
26 مفتًشا ألكثر من 20 ألف منشأة غذائية

أكـــد رئيـــس قســـم مراقبـــة األغذيـــة بـــوزارة الصحـــة فيصـــل 
الســـاري وجـــود 26 مفتشـــًا بالقســـم مســـؤولون عـــن تفتيش 
أكثـــر مـــن 20 ألف منشـــأة غذائيـــة بجميع أنواعهـــا في مملكة 
البحرين، موضحا أن هناك 4 آالف منشأة غذائية جديدة يتم 

الترخيص لها سنويا.

وقال الســـاري خالل المجلس األســـبوعي ألمانـــة العاصمة أن 
هنـــاك مشـــاريع لتوســـعة مظلـــة اختصاصات القســـم لتشـــمل 
المـــزارع المحليـــة المنتجـــة، ومراقبـــة آلية العمـــل فيها حفظ 
على ســـالمة المنتجات التي يتم تداولهـــا محليا بالتعاون مع 

إدارة الثروة النباتية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فوز اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين 
بمملكـــة البحرين بجائزة منظمة الصحـــة العالمية، أمس أعمال الدورة 75 
لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة في الفترة 22 - 28 مايو 2022م بقصر 
األمـــم فـــي جنيـــف.  يذكـــر أن الجائـــزة تأتي بمناســـبة احتفـــال المنظمـــة “باليوم 
العالمي لمكافحة التدخين” الذي يصادف 31 مايو من كل عام.  وشعار الحملة لهذا 

العام “التبغ تهديد لبيئتنا”. 
والتقـــت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح رئيســـة وفد مملكـــة البحريـــن بالمدير العام 
للمنظمـــة تيدروس ادهانوم غيبريســـيس، على هامش أعمـــال الدورة الـ 75 لجمعية 

الصحة العالمية، المنعقدة في مايو في جنيف.
وعّبـــر المدير العـــام للمنظمة عن تقديره وشـــكره لحكومة وشـــعب مملكة البحرين، 
وأثنـــى علـــى جهـــود المملكـــة الداعمة لـــدور منظمـــة الصحـــة العالمية، ال ســـيما في 

مواجهة هذه الجائحة.
ه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن معروفـــة بنجاحاتهـــا في المجـــال الطبـــي والرعاية  ونـــوَّ
الصحيـــة نتيجـــة جهوٍد مشـــكورة وعمٍل دؤوب تقـــوم به الحكومة مـــن أجل تعزيز 

المنظومة الصحية والعالجية.

فوز “مكافحة التدخين” بالبحرين بجائزة “الصحة العالمية”
المدير العام للمنظمة: المملكة معروفة بنجاحاتها في المجال الطبي
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جمعيـــة  رئيـــس  ناشـــد 
ســـيد  للمكفوفيـــن  الصداقـــة 
هيئـــة  الحليبـــي  حســـين 
الكهربـــاء والمـــاء النظـــر في 
طلـــب تمديد تســـوية المبالغ 
المســـتحقة المتراكمـــة علـــى 
فاتـــورة الجمعيـــة وتخفيض 
مراعـــاة  الشـــهري،  القســـط 
بالجمعيـــة  الخـــاص  للوضـــع 
التـــي تعتمـــد ميزانيتها على 
والمســـاهمات،  التبرعـــات 
مواصلـــة  علـــى  لمســـاعدتها 
العمـــل فـــي تقديـــم رســـالتها 

اإلنسانية النبيلة.
وقال لـ”البالد” إن الهيئة قد 

أخطـــرت الجمعية بقطـــع التيار 
المبالـــغ  وتســـوية  الكهربائـــي 
المتراكمـــة فـــي فاتورتها والتي 

تصل إلـــى 39 ألف دينار تقريبًا، 
مطالبة بالقبول بالتســـوية بدفع 
7 آالف دينار على مدى 6 أشهر.

فاتورة “المكفوفين”... وتهديد بقطع الكهرباء
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ناصر بن حمد: مزيد من التطور 
بالعالقات مع بريطانيا
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن العالقـــات البحرينية البريطانيـــة ماضية نحـــو مزيد من 
التطـــور واالزدهـــار في إطار رؤية ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ومســـاندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
جاء ذلك خالل لقاء ســـموه، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســـون، حيث 
أشـــاد ســـموه بعمق العالقات التاريخية التـــي تجمع بين المملكتيـــن الممتدة منذ 
سنوات طويلة مما أسهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت.
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وزيرة الصحة تلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف

جانب من االجتماع

مبزيد من احلزن واال�سى تنعى 

عائلـــــــــــة �شربتــــــــي
فقيدها الغايل رجل االعمال

املرحوم احلـاج اليا�س ح�شن حممـود �شربتــي
والد كل من 

حممـد وعلـي 
�سقيق كل من 

علـي ويونـ�س و حممـود
تقبل التعازي للرجال مب�سجد مقربة املنامة )احلوره( اليوم ال�سبت ويومي 
االحد واالثنني �سباحا وع�سرا فقط، وللن�ساء مباأمت االمام الباقر بجدعلي

ن�سال العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته انه �سميع جميب

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ليلى مال اهلل

ألف دينار
39

قـــال الخبيـــر االقتصـــادي أكبـــر جعفـــري 
االقتصـــادي”  “البـــالد  مـــع  حديـــث  فـــي 
إلـــى أن التّوجـــه الحكومـــي اليـــوم يقـــوم 
والعيـــادات  المراكـــز  اســـتقاللية  علـــى 
والمستشـــفيات الحكوميـــة، مـــع اعتمـــاد 
الوحدات الصحية المحلية على التشغيل 
كيانـــا  الوحـــدات  هـــذه  الذاتـــي واعتبـــار 

كامال.
واعتبر خطوة المملكة العربية السعودية 
بخصخصـــة الوحدات الحكومية والعامة 
فيها خطوة استباقية ونوعية، مستدركًا 
تعتمـــد  تـــزال  ال  البحريـــن  مملكـــة  أن 
علـــى نظريـــة التشـــغيل الذاتـــي مـــا قبـــل 

الخصخصـــة والتي تعتبر ذكية مع وجود 
لفكـــرة  التأميـــن الصحـــي؛ كونـــه مكّمـــال 

التشغيل.

وأشـــار الخبيـــر االقتصـــادي إلـــى ضرورة 
مراقبـــة عملية الخصخصـــة الحاصلة في 
الســـعودية الشـــقيقة والتي قد تســـتغرق 
أبـــرز  ورصـــد   ســـنوات   7 إلـــى   5 مـــن 
المســـتجدات والنتائج المترتبة على هذه 

الخطوة الفريدة.
وعـــن ســـبب عـــدم توافـــق هـــذه الخطوة 
بوجـــود  ذلـــك  جعفـــري  علـــل  محلًيـــا، 
التأميـــن الصحـــي، فـــإذا تم فتـــح المجال 
أمـــام المســـتثمرين من الخـــارج والداخل 
العامـــة  المستشـــفيات  وتشـــغيل  لبنـــاء 
والحكومية في البحرين، فقد يقع الضرر 
على المواطن، وفّضل عدم إدخال عنصر 
الصحة في االســـتثمار كون هـــذا العنصر 

إنسانيا.

خـصخـصـة المستشفيــات
“غيـر قـابـلة للتطبيق” بـالبحـريـن

مروة أحمد

أكبر جعفري
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سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى لقاء رئيس وزراء بريطانيا
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صاحـــب  حضـــرة  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
وولـــي  المعظـــم،  البـــالد 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
برقيتـــي تهنئة إلى رئيس 
أذربيجـــان  جمهوريـــة 
علييـــف؛  الهـــام  الرئيـــس 
ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك 

لبـــالده،  الوطنـــي  اليـــوم 
البرقيتيـــن  فـــي  أعربـــا 
تهانيهمـــا  أطيـــب  عـــن 
بموفـــور  لـــه  وتمنياتهمـــا 
الصحـــة والســـعادة بهـــذه 

المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس 
برقيـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
مماثلة إلـــى رئيس وزراء 
علي  أذربيجان  جمهورية 

أسادوف.

صاحـــب  حضـــرة  بعـــث 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظـــم، وولي العهد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيتـــي تهنئـــة إلى رئيســـة 
جمهوريـــة أثيوبيا الفدرالية 
ســـاهلي  الديمقراطيـــة 
زيودي، وذلك بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالدها، أعربا 
فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيب 
لهـــا  وتمنياتهمـــا  تهانيهمـــا 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
برقيـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
إلـــى رئيـــس وزراء  مماثلـــة 
جمهورية أثيوبيا الفيدرالية 

الديمقراطية آبي أحمد.

البحرين تهنئ أذربيجان

... وتهنئ أثيوبيا
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البحرين تعزي العاهل األردني بوفاة والد الملكة رانيا02

بعـــث ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي تعزية ومواساة إلى عاهل المملكة األردنية الهاشمية 
الشـــقيقة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، بوفاة 
والد جاللة الملكة رانيا العبدهللا، المرحوم، بإذن هللا، الطبيب فيصل صدقي 

الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى أمس.
وأعـــرب صاحـــب الجاللة وصاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي برقيتهما عـــن خالص تعازيه وصادق مواســـاته لجاللـــة العاهل 
األردنـــي، ســـائلين المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه 
ورضوانه ويســـكنه فســـيح جنانه. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى أخيه صاحب الســـمو الملكي األمير 

الحسين بن عبدهللا الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

المنامة - بنا

العالقات مع بريطانيا ماضية نحو المزيد من التطور
سموه يبحث مع جونسون القضايا اإلقليمية والدولية... ناصر بن حمد:

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــوون  أكـــد ممثـــل جاللـــة 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العالقات 
البحرينيـــة البريطانيـــة ماضيـــة نحـــو المزيـــد مـــن التطور 
واالزدهـــار فـــي إطار رؤيـــة حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد المعظم ومســـاندة  
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة حفظـــه هللا. جاء ذلك 
خـــالل لقـــاء ســـموه، مـــع رئيـــس وزراء بريطانيـــا بوريـــس 
جونســـون، حيث أشـــاد ســـموه بعمق العالقـــات التاريخية 
التـــي تجمع بيـــن المملكتيـــن الممتدة منذ ســـنوات طويلة 
مما أســـهم في تعزيز أطر التعاون والتنســـيق في مختلف 
المجاالت. وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن ترتبـــط بتعـــاون وثيـــق مـــع بريطانيا 
فـــي العديد مـــن المجاالت مما يســـهم في دعم واســـتقرار 

المجـــاالت المختلفة لدى المملكتين، منوهًا ســـموه بجهود 
جونسون في مواصلة العالقات المشتركة بين المملكتين. 
وخالل اللقاء، بحث ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مـــع جونســـون العديـــد مـــن المواضيـــع فـــي عـــدة مجاالت 

والســـعي لمواصلـــة تعزيز المجاالت المشـــتركة بين مملكة 
البحريـــن وبريطانيـــا، باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض القضايـــا 
والجهـــود  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المبذولة بشأنها.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

توزيع “البتوبات” على الجامعيين ذوي الدخل المحدود
تزامنا مع تقديم االمتحانات النهائية

بـــدأت جامعـــة البحريـــن، توزيـــع الدفعـــة 
األخيـــرة مـــن الحواســـيب المحمولة التي 
تلقتها مـــن حملة “فينا خيـــر”، على الطلبة 
من ذوي الدخل المحدود، ضمن مساعيها 
لتيسير تقديم االمتحانات النهائية للفصل 
الدراسي الثاني من العام الدراسي -2021

مايـــو   26( الخميـــس  يـــوم  وذلـــك   2022
2022(.  وقالـــت عميـــدة شـــؤون الطلبـــة 
فـــي الجامعة فاطمـــة محمـــد المالكي، إن 
الجامعـــة تســـعى لخدمـــة الطلبـــة وتوفير 
األجواء المناســـبة والمالئمة لهم في فترة 
االمتحانات النهائية وتيســـير تقديمهم لها 
واجتيازها، وتهيئة الظروف التي تمكنهم 
مـــن التحصيـــل والمذاكرة وإتمـــام إجراء 

االمتحانات براحة ويسر.
وأضافـــت أن عمادة شـــؤون الطلبة قامت 
بالتواصـــل مـــع الطلبـــة مـــن ذوي الدخـــل 
المحـــدود الذيـــن تنطبـــق عليهـــم معاييـــر 
اســـتحقاق حصولهم على أجهزة الحاسب 

محمـــول آلخر دفعة من حملة “فينا خير”، 
ورتبـــت معهـــم مواعيـــد اســـتالم األجهزة 
التـــي أشـــرف علـــى توزيعهـــا  المحمولـــة، 
فريـــق من موظفـــي عمادة شـــؤون الطلبة 
ودعـــت   . بالصخيـــر  الجامعـــة  مقـــر  فـــي 

المالكـــي جميـــع طلبـــة الجامعـــة لالهتمام 
بصحتهـــم النفســـية والجســـدية من خالل 
تنظيـــم أوقـــات المذاكـــرة، والنـــوم الجيـــد 
المنتظـــم، واالهتمـــام بالتغذيـــة الصحيـــة، 
متمنية لهـــم التوفيق والنجاح، معربة عن 
شـــكرها إلدارة الجامعـــة ممثلة برئيســـتها 
جواهـــر بنـــت شـــاهين المضحـــك؛ للدعـــم 
الالمحـــدود الذي تقدمـــه للطلبة من خالل 
أنشـــطة العمادة ومشاريعها. ومن جانبهم، 
أعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن شكرهم 
وتقديرهـــم لهـــذه المبادرة التـــي تعكس - 
بحســـب تعبيرهـــم - مدى اهتمـــام جامعة 
البحريـــن بالتحصيـــل األكاديمـــي لطلبتها، 
وعبروا عن ارتياحهم من اإلجراءات التي 
تمت من خاللها عملية توزيع الحواسيب.

الصخير - جامعة البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليم أن يوم الثالثاء المقبـــل الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ 
سيكون مخصصًا لتسجيل الطلبة المستجدين الذين لم يستكمل أولياء أمورهم 
إجـــراءات تســـجيلهم لاللتحـــاق بالصـــف األول االبتدائي للعام الدراســــي القادم 

٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، من مواليد سنة 2014م وحتى نهاية شهر أغسطس 2016.
وســـتتم عملية التســـجيل في صالـــة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيســـى من 

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساًء.
وعلـــى الراغبين في تســـجيل أبنائهم االلتزام بالحضور الشـــخصي للطفل المراد 
تســـجيله بصحبـــة ولـــي أمـــره، وإحضـــار نســـخة ورقية من “اســـتمارة تســـجيل 
المســـتجدين للصـــف األول االبتدائـــي للعـــام الدراســـي 2022/ 2023م” وذلـــك 
بعـــد تحميلها من الموقـــع اإللكتروني لـــوزارة التربية والتعليم وملئهـــا بالبيانات 
المطلوبـــة، باإلضافـــة إلـــى إحضـــار نســـخة ورقية من “اســـتمارة تحويـــل للمركز 
الصحي للمســـتجدين بالصـــف األول االبتدائـــي للعام الدراســـي 2022/ 2023م” 
وذلـــك بعـــد تحميلهـــا مـــن الموقـــع اإللكتروني لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم وملئها 
بالبيانـــات المطلوبـــة. كما يجب إحضار جواز الســـفر للطفل وولي األمر ســـاريي 
الصالحيـــة ونســـخة منهمـــا، والبطاقـــة الســـكانية للطفـــل وولـــي األمر ســـاريتي 
الصالحية ونســـخة منهما، ونســـخة من قارئ البطاقة الســـكانية للطفل، وشهادة 
ميـــالد الطفـــل األصلية، وورقـــة اإلقامة للطفـــل وولي األمر ســـاريتي الصالحية 

)لغير البحرينيين العاملين في المؤسسات الحكومية فقط(.

الثالثاء آخر موعد لتسجيل طالب الصف األول

المنامة - بنا

قام مستشـــار األمـــن الوطني قائد الحـــرس الملكي 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بزيارة أكاديمية ســـاند هيرست العســـكرية الملكية 
فـــي المملكة المتحـــدة، حيث التقى ســـموه باألمير 
أدوارد إيرل وسكس نجل الملكة إليزابيث، واللواء 
الركـــن دانســـن كابس آمر أكاديمية ســـاند هيرســـت 

العسكرية الملكية، وذلك اليوم الجمعة.
هـــذا وشـــهد ســـمو مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحـــرس الملكـــي حفـــل إزاحة الســـتار عـــن النصب 
التـــذكاري لصاحبة الجاللة الملكـــة اليزابيث الثانية 
ملكـــة المملكـــة المتحـــدة وشـــمال ايرلندا بمناســـبة 
ذكـــرى مـــرور 70 عامـــا علـــى تولي جاللتهـــا للعرش 
فـــي المملكـــة المتحدة. وأكد ســـمو مستشـــار األمن 

عالقـــات  عمـــق  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
الصداقـــة المتميزة والتاريخيـــة الوثيقة التي تربط 
مملكـــة البحرين مـــع المملكة المتحدة، وما تشـــهده 
تلك العالقة من تطور على مختلف األصعدة، وفي 
كافـــة المجـــاالت خصوصـــا ما يتعلـــق منهـــا بتبادل 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
بعد ذلك التقى ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني قائد 

الحـــرس الملكـــي بعـــدد من مرشـــحي الضبـــاط من 
مملكـــة البحريـــن الدارســـين فـــي أكاديميـــة ســـاند 
هيرســـت العســـكرية الملكيـــة، متمنيـــا ســـموه لهـــم 
دوام التوفيـــق والســـداد واجتيـــاز مراحـــل الـــدورة 
بنجـــاح، كمـــا حثهم ســـموه علـــى أهمية االســـتفادة 
مـــن كل مـــا تقدمـــه األكاديمية من برامـــج ومناهج 
عسكرية وتدريبات عملية. كما أشاد سمو مستشار 

بمســـيرة  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
التطـــور والـــدور البـــارز الـــذي تضطلع بـــه أكاديمية 
ســـاند هيرست العســـكرية الملكية في مجال إعداد 
الضبـــاط وصقلهم بالعلم والمعرفـــة لتواكب التطور 
والتقـــدم العلمي والتكنولوجي فـــي مختلف العلوم 
العسكرية. حضر الزيارة سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.

سموه شهد حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لصاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية

ناصر بن حمد: تطور في العالقة مع بريطانيا بالمجال العسكري



بلدية المنطقة الشمالية

أّكدت بلدية المنطقة الشمالية مباشرتها 
أعمال إزالة مخّلفات وأنقاض البناء في 
مجمـــع 1038 بمنطقة صـــدد، وذلك فور 
اســـتالمها مالحظة عبر النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصل” تفيد 

بذلك.
وتابعت البلدية أنها قامت بتنظيم حملة 
إلزالـــة األنقـــاض والمخلفـــات بالمنطقة، 
ورصد المخالفين من أصحاب العقارات 
والمطوريـــن العقارييـــن غيـــر الملتزمين 
باالشتراطات البلدية المنظمة والمتبعة 

لذلك.

وأوضحت بلدية المنطقة الشـــمالية أنها 
قامـــت مســـبقًا بتنظيـــف الموقـــع ذاتـــه، 
غير أّن بعـــض المقاولين والمطورين لم 
يلتزموا باألنظمة والقوانين مما تســـبب 

في تراكمها من جديد.
الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة  ودعـــت 
ضـــرورة  إلـــى  والمقاوليـــن  المطوريـــن 
االلتزام باألنظمة والقوانين، وعدم رمي 
مخلفات البناء في الساحات المفتوحة 
األهالـــي  علـــى  بالضـــرر  يتســـبب  ممـــا 
والقاطنيـــن إضافة إلـــى األضرار البيئية 

األخرى التي قد تنتج عن ذلك.

إحـــراز  حـــول  حديثـــه  معـــرض  فـــي 
فـــي  المتميـــز  التصنيـــف  البحريـــن 
مجموعـــة العمـــل المالي، لفـــت الكاتب 
بصحيفة البالد عـــادل المرزوق إلى أن 
أهم داللة هو نجاح مملكة البحرين في 
اســـتضافة االجتمـــاع العـــام لمجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال افريقيـــا )المينافاتف(، فعالوة 
على منظومة اإلجراءات والتشريعات 
مملكـــة  بهـــا  تميـــزت  التـــي  المتقدمـــة 
البحريـــن وهو ما أكده تقريـــر المتابعة 
المعـــززة الثالث، لكن هنـــاك جانب آخر 
أال هـــو خبـــرة البحريـــن فـــي مكافحـــة 
األمـــوال  وغســـيل  اإلرهـــاب  تمويـــل 

والجرائم العابرة للقارات.
وأضـــاف “لـــو عدنـــا إلـــى تـــرؤس وزيـــر 
الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف 
ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويلـــه وغســـل 
األمـــوال الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، اجتماع لجنة وضع 
سياسات حظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، ســـنركز علـــى إحراز 
التصنيـــف من خالل ما أكد عليه الوزير 
ء البحريـــن “لمكانـــة إقليميـــة  مـــن تبـــوُّ
ودوليـــة متقدمـــة”، إال أن الموضـــوع لم 
يمكن ســـهل التحقيـــق، فالجرائم كبيرة 
ابتكاراتهـــا  فـــي  ومتجـــددة  وخطيـــرة 
التكنولوجيـــة  للوســـائط  واســـتخدامها 

وأعنـــي جرائم تمويل اإلرهاب وغســـل 
األمـــوال بـــل وضـــع فـــي إطارهـــا كذلك 
والمخـــدرات،  بالبشـــر  االتجـــار  جرائـــم 
هـــذه كلها أنجزت فيهـــا مملكة البحرين 
بجهـــود الوزيـــر وفريـــق العمـــل وجهود 
الجهات الرســـمية ذات العالقة، أنجزت 
خطـــوات مهمـــة حتـــى أصبحـــت بالدنا 
تتصـــدر التقاريـــر واجتماعـــات الهيئات 
بـــل  ال  المعنيـــة،  الدوليـــة  والمنظمـــات 
لهـــا دورها فـــي تقديم األفـــكار والرؤى 

والتصورات للمجتمع الدولي.
ويختتـــم بالقـــول: “مهمـــا تحقـــق مـــن 
إنجاز، فإن ما عهدناه من أجهزة مملكة 
البحريـــن، وهـــذه هـــي أيًضـــا مرتكزات 
رؤيـــة وزيـــر الداخليـــة، هو االســـتمرار 
في الرصد والبحث والتحليل من أجل 
تشـــريعًيا  الوطنيـــة  الجهـــود  مســـاندة 

وقانونًيا لصد مخاطر تلك الجرائم”.

إزالة أنقاض بناء في صدد بعد شكوى في “تواصل”

المرزوق: البحرين قادرة على مكافحة 
الجرائم العابرة للقارات
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عادل المرزوق

الثقافة األمنيـة
اإلعداد الجيد للرحالت البحرية ضمان للسالمة

Û  مــع بــدء فصل الصيف وقيام العديد من المواطنين والمقيمين بممارســة
هواياتهــم البحريــة، هنــاك العديــد من إرشــادات األمن والســالمة لضمان 
ســالمة مرتــادي البحــر والتــي تســتوجب االلتــزام بهــا من خــالل اإلعداد 

الجيد للرحالت البحرية سواء للصيادين أو مرتادي البحر والهواة. 
Û  ،فيجــب أوال التأكــد واالستفســار عــن حالــة الطقــس قبل القيــام باإلبحار

وإبــالغ األســرة أو األقــارب حــول وجهتــك ووقــت رجوعــك المتوقع، مع 
الحــرص علــى حمــل بطاقــة الهويــة ورخصــة اإلبحــار وشــهادة تســجيل 
القارب، إضافة إلى االلتزام باشتراطات السالمة وذلك بالتأكد من وجود 
طفايــة الحريــق وصندوق اإلســعافات األولية وأطواق وســترات النجاة، 
والتزود بالوقود والمؤن الكافية لمدة اإلبحار، ووجود بوصلة بحرية مع 

مراعاة عدم وضع أي قطعة معدنية بالقرب منها.لبيل
Û  المرفــأ بمكتــب خفــر الخــروج مــن  يلــزم تســجيل  البحــر  ارتيــاد  وقبــل 

الســواحل، والتأكد من الحدود البحرية للمنطقة التي ســوف يتم اإلبحار 
فيهــا، وعنــد الدخــول دون قصــد إلــى الميــاه اإلقليميــة للــدول المجاورة 
يجب االلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدوريات البحرية لتك الدول 
والحــرص علــى تدويــن الموقع البحري فــي حين التوقيــف، أما في حال 
رغبتــك بالســفر بحــرا، فمن المهم أن تتأكد من القيــام بإجراءات الخروج 
من أحد الموانئ الرســمية، فعبور الحدود البحرية للدول المجاورة دون 
إكمــال اإلجــراءات القانونية تعتبر مخالفة قانونية، كما إنه من الضروري 
عــدم وقــوف القــارب في الممــرات المائية )القنــوات(، واســتخدام األنوار 

المالحية أثناء اإلبحار واإلضاءة عند التوقف ليال للصيد.
Û  وفي حالة هبوب الرياح الشــديدة يجب التصرف بحذر وعدم المجازفة

بالعــودة بــل اللجــوء إلــى أقرب يابســة، وتخفيف الســرعة عنــد االقتراب 
مــن األنديــة البحريــة والمرافق والمنتجعات الســياحية، كمــا يحظر على 
البحــارة ومرتــادي البحــر االقتراب مــن مناطق الســباحة أو االقتراب من 

القواعد العسكرية والمنشآت النفطية والمناطق المحظورة.
Û  ومــن منطلــق دور المواطــن والمقيــم في حمايــة الحيــاة البحرية، يرجى

إبــالغ خفــر الســواحل عنــد مشــاهدة أي تلــوث بحــري، مــع عــدم رمــي 
أنــواع  نــوع مــن  النفطيــة أو المخلفــات البالســتيكية أو أي  المشــتقات 
المخلفــات فــي البحــر، إضافــة إلــى االلتــزام بعــدم الصيــد تحــت أو فوق 
الجســور، ومــن الواجب تقديم المســاعدة للقــوارب المحتاجة في عرض 
البحــر، وإبــالغ مركــز العمليــات بقيــادة خفــر الســواحل عنــد العثــور على 
أي جســم غريــب وعــدم االقتــراب منــه أو التعامــل معــه، أو اإلبــالغ عــن 
أي وســيلة صيــد أو أجهــزة مخالفــة لألنظمــة والقوانيــن، علــى رقم مركز 
العمليات بخفر السواحل )17700000( أو غرفة العمليات الرئيسة )999(.

محرر الشؤون المحلية

حضور متنوع بحفل السفارة اإلسرائيلية بالمنامة

نظمت ســـفارة دولة إســـرائيل لدى مملكة البحرين حفال بأحد فنادق 
محافظة العاصمة بمناسبة الذكرى 74 لالستقالل.

وشـــهد الحفـــل حضور متنـــوع من عدد مـــن الشـــخصيات الحكومية 

والدبلوماسية واالقتصادية وممثلي المجتمع المدني.
وهـــذا هو الحفل األول من نوعه للســـفارة منذ افتتاحها بالمنامة في 

سبتمبر 2021.

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

فوز “مكافحة التدخين” بالبحرين بجائزة “الصحة العالمية”
الصالح: رسم أفضل الخطط والبرامج الصحية لحماية المجتمع

أعلنـــت منظمـــة الصحة العالميـــة عن فوز 
اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بمملكة 
البحرين بجائزة منظمـــة الصحة العالمية، 
أمـــس أعمال الـــدورة 75 لجمعيـــة الصحة 
العالميـــة، المنعقـــدة فـــي الفتـــرة 22 - 28 

مايو 2022م بقصر األمم في جنيف.
وبهذه المناسبة والتكريم الرفيع المستوى 
والـــذي رفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن عاليا، 
تقدمـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان إلـــى 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى الدعـــم الالمحـــدود للقطـــاع 
الصحـــي ممـــا أســـهم فـــي تحقيـــق مملكة 
البحرين العديد من اإلنجازات واإلشادات 

على المستوى العالمي.
يذكـــر أن الجائـــزة تأتي بمناســـبة احتفال 
لمكافحـــة  العالمـــي  “باليـــوم  المنظمـــة 
التدخيـــن” الذي يصـــادف 31 مايو من كل 
عام. وشـــعار الحملـــة لهذا لعـــام كان التبغ 

تهديد لبيئتنا.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــدت وزيـــرة الصحة 
الحـــرص علـــى مواصلـــة العمـــل لمكافحة 
التدخين والتقليـــل من مخاطره، إذ أولت 

مملكـــة البحرين أهمية بالغة لمكافحة آفة 
التبـــغ، مـــن خالل إنشـــاء اللجنـــة الوطنية 
لمكافحـــة التدخيـــن والتـــي تضـــم أعضاء 
مـــن مختلف الجهـــات الحكومية واألهلية 

المعنية بمكافحة التبغ.
وأفادت الوزيرة الصالح بأنه أنيط باللجنة 
رســـم أفضل الخطـــط والبرامـــج الصحية 
لحمايـــة المجتمع من اخطـــار ومضاعفات 
اســـتخدام التبـــغ، الفتـــًة إلـــى أنـــه بجهود 
الوطنيـــة  اللجنـــة  اســـتطاعت  متضافـــرة 
تكـــون  بـــأن  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
منظومـــة وطنيـــة متكاملـــة لتشـــرف على 
تطبيـــق برامج مكافحة التبغ في المملكة. 
وتم إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 
واعتمادها في نهاية العام 2017 بناء على 
أفضل الممارسات العالمية لتكون خارطة 

طريق لتطبيق تلك البرامج.
االشـــتراطات  بوضـــع  اللجنـــة  وتختـــص 
الصحيـــة الالزمـــة لتقليـــل الخطـــر الناجم 
عـــن اســـتخدام التبـــغ، وإعداد الدراســـات 
والبحوث المتعلقة بمعدالت استهالك التبغ 
فـــي مملكة البحريـــن وتقديـــم التوصيات 
التي تســـاهم في الحد من هذه المعدالت، 
وإعداد سياســـة إعالمية تستهدف توعية 
المجتمـــع بأضـــرار التبـــغ، وإقـــرار شـــروط 
الموافقة على طلبات الترخيص الستيراد 
أو بيـــع أو توزيـــع منتجات التبغ، ودراســـة 
المحـــالت  بإعـــداد  المتعلقـــة  التقاريـــر 

المرخـــص لها ببيع التبغ واقرار التوصيات 
المناســـبة بشـــأنها، واقتراح إنشـــاء مراكز 
للمســـاعدة علـــى االقـــالع عـــن التبـــغ فـــي 
وزارة الصحـــة، وتصميـــم وتنفيـــذ برامـــج 
فعالـــة بهدف التشـــجيع علـــى االقالع عن 
تعاطي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح 
الحد األعلى المســـموح به مـــن النيكوتين 
الضـــارة  المـــواد  مـــن  والقطـــران وغيرهـــا 
الموجـــودة فـــي منتجـــات التبـــغ، ومتابعة 
تنفيذ القـــرارات والتوصيات الصادرة عن 
وزارة الصحـــة ومنظمـــة الصحـــة العالمية 
ومجلـــس الصحة لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ووضـــع القواعـــد التـــي تضمن 
حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.

وأكدت وزيـــرة الصحة أن مملكة البحرين 
تعمل جاهـــدة لمكافحة وبـــاء التبغ تطلعًا 
للوقايـــة مـــن البدء في اســـتهالكه وتقليل 
عـــبء المراضة ومعـــدل الوفيات الناجمة 
عـــن مضاعفات اســـتخدام منتجـــات التبغ 
فـــي مملكـــة البحريـــن. مـــن أجـــل حمايـــة 
مـــن  والمســـتقبلية  الحاليـــة  األجيـــال 
والبيئيـــة  واالجتماعيـــة  الصحيـــة  اآلثـــار 
اســـتهالك  عـــن  الناتجـــة  واالقتصاديـــة 
التبـــغ والتعـــرض لدخـــان التبغ مـــن خالل 
المجتمـــع  لـــدى  الصحـــي  الوعـــي  تعزيـــز 
ومنتجاتـــه،  التبـــغ  إســـتخدام  بمخاطـــر 
وذلك للوصـــول إلى مجتمع واعي بأضرار 
التبـــغ ومضاعفاته، وتقويـــة نظام الترصد 

والرصـــد إلســـتخدام التبـــغ بيـــن مختلـــف 
فئـــات المجتمع، وتوفيـــر خدمات اإلقالع 
عـــن اســـتخدام التبـــغ ذات جـــودة عاليـــة 
التشـــريعات  وتفعيـــل  عالميـــة  وبمعاييـــر 
والقوانيـــن الراميـــة للحـــد مـــن إســـتخدام 
التبـــغ في المجتمعـــات البحرينـــي وتعزيز 

الشراكات المجتمعية والعالمية.
يذكـــر أنه منـــذ العـــام 2009، تشـــكلت في 
مملكة البحريـــن اللجنة الوطنية لمكافحة 
التدخيـــن وجميع أنـــواع التبـــغ ومنتجاته 
مـــن  وأعضـــاء  الصحـــة  وزيـــر  برئاســـة 
القطاعين الحكومي والخاص مع مجموعة 
مـــن اللوائح واألهـــداف. ومنذ تأسيســـها، 
مارســـت اللجنـــة قيـــادة بارزة إلجـــراءات 
وقامـــت  البحريـــن.  فـــي  التبـــغ  مكافحـــة 
بتنفيذ بعدد من البرامج والمبادرات التي 
تتفق مـــع الخطة الوطنيـــة لمكافحة التبغ 
مـــن   3 الهـــدف  )2018 - 2030( لتحقيـــق 
أهداف التنمية المستدامة، وكذلك قامت 
بإطـــالق عيادات اإلقالع عن التدخين في 
مرافـــق الرعاية الصحيـــة األولية، وتقديم 
خدمـــات وعالجات مجانية لجميع الفئات 
العمريـــة للبحرينييـــن وغيـــر البحرينييـــن 
علـــى حد ســـواء. إلى جانب رفع مســـتوى 
الوعي العام باآلثار الضارة للتبغ من خالل 
وســـائل اإلعـــالم. باإلضافـــة إلـــى إطـــالق 
https://( موقـــع إلكتروني خـــاص باللجنة

.)www.moh.gov.bh/TCC/Index

المنامة - بنا

الصالح: المملكة تدعم برامج وأنشطة “الصحة العالمية”
المدير العام للمنظمة: البحرين معروفة بنجاحاتها في المجال الطبي

التقـــت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
رئيســـة وفد مملكـــة البحريـــن بالمدير 
العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام 
تيـــدروس ادهانوم غيبريســـيس، على 
هامـــش أعمال الـــدورة الــــ 75 لجمعية 
الصحـــة العالميـــة، المنعقدة في شـــهر 

مايو الحالي في”جنيف”.
الوزيـــرة  نقلـــت  اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي 
وحكومـــة  الرشـــيدة،  القيـــادة  تهانـــي 
مملكـــة البحريـــن علـــى إعـــادة تعيينه 
مديـــرا عاما لمنظمة الصحـــة العالمية، 
معبرة عن أمنياتها بالتوفيق والســـداد 
للـــدورة المقبلة، مؤكـــدة دعم واهتمام 
وزارة الصحة لبرامج وأنشطة منظمة 

الصحة العالمية.
وثمنـــت وزيـــرة الصحة قيـــادة المدير 
العام تيدروس أدهانوم غيبريســـوس 
جائحـــة  خـــالل  خصوصـــا  للمنظمـــة 
كوفيـــد - 19، والتي انعكســـت بصورة 

الرغـــم  علـــى  المنظمـــة،  علـــى  جليـــة 
مـــن التحديات التـــي تواجـــه األنظمة 
الصحيـــة العالميـــة، أو تؤّثر ســـلبًا على 
تقديـــم الخدمـــات الصحّيـــة، أو تعوق 

بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية.

وخالل اللقاء، ناقشـــت وزيرة الصحة 
عـــددا من الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشـــترك، إضافـــة إلى مناقشـــة أوجه 
التعاون بيـــن مملكة البحرين ومنظمة 
الصحـــة العالميـــة. وتـــم التطـــرق إلـــى 

تعزيز الخطـــط والبرامج المســـتقبلية 
الكفيلة بمواجهة الفاشيات واألمراض 

المعدية.
ومـــن جانبه، عّبر المدير العام للمنظمة 
تيـــدروس أدهانوم غيبريســـوس، عن 
وشـــعب  لحكومـــة  وشـــكره  تقديـــره 
مملكـــة البحريـــن، وأثنـــى علـــى جهود 
المملكة الداعمة لـــدور منظمة الصحة 
العالميـــة، ال ســـيما فـــي مواجهـــة هذه 

الجائحة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  ه  ونـــوَّ
المجـــال  فـــي  معروفة بنجاحاتهـــا 
الصحية نتيجـــة  والرعايـــة  الطبـــي 
جهـــوٍد مشـــكورة وعمـــٍل دؤوب تقوم 
به الحكومة من أجل تعزيز المنظومة 

الصحية والعالجية.
التـــام  اســـتعداده  تيـــدروس  وأبـــدى 
والخطـــط  العمـــل  برامـــج  لتطويـــر 
واإلستراتيجيات الصحية، بما يتناغم 

مع األهداف العالمية الصحية.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف



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

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

بمعامـــات  يرتبـــط  ^موضوعـــي 
بنكيـــة حصلت لـــي دون علمـــي، حيث 
تم ســـحب عـــدة مبالـــغ )علـــى دفعات( 
من حســـابي بأحد البنوك، وأقدر المبلغ 
بأنه في حدود ألفي دينار، ولم أســـتلم 
رســـائل نصية أو إشـــعارات مـــن البنك 
بالسحوبات المذكورة، واكتشفت ذلك 
عندمـــا اســـتلمت رســـالتين فقـــط عـــن 

سحوبات لم أقم بها.
حصـــل،  بمـــا  البنـــك  أبلغـــت  وعندمـــا 
إدارة  أخطـــر  بأنـــه  األخيـــر  فأخبرنـــي 
الجرائـــم اإللكترونيـــة التابعـــة لـــوزارة 
الداخليـــة. ومازلت أراجع البنك بشـــأن 
عـــدم اســـتردادي المبالـــغ المســـحوبة، 
بـــأن هـــذا الموضـــوع قـــد  لـــي  فقالـــوا 
يستغرق فترة طويلة تصل إلى عام أو 

عامين. وهذه المبالغ التي أودعت في 
حسابي هي كانت مبالغ أقساط قرض 

أوقفته بفترة السماح المعلنة سابقا.
وأطالـــب مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
لحـــل  بالتحـــرك  المعنيـــة  والجهـــات 

مشكلتي التي طال أمدها.
يوسف البشير

المعنيـــة  الجهـــة  ^أناشـــد 
بالتحـــرك الســـريع إلنشـــاء حديقـــة 
وملعـــب كرة قدم في مجمع 1038 
بمنطقة صدد، خصوًصا بعد إدراج 
المجمـــع المذكور مـــن ضمن حزمة 
لميزانيـــة  المقبلـــة  المشـــروعات 

.2022
أملي وثقتي كبيرة في االســـتجابة 
لطلبـــي وتحريـــك الملـــف بســـرعة 
ليكـــون  العمـــل  علـــى  واإلســـراع 
متنفًســـا لنا وإلى أوالدنا وممارسة 
االجتماعيـــة  واألنشـــطة  الرياضـــة 
إلـــى  واالســـتفادة  بالنفـــع  ويعـــود 
المواطنيـــن، حيـــث ال نجـــد مكانـــا 
النفـــس  عـــن  والترويـــح  للترفيـــه 

بســـبب بعـــد الحدائق عـــن المجمع 
المذكور.

جاسم محمد المطوع

^أنــــــــــــــــا امـــــــــــــرأة 
مقيمة  مطلقة،  عربية 
15 سنة،  بالبحرين منذ 

ولدي 4 أبناء.
لـــدي  أن  ــي  ــوعــ ــوضــ مــ
طـــفـــلـــة مــــــن مـــوالـــيـــد 
من  وكــان   ،2015 العام 
المفترض أن تكون من 
ــبــة الــمــســتــجــديــن  ــطــل ال
بـــــالـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي 
الماضي، ولكن لم تقبل 
ــمـــدارس  ــالـ لـــلـــدراســـة بـ
والدها  ألن  الحكومية؛ 
يعمل  وال  مواطنا  ليس 

بجهة حكومية.
ابنتـــي  ضـــم  حاولـــت 
فـــي مدرســـة  للدراســـة 

حكومية للعام الدراسي المقبل، ولكن لألسف تم رفض الطلب أيضا.
علما بأنني ذهبت لمقر الوزارة ثاث مرات بشـــأن هذا الموضوع، ورفضوا اســـتام 

رسالتي للمدير العام لشؤون المدارس محمد مبارك بن أحمد.
وكتبـــت بتطبيـــق )تواصـــل( موضوعي، وردوا بـــأن القانون واضح بشـــأن ضوابط 

قبول الطلبة غير البحرينيين بالمدارس الحكومية.
وال أســـتطيع تدريـــس ابنتـــي بمدرســـة خاصة بســـبب الظـــروف االقتصادية التي 

أعيشها، وبخاصة أن هيئة الكهرباء والماء أنذرتني بقطع التيار.
البيانات لدى المحرر

رصدت عدســـة “الباد” وبالفيديو 
آلية ثقيلة، تابعة إلحدى شـــركات 
قبـــل  مـــن  المكلفـــة  المقـــاوالت 
وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، وهي تسير 
أثنـــاء  الســـيارات  اتجـــاه  بعكـــس 

عملهـــا في أعمال الحفر والردم بجانب الشـــارع الرئيس الماصق لمجمع 715 في 
منطقة الرملي.

وبالرغم من أن المسافة التي ستحتاجها اآللية ألخذ )اليوتيرن( ال تتجاوز الستين 
متـــرا تقريبـــًا للوصـــول للدوار، واالنعطاف مرة أخرى، إال أن الســـائق فضل الســـير 

بشكل مخالف وخطر على حياة السائقين.
واتخـــذ الســـائق المخالـــف ومعـــه ســـائق آلية أخـــرى، المســـار األيمن من الشـــارع، 
وبشـــكل يمثل خطورة على الســـائقين القادمين من منعطف المجمع 715 والذين 

قد يتفاجأون باآللية أمامهم مباشرة.

مجـــددًا  “البـــاد”  عدســـة  رصـــدت 
اســـتمرار االختنـــاق المـــروري عند 
منفـــذ إشـــارات ســـلماباد للقادمين 
مـــن داخلهـــا، خروجـــا إلى الشـــارع 
المنامـــة  إلـــى  الرئيـــس والمفضـــي 
ومدينـــة عيســـى وبقيـــة المناطـــق 

األخرى. وورغم كثرة مناشـــدات للمواطنين بشـــأن توســـعة المنفذ مـــن جهة اليمين، 
عبر تصغير حجم الرصيف الرملي، والفاقد للجدوى، وللجمالية، وبمسافة ال تتجاوز 
األمتار الثاثة  فقط، وذلك للسماح للسيارات باالنطاق مباشرة وعدم انتظار تحول 

اإلشارة المرورية للون األخضر، إال أن الوضع ال يزال كما هو عليه.
وتضطـــر الســـيارات للخارجيـــن مـــن ســـلماباد وللقادميـــن إليهـــا مـــن مدينة عيســـى، 
لانتظـــار ألكثر من ســـتة دقائق، حتى تتحول للون األخضـــر، حيث يتم منح أولوية 
المرور للقادمين من المنامة والرفاع )بشكل معاكس( علما أن فترة الحالتين تختلف 

بينهما بشكل كبير.

سحب ألَفي دينار من حسابي دون علمي.. 
وأناشد المصرف المركزي التدخل

مجمع 1038 بصدد ينقصه حديقة وملعب

رفض قبول طفلة عربية من مواليد 
2015 بالمدارس الحكومية

تكرار االختناق المروري عند منفذ سلمابادآلية حفر تسير عكس اتجاه السير بالرملي

فاتورة “المكفوفين”... وتهديد بقطع الكهرباء

المقهوي: “األشغال” تتجاهل تصنيف عراد مجددا

خدمات الجمعية للمنتسبين من بينهم أطفال مهددة بالتوقف

15 عاما والمواطنون عاجزون عن توسعة بيوتهم

الصداقـــة  جمعيـــة  رئيـــس  ناشـــد 
للمكفوفين ســـيد حسين الحليبي هيئة 
الكهربـــاء والماء النظر في طلب تمديد 
تســـوية المبالـــغ المســـتحقة المتراكمـــة 
على فاتورة الجمعية وتخفيض القسط 
الشـــهري، وذلك مراعاة للوضع الخاص 
بالجمعيـــة التـــي تعتمـــد ميزانيتها على 
لمســـاعدتها  والمســـاهمات،  التبرعـــات 
على مواصلة العمل في تقديم رسالتها 
اإلنســـانية النبيلـــة، داعيًا جهـــات الخير 

للمساهمة لتسديد الفواتير المتراكمة.
الهيئـــة  إن  لـ”البـــاد”  الحليبـــي  وقـــال 
التيـــار  بقطـــع  الجمعيـــة  أخطـــرت  قـــد 
الكهربائـــي وتســـوية المبالـــغ المتراكمة 
فـــي فاتورتها والتـــي تصل إلى 39 ألف 
دينار تقريبًا، مطالبة بالقبول بالتسوية 

بدفع 7 آالف دينار على مدى 6 أشهر.
وبّيـــن أن مصيـــر الجمعيـــة وأنشـــطتها 
مهددة بالتوقف وأن خدماتها المقدمة 
لـــكل الفئـــات العمريـــة مـــن المكفوفين 
على رأســـها تعليم طلبـــة الروضة منهم 
والذيـــن لم ينهـــوا العام الدراســـي بعد، 
حيث تحتضن الروضة 10 من الطاب 

المكفوفيـــن في هذا الفصل الدراســـي، 
وعلـــى قائمة االنتظار تزدحم عشـــرات 
أن  المكفوفيـــن، مضيفـــًا  مـــن  األعـــداد 
مصدر رزق موظفي الجمعية بينهم 14 

معلمة في الروضة مهدد أيضًا.
وذكـــر أنـــه علـــى مـــدار 4 عقـــود ومنـــذ 
الكثيـــر  الجمعيـــة  قدمـــت  تأسيســـها 
عمـــر  أن  كمـــا  المكفوفيـــن،  لخدمـــة 
جـــت فيـــه  الروضـــة فيهـــا 31 عامـــًا خرَّ
الكثيرين من المكفوفين الذين واصلوا 
دراساتهم العليا ويتبؤون اليوم مواقع 
مميـــزة يخدمون الدولة فيها، كما تضم 

الجمعية 200 عضو تقريبًا.
هـــي  الجمعيـــة  إن  وقـــال 
تقـــدم  التـــي  الوحيـــدة 
المكفوفيـــن  لفئـــة  خدمـــات 
في مملكة البحرين، مشـــيرًا 
الخدمـــات  تقديمهـــا  إلـــى 
التعليميـــة لفئـــة المكفوفين 
لعمر ما قبل المدرســـة وفي 
ســـن الروضة، وهـــي الجهة 
الوحيدة فـــي المملكة التي 
تعنى بهـــذا األمـــر، ومضيفًا 
أن الجمعية تحتضن تعليم 
ذوي اإلعاقـــات المزدوجـــة 
من مكفوفي البصر لما بعد 
ســـن الروضة وحتـــى عمر 

15 سنة.
وأضـــاف “لطالمـــا حظيـــت 
القيـــادة  بدعـــم  الجمعيـــة 
الرشـــيدة لهـــا وتشـــجيعها 
المناســـبات  جميـــع  فـــي 
لمـــا تقدمـــه مـــن خدمات 
المكفوفين،  لفئة  إنسانية 

كمـــا أن الجمعية هي  الثانية من نوعها 
في منطقة الخليج، والروضة التابعة لها 

مـــن 
الريـــاض الرائـــدة على مســـتوى الوطن 

العربي”.

قـــال عضو مجلس بلـــدي المحرق 
الـــذي  الـــرد  إن  المقهـــوي  أحمـــد 
جاء من وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
تخطيـــط  إعـــادة  بشـــأن  أخيـــرا، 
المناطـــق  مـــن  عـــدد  وتصنيـــف 
بالمحرق وأخرى عديدة، استثنى 
مـــن  الرغـــم  عـــراد مجـــددا، علـــى 

حاجتها لذلك ألكثر من عقدين.
لــــ  بتصريحـــه  المقهـــوي  وأشـــار 

“البـــاد” إلـــى أنه تم رفـــع عدد من 
الطلبات من قبـــل المجلس البلدي 
تصنيـــف  إعـــادة  بشـــأن  للـــوزارة 
عدد مـــن األراضي بعراد، والحزام 
إال  رســـائل،   4 وبعـــدد  األخضـــر، 
أنـــه لـــم يتم االســـتجابة لهـــا حتى 

اللحظة.
وأضاف “هنالك ضرر يعانيه بعض 
المواطنيـــن خصوصا بشـــأن عدم 
إمكان التوســـع في المنزل، بسبب 

إعـــادة تصنيـــف المنطقـــة بســـبب 
الحـــزام ووقـــف أي أعمال توســـع 

حتى حينها، ولو بغرفة واحدة”.
الوضـــع  “هـــذا  المقهـــوي  وأردف 
15 عامـــا، ويغطـــي  مســـتمر منـــذ 
مســـاحة واسعة من المنطقة، فيها 
العقـــارات واألراضـــي،  كثيـــر مـــن 
بهـــذا  المواطنـــون  تفاجـــأ  ولقـــد 
التجاهـــل الـــذي يضرهـــم، ويضـــر 

أوالدهم، ويعطل مصالحهم”.

سيدحسين الحليبي

أحمد المقهوي

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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التلـــوث مـــن المصـــدر  قـــدم رئيـــس التحكـــم فـــي 
بالمجلـــس األعلى للبيئة حســـن مرزوق أخيرا ورقة 
بعنـــوان “حماية البيئـــة البحرية والهواء من التلوث 

ومواجهة الكوارث والطوارئ” .
وأوضـــح أن الباب الخامـــس )2( من المادة )22( إلى 
)26( والتـــي تتعلق باإلجراءات والمتطلبات الازمة 
للحد من تلوث البيئة الناجم من الوســـائل البحرية 
بمختلـــف أنواعهـــا ومن مشـــاريع استكشـــاف النفط 
والغـــاز، تشـــمل التلوث عن القاء مخلفـــات الزيوت، 
ومياه المجاري، والقمامة، والمواد األخرى الضارة.

وأشـــار الى أن اإلجـــراءات المتخـــذة لحماية البيئة 
البحريـــة مـــن التلوث هـــو التوقيع علـــى العديد من 
االتفاقيـــات اإلقليميـــة والدوليـــة للحد مـــن التلوث 
الناجم عن الســـفن، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع 

شئون الموانئ. 
ولفت مـــرزوق الى أن الخطوات المســـتقبلية بذلك 
هو إصدار وتحديث القرارات المتعلقة بهذا الشأن، 
بالتنسيق مع شـــؤون الموانئ، وبأن أوجه التنسيق 

والتعـــاون هو الحـــد من التلوث الناجـــم من قوارب 
وســـفن الصيـــد، ومنـــع إلقـــاء المخلفـــات والقمامـــة 

وإزالتها من المناطق البحرية.
وفيمـــا يتعلـــق بتلـــوث البيئـــة البحريـــة الناتـــج عن 
المصـــادر البـــري، فأشـــار البـــاب الخامـــس )3( مـــن 
المـــواد )27( الـــى )29( إلـــى االشـــتراطات الازمـــة 
للحد من تلوث البيئـــة البحرية الناجم عن تصريف 
المخلفات الســـائلة من المشـــاريع والمنشآت البرية، 
وتشـــمل تصريـــف ميـــاه الصـــرف الصناعـــي، ومياه 
الصرف الصحي، ومخلفات البناء. وعن اإلجراءات 
المتخـــذة، قال إنها تتمثل في”إصـــدار القرار رقم 3 
لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للمياه المصرفة 
وآليات الرقابة على المنشـــآت، والتنسيق مع شئون 

األشغال بشأن مياه الصرف الصحي”.

تعزيز الرقابة

وعن الخطوات المســـتقبلية، أوضح أنها تقوم على 
تعزيـــز الرقابة على المنشـــآت من خال االســـتمرار 

في تحديث البرامج واآلليات الرقابية”.

وعـــن حماية الهواء مـــن التلوث الناتج من المصادر 
الثابتة، فقال ان مواد الباب السادس )1( من المادة 
)36( تتعلـــق باإلجـــراءات واالحتـــرازات  الـــى   )33(
الـــازم اتخاذهـــا من قبل المنشـــآت، للحد من تلوث 
الهـــواء، ومنع انبعاث الملوثات من المصادر الثابتة، 

بتراكيز تتجاوز الحد المسموح بها.
وأضاف”تلـــزم المـــادة رقـــم )34( المشـــاريع بتركيب 
أجهزة رصد للملوثات، وتوصيلها بشـــبكة المجلس، 
كمـــا تلـــزم المـــادة )36( الجهـــات واألفـــراد باتخـــاذ 
اإلجـــراءات الازمة، لمنـــع تطاير األتربـــة واألغبرة، 

أثناء الحفر، أو البناء، أو الهدم، أو النقل”.
وعـــن اإلجراءات المتخذة بهذا الشـــأن، أكد مرزوق 
إصـــدار القرار رقم )2( لســـنة 2021 بشـــأن مقاييس 
جودة الهواء، ويحدد آليات الرقابة على المنشـــآت، 
واإلجـــراءات الازمة، والبدء بمشـــروع ربط أجهزة 

الرصـــد فـــي المنشـــآت، بشـــبكة المجلـــس األعلـــى 
للبيئة”. ولفت إلى تشديد الرقابة على المنشآت من 
خال تطوير آليات الرقابة، اســـتكمال مشروع ربط 

أجهزة الرصد في المنشآت بشبكة المجلس.

مصادر متحركة

وفيما يتعلق بحماية الهواء من التلوث من المصادر 
المتحركة، أشـــار مرزوق الى أن الباب الســـادس )2( 
مـــن المـــادة )37( الـــى )38( تتعلق مـــواده بالحد من 
الملوثـــات الناجمة عن المصـــادر المتحركة، وعوادم 

المركبات، والوقود المستخدم لتشغيلها.
وعـــن مواجهة الكـــوارث والطـــوارئ البيئية، أوضح 
المرزوق بالقول”تشـــير المادة )20( وهي مستحدثة 
بأنه يضع المجلس وبالتنســـيق مع الجهات المعنية، 
والمنظمـــات  الصناعيـــة،  المشـــروعات  وأصحـــاب 
اإلقليميـــة والدوليـــة، خططـــًا لمواجهـــة الكـــوارث، 
والطـــوارئ البيئيـــة، ويصـــدر باعتماد تلـــك الخطط 
وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل 
هـــذه الخطط طرق تجنب هـــذه الكوارث، والوقاية 

منهـــا، والتنبؤ المبكر بها، وطـــرق مكافحتها، والحد 
مـــن آثارهـــا، ومعالجـــة مـــا تبقى منهـــا، بعـــد انتهاء 

الكارثة، بطريق صحية وبيئية سليمة”.
وعـــن اإلجـــراءات المتخـــذة بذلـــك، قـــال مـــرزوق” 
الخطـــة الوطنية لمكافحة التلـــوث بالزيت، والمواد 
لمكافحـــة  اإلقليميـــة  الخطـــة  الضـــارة،  األخـــرى 
االنســـكابات النفطيـــة، خطـــط المنشـــآت والمرافـــق 
مـــن  النفطيـــة  االنســـكابات  لمكافحـــة  الســـاحلية 

المستوى األول”.
وعن الخطوات المســـتقبلية، أشار الى  إصدار قرار 
بالتعاون مـــع الجهات المختصة لتحديد المتطلبات 
البيئيـــة  والطـــوارئ  الكـــوارث  بمواجهـــة  الخاصـــة 
والحـــد منهـــا، وإلـــزام المنشـــآت الصناعيـــة بإعـــداد 

خطط للطوارئ البيئية، تعتمد من المجلس”.
وعـــن أوجـــه التنســـيق والتعـــاون، قـــال مـــرزوق ان 
“وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات إحـــدى الجهات 
الرئيســـة المدرجـــة في الخطـــة الوطنيـــة لمكافحة 
التلوث بالزيت، ونسعى الى تعزيز التعاون في هذا 

المجال”.

إجراءات للحد من تلوث البحر ومواجهة الكوارث
إلزام المنشآت الصناعية بإعداد خطط للطوارئ البيئية... مسؤول بالمجلس األعلى للبيئة:

إبراهيم النهام

جاسم المطوع

إشعار قرب قطع التيار الكهربائي

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهامإبراهيم النهام

إبراهيم النهام
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أكــد رئيــس قســم مراقبــة األغذية بــوزارة الصحة فيصل الســاري وجود 26 
مفتشًا بالقسم مسؤولون عن تفتيش أكثر من 20 ألف منشأة غذائية بجميع 
أنواعها في مملكة البحرين، موضحا أن هناك 4 آالف منشأة غذائية جديدة 

يتم الترخيص لها سنويا.

المجلـــس  خـــال  الســـاري  وقـــال 
األســـبوعي ألمانة العاصمـــة أن هناك 
مشـــاريع لتوســـعة مظلة اختصاصات 
المحليـــة  المـــزارع  لتشـــمل  القســـم 
المنتجـــة، ومراقبـــة آليـــة العمـــل فيها 
حفـــظ علـــى ســـامة المنتجـــات التي 
يتم تداولها محليا بالتعاون مع إدارة 

الثروة النباتية.
وبين أن قسم مراقبة األغذية مسؤول 
عـــن مراقبـــة “كل مـــا يؤكل ويشـــرب 
في مملكة البحريـــن”، ومراقبة جميع 
أنواعهـــا،  علـــى  الغذائيـــة  المنشـــآت 
مشـــيرا إلى أن قســـم مراقبة األغذية 
يعنـــى بســـامة األغذيـــة المســـتوردة 
من المنافذ، فضا عن مراقبة ســـامة 

األغذية المحلية في كل المنشآت.
وأضـــاف أن وحـــدة ومراقبة األغذية 
وهـــي  بالتراخيـــص  تعنـــى  المحليـــة 
للمنشآت الغذائية على جميع أنواعها 
والرقابة عليها في جميع المحافظات، 
الفتـــا إلى أن عدد المفتشـــين يبلغ 26 
مفتشـــا يملكون الضبطيـــة القضائية، 
المنشـــآت  عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الغذائية يشـــهد اطرادا ســـريعا، حيث 
تصـــل ألكثـــر من 20 ألف منشـــأة، يتم 
الترخيص إلى 4 آالف منشأة جديدة 

سنويا.

دون رقابة

وفـــي حديثـــه أشـــار الســـاري إلـــى أن 
مشـــاريع الطبـــخ المنزليـــة التـــي تباع 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 

وال تملك ســـجا غيـــر خاضعة لرقابة 
قسم الرقابة الغذائية، كما أن شركات 
توصيل األطعمة ال تقع تحت الرقابة 

من قبل القسم أيضا.

التفتيش

المنشـــآت  جميـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الغذائيـــة تتـــم مراقبتهـــا واإلشـــراف 
علـــى  التركيـــز  يتـــم  أنـــه  إال  عليهـــا 
المنشـــآت والمحـــاّل الصغيـــرة التـــي 
فيهـــا  العاملـــون  يكـــون  مـــن  غالبـــا 
الفتـــا  األجنبيـــة.  الجاليـــات  مـــن 
إلـــى  الحـــرص علـــى الوصـــول  إلـــى 
هـــذه الفئـــة وتوعيتهـــا فيمـــا يخص 
باشـــتراطات وســـامة األغذيـــة عبر 
كل الوســـائل المتاحـــة والمتوافـــرة؛ 
ســـامة  علـــى  المحافظـــة  بهـــدف 
وصحـــة المواطنيـــن والمقيمين في 

المملكة.
وأوضـــح “وتواجهنـــا أحيانـــا مشـــكلة 
اللغـــة للتواصـــل مع العمـــال األجانب، 
عبـــر  المشـــكلة  هـــذه  لحـــل  ولجنـــا 
الشـــرح بالرســـومات لتوضيح للعمال 
والتخزيـــن  النظافـــة  لإلجـــراءات 
الصحيحـــة واآلليـــة المتبعـــة؛ تجنبـــا 
لمخالفة اشـــتراطات صحة وســـامة 

األغذية”. 

المسالخ

وقـــال إن الرقابـــة علـــى المســـالخ 
الصحـــة  وزارة  بيـــن  مشـــتركة 
ممثلة في قســـم مراقبـــة األغذية 

ووزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي ممثلـــة في 
إدارة الثـــروة الحيوانيـــة، مشـــيرا 
إلـــى أن العمـــل جـــار علـــى حصـــر 
والترتيـــب؛  العشـــوائية  المســـالخ 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

بحقها.

المطاعم

أكثـــر  مـــن  الصيـــف  وبيـــن أن فصـــل 
األوقـــات التـــي تشـــهد فيهـــا تشـــديد 
ومنشـــآت  المطاعـــم  علـــى  الرقابـــة 
المســـح  يعتمـــد  حيـــث  الغذائيـــة، 
األنـــواع  علـــى  خصوصـــا  الميدانـــي 

التـــي يحتمـــل تســـببها فـــي التســـمم 
مضيفـــا  والمشـــويات،  كالســـلطات 
“في حالة شـــكاوى التســـمم يتم أخذ 
العينـــات الغذائيـــة؛ للتأكـــد من ســـبب 
الطعـــام  مصـــدره  كان  إن  التســـمم 
أو العمـــال فـــي المنشـــأة، مشـــيرا إلى 
اعتمـــاد آليـــة إلزامية الفحـــص الطبي 

للعامليـــن فـــي المطاعـــم كل عامليـــن 
للعامليـــن فـــي المطاعـــم مـــن معـــدي 

األطعمة ومقدميها كل عامين.

قانون الصحة

وبيـــن أن قانـــون الصحـــة العامـــة أثر 
قســـم  عمـــل  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 
التفتيـــش ومراقبـــة األغذيـــة، حيـــث 
ومنحهـــم  المفتشـــين  عمـــل  ســـهل 
القضائـــي  الضبـــط  وصفـــة  األدوات 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  التخـــاذ  الازمـــة 
مباشـــرة بحـــق المخالفيـــن، في حين 
اإلجـــراءات كانت تســـتغرق شـــهرين 

سابقا.

المقاصف

والمطاعـــم  المقاصـــف  أن  وذكـــر 
المدرســـية الحكوميـــة والخاصة تقع 
تحـــت رقابـــة قســـم األغذيـــة بـــوزارة 
الصحـــة بالتعـــاون مـــع وزارة التربية 
للتفتيـــش  والتعليـــم، حيـــث تخضـــع 
بشـــكل  العينـــات  وســـحب  الـــدوري 
أســـبوعي، كمـــا ال يتـــم الترخيص ألي 
متعهـــد بتوزيـــع األطعمـــة فيهـــا دون 

موافقة قسم مراقبة األغذية.

األسر المنتجة

ولفت إلى أن مشـــاريع برنامج خطوة 
واألســـر المنتجـــة التابعـــة إلـــى وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة تخضع 
للرقابـــة  الغذائيـــة  المنشـــآت  كبقيـــة 
والتفتيش وسحب العينات وفحصها، 
حيـــث تم االتفـــاق على أنـــواع معينة 
كالبهـــارات  لتصنيعهـــا  األغذيـــة  مـــن 
والمكســـرات، كمـــا أن مشـــاريع طبـــخ 
اللحوم ال يتم الترخيص لها؛ لصعوبة 
داخـــل  وتفتيشـــها  عليهـــا  الرقابـــة 

المنازل.

26 مفتًشا ألكثر من 20 ألف منشأة غذائية في البحرين
ال رقابة على مشاريع الطبخ المنزلية وال على شركات توصيل األطعمة... مسؤول بـ “الصحة”:

مجلس أمانة العاصمة 

فيصل الساريمها آل شهاب

ليلى مال اهلل



Vacancies Available
First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

CTR GAMES AND ELECTRONIC DEVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39950139  or  rayyalandbah@GMAIL.COM 

HAWAI AUTO SPARE PARTS & SCRAP STORE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38385555  or  Hussainkhalaf@GMAIL.COM 

Dikishane Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39998879  or  MARYAM_GHAREEB@LIVE.COM 

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

MARZOOQ FRUIT & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39420202  or  aeam@batelco.com.bh 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

PHANTOM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39444533  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17256882  or  NETTS@ENGINEER.BH 

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

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

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH 

KHALIFA JASIM A.RAHMAN KHALED(GARGAON/7128) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39232911  or  a8_42@hotmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

HOLIDAY TIME SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 39444607  or  busalah@live.com 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

KHALIFA JASIM A.RAHMAN KHALED(GARGAON/7128) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39232911  or  a8_42@hotmail.com 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

ADLIYA MACHINERY HIRING EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39602882  or  alsediqqi12@outlook.com 

YASH MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35456182  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

SALAM ENTERPRISES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  aliisa@alnoohwd.com 

MUHAMMAD ARIF COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66632428  or  IMTIAZHUSSSN0@GMAIL.COM 

GULF INTERPUMP HYDRAULIC SERVICES AND TRADE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33485535  or  AB_SHIHAB@HOTMAIL.COM 

HASSAN LARI GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33558313  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact
 17721121  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

NASS COMMERCIAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

TARGET ONE PAINTING CO. Bahraini PARTNERSHIP CO.OWNED BY ABDULKA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34151596  or  RADWANALAWAD83@GMAIL.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17344875  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

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

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

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

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

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

FATIMA HUSSAIN BUILDING COMPLETION & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

FUTURE DREAM ADVERTISING AND MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17000880  or  asoom78@gmail.com 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

CHIC BEAUTY SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39194434  or  CHICBEAUTY.ZA@GMAIL.COM 

BATELCO FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36363931  or  ahmed.alkhayyat@btc.com.bh 

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

  CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

HALA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  AEROBICSFITNESSBH@GMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

NATIONAL FISH CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact
 17678577  or  NAIMINFC@YAHOO.COM 

Abdulamir Haje Ali TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17593229  or  it-aa-te@OUtlook.COM 

VLCC INTERNATIONAL COMPANY- BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MARWAALSHOALA@GMAIL.COM 

Dessange Beauty Center WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Chrysos Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17554364  or  CHRYSOSJEWELLERY@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

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  NAEEM6683@GMAIL.COM 

DREAM LAND ICE-CREAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

AYUSH KERALA TRADITIONAL AYURVEDIC MASSAGE CENTER - BAHRAINI PAR 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  AHARIES@MAIL.COM 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM 

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

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

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

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

JAW RESORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT
 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36662723  or  MURUGESANKK85M@GMAIL.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

MADRID CONTRCTING AND REAL ESTAT EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID.BUALI@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

LIBRA AIR CONDITIONING & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34095255  or  SECRET0306@HOTMAIL.COM 

MADINA SHINE CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33138477  or  UMREDHA017@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

SUPER COLOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39401344  or  BHHELLI@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH 

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

  MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

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

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

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33300106  or  hr1@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38044888  or  MAHMOOD.N@FCC.BH 

MY WAY REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33252511  or  S.BADR61@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

MANAMA PRINTING PRESS  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MANAMAPRINTER@GMAIL.COM 

BHX Tourist Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255835  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

Chicken Tikka Inn 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39630634  or  chickentikka.BH@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE)
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALKHABBAZ COLLECTION OF COOKING OIL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39299322  or  ABOSAJAD234567@ICLOUD.COM 

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17877880  or  RMK@RMKGROUP.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM 

MOHAMED JASIM HASAN ABDULLA ( THARWAT FATIMA / 4854 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36300065  or  MJHAB730@GMAIL.COM 

AL- KHEYAL DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DECOR)
 suitably qualified applicants can contact

 17874443  or  HUSSAIN@ALKHEYALDECOR.COM 

HYGIENE KLEEN SALE TRADE PET ANIMAL FOOD AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35079722  or  JABELALI1976@HOTMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

HAMADN COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17297345  or  A.ALI67@HOTMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17536773  or  sales@euroexpressintl.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

PRESTIGE CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39444424  or  info@prestige-rentacar.com 

AHMADI FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  ADMIN@AHMADIPEPSI.COM 

SHINKO INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33941771  or  POLARYSKY@GMAIL.COM
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FLUID TRADING AND CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 39931236  or  HUSSAIN530111@GMAIL.COM 

YAQEEN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 39955306  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

BANK AL HABIB LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17564044  or  SALEH@BANKALHABIB.COM 

ALFATEH GATE TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17336682  or  contact@agt-bh.com 

BANOONH NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36372727  or  ALQASSIMI76@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 

ROLLING PINS  BOWLING AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@gmail.com 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 

MINACOM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

NEXT MEDIA CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35384753  or  BILAL.AHMED@NEXTMEDIABH.COM 

AL HELLY SMITHERY & WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17612282  or  Al-helli@windowslive.com 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ANACY BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  sharikitrade@gmail.com 

HANNA MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact
 77992821  or  SKHANNAMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN & EBRAHIM MOH’D AJOOR & PART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17251132  or  AJOORTEX@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Almushtarak cafeterya 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

MEELCOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39663200  or  MEELCOM.Co@gmail.com 

QASSIM HASAN SALEHILAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39866300  or  QASSIMHASSAN78@HOTMAIL.COM 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AHMED MOHAMMED JASSIM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17784589  or  hr@amjassim.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

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

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

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

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

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

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

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@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 

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 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

WAVES INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66712928  or  KHALEDNAWAZ732@GMAIL.COM 

JAW RESORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  alabraaj@gmail.com 

UM ABDULRAHMAN FOR KARAK AND ROYAL REA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36449885  or  MOHAMEDSAEED3453@GMAIL.COM 

JASSIM HASAN ALFARDANI AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39665911  or  fhfardan@gmail.com 

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

  DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33068882  or  CAREER@inmatec.co 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

AL MUGHAL MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17172222  or  RALSHANAA@mafcarrefour.com 

YOUSIF GHULOOM RIDHA SHANBEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17345634  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

PLUS 965 Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  PROPIZZABH@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CITY HAIR SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

AL SAKHI CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38409777  or  ALSAKHICONSULTANCY@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM 

WALAS STEEL AND ALUMINIUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39699279  or  WALASCONTRACTING2010@GMAIL.COM 

DS SMART SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37734924  or  SAJJAD.AKHTAR49@HOTMAIL.COM 

CITY HAIR SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

GREEN OASIS COLD STORE  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

GOLDEN LADDER TRADING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17223520  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33162922  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

KAINAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

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

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

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

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

  WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

FATIMA HUSSAIN MOHAMMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN MOHAMMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

DAR ALBUSHRA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36665448  or  ALSHAIKH619@YAHOO.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL

 suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

ALI MAHDI KADHIM YOUSIF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39456444  or  ALIMAHDE456@HOTMAIL.COM 

INDEX PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

HEAVEN ROSE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36414585  or  NAEMA36414585@GMAIL.COM 

SEEF VAPE TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 37111173  or  SEEFVAPE@GMAIL.COM 

S.M.J FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 66662249  or  S.S.M2017@ICLOUD.COM 

SALEH NOOH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK)
 suitably qualified applicants can contact
 17551049  or  ASNOOH@HOTMAIL.COM 

ABU JOUDA Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM 

HASAN ABUTAHER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17420504  or  ABUALI-540@HOTMAIL.COM 

Cafe Sego W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17211152  or  info@cafesego.com 

HALAHT ALABD ASALEH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17691899  or  five_star_center@hotmail.com 

MUNAWAR Glass 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35942567  or  MDFARHAN3594@GMAIL.COM 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  citi20000@hotmail.com 

UM ALSADAH SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33629916  or  SAYEDALAWI22@GMAIL.COM 

ALKAHF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458073  or  64-ASHEER@BATELCO.COM 

GASSA BELLA GANTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39667573  or  EBRAHIM.ALKHOORJANI@GMAIL.COM 

Olympic gate bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33526665  or  AMOOLXX@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

بـــدأ الفرنســـيون المقيمـــون فـــي الخـــارج 
االنتخابيـــة  القوائـــم  فـــي  والمســـجلون 
القنصليـــة، التصويـــت عبـــر اإلنترنـــت في 
الجولة األولى من االنتخابات التشـــريعية 
أمـــس ويســـتمر التصويت حتـــى األربعاء 
المقبـــل.  تنطلـــق االنتخابـــات مـــع ناخبـــي 
الخارج الذين لديهم أربع طرق للتصويت: 
في صندوق االقتراع، بالوكالة، عن طريق 
اإلنترنـــت، و بالبريـــد. يســـمح للفرنســـيين 
الذين يعيشـــون خارج فرنســـا بالتصويت 
االنتخابـــات  فـــي  وذلـــك  اإلنترنـــت،  عبـــر 

التشريعية والقنصلية فقط.
هناك 11 دائرة انتخابية في أنحاء العالم، 
و11 نائبًا يمثلون الفرنســـيين في الخارج 

منذ العام 2012.
بـــدأ التصويـــت عبـــر اإلنترنـــت فـــي ذلـــك 

العام، ولكن لم يســـتخدم فـــي االنتخابات 
التشـــريعية األخيـــرة، العـــام 2017، وذلك 

لدرء الهجمات اإللكترونية المحتملة.
وفـــي 4 يونيـــو، ســـيجري االقتـــراع األول 
وللفرنســـيين  الفرنســـية،  بولينيزيـــا  فـــي 
الذيـــن يعيشـــون فـــي الخـــارج ويصوتون 
في سفارات وقنصليات القارة األميركية.

فـــي الخامـــس مـــن يونيـــو، ســـيحين دور 
فرنســـيي الخارج، المقيمين خـــارج القارة 
األميركيـــة. في 11 يونيو، ســـتقام الجولة 
األولـــى في غوادلوب، غويانـــا، مارتينيك، 
ســـان بارتليمـــي، ســـان مارتن وســـان بيير 
وميكلـــون. وفي 12 يونيـــو تجري الجولة 
األولـــى فـــي المـــدن، وكذلـــك فـــي مايوت 
قبـــل  وريونيـــون،  الجديـــدة  وكاليدونيـــا 

الجولة الثانية بعد أسبوع.

فرنسيو الخارج يقترعون لالنتخابات التشريعية

عدن - وكاالت

الحوثـــي  ميليشـــيات  تســـتمر  فيمـــا 
بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء، 
على الرغم من المفاوضات الجارية بين 
وفد من الحكومـــة اليمنية والحوثيين، 
الحكوميـــة  اللجنـــة  أكـــدت  بـــاألردن، 
المفاوضة أنها ســـتوقف أي تفاوض إن 
لـــم تفتح الطـــرق في المحافظة مســـاء 
أمس الجمعة. وشدد رئيس اللجنة عبد 
الكريم شـــيبان على أنه إذا لم يستجب 
الحوثيـــون لفتـــح الطرقـــات التي تربط 
تعز ببقية المحافظات مساء فستضطر 

إلى التوقف عن الحوار.
كما أوضح في تصريحات صحافية أن 

الحوثيين “لم يســـتجيبوا للتصور الذي 
قدمته اللجنة بفتح جميع الطرقات في 
تعـــز، واقترحـــوا عوًضا عن ذلـــك، فتح 

ممر جبلي قديم”.
وأكـــد أن هنـــاك تعنًتـــا واضًحـــا من قبل 
وفد الحوثييـــن، ومماطلة وعدم جدية 
عـــن  المعانـــاة  لرفـــع  اســـتجابة  وعـــدم 
أبنـــاء تعز. إلـــى ذلك، أوضحـــت اللجنة 
في بيـــان أنها قدمت تصـــورا للطرقات 
والخطـــوط المراد فتحهـــا وهي الطرق 
الرســـمية المعروفـــة التـــي كان النـــاس 
يتنقلون فيها بشـــكل روتيني وطبيعي 
والتي كانت مفتوحة قبل العام 2015.

حكومة اليمن تهدد بوقف التفاوض مع الحوثيين

كابول - أف ب

رفضـــت حركـــة طالبان أمس دعوة أطلقها مجلس األمن الدولي إلى إلغاء القيود 
المفروضـــة على المـــرأة األفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع 
الدولـــي بشـــأن هـــذه القضايا “ال أســـاس لها”. وفي بيـــان تم تبنيـــه باإلجماع، دعا 
مجلس األمن الثالثاء طالبان إلى “التراجع الفوري عن السياســـات والممارســـات 
التـــي تقيـــد حالًيـــا حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية للنســـاء والفتيـــات 
األفغانيات”. ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضوا إلى “فرض قيود تحد من 
الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشـــاركة الكاملة والمتســـاوية 

والهادفة للمرأة في الحياة العامة”.
وفـــي بيـــان الجمعة، قالـــت وزارة الخارجية األفغانية إن مخـــاوف مجلس األمن 

“ال أساس لها” و”غير واقعية”، مؤكدة “التزامها” ضمان حقوق المرأة األفغانية.
وأضاف البيان “بما أن الشعب األفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة األفغانية 
التقيـــد بالحجـــاب اإلســـالمي منســـجما مـــع القيـــم الدينيـــة والثقافيـــة للمجتمـــع 

وتطلعات غالبية النساء األفغانيات”.
وفي أوائل مايو، أصدر القائد األعلى لطالبان أمرا يقضي بضرورة ارتداء النساء 

البرقع في األماكن العامة.

طالبان: المخاوف الدولية بشأن النساء “بال أساس”

واشنطن - وكاالت

فرضت الواليـــات المتحدة أمس عقوبات 
جديـــدة فـــي أعقـــاب تجـــارب صاروخية 
كورية شمالية، شملت مصرفين روسيين 
متهميـــن بدعـــم برنامـــج أســـلحة ادلمـــار 
الشـــامل فـــي كوريا الشـــمالية. وأتت هذه 
روســـيا  اســـتخدمت  بعدمـــا  العقوبـــات 
والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد 

العقوبات في مجلس األمن الدولي.
وقالـــت وزارة الخزانة إنهـــا بصدد تجميد 
أي أصـــول أميركيـــة وتجريـــم تعامـــالت 
مع بنك الشـــرق األقصى وبنك ســـبوتنيك 
ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا 
الشـــمالية والشـــركة التجاريـــة المرتبطـــة 
الشـــمالية  الكوريـــة  الجويـــة  بالخطـــوط 

“كوريو” الخاضعة أساسا لعقوبات.
وذكرت وزارة الخزانة أن كوريا الشمالية 
أحدهـــا  بالســـتية  صواريـــخ   3 أطلقـــت 
عابـــر للقـــارات فـــي 24 مايـــو بعـــد زيـــارة 
الرئيـــس األميركي جـــو بايدن إلى آســـيا، 
مـــا يرفع إلى 23 عدد التجارب البالســـتية 
منـــذ مطلـــع الســـنة “مـــا ينتهـــك قـــرارات 
مجلـــس األمـــن الدولـــي”. وقـــال مســـاعد 
وزيـــر الخزانـــة بريـــان نلســـون فـــي هـــذا 
البيـــان إن “الواليـــات المتحدة ســـتواصل 
تطبيـــق العقوبـــات وفـــرض احترامهـــا مع 
حـــض كوريـــا الشـــمالية على العـــودة إلى 
الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة 

دمار شامل وصواريخ بالستية”.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

إحالة الرئيس 
الموريتاني السابق 

للمحكمة

نواكشوط - األناضول

موريتانيا،  فــي  الــعــامــة  النيابة  طالبت 
أمس، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد 
أركــان  من  آخرين  ومتهمين  العزيز  عبد 
“فــســاد  مــلــف  المحكمة فــي  إلـــى  حــكــمــه، 

العشرية”.
العامة  النيابة  “قطب  إن  النيابة  وقالت 
نهائية  بطلبات  تقدم  الفساد  لمكافحة 
في  المتابعين  المتهمين  جميع  بإحالة 
المحكمة  ــــى  إل ــعــشــريــة،  ال فــســاد  مــلــف 
من  الفساد،  بجرائم  المختصة  الجنائية 
المعمول  للقوانين  أجل محاكمتهم طبقا 

بها”.

كييف: بوتين يصر على الحرب أكثر من التفاوض

10 قتلى بضربة روسية لموقع عسكري وسط أوكرانيا
ُقتـــل نحـــو عشـــرة أشـــخاص وُأصيب 
أكثر من 30 بجروح في قصف روســـي 
على موقع عســـكري في مدينة دنيبرو 
بوســـط أوكرانيا أمس الجمعة، حسبما 
وقـــال  محلـــي.  دفـــاع  مســـؤول  أفـــاد 
الوطنـــي  للحـــرس  اإلقليمـــي  القائـــد 
غينـــادي كوربان لقناة “دنيبرو تي في” 
التلفزيونيـــة المحلية “اســـُتهدف مركز 
لتدريب الحـــرس الوطني صباح اليوم 
)الجمعة( بصواريخ إســـكندر. لألســـف، 
ُقتل نحو عشرة أشخاص وُأصيب بين 

30 و35 شخًصا”. 
وفي مواصلة لتقاذف االتهامات حول 
المســـؤولية عن تعثـــر المفاوضات بين 
أوكرانيا وروسيا من أجل وقف القتال 
الـــذي دخـــل شـــهره الرابـــع، اتهـــم وزير 
الخارجية األوكرانـــي ديميترو كوليبا، 
بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
بالتمســـك بالحرب، وفق تعبيره. وقال 
“الرئيـــس  فـــي تصريحـــات، أمـــس إن 
الروســـي أكثر إصرارًا على شـــن حرب 
من إجراء مفاوضـــات”. كما أضاف أنه 
ال وجود لمؤشـــر على اســـتعداد روسيا 
إلجـــراء محادثات، بحســـب مـــا أفادت 

وكالة األنباء األوكرانية.
مـــن جانبـــه، جـــدد الرئيـــس األوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي، التشـــديد على 
ضـــرورة التحدث إلى نظيره الروســـي 

فالديمير بوتين.
وأوضـــح فـــي كلمـــة لمؤسســـة بحثيـــة 
إندونيســـية أن “بالده ليست متحمسة 
للتحـــدث مع بوتين، لكـــن يتعين عليها 
مواجهـــة الحقيقـــة، واإلقرار بـــأن تلك 
الخطوة ضروريـــة على األرجح إلنهاء 

الحرب”، وفق تعبيره.
يجـــب  أشـــياء  “هنـــاك  أن  وأضـــاف 
مناقشـــتها مع الزعيم الروســـي”. وقال 
“أنـــا ال أبلغكـــم أن شـــعبنا حريص على 
لكـــن علينـــا مواجهـــة  إليـــه،  التحـــدث 

حقائق ما نعيشه”.
الروســـي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 

تحميـــل  أن  أمـــس  بوتيـــن  فالديميـــر 
وصـــول  تعطـــل  مســـؤولية  روســـيا 
إمـــدادات الحبـــوب فـــي العالم بســـبب 
الحملـــة العســـكرية التـــي تشـــنها فـــي 
أوكرانيـــا، “ال أســـاس لـــه”، وذلك خالل 
اتصال هاتفي بمستشـــار النمســـا كارل 
نيهامـــر. وقـــال الكرملين فـــي بيان إن 
“فالديميـــر بوتيـــن أكـــد أن محـــاوالت 
تحميـــل روســـيا مســـؤولية صعوبـــات 
فـــي  الزراعيـــة  المنتجـــات  تســـليم 

األسواق العالمية ال أساس لها”.

“حرب شاملة”

وزيـــر  اتهـــم  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف 
شـــاملة”  “حـــرب  بشـــن  الغـــرب  أمـــس 
علـــى بـــالده متوقعا أن تســـتمر “لوقت 
طويل”. وقال الفـــروف خالل اجتماع 
مع مسؤولي مناطق روسية أن “الغرب 
أعلـــن حربـــا شـــاملة علينا، ضـــد العالم 

الروسي بأسره”.
وفـــي وقـــت شـــددت القـــوى الغربيـــة 
علـــى  ردا  موســـكو  علـــى  العقوبـــات 
علـــى  الروســـي  العســـكري  الهجـــوم 
“يمكـــن  أنـــه  الفـــروف  رأى  أوكرانيـــا، 

القـــول بثقـــة إن هذا الوضع ســـيالزمنا 
لوقت طويل”.

كما اعتبر وزير الخارجية الروســـي أن 
محـــاوالت تحويـــل الناتو إلـــى تحالف 
عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على 
العالـــم، هـــو طريـــق خطيـــر ومحكـــوم 
عليـــه بالفشـــل، مشـــيرا إلـــى أن الغرب 
أعلن حربا شاملة على “العالم الروسي 

كله” وفق تعبيره.
من جهة أخرى، طالب نائبان شيوعيان 
يمثـــالن منطقـــة بريموريـــه في أقصى 
الشـــرق الروســـي أمس خـــالل اجتماع 
بوقـــف  المحليـــة،  الوطنيـــة  للجمعيـــة 
الهجـــوم علـــى أوكرانيـــا قبـــل ان يتـــم 
حرمانهمـــا مـــن حـــق التصويت.وهـــي 
المـــرة األولى يتخذ نـــواب في الحزب 
الشـــيوعي خطـــوة مماثلـــة، وخصوصا 
أن الحـــزب يؤيـــد الهجوم الـــذي أمر به 

الرئيس فالديمير بوتين.

3 ماليين الجئ

مـــن جهتها قالت األمـــم المتحدة أمس 
أنه من بين أكثر من 6,6 ماليين الجئ 
مجـــاورة،  دول  إلـــى  فـــروا  أوكرانـــي 
انتقـــل مليونـــان و900 ألـــف الجئ إلى 

بلـــدان أوروبية أخرى. تدفق الالجئون 
وغالبيتهـــم مـــن النســـاء واألطفال عبر 
الحـــدود األوكرانيـــة منـــذ بـــدء الغـــزو 

الروسي ألوكرانيا.
المفوضيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
شـــابيا مانتـــو خـــالل مؤتمـــر صحافي 
فـــي جنيف “بحســـب األرقـــام األخيرة 
المتوافـــرة... انتقـــل 2,9 مليـــون الجئ 
المحاذيـــة  تلـــك  مـــن  أبعـــد  دول  إلـــى 

ألوكرانيا”.
للمفوضيـــة  بيانـــي  رســـم  وأظهـــر   
الالجئيـــن  مـــن  األكبـــر  األعـــداد  أن 
األوكرانييـــن فـــي دول غيـــر مجـــاورة 
تتركـــز فـــي ألمانيا وتشـــيكيا وإيطاليا. 
وفر مـــا مجموعه 6,659,220 أوكرانيا 
مـــن بالدهـــم منذ الغزو، بحســـب أرقام 
المفوضية. مـــن بين هؤالء توجه أكثر 

من 3,5 ماليين غربا إلى بولندا.
ووصل نحو 100 ألف الجئ يوميا إلى 
الحـــدود البولنديـــة في أوائـــل مارس، 
لكن الوتيرة تباطـــأت وصوال إلى نحو 

20 ألفا يوميا.

عواصم - وكاالت

دبي - وكاالت

بـــدأ الحرس الثـــوري اإليراني على ما يبدو، في محاولة لتوســـيع وجوده 
البحـــري في المياه الحيوية إلمدادات الطاقة العالمية، ببناء ســـفينة دعم 
جديدة )شـــهيد مهـــدوي( ضخمة بالقرب من مضيق هرمز االســـتراتيجي، 
بحســـب مـــا أظهرت صور لألقمار االصطناعية. فقـــد أظهرت صورة عالية 
الدقـــة، أن الســـفينة “شـــهيد مهـــدوي” ال تـــزال فـــي حـــوض بنـــاء الســـفن، 
وبجوارهـــا مباشـــرة، إحـــدى الغواصـــات اإليرانيـــة الهجوميـــة مـــن “طراز 
كيلو” التي تعمل بالديزل، تخضع لعملية إصالح شـــامل، بحســـب ما نقلت 

“أسوشييتد برس” أمس الجمعة.
ومـــع انتشـــار صـــورة الســـفينة “شـــهيد مهـــدوي” علـــى اإلنترنـــت، نشـــرت 
وكالـــة أنبـــاء فـــارس، القريبة مـــن الحـــرس الثـــوري، بأنها “مدينـــة بحرية 
متنقلـــة” قـــادرة علـــى “ضمان أمـــن الخطـــوط التجارية اإليرانيـــة، وكذلك 
حقـــوق البحارة والصياديـــن اإليرانيين في أعالي البحـــار”، وفق تعبيرها. 
ويهـــدف هـــذا التحـــرك إلى توفير قاعـــدة كبيرة وعائمة يمكـــن من خاللها 
تشـــغيل قوارب سريعة صغيرة تابعة للحرس نفذت في السابق انتهاكات 

واعتداءات بحرية.
مـــن جهة أخـــرى، طالبت إيران أمـــس عبر وزارة خارجيتهـــا، باإلفراج عن 
ناقلة نفط أعلنت اليونان أنها ستسّلم حمولتها للواليات المتحدة، معتبرة 
أن ذلك يشـــّكل “انتهـــاكا” للقوانين الدوليـــة. وأعلنت الخارجيـــة اإليرانية 
أمس اســـتدعاء القائم بأعمال الســـفارة السويســـرية التي ترعى المصالح 

األميركية في طهران. على صعيد آخر، بعد أن طالت شعارات المحتجين 
الغاضبين في عبادان، المرشد األعلى اإليراني، علي خامنئي، خرج األخير 
عن صمته، أمس وبعث ببرقية تعزية ألسر الضحايا بعد مرور 4 أيام على 
حادث انهيار مبنى )متروبول( في المدينة الواقعة جنوب إقليم األهواز.

ووصـــف خامنئـــي خـــالل اجتمـــاع اســـتثنائي حكومـــي بحضـــور الرئيس 
اإليرانـــي إبراهيـــم رئيســـي، الحـــادث بأنه “مؤســـف”، داعيا إلـــى “محاكمة 

الجناة ليكونوا عبرة لآلخرين”.
وتعرض خامنئي النتفادات كبيرة اللتزامه الصمت طوال األيام الماضية، 
حيث لم يشر إلى الحادث في اجتماع مع رئاسة وأعضاء مجلس الشورى 

)البرلمان( يوم األربعاء.

عقب هتافات الغضب.. خامنئي: حادث عبادان مؤسف

تحركات للحرس الثوري قرب مضيق هرمز
رام اهلل - وكاالت

ُأصيـــب، أمـــس، عشـــرات الفلســـطينيين بجـــراح وحاالت 
اختناق، خالل مواجهات مع الجيش اإلســـرائيلي شمالي 

الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني )غير حكومية(، 
فـــي بيـــان إن طواقمهـــا تعاملـــت مع 24 إصابـــة في قرية 
بيت َدجن، شـــرق مدينة نابلـــس، وقعت خالل مواجهات 
بين فلســـطينيين خرجوا في مســـيرة أسبوعية مناهضة 

لالستيطان والقوات اإلسرائيلية.
وأضـــاف أن اثنتيـــن من بيـــن اإلصابات كانتـــا بالرصاص 
المطاطـــي، وحالة احتراق بقنبلـــة غاز، و21 حالة اختناق 

بالغاز المسيل للدموع.
وفـــي بلـــدة بيتـــا، جنوبـــي نابلـــس، قالـــت جمعيـــة الهالل 
األحمـــر، إن طواقمها تعاملـــت أيضا مع 26 إصابة، 3 منها 
بالرصـــاص المطاطـــي، و22 حالة اختناق بالغاز المســـيل 

للدموع، وحالة حروق بقنبلة غاز.
وفي بلدة حّوارة جنوب المدينة، قالت جمعية الهالل إن 
طواقمهـــا تعاملت مع 38 إصابة، إحداها بالرصاص الحي 
فـــي القـــدم لشـــاب، و5 بالرصـــاص المطاطـــي، وإصابتين 

بغاز الفلفل في الوجه، وإصابة بقنبلة صوتية، و29 حالة 
اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفـــي حـــّوارة أيضـــا، قالـــت “الهـــالل” إن إحدى ســـيارات 
اإلسعاف التابعة لها “استهدفت بشكل مباشر بقنبلة غاز”.

واندلعـــت المواجهـــات بعـــد مهاجمة الجيش اإلســـرائيلي 
شبانا رفعوا العلم الفلسطيني، خالل وقفة في شارع يمر 
من وســـط “حّوارة”، يسلكه الجيش والمستوطنون، وفق 

شهود عيان.

في مسيرة أسبوعية مناهضة لالستيطان

إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مازالـــت العواصـــف الترابيـــة المتعاقبة على العراق تحـــدث أضرارًا بيئية 
وصحيـــة خطيـــرة، والمفارقـــة أن ذلـــك يحـــدث في بلـــد اشـــتهر تاريخيا 
باســـمين جميلين: “بالد الرافدين” و”أرض السواد”، األول القترانه بنهري 
الفـــرات ودجلـــة، والثاني لكثرة مســـاحاته الزراعية الشاســـعة، حتى بات 
ذكـــر أي مـــن ذينـــك االســـمين يثيـــر اليوم فـــي النفـــس لوعة، نظـــرًا للمآل 
البيئي الكارثي الذي آل إليه العراق؛ بفعل عوامل شتى من بينها “العامل 
السياســـي”، فال “الرافدين” غدا علـــى وضعهما الطبيعي المعهود تاريخيًا؛ 
جـــراء انخفاض منســـوبهما المائـــي وتفاقـــم تلوثهما، وال “أرض الســـواد” 

ظلت ولو على ربع مساحاتها الخضراء التاريخية.
 ،Step News مؤخـــرًا تابعـــت فيديـــو في يوتيوب قامـــت بتنزيله وكالـــة
ولفـــت نظري الوصـــف الكتابي لمضمونه: “العراق ال يســـتطيع التنفس..”، 
فتذكـــرت علـــى الفـــور العبارة الشـــهيرة التـــي أطلقها األميركـــي من أصل 
أفريقـــي جـــورج فلويد “ال أســـتطيع التنفس” أثناء جثوم شـــرطي أبيض 
بركبتـــه على رقبتـــه ما أفضى إلى مقتله، ولتتحول عبارة اســـتغاثته إلى 
شـــعار واحد من أوســـع االحتجاجات الشـــعبية في التاريخ األميركي، لما 
لتلك العبارة االســـتغاثية من داللة مجازيـــة في التعبير عن خنق حريات 

التعبيـــر والحقوق المدنية بذرائع واهية، في ظل تغييب المســـاواة التي 
تتباهى بها واشـــنطن على الورق فقط. وبموازاة تلك العواصف الغبارية 
التي تخنق الشـــعب العراقي ُابتلي العراقيون بنوع آخر من الزوابع التي 
تأخـــذ بخناقهـــم االجتماعـــي والثقافـــي التي برعـــت فـــي تفجيرها قوى 
اإلســـالم السياســـي، إذ ما فتئت تنتهك باســـم الدين - والدين منها براء - 
حق الحريات الشخصية لدى فئات واسعة في العراق المعروف بتعدديته 
الثقافية والدينية واإلثنية بغية فرض ثقافة شـــمولية دينية واحدة على 
النســـق اإليراني، ولعل آخر حلقة في سلســـلة تلـــك الزوابع ما أثارته تلك 
القـــوى من ضجة “تفســـيقية” بحق طلبة وطالبات “جامعـــة بابل” بمدينة 
الحلـــة، لقيامهـــم فـــي حفل التخرج بالتعبير عن مشـــاعر فرحهـــم العارمة 
بالنجـــاح بالغنـــاء العـــادي البريء رغـــم ظهورهم بمالبـــس طالبية عادية 
محتشـــمة، وهي محاولة يائســـة من تلك القوى الســـتثارة مشاعر الناس 
الدينية بغرض إلهائها عن مطالبها المعيشية والحقوقية التي رفعتها في 
انتفاضـــة أكتوبر، ولتغطية إفالســـها السياســـي بعد ما ثبـــت تورطها في 
الفســـاد وانكشـــف عدم كفاءتها في السلطة منذ نحو عشـــرين عامًا على 

وجودها فيها.

رضي السّماك

اختناق العراق

الصحافة مازالت صوتا للمواطن
بيـــن فتـــرة وأخرى تجري اتصاالت هاتفيـــة بيني وبين عدد من 
رفقاء القلم كتاب األعمدة في صحافتنا المحلية، ومن الطبيعي 
أن تتصـــدر حديثنـــا همـــوم وشـــجون الصحافـــة والصعوبـــات 
والمعاناة التي غالبا ما يالقيها كتاب األعمدة والصحافيون من 
بعض المسؤولين في القطاعات الحكومية فيما يخص مختلف 

القضايا التي تهم البحريني مباشرة.
هذه اإلشكالية ال يمكن أن تستمر على هذا الحال، فهناك قطاع 
عريض من الشـــعب ينتظر التحرك الســـريع من قبل المسؤولين 
المعنيين وإيجاد حلول مناسبة لما ينشر من قضاياهم، باعتبار 
الصحافـــة مازالـــت – وســـتبقى - صوتـــا للمواطـــن، والمطلـــوب 
أن تظـــل العالقـــة بيـــن الصحافة والمســـؤولين عالقـــة تفاعلية 

وتكاملية وعالقة تعاون مستمر وتجاوب فوري.
“نواخذتنـــا لكبـــار” هم الداعـــم والمســـاند للصحافـــة البحرينية، 
ودائمـــا مـــا يوجهـــون بتذليـــل الصعـــاب أمامها لممارســـة دورها 
الوطني بـــكل أريحية وحرية، باإلضافة إلى االهتمام والمتابعة 

والتجاوب مع ما ينشـــر من خاللها، وعدم تهميش أية قضية أو 
مشكلة تهم المواطن الذي يعد “حزام ظهر البحرين” في السراء 

والضراء.
مـــن جانب آخر، نســـعد كثيرا عندما يتجاوب معنا أي مســـؤول 
ســـواء كان وزيـــرا أو أحد القياديين العاملين معه - كل حســـب 
موقعـــه واختصاصـــه - بحـــل أية قضيـــة يعاني منهـــا المواطن، 
وبالفعـــل أحيانـــا تصلنـــا اتصـــاالت هاتفية أو رســـائل عن طريق 
اإليميـــل وبدورنا هنا نوجه لهم الشـــكر واالمتنان على تعاونهم 
الجميـــل “وهـــذي اللـــي نبيـــه”، باعتبـــار الصحافـــة صـــدى لواقع 

المجتمع البحريني.
على أية حال هدفنا من هذا الطرح أن يلتفت ويهتم كل قيادي 
عينتـــه الدولـــة لخدمـــة النـــاس ومراعـــاة مصالحهـــم واالهتمام 
بقضاياهم التي تنشـــرها صحافتنـــا، وأن يعطيها أولوية قصوى 
ومعالجـــة القصـــور فـــي حينـــه كـــي ال تتفاقـــم وتتعقـــد القضايا 

و”بعدين تعال فجج”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

بنـــاء اإلنســـان البحريني يأتـــي في مقدمـــة اهتمامات جاللـــة الملك المفدى 
حمد بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا ورعاه، وبناء اإلنســـان يشـــمل كل ما 
يرتقـــي به مـــن كل النواحي الصحية والتعليمية والمهنية، لكي يصبح قادرا 
على النهوض بنفســـه وعائلته ومجتمعه، والســـر في نجـــاح الدول وتقدمها 
في كل المجاالت هو بناء اإلنسان بشكل صحيح، ألن الدولة مجموع ما بها 

من بشر بمهاراتهم وقدراتهم المختلفة.
ومما الشـــك فيه أن مشـــروع مســـاري الذي ترعاه وزارة الشـــباب والرياضة 
بالتعاون مع وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، باإلضافـــة إلى مجلـــس التنمية االقتصادية، يعـــد عمال متقدما 
جـــدا فـــي هذا المجـــال، ألنه يعمل على بناء الشـــباب البحرينـــي منذ البداية 
وإكســـابهم مـــن العلم والمهارات مـــا يجعلهم قادرين على اإلبـــداع واالبتكار 
وتحقيـــق الذات واالرتقاء بالوطن. هذا البرنامج الذي يعتمد على الشـــراكة 

مـــع المؤسســـات الكبـــرى فـــي العالـــم واالحتـــكاك المباشـــر مـــع ذوي الخبرة 
والقدرات اإلبداعية سيكون له عائد كبير على الفرد والمجتمع، ألنه سينقل 
للشـــاب البحريني خالصات وخبرات مؤسســـات ومجتمعات حققت النجاح 
والتفوق في كل المجاالت، فالتعليم واكتساب المهارات المهمة ال يتم فقط 
عـــن طريـــق المناهـــج والمدارس، ولكـــن عن طريـــق االحتكاك بالمؤسســـات 
الخارجية التي قطعت شوطا طويال في التقدم والتفوق، ألن هذا االحتكاك 
ال يؤدي فقط إلى التعلم وأخذ الخبرة، بل يمأل الشاب بالطموح والرغبة في 

الوصول إلى ما وصل إليه نظراؤه في أنحاء العالم.
إننـــا إذ نقدم كل الشـــكر والتقديـــر لجميع الوزارات والقيـــادات التي ابتكرت 
هـــذا البرنامـــج والتي ســـتقوم على تنفيـــذه، ندعوا في نفس الوقت شـــباب 
البحرين المتفوق للتســـجيل في هذا البرنامج الواعد الذي ســـيكون له أكبر 

األثر في خلق جيل من الشباب الماهر الذي يساهم في تقدم هذا البلد.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

برنامج مساري وبناء اإلنسان البحريني

طريق انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
يبرز خبر رغبة كل من فنلندا والســـويد االنضمام لحلف شمال األطلسي كأحد 
أهم األخبار المتداولة على الســـاحة الدولية، وهو ما يأتي ضمن ســـياق أخبار 
الحـــرب الروســـية األوكرانية التي قامت كنتيجة لرفض روســـيا توســـع حلف 

شمال األطلسي في الشرق.
فـــإذا مـــا كانت روســـيا قـــد قـــررت وأد أحـــالم أوكرانيا فـــي االنضمـــام للحلف 
األطلســـي من خالل غزوها عســـكريًا، يبدو أنها تتكل في مهمة عرقلة انضمام 
هلســـنكي وســـتوكهولم علـــى تركيـــا التـــي تعـــارض بـــكل مـــا أوتيت مـــن قوة 
انضمامهمـــا للحلف العســـكري، ذلك بســـبب دعـــم الدولتين أحزابـــا وتنظيمات 
إرهابية على رأســـها حزب العمال الكردســـتاني بحسب ما تراه أنقرة، لكن هل 

ستنجح تركيا في لجم أحالم الدولتين االسكندنافيتين؟
إذا ما افترضنا جدالً أن أنقرة تســـتند في رفضها لتلك األســـباب فهي بالتأكيد 
موضع نقاش ومفاوضة، فمن المتوقع أن تستغل تركيا هذه الفرصة لتفاوض 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والـــدول األوروبية على جملة مـــن األمور التي 
أزعجتهـــا خالل الفترة الماضية مقابل قبولها انضمام كل من الســـويد وفنلندا 
للحلـــف، ويعـــد رفـــع القيود عن تزويـــد تركيا باألســـلحة المتطـــورة األمر الذي 
فرضتـــه دول الناتو علـــى تركيا نتيجة اقتنائها منظومة S-400 الروســـية من 
أهم األمور التي من المتوقع أن تطرحها تركيا على طاولة المفاوضات، كما أن 
التوقف عن دعم معارضي النظام التركي وعلى رأســـهم األكراد الذين تصفهم 

تركيا باإلرهابيين يأتي على رأس قائمة النقاط.
كمـــا ال أعتقد أن تركيا ســـتمرر هذه الفرصة دون اإلشـــارة لرفـــض األوروبيين 
انضمامها لالتحاد األوروبي في حين أنهم يفتحون أذرعتهم للســـويد وفنلندا 

في الحلف العسكري.
انضمام ســـتوكهولم وهلسنكي يحتاج إلجماع وموافقة جميع الدول األعضاء 
وعلى رأســـهم بالتأكيد تركيا التي كما أســـلفت ســـتحاول بالتأكيد تطويع هذا 
األمـــر لصالحهـــا، لكن ما لم يتطـــرق له العديد من المحللين أن واشـــنطن وهي 
العضـــو األبـــرز في الناتو والداعم األكبر النضمام الســـويد وفنلندا تمتلك أيضًا 
مـــن أدوات الضغـــط مـــا يمكن أن ُتفعله إذا ما تزمتت تركيـــا بموقفها، وهو أمر 
ال أعتقـــد أنـــه وارد، ويمكن قراءتـــه من زيارة وفد من الســـويد وفنلندا لتركيا 

للتباحث حول انضمامهما.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

التنوع الثقافي من أجل عالم أفضل
َتتجلـــى أهمية التنـــوع الثقافي بتعدد الثقافات والتـــراث الثقافي المادي وغير 
المـــادي للمجتمعـــات، ما ُيعـــزز أواصر الحـــوار والتفاهم بين الدول والشـــعوب، 
ويكـــون ســـبياًل لنقـــل التنميـــة االجتماعية والبيئيـــة واالقتصادية المســـتدامة، 
ويحتفل به في مايو من كل عام لدوره في تحقيق السالم والتنمية، واعترافا 

بضرورة تعزيز الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق االزدهار والتعايش السلمي.
يعنـــي التنـــوع الثقافـــي مجموعـــة مـــن الثقافـــات المتنوعـــة أو المختلفـــة يتـــم 
التبادل بينها، ويبرز هذا التنوع عندما يتعامل مجتمع ما مع عدد من الثقافات 
المتعايشـــة حيـــث يمكن ألصحابها أن يعيشـــوا بســـالم في هـــذا المجتمع، ومن 
الممكـــن لهـــذه الثقافات أن تثري هذا المجتمـــع، وتختلف المجتمعات من حيث 
قبولها أو احترامها بســـعة تجاوب الفلســـفة السياســـية التـــي يتبناها المجتمع، 
فالتنـــوع الثقافـــي ُيشـــكل قوة محركة للتنميـــة ويحد من الفقـــر وُيقلل الجوع، 
ووســـيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية، ويؤسس لحوار بين 

الحضارات والثقافات.
وتعمـــل دول العالـــم على دعم “األهداف األربعة” التفاقية “حماية وتعزيز تنوع 
أشـــكال التعبيـــر الثقافـــي” التـــي اعتمدتهـــا منظمـــة اليونســـكو فـــي )20 أكتوبر 
2005م( بشـــأن “تحقيق تبادل متوازن من الســـلع والخدمات الثقافية، وانتقال 
الفنانيـــن والعامليـــن اآلخريـــن فـــي مجـــال الثقافة، ودمـــج الثقافة فـــي برامج 
وسياســـات التنمية المســـتدامة وتعزيز حقوق اإلنســـان والحريات الساســـية”، 
وُيعـــد التنـــوع الثقافي مهًمـــا للنجاح واإلبـــداع واالبتكار، ومن وســـائل التغلب 
علـــى التحديات، وبه تتزايد معارفنا، وُيســـاهم في تكويـــن عالقات اجتماعية 
متنوعة، ورفع الكفاءات اإلنسانية بسبب تبادل المعارف والخبرات والمهارات 
وزيـــادة اإلنتاجيـــة، وأســـاس التنـــوع الثقافـــي هـــو تعزيـــز االحترام بيـــن أفراد 
المجتمـــع وتعزيـــز التكافل والتســـامح وقبول اآلخر وبناء جســـور الثقة بينهم، 
وفي توثيق روابط التعاون بين الدول بعيًدا عن التمييز والعنصرية والعدائية، 

من أجل تحقيق عالم أفضل لحماية التنوع الثقافي.
يختلـــف كل مجتمع في حياته وِعرقه ودينـــه ولونه ونمط حياته عن المجتمع 
اآلخـــر، إال أننا ننتمي جميًعا إلى الجنس البشـــري، فهـــذا االختالف والتنوع هو 
أساس الحياة في الكون، واليوم وإن كنا متباعدين جغرافيا إال أن التكنولوجيا 
قربتنـــا فأصبحنـــا نتفاعل ونتشـــارك اآلراء مع أشـــخاص ذوي خلفيات وبيئات 

ثقافية وجغرافية مختلفة.

عبدعلي الغسرة



سبورت

“^” تستعد إلطالق باقة برامج رياضية على المنصات الرقمية
لتفعيل حضورها الرياضي بمنصات التواصل االجتماعي وتعزيز جودة المحتوى

بقيــادة الزميــل أحمــد كريم يســتعد قســم الرياضة بصحيفة البــاد من أجل 
تعزيز حضوره بمجال التحول الرقمي تنفيذا الستراتيجية “الباد” العشرية 

التي أقرها مجلس االدارة في ديسمبر 2019.

وقـــال الزميـــل أحمـــد كريـــم إن خطة 
العمـــل بالقســـم تعتمـــد علـــى تفعيـــل 
التواصـــل  بمنصـــات  القســـم  حضـــور 
االجتماعي بشـــكل مؤثر وجاذب إلى 
جانب تعزيز جودة المحتوى المنشور 

بالعدد الورقي.
وكان كريـــم قد أســـس وترأس قســـم 
الرياضـــة منـــذ صدور “البـــاد” في 15 
أكتوبر 2008. وعين في 12 أغسطس 
2020 رئيســـا لفريق صحافة الفيديو 
إلـــى جانـــب احتفاظـــه بمركـــز، حيث 

تولى صياغة دليل إرشـــادي لصحافة 
الفيديـــو رفقـــة أعضـــاء الفريـــق، ثـــم 
عيـــن رســـميا رئيســـا لقســـم التصوير 
يوليـــو   28 فـــي  الفيديـــو  وصحافـــة 
2021، وقـــاد عملية إنتـــاج الكثير من 
اإلنتاج المرئي طوال الفترة الماضية.

ويعـــد كريم من الكفـــاءات البحرينية 
الرياضـــي،  اإلعـــام  مجـــال  فـــي 
حيـــث ســـبق له الفـــوز بجائـــزة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء للصحافـــة عـــن فئة 
أفضـــل عمـــود رأي فـــي العـــام 2018، 

ونـــال لقـــب أفضـــل إعامـــي رياضي 
بحرينـــي وخليجي في العـــام 2016، 
الناجحـــة  قيادتـــه  إلـــى  باإلضافـــة 

للقســـم الرياضي في تحقيـــق العديد 
والخارجيـــة  المحليـــة  الجوائـــز  مـــن 
منذ انضمامه ألســـرة البـــاد في العام 
الرياضـــي  القســـم  وتأسيســـه   2008

بالصحيفة.
ويتبـــوأ كريـــم مناصـــب مرموقـــة في 
المســـتوى  علـــى  الرياضـــي  المجـــال 
المحلـــي والخارجـــي، حيـــث يشـــغل 
منصب رئيس لجنة اإلعام الرياضي 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  بجمعيـــة 
للدورة الثانية على التوالي، وعضوية 
المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد العربـــي 
للصحافـــة الرياضيـــة، فضا عن كونه 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  فـــي  عضـــوا 

الصحفيين البحرينية.

أحمد كريم

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

حقـــق منتخبنا الوطنـــي للعبتّي البليارد والســـنوكر 
5 ميداليـــات ملونـــة وكأس المركز األول في بطولة 
كأس االتحـــاد العربـــي والتـــي احتضنتهـــا العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة خـــال الفتـــرة مـــن 10 حتى 20 

مايو الجاري.
وكالعادة، كان للبطل “الســـوبر” حبيب صباح بصمة 
كبيـــرة في البطولة بمســـتوياته الفنيـــة العالية التي 
أهلتـــه ألن ُيتـــوج بذهبيـــة لعبة الســـنوكر فـــردي )6 
كرات(، وتاها بذهبية أخرى في مسابقة )15 كرة(، 
كما دونت العبة منتخبنا للبليارد نهلة السني اسمها 
بحـــروف مـــن ذهب فـــي أولـــى مشـــاركتها الدولية، 
حينما حققت ميداليتين ذهبيتين لمسابقتّي )8 و9 
كـــرات(، فيما جـــاءت الميدالية البرونزيـــة لمنتخبنا 
في لعبـــة البليارد عن طريق الاعبة مي الدوســـري 
فـــي مســـابقة )9 كرات( والتـــي تعتبر بدايـــة مثالية 

لمنتخب السيدات.

ضيف: الدعم القيادي سبب اإلنجاز

أكد حامد ضيف رئيس الوفد البحريني في البطولة، 
أن تحقيـــق كأس المركـــز األول فـــي المجموع العام 
للبطولة من حيث تحقيق أكثر الميداليات الذهبية، 
يعني لهم الكثير كإداريين والعبين، ويزيدهم فخًرا 
وشـــرًفا وســـعادة، كونـــه ألول مـــرة يتحقـــق لمملكة 
البحريـــن، وهـــذا يعـــود للدعـــم الكبيـــر الـــذي القـــاه 
المنتخـــب مـــن ِقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة ومتابعة واهتمام 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة عبدالرحمن عســـكر 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 

والدارتس منذر البصري.
البطولـــة مضغوطـــة  “إن مســـابقات  وقـــال ضيـــف 
بشـــكل كبيـــر، ورغم ذلك تمكـــن أفـــراد منتخبنا من 
إثبـــات قدرتهـــم وُحســـن تعاملهـــم مـــع مثـــل هـــذه 
األمور، وظهروا بمستويات أكثر من مميزة، أهلتهم 
ألن يحققـــوا الميداليـــات الذهبيـــة والبرونزيـــة في 
الســـنوكر والبليـــارد”. مضيًفا أن المحصلـــة النهائية 
تعتبـــر ممتـــازة، ويعطـــي مؤشـــًرا قوًيـــا للغايـــة، بأن 
مستقبل الرجال والســـيدات للعبتين سيكون مبهًرا 
في المســـتقبل بسبب وجود اإلمكانات القادرة على 
تحقيق ذلك وأيًضا في ظل وجود الدعم واالهتمام 

والمتابعة من ِقبل القادة الرياضية.

حبيب: إنجاز أفتخر فيه كثيًرا

أشـــار العب منتخبنا للسنوكر حبيب صباح إلى أنه 

يفتخـــر باإلنجاز الذي حققه، كونه ألول مرة يتمكن 
في في بطولة واحدة أن يحقق لقبين لمسابقتّي )6 

كرات و15 كرة(.
وقـــال حبيـــب “إن البطولـــة شـــهدت تواجـــد أفضل 
الاعبيـــن الـــذي ســـبق لهـــم تحقيـــق بطـــوالت على 
هللا  بفضـــل  ونجـــح  والعالمـــي،  القـــاري  المســـتوى 
ســـبحانه واإلصـــرار الـــذي تســـلح بـــه بعـــد خـــروج 
منتخبنـــا مـــن مســـابقة الفـــرق، أن يقـــدم المســـتوى 
المأمول في مســـابقتّي الفـــردي )6 كرات و15 كرة(، 
ويحقق االنتصارات المتتالية فيهما ويتوج بالمركز 

األول من خالهما”.
وأكد حبيب أن الفوز بذهبية العرب يعني له الكثير، 
كونه ســـبق وأن فـــاز بها إال أنه فقد لقبها بنســـختها 
الماضية، ولكن نجح ولله الحمد هذه المرة أن يعود 

للظفـــر بها مجدًدا، وهـــذا يعطيه الدافع لبذل المزيد 
وتبوء أفضل المراكز في مختلف البطوالت المقبلة. 
مبيًنـــا أن منتخـــب البحريـــن للســـنوكر فـــي اآلونـــة 
األخيـــرة يعتبر رقًما صعًبا، بدليـــل النتائج والمراكز 
التي حققها في بطولتّي العرب وغرب آســـيا، وهذا 
األمـــر يضاعـــف عليهـــم المســـؤولية والتكاتف فيما 
بينهم من أجل الحفاظ على هذه الســـمعة والمكانة 
العاليـــة التي تبقي علم مملكة البحريـــن عالًيا دائًما 

وأبًدا.

نهلة: حلم تحقق بعد 14 عاًما

بينـــت صاحبـــة الذهبيتين لفئـــة الســـيدات للبليارد 
نهلة الســـني، أنها تمكنت مـــن تحقيق حلم انتظرته 

منذ 14 عام تقريًبا، وهي سعيدة للغاية بهذا األمر.
وأوضحت السني “منذ التحاقها باالتحاد البحريني 
تطمـــح  وهـــي   2009/2008 العـــام  فـــي  للبليـــارد 
بوجـــود دورة خليجيـــة أو عربية تضم لعبة البليارد 
 ،2022 العـــام  فـــي  ذلـــك  للســـيدات، وقـــد شـــهدت 
ونجحـــت بفضـــل هللا أن تحقـــق هذا اإلنجـــاز التي 
تفتخـــر فيـــه كثيًرا”. مشـــيرة إلـــى أن الطمـــوح بعد 
المشـــاركة الناجحـــة بالبطولة العربية ســـيكون أكبر 
لديهن وهو الوصول للعالمية الذي ســـيتحقق طالما 
ُوجـــدت ســـبل النجـــاح من خـــال االهتمـــام باللعبة 
والعنصر النســـائي وتوفيـــر المعســـكرات التدريبية 
التي ســـتعزز من إمكانات وقدرات الاعبات وتعزز 

من حضورهن وتنافسهن في مختلف البطوالت.
وقدمت الســـني شـــكرها الجزيل إلـــى مجلس إدارة 

اتحـــاد اللعبـــة برئاســـة منـــذر البصـــري علـــى الدعم 
واالهتمـــام والثقة التـــي منحوها إياهن للمشـــاركة، 
وقـــد أثبتـــن الســـيدات أنهـــن على قـــدر هـــذه الثقة 
بتحقيـــق هذا اإلنجاز التي تعتبره البداية الحقيقية 
إلنجـــازات أكبـــر ســـتعكف الاعبـــات علـــى تحقيقها 
مســـتقبًا، وهـــي مستبشـــرة خيًرا في ذلـــك بوجود 

مجلس اإلدارة الحالي.

بوجيري: إشادة كبيرة بالبطلة نهلة

أبـــدى إداري الوفـــد عبـــدهللا بوجيـــري عن ســـعادته 
للمشـــاركة المثالية للســـيدات في البطولـــة العربية، 
والمحصلـــة النهائيـــة التـــي أثمـــرت عـــن تحقيقهـــن 

لثاث ميداليات في أولى مشاركاتهن الخارجية.
وقـــال بوجيـــري “إن البطلـــة نهلـــة الســـني قدمـــت 
نفســـها بشـــكل أكثر من رائع خال مســـابقتي )8 و9 
كـــرات( وكســـبت فيهمـــا المركـــز األول وبانتصارات 
فـــي مجمل المباريات التـــي لعبتها، نالت على إثرها 
إشـــادة واســـعة من مختلف الوفود المشاركة، التي 
أبـــدت انبهارهـــا مـــن مســـتواها الفني العالـــي، ومما 
تملكـــه مـــن إمكانـــات وقـــدرات بإمكانهـــا أن تقـــارع 
نظراءهـــا الرجـــال إذا مـــا حافظت على هـــذا األداء 

وطورته مستقبًا”.
وبيـــن بوجيـــري أن فئـــة الرجـــال للعبـــة لـــم يتمكـــن 
مـــن تحقيـــق أي إنجـــاز، ولكـــن اتحـــاد اللعبـــة عمـــد 
ابتعـــاث الناشـــئ حســـين مـــروم ذي 16 عاًمـــا، ألن 
يتواجـــد فـــي هذه البطولـــة الخارجية التـــي تعد له 
األولـــى علـــى مســـتوى الرجـــال، من أجل اكتســـاب 
الخبرة واالحتكاك وإعداده لاســـتحقاقات القادمة 

وخصوًص أنه يعتبر العب موهبة.

صورة جماعية لرئيس والعبي البليارد والسنوكر رئيس االتحاد منذر البصري يتوسط البطلين

نهلة السنيمي الدوسريحبيب صباح

حبيب يكتسح مسابقات الرجال ونهلة تسيطر على السيدات

ا في القــــاهرة الســنوكر والبــليارد األول عربـــيًّ

Sports@albiladpress.com 10
السبت 28 مايو 2022 - 27 شوال 1443 - العدد 4974

ختام دورة المدربين السالوية
اليوم انطالق دورة المدربات

اختتمــت أمــس األول الخميــس دورة دراســات المدربيــن الدوليــة للمســتوى 
األول للرجــال، التــي نظمهــا االتحاد البحريني لكرة الســلة فــي الفترة من 21 
حتــى 26 مايــو الجــاري، وأقيمــت بصالــة زيــن التابعــة لاتحــاد بــأم الحصــم، 
Mi�  وحاضر في الدورة التي أقيمت على مدار ســتة أيام، المحاضر الصربي

.lan Kotarak

االســـتراتيجية  ضمـــن  الـــدورة،  وتأتـــي 
المدربيـــن  لجنـــة  قبـــل  مـــن  الموضوعـــة 
الراميـــة إلـــى إبـــراز الكفـــاءات التدريبيـــة 
ألن  التدريبيـــة  للكـــوادر  الفرصـــة  ومنـــح 
ـــا  يكونـــوا ضمـــن المدربيـــن المؤهليـــن فنيًّ

بالصورة المطلوبة.
مـــن  عـــدد  علـــى  الـــدورة  واشـــتملت 
المحاضـــرات النظريـــة والـــورش العمليـــة 
المتنوعـــة التي تناولـــت جوانب هامة في 
تدريـــب كـــرة الســـلة وأبرزهـــا التخطيـــط 
والمهـــارات  الهجـــوم  أســـس  والتعليـــم، 

الفردية، أسس ومهارات االنتقال، مواضع 
التصويـــب الثاثي، التحـــركات الهجومية 
والمراوغة، مهارات التصويب، إضافة إلى 
العديـــد من مهارات كرة الســـلة الهجومية 

وكذلك الدفاعية.
وأشـــاد أحمـــد يوســـف أميـــن الســـر العـــام 
باالتحـــاد بـــدور لجنـــة المدربيـــن برئاســـة 
رؤوف حبيـــل علـــى الجهـــود الكبيـــرة في 
ســـبيل إقامة هذه الدورة ونجاحها مؤكًدا 
أن االتحـــاد يقف دائًمـــا خلف كل ما يصب 
في ســـبيل تطوير المدربيـــن البحرينيين، 

مشـــاركتهم  علـــى  الدارســـين  وشـــكر 
وحرصهم على االستفادة من المحاضرات 

التي تم تقديمها.
دورة  الســـبت  اليـــوم  وتنطلـــق  هـــذا، 
للمســـتوى  الدوليـــة  المدربيـــن  دراســـات 

األول للســـيدات، والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد 
البحرينـــي لكرة الســـلة في الفتـــرة من 28 
مايـــو حتـــى 2 يونيـــو، وســـيحاضر فيهـــا 
المحاضر الصربي Milan Kotarak كذلك، 

وستشارك فيها 18 دارسة.

اتحاد السلة

جانب من ختام الدورة

أوروبا تحت المجهر
 حســم النجم الفرنســي كليان مبابي مســتقبله وأعلن عن عن 
رغبته بتجديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى العام 
2025 بعد أن كانت كل المؤشــرات تدعو إلى أنه ســيتعاقد مع 

نادي ريال مدريد.
وقــد كشــف رئيــس النــادي الباريســي ناصــر الخليفــي إلــى أن 
مبابــي اقتنــع بمشــروع الفريــق وقــرر البقــاء لفترة أطــول أكثر 
مــن اقتناعــه بالعرض المالــي الذي تم تقديمه له... وال نعلم في 
حقيقــة األمــر عــن أي مشــروع يتحــدث الخليفي... فالمشــروع 
المنشــود قــد اكتملــت مامحه كليًا بوصول النجــم األرجنتيني 
ليونيــل ميســي الذي أتــى به الخليفي اعتقادًا منه أنه ســيكون 
حبة الكرز المفقودة فوق الكعكة... إال أن باريس أخفق مجددًا 

في الفوز بلقب دوري األبطال.
َأُتخــادع نفســك يــا الخليفــي...؟ فمبابــي لــم يقنعــه مشــروعك 
“المكتمــل” إنمــا اختــار البقــاء مــع ناديك بســبب العــرض المالي 
المقــدم لــه والــذي يســيل لــه اللعــاب... حيــث ســيتحصل علــى 
راتــب ســنوي وعــاوات إضافيــة ومــردود كامــل مــن الصــور 
واإلعانات ســتصل في محصلتهــا إلى 100 مليون يورو، ومن 
المســتحيل أن يرفضه... كما لو افترضنا جداًل صحة ما تدعيه 
يــا الخليفــي... فإنــه مهما كان مشــروع ناديك مغريــًا لمبابي لن 
يكــون حتمــًا أكثــر إغراًء من مشــروع تمثيل ريال مدريد ســيد 

أسياد أوروبا برّمتها.

 تــم اإلعــان رســميًا عــن انضمــام المهاجــم النرويجــي اريــك 
هاالنــد لصفــوف مانشســتر ســيتي... ومن اآلن نســتطيع القول 
إن إخفــاق غوارديــوال مجــددًا في الفوز بلقب األبطال الموســم 
المقبــل لــن يكــون مقبــواًل علــى اإلطــاق... بــل ســيفتح بــاب 

الشكوك بشأن قدرته على الفوز باألدنين.

 مورينيو يقود روما اإليطالي لتحقيق لقب دوري المؤتمرات 
األوروبي ليصبح بذلك أول مدرب يستطيع الفوز بكل األلقاب 

األوروبية المهمة.
ال يوجــد أفضــل مــن هــذه الفرصــة لمورينيــو ليعلــن اعتزالــه 
التدريبــي... فهــو لم يعــد بمقدوره مجاراة زمــن الكرة الحديثة 

في مستوياتها العالية التي تفوق المؤتمرات.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



حسن علي من الكويت

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
الفضيـــة  والميداليـــة  الثانـــي  المركـــز 
بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثة التي 
تســـتضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى 
31 الجـــاري بعدمـــا تغلـــب علـــى الكويت 
صاحب األرض والجمهور بثالثة أشواط 
التـــي  المواجهـــة  فـــي  مقابـــل شـــوطين 
جمعتهمـــا الجمعـــة 27 مايو الجاري على 
صالة الشـــيخ عبـــدهللا الصباح في ختام 

منافسات اليوم األخير من المسابقة.
وانتهت األشـــواط الخمسة 25 - 20، 27 
- 25، 22 - 25، 15 – 25، 15 - 13 ليرفع 
رصيده إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد 
الكويـــت عنـــد 7 نقـــاط ليحتـــل المركـــز 

الرابع في الترتيب العام.
هذا وقد أســـدل الســـتار على منافســـات 
تـــوج  بعدمـــا  الطائـــرة  الكـــرة  مســـابقة 
األول  بالمركـــز  القطـــري  المنتخـــب 
علـــى  فـــوزه  إثـــر  الذهبيـــة  والميداليـــة 
اإلمـــارات 3/0 ليحرز انتصـــاره الخامس 
تواليـــا ويرفـــع رصيـــده إلـــى 15 نقظـــة 
ليحرز العالمة الكاملة ومن دون خسارة 

أي شوط في الدورة.
واستطاع منتخب سلطنة عمان أن يفوز 
على السعودية 3/0 ليرفع رصيده الى 8 
نقـــاط ليحرز المركـــز الثالـــث والميدالية 

البرونزية.
وبعـــد نهايـــة المباريات أجريت مراســـم 
االتحاديـــن  رئيـــس  بحضـــور  التتويـــج 
د.  الطائـــرة  للكـــرة  والكويتـــي  العربـــي 
االتحـــاد  ورئيـــس  شـــبيب  عبدالهـــادي 
ورئيـــس  الزغيبـــي  خالـــد  د.  الســـعودي 

االتحاد القطري علي غانم الكواري.
ولم تقـــم اللجنـــة الفنية باعتمـــاد جوائز 
لأللقاب الفردية كما جرت العادة وحصل 

الالعبون على الميداليات فقط.

 منتخب المحاربين 

يسعى لإلطاحة باإلمارات

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد لقائه 
الثاني بدورة األلعـــاب الخليجية الثالثة 
التي تســـتضيفها دولة الكويت الشقيقة 
حتـــى 31 مايـــو الجـــاري عندمـــا يواجـــه 
علـــى  مســـاء   7:00 الســـاعة  اإلمـــارات 
صالـــة الشـــيخ ســـعد العبـــدهللا الصبـــاح، 
فيمـــا يلتقـــي بالمواجهة الثانيـــة كل من 
الكويتـــي  ونظيـــره  القطـــري  المنتخـــب 

الساعة 5:00 مساء.
وكان منتخبنـــا اســـتهل مشـــواره بالفـــوز 
علـــى نظيـــره الكويتـــي صاحـــب األرض 
المنتخـــب  وفـــاز   ،29  –  30 والجمهـــور 
القطري على السعودية 33 – 20، كما فاز 
قطـــر علـــى اإلمـــارات 29 – 21 وتعادلت 

الكويت مع السعودية 26 – 26.
وكان منتخبنا قد توج بذهبية النســـخة 
األولى التي أقيمـــت في البحرين 2011 
بقيـــادة المـــدرب الوطني عادل الســـباع 
ومســـاعده محمـــد المراغـــي بينمـــا أحرز 
الميدالية الفضية في النســـخة الماضية 

2015 بالمملكة العربية السعودية.
ويضـــم وفـــد منتخـــب كـــرة اليـــد الـــذي 
وصل إلـــى الكويت يوم االثنين الماضي 
كال من مدير المنتخبات اســـماعيل باقر 
واإلداري أحمد الناجم والمدرب الوطني 
اميـــن القالف ومســـاعده احمـــد منصور 
المحلل حســـين علـــي وأخصائي العالج 

ميثم مشيمع والمدلك عماد الصالح.
بينما تضم قائمة المنتخب كال من هشام 

أحمد، جاســـم الســـالطنة، عبدهللا علي، 
عبـــدهللا رضي، محمود حســـين، قاســـم 
الشويخ، قاسم قمبر، حسن ميرزا، أحمد 
جالل، عبدهللا الزيمور، مجتبى الزيمور، 
جاســـم خميـــس، حســـن شـــهاب، محمد 
حبيـــب الناصـــر، مهدي ســـعد، علي عيد، 

محمد حبيب، أحمد المقابي.

 حسن جمعة.. 

“دينامو” العمليات اإلدارية

الطاولـــة  لكـــرة  الدولـــي  النجـــم  يعتبـــر 
وأخصائـــي العالقـــات الدوليـــة والعربية 
حســـن عبدالرحيـــم جمعة أحـــد الكوادر 
اإلداري  الوفـــد  فـــي  النشـــطة  اإلداريـــة 
األلعـــاب  بـــدورة  البحريـــن  لمملكـــة 
الخليجية الثالثة.. يعمل بهدوء وصمت 
وبـــكل تفـــان وإخـــالص ويواصـــل النهار 
بالليـــل حرصـــا منـــه على إكمـــال مهمات 
عملـــه وال يتـــردد فـــي إنجـــاز أي طلـــب 
أو مهمـــة تســـند إليـــه، فهـــو “الدينامـــو” 
والمحرك للعمليـــات اإلدارية قبل وأثناء 

الدورة، وهكذا عرفناه دوما.
“أعتـــز  مشـــاركته  عـــن  حســـن  يقـــول 
بتواجـــدي ضمـــن الوفـــد اإلداري لمملكة 
البحريـــن فـــي هـــذه الـــدورة الخليجيـــة 
للمـــرة الثانية على التوالي بعد النســـخة 
الماضية في الســـعودية 2015.. وأشـــكر 
األميـــن العـــام فـــارس الكوهجـــي علـــى 
ثقتـــه، كما أشـــكر مديـــر وأعضـــاء الوفد 

على تعاونهم ودعمهم لي..”.
وأوضح أن جميع المشاركات التي يمثل 
فيهـــا البحرين كعضو فـــي الوفد اإلداري 
دائمـــا ما يكتســـب منها الخبـــرة وتكوين 
العالقـــات مع العديد مـــن ممثلي اللجان 
مهـــارات جديـــدة  األولمبيـــة ويكتســـب 
ويتعـــرف علـــى األنظمة واللوائـــح، وأنه 
حريص دوما على توفير كل ما تحتاجه 
ســـبل  لتحقيـــق  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

الراحة.
وأضـــاف جمعة أن تلك المشـــاركة تعتبر 
تاريخيـــة قياســـا بعـــدد أعضـــاء البعثـــة 

والميداليـــات التي تحققت متمنًيا زيادة 
عـــدد الميداليات فيما تبقـــى من الدورة 
الذهـــب  مـــن  حصيلـــة  بأكبـــر  والعـــودة 

تحديدا.

 فاتن: كنا نتطلع
 لحصيلة أكبر أللعاب القوى

قالـــت إدارية منتخب الســـيدات أللعاب 
القـــوى فاتن عبدالنبي أن الحصيلة التي 
حققهـــا منتخبـــو الرجال والســـيدات في 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة تعتبر 
جيـــدة وكان من المؤمـــل أن تكون أكثر 
مـــن 17 ذهبية لوال بعـــض الظروف التي 
الفضيـــة  الميداليـــة  تحقيـــق  إلـــى  أدت 

والبرونزية.
الرجـــال  منتخبـــو  “حقـــق  وأضافـــت 
والســـيدات المركـــز األول فـــي مســـابقة 
عـــرش  علـــى  وتربعنـــا  القـــوى  ألعـــاب 
الصدارة، وهي بكل تأكيد نتيجة مشرفة 
تعكس دعم ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
واهتمام ومتابعـــة رئيس االتحاد محمد 

عبداللطيف بن جالل..”.
وأشـــارت إلـــى أن العباتنـــا أخفقـــن فـــي 
حصد الذهب ببعض المسابقات ألسباب 
فـــي  كانـــت  بعدمـــا  مختلفـــة  وظـــروف 
متناول أيديهن، ولكن قدر هللا وما شاء 
فعل واتحاد ألعـــاب القوى أنجز حصيلة 
وافـــرة مـــن الذهـــب والفضـــة والبرونـــز، 
متمنيـــة للمنتخب التوفيق والنجاح في 

باقي االستحقاقات الخارجية المقبلة. 

الكويت في صدارة الترتيب 
والبحرين ثانية

تواصـــل الكويـــت تقدمهـــا فـــي جـــدول 
الترتيب العام للميداليات الملونة بدورة 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة حتـــى يـــوم 

الجمعة 27 مايو 2020.
الكويـــت تحتـــل مركـــز الصـــدارة بــــ 75 

ميداليـــة بينهـــا 28 ذهبيـــة و21 فضيـــة 
و26 برونزيـــة، فيمـــا تأتـــي البحرين في 
المركز الثاني بحصولها على 56 ميدالية 
ملونـــة مـــن بينها 20 ذهبيـــة و21 فضية 

و15 برونزية.
لحصـــد  مرشـــحة  الكويـــت  وســـتكون 
فـــي  الملونـــة  الميداليـــات  مـــن  المزيـــد 
مسابقة الكاراتيه تحديدا، فيما ستكون 
البحريـــن مرشـــحة للفـــوز بذهبيـــة كـــرة 
اليـــد وعدد مـــن الميداليـــات الملونة في 

الكاراتيه والمبارزة.
يذكـــر أن البحرين حققـــت المركز الثالث 
في النسخة األولى بالبحرين 2011 بـ 23 
ميداليـــة بينهـــا 10 ذهبيـــات و6 فضيات 
و6 برونزيـــات، فيما حققت المركز الرابع 
في النســـخة الثانية بالسعودية 2015 بـ 
43 ميداليـــة بينها 7 ذهبيات و20 فضية 

و16 برونزية.

منتخب البادل للرجال يتعثر أمام 

السعودية وخسارة للسيدات

تعثـــر المنتخـــب الوطني للرجـــال للبادل 
أمام نظيره المنتخب الســـعودي بنتيجة 
2 مقابـــل 1، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت 
المنتخبيـــن أمـــس علـــى مالعـــب البادل 
التابعـــة لنادي اليرمـــوك الرياضي، وذلك 
ضمن منافســـات مســـابقة البادل للرجال 
دورة  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  بفعاليـــات 
األلعـــاب الخليجية المقامـــة حاليا بدولة 

الكويت الشقيقة. 
بنتيجـــة  الســـعودي  المنتخـــب  تقـــدم 
الشـــوط األول بنتيجـــة 6/3 و6/3 مقابل 
6/0 لصالـــح منتخبنـــا. وقـــد شـــهد هـــذا 

الشـــوط تعـــرض العـــب منتخبنـــا راشـــد 
العبيدلي، الذي شارك إلى جانب الالعب 
خالد الـــذوادي، إلى التـــواء في الكاحل، 
بعـــد محاولتـــه في ضـــرب الكـــرة، إال أن 
قدمه ارتطمت بالحاجز مسببة له التواء 
في الكاحـــل. إال أن الالعب تحامل على 
اإلصابـــة وواصـــل مشـــاركته فـــي هـــذا 

الشوط. 
وفي الشـــوط الثاني، اســـتطاع منتخبنا 
مـــن العـــودة حيث نجح الثنائي حســـين 
دوانـــي وعلي دواني من كســـب نتيجته 

6/3 و6/0. 
وفـــي الشـــوط الثالـــث والفاصـــل، حاول 
الثنائـــي عبدهللا محمد وعلـــي العصفور 
أن  إال  الســـعودي،  المنتخـــب  مفاجـــأة 
هـــذا  نتيجـــة  كســـب  اســـتطاع  األخيـــر 
الشوط بـ7/6 و6/4، لينهوا بذلك المباراة 

لصالحه بنتيجة 2/1. 
فـــي المقابـــل، أنهـــى منتخبنا للســـيدات 
بعـــد  البـــادل،  مســـابقة  فـــي  مشـــاركته 
خســـارته أمـــام منتخـــب ســـيدات عمان 
بنتيجـــة 2 مقابـــل 1، فـــي اللقـــاء الـــذي 
جمعـــت المنتخبيـــن في مالعـــب البادل 

التابعة لنادي الكويت الرياضي. 
عمانيـــا  االول  الشـــوط  انتهـــى  حيـــث 
المنتخـــب  ونجـــح  و6/3،   6/1 بنتيجـــة 
العمانـــي من مواصلـــة أفضليته في هذه 
المواجهـــة بالفـــوز فـــي الشـــوط الثانـــي 
بنتيجـــة 6/1 و6/2، حيـــث منحـــه ذلـــك 
نتيجة لصالحه. في حين انتهى الشوط 
الثالـــث بفوز منتخبنا للســـيدات بنتيجة 

6/0 و6/0. 
وشـــهدت مباراتـــي الرجـــال والســـيدات 
لمنتخب البـــادل حضور رئيـــس االتحاد 

كانـــو،  فـــوزي  فهـــد  للبـــادل  البحرينـــي 
والـــذي حـــرص مـــن خـــالل ذلـــك علـــى 
الوقوف خلف المنتخب ودعمه في هذه 

المشاركة الخليجية. 
منافســـات  “الســـبت”  اليـــوم  وتختتـــم 
المســـابقة، والتي ستشهد عند الساعة 5 
مســـاء خوض منتخبنا للرجال مواجهته 

االخيرة أمام المنتخب اإلماراتي. 

سيدات السلة يبدأن مشوارهن في 
كرة السلة 3×3 

للســـيدات  الوطنـــي  المنتخـــب  يســـتهل 
لكرة الســـلة اليوم “الســـبت” مشواره في 
مســـابقة كـــرة الســـلة 3x3، والتـــي تأتي 
ضمن فعاليـــات دورة األلعاب الخليجية 
الثالثـــة المقامـــة حاليـــا بدولـــة الكويـــت 

الشقيقة. 
مواجهـــات   4 المنتخـــب  وســـيخوض 
في اليـــوم األول من المنافســـات، حيث 
ســـيالقي المنتخب القطري عند الساعة 
المنتخـــب  ســـيواجه  صباحـــا،   11.30
اإلماراتـــي عنـــد الســـاعة 12.30 ظهـــرا، 
وسيلتقي المنتخب العماني عند الساعة 
14.30 ظهـــرا علـــى أن يلتقـــي المنتخب 
الســـعودي عنـــد الســـاعة 5 مســـاء، علـــى 
أن يخـــوض المنتخـــب يـــوم غـــد األحد، 
مواجهة أخيرة في الـــدور األول، عندما 
يالقي منتخب الكويتي صاحب األرض 
والجمور فـــي ثاني أيام هذه المســـابقة، 
والـــذي سيشـــهد إقامة مباريـــات األدوار 

النهائية والتتويج. 
ويمثل منتخبنا للسيدات 4 العبات، هن: 
حصة الجابر، بيان ســـلمان، سيما حسن، 

عائشة الحادي.

 منتخب التنس األرضي
 يخسر من الكويت

لـــم يحالـــف التوفيـــق منتخبنـــا الوطني 
عقبـــة  تخطـــي  فـــي  األرضـــي  للتنـــس 
منافســـات  ضمـــن  الكويتـــي  المنتخـــب 
المجموعـــة )A( بمســـابقة الفـــرق بـــدورة 
األلعـــاب الخليجيـــة الثالثة عندما خســـر 

بنتيجة 3/0.
العـــب منتخبنا حســـن عبدالرضا خســـر 
خســـر  بينمـــا   ،6/2 مبـــارك  عبدالحميـــد 
يوســـف قائـــد مـــن عيســـى قبـــازرد 6/4، 
وخســـر كل مـــن يوســـف اشـــرف وجابـــر 
عبـــدهللا من عيســـى قبازرد وبـــدر عنتار 

.6/1
وتتواصـــل منافســـات التنـــس األرضـــي 
نظيـــره  أمـــام  منتخبنـــا  يلتقـــي  عندمـــا 
مجمـــع  علـــى   3:30 الســـاعة  الســـعودي 

الشيخ جابر الصباح للتنس.

منتخب الطائرة يظفر بفضية دورة األلعاب الخليجية
غياب الجوائز الفردية ألول مرة

منتخب الطائرة الفائز بالفضية منتخب السيدات للبادل

أمين القالففاتن عبدالنبي

جدول ترتيب الميداليات

خسارة منتخب التنس األرضي

مشاركة منتخبنا بمنافسات التنس األرضي منتخب سيدات البادل منتخب كرة اليد

تدريبات منتخب السلة الثالثية فوزي كانو رئيس االتحاد يتابع منافسات البادل
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ا  يحيي النجم الســعودي عبدالمجيد عبدالله حفًل غنائيًّ
بالكويت يوم 16 يونيو المقبل، وذلك بعد التأجيل األخير 
للموعد الســابق الــذى كان يوم 27 مايو الجــاري لوفاة 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس دولــة اإلمارات 

العربيــة. وطرح النجم الســعودي عبدالمجيــد عبدالله، 
أخيــًرا أغنيــة بعنوان “أخــذت القلب”، عبر قناته الرســمية 

على يوتيوب، وهي كلمات أنور المشــيري، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، 
إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبدالعزيز، وتريات تامر فيضي.

انضمت الفنانة أمينة خليل إلى أســرة فيلم “شقو” بطولة 
عمرو يوســف ومحمد ممدوح تايسون، ومن المقرر البدء 
في تصويره منتصف الشــهر المقبل بحســب تصريحات 

مخرج العمل كريم السبكي.
أمينــة خليــل قدمــت فــي رمضــان الماضــي مسلســل 

“العائدون” مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل 
الفنانــون محمــود عبدالمغنى والفنان الســورى محمد األحمد، وإســلم جمال، 

ومحمد أبو داوود، وعدد من الفناني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلل.

تنظــم دائرة الثقافة بالشــارقة، الدورة التاســعة من مهرجان 
كلباء للمسرحيات القصيرة، في شهر سبتمبر المقبل تحت 
رعاية عضو المجلس األعلى حاكم الشــارقة الشــيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، وعقدت اللجنة العليا المنظمة 

للمهرجان اجتماعها األول بقصر الثقافة في الشارقة برئاسة 
مدير إدارة المســرح بالدائرة أحمد بورحيمة. وبحث االجتماع آليَّة 

التواصــل مع المســتهدفين ببرنامج التأهيــل والتدريب فــي “دورة عناصر العرض 
المسرحي” التي تسبق المهرجان.

جديد خليلعبداهلل في الكويت “كلباء للمسرحيات”
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المخرج عباسي: النظام القضائي اإليراني “مسرحية سخيفة”
مهما تضّيق السلطات اإليرانية على حرية النشر والتعبير، وتمنع كل المحاوالت لنقل صورة 
واقعيــة عــن المجتمــع والظواهر التــي تنخره، تجد الســينما منفذا ضّيقا لتكــون صوت نماذج 
الكثيــر مــن اإليرانييــن، كل حســب مشــكلته، لكنهــا في األخير مشــكالت تأتي مــن قلب إيران 

“الحقيقية” وتسلط الضوء على الوجه الخفي للجمهورية اإلسالمية.

ومـــن هؤالء المخـــرج الدنماركي من أصل إيراني 
علي عباســـي الـــذي يقّدم فـــي فيلمـــه “العنكبوت 

المقدس” المشـــارك في مهرجان كان الســـينمائي 
في دورته الخامســـة والســـبعين صـــورة مختلفة 
يتنـــاول قصـــة  إذ  اإلســـامية،  الجمهوريـــة  عـــن 
حقيقية عن قاتل سّفاح تستهدف سلسلة 
جرائمـــه بائعات الهوى في مدينة مشـــهد، 
وتحظـــى عمليـــة “التنظيف” التـــي ينفذها 

باسم الدين بتأييد السكان.
المقـــدس”  “العنكبـــوت  إن  عباســـي  وقـــال 
الـــذي ُعرض ضمن المهرجان األحد ويشـــبه 
للمخـــرج  التشـــويقي  األســـلوب  بأجوائـــه 
األفـــام  “مـــن  فينشـــر،  ديفيـــد  األميركـــي 
اإليرانية النادرة التي تبّين الواقع الحقيقي”.

واســـتلهم المخرج فـــي فيلمه قصة سلســـلة 
جرائم حصلت قبل عشـــرين عامًا في مشهد، 
ويروي قصة مرتكبها الذي برر قتله 16 بائعة 
هوى بأنه أراد تطهير شوارع هذه المدينة من 

الرذيلة.
في الفيلم، يجوب القاتل الملّقب بـ”العنكبوت” 
على دراجته النارية شـــوارع مشـــهد، إذ تنشط 
فيهـــا الدعـــارة وتنتشـــر المخـــدرات؛ نظـــرًا إلى 
أنهـــا تقـــع علـــى طـــرق التهريـــب الرئيســـة مـــن 
أفغانســـتان. وغالبـــًا مـــا يكـــون مصيـــر بائعـــات 

الهوى اللواتي يركبن معه الموت خنقًا في شقته.
وبعد أن يرمي جثثهن على قارعة الطريق، يتصل 
الســـّفاح هاتفيـــًا بصحافي هو نفســـه في كل مرة 
ليعلن مســـؤوليته عن جريمته. وال تبدو الشرطة 
مســـتعجلة لتوقيفه، إلى أن تقرر صحافية شـــابة 
مـــن طهـــران تعّقـــب “العنكبـــوت” بنفســـها وجعله 

يدفع ثمن جرائمه.
مناهـــض  فيلـــم  بأنـــه  أشـــعر  “ال  عباســـي  وقـــال 
للحكومـــة أو فيلم لناشـــط، فالصـــورة التي ينقلها 
ليســـت بعيدة مـــن الحقيقة”. وأضـــاف “إذا كانت 
لـــدى أي شـــخص مشـــكلة مـــع الفيلم الـــذي ُيظهر 

بشكل صريح واقع الجنس والمخدرات وكراهية 
المجتمـــع للمـــرأة، تكـــون مشـــكلته مـــع الواقـــع، ال 

معي”.
وبطبيعـــة الحال، لم يتمكن مخـــرج فيلم “بوردر” 
)الحـــدود( الذي بـــرز من خاله فـــي مهرجان كان 
2018، مـــن تصويـــر عملـــه الجديـــد فـــي المدينـــة 
المقدســـة، وال حتى في إيـــران، إذ لم يتلق أي رد 
على طلباته للحصول على إذن التصوير، بحسب 

ما أوضح.
اختـــار  الـــذي  الفيلـــم  طاقـــم  أن  عباســـي  وروى 
التصويـــر فـــي تركيا، ُأبِعـــد منها الحقا نـــزوالً عند 

ضغوط الســـلطات اإليرانيـــة، فانتقل إلى األردن، 
حيث أعـــاد تكويـــن الديكـــورات. وقـــال المخرج 
الشـــاب الذي ينافـــس مع مخرج إيرانـــي آخر هو 
سعيد روستايي على السعفة الذهبية، فيما تضّم 
لجنـــة التحكيم مواطنهما المخـــرج الحائز جوائز 
عـــدة أصغـــر فرهادي “من الســـهل جـــدًا في رأيي 
القـــول إن المخرجيـــن الموجوديـــن فـــي إيران ال 
يظهـــرون الواقـــع”، رافضًا “الحكـــم عليهم ألن كل 

فيلم ُيصنع في إيران هو معجزة”.
ويـــؤدي الممثـــل اإليرانـــي مهدي بجســـتاني دور 
القاتـــل فـــي “العنكبوت المقدس”، وهو شـــخصية 
ذات وجهيـــن، إذ إنـــه رب عائلـــة متديـــن وهـــادئ 
نهارًا، في حين أنه مضطرب نفسيًا لياً. واستعان 
المخرج فـــي فيلمه بالممثلة التلفزيونية زار أمير 
إبراهيمي التي غادرت إيران ولجأت إلى فرنســـا 

بعدما أفسد فيديو “فاضح” لها حياتها المهنية.
وال ينتهي الفيلم بتوقيف الســـّفاح، بل يبرز أيضًا 
القســـم الثاني منه المتعلق بمحاكمتـــه التي ُيبرر 
خالهـــا أفعالـــه بدوافـــع دينيـــة. ويتنـــاول الفيلم 
موقـــف القضـــاة الُمحَرجين؛ نظرًا إلـــى تأييد كثر 
لجرائـــم “العنكبوت” واعتبارهـــم إياها “تضحية”، 
وصوالً إلى حكم اإلعدام. وشـــّبه المخرج “النظام 
القضائي في إيران” بأنه “مســـرحية سخيفة”، وبـ 
اب السيناريو  ”برنامج تلفزيوني يستطيع فيه كتَّ
الحصـــول علـــى النتيجـــة 
يريدونهـــا  التـــي 

للشخصيات”.

أكد جيم كاري أنه 
مستعد للعودة 
والقيام بجزء 

ثاني من فيلم 
 ”The Mask“

الذي ساهم 
بشهرته العام 

1994. وكشف 
أنه يفكر في 
تنفيذ جزء 

ثاٍن شرط أن 
يشرف على 

العمل مخرج 
مبدع.

tariq_albahhar

يستضيف المركز الفرنسي بمدينة عيسى في تمام الساعة الثالثة من 
عصر  اليوم السبت 28 مايو العرض الفني االفتتاحي لفرقة “ارتجاليا 
البحريـــن” بإخـــراج حـــي للمخرج رمزي ليز مؤســـس منهـــج “ارتجاليا 

البحرين”.
“ارتجاليا” هو منهج مســـرحي من مســـرح االرتجال، تم تأسيســـه في 
القاهرة العام 2016 من قبل المخرج والمدرب المســـرحي رمزي لينر، 
وتســـتحدث “ارتجاليا” منهجها المســـرحي الخاص والفريد من خال 
تواصلها مع الجماهير المحلية وتجاربها الفنية المسرحية. وقد قدمت 
“ارتجاليا” عروضًا تجريبية في القاهرة لعدة أعوام، حتى تأّصلت في 
المجتمع وباتت ذات شعبية وقبول وجمهور في القاهرة، ثم تأسست 
فرقـــة ارتجاليـــا البحرين العام 2018 وبعد تدريبات مســـرحية دامت 
قرابـــة العامين للممثلين بدأت عروضهـــا التجريبية في نوفمبر 2021 
وذلك لغرض تعريف الجمهور المحلي بهذا المنهج المسرحي ألنه في 

األساس يستلهم من الجمهور والتفاعل معه.

المدهون يمثل البحرين في سمبوزيوم روسيا الدولي لنحت الرخامأولى عروض “ارتجاليا البحرين” بالمركز الفرنسي
يشـــارك رئيـــس جمعيـــة البحريـــن للفـــن المعاصـــر 
الفنـــان والنحـــات البحرينـــي خليـــل المدهـــون في 
المحفـــل الثقافـــي العالمـــي “ملتقى روســـيا لنحت 
الرخام”، الذي يقام بالفترة من ٢٣ مايو ولغاية ٣١ 

يوليو ٢٠٢٢.
وتأتي المشـــاركة بدعوة كريمة من الجهة المنظمة 
للملتقـــى فـــي جامعة شـــوخوف بمدينـــة بيلغورود 

الروسية.
ويشـــارك المدهـــون هـــذا العـــام فـــي هـــذا الملتقى 
بدعوة استثنائية، باعتباره فنانا أكاديميا وممارسا 
العربـــي  والخـــط  الرســـم  منهـــا  مختلفـــة  لفنـــون 

والتشكيل الفني إلى جانب النحت.
خبـــرات  مـــن  لاســـتفادة  الجامعـــة  مـــن  وبطلـــب 
المدهـــون، طلبـــت منـــه إقامـــة معـــرض شـــخصي 
يعرض فيه إمكانات الخط العربي ومدى استفادة 

الفنانين والمصممين من هذا الفن العربي المميز.
وســـيقدم الفنان البحريني محاضرة عن فن الخط 
العربـــي لطـــاب الجامعـــة إلى جانـــب إتمامه عمله 
المشـــارك بـــه في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، الذي لم 
يكتمـــل اللتزامـــه بمشـــاركة فنيـــة أخرى، وســـوف 
يخصـــص وقتـــا خاصـــا لعمـــل ملتقى ثنائـــي يمثل 
فيـــه المدهـــون البحرين في هـــذا الملتقى الثقافي 
والفنـــي العالمي الذي ســـيعزف فيـــه الرخام تحت 
وقع أزاميل النحاتين لصناعة أشكال فنية ثقافية، 
وكل فنـــان ينقل لنـــا هويته وثقافته التي ســـتظل 

ذكرى حاضرة لألجيال.

وتعد مثل هذه الملتقيات خطوة ثقافية وحضارية 
تّتبعهـــا األمم للعمـــل على تطوير مهارات شـــعوبها 
وتغذيـــة ثقافاتهـــم بمزيـــج مختلف مـــن الثقافات 

البشرية المتنوعة.
وبخصوص مشـــاركته لهـــذا العام اختـــار المدهون 
شـــخصية تاريخية عربية بـــارزة كان لها دور كبير 
في عملية التغيير الثقافي بمنطقة الخليج العربي، 

وسيفصح عنه الحقا.
هـــذه  “تأتـــي  مشـــاركته  عـــن  المدهـــون  ويقـــول 
المشـــاركة فرصـــة ثمينـــة لتخليـــد شـــخصية بارزة 

ظلمهـــا التاريـــخ وضاعـــت مامحهـــا بيـــن ســـطور 
األوراق. ففن النحت أبلغ لغة بصرية تعرف الناس 
باألشـــخاص المميزين علـــى مر التاريـــخ، فكم من 
عالم ورجل لهم مســـاهماته عبـــر التاريخ حفظ لنا 
فن النحت ســـيرتهم وعرفنا بهم من خال مرورنا 
فـــي شـــوارع وحدائـــق تجملـــت بتماثيلهـــم.. وكم 
وكـــم من ضـــاع أثرهم وال وجود لهـــم. وأتمنى من 
المســـؤولين االلتفات إلى هذه المســـألة واستغال 
الفـــرص فـــي عمـــل تماثيـــل تذكاريـــة تحفـــظ آثار 

العلماء وتكرمهم للتاريخ والمستقبل”.

هل سيعتزل النجم الكبير دنزل واشنطن من هوليوود؟
نشـــرت مجلـــة National Enquirer تقريـــرًا جديـــدًا تحدثـــت فيه عن 
تخطيط دنزل واشنطن اعتزال العمل في هوليوود، وطبقا لما نشرته 
المجلـــة، فـــإن دنزل ســـأم من حيـــاة األضواء والشـــهرة فـــي هوليوود 

وأصبح مؤخرًا أكثر اهتمامًا بالروحانيات، حتى أنه يقضي جزء كبير 
من وقته في قراءة اإلنجيل وممارســـة األنشـــطة والطقوس الروحية 
في الوقت الحالي، وهو ما جعله يفكر جديا في االبتعاد عن هوليوود 

واعتـــزال التمثيل. ونقل موقع GOSSIP COP عن مصدر مطلع قوله 
إنه ال صحة لما تردد عن تخطيط دنزل واشنطن اعتزال العمل 

في هوليوود في الوقت الحالي.
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صـــرح رئيس مجلـــس إدارة جمعيـــة المحرق التعاونية االســـتهالكية 
محمود محمد سيادي بأن الجمعية وفي إطار تنفيذ قرارات الجمعية 
العموميـــة التي انعقدت يـــوم 26 أبريل الماضي، قـــام مجلس اإلدارة 

بتوزيع األرباح على المساهمين عن السنة المنتهية 2021.
من جهته، أوضح األمين المالي للجمعية صالح محمد العلوي بأن األرباح 
تـــم تحويلها إلى الحســـابات البنكيـــة الخاصة باألعضاء مباشـــرة، وكانت 
بنسبة 5 % من قيمة السهم، وهي خاصة باألعضاء الذين قاموا بتحديث 
بياناتهم، مبينًا بأن ذلك يتم للعام الثاني عشـــر على التوالي، حيث استمر 

توزيع األرباح ابتداًء من العام 2010 على التوالي.

توزيع أرباح “المحرق التعاونية االستهالكية”

“^” تحتضن انطالق “رابطة مجالس طلبة جامعات البحرين”

كلية البحرين الجامعية تستمر في قبول الطلبة للفصل الصيفي القادم

األولى من نوعها... وتهدف لتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة

أكد رؤساء مجالس طلبة جامعات البحرين أهمية إحياء 
روح العمـــل الجماعـــي وتبـــادل الخبـــرات بيـــن المجالس 
الطالبيـــة وتســـليط الضوء علـــى التحديـــات التي تواجه 

المجتمع الشبابي األكاديمي بشكل عام.
جـــاء ذلك خـــالل اجتماع عقده رؤســـاء مجالـــس الطلبة 
مؤخـــًرا في مقر صحيفة “البالد” الســـتعراض عمل رابطة 
ســـميت “رابطة مجالـــس طلبة جامعـــات البحرين”، وهي 
األولـــى من نوعهـــا والتي تهـــدف إلى التالحـــم بين طلبة 
الجامعـــات وتبـــادل األفكار ومشـــاركة مختلف األنشـــطة 

الثقافية والرياضية وغيرها.

وبينوا في االجتماع أن سياسات واستراتيجيات المملكة 
الحكوميـــة تقف جنًبا إلـــى جنب مع الشـــباب، األمر الذي 
ســـاهم في انطالق هـــذه المبادرة التي تحتـــاج لمزيد من 
العمـــل واالســـتمرارية، وكلنا أمل في تحويـــل هذا الحلم 

إلى حقيقة.
حضـــر االجتمـــاع كل من عبدهللا الغضايـــر رئيس مجلس 
طلبـــة جامعة البحريـــن للتكنولوجيا، علـــي التوبالني من 
الجامعـــة األميركية، عبدالرحمن محمد من كلية البحرين 
الجامعية، علي أجور من الجامعة البريطانية، عبدالسالم 
الهرمـــي من الجامعـــة الخليجية، عبدالرحيـــم محمد نور 

مـــن الجامعة العربيـــة المفتوحـــة، رؤى محمد من جامعة 
بوليتكنك، نجالء الحمادي من الجامعة األهلية.

وأكـــد االجتمـــاع أهميـــة عـــدم طـــرح أي موضـــوع يخص 
لوائح الجامعات الداخلية واحترام خصوصياتها، ويكون 
التطرق لألمور العامة والتي تصب في مصلحة الجميع. 
ووجـــه المجتمعـــون شـــكرهم إلـــى صحيفـــة البـــالد علـــى 
اســـتضافتهم، معربيـــن عـــن تقديرهـــم لســـكرتير التحرير 
راشـــد الغائب ورئيـــس الموارد البشـــرية والخدمات منى 
المطلـــق ورئيس قســـم االقتصـــاد محمد الجيوســـي على 

مساندتهم في تنظيم هذه الفعالية.

أعلنـــت كليـــة البحريـــن الجامعيـــة عـــن اســـتمرار 
قبـــول الطلبـــة المحوليـــن مـــن جامعـــات وكليات 
ومعاهـــد داخـــل البحريـــن وخارجهـــا فـــي برامج 
البكالوريـــوس للفصل الدراســـي الصيفي القادم، 
وفتـــح بـــاب القبـــول لجميـــع برامـــج الماجســـتير 

لجميع الطالب. 
وتحـــرص كليـــة البحريـــن الجامعية علـــى تقديم 
أفضـــل أنـــواع التعليم ذي الجـــودة العالية والذي 
يتوافـــق مـــع رؤية مجلس التعليـــم العالي وهيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب في مملكـــة البحرين، 
حيـــث تقوم الجامعـــة بالتطوير الداعم المســـتمر 
لمناهجها بما يتماشـــى مع متطلبات سوق العمل 
ويجعـــل خريجيهـــا قادريـــن على المنافســـة على 

أفضل الوظائف بالقطاعين العام والخاص.

المؤشر العام يّتشح مجّدًدا باللون األحمر

“جي اف اتش” تتصدر تداوالت البورصة بـ 877.5 ألف دينار
واصلت بورصة البحرين تســـجيل خســـائر بانخفاض 
التـــداوالت بنســـبة 1.46 % خالل األســـبوع الماضي، 

ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,894.10.
فـــي  الــــمتداولة  األســـهم والســـندات  وبلغـــت كميـــة 
بورصة البحريــــن خالل األســـبوع الماضي 12 مليوًنا 
و720 ألًفا و560 ســـهًما وســـنًدا بقيمة إجمالية قدرها 
مليونـــان و212 ألًفـــا و403 دنانيـــر، نفذهـــا الوســـطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 369 صفقة. 
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الماضي أسهم 
21 شركــــة، ارتفعت أسعار أســـهم شركتين، في حين 
انخفضت أســـعار أســـهم 12 شـــركة، واحتفظت باقي 
الشـــركات بأســـعار إقفالــــها الســـابق. واســـتحوذ على 
المركـــز األول فـــي تعامالت األســـبوع الماضي قطاع 
المـــال، حيـــث بلغت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة مليوًنا 

و671 ألًفـــا و427 دينـــاًرا أو مـــا نســـبته 75.55 % من 
إجــــمالي قيمة األســـهم الــــمتداولة وبكمية قدرها 11 
مليوًنـــا و709 آالف و430 ســـهًما، تـــم تنفيذهـــا مـــن 
خـــالل 245 صفقة. أما المرتبـــة الثانية فقد كانت من 
نصيـــب قطاع المـــواد األساســـية، حيث بلغـــت قيمة 
أسهمه المتداولة 232 ألًفا و366 ديناًرا بنسبة 10.50 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة في البورصة 
وبكمية قدرها 187 ألًفا و300 ســـهم، تم تنفيذها من 
خـــالل 31 صفقـــة. أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جـــاءت مجموعة جـــي اف اتـــش المالية فـــي المركز 
األول مـــن حيث القيمـــة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 877 
ألًفا و546 ديناًرا وبنسبة 39.66 % من قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرها 7 مالييـــن و778 ألًفا و55 

ســـهًما، تـــم تنفيذها مـــن خالل 85 صفقـــة. وجاء في 
المركز الثاني البنك األهلي المتحد بقيمة قدرها 332 
ألًفا و414 ديناًرا وبنسبة 15.03 % من قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرها 999 ألًفا و806 أســـهم، تم 
تنفيذهـــا من خالل 30 صفقة. وتداول المســـتثمرون 
خالل األســـبوع الماضي على الســـندات المدرجة في 
بورصـــة البحريـــن بقيمة قدرها 60 ألـــف دينار، أي ما 
نســـبته 2.71 % من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية 
المتداولـــة خالل األســـبوع الماضي، فـــي حين بلغت 
الكمية 60 ألف تم تنفيذها من خالل 3 صفقات. وبلغ 
المتوسط اليومي لقيمة األسهم والسندات المتداولة 
ألًفـــا و481 دينـــاًرا، فـــي حيـــن كان المتوســـط   442
اليومي لكمية األسهم والسندات الــــمتداولة مليونين 
و544 ألًفـــا و112 ســـهًما وســـنًدا، أمـــا متوســـط عـــدد 

الصفقات خالل األسبوع الماضي فبلغ 74 صفقة.
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كيس األفكار
كثيًرا ما أجتمع مع شباب ورواد أعمال يتحدثون أمامي عن كثير من األفكار 
بحماســـة، أناقشهم وأعطيهم عصارة تجاربي ونصائحي، بل أصبح متحمسا 
لفكرتهـــم أكثـــر منهـــم، لكن كثيرا ما أنـــدم عندما ألتقي فيهم بعد أشـــهر وأرى 
أنهم لم يحّركوا ســـاكنا، بل أرى بعضهم وقد أرســـل ســـيرته الذاتية باحثا عن 
أي وظيفة، فقررت أن أضع خلف باب مكتبي كيًســـا، وأســـأل رائد العمل: هل 
اتخـــذت خطـــوات علـــى أرض الواقع الختبـــار أو تنفيذ فكرتك؟ فـــإذا قال ال، 

طلبت منه أن يرمي بها في “كيس األفكار”.
إن أحد أكثر األســـئلة التي تطرح مراًرا وتكراًرا هو أيهما أكثر أهمية اإلبداع 
أم العمـــل الجاد؟ وفي الحقيقة أن ريادة األعمال عملية موازنة بين األمرين، 
فالعمـــل الجـــاد وحده مـــن الممكن أن يحقق نتائج غير مهمـــة، كما أن اإلبداع 
يمكـــن أن يولـــد أفكارا عظيمة، لكن ما لـــم تعمل بجد، فلن تصبح هذه األفكار 

حقيقة وستبقى مجرد أفكار إلى األبد.
أغلب الموظفين ورواد األعمال يعملون بما ال يقل عن 8 ســـاعات يومًيا، لكن 
النتائج تأتي مختلفة، فالبعض يفني حياته في نفس الوظيفة إلى أن يتسلم 
شـــهادة شكر مع مكافأة بسيطة للتقاعد، والبعض اآلخر يحقق ما ال يستطيع 
تحقيقه آالف رواد األعمال من مكافآت وامتيازات وعوائد مالية، من ناحية 

أخرى.
يعتقد الكثيرون أن التفكير اإلبداعي شـــيء من الممكن أن يمتلكه الشـــخص 
ا، صحيح أن اإلبـــداع يأتي لبعضنا  أو ال يمتلكـــه، ولكـــن هذا ليس أمـــًرا واقعيًّ
بســـهولة أكبر مـــن اآلخرين، لكن في بعض األحيان يتعلـــق األمر فقط بتدفق 

األفكار واالهتمامات واألولويات.
في شـــركتي، نقوم بما نســـميه أســـبوع “النفضة” أو إعـــادة الترتيب، والفكرة 
منهـــا الحصـــول على وقت فراغ خاٍل مـــن االنقطاع للتركيز في حل مشـــكلة 
واحـــدة معقدة ظهرت مـــن خالل العمليات والخدمات التـــي نقدمها للعمالء، 
فعلـــى ســـبيل المثال واجهنا مشـــكلة في عـــدم تقبل مشـــتركي الدورات على 
منصة تدريب “هب” للعروض المقدمة، وبعد التحليل واالســـتطالع اكتشـــفنا 
أن المشـــكلة الحقيقية هي عدم فهم العروض المقدمة، وبالفعل بعد أســـبوع 
“النفضـــة” وتفكيـــر في حل مشـــكلة فهم العروض فقط دون االنشـــغال ببقية 
المهام، استطعنا الوصول لطريقة توضيحية للعروض عن طريق محاضرات 

مجانية توضح قيمة الدورات والعروض.
لقد ســـاهمت أســـابيع النفضة في بعض أهم ابتكاراتنا، شـــيء مدهش للغاية 
مـــا يمكن لعقلـــك أن يأتي به بمجرد التخلص من مخاوف المشـــاكل اليومية، 
فهذه األســـابيع وفرت للموظفين ذوي الرؤى والخلفيات المختلفة التعلم من 
بعضهم البعض، فاإلبداع ال يأتي من فراغ، قد يكون أسبوًعا كاماًل من العمل 
على حل مشـــكلة بســـيطة يبدو أنه مضيعة للوقت، لكن هذا الوقت يســـاهم 
فـــي وضع حلـــول إبداعيـــة بدال مـــن الحلـــول الســـريعة الترقيعيـــة، فاإلبداع 
يحتـــاج لإللهـــام، واإللهـــام أمر يحـــدث لجميع البشـــر بدون اســـتثناء متى ما 
توافـــرت الظـــروف، فقط امنح نفســـك الوقت والمســـاحة للتفكير، والتحدث 
مـــع األشـــخاص داخل وخارج مجـــال عملك، والقراءة مـــن مجموعة متنوعة 

من الكتب والمقاالت، وستندهش في قدرتك في توليد األفكار اإلبداعية.

رسالة للسلبيين

أكثركـــم لألســـف ال يـــرى عيوبـــه ويعتقد بأنـــه أفضل مـــن الجميع، لـــدي تحدٍّ 
بســـيط من الممكـــن أن يغير طريقة تفكيرك، افتح برنامـــج اليوتيوب وراجع 
آخـــر 10 فيديـــوات شـــاهدتها، ثـــم افتـــح برنامـــج تويتـــر وشـــاهد أول 10 
تغريدات تشاهدها، ثم االنستقرام وشاهد أول 10 منشورات في اإلكسبلور، 
الخوارزميـــات ال تكـــذب، كل ما ظهـــر لك هو ما تغذي عقلك بـــه وهو ما يمنع 
عنك التفكير اإلبداعي والحافز للعمل الجاد، فالمقاطع غير المفيدة واألخبار 

السلبية لن تجعل منك شخًصا ناجًحا.

خليل القاهري

بقية الشركات
39.66%

15.03%

10.50%7.54%

20.69%

6.58%



قال مالكو أول شركة استحواذ 
ذات غرض خاص في أبوظبي، 
إنـــه تـــم إدراج الشـــركة أمـــس 
الجمعة، وجمعـــت 100 مليون 
دوالر )367 مليـــون درهـــم( من 

بيع األسهم.
وأفـــاد بيـــان، بـــأن شـــركة “إيه.

لشـــركة  المملوكـــة  دي.ســـي”، 
)القابضـــة( الحكوميـــة وشـــركة 
ســـتعزز  لالســـتثمار،  شـــيميرا 
األعمـــال القابلة للتوســـع بفرق 
إدارة قويـــة وستســـتحوذ على 

شركة واحدة أو أكثر.
وجرى تداول سهم شركة “إيه.

دي.ســـي”، بســـعر 10.50 درهم 
ارتفاعا من ســـعر الطـــرح البالغ 

10 دراهم.
وقال الرئيس التنفيذي لســـوق 
الماليـــة،  لـــأوراق  أبوظبـــي 

ســـعيد الظاهـــري: “لدينـــا حاليا 
قائمـــة طويلـــة مـــن اإلدراجات 
واالكتتابـــات العامـــة الجديـــدة 
قيـــد التحضير، ونعتـــزم خالل 
األشهر المقبلة طرح المزيد من 
المنتجات والخدمات المبتكرة 

لتعزيز سيولة السوق”.  
وكانـــت هيئـــة األوراق الماليـــة 
والســـلع في اإلمـــارات، وافقت 
فـــي ينايـــر الماضي علـــى إطار 
تنظيمي لشـــركات االســـتحواذ 
الخاصـــة،  األغـــراض  ذات 

والمعروفة أكثر باسم )سباك(.
وتجمع تلك الشـــركات األموال 
لالستحواذ على شركة خاصة؛ 
بغرض الطرح العام، مما يسمح 
فـــي  أكبـــر  بســـرعة  بإدراجهـــا 
أســـواق األسهم مقارنة بالطرح 

العام األولي التقليدي.

إدراج أول شـركـة استحــواذ 
ذات غــرض خـاص بــأبــوظبــي

قــال الخبيــر االقتصــادي أكبــر جعفــري فــي حديــث مــع “البــاد االقتصــادي” 
إلــى أن التّوجــه الحكومــي اليــوم يقــوم علــى اســتقالية المراكــز والعيــادات 
المحليــة علــى  الوحــدات الصحيــة  مــع اعتمــاد  الحكوميــة،  والمستشــفيات 

التشغيل الذاتي واعتبار هذه الوحدات كيانا كاما.

العربيـــة  المملكـــة  خطـــوة  واعتبـــر 
الوحـــدات  بخصخصـــة  الســـعودية 
خطـــوة  فيهـــا  والعامـــة  الحكوميـــة 
استباقية ونوعية، مستدركًا أن مملكة 
البحريـــن ال تـــزال تعتمد علـــى نظرية 
التشـــغيل الذاتي ما قبـــل الخصخصة 
والتـــي تعتبر ذكية مـــع وجود التأمين 
الصحي؛ كونه مكّمال لفكرة التشغيل.

وأشار الخبير االقتصادي إلى ضرورة 

مراقبـــة عملية الخصخصـــة الحاصلة 
فـــي الســـعودية الشـــقيقة والتـــي قـــد 
تســـتغرق من 5 إلى 7 ســـنوات ورصد  
أبـــرز المســـتجدات والنتائـــج المترتبة 

على هذه الخطوة الفريدة.
هـــذه  توافـــق  عـــدم  ســـبب  وحـــول 
الخطوة محلًيا، فقد علل جعفري ذلك 
إلـــى وجـــود التأميـــن الصحـــي، حيث 
إذا تم فتح المجال أمام المســـتثمرين 

من الخـــارج والداخل لبناء وتشـــغيل 
والحكوميـــة  العامـــة  المستشـــفيات 

فـــي البحريـــن، فقـــد يقع الضـــرر على 
المواطـــن، وفّضل عـــدم إدخال عنصر 
هـــذا  كـــون  االســـتثمار  فـــي  الصحـــة 
العنصر إنســـاني، كما نـــّوه الى أن نهج 
مملكة البحرين المتبع في هذا المجال 
متـــوازن وأكثـــر فعالية ويتناســـب مع 
لـــكل  أن  مؤكـــًدا  المحليـــة،  الظـــروف 
دولـــة سياســـتها الخاصـــة والمرتبطة 
بهـــا والتي تعمل من خاللها وسياســـة 
الـــدول األخرى  المتعلقـــة بخصخصة 
الوحـــدات العامـــة والحكوميـــة قـــد ال 
الوقـــت  البحريـــن فـــي  تتماشـــى مـــع 

الراهن.
وبشأن موضوع التأمين الصحي قال 
الخبيـــر االقتصادي إنـــه وصل لمرحلة 

نهائيـــة متقدمـــة ومـــن المقـــرر دخوله 
حّيـــز التنفيـــذ لفئـــة األجانـــب خـــالل 
يوليو المقبل وللمواطنين خالل نهاية 

العام الجاري.
الســـعودية،  الصحـــة  وزارة  أن  يذكـــر 
أعلنـــت مؤخـــرا بالتعـــاون مـــع المركز 
الوطنـــي للتخصيص عـــن بدء مرحلة 
إبداء الرغبات لمشروع تصميم وبناء 
للعامليـــن  اإلقامـــة  مرافـــق  وتشـــغيل 

بمستشفى اإليمان بالرياض.
وتهـــدف الـــوزارة من طرح المشـــروع 
إلى اختيار مطور من القطاع الخاص 
إلنشـــاء 564 وحـــدة ســـكنية إضافية 
متنوعـــة مـــع 280 موقفـــًا للســـيارات. 
ومـــن المقّرر أن يتم تشـــغيل المنشـــأة 

لمدة 25 عامًا شـــاملة فتـــرة التصميم 
والبناء البالغة عامين. 

ويهدف المشـــروع إلى المســـاهمة في 
تحقيـــق هـــدف رئيس لرؤيـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030، مـــن خالل 
زيـــادة مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 

قطاع الرعاية الصحية.
ودعت الوزارة المطورين والمشـــغلين 
المحلييـــن والدوليين من ذوي الخبرة 
فـــي مجال الرعايـــة الصحية لالطالع 
علـــى وثيقة إبـــداء الرغبات من خالل 
زيـــارة موقع وزارة الصحـــة أو المركز 
الوطني للتخصيص، علمًا بأن الموعد 
النهائـــي لتقديـــم إبـــداء الرغبـــات هـــو 

الخامس من يونيو المقبل.

خصخصة المستشفيات الحكومية “غير قابلة للتطبيق” بالبحرين
نهج المملكة المتبع متوازن وأكثر فعالية.. جعفري:

أكبر جعفري

130 مليون طن إنتاج روسيا من الحبوب في 2022
منها 87 مليون طن من القمح

قـــال وزير الزراعة الروســـي إن روســـيا، 
إحـــدى أكبر مصـــدري القمح فـــي العالم، 
ســـتتيح 50 مليـــون طـــن مـــن الحبـــوب 
للتصديـــر في موســـم التصديـــر الجديد 
من بين يونيـــو ويوليو، ارتفاعا من أكثر 

من 37 مليون طن في الموسم الحالي.
وتتنافس روســـيا مع االتحـــاد األوروبي 
األوســـط  الشـــرق  لتزويـــد  وأوكرانيـــا 
وإفريقيـــا بالقمـــح. وتواصـــل التصديـــر 
علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات المتعلقـــة 
والمدفوعـــات  اللوجســـتية  بالخدمـــات 
الناجمـــة عـــن العقوبـــات الغربيـــة علـــى 
موسكو بشأن ما تسميه روسيا “عمليتها 

العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.
وقال الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
في وقت سابق في مايو انه من المتوقع 
أن تحصـــد روســـيا 130 مليـــون طن من 
الحبـــوب في العـــام 2022، بمـــا في ذلك 

87 مليون طن من القمح.
وقـــال ديمتـــري باتروشـــيف فـــي مؤتمر 
“محصـــول  الجمعـــة  أمـــس  للحبـــوب 
الحبوب لعـــام 2022 قد يتجاوز بشـــكل 
كبير مســـتوى العـــام الماضي ويصل إلى 
الكمية التـــي ذكرها الرئيس في خطابه، 

ويقترب في الواقع من الحد األقصى”.
وأنتجت روسيا محصول حبوب قياسًيا 
بلـــغ 133.5 مليون طـــن في العام 2020، 
بما في ذلك 85.9 مليون طن من القمح. 

كان المحصول أصغر في العام 2021.

باتروشـــيف إن روســـيا صـــدرت  وقـــال 
أكثـــر مـــن 35 مليـــون طـــن مـــن الحبوب 
مـــن بينهـــا 28.5 مليـــون طن مـــن القمح 
هذا الموسم. ولم يذكر تقديرا لصادرات 

القمح في الموسم الجديد.
ولـــدى روســـيا قانـــون جديد يســـمح لها 
المحليـــة  الشـــركات  علـــى  بالســـيطرة 

للشركات الغربية التي قررت المغادرة.
وغـــادرت الشـــركات األجنبيـــة بمـــا فـــي 
ذلـــك ســـتاربكس وماكدونالـــدز الســـوق 
بعـــد أن أرســـلت موســـكو آالف الجنـــود 
إلـــى أوكرانيا في 24 فبرايـــر. ومع ذلك، 
يواصل بعـــض تجار الحبـــوب العالميين 

مثل Viterra العمل في روسيا.
وردا علـــى ســـؤال عـــن موقـــف موســـكو 
مـــن الشـــركات األجنبيـــة، التـــي ال تـــزال 

الروســـي،  الحبـــوب  قطـــاع  فـــي  تعمـــل 
تريدهـــا  موســـكو  إن  باتروشـــيف  قـــال 

وستدعمها.
واســـتمرت صـــادرات الحبـــوب والســـلع 
األخـــرى مـــن روســـيا وســـط نقـــص فـــي 
الســـفن، حيث توقف العديـــد من مالكي 
الســـفن الكبيـــرة عـــن العمـــل مع الســـوق 

وسط العقوبات الغربية.
تجـــري  وزارتـــه  إن  باتروشـــيف  وقـــال 
محادثات مع شركة بناء السفن المتحدة 
الحكوميـــة بشـــأن بنـــاء ســـفن لتصديـــر 

الحبوب لمعالجة النقص.
وكانت صادرات الحبوب من روســـيا قد 
وصلت منذ بداية العام الزراعي الحالي، 
الـــذي ينتهـــي فـــي يونيـــو 2022، وحتى 
مســـتوى  إلـــى  الماضـــي  مـــارس  نهايـــة 

34.7 مليـــون طن، حســـب رئيس اتحاد 
الحبوب الروسي أركادي زلوشفسك.

وأفـــاد المســـؤول الروســـي بـــأن حصـــة 
صـــادرات القمـــح مـــن إجمالي صـــادرات 

الحبوب بلغت 30.3 مليون طن.
وقال زلوشفســـك: “صدرنـــا 34.7 مليون 
 27 بيانـــات  وهـــذه  الحبـــوب  مـــن  طـــن 

مارس الجاري، منها 30.3 طن قمح”.
وأعلنـــت الحكومة الروســـية في مارس 
لتصديـــر  مؤقـــت  حظـــر  عـــن  الماضـــي 
الحبـــوب إلـــى دول االتحـــاد االقتصادي 
األوراســـي حتـــى الــــ31 مـــن أغســـطس 

المقبل.
وتعـــد روســـيا أكبـــر مصـــدر للقمـــح فـــي 
العالـــم، وبلغت صادرات القمح في العام 

2020 - 2021 نحو 37 مليون طن.
موقفهـــا  الخميـــس،  روســـيا  وجـــددت 
الرافض التهامات الغرب بوقف صادرات 
الحبوب من الموانئ األوكرانية، محملة 
الـــدول األوروبيـــة والواليـــات المتحـــدة 
مسؤولية التسبب بتلك المشكلة؛ بسبب 
آالف العقوبات التي فرضت على البالد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بيســـكوف، فـــي مؤتمـــر عبـــر الهاتف مع 
الصحافييـــن “ال نقبل بشـــكل قاطع هذه 
االتهامات، بل على العكس نحمل الدول 
الغربية مســـؤولية اتخاذ إجراءات أدت 

إلى ذلك”.
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مروة أحمد

أكــد رئيــس شــركة اليعقــوب للســفريات، عبدالمنعــم اليعقــوب أن البحريــن تمتلك 
مقومات ســياحية لتكون وجهة ســياحية لعشــاق رياضة ركوب الخيل التي تعتبر 

من أجمل وأرقى الرياضات العالمية.

أصبحـــت  “الرياضـــة  اليعقـــوب:  وقـــال 
ـــا فـــي الترويـــج وجـــذب  عنصـــًرا حيويًّ
الســـياح وتنشـــيط القطاعات السياحية، 
إقامـــة  تجربـــة  البحريـــن  فـــي  ولدينـــا 
رياضة الفورموال 1، عندما تقام ينتعش 
الســـياحية  القطاعـــات  وكل  االقتصـــاد 

تنشط بكامل طاقتها”.
وتابع “يمكـــن للبحرين أن تفعلها وتكون 
وجهـــة ســـياحية لعشـــاق رياضـــة ركوب 
تحتيـــة  بنيـــة  بتهيئـــة  وذلـــك  الخيـــل 
للمسابقات الشعبية والتي تمنح الفرصة 

للسياح للمشاركة فيها طوال العام”. 
وقـــال: “الســـائح عندمـــا يســـافر إلى بلد 
ويصل إلى المطار ثم يحجز في الفندق، 
يحتاج إلـــى برنامج لقضـــاء وقت ممتع 
بأفضـــل صـــورة ممكنـــة، والمطلوب من 
الجميـــع زيادة هـــذه البرامج، وأعتقد إن 
إضافـــة برنامج رياضة الخيول ســـيعزز 
البرامج التي توفر للسائح فرصة قضاء 

أوقات سعيدة وجميلة”.
الســـياحية عندمـــا  القطاعـــات  أن  ورأى 
ترى العوائد اإليجابية لســـياحة الخيول 

ســـتدعم هذه الرياضة وســـتقدم حوافز 
ألنها جـــزء من خدمـــة عمالئـــا، فالفندق 
زبائنـــه  يـــرى  عندمـــا  ســـعيًدا  ســـيكون 
الســـياح يقضـــون أوقـــات ممتعـــة داخل 

البحرين.
ولفت: “البحريـــن لديها مقومات صناعة 
ســـياحة الخيول، فعلى مســـتوى النخبة 
نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق  هنـــاك 
الخيـــل، وعلى المســـتوى الشـــعبي هناك 
اســـطبالت األهالـــي”، معربـــا عن شـــكره 
العميق لرئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
على تطور رياضة الخيل في البحرين. 

وأضـــاف “هنـــاك اســـطبالت فـــي الـــزالق 
بالقـــرب من مضمار القدرة، وهذا شـــيء 
رائـــع لخدمـــة الســـياح الذيـــن يتنزهـــون 
فـــي المناطـــق القريبة منهـــا، ولكن هناك 
حاجـــة إلـــى إقامة مشـــروط اســـطبالت 
فـــي منطقة قـــرى البديـــع ألن أكثر هواة 
الخيول واســـطبالت األهالـــي متواجدة 
الذيـــن  الســـياح  مـــن  وقريبـــة  هنـــاك، 

يتمركزون في العاصمة والشمالية”. 
وأكد أن التكامل األهلي في دعم خطط 
الجهات الحكومية يلعب دوًرا كبيًرا في 
جعل البحرين واجهة ســـياحية إقليمية 
التأثيـــر  عوامـــل  أكبـــر  أن  إذ  عالميـــة، 
النفســـي لعودة الســـياح لزيارة البحرين 
مـــرة ثانيـــة وثالثـــة هـــو بقضـــاء أوقات 
جميلـــة وســـعيدة مع األهـــل واألصدقاء 
وهـــذه األوقات يمكـــن صناعتها بحيوية 
األنشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة 
واالختالط بالمجتمع، بما يعزز شعورهم 

باأللفة كما لو أنهم في وطنهم األم.
الخيـــول  رياضـــة  إن  “أعتقـــد  وقـــال: 

علـــى  قـــادرة  الشـــعبية  والمســـابقات 
صنـــع قصـــص جميلة للســـياح وأســـرهم 
وأصدقائهم، وبالتالي يصبحون ســـفراء 
للترويج للســـياحة في البحرين عبر نقل 
عنـــد  الجميلـــة  انطباعاتهـــم وقصصهـــم 

عودتهم إلى بالدنهم”.
االختـــالط  يحبـــون  “الســـياح  وأضـــاف 
بالشـــعوب التي يســـافرون إليها، وشعب 
واالنفتـــاح  بالتســـامح  يتميـــز  البحريـــن 
وهـــذه  الحميـــدة،  واألخـــالق  والطيبـــة 
الميـــزة تزيد من نجاح ســـياحة الخيول 
في البحرين، فالســـائح ســـيركب الخيل 

وينافـــس بحرينييـــن مـــن أبنـــاء القـــرى 
والمدن وســـيتعرف علـــى أصدقاء جدد 
ويقضي أوقات ممتعة وذكريات جميلة 

تبقى في الذاكرة طوال حياته”.
ورأى أن مقومات جعل البحرين واجهة 
لرياضـــة الخيول بطابع شـــعبي متوفرة، 
إال أن هنـــاك حاجـــة لتوفيـــر أراض فـــي 
منطقـــة قرى البديـــع من قبـــل الحكومة 
وتؤجرهـــا علـــى مســـتثمرين أو أهالـــي 
إلقامة اســـطبالت ومضمار سباق شعبي 

راق. 
وقال: “المســـتثمر يمكن أن يضخ أمواالً 

لبنـــاء اســـطبل علـــى مواصفـــات عاليـــة 
إيجـــار األرض طويلـــة  فتـــرة  كانـــت  إذ 
لتعويـــض التكاليـــف التـــي ضخهـــا فـــي 
فتـــرة  كانـــت  إذا  أمـــا  البنـــاء،  عمليـــات 
غيـــر  فمـــن  ســـنتين،  أو  ســـنة  االيجـــار 
المعقول أن يضخ المستثمر مبالغ كبيرة 

لبناء اسطبل بالمواصفات العالية”.
وأضاف “أعتقد إن الحل هو أن تخصص 
إلـــى أراض  الحكومـــة منطقـــة مقســـمة 
وتؤجرها على أصحاب االسطبالت على 
غرار المناطق الصناعية التي تؤجر على 
المســـتثمرين لبنـــاء مصانـــع، وتســـتفيد 
لخزينـــة  مباشـــرة  إيـــرادات  الحكومـــة 
المملكة وتضمن تدفقات نقدية مستمرة 
للصالـــح العام، وفي نفـــس الوقت تدعم 
القطاع السياح من خالل سياحة ركوب 

الخيول”.
تحتيـــة  بنيـــة  بنـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمســـابقات  الخيـــل  ركـــوب  لرياضـــة 
الشـــعبية طوال العام، ســـيجذب السياح 
أصحـــاب  أن  البحريـــن، خصوصـــا  إلـــى 
االســـطبالت لديهـــم عالقات واســـعة مع 
اســـطبالت فـــي دول الخليـــج وغيرهـــا، 
يمكن دعوتهم للمشاركة في المسابقات، 
وتحتضـــن البحريـــن مســـابقات شـــعبية 
خليجيـــة ومن ثم توســـيعها لتكون على 

مستوى أكبر.

البحرين تمتلك مقومات سياحية لتكون وجهة عشاق رياضة ركوب الخيل
أصبحت عنصًرا حيويًّا في الترويج والجذب السياحي

عبدالمنعم اليعقوب

حسن عبدالنبي
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“وي جيانجون” مالك شركة السيارات الصينية 
الريفية  الخلفية  ذو  مـــوتـــورز”  وول  “جــريــت 
الرائدة  العالمة  عن  مسؤوالً  كان  والعسكرية، 
لمدة 30 عامًا، وهو زعيم صناعة السيارات في 

الصين بحسب المراقبين.
العام  في  موتور  وول  جريت  شركة  تأسست 
بمقاطعة  بــاوديــنــغ  مدينة  فــي  ومقرها   1984
“Hebei”، وتم إدراجها في بورصة هونغ كونغ 
أول  وهــي   ،2003 الــعــام  فــي  المالية  ــــأوراق  ل
شركة سيارات خاصة في الصين يتم إدراجها 
في سوق “H-share” في هونغ كونغ، في وقت 
الحق وتحديدًا في 2011، حققت إدراج األسهم 

.”laitimes“ بحسب موقع A المحلية العليا
يقع المقر الرئيسي لشركة “جريت وول موتور” 
6 كــيــلــومــتــرات مــن شــمــال الصين،  بــعــد  عــلــى 
قرية  فــي  جيانجون”  “وي  رأس  مسقط  وهــو 
اســتــولــى وي   1990 الـــعـــام  فـــي  شــيــتــشــوانــغ. 
جيانجون ألول مرة على “جريت وول موتورز”، 
ومبيعاتها  للسيارات،  لتجميع  أعمالها  وســط 
التي تصل إلى 10 ماليين يوان في العام 1994، 
اشترطت الدولة أن يتم إدارة إنتاج السيارات 
جريت  تحصل  ولم  الكتالوج”،  “نظام  بواسطة 
وأصبحت  اإلنتاج  على مؤهالت  موتورز  وول 

ذات مرة “سوداء” في الالئحة!
في العام 1999 أصبح ملك الشاحنات الصغيرة، 
وفي نظر الحكومة المحلية مجّرد مشروع بلدة 
يمكن  ال  صغيرة  شاحنات  فقط  تنتج  صغير 
ذلك  في  للدولة  المملوكة  بالشركات  مقارنتها 
كبيرًا  اهتمامًا  توِل  لم  الحال  الوقت، وبطبيعة 

لها.
نجاحًا  الرباعي  الدفع  ســيــارات  حققت  اليوم 
كبيرًا حول العالم، والتزال سيارات الركاب هي 
جيانجون“،  و“وي  مــوتــورز  وول  جريت  قلب 
وفــي الــوقــت الــحــاضــر قــدمــت الــشــركــة عالمة 
للطاقة  جــديــدة  تجارية  عالمة  وهــي  “أويــلــر”، 

تدخل المنافسة بقوة.
في 24 أبريل 2022، أعلنت جريت وول موتور 
عن تقريرها المالي للربع األول، وحققت الشركة 
إيرادات إجمالية بلغت 33.619 مليار يوان في 
الربع األول، بزيادة قدرها 8.04 % على أساس 
1.634 مليار يوان،  سنوي، وصافي ربح قدره 
أساس  على   %  0.34 قــدره  طفيف  بانخفاض 
الصافية  غير  األربــاح  باستثناء صافي  سنوي؛ 
على   %  2.41 بانخفاض   ،  %  13.03 بنسبة 
أساس سنوي، سجلت نموًا سلبيًا ألربعة أرباع 

متتالية.
 800 بقيمة  حكومية  إعــانــات  الــشــركــة  تلقت 
ــوان مــن اإليــــــرادات، وكــانــت حــوافــز  مــلــيــون يـ
مليون   200 وداي  شانغراو  لشركتي  التسوية 
انخفاض  من  الرغم  على  التوالي،  على  يــوان 
ــاح جــريــت وول مــوتــور فــي الــربــع  ــ صــافــي أرب

األول، إال أنها تضاءلت مقارنة بالماضي.
فــي بــدايــة الــعــام 2022، حـــددت جــريــت وول 
موتور هدفًا للمبيعات السنوية قدره 1.9 مليون 
وحدة، ولكن تم تحقيق 15 % فقط من الهدف 
بلغت  العامة،  للبيانات  ووفقًا  األول،  الربع  في 
  2021 العام  في  موتور  وول  جريت  مبيعات 
حوالي 1.28 مليون وحدة، بزيادة قدرها 15.2 
المبيعات  وتــجــاوزت  ســنــوي،  أســـاس  على   %
من  متتالية  سنوات  ست  لمدة  وحــدة  مليون 
بينها، ووصلت مبيعات نماذج الطاقة الجديدة 
إلى 127000 وحدة، وهو ما يمثل 10.7 % من 

إجمالي المبيعات، وهو رقم قياسي. 
التشغيلي  الدخل  ارتفع   ،2021 للعام  وبالنسبة 

 32 بنسبة  مــوتــور  وول  جــريــت  لشركة 
 136.3 % على أساس سنوي إلى 

ــوان، وارتــفــع صافي  ــ مــلــيــار ي

سنوي  أســاس  على   %  26.45 بنسبة  أرباحها 
العام  مع  وبالمقارنة  يــوان.  مليار   6.781 إلــى 
2020، ارتفع نمو الدخل التشغيلي للشركة، لكن 
معدل نمو صافي الربح تباطأ. في الربع الثالث 
من العام 2021 ، انخفض صافي أرباح جريت 
الرابع  الربع  ، وفي   % 1.7 بنسبة  موتور  وول 
على   %  33.8 بنسبة  الربح  صافي  انخفض   ،

أساس سنوي.
إن  الصلة  ذات  البحثية  الــمــؤســســات  وقــالــت 
سبب االنخفاض في صافي أرباح جريت وول 
موتورز هو أن التكاليف المتعلقة بارتفاع أسعار 
المواد الخام، والتعويض عن فرض رسوم على 
أويــلــر، ورســوم  حــقــوق ومــصــالــح مستخدمي 

حوافز األسهم.
لــيــس مـــن الــصــعــب أن نــــرى أنــــه فـــي الــعــام 
اتباع  فــي  مــوتــورز  وول  جريت  بــدأت   ،2021
إســتــراتــيــجــيــة “إنـــجـــاب الــمــزيــد مـــن األطــفــال 
 Great Wall“ الــعــالمــات:  وتــقــديــم  ــقــتــال”،  وال
 ”WEY”و  ”Euler”و  ”Haval”و  ”Pickup
للصالونات  الــتــجــاريــة  ــعــالمــات  وال  ”Tank”و
Honeycomb En- الطاقة  بطاريات  “وشركة 
 ”Intelligent Driving Company”و  ”ergy

أصدرت  االستثمار،  زيــادة  أجل  ومن  وغيرها. 
جريت وول موتور أيضًا ما مجموعه 3.5 مليار 
للتحويل في يونيو  القابلة  السندات  يوان من 
2021، والتي تم إدراجها في بورصة شنغهاي 

في يوليو.
المشترك  التطوير  أن  إلى  “وي جيانجون”  دعا 
العام  والتخطيط  التجارية،  العالمات  متعدد 
وصناعة  التعديل،  وإدارة  الصناعية  للسلسلة 
التغيير، وجريت وول  السيارات في فترة من 
العالي  النمو  أيضًا في مرحلة من  موتورز هي 
وتقديم  ذلــك،  مع  بالتوازي  العالية  والمخاطر 
التغيير الداخلي، وبشرت بتغيير اإلدارة ويمكن 
أن تبرز جولة جديدة من التغييرات الصناعية 
عامًا،   30 على مدى  موتورز.  في جريت وول 
انضم مزيج اإلدارة المكون من “وي جيانجون” 
و”وانغ فنغ ينغ” إلى القوى إلنشاء “إمبراطورية 
موتورز  لشركة جريت وول  سيارات” سمحت 
بــلــدة رقــيــقــة إلــى  بالنمو مــن شــركــة ســيــارات 
واحدة من رؤساء شركات السيارات الصينية.

في العام 2022، تغيرت عالمة “أفضل شريك”، 
الــمــاضــي، أصــدرت  يناير   24 يــوم  مــســاء  ففي 
إدارة  بــأن مجلس  إعــالنــًا  مــوتــور  جريت وول 
الشركة تلقى تقرير استقالة مكتوب من نائب 
الشركة، والمدير  إدارة  رئيس مجلس 
ــمــديــر  ــغ يـــنـــغ، وال ــام وانـــــغ فــن ــعـ الـ
ومن  تشيجوا،  يــانــغ  التنفيذي 
ينغ  فنغ  وانــغ  تقدمت  بينهم 
بــطــلــب لـــالســـتـــقـــالـــة مــن 

منصب المدير التنفيذي 

لجنة  وعــضــو  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  ــائــب  ون
للشركة  المستدامة  والتنمية  اإلستراتيجية 
بسبب احتياجات العمل، وستستمر في العمل 
كمدير عام للشركة. تقدم يانغ تشيجوان بطلب 
للشركة  تنفيذي  كمدير  منصبه  من  لالستقالة 
ــيــوم نــفــســه بــســبــب احــتــيــاجــات الــعــمــل،  فــي ال
العام  الــمــديــر  كمساعد  العمل  فــي  وسيستمر 
الشركة،  في  اإلنتاج  تكنولوجيا  تطوير  لمركز 
ومن بين هذه اإلعالنات، ذكر اإلعالن أيضًا أن 
تشاو  رشح  موتور  وول  جريت  إدارة  مجلس 
قوه تشينغ ولي هونغ شو كمرشحين لمنصب 

المديرين التنفيذيين لمجلس اإلدارة السابع.
ولد تشاو قوه تشينغ  العامة،  للمعلومات  وفقًا 
ــى جــريــت وول  إلـ 1978، وانــضــم  الــعــام  فــي 
نائب  منصب  وشغل   ،2000 العام  في  موتورز 
منذ  موتورز  وول  جريت  لشركة  العام  المدير 
العام  فــي  شــو  هــونــغ  لــي  وُولـــد   .2010 يونيو 
1984، وانضم إلى جريت وول موتور في العام 
2007 كمدير مالي لشركة جريت وول موتورز.

كما أخبرت جريت وول موتورز وسائل اإلعالم 
للمديرين، ولن يتم  علنًا أن هذا تغيير طبيعي 
وانغ  دخــل،  لقد  عنها،  المسؤول  العمل  تعديل 
لسنوات  شراكة  في  جيانجون،  ووي  فنغينغ، 
عديدة، بحيث تحولت جريت وول موتورز من 
بمقاطعة  باودينغ  في  محلية  ســيــارات  شركة 

إلى  اإلفــالس،  وشــك  على  التي هي   ،”Hebei“
سيارات  مبيعات  بقمة  فــازت  ســيــارات  شركة 
الدفع الرباعي لسنوات متتالية، من الشاحنات 
ــارات الــدفــع الــربــاعــي. بغض  ــيـ الــصــغــيــرة وسـ
النظر عن كيفية تعريف سيارات “سور الصين 
العظيم” في الداخل، في نظر العالم الخارجي، 
الثاني في  “الشخص  تعادل  ينغ  فإن وانغ فنغ 
القيادة” لشركة جريت وول موتورز، وهي أيضًا 
في  الصينية.  السيارات  لشركات  نادرة  رئيسة 
العام 1991 في سن الـ21، انضمت وانغ فنغ ينغ 
إلى جريت وول موتورز، وكان وي جيانجون 
يبلغ من العمر 26 عامًا في ذلك الوقت. في ما 
يزيد قليالً على عامين من العمل، تمت ترقية 
للمبيعات، وفي  العام  المدير  إلى  وانغ فنغ ينغ 
العام 1996 طورت جريت وول موتورز الجيل 
األول من شاحنة البيك آب جريت وول )دير( 

ودخلت المنافسة.
للتعلم من شركات  الفريق  قادت وانغ فنغ ينغ 
األجـــهـــزة الــمــنــزلــيــة ألهــمــيــة لــلــتــدفــق الــنــقــدي، 
بتغيير  قــامــت  حيث  مهمة،  بخطوة  وقــامــت 
“نظام الوكالة” األصلي إلى “نظام التوزيع”، كما 
تم تنفيذ جميع السيارات “الدفع أوالً ثم البدء”، 
مما قلل من مخاطر تحصيل المدفوعات لشركة 
وال  جــريــت  لقد صمم  مــوتــورز،  جــريــت وول 
التصميم  لكن  “التخصص”،  طريق  اتخاذ  على 
مارس دائمًا “التقليد”! في غضون عامين فقط، 
فازت شاحنة “Great Wall” الصغيرة بمبيعات 
الشاحنات الصغيرة ألول مرة في العام 1998. 
شكلت    2006 ــعــام  ال إلـــى   2001 ــعــام  ال ومـــن 
من  منتج  نمط  تدريجيًا  آب  البيك  شاحنات 

التجميع العالي والمنخفض.
آب  البيك  شاحنة  نموذج  الحاضر،  الوقت  في 
من  والعشرات   ”Great“ Wall في   ”Fengjun“
من  تغطي  الحاليتان  والسلسلتان  الــنــمــاذج، 
قطاعات  إلى  والعملية  االقتصادية  القطاعات 
قطاعات  مــن  وغيرها  الراقية  الذكية  الــســوق 
السوق، ثم تم إصدارها أيضًا العالمة التجارية 
“Great Wall Cannon”، هي أيضًا منتج ناجح 
 ”Great Wall Pickup“ شاحنة  تتمتع  واليوم 
السوق  مــجــاالت  جميع  تغطية  على  بــالــقــدرة 
 Great“ شــاحــنــات  تصدير  وتــم  الــعــالــم،  حــول 
Wall” الصغيرة إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة 

مثل أستراليا وإيطاليا.
موتورز  وول  جريت  دخلت   ،2002 العام  في 
أول  الرباعي وحدها، مع  الدفع  مسار سيارات 
طراز “سايفو”، وكانت تتمتع السيارة الجديدة 
بمظهر جيد، مما تسبب في الكثير من الضجة 
ــوقــت، مما كسر نمط  ال الــســوق فــي ذلــك  فــي 
نموذج “SUV” المشترك بسعر حوالي 200000 
Sef-“ 2003، فاز حجم مبيعات  يوان. في العام
fer” بالمراكز الثالثة األولى في سوق سيارات 
تم   2003 الــعــام  فــي  الوطنية.  الرباعي  الــدفــع 
كونغ  هــونــغ  فــي  مــوتــورز  جــريــت وول  إدراج 
 ،”Great Wall Motors“ تطوير  طــريــق  على 
واســتــمــرت بــتــقــديــم الــعــديــد مـــن الــمــوديــالت 

المتنوعة.
حوالي العام 2010 بدأت جريت وول موتورز 
إنـــجـــازات صــغــيــرة تــدريــجــيــًا في  فــي تحقيق 
الدفع  وســيــارات  الصغيرة  الشاحنات  مــجــال 
ــغ فنغ  ــ ــت وان ــذا الـــوقـــت، دعـ الــربــاعــي. فــي هـ
ينغ إلــى دخـــول الــســيــارة وبـــدأ فــي إقــنــاع وي 
السائد.  الــســيــارات  ســوق  باختبار  جيانجون 
ســيــارات،  مــوتــورز  جــريــت وول  لــم تصنع  إذا 
وول  جريت  أن  سيعتقد  الخارجي  العالم  فإن 
موتورز هي شركة سيارات هامشية وال تدخل 
التيار السائد. استمع وي جيانجون إلى اقتراح 

وانغ فنغينغ وبدأ أعمال السيارات.

“جريت وول موتورز” من شركة صغيرة إلى واحدة من أكبر العالمات الصينية
زعيم صناعة السيارات “وي جيانجون” جعلها ضمن أقوى 10 شركات مدرجة

وي جيانجو
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السبت
جورنـــال 28 مايو 2022 - 27 شوال 1443  ســـتريت  وول  صحيفـــة  ذكـــرت 

صغيـــرة  أوروبيـــة  شـــركات  أن  األميركيـــة، 
تشـــتري النفط الروسي بأسعار زهيدة تحت 
غطـــاء عقـــود طويلـــة األجـــل، وتبيعـــه فـــي 

األسواق.
وقالت الصحيفة إن تلك الشـــركات تســـتغل 
النفـــط  وتشـــتري  العقوبـــات  فـــي  ثغـــرات 

الروسي.
يأتي ذلك في وقت اليزال االتحاد األوروبي 
يتجـــادل فيه مـــع المجر بشـــأن خطط لحظر 
واردات النفـــط من روســـيا، ثاني أكبر مصدر 

للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.
وكان وزير االقتصاد األلماني روبرت هابيك، 
االتحـــاد  دول  إن  الماضـــي،  الثالثـــاء  قـــال 

ســـتوافق علـــى األرجـــح علـــى حظـــر النفـــط 
الروسي “في غضون أيام”.

لكـــن هابيك حـــذر في مقابلة مـــع محطة “زد 
دي إف” التلفزيونيـــة قبل يوم، من أن حظرا 
الكرمليـــن ألن  تلقائـــي  بشـــكل  يضعـــف  لـــن 
األســـعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من 
اإليرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

شركات أوروبية تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة وتبيعه باألسواق

البحرين سباقة في قضايا التنمية المستدامة
المملكة قدمت أول تقرير طوعي لتحقيق أهداف األلفية

أشــاد مستشــار الشــؤون الدوليــة واإلســتراتيجية وعضــو لجنــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة د. فيصــل عبدالقادر فــي تصريح خاص لـــ ”البالد 
االقتصادي” باهتمام مملكة البحرين على كل المســتويات، وخاصة بقضايا التنمية المســتدامة، ومســاعيها في تحقيق التزامها بالتعاون والتنسيق مع 

المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

أوائـــل  مـــن  “المملكـــة  وأوضـــح عبدالقـــادر 
الـــدول فـــي المنطقـــه التـــي قدمـــت تقريرا 
طوعيا إلـــى المنتدى رفيع المســـتوي التابع 
للمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي التابـــع 
لألمـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك، وذلـــك في 
يوليـــو 2018 ، والـــذي كان ترجمـــة فعليـــة 
لذلـــك االلتزام لمـــا تضمنه ذلـــك التقرير من 
منجـــزات وإســـهامات فـــي طريـــق تحقيـــق 
المســـتدامة.  للتنميـــة  الدوليـــة  األجنـــدة 

وأعـــرب عبدالقـــادر عـــن تقديـــره للمبادرات 
والبرامـــج التي تقدمت بها صحيفة “البالد” 

في شأن المسؤولية المجتمعية.
القانونـــي  المستشـــار  أدلـــى  جانبـــه،  ومـــن 
د. عبدالقـــادر ورســـمه بتصريـــح لــــ ”البـــالد 
االقتصادي” شـــدد فيه على أهمية موضوع 
المســـؤولية االجتماعية، وفي هذا الســـياق 
مـــن  الكثيـــر  تّوجـــه  إلـــى  ورســـمه  تطـــّرق 
الحكومات نحو إصدار قوانين وتشـــريعات 

تلـــزم الشـــركات بتحديـــد نســـبة معينة من 
أرباحهـــا وتخصيصهـــا للمبـــادرات والبرامج 

المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية. 
وتابـــع “إضافـــة إلـــى وضـــع خطـــط قوميـــة 
لتوجيه مسار أموال المسؤولية المجتمعية 
لتصـــب كلها في قالب واحـــد محدد، وعدم 
للشـــركات  الشـــخصي  للمـــزاج  األمـــر  تـــرك 
بـــل عبـــر رؤيـــة مدروســـة متكاملـــة لصالح 

المجتمع”.

الدكتور فيصل 
عبدالقادر

“بنك أوف أميركا” يتوقع توقف “الفيدرالي” عن رفع الفائدة بسبتمبر
توقـــع بنـــك أوف أميـــركا أن يوقـــف مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالـــي 
سياســـته النقديـــة المشـــددة فـــي ســـبتمبر المقبـــل، إذا حـــدث تراجـــع 
للتضخـــم وتدهـــور اقتصـــادي. وقـــال البنـــك إن التوقـــف المؤقت في 

سبتمبر سيترك سعر الفائدة في نطاق 1.75 % إلى 2 %.
وأضـــاف أن هنـــاك تغييـــًرا ملحوًظـــا فـــي تصريحـــات بعض مســـؤولي 
الفيدرالـــي الذيـــن يقترحون خفض وتيرة رفع الفائـــدة أو التوقف في 

وقت الحق من هذه السنة.
وكان محضـــر اجتمـــاع االحتياطي لشـــهر مايـــو، أظهر األربعـــاء اتفاًقا 

بين أعضائه على رفع الفائدة بنســـبة 0.5 % في االجتماعين المقبلين 
في شـــهري يونيو ويوليـــو. ولم ير صانعو السياســـة فقط الحاجة إلى 
رفـــع معـــدالت الفائدة القياســـية بمقـــدار 50 نقطـــة، لكنهم قالـــوا أيًضا 
إن زيـــادات مماثلـــة من المحتمـــل أن تكون ضرورية فـــي االجتماعات 
العديدة القادمة. وأشاروا كذلك إلى أن السياسة قد تضطر إلى تجاوز 
الموقف “المحايد” الذي ال يكون فيه داعًما أو مقيًدا للنمو، وهو اعتبار 
مهـــم لمحافظـــي البنـــوك المركزيـــة يمكـــن أن يتـــردد صـــداه من خالل 

االقتصاد.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.24

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.445

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.513

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.149

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.883

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.085

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.626

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

تجارية

رفــض دعــوى شركــة مقــاوالت هنـدسية
بمبلغ يفـــوق 50 ألـــف دينـــار

مقـــاوالت  شـــركة  دعـــوى  المحكمـــة  رفضـــت 
هندســـية وميكانيكية بمبلـــغ يزيد عن 50 ألف 
دينـــار، بعـــد إثبـــات أن الشـــركة المدعيـــة قـــد 
أخلـــت بالتزاماتهـــا وتخلفت عن تســـليم كامل 
األعمـــال المنوطـــة بها عن الموعـــد المحدد في 
عقـــد المقاولة في شـــهر أغســـطس 2018، وأنها 
تركـــت موقـــع العمل في شـــهر أكتوبـــر 2019 دون 
إنجـــاز وإكمـــال األعمال المنوطـــة بها، وذلك 
بعـــد ثبوت تأخـــر المدعية عـــن إنجاز 
كامـــل األعمـــال المتعاقـــد عليهـــا 
خالل األجـــل المتفق عليه مما 
يعد إخـــالالً صريًحا من قبل 

المدعية.
وحضـــر المحامـــي محمـــد 

عادل األبيوكي وكيل الشـــركة المدعي عليها ودفع بالدفوع 
وأهمهـــا رفض الدعوى وذلك لعدم قيام الدعوى على ســـند 
فـــي الواقـــع أو القانون، وذلك لعدم التزام الشـــركة المدعية 
مـــن حيث األســـاس بـــأداء التزاماتهـــا الجوهرية فـــي العقد 

بالمخالفة لبنود العقد وألحكام القانون.
وذكـــر المحامـــي محمـــد عـــادل األبيوكـــي فـــي دفاعـــه عـــن 
المقاول الرئيســـي للمشروع أن نص المادة 584 من القانون 
المدني قد نصت على أن )المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد 
الطرفيـــن أن يؤدي عمـــالً للطرف اآلخـــر مقابل عوض دون 
أن يكـــون تابًعا له أو نائًبا عنه( وأوجبت المادة )589/  1( من 
القانون المدني )على المقاول أن ينجز العمل طبًقا للشروط 

الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها(.
وحيث استمعت المحكمة الكبرى المدنية إلى شهود طرفي 
النزاع وأكد شـــاهد المدعي عليها – الذي اطمأنت المحكمة 

لشـــهادته – أن المدعيـــة كان مـــن المفتـــرض أن تنهي كامل 
األعمال المنوطة بها في شهر أغسطس سنة 2018، إال أنها 
تركـــت موقـــع العمل في شـــهر أكتوبـــر 2019 دون أن تنجز 
األعمـــال الموكلـــة لها، بـــل إن المدعي عليها هـــي من قامت 
بإنجـــاز تلـــك األعمـــال علـــى نفقتهـــا الخاصـــة حتـــى يكمـــل 

المشروع.
وثبـــت لعدالـــة المحكمـــة تأخر المدعيـــة عن إنجـــاز كامل 
األعمـــال المعقـــود عليهـــا خالل األجـــل المتفـــق عليه وهو 
 )128( المـــادة  لنـــص  وبالمخالفـــة   2018  /8  /15 تاريـــخ 
مـــن القانـــون المدنـــي والتـــي نصت علـــى: )العقد شـــريعة 
المتعاقديـــن، فـــال يجـــوز ألحدهمـــا أن يســـتقل بنقضـــه أو 
تعديـــل أحكامـــه إال فـــي حـــدود ما يســـمح بـــه االتفاق أو 
يقضي به القانون(، مما حدا بالمحكمة إلى رفض الدعوى 

المرفوعة من قبل المدعية.

المحرر االقتصادي

المحامي محمد 
عادل األبيوكي

مروة أحمد

عبدالقادر: إسهامات المملكة في التنمية المستدامة محل إشادة دولية
ورسمه: يجب سن تشريعات تلزم بتعزيز المسؤولية االجتماعية

الدكتور عبدالقادر 
ورسمه


