركز األول فـــي تعامات هذا 
األســـبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة مليون و929 ألفا و631 دينارا بحرينيا 

أو ما نسبته 71.04 % من إجمالي قيمة األسهم 
الــــمتداولة وبكميـــة قدرهـــا 11 مليونـــا و86 ألفا 
و436 سهما، تم تنفيذها من خال 184 صفقة.

 أما المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب قطاع 
المـــواد األساســـية، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولة 382 ألف و816 دينارا بحرينيا بنسبة 
14.09 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
فـــي البورصـــة وبكميـــة قدرهـــا 357 ألفـــا و719 

سهما، تم تنفيذها من خال 32 صفقة.

أداء الشركات المسجلة في البورصة 

جـــاءت  فقـــد  الشـــركات،  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
مجموعـــة جـــي اف اتـــش الماليـــة فـــي الــــمركز 
األول مـــن حيـــث القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
812 ألفـــا و297 دينارا بحرينيا وبنســـبة 29.91 
% من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 7 

مايين و513 ألفا و331 ســـهما، تم تنفيذها من 
خال 56 صفقة.

وجـــاء في المركـــز الثاني البنـــك األهلي المتحد 
بقيمـــة قدرهـــا 617 ألفـــا و50 دينـــارا بحرينيـــا 
وبنســـبة 22.72 % من قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا مليون و664 ألفا و728 ســـهما، 

تم تنفيذها من خال 64 صفقة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع 

وبالعودة إلى معدالت التداول خال  األســـبوع 
مـــن خـــال 5 أيـــام عمـــل، نجـــد أن المتوســـط 
اليومـــي لقيمـــة األســـهم المتداولة بلـــغ 543 ألفا 
و235 دينـــارا بحرينيا، في حين كان المتوســـط 
اليومي لكمية األسهم المتداولة مليونين و512 
ألفـــا و624 ســـهما. أما متوســـط عـــدد الصفقات 

خال األسبوع، فبلغ 63 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
28 يوليو 2022

اإلقفال السابق
 21 يوليو 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,905.521,873.2732.241.72مؤشر البحرين العام

666.71656.829.891.51مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

812,296.800

382,816.430

365,511.160

218,964.050

617,050.470

319,538.080
29.91%

11.76%

22.72%
14.09%

13.46%

8.06%



وقعت مشاريع األمل، الذراع االستثمارية لصندوق األمل، 
مذكـــرة تفاهم مع وزارة االقتصـــاد وموطن ريادة األعمال 
فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة للتعـــاون على 
توســـع برنامج بيبـــان الواقعـــي المخصص لـــرواد األعمال 
والمنتج من قبل مشاريع األمل؛ لتسريع نمو رواد األعمال 

والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى اإٍلقليم.
ويهـــدف بيبـــان لتســـليط الضـــوء علـــى قصـــص النجـــاح 
وتيســـير فـــرص االســـتثمار المشـــترك مع القطـــاع الخاص 
في الشـــركات عالية اإلمكانيات، شـــارك في موسمه األول 
١٢ رائـــد أعمال بحرينيا ونتج عن إبـــرام ٥ صفقات بقيمة 
تزيـــد عـــن ١،٠٠٠،٠٠٠ دوالر أمريكـــي إجمـــاالً، إضافة إلى 

١٢٠،٠٠٠ دوالر أمريكي من الطلبات المسبقة.
ومـــن المخطـــط أن يكـــون الموســـم الثانـــي أكبـــر وأكثـــر 
إثـــارة، حيـــث سيشـــمل ١٠ حلقـــات يشـــارك فيهـــا ٥٠ من 
رواد األعمـــال عـــرض مشـــاريعهم الواعدة أمـــام مجموعة 
متنوعـــة مـــن المســـتثمرين اإلقليميين لفرصة االســـتثمار 

مقابل أســـهم، وللحصول على فرص استراتيجية لتطوير 
مشاريعهم.

سيتوســـع بيبان مـــن خالل مذكـــرة التفاهم ليشـــمل حتى 
١٥ رائـــد أعمـــال واعـــدا تم اختيـــاره من اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن المســـتثمرين والشـــركاء 
مما يســـهم في تســـهيل وصـــول رواد األعمـــال إلى متنوع 
المستثمرين من اإلمارات والشركاء االستراتيجيين الذين 

سيسرعون نمو أعمالهم إقليميا ودوليا.

كما ســـيدعم توســـع البرنامج الشـــركات التي تم اختيارها 
للمشـــاركة، من خالل توفير تســـليط الضـــوء المكثف على 
رواد األعمـــال عـــن طريـــق توزيع البرنامج وبثـــه على أكبر 
القنـــوات في اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، إضافـــة للفائدة 
المكتســـبة مـــن تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات بيـــن الدولتين 

الشقيقتين.
وتتقـــدم مشـــاريع األمـــل بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر لممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، على 

توجيهاتـــه ودعمـــه الثابـــت الذي أدى لهـــذا اإلنجاز العظيم 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ومشـــاريع األمل هـــي الذراع االســـتثمارية لصندوق األمل 
والذي تم إنشاؤه بتوجيه ساٍم من حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، وبقيادة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وذلك برؤية تهدف إلى دعم المشـــاريع والمبادرات 
ومهاراتهـــم  الشـــباب  أفـــكار  فـــي  واالســـتثمار  الشـــبابية، 
وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى عالم االقتصاد 
وإطالق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح واالستمرارية. 
تم إنشاء مشـــاريع األمل برؤية تهدف إلى دعم الكفاءات 
الوطنيـــة ورواد األعمـــال المحلييـــن الطموحين من خالل 
تقديـــم الخبـــرات والتمويـــل لتنميـــة وتطويـــر مشـــاريعهم 
الريادية. وتقوم مهمة الشـــركة على ٣ ركائز أساســـية هي: 

بناء المعرفة واالستثمار وتيسير الفرص.  

وصلـــت البحريـــن، حديثـــا، وتحديـــدا فـــي التســـهيالت 
للســـيارات فاخـــرة شـــركة GAC الرائـــدة GS8 الكـــروس 
أوفـــر الجديـــدة في جيلهـــا الثاني، وهي مركبـــة متعددة 
االســـتخدامات المتوســـطة الحجـــم فـــي عائلـــة العالمـــة 
الناجحـــة فـــي المملكـــة، بعـــد نجـــاح جيلهـــا األول فـــي 
العـــام 2018. وشـــهدت تصميما خارجيا معـــادا تصميمه 
 GS8 وداخليـــة أكثـــر حداثـــة، إضافـــة إلـــى ذلـــك غيـــرت
منصتهـــا لبنية GPMA وحصلت علـــى تعديل هجين مع 
التصميـــم األصلـــي مع ذكاء أكبر ومســـاحات واســـتهالك 

ممتاز للوقود.
بعـــد تجربتنا لها في شـــوارع المملكة أليـــام عدة بدعوة 
خاصـــة، لوحـــظ أن الجيـــل الجديـــد حظـــي بأبعـــاد أكبر 
مـــن الســـابق، فهـــو بطـــول 498 ســـم، وعرض 195 ســـم 
واالرتفـــاع 178 ســـم، وطول قاعدة العجالت 292 ســـم، 
أي أنها صارت أطول بـ 17 ســـم، واعرض بمقدار 4 ســـم، 
وارتفاع بمقدار 1 ســـم، وقاعـــدة العجالت أطول بمقدار 

12 سم.
وتحصـــل جـــي أيه ســـي GS8 المزودة بمحـــرك احتراق 
داخلـــي علـــى محـــرك ســـعة 2.0 لتـــر بقـــوة 252 حصانـــا 
إلـــى جانب محـــول عزم دوران 8 ســـرعات من أيســـين، 
وحصلـــت علـــى تحديثـــات مذهلة فـــي جميـــع زواياها، 

وأصبحـــت أكثـــر فخامـــة وبأســـعار تنافســـية، خصوصا 
مـــع مقدمتهـــا الجديدة والمصابيـــح األمامية التي تعمل 
بالـــذكاء االصطناعـــي عند تشـــغيلها بالعدســـات األربعة 
المميزة الذكية والتي تتناســـب مع هيبة مقدمة السيارة 
بشـــبك مـــن الكـــروم أنيقـــة جـــدا تعطـــي الجميع شـــعور 
الفخامـــة، وفـــي تصميـــم هجومـــي وجريء على شـــكل 
حرف V مع الشـــعار الرئيس في المقدمة، وخلفيا تتميز 
باالنارة المزرقشة باللون األحمر “ال أي دي” بشكل أنيق 
مع لمســـات تصميمية مبدعة تتناســـب مع الشـــكل العام 
للســـيارة وصوال إلى فتحتين عادم تعطي طابع رياضي 

فخم جدا.
داخـــل ســـيارة GAC GS8 2023 جديـــد بالكامـــل عـــن 
الموديل السابق من جميع النواحي، ولعل أول ما سيأخذ 
انتباهك شاشة وسطية مصممة بطريقة “تيسال” بحجم 
14,6 تناســـب التطور الكبير للعالمـــة الصينية الناجحة، 
والتي ستســـاعد على عدم تشتيت االنتباه عن الطريق، 
مـــع وجـــود نظـــام تثبيت الســـرعة الذكي ونظـــام الرؤية 
الشـــامل واختصـــار جميع الجهـــات فيها مـــع العديد من 
المزايـــا فـــي التخصيـــص بحســـب البروفايـــل والتحدث 

معها بعبارة ”هالو جيه اي سي“. 
وتتناســـب المقصـــورة التفاعليـــة الذكيـــة مـــع المقاعـــد 
القابلـــة للتعديـــل بثمانيـــة اتجاهـــات والمغلفـــة بالجلـــد 
المصنـــوع بدقـــة لتجربـــة فاخـــرة للغايـــة، وتـــم تجهيـــز 

الطـــراز بأحدث التقنيات المتطـــورة للعالمة الرائدة، بما 
في ذلك مجموعة واســـعة من قدرات مســـاعدة القيادة 
ونظـــام AVDC Shadow Driver لضمـــان وضـــع القيادة 
األكثر مالئمة فـــي أي ظروف على الطريق، وأصبح في 
الموديـــل الجديـــد الوصـــول لمقاعد الصف الثالث ســـهال 
جـــدا خصوصـــا أنه صمم لألطفال، مـــع ميزة تحرك ظهر 

المقعد كهربائيا بضغطة زر.
وشرح مدير المبيعات سامي بوحسن: إنها بالفعل “قول 
وفعـــل” في أنظمتهـــا الذكية الخاصة بالســـالمة، فقد تم 
تجربتهـــا خصوصا في قـــراءة الشـــارع واالنتباه لكل ما 
يـــدور حولك بـــذكاء كبير وجاءت النتائـــج ممتازة جدا، 
بفضل األنظمة المتصلة بالكاميرات وأجهزة االستشـــعار 
المتقدمـــة جـــدا، إلى جانب الوســـائد الهوائية المزدوجة 
والجانبيـــة والســـتائرية الجانبيـــة، وبرنامـــج االســـتقرار 
الهيدروليكـــي  الفرامـــل  ومســـاعد   ،)ESP( اإللكترونـــي 
 ،)HHC( ونظـــام التحكم في صعـــود المنحدرات ،)HBA(
ونظـــام التحكم في هبـــوط المنحدرات )HDC(، وفرامل 
االنتظـــار اإللكتروني )EPB( مع التعليق التلقائي، ونظام 

مراجعة ضغط الهواء في اإلطارات )TPMS( والمزيد.
يذكـــر أن الســـيارة تنطلـــق بقـــوة محرك اقتصـــادي جدا، 
مكون من 4 أســـطوانات ســـعة تيربو بقـــوة 248 حصانا 
و400 نيوتن/    متر من عزم الدوران، وهي حاليا متوافرة 

في معارض التسهيالت بسترة بألوان متنوعة.

مشاريع األمل توقع مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد اإلماراتية

”GAC“ من الرائدة ”GS8“ تجربة قيادة  الموديل الفاخر

لتسريع نمو المشاريع الواعدة من خالل بيبان

شكل جديد في التصميم الخارجي والداخلي وبذكاء أكبر

أعلـــن مؤســـس شـــركة إعمـــار العقاريـــة، 
أحـــدث  إطـــالق  عـــن  العبـــار،  محمـــد 
مشـــروعات الشركة في الساحل الشمالي 
بمصر، وهو مشـــروع SOUL باستثمارات 

تصل إلى 3 مليارات دوالر.
وقـــال العبار فـــي لقاء مـــع “العربيـــة”، إن 
المشـــروع يعد امتدادا لمشروع “مراسي” 
علـــى الســـاحل الشـــمالي، مشـــيرا إلى أن 
هنـــاك طلبا كبيـــرا على هـــذه النوعية من 
العقـــارات التي تلبي احتياجـــات العمالء 
من حيـــث التصاميم المبتكـــرة والتكامل 
في الخدمات. أضاف أن الشركة تعاقدت 
مع أكبر الشركات العالمية للقيام بتصميم 
المشـــروع، الفتـــا إلـــى أنـــه ســـيتم العمـــل 
ســـريعا للحصـــول علـــى تصاريـــح البنـــاء 
للبدء بالمشـــروع فورا. وحـــول المبيعات 
المتوقعـــة، أوضـــح العبـــار أن هـــذا يعتمد 
علـــى الســـوق فـــي المرحلة الحاليـــة، لكن 
األرقـــام مبشـــرة وتدل على ثقـــة العمالء 
فـــي المشـــروعات التـــي تقدمهـــا شـــركة 

إعمـــار العقارية. وذكر أن توســـع الشـــركة 
فـــي الســـاحل الشـــمالي يأتـــي مـــن تميـــز 
النشاط الســـياحي، وحاجتها للتطوير بما 
يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية 
فـــي  لهـــا  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي 
الفتـــرة الحالية. وبّين العبـــار، أنه بإطالق 
مشروع SOUL الســـاحل الشمالي، تصل 
اســـتثمارات الشـــركة في مصـــر إلى نحو 
250 مليـــار جنيه، مشـــيرا إلـــى أنه يتطلع 

لمزيـــد مـــن المشـــروعات فـــي مصـــر فـــي 
كافـــة المجاالت خاصة الفنـــادق والمراكز 
التجارية. ويقع مشـــروع SOUL الساحل 
مـــن  كيلومتـــرا   40 بعـــد  علـــى  الشـــمالي 
“مراسي”، ويمتد على مساحة 580 فدانا، 
وهو مجتمع حصري بعمق 2 كيلومتر في 

شاطئ رملي.
وكانـــت الجمعية العمومية لشـــركة إعمار 
مصـــر للتنمية، وافقت فـــي مايو الماضي 
علـــى الدخـــول فـــي شـــراكة مـــع شـــركة 
المشـــروعات  إلدارة  مصـــر  هيلـــز  إيجـــل 
واالســـتثمار، لتطويـــر مشـــروع ســـياحي 
جديد بالســـاحل الشـــمالي، وهو مشـــروع 
فـــي  “إعمـــار مصـــر”  SOUL. وافتتحـــت 
يوليـــو خـــالل العـــام 2020، أول سالســـل 
فنـــادق بمشـــروع مراســـي، تحمـــل اســـم 
 ،Address Hotels للفنـــادق”  “العنـــوان 
مليـــون   950 بنحـــو  تقـــدر  باســـتثمارات 
العلميـــن  فنـــدق  طـــورت  كمـــا  جنيـــه، 

التاريخي بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

“إعمار” تطلق “SOUL الساحل الشمالي” 
في مصر بـ 3 مليارات دوالر

محمد العبار

sooth�  بحث الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
غـــوراف  العالميـــة   sayerAnalytics
أغـــراوال ســـبل التعـــاون والتنســـيق مـــع 
خـــالل  وذلـــك   ،Udata W.L.L شـــركة 
مؤخـــرا،  البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  زيارتـــه 
وتأتـــي زيـــارة الرئيس التنفيذي لدراســـة 
السوق البحرينية ووضع أفضل الحلول.

وبسؤاله عن  كيفية االستفادة بشكل كلي 
من توقيع مذكرة التفاهم وعقد الشـــراكة 
بين الشركتين في علوم البيانات، أجاب: 
يركـــز Soothsayer علـــى صياغـــة حلول 
للـــذكاء  فقـــط  نظريـــة  وليســـت  فعليـــة 
 ”Artificial intelligence“ االصطناعـــي 
 ”Machine Learning” اآللـــي  والتعلـــم 
وســـتكون البحرين قادرة على االستفادة 
من العمل مع شـــركة ســـاعدت العشـــرات 
من أكبر المنظمات )في 3 قارات( في بناء 
حلـــول عملية وقابلـــة للتطويـــر وواقعية 

تكتسب قيمة حقيقية.
 وسوف يؤدي ذلك إلى إنشاء قوة عاملة 

فـــي البحريـــن والتي هي بأمـــس الحاجة 
لهـــا ويمكـــن أن تقـــود البحريـــن إلـــى أن 
تصبح رائدة في منطقة الشـــرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وأكـــد أن ذلك سيســـاعد جميـــع قطاعات 
الصناعـــة ويمنحهـــا ميـــزة تنافســـية على 
منافســـيها من البلـــدان المجـــاورة ويزيد 
من إنتاجيتها وكفاءتهـــا وزيادة الربحية 

في نهاية المطاف.
 وبسؤاله أيضا عن جاهزية البحرين على 

جميـــع األصعـــدة لبنـــاء ذكاء اصطناعـــي 
شـــامل؟ فأجـــاب: نحن نـــدرك أن المملكة 
للخضـــوع  الشـــركات  بنشـــاط  تدفـــع 
الحاليـــة  التحتيـــة  البنيـــة  لتحديـــث 
Digital Transfor� الرقمـــي. ”والتحـــول 

mation” لدينا الخبـــرة والمعرفة الالزمة 
لتســـريع وتيـــرة إنجاز هـــذه المهمـــة. لقد 
تعلمنـــا عـــن المبـــادرات المختلفـــة لمملكة 
البحرين وتوصلنا شخصًيا إلى رؤية هذه 

األهداف تؤتي ثمارها خالل زيارتي.

 ”soothsayerAnalytics“ شركة
”Udata“ العالمية تبحث التعاون مع

business@albiladpress.com
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يجوز حجب أي 
بيانات عن الظهور 

في الخدمة

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشـــيد المعـــراج قـــرار رقـــم )35( لســـنة 
عبدالنبـــي  علـــي  تعييـــن  بشـــأن   2022
مرهون عضًوا ممثالً عن وزارة الصناعة 
والتجـــارة فـــي مجلـــس حمايـــة الودائع 
وحســـابات االســـتثمار المطلقـــة بدالً من 
حســـن عبـــد هللا الغّنامـــي، وذلـــك للفترة 
المتبقيـــة للمجلـــس. وجـــاء القـــرار، بعد 
االطـــالع على قانـــون مصـــرف البحرين 
المركـــزي والمؤسســـات الماليـــة الصـــادر 
 ،2006 لســـنة   )64( رقـــم  بالقانـــون 
وتعديالته، وعلى الالئحة في شأن نظام 
االســـتثمار  الودائـــع وحســـابات  حمايـــة 
المطلقة الصادرة بالقرار رقم )34( لســـنة 
لســـنة   )17( رقـــم  القـــرار  وعلـــى   ،2010

تشـــكيل مجلـــس حمايـــة  بشـــأن   2011
الودائـــع وحســـابات االســـتثمار المطلقة، 
وعلى القرار رقم )17( لسنة 2020 بشأن 
إعـــادة تشـــكيل مجلـــس حمايـــة الودائع 

وحسابات االستثمار المطلقة.

تعيين عضو جديد في مجلس حماية 
الودائع وحسابات االستثمار المطلقة

مقابل خدمة الربط اإللكتروني للسجالت التجارية
سارية لمدة سنة من تاريخ صدور الموافقة

تراجعــت ثقــة الشــركات فــي بريطانيــا خال شــهر يوليو الجاري وســط مخاوف بشــأن الركــود االقتصادي في البــاد. وذكرت مجموعــة لويد بانكينج 
للخدمات المصرفية أن مؤشرها لثقة الشركات تراجع بواقع ثاث نقاط ليصل إلى 25 في المئة.

ثالثـــة  بواقـــع  المؤشـــر  وانخفـــض 
التاريخـــي  متوســـطه  عـــن  نقـــاط 
للمـــرة األولـــى منـــذ مـــارس 2021، 
التـــي  وأشـــارت معظـــم الشـــركات 
شـــاركت فـــي االســـتطالع إلـــى أن 
الفـــرص التجاريـــة ظلت مســـتقرة 

رغم تراجع اآلفاق المستقبلية.
وذكـــرت بلومبرج أن هـــذه القراءة 
الركـــود  مخاطـــر  أن  إلـــى  تشـــير 
االقتصـــادي واضطرابات سالســـل 

التوريـــد العالميـــة وارتفاع تكاليف 
المواد الخام قد ألقت بظاللها على 
النظرة المســـتقبلية للشـــركات في 

بريطانيا.
إلـــى  األكبـــر  الشـــركات  وأشـــارت 
ركـــود  حـــدوث  مـــن  مخاوفهـــا 
ثلـــث  أعـــرب  حيـــث  اقتصـــادي، 
هذه الشـــركات عن تشـــاؤم بشـــأن 
األوضـــاع االقتصاديـــة، فيما أبدى 
أقـــل من النصـــف نظرة مســـتقبلية 

متفائلة.
أكثـــر  األصغـــر  الشـــركات  وكانـــت 
تفـــاؤال، رغم أن التفـــاؤل جاء أقل 
من الشـــهور الســـابقة، كمـــا أعربت 
عـــن قلقهـــا بشـــأن ارتفـــاع معـــدل 

التضخم.
وارتفع عدد الشـــركات التي تتوقع 
والخدمـــات  الســـلع  أســـعار  زيـــادة 
التـــي تقدمها إلى 58 % في وتيرة 
قياســـية، وذكرت بعض الشـــركات 

أنهـــا امتصـــت الزيادة في األســـعار 
بدال من تحميلها على المستهلكين.
وأعربـــت متاجـــر التجزئـــة عن ثقة 
أقل، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف 
القـــوة  علـــى  يضغـــط  المعيشـــة 
وكشـــف  للمســـتهلكين.  الشـــرائية 
التقريـــر أيضـــا أن عـــدد الشـــركات 
التي تعتزم توظيف عمالة جديدة 
تراجع إلى أدنى معدالته منذ العام 

الماضي.

بريطانيا: ثقة الشركات تتراجع وسط مخاوف الركود
وسط قلق متزايد من مستويات التضخم
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زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أصـــدر 
 2022 لســـنة   )74( رقـــم  قـــرار  الزيانـــي 
بشـــأن خدمـــة الربـــط بالنظـــام اإللكتروني 

للسجالت التجارية.
وجـــاء القـــرار، بعـــد االطـــالع علـــى قانون 
بالمرســـوم  الصـــادر  التجاريـــة  الشـــركات 
بقانون رقم )21( لســـنة 2001، وتعديالته، 
وعلـــى المرســـوم بقانـــون رقم )27( لســـنة 
2015 بشأن السجل التجاري، وتعديالته، 
والمعامـــالت  الخطابـــات  قانـــون  وعلـــى 
اإللكترونيـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم )54( 
لســـنة 2018، المعـــدل بالقانـــون رقـــم )29( 
لســـنة 2021، وبنـــاء علـــى عـــرض وكيـــل 
الـــوزارة، وبعـــد موافقـــة مجلس الـــوزراء، 
قـــرر اآلتـــي: مـــادة )1( يجوز لذوي الشـــأن 

التقـــدم للـــوزارة المعنية بشـــؤون التجارة 
الربـــط  خدمـــة  علـــى  الحصـــول  بطلـــب 
بالنظـــام اإللكتروني للســـجالت التجارية، 
التـــي تمكنهـــم مـــن االطـــالع علـــى بيانات 
لـــدى  المحفوظـــة  التجاريـــة  الســـجالت 

الوزارة واستخراجها.
وجاء في المادة )2( من القرار، بأنه للوزارة 
الســـجالت  بيانـــات  مـــن  أًيـــا  تحجـــب  أن 
التجاريـــة المحفوظـــة لديهـــا عـــن الظهور 
فـــي خدمـــة الربـــط بالنظـــام اإللكترونـــي 
للســـجالت التجاريـــة، إذا كان مـــن شـــأن 
نشر تلك البيانات مخالفة أحكام القوانين 
المعمول بها في مملكة البحرين، أو إلحاق 
الضـــرر بالشـــركات التجاريـــة ذات العالقة 
أو بأيـــة جهة أخـــرى أو بالمصلحة العامة، 

أوألية أسباب أخرى تقدرها الوزارة.

ووفًقـــا للمـــادة )3( مـــن القـــرار، فإنه تصدر 
الموافقـــة على طلب الحصول على خدمة 
للســـجالت  اإللكترونـــي  بالنظـــام  الربـــط 
تعـــده  الـــذي  النمـــوذج  علـــى  التجاريـــة 
الـــوزارة لهـــذا الغرض، علـــى أن تحدد فيه 
الواجبات التي يلتزم بها المصرح له بذلك 

والمحظورات التي يمتنع عليه إتيانها.
وجـــاء في المادة )4( من القرار، بأنه تكون 
مـــدة خدمة الربط فـــي النظام اإللكتروني 
للســـجالت التجاريـــة ســـارية لمـــدة ســـنة 
مـــن تاريخ صـــدور الموافقة علـــى الطلب، 
ويكـــون مقابل هذه الخدمة مبلغ قدره 24 

ألف دينار. 
ووفًقـــا للمـــادة )5( مـــن القـــرار، فإنـــه على 
وكيـــل الـــوزارة تنفيذ أحـــكام هـــذا القرار، 
ويعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

أصـــدر وزير العمل جميـــل حميدان قرارا 
ســـحب  بشـــأن   2022 لســـنة   )48( رقـــم 
النفطـــي  الصناعـــي  شـــركة  ترخيـــص 
لخدمـــات التدريـــب. وجـــاء القـــرار، بعـــد 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  علـــى  االطـــالع 
المؤسســـات  بشـــأن   1998 لســـنة   )25(
التعليميـــة والتدريبيـــة الخاصـــة، وعلـــى 
القـــرار رقم )19( لســـنة 2008 بشـــأن نقل 
ترخيـــص “الصناعـــي النفطـــي لخدمـــات 
تدريبيـــة خاصـــة(،  )مؤسســـة  التدريـــب” 
وعلى تقرير الزيارة التفتيشية للمؤسسة 
التدريبيـــة رقـــم )1149( المـــؤرخ فـــي 20 
يوليـــو الجـــاري، وعلى اإلنـــذار رقم -501

مـــارس   17 فـــي  المـــؤرخ  أ/052/2021 

الماضي، وبناء على عرض وكيل الوزارة.
فإنـــه  القـــرار،  مـــن   )1( المـــادة  وبحســـب 
يســـحب الترخيـــص الـــوارد بالقـــرار رقم 
)19( لســـنة 2008 إلـــى شـــركة الصناعـــي 

وذلـــك  التدريـــب  لخدمـــات  النفطـــي 
للمخالفـــات المذكورة باإلنذار المؤرخ في 
17 مـــارس الماضـــي والمرصـــودة بتقرير 
الزيـــارة التفتيشـــية رقـــم )1149(، وعلـــى 
األخـــص إخالء مقر المؤسســـة التدريبية 

المعتمد لدى الوزارة دون موافقتها.
ووفًقا للمـــادة )2( بالقرار، فإن المؤسســـة 
المذكـــورة فـــي المـــادة )1( من هـــذا القرار 
والتبعـــات  المســـؤوليات  كافـــة  تتحمـــل 
الماليـــة والقانونيـــة المترتبة علـــى تنفيذ 
هذا القرار. وجاء في المادة )3( من القرار 
بأنـــه علـــى المعنييـــن تنفيـــذ أحـــكام هذا 
القرار، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

بناء على تقرير الزيارة التفتيشية

سحب ترخيص شركة الصناعي النفطي لخدمات التدريب

وزير العمل

أمل الحامد

أمل الحامد

علي عبدالنبي مرهون

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  أصـــدر 
المركزي رشيد المعراج قرار رقم )36( 
لســـنة 2022 بشـــأن إلغـــاء الترخيـــص 
إلدارة  أنفيتـــا  “شـــركة  لــــ  الممنـــوح 
المطالبـــات” كشـــركة مســـاندة للقطاع 
المالـــي – شـــركة إدارة أعمال التأمين، 

الممنوح بتاريخ 19 أكتوبر 2017.
علـــى  االطـــالع  بعـــد  القـــرار،  وجـــاء 

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  قانـــون 
والمؤسســـات المالية الصادر بالقانون 
2006، وتعديالتـــه،  لســـنة   )64( رقـــم 
لســـنة   )1( رقـــم  الالئحـــة  وعلـــى 
الخاضعـــة  الخدمـــات  بشـــأن   2007
المركـــزي،  البحريـــن  لرقابـــة مصـــرف 
وتعديالتها، وبناًء على توصية المدير 

التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.

القرار جاء بعد توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات

إلغاء ترخيص “أنفيتا إلدارة المطالبات”

قــررت لجنــة تســوية مشــاريع التطوير العقارية المتعثرة بإجماع اآلراء طرح مشــروع “ون ســنترال” للبيع فــي المزاد العلني عما 
بنــص المــادة الثامنــة مــن المرســوم بقانــون رقــم )66( لســنة 2014. كما قــررت اللجنة إعــان الشــركة المطورة بالقرار ونشــره في 

الجريدة الرسمية، وتأجيل نظر المشروع لجلسة 22 اغسطس المقبل لتحديد شروط وموعد البيع.

بتاريـــخ  جلســـتها  اللجنـــة  وعقـــدت 
 2:30 بالســـاعة  الجـــاري  يوليـــو   20
ظهًرا بحضـــور القاضي صالح أحمد 
اللجنـــة، وعضويـــة  رئيـــس  القطـــان 
القاضـــي محمـــد ميـــرزا أمـــان عضو 
اللجنـــة، وعضويـــة القاضـــي حســـام 
اللجنـــة،  عضـــو  طلعـــت  محمـــد 
عبـــدهللا يوســـف طالـــب  وعضويـــة 
عضـــو اللجنة، وبحضـــور نوفل نبيل 
بوبشـــيت أمين سر اللجنة، إذ قررت 
بالجلســـة،  المشـــروع  نظـــر  اللجنـــة 
واجتمعـــت اللجنـــة بالهيئـــة المبينـــة 

بالمحضر عبر االتصال المرئي.
ورد للجنـــة مـــا يفيد إعالن الشـــركة 
الديـــن  بقيمـــة  بالوفـــاء  المطـــورة 
علـــى المشـــروع. وحيـــث إن اللجنة 
تســـوية  ســـبل  جميـــع  اســـتنفدت 
المشـــروع بالطرق الودية، وتبين لها 
عدم كفاءة المطور إلدارة المشـــروع 
فضال عن عدم تقديمه خطة مقبولة 
لحل التعثر خـــالل المواعيد المقررة 
قانوًنا وفًقا ألحكام المرسوم بقانون 
رقم )66( لســـنة 2014 بشأن تسوية 
مشـــاريع التطوير العقارية المتعثرة، 

ونظـــًرا لحجم االلتزامـــات التي على 
المشـــروع بما تحـــول دون قبول أي 
مطور جديد الستكماله وأن السبيل 
األمثـــل إلزالـــة عثـــرة المشـــروع هو 

بيعه بالمزاد العلني.
وعلـــى ما تقدم تـــرى اللجنة بإجماع 
اآلراء طـــرح المشـــروع للبيع بالمزاد 
مـــن  الثامنـــة  المـــادة  عمـــالً  العلنـــي 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )66( لســـنة 
2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير 

العقارية المتعثرة.

22 أغسطس تحديد شروط البيع... “تسوية المشاريع العقارية المتعثرة”:

“ون سنترال” يطرح للبيع في المزاد العلني

أمل الحامد

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

اســـتقرت أســـعار النفـــط عنـــد مســـتوى مرتفـــع فـــي المعامـــالت 
اآلســـيوية، مدعومة بمخـــاوف مرتبطة باإلمـــدادات ومع تحول 
التركيز إلى االجتماع المقبل لتحالف أوبك+، وإن حدت مخاوف 
الركـــود مـــن المكاســـب. وارتفعـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غـــرب 
تكســـاس الوسيط تسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.4 % إلى 96.80 
دوالر للبرميـــل ليعـــوض خســـائر تكبدهـــا في الجلســـة الســـابقة 
ويتجه صوب تســـجيل زيادة أســـبوعية بنحو 3 %. واســـتقرت 
العقـــود اآلجلة لخام برنت تســـليم ســـبتمبر، التـــي ينقضي أجلها 

الجمعة 29 يوليو، عند التسوية عند 107.14 دوالر للبرميل.
وقفـــزت العقـــود اآلجلة لخام برنت تســـليم أكتوبر 8 ســـنتات أو 
0.1 % إلـــى 101.91 دوالر للبرميـــل. وقالت وكالـــة “رويترز” إن 
االجتمـــاع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو 
التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس سيكون 
عامـــالً مهمًا في الســـوق. وذكرت مصادر في أوبـــك+ أن التكتل 
ســـيدرس اإلبقاء على مستوى اإلنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، 

لكـــن مصدريـــن في التكتـــل أبلغا رويترز بأنه ســـتجري مناقشـــة 
زيادة طفيفة في اإلنتاج.

وســـيكون قـــرار عـــدم زيـــادة اإلنتـــاج مخيبـــًا آلمـــال الواليـــات 
المتحدة بعد زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن الســـعودية هذا 

الشهر على أمل التوصل التفاق بخصوص إنتاج النفط.

المنظمة تدرس زيادة طفيفة في االنتاج

النفط يستقر عند مستوى مرتفع.. وأميركا تعلق اآلمال على اجتماع “أوبك+”

المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس  أصـــدر 
 14 بتاريـــخ  المنعقـــدة  بجلســـته 
مـــارس الماضي قراره، المنشـــور في 
 ،3619 بالعـــدد  الرســـمية  الجريـــدة 

وجاء منطوقه كالتالي: قرر المجلس 
معاقبـــة المحاميـــة مها محمـــد جنيد 
مـــن  المنـــع  بعقوبـــة  عليهـــا  المدعـــى 

مزاولة المهنة لمدة سنتين.
وأصـــدر مجلـــس تأديـــب المحاميـــن 
االستئناف بجلسته المنعقدة بتاريخ 

وجـــاء  قـــراره  الجـــاري  يوليـــو   26
منطوقه كالتالي: “قرر المجلس قبول 
االســـتئناف شـــكالً، وفـــي الموضـــوع 
بتعديـــل القرار المســـتأنف واالكتفاء 
بعقوبـــة المنع من مزاولة المهنة لمدة 
سنة وبإلزام المستأنفة بالمصاريف”.

منع محامية من مزاولة المهنة لمدة عام

 وزير الصناعة والتجارة

 رشيد المعراج
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بمنطقـة  وتحديـًدا  الشـمالية  المحافظـة  قلـب  فـي 

جنوسـان وبيـن أحيائهـا النابضـة بالحيـاة يقـع مشـروع 

الريـان االسـتثنائي الـذي يحتـوي علـى 237 فيـال سـكنية 

تواكـب التطـور والحداثـة بإسـتغالل المسـاحات وتُقـّدم 

على شـكل 12 نموذًجا مختلًفا وجذاًبا حيث تم االستفادة 

من المساحات بأسلوب ذكي و ابداعي. 
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ومنـــع  المنافســـة  حمايـــة  جهـــاز  إدارة  مجلـــس  قـــرر 
الممارســـات االحتكارية في مصر، ثبـــوت مخالفات من 
قبل 4 من كبار سماســـرة بيض المائدة األبيض واألحمر 
ألحكام المادة )6( من القانون رقم )5( لسنة 2003 بشأن 
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، التفاقهم 
على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، ما يؤثر سلبا 

على هيكل السوق والمستهلك.
وشهدت أســـعار البيض ارتفاعات قياسية خالل الفترة 

الماضية لتسيطر على حديث الشارع المصري وتتصدر 
النقاشات على مواقع التواصل االجتماعي.

وأوضـــح الجهـــاز، أنـــه تبيـــن مـــن إجـــراءات الفحـــص 
والتقصـــي وجمع االســـتدالالت التي قام بها ثبوت قيام 
هؤالء السماســـرة باالتفاق والتنســـيق فيمـــا بينهم على 
األســـعار منـــذ أكتوبـــر 2020 حتـــى يوليـــو 2022، حيث 
قامـــوا باالتفـــاق فيما بينهم بشـــكل يومـــي على توحيد 
اتجاهـــات األســـعار والتـــي وصلت لحـــد التطابـــق التام 

فـــي بعـــض الفتـــرات. وتابـــع، أن ذلـــك األمـــر الـــذي أدى 
إلـــى ارتفاع ملحوظ في أســـعار البيض، مـــا يثقل كاهل 
المواطـــن المصري كونه ســـلعة غذائية أساســـية طوال 
العـــام. وأشـــار الجهـــاز إلـــى أن جريمـــة االتفـــاق األفقي 
)الكارتـــل( تعـــد من أخطـــر جرائم المنافســـة، ألنها تؤدي 
إلى تعطيل آليات الســـوق الحر من العرض والطلب، إذ 
إنـــه من المفترض أن يتخـــذ كل كيان اقتصادي قراراته 

بشكل منفرد دون أن يكون متأثرا بالكيانات األخرى.

اتهام أكبر 4 سماسرة بيض في مصر بارتكاب أخطر جرائم المنافسة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.071

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.464

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.12

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.289

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.474

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.354

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة عقارية بدفع 15 ألف دينار 
مستحقات إيجار بناية بالحورة

أيـــدت محكمة االســـتئناف العليـــا المدنية السادســـة حكما يلزم 
شـــركة عقارية استأجرت بناية في الحورة، بدفع 15 ألف دينار 
لصاحـــب البنايـــة عـــن أجـــرة 3 أشـــهر متأخـــرة، ورفضـــت طعن 

الشركة على طردها من البناية.
وأشـــارت أوراق القضيـــة بحســـب مـــا أورده المحامـــي زهيـــر 
عبداللطيـــف وكيـــل صاحـــب البنايـــة إلـــى أن شـــركة المقاوالت 
قامت باســـتئجار البناية بأجرة شـــهرية قدرها 4500 دينار لمدة 
ســـنة واحدة، إضافة الســـتهالك الكهرباء والماء ورسوم البلدية 
وكافـــة الرســـوم والفواتيـــر األخـــرى، وتـــم النص فـــي )البند11( 
مـــن عقـــد اإليجار على أنه ســـوف يتـــم زيادة األجرة بعد شـــهر 
رمضـــان إلـــى 5000 دينار، وتم تحرير شـــيكات مقابـــل األجرة، 
إال أن الشـــركة تخلفت عن ســـداد األجرة ألشـــهر يونيو ويوليو 
وأغســـطس 2021، وبالرجوع إلى البنك لصرف الشـــيكات تبين 
عـــدم صرفها ورجوعها مـــن دون صرف وتـــم مخاطبة المدعى 

عليها لحثها على السداد إال أنها لم تحرك ساكنا.

وتقـــدم صاحب البناية بدعوى يطالب فيها الشـــركة بســـداد 15 
ألـــف دينـــار قيمـــة اإليجـــارات المتأخـــرة، فيما تقدمت الشـــركة 
بدعـــوى متقابلـــة، قالت فيها إنه تم طردها مـــن البناية وطالبت 

برد الشيكات التي سلمتها لصاحب البناية.
وحكمـــت محكمة أول درجـــة بالدعوى األصليـــة بإلزام صاحب 
البنايـــة بــــرد الشـــيكات المحـــررة مـــن شـــهر أکتوبـــر 2021 إلـــی 
شـــهر فبرايـــر 2022 وشـــيك الضمـــان، وفـــي الدعـــوى المتقابلة، 
بإلـــزام الشـــركة المســـتأجرة بـــأن تـــؤدي للمدعية مبلـــغ 15000 
دينـــار والفائـــدة 1 % من تاريـــخ المطالبـــة والمصاريف وأتعاب 

المحاماة.
وطعنت الشـــركة المستأجرة على الحكم وطلبت تعديل الحكم 
المســـتأنف والقضـــاء مجـــددا بإلـــزام المســـتأنف ضدهـــم بمبلـــغ 
15871,555 دينـــارا قيمـــة مـــا تكبدتـــه المســـتأنفة فـــي تجهيـــز 
المبنـــى وإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قضـــی بـــه، وقالت إن 
صاحب البناية طرد المســـتأنفة من العيـــن، وقالت إن المحكمة 
رفضت طلب المســـتأنف باســـترداد المبالغ التـــي تم صرفها في 

تجهيز المبنى رغم عدم االنتفاع به.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص البند الثاني من عقـد 
اإليجـــار على )التـــزام المســـتأجر بتحمل نفقـــات التجديدات 
والصيانـــة التأجيرية( وقال إن تكلفة التجديدات والصيانة 
تقـــع علـــى عاتقهـــا، وإن مطالبتهـــا بقيمـــة هـــذه التجديدات 
قائمـــة علـــى غير أســـاس، وأما بشـــأن زعمها بأن المســـتأنف 
ضدها اســـتولت علـــى المبنى وطردتها منه في شـــهر يونيو، 
فأكد أنه زعم باطل أكدته رســـالة البريد اإللكتروني المرســـلة 
من المستأنفة للمســـتأنف ضدها المؤرخة بتاريخ 14 سبتمبر 
2021 التـــي يســـتفاد منها أنهـــا ما زالت تشـــغل المبنى بعكس 
مـــا تدعيه من أن المســـتأنف ضدها اســـتولت على المبنى في 
شـــهر يونيو، ومن ثم تكون ملزمة بســـداد أجــــرة األشـــهر يونيو 
مـــن  المحـــررة  الشـــيكات  ذلـــك أن   2021 ويوليـــو وأغســـطس 
المســـتأنفة بقيمـــة هـــذه األشـــهر، أعیدت مـــن دون صرف من 
البنك المســـحوبة عليــــه مـــع أحقية المســـتأنفة باســـترداد 
الشيكات المحررة من بداية شهر أكتوبر 2021 إلى 

فبراير 2022، وكذلك شيك الضمان.
وأضافـــت المحكمة فـــي حيثيات الحكم أنها 
اطمأنت لشهادة شهود المستأنف ضدها، إذ 
أكدوا أن المستأنفة تم إخالؤها من المبنى 

في سبتمبر 2021 لعدم سدادها األجرة.

هبة محسن

أكـــد مدير إدارة التنميـــة الصناعية بوزارة 
أن  القاســـمي  والتجـــارة، خالـــد  الصناعـــة 
الـــوزارة متمثلـــة فـــي القطـــاع الصناعـــي 
تجربـــة  تحســـين  علـــى  بالعمـــل  ســـعت 
المســـتثمر الصناعـــي عبر اســـتكمال أتمتة 
الخدمـــات  نظـــام  عبـــر  الخدمـــات  جميـــع 
الصناعيـــة، الفًتـــا إلى أنه يتـــم العمل على 

استكمال تطويرها.
وتحدث القاســـمي في البرنامـــج اإلذاعي 
“صباح الخير يا بحرين” عن اســـتراتيجية 
إلـــى   2022 لألعـــوام  الصناعيـــة  الـــوزارة 
2026، مبيًنـــا أن قطـــاع تنميـــة الصناعيـــة 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة يشـــرف على 
متابعة تنفيذ استراتيجية قطاع الصناعة 

وهـــي لألعـــوام )2022 إلـــى 2026( والتي 
تـــم إطالقهـــا كجـــزء مـــن خطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي بتوجيهـــات مـــن جاللـــة ملك 
البـــالد المعظـــم وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
وزيـــر  مـــن  حثيثـــة  ومتابعـــة  وبإشـــراف 

الصناعة والتجارة.
وأشـــار إلـــى أن االســـتراتيجية تهدف إلى 
القطـــاع الصناعـــي فـــي  زيـــادة مســـاهمة 
الناتج اإلجمالي المحلي، وزيادة صادرات 
القطـــاع الصناعي وطنية المنشـــأ، وكذلك 
خلـــق فرص العمل الواعدة للمواطنين في 

القطاع الصناعي.
وبيـــن أن الـــوزارة للســـعي لتحقيـــق هـــذه 
األهـــداف تقـــوم بالعمل على دعـــم تحول 

القطـــاع الصناعـــي نحو الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة، تشـــجيع االســـتثمار فـــي البنيـــة 
التحتيـــة التكنولوجيـــة ورقمنـــة التصنيع، 

تطبيق مفهـــوم االقتصاد الدائري للكربون 
والحوكمـــة البيئيـــة االجتماعيـــة، وأخيـــًرا 
زيـــادة كفـــاءة سالســـل اإلمـــداد والتوريد 

عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وأكـــد أن الـــوزارة تركـــز مع شـــركائها على 
اســـتقطاب وتوفيـــر الخدمـــات الصناعيـــة 
فـــي  المســـتهدفة  للصناعـــات  الالزمـــة 
االســـتراتيجية مثـــل صناعـــات األلمنيـــوم 
التحويليـــة، صناعـــات الطاقـــة المتجددة، 
الصناعـــات الغذائية والدوائيـــة، صناعات 
الهيدروجيـــن األخضر واألزرق، الصناعات 
البتروكيماويـــة وصناعـــات اإللكترونيـــات 
الدقيقة، إضافة إلى الصناعات التحويلية 

األخرى.
وأشـــار إلـــى الـــوزارة متمثلـــة فـــي القطاع 

الصناعـــي ســـعت بالعمـــل علـــى تحســـين 
تجربة المســـتثمر الصناعي عبر اســـتكمال 
أتمتة جميع الخدمات عبر نظام الخدمات 
الســـتكمال  نعمـــل  والتـــي  الصناعيـــة 
بالعمـــل  القطـــاع  يقـــوم  كمـــا  تطويرهـــا، 
التعـــاون  مـــع نظرائـــه فـــي دول مجلـــس 
الخليجـــي علـــى مراجعـــة وتحديث بعض 
القوانيـــن مثل قانـــون التنظيـــم الصناعي 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الموحـــد 
الخليـــج العربية بما يواكب التطورات في 

مجال الصناعة.
وذكـــر أن االســـتراتيجية تتمحور حول 5 
محاور أساســـية تحتوي على أكثر من 20 
مبادرة لعل أبرزها تأســـيس مركز لالبتكار 
الحتضـــان  فـــرص  وتوفيـــر  الصناعـــي 

الصناعـــات الصغيرة والمتوســـطة وتعزيز 
المحتـــوى المحلـــي عبـــر تدشـــين برامـــج 
للقيمـــة المحليـــة المضافـــة فـــي الصناعـــة 
وتطوير عالمة “صنع في البحرين”، عالوة 
على عدد من مشـــروعات البنيـــة التحتية 
حيـــث تـــم اإلعـــالن عـــن تدشـــين المرحلة 
األولـــى مـــن منطقـــة التجـــارة األميركيـــة 
في مدينة ســـلمان الصناعيـــة وغيرها من 

المشروعات الصناعية.
وأكـــد أن وزارة الصناعـــة والتجـــارة تعمل 
على تحقيق تلك األهداف االســـتراتيجية 
والتشجيع على االســـتثمار في الصناعات 
المستهدفة وتقديم الخدمات للمستثمرين 
الصناعيين، داعًيا الراغبين في االستفسار 

التواصل على رقم 17568046.

استكمال تطوير أتمتة جميع الخدمات الصناعية
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