
ــون أمــنــيــون مــحــلــيــون إن  قـــال مــســؤول
متناحرة  شيعية  فصائل  بين  اشتباكات 
ــة الـــبـــصـــرة بــجــنــوب الـــعـــراق  ــن ــي مــدي فـ
واستمرت  الماضية  قبل  الليلة  اندلعت 
حتى صباح أمس، مما أسفر عن مقتل 4. 
البصرة،  في  الخاصة  القوات  وانتشرت 
في  األمني  الوضع  على  سيطرت  حيث 

المحافظة بالكامل.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في 
تصريحات نشرتها وكالة األنباء العراقية 
البصرة  محافظة  في  “الوضع  إن  )واع(، 
تــحــت الــســيــطــرة وآمــــن، وقــــوات األمــن 

بغداد تهدأ والبصرة تشتعلمنتشرة”.

فــي  شـــــركـــــات   8 ــت  ــسـ ــافـ ــنـ تـ
جــلــســة مــجــلــس الــمــنــاقــصــات 
والــــــمــــــزايــــــدات أمـــــــس عــلــى 
مــنــاقــصــة لــجــامــعــة الــبــحــريــن 
األمنية  الــكــامــيــرات  لــتــركــيــب 
في الجامعة، وكان أقل عطاء 
LSS TECHNOLO� )لشركة 

GIES( بنحو 631.3 ألف دينار، 
في حين بلغ أكبرها قرابة 2.5 

مليون دينار.
فإنها  المناقصة،  وصف  ووفق 
لــتــوريــد وتــركــيــب كــامــيــرات 
مباني  جميع  لتغطية  أمــنــيــة 
ومــرفــقــات الـــحـــرم الــجــامــعــي 

)الــــّصــــخــــيــــر( بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
ومواقف  الخارجية  الساحات 
السيارات والممرات والشوارع 
الـــداخـــلـــيـــة وســـــور الــجــامــعــة 
الجامعة(،  )مداخل  والبوابات 
مدينة  فرع  بوابة  إلى  إضافة 
الهندسة( وبوابة  عيسى )كلية 

فرع السلمانية.
واشترطت الجامعة أن يحتوي 
على  األمنية  الكاميرات  نظام 
مثل  الفيديو  تحليل  مميزات 
عن  والــبــحــث  الـــوجـــوه  تمييز 
األشخاص والمركبات وقراءة 

لوحات السيارات.

لتركيب الكاميرات األمنية في “جامعة البحرين”
المنامة - بنا

الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل  ــددت  شـ
الـــعـــامـــة بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة مــريــم 
الهاجري على جهوزية واستعدادات 
اإلجراءات  الطبية التخاذ  الطواقم 
ألي  الــعــدوى  لمكافحة  االحــتــرازيــة 
حاالت مرضية ومتابعة المخالطين 
ــمــوســع  ــتــمــنــيــع ال وفــــق بـــرنـــامـــج ال
والـــتـــرصـــد الـــوبـــائـــي والــمــخــبــري 
الصحة  إدارة  بـــإشـــراف  بـــالـــوزارة 

العامة.
بالتطعيم  التغطية  “نــســب  وقــالــت: 
المضاد للحصبة في مملكة البحرين 
التغطية  إن  حيث  للغاية،  متقّدمة 
بينما   ،%  100 هي  األولــى  بالجرعة 
تبلغ  الثانية  بالجرعة  التطعيم  نسبة 

98 % للفئات المستهدفة منه”.

100 % تغطية التطعيم 
ضد الحصبة بالجرعة األولى

)03(
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اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكــد 
علي الدرازي أن مبادرة إشراك القطاع الخاص 
 200 ستشمل  البديلة  الــعــقــوبــات  تنفيذ  فــي 
سيتم  حيث  ــى،  ــ األول تجربتها  فــي  مستفيد 
تطويرها  بهدف  وتقييمها؛  التجربة  مراجعة 

في السنوات المقبلة.
ــيــس فــريــق الــعــمــل الــمــشــتــرك، في  ــار رئ ــ وأشـ
الخاص  القطاع  شركات  مع  التعريفي  اللقاء 
البديلة  العقوبات  تنفيذ  آلية  في  المشاركين 
إلى  البحرين  وتــجــارة  صناعة  غــرفــة  بمبنى 
فــرصــة  للمستفيدين  ســيــوفــر  ــبــرنــامــج  ال أن 
ــمــكــيــن”، إضـــافـــة إلــى  عــمــل مــدعــومــة مـــن “ت
اعتبار  التوظيف مع  فرص تدريبية؛ من أجل 
إثره  على  يستحق  عمل  عن  باحثًا  المستفيد 

إعانة التعطل.
وأكد المدير العام لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
الشيخ  الداخلية  بـــوزارة  البديلة  والعقوبات 

خالد بن راشد آل خليفة التنسيق المشترك في 
وخيارات  تنوع  وإيجاد  جديدة  فرص  توفير 

أكثر للمستفيدين من العقوبات البديلة.

200 مستفيد بالدفعة األولى من العقوبات البديلة بـ“الخاص”
مراجعة التجربة وتقييمها لتطويرها في السنوات المقبلة... رئيس “الوطنية للحقوق”:

جانب من الحضور

ــمــســعــفــيــن  طــــالــــب عــــــدد مـــــن ال
أجرته  استطالع  في  البحرينيين 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  “الــبــالد” 
لإلسعافات األولية بضرورة إدخال 
مــادة اإلســعــافــات األولــيــة كمنهج 
الوعي  لرفع  المدارس،  في  علمي 

مع  التعامل  في  الجهوزية  بشأن 
النزيف  لحوادث  الطارئة  الحاالت 
وإصــــابــــات الـــمـــالعـــب والــكــســور 
الــحــوادث  والــجــروح وغيرها مــن 
الـــتـــي تــتــطــلــب تـــدخـــل الــمــســعــف 

األولي.

مختصون يدعون إلدخال اإلسعافات في المناهج

)04(
)05(

الملك المعظم 
يعود إلى الوطن

المنامة - بنا

الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  الــبــالد  ملك  عــاد 
حمد بن عيسى آل خليفة إلى أرض الوطن أمس، 
العربية  مصر  جمهورية  إلــى  بــزيــارة  قــام  أن  بعد 
الشقيقة بدعوة كريمة من أخيه رئيس جمهورية 
زيارة  أعقبتها  السيسي،  عبدالفتاح  العربية  مصر 

إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة.
الــجــاللــة،  مــقــدمــة مستقبلي صــاحــب  فــي  وكـــان 
الــوزراء صاحب السمو  ولي العهد رئيس مجلس 

جاللة الملك المعظم يعود وفي مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. )02(

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األعلى  المجلس  أعلن 
لـــلـــمـــرأة عــــن تــمــديــد 
مـــــوعـــــد غــــلــــق بــــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــجـــائـــزة 
“صـــــاحـــــبـــــة الـــســـمـــو 
ــي األمـــــيـــــرة  ــكــ ــ ــل ــ ــم ــ ال
إبراهيم  بنت  سبيكة 
آل خليفة لتقدم المرأة 

15 من سبتمبر  البحرينية” حتى 
ــــك بــســبــب اإلقــبــال  ــاري، وذل ــجـ الـ

الواسع للمشاركة فيها 
مـــن قــبــل مــؤســســات 
القطاع العام والخاص 
ــمــدنــي،  والــمــجــتــمــع ال
ــراد  ــ ــن األفـ ــذلـــك مـ وكـ
المساهمات  ذوي  من 
مجال  في  المشهودة 
وتبني  ــمــرأة  ال تمكين 
قضاياها وإدماج احتياجاتها في 

الشأن الوطني.

تمديد التسجيل لجائزة األميرة سبيكة حتى 15 الجاري

)03(

4 قتلى في مواجهات بين مؤيدي الصدر والفصائل المتحالفة مع إيران
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أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبد هللا 
آل خليفـــة، حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
الدفـــع بالعالقـــات مع الجمهوريـــة التركية 

الصديقة إلى مستويات أرحب.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبية، سفيرة الجمهورية التركية لدى 

مملكة البحرين إيسن تشاكيل.
وخـــالل اللقاء، نّوه بالجهود المبذولة على 
المستويين الرسمي واألهلي، والرامية إلى 

تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح 
المشـــتركة للبلدين وشـــعبيهما الصديقين، 
وتعظيم االستفادة ونقل الخبرات بينهما، 
التحتيـــة  البنيـــة  قطاعـــات  فـــي  الســـيما 
والســـياحية والتجارية، مثنيـــًا معاليه في 
هذا الصدد على إسهامات الجالية التركية 
بالمملكـــة فـــي مختلف قطاعـــات األعمال، 
ودورهـــا في تعزيـــز مســـيرة التنمية التي 

تشهدها المملكة.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت ســـفيرة الجمهوريـــة 
التركية لدى مملكة البحرين إيسن تشكيل 

عن اعتزازها بالمســـتوى المتطور لعالقات 
الصداقـــة التي تجمع البلديـــن الصديقين، 

راجيـــة لمملكة البحريـــن مزيدًا من التقدم 
واالزدهار.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية مستقباًل السفيرة التركية

ضمن 42 متنافساً للدورة الحالية

خالد بن عبداهلل يشيد بإسهامات أفراد الجالية الصديقة في البحرين

اختيار 3 مترشحين للفوز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

االستعانة بالخبرات التركية في البنية التحتية والسياحية

الملـــك  لجاللـــة  الخـــاص  الممثـــل  تـــرأس 
جائـــزة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  المعظـــم، 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية، ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، فـــي مكتبه 
بقصـــر القضيبية، االجتمـــاع الثاني للدورة 

الرابعة لمجلس أمناء الجائزة.
اجتماعـــه  خـــالل  المجلـــس  واســـتعرض 
مختلف الموضوعات المدرجة على جدول 
األعمال، والمعنية في أغلبها بالتحضيرات 

لتحديد الفائز بالجائزة في دورتها الحالية 
والترتيبـــات الالزمـــة لالحتفاليـــة الملكيـــة 

لتقديم الجائزة إلى الفائز بها.
وقد أشاد سمو الرئيس في بداية االجتماع 
بجهود لجنة التحكيم الدولية التي أنجزت 
الكشـــف المختصـــر لــــ 5 فائزيـــن محتملين 
المترشـــحين  علـــى جهـــود  االطـــالع  بعـــد 
والتأمل بنظرة ثاقبة في الجهود المبذولة 
من قبل كل مترشـــح لنيـــل الجائزة، وذلك 
فـــي ضـــوء المواصفـــات التـــي نـــص عليها 

النظام األساســـي للجائـــزة، والوصول إلى 
إعداد كشـــف مختصـــر لفائزيـــن محتملين 

تنطبق عليهم كل الشروط.
النتائـــج  باســـتفاضة  المجلـــس  وناقـــش 
النهائيـــة التي توصلت إليهـــا لجنة تحكيم 
الجائـــزة، خـــالل اجتماعاتهـــا الثالثـــة التي 
عقـــدت فـــي 13 و 14 و21 يوليـــو الماضي 
عبـــر تقنيـــة التواصـــل المرئـــي؛ للنظـــر في 
القائمـــة النهائية للمترشـــحين التي أعدتها 
األمانـــة العامة، والذيـــن وصل عددهم إلى 

42 مترشـــحًا ممـــن تنطبـــق عليهم شـــروط 
ومعاييـــر الجائـــزة. وتوصـــل المجلس إلى 
للمترشـــحين  القصيـــرة  القائمـــة  تحديـــد 
المكونة من 3 مترشـــحين محتملين للفوز، 
وكلف األمانة العامة للجائزة باتخاذ ما تراه 
مناسبًا للتحقق ميدانيًا من صحة البيانات 
الفائزيـــن  بملـــف  الـــواردة  والمعلومـــات 
المحتمليـــن، علـــى أن يســـتأنف المجلـــس 
مناقشـــة نتائـــج البحـــوث الميدانيـــة فـــي 
االجتمـــاع القـــادم وإقرار المترشـــح الفائز. 

مـــن جانب آخر، وافق المجلس على إعداد 
وتنفيذ ســـيناريو فيلـــم خاص عن صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثراه، الذي تحمل الجائزة اســـم 
ســـموه، لعرضه إلى جانب فيلم المترشـــح 
الفائز، وكذلك دراســـة مقترح بتنفيذ فيلم 

آخر رديف للمقارنة.
كمـــا كلف المجلس، األمانـــة العامة للجائزة 
الالزمـــة  الترتيبـــات  لكافـــة  باإلعـــداد 
بتســـليم  الخاصـــة  الملكيـــة  لالحتفاليـــة 

الجائـــزة إلى الفائز بها، وذلك بما يتناســـب 
العظمـــة  لصاحـــب  الرفيعـــة  المكانـــة  مـــع 
الشيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراه، ومكانة هذه الجائزة بين الجوائز 

العالمية المرموقة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة 
نجويـــن  االشـــتراكية  فيتنـــام 
شـــوان فـــوك؛ وذلـــك بمناســـبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي 
البرقيتين عـــن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم لـــه بموفور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب جمهورية 
فيتنـــام االشـــتراكية الصديـــق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
مجلس الـــوزراء ببرقية تهنئة 
وزراء  رئيـــس  إلـــى  مماثلـــة 
جمهوريـــة فيتنام االشـــتراكية 

فام مينه تشينه.

ه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة،  نوَّ
بالشـــراكة االســـتراتيجية التـــي تجمع مملكـــة البحرين بالواليـــات المتحـــدة األميركية. 
وأشـــاد لدى لقائـــه في مكتبه بقصر القضيبية، ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى 
مملكـــة البحريـــن ســـتيفن بوندي، بالمســـتوى المتقـــدم الذي وصلـــت إليه تلك الشـــراكة 
القائمـــة علـــى عالقـــات صداقة تاريخية راســـخة. وأكد الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا خالل 
اللقاء أهمية مواصلة استكشـــاف الفرص بهدف توســـيع نطاق األعمـــال بما يعود بالنفع 
على الشعبين الصديقين، مثنًيا في هذا الصدد على مشروع منطقة التجارة األميركية، 
الـــذي من المقـــرر أن يكون مركـــًزا إقليمًيا للشـــركات األميركية على المســـتوى المحلي، 
ونقطـــة لالنطـــالق نحـــو دول المنطقة وخارجهـــا، نظًرا لما تتســـم به المملكـــة من موقع 
جغرافي وســـطي، وســـهولة الوصول إلى مختلف منافذها المرتبطة بشبكة بنية تحتية 
متقدمة ومتطورة. كما جرى خالل اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات 
التنمويـــة االســـتراتيجية الرامية إلـــى تعزيز المكانـــة االقتصادية للمملكة وتنافســـيتها، 
وبحُث عدٍد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
من جانبه، أعرب سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، 
عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على حفاوة اللقاء، مؤكًدا 
تطلـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لتوســـيع مجـــاالت التعاون والشـــراكة مـــع مملكة 

البحرين في مختلف المجاالت.

البحرين تهنئ فيتنام 
بذكرى االستقالل

خالد بن عبداهلل: البحرين شبكة بنية تحتية متطورة

المنامة - بنا

الملك المعظم يعود إلى الوطن بعد زيارتين لمصر وباريس
أجرى خاللهما مباحثات عن العالقات وأبرز المستجدات الدولية

جاللة الملك المعظم يعود الى أرض الوطن  وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة المستقبلين

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس بمقر الـــوزارة، رئيـــس معهد 
الشـــرق األوســـط )MEI( بالواليات المتحـــدة األميركية باول ســـالم، والوفد المرافق، 
بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين. وجرى خالل اللقاء، استعراض تطورات األوضاع 
السياســـية واألمنيـــة فـــي المنطقـــة والتحديـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، وبحث ســـبل 
التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات والمنتديات المتخصصة في قضايا 

الشرق األوسط على المستويات السياسية واألمنية واالقتصادية.

”MEI“ بـــن زيادة التعاون البحثي مع معهد ثمـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان 
الوطنيـــة  المبـــادرات  النعيمـــي  عبـــدهللا 
الرائـــدة التـــي يتبناهـــا المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة برئاســـة قرينة ملك البـــالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة حفظها هللا؛ بهدف تعزيز تقدم 
المرأة البحرينية وإسهاماتها في المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة وترســـيخ ريادتهـــا في 
وزارة  حـــرص  مؤكـــًدا  المجـــاالت،  شـــتى 
شـــؤون اإلعالم على دعـــم جهود المجلس 
األعلـــى للمرأة ومســـاندة كافـــة المبادرات 

والبرامج الداعمة للمرأة البحرينية.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة إعالن وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم مشـــاركتها فـــي جائـــزة صاحبـــة 

بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية 

في دورتها السابعة لعام 2022م. 
شـــؤون  وزارة  مشـــاركة  ملـــف  أن  وأكـــد 
اإلعالم في الجائزة سيركز على جملة من 
المبادرات التي تبنتها الوزارة لدعم المرأة 
اإلعـــالم  فـــي قطـــاع  العاملـــة  البحرينيـــة 

الخارجـــي  التمثيـــل  زيـــادة  ضمنهـــا  مـــن 
اإلعـــالم  فـــي  المـــرأة  وإبـــراز  للموظفـــات 
التدريـــب  وتوفيـــر  والمســـموع  المرئـــي 
والبيئـــة الصديقـــة للمـــرأة باإلضافـــة إلـــى 
اإلرشـــاد النفســـي وغيرهـــا مـــن المبادرات 
التي عملت وتعمل عليها الوزارة؛ لتحقيق 
أهـــداف الجائـــزة المتمثلة فـــي دعم تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة وتســـليط الضـــوء على 
إســـهاماتها المتميـــزة فـــي مســـيرة العمـــل 

الوطني.
 يذكـــر أن جائـــزة صاحبـــة الســـمو األميرة 
المـــرأة  لتقـــدم  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
الـــوزارات  ألفضـــل  تمنـــح  البحرينيـــة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
وتمكيـــن  دعـــم  مجـــاالت  فـــي  المتميـــزة 

وتقدم المرأة البحرينية العاملة.

وزير شؤون اإلعالم

جائزة األميرة سبيكة تعزز التقدم التنموي للبحرينية... النعيمي:

زيادة التمثيل الخارجي للموظفات وإبراز المرأة في اإلعالم
المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أمس الخميس، في مكتبه 
البرلمـــان  رئيـــس  الـــوزارة،  بمقـــر 

العربي عادل العسومي.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث الجهود 
التـــي يقـــوم بهـــا البرلمـــان العربـــي 
على الصعيد العربـــي والدولي؛ من 
أجـــل ترســـيخ التعـــاون والتكامـــل 
بين البرلمانـــات في الدول العربية، 
االقتصـــادي  النمـــو  ودفـــع مســـيرة 
والتنميـــة فـــي الـــدول العربيـــة في 
دور  وتعزيـــز  المجـــاالت،  كافـــة 
العربيـــة؛  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية 
للدفـــاع عـــن القضايـــا العربيـــة في 
البرلمانيـــة  المحافـــل  مختلـــف 

اإلقليمية والدولية.

ترسيخ التكامل 
بين البرلمانات 

العربية

عـــاد ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
إلـــى أرض الوطـــن أمـــس، بعـــد أن قام بزيـــارة إلى جمهورية مصـــر العربية 
الشقيقة بدعوة كريمة من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح 
السيســـي، شـــارك جاللته خاللهـــا في اللقاء األخـــوي التشـــاوري الذي عقد 

في مدينة العلمين وضم صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، وصاحب الجاللـــة الملك عبد هللا 
الثانـــي بن الحســـين عاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية، حيـــث جرى بحث 
العالقات األخوية الراســـخة ومجاالت التعاون والتنسيق المتبادل؛ لتعزيز 
مســـيرة العمل العربي المشـــترك، باإلضافة إلى تطـــورات األحداث إقليميًا 
وعالميـــًا، أعقبتهـــا زيارة إلـــى الجمهورية الفرنســـية الصديقة، أجرى جاللة 

الملـــك المعظـــم خاللهـــا مباحثـــات مـــع الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون رئيس 
الجمهوريـــة الفرنســـية، تناولت العالقـــات التاريخية الوثيقـــة بين البلدين 
الصديقين وآخر المســـتجدات على الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية. وكان 
فـــي مقدمة مســـتقبلي صاحب الجاللة، ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة. رافقت جاللة 

الملك المعظم السالمة في الحل والترحال.
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المنامة - وزارة الداخلية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة مع الرئيـــس التنفيذي لهيئة 

تنظيم سوق العمل نوف جمشير.
وخالل االجتماع، أكد الشيخ هشام 
علـــى  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
أهمية عقد مثل هـــذه االجتماعات، 
منطلـــق  مـــن  تأتـــي  والتـــي 
الشـــراكة  تحقيـــق  علـــى  الحـــرص 
والتعـــاون والتكامـــل بين الشـــركاء 
اإلســـتراتيجيين، وتثمر عن تحقيق 

والنتائـــج  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 
المهمة على صعيد العمل الحكومي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وتســـهم في 
تحقيق األهداف المشـــتركة لتطوير 

الخدمات المقدمة من الجهتين.
شـــؤون  تعـــاون  أن  وأضـــاف 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة مع 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وثيق، 
وأســـفر عن العديد من التســـهيالت 
والتطـــورات المهمة على المعامالت 
الخاصة بالعمالة الوافدة وما يتصل 

بها.

تعاون “الجنسية” و“سوق العمل” يسهم بتطوير الخدمات

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن تمديـــد موعـــد 
غلق باب التســـجيل لجائزة “صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة” حتـــى 15 مـــن ســـبتمبر الجاري، 
وذلـــك بســـبب اإلقبـــال الواســـع للمشـــاركة فيها من 
قبل مؤسســـات القطـــاع العام والخـــاص والمجتمع 
المدنـــي، وكذلـــك من األفـــراد من ذوي المســـاهمات 
المشـــهودة في مجال تمكين المرأة وتبني قضاياها 

وإدماج احتياجاتها في الشأن الوطني.
وبهذة المناسبة قالت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة رئيســـة لجنـــة الجائـــزة هالة األنصـــاري، “إن 
اآلونـــة األخيرة شـــهدت إقباالً كثيفًا للمشـــاركة في 
الجائـــزة مـــن جانـــب المؤسســـات الحريصـــة علـــى 

إبـــراز نتائج خططهـــا وسياســـاتها المخصصة؛ لرفع 
الفجـــوات  ومعالجـــة  المـــرأة  مشـــاركة  مســـتويات 
علـــى صعيد التوازن بين الجنســـين في بيئة العمل، 
واســـتجابة لهـــذا اإلقبـــال، فقـــد تقـــرر تقديـــم مهلة 
إضافيـــة للراغبين في التقدم للجائزة التي ســـتعلن 
نتائجهـــا فـــي احتفالية يـــوم المـــرأة البحرينية لهذا 
العام، ألســـبوعين إضافيين، وذلـــك إلتاحة الفرصة 
أمامهـــم الســـتكمال تقديـــم بياناتهـــم بشـــكل كامل، 
مؤكـــدة حرص فريق عمل الجائـــزة على تقديم كل 
ما يلزم من تســـهيالت إلتمام إجراءاتهم على أكمل 
وجـــه”. وأضافت األنصاري بأن الجائـــزة ومع مرور 
سنوات عملها تشهد بدورها تطورًا مطردًا ومتفاعالً 
مع درجة التقدم الميداني للجهود المؤسســـية التي 
تأتـــي اليـــوم بالكثير من قصص النجـــاح والتجارب 

علـــى  بدورهـــا  تؤكـــد  والتـــي  والملهمـــة،  المتميـــزة 
تميـــز التجربـــة البحرينية ونماذج عملهـــا على كافة 
أصعدة تقدم المرأة البحرينية وتنافسيتها الوطنية 

بدالالتها الحافلة باإلنجاز. 

وتهـــدف “جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
المـــرأة  لتقـــدم  آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
البحرينيـــة” إلـــى تقديـــر وإبـــراز جهـــود مؤسســـات 
المجتمـــع  ومنظمـــات  والخاصـــة  الرســـمية  العمـــل 

الفرديـــة  واإلســـهامات  الجهـــود  وكذلـــك  المدنـــي 
الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، بإلقاء الضوء على 
حصيلـــة تلك المســـاعي مـــن خالل نســـب تواجدها 
وفعالية مســـاهماتها فـــي مواقع العمل واإلنتاج، مع 
تركيـــز الجائـــزة على جوانب تتعلـــق بحضور المرأة 
المســـتدام فـــي التمثيـــل المؤسســـي والمشـــاركات 
الخارجيـــة، وحجم اســـتثمار المؤسســـات في وضع 
سياســـات  لتفعيـــل  والعمليـــة  النوعيـــة  المبـــادرات 
التوازن بين الجنســـين، وفي بناء القدرات وتمويل 
المـــرأة  بقضايـــا  المرتبطـــة  والبحـــوث  الدراســـات 
وإدماج احتياجاتها وتمكينها وانعكاسات ذلك على 
التنمية الوطنية. ويمكن للراغبين في المشاركة في 
www.  :الجائزة التســـجيل عبـــر الموقع اإللكتروني

.scw.bh/hrhaward

اجتمع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
األرجنتيـــن والمقيـــم في واشـــنطن الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، مـــع وزيـــر 
والعبـــادة  الدوليـــة  والتجـــارة  الخارجيـــة 
بجمهوريـــة األرجنتيـــن ســـانتياغو أندريس 
كافييرو، بحضـــور وكيل الـــوزارة للعالقات 
سيســـليا  الســـفيرة  الدوليـــة  االقتصاديـــة 
توديســـكا، وذلـــك خـــالل الزيـــارة الرســـمية 
التـــي يقـــوم بها إلـــى العاصمـــة األرجنتينية 

بوينوس آيرس.
وخـــالل االجتمـــاع، رحـــب وزيـــر الخارجية 
بجمهوريـــة  والعبـــادة  الدوليـــة  والتجـــارة 
األرجنتين بزيارة الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد 
آل خليفـــة والوفـــد المرافق، مؤكـــًدا حرص 
بالده على تعزيز عالقات الصداقة المتميزة 
مـــع مملكـــة البحريـــن بمـــا يخـــدم مصالـــح 
وتطلعـــات البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
معرًبا كذلك عن اهتمام جمهورية األرجنتين 
بتعزيـــز العالقـــات االقتصادية بيـــن البلدين 
مـــن خالل بنـــاء شـــراكة اقتصاديـــة بينهما، 
مشـــيًدا بالتطورات التنموية التي تشـــهدها 

مملكة البحرين.
وزيـــر  تحيـــات  الســـفير  نقـــل  جانبـــه،  مـــن 

الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، إلى وزير 
الخارجية األرجنتيني، مستعرًضا العالقات 
الثنائيـــة المتميـــزة بين البلديـــن الصديقين، 
معرًبـــا عن حـــرص حكومة مملكـــة البحرين 
االقتصاديـــة  العالقـــات  ترســـيخ  علـــى 
المتناميـــة بما يتناســـب مع عمـــق العالقات 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
البحريـــن وجمهورية األرجنتيـــن الصديقة، 
والتي تســـتند إلـــى عقود طويلة مـــن الثقة 
الرغبـــة  عـــن  فضـــاًل  المتبـــادل،  واالحتـــرام 
المتبادلة لتعزيز المصالح المشـــتركة وإقرار 
الســـلم واألمـــن الدولييـــن، والـــذي يتوافـــق 
مـــع السياســـة الخارجيـــة الحكيمـــة لمملكة 

البحرين. 
واجتمع الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
مـــع نائب وزيـــر الدفـــاع للشـــؤون الدفاعية 
وفـــي  كافيـــرو،  فرانسيســـكو  الدوليـــة، 
االجتمـــاع، أشـــاد الســـفير بالمواقـــف التـــي 
أبدتهـــا جمهورية األرجنتين ودعمها لجهود 
مكافحـــة اإلرهـــاب والتطرف فـــي المنطقة 
بجميـــع أشـــكاله، وأهميـــة تضافـــر الجهـــود 
البحـــري  األمـــن  ســـالمة  لضمـــان  الدوليـــة 
وأمـــن الطاقـــة، مؤكـــًدا الثوابـــت والمواقف 
المشـــتركة التي تجمع بين البلدين في هذا 

الســـياق. كما اســـتعرض التدابير الحاســـمة 
واإلجراءات التـــي اتخذتها مملكة البحرين 
لمكافحة خطر اإلرهاب ودورها في التعاون 
مع الشـــركاء لتعزيز الســـلم واالستقرار في 
المنطقـــة، والـــذي يعـــد ركًنا أساســـًيا وضعه 
عاهل البـــالد الُمعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
منوًهـــا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلها قوة 
دفـــاع مملكـــة البحريـــن باعتبارهـــا الحصن 
األميـــن لمقـــدرات الوطـــن وركيـــزة لألمـــن 
والســـالم اإلقليمي. من جانبـــه، رحب نائب 
وزيـــر الدفـــاع للشـــؤون الدفاعيـــة الدوليـــة 
بالســـفير، مشـــيًدا بعالقات الصداقة القائمة 
بين مملكة البحريـــن وجمهورية األرجنتين 
مختلـــف  فـــي  وتنميتهـــا  تعزيزهـــا  وســـبل 
المجـــاالت، خصوًصـــا فيما يتعلـــق بالتعاون 
اإلرهـــاب  ومكافحـــة  الدفـــاع  مجـــال  فـــي 

وحفظ السلم واألمن الدوليين.
كمـــا اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
جمهورية األرجنتين والمقيم في واشنطن، 
بمقـــر وزارة األمـــن، مـــع وزير األمـــن أنيبال 

دومينغو فرنانديز.

وفـــي بداية االجتماع، نقل الســـفير تحيات 
وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، إلـــى وزيـــر األمـــن 
بجمهورية األرجنتيـــن، مؤكًدا أهمية تعزيز 
التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــال األمن بين 
البلديـــن الصديقين، مشـــيًرا إلـــى أن مملكة 
وواقعًيـــا  شـــاماًل  نهًجـــا  تتبنـــى  البحريـــن 
لمواجهـــة التطـــرف واإلرهاب بكل أشـــكاله 
الكبيـــرة  الجهـــود  مســـتعرًضا  وصـــوره، 
والمشهودة للمملكة في سبيل مكافحة آفة 
اإلرهـــاب وتجفيـــف منابع تمويلهـــا، انطالًقا 

من أنه ال تنمية حقيقية دون أمن مستدام.
وأوضـــح الســـفير أن األطـــر القانونيـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن لمكافحة اإلرهـــاب ترتكز 
الوطنيـــة  التشـــريعات  مـــن  العديـــد  علـــى 
والدوليـــة مع األخـــذ بعين االعتبـــار احترام 
حقـــوق اإلنســـان وكرامتـــه، وهـــو ما حرص 
عليـــه النهـــج اإلصالحـــي الـــذي قـــاده ملـــك 

البالد الُمعظم.
مـــن جانبه، ثمـــن أنيبال دومينغـــو فرنانديز 
جهود مملكة البحريـــن البارزة في مكافحة 
اإلرهـــاب وإحالل الســـالم اإلقليمـــي، معرًبا 

عن تطلـــع بالده لتعزيز التعـــاون األمني مع 
مملكة البحرين بما يعود بالنفع والخير على 

البلدين والشعبين الصديقين.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  واجتمـــع 
جمهورية األرجنتين والمقيم في واشنطن، 
مـــع رئيســـة مجلـــس الشـــيوخ األرجنتينـــي 
كلوديا ليديســـمي ابـــداال بحضـــور عدد من 

أعضاء مجلس الشيوخ.
أبـــرز  الســـفير  اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلصالحـــي  النهـــج  ومكتســـبات  إنجـــازات 
مملكـــة  أن  مبيًنـــا  الُمعظـــم،  البـــالد  لملـــك 
التوجـــه  تأصيـــل  فـــي  نجحـــت  البحريـــن 
ثابـــت وأصيـــل عبـــر  الديمقراطـــي كخيـــار 
تهيئة المناخ المناســـب لتوســـيع المشـــاركة 
الشـــعبية بـــكل نزاهـــة وشـــفافية، مما جعل 
الخطـــوات اإلصالحية التـــي تبنتها المملكة 
موضـــع إعجاب وإشـــادة مـــن مختلف دول 
العالـــم، مضيًفـــا أن الـــدور الرائد والمشـــهود 
للســـلطة التشـــريعية فـــي مملكـــة البحريـــن 
والتي تســـتند إلى تجربة برلمانية متطورة 
عمادها اإلصالح عززت من مستوى معيشة 
المواطـــن ووفـــرت لـــه حيـــاة آمنـــة وكريمة 
للجميـــع، مـــن أجـــل تحقيـــق تنميـــة شـــاملة 

ومستدامة. 

شددت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة 
مريـــم الهاجري علـــى جهوزية واســـتعدادات الطواقم 
لمكافحـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ  الطبيـــة 
العـــدوى ألي حاالت مرضية ومتابعة المخالطين وفق 
برنامج التمنيع الموســـع والترصـــد الوبائي والمخبري 

بوزارة الصحة بإشراف إدارة الصحة العامة.
وقالـــت إنـــه قد تم تســـجيل حـــاالت إصابـــة بالحصبة 
بحســـب  معهـــا  التعامـــل  وتـــم  الخـــارج،  مـــن  قادمـــة 
البروتوكـــوالت المعتمـــدة للصحـــة العامـــة، حيث يتم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة المتمثلـــة بإجـــراءات 

مكافحـــة العـــدوى ومتابعـــة المخالطيـــن، مؤكـــدة بأن 
للقلـــق  يدعـــو  ال  الفرديـــة  الحـــاالت  بعـــض  اكتشـــاف 
بين المســـتكملين للجرعات األساســـية مـــن التطعيم، 
الفئـــات  اســـتكمال  مـــن  التأكـــد  تـــم  بأنـــه  موضحـــًة 
والعامليـــن  األطفـــال  مثـــل  للتطعيمـــات  المســـتهدفة 
الصحييـــن، مبينـــة بأّن هذا إجـــراء روتيني ُيّتخذ عند 
ظهـــور حـــاالت فرديـــة بالمجتمعـــات وذلك فـــي إطار 

الحفاظ على الصحة العامة وصحة المجتمع. 
وتابعت بأن اللجنة اإلقليمية للتحقق من القضاء على 
الحصبـــة والحصبة األلمانية بإقليم شـــرق المتوســـط 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة اعتمـــدت مملكـــة البحرين 
خاليـــة مـــن الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة ومتالزمـــة 

الحصبـــة األلمانيـــة منـــذ العـــام 2019، لتكـــون بذلـــك 
المملكة من أوائل دول اإلقليم في التخلص من مرض 
الحصبـــة والحصبـــة األلمانية. وأشـــارت الهاجري إلى 
أّنه قد يتم تسجيل إصابة عدد من الحاالت بين فترة 
وأخرى في الدول التي تخّلصت من الحصبة، مشيرة 
إلى أّن تلك اإلصابات الفردية تعود لحاالت قادمة من 
الخـــارج ولمن لم يســـتكملوا جرعتـــي التطعيم والتي 
ُتعطـــى كجرعـــة أولـــى فـــي عمـــر 12 شـــهرًا، والجرعة 

الثانية في عمر 18 شهرًا.
وشـــددت الهاجري الحـــرص على تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي وضعتهـــا وزارة الصحـــة لمكافحـــة 
الحصبـــة والوقايـــة مـــن اإلصابة بهـــا، وقالت: “نســـب 

مملكـــة  فـــي  للحصبـــة  المضـــاد  بالتطعيـــم  التغطيـــة 
البحريـــن متقّدمة للغاية، حيـــث إن التغطية بالجرعة 
األولـــى هـــي 100 %، بينمـــا نســـبة التطعيـــم بالجرعة 

الثانية تبلغ 98 % للفئات المستهدفة منه”.
وأوضحت أن تقارير مملكة البحرين حظيت بإشادات 
واسعة من خالل إنجازات البرنامج الوطني للتخلص 
مـــن مـــرض الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة بمـــا فيهـــا 
برنامج التمنيع الموســـع والترصـــد الوبائي والمخبري 

بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
وذكرت الهاجري أن مملكة البحرين تعمل وباســـتمرار 
على التنســـيق مع اللجان اإلقليميـــة ومختلف البلدان 

لتفادي انتشار ووفادة األمراض.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

تمديد التسجيل لجائزة “األميرة سبيكة لتقدُّم البحرينية” حتى 15 الجاري

العالقات مع األرجنتين تستند لعقود طويلة من االحترام

100 % تغطية التطعيم ضد الحصبة في البحرين بالجرعة األولى

نظًرا لإلقبال الكبير وتلبيًة لطلبات المشاركين

مستعرًضا التدابير الحاسمة في البحرين لمكافحة اإلرهاب... عبداهلل بن راشد:

اكتشاف حاالت فردية بين المتطعمين ال يدعو للقلق... الهاجري:

خ االستقرار النفسي للشعوب إغاثة البحرين للدول المنكوبة رسَّ
السيد ينقل تعازي ناصر بن حمد بضحايا الفيضانات... السفير الباكستاني:

زار األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
مصطفى الســـيد، ســـفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى 
مملكة البحرين محمد أيوب، حيث نقل تعازي ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة لمـــا تعرضت له باكســـتان مـــن ضحايا 
جـــراء الفيضانـــات المدمـــرة التي المت بهـــا، و أعرب خالل 
اللقـــاء عـــن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكســـتان 
االســـالمية جـــراء الوضـــع اإلنســـاني القائـــم، ومـــا يعانيـــه 
الشـــعب الباكستاني من الفيضانات والسيول التي تتعرض 

لها باكستان خالل الفترة الماضية.
وفي بداية اللقاء، أشـــاد السيد بالجهود الطيبة التي يبذلها 
السفير خالل عمله في مملكة البحرين واإلسهام في تعزيز 
وتوطيـــد العالقـــات الثنائيـــة وتوســـيع آفـــاق التعـــاون بين 
البلديـــن في العديـــد من المجاالت، مشـــيًدا بعمق العالقات 
األخويـــة بين مملكة البحرين وجمهورية باكســـتان، متمنًيا 
لها دوام التقدم واالســـتقرار واالزدهـــار بما ُيحقق تطلعات 
الشـــعب الباكســـتاني. كما قـــام الدكتور الســـيد بكتابة كلمة 

في ســـجل الســـفارة أعرب فيها عن خالص تمنياته القلبية 
لجمهورية باكستان اإلسالمية وللشعب الباكستاني الشقيق 
بـــأن يديـــم هللا عليهـــم نعمـــة األمـــن واألمـــان واالســـتقرار 
وأن يحفظهـــم مـــن كل مكـــروه. مـــن جانبه، أشـــاد الســـفير 
الباكســـتاني بما يوليه جاللة الملك المعظم من اهتمام بارز 
ورعايـــة للعمل الخيري واإلنســـاني ومســـاعدة المحتاجين 
وإغاثـــة المنكوبيـــن في مختلـــف دول العالـــم، مثمًنا جهود 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي إدارة العمل 
اإلنســـاني وما تقدمه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واإلنجـــازات التـــي حققتها المؤسســـة من خـــالل الخدمات 
الرعائيـــة التـــي تقدمهـــا للمحتاجيـــن فـــي مملكـــة البحرين 
ومختلف الدول المنكوبة مما ساهم بشكل كبير وفعال في 
ترســـيخ األمن واالستقرار النفسي للشعوب، وهو عمل غير 
مســـتغرب على مملكة البحرين التي كانت وال زالت سباقة 
فـــي دعم ومســـاعدة وإغاثـــة المنكوبيـــن والمتضررين في 
مختلف دول العالم، مما يدل على حســـن اإلدارة والتنظيم 
الكبير الذي تعمل المؤسســـة من خالله بقيادة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة والتـــي اســـتطاعت تنفيذ جميع 
هـــذه المشـــاريع بمهنية احترافيـــة عالية. وأوضح الســـفير 
الباكســـتاني أن الفيضانـــات التـــي ضربـــت مناطـــق كثيـــرة 
في باكســـتان تســـببت في إلحاق خســـائر مادية كبيرة في 
المناطق التي جرت فيها الســـيول، حيث أســـفرت عن تأثر 
العديد من مناطق باكســـتان، حيث إن معدالت الفيضانات 
واألمطار هذا العام تجاوزت األرقام القياسية التي رصدت 

في فيضانات السنوات السابقة.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 

مريم الهاجري

 سفير مملكة البحرين لدى جمهورية األرجنتين مجتمًعا مع وزير الخارجية والتجارة األرجنتيني
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“مقبــرة السفـــن” بفــرضـــة المحــرق... تــراوح مكــانهــا
في أكتوبر من العام 2020، أي قبل عام وعشرة أشهر 
من اآلن، نشـــرت “البـــلد” تقريًرا مصـــوًرا ومفصًل عن 
مجموعة من الســـفن والقـــوارب المتهالكة والمهجورة 
بالقـــرب مـــن فرضة المحرق، ما يمكـــن وصفها إلى حد 

كبير بأنها )مقبرة للسفن(.
وعلـــى الرغم من حداثـــة المنطقة هنالـــك، وجماليتها، 
والخضـــرة الممتـــدة على طـــول الطريق المحـــاذي لها، 
والذي يصلها بالشـــوارع والمناطق الخارجية، فإنها ما 
تـــزال على حالها، مـــن جهة التلوث البيئـــي، والجمالي 

على حد سواء.
وبـــدا عدد من هذه القوارب الكبيـــرة يجنح في الماء، 
وأجزاء منها متآكلة، ومفقودة بسبب عوامل الطقس، 
وحرارة الجو، وأخرى شـــبه غارقـــة، دون أن يبالي بها 
أحد. لم يتغير من الحال شيء، بل بتنا نرى مزيدا من 
الســـفن المهجورة، ومزيدا من التلوث، وقطعا خشبية 
متناثـــرة هنا وهناك، ومتجمعًة على الســـاحل أيضا، ما 

حّول المنطقة لفوضى عارمة.

أكـــد رئيـــس اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان علي 
الـــدرازي أن مبـــادرة إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي 
تنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة ستشـــمل 200 مســـتفيد 
في تجربتها األولى، حيث ســـيتم مراجعة التجربة 

وتقييمها بهدف تطويرها في السنوات المقبلة.
وأشـــار رئيس فريق العمل المشـــترك، خـــلل اللقاء 
التعريفـــي مع شـــركات القطاع الخاص المشـــاركين 
فـــي آليـــة تنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة بمبنـــى غرفـــة 
صناعـــة وتجـــارة البحرين إلى أن البرنامج ســـيوفر 
للمســـتفيدين فرصـــة عمـــل مدعومة مـــن “تمكين”، 
إضافـــة إلى فـــرص تدريبية من أجـــل التوظيف مع 
اعتبار المســـتفيد باحثا عن عمل يستحق على إثره 

إعانة التعطل.
وأشـــار إلى أن المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
بادرت بالشـــراكة مع وزارة الداخليـــة، وزارة العمل، 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، جمعيـــة البحرين 
لتنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، هيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، وصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، 
بإنشـــاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة 
بتنفيـــذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشـــركات 
القطـــاع الخـــاص والـــدور المنـــوط بهـــا، انطلقا من 
رؤيـــة عاهل البـــلد المعظم صاحـــب الجللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، والتـــي تؤكـــد اهتمام 
أعلـــى معاييـــر ومبـــادئ حقـــوق  جللتـــه بتطبيـــق 
اإلنســـان وتوجيهـــات جللتـــه اإلنســـانية بالتوســـع 
فـــي تطبيق قانون العقوبـــات والتدابير البديلة لكل 

مستحقيها.
ولفـــت إلى أن تنظيم هذا اللقـــاء مع ممثلي القطاع 
بأهميـــة  القطـــاع  هـــذا  مـــن  إيماًنـــا  يأتـــي  الخـــاص 
مشـــاركته في تطبيـــق العقوبـــات والتدابير البديلة، 
انطلقا من مبدأ المســـؤولية المجتمعية، للمساهمة 
فـــي توفيـــر فرص عمـــل ووظائـــف وأعمـــال خدمة 
إلـــى  إســـنادها  ليتـــم  التأهيـــل  وبرامـــج  المجتمـــع 

المحكوم عليهم.
وذكـــر أن هـــذا البرنامـــج مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي 
إحداث نقلة على مســـتوى تفعيل العقوبات البديلة 
على نطاق أوســـع بما يضمن انخراط المســـتفيدين 
مـــن البرنامج في المجتمع وتشـــجًيعا لهم لمواصلة 

العطاء ألسرهم ووطنهم. 

شـــراكات  عقـــد  بأهميـــة  المؤسســـة  قناعـــة  وأكـــد 
واســـعة مع مختلف الجهات والقطاعـــات المتنوعة 
فـــي المجتمع، من أجـــل تحقيق الرؤيـــة الحضارية 
الســـامية لعاهـــل البـــلد المّعظـــم، في مجـــال تعزيز 
حقوق اإلنســـان وحماية المجتمع، مـــع ضمان إنفاذ 
القانـــون فـــي الوقـــت ذاتـــه، وفق مفهـــوم مجتمعي 
متقـــدم، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الشـــركاء وأصحـــاب 

المصلحة على المستوى الوطني.

وشـــدد على الرغبـــة الحقيقية والجـــادة لدى جميع 
الشـــركاء إلنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف 
إلـــى تعزيز اإلمكانـــات للتطبيق الّفعـــال لما ورد في 
قانـــون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوســـع في 

تطبيقـــه وإشـــراك الجميـــع بمن فيهـــم رواد األعمال 
ورؤســـاء مؤسســـات القطاع الخاص فـــي تنفيذ ما 
جـــاء فيه، باعتبار القطـــاع الخاص المحرك الرئيس 

لعجلة التنمية االقتصادية المستدامة.

وأوضح أن المساهمة في تطبيق هذا القانون، جزء 
مـــن الواجـــب الوطني والشـــراكة المجتمعيـــة، التي 
تتماشـــى تماما مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها 
لتكـــون نموًذجـــا يحتـــذى بـــه لـــكل دول العالـــم في 
التشـــريعات  فـــي  ورد  مـــا  لـــكل  األمثـــل  التطبيـــق 
الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترســـيخ 

مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.
وأشـــاد الدرازي بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة 
الداخليـــة فـــي تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، والذي 
يســـهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم 
فـــي المجتمـــع، وبمـــا يحقـــق الوقايـــة مـــن الجريمة 
وعـــدم معاودتهـــا، وتعزًيـــزا لمكانة مملكـــة البحرين 
فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان بمـــا يتوافق مـــع أعلى 

المعايير المتبعة عالميا. 
ودعـــا جميـــع الشـــركات ومؤسســـات األعمـــال فـــي 
القطـــاع الخـــاص انطلقـــا مـــن الواجـــب الوطنـــي 
والمســـؤولية المجتمعيـــة إلـــى التكاتـــف والتعـــاون 
مـــن أجـــل بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد لتعزيـــز الوعـــي 
لـــدى جميـــع األطراف بأهمية المشـــاركة فـــي تنفيذ 
أحـــكام العقوبات البديلة، من خـــلل تقبل المجتمع 
للمحكوم عليهم ومســـاعدتهم في االندماج وتوفير 
أعمال لهم وجعلهم أشـــخاصا منتجين، بهدف بلوغ 
الغاية االجتماعية واإلنسانية التي التمسها المشرع 

وقصدها القانون.

200 مستفيد بالدفعة األولى من برنامج العقوبات البديلة بـ“الخاص”
يساهم بإحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة... الدرازي:

جانب من الحضور

علي الدرازي

البحريـــن  رئيـــس جمعيـــة  ^قـــال 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة 
والمتوســـطة النائـــب أحمد الســـلوم إن 
مبـــادرة “التنســـيق مع القطـــاع الخاص 
لتوفيـــر فـــرص العمـــل ضمـــن برنامـــج 
العقوبـــات البديلـــة” تعتبـــر فكـــرة رائدة 
تنفيـــذ  أمـــام  جديـــدا  خيـــارا  تتيـــح 
العقوبات البديلـــة، بإتاحة المجال أمام 
البديلـــة  العقوبـــات  مـــن  مســـتفيدا   25
للتدريـــب فـــي برنامـــج ريـــادة األعمال 
لمـــدة 6 أشـــهر، مـــا يجعلـــه مؤهـــل بعد 
ذلـــك لفتح ســـجله التجـــاري، كما يمكن 

احتضانـــه فـــي حاضنـــات األعمال التابعـــة للجمعية.وذكـــر أنه عبر 
المبـــادرة ســـتوفر الجمعية 50 فرصة تدريبية ســـنويا، تســـعى إلى 
إيجـــاد فرصـــة جيـــدة وحياة جديـــدة ومســـتقبل واعـــد ألصحاب 
العقوبات البديلة عبر إعادة تأهيلهم للنخراط بصورة طبيعية في 
المجتمـــع. اعتبـــر أن القانون رقم 18 لســـنة 2017 بشـــأن العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة، بمثابـــة نقلـــة نوعية عـــززت من مكانـــة مملكة 
البحرين على المســـتوى الدولي، باعتبارها من الدول الســـباقة في 

العالـــم العربي فـــي تطبيـــق العقوبات 
البديلـــة ومنح المحكوم عليهم فرصة 
جديدة في الحياة تجعلهم أشـــخاصا 
مؤهليـــن للندمـــاج فـــي المجتمع مرة 
أخـــرى. وأوضـــح أن قضـــاء المحكوم 
عليـــه أي عقوبة ســـالبة للحرية معناه 
أنـــه فقد مصدر رزقه أو وظيفته التي 
يعول بها نفسه وأسرته، وعند تطبيق 
محكـــوم  أي  علـــى  البديلـــة  العقوبـــة 
عليـــه، ســـيكون في حاجـــة للنخراط 
في المجتمع والحصـــول على وظيفة 
دور  يأتـــي  وهنـــا  دخـــل،  مصـــدر  أو 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص بجانـــب الســـلطة 
التنفيذية.  وأشـــار إلى أن قرار وزير العدل والشـــؤون اإلســـلمية 
واألوقاف بشـــأن إضافـــة برنامج “ريـــادة األعمـــال التجارية” الذي 
تشـــرف عليـــه الجمعيـــة، إلى برامـــج التأهيل والتدريـــب للمحكوم 
عليهـــم بعقوبات بديلة وإجـــراءات تنفيذها، يفتـــح المجال للقيام 
بدور مجتمعي عبر تدشـــين مبادرة للشـــراكة بيـــن القطاع الخاص 

والسلطة التنفيذية في آلية تنفيذ العقوبات البديلة.

توفير حاضنات أعمال للمجتازين... السلوم:

50 فرصة تدريبية سنويًا لريادة األعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة
^أكد رئيس غرفة تجارة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
نـــاس خـــلل اللقـــاء التعريفي 
مـــع شـــركات القطـــاع الخـــاص 
تنفيـــذ  آليـــة  فـــي  المشـــاركين 
العقوبات البديلة، أن 70 شركة 
أكـــدت اســـتعدادها للمشـــاركة 
العقوبـــات  تنفيـــذ  بمبـــادرة 
البديلـــة فـــي القطـــاع الخـــاص 

حتى اللحظة.
وأشـــار نـــاس إلـــى أن مبـــادرة 
“التنســـيق مع القطـــاع الخاص 

لتوفيـــر فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة” 
تأتـــي انطلقا مـــن التوجيهات الملكية الســـامية من 
عاهـــل البلد المعظـــم صاحب الجللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة من ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي مواصلة التوســـع بتطبيق 
قانـــون العقوبات البديلة بما يكفل تعزيز االســـتفادة 

منـــه وتحقيـــق غاياتـــه النبيلة 
للفرد والمجتمع.

إن  الغرفـــة  رئيـــس  وقـــال 
والشـــركات  المؤسســـات 
التجاريـــة فـــي البحرين، لعبت 
مـــدار ســـنوات طويلـــة،  علـــى 
دورًا مؤثـــرًا في تنمية وخدمة 
أو  تتخـــلَّ  ولـــم  المجتمـــع 
تتخـــاذل يومًا عـــن االضطلع 
بمســـؤوليتها تجـــاه تأدية هذا 
الدور، لتسهم بشكل فاعل في 
المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق 
علـــى جميع المســـتويات، وتترك بصمتهـــا في طريق 

العطاء وخدمة الوطن والمواطنين.
وأشـــار إلـــى أن “المؤسســـات والشـــركات التجاريـــة، 
تشـــارك اليوم نحو تحقيق ما نصبـــو إليه جميعا في 
خدمـــة المجتمـــع، عبـــر مبـــادرة نعتبرهـــا األهـــم نحو 
تنفيـــذ أحكام العقوبات البديلة بالشـــكل الذى يحقق 

المنفعة العامة ومتطلبات العدالة بجميع أبعادها”.

المؤسسات التجارية لم تتخاذل يوماً عن خدمة المجتمع... ناس:

70 شركة أكدت مشاركتها بتطبيق العقوبات البديلة في “الخاص”

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

^أكـــد المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة لتنفيذ 
األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة بـــوزارة الداخليـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة أن القطـــاع 
الخـــاص، قطـــاع رئيس وشـــريك أســـاس بجانب 
القطـــاع العـــام فـــي البحريـــن، وأن إشـــراكه فـــي 
تطبيق العقوبات البديلة، يأتي تنفيذا لتوجيهات 
عاهـــل البـــلد المعظـــم صاحـــب الجللـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بالتوســـع فـــي تنفيذ 
العقوبـــات البديلـــة كـــي يمتد إلى الجانـــب المهم، 
وهـــو التدريب من أجـــل التوظيف للمســـتفيدين 
منها. وأشـــار إلى التنســـيق المشـــترك فـــي توفير 

فـــرص جديـــدة وإيجـــاد تنـــوع وخيـــارات أكثـــر 
للمســـتفيدين من العقوبات البديلة، بما يكفل لهم 
االســـتفادة الفعليـــة ويحقق االســـتقرار النفســـي 
والســـلوكي واالقتصادي واألمنـــي لهم وللمجتمع 
ويســـاند في العودة للحياة الطبيعية واالنخراط 
بســـوق العمل. وعبر عن شكره الجزيل للمؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان وغرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، علـــى جهودهـــم فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
وتعاونهم المســـتمر مـــع وزارة الداخلية ودعمهم 
المتواصـــل لتفعيل الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 

في تنفيذ العقوبات البديلة.

توفير فرص جديدة وتنويع خيارات المستفيدين... خالد بن راشد:

“الخاص” شريك أساس في تطبيق العقوبات البديلة

الشيخ خالد بن راشد

أحمد السلومسمير ناس
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طالب عدد من المســعفين البحرينيين في اســتطالع أجرته “البالد” بمناســبة 
اليــوم العالمــي لإلســعافات األولية بضرورة إدخال مادة اإلســعافات األولية 
كمنهــج علمــي فــي المــدارس، لرفــع الوعــي بشــأن الجهوزيــة فــي التعامل مع 
الحــاالت الطارئــة لحــوادث النزيــف وإصابــات المالعــب والكســور والجــروح 

وغيرها من الحوادث التي تتطلب تدخل المسعف األولي.

وشـــدد المســـعفون علـــى أهميـــة تدريـــب 
وتأهيل الفئة العمرية من 12 ســـنة ولغاية 
17 ســـنة للتعامل مـــع اإلســـعافات األولية 
واإلنعـــاش القلبـــي وفـــق أهـــداف منظمـــة 
الصحـــة العالمية، حيث أثبتت الدراســـات 
العلميـــة األخيرة القـــدرة الجســـمانية لمن 
تبلـــغ أعمارهـــم 12 ســـنة وحتى 17 ســـنة، 
القدرة على تقديم المســـاعدة والضغطات 

الصدرية.
مـــن جانـــب آخـــر، طالـــب المســـعفون ببث 
برامج وحلقات مصورة كأفالم قصيرة أو 
رســـوم المتحركة لفئة األطفال والناشـــئة 
وذلـــك  البحريـــن  تلفزيـــون  شاشـــة  عبـــر 
مـــن منطلـــق رفـــع الوعـــي فـــي المجتمـــع 
بأهميـــة معرفـــة طـــرق وأســـاليب اإلنقـــاذ 
وطـــرق اإلســـعاف عنـــد حـــدوث مختلـــف 
أنـــواع الحوادث ســـواء المروريـــة أو عند 
اإلصابـــات فـــي المالعب والغـــرق في برك 

السباحة.
أهميـــة  علـــى  المتحدثـــون  شـــدد  فيمـــا 
تأهيـــل وتدريـــب الكوادر في المؤسســـات 
والشـــركات لرفع مهارات فـــن التعامل في 
حال حدوث أي ظرف طارئ أسوة ببعض 
الـــدول التـــي طبقـــت اشـــتراطات معرفـــة 
أساســـيات اإلســـعافات األولية، كما طالب 
المســـعفون بتوعية طلبة السياقة بأهمية 
اإلســـعافات  مفاهيـــم  غـــرس  خـــالل  مـــن 
تدريبيـــة  لـــدورات  وخضوعهـــم  األوليـــة 
قيـــادة  مهـــارات  تعلمهـــم  مـــع  بالتزامـــن 

المركبات.

رفع الوعي

قـــدر مـــدرب اإلســـعافات األوليـــة المعتمد 
مـــن قبل جمعيـــة القلـــب األميركية محمد 
نجـــم نســـبة الوعـــي المجتمعـــي للعاملين 
فـــي مختلف القطاعـــات بــــ 70 % لألفراد 
الذيـــن دخلـــوا مجـــال التدريـــب المعتمـــد 
فـــي اإلســـعافات األوليـــة للتعامـــل الكلـــي 
العلمـــي والعملـــي ضمـــن قـــوة  والتدخـــل 
الشـــخصية واألداء السريع إلنقاذ األرواح، 
حيث أشـــرف نجم بشـــكل شـــخصي على 
تدريب نحو 1000 شخص في المملكة من 
مختلف الجنســـيات في مجال اإلسعافات 
األوليـــة واإلنقـــاذ ضمن مشـــروع مســـعف 
أولـــي فـــي كل منـــزل وبيئـــة العمـــل، الفًتا 
إلـــى أن الوعي العلمي بأهمية اإلســـعافات 
األوليـــة في مجال اإلنقاذ خالل الســـنوات 
الســـابقة كان يقـــدر بنســـبة 35 %، وهناك 
طمـــوح برفـــع نســـبة الوعـــي للعاملين في 
المؤسســـات ومختلـــف القطاعـــات ليكون 
100 %، وهـــو األمـــر الـــذي يتطلب لوضع 
لرفـــع  قانونيـــة  وإجـــراءات  اشـــتراطات 
التدريـــب  ألهميـــة  المجتمعـــي  الوعـــي 
والتأهيـــل للتعامـــل العاجل مـــع الحوادث 
الطارئـــة، مـــن خالل زيـــادة حجـــم الوعي 

إلقامـــة الدورات التدريبيـــة وورش العمل 
وقطاعـــات  والجامعـــات  المـــدارس  فـــي 

العمل.
ولفـــت نجـــم إلـــى وجـــود 3000 معلم من 
التربيـــة  ومعلمـــي  المـــدارس  مشـــرفي 
البدنية فـــي مدارس المملكة تـــم تأهيلهم 
ليكونـــوا مســـعفين للتعامـــل العاجـــل فـــي 
مجـــال اإلســـعافات األوليـــة مـــع األحداث 
مـــن  نوعيـــن  وجـــود  مبيًنـــا  والحـــوادث، 
تأهيـــل  نظـــام  تعتمـــد  التـــي  المؤسســـات 
اإلســـعافات  علـــى  الموظفيـــن  وتدريـــب 
األوليـــة، النـــوع األول يؤهـــل الموظفيـــن 
للتعامل مع الحـــدث والحوادث من خالل 
التدريـــب، والنـــوع الثانـــي يشـــارك بهدف 
االطالع علـــى أهمية اإلســـعافات األولية، 
وهو األمر الذي يتطلب الجدية التامة من 
قبل من يتـــم تدريبهم وتأهيلهـــم ليكونوا 
مســـعفين في الدورات التدريبية، مشـــدًدا 
علـــى أن التعامـــل مـــع اإلســـعافات األولية 
يجب أن يكون بوعي عام وشـــامل لجميع 
األوقـــات، بعيـــًدا عـــن كســـب المعلومـــات 
كمتطلبـــات للعمـــل، حيـــث بعض مـــن يتم 
تدريبهـــم يتعاملـــون مع األمـــر كمتطلبات 
عمل، وهـــو المفهـــوم الخاطـــئ للعامل مع 

اإلسعافات األولية.
المؤسســـات  فـــي  الوعـــي  نجـــم  واعتبـــر 
والمدارس والشـــركات التي تمنح المجال 
تدريـــب  ألهميـــة  الموظفيـــن  لتدريـــب 
عـــن  ينـــم  كمســـعفين  العامليـــن  وتأهيـــل 
ارتفاع الوعي المجتمعي إليجاد مسعفين 
للحـــد مـــن الخســـائر البشـــرية، حيـــث إن 
المؤسســـات  تطلقهـــا  التـــي  المبـــادرات 
الخيرية واالجتماعية والنوادي الرياضية 
والثقافيـــة فـــي مختلـــف المناطق تســـهم 
في توفير 20 إلى 30 مســـعفا أوليا مؤهال 
للتعامـــل مع الظـــروف الطارئة في مناطق 

المملكة.

جهوزية الطلبة 

اعتبـــرت نائـــب رئيس اإلســـعافات األولية 
البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  فـــي 
والمـــدرب المعتمد بمركز ســـمو ولي العهد 
الممرضـــة  الطبيـــة  والبحـــوث  للتدريـــب 
الـــدورات  إقامـــة  أن  عبـــدهللا  فاطمـــة 
التدريبية لتأهيل المســـعفين تســـاهم في 
دعـــم اســـتمرارية حيـــاة البشـــر، فالتعلـــم 
المســـتمر فـــي مجـــال اإلســـعافات األولية 
وســـع المعرفة إلنقاذ األرواح من الخسائر 
ومبـــادئ  الجهوزيـــة  معرفـــة  يتـــم  حيـــن 
إلـــى  المســـاعدة  لتقديـــم  االنحيـــاز  عـــدم 
المصابيـــن في الحوادث بغـــض النظر عن 
الديـــن والجنـــس والعـــرق واأليدولوجيـــا، 
وذلك لغـــرس مفاهيم مســـاعدة اآلخرين، 
مشـــيرة إلى أن معرفة تقنيات التعامل مع 
اإلســـعافات األوليـــة تنعكـــس إيجابا على 

المجتمـــع من خـــالل رفع الوعـــي لكل فئة 
عمريـــة، وشـــعار هـــذا العـــام “التعليم مدى 
الحيـــاة لجميع المراحـــل” بهدف رفع وعي 
األطفـــال والبالغيـــن وكل مرحلـــة عمريـــة 
للتعامـــل مـــع اإلســـعافات بحســـب النظـــم 

والمهارات الجديدة للمسعف.
وقالـــت عبـــدهللا إن لـــدى جمعيـــة الهـــالل 
األحمـــر البحرينـــي اهتمامـــا بجميـــع فئات 
المجتمع، حيث تم خالل فصل الصيف هذا 
العـــام الجـــاري تدريب 30 طفـــال أعمارهم 
مـــن 12 ســـنة ولغايـــة 17 ســـنة للتعامـــل 
مـــع اإلســـعافات األولية واإلنعـــاش القلبي 
وفـــق أهـــداف منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
الفتـــة إلـــى وجود دراســـات علميـــة تحث 
علـــى تدريب وتأهيل األفـــراد من عمر 12 
ســـنة كمســـعفين لديهم القدرة الجسمانية 
لتقديـــم المســـاعدة والضغطـــات الصدرية 
بمســـتوى جيد، حيث ســـتقدم المجموعة 
العربية لإلنعاش القلبي التي تندرج تحت 
الصليـــب والهالل األحمر ومنظمات “ألكو” 
والصحـــة العالميـــة فـــي يـــوم 19 أكتوبـــر 
المقبـــل مناقشـــة ســـيتم بثها حـــول العالم 
بمشـــاركة “الهـــالل األحمـــر البحريني” عن 
التعامـــل مع اإلنعاش القلبـــي، وذلك ضمن 
توجيهات منظمـــة الصحة العالمية لتعليم 
الفئـــات العمريـــة الصغيرة والناشـــئة على 
التعامـــل مـــع اإلســـعافات األوليـــة، بهـــدف 
بث الحمـــاس للتطوع وتقديم المســـاعدة 

الصحية لآلخرين. 
ومـــن أهـــداف جلســـة المناقشـــة تشـــجيع 
ســـنة   17 حتـــى   12 مـــن  العمريـــة  الفئـــة 
لتأهيلهـــم  اإلدراكيـــة  المهـــارات  وتأهيـــل 
لدخول مجال التمريض والطب مستقباًل، 
وزرع الثقـــة بالنفس وروح المبادرات قبل 

دخولهم الجامعات الطبية.

ولفتت عبدهللا إلـــى وجود توجه وتعاون 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  بيـــن  مشـــترك 
البحريني ووزارة التربية والتعليم لتنمية 
مهـــارات التعامـــل فـــي مجال اإلســـعافات 
األولية بالمدارس، حيث ســـبق تدريب 60 
طالبـــا مـــن 7 مـــدارس للتعامل مـــع مجال 
اإلســـعافات األولية، كما تم تقديم دورات 
الـــوزارات  موظفـــي  مـــن  لعـــدد  تأهيليـــة 
والمطـــار علـــى اإلســـعافات األوليـــة وفـــق 
المنهـــج األميركي المعتمـــد من قبل الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية “نهرا”.
وذكـــرت عبـــدهللا أنه خـــالل الـ 7 ســـنوات 
الماضيـــة كان هنـــاك تعـــاون مشـــترك بين 
“الهـــالل األحمـــر” ووزارة العمـــل من خالل 
المنـــح االجتماعيـــة لدعـــم وتأهيـــل ربات 
دور  إشـــراف  علـــى  والقائميـــن  البيـــوت 
العبـــادة ومراكز تمكين الشـــباب من خالل 
برنامج تأهيل المجتمع لخلق مســـعف في 
كل بيـــت ومنطقـــة، بهـــدف رفـــع مســـتوى 
جهوزية المســـعفين للتعامل مـــع الحاالت 

الطارئة في المنازل والمناطق.
وعـــن تفاصيـــل مشـــروع تأهيل المســـعف 
الصغير، قالت: يتم تأهيل األطفال لتعليم 
واالتصـــال  األوليـــة  اإلســـعافات  مبـــادئ 
بالطـــوارئ، وكيفيـــة التعامل مـــع الجروح 
البسيطة ونزيف األنف والنزيف والكسور 
واإلنعـــاش  اإلغمـــاء  وحـــاالت  والحـــروق 
القلبي، وذلك خالل دورة تعليمية تســـتمر 

لمدة 3 أيام.

إسعافات بالمدارس 

بـــدوره، أكـــد الكابتـــن المحاضـــر الدولـــي 
األوليـــة  لإلســـعافات  المدربيـــن  مـــدرب 
والطوارئ حسن النعيمي حاجة المجتمع 

لمزيد من التثقيف في مجال اإلســـعافات 
األوليـــة من خـــالل نشـــر الوعـــي وتقديم 
المجتمعيـــة  بالشـــراكة  المحاضـــرات 
للوصـــول إلى األهـــداف الســـامية لمعرفة 
الغـــرق  مـــن  النـــاس  أروح  إنقـــاذ  كيفيـــة 
والحـــوادث والســـكتات القلبيـــة، مشـــدًدا 
علـــى ضرورة االســـتمرار في رفـــع الوعي 
المجتمعـــي لـــكل الفئـــات العمريـــة بأهمية 
اإلســـعافات األوليـــة والتعامـــل مع حاالت 
الطـــوارئ المنزليـــة وغيرها، فـــكل الفئات 
وتثقيفهـــا  تأهيلهـــا  باإلمـــكان  العمريـــة 
للتعامـــل مع اإلســـعافات األولية بما فيهم 
الفئـــة العمرية من كبـــار المواطنين وذوي 

الهمم.
وقال النعيمي: هناك طموح لدى المدربين 
المعتمديـــن إلدخـــال اإلســـعافات األوليـــة 
كمادة علمية في المدارس بهدف التعامل 
النزيـــف وإصابـــات  مـــع حـــاالت  العاجـــل 
المالعـــب، مضيًفا أن هناك ضرورة لتعليم 
بأهميـــة  الســـياقة  يتعلـــم  مـــن  وتثقيـــف 
مفاهيـــم  وتكريـــس  األوليـــة  اإلســـعافات 
التعامـــل مع إصابـــات الحوادث من خالل 
الخضـــوع لـــدورة وامتحـــان بالتزامن مع 
امتحـــان قيـــادة المركبـــات، مشـــدًدا فـــي 
ذات الوقـــت علـــى أهميـــة وضـــع حقيبـــة 
اإلســـعافات األولية في السيارة والمنازل 
لتوفير مســـتلزمات اإلسعافات األساسية 
األوليـــة الســـتخدامها العاجـــل عند وجود 

أي حادث ال قدر هللا.
وشـــدد النعيمـــي علـــى ضرورة المشـــاركة 
التـــي  األوليـــة  اإلســـعافات  دورات  فـــي 
تقـــام تحـــت إشـــراف مدربيـــن معتمديـــن 
ذوي خبـــرة طويلـــة فـــي مجـــال اإلنقـــاذ، 
مشـــيًرا إلـــى وجـــود دورات وورش عمـــل 
تقـــام فـــي مختلـــف المناطـــق أمـــا بشـــكل 

مجانـــي أو بأســـعار رمزية ألجل الحصول 
علـــى رخصـــة صالحـــة لمـــدة عاميـــن في 
زاد  فكلمـــا  األوليـــة،  اإلســـعافات  مجـــال 
وعـــي المجتمع مـــن خالل المشـــاركة في 
دورات اإلسعافات األولية زاد عدد الفرق 
اإلســـعافية فـــي مختلـــف مناطـــق البـــالد 

تطبيًقا لشعار “مًعا إلنقاذ الحياة”.

مبادرات عدة

وقال مدرب اإلســـعافات األولية المسعف 
مبـــادرة  هنـــاك  رمضـــان:  هانـــي  الدولـــي 
قديمـــة متجـــددة لصنـــع مســـعف في كل 
منزل من خالل إقامة الدورات التدريبية 
وورش العمل بهدف تعليم الناس للتعامل 
المصـــاب  وإنقـــاد  الطارئـــة  الحـــاالت  مـــع 
منـــذ أول ثانيـــة، فالدقيقـــة األولـــى تعتبر 
مهمـــة جًدا إلنقاذ حيـــاة المصاب إن وجد 
المســـعف، األمر الذي يســـاهم فـــي اإلنقاذ 
قبـــل وصول ســـيارة اإلســـعاف، الفًتا إلى 
أن مهمة المســـعف األولي تتطلب تطبيق 
المعلومـــات المتقنـــة مـــن خـــالل تطبيـــق 

مبادئ اإلسعافات األولية.
ولفـــت رمضـــان إلـــى أن المســـعف الذكـــي 
الدقيقـــة  المعلومـــات  تقديـــم  يســـتطيع 
للتعامـــل العاجـــل في حال وجـــود حادث 

طريق أو إصابات نزيف وإنقاذ غريق.
ودعا رمضـــان إلدخال تعليم اإلســـعافات 
مناهـــج  ضمـــن  علميـــة  كمـــادة  األوليـــة 
المـــدارس أو تأهيـــل طلبـــة المـــدارس من 
خالل الـــدورات التدريبيـــة وورش العمل 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة بتدريب 
الوقـــت  ذات  فـــي  مطالًبـــا  المســـعفين، 
بتخصيـــص دروس تعليميـــة عبر شاشـــة 
األجهـــزة  ومختلـــف  البحريـــن  تلفزيـــون 
المســـموعة والمرئيـــة مـــن خـــالل تقديـــم 
مـــع  بالتعامـــل  النـــاس  لتثقيـــف  شـــرح 
الحـــوادث كمســـعفين، حيث هنـــاك حاجة 
ماسة لمشـــروع إعالمي للنهوض بالوعي 
عـــروض  تقديـــم  خـــالل  مـــن  اإلســـعافي 
األفـــالم القصيرة أو مسلســـالت الكارتون 
اإلســـعافات  مبـــادئ  لترســـيخ  لألطفـــال 

األولية لكل فرد.
الدوليـــة  المؤسســـات  أن  وذكـــر رمضـــان 
كالصليـــب والهـــالل األحمـــر وجهـــت إلـــى 
أهميـــة توعية الناشـــئة وطلبـــة المدارس 
إلـــى  للوصـــول  تهيئتهـــم  خـــالل  مـــن 
األهداف الســـامية إلنقاذ أرواح المصابين 

ومساعدتهم.
وعـــن الـــدورات التدريبيـــة فـــي المجتمع 
قـــال رمضـــان: فـــي آخـــر 3 ســـنوات تـــم 
تشـــكيل فريق “نبض الحيـــاة” لزيارة عدد 
مـــن المـــدارس وتثقيف المعلميـــن بأهمية 
الصحة المدرسية إضافة لتثقيف عدد من 
الطلبـــة، كما قـــدم الفريـــق دورات وورش 
عمـــل إلى عـــدد مـــن دور العبـــادة والمآتم 

والحسينيات في مواسم عاشوراء. 
وشـــدد على أهمية رفع الوعي اإلســـعافي 
فـــي جميـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني 
والجمعيات الخيرية، إلشراك المتطوعين 
في المجتمع كمســـعفين من خالل تطبيق 
النظريـــات العلميـــة والعمليـــة فـــي مجال 

اإلنقاذ وتفعيل دور المسعف.

إدخال اإلسعافات في المناهج يرفع الجهوزية للتعامل مع الحاالت الطارئة
تأهيل 3000 من مشرفي ومعلمي التربية البدنية ليكونوا مسعفين... مختصون لـ “^”:

محمد نجمهاني رمضانحسن النعيمي

البحرين تتصدر عالمًيا بإحراز لقب المعلم الخبير من “مايكروسوفت”
تصدرت مملكة البحرين دول العالم في معدل حصول معلميها 
علـــى لقب المعلم الخبير من شـــركة مايكروســـوفت العالمية، إذ 
نـــال ما يقـــارب 3 آالف معلم ومعلمة بالمـــدارس الحكومية هذا 

اللقب للعام 2022/ 2023.
وبهذه المناسبة، هنأت وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات 
واإلســـتراتيجيات واألداء نـــوال الخاطـــر المعلميـــن علـــى هـــذا 

اإلنجـــاز الجديـــد الذي ُيشـــكل دليـــاًل قاطًعا على تطـــور العملية 
التعليمية في مملكة البحرين وتقدمها.

وأثنـــت الخاطـــر على تميـــز المعلميـــن الخبراء وشـــغفهم العالي 
بدمج أدوات وتقنيات مايكروسوفت الحديثة، لتطوير وتجويد 
عملية التعليم بشـــكل مستمر، وترســـيخ مبادئ المشاركة ونشر 
العلـــم والخبرة لبقيـــة زمالئهـــم، والتمتع بالريـــادة والتغيير إلى 

األفضل.
ويمكـــن االطـــالع علـــى أســـماء المعلميـــن الخبراء مـــن موقع 
 ،)MICROSOFT LEARN EDUCATOR CENTER(
en- /docs.microsoft.com / /:https( :علـــى الرابـــط التالـــي
microsoft- /programs /educator-center /learn /gb

.)expert /educator

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نوال الخاطر

حسن عبدالرسول

بواقع 3 آالف من المعلمين



حكمت المحكمة الصغرى الخامسة بحبس خليجي 3 أشهر مع إيقاف العقوبة وغرامة قدرها 500 دينار إلدخاله مادة الُقنَّب المملكة 
واعترافه بتعاطيها. 

المتهم  أن  فــي  الــوقــائــع  وتتحصل 
شاب خليجي كان يدرس بالواليات 
المتحدة األميركية، وكان يعاني من 
أالم بالرأس وصداع نصفي، فوصف 
ـــب كــعــاج  ــُقـــنَّ ــادة الـ ــ ــه الــطــبــيــب مـ لـ
األلــم واالســتــرخــاء، وكــان  لتخفيف 
يستخدمها كعاج له مدة وجوده في 
أميركا كون الوالية التي يقطن فيه 
كعاج  المادة  هــذه  استخدام  تجيز 
ــان يــشــتــريــهــا مــن الــصــيــدلــيــات  إذ كـ
بــوصــفــة طــبــيــة، وشــــاء الـــقـــدر بعد 
فــتــرة مــن رجــوعــة إلـــى بــلــده عــودة 
بها  للعاج  له مجددا، فرجع  المرض 
السجائر،  فــي  تدخينها  طــريــق  عــن 
وفي إحدى زياراته لمملكة البحرين 
نسي بعض لفات السجائر الممزوجة 
بمادة الُقنَّب في سيارته وبالتالي تم 
استيقافه من قبل موظفي الجمارك 
مركبته  وتفتيش  فهد،  الملك  بجسر 
عن طريق التفتيش الروتيني، إذ تم 
بمادة  محشوة  سجائر   6 اكــتــشــاف 
ورقية  مــنــاديــل  فــي  ملفوفة  داكــنــة 
المقعد الخلفي في  وموضوعة على 
طريق  عــن  تفتيشه  وبعد  الــســيــارة، 
تفتيشه  وإعــادة  الروتيني  التفتيش 
وجــود  تبين  التفتيش  كلب  بجلب 
ــادة تــســتــدعــي الــفــحــص والــتــأكــد  مــ
وبالتالي  الجمارك  مأموري  قبل  من 
قـــامـــوا بـــســـؤال صـــاحـــب الــســيــارة 

والتحريز عن السجائر وتحويله من 
للمباحث واألدلة  العامة  قبل اإلدارة 
التخاذ  العامة  النيابة  إلــى  الجنائية 

الازم.
إليه  نسب  بما  المتهم  اعــتــرف  وقــد 
وأقر بأنه يتعاطى هذه المادة للعاج 
السيارة  في  َنِسَيها  وأنــه  مرضه  من 

دون قصد إدخالها المملكة.
وترافع موكل المدعى عليه المحامي 

محمد الحايكي في المحكمة 
لبيان  الخامسة  الصغرى 

المتهم  تعاطي  ماهية 
ــارة  ــيـ ــسـ ــب الـ ــاحــ صــ

الــــــــمــــــــواد  وأن 
الــمــســتــخــدمــة ال 
تــــعــــدو كــونــهــا 
لـــاســـتـــخـــدام 
الـــشـــخـــصـــي 
الــــعــــاجــــي 
ــت  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ولـ
غــرض  ألي 
وأن  آخــــــر 
قد  المتهم 
في  نسيها 
ــه  ــ ــت ــ ــب ــ ــرك مــ
وأنه يتعالج 

ــا بــهــا  ــقــ ــ ــاب ســ
بوصفة طبية 

حـــيـــنـــمـــا كــــان 
فــــي الــــواليــــات 

الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة 
األميركية.

ــمـــس الــحــايــكــي  ــتـ والـ
كون  السريعة  المحاكمة 

ــّرًا،  ــ ــق ــ الــمــتــهــم مــعــتــرفــًا وُم
 3 بحبسه  المحكمة  فحكمت 

وغرامة  العقوبة  إيــقــاف  مــع  أشهر 
قدرها 500 دينار.

تغريم خليجي َنِسَي سيجارة ممزوجة بالحشيش في سيارته
يستخدم الُقنَّب لعالج آالم الصداع بأميركا... والمحكمة تأمر بحبسه مع وقف التنفيذ

موظفو الجمارك بجسر الملك فهد استوقفوا سيارته عن طريق التفتيش الروتيني
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المحامي محمد الحايكي 

الثانية  الــجــنــائــيــة  الــكــبــرى  حكمت 
من  إليه  نسب  مما  شخص  بــبــراءة 
إتــهــام فــي قضية إصـــدار شيك من 

دون رصيد.
أن  فــي  الــدعــوى  وقــائــع  وتتحصل 
المتهم  إلــى  أسندت  العامة  النيابة 
ــه فــي غــضــون يناير  الــمــســتــأنــف أنـ
من  شيكًا  نية  بسوء  أعطى   2019
المسحوب  البحرينية  البنوك  أحــد 
أول  محكمة  قــضــت  حــيــث  عليها، 
نهاية  جلسة  فــي  حــضــوري  ــة  درجـ
المستأنف  بمعاقبة   2021 يــولــيــو 
بالحبس لمدة 3 أشهر وأمرت بوقف 
 3 ــمــدة  ل فــي حــقــه  الــعــقــوبــة  تنفيذ 

سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
ــال مـــحـــامـــي الــمــســتــأنــف عــمــر  ــ ــ وق
لدى  لــم يـــاِق الحكم قــبــوالً  الــعــمــر: 
الــمــســتــأنــف، فــقــمــت بــالــطــعــن على 
المحكمة  أمــام  باالستئناف  الحكم 
الــكــبــرى الــجــنــائــيــة الــثــانــيــة وكــانــت 
على  الرئيسة  طعنه  أسباب  تنصب 
مزور  الــدعــوى  موضوع  الشيك  أن 

التوقيع.
التحقيق  انتهاء  بعد  أنــه  ــح  وأوضـ
والــتــزويــر  التزييف  خبير  عــن  ورد 
تــقــريــر بخصوص  الــعــامــة  بــالــنــيــابــة 
في  خلص  والــذي  بالتزوير،  الطعن 
الــتــوقــيــع  أن  إلـــى  ــعــامــة  ال نتيجته 

الــدعــوى  مــوضــوع  للشيك  الــمــذيــل 
المستأنف،  توقيعات  عــن  يختلف 
عليها  مــزورة  توقيعات  أنها  وتبين 
الصحيحة،  توقيعاتها  ألحــد  تقليد 
وتأسيسًا على ذلك قضت المحكمة 
إدانته  الذي سبق  المستأنف  ببراءة 
لم  أول درجــــــة، حــيــث  ــي حــكــم  فـ
التي  األدلـــة  ــى  إل المحكمة  تطمئن 
استند إليها حكم محكمة أول درجة 

في اإلدانة.

توقيع مزور في شيك كاد يقود شخصًا خلف القضبان
خبير التزييف بالنيابة ينصف المتهم... ومحكمة االستئناف تنقض حكم الحبس

المحامي عمر العمر 



الشـــيخ  األشـــغال  وزارة  وكيـــل  أفـــاد 
مشـــعل بن محمـــد آل خليفة بأن مجلس 
أرســـى  قـــد  والمزايـــدات  المناقصـــات 
خالل شـــهر يوليو الماضـــي 16 مناقصة 
لوزارة األشـــغال بلغت قيمتها اإلجمالية 

7,235,943 دينارا.
وأضاف وكيل األشـــغال أن المشروعات 
التـــي تمـــت ترســـيتها شـــملت قطاعـــات 
الصـــرف  )الطـــرق،  المختلفـــة  الـــوزارة 

الصحي، البناء والصيانة(. 
وتأتـــي هـــذه المشـــروعات ضمـــن خطـــة 
الـــوزارة لتنفيـــذ برنامـــج الحكومة الذي 
يولي مشـــروعات تطوير البنية التحتية 

كل االهتمام.
وأوضح الشيخ مشـــعل أنه تمت ترسية 
)3( مناقصات لمشـــروعات قطاع الطرق 
بتكلفة بلغت 862,360 دينارا، وكان من 
أبرزها إنشـــاء مداخل ومواقف سيارات 
إلـــى الواجهة البحرية فـــي قرية كرزكان 
بمجمـــع 1027 وكذلـــك مشـــروع رصـــف 
الطريـــق رقم 107 والطرق المحيطة في 
مجمـــع 901 فـــي منطقـــة الرفـــاع بقيمة 

220,607 دينار.
وفيما يتعلق بمشـــروعات قطاع الصرف 
الصحـــي، أشـــار وكيـــل وزارة األشـــغال 
أنـــه تـــم ترســـية )4( مشـــروعات بتكلفـــة 
مـــن  وكان  دنانيـــر،   3,722,404 بلغـــت 

أبرزهـــا مشـــروع توصيل شـــبكة الصرف 
بمجمـــع  الـــزالق  منطقـــة  فـــي  الصحـــي 
1056 ومشـــروع توصيل شبكة الصرف 
الصحي في منطقـــة مدينة حمد بمجمع 
1205، باإلضافة إلى مشروع بناء الخط 
الرئيـــس لخفـــض األعبـــاء الهيدروليكية 
على شـــبكة الصرف الصحي في منطقة 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وكذلـــك  ســـند، 
مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحي 

في منطقة البسيتين، مجمع 228.
وأردف أنـــه تمـــت ترســـية )9( مناقصات 
والصيانـــة  البنـــاء  قطـــاع  لمشـــروعات 
 2,651,179 بلغـــت  إجماليـــة  وبتكلفـــة 
دينـــارا، مـــن أبرزهـــا مشـــروعات ألعمال 
الصيانة الشـــاملة لـ 15 مدرسة حكومية 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكـــة، منها 
مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات، 
مدرســـة بوري االبتدائية للبنات، مدرسة 
مدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة  المنهـــل 
طليطلة االبتدائية للبنات، مدرسة االمام 
مالك بن أنس االبتدائية للبنين ومدرسة 

جو االبتدائية اإلعدادية للبنين.
طـــرح  تـــم  التـــي  المشـــروعات  وعـــن 
مناقصاتهـــا خالل شـــهر يوليـــو الماضي، 
أكـــد وكيـــل وزارة األشـــغال أنـــه ُطرحت 
)11( مناقصة بقيمـــة 4,533,490 دينارا، 
موضحـــا  الـــوزارة،  قطاعـــات  لمختلـــف 

أنه تم طـــرح )3( مناقصات لمشـــروعات 
قطـــاع الصـــرف الصحـــي ومـــن أبرزهـــا 
إنشـــاء شـــبكة صرف صحـــي فرعية في 
ويشـــمل   254 بمجمـــع  قاللـــي  منطقـــة 
المشـــروع توصيل شـــبكة صرف صحي 
ومشـــروع  عقـــارا،   70 لخدمـــة  جديـــدة 
فـــي  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة  إنشـــاء 
منطقـــة واحـــات المحـــرق بمجمـــع 255 
حيث يشـــمل المشـــروع توصيل شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي جديـــدة لخدمـــة 292 

عقارا بالمنطقة.
وتابـــع الشـــيخ مشـــعل بأنه تم طـــرح )8( 
البنـــاء  قطـــاع  لمشـــروعات  مناقصـــات 

مشـــروعات  أبرزهـــا  مـــن  والصيانـــة، 
مـــدارس   10 لعـــدد  الشـــاملة  الصيانـــة 
الرفـــاع  مدرســـة  هـــي  منهـــا  حكوميـــة 
مدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة  الشـــرقي 
الفارابـــي االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن، 
مدرســـة ســـند اإلبتدائية للبنين، مدرسة 
عالي اإلبتدائية للبنات، مدرســـة الخليج 
العربي االبتدائية للبنات، مدرســـة الديه 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنـــات، مدرســـة 
مدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة  الســـنابس 
أم القـــرى االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنات، 
للبنـــات  االبتدائيـــة  البســـيتين  مدرســـة 

ومدرسة البسيتين االبتدائية للبنين.

استقبل رئيس األمن العام الفريق طارق 
الحسن، الرائد محمد ثابت الشروقي من 
قيادة خفر الســـواحل، بمناسبة اجتيازه 
دورة األركان البحريـــة مـــن كلية الحرب 

البحرية الباكستانية.
األمـــن  رئيـــس  تســـلم  اللقـــاء،  وخـــالل 
العام نســـخة من رســـالة التخرج بعنوان 
فـــي  األمنيـــة  والتحديـــات  )التهديـــدات 
الرائـــد  هنـــأ  حيـــث  العربـــي(،  الخليـــج 
محمد الشـــروقي، مشـــيدًا بالجهود التي 
بذلهـــا الجتيـــاز الدورة والتـــي تعكس ما 

يتمتـــع بـــه منتســـبو وزارة الداخليـــة من 
كفـــاءة وانضبـــاط فـــي األداء، فـــي ظـــل 
مـــا يحظـــون به مـــن دعم ومســـاندة من 
وزيـــر الداخلية وفي إطار إســـتراتيجية 

التطوير والتحديث المعمول بها.
وأكد رئيس األمن العام أهمية االستمرار 
فـــي التحصيل العلمي لمنتســـبي الوزارة 
مما يســـهم في صقل قدراتهم وينعكس 
إيجابـــًا على واقع العمـــل األمني، متمنيًا 
مســـيرته  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لـــه 

العلمية والعملية.

شـــهد العميـــد جاســـم الغتـــم قائـــد خفـــر 
الســـواحل تخريـــج دورة قـــادة الزوارق 
الســـريعة الرابعـــة للضبـــاط والتي نظمها 
جنـــاح التدريـــب البحـــري بقيـــادة خفـــر 
الســـواحل بالتعـــاون مع خفر الســـواحل 

األميركي.
وبهذه المناسبة، أشاد قائد خفر السواحل 
واألداء  للمشـــاركين  العالـــي  بالمســـتوى 
الـــذي ظهر بـــه خريجو الـــدورة، موضحًا 
أن هذه البرامج تعتبر جزءًا رئيســـيًا في 
إســـتراتيجية التطويـــر والتحديث التي 
أطلقها وزير الداخليـــة وتحظى بمتابعة 
رئيـــس األمـــن العـــام والتـــي تهـــدف إلى 

االرتقاء بخفر السواحل وتطويرها.
محاضـــرات  علـــى  الـــدورة  واشـــتملت 
نظريـــة وتدريبـــات عمليـــة علـــى كيفيـــة 
قيادة واستخدام الزوارق، باإلضافة إلى 
تطبيقـــات علـــى التدريبـــات البحرية من 
خالل اســـتخدام الدوريات البحرية في 
الفترتيـــن النهارية والليلـــة؛ وذلك بهدف 
تهيئة المتدربين على كيفية التعامل مع 

البحر في مختلف الظروف.
خفـــر  قائـــد  قـــام  الحفـــل،  نهايـــة  وفـــي 
علـــى  الشـــهادات  بتوزيـــع  الســـواحل 
التوفيـــق  للجميـــع  متمنيـــًا  الخريجيـــن، 

والنجاح.
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فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  التقـــى 
برازيليا، بدر عباس الحليبي، السيناتور 
مجلـــس  عضـــو  فـــال،  دو  ماركـــوس 
الشـــيوخ االتحادي بجمهوريـــة البرازيل 

االتحادية.
وخالل اللقاء، أعرب الســـفير عن شكره 
وتقديره للسيناتور على جهوده الكبيرة 
االتحـــادي  الشـــيوخ  مجلـــس  إلقـــرار 
البرازيلي مجموعـــة الصداقة البرلمانية 

البحرينية - البرازيلية، متطلًعا لمواصلة 
تكثيـــف التعاون بين البلدين الصديقين 
يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

المصالح المشتركة.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
عالقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة البرازيـــل 
االتحادية، ومناقشـــة أهم الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

تكثيف التعاون بين البحرين والبرازيل

إبراهيم النهام

local@albiladpress.com
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لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أشـــاد 
بـــدر  االتحاديـــة،  البرازيـــل  جمهوريـــة 
عبـــاس الحليبـــي،  بالقـــرار الصـــادر مـــن 
مجلـــس النـــواب البرازيلي في جلســـته 
المنعقدة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم 
بإنشـــاء مجموعـــة الصداقـــة البرلمانيـــة 
البحرينيـــة البرازيلية، مؤكًدا أن إنشـــاء 
هـــذه المجموعة يأتي فـــي إطار حرص 
توطيـــد  علـــى  الصديقيـــن  البلديـــن 
العالقـــات الثنائيـــة في شـــتى المجاالت 
وتحقيق مزيد مـــن التقارب بين مملكة 
البحرين وجمهورية البرازيل االتحادية 

على مختلف المستويات.
وأكـــد الحليبـــي اعتزاز مملكـــة البحرين 
التـــي  المتميـــزة  الصداقـــة  بعالقـــات 
تجمع بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
البرازيـــل االتحادية، في ظل ما تحظى 
به مـــن رعايـــة واهتمام من ملـــك البالد 
الُمعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس جمهوريـــة 
البرازيل االتحادية، جايير بولســـونارو، 
ومـــا وصلـــت إليه مـــن مســـتوى متقدم 
بعد الزيارة األولى التي قام بها الرئيس 
البرازيلـــي لمملكـــة البحرين فـــي الفترة 

17-16 مـــن شـــهر نوفمبـــر 2021 ، بنـــاء 
صاحـــب  مـــن  الكريمـــة  الدعـــوة  علـــى 
الجاللـــة الملـــك الُمعظم، والتي شـــكلت 
مرحلـــة جديدة فـــي العالقـــات الثنائية 
شـــتى  علـــى  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 

األصعدة.
وأعـــرب الســـفير عـــن تطلعه بـــأن تقوم 
مجموعة الصداقة البحرينية البرازيلية 
بدور بارز في اســـتثمار الفرص المتاحة 
لتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن، 
والتجاريـــة  والسياســـية  البرلمانيـــة 
والثقافية  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
وغيرها، بما يسهم في تحقيق المصالح 

المشتركة وفق األهداف المنشودة.

الحليبي يشيد بإنشاء مجموعة 
الصداقة البرلمانية البحرينية البرازيلية

دراجات “الدليفري”... رعب يهدد السواق والمشاة

“األشغال”: ترسية 16 مناقصة بـ 7.2 مليون دينار

منتسبو “الداخلية” يتمتعون بالكفاءة

تدريبات عملية على كيفية قيادة واستخدام الزوارق

تتضمن قطاعات الطرق وشبكات الصرف الصحي وصيانة المدارس

مؤكداً أهمية االستمرار في التحصيل العلمي... رئيس األمن العام:

قائد خفر السواحل يشهد تخريج دورة قادة الزوارق السريعة الرابعة للضباط

طالـــب مواطنـــون عبـــر “البـــالد” الجهـــات 
للقيـــادة  نهائـــي  حـــل  لوضـــع  المختصـــة 
عمـــال  بهـــا  يتســـبب  التـــي  الفوضويـــة 
التوصيل الذين يقودون الدراجات النارية 
الصغيرة، موضحين بأنهم حولوا الشوارع 
لمنطقة غير آمنة ال للسيارات األخرى، وال 

للمشاة.
وأشـــار خالد الصيادي إلى أن أعداد عمال 
توصيـــل األغذية تزايدت بشـــكل ملحوظ 
بفتـــرة الجائحـــة، وهـــو مـــا أوجـــد كثيرين 
منهـــم فـــي الشـــوارع بالليـــل والنهـــار، لكن 
اإلشكالية -والحديث للصيادي- تكمن في 
سلوكياتهم السيئة جدًا في القيادة، وكأن 

ال أحد غيرهم في الشارع.
عمـــال  خـــروج  أن  الصيـــادي  وأوضـــح 
التوصيل المفاجئ من الشـــوارع والمنافذ 
الجانبية، وعدم اهتمامهم بقوانين المرور، 
أو احترام الســـائقين، قد يتسبب بحدوث 

حوادث مميتة بسبب إهمال فردي.
بـــدوره، قـــال مفتـــاح رجـــب إن األحيـــاء 
القديمـــة، ومنهـــا المحـــرق تعانـــي األمرين 

جـــراء اإلزعـــاج والفوضـــى العارمـــة التي 
يتســـبب بها عمال التوصيل والتي حولت 
حيـــاة النـــاس إلى جحيـــم؛ بســـبب تجاوز 
القوانيـــن المروريـــة مـــن حيـــث الســـرعة 
الفائقـــة، ودخولهم المباغت في الشـــوارع 
الرئيسية والفرعية، وتجاوزهم للسيارات 

بشكل عشوائي لسرعة توصيل الطلب.
يســـتخدمون  كثيريـــن  “إن  رجـــب  وتابـــع 
“الهرن” عند نقطة وصولهم بشـــكل متصل 
ومزعج جـــدًا، وال يهمهم الفتـــرة إن كانت 
مساء أو صباحًا، مستدركًا، يجب تهيئتهم 

القوانيـــن  الصحيـــح، وتعليمهـــم  بالشـــكل 
عملهـــم،  لممارســـة  األساســـية  المروريـــة 
داعيًا لتشـــديد الرقابـــة وتغليظ العقوبات 
بهذا الشـــأن؛ حفاظًا على المصلحة العامة، 
وعلى ســـالمة المواطنين والمقيمين على 

حد سواء”.
مـــن جهتـــه، قـــال نســـيم عبدالرحمـــن إن 
هنالك انفالتـــًا واضحًا من قبل العديد من 
ســـائقي توصيل األطعمة وغيرها؛ بســـبب 
اختـــالف ثقافـــات القيـــادة المروريـــة فـــي 
البحريـــن، والبلـــدان التـــي أتـــوا منها، وهو 

مـــا أوجد فجـــوة مزعجـــة ومؤرقـــة لبقية 
السائقين.

وأشـــار إلى أن الحـــوادث المرورية، واردة 
بعـــض  انضبـــاط  عـــدم  بســـبب  الحـــدوث 
سائقي توصيل األطعمة، وهو أمر يتطلب 
لفتة ســـريعة، وحاســـمة؛ ألن حيـــاة الناس 

أمر ال مزايدة فيه.
مـــن  كثيـــرًا  “بـــأن  عبدالرحمـــن  واختتـــم 
الدراجـــات الناريـــة لعمـــال التوصيـــل بـــال 
إضـــاءة خلفيـــة واضحـــة، وهـــو أمـــر قـــد 

يعرضهم للحوادث المرورية الخطرة”.

مفتاح رجب  خالد الصيادي
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قائد خفر السواحل يشهد تخريج دورة قادة الزوارق السريعة الرابعة للضباط
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رجل األعمال القعود يترشح للمرة الثانية بالبديع
الناخب سيختار الكفاءة على حساب أي اعتبارات أخرى بعيداً عن مجامالت االختيار

أبـــدى رجـــل األعمال خالد القعـــود رغبته بخوض غمار االنتخابـــات النيابية المقبلة 
فـــي الدائـــرة الثالثـــة بالمحافظـــة الشـــمالية، والتي تغطـــي مناطق مدينة ســـلمان، 

البديع، الجسرة والهملة.
وبيـــن القعـــود أنه اســـتطاع أن يحظى بقـــدر كبير من ثقة أبنـــاء الدائرة وأصواتهم 
فـــي انتخابـــات المجلس النيابي العام 2018، وهو ما أعطـــاه الحافز الكبير لخوض 

التجربة البرلمانية في هذا العام.
وأوضـــح أن خبرته السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصادية ودعمـــه لقضايا الدائرة 
جعلتـــه المترّشـــح األقـــرب للناخبيـــن، وظهر ذلـــك بوضوح فـــي الثقة التـــي منحها 
لـــه أبنـــاء الدائـــرة في انتخابـــات 2018 واســـتمرار تواصله معهم حتـــى اآلن حيث 
طالبـــه الكثيـــر من مواطنـــي ومواطنات الدائرة بالترشـــح للمجلـــس النيابي ليكون 
ممثًل حقيقيا لهم من أجل تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم التي لم تتحقق في الفترة 

السابقة.  وأكد القعود أن الناخب اليوم يمتلك خبرة في االختيار.
وقال “كلنا ثقة بأن الناخب سيختار الكفاءة على حساب أي اعتبارات أخرى بعيًدا 
عـــن مجامـــلت االختيار، والتي ستســـاهم فـــي تفعيـــل األدوات البرلمانية التي تم 

تجنب استخدامها في البرلمان السابق”.
وشـــدد علـــى أن الدائـــرة الثالثة في المحافظة الشـــمالية تحتاج لمن هـــو أكثر قرًبا 
مـــن المواطنيـــن واحتياجاتهم األساســـية، ومـــن هو على دراية تامـــة بما يفكر فيه 

الناخبون في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن طبيعة العمل بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية تتطلب تعاوًنا 
وثيقـــا بينهما للوصول إلى ما يحقق المصالـــح الوطنية العليا ومصلحة المواطنين 

وفق أسس ومبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكـــد أن لديـــه الكثيـــر من المبـــادرات التي ســـتخدم المملكـــة عمومـــا والمواطنين 

خصوصا، وذلك في مجاالت تتعلق بالرقابة والتشريع وتقديم الخدمات.
ورأى أنه ما يزال هنالك الكثير من المبادرات التي يمكن طرحها تحت قبة البرلمان 
لسد االحتياجات التشريعية والتطلع لتوضيح وإبراز الدور الرقابي للنائب وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطـــن البحرينـــي، منها على ســـبيل المثـــال ال الحصر تطوير 

مخرجات التعليـــم ومكافحة البطالة وتنمية الموارد االقتصادية وإعادة النظر 
في ملف التقاعد وغيرها من المســـائل التي ستســـاهم فـــي خفض العبء عن 

المواطنين واالرتقاء بمستوى معيشتهم. 
وشـــدد علـــى أن ملـــف العاطليـــن عـــن العمل واالســـكان وزيـــادة الرســـوم على 

الخدمات ســـتكون علـــى رأس الملفات التي سيســـتعرضها وســـيركز عليها في 
المجلـــس ألنهـــا تلمس قضايا الدائرة اليومية وكان طرًفا في حل بعضها وعلى 

درايـــة تامـــة بما يحتاجه أبســـط مواطـــن في الدائـــرة، وذلك بفضـــل تواصله 
الدائـــم وتأسيســـه لحلقات وصل بيـــن مختلف شـــرائح الدائرة من 

شباب وكبار السن في المنطقة، وتأسيس جسر للتلقي بين 
جميع أبناء الدائرة.

اختـــلف  علـــى  المواطنيـــن  وعـــي  بمســـتوى  وأشـــاد 
ونســـاء  رجـــال  مـــن  العمريـــة  وفئاتهـــم  طوائفهـــم 

وحســـن إدراكهـــم ألهميـــة اختيـــار ممثليهـــم فـــي 
للشـــخص  تصويتهـــم  وأن  النـــواب،  مجلـــس 

المناسب ســـيكون له انعكاساته اإليجابية الحًقا 
علـــى مختلـــف جوانـــب حياتهـــم بفضـــل العهد 
الزاهـــر لعاهل البـــلد المعظم صاحـــب الجللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

محرر الشؤون المحلية

الترشـــح  محفـــوظ  جعفـــر  يعتـــزم 
الســـابعة  الدائـــرة  عـــن  برلمانيـــا 
بمحافظة العاصمة في االنتخابات 
المقبلة 2022 للمساهمة في تطوير 
الوطـــن  يخـــدم  بمـــا  التشـــريعات 

والمواطن.
يذكـــر أن الدائـــرة تغطـــي جدعلـــي، 
جرداب والناصفة وتشـــغل مقعدها 
النائب زينـــب عبداألميـــر الحاصلة 
باالنتخابـــات  صوتـــا   3092 علـــى 

الماضية.
وترشـــح فيها لغايـــة اآلن في نفس 
الدائـــرة بجانـــب محفـــوظ كل من: 

سمانة حيدري، رباب شمسان، أمل 
محمد، ابتهاج خليفة، علي طاهري 

ومجدي النشيط.

محفوظ يترشح بدائرة زينب

وهــي  القــدم،  منــذ  األجيــال  توارثــه  الــذي  األبــدي  اإلرث  هــي  الصيــد  ^مهنــة 
ــر مــن خــال ممارســتها الغذاء الســمكي للجمهور، وتســعى الحكومة بســّن  مهنــة ُتوفَّ
القوانيــن للمحافظــة علــى المهنة وعدم العبث بالمخزون الســمكي بالمحيط البحري، 
فــإدارة الثــروة الســمكية بــوزارة شــؤون البلديــات والزراعــة تباشــر وضــع القوانيــن 
واالشــتراطات للصيــد مــن أجــل المحافظــة علــى الحيــاة البحريــة وضبــط التــوازن 
البيئــي بالبحــر، ويكــون ذلــك مــن خال الســيطرة على مواقــع المراعي الســمكية من 
أجــل التكاثــر الســمكي وعمل أحــواض للمراعي مع اســتزراع الســمك مثلما وجد في 

استزراع السبيطي بالمملكة. 

كمـــا يمكـــن توفيـــر أحـــواض اســـتزراعية 
الســـمكية  الثـــروة  إدارة  تحـــت  بالبحـــر 
وذلك لزيـــادة أعداد الســـمك، وقد عمدت 
للصيـــد  معينـــة  أوقـــات  بوضـــع  اإلدارة 
لبعض األصنـــاف مثل الروبيـــان والكنعد، 
وباإلمـــكان تطوير مهنـــة الصيد من خلل 
اســـتخدام الطرق الحديثة بالصيد وذلك 
وخفـــر  الســـمكية  الثـــروة  مـــع  بالتعـــاون 
السواحل في استخدام األسلوب األفضل 
والعالمـــي للصيـــد وذلـــك للمحافظـــة على 
البيئـــة البحريـــة، ويمكـــن وضـــع ذلـــك من 
خلل نشـــرات أو مشاهد توعوية تساهم 
في توعية المجتمع والتعرف على الطرق 

المعتمدة والحديثة بالصيد. 
والمطلوب مـــن محترفي المهنـــة والهواة 
استخدام تلك األســـاليب الحديثة للصيد 
والسعي إلى إعادة السمك الصغير للبحر، 
لحمايـــة الحياة البحريـــة وتكريس العمل 
على إبقاء المطلـــوب من الصيد هو نفس 
نســـبة البيـــع بالســـوق وال يجـــب الصيـــد 
بكثـــرة ومن ثم رمـــي الباقـــي بالبحر. كما 
بـــإدارة  الخاصـــة  بالقوانيـــن  االلتـــزام  إن 
الثـــروة الســـمكية تســـاعد علـــى التعـــاون 
بيـــن األطـــراف بأســـلوب يظهر جليـــًا في 

بعـــض  فـــي  بالصيـــد  العامـــة  المتغيـــرات 
المناطق. 

وقـــد لجـــأت بعض الشـــركات إلى دراســـة 
بالبحـــار،  المائيـــة  التيـــارات  ميكانيكيـــة 
وتوصلـــت إلى أن للمحافظـــة على الثروة 
علـــى  البحـــر  طغيـــان  وعـــدم  الســـمكية 
اليابســـة بوضع وإنزال أهرامات صخرية 
غيـــر مضـــرة بالبيئـــة تعمـــل علـــى توفيـــر 
البيئة المناســـبة لألسماك من أجل التكاثر 
مع القشـــريات، وكذلك تعمل على التقليل 
ف التربة،  من التيارات المائيـــة التي تجوِّ
الفتحـــات  مـــع  األهرامـــات  تلـــك  وتعمـــل 
الداخلية على عملية الدفان الطبيعية لما 
تحملـــه تلك التيارات مـــن أتربة تأتي من 

قعر البحار. 
وقد عمـــدت الحكومة إلى خلق محميات 
طبيعيـــة للمحافظـــة علـــى هـــذه الثروات 
مثل محمية دوحـــة عراد، محمية توبلي، 
وبعـــض الجـــزر التـــي تعتبـــر روعـــة مـــن 
الجمـــال بمملكـــة البحريـــن مثـــل جزيـــرة 
فوكلنـــد، قطعـــة جـــرادة، فشـــت العظـــم، 
وجزر حوار. وتعتبر هذه المناطق مراعي 
طيبـــة وممتازة لألســـماك لمـــا تحويه من 
أعشـــاب وطحالـــب تســـاهم فـــي إخـــراج 

مخزون ســـمكي طيب وسمين، وبإمكاننا 
جـــودة  خـــلل  مـــن  ذلـــك  علـــى  التعـــرف 
السمكة من تلك المناطق والسعر المرتفع 

لها لجودة المراعي. 
المحترفيـــن  الصياديـــن  أن جمعيـــة  كمـــا 
البحرينيـــة تعد الطريـــق األول في عملية 
تدريب وتأهيل الصياد البحريني لدخول 
يقومـــون  الصياديـــن  وجميـــع  البحـــر، 
بإعـــلم بعضهـــم عن المواقـــع المصرح بها 
قـــد  مخالفـــات  أي  لتجنـــب  والمحظـــورة 
تصـــدر فـــي حقهـــم. كمـــا أن ضبـــاط خفر 
الســـواحل يعملون على توجيه الصيادين 
وإعلمهـــم بـــكل جديـــد مـــن السياســـات 
الصيـــد  عمليـــة  ترتـــب  التـــي  واألنظمـــة 
المحلـــي بما يحفظ الثروات الطبيعية وال 

يهددها باإلنقاص. 
 ولتطويـــر مهنـــة الصيـــد بالبحريـــن يجب 
جلـــب المعـــدات واألدوات المصـــرح بهـــا 
دوليـــًا للصيـــد والتي تحافظ علـــى البيئة 
فـــي قاع البحـــر والمســـطحات المائية مع 

اعتمـــاد بعـــض الطـــرق التقليديـــة التي ال 
تضـــر بالبيئـــة، كمـــا أن جمعيـــة الصيادين 
خبـــرات  تمتلـــك  البحرينيـــة  المحترفيـــن 
فنيـــة وعملية كثيـــرة بإمكانهـــا صب تلك 
المعلومـــات فـــي أذهـــان األفـــراد المقبلين 
علـــى الصيد مـــن الهواة والذي سيســـاهم 
البحـــري  للصيـــد  محكمـــة  آليـــة  بوضـــع 
الجائـــر وجـــرف  الصيـــد  علـــى  والقضـــاء 

التربة وتدمير الشعب البحرية. 
ومن هذا المنطلق، بإمكان تمكين الدخول 
فـــي هـــذا المجال من خـــلل توفير الدعم 
المالي للـــدورات التدريبية للهواة وكذلك 

للنـــشء لتطوير مهاراتهـــم وتوفير البيئة 
الصالحـــة للتدريـــب، وإن البيئـــة البحرية 
الخبـــرات  ولكـــن  دراســـات  إلـــى  بحاجـــة 
الفنيـــة لـــدى الجمعيـــة هـــي التـــي تدعـــم 
التوجه العام بالدولة للمحافظة على هذه 

المهنة للمواطنين.
لـــدى  االجتماعـــي  النســـيج  يكمـــن  هنـــا 
موحـــد  كيـــان  تشـــكيل  مـــن  المواطنيـــن 
القـــدرة  لديـــه  مـــن  كل  لتمكيـــن  بالدولـــة 
والهواية للدخول في مهنة الصيد أو تعلم 
الصيـــد بفتـــح برامـــج تدريبيـــة من خلل 
جمعية الصياديـــن المحترفين البحرينية 

لصـــب المعلومات والخبرات من األعضاء 
فـــي المتدربيـــن الجـــدد، نعم هـــذه المهنة 
التـــي كانت ألهل البحرين ســـلفًا ومازالت 
بعض العوائل تمارس الصيد كجانب دعم 
لألســـرة، وعليـــه يقـــع علـــى عاتـــق الدولة 
وضع النظم واألســـس للبـــدء بهذه المهنة 
والمحافظـــة عليها فهي ال تقل أهمية عن 

أي مهنة أخرى بالدولة.

مشعل الذوادي

مترشح نيابي متوقع عن الدائرة السابعة 
بالمحافظة الجنوبية

مقترح بتدريب هواة الصيد لحماية البيئة البحرية
ً لجلب معدات مصرحة دولياً مع اعتماد الطرق التقليدية غير الضارة بيئيا

مشعل الذوادي 

يعتزم المحامي محمد الذوادي الترشح 
برلمانيا عن الدائرة العاشرة بالمحافظة 

الجنوبية باالنتخابات المقبلة.
ــا بــالــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة،  ــمــاًن وقـــال “إي
للعمل  وبــحــكــم وخــبــرتــي ومــمــارســتــي 
المقبلة  المرحلة  لكون  ونظًرا  القانوني، 
للمنظومة  عــصــريــا  تــطــويــرا  تــتــطــلــب 
ــتــشــريــعــيــة، بـــهـــدف دعــــم االقــتــصــاد  ال
للمواطنين،  الــرخــاء  وتحقيق  الوطني 
اعتزمت الترشح للمساهمة الفاعلة في 
الستقطاب  المجال  فتح  الثغرات،  سد 
التنمية،  بعجلة  الــدفــع  االســتــثــمــارات، 
ــن بــقــدر  ــواطـ ــمـ ــاد عـــن جــيــب الـ ــعـ ــتـ االبـ

العاطلين  مــلــفــات  وحــلــحــلــة  ــان،  ــكـ اإلمـ
ملفات  من  وغيرها  والصحة  واإلسكان 

مــهــمــة لــتــحــقــيــق الـــرخـــاء االقــتــصــادي 
المنشود تطبيًقا ألحكام الدستور”.

“البلد” بشأن تقييم  وأجــاب عن سؤال 
أرحــب  “ال  قــائــل  الــحــالــي  الــنــائــب  أداء 
بتقييم أي عضو من أعضاء البرلمان في 
الصحف أو مواقع التواصل االجتماعي، 
ألن التقييم الحقيقي يجب أن يكون من 
والمناصحة  االقــتــراع،  صناديق  خــلل 

واالقتراح والنقد البناء وجًها لوجه”. 
بالمحافظة  ــعــاشــرة  ال ــرة  ــدائـ الـ وتــضــم 
ــدر الــصــمــان،  ــقــريــن، أم جـ الــجــنــوبــيــة ال
حوار  جــزر  الشبك،  الرميثة،  الجسيرة، 
في  مقعدها  ويــشــغــل  الــبــحــريــن،  ودّرة 
الدوسري  النائب عيسى  الحالي  الوقت 

معاودا الترشح فيها بجانب الذوادي.

ال يرحب بتقييم عضو البرلمان في الصحف أو مواقع التواصل االجتماعي... الذوادي مرشح “الدرة”:

التقييم الحقيقي للنائب من خالل صناديق االقتراع

عيسى الدوسريمحمد الذوادي

جعفر محفوظ
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منال الشيخ

منال الشيخ

يذكــر أن خالــد القعود، متحــدث عالمي، رجــل أعمال، خبير استشــاري  «
لألعمــال التجاريــة وله رصيد خبــره يزيد عــن 25 عاًما كونــه انضم إلى 
العديد من المؤسســات والفعاليــات اإلقليمية والدوليــة كمتحدث أو 
إلدارتهــا بالقطــاع الخاص والحكومــي، باإلضافة إلى مشــاركته بأوراق 
بحثيــة في المؤتمــرات العالميــة.  إضافة إلى ذلك، القعود مؤســس 
ورئيــس مجلس إدارة مجموعة “القعود فاونديشــن”، شــركة القعود 
لريادة األعمال، الشــركة الدولية للقيادة واإلرشــاد، شــركة برنس إلدارة 
الفعاليات، شــركة “نتشــرل بايتس” وشــركة “بلنت قلوبــل” ومقرهم 
جميعــا بمملكة البحرين وهو أيًضا أحد مؤسســي شــركة صناع القرار 
العالمية في الكويت، والشــريك المؤســس لشــركة اتحــاد المدربين 
العالميــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة والمؤســس ورئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينية للمســؤولية االجتماعية في 
المملكــة، وعضو مجلــس إدارة اللجنــة الوطنيــة لمكافحة 
االتجار باألشــخاص وعضو مجلس إدارة اللجنة االستشارية 

العليا للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم.

بروفايل

ويمثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية  «
في الوقت الحالي النائب عبدالله الدوسري 

الذي نال 2409 أصوات باالنتخابات الماضية، 
ويعتزم الترشح فيها حالًيا حمد الدوسري، 

محمد الدوسري، علي المعمري وأماني 
النفيعي.

الدائرة

خالد 
القعود 
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̴̶̴̶̸̯̼́͆�̴̴̵̸̘͉̼̿̿
̡̬̤̯̝̫�̡̛̭̲�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˷˾˾˾˻˻�͂ͅ�̡̡̨̧̡̧̡̨̛̛̛̛̬̤̯̝̫̭̲̭̫̘̭̟̟̦̘̤̦̔̃�

̧̘̤̘̜̝̝�̡̛̩̮̤̚�̧̟̘̫̜̝�̧̫̝̬̭̘̮̫̘̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺̀˺˿˸̀˺�͂ͅ�̡̨̡̛̘̤̘̤̘̤̠̃̚˹˺̀˺̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̬̣̃�̘̫̭�̡̧̡̨̭̝̫̫�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˿˹˸˷˺˺�͂ͅ�̡̨̢̧̡̨̛̣̘̮̬̠̣̭̫̘̟̦̘̤̦̔̃�

̨̯̟̮̝�̨̡̨̧̩̫̞̝̬̬̘̤�̨̧̡̧̛̬̮̤̭̟�̧̘̜�̡̧̡̧̭̫̘̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̛̬̝̫̝̭̘̫̲

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˹˽˸˻˽˹�͂ͅ�̧̧̡̧̡̨̛̦̘̝̘̫̞̘̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̡̤̟̠̭̬�̨̟̘̤�̡̧̭̫̘̜̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˽˹˻˻˹�͂ͅ�̲̻̃̀̃˷˹˸̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̘̤̟̠̘̘̠�̨̟̫̮̩�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˸˸˹˹˹�͂ͅ�̴̴̴̶̼̹̺̻̻́͂̔̿́̃͂̀�

̬̮̤̚�̨̧̛̦̩̘̲��̛̬̃̃̃̚�̨̛̤̬̝̜�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̡̛̞̞̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˺˺˿˾̀�͂ͅ�̵̴̶̵̹͈͇̻̻̽͂͆̔͂̿̃͂̀̃�

̦̘̪�̴̸̦̼́ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̛̛̦̝̠̘̘̤�̡̞̭̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˸˼˼˼˻˾�͂ͅ�̡̧̡̨̛̦̘̪̦̘̫̝̟̦̘̤̦̔̃�

̨̠̫̘̚�̡̡̛̬̤̘̦�̨̡̛̬̝̭̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̪̮̫̘�̛̭̝̘̠̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˹˸˾˸˷�͂ͅ�̘̣˽˾˼˻˸̴̶̧̺̼̔̀̿̃͂̀�

̡̘̤̦̘̘̤�̡̨̧̬̭̘̭̝̫̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˺˺˺̀˹�͂ͅ�̨̡̨̛̞̘̤̘̠̜̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̢̦̘��̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˺˺̀˸˼�͂ͅ�̦̳̠˽˻̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̡̫̘̠̦̚�̨̦̠̘̦̦̝̜�̡̧̡̨̭̝̫̫�̨̡̨̧̛̜̝̫̘̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˹˹˻̀˽˸�͂ͅ�̨̡̡̦̠̘̦̦̝̜̫̘̠̦̚˷˺̡̨̛̞̝̟̦̘̤̦̔̃̚�

̨̦̠̘̦̝̜�̧̘̬̝̫�̘̠̦̝̜�̡̧̡̘̤̣̠̘̫̘�̡̟̘̳̂�̡̘̤̠̘̫̚�̄�˷̀˷˻˾�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̝̘̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˻˷˷˾˾˿�͂ͅ�̧̮̘̬̬̝̫̃̚˾˾˾̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̛̼̼̼̺͂̀̀͆͆͂́́�̸̶̴̼̼͇͆̓̿͆�̸̶̸͉̼͆͆ͅ�̶͂�̶͆̃̓̃�̸̷̨͊́�̵͌�̡̡̫̮̘̫�̨̭̠�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̧̬̮̩̝̫̯̬̫̟̝̝̫̘̤̉�̡̛̬̝̫̯̝̬̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˿˷̀˺˸�͂ͅ�̨̡̡̨̛̛̛̞̞̝̬̬̦̜̜̤̝̝̘̬̭̦̔̃�

̮̫̘̬̝̫̚�̡̧̘̠̫̘̚�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˹˺˹˺˸�͂ͅ�̴̴̵̴̸̶̼͇̻͈͆̽̿́̔͆̃͂̀ͅͅ�

̨̡̲̮̬̞�̨̨̟̠̮̤̦�̡̫̜̠̘�̨̦̘̠̦̦̜�̧̬̠̘̝̠̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˺˻˼˹˺�͂ͅ�̲̘̬̬̝̫˸˼̀˷˷˸̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̘̬̬̝̫�̬̘̝̝̜�̢̡̘̤̠̘̫̄�̨̨̡̨̧̛̫̩̫̘̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˷˸˸˸̀�͂ͅ�̨̨̨̛̛̛̘̠̟̤̝̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�

̝̜̦̘�̡̧̘̠̫̘̚�̡̧̡̨̧̬̮̤̘̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̜̫̘̞̭̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˾˺˾˷˻�͂ͅ�̴̴̸̷̴̴̵̻̻͊̔̀̃ͅ�

̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̋�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˿˹˽˿˾˾�͂ͅ�̨̛̛̛̛̛̦̬̦̬̰̤̤̦̔̃�

̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̋�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˿˹˽˿˾˾�͂ͅ�̨̛̛̛̛̛̦̬̦̬̰̤̤̦̔̃�

̷̧̼͈̼̾̾�̴̷̭̼̺́ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˻˼˸˷˾�͂ͅ�̨̡̨̧̧̡̡̩̝̫̘̭̬̜̮̣̣̠̔̃̚�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̴̴̴̴̶̼̻̼̹̻̀̿̾̿̔͌͂͂̃͂̀�

̨̟̤̘̤̚�̡̡̦̘̫̭̦̝�̧̡̧̡̧̝̟̝̝̫̟�̡̛̬̝̫̯̝̬�̡̧̘̠̫̘̚�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̫̟̟̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˹̀˽˷˽˽�͂ͅ�̧̡̨̛̝̟̦̝̬̝̫̯̝̬̫̟̔̃̚�

̡̨̨̤̯̝̫̩̤�̡̛̬̝̫̯̝̬�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̰̜̰�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻̀̀˹˹˷�͂ͅ�̨̢̨̨̛̛̛̝̫̘̩̫̝̭̬̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̡̧̘̬̘�̘̫̭�̟̘̤̤̝̫̲�
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˷˷˻̀̀̀�͂ͅ�̡̧̡̧̨̡̧̝̠̘̳̘̮̜̜̣̝̲̩̭̦̝̃̔̃̚�

̨̧̤̘̰̘̳�̝̘̮̭̲̚�̨̧̬̘̤�
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�̡̡̧̛̝̘̮̭̘̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�˹˿˿̀˸˼˻̀�͂ͅ�̢̨̨̨̨̛̛̳̟̫̮̩̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�
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�̡̰̘̭̝̫
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�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˸˷˽˽�͂ͅ�̡̧̨̡̨̛̞̝̦̩̫̝̠̦̔̃̚�

̸̝̼̀̓ͅ�̸̵̻̼̼͇̼͋͂́͆�͆�̓�̶�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂
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�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�̨̢̛̩̫̝̭�̧̡̧̝̟̝̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˻˸˷˼˹�͂ͅ�̴̵̴͇̼̈́ͅ˼̴̶̺̼̔̀̿̃͂̀�

̬̩̮̜�̷̸̬̼̿͆ͅ�̸̴̴̫͇͈͇͆́͆ͅ�
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�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˻˻˻˷̀�͂ͅ�̵̷̴̸̴̶̺͇̺̼͌͆͆̔̀̿̃͂̀�

̛̦�˼�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺̀˸̀˻̀�͂ͅ�̸̴̶̸͇̼̼͂̓͂́̔̀͆͋̃̀ͅ�

̢̧̘̘�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˾˻̀̀̀�͂ͅ�̡̡̨̛̞̘̭̝̦̘̘̫̘̜̠̟̦̘̤̦̃̃̔̃�

̮͇̼̼͇̿͌�̸̶̶̴̝͇̼̿̿ͅ�̴̷́�̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̛̛̦̝̠̘̘̤�̧̡̧̧̝̟̝̝̫̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˻˻˺˻˼�͂ͅ�̴̸̸̶̻͈̻̼͉͇͇̔͆́͆̀́͆̃͂̀ͅ�

̨̰̫̤̜�̭̠̫̝̘̜�̡̧̭̫̘̜̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿̀̀̀̀˾˷�͂ͅ�̛̛˻˻˻˷̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̢̦̘��̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˺˺̀˸˼�͂ͅ�̦̳̠˽˻̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̧̯̫̘̭̚�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˼˷˻˾˻˾�͂ͅ�̢̡̡̨̛̘̤̘̤̝̫̘̠̦̟̦̘̤̦̔̃̚�

̸̸̸̩̼̀ͅͅ�̸̠͇͂̿�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̰̘̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˷˷˾˷˷�͂ͅ�̨̡̨̛̛̫̩̜̘̜̘̘̦̔̃̚�

̛̼́̈́͂�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̬̮̩̝̫̯̬̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�̡̞̭̭̝̫
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�˷˽˾˽˽˾˾̀�͂ͅ�̨̨̛̫̦̣̫̦̣̟̫̮̩̦̔̃�

̨̭̘̩̮̭�̠̝̘̤̭̠̲�̡̧̛̣̭̠̝�̡̧̡̘̠̫̘̚�̧̡̩̘̫̭̝̫̬̠̩�̨̧̛̦̩̘̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̛̣̭̠̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽̀̀̀˸˸˿�͂ͅ�̡̨̨̛̪̘̬̦̭̘̩̮̭̠̦̔̃̚�

̡̧̧̨̯̘�̡̛̦̝̜̘̤�̧̨̨̡̛̭̝̠̤̟̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̘̤̝̬�̡̛̝̱̝̮̭̯̝�̧̡̫̝̩̫̝̬̝̭̘̭̯̝

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˽˹˽˼̀�͂ͅ�̨̧̛̝̤̝̟̃˸̀̀˾̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̦̘̪�̴̸̦̼́ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̛̛̝̤̝̭̫̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˸˼˼˼˻˾�͂ͅ�̡̧̡̨̛̦̘̪̦̘̫̝̟̦̘̤̦̔̃��

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
)CR2022��126069��Ϣϗέ�ϥϼϋԺ

ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ

�ϱԹ �ϪϳΪϟ �Ϧϣ�Ϟϛ �ϰϠόϓ �ˬ �ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ �ΐϠτΑ �ϩΎϧΩԹ �ϦϠόϤϟ �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ
ήλΎϧ�ΪϤΤϣ�ϢγΎΟ�ΪϤΤϣ�ϢγΎΟ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ
ΔϴόϴΒτϟ�ήυΎϨϤϠϟ�ΏέϮϜγΎΟ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ΔϴόϴΒτϟ�ήυΎϨϤϠϟ�ΏέϮϜγΎΟ���ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

�����������ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ΔϴϔμΗ�ϥϼϋԺ

ϡ�ϡ�Ϋ�ΔπΑΎϘϟ�ΩϭϼϛΎϴϓ�Δϛήη
������Ϣϗέ�ϱέΎΠΗ�ϞΠγ

�ΎϬϴϟԺ �ϡΪϘΗ �Ϊϗ �ϪϧԹΎΑ �ΔΣΎϴδϟ �ΓέΎΠΘϟϭ �ΔϋΎϨμϟ �ΓέίϮΑ �ϞϴΠδΘϟ �ΓέΩԺ �ϦϠόΗ
�ΐϠτΑ�������Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ�ϡ�ϡ�Ϋ�ΔπΑΎϘϟ�ΩϭϼϛΎϴϓ�Δϛήη�Δϛήη
�ϩΎϛήηϭ �ϪϟΰϏ �ϮΑԹ �ϝϼρ �ΓΩΎδϟ �ϦϴϴόΗϭ ��ΔϳέΎϴΘΧ� �ΔϴϔμΗ �Δϛήθϟ �ΔϴϔμΗ

�ΔϛήθϠϟ�ΎϴϔμϣΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη���ΔϴϟϭΪϟ
�ϲϔμϤϟ�ϥϮϨϋ

ΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη���ΔϴϟϭΪϟ�ϩΎϛήηϭ�ϪϟΰϏ�ϮΑԹ�ϝϼρ
bahrain.reg@tagorg.com�����������������

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ΔϴϔμΗ�ϭ�ϞΤΑ�ϥϼϋԺ

������Ϣϗέ�ϱέΎΠΗ�ϞΠγ�ΓΩϭΪΤϤϟ�ΔϴϧϭήΘϜϟϻ�ΔϋΎΒτϠϟ�ϝϼϬϟΔϛήη

�ϝϼρ�ΓΩΎδϟ�ΎϬϴϟԺ �ϡΪϘΗ�Ϊϗ�ϪϧԹΎΑ�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ �ϦϠόΗ
�ϝϼϬϟΔϛήη�Δϛήη�ΓΩΎδϟ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϧ�ΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη���ΔϴϟϭΪϟ�ϩΎϛήηϭ�ϪϟΰϏ�ϮΑԹ
�Δϛήθϟ�ΔϴϔμΗ�ΐϠτΑ�ˬ������Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ�ΓΩϭΪΤϤϟ�ΔϴϧϭήΘϜϟϻ�ΔϋΎΒτϠϟ
�ϦϣΎπΗ �Δϛήη �� �ΔϴϟϭΪϟ �ϩΎϛήηϭ �ϪϟΰϏ �ϮΑԹ �ϝϼρ �ΓΩΎδϟ �ϦϴϴόΗϭ ��ΔϳέΎϴΘΧ� �ΔϴϔμΗ

�ΔϛήθϠϟ�Ύϴϔμϣ�ΔϴϨϳήΤΑ
�ΕΎϛήθϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ�����ΓΩΎϤϟ�κϨϟ�ΎϘϓϭ�ΖϬΘϧ�Ϊϗ�ϦϳήϳΪϤϟ�ΔτϠγ�ϥԹ�ϲϔμϤϟ�ϦϠόϳ�άϬΑ
�ΓΩΎϤϟ�κϨΑ�ϼϤϋ�ϭ�ˬ2001�ϡΎόϟ��21��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ�έΩΎμϟ�ϲϨϳήΤΒϟ�ΔϳέΎΠΘϟ
�ˬϪϴϟԺ�ϢϬΗΎΒϟΎτϣ�ϢϳΪϘΗ�ϰϟԺ�Δϛήθϟ�ϲϨԹϳΩ�ϊϴϤΟ�ϲϔμϤϟ�ϮϋΪϳ�ΕΎϛήθϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ����
�ϰϠϋ �ϚϟΫ �ϭ �ˬϥϼϋϹ �άϫ �ήθϧ �ΦϳέΎΗ �Ϧϣ �ϡϮϳ ��� �ϝϼΧ�ˬΔϣίϼϟ �ΕΪϨΘδϤϟΎΑ �ΔϣϮϋΪϣ

�ϲϔμϤϟ�ϥϮϨϋ��ϲϟΎΘϟ�ϥϮϨόϟ
7$/$/�$%8*+$=$/$+�	�&2��,17(51$7,21$/�±�3$571(56+,3�

bahrain.reg@tagorg.com������������(��������

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
)CR2022���������Ϣϗέ�ϥϼϋԺ

ϱέΎΠΗ�Ϣγ�ϞϴΠδΗ

�νήΘϋ�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ�ˬ�ϱέΎΠΗ�Ϣγ�ΐϠτΑ�ϩΎϧΩԹ�ϦϠόϤϟ�Ϊϴδϟ�ΎϨϴϟԺ�ϡΪϘΗ
�ΏΎΘϜΑ �ϥϼϋϹ �ΦϳέΎΗ �Ϧϣ �ΎϣϮϳ �ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ �ϰϟԺ �ϡΪϘΘϟ �ϲϧϮϧΎϗ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ
ϲΗΎϨϳϮόϟ�ΪϤΣ�ϥΎϤϠγ�ϦϴδΣ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ΖϛέΎϣ�ήλΎϧ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ήλΎϧ�ϕϮγ���ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

����������ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
)CR2022����������Ϣϗέ�ϥϼϋԺ

ϱέΎΠΗ�Ϣγϻ�ήϴϴϐΗ

�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ�ˬ�ϱέΎΠΗ�Ϣγϻ�ήϴϴϐΗ�ΐϠτΑ�ϩΎϧΩԹ�ϦϠόϤϟ�Ϊϴδϟ�ΎϨϴϟԺ�ϡΪϘΗ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ
ϱϭήΘδϟ�ϦδΣ�ΩϮΟ�ΔϳΪϬϣ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ϪϴϓήΘϟ�ΕίϮΠΤϟ�ΎϴϟΎτϧ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ΎϴϟΎτϧ�ΕΎϳήϔγ����ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

����������ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

������������ΦϳέΎΗ
)CR2022����������Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ�Ϧϋ���ϊϴΑ�ϭ�ϝίΎϨΗ

�ϞΤϤϟ �ϞϳϮΤΘΑ �εΎϴϋ �ϟΎλ �Ϊόδϣ �Ϡμϣ �ΪϤΣ �ΓΪϴδϟ �� �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
�ˬ�εΎϴϋ�ϟΎλ�Ϊόδϣ�Ϡμϣ�ΪϤΣ�ϡΎγϭ�ΓΪϴδϟ���Ϊϴδϟ�ϰϟ·��ϲϟΎΘϟ�ϱέΎΠΘϟ
�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ
ΓέΎΠΘϠϟ�αήΒδϛ�ϱΎϜγ���ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ

����������ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ

)CR2022����������Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ

�ϱԹ �ϪϳΪϟ �Ϧϣ�Ϟϛ �ϰϠόϓ �ˬ �ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ �ΐϠτΑ �ϩΎϧΩԹ �ϦϠόϤϟ �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ
ϲϟΎόϟ�Ϊηέ�ϢϴϫήΑ�ϦδΣ�ΪϤΤϣ�Ϣϳέ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ΔϣΎόϟ�ΓέΎΠΘϠϟ�ϦϳήΤΒϟ�ϴΑΎδϣ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ΔϣΎόϟ�ΓέΎΠΘϠϟ�ϦϳήΤΒϟ�ϴΑΎδϣ���ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

�����������ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
Δϛήη�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϥԹΎθΑ�ϥϼϋԺ

�ϡ�ϡ�Ϋ�ϱΩ�ϲΗ�ϝ�ΰδϓήϴγ�ώϨϨϳήΗ�έϮΟ

�ΓΪϴδϟ���Ϊϴδϟ�ΎϬϴϟԺ�ϡΪϘΗ�Ϊϗ�ϪϧԹΎΑ�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�ϦϠόΗ
�ϱΩ �ϲΗ �ϝ �ΰδϓήϴγ �ώϨϨϳήΗ �έϮΟ �Δϛήη �ϚϟΎϣ �0$5.�(':$5'�0225(

Δϛήθϟ�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϦϴΒϟΎρ�ˬ�����������Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ��ϡ�ϡ�Ϋ
�ϡ�ϡ�Ϋ�ϱΩ�ϲΗ�ϝ�ΰδϓήϴγ�ώϨϨϳήΗ�έϮΟ��Ϧϣ

$*25$�75$,1,1*�6(59,&(6�/7'�:�/�/.
ϡ�ϡ�Ϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�έϮϏԹ��ϰϟ

$*25$�,163(&7,21�6(59,&(6�:�/�/
�ήθϋ�ΔδϤΧ�ΓΪϣ�ϝϼΧ�ΓέϮϛάϤϟ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϪοήΘϋΎΑ�ϡΪϘΘϟ�νήΘϋ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ

�ϥϼϋϹ�άϫ�ήθϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ

ģ¹YÁ|·Y�cZ«ÁO
0LZ�»���Öfu�0ZuZ^����ģ�Ì¼z·Y�Ġ�|uÏY

17111444 - 17111504 - 17111503 - 17111501���õîŇŜīří�łĔķ�ĪŃ�ľěíŎøŀĿ

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ

ϡ�ϡ�Ϋ�ΔπΑΎϘϟ�ΖΑέϭԹ�Δϛήη�Δϛήη�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϥԹΎθΑ�ϥϼϋԺ

�ΎϬϴϟԺ �ϡΪϘΗ �Ϊϗ �ϪϧԹΎΑ �ΔΣΎϴδϟ �ΓέΎΠΘϟϭ �ΔϋΎϨμϟ �ΓέίϮΑ �ϞϴΠδΘϟ �ΓέΩԺ �ϦϠόΗ
�ˬ����� �Ϣϗέ �ΪϴϘϟ �ΐΟϮϤΑ �ΔϠΠδϤϟ �ϡ�ϡ�Ϋ �ΔπΑΎϘϟ �ΖΑέϭԹ �Δϛήη �ΏΎΤλԹ

Δϛήθϟ�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϦϴΒϟΎρ
ϡ�ϡ�Ϋ�ΔπΑΎϘϟ�ΖΑέϭԹ�Δϛήη��Ϧϣ

25%,7�+2/',1*�&203$1<�:�/�/
ϡ�ϡ�Ϋ�ΕΎϣΪΨϠϟ�ΖΑέϭԹ�Δϛήη��ϰϟ

25%,7�6(59,&(6�&2��:�/�/
�ΓΪϣ�ϝϼΧ�ΓέϮϛάϤϟ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϪοήΘϋΎΑ�ϡΪϘΘϟ�νήΘϋ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ

�ϥϼϋϹ�άϫ�ήθϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ

�����������ΦϳέΎΗ
��CR2022����������Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ�Ϧϋ�±�ϊϴΑ�ϭԹ�ϝίΎϨΗ

�ϱέΎΠΘϟ �ϞΤϤϟ �ϞϳϮΤΘΑ �ϢϴΘϳ �ϒγϮϳ �ௌΪΒϋ �ϡΎγϭ �ΓΪϴδϟ �� �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
ΪϤΣ�ΪϤΤϣ�ϢϴϫήΑ�ΪϤΣ�ϪϨϴϣ�ΓΪϴδϟ��Ϊϴδϟ�ϰϟԺ��ϲϟΎΘϟ
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11 الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 6 صفر 1444 - العدد 5071 Vacancies Available
Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.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 

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 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

AL-RAWABI SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

JAFFAR MIRZA ALI ALMUGHANNI( MEFLIT/ 2072 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39263037 or JAFFER.MERZA@HOTMAIL.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

BOSS SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM 

Seabed for fresh fish 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33337478 or REALSTAR-@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN APPAREL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 36105553 or SHYNAC@APPARELUAE.COM 

Bahrain Apparel Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or SHYNAC@APPARELUAE.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

 HOST(CONFERENCES/MEETINGS)

 suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae 

ARCH INC. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN(ARCHITECTURAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39665232 or MALANNI@ARCHINCORP.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FISHMONGER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

ZAMZAM TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39312875 or KITECOLDSTORE@GMAIL.COM 

New Available Building Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39248620 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39990797 or TURKI87@MSN.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CREDIT SUISSE AG - FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT

 suitably qualified applicants can contact

 38477714 or blanche.coutinho@credit-suisse.com 

Wajda International Technology Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17410567 or wits.bh@wajdagroup.me 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

Fugro Middle East B.V 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 38385390 or v.eshwar@fugro-suhaimi.com 

GAH MEDICAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

CAZARO BLINDS 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 37700066 or hso.alowainati1977@gmail.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com 

Bahrain Precast Construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER

 suitably qualified applicants can contact

 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.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 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34585803 or wabdulla979@gmail.com 

Multi Frame Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39471786 or multiframecontracting@gmail.com 

Narowal Trading Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33146675 or RIASAT.BUTT6@GMAIL.COM 

SPORTYANO SPORTS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39344234 or BUALANOOD.7@GMAIL.COM 

ALREEF DAIRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35015666 or Drrazzaq82@yahoo.com 

BABA RAMADAN CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39064201 or BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

FUTURE GENERATION TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35191501 or FUTURESTATIONERY@GMAIL.COM 

House of gift accessories 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33664661 or AYAYR111@GMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables and sweet water w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

DMG AUTO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33213178 or DILAZAK786@GMAIL.COM 

PAR-KY WOODEN LAND FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33699966 or ALSAYEGH78@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

KHAFAYEF & MORE BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36699885 or khafayef.bh@gmail.com 

GRACEFUL ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33147443 or NA59@YAHOO.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

BLESSY PERFECT W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35096931 or BOSEBH@GMAIL.COM 

REMODEL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35963592 or Wariiss.ali@gmail.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 STORE LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33433238 or HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

ALI PASHA GRILLS AND CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17646433 or WIDAD.ALALAWI2020@GMAIL.COM 

TRADERS VICS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)

 suitably qualified applicants can contact

 17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

MAMA JOZ PIZZA 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)

 suitably qualified applicants can contact

 66660031 or MAMAJOZPIZZA@GMAIL.COM 

QUTOOF DANIA TRADING CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38300355 

Perfect Balance for accounting services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66338557

ALA UDDIN DECOR CO. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36366549 or ALAUDDINMOJUMDER8999@GMAIL.COM

QASR ALSHABAB CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33244082 or QAMARSHB@GMAIL.COM 

ARIZONA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33866849 or RAHMANADRALI1@GMAIL.COM  

ABDULHADI ALAFOO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

MANAHIL LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39800028 or MADAN2009@HOTMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

BUSHRA GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

DAR ALAWADHI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66601666 or ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

CAZARO BLINDS 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 37700066 or hso.alowainati1977@gmail.com 

ALI ABDULLA MOHAMED CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66600444 or ALI.ALMURAIKHI@LIVE.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 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

WK MARVEL ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33864416 or WAZIRMK21@GMAIL.COM 

SEADU SALON DE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 38490233 or HANIABATE@ICLOUD.COM 

F Q CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35629596 or MUSTHAFAPONNOR@GMAIL.COM 

CABRILLE FURNITURE & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17626811 or SUGANDHSURESH@KAIRAHOLDINGS.COM 

BROTHERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33131412 or BROTHERSCONTRACTING111@GMAIL.COM 

NEW BEGINNING MANAGEMENT CONSULTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 35343639 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

AMINA MOHAMMAD IQBAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66908835 or SOHAILBHAMIR@GMAIL.COM 

FASTLINE AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35418910 or CHABBASALI117@GMAIL.COM 

ROKEN AL SAMBOSA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 66710371 

FUTURE TOWERS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 33669920

 OSAMA ABDULLA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM

MAHDI AHMED ALI SALMAN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331855 or MAHDI99993@HOTMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUTTER/SETTER(MOSAIC)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

MAZA Services B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17226616 or SAMI@MAZA.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 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39429987 or gro@turk.bh 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ABEDALI ABDULKARIM MAKHLOOQ 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39409311 or ABEDALIABDULKARIM@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or aheed_m2@hotmail.com 

EBRAHIM AHMED MOHAMMED ALI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33201025 or ahmedyousif2219@gmail.com 

ZULFIQAR TEXTILES AND TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17233306 or ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMMED JASSIM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 33555358 or hr@amjassim.com 

ALAHMED CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17008636 or JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

HAMEED MANSOOR AHMED 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 17245604 or adraj1@gmail.com 

MOHAMMED ALI CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39900084 or ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

CITY GLASSES W L L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17874492 or acityglass@yahoo.com 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.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 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

Hair spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17562666 or LARASHUKRALLA@HOTMAIL.COM 

ALTAIB HAIRDRESSER 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39619976 or BASSEM99@BATELCO.COM.BH 

EASTERN BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@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 

Boeing Operations International Incorporated (Foreign Branch Co 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 36687040 or LMRA@GOV.BH 

PAVILION RENEWABLES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 33535375 or INFO@PAVILION-WATER.COM 

SUN SET COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33830138 or MANSOORAFAF@GMAIL.COM 

DIGITAL DOT COMPUTER PROGRAMING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or DIGITALDOTBH@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

CHICKO CHICKEN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39961655 or MOHAMMED_830@HOTMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (CONSTR.MATERIALS INDUSTRY)

 suitably qualified applicants can contact

 17252163 or tariqba6@gmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

NOUR ALMADINA REPAIR OF REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33475426 or DA80LA128@HOTMAIL.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 
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تأتي إلى اإلنسان مجموعة من األفكار الكونية التي تتصارع 
بداخله، قد تكون أفكارا واقعية أو قريبة للواقع وأخرى قد ال 
تمت للواقع بأي صلة، وهي التي نسميها بالخيال، األمر الذي 
جعل العلماء يستنتجون نظريات كونية معقدة. فالكون الذي 
له من  نهائي  لغز ال حل  العلمية وهو  تكويناته  له  فيه  نعيش 
التي تحكمه وكيف  القوانين والثوابت  أو  حيث طريقة عمله 

بدأ وأين سينتهي. 
ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات واكتساب الواقع االفتراضي 
الشكوك في حال كان  البشرية تعيش في حالة من  أصبحت 
بطريقة  للواقع  محاكاة  أو  حقيقيا  فيه  نعيش  الــذي  العالم 
ــحــال فــي سلسلة أفــــام “مــاتــريــكــس”  الــمــصــفــوفــة كــمــا هــو ال

السينمائية. 
إنه  ويقول  الماتريكس،  هو  ما  يخبرنا  العم  محمد  الممارس 
ليس شيئا حقيقيا، هو وهم كالسراب، قد يبدو حقيقيا بالفعل، 

هو  وهكذا  باالبتعاد،  سيبدأ  منه  اقتربت  ما  كل  ولكن 
تجاه  سباق  الوهم،  خلف  الركض  الغالب،  وضــع 

الوهم،  من  كتلة  بأنه  تعريفه  يمكننا  الوهم، 
لها  سيركض  بعيدة،  ألنها  حقيقة  تــراهــا 

العطش  وسيأخذهم  العطاشى  البشر 
إلـــى ذلـــك الــســراب الــمــزيــف، وهـــذا ما 
فــإن  ــراب،  ــسـ الـ خــلــف  تــركــض  يجعلك 

المزيف يبحث عن المزيف. 
أين يوجد الماتريكس في حياتنا؟ «

الـــســـؤال الــصــحــيــح هـــو أيـــن ال يــوجــد 
ــي حـــيـــاتـــنـــا؟ لـــقـــد تــم  الـــمـــاتـــريـــكـــس فــ

الوهم منذ الصغر، وكبرت مع  تلقينك هذا 
رؤيــة  يمكنك  ال  اآلن  الــوهــم،  هـــذا 

األشياء كما هي، ترى األوهام 
وتعتقد  فيك  المزروعة 

ــا حـــقـــيـــقـــتـــك  ــ ــ ــه ــ ــ أن
الحياة  وحقيقة 

حولك ألنــك ال 
ــعـــرف شــيــئــا  تـ
ما  آخر سوى 
تعليمك،  تــم 

وجميع تعاليمك هي هراء، وأنت سجين هذا الهراء وتدافع 
بالوهم، نحن  الــهــراء، نحن مليئون  هــذا  أجــل  مــن  وتــحــارب 
مزرعة مليئة بأشجار الباستيك، إن الماتريكس موجود في 
جذورك، لهذا ال تستطيع رؤيته، هو في مكان ظام 
ومــعــتــم، فــي ســراديــبــك الــداخــلــيــة، إنـــه خلف 
حياتك  فــي  أدوارا  تعلب  قــد  الــكــوالــيــس، 
وتــعــتــقــد أن هـــذا هـــو خـــيـــارك وهــــذا هو 
مصيرك، ولكن في الحقيقة أنت تتحرك 
من خال هذا القناع الذي التصق على 
لقد  أنــت،  أن هذا هو  وجهك، وتعتقد 
أنه  حياتك  فــي  مــا  مرحلة  فــي  نسيت 
تــم إجــبــارك على هــذه األقــنــعــة، واآلن 
أيــن يوجد  األصــلــي..  تعرف وجهك  ال 

الماتريكس؟ إنه يوجد فيك.
كيف تسيطر على حياتنا؟ «

كلمة  مع  سيطرة  كلمة  نربط  أن  أردنــا  إذا 
ــكـــس، فـــهـــي خـــلـــق ضــمــيــر  ــريـ ــاتـ مـ
ــاؤك مــعــنــى  ــ ــــطــ ــك وإعــ ــيـ فـ
ــلــســعــادة، هــذا  مــزيــفــا ل
كفيل  ــو  هـ الــضــمــيــر 
على  يسيطر  بـــأن 
ــاتـــك ويـــدمـــر  ــيـ حـ
الـــــحـــــيـــــاة الـــتـــي 
والسعادة  فيك، 

ال  طريق  في  حياتك  طــوال  تركض  تجعلك  بأن  كفيلة  الواهمة 
استخدامها  يتم  التي  العملة  هما  والضمير  السعادة  له.  سعادة 
أن  كثيرون  يعتقد  ولكن  كــامــل،  بشكل  عليك  للسيطرة  ضــدك 
ولكن في  ورحمة،  إنسانية  وأكثر  إنسانا  يجعلك  ما  هو  الضمير 
الحقيقة الضمير هو زراعة اآللية فيك، نظام يجبرك على البقاء 
في الصندوق المحكم، لقد تم وضعك في الصندوق عندما كان 
جسدك  كبر  مختنق،  أنــت  واآلن  كذلك،  وعقلك  صغيرا  جسدك 
وعقلك ولكنك ما زلت داخل هذا الضيق، ال تستطيع أن تتحرك، 
وال حتى أن تفكر، إن سيطرة الضمير تحكم قبضتها عليك بكل 
دائما  نفسك  حــول  تــدور  الحياة،  في  تجربتك  من  وتحد  قــوة، 
وأبًدا، قد يبدوا هذا الحديث مزعجا، كيف لإلنسان أن يعيش من 
دون ضمير؟ ولكن يجب أن نفهم أن الضمير مصنوع من مادة 
الخوف، والتأنيب، والذنب، ومن هنا يتم السيطرة عليك، كيف 
ستكون حياتك دون هذا الضمير؟ هنا أولى خطواتك في االتجاه 

الجديد، خارج حدود الخوف.
لماذا يفضل األشخاص العيش في الماتريكس على  «

العيش في العالم الحر؟

التاريخ البشري، يعطينا إشارة إلى أن اإلنسان يبحث عن قطيع 
يبقى  أن  يستطيع  ال  يقودونه،  أشخاص  عن  يبحث  لــه،  ينتمي 
مسؤولية  يعلق  لكي  مجموعة،  عــن  قــائــد،  عــن  يبحث  وحــيــًدا، 
يستطيع  ال  الخاص،  ذكــاءه  أن يستخدم  يريد  ال  عليهم،  حياته 
يعطيه  فالتشابه  الخاصة،  وخياراته  الخاص  ذكائه  في  الوثوق 
األمان، أما االختاف فيعطيه عدم األمان، إن المستقبل مجهول 
فرد،  لكل  األكبر  الرعب  هو  وهــذا  مخطط،  وغير  مرسوم  وغير 

أن تكون مسؤوال عن حياتك بشكل كامل، فهذا يرعب ضعفاء 
أن  كبيرة،  شجاعة  إلــى  يحتاج  الحرية  إلــى  والــخــروج  القلوب، 
هذا  ولــوحــدك،  مفتوحة  سماء  تجاه  المظلم  النفق  مــن  تخرج 
من  للهجوم  ذلــك  يعرضك  فقد  القطيع  عــن  تخرج  أن  مــرعــب، 
للبقاء وحيًدا، متفرًدا، وأن يختار  الشجاعة  يمتلك  َمن  القطيع. 
أن تسير حياته ضمن الخطة اإللهية وليس ضمن خطة البشرية؟

كيف يمكن للشخص التحرر من الماتريكس؟ «

هو يعني التحرر من جذورك، يجب أن تسقط شجرة الوهم، أن 
ترى أوهامك تسقط أمامك وال تتمسك بها، تسمح لها بالذوبان، 
تــرى مسؤوليتك حول  الــداخــلــي،  عالمك  بــداخــلــك،  مــا  تــرى  أن 
نفسك، هكذا تطرق باب الداخل وتبدأ عملية التحرر ولكن عندما 
نفسك، فهو وهم جديد  الماتركيس في خارج  التحرر من  تقرر 
األغصان  أن  يــدرك  ال  الشجرة، وهو  أغصان  يقطع  كالذي  أيضا، 

ستزداد قوه وصابة.
ما عالقته بوسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم؟ «

الــتــواصــل االجتماعي واإلعـــام ســاح ذو حــديــن، فقد  وســائــل 
آخــريــن  وأشـــخـــاص  الــمــاتــريــكــس،  لــدعــم  أشــخــاص  يستخدمها 
لتفكيك الماتريكس وتحريرك منه، كيف تستخدم هذه األدوات 
هي مسؤوليتك، تسمع لمن وتشاهد من؟  هي مسؤوليتك، العالم 
على  المسؤولية  نرمي  أن  نستطيع  ال  لك،  يعود  والقرار  مفتوح 
وسائل التواصل االجتماعي واإلعام، فهذا بحد ذاته هروب من 
العالم  التوقف وليس  أنت  الذات، يجب عليك  المسؤولية تجاه 

الخارجي.
كيف تؤثر السجون الفكرية على العقلية البشرية؟ «

فأنت  السيد  هو  العقل  يكون  عندما  السجن،  هو  البشري  العقل 
تتحول إلى عبد، معظم البشرية سجينة عقلها وأفكارها..  يجب 
أن نفهم العقل قليًا، هو آلية البحث عن المشكات ولكن ليس 
حلها، هو آلية تجميع نفايات، ثم إعادة تدويرها، هو آليه التميز 
بين اإلشياء، بين األفضل واألحسن، بين السلبي واإليجابي، بين 
النافع والضار، ولكن عندما سقطنا في العقل و;صبح هو السيد، 
أبيض وهذا  البشر، فهذا كافر وهذا مسلم، هذا  بين  التميز  بدء 
ُتسجن في  عندما  أعلى مستوى،  وأنــا  أقل مستوى  هذا  أســود، 
عقلك، هكذا ستكون حياتك، صراع بينك وبين اآلخرين، وصراع 
يريد،  آخر ال  يريد وصوت  بين صوت  أيًضا،  نفسك  بينك وبين 
بين صــوت يذمك وصــوت يمدحك، صــراع ال ينتهي، هــذه هي 

السجون العقلية.

طرحت المطربة الشابة 
هايدي موسى أغنية 

جديدة تحمل عنوان 
“بغنيله” عبر موقع 

الفيديوهات 
يوتيوب، 

وجاءت أغنية 
“بغنيله” بطابع 

رومانسي، وهي 
من كلمات 

محمد بهلول 
وألحان مصطفى 

حامد وتوزيع 
مصطفى 

غانم.

tariq_albahhar

تتجــه األنظــار إلــى المملكــة العربية الســعودية خالل شــهر نوفمبر 
المقبــل حيــث انطــالق المهرجــان العربــي لإلذاعــة والتلفزيــون في 
دورتــه الـــ 22، الــذي تحتضنــه العاصمــة الريــاض بتنظيــم من هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون.

إطاقه  في  ويتعاون 
إلـــــى جـــانـــب الــهــيــئــة 
الدول  إذاعــات  اتحاد 
ــة، بـــرئـــاســـة  ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ ال
إذاعات  اتحاد  رئيس 
ــة  ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال
ــيــــس  ــ ــرئ ــ )اســـــــبـــــــو( ال
ــهــيــئــة  ــيــــذي ل ــفــ ــ ــن ــ ــت ــ ال
والتلفزيون  ــة  اإلذاعــ
فيما  الحارثي،  محمد 
من  الحضور  سيكون 

مختلف الجهات اإلعامية واتحاد إذاعات العربية والعالمية وخبراء 
اإلعام والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر  السابع  من  ينطلق  الذي  المهرجان  أعمال  جدول  ويتضمن 
ألف  مــن  أكثر  فيه  ويــشــارك  المقبل  نوفمبر  شهر  مــن  العاشر  حتى 
اإلعامية  المنظمات  أهم  ومن  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع  مــن  إعــامــي 
نقاش  وجلسات  عمل  وورش  نــدوات  منها  عــدة،  فعاليات  الدولية، 

وغيرها من الفعاليات.
عدٍد من  تكريم  فيه  يتم  المهرجان من خال حفل موسع  وينطلق 
سنوات  العربية  الساحة  أثرت  التي  والفنية  اإلعامية  الشخصيات 
طويلة، كما يتخلل االفتتاح حفًا غنائًيا. ويقدم المهرجان في يومه 
مختلفة حول  مواضيع  تناقش  عمل  وورش  هندسية  ندوة  الثاني، 

واقع اإلعام ومستقبله وطرق تطويره.

المهرجان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون يحط رحاله في الرياض موسيقى خالد الشيخ.. شحنة ذات قوة معينة تهز المتلقي

مازال يدهش عشاق الموسيقى بروائعه الفنية

الـــتـــي حـــدثـــت في  ــورات  ــطـ ــتـ الـ إن 
مطلع   - الجديد  الخليجي  مجتمعنا 
الثمانينات - كانت تستوجب تطوير 
في  تــشــارك  بحيث  أيضا  موسيقانا 
يمكن  وال  الـــنـــاس،  وأذواق  هــمــوم 
الــعــاديــة  بــاألغــنــيــة  ذلـــك  يتحقق  أن 
الــقــديــر  الـــفـــنـــان  أن  إال  الـــجـــامـــدة، 

أدرك  الــشــيــخ  ــالـــد  خـ
ذلــــــك واســـتـــطـــاع 
يــــــــزحــــــــزح  أن 
الجامدة  األغنية 

ــتــجــارب  وال
العادية 

بميزات أهلته لتدعيم بداية التطور 
الــبــدايــة  أي  لــمــوســيــقــانــا،  الحقيقي 
التي نقلتنا من مجرد االستماع إلى 
واكتشاف  بها  الشعور  إلــى  األغنية، 
قــواعــدهــا وعــالــمــهــا الــمــمــيــز، وكــانــت 
بقربي”  كنت  “كلما  البوم  مع  البداية 
“كمنجة”   ،1985 عبيد”  ــا  “ي  ،1983
1986 “، “أبو إسحاق” 1988، “عطش 
النخيل” 1992” وغيرها من األعمال 

التي تلتها.
يعتبر  الشيخ  خالد  الفنان  قدمه  ما 
مــثــاال واضـــحـــا لــإلنــتــاج 
السليم  الموسيقى 
ــة  ــ ــي ــاحــ ــ ــن ــ مـــــــن ال
العلمية والعملية، 
بـــــــــل وتـــــنـــــاطـــــح 
العالمية  ــتــجــارب  ال
بـــكـــل الـــمـــقـــايـــيـــس، 
ومـــــــــــــازالـــــــــــــت فــــي 
مــجــتــمــعــنــا الــخــلــيــجــي 
هـــــــــي األفــــــــضــــــــل. 
بريق  لها  موسيقاه 
ومـــــنـــــظـــــر المــــــــع، 
وتــرفــعــنــا فــي بعض 
ــان إلـــى مـــدارك  ــيـ األحـ
الــحــس الــصــوفــي الــنــابــع 

ــاك قــانــون واحــد  مــن الـــداخـــل، وهــن
ولــو  ــداع،  ــ اإلبـ قــانــون  يحكمها وهـــو 
فتشت في كل أغنية للشيخ “تلحينا 
ذات  شحنة  فيها  أن  ستجد  وغناء” 
قوة معينة تهز المتلقي وتضعه فوق 
حوائط  وراء  وتخفيه  المتعة  قمة 

الجمال.
والــشــاعــر  القصصي  الــكــاتــب  يــقــول 
“إن  بو  الن  ادجــار  األميركي  والناقد 
ــل عــمــل فــنــي يــجــب أن يــحــتــوي  كـ
داخـــلـــه كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب فهمه، 
وعــمــلــيــة الــخــلــق الــفــنــي هــي عملية 
صنع، وما يصنع انما شيء جديد ال 
نظير له في الواقع أو في الحياة، ألن 
الخلق يشبه العملية الكيميائية التي 

هي عملية تحول ال عملية نقل”. 
الحقيقي  “لــلــفــنــان  الـــيـــوت  ويـــقـــول 
ــفــــات خـــاصـــة تــخــتــلــف عــن  مــــواصــ
االختاف  ويكمن  الــعــادي.  اإلنــســان 
لــلــفــنــان مــشــاعــر ومــفــاهــيــم  فـــي أن 
جمالية في كل دروب الحياة بمعناها 

االجتماعي الواسع”.
خالد الشيخ أحد فناني العالم العربي 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــأســلــوب خــاص 
خالدة  صفحات  لهم  يضمن  ومميز 
فــي تــاريــخ الــفــن، ومـــــازال يدهش 
الــدول  كافة  فــي  الموسيقى  عشاق 
الــعــربــيــة بــروائــعــه الــفــنــيــة، ومـــا زال 
يعمل ويبدع ويثير اإلعجاب ويفجر 

المتعة.

اسامه الماجد

العيــش فــي “الماتـريكــس”
هـل هـو حقيقـي.. مع الممـارس محمد العـم

شيماء عبد الكريم
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يعبـــر الكثيـــر من النـــاس في المجالـــس ومواقع التواصـــل االجتماعي عن 
خيبتهم من تصاميم بيوت اإلسكان التي يحصلون عليها، فما إن يحصل 
المواطن على بيت العمر حتى يبدأ في تعديله بما يتوافق مع احتياجاته، 
وكثيـــرًا مـــا وجدنـــا مصممين شـــبابا موهوبيـــن يعرضون تقديـــم خدمات 
إعـــادة تصميـــم بيوت اإلســـكان لجعلهـــا تجربة ســـكن أفضـــل، ويبهرونك 
حين يعرضون صور ما قبل التعديل وما بعد التعديل، وإنه لشيء مفرح 
جـــدًا حين يصلـــون بالمواطنيـــن للراحة والســـكينة في بيوتهـــم الجديدة 
التـــي حصلوا عليها، الســـؤال هنا: هل بإمكان وزارة اإلســـكان التفكير في 
الحصـــول علـــى الخبـــرات المتراكمة لـــدى هـــؤالء المصمميـــن الموهوبين 

وتوظيفهم؟
ومثـــل ذلـــك مـــا نـــراه مـــن بيـــوت المطوريـــن التـــي تنتشـــر تصاميمها في 
مختلـــف المنصـــات الخاصة ببيـــع العقارات، في أشـــكال جميلة وتصاميم 
أنيقة، بالرغم من أن مســـاحات بعضها أقل من مســـاحات بيوت اإلســـكان 
مـــن جهـــة األرض، عالوة على اســـتخدام مـــواد حديثة وأســـاليب مطورة 

كالعـــزل الحـــراري العالـــي ونحوه، مـــا يجعل هذه البيوت فـــي أعلى قائمة 
طلبات الشراء.

إن النظـــر فـــي إعادة فلســـفة التصميـــم الخاصة ببيوت اإلســـكان ضرورة 
قصـــوى، حيـــث إن اســـتمرار بناء البيوت بالشـــكل الحالي قـــد يرضي فئة 
قليلـــة، لكـــن غالبية الناس يرغبـــون في تصاميم مختلفة جـــدًا، وتوظيف 
هذه الخبرات ســـيوفر الكثير من المال والجهـــد على الوزارة والمواطنين 
في الوقت نفســـه، كما أنه ســـيجنب الناس الوقوع في تعقيدات ومشاكل 
مثل اإلضرار بأساســـات البيوت أو خطـــوط الكهرباء والماء أو التصريف، 
ما قد يتسبب في جعل تجربة السكن فيها قطعة من عذاب، فيمكن طرح 
مســـابقة ســـنوية تطلقها وزارة اإلسكان يراعى فيها أن تكون المخططات 
ذات تصاميـــم وتقنيـــة حديثـــة وســـريعة، تختصر وقـــت التنفيـــذ مقارنة 
بالبنـــاء التقليـــدي القائـــم، فلســـنا بحاجة لتصاميـــم معقـــدة، وتراعى فيها 
زاوية ســـقوط أشـــعة الشـــمس بهدف تقليل اســـتهالك الكهرباء وتخفيف 

كلفتها على كاهل المواطن، فمن قلب البساطة تأتي الراحة والجمال.

علي جالل

الوصول للموهوبين وتوظيفهم.. بيوت اإلسكان أنموذجا

مـــن قـــال إن علينـــا أن نكـــون إيجابييـــن على الـــدوام، وإنه ال يجـــدر بنا أن 
نفكـــر بطريقة ســـلبية البتـــة، ثم ما معنى أن تكـــون إيجابيا أصال، هل يعني 
ذلك أن تضحك دوما كالمغفلين، وأن تتقبل السيئ من األحداث أيا كانت؟ 
أن تعطي ردود أفعال ســـخيفة ال تتناســـب مع األحداث الســـيئة والمواقف 
المحبطـــة والمؤلمـــة، أو أن ال تعطـــي ردة فعـــل بتاتـــًا ألنـــك شـــخص تتمتع 

باإليجابية؟
اإليجابية هي أن تكون لديك ردة فعل منطقية لكل فعل يقوم به اآلخرون، 
وأال تكون ســـلبيًا تجـــاه المواقف واألفعال، وال يعنـــي التفكير اإليجابي أن 
تتجاهـــل مواقـــف الحيـــاة المزعجـــة، بـــل المقصـــود بالتفكيـــر اإليجابي أن 
تتعامـــل مع المواقف المزعجـــة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، وأن تعتقد 

أن األفضل سيحدث وليس األسوأ.
يبـــدأ التفكيـــر اإليجابي دائًما بالحديـــث مع النفس، ذلـــك التدفق الالنهائي 
لألفـــكار الخفيـــة التـــي تجري في رأســـك، قد تكـــون تلك األفـــكار التلقائية 
إيجابية أو ســـلبية، ويكون بعض حديثك مع النفس نتاجًا للعقل والمنطق، 
وقـــد يأتـــي حديٌث آخـــر إلى النفس نتيجـــة مفاهيم خاطئة تشـــكلت لديك 
بســـبب نقـــص المعلومـــات، أو توقعات ناتجـــة عن أفكارك المســـبقة عما قد 

يحـــدث. إذا كانـــت معظـــم األفـــكار التي تدور في رأســـك ســـلبية، فســـوف 
تكـــون نظرتك للحياة متشـــائمة علـــى األرجح، أما إذا كانـــت معظم األفكار 
التي تدور في رأســـك إيجابية، فإنك على األرجح شـــخص متفائل، أي انك 

شخص يمارس التفكير اإليجابي.
ليســـت اإليجابية أن ترى فقط األمور الجميلـــة في هذه الحياة؛ فليس من 
المنطـــق أن نغـــض الطرف عمـــا هو قبيح فيها. هـــذه الحياة تأتـــي لنا بأيام 
مـــرة كما تأتينا بأيام حلوة، وما يتوجب علينا هو أن نتقبل مرها ونتعايش 
مع القالقل التي تصاحبها، بدل أن نزيد من مرارتها ونضخم لدينا الشـــعور 
بالتعاســـة والشـــقاء. إن تغيير زاوية النظر لألمور المزعجة التي تطرأ على 
حياتنا يبدل مسارها ويأخذنا لطرق أسهل وينتهي بنا لواحات من السعادة 
والهنـــاء مهمـــا اعترتنا من خطـــوب. اإليجابية هي أن ترى الجانب الســـلبي 
لألشـــياء كمـــا تـــرى الجـــزء المآلن مـــن الـــكأس.. أن تســـتفيد مـــن المواقف 
المزعجة التي جلبت لك الضيق والحرج، فتعمل على عدم تكرار مسبباتها 
وتعمـــل جاهدا على تفاديها في المســـتقبل.. اإليجابية هي اســـتيعاب األلم 
وتطويعه وتحويله ألمل نبعثه في أرواحنا وذواتنا لنتمكن من المضي في 

هذه الحياة القاسية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

اإليجابية والتطبيق السلبي

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

للتواصل: 17111483

أربع قواعد للنجاح والخروج من الظالم إلى النور
وضع “دايل كارنيغي” أربع قواعد للتميز واإلنتاج في العمل، واإلقبال 
عليـــه بشـــغف وشـــوق كل يوم، وهنـــاك الكثير من األنفـــس في أميركا 
والعالـــم عندما انكســـرت وانعصرت ولبســـت خوذة الشـــيطان، لجأت 
إلـــى حكـــم وتجارب “دايـــل كارنيغي”، وعـــادت من جديد إلـــى الحياة 

والتعمير وبدت كبذرة قمح جديدة.
القاعـــدة األولـــى، نظف مكتبك من جميع األوراق باســـتثناء تلك التي 
تتعلـــق بالعمـــل. القاعـــدة الثانية، افعل األشـــياء طبقـــا ألهميتها، وهنا 
يذكـــر لنـــا قصصا جميلة معبرة أولها عن تشـــارلز لوكمـــان، الفتى الذي 
بـــدأ مـــن الركام ليصل بعد 12 عاما إلى رئاســـة شـــركة كبـــرى، وأصبح 
دخله خياليا، فلوكمان يقول.. أكثر ما أتذكر هو أنني كنت في الساعة 
الخامســـة صباحًا أستيقظ ألنني أستطيع أن أفكر أفضل من أي وقت 
آخـــر، أســـتطيع أن أفكر أفضـــل وأن أخطط ليومي وأخطط األشـــياء 

ألهميتها.
وهنـــاك أيضـــا فرانـــك باتغـــر، أحـــد أكبـــر العامليـــن فـــي حقـــل التأمين 
وأنجحهم، ال ينتظر حتى الخامســـة صباحا كي يخطط ليومه، بل هو 

يخطط له ليال.
كانت خطة الكاتب برناردشـــو تســـير على كتابـــة خمس صفحات في 
اليوم خالل تسع سنوات، مع أنه لم يكسب سوى ثالثين دوالرا، حتى 
أن روبنسون كروزو وضع مخططا لما يجب أن يقوم به في كل ساعة 

من يومه.
القاعـــدة الثالثة تقول.. إذا كنت تواجه مشـــكلة، قـــم بحلها على الفور 
إن كانـــت الحقائـــق الضرورية التخاذ القرار، وال تؤجـــل قراراتك أبدأ. 
والقاعـــدة الرابعـــة.. تعلـــم كيف تنظم وتفـــوض وتديـــر، فالرجل الذي 
يؤسس عمال كبيرا وال يعرف كيف ينظم ويفوض ويدير، ينتهي عادة 
بمرض قلب وهو في الخمســـينات من عمره أو في أوائل الســـتينات، 
مـــرض قلب ســـببه التوتـــر والقلـــق، وإذا تريد أصدق مثـــال لذلك اقرأ 

صفحة الوفيات.
ذلـــك هـــو دايـــل كارنيغـــي، وطوفـــان كلماتـــه وتجاربه التـــي تقود من 
الظـــالم إلى النور، بل هـــي كالينابيع التي تـــروي الضائعين والباحثين 

عن النجاح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أنا إنسان.. وإنها الحياة
هي حادثة تقع وتتكرر كثيًرا في دول مختلفة، عندما يتورط بعض كبار 
المسؤولين في تصرفات ال تنسجم مع طبيعة المناصب التي يشغلونها 
وتكـــون صيـــًدا ســـهالً للكاميرات ومحـــالً لالنتقـــادات واالتهامـــات، فقد 
تفجـــرت أزمـــة لرئيس وزراء إحدى الدول األوروبية عقب نشـــر مقاطع 
فيديـــو وصـــور له أثنـــاء حفلة خاصـــة وصفـــت بالصاخبـــة وبالفضيحة 

األخالقية التي كادت تطيح بمستقبله السياسي.
كان النتشار مقاطع الفيديو وقًعا صادًما على المسؤول الذي أقر واعتذر 
عن الصور غير الالئقة، وحاول الدفاع عن نفسه وكسب تعاطف الناس 
معه بالتأكيد على أنه لم يقصر في أداء المســـؤولية الملقاة على عاتقه، 
قائال: “أنا إنســـان، في خضم هـــذه األوقات المظلمة، أفتقد أحيانا الفرح 
والنـــور والمرح، وهذا يتضمـــن أنواعا معينة من مقاطع الفيديو والصور 
التـــي ال أرغـــب فـــي رؤيتها، وأعلم أنك ال ترغب فـــي رؤيتها. إنه خاص، 

إنه ممتع، إنها الحياة”.
كان رد فعل المسؤول ذكًيا للدرجة التي قد تزيد شعبيته، لكنه بالنهاية 
يثيـــر موضوًعـــا مهًمـــا وهـــي العالقة بيـــن مســـؤولية اإلنســـان وحريته، 
فهي عالقة تبدو عكســـية، فاإلنســـان العادي يتمتع بمســـاحة واسعة من 
الحرية، ولديه مدى كبير من الممارســـات دون أن يكون محالً لالهتمام 
أو المحاســـبة من قبل المجتمع، بينما الشخص المسؤول عليه أن يكون 
أشـــد حرًصا واهتماًما بســـلوكياته وتصرفاته قبـــل اإلقدام عليها، ويعلم 
أنها ســـتكون تحت مراقبة الجمهور، وكلمـــا ارتفع المنصب قلت الحرية 
وضـــاق نطاقهـــا، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، ألن هـــؤالء النـــاس يؤثـــرون على 
المجتمـــع بتصرفاتهم وقراراتهم وجميـــع تحركاتهم، لذا يجب أن تكون 

محسوبة بدقة وبميزان المجتمع حتى ال تسيء للمسؤول.
كل من يتولى منصًبا مهًما أو يختار العمل في مجال حساس أو له هيبة 
أو يشـــغل مكاًنـــا مؤثًرا فـــي المجتمع، عليـــه أن يعلم أنه ســـيكون تحت 
المنظار طوال الوقت، وأن هذا المنظار لن يفرق بين حريته الشـــخصية 
ومقتضيات مهماته ومسؤولياته، وأنه هو الذي اختار هذا الوضع عندما 

قبل المنصب.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

أين هي المرحلة األخيرة المزعومة؟
طـــوال أكثـــر من عام ونصـــف على محادثـــات فيينا الخاصـــة بالبرنامج 
النـــووي اإليرانـــي، لـــم يكـــن هنـــاك ما يمكـــن أن يدعـــو المجتمـــع الدولي 
للراحـــة واالطمئنان، بل كانت هناك دائما حالة من القلق والحيرة وعدم 
الثقـــة والالطمأنينـــة، واألنكى مـــن ذلك أنه كانت هنـــاك دائما الكثير من 
المعلومات التي تؤكد أن النظام اإليراني يلجأ لممارسة الكذب والخداع 
والتمويـــه، ويعمل على إطالة أمـــد المفاوضات من خالل تقديم مطالب 

ال عالقة لها بالمفاوضات.
لـــو عدنـــا إلى مجريات هذه المحادثات لوجدنـــا أنه وفي مراحل عديدة 
منها تم اإلعالن تارة عن قرب التوصل إلى اتفاق، وتارة أخرى احتمال 
فشـــل وانهيـــار المحادثات والبحث في خيارات أخـــرى غير المحادثات، 
واآلن وبعـــد أن صـــدرت تلميحـــات مـــن مختلـــف األطـــراف بـــأن هـــذه 
المحادثات وصلت إلى آخر مرحلة لها، لكن الذي يثير الســـخرية هو أنه 
وكمـــا تؤكد التصريحـــات األميركية أن الكرة في الملعـــب اإليراني، فإن 
طهران من جانبها تؤكد أن الكرة في الملعب األميركي! واألكثر سخرية 
مـــن ذلـــك أن الطرفين يؤكدان اســـتمرار المحادثات، فأيـــن هي المرحلة 

األخيرة المزعومة؟!
القصـــة لم تصـــل للذروة، خصوصا بعد أن طفق النظام اإليراني يســـرب 
معلومـــات بخصـــوص أن مقربين من خامنئي يطالبون رئيســـي بتأجيل 
االتفـــاق النـــووي لشـــهرين آخرين فقط، وأن كل شـــيء ســـيتغير لصالح 
النظـــام اإليرانـــي، حتى أن صحيفـــة “كيهان” المقربة مـــن خامنئي قالت 
بصراحة فجة “نحن لســـنا الطرف الذي في عجلة من أمره، فإذا اســـتمر 
الوضـــع نحـــو شـــهرين، شـــهرين فقـــط، ســـيتغير الوضع مـــن األرض إلى 
الســـماء”!، ويبدو واضحا أن بايدن الذي يتحف العالم بين فترة وأخرى 
بتصريحات أشبه ما تكون بمسكنات منتهية الصالحية من أجل طمأنة 
العالـــم على حرصه علـــى الحيلولة دون امتالك النظـــام اإليراني القنبلة 
النوويـــة، لكن الســـؤال هو: بماذا ســـيمنعهم، بهذه المفاوضات التعيســـة 
أم بتقزمـــه وتقزيـــم أميـــركا أمام نظام صـــار العالم كله يعلـــم أنه مصدر 

التطرف واإلرهاب؟!
محادثات فيينا منذ بداياتها ولحد اآلن ليست إال صفقة يمكن أن نظلم 
القذارة إذا ما شـــبهناها بها، ألنها تجري على حســـاب شـــعوب أخرى بل 

وحتى على حساب األمن واالستقرار الدوليين. “إيالف”.

نزار جاف
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تنفيًذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ خالد بن 
لرئيـــس  النائـــب األول  حمـــد آل خليفـــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
انطالقـــة  تدشـــن  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
يوم غٍد )الجمعة( مســـابقة دوري األشبال 
للكرة الطائرة مبادرة دوري خالد بن حمد 
لجيل الذهب، والتي تهدف إلى بناء جيل 
رياضـــي منافـــس على أعلى المســـتويات 

العالمية خالل السنوات القليلة المقبلة.
وســـتقام أولى منافســـات دوري خالد بن 
حمد لجيل الذهـــب بحضور ومتابعة من 
قبـــل  الدكتور عبدالرحمن صادق عســـكر 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، 
الـــذي أكـــد أن هـــذه المبـــادرة تأتي ضمن 
رؤى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لتطوير مســـتوى الفئـــات العمرية، والتي 
ستضم في نسختها األولى سبع رياضات 
كـــرة  األربـــع  الجماعيـــة  األلعـــاب  تشـــمل 
القدم والســـلة والطائـــرة واليد، باإلضافة 
لمسابقات ألعاب القوى والدراجات وكرة 

الطاولة.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي باالســـتعدادات 
التي قامت بها االتحادات المعنية بدوري 
خالـــد بـــن حمـــد لجيـــل الذهـــب، والتـــي 
تتناســـب مع حجم وأهمية هذه المبادرة 
وتســـاهم في نجاح النسخة األولى منها، 
مبيًنا أن الدوري سيحظى بدعم ومتابعة 
مباشـــرة من ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، إلى جانب المشـــاركة الفاعلة 
مـــن كافة الجهـــات التابعة للهيئـــة العامة 
للرياضـــة، عالوة عن التغطيـــة اإلعالمية 
شـــؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المميـــزة 
اإلعالم والصحـــف المحلية والحســـابات 
الرياضيـــة الخاصة في وســـائل التواصل 

االجتماعي.

إشادة بمبادرة سمو الشيخ خالد

من جانبه، أشـــاد الشـــيخ علـــي بن محمد 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل 
للكرة الطائرة بالمبادرة التي أطلقها سمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، بهدف 
تطوير قطاع الفئات العمرية في مختلف 

األلعاب.
وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد أن هـــذه 
المبـــادرة ستســـاهم فـــي صقـــل المواهب 
وبناء قاعدة قوية قادرة على المنافســـة 
علـــى أعلى المســـتويات خالل الســـنوات 
هـــذا  مثـــل  أن  مؤكـــًدا  المقبلـــة،  القليلـــة 
الدعم بال شـــك سيكون له دور في تعزيز 
المكتســـبات وتحقيق اإلنجازات الذهبية 

للرياضة البحرينية.
وختـــم الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد حديثه 
بالقول: “اتحاد الطائرة بجميع منتســـبيه 
لـــن يدخـــر جهـــًدا بهـــدف االســـتفادة مـــن 
مبادرة ســـمو الشيخ خالد بن حمد، حيث 
تـــم إعـــداد كل الترتيبات التي ستســـاهم 
بـــإذن هللا تعالـــى في تحقيـــق كل النتائج 

المرجوة من هذه النسخة األولى”.
قـــد  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
كشـــفت عن مبـــادرة دوري خالد بن حمد 
لجيـــل الذهـــب عبـــر مؤتمـــر صحفـــي في 
وقت ســـابق، والتـــي ستشـــمل الدوريات 
المنتظمة للفئة األصغر سنًّا من الجنسين 

في الرياضات المشـــاركة فيها، عبر لجان 
مشـــتركة تضم ممثليـــن عن الجهات ذات 

الصلة.
كمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن تخصيـــص جوائز 
ماليـــة ألصحـــاب المراكـــز الثالثـــة األولى 
في مســـابقة الدوري ولصاحبي المركزين 
الـــكأس،  مســـابقة  فـــي  والثانـــي  األول 
إلـــى جانب تكريـــم أفضل العـــب في كل 
جولـــة، إلـــى جانـــب تطبيـــق مباريات كل 
النجـــوم ضمن دوري خالد بن حمد لجيل 
الذهـــب، والتي تنظـــم ألول مرة في على 
أن  العمريـــة، موضًحـــا  الفئـــات  مســـتوى 
الفكـــرة تتمثل فـــي تنظيم مبـــاراة تجمع 
أبـــرز الالعبيـــن إضافـــة ألفضـــل مدربيـــن 
اثنيـــن، الـــذي ســـيتم اختيارهم مـــن قبل 
اللجـــان الفنيـــة فـــي كل اتحاد بعـــد نهاية 
القســـمين األول والثانـــي، على أن يدخل 

الالعبون في أجواء خاصة لهذه المباراة 
عبر إقامة معسكر داخلي قصير في أحد 
الفنـــادق، لمنـــح الالعبين فرصة معايشـــة 
بيئـــة االحتـــراف والبطـــوالت والمباريات 

المهمة واالعتياد عليها.

نظام منافسات الكرة الطائرة

اعتمـــدت لجنـــة المســـابقات فـــي االتحاد 
برئاســـة  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي 
عبدالرضا عاشـــوري نظام منافسات “فئة 
األشـــبال” التي ســـتكون ضمن منافســـات 
دوري خالـــد بن حمد لجيل الذهب، حيث 
تم توزيع األندية المشاركة وهي 13 نادًيا 
علـــى مجموعتيـــن فـــي الـــدور التمهيدي، 
تضمـــن المجموعـــة األولى أنديـــة النصر، 
التضامـــن، عالي، اتحاد الريـــف، المعامير 
وبنـــي جمرة، بينما تشـــمل الثانيـــة أندية 

داركليـــب، النبيـــه صالـــح، األهلـــي، الدير، 
الشباب، المحرق والبسيتين.

فـــي  المشـــاركة  الفـــرق  تلعـــب  حيـــث 
واحـــد”،  دور  مـــن  “دوري  المجموعتيـــن 
أصحـــاب  الثانـــي  الـــدور  إلـــى  ويتأهـــل 
المراكز الخمسة األولى في كل مجموعة، 
علـــى أن تـــوزع علـــى مجموعتيـــن أيضًا، 
دور  مـــن  “دوري  أخـــرى  مـــرة  ويلعبـــون 
واحـــد”، ويتأهل صاحبـــا المركزين األول 
والثانـــي إلـــى نصف النهائي الذي ســـيقام 
بنظـــام “المقـــص”، ويتأهـــل للنهائـــي مـــن 
يحقـــق الفـــوز فـــي مباراتين مـــن أصل 3 

مباريات ممكنة.

اللجنة الفنية لمنافسات الطائرة

اعتمـــد اتحـــاد الطائـــرة أعضـــاء اللجنـــة 
تأديـــة  فـــي  سيشـــاركون  الذيـــن  الفنيـــة 
المهـــام المناطـــة لهم، ســـواًء مـــن اختيار 

أفضـــل الالعبين في كل جولـــة أو غيرها 
مـــن األمـــور المتعلقـــة بـــدوري خالـــد بـــن 
حمـــد لجيل الذهب، وتضم في عضويتها 
كل مـــن المـــدرب إبراهيـــم علـــي الورقاء، 

المدرب محمد سلمان ومحمد الحايكي.

مباريات الجولة األولى

ســـتقام يوم غٍد الجمعة 5 مباريات ضمن 
منافســـات الجولـــة األولـــى بـــدوري خالد 
بـــن حمـــد لجيـــل الذهـــب للكـــرة الطائرة، 
حيـــث ســـتلعب 3 مباريـــات عند الســـاعة 
الرابعـــة عصـــرًا، تجمـــع كٍل مـــن عالي مع 
بنـــي جمـــرة، واتحاد الريف مـــع المعامير، 
والنبيـــه صالح ســـيالعب البســـيتين، أما 
مواجهـــات الســـاعة الخامســـة والنصـــف 
مســـاء، فســـتكون بين المحـــرق واألهلي، 

والدير مع الشباب.

اســـتقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيـــس االتحاد البحريني 

للرياضات البحرية الشيخ خليفة بن عبدهللا آل خليفة.   
جـــرى اللقـــاء بحضور نائب رئيـــس الهيئة العامة للرياضية ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفـــة، والرئيس التنفيـــذي للهيئة 

العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر.   
واطلع ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على خطط وبرامج 
االتحـــاد البحرينـــي للرياضـــات البحرية للمرحلة المقبلة، مشـــيدًا 

بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل القائميـــن علـــى االتحـــاد لتطويـــر 
الرياضات البحرينية على المســـتويات كافة، ومؤكدًا سموه دعم 
الهيئـــة العامـــة للرياضة لكل المســـاعي التي تصـــب في مصلحة 

االرتقاء بمنظومة العمل الرياضي في المملكة.   
فـــي حيـــن قدم الشـــيخ خليفة بن عبـــدهللا آل خليفة شـــرحًا عن 
اســـتعدادات االتحـــاد البحرينـــي للرياضات البحرية الســـتضافة 
المملكة لنهائيات كأس العالم للشراع، والمقررة أن تقام في شهر 
أكتوبر المقبل، معبرًا عن جزيل شكره وامتنانه للدعم واالهتمام 
الـــذي يوليـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة للرياضـــة 

البحرينية.

الهيئة العامة للرياضة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تدشين “دوري خالد بن حمد لجيل الذهب” بانطالق منافسات الكرة الطائرة

خالد بن حمد يطلع على استعدادات المملكة الستضافة كأس العالم للشراع

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

مشيداً بالجهود المبذولة من االتحاد لتطوير الرياضات البحرينية بكل المستويات

علي بن محمد عبدالرحمن عسكر

سمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء

عسكر يشيد 
باستعدادات االتحادات 

لتنظيم الدوري 
بأفضل صورة

علي بن محمد 
يشكر خالد بن حمد 

على المبادرة 
ويشيد بالفكرة

االتحاد البحريني لكرة القدم

كلف االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
منســـقًا  المطـــوع،  منـــاع  البحرينـــي 
أمنيـــًا لمبـــاراة نصـــف نهائـــي الغـــرب 
لـــكأس االتحاد اآلســـيوي 2022 بين 
الكويتـــي والســـيب  العربـــي  ناديـــي 

العماني.
اإلثنيـــن  يـــوم  المبـــاراة  وســـتقام   
علـــى  الجـــاري  ســـبتمبر   5 الموافـــق 

استاد نادي الكويتي.
 وسيكون مناع المطوع منسقًا أمنيًا 

آسيويًا للمباراة.
ويعـــد التكليـــف ضمـــن سلســـلة مـــن 

المهـــام اآلســـيوية للمنســـق األمنـــي 
اآلســـيوي منـــاع المطـــوع، والمعتمد 

مـــن قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم، وســـبق للمطـــوع أن أشـــرف 

على عـــدد مـــن المباريـــات أمنيًا في 
مختلف المســـابقات سواء محليًا أو 
خارجيـــًا، والتكليـــف تجســـيد لتميز 

الكوادر البحرينية. 
ويأتـــي تواجـــد المطـــوع فـــي دوري 
أبطال آســـيا انعكاس للثقـــة الكبيرة 
التـــي تحظى بها الكـــوادر البحرينية 
علـــى مختلـــف المســـتويات، وضمن 
إطـــار جهود االتحـــاد البحريني لكرة 
لكـــوادره  الفعالـــة  للمشـــاركة  القـــدم 
في مختلف البطوالت والمســـابقات 

اآلسيوية والدولية.

المطوع منسقًا أمنيًا لنصف نهائي الغرب بكأس االتحاد اآلسيوي

مناع المطوع



Sports@albiladpress.com15
الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 6 صفر 1444 - العدد 5071

سبورت

الحسن يشهد ختام بطولة الشرطة المفتوحة لكرة الطائرة
ضمن األنشطة الهادفة لرفع القدرات البدنية لمنسوبي األمن العام

كسباق مساند لبطولة التحمل العالمية

شـــهد رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
الحســـن، ختام بطولة الشـــرطة المفتوحة 
االتحـــاد  نظمهـــا  التـــي  الطائـــرة  لكـــرة 
الرياضـــي لألمن العام، وأحـــرز فيها فريق 
مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية لقب 
البطولـــة بعـــد تغلبـــه علـــى فريـــق مديرية 
شـــرطة محافظة العاصمة.  وأشـــاد رئيس 
األمـــن العـــام بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة إلقامة هـــذه الفعاليات والبطوالت 
دعمـــه  إطـــار  فـــي  المتميـــزة،  الرياضيـــة 
للرياضـــة والرياضييـــن فـــي جميـــع فـــرق 
وزارة الداخليـــة.  وثمن رئيس األمن العام 
األداء والتنافـــس الشـــريف الـــذي شـــهدته 
البطولـــة والروح الرياضية التـــي تميز بها 
الالعبـــون المشـــاركون، معربـــا عن شـــكره 
لالتحـــاد الرياضـــي لألمـــن العـــام وكل من 

ساهم في إنجاح البطولة من خالل حسن 
التنظيم واإلعداد لها.

 من جهته، أعرب رئيس االتحاد الرياضي 
لألمـــن العـــام عن شـــكره وتقديـــره لرئيس 
األمن العام على حضوره الحفل الختامي 
للبطولة، مثمنا متابعته المستمرة لألنشطة 
الرياضية كافة التي ينظمها االتحاد ضمن 

خطتـــه الرياضيـــة التـــي تهـــدف إلـــى رفع 
القدرات البدنية لمنسوبي األمن العام.

 وفـــي ختام الحفل قام رئيس األمن العام 
بـــكأس البطولـــة  بتتويـــج الفريـــق الفائـــز 
والميداليـــات الذهبيـــة، وتســـليم الفريـــق 
اآلخـــر، ميداليـــات المركـــز الثانـــي، متمنيا 

التوفيق والنجاح للجميع.

صورة جماعية خالل اليوم الختامي من التكريم

من المنافسات

من التتويج

من التكريم

حلبة البحرين الدولية تستضيف االنطالقة األولى لبطولة “WTCR” العالمية
تنطلــق بطولــة الـ WTCR، كأس العالم للســيارات الســياحية التابعــة لالتحاد الدولي 
للســيارات، وذلــك ألول مــرة في منطقة الشــرق األوســط في حلبــة البحرين الدولية 
“موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط”، كســباق مســاند لســباق البحريــن 

للتحمل 8 ساعات التابع لبطولة التحمل العالمية من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل. 

وتمـــت الموافقة علـــى تغييـــرات التقويم 
مـــن قبل مجلس رياضة الســـيارات التابع 
تعتبـــر  إذ  للســـيارات،  الدولـــي  لالتحـــاد 
فرصة كبيرة للبطولة التي ستزور منطقة 
الشـــرق األوســـط ألول مرة، حيـــث تعتبر 
المنطقة مركز رئيســـا لرياضة الســـيارات. 
وســـتنطلق البطولـــة علـــى مضمـــار حلبـــة 
البحريـــن الدولية وحلبـــة كورنيش جدة، 
علـــى مضماريـــن للفورمـــوال 1 عالمييـــن، 

حيـــث ســـتنطلق البطولـــة فـــي البحريـــن 
كســـباق مســـاند لبطولة التحمل العالمية. 
وســـتنطلق بطولة WTCR كسباق مساند 
لســـباق البحرين للتحمل 8 ســـاعات التابع 
لبطولة العالم للتحمل، إذ سيشهد انطالق 
الســـباق األول يـــوم الجمعـــة 11 نوفمبـــر 
بينما ســـينطلق السباق الثاني يوم السبت 
12 نوفمبر قبيل انطالق الســـباق العالمي 
للتحمـــل 8 ســـاعات بنفـــس اليـــوم، وذلك 

علـــى مضمار الجائزة الكبـــرى البالغ طوله 
5.412 كم والمصمم بـ 15 لفة.

فـــي  مـــرة  البطولـــة ألول  تنطلـــق  كذلـــك 
الفتـــرة  فـــي  ليلـــي  وكســـباق  الســـعودية 
مـــن 25 حتـــى 27 نوفمبـــر، إذ ســـتنطلق 
البحريـــن بينمـــا  15 و16 فـــي  الجولتـــان 
الجولتـــان 17 و18 فـــي الســـعودية وذلك 

كختام لموسم 2022.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجاريـــة فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
اســـتضافة  “يشـــرفنا  المهـــدي  شـــريف 
الشـــرق  فـــي  مـــرة  WTCR ألول  بطولـــة 
األوســـط وأيضا ألول مرة كســـباق مساند 

خـــالل بطولـــة العالـــم للتحمل. وسيشـــهد 
جماهيرنـــا فـــي البحريـــن ومـــن مختلـــف 
أنحـــاء العالم مزيجا فريدا من الســـباقات 

من خالل السيارات الرياضية والسيارات 
السياحية، ونتطلع للترحيب بالبطولة في 

حلبة البحرين الدولية الحقا هذا العام”. 

وصـــرح آالن غـــو رئيـــس لجنة الســـيارات 
الدولـــي  لالتحـــاد  التابعـــة  الســـياحية 
للســـيارات “يعد وجـــود حلبتين عالميتين 
كحلبة البحريـــن الدولية وحلبة كورنيش 
جـــدة علـــى تقويم كأس العالم للســـيارات 
الســـياحية، تطورا إيجابيـــا للبطولة، ومن 
الرائع رؤية انطالق البطولة كسباق مساند 
للبطولـــة العالمية للتحمـــل على الرغم من 
االختالفـــات الواضحة في البطولتين من 
ناحية الســـيارات وفترات السباق، إال أنها 
تشـــترك في نـــوع الســـيارات مغلقة قمرة 
القيـــادة، حيـــث ســـتكون البطولـــة إضافة 

رائعة للجماهير واإلعالم أيضا”.

حلبة البحرين الدولية

من السباقات

اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أشـــاد 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بن خليفة آل خليفـــة بالجهود التي يبذلها 
االتحاد الدولي لرفـــع األثقال في االرتقاء 
باللعبة في مختلـــف أنحاء العالم في ظل 
ما تحظى به من شعبية وممارسة واسعة 
مـــن قطـــاع كبير مـــن الرياضييـــن ولكونها 
واحـــدة مـــن أهـــم ألعـــاب التي تســـتهدف 

تعزيز القوة البدنية.
 جـــاء ذلـــك لدى اســـتقباله رئيـــس االتحاد 
الشـــمري  محمـــد  األثقـــال  لرفـــع  الدولـــي 
بحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة 
االتحـــاد  ورئيـــس  الكوهجـــي  فـــارس 

البحريني لرفع األثقال إسحاق إبراهيم.
 ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة برئيـــس االتحاد الدولي 
الثانـــي مملكـــة  بلـــده  لرفـــع األثقـــال فـــي 
البحريـــن، معربـــا ســـموه عـــن تقديـــره لما 

يقـــوم بـــه االتحـــاد الدولـــي مـــن دور مهم 
فـــي تطويـــر اللعبـــة وتعزيز انتشـــارها من 
خالل سلســـلة البطوالت العالمية والقارية 
واإلقليميـــة التـــي ينظمها ويشـــرف عليها 
بالتعاون مع االتحادات القارية والوطنية، 
األمر الذي جعلهـــا واحدة من أبرز األلعاب 

األولمبية.
 وأكـــد ســـموه أن مملكـــة البحرين وبفضل 
جهـــود الهيئـــة العامـــة للرياضـــة واللجنـــة 
األولمبية البحرينية برئاســـة ســـمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة والدور الذي يقوم 
به اتحـــاد رفع األثقال فإنها قطت شـــوطا 
كبيـــرا علـــى طريق تطويـــر اللعبـــة وحقق 
أبطالهـــا وبطالتهـــا العديد مـــن اإلنجازات 

التي يفتخر بها الجميع.
 بدوره، أعرب رئيس االتحاد الدولي لرفع 
األثقـــال محمـــد الشـــمري عـــن بالغ شـــكره 
وتقديره لســـمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة على حســـن االســـتضافة 
بمســـتوى  مشـــيدا  االســـتقبال،  وحفـــاوة 

العالقات الوطيدة التـــي تربط االتحادين 
الدولـــي والبحرينـــي والتـــي من شـــأنها أن 

تحقق المصالح المشتركة بين الطرفين. 
 وأكـــد األمين العام للجنة األولمبية فارس 
الكوهجـــي اهتمام اللجنـــة األولمبية بلعبة 
رفـــع األثقـــال وصناعـــة األبطال فـــي هذه 
تنظيـــم  أن  مؤكـــدا  األولمبيـــة،  الرياضـــة 
البطولـــة اآلســـيوية ألول مرة فـــي تاريخ 
اللعبة خير شاهد على هذا االهتمام، مثمنا 
جهـــود االتحـــاد الدولـــي ودعمـــه لالتحـــاد 

البحريني.
 من جانبه، ثمـــن رئيس االتحاد البحريني 
لرفع األثقال إســـحاق إبراهيم الدعم الذي 
يوليـــه االتحاد الدولي لرفع األثقال لســـائر 
االتحـــادات الوطنية، وأكد أن تلك الزيارة 
تعكـــس عمـــالق العالقـــات بيـــن الطرفين، 
مؤكدا حـــرص اتحاده على تعزيز التعاون 
الثنائـــي، وأن تقـــدم المملكـــة باســـتضافة 
البطولة اآلســـيوية يعكس حرص االتحاد 

على التطوير المتواصل للعبة.

... وسموه مع رئيس االتحاد الدولي والكوهجي وإسحاق إبراهيم سمو الشيخ عيسى بن علي يقدم هدية تذكارية لرئيس االتحاد الدولي لرفع األثقال سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء استقبال رئيس االتحاد الدولي لرفع األثقال

لدى استقباله محمد جالود الشمري

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بجهود االتحاد الدولي لرفع األثقال في تطوير اللعبة

االتحاد البحريني لكرة القدم

عقد االتحاد البحريني لكرة القدم، االجتماع 
الفني التنســـيقي لمباريات الموسم الرياضي 
2022-2022، األربعـــاء 31 أغســـطس 2022، 

وذلك في فندق “مريديان” سيتي سنتر.
 وأقيـــم االجتمـــاع على فترتيـــن، إذ خصص 
االتحاد الفترة األولى ألندية الدرجة الثانية، 
فيما خصصت الثانية ألندية دوري ناصر بن 

حمد الممتاز.
 وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذا اإلطـــار، أكـــد عضو 

مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
رئيـــس لجنـــة المســـابقات مهنـــد األنصـــاري، 
أن مجلـــس اإلدارة برئاســـة الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، حريـــص على 
لمســـابقاته  التطويريـــة  الخطـــوات  إدخـــال 
وأنشـــطته، مشـــيًرا إلى أن تنظيم  االجتماع 
التنســـيقي يعـــد بادرة هي األولـــى من نوعها 

على مستوى المسابقات.
 ولفـــت األنصـــاري إلـــى أن االجتمـــاع شـــكل 

فرصـــة لتعريف األنديـــة باألنظمـــة واللوائح 
وشـــرح التعاميم الصادرة من االتحاد، مبيًنا 
أن التعـــاون البنـــاء والتجـــاوب الفعـــال الذي 
أبدته علـــى األندية خطوة إيجابية ومؤشـــر 

على نجاح الفعالية.
  واســـتعرض االتحـــاد في االجتمـــاع العديد 
من المحاور وهي: نظام المســـابقات، فترات 
وأنظمـــة التســـجيل، إجراءات يـــوم المباراة، 

العقوبات االنضباطية، التحكيم واإلعالم.

اتحاد الكرة يعقد االجتماع التنسيقي ألندية دوري ناصر بن حمد الممتاز

جانب من االجتماع ألندية دوري ناصر بن حمد الممتاز
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القدس المحتلة ـ وكاالت

الخميس أن شابين فلسطينيين قتال في  الفلسطينية أمس  أعلنت وزارة الصحة 
الضفة الغربية المحتلة خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي. 

وذكرت قوات األمن اإلسرائيلية أنها اعتقلت “ستة مطلوبين وصادرت نقودا” خالل 
عمليات اقتحام واعتقاالت في كافة أنحاء الضفة الغربية.

بحماية  األقصى  المسجد  باحات  أمــس،  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  ذلــك،  الى 
مشددة من الشرطة اإلسرائيلية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا 

غليك.
وذكرت وكالة شهاب، أن المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى نفذوا جوالت 
استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا 

يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
جديدة  تغريدة  “الليكود”  حــزب  عن  السابق  الكنيست  عضو  غليك،  يهودا  ونشر 
على حسابه الرسمي على “تويتر”، من داخل المسجد األقصى، وهو يقوم بجولة 

استفزازية داخل باحاته.
وعزا غليك زيارته أمس للمسجد األقصى إلى أنه يتزامن مع بدء العام الدراسي في 

إسرائيل، الذي يوافق األول من شهر سبتمبر.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى

دمشق ـ وكاالت

فيصل  السوري  الخارجية  وزير  قال 
االعـــــتـــــداءات  عـــلـــى  ردا  ــداد  ــقــ ــمــ ــ ال
اإلســرائــيــلــيــة األخــيــرة عــلــى مــطــاري 
دمشق وحلب إن إسرائيل تلعب بالنار 
وتعِرض األوضاع األمنية والعسكرية 

بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن.
نشرها  تغريدة  في  المقداد  وأضــاف 
ــوزارة عــلــى تــويــتــر أمــس  ــ ــ حــســاب ال
ــيـــل تــلــعــب بــالــنــار  ــرائـ الــخــمــيــس “إسـ
وتعرض األوضاع األمنية والعسكرية 
لن  ســوريــا  للتفجير..  المنطقة  فــي 
تــســكــت فـــي مــواجــهــة االعـــتـــداءات 
اإلسرائيليون  وسيدفع  اإلسرائيلية، 

الثمن عاجال أم آجال”.
سوريا  أن  المقداد  وأكــد 

صـــمـــدت وســتــصــمــد 
ولـــن تــتــراجــع عن 
“على  و  مواقفها، 
اإلسرائيلي  العدو 

أن ال يراهن أو يخطئ في الحسابات، 
ــغــيــر مــن  ــا ســُت ــ ــتـــوهـــم أن ســــوري ويـ

مواقفها”.
ــدد الـــمـــقـــداد عــلــى ضـــــرورة أن  ــ وشـ
والــدول  المتحدة  الــواليــات  تتحمل 
عـــن تشجيع  الــمــســؤولــيــة  الــغــربــيــة 
العدوان  في  التمادي  على  إسرائيل 
المنطقة  في  واألمــن  السلم  وتهديد 
والــعــالــم.  وكــانــت وســائــط الــدفــاع 
الـــجـــوي الـــســـوريـــة تـــصـــدت الــلــيــلــة 
قــبــل الــمــاضــيــة لـــعـــدوان إســرائــيــلــي 
بريف  نقاطا  استهدف  بالصواريخ 
ــقــــطــــت عـــــــددا مــن  ــق وأســ ــشــ دمــ
ــا اســـتـــهـــدف  ــمـ الــــصــــواريــــخ كـ
مطار  اإلسرائيلي  الــعــدوان 
حـــلـــب الــــدولــــي بــضــربــة 
إلــى  أدت  صـــاروخـــيـــة 
وقــوع أضــرار مادية 

بالمطار.

المقـــداد: إسرائيــل تـلـعـــب بـالـنــار
باريس ـ أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  دعــا 
الــحــوار مع  إلــى استمرار  مــاكــرون 
روســيــا، وحــث على الــتــحــدث مع 
كل من “ال نتفق معه”، وأن ال تكون 
ــقــوة الــوحــيــدة التي  تــركــيــا هــي ال

تتحدث مع موسكو.
وبحسب فرانس 24، دافع الرئيس 
أمس  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
المتمثلة  سياسته  عــن  الخميس، 
فــي مــواصــلــة الـــحـــوار مــع روســيــا 
قائال  أوكــرانــيــا،  فــي  عمليتها  بعد 
تــكــون  أن  يــنــبــغــي  ال  “تـــركـــيـــا  إن 
مع  تتحدث  التي  الوحيدة  القوة 

بالفعل  ويــجــب  مــوســكــو، 
للتوصل  االســتــعــداد 

إلــــــــــــــــــى ســـــــــالم 
تفاوضي”.

وأضاف “يجب 
نــســتــســلــم  أال 

ــالق  ــال األخــ ــكـ ألي شــكــل مـــن أشـ
تتركنا  أن  شأنها  من  التي  الزائفة 
بال قوة.. وظيفة الدبلوماسي هي 
مع  وخاصة  الجميع،  إلى  التحدث 
معهم.  نتفق  ال  الــذيــن  األشــخــاص 
ــيـــام بـــذلـــك،  ــقـ ــنـــواصـــل الـ ــذا سـ ــ ــ ول

بالتنسيق مع حلفائنا”.
وشـــدد مــاكــرون على ضـــرورة أن 
لـ  بالفعل  العالمية  الــقــوى  تستعد 
على  التأكيد  مع  تفاوضي”  “ســالم 
التــخــاذ  لكييف  مــتــروك  األمـــر  أن 
قـــرار بــشــأن الــتــوقــيــت والــشــروط 
“يجب أن نستعد لحرب طويلة. 
التصعيد  نتجنب  أن  يجب 
التحضير  الــســالم..  ونعد 
التحدث  يعني  للسالم 
ــراف  األطـ جميع  مــع 
ــي ذلــــك مع  ــمــا فـ ب

روسيا”.

ماكرون: للحوار مع روسيا
دبي - العربية.نت

اتــهــم الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب وزارة العدل األميركية 
المضبوطة  الوثائق  أهمية  بتضخيم 

لديه لإلساءة لسمعته.
فقد أكد ترامب، أمس الخميس، أن 
أنصاره غاضبون، ولن يصمتوا على 
اقتحام منزله، مشيرًا إلى أن عملية 
اقتحام منزله زادت من شعبيته في 

استطالعات الرأي.
قد  األميركية  الــعــدل  وزارة  وكــانــت 
ــة عــلــى إخــفــاء  ــ قــالــت إن لــديــهــا أدل
التحقيقات  مكتب  عن  سرية  وثائق 
االتحادي “إف. بي. آي” عندما حاول 

استعادتها في يونيو الماضي 
ــتــرامــب في  مـــن عــقــار ل

فــلــوريــدا، مــمــا دفــع 
الــمــكــتــب إلجـــراء 
ــيــــش غـــيـــر  ــتــ ــفــ ــ ت

مسبوق لمنزله.

وفي وثائق مقدمة للمحكمة ومكونة 
مــن 54 صــفــحــة، قـــدم االدعــــاء يــوم 
ــاء أدلـــتـــه عــلــى “عــرقــلــة سير  ــثــالث ال
لترامب  مساعَدْين  متهمًا  الــعــدالــة”، 
علنًا للمرة األولى بأنهما أكدا زورًا في 
جميع  السابق  الرئيس  إعــادة  يونيو 
قد  كــان  التي  الحكومية،  السجالت 
البيت  مغادرة  بعد  منزله  في  خزنها 
كشف  كما   .2021 يناير  في  األبيض 
“منعوا  تــرامــب  محامي  أن  ــاء  االدعـ
ــة الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن  ــراحـ صـ
أي من  داخــــل  ــنــظــر  ال أو  فــتــح  مـــن 
التخزين،  غرفة  داخل  الصناديق” 
عــنــدمــا ســـافـــر عـــمـــالء مكتب 
ألول  االتحادي  التحقيقات 
مرة إلى منتجع ماراالغو 
فـــي بـــالـــم بــيــتــش في 
ــادة  ــعـ ــتـ ــيـــو السـ ــونـ يـ

السجالت.

ترامب: أنصاري لن يصمتوا على اقتحام منزلي

بولندا ستطالب ألمانيا 
بأكثر من تريليون دوالر

وارسو ـ نوفوستي

الحاكم  والعدالة”  “القانون  رئيس حزب  قال 
في بولندا، ياروسالف كاتشينسكي، إن بالده 
دوالر  تريليون  مــن  بأكثر  ألمانيا  ستطالب 
كتعويضات عن األضرار التي لحقت بها أثناء 
كاتشينسكي،  وقال  الثانية.  العالمية  الحرب 
العسكرية  الخسائر  عن  تقريرا  تقديمه  أثناء 
كتكلفة  تقديمه  تم  الــذي  “المبلغ  بولندا،  في 
مــلــيــار  و200  تــريــلــيــونــات   6 هـــو  ــرار  ــــأضــ ل
ووفقا  تقريبا(”.  دوالر   تريليون   1.3( زلوتي 
كبيرا  “ليس  المبلغ  هــذا  فــإن  لكاتشينسكي، 
بــالــنــســبــة أللــمــانــيــا”، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لم 

يستبعد إمكانية أن يرتفع هذا المبلغ.

أربعة قتلى في مواجهات بين مؤيدي الصدر والفصائل المتحالفة مع إيران

البصرة تنزلق إلى العنف باشتباكات دامية

قال مســؤولون أمنيون محليون إن اشــتباكات بين فصائل شــيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب العراق اندلعت الليلة قبل الماضية واســتمرت حتى صباح 
أمــس الخميــس، ممــا أســفر عــن مقتــل أربعة. وانتشــرت القوات الخاصــة في البصرة، حيث ســيطرت على الوضــع األمني فــي المحافظة بالكامــل. وقال محافظ 

البصرة أسعد العيداني في تصريحات نشرتها وكالة األنباء العراقية )واع(، إن “الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، وقوات األمن منتشرة”.

أعمال  في  األحــدث  هي  والمناوشات 
عــنــف تــشــهــدهــا الـــبـــالد ضــمــن أزمـــة 
ــديــن  ــيــن أنـــصـــار رجــــل ال ســيــاســيــة ب
والجماعات  واألحــزاب  الصدر  مقتدى 
إيــران  مــع  المتحالفة  العسكرية  شبه 

في الغالب.
وقــــــال الـــمـــســـؤولـــون األمـــنـــيـــون إن 
االشتباكات وقعت في وسط البصرة، 
مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق. 
األربـــعـــة سقطوا  الــقــتــلــى  أن  ــروا  ــ وذكـ

الليلة قبل الماضية.
وأوضــــح الــمــســؤولــون أن اثــنــيــن من 
السالم  سرايا  لجماعة  ينتمون  القتلى 

التابعة للصدر.
وبعد االشتباكات الدامية، طالب زعيم 
قيس  الحق  أهل  عصائب  ميليشيات 
الخزعلي، من أنصاره أمس الخميس، 
غــلــق كــافــة مــكــاتــب الــعــصــائــب حتى 

إشعار آخر.
كـــمـــا طـــلـــب بـــتـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه 

وعــنــاصــره  مــن مسلحيه  تــويــتــر،  فــي 
ــرد عــلــى أي إســــاءة أو حــرق  ــ ــدم ال عـ
للمكاتب، معتبرًا أن “هناك من يتربص 

بمجموعته ويريد تأزيم األمور”.
أتى هذا البيان المقتضب بعد أن حذر 
الــقــيــادي فــي الــتــيــار الـــصـــدري صالح 
“وزيــر  بـ  يعرف  الــذي  العراقي،  محمد 
الصدر” الخزعلي من عواقب وخيمة، 
مليشياته  جــمــاح  “بكبح  إيـــاه  مطالبًا 
المجرمين،  مــن  الــتــبــرؤ  أو  الــوقــحــة”، 
في إشارة إلى مطلقي النار على أحد 

عناصر سرايا السالم.
وتفجر العنف مجددا في العراق بداية 
مسلحين  بين  قتال  مع  األسبوع  هذا 
مــن أنــصــار الــصــدر مــن جــهــة وقـــوات 
إيران  مع  األمن ومسلحين متحالفين 
أعنف  في  بغداد  في  أخــرى  جهة  من 
منذ  العاصمة  تشهدها  شــوارع  معارك 

سنوات.
اشتباكات  30 شخصا في  نحو  وقتل 

منافسة  وفصائل  الــصــدر  أنــصــار  بين 
ــل الــديــن  ــدد رجــ ــ تــدعــمــهــا إيــــــران، ونـ
واحــدة  ساعة  أتباعه  وأمهل  بالقتال 
لــفــض االحــتــجــاجــات، وهـــو مــا حــدث 

بالفعل.

بايدن يهاتف الكاظمي

ــا الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن،  دعـ
بدء  إلى  العراقيين  السياسيين  القادة 
األزمة  معالجة  بهدف  وطني”؛  “حــوار 
السياسية القائمة، وذلك خالل مكالمة 
العراقي  الــــوزراء  رئــيــس  مــع  هاتفية 
مصطفى الكاظمي، حسبما أفاد البيت 

األبيض.
ــيــان إن  وقــــال الــبــيــت األبـــيـــض فـــي ب
األمن  بعودة  “رحبا  والكاظمي  بايدن 
ــوة لجميع  ــارع، ووجـــهـــا دعــ ــشـ الـ ــى  إلـ
ــادة الــعــراقــيــيــن؛ مـــن أجـــل الــبــدء  ــقـ الـ
بــحــوار وطــنــي يــهــدف إلـــى بــنــاء حل 
الدستور والقوانين  مشترك، في إطار 

العراقية”.
وأثنى بايدن على “القيادة الشخصية” 
للكاظمي، وجهوده لـ “حفض التوترات 
ــــحــــوار  فــــي الــمــنــطــقــة مــــن خـــــالل ال
األمن  قــوات  وبـــأداء  والدبلوماسية”، 

العراقية.
دعمه  عن  األميركي  الرئيس  وأعــرب 
“عــراق مستقل وذي سيادة”، وسط  لـ 
الـــنـــفـــوذ اإليــــرانــــي فـــي الـــبـــالد الــتــي 
اجــتــاحــتــهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة عــام 

.2003
بــيــن  ــاســــي  ــيــ ــســ ــ ال الــــجــــمــــود  وأدى 
المتناحرين  الشيعيين  المعسكرين 
إلى بقاء العراق من دون حكومة منذ 
أكتوبر.  في  أجريت  التي  االنتخابات 
ــى تــعــمــيــق حـــالـــة الــشــلــل  ــ إل كــمــا أدى 
العراقيون  يكافح  إذ  االستقرار  وعدم 
والعقوبات  الحرب  من  عقود  لتخطي 
ــة والـــفـــســـاد  ــ ــي ــ ــل والـــــصـــــراعـــــات األهــ

المستشري.

بغداد - وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
“بــاقــون”  المنظمة  أعــضــاء  أن  الخميس، 
النووية،  للطاقة  زابوريجيا  محطة  في 
في  مـــرات  عــدة  للقصف  تعرضت  الــتــي 

جنوب أوكرانيا.
وقال رافائيل غروسي، بعد تفقد خبراء 
ــة الـــذريـــة لــلــمــحــطــة، بحسب  ــوكــال مــن ال
شــريــط فــيــديــو نــشــرتــه وكـــالـــة اإلعـــالم 
ــا نــوفــوســتــي” إن “الــوكــالــة  الــروســيــة “ريـ

الدولية للطاقة الذرية باقية هنا”.
وأضاف: “ليعلم العالم أن الوكالة الدولية 
زابــوريــجــيــا”.  فــي  باقية  الــذريــة  للطاقة 
الذين  األشــخــاص  عــدد  يحدد  لــم  ولكنه 

سيبقون أو إلى متى.
ــعــدمــا قــال  ويـــأتـــي حـــديـــث غـــروســـي ب
مــراســل لــرويــتــرز فــي مــوقــع الــحــدث إن 
بــعــض أعـــضـــاء فــريــق الــتــفــتــيــش الــتــابــع 
شوهدوا  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

تسيطر  الــتــي  المحطة،  يــغــادرون  وهــم 
عليها روسيا، بعد أن أمضوا عدة ساعات 
“إنترفاكس”  وكالة  وأفــادت  الموقع.  في 
المركبات  من  أربعا  بأن  لألنباء  الروسية 
ــة الــدولــيــة  ــوكــال الــتــســع الــتــابــعــة لــوفــد ال

للطاقة الذرية غادرت أراضي المنشأة. 
الــدائــم  للمندوب  األول  الــنــائــب  وكــشــف 
ــم الــمــتــحــدة، ديمتري  لـــدى األمـ لــروســيــا 

حسابه  على  تــغــريــدة  فــي  بوليانسكي، 
اجتماع  عقد  تطلب  “روسيا  تويتر:  في 
لــمــجــلــس األمـــــن، يــــوم الـــثـــالثـــاء، بــشــأن 
على  النووية  للطاقة  زابوريجيا  محطة 
المستمر من قبل أوكرانيا  ضوء القصف 
الطائشة أمس من قبل نظام  والمحاولة 
كييف لتعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية”.

روسيا وأوكرانيا تتبادالن االتهامات حول إفساد مهمات البعثة الدولية

غروسي: بعض خبرائنا باقون في محطة زابوريجيا

غروسي: بعض خبرائنا باقون في زابوريجيا بعد مغادرة البعثة

عواصم ـ وكاالت

البحرية  بأن  كبار  أميركيون  أفاد ضباط 
األميركية تعمل لبناء شبكة من الطائرات 
بـــدون طــيــار والــســفــن، فــي إطـــار سعيها 
ــوات اإليـــرانـــيـــة في  ــقـ لــتــقــيــيــد حــركــة الـ
البنتاغون  يأمل  برنامج  ضمن  المنطقة، 
جميع  فــي  للعمليات  نــمــوذًجــا  يــكــون  أن 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. إال أنــهــم امــتــنــعــوا عن 
الكشف عن عدد الطائرات أو السفن التي 
أو  وحلفاؤها،  المتحدة  الواليات  نشرتها 
وكيفية  مــكــان  حــول  بتفاصيل  االدالء 
استخدامها، مشددين على أنها معلومات 
“وول  صحيفة  نقلت  ما  بحسب  سرية، 
ستريت جورنال”. لكنهم قالوا إن السفن 
لمياه  أفضل  رؤية  والطائرات ستمنحهم 
المنطقة. كما أوضحوا أن البحرية تتوقع 
استطالع  طــائــرة   100 لديها  يــكــون  أن 
الساحل  قبالة  تعمل  بدون طيار  صغيرة 

اإليراني، بحلول الصيف المقبل.

يــذكــر أن واشــنــطــن لــطــالــمــا حــــذرت من 
المالحة  لسالمة  المهددة  إيــران  أنشطة 
مــراًرا  اتهمت  كما  المنطقة،  في  الدولية 
الحرس الثوري بتنفيذ عمليات استيالء 

على سفن في الخليج العربي.
ــون  ــيـ ــنـ مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، طــــالــــب أمـ
األميركي،  الرئيس  سابقون  إسرائيليون 
جو بايدن، بعدم التوقيع على اتفاق مع 
إيران، بدعوى أنه سيعرض األمن القومي 

لــلــخــطــر. وذكــــرت صحيفة  اإلســرائــيــلــي 
“معاريف” العبرية، مساء أمس الخميس، 
أن حوالي 5000 مسؤول أمني إسرائيلي 
ــى الــرئــيــس  ســابــق قــد بــعــثــوا بــرســالــة إلـ
على  التوقيع  عــدم  يناشدونه  األميركي 
اتفاق نووي مع إيران، بدعوى تحذيرهم 
إقليمي،  نــووي  من حــدوث سباق تسلح 
ــك مــن ضــخ أمــــوال غــيــر متوقعة  وكــذل

لـ”اإلرهاب” اإليراني، على حد قولهم.

جنراالت إسرائيليون يناشدون بايدن عدم توقيع االتفاق النووي

لرصد تحركات إيران.. شبكة مسيرات وسفن أميركية

زوارق إيرانية في مضيق هرمز

بغداد تهدأ، البصرة تشتعل
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تدشين جمعية الصداقة العمانية البحرينية
على هامش إطالق النسخة األولى من معرض العطور

علـــى هامـــش تدشـــين النســـخة األولـــى 
من المعرض البحرينـــي العماني للعطور، 
اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الصداقـــة  جمعيـــة  برئيســـة  الزيانـــي 
العمانيـــة البحرينية ردينـــة بنت عامر بن 
محمـــد الحجريـــة، بحضور النائـــب عمار 
البنـــاي عضو الجمعية وعـــدد من أعضاء 

الجمعية.
وخـــال االجتمـــاع رحب الوزيـــر برئيس 
جمعيـــة الصداقـــة العمانيـــة البحرينيـــة، 
التوفيـــق  الجمعيـــة  ألعضـــاء  متمنيـــا 
المرجـــوة  والـــرؤى  األهـــداف  وتحقيـــق 

مـــن إطـــاق الجمعيـــة التي تم تدشـــينها 
هـــذا  مثمنـــا  المعـــرض،  أعمـــال  خـــال 
الحراك االقتصادي الذي يشـــهد انتعاشـــا 
المشـــترك  الثنائـــي  التعـــاون  إطـــار  فـــي 
والذي يأتي انعكاًســـا للعاقـــات األخوية 
والتنسيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
وســـلطنة عمان الشقيقة وعمق العاقات 
التاريخيـــة األخويـــة التي تربـــط البلدين 
الشـــقيقين فـــي ظـــل مـــا تحظى بـــه هذه 
العاقـــات باهتمـــام كبيـــر مـــن لـــدن ملك 
مملكة البحريـــن المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 

ســـلطان عمان الشـــقيقة صاحب الجالة 
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقـــام الزيانـــي بمرافقـــة رئيســـة جمعيـــة 
ردينـــة  البحرينيـــة  العمانيـــة  الصداقـــة 
بنـــت عامر بن محمـــد الحجرية وأعضاء 
الجمعيـــة في جولـــة اســـتطاعية بمركز 
صـــادرات البحرين، اطلعت خال الجولة 
مركـــز  يقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  علـــى 
صـــادرات البحريـــن فـــي ســـبيل ترجمـــة 
توجهات القيادة والحكومة لتقديم كل ما 
من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة 
الحجريـــة  اســـتمعت  حيـــث  البحريـــن، 

إلى شـــرح مفصل من الرئيـــس التنفيذي 
لصـــادرات البحريـــن صفـــاء عبدالخالـــق 
حول أبرز إنجازات المركز منذ تأسيســـه 
وما قدمه طوال هذه الفترة من خدمات 
المؤشـــرات،  عكســـتها  مميـــزة  وجهـــود 
والتـــي أثمـــرت عـــن تمكين ونجـــاح عدد 
الصغيـــرة  البحرينيـــة  المؤسســـات  مـــن 
والمتوسطة بالوصول بمنتجاتها ألسواق 
إقليمية وعالمية وصلت إلى دول بعيدة 
فـــي الجانـــب اآلخـــر مـــن العالـــم والتـــي 
تحقـــق الهدف مـــن إنشـــاءه بتوفير بيئة 
مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية.

افتتح المعرض البحريني العماني للعطور.. الزياني:

تعزيز المملكة كمركز عالمي لصناعة المعارض

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الزياني، حـــرص مملكـــة البحرين على 
تعزيز فرص االســـتثمار المتاحة وبناء 
المزيـــد من الشـــراكات االســـتراتيجية 
التي تتماشـــى مـــع األهـــداف التنموية 
المنشـــودة، وذلـــك عبـــر تبّنـــي العديـــد 
مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي ترفد 
االقتصـــاد الوطنـــي ومـــن بينهـــا دعـــم 
صناعة المؤتمرات والمعارض والسعي 
إلـــى اســـتقطاب العديد مـــن المعارض 
اختـــاف  علـــى  واإلقليميـــة  العالميـــة 
أنواعهـــا وتخصصاتها، وتعزيز المملكة 
المعـــارض  لصناعـــة  عالمـــي  كمركـــز 
المعاييـــر  أعلـــى  وفـــق  والمؤتمـــرات 
العالميـــة، لمـــا لها مـــن دور محوري في 

عمليات االقتصاد والتنمية.
جاء ذلك خال حفل افتتاح النســـخة 
األولى من المعرض البحريني العماني 
للعطور الذي أقيم برعايته، إذ كان في 
اســـتقباله مجموعـــة مـــن ســـفراء دول 
مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية 
والدول العربية، والذي أقيم في مجمع 
األفنيوز - البحرين بتنظيم من جمعية 
الصداقـــة العمانية البحرينية، وشـــركة 
زري العالمية لاستشـــارات والمعارض 

الشـــركات  مـــن  واســـعة  وبمشـــاركة 
واالختصاصييـــن بصناعة العطور على 

المستوى المحلي واإلقليمي.
وفي ذات الســـياق، شـــهد الوزير حفل 
إطـــاق جمعيـــة الصداقـــة البحرينيـــة 
جمعيـــة  رئيـــس  بحضـــور  العمانيـــة، 
الصداقـــة البحرينيـــة العمانيـــة ردينـــة 
بنـــت عامـــر الحجريـــة والتـــي قدمـــت 
للوزيـــر هدية تذكارية بهذه المناســـبة، 
وتأتـــي هـــذه الجمعية في إطـــار تعزيز 
العاقات األخوية والتنســـيق المشترك 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة عمان 
لشـــعبيهما  الخيـــر  فيـــه  لمـــا  الشـــقيقة 
العاقـــات  بعمـــق  نـــّوه  إذ  الشـــقيقين، 
تربـــط  التـــي  األخويـــة  التاريخيـــة 
البلدين الشـــقيقين فـــي ظّل ما تحظى 
بـــه مـــن عنايـــة كبيـــرة مـــن لـــّدن ملـــك 
البـــاد المعّظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وســـلطان 
عمان الشـــقيقة أخيـــه صاحب الجالة 

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
بعدها قام الوزير والسفراء بجولة في 
أرجـــاء المعـــرض، حيث تم االســـتماع 
لشـــرح مفصـــل مـــن الرئيـــس التنفيذي 
لاستشـــارات  العالميـــة  زري  لشـــركة 

والمعـــارض زهـــرة باقـــر حـــول أهميـــة 
هـــذا المعـــرض والمكاســـب المتوقعـــة 
منـــه، إضافة إلى الفعاليـــات المصاحبة 
للمعرض الـــذي ستســـتمر أعماله من 1 
ســـبتمبر حتـــى 3 ســـبتمبر الجـــاري، إذ 
يشـــارك في المعـــرض 20 مشـــاركا من 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية 
وســـلطنة عمـــان ودولـــة الكويـــت. بعد 
ذلـــك، اطلع الوزير أيًضا على مشـــروع 
البحريـــن  لمتحـــف  التابـــع  المســـتقبل 
االفتراضـــي الذي يعـــد األول من نوعه 
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو مشـــروع 
يقوم علـــى تقنيـــة الواقـــع االفتراضي 
فـــي  اســـتراتيجية  أهـــداف  لتحقيـــق 
مختلـــف القطاعـــات بمملكـــة البحرين 
خصوًصا قطاعات التعليم، والســـياحة 
والتجارة اإللكترونية، ويســـاهم كذلك 
في دعـــم التنمية الشـــاملة وفًقا لرؤية 
وذلـــك   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
بمـــا يهدف إلى مواكبـــة التوجهات في 
التحـــول الرقمي والتطور التكنولوجي 
الحالـــي ورفـــع الطلـــب علـــى الخبـــراء 
والتكنولوجيـــا  التقنيـــات  فـــي مجـــال 
البحـــث  ومنهـــا  المطـــورة،  الحديثـــة 
والتدريـــب والتمكين عـــن طرق توفير 
وتأهيـــل الطاقـــات البشـــرية الشـــبابية 

مـــع  بالشـــراكة  المســـتقبلية  للوظائـــف 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة في 
مختلـــف القطاعات المؤثـــرة اقتصادًيا 

واجتماعًيا.
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  أكـــد  بـــدوره، 
سلطنة عمان الشقيقة محمد البلوشي، 
بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات  عمـــق  علـــى 
البلدين الشقيقين، خصوصا مع وجود 
تاريـــخ طويـــل مـــن الروابـــط التجارية 
منذ عقود طويلة جدا، ووجود شواهد 
علـــى تجـــارة اللبان العمانـــي ونقله من 
ميناء ســـمهرة إلى دلمون منذ أكثر من 

400 قرن. 
البحريـــن  بيـــن  “العاقـــة  وأضـــاف 
وممتـــدة  تاريخيـــة  عمـــان  وســـلطنة 
آلالف الســـنوات، وعمـــان تتميز بإنتاج 
وتتفـــرد  العطـــور  مـــن  أنـــواع عديـــدة 
ببعض األنـــواع خاصـــة المصنوعة من 
اللبان العماني الشهير، كما تشتهر أيضا 
والمصنـــع.  الطبيعـــي  البخـــور  بإنتـــاج 
وهناك الكثير من القواســـم المشـــتركة 
بيـــن البلديـــن فـــي العـــادات والتقاليـــد 

والثقافة والتبادل التجاري.
فـــي  أملـــه  عـــن  البلوشـــي  واعـــرب 
تعزيـــز التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين 
الشـــقيقين ومضاعفة حجم التداوالت 

التجارية بين مسقط والمنامة.

إنترنت األشياء والحاجة للقانون
الجميـــع يحتـــاج للتقنيـــة، والتقنيـــة منـــذ بدايتهـــا تســـابق الزمن 
حتـــى وصلـــت إلى مرحلـــة ما نعايشـــه اآلن من تقـــدم وما يعرف 
بمرحلـــة “إنترنت األشياء” )آي أو تـــي(. وهذه المرحلة تعمل دون 
كلـــل إلحداث تغييـــرات كبيرة في التقنيـــة. وهذا الزخـــم التقني، 
يعود أساســـا لـــوجود أجهزة االستشعار الذكية والشبكات ونقاط 
التواصل التي تغطي كل ركن في عالمنا. ومع التقدم المضطرد في 
قدرات الحواسيب العملية والتخزينية، فإن العالم سيشهد تحوال 
كبيرا في التفاعل عبر وســـائل التقنيـــة. والكثير من المعلومات 
ســـتصبح متوافرة عبر الشبكة العنكبوتية بواسطة دوائر واسعة 
من االتصاالت ستوفر العديد من البيانات التي يمكن االســـتفادة 
منهـــا. ومن األمور التي ساعدت كثيرا على انتشار فكرة “إنترنت 
من  الهوية  تحديد  تقنية  مثل  حديثة،  تقنيات  وجود  األشياء” 
خال موجات الراديو المستخدمة في البطاقات الذكية وعمليات 
تعقب البضاعة في المخازن وتقنية االستشعار عن بعد وأنظمة 
“الكود” الرقميـــة مثل “الباركود” وأنظمة االتصال الاسلكية مثل 
“البلوتوث” وشبكات “الواي فاي”، وغيرهـــا حتـــى نصـــل لمرحلـــة 
االندماج مع النت ونصبح جزءا منه، كما قال مؤسس فيسبوك. 
عبـــر هـــذه الوســـائل وتداخلهـــا وتشـــبيكها، يتـــم االســـتفادة مـــن 
التقنيـــة، ونذكر بعض األمثلـــة، في مستشفى أميركي ذكروا أنهم 
قامـــوا بتصميم نظـــام خـــاص للرعاية الصحية لمعرفة التطورات 
إذ  الموظفين،  وكفاءة  الطبيـــة  والسامة  المريض  عـــاج  في 
يقوم النظام التقنـــي بتتبع مكان المعدات الطبية الحرجة ورصد 
درجات الحرارة في المستشفى وجمع بيانات عن امتثال الجميع 
البيانات عن  أيضًا  هناك  المريض،  رعاية  وإلى جانب  للســـامة. 
المعلومـــات  إستخدام  وكيفية  والمســـاعدين  الممرضات  تتبع 
لـــزيادة الكفاءة وإرضاء المريض، إذ يـــرتدون شارات أو بطاقات 

مدعومة بموجات راديو لمتابعة وتقييم كل أعمالهم.
أجهزة  عبـــر  كبيرة  ضجة  إلحداث  تستعد  األشياء  إنترنت 
اإلنسان.  حياة  لتســـهيل  الوصل  وشبكات  الذكية  االستشعار 
ومنظومة “انترنت األشياء” في حقيقتها، هي تقنية رقمية تربط 
“األشـــياء” بمختلف أشـــكالها وتنوعاتها باســـتخدام بروتوكوالت 
االنترنـــت بحيـــث تصبح “األشـــياء” عبـــارة عن شـــبكة معلوماتية 
متصلة ببعضها البعض ترسل وتستقبل الترددات إضافة لبيانات 
الــــ “داتـــا” والمعلومـــات. وعبـــر هـــذا الجيل مـــن التقنية ســـتتطور 
األعمال ألن التقنية ستســـاعدنا في كل شيء من “األشياء” التي 
نحتاج لها وكل منا يســـتطيع االســـتفادة في تطوير أعماله “.. إال 

من أبى” ولم يرغب في الولوج عبر هذا الباب التقني الجديد.
نعم ســـتتغير حياتنا وســـتزيد أعمالنا في كل القطاعات التجارية 
والمصرفيـــة والخدميـــة وقطاع رواد األعمـــال، ولكن هذا التطور 
يحتـــاج لاســـتعداد لمقابلة المســـتجدات الجديدة. ومـــن أهم ما 
نحتـــاج له الغطـــاء القانوني ومقابلة المتطلبـــات القانونية خاصة 
وأن هـــذه الثـــورة التقنيـــة تحتـــاج للتقنيـــن الحديـــث المتطـــور 
والمستندات القانونية المائمة للدرجة التي تنظم قانونية مسار 
“األشـــياء” المطلوبة في مسيرة “انترنت األشياء” المبرمجة وفق 

القانون.
أثارت،  األشياء”  “إنترنت  تقنية  فإن  القانونيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
لخصوصية  اختراقها  مثـــاً، جداًل حول  الصحـــي  المجـــال  فـــي 
اللحظية بخصوص ضغط  التحديثات  المستخدمين، إذ ستتاح 
الدم والحالة الفيزيولوجية للجسم إلى الكثير من مقدمي الرعاية 
الصحية، وذلـــك قبـــل الحصول علي موافقـــة المريض. وفي هذا 
تعـــدي للخصوصيـــة ومخالفـــة لقوانين وأخاقيـــات مهنة الطب. 
وال بـــد من توفير الضمانـــات القانونية واألخاقية للمرضى حتى 
عند اســـتخدام “إنترنت األشـــياء”. وهذا يحتاج لتوفير الضوابط 

القانونية حتي ال تغرد التقنية خارج القانون. 
عمومـــا، األعمـــال التـــي تتـــم نتيجـــة الزدهـــار “إنترنت األشـــياء”، 
وبســـبب تداخل “األشـــياء” وتداخـــل بروتوكـــوالت االنترنت، قد 
تحتـــاج لتعريفـــات قانونيـــة واضحة لتحديـــد كنه هـــذه األعمال 
ودور وحقـــوق وواجبات كل من يشـــارك فيهـــا، ألن كل عملية قد 
يتداخـــل فيهـــا العديـــد من األطـــراف وبدرجـــات مختلفـــة، ولهذا 
تحديـــد حقوق والتزامات كل طـــرف في غاية األهمية حتى يتم 

تحديد المسؤولية القانونية.
مـــن النقاط القانونية أيضـــا، في نطاق التقنية المتعلقة بتشـــبيك 
وتداخـــل “إنترنـــت األشـــياء”، أن يتـــم توفيـــر حمايـــة كافيـــة إلى 
“السوفت وير والهارد وير” المستخدمة في تشبيك هذه “األشياء” 
مـــع بعضها البعض وكذلك من يســـتخدمهم ومن يســـتقبلهم. هذا 
ألن توسيع نطاق هذه النشاطات وتشبيكها سيفتح الباب واسعا 
أمـــام الجرائـــم الســـيبرانية والمجـــرم اإللكترونـــي. وهنـــا نحتـــاج 
لقوانين حديثة تغطي الجرائم اإللكترونية بســـبب انتشـــار تقنية 

“إنترنت األشياء”.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المحرر االقتصادي / تصوير: خليل ابراهيم



^قـــال تاجر الخضروات رضا البســـتاني إنه يتوقع ارتفاع 
الطلـــب علـــى التفاح والكمثـــرى والموز، وهي مـــن الفواكه التي 
تحتـــوي على فيتامينات مفيدة لألطفال مع بدء عودة الطالب 
إلى المقاعد الدراسية، حيث تطلب بعض المقاصف كميات من 

الفاكهة.
وأشاد البستاني بالتوجه نحو استهالك الفاكهة من قبل األطفال 
كطعام صحي من قبل الطالب، إذ أوضح أن هناك مبادرات في 
البحريـــن من قبـــل وزارة التربية والتعليـــم ووزارة الصحة قبل 
عدة ســـنوات، إذ تم إطالق اســـم “التفاحة المدرسية” على هذه 

المبادرة، وتم منح كل طالب تفاحة لكي يتناولها.
وبين البســـتاني أن هذه المبادرة حظيت بدعم من قبل القطاع 

الخاص حينها.
وأوضـــح أن دوال تتبنـــى توفيـــر تفاحة لكل طالـــب، وذلك على 
نفقـــة الدولـــة، تشـــجيًعا منهـــا ودعًمـــا لألطفـــال نحـــو اســـتهالك 

األطعمة الصحية.
يشـــار إلـــى أنه فـــي العـــام 2006، قامـــت كل مـــن وزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم بتوزيع أكثر من 60 ألف تفاحة ضمن 
مشـــروع “التفاحـــة المدرســـية” بكلفـــة 20 ألـــف دينـــار بحريني؛ 

بهـــدف تأكيـــد أهميـــة التغذيـــة الســـليمة ولفـــت اهتمـــام اآلبـــاء 
والمربين إلى ضرورة توفير وجبات صحية ألبنائهم.

واســـتفادت مـــن المبـــادرة أكثـــر مـــن نصـــف مـــدارس البحرين، 
إذ أشـــارت الدراســـات حينهـــا أن 25 % مـــن الطلبـــة يعانون من 

السمنة.
وطرحـــت بعض محـــالت الفاكهة باقـــات العودة إلى المدرســـة، 
إذ يتـــم تعبأة الفواكه فـــي علب وباقات مخفضة لتحفيز أولياء 

األمور على الشراء.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أنـــه إذا أراد الشـــخص التخلص مـــن الوزن 
الزائـــد، فعليـــه إضافة التفاح إلى نظامه الغذائي، ألن الســـعرات 
الحرارية لكل 100 من التفاح الطازج والمطبوخ تعادل 50 كيلو 

سعرة حرارية، وفي التفاح المجفف إلى 250 كيلو سعرة.
 ويشـــير الخبـــراء إلى أنه يمكـــن تناول تفاحتيـــن كبيرتين أو 3 
متوســـطات الحجـــم في اليـــوم. ويحتـــوي التفاح علـــى عناصر 
الحديد والمغنيســـيوم والبوتاســـيوم وفيتامينـــات С وА وبيتا 
كاروتيـــن، إذ توفـــر تفاحة واحدة 25 % من حاجة الجســـم من 
فيتاميـــن С، وتحتـــوي 5 - 6 بذور على حاجة الجســـم اليومية 

من اليود.

الموز يلقى نصيبه الوافر من اإلقبال 

عودة المدارس تنعش الطلب على التفاح والكمثرى
^قال الجزاف في ســـوق المنامة المركزي علي ســـلمان إن 

السوق مازالت تعاني من شح في مختلف أنواع األسماك.
وأضـــاف ســـلمان إلى اختفاء ســـمك الهامـــور من ســـوق المنامة 
المركـــزي يـــوم أمس الخميس في ظل موجة الشـــح هـــذه، لكنه 

كان موجودا يوم أمس األول )األربعاء(. 
ومازال اإلقبال على شـــراء األســـماك في ســـوق المنامة المركزي 

ضعيًفا رغم انتهاء موسم اإلجازات الصيفية.
وأوضـــح إلـــى أن هنـــاك كميـــات مـــن الكنعـــد فـــي الســـوق ولكن 
مســـتوردة من باكســـتان؛ بســـبب الحظـــر على صيـــد الكنعد في 
البحريـــن، الفًتـــا إلى أن ســـعر الكنعد الباكســـتاني يبلـــغ 5 دنانير 

للكيلو الواحد.
وأعلنت شـــؤون الزراعة والثروة البحرية عن بدء ســـريان فترة 
حظـــر صيـــد أســـماك الكنعـــد بواســـطة الشـــباك وتداولـــه وبيعه، 
اعتبـــاًرا مـــن 15 أغســـطس الجـــاري حتـــى 15 أكتوبـــر المقبـــل. 
وأوضحت )شـــؤون الزراعة والثروة البحرية( في وزارة شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة أن القرار يأتي بهدف زيادة مخزون أســـماك 
الكنعـــد ضمـــن المخـــزون الســـمكي الكلي فـــي المملكـــة، وتنظيم 
عمليـــة الصيـــد، وتجنـــب اســـتنزاف مصائـــد أســـماك الكنعـــد، بما 

يحقق التوازن داخل األحياء البحرية، مشـــددة على أنه ســـيتم 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتطبيق قرار الحظر.

وحظـــر القـــرار عرض وتداول ســـمك الكنعد خالل فترة ســـريان 
الحظر في األماكن العامة لغرض التسويق أو البيع.

إلى ذلك أشار سلمان إلى أن سعر سمك السبريم بلغت نحو 3.2 
دنانيـــر، في حين بلغ ســـعر الهامور البحرينـــي نحو 7 دنانير يوم 
األربعـــاء الماضـــي، وســـعر الصافي نحـــو 3 دنانير، فـــي حين بلغ 

سعر سمك الشعري نحو 3 دنانير.

اإلقبال على الشراء ما زال ضعيًفا

اختفاء الهامور من سوق المنامة المركزي
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
الدواجن 

الفواكـــه  حـــول  تتمحـــور  الخيـــارات  أفضـــل 
الطازجـــة أو المعلبة. ويفضـــل أن تكون الفواكه 
المجففة خارج خيارات ســـلة الغداء ألن نســـبة 

السكر فيها مرتفعة واأللياف منخفضة. 
جرب وضع علبة من شـــرائح الخضار المشـــكلة 
كالطماطـــم الصغيـــرة، الجزر، الخيـــار والفليفلة 
وغيرهـــا، ويفضـــل تـــرك الشـــيبس وغيرهـــا من 

المقرمشات للحفالت والمناسبات الخاصة.
واضـــف علبة صغيرة من الحليـــب، ملفوفة في 
قطعـــة قماش، ويفضـــل أن تحفظ باردة وتعزل 
في صنـــدوق لوحدها. يجب أن تتضمن الســـلة 
أنواًعـــا مختلفة من الخبـــز خصوصا عند فقدان 

األطفال الهتمامهم بالسندويتش.

اقتراحات لـ “وجبات” 
األطفال للمدرسة

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.8

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب3

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^غـــزت كميـــات كبيـــرة مـــن 
الشـــمام الســـوق المحليـــة خالل 
الـــذي  األمـــر  األســـبوع،  هـــذا 
تســـبب فـــي هبوط األســـعار 
بشـــكل الفت، حيث تفننت 
فـــي  التجاريـــة  المحـــالت 
الســـتقطاب  عروضهـــا 
الزبائن لـ “البطيخ الحلو”.
وقال تاجـــر الخضروات 
إن  البســـتاني،  رضـــا 
األســـعار انخفضت بنحو 
مـــوردون  قـــام  أن  بعـــد   % 50
باســـتيراد كميـــات ضخمة في الســـوق من 

المنتجـــات األردنيـــة واإليرانيـــة، إذ يعتبر الشـــمام 
فاكهة مرتفعة السعر في جميع الدول.

وأشـــار البستاني إلى أن أســـعار الشمام كانت قبل 
10 أيـــام مرتفعـــة، مـــا دفـــع التجـــار إلـــى اســـتيراد 
كميات ضخمة خالل األسبوع وبالتالي انخفضت 

األسعار.
وأشار إلى أن أسعار السلة التي تضم 6 حبة شمام 
هبطـــت أســـعارها من نحـــو 4 دنانير إلـــى دينارين 

فقط، إذ يزن الكارتون الواحد قرابة 12 كيلو.
كما طرحت في الســـوق كميات من المانجا بســـعر 

دينار ونصف الدينار للكارتون الواحد.
في حين اســـتقر ســـعر الجح لـــدى بعض المحالت 

بأقل من 200 فلس للكيلو.

الشمام يغزو األسواق وهبوط األسعار 50 %
التجار يستوردون كميات كبيرة من إيران واألردن

إعداد: علي الفردان

 أسعار 
الفواكه

   

    

    

  

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 200 فلًسا للحزمةسبنت: 100 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 150 فلًسا للحزمة

ريحان: 150 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
500 فلس

خيار:
600 فلس

كوسة:
650 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
600 فلس

ثوم:
750 فلس

بصل أحمر:
200 فلس

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
650 فلس

زنجبيل:
900 فلس

بطاطس:
300 فلس

فندال:
700 فلس

بروكلي:
1.4 دينار

فلفل أخضر:
450 فلس

قرنبيط:
700 فلس

مشروم:
750 فلس

جزر:
500 فلس

خس:
700 فلس

تفاح: 750 فلس

الرمان: 750 فلس

كيوي: 1.4 دينار

برتقال أبوصرة: 500 فلس

موز: 550 فلس

أناناس: 800 فلس

أفوكادو: 1.2 دينار

مانجو: 1 دينار

بطيخ: 350 فلس

عنب: 1.3 دينار

سنطرة: 800 فلس

شمام: 350 فلس

جوافة: 1.5 دينار

جريب فروت: 500 فلس

أسعار
السمك 

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب7

الروبيان
د.ب1.5
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631.3
ألـــــف ديـــنـــــــار

تنافســـت 8 شـــركات في جلســـة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
لتركيـــب  البحريـــن  لجامعـــة  مناقصـــة 
الكاميـــرات األمنيـــة في الجامعـــة، وكان 
LSS TECHNOLO� )أقل عطاء لشركة 
GIES( بنحو 631.3 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 2.5 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنهـــا لتوريد 
وتركيـــب كاميرات أمنيـــة لتغطية جميع 
الجامعـــي  الحـــرم  ومرفقـــات  مبانـــي 
الســـاحات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  )الّصخيـــر( 
الخارجية ومواقف السيارات والممرات 
الجامعـــة  وســـور  الداخليـــة  والشـــوارع 
والبوابات )مداخل الجامعة(، إضافة إلى 
بوابة فرع مدينة عيسى )كلية الهندسة( 

وبوابة فرع السلمانية.
واشـــترطت الجامعـــة أن يحتـــوي نظـــام 
الكاميرات األمنيـــة على مميزات تحليل 
الفيديـــو مثـــل تمييـــز الوجـــوه والبحـــث 
وقـــراءة  والمركبـــات  األشـــخاص  علـــى 
لوحات الســـيارات. وتوفير قـــوى عاملة 
إلدارة وصيانة النظام، ومشـــغلين لنظام 
بالمراقبـــة  للقيـــام  األمنيـــة  الكاميـــرات 
واألعمـــال اليومية الخاصـــة بالكاميرات 

األمنية.
لـــوزارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
شؤون البلديات والزراعة، أولهما لتقديم 
خدمات استشـــارية لتقييم اآلثار البيئية 
لمشـــروع رمال، تنافســـت عليها شركتان 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة أيكـــوم ميدل 
إيســـت ليميتـــد بنحو 362.5 ألـــف دينار، 
فـــي حين بلغ العطاء اآلخر قرابة 441.3 

ألف دينار. 
ووفـــق وصـــف المناقصة، فـــإن رمال هو 
مشروع وطني يتضمن مسوحات بحثية 
متعـــددة المهـــام فـــي 9 مناطـــق محددة 
مســـبًقا، لضمـــان التنمية المســـتدامة في 
البحريـــة  المـــوارد  مـــع حمايـــة  المملكـــة 
األخـــرى. وتخطـــط الحكومـــة فـــي إطار 

هـــذا المشـــروع الجـــاري لتطويـــر نظـــام 
إدارة شـــامل ألنشـــطة اســـتخراج الرمال 
ذلـــك  المســـتقبلية. وسيشـــمل  البحريـــة 
تطوير إجراءات وآليات فعالة لترخيص 
بمـــا  واالســـتصالح  التجريـــف  أعمـــال 
فـــي ذلك آليـــات إعـــادة تأهيـــل المناطق 

المجروفة.
لـــوزارة شـــؤون  الثانيـــة  المناقصـــة  أمـــا 
للتأهيـــل  فإنهـــا  والزراعـــة،  البلديـــات 
المســـبق لمقاولـــي إقامـــة منشـــأة لحـــرق 
النفايات وتحويلها إلى طاقة، تنافســـت 
عليها 15 شركة بعطاءات فنية، وتهدف 

المحطـــة إلى معالجة النفايات المناســـبة 
داخـــل مملكة البحريـــن لتعمل على مدى 
25 عاًمـــا كحـــد أدنـــى مـــع قـــدرة قصوى 
على اســـتقبال النفايات تبلغ 1,306,510 
طـــن ســـنوًيا. وتتمثـــل المخرجـــات مـــن 
المصنع في الكهربـــاء، التي يتم تغذيتها 
في الشـــبكة الوطنية من خـــالل اتفاقية 
شـــراء الطاقة، ورماد قاع المحرقة وغاز 
المداخن، والمواد القابلة إلعادة التدوير.
وتـــم إجمااًل فتح 6 مناقصـــات تابعة لـ 5 
جهات حكومية بإجمالي 45 عطاء. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحو 

1.3 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة األشغال 
إلبـــرام اتفاقيـــة لتنفيـــذ أعمـــال الصيانة 
الشـــاملة لمدرســـة أم القـــرى االبتدائيـــة 
أشـــهر،   5 مـــدة  فـــي  للبنـــات  اإلعداديـــة 
أقـــل  8 شـــركات وكان  تنافســـت عليهـــا 
عطـــاء لشـــركة زيـــدون لمقـــاوالت البناء 
بنحـــو 215.8 ألـــف دينـــار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابة 351 ألف دينـــار، ويتضمن 
المشـــروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية 
الداخليـــة  الصباغـــة  مثـــل  واإلنشـــائية 
والخارجية وصيانة التشـــققات وإصالح 

أو  وإصـــالح  واألرضيـــات  األســـقف 
وتجديـــد  والنوافـــذ  األبـــواب  اســـتبدال 
األعمـــال  إلـــى  إضافـــة  الميـــاه.  دورات 
الميكانيكيـــة مثل تطوير شـــبكات المياه 
واألعمـــال  الميـــاه  خزانـــات  واســـتبدال 
تأهيـــل غرفـــة  إعـــادة  مثـــل  الكهربائيـــة 
التوزيـــع  لوحـــات  واســـتبدال  الكهربـــاء 
مـــن  وغيرهـــا  والمصابيـــح  الكهربائيـــة 

األعمال.
لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
)إدامـــة(  العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن 
لتقديم خدمات االستشـــارات الهندسية 

تطويـــر  لمشـــروع  الهندســـي  لإلشـــراف 
منطقـــة  فـــي  التجـــاري  الريـــف  مجمـــع 
المالكية، تنافست عليها 8 شركات وكان 
أقل عطاء لشـــركة “فينكـــس انجينيرنج 
دينـــار.  ألـــف   76.4 بنحـــو  سيرفيســـز” 
ويشـــمل المشـــروع إعادة صيانة شـــاملة 

للمجمع.
وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصـــة لوزارة 
شؤون الشباب والرياضة لصيانة اإلنارة 
لجميـــع مرافق الوزارة تنافســـت عليها 4 
شـــركات وكان أقل عطاء بنحو 6.7 ألف 

دينار.

لتركيب الكاميرات األمنية في جامعة البحرين
استشارات لتقييم اآلثار البيئية لمشروع رمال بـ 362.5 ألف دينار

رمال مشروع وطني يتضمن مسوحات بحثية متعددة المهام في 9 مناطق محددة مسبًقا
عطـــاءات فنيـــة لتأهيـــل مســـبق لمقاولـــي إقامـــة منشـــأة لحـــرق النفايـــات
صيانـــة شـــاملة لمدرســـة أم القـــرى االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنـــات بـــــ 215.8 ألـــف دينار

76.4 ألـــف دينـــار الستشـــارات هندســـية لإلشـــراف علـــى تطويـــر مجمـــع الريـــف

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

وزارة شؤون البلديات والزراعة

AECOM Middle East Limited Foreign Branches 2خدمات استشارية لتقييم اآلثار البيئية لمشروع رمال
Company362,527

التأهيل المسبق لمقاولي إقامة منشأة لحرق النفايات وتحويلها 
0.00-15إلى طاقة

8LSS TECHNOLOGIES W631,304.30تركيب الكاميرات األمنية في الجامعةجامعة البحرين

شركة البحرين لالستثمار العقاري 
)إدامه(

خدمات االستشارات الهندسية لإلشراف الهندسي لمشروع تطوير 
8Phoenix engineering Services76,373مجمع الريف التجاري في منطقة المالكية

8Zaedon building construction215,776.80أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم القرى االبتدائية اإلعدادية للبناتوزارة األشغال

4Castillo Trading and Construction6,688.30صيانة اإلنارة لجميع مرافق الوزارةوزارة شؤون الشباب والرياضة

“الرفاع فيوز الدولية” تحقق نجاًحا 100 % لطلبتها بدبلوم البكالوريا الدولية
للعام الثالث على التوالي

أعلنـــت مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدوليـــة عـــن 
تحقيـــق معدل نجـــاح بنســـبة 100 % لطلبتها 
الدارســـين ضمـــن برنامـــج دبلـــوم البكالوريـــا 
الدوليـــة وذلـــك للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي، 
مشـــيرًة إلـــى أن خريجـــي الدبلومـــا الدوليـــة 
2022 تمكنـــوا مـــن تحقيـــق معـــدل تراكمـــي 
أعلـــى مـــن المتوســـط العالمـــي وأن 67 % من 
النقـــاط الفرديـــة للطلبـــة حققـــوا معـــدل أعلى 
مـــن المتوســـط العالمـــي، كما أن تفـــوق الطلبة 

تركـــز في مواد اللغة اإلنجليزية واألدب وعلم 
النفس واألحياء والكيمياء والفنون البصرية.

وأعربت مديرة مدرســـة الرفـــاع فيوز الدولية 
جو جراهي، عن فخرها بالنتائج المبهرة التي 
حققها الطلبة الخريجين، مشـــيرة إلى الجهود 
الكبيـــرة التي بذلها أعضاء الهيئتين التعليمية 
المتابعـــة  جانـــب  إلـــى  بالمدرســـة  واإلداريـــة 
الحثيثـــة واالهتمام الكبير الـــذي يوليه أولياء 
أمور الطلبـــة في متابعة التحصيل الدراســـية 

ألبنائهم.
وأضافت مديرة المدرســـة أن البيئة التعليمية 
التـــي توفرهـــا مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدولية 
تعتمـــد علـــى طـــرق حديثـــة ومبتكـــرة لخلـــق 
ظروف تعليمية مشـــجعة للطلبة وتســـاعدهم 
فـــي زيـــادة التحصيـــل التعليمـــي، إلـــى جانب 
المنهـــج الدراســـي األكاديمي القـــوي والمتمّيز 
والـــذي يعـــّزز من عمليـــة االتصـــال والتواصل 
بين المعلمين والطلبة في بيئة تعليمية رقمية 

حديثـــة لضمـــان مواصلـــة المســـار األكاديمـــي 
الـــذي تعمل به المدرســـة وفق أرقـــى المعايير 

الدولية المعتمدة.
عـــن  الخريجيـــن  أوليـــاء  مـــن  عـــدد  وأعـــرب 
ســـعادتهم وفرحتهم بنتائج أبنائهم مشـــيدين 
متمّيـــز  دراســـي  تحصيـــل  مـــن  يلقونـــه  بمـــا 
لـــدى المدرســـة، مّمـــا مكـــن الطلبة مـــن اختيار 
المســـارات الجامعية التي يطمحـــون لها وفقا 

لقدراتهم وإمكاناتهم المتميزة.

تـــرأس وكيـــل وزارة 
واالقتصـــاد  الماليـــة 
للشـــؤون  الوطنـــي 
المالية يوسف حمود 
وفـــد مملكة البحرين 
المشارك في اجتماع 
االقتصادي  المجلس 
فـــي  واالجتماعـــي 
العاديـــة  دورتـــه 
)110( على المستوى 

الـــوزاري والمنعقد أمس الخميس بمقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية.

وجـــرى خـــالل االجتمـــاع إقرار عـــدد مـــن التوصيات 
االقتصاديـــة  بالموضوعـــات  المتعلقـــة  والقـــرارات 
المشـــتركة  األولويـــة  ذات  والتنمويـــة  واالجتماعيـــة 
للمنطقـــة العربية فـــي ظل التحديـــات العالمية خالل 

الفترة الراهنة. 
كمـــا أقـــر المجلـــس مواضيـــع محـــور أعمـــال الـــدورة 
المتعلقـــة بمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى 
وتطورات االتحاد الجمركـــي العربي، وأعمال التقدم 
فـــي تنفيـــذ محاورهـــا المتعـــددة، باإلضافـــة لمتابعـــة 
مســـتجدات األمن الغذائـــي العربي، والتقـــدم المحرز 
فـــي المرحلة الثانيـــة من برنامج المســـاعدة من أجل 

التجارة للدول العربية )األفتياس 2.0(.
وأشـــاد المجلـــس بالدعـــم المقـــدم من الـــدول العربية 
المانحة والمؤسســـات العربية واإلســـالمية والدولية 
الراميـــة  بالجهـــود  يصـــب  فيمـــا  للبرنامـــج  الداعمـــة 
لتطوير منظومة التجارة البينية على النطاق العربي. 
مســـتعرضًا مســـتجدات التعـــاون العربـــي الدولي في 
المجاالت االقتصادية واالجتماعي، والجهود العربية 
الراميـــة إلـــى إحراز التقدم فـــي تحقيق أهداف خطة 

التنمية المستدامة 2030. 
وتضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة التحضيرات 
الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في دورتها العادية 
التوافـــق علـــى تطويـــر  تـــم  الحاديـــة والثالثيـــن، إذ 
واســـتكمال الموضوعـــات االقتصاديـــة واالجتماعية 
ضمـــن أولويات العمل التنموي العربي المشـــترك التي 
ســـيتم تضمينها فـــي الملف االقتصـــادي واالجتماعي 
المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مســـتوى 

القمة.

بحث مستجدات األمن الغذائي العربي

يوسف حمود

“ABC” يحصد جائزة “ذي بانكر” للمعامالت المصرفية بالشرق األوسط
بفضل نجاح جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات

حصـــد بنـــك ABC، البنـــك الدولـــي الرائـــد في 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
جائـــزة “ذي بانكر” للمعامـــالت المصرفية على 
مستوى الشـــرق األوسط للعام 2022 المقدمة 

من مجلة فاينانشيال تايمز. 
وتعتبـــر جوائـــز “ذي بانكـــر” المرموقة مقياس 
أداء للتميـــز المصرفي، ويشـــارك في التحكيم 
رواد في الصناعة المصرفية وكبار المحررين. 
 ABC بنـــك  جهـــود  نجـــاح  الجائـــزة  وتؤكـــد 
المتواصلـــة لتوفيـــر أفضل الخدمـــات لعمالئه 
من الشركات عن طريق تسريع وتيرة برنامج 
التحـــول المصرفي الرقمي الطمـــوح، مدفوًعا 

باالبتكار فعاًل وفكًرا.
 ABC يأتي هذا الفوز على خلفية أهداف بنك
واســـتراتيجيته الطموحة نحو تعزيز خدمات 
المعامـــالت المصرفيـــة. وبدأ برنامـــج التحول 
المتسارع في إظهار نتائج إيجابية في حجم 
التـــداول اإلجمالـــي المتزايـــد الذي ســـاهم في 

نمو الحصة السوقية السنوية.
وتعليًقـــا علـــى هـــذه الجائـــزة، قـــال الرئيـــس 

التنفيـــذي لمجموعة بنك ABC بالوكالة صائل 
الوعـــري “يشـــرفنا الفـــوز بجائـــزة )ذي بانكـــر( 
للمعامـــالت المصرفيـــة على مســـتوى الشـــرق 
األوســـط، وأشـــكر مجلـــة فاينانشـــيال تايمـــز 
 ،ABC علـــى هـــذا التقديـــر المرموق. في بنـــك
أدركنـــا مبكًرا أن اعتماد نمـــوذج “رقمي فقط” 
هو الســـبيل الوحيد للتقدم لألمـــام في مجال 

الصناعـــة المصرفية، وعملنا بثبات في تطوير 
“بنـــك المســـتقبل”. إن توجهنـــا االســـتراتيجي 
العمـــالء  مشـــاركة  تعزيـــز  إلـــى  أدى  المرّكـــز 
وتحســـين العوائـــد للبنـــك، هـــذا باإلضافة إلى 

التقدير واإلشادة الكبيرين بنا”. 
وقـــد أخذ الحكام بعيـــن االعتبار عند تقييمهم 
برنامج بنك ABC للتحـــول المصرفي الرقمي 

للخدمات المصرفية بالجملة، بدًءا من إطالق 
المعامـــالت المصرفية العالمية مـــع اإلمكانات 
المســـتندية  النقـــد والتجـــارة  الرقميـــة إلدارة 

وتمويل سالسل التوريد. 
مـــن جانبه، صرح رئيـــس الخدمات المصرفية 
 ABC بالجملـــة لمجموعـــة بنـــك  عمـــرو النقلي
“بينمـــا نكتســـب مزيـــًدا مـــن الزخـــم فـــي هـــذا 
البرنامـــج االســـتراتيجي، أعتقـــد أنـــه ينبغـــي 
علينـــا التمهل لندرك أن جهودنا ال تتمثل فقط 
فـــي تحويل المعامـــالت المصرفية داخل بنك 
ABC بـــل أيًضا تقود تأثيـــًرا تحولًيا أكبر على 

الصناعة في المنطقة”. 
وأضـــاف “يعـــزز هـــذا الفـــوز بالفعـــل ثقتنا في 
الجهود المبذولة من أجل االرتقاء بالمعامالت 
المصرفية في الشـــرق األوسط إلى مستويات 
متقدمـــة”. وأدى الفوز بهذه الجائزة إلى تعزيز 
مكانـــة بنك ABC باعتبـــاره البنك المفضل في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث 
يواصل التميز في تقديم خدمات مالية رائدة 

وفريدة في السوق.

صائل الوعري عمرو النقلي



المحرر االقتصادي

هبـــط ســـعر غـــرام الذهـــب عيـــار 21 فـــي 
األسواق المحلية أمس الخميس إلى 18.2 
دينـــارا، متراجًعـــا 600 فلس، أي ما نســـبته 
3.2 % عـــن ســـعره يوم الخميـــس الماضي 

الذي بلغ 18.8 دينارا.
وشـــهد غـــرام الذهـــب عيـــار 21 تذبذًبا في 
أسعاره طوال أيام األسبوع الماضي، إذ بلغ 
سعره يوم الجمعة الماضي 18.5 دينارا، ثم 
ارتفع يوم الســـبت ليصل إلـــى 18.6 دينارا 
حيث أغلقت البورصة العالمية، وبلغ سعره 
يوم االثنين 18.6 دينارا، ثم انخفض سعره 
يـــوم الثالثـــاء إلـــى 18.5 دينـــارا، وواصـــل 
الهبوط يوم األربعاء إلى 18.3 دينارا، وبلغ 

يوم أمس الخميس 18.2 دينارا.
وعالمًيـــا، تراجعـــت أســـعار الذهـــب أمـــس 
 1700 مســـتوى  دون  مـــا  إلـــى  الخميـــس 
دوالر األســـاس لفترة وجيـــزة للمرة األولى 
منذ 6 أســـابيع مع تمســـك البنـــوك المركزية 
الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة 

التضخم.
وتراجع الذهب في المعامالت الفورية 0.4 
% إلى 1704.70 دوالرا لألوقية )األونصة( 
بعـــد أن المـــس 1699.30 دوالرا فـــي وقت 
ســـابق فـــي أدنـــى مســـتوى منـــذ 21 يوليو 

الماضي.

600 فلس هبوط 
سعر غرام الذهب 

عيار 21 بأسبوع
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“ألبا” تسجل 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت
في إنجاز تاريخي بصناعة األلمنيوم

أصبحــت شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبا(، والتي تعــد أحد أكبر مصاهر 
األلمنيــوم فــي العالم، أول مصهــر لأللمنيوم في المنطقة يتمكن من 
تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات مضيعة 
للوقت وذلك في إنجاز تاريخي من نوعه بتاريخ 1 سبتمبر 2022.

ويعكس هذا اإلنجاز غير المسبوق في صناعة األلمنيوم ثقافة وقيم 
السالمة الراسخة بالشركة.

وفـــي هـــذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة ألبا علي البقالي “إن 
تحقيـــق 30 مليون ســـاعة عمل آمنة دون أي إصابـــات مضيعة للوقت 
يعتبر إرًثا مهًما لألجيال القادمة، ليس لشـــركة ألبا فحســـب بل للمنطقة 
بأكملهـــا. وتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز التاريخـــي على صعيد الســـالمة 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم - إلـــى جانـــب تحقيـــق أفضـــل أداء 
مالـــي علـــى اإلطالق فـــي تاريخ الشـــركة - شـــكل تحدًيا 
كبيـــًرا، وأنا ممتن لكافـــة الجهود المبذولـــة من الجميع، 
مـــن اإلدارة التنفيذيـــة والموظفين وعمـــال المقاولين، 
لجعـــل الســـالمة أولوية في جميع األوقـــات. نؤمن أنه 
ال يوجـــد مـــا هو أهم مـــن تحقيق الســـالمة لموظفينا 
وعمـــال المقاولين. ونســـعى لتحقيق مـــا هو أبعد من 
هذا اإلنجاز إلرســـاء معايير أعلى بما يضمن تحقيق 

بيئة عمل خالية من الحوادث”.
واحتفاء بهذا اإلنجاز غير المسبوق، أقامت الشركة 
احتفاال في قاعة الواحة بالشركة بحضور أعضاء 
مـــن  والموظفيـــن  واإلداريـــة  التنفيذيـــة  الهيئـــة 

مختلف الدوائر واألقسام.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.1

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.472

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.493

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.051

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.473

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.638

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

عـــــــــــــــــروض
الـــــــصـــــــيــــــف
الـــــــخــــــاصــــــة

2٤ أغــســطــس إلى ٣ سـبـتـمـبـر

فـي جــمـيع

مـــــــحـــــــالت الــــــــحـــــــواج،
ووتــــش تــــايــــم ومــــونــــتــــال بــــوتــــيــــك

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة زايـــد الزياني، رئيس فريـــق البحرين للغـــوص التطوعي خالد 
الســـعيد وعدد من أعضاء الفريق.  ورّحب الوزير برئيس هيئة فريق البحرين للغوص التطوعي 
وأعضاء الفريق، مهنًئا لهم على مرور عامين منذ افتتاح الهيئة، ومشـــيًدا بجهود الفريق الهادفة 
إلـــى نشـــر ثقافة الغـــوص وإحياء التـــراث الوطنـــي واألعمال التطوعيـــة على كافة المســـتويات، 
وزيـــادة الوعـــي بأهميـــة المحافظة على الثـــروة البحرية، إضافـــة إلى إعداد الدراســـات المتعلقة 
بالبيئة وإقامة الفعاليات والبرامج والمهرجانات التي تســـهم في إحياء تاريخ الغوص والحفاظ 
على البيئة البحرية.  وخالل اللقاء، ُمنح الزياني الرئاســـة الفخرية لهيئة فريق البحرين للغوص 

التطوعي، تقديًرا لعطائه ومساهماته الداعمة للغوص في المملكة ودعمه للفريق.

الـزيانـي رئيًسـا فخـريـًا لهيئـة فريـق الـبحريـن للغـوص التطوعـي

علي البقالي

“رين” تخفض عدد موظفيها وتسّرح 30 بحرينًيا 
أعلنت شركة رين مانجمنت لألصول والعمالت المشفرة 
عـــن خفض عـــدد موظفيها فـــي مختلف األســـواق التي 
تنشـــط بهـــا فـــي كل مـــن مملكـــة البحريـــن واالمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وتركيا.  وأوضحـــت المنصة في بيان 
لها أمس أن “أســـواق العمالت المشفرة العالمية تتعرض 
لضغوطـــات كبيـــرة ناتجـــة عن تحديـــات عـــدة. وضماًنا 
لقـــدرة الشـــركة علـــى مواكبة تلـــك التحديـــات، كان من 
فـــي خططهـــا  التغييـــرات  بعـــض  تتخـــذ  أن  الضـــروري 

المســـتقبلية، وعليه، يؤســـفنا اإلعالن عن اضطرارنا إلى 
تخفيـــض عدد موظفينـــا في مختلف األســـواق، بما في 
ذلك 30 من موظفي الشركة البحرينيين، وذلك استيفاًء 
للمتطلبـــات التشـــغيلية في ظل هذه الظـــروف التي تمر 
بها األســـواق العالميـــة”. وأضافت المنصـــة “إننا في رين 
نلتزم بمواصلة مســـاعينا للنهوض بأنشـــطتنا على جميع 
األصعـــدة، ونثق بقدرتنا على تجـــاوز التحديات الحالية 

لنكون أقوى من أي وقت مضى”.


