
سيدعلي المحافظة

ليلى مال اهلل

قانون التقاعد يساوي بين الرجل والمرأة.... رئيس “التأمينات”:

لألرملة الحق في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى
المنامة - بنا

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي إيمــان المرباطــي أن مــا تمَّ إثارتــه إعالميًا حــول تخيير 
األرملة بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى غير صحيح.

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ولفتـــت 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي إلـــى أن 
حـــق األرملة فـــي الجمع بين معاشـــها 
ومعـــاش زوجها المتوفـــى الذي تكفله 
لها المـــادة رقم )37( مـــن القانون رقم 
)13( لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات 
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، 
والمادة رقم )88( من المرسوم بقانون 
رقم ) 24 ( لســـنة 1976 بإصدار قانون 
التأميـــن االجتماعي لم يتم المســـاس 

به، وأن ما يتم تداوله بشأن تخييرها 
بين المعاشـــين غير صحيح، مبينة أن 
القانون حرص على تحقيق المساواة 
الرجـــل  بيـــن  عديـــدة  جوانـــب  فـــي 

والمرأة.
قنـــوات  كافـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الهيئـــة  مـــع  الرســـمية  التواصـــل 
مفتوحة للرد على كافة استفســـارات 
أوضاعهـــم  لتوضيـــح  المواطنيـــن 
التقاعدية بنـــاًء على التعديالت التي 

اســـتجدت على القوانين وغيرها من 
عبـــر  بالجميـــع  وترحـــب  المواضيـــع، 
قنواتهـــا الرســـمية ممثلـــًة فـــي مركـــز 
االتصـــاالت والخدمـــات علـــى الرقـــم 
17000707 وعبـــر البريد اإللكتروني 
مـــن  أو   frontoffice@sio.gov.bh
خالل برنامج )تواصل(، كما تؤكد بأن 
أبوابهـــا مفتوحـــة للجميع فـــي مراكز 
للهيئـــة  الرئيـــس  بالمقـــر  االســـتقبال 

إيمان المرباطيوفروعها.

عقدت إدارة بعثة الحج البحرينية 
برئاســـة نائب رئيـــس البعثة محمد 
طاهـــر القطاناجتماعـــا بعـــد اكتمال 
البعثـــة  أعضـــاء  جميـــع  وصـــول 
لخدمـــة الحجـــاج البحرينييـــن في 
المشـــاعر المقدســـة والبالغ عددهم 

70 عضًوا.
البعثـــة  ألعضـــاء  القطـــان  ونقـــل 
تحيـــات القيـــادة الرشـــيدة وشـــكر 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وتقديـــر 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المعـــاودة علـــى مـــا يبذلـــه أعضـــاء 
ولجـــان البعثـــة مـــن جهـــود كبيـــرة 
في ســـبيل خدمـــة حجاج بيت هللا 
الحـــرام وضمان ســـالمتهم وتأمين 

االحتياجات الالزمة لهم.
اســـتعرض  االجتمـــاع  إن  وقـــال 
مهمـــات اللجنـــة المالية عبـــر توفير 

االحتياجات الالزمة للبعثة ومقرها، 
إلـــى جانـــب مهمات لجنة الكشـــافة 
علـــى  يعمـــل  التـــي وفـــرت طاقمـــًا 

مـــدار الســـاعة الســـتقبال الحجـــاج 
والتعامـــل  الحمـــالت  وأصحـــاب 
مـــع أي مشـــكلة تعتـــرض الحمـــالت 

البحرينية، إضافة إلى استعدادهم 
فـــي  والخـــروج  الدخـــول  لتنظيـــم 

المشاعر المقدسة.

 طاقم كشفي لخدمة الحجاج على مدار الساعة
اكتمال وصول أعضاء البعثة البحرينية لمكة المكرمة 

جانب من اجتماع بعثة الحج البحرينية

أصـــدر وزير العدل والشـــؤون 
نـــواف  اإلســـالمية واألوقـــاف 
بتفويـــض  قـــرارا  المعـــاودة 
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس 
بعـــض  بتكليـــف  الجعفريـــة 
موظفي الشؤون القانونية في 
إدارة األوقـــاف لتمثيل اإلدارة 
والترافـــع عنهـــا أمـــام المحاكم 
تكـــون  التـــي  الدعـــاوى  فـــي 
طرفـــا فيها أمام المحاكم على 
ودرجاتهـــا  أنواعهـــا  اختـــالف 

عدا محكمة التمييز.
وجـــاء فـــي المـــادة األولى من 
القـــرار المنشـــور فـــي الجريدة 
الرسمية في عددها األخير انه 
يفوض لتمثيل إدارة األوقاف 
الجعفرية والترافـــع عنها أمام 
المحاكم على اختالف أنواعها 
ودرجاتها عدا محكمة التمييز 

كل مـــن: 1 - صادق عبدالعزيز 
يوســـف  كوثـــر   -  2 الزيمـــور. 
جعفـــر  حميـــدة   -  3 أحمـــد. 
المـــرزوق. 4 - حســـن عيســـى 
بـــن رجـــب. 5 - محمـــد صادق 
عبـــد  حســـين   -  6 العصفـــور. 

الكريم جباري.

تكليف 6 من موظفي “الجعفرية” 
لتمثيلها أمام المحاكم
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اعتماد خطط اللجان الفرعيـة 
للمسؤوليــــة  لـ “درع 

االجتماعيــة للشركــات”

)٠٢(جانب من اجتماع اللجنة العليا

نواف المعاودة

انطالق مهرجان الشواطئ قبيل العيد



دور “مًعا” في نشأة جيل واٍع قادر على اتخاذ القرارات المثلى
ســـلبية  ســـلوكيات  كافـــة  المجتمعـــات  تواجـــه 
نتـــاج  وبعضهـــا  مكتســـب  فبعضهـــا  وخاطئـــة، 
مـــن  مجموعـــة  فهنـــاك  الخارجيـــة،  للمؤثـــرات 
الســـلوكيات التـــي تـــم تصنيفهـــا حســـب درجـــة 
الخطـــورة وفًقـــا لتأثيرها على حياة األشـــخاص 
وأثرهـــا علـــى شـــخصيتهم، كالتنمـــر واالعتـــداء 
على ســـامة جســـم اآلخر، والتحرش الجنسي، 
وإتـــاف  والســـرقة  العـــرض،  علـــى  واالعتـــداء 

الممتلكات العامة والخاصة.
وينفذ برنامـــج مكافحة العنف واإلدمـــان “مًعا”، 
استراتيجية تسعى لتنشئة جيل واع قادر على 
اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة خالية 
من العنف واإلدمـــان عبر مجموعة من األهداف 
الشـــراكة  مبـــدأ  تعزيـــز  خـــال  مـــن  األساســـية 

المجتمعية وكســـر الحاجز بيـــن النشء وجهات 
تنفيـــذ القانـــون، إضافـــة إلـــى تطويـــر المهـــارات 
الحياتية وتسليط الضوء على تحديات الحياة 
التي من الممكن أن يواجهها النشء واســـتنباط 
أفضـــل الخيـــارات منهـــم، وتطبيـــق منهجيـــات 
لتزويدهـــم بمهارات اتخاذ القـــرارات الصحيحة 
وبذلـــك ســـيتمكن البرنامـــج مـــن إبـــراز وصقـــل 
شـــخصية الطالـــب الفاعل في مجتمـــع تقل فيه 

نسب العنف واإلدمان والجريمة عموما.
مـــن  مجموعـــة  علـــى  “معـــا”  برنامـــج  ويعتمـــد 
يخـــص  فيمـــا  والفريـــدة  النوعيـــة  األســـاليب 
بالتوعية واإلرشـــاد ضد أي ظاهرة سلبية داخل 
المحيط المدرسي، والتي تعتمد على النظريات 
العلميـــة التـــي تركز علـــى التطـــور المعرفي لكل 

مرحلة عمرية ومعظمهـــا مطبقة عالمًيا في هذا 
المجـــال، وهـــي كالمنهـــج التوعـــوي الـــذي يعتبر 
الركيـــزة األساســـية التـــي يطبقهـــا البرنامج في 
المـــدارس ويحتـــوي علـــى مجموعـــة كبيرة من 
الدروس التوعوية لكل مرحلة دراسية، تبدأ من 
الروضـــة لغايـــة المرحلة الثانويـــة وتتنوع فيهم 
أنمـــاط التعليـــم، إضافة إلى األنشـــطة والبرامج 
الاصفيـــة والتـــي يطبقهـــا المنفذ في المدرســـة 
للطلبـــة بهدف زيادة الوعي حول ســـلوك ســـلبي 
معيـــن، بحيـــث يتـــم توجيـــه الطالـــب فـــي حال 
اكتشاف السلوك لديه من خال الشرطي المنفذ 
ويقدم لـــه الدعم الازم والنصـــح والتواصل مع 

اإلدارة المدرسية وولي األمر إن لزم األمر.
كمـــا أن هنـــاك عـــدد مـــن البرامـــج الخاصة وهي 

عبـــارة عـــن مجموعة مـــن المحاضـــرات وورش 
العمـــل لمجموعـــة مـــن الطلبـــة وتكـــون بشـــكل 
يتـــم  بحيـــث  محـــدد  زمنـــي  وجـــدول  مكثـــف 
تحسين سلوكيات مجموعة محددة من الطالبة 
المدرســـية  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  وتطويرهـــا 
واإلشراف االجتماعي والمدرسين في المدرسة، 
وتنفيذ الفعاليات والمبادرات المدرسي إلكساب 
الطالـــب مجموعـــة من القيم والمبـــادئ الوطنية 
واالجتماعية واإلنسانية التي تساهم في توفير 
وتعزيـــز بيئـــة آمنـــة فـــي المدرســـة، والمعـــارض 
التوعويـــة والتثقيفية والتي يتـــم تنفيذ بعضها 
في المدرســـة تستهدف الطلبة خصوصا وبعض 
هـــذه المعـــارض يتـــم تنفيذهـــا فـــي المجمعـــات 
التجاريـــة واألماكن العامة الســـتهداف شـــريحة 

متنوعـــة من المجتمع وتهدف لرفع الوعي حول 
إجراءات األمن والسامة.

وتتوافـــر مجموعـــة من قنـــوات التواصـــل التي 
يمكن للطالب من خالها التواصل مع الشـــرطي 
المنفـــذ لبرنامج مًعا وهي صندوق مًعا الموجود 
في المدرســـة، ومتوافـــر للطالب لوضع رســـالته 
ومباشـــرة الموضـــوع مـــن قبـــل المنفـــذ بشـــكل 
ســـري لحماية خصوصية الطالـــب، وأيضا هناك 
التواصـــل المباشـــر الذي يكون مـــن خال حصة 
إلـــى  مًعـــا الدراســـية خـــال األســـبوع، إضافـــة 
إمكانية زيارة الطالب للمنفذ في مكتبه الخاص 
بالمدرســـة المكلف بهـــا، كما يمكـــن التواصل مع 
القائميـــن على البرنامج من خال مجلس اآلباء 

في المدرسة.

البحرين تبذل جهودا بارزة في تحقيق االستدامة... وكيل “الداخلية”:

توسيع دائرة تبادل الخبرات لرفع مستوى السالمة المرورية
عضـــو  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  شـــارك 
األمـــم  لصنـــدوق  االستشـــاري  المجلـــس 
المتحدة للسامة على الطرق الشيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة في الجلســـات 
هامـــش  علـــى  أقيمـــت  التـــي  النقاشـــية 
اجتمـــاع “تحســـين الســـامة علـــى الطرق 
في العالم” بمقر األمم المتحدة بنيويورك. 
وتـــم فـــي الجلســـات مناقشـــة عـــددا مـــن 
علـــى  بالســـامة  الخاصـــة  الموضوعـــات 
الطريـــق، والتـــي تضمنـــت، دمج الســـامة 
المســـتدامة،  التنميـــة  فـــي  الطـــرق  علـــى 
تنفيـــذ  فـــي  التســـريع  موضـــوع  وكذلـــك 
الخطـــة العالميـــة لخفض نســـبة الحوادث 
الـــى 50 %، باإلضافـــة الـــى االســـتثمارات 
الدولـــي  والتمويـــل  المســـتدامة  المحليـــة 

لبنـــاء القـــدرات والمســـاعدة اإلنمائية في 
السامة على الطرق.

وأعـــرب وكيل وزارة الداخلية عن شـــكره 
وتقديره لألعضاء للمشاركين في اجتماع 
)تحسين الســـامة على الطرق في العالم( 
وبمتابعتهم المســـتمرة وجهودهم الممتدة 
لتلبية متطلبات السامة المرورية، مؤكدا 

ضـــرورة مواصلة الجهود لتعزيز الســـامة 
المروريـــة لكافة مســـتخدمي الطريق في 

دول العالم.
وأكد أن مملكة البحرين تبذل جهودا بارزة 
في تحقيق االســـتدامة في جميع نواحي 
التنمية، حيث ارتكزت الرؤية االقتصادية 
2030 للمملكـــة على مبادئ أساســـية ومن 

أهمها االســـتدامة، حيث رسمت توجهات 
واضحة لتوفير بيئة داعمة لاستدامة.

عضـــو  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  والتقـــى 
األمـــم  لصنـــدوق  االستشـــاري  المجلـــس 
المتحـــدة للســـامة على الطـــرق، المبعوث 
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  لألميـــن  الخـــاص 
للســـامة علـــى الطـــرق رئيـــس المجلـــس 
االستشـــاري للصنـــدوق جـــون تـــود، علـــى 
هامـــش اجتمـــاع )تحســـين الســـامة على 
الطـــرق في العالـــم( الذي عقـــد بمقر األمم 
المتحـــدة. وتـــم بحـــث مجـــاالت التعـــاون 
والتنســـيق بمـــا من شـــأنه تعزيز الســـامة 
المروريـــة على الطرق، وأكـــد وكيل وزارة 
تبـــادل  دائـــرة  توســـيع  أهميـــة  الداخليـــة 
الخبـــرات والكفـــاءات واســـتخدام أحدث 
األساليب لرفع مستوى السامة المرورية.

بنا

المنامة - وزارة الخارجية

رحبـــت وزارة الخارجيـــة بتبادل مملكة البحريـــن ودول االتحاد األوروبي 
بالتطعيـــم والفحـــص  المتعلقـــة  الرقميـــة  بالشـــهادات  االعتـــراف رســـمًيا 
والتعافي من فيروس كورونا )كوفيد19-(، وقبولها من جميع المســـافرين 

القادمين من كا الجانبين اعتباًرا من أول يوليو 2022.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة أن االعتـــراف المتبـــادل يعكـــس الثقـــة الدولية 
بالمنظومـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن والخطـــط واإلجـــراءات التي 
اتخذتهـــا للتصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد- 19( وفـــق أعلـــى 
المعايير العالمية، والتي جاءت بفضل جهود فريق البحرين برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة. وأوضحت الوزارة أن موافقة المفوضية األوروبية على طلب 
االعتراف المتبادل بشـــهادات فيـــروس كورونا الرقمية، جـــاء بعد تأكدها 
من جاهزية تطبيق “مجتمع واعي”، وتوافقه مع المعايير التقنية العالمية 
المعتمـــدة فـــي إثبـــات صحـــة وســـامة الشـــهادات الرســـمية، وهـــي ذاتها 

المعتمدة بموجب لوائح االتحاد األوروبي.
من جانبه، رحب المفوض األوروبي المعني بشؤون العدل ديدييه ريندرز 
بانضمـــام مملكـــة البحرين وعـــدد من الـــدول إلى نظام االتحـــاد األوروبي 
المرتبـــط بــــ 75 دولـــة. كمـــا أشـــادت بعثـــة االتحـــاد األوروبي لـــدى مملكة 
البحرين بالخطوة، التي من شـــأنها تســـهيل إجراءات الســـفر والتنقل بين 
الجانبيـــن، الســـيما مع بدء العطلة الصيفية، حيث مـــدد االتحاد األوروبي 
اســـتخدام شـــهادات فيروس كورونا الرقمية حتى نهايـــة يونيو من العام 

المقبل.

ترحيب بتبادل االعتراف 
بشهادات “كورونا” مع “األوروبي”
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عبداهلل الغرير أول مرافق عسكري لنا وخدم بكل اقتدار
بعـــث حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ملـــك الباد المعظـــم، برقية تعزية ومواســـاة إلى 
أبنـــاء واخـــوان عبـــدهللا محمد أحمـــد الغريـــر، رحمه هللا، 
معرًبـــا جالته فيهـــا عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته 
بوفـــاة فقيدهـــم العزيـــز، ســـائاً المولـــى العلـــي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح 

جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
واســـتذكر جالـــة الملـــك المعظـــم بـــكل التقديـــر خدمات 
الفقيد الجليلة، كأول مرافق عسكري لجالته، حيث خدم 

بكل اقتدار وإخاص وتفاٍن.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تعزية 
ومواســـاة إلى أبناء وإخوان عبـــدهللا محمد أحمد الغرير، 

رحمه هللا، معربًا ســـموه فيها عـــن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة فقيدهم العزيز، سائاً المولى العلي القدير 

أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه ومغفرته ورضوانه ويســـكنه 
فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المنامة - بنا

اللجنة تتسلم طلبات الترشح.. “عليا درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات”:

استعراض خطة فرز الترشيحات وتصور االحتفال بتسليم الجائزة

أقرت اللجنة العليا لـ “درع الباد للمسؤولية االجتماعية 
للشـــركات” في اجتماعهـــا الرابع برئاســـة رئيس اللجنة 
حســـن إبراهيـــم كمـــال وحضـــور رئيـــس مجلـــس إدارة 
صحيفـــة “البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة وأعضـــاء اللجنة، 
خطط اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للدرع، 
والتي تشـــمل لجنـــة التســـويق ولجنة التنظيـــم ولجنة 

التحكيم.
وتنـــاول االجتمـــاع نتائج مخاطبة الشـــركات، إذ أكدت 
أمين سر الجائزة منى المطلق أنه تم البدء في مخاطبة 
مجموعة من الشـــركات المؤهلة وحثهم على المشاركة 
في الجائزة، كما بدأت األمانة في تسلم طلبات الترشح 

منذ فتح باب التقديم في 30 مايو الماضي.
واســـتعرض رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي الخطـــة 
التســـويقية للـــدرع، التي تتنـــاول مجموعة مـــن البنود 
األساســـية المتعلقـــة بالرعايـــة واســـتقطاب الداعميـــن 

للمبادرة، واســـتهداف الشـــركاء المحليين، والعمل على 
توثيـــق مبادرة “البـــاد لـــدرع المســـؤولية االجتماعية” 

واستثمارها لخدمة رسالة وأهداف المؤسسة.
من جهته، تناول رئيس لجنة التنظيم فيصل عبدالقادر 
خطة اللجنة لإلعداد ليوم الحفل المقرر في 25 سبتمبر 
بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية االجتماعية، عبر 
تحديـــد خطة المتحدثين الرئيســـين والمدعوين لحفل 

تسليم الدرع، وموقع إقامة الفعالية.
إلـــى ذلـــك، ناقشـــت اللجنة نتائـــج عمل لجنـــة التحكيم 
برئاســـة الشـــيخة هند بنت ســـلمان آل خليفـــة، إذ جرى 
اســـتعراض خطة العمل واألســـماء المقترحـــة لعضوية 

اللجنة للقيام بمهام فرز الطلبات.
يذكـــر أن قيام صحيفـــة “الباد” بمبـــادرة إطاق جائزة 
“درع البـــاد للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات” ينطلق 
مـــن إيمانهـــا العميـــق بأهميـــة تعزيـــز وترســـيخ ثقافـــة 
مؤسســـات  جهـــود  وتقديـــر  االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
القطـــاع الخـــاص التـــي تمتلـــك تجـــارب متميـــزة فـــي 

توظيـــف قيـــم المســـؤولية االجتماعية ضمـــن برامجها 
وخططها االستراتيجية، وتحفيز كل مؤسسات القطاع 
الخـــاص علـــى تبنـــي الثقافـــة كالتـــزام أساســـي ضمـــن 

منظومتها اإلدارية.
وأعلنت الصحيفة عن فتح باب الترشـــح للجائزة بدًءا 
مـــن يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 30 مايـــو 2022 حتى يوم 
الثاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، عبر التقديم على 
albilad- / /:https( موقـــع الجائزة علـــى الرابـــط التالـــي
award.com(، إذ ســـيجري اإلعان عن الشركة الفائزة 
بالـــدرع بعد فـــرز وتقييم الطلبات يـــوم الحفل الموافق 
25 سبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية 

االجتماعية.
وتحق المشـــاركة لكل شـــركة تجارية ومؤسســـة مالية 
مـــن أي حجم، بشـــرط تقديم مبادرة أو مشـــروع يدعم 
قيـــم المســـؤولية االجتماعية، تم الشـــروع فـــي تنفيذه 
فـــي الفترة من يناير 2020 إلى ســـبتمبر 2022، ســـواء 

أكان مكتماً أم في طور التنفيذ.

مصر قلب وعاصمة الوطن العربي
عندما نطلق هذا التوصيف على مصر العربية ليس من باب المجامات 
الدبلوماسية، وإنما جمهورية مصر كسبت هذه المكانة بجدارة واقتدار 
في مختلف الحقب التاريخية بعناصر وعوامل وظروف جعلتها بحق 
تتســيد هــذه المكانــة، وكانــت طــوال تاريخهــا الحــارس األميــن علــى 
الوطــن العربــي الــذي يمــرض لمرضها ويفــرح لفرحها وخيرهــا، وكانت 

مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقال البحرين.
كانت مصر الراية القوية التي تناصر عروبة الوطن العربي واســتقال 
دولــة والعمــل علــى منع التدُخل في الشــؤون الداخلية للــدول العربية، 
ليضيــف ذلــك المزيــد لرصيــد الدعــم المصــري المســتمر لســيادة الدول 
الدوليــة  الســاحات  العربيــة ووحدتهــا واســتقرارها، ومناصرتهــا فــي 
االنتصــاف  قاعــدة  كانــت  العــرب  أشــقائها  وبيــن  العربيــة،  للقضايــا 
للخافات العربية – العربية دون تقاعس يخل أو انحياز يبطل ويفرق، 

والحاضرة الدائمة في القمم العربية.
بلغــت العاقــات العربيــة - المصريــة أســمى مراتــب التضامــن ووحــدة 
الصــف فــي ظل ما مــر به الوطن العربــي والمنطقة من تطور وتســارع 
فــي مجريــات األحــداث التــي زلــزل الواقــع العربــي، ذلــك الواقــع الذي 
فــرض علــى جمهوريــة مصــر واجــب التحــرك القومــي الفعال فــي بناء 
اســتراتيجيات لحماية البيت العربي من التشــتت واالنهيار والفوضى 
قائمة على أساس التعاون والمساندة الجماعية في مواجهة التحديات 
والمخططات غير المعلنة، باعتبار أن األمن القومي العربي هو جزء ال 

يتجزأ من أمن واستقرار مصر وأمنها القومي. 
ولعــل مــا مّر به الوطن العربي من محاوالت لزعزعة اســتقراره، كشــف 
حقيقة أهمية الترابط العربي – العربي ووضع اســتراتيجيات واضحة 
لتفعيل هذا الترابط وقت األزمات والمواقف التي تتعرض لها ســيادة 
الــدول واســتقرارها، وأهميــة خلــق أدوات فاعلــة لتعزيــز هــذا الترابط 
الذي من اهم مقوماته الترابط والتكامل االقتصادي واالستثماري بين 
ا لبنــاء العاقات والمســاندة  الــدول العربيــة الــذي يعتبر عنصًرا رئيســيًّ

السياسية ووحده المواقف.
قــد تميــز عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بأنــه مــن أكثــر الحقــب 
التاريخيــة حساســية علــى مصر والوطــن العربي، لكنه تحمــل باقتدار 
وأمانــة مســئولية إعــادة دور مصر في الحفاظ على التوازن السياســي 
بالمنطقــة العربيــة فــي مرحلة اســتثنائية مــن تاريخنــا، وباعتباري من 
بيــن أحــد الوفود الرســمية التي قامــت بزيارة لمصر وقفــت على واقع 
وحقيقــة التطــور النوعي الذي أحدثــه لمختلف القطاعات ليلبس مصر 
“الجمهوريــة الجديــدة” ثوبــا يليــق بمكانتهــا وقيمها، ونشــد على أيادي 

هذا الزعيم العربي األصيل.
فتحيــة لفخامــة الرئيــس السيســي ولمصــر العروبــة ولقيمهــا ومبادئها 
ومواقفهــا المعهــودة وحفاظهــا علــى األمانة الثقيلة والواجب الســامي 

في الدفاع عن الحق والكرامة العربية وسيادة جسده الواحد.

محمد رضا بوحسين

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك

اجتماع اللجنة العليا برئاسة حسن كمال وحضور عبدالنبي الشعلة وأعضاء اللجنة مؤنس المردي

الثقافة األمنيـة

محرر الشؤون المحلية
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اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أصـــدر 
واألوقاف نواف المعاودة قرارين بشأن شطب 

قيد محاميين مشتغلين.
وورد في الجريدة الرسمية األخير أنه يشطب 
قيـــد صالح غانـــم فضل البوعينيـــن من جدول 
المحامين المشـــتغلين، إنفاذا لنص البند )2( من 

المـــادة )4( مـــن قانـــون المحاماة الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )26( لســـنة 
.1980

وفي قرار آخر نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية نصت المادة األولى 
منه على أنه يشـــطب قيد خالد حمد راشـــد الرميثي مـــن جدول المحامين 
المشـــتغلين، إنفاذا لنص البند )2( من المادة )4( من قانون المحاماة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم )26( لسنة 1980.
فيمـــا جـــاءت المـــادة الثانيـــة مـــن القرارين أنـــه على وكيـــل الـــوزارة للعدل 
والشـــئون اإلسامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 4 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 

1980 التي استند عليها قرار الشطب على اآلتي:
ال يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:

1 - رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.
2 - شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة 
أو المؤسســـات العامة أو الشـــركات أو التوظف لدى البنوك أو الجمعيات أو 

األفراد.
-3 يحظـــر علـــى أعضـــاء المجالـــس التشـــريعية أو البلديـــة مـــن المحاميـــن 

المرافعة في قضايا ضد المجالس التي هم أعضاء فيها.

شطب محاميين من جدول “المشتغلين”

أعـــد جامع المغفور لها الشـــيخة موزة 
بنـــت حمـــد آل خليفـــة برامـــج دينيـــة 
بمناســـبة  متنوعـــة وجـــدوال منتظمـــا 
بمشـــاركة  الحجـــة،  ذي  مـــن  العشـــر 
كبـــار المشـــايخ مـــن مملكـــة البحريـــن 

وخارجها.
وقدم فضيلة الشـــيخ عزيز بن فرحان 
العنـــزي محاضرة بعنوان “أحب األيام 
عند هللا” مســـاء أمـــس الجمعة بجامع 
المغفـــور لها بإذن هللا تعالى الشـــيخة 
موزة بنت حمد آل خليفة رحمها هللا.

“أحب األيام عند اهلل” محاضرة للعنزي بجامع الشيخة موزة بنت حمد
في البرنامج الدعوي للعشر من ذي الحجة

أول قرار من وزير التنمية الجديد بترخيص جمعية
لنشر الوعي بمرض القولون التقرحي وداء كرون ومتابعة المرضى

أصدر وزير التنمية االجتماعية أســـامة 
العصفـــور قـــرار رقـــم )47( لســـنة 2022 
جمعيـــة  بتســـجيل  الترخيـــص  بشـــأن 

أصدقاء كرونز والقولون التقرحي
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى من القـــرار “ 
تسجل جمعية أصدقاء كرونز والقولون 
التقرحـــي فـــي ســـجل قيـــد الجمعيـــات 
واألنديـــة االجتماعيـــة والثقافية تحت 

قيد رقم )3/ج/أج/ث / 2022(.
األعضـــاء  أســـماء  القـــرار  وتضمـــن 
المؤسســـين لجمعيـــة أصدقـــاء كرونـــز 

والقولون التقرحي وهم:
1 - فاطمة خالد محمود.

2 - زينب عبد المجيد أحمد.
3 - محمد أحمد محمد .

4 - سارة محمد علي.
5 - قدسية السيد منصور.

6 - هناء محمد عطايه هللا.
7 - حمد عبدالعلي عبد العزيز.

8 - خالد عدنان يوسف
9 - جاد مكي محمد سرحان.

10 -  ميرنا سهيل ألماظ.

وتضمـــن ملخـــص النظام األساســـي 
لجمعيـــة أصدقـــاء كرونـــز والقولون 
الجمعيـــة  تســـجل  انـــه  التقرحـــي 
بوزارة التنميـــة االجتماعية، وتثبت 
الشـــخصية االعتباريـــة للجمعية من 
تاريخ نشـــر تســـجيلها فـــي الجريدة 
الرسمية طبقا ألحكام القرار رقم )2( 
لســـنة  1990 في شأن تنظيم سجل 
قيد الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية الخاضعة إلشـــراف وزارة 

العمل والشئون االجتماعية.

االشـــتغال  للجمعيـــة  يجـــوز  وال 
بالسياسة أو الدخول في مضاربات 
ماليـــة كمـــا ال يجـــوز لها أن تنتســـب 
أو تشـــترك أو تنضم إلـــى جمعية أو 
هيئـــة أو نـــاد أو اتحـــاد مقـــره خارج 
مملكـــة البحريـــن بدون إذن مســـبق 
من وزارة التنمية االجتماعية بذلك.

تقـــوم الجمعية في حـــدود القوانين 
المعمـــول بهـــا فـــي مملكـــة البحرين 
وبعـــد أخـــذ الموافقـــة المســـبقة من 
الجهات المختصة وبالتنســـيق معها 

بالعمل على تحقيق األهداف اآلتية:
1 - المســـاهمة في نشـــر الوعي فيما 
يتعلـــق بمـــرض القولـــون التقرحـــي 

وداء كرون.
المســـاندة  الخدمـــات  تقديـــم   -  2
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  للمرضـــى 

االجتماعية والعاجية واإلنسانية.
3  - العمـــل علـــى متابعـــة الشـــؤون 
إلـــى  والوقـــوف  للمرضـــى  الطبيـــة 
جانبهم وتقديم المساعدات الممكنة 
والدعم النفســـي للتخفيـــف من آثار 

المرض.
4 - تشـــجيع تبـــادل األفـــكار العلمية 
بيـــن  الجمعيـــة  عمـــل  بمجـــاالت 
مختلـــف الجهـــات والهيئـــات محليا 
وعالميا وتنسيق النشاطات األهلية 
المختلفـــة المرتبطـــة برعاية مرضى 

القولون التقرحي.
واألبحـــاث  الدراســـات  توفيـــر   -  5
العلميـــة المتعلقـــة بمرضـــى القولون 

التقرحي.

عقدت إدارة بعثة الحج البحرينية 
برئاســـة نائب رئيس البعثة محمد 
طاهـــر القطـــان اجتماعهـــا الثانـــي، 
بعد اكتمال وصـــول جميع أعضاء 
البعثة لخدمة الحجاج البحرينيين 
والبالـــغ  المقدســـة  المشـــاعر  فـــي 
عددهـــم 70 عضـــًوا؛ للوقوف على 
عمل اللجان ومناقشة استعدادات 

حج هذا العام.
البعثـــة  ألعضـــاء  القطـــان  ونقـــل 
تحيـــات القيـــادة الرشـــيدة وشـــكر 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وتقديـــر 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
المعـــاودة علـــى مـــا يبذلـــه أعضاء 
ولجـــان البعثـــة مـــن جهـــود كبيرة 
في ســـبيل خدمة حجاج بيت هللا 
الحرام وضمان ســـامتهم وتأمين 

االحتياجات الازمة لهم.
وقال إن االجتماع تناول استعداد 
مـــع  للتعامـــل  الطبيـــة  اللجنـــة 
الحـــاالت المرضيـــة ومـــدى توفـــر 
األجهـــزة والخدمـــات الطبيـــة، كما 
اســـتعرض مهمات اللجنـــة األمنية 
واســـتعداداتها مـــن حيث الوقوف 
الحجـــاج  مبانـــي  ســـامة  علـــى 
البحرينيين وخيامهم في المشاعر 

المقدسة.
وأشـــار إلـــى أن االجتمـــاع ناقـــش 
أيضـــا اســـتعدادات لجنـــة التقييم 
والتفتيـــش، حيث باشـــرت اللجنة 
عملهـــا فـــي تقييم مبانـــي الحجاج 
علـــى  وتوافرهـــا  البحرينييـــن 
المطابـــخ  مـــن  الازمـــة  المرافـــق 

والغرف ودورات المياه.

اســـتعرض  االجتمـــاع  إن  وقـــال 
مهمـــات اللجنة الماليـــة عبر توفير 
للبعثـــة  الازمـــة  االحتياجـــات 
ومقرهـــا، إلى جانـــب مهمات لجنة 
الكشـــافة التي وفرت طاقمًا يعمل 
الســـتقبال  الســـاعة  مـــدار  علـــى 
الحمـــات  وأصحـــاب  الحجـــاج 
والتعامـــل مع أي مشـــكلة تعترض 
الحمـــات البحرينيـــة، إضافـــة إلى 
الدخـــول  لتنظيـــم  اســـتعدادهم 

والخروج في المشاعر المقدسة.
وأشـــار القطان إلى أنه تم الوقوف 
على استعدادات اللجنة اإلعامية 
إعدادهـــا  تـــم  التـــي  والخطـــط 
إلنجـــاز تغطيـــات حـــج هـــذا العام 
عبـــر مختلـــف الوســـائل والقنوات 

اإلعامية.

70 عضًوا من بعثة الحج بمكة: جاهزون لرعاية ضيوف الرحمن
طاقم كشفي لخدمة الحجاج 24 ساعة وتنظيم حركتهم في المشاعر

تصوير: بدر الحايكي

سيدعلي المحافظة

جانب من اجتماع بعثة الحج البحرينية

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



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.

^أتقدم بطلبـــي هذا راجية 
أنـــا  وظيفـــة.  علـــى  الحصـــول 
مواطنة أبلغ مـــن العمر 26 عاًما، 
حاصلـــة على بكالوريوس قانون 
مـــن جامعـــة البحرين فـــي العام 

.2019
ولـــدي من الخبـــرة الدراســـية ما 
يؤهلنـــي الســـتكمال تطبيـــق مـــا 
قمت بدراسته على أرض الوطن 
إننـــي  إذ  ورفعتـــه،  وخدمتـــه 
التحقت بدورات تدريبية عديدة 
منها في قسم الشؤون القانونية 
باإلدارة العامة للمرور، وأضافت 
لي الكثيـــر في مجال تخصصي، 
وكذلك الشـــهادة البريطانية في 
مهارات التوظيف من قبل وزارة 

العمل.
ولـــدي الرغبة في العمـــل بوزارة 
أقـــوم  كـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
بتدريـــس مقـــرر المواطنة، ألنني 
أتمنى أن أكون جزءا من القطاع 

العام.
وأفيدكم علما أنه ليس لدي مانع 
فـــي العمل تحت وظيفة تختلف 
فـــي  كالعمـــل  تخصصـــي  عـــن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة 

الداخلية أو غيرهما.

صفاء إبراهيم

خريجة قانون 
“عاطلة” تناشد 

توظيفها في “العام”
ناشـــد مواطن وزارة اإلســـكان استبدال 
ســـلمان،  مدينـــة  فـــي  الصغيـــر  بيتـــه 
موضحًا بأنه صغير والســـالم ال تطاق، 
ويقبـــع على رصيـــف جانبـــي، وليس له 
ارتداد، وأمامه مباشرة محطة كهرباء.

وقال “الوحدة التي تم تخصيصها نوع 
)ثاثـــة أدوار(، ال تتناســـب مع الظروف 
الصحيـــة لي، حيـــث أعاني مـــن العديد 
كالســـكر،  أنـــا زوجتـــي  األمـــراض،  مـــن 
والضغط، ودهون الكبد، والبروســـتات، 
والروماتيزم، وال يمكنهم صعود الســـلم 
بشـــكل مســـتمر، خصوصًا مع بلوغ سن 

الستين، أوجزها بالنقاط التالية:
- حجم الوحدة الســـكنية ال تتناسب مع 

عدد أفراد العائلة.
- عـــدم عدالـــة الســـحب علـــى الوحـــدة 
الســـكنية، حيـــث عـــرض عليـــه خياران 
فقـــط، بخاف اآلخرين )ثاثة خيارات( 
ولوحدتيـــن بنفـــس المواصفـــات )ثاثة 

أدوار(.
- موقـــع الوحـــدة الســـكنية علـــى زاوية 
الوحـــدة  توســـعة  يمنـــع  ممـــا  الشـــارع، 
السكنية بشكل أفقي، لكونها ستتعارض 
مع زاويـــة رؤية الشـــارع، باإلضافة إلى 

ماصقة محطة كهرباء لســـور الوحدة، 
مما يمنع أي توسعة للوحدة.

- حســـب موقـــع الوحدة، فإنهـــا تحتوي 
على موقف واحد للسيارات ذات حجم 
صغيـــر خلف الوحدة، بخاف الوحدات 
الســـكنية المجـــاورة التـــي تحتوي على 

موقفين للسيارات من أمام الوحدة.
- اختـــاف كبير فـــي االرتـــداد األمامي 
للوحدة، قياســـا للجيران؛ بسبب مكانها 
المحشـــور في زاويـــة الشـــارع الضيقة، 

ووجود محطة الكهرباء المذكورة.
البيانات لدى المحرر

مواطن: بيتي بمدينة سلمان صغير وعلى ضفاف رصيف

خريجة بكالوريوس متفوقة لم تترقَّ لـ “التخصصية”

قّدمُت شكوى ضد طبيب ثم انُتِدَب خبيرا للبّت في حالتي الصحية

تعمل فنية مختبر في “السلمانية”

بعد تسببه في معاناتي بمرض آخر

درجـــة  علـــى  حاصلـــة  أنـــي  علمـــا  ^أفيدكـــم 
البكالوريـــوس تخصـــص العلـــوم الطبيـــة المخبريـــة من 
 ،2015 العـــام  بـــاألردن  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  جامعـــة 
ومبتعثـــة مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم )بتقديـــر 

امتياز(.
بالمستشـــفيات  لمـــدة ســـنتين  ولـــدى تخرجـــي عملـــت 
الخاصـــة بمملكـــة البحريـــن، ومـــن ثـــم توظفـــت بمجمع 

مســـمى  تحـــت   ،2019 العـــام  منـــذ  الطبـــي  الســـلمانية 
فنـــي مختبـــر حتـــى تاريخ هـــذه الرســـالة علـــى الدرجة 

االعتيادية.
وفي اآلونة األخيرة، تم تعديل درجات بعض الموظفين 
علـــى الدرجـــة التخصصية، وعنـــد مراجعتي للمســـؤول 
المباشـــر أكثـــر من مـــرة من أجـــل تحويلي إلـــى الدرجة 

التخصصية في مجال عملي لم أحصل على أي رد.

علمـــا أنه تـــم تحويل موظفين إلـــى الدرجة التخصصية 
علـــى الرغـــم من أنهم أقل خبرة مني فـــي نفس المجال، 
تحقيـــق  فـــي  ومســـاعدتي  الســـبب  توضيـــح  فأرجـــو 
متطلباتـــي في تحويلي إلى الدرجة التخصصية أســـوة 
بالموظفيـــن اآلخريـــن، واني لم أحصل على أي درجة أو 

ترقية في مجال الوظيفة المذكورة سابقا. 
منار جاسم

^نشـــرت صحيفـــة البـــاد بصفحة رســـائل 
فـــي عـــدد يـــوم الســـبت الماضـــي الموافـــق 25 
يونيـــو 2022 رســـالتي بعنوان “طبيب يتســـبب 
لي بكارثة صحية واللجان الطبية لم تنصفني”.
ونشـــرت الصحيفـــة ردًا واردًا من وزارة الصحة 
في يوم األحـــد الموافق 26 يونيو 2022. ولدّي 
تعقيـــب موجـــز علـــى رد الـــوزارة وذلك بأســـئلة 
مفتوحة وعالقة في عهدة الوزارة والمسؤولين 

المعنيين:
- لم يتم الرد على الشكوى المرسلة للوزارة إلى 

اآلن.
- هل تجيز اللوائح والقوانين زيادة ضغط العمل 

على المريض بدالً من إحالته إلى التقاعد؟
- هل من اإلجراءات المتبعة في اللجان الطبية 
االستئنافية توجيه عبارة )تفضل عندنه مرضى 

غيرك ينتظرون(؟!
اللجنـــة  إنـــكار  والقوانيـــن  اللوائـــح  مـــن  هـــل   -
االســـتئنافية عاقتها بأي قرار صادر من اللجنة 
العامة ومن ثم تقضي بتأييد قرار اللجنة العامة 

حتى دون النظر فيه؟
- هـــل مـــن اللوائح والقوانيـــن أن تقضي اللجان 
االســـتئنافية بزيادة ضغط العمـــل على صاحب 

المعاناة )كما قضت بذلك اللجنة العامة(؟
- هل من اللوائح والقوانين انتداب طبيب بينه 

وبين المريض شكوى قائمة؛ للبّت في معاناته؟
- هل يمكن أن يكون األخصائي صاحب الخبرة 
متســـببًا رئيسيًا بمرض آخر للمريض، وأن يكون 

عضوًا في اللجان المطبقة للوائح والقوانين؟
- مـــا هـــو اإلجـــراء الـــذي اتخذته المستشـــفيات 
الحكومية ضد الطبيب ليتم انتدابه كخبير إلى 

اللجان الطبية؟
وإدارة  الصحـــة  وزارة  تتجاهـــل  لمـــاذا   -
المستشفيات الحكومية الشكوى على الطبيب؟

حسن محمد
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^حســـنًا مـــا تقـــوم بـــه وزارة 
مســـتمر  تحديـــث  مـــن  اإلســـكان 
مـــا  ومنهـــا  اإلســـكانية،  للخدمـــات 
مـــن  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  أشـــيع 
اســـتحداث عـــدة برامـــج جديـــدة، 
الخدمـــات خدمـــات  وتعتبـــر هـــذه 

فورية من دون أي انتظار.
الطلبـــات  أصحـــاب  كان  لقـــد 
هـــذه  مثـــل  ينتظـــرون  اإلســـكانية 

البرامج منذ سنوات طويلة.
اإلعـــان  فـــي  اإلســـراع  أتمنـــى 

الرســـمي لتدشين هذه البرامج؛ حتى يستطيع أصحاب الطلبات التقدم لها 
واالستفادة بعد سنوات انتظار طويلة. وأناشد وزيرة االسكان والتخطيط 

العمراني االسراع في االعان عن البرامج الجديدة.
محمد الحلو

^أنـــا طالبـــة خريجـــة ثانويـــة 
عامة بمعدل مرتفع تخصص علمي 
وهـــو  الطـــب،  لدراســـة  ويؤهلنـــي 
مـــا أطمـــح إليـــه إال أننـــي صدمـــت 
بالواقـــع المريـــر عندمـــا لـــم أجد أي 
جهـــة تدعمني لدراســـة التخصص، 
وكلي أمل بتحقيق حلمي. وأناشـــد 
لدعمي فـــي تحقيق حلمي وخدمة 
مملكتنـــا الغاليـــة، وذلـــك بالحصول 
“الطـــب  بدراســـة  منحـــة  علـــى 
البشـــري”. لقد وضعـــت رغبة الطب 
علـــى قائمـــة أولوياتـــي، ولكنـــي لم 
أيـــأس ولم أقف حائرة فقد تقدمت 
إلى إحدى جامعات الطب المعروفة 
فـــي المملكـــة وحصلت علـــى قبول 
بعد اجتيـــازي االمتحـــان والمقابلة 
الشـــخصية رغـــم صعوبتهمـــا، فـــي 

الجامعة لتميزهـــا ومكانتها العلمية 
وانتقائهـــا الطلبـــة الذيـــن ينضمون 

ا. إليها، إال أن رسومها عالية جدًّ
ولكوني مجتهدة، لم يقصر والداي 
بتدريســـي فـــي المرحلـــة الثانويـــة 
بـــكل ما يدخرانه، رغبة في تحقيق 
حلمـــي، ولكـــن كمـــا تعلمـــون تكلفة 
وتفـــوق  مرتفعـــة  الطـــب  دراســـة 

إمكانياتهما المحدودة.
والطمـــوح  المؤهـــات  لـــدي  أنـــا 
والدوافـــع وال شـــيء يقـــف أمامـــي 
لدراســـة الطب سوى الدعم المادي، 
فلمـــاذا هـــذه العراقيل فـــي طريقي 
كفتـــاة بحرينية أرادت التطوير من 
نفســـها وخدمة بلدهـــا الحبيب في 

المستقبل؟ 
البيانات لدى المحرر

كورونـــا  أزمـــة  بدايـــة  ^مـــن 
خســـرت عملـــي، أي منذ 3 ســـنوات 
حتى اليوم لـــم أوفق في الحصول 
علـــى وظيفة مناســـبة، ولدي خبرة 
طويلـــة في مجال الفنـــادق وأحمل 
كليـــة  مـــن  فنـــادق  إدارة  دبلـــوم 

الخليج، وأمتلـــك خبرة طويلة في 
مجال تدريب وتطوير الموظفين.

أناشـــد وزارة العمل مســـاعدتي في 
الحصـــول علـــى وظيفـــة مناســـبة، 

وكلي أمل في المساعدة.
ناصر العلوي

 1016 ^نحـــن ســـكان مجمـــع 
اللـــوزي مدينـــة حمـــد الـــذي يتكون 
معظمـــه مـــن عمـــارات، وكل عمارة 
تتكون من 8 أو 10 شقق، ما يشكل 
ضغطـــا للبالوعة ويدعو إلى النضح 

بمعدل يومين أو ثاثة.
إضافة لوجود تصدعات في مباني 
المجمع وفيضان البالوعات بســـبب 

تأخـــر صهاريج النضح، ما يتســـبب 
بالمكاره الصحيـــة وأحيانا نتعرض 
جـــراء ذلـــك للمخالفـــة مـــن البلدية، 

وقيمة المخالفة 300 دينار.
نرجـــو مخاطبـــة مـــن يلـــزم ليكـــون 
لهذا المجمع أولوية الربط بالصرف 

الصحي في أقرب وقت.
إبراهيم علي

متقاعـــد  مواطـــن  ^أنـــا 
دينـــار،   300 الشـــهري  ومعاشـــي 
للعـــام  يعـــود  اإلســـكاني  وطلبـــي 

2004 )وحدة سكنية(.
أهـــل  بيـــت  فـــي  أســـكن  وحاليـــا 
)الـــدوار  حمـــد  بمدينـــة  زوجتـــي 
الســـابع مجمـــع 1208(. وال تخفـــى 
عليكـــم الظروف التي نمـــر بها من 
ومتطلبـــات  اإليجـــارات  ارتفـــاع 

الحياة.
مـــع العلـــم أننـــي أســـكن حجرتيـــن 
واألكل  للنـــوم  وهمـــا  وحماميـــن، 

والجلوس، فأنـــا وابنائي وزوجتي 
دون مطبخ.

ومـــع مـــرور الوقـــت وســـكني فـــي 
بيت أهل زوجتي، وطال الزمن أو 
قصر ســـيتم يتم توزيع التركة بين 
الورثة، وهذه المشـــكلة تســـبب لي 

ضيقا وكدرا وهموما.  
آمل أخذ الموضوع بعين االعتبار. 
وأناشد وزيرة اإلسكان والتخطيط 
العمراني آمنة الرميحي النظر في 

مناشدتي.

عبداهلل محمد

أسرعوا في إعالن البرامج اإلسكانية الجديدة

متفـوقـة تطمـح لدراسـة الطــب

عاطل فندقي يناشد “العمل” لتوظيفه

اربطوا مجمع 1016 في اللوزي بالصرف الصحي

متقاعد ينتظر بيت العمر منذ 18 سنة

3 عوائل مهددة بالخطر في منزل آيل للسقوط
مواطنة تناشد الحصول على مسكن مالئم يحتضنهم

ناشدت مواطنة النظر في طلب الحصول 
على مســـكن مائم يحتضنهم كبديل عن 
المنـــزل المصنـــف ضمـــن المنـــازل اآليلـــة 
للســـقوط منـــذ عـــام 2004، وعنوانه 602 
طريـــق 708 مجمـــع 807 بمدينة عيســـى، 
حيـــث يقطـــن فـــي المنـــزل المذكـــور 15 
فردا من 3 عائات مهددة بالخطر بســـبب 
تصدع األســـقف والجـــدران المتهالكة مع 
مخاوف القلق المســـتمر من سقوطه على 

القاطنين.
أوائـــل  مـــن  “نحـــن  المواطنـــة  وقالـــت 
العائـــات التـــي تقدمت لمشـــروع ترميم 
المســـاكن اآليلـــة للســـقوط، وذلـــك نظـــرًا 
للحالـــة المتردية للمنزل الذي نعيش فيه، 
واســـتمرت المراجعـــات مـــع كل الجهـــات 
المختصـــة بمختلـــف أنواعهـــا، وفـــي كل 
مـــرة نعيـــش األمل بترميـــم المنـــزل، لكن 
مع مرور السنوات زاد تفاقم الخراب في 
المنـــزل الـــذي أصبح غيـــر صالح للســـكن 
ويشـــكل خطـــرا علـــى القاطنيـــن، حيـــث 
وصل المنزل للدرجة الثالثة وهي مرحلة 
خطيرة علينا، وكنا في العام 2014 نشكو 
من جملة التصدعات ومخاوف تســـاورنا 
من خشـــية ســـقوطه، واآلن في منتصف 
العـــام 2022 ووضعنا نفســـه يـــراوح دون 
أي تغيير، ولقد حصل ما كنا نخشاه جراء 
انهيـــار جـــزء من شـــرفة الجـــزء األمامي 
للبيـــت، لكـــن العناية الربانيـــة ورحمة هللا 
أرادت أن نحيـــا وال نكـــون ضحايـــا كارثة 
الســـقوط التـــي وقعت في يـــوم 11 يناير 

.”2016
وتابعـــت المواطنـــة بالقول “عند ســـقوط 
المطـــر، فالمـــاء يتســـرب فـــي كل زوايـــا 
المنـــزل المتهالـــك وتصـــل ميـــاه األمطـــار 
احترقـــت  التـــي  الكهربـــاء  أســـاك  إلـــى 
مرتين وتتســـبب في انقطاعـــات متكررة 
للكهرباء، حيث األســـاك قديمة وتحتاج 
للتغيير، إضافة لوجود مشـــكلة فيضانات 

المجاري”.
وأضافـــت حاولنـــا عـــدة مـــرات التواصل 
مـــع مـــن يعنيـــه األمـــر للنظـــر العاجل في 
أمـــر المنـــزل، وانتشـــالنا ممـــا نحـــن فيـــه، 
الـــذي يحـــدق  الكبيـــر  الخطـــر  خصوصـــا 
بجميع القاطنين من أطفال وكبار الســـن، 
ومازلنا حائرين إزاء األمر، وال نعلم شـــيئًا 
عـــن كيفيـــة التصـــرف فيما لو تســـاقطت 
أجـــزاء من المنزل علـــى أحد األفراد دون 
ســـابق إنـــذار، حيـــث لدينـــا تقريـــر صـــادر 
عن بلديـــة المنطقة الجنوبيـــة منذ تاريخ 
29 مـــارس 2015 يفيـــد بـــأن “المنزل آيل 
للســـقوط ويعانـــي مـــن تســـاقط ألجـــزاء 
مـــن الســـقف فـــي بعـــض األماكـــن ومـــن 
التشـــققات والتصدعـــات فـــي الكثير من 
نواحي المنزل، ويعتبـــر منزالً خطرًا على 

ساكنيه”.
االسم والبيانات لدى المحرر

وزيرة اإلسكان

محرر الشؤون المحلية

جدران المنزل من الخارج

دورة مياه المنزل جدران البيت من الداخل

صورة ضوئية من قرار اللجنة الطبية االستئنافية 

سقف المنزل

محرر الشئون المحلية
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Vacancies Available
KHAYAM TRADING STORES 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact
 39216576  or  ALAX2020@HOTMAIL.COM 

TANIA FURNITURE UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33428778  or  CUBAOBAHRAIN@GMAIL.COM 

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER)
 suitably qualified applicants can contact
 17760850  or  AZADI2962@GMAIL.COM 

CHICKI CHICKEN  BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39757571  or  MANNAIREALESTATE@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 

RAMEZ GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39422327  or  HUSSAIN_TOREAF@HOTMAIL.COM 

ALBAROON WORLD SMART SYSTEMS & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17681757  or  XBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

AL SUJOOR GENERAL TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39757539  or  ABDALISH@HOTMAIL.COM 

RADI MOHAMMED SAADIQ ESMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17231433  or  GPKALATHIL@GMAIL.COM 

Adam subs 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17555221  or  paintplus@hotmail.com 

ALI HOSAIN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39677707  or  M.AREA1940@GMAIL.COM 

ALL STARS UNIFORM CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17700017  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

FAYEZ HASAN AHMED ALORAIS (YAQOOT ALORAIS/ 7192 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39979779  or  FALAREES83@GMAIL.COM 

S.JAFFAR A. ALAWI ABBAS / SHUAA ALTHAHAB-7165 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17292067  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

FOKLAND FOR SWEET WATER & ICE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17310077  or  NAD.CCGROUP@GMAIL.COM 

AESHA FAHAD BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33176060  or  AHMED.BUTTI2019@GMAIL.COM 

EMJAY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36151874  or  EMJAY@BATELCO.COM.BH 

BUSINESS CENTRE MANAGMENT INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17532111  or  ummer@gbc-bh.com 

ATHEENA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33120041  or  altinahbuilding@hotmail.com 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM 

BADEERA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17676242  or  LAMASATF@HOTMAIL.COM 

WARDA COOKAWAY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36000762  or  ALWARDA216@GMAIL.COM 

DEMYAT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39458577  or  dimyatgroup@gmail.com 

QUBA TOBACCO & VAPES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17770086  or  RISHKPL@GMAIL.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

BRAZIL GRILL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17826686  or  VJBOLOOR@GMAIL.COM 

MONA ABDULLA HILAL HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

ICE TOWN JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39418444  or  MOHAMED@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALEGANT CUT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 36909092  or  SHOWAITER.YUSUF@GMAIL.COM 

ARAD FORT RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36000154  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PAKISTAN GOLDSMITH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17217315  or  ADAMNABEELAKRAM@YAHOO.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(BUILDING DECOR)
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.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 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

ASPENTECH LTD FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 13606407  or  SHAHNAZ.MOAMEN@ASPENTECH.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36900332  or  alialattar67@yahoo.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

HEADLINES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17811118  or  ARWASAYYAR@GMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 17223423  or  NAWALJOZ@GMAIL.COM 

MOONSHINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 17776657  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

AMOOR GATE COMMISSION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

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

The Gentlemens Grooming Barber Lounge and Spa 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39447117  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

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

  PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

ACUITY ACCOUNTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36304274  or  admin@ailgopme.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39696506  or  SAKHALAF@BATELCO.COM.BH 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Spring Spirit Gents Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33038003  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17777799  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

Hazawi cafe co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 39788808  or  HRAJAB1982@GMAIL.COM 

Ashco Business Union Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 77105596  or  ashrafadkar@gmail.com 

HAYAT BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39771177  or  KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

HOT LINE A/C MANTENACE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33558987  or  MANSOORDHAIF72@GMAIL.COM 

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh  
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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 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

AL QUBTTAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17612112  or  AL_SALAM@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

UMMACHIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

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

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR)
 suitably qualified applicants can contact
 33366692  or  magic.altaitoon@gmail.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Gulf house star maintenance and cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHALOM.ANU952@GMAIL.COM 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM 

Kaleidoscope interprises W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17180275  or  vishal@kscopebh.com 

MOROOJ MAY CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677733  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

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

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Francesco pizza cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

KARAM RUBBER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36153550  or  KARAMRUBBER@GMAIL.COM 

Mueller Middle East B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 16632660  or  hussainalbazzaz@gmail.com 

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

  PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

CAPETA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

RITTIKA TAILORING AND TEXTILES CO - BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33851255  or  ABDULRAZZAK255@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

MUMTAZ REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37738802  or  MUMTAZREALSTATE771@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@ahmedomer.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@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 

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 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 17591560  or  ASKAR@AROMANURSERY.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SEACOAST COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 33228552  or  33963850.S3@GMAIL.COM 

INSTANT CLEAN FOR GENERAL CLEANING AND STERILIZATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34451818  or  SHAFI13111983@GMAIL.COM 

ALHUJURAT EQUIPMENT AND LIGHT MACHINE HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33366568  or  INS_IMRAN@YAHOO.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

ABU HAMZA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

Integral Resto Management Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

FREE SPACE TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33730658  or  244902764@qq.com 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17727600  or  Personnel@intercol.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  GHULAM.ABBAS@ALTRAD.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

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 

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 

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 

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 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36937545  or  Jason.khobar@gmail.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@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 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.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 

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35465576  or  anees.zq@gmail.com 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39745453  or  MANJIT.HOLDING79@GMAIL.COM 

AMINA MOHAMMAD IQBAL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66908835  or  SOHAILBHAMIR@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

FINE FOODS CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.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 

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WAREHOUSE KEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ALOSTA AUTO SERVICE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39511159  or  ADEL.SHARAF55@GMAIL.COM 

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

  SUPERINTENDENT(DOCKED SHIPS)
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

ABUZAHER CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 17728477  or  MAHER-HAS@HOTMAIL.COM 

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17712171  or  mazen@mazenalumran.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 
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عمان ـ بترا

أدى األمير فيصل بن الحســين اليمين الدســتورية نائبا للعاهل األردني الملك عبدهللا 
الثاني المتواجد خارج البالد وذلك بعد يومين من تكليف ولي العهد األمير حسين بن 

عبدهللا بالمهمة، على ما ذكرت وسائل اإلعالم الحكومية أمس الجمعة.

“بتـــرا”  الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
والتلفزيـــون الحكومي فـــي خبر مقتضب 
ودون توضيحـــات أو تفاصيـــل إضافيـــة، 
إن االميـــر فيصـــل )59 عامـــا( أدى اليميـــن 
نائبـــا للملك الذي غادر البـــاد األربعاء إلى 
الواليـــات المتحدة للمشـــاركة فـــي مؤتمر 
اقتصـــادي. وفـــي ذلـــك اليـــوم أدى األمير 
حســـين اليمين أيضا نائبـــا لوالده، وحضر 
الخميس فعاليات رسمية والتقى قيادات 

أمنيـــة، بينهـــم مديـــر األمن العـــام، بصفته 
نائبا للملك.

ولـــم يســـبق أن تـــم تكليـــف أي أميـــر آخر 
نائبـــا للملـــك فـــي حال وجـــود ولـــي العهد 
داخـــل المملكـــة. واألميـــر فيصل هـــو أكبر 
أشـــقاء الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين 
ووالدتهمـــا األميرة منى الحســـين. وتدرج 
فـــي ســـاح الجـــو حتـــى رتبـــة لـــواء قبل 

إعفائه في 2017.

سابقة أردنية.. أمير آخر نائبا للملك رغم تكليف ولي العهد

أنقرة ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، إن ســـلطات بـــاده تعمل 
في مجال التحضير لعملية عسكرية 
فـــي شـــمال ســـوريا، ونـــوه بـــأن كل 

شيء يمكن أن يحدث فجأة.
وأضاف الرئيس التركي، للصحفيين 
عودتـــه  عنـــد  الطائـــرة  متـــن  علـــى 
مـــن مدريـــد: “لـــدي بيان حـــول هذا 
الموضوع: نحن يمكن أن نقوم بذلك 
فجـــأة فـــي الليل. ال داعـــي للقلق. ال 

داعي للتسرع واالستعجال”.
وتابـــع أردوغان القـــول: “نحن نعمل 
بالفعـــل فـــي هـــذا المجـــال اآلن. كما 

تعلمون لدينا عملية في شمال 
العـــراق من جهـــة، ونعمل 

شـــمال  عفريـــن  فـــي 
جهـــة  مـــن  ســـوريا 
أظهرنـــا  إذا  أخـــرى. 

القليل من الصبر، آمل 

أن نتمكن من تنفيذ العمليات بأقوى 
طريقة عندما يحين الوقت”.

من جانب آخر، أكد الرئيس التركي، 
أمـــس الجمعـــة، أن بـــاده يمكنها أن 
تعيـــد تصديـــر الحبوب مثـــل القمح 
البحـــر  مـــن  والشـــعير  والشـــوفان 
األســـود للـــدول التـــي تحتـــاج تلـــك 
الشـــحنات بعد محادثـــات تجرى مع 
روسيا وأوكرانيا. وأضاف أردوغان 
إنه سيناقش األمر مع الدولتين في 

األيام القليلة المقبلة.
أن  التركـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
مكتبـــه يعمل مع كييف وموســـكو 
لترتيـــب مكالمـــات مـــع نظيريه 
 20 أن  إلـــى  مشـــيرا  هنـــاك، 
جاهـــزة  تركيـــة  ســـفينة 
للمشاركة في الشحنات 

المحتملة.

أردوغان: سننفذ العملية في سوريا بشكل مفاجئ
شيكاغو ـ وكاالت

يعتقـــد نحـــو 30 % مـــن األميركيين 
إلـــى  قريًبـــا  يضطـــرون  قـــد  أنهـــم 
حمل الســـاح ضـــد الحكومـــة، وفًقا 
الستطاع أجراه معهد السياسة في 

جامعة شيكاغو.
وبحســـب نتائـــج االســـتطاع، فـــإن 
مـــن   %  28 يشـــاركه  الـــرأي  هـــذا 
ممـــن   %  37 وكذلـــك  األميركييـــن، 
يحتفظـــون بالســـاح فـــي منازلهـــم. 
وياحـــظ أن مثـــل هـــذه اآلراء كان 
يتـــم التعبير عنها مـــن قبل كل ثالث 
النظـــر  لوحظـــت وجهـــة  جمهـــوري. 
نفسها بين 20 % من الديمقراطيين 

و35 % من األشـــخاص الذين ال 
يعتبرون أنفسهم مؤيدين 

الحزبيـــن  مـــن  ألي 
فـــي  الرئيســـيين 

الواليات المتحدة.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، 

وجـــد منظمو االســـتطاع أن 49 % 
“يشـــعرون أكثر فأكثر وكأنهم غرباء 
فـــي بلدهم” ، األمر الذي يقلق 69 % 
مـــن الجمهورييـــن المخلصيـــن. بين 
الديمقراطييـــن الملتزميـــن، كان هذا 

الرقم 38 %.
األميركييـــن  غالبيـــة  أن  وياحـــظ 
بـــأن  القائـــل  الـــرأي  مـــع  يتفقـــون 
الحكومة “فاسدة وتتصرف بطريقة 

غير شريفة تجاه الناس العاديين”.
تـــم إجـــراء االســـتطاع فـــي الفترة 
الماضـــي،  مايـــو   23 إلـــى   19 مـــن 
وشـــارك فيه 1000 أميركي. والخطأ 

المسموح به 3.53 %.
ووّقـــع الرئيـــس األميركـــي جو 
بايدن نهاية الشـــهر الماضي 
على مشروع قانون جديد 
يقّيد حيازة الساح في 

الواليات المتحدة.

هل يحمل األميركيون السالح ضد حكومتهم؟
لندن ـ أ ف ب

الـــذي  جونســـون  بوريـــس  يواجـــه 
أضعفته سلسلة من الفضائح مشكلة 
جديـــدة فـــي بريطانيا أمـــس الجمعة 
مـــع اســـتقالة أحـــد أعضـــاء حكومته 
بعد اتهامـــات بتحرش هـــي األحدث 
فـــي مجموعة من القضايا الجنســـية 

داخل حزبه.
في خطاب استقالة مؤرخ الخميس، 
مســـاعد  بينشـــر  كريـــس  اعتـــرف 
أعضـــاء  انضبـــاط  عـــن  المســـؤول 
فـــي  مشـــاركتهم  وتنظيـــم  الحـــزب 
جلســـات البرلمـــان، بأنـــه “أفـــرط في 
شـــرب” الكحول وعبـــر عن اعتذارات 

لنفســـه  جلبـــه  الـــذي  “العـــار  عـــن 
وألشخاص آخرين”.

وذكـــرت وســـائل إعـــام 
بريطانية أن المســـؤول 
مـــن  البالـــغ  المنتخـــب 

قـــام  عامـــا   52 العمـــر 

بمامســـة رجليـــن مســـاء األربعـــاء - 
أحدهمـــا نائـــب فـــي مجلـــس العموم 
حســـب شـــبكة ســـكاي نيـــوز - أمـــام 
شـــهود فـــي نـــادي كارلتـــون الخـــاص 
بوسط لندن مما أدى إلى رفع شكاوى 

إلى الحزب.
أصبحـــت سلســـلة القضايـــا المتعلقـــة 
بالجنـــس داخـــل الحـــزب الحاكم منذ 
12 عاما محرجة. فقد أوقف نائب لم 
يذكر اســـمه يشـــتبه بارتكابـــه جريمة 
اغتصـــاب ثـــم أطلـــق ســـراحه بكفالة 
في منتصف مايو، واستقال آخر في 
أبريـــل لمشـــاهدته مـــواد إباحيـــة في 
المجلـــس على هاتفـــه المحمول. 
كمـــا أديـــن نائـــب ســـابق فـــي 
مايو وحكم عليه بالســـجن 
18 شهرا بســـبب اعتداء 
جنسي على صبي يبلغ 

من العمر 15 عاما.

فضيحة جنسية جديدة تهز حكومة جونسون

القوات اإلسرائيلية تعتدي 
على جنازة فلسطينية

هاجمت قوات الجيش اإلسرائيلي أمس الجمعة، 
نقلها  محاولة  أثناء  فلسطينية  مواطنة  جنازة 
إلى داخل بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل 
بالضفة الغربية. وذكرت وكالة “شهاب” أن القوة 
المواطنة  جثمان  إدخـــال  منعت  اإلســرائــيــلــيــة 
أي  دون  الخليل،  شمالي  بلدتها  إلــى  المتوفية 
الجنود اإلسرائيليين دفعوا  بأن  سبب. وأفادت 
الجثمان أكثر من مرة وحاولوا إسقاطه. وأكدت 
جنازة  مهاجمة  مشهد  أن  الفلسطينية  الوكالة 
المواطنة الفلسطينية، هو مشهد متكرر لما جرى 
الفلسطينية  واإلعالمية  الصحفية  جنازة  في 

شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو الماضي.

موسكو تسيطر على مصفاة نفط في ليسيتشانسك

مخطط لـ “تقطيع أوصال أوكرانيا”.. و3 سيناريوهات إلنهاء الحرب
لحـــل  أفـــق  أي  غيـــاب  وســـط 
دبلوماســـي، كشف مسؤول روسي 
بـــارز عـــن مخطـــط غربي لتقســـيم 
أوكرانيـــا ســـتنفذه بولنـــدا برعايـــة 
وبريطانيـــا،  المتحـــدة  الواليـــات 
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــدد  بينمـــا 
األميركي األســـبق هنري كيســـنجر 
3 ســـيناريوهات محتملـــة النتهـــاء 

النزاع في أوكرانيا.
األميركـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
المتقاعـــد فـــي حديـــث لمجلة “ذي 
توقفـــت  “إذا  إنـــه  ســـبيكتيتور”، 
روســـيا عنـــد الحـــد الـــذي وصلـــت 
إليـــه حتـــى اآلن، فهي ســـتغزو 20 
% مـــن أوكرانيـــا والجـــزء األكبـــر 
من دونبـــاس والمنطقـــة الصناعية 
والزراعـــة األساســـية، وجـــزء مـــن 
البحـــر  ســـاحل  علـــى  األراضـــي 
هـــذا  عنـــد  توقفـــت  وإذا  األســـود. 

الحد، سيكون هذا انتصارا لها”.
وتابـــع أن “دور الناتـــو )فـــي مثـــل هذه 
لـــن يكـــون مهمـــا مثلمـــا كان  الحالـــة( 

يعتقد في الماضي”.
وأضـــاف أن الســـيناريو الثانـــي يتمثل 
مـــن  روســـيا  “طـــرد”  محاولـــة  فـــي 
األراضـــي التـــي ســـيطرت عليهـــا فـــي 

عمليتها العسكرية، بما فيها القرم.
وفي حال استمرار األعمال العسكرية 
“ســـتزداد مخاطر دخـــول )الغرب( في 

حرب مباشرة مع روسيا”.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث يتمثل 
فـــي العـــودة إلى مـــا كان عليـــه الوضع 
قبـــل 24 فبرايـــر، مضيفا أنـــه في هذه 
الحالـــة ســـتتم إعادة تســـليح أوكرانيا 
الناتـــو  مـــع  مرتبطـــة  ســـتكون  وهـــي 
بشـــكل وثيـــق أو قد تكـــون عضوا في 
الحلـــف فـــي المســـتقبل. وأضـــاف أن 
هذا الســـيناريو يفترض تجميد النزاع 

لفترة معينة.
مديـــر  كشـــف  المقابـــل،  وفـــي 
الروســـية،  الخارجيـــة  االســـتخبارات 

القيـــادة  أن  ناريشـــكين،  ســـيرغي 
البولندية بدأت في وضع سيناريوهات 

“تقطيع أوصال أوكرانيا”.
وفي تصريحـــات لوكالة “نوفوســـتي” 
الروســـية، أوضح المســـؤول الروســـي 
قضيـــة  علـــى  اآلن  تعمـــل  بولنـــدا  أن 
غـــرب  فـــي  بالوكالـــة  دولـــة  إنشـــاء 
حمايـــة”  “تحـــت  ســـتكون  أوكرانيـــا، 

القوات المسلحة البولندية.
وبّيـــن ناريشـــكين “في الوضـــع الحرج 
الراهـــن فـــي وارســـو، هم يميلـــون إلى 
تجـــاوز المخططـــات الســـابقة بتجهيز 
وحـــدة حفظ ســـام بولندية في غرب 
أوكرانيـــا، وإنشـــاء دولـــة بالوكالة في 
القطاع الشـــرقي تحت حماية القوات 

المسلحة البولندية”.
كمـــا لفـــت إلـــى أنـــه “يتـــم النظـــر فـــي 
مشـــروع لتشـــكيل منطقـــة عازلـــة في 
المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي 
وفقا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب 
الصـــدام المباشـــر، غير المرغـــوب فيه 

للغاية مع روسيا”.
التـــي  األولـــى  المـــرة  ليســـت  وهـــذه 
دور  عـــن  ناريشـــكين  فيهـــا  يتحـــدث 
بولنـــدي في الصراع، إذ قال قبل أيام، 
إن “بولنـــدا تدافـــع عـــن نظـــام الرئيس 
األوكراني زيلينســـكي بشـــكل حيوي”، 
الفتا إلى أن “وارســـو تعمـــل على نقل 

الســـيطرة الفعليـــة علـــى أهـــم وظائف 
ومؤسسات الدولة إليها”.

ولفـــت إلى أن كييـــف فتحت عن عمد 
أمام البولنديين واألميركيين الوصول 
إلى المعلومات ذات األهمية الوطنية، 
بمـــا في ذلك المعلومـــات حول دافعي 
المالـــي  الوضـــع  الضرائـــب، وبالتالـــي، 

الحقيقي ألوكرانيا.

نفط ليسيتشانسك

واصل الجيش الروسي، أمس الجمعة، 
ضرب مواقـــع القوات والبنية التحتية 
العسكرية األوكرانية، وتحرير أراضي 
العســـكرية  دونبـــاس، ضمـــن عمليتـــه 
فبرايـــر  مـــن   24 فـــي  انطلقـــت  التـــي 
الماضي، فيما تســـتمر كييف في تلقي 
الدعـــم المـــادي والعتاد العســـكري في 

مواجهة الدب الروسي.
وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على 

مصفاة نفط في ليسيتشانسك.
وقبلهـــا، ُقتـــل 19 شـــخًصا، وُجـــرح 30 
آخـــرون بينهم أطفال، في غارة جوية 
روســـية اســـتهدفت مبنى ســـكنًيا في 
منطقـــة أوديســـا في جنـــوب أوكرانيا، 
محّلـــي  مســـؤول  أعلـــن  مـــا  بحســـب 

الجمعة.
اإلدارة  باســـم  المتحـــّدث  وقـــال 

العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي 
براتشوك، إّن الصاروخ أطلقته “طائرة 
استراتيجية” من سماء البحر األسود.
ونفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ 
روســـية قصفـــت مبنى ســـكنيا بالقرب 

من ميناء أوديسا.
وقـــال دميتـــري بيســـكوف، المتحدث 
أذكركـــم  أن  “أود  الكرمليـــن  باســـم 
بكلمـــات الرئيس فاديميـــر بوتين بأن 
القوات المســـلحة الروســـية ال تتعامل 
مـــع األهـــداف المدنية”، حســـبما نقلت 

“رويترز”.

وقف مؤقت

أعلنت شركة “نورد ستريم” المسؤولة 
عـــن تشـــغيل خـــط األنابيـــب “الســـيل 
الشمالي” أنها ستوقف وبشكل مؤقت 
عمليـــات ضـــخ الغـــاز مـــن روســـيا إلى 

أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.
وشددت موسكو على وقف ضخ الغاز 
عبر “نورد ســـتريم” سيكون في الفترة 

من 11 حتى 21 يوليو المقبل.
وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة 
أنه تـــم االتفاق مســـبًقا علـــى الجدول 
جميـــع  مـــع  العمـــل  وخطـــة  الزمنـــي 
سلســـلة  فـــي  والمشـــاركين  الشـــركاء 
نقـــل ضـــخ الغـــاز الطبيعـــي، و)الســـيل 
الشـــمالي( هـــو أنبـــوب غاز من روســـيا 
إلـــى ألمانيـــا عبر قاع البلطيـــق ويعتبر 
بمنزلة المســـار الرئيس إلمدادات الغاز 

الروسي إلى ألمانيا.
وفـــي وقت ســـابق، تمت اإلشـــارة إلى 
مخـــاوف من أن إغاق خـــط األنابيب 
قـــد يـــؤدي إلى تفاقـــم أزمـــة الغاز في 

أوروبا.
وقال وزير االقتصـــاد األلماني روبرت 
هابيـــك، يـــوم الخميـــس “إن المشـــكلة 
الفنيـــة التـــي أبلغـــت عنها روســـيا في 
خـــط أنابيـــب الغـــاز نورد ســـتريم 1 ما 
هي إال ذريعة لخفض إمدادات الغاز”.

عواصم ـ وكاالت

أوكرانيا تقول إن روسيا قصفت المبنى السكني وموسكو تنفي

عواصم ـ وكاالت

واصل الشـــارع الســـوداني، أمس الجمعـــة، تصعيده حيث 
بالحكـــم  الشـــوارع مطالبيـــن  إلـــى  مجـــددا  اآلالف  خـــرج 
المدني بعد يوم دام؛ في حين تزايدت االنتقادات الدولية 
لاســـتخدام المفرط للقوة من قبل الســـلطات، ما أدى إلى 
مقتل 10 أشـــخاص في احتجاجات الخميس التي شـــارك 

فيها اآلالف في أكثر من 30 مدينة.
ولليـــوم الثاني على التوالي بدت منطقة وســـط الخرطوم 
التي تضم القصر الرئاســـي وعدد من الوزارات واألســـواق 
الرئيســـية أشـــبه بالثكتة العسكرية حيث شـــهدت الجمعة 
انتشارا كثيفا للقوات األمنية ومدرعات وسيارات الشرطة 
والجيـــش، فـــي حيـــن يحتشـــد اآلالف في جنوب وشـــرق 
وشمال وغرب العاصمة في تظاهرات انطلقت منذ الصباح 
الباكـــر واســـتؤنفت بعد صـــاة الجمعة. ورفـــع المحتجون 
شـــعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن الشأن 
السياسي ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خال 
االحتجاجات التي اندلعت رفضا لإلجراءات التي اتخذها 
قائـــد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشـــرين 
مـــن أكتوبر 2021 والذيـــن بلغ عددهم 112 شـــخصا حتى 

اآلن، وفق لجنة األطباء المركزية.
واســـتنكرت بيانات صدرت عـــن كل من الواليات المتحدة 
والمملكـــة المتحـــدة وبعثـــة األمـــم المتحـــدة الخاصـــة في 
السودان الطريقة التي استخدمتها أجهزة األمن السودانية 
في التصدي للمحتجيـــن، وطالبتها بوقف “العنف المميت” 
ضـــد المحتجين فورا والتحقيق في كافة االنتهاكات التي 

جرت خال األشهر الثمانية الماضية.

“متظاهرو المدنية” يعودون والمجتمع الدولي يدين العنف

السودان.. الشارع يواصل التصعيد بعد يوم دام

مقتل 10 أشخاص في احتجاجات الخميس

عواصم ـ وكاالت

دعـــت فرنســـا وبريطانيا وألمانيا، الموقعة علـــى االتفاق النووي 
اإليرانـــي، طهران إلى وقف التصعيد و”معاودة التعاون الكامل” 
مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة غـــداة فشـــل المحادثـــات 

متعددة األطراف في الدوحة.
وقال الســـفير الفرنســـي لدى األمـــم المتحدة نيكـــوال دو ريفيير 
لوسائل اإلعام إلى جانب ممثلي بريطانيا وألمانيا “ندعو إيران 
إلـــى وقف تصعيدهـــا النووي والعـــودة إلى التعـــاون الكامل مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والموافقة على العرض المطروح 
علـــى الطاولة بـــدون تأخير بما يعود بالمنفعة على شـــعب وأمة 

إيران”.

برنامج نووي متقدم

وأضـــاف في بيان مشـــترك أن “برنامج إيران النـــووي بات اآلن 
أكثـــر تقدما مـــن أي وقت مضى”، في حين مـــن المقرر أن يعقد 
مجلـــس األمـــن الدولـــي اجتماعـــا عاديـــا حـــول الملـــف النـــووي 
اإليراني. وتابع الســـفير الفرنسي “الجهود الدبلوماسية المكثفة 
لتحريـــك االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي أســـفرت عن صفقـــة قابلة 

للتطبيق مطروحة على الطاولة منذ مطلع مارس، ونأســـف ألن 
تكون إيران رفضت حتى اآلن اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية 
وواصلت تصعيدها النووي”. واســـتنكر قائا “لسوء الحظ على 
حـــد علمنـــا خـــال االجتمـــاع الـــذي اختتم أمـــس فـــي الدوحة، 
رفضـــت إيران مرة أخرى اغتنـــام الفرصة وقدمت بدال من ذلك 

مطالب جديدة غريبة وغير واقعية”.
وأمام وســـائل اإلعام، دعت سفيرة أيرلندا لدى األمم المتحدة 
جيرالدين بيرن نيســـون، التي تدير الملف اإليراني في مجلس 

األمن، إلى عودة جميع األطراف إلى طاولة المفاوضات.

دعا إلى وقف التصعيد ومعاودة التعاون.. بيان بريطاني فرنسي ألماني:

برنامج إيران النووي متقدم أكثر من أي وقت مضى

بيان أوروبي يدعو إيران إلى وقف تصعيدها النووي

الضفة الغربية ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العالقة بين اللغتين العربية والروسية
اللغتان العربية والروسية من أكثر لغات العالم انتشارًا وإبداعًا في أعمالهما 
األدبية، ولألسف فإن ما ُيترجم من أعمال إبداعية للثانية إلى لغات العالم 
أكثر من األولى، رغم أسبقيتها في تاريخ النشأة بألف عام تقريبًا، فالعربية 
تعـــود كتاباتهـــا إلى القرون األولى من األلفية األولى، وتألقت إبداعاتها مع 
بزوغ شـــمس الحضارة العربية اإلســـامية، أما الروسية فتعود نشأتها إلى 

أواخر األلفية ذاتها، ولم تتألق إبداعاتها إال في القرن التاسع عشر. 
وتنحدر الروسية من مجموعة اللغات السافية التي تنقسم إلى “سافية 
غربيـــة”: تشـــيكية وســـلوفاكية وبولنديـــة وصربيـــة، و”ســـافية جنوبية”: 
بلغاريـــة وكرواتية ومقدونية وصربية وســـوليفنية، و”ســـافية شـــرقية”: 
الروســـية واألوكرانية والبيلوروســـية. أمـــا العرببة فهي لغة ســـامية تعود 
جذورهـــا إلـــى اللغتيـــن األقدم منها نشـــأة، اآلراميـــة واآلكاديـــة، لكن عالم 
اللســـانيات البريطانـــي نيقوالس أوســـتلر يرى أن جـــذور العربية تمتد إلى 
القرن الرابع ق.م. ومع أن اتصال الروســـية بالعربية بدأ منذ نشـــأة األولى 
أواخـــر األلفيـــة األولـــى، ســـيما في العصـــر العباســـي، من خـــال العاقات 
التجارية حيث استعارت الروسية ألفاظًا عربية، فإن أواخر القرن التاسع 
عشـــر بدايـــات تدفـــق مفـــردات عربية عليهـــا من لغـــات أوروبية اشـــتقتها 
بدورهـــا مـــن لغتنا. وحـــروف العربية 28 حرفـــًا، بينما الروســـية 33 حرفًا، 
وحسب د. عبد هللا الجبوري فإن ألفاظ العربية تبلغ ستة مايين وستمئة 
وتسعا وتســـعين لفظًا )مجلة آداب المستنصرية، العدد الرابع، ١٩٧٩( وهو 
رقم با سند ومثير للشك، وهو ما أكده لنا أيضًا أستاذنا اللغوي اللبناني د. 

إميل يعقوب، أما عدد مفردت الروسية فمئتا ألف ونّيف مفردة.
وبظهور االستشراق الروسي، خصوصًا في عهد بطرس األكبر، جرت أول 
ترجمة للقرآن الكريم عام 1716م إلى اللغة الروســـية من اللغة الفرنســـية، 
وكانـــت ترجمـــة رديئـــة. أما فـــي عهد كاتريـــن الثانية فجـــرى التواصل مع 
العربيـــة بشـــكل أوســـع، إذ صـــدر مرســـوم يقضـــي بتعلـــم العربيـــة بجانب 
اللغتيـــن التتريـــة والفارســـية فـــي األقاليـــم اإلســـامية الجنوبيـــة. وتزايد 
إدخـــال الحرف العربي في الطباعة لوروده فـــي اللغة التركية، وُطبع عدد 
من الكتب العربية واإلســـامية، وُيعزى ذلك لتزايد اهتمام روسيا بشؤون 
االمبراطوريـــة العثمانية التـــي دخلت معها في حروب ومنازعات في تلك 
الفتـــرة. علـــى أن العصـــر الذهبي لتواصـــل اللغتين جرى فـــي أعقاب ثورة 

1917 البلشفية. “المقال كاماً في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

دماء على باب الحرم الجامعي
ال أدري ما الذي جعلني أختار هذا العنوان الذي يشـــبه عنوان مســـرحية 
“دمـــاء على أســـتار الكعبة”، مـــع اختاف الموضوع بطبيعـــة الحال، لكن 
الموضوع الذي أتناوله هنا أصابني بالصدمة، كما أصاب المجتمع العربي 
كله، وجعلنـــي غير قادرة على اختيار العنوان واختيار الكلمات، فخال 
أســـبوع واحد يتم ذبح فتاتين عربيتين في عمر الزهور بطريقة غريبة 
وبشعة وغير مألوفة في باد العرب، إحداهما في القاهرة واألخرى في 

عمان باألردن.
فعلـــى بوابـــة جامعة المنصورة في دلتا مصر تم ذبـــح نيرة الجميلة كما 
تذبح الشـــاة بواســـطة شـــاب كان يريد الزواج منها لكنهـــا رفضته، فقرر 
ذبحها حتى ال يظفر بها غيره، وفي األردن تلقت إيمان الجميلة رصاصة 

اخترقت رأسها بشكل بشع هز الضمير العربي كله.
فمـــاذا حدث للقيم العربية لدى هذا الجيل من الشـــباب، لم نعرف شـــيئا 
كهـــذا في القيم العربيـــة التاريخية، فالثقافة العربيـــة بها رجال أصابهم 
الجنون بســـبب العشق مثل قيس ابن الملوح الذي عشق ليلى العامرية، 
وبها جميل بثينة، ولكن ليس بها ذبح للحبيبات بهذه الطريقة البشـــعة، 
فما الذي نحن فيه اليوم؟ ما الذي خلق شبابا بهذه الدرجة من التوحش 
والعنـــف؟ ســـؤال أطرحه ويطرحه غيـــري كثيرون هـــذه األيام؟ هل هو 
الفن الرديء الذي أنتجته بعض دور الســـينما؟ هل هو اإلنترنت وألعاب 
القتـــل التـــي تأخـــذ الشـــباب نحـــو الهـــاك؟ ال أدري هـــل ســـبب واحد أم 
أســـباب كثيرة، لكن المؤكد أن شباب هذه األيام أصبحوا عنيفين وعلى 

استعداد للقتل.
الذي ذبح نيرة المســـكينة حكم عليه باإلعدام بعد أيام من جريمته في 
أســـرع حكم إعدام فـــي تاريخ مصر، لكن العقاب الـــرادع ليس فقط هو 
مـــا يريده الناس أمام حالة العنف التي أصابت الشـــباب والتي يمكن أن 
يذهب ضحيتها كثيرون.. إنني أوجه من خال هذه الزاوية رسالة لكل 
من يهمه األمر ليقوم كل بدوره في مواجهة التشـــوه الفكري والعاطفي 

الذي يصيب الكثير من الشباب في هذه األيام العصيبة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

حقيقـــة، فخـــر واعتـــزاز وعمـــل مميـــز لنـــا كســـعوديين فـــي بـــادي 
الســـعودية، مبـــادرة لها مكانتها ونســـعد بهـــا ونرفع رؤوســـنا عاليا لما 
نـــراه مـــن أعمال جليلـــة، مثلها مثل كل الخدمات التـــي ُتقدم كل عام 
لحجـــاج بيـــت هللا الحرام، مـــا ُيخالجني من حديث هـــو تلك الجهود 
والمبـــادرات التـــي تتميز بهـــا مملكتنا مثل مبادرة “طريـــق مكة” التي 
أطلقتها وزارة الداخلية، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف 
الرحمـــن الذي يندرج تحـــت برامج رؤية الســـعودية 2030، وأطلقت 
فـــي العـــام 2017م، وتهدف لتيســـير رحلـــة الحجاج من خـــال إنهاء 
إجراءات الجوازات والجمارك واالشـــتراطات الصحية وفرز وترميز 
األمتعـــة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى الســـعودية كأية 

رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.
وجـــاءت هذا العام بحلة جديدة وتميـــز رائع لتنمو وتتميز في عامها 
الرابـــع لتشـــمل عـــددًا إضافيًا من الـــدول، حيث شـــملت )5( دول، هي 

باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجاديش.
وحقيقة كلنا فخر بهذه المنجزات التي تتوالى في مملكتنا، خصوصا 
عندمـــا نرى تلك الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويزداد إعجابي 
بمـــا يحدث مـــن اهتمام بضيوف الرحمن ومن خدمـــات تواكب رؤية 
2030 والتـــي تجعل حجـــاج بيت هللا في راحة وســـكينة وطمأنينة، 
ووصل عدد المســـتفيدين من المبادرة في األعوام السابقة 276,668 

حاجــــا وهـــذا تطور كبير فـــي مجال العمـــل وتذليـــل الصعوبات أمام 
حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام، ويتم تنفيـــذ المبادرة بجهود رجـــال أمننا، 
وتضافرهم ووقوفهم يدا واحدة من أجل خدمة هذا البلد وقيادته.

وقامت هذه المبادرة بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج 
والعمـــرة” والهيئـــة العامـــة للطيران المدنـــي وهيئة الـــزكاة والضريبة 
والجمارك، والهيئة الســـعودية للبيانات والذكاء االصطناعي “سدايا”، 
وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة 
علم. حقيقة من يقصد المملكة ســـيلحظ كل عام تجديًدا وتميًزا في 
الخدمـــات المقدمـــة للحجـــاج والمعتمرين والزوار، فالجهـــود الكبيرة 
التـــي تقـــوم بها الحكومة الســـعودية لراحة وخدمـــة ضيوف الرحمن 

تشهد تطوًرا كبيًرا عاًما بعد عام.
مبـــادرات متميـــزة تقدمهـــا الســـعودية، وخصوصـــا وزارة الداخليـــة، 
ناهيك عن االستقبال المميز والبشاشة في وجوه كل الحجاج، وهذا 
لـــم يـــأت من فراغ بل من قيادة دعمت وحرصـــت على أداء العاملين 

بكل تفان وإخاص لخدمة ضيوف هللا وضيوف المملكة.
حفظ هللا الســـعودية وحفظ خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
وولـــي عهـــده األمين صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان 
علـــى الجهـــود الجبارة في خدم الحرمين الشـــريفين، ونكرر “دمت يا 

وطني شامخًا”.

غدير الطيار

مبادرة طريق مكة.. فخر واعتزاز

الناظـــُر إلـــى الذكر الحكيم، يجـــد أن إلعجاز القرآن صـــورا عديدة، 
منها إعجاُز أسلوبه، ولفظه، وباغته وإيجازه، كذلك إخباره بأمور 
لـــم تقـــع، كما لو أنهـــا حدثت بالفعـــل، فضا عن عـــدم تناقضه رغم 

كثرة آياته.
وفي قول ربنا ُمخاطبا نســـاء النبي، وبالتبعية نســـاء األمة “وقرن 
في بيوتكن” أمٌر لهن بعدم الخروج إال لحاجة؛ درءا للفتن، ووقاية 

من التعرض لظاهرة التحرش المقيتة.
وأرى أن لمقاومتهـــا طرقـــا عديـــدة تتمثـــل في ضرورة ســـّد أبواب 

تلـــك الجريمة بأقفال من حديد؛ بضرورة تغليظ عقوبة ذلك الفعل 
الشائن؛ حتى يرتدع من ُتسول له نفسه ارتكابه، أو تحدُثه بإتيانه.
هـــذا باإلضافـــة إلى ضـــرورة أن تخطـــو الدول خطـــوات جادة في 
حل أزمة الســـكن، بالسماح بالتوسع الرأسي، وتوفير أراضي البناء 
بأســـعار تتناســـب ودخـــول الشـــباب، باإلضافـــة إلى إيقـــاظ الوازع 
الديني لدى الشـــباب من خال دور العبادة ووســـائل اإلعام حتى 
نتمكـــن مـــن القضـــاء على تلك الظاهـــرة التي أضحت خطـــرا ُيهدد 

البيوت.

sabryelmougy74 
@gmail.com

صبري الموجي

معا ضد التحرش

فعال حياة اإلنسان تبدأ بعد الستين
اليوم نؤجل ما اعتاد عليه القارئ الكريم من طرح قضايا تتعلق بالشأن 
المحلي والضغوطات اليومية والمشاغل االعتيادية، وكما قال الرسول 

الكريم “روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كّلت عميت”.
منذ أيام تواصلت عبر الهاتف مع عدد من األصدقاء المتفائلين بالحياة 
الذين تخطوا الســـتين، والبعض منهم تعدى العقد الســـابع “والحمد لله 
أغلـــب ربعي اللـــي أتواصل معاهم مال وناســـة، والطيور على أشـــكالها 
تقـــع”، جميعهـــم انصرفوا لحياتهـــم الخاصة بعد تقاعدهـــم من أعمالهم 
المختلفـــة، وحديثنـــا دار حـــول المرحلـــة العمريـــة التي نعيشـــها حاليا، 
فمـــن الطبيعي أن تكون لكل هؤالء األصدقاء رؤيته المشـــرقة للحياة، 
خصوصـــا فـــي هـــذه المحطـــة العمريـــة، فالجميـــع متفق علـــى أن حياة 
اإلنســـان تبدأ بعد ســـن الســـتين، و”بالـــذات إذا كان أمرتـــب روحه عدل 
وحاســـب حســـابه حق كلشـــي”، وذلك قبل أن يصل لهذه المرحلة، لكي 
يعيـــش حيـــاة هادئـــة مســـتقرة بعيدا عـــن القلـــق والمنغصـــات والجدل 

والمشاحنات والهواجس التي قد تصادفه.
في اآلن نفســـه نجد أن الســـواد األعظم ممن وصل إلـــى هذا العمر يعد 

ركيـــزة من أهم ركائز أســـرته ومجتمعه، فالتجـــارب الحياتية المختلفة 
التـــي خاضهـــا طيلـــة كل تلـــك الســـنوات، تؤهلـــه لنيـــل هـــذه المكانـــة 
االجتماعيـــة الرفيعة كونه مكتمل الخبرة “وعركت رمته الدنيه وحكته 
الظروف زين أمازين”، خصوصا إذا كان إنســـانا راشـــدا ومثقفا ومطلعا 
ومتابعـــا، وبهذا يكون مؤها كي يكون مرجعا لاستشـــارة وأخذ الرأي 
والتوجيه منه في الكثير من أمور الحياة، ويستعين بخبراته التراكمية 

المقربون له من أفراد أسرته أو أصدقائه أو أفراد مجتمعه.
إضافـــة إلـــى ذلـــك لننظر للشـــعوب األخـــرى المحبـــة للحيـــاة، والذين 
وصلـــوا إلـــى هذه المرحلة أو تخطوها، وكيـــف يخصصون لهم حزمة 
مـــن البرامج تمتـــد على مدار العـــام، ويحرصون علـــى تنفيذها بدقة 
“بيـــت النـــازل”، حتـــى من خـــال تواجدهـــم فـــي منازلهم وممارســـة 
هواياتهـــم وأنشـــطتهم اليوميـــة المختلفة بانتظام وعزيمـــة وإصرار، 
لـــذا دائما ما نجد على وجوههم عامات الرضا والقناعة بما يقومون 
بـــه من أعمال وأنشـــطة يومية تعود على صحتهم ونفســـيتهم بالنفع 

الكثير. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



حسن علي

تعاقـــد النـــادي األهلـــي رســـميا مـــع المدافـــع 
المغربـــي زكريا اإلســـماعيلي العلوي البالغ من 
العمر 33 عامـــا لتدعيم صفوف الفريق األول 
لكـــرة القـــدم بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي علـــي 

صنقور.
وارســـل النـــادي األهلي مســـودة العقد لالعب 
المغربـــي الـــذي أمضـــى علـــى العقـــد رســـميا 
ليرتدي قميص النســـور في الموســـم الكروي 
القادم بـــدوري ناصر بن حمـــد ألندية الدرجة 

األولى لكرة القدم.

وتعاقد األهلي لغاية اآلن مع كل من المهاجم 
عبدهللا الحشـــاش ومحمد الشامسي والعب 
خط الوســـط البرازيلي )فينيكـــس فارغاس(، 
وضـــم إلى صفوفه الحـــارس الدولي ابراهيم 
لطـــف هللا وجـــدد تعاقـــده مـــع جمـــال راشـــد 

وعباس عياد.
ويســـعى األهلـــي لتقديـــم موســـم أفضـــل من 
مركـــز  وتحقيـــق  المنافســـة  بهـــدف  ســـابقه؛ 
متقـــدم في ســـلم الترتيب العـــام بعد أن جاء 

في المركز السابع.

“األهلي” يضم المغربي زكريا اإلسماعيلي

الالعب زكريا اإلسماعيلي
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اللجنة اإلعالمية

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  أشـــاد 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بحصـــول 
“روكـــت رودنـــي” لفريـــق فيكتوريوس 
علـــى لقب دراغـــون ســـتيك والتتويج 
بالمركـــز األول فـــي مضمار ســـن داون 
العريق في بريطانيا بعد مستوى مميز 
طـــوال الســـباق الممتـــد علـــى مســـافة 

السرعة األلف متر.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن هذه النتيجة تؤكد المســـيرة 
فريـــق  عليهـــا  يســـير  التـــي  الناجحـــة 
فيكتوريـــوس في المحافـــل األوروبية 
لســـباق الخيـــل، مبيًنـــا ســـموه إلـــى أن 
التتويج بلقب دراغون ستيك سيكون 
حافـــًزا للفريـــق فـــي مواصلـــة تحقيـــق 

اإلنجازات الخارجية.
وأعرب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي 

بذلها المدرب جورج سكوت في تهيئة 
“روكـــت رودني” لحصد هـــذا االنتصار، 
مشيًدا ســـموه باإلمكانات العالية التي 
ماســـكت،  دانيـــال  الفـــارس  يمتلكهـــا 
متمنًيا سموه التوفيق والنجاح للفريق 

في المشاركات الخارجية القادمة.
وجاء تتويج “روكـــت رودني” بالمركز 
األول بعد مستوى مميز طوال السباق، 
وقـــد حقـــق المركـــز الثانـــي بمهرجـــان 
أسكوت الملكي الشهر الماضي تحديًدا 

فـــي ســـباق قصـــر ويندســـور ســـتيك، 
ليعـــود بقـــوة فـــي مضمـــار ســـن داون 

ويحـــرز لقـــب دراغون ســـتيك حاصدا 
لفريـــق فيكتوريـــوس  ثمينـــا  انتصـــارا 

مـــع الفارس دانيال ماســـكت والمدرب 
جورج سكوت.

بعد فوز “روكت رودني” بمضمار سن داون في بريطانيا... ناصر بن حمد: 

أوروبـــا فـــي  الناجحـــة  الفريـــق  مســـيرة  يؤكـــد  ســـتيك  دراغـــون  بلقـــب  “فيكتوريـــوس”  تتويـــج 

اللجنة اإلعالمية

نجح فريق موســـى دنتـــل من خطف لقب 
بـــي اس اكشـــن لكـــرة الســـلة فـــي  دوري 
النســـخة الثانيـــة بعـــد تفوقـــه علـــى فريق 
منامة كريـــزي بنتيجة )89/88( في مباراة 
حبســـت األنفاس وصلـــت إثارتهـــا للذروة 
فـــي دقائهـــا األخيرة التي شـــهدت تقلبات 
عديـــدة فـــي النتيجـــة أنهاها نجـــوم فريق 

موسى دنتل.
للغايـــة  مثاليـــة  مبـــاراة  الفريقـــان  قـــدم 
وتقاســـما الســـيطرة والتقدم فـــي النتيجة 
طوال المباراة، حيث استمتعت الجماهير 
بفنيات النجوم الشـــابة الصاعدة في عالم 
الســـلة المحلية والذين قدموا مباراة على 
أعلـــى مســـتوى أمـــام حضـــور جماهيـــري 
متميز، وشـــهدت المباراة أعلى مستويات 
اإلثـــارة مـــع نهايتهـــا بعـــد أن تقـــدم فريـــق 
موســـى دنتـــل بفـــارق 10 نقاط مـــع تبقي 
أقل مـــن دقيقتين، حيث قاد الالعب رضا 
شـــمس ويوســـف المرباطي رحلـــة العودة 
للمبـــاراة ونجح منامـــة كريزي من تقليص 
الفـــارق إلى ســـلة قبـــل أن يحتســـب حكم 
المبـــاراة خطـــأ متعمـــدا على العـــب فريق 
موســـى دنتل عبدهللا الكوهجي مع تبقي 
9 أجزاء من الثانية وفريقه متقدم بفارق 
نقطتيـــن، حيث أعطى هذا الخطأ الفرصة 
لفريـــق منامـــة كريزي لتعديـــل النتيجة أو 
التقـــدم، ولكن لم يســـتغل هذه الفرصة، إذ 
اضاع يوسف المرباطي رمية حرة وسجل 
األخيـــرة  المحاولـــة  تفلـــح  ولـــم  األخـــرى 

لتنتهي المباراة بفوز موسى دنتل.
الالعـــب  المبـــاراة  نقـــاط  أعلـــى  ســـجل 
والالعـــب  نقطـــة(   32( ثانـــي  عبدالقـــادر 
والواثـــق  نقطـــة(   26( المرباطـــي  يوســـف 
علـــي )23 نقطة( ومن ثم رضا شـــمس )21 

نقطة(.
 STC يكرم النجوم وهدايا للجماهير. 

قامـــت شـــركة STC البحريـــن بتخصيص 
جوائز قيمة لنجوم الدوري والذي حصدوا 
الجوائـــز الفردية في الـــدوري، كما قدمت 
هدايـــا قيمة أيضا للجماهير التي شـــاركت 

في مسابقات استراحة ما بين الشوطين.

عبدالقادر يتوج نفسه ملكا

 تـــوج الالعب عبدالقـــادر ثاني العب نادي 
الحالـــة الشـــاب والصاعد لعالـــم النجومية 
نفســـه ملـــكًا لدوري بي اس اكشـــن الثانية 
بعد أن ســـيطر علـــى الجوائـــز الفردية في 
المنافسات، حيث اختارت اللجنة المنظمة 
عبدالقـــادر ثاني كأفضل العب شـــامل في 
الـــدوري حاصدا جائـــزة النجم عبدالمجيد 
علـــي شـــهرام ألفضل العب وأيضـــا جائزة 

النجم محمد سالم لهداف الدوري.
وقـــدم عبدالقـــادر نفســـه بشـــكل أكثـــر من 
رائـــع خـــالل المنافســـات، حيـــث نجح في 
توجيـــه كل األنظـــار إليه بعد المســـتويات 
المتميـــزة التـــي قدمهـــا طـــوال المباريـــات 

مقدمـــا الحلـــول الفرديـــة لفريقـــه متى ما 
شـــاء، كما أنـــه هداف بالفطـــرة، حيث كان 
معدله التسجيلي في كل مباراة يصل إلى 

32 نقطة ليحصد جائزة الهداف أيضا.

 المحمود أفضل مدرب

فيمـــا حصـــد مـــدرب فريـــق موســـى دنتل 
عدنـــان المحمـــود جائـــزة المرحـــوم أحمد 
ســـلمان ألفضل مدرب في الدوري متفوقا 
على مدرب منامـــة كريزي المدربة فاطمة 
رياض التي بدورها قدمت بطولة مثالية. 
المحمـــود نجح فـــي قيـــادة الفريق بنجاح 
بمســـاعدة زمالئـــه أحمد القصير وجاســـم 
محمد الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
العبيـــه الذيـــن تدربـــوا تحت إشـــرافه في 
األندية التي درب فيها؛ لذا وضع المحمود 

لمســـاته الفنيـــة التـــي كانـــت واضحة جدا 
مـــن خـــالل التغييـــرات التـــي أجراهـــا في 
العديـــد من المباريات والطـــرق الهجومية 
لـــكأس  الفريـــق  قـــادت  التـــي  والدفاعيـــة 

الدوري.

جائزة عقيل ميالد لالعب المثالي

اختـــارت اللجنـــة المنظمة لـــدوري بي اس 
اكشـــن الالعب محمد جاســـم العب فريق 
عـــرب فيب ونادي المنامة الالعب المثالي 
فـــي البطولة ليحصل علـــى جائزة الكابتن 

عقيل ميالد لالعب المثالي.
ويعتبر الالعب محمد جاسم أبرز الالعبين 
وأحـــد الالعبيـــن المميزين داخـــل وخارج 
الملعـــب مقدما نموذج مثاليا لالعب مثابر 

وخلوق ومتميز أيضا في الملعب.

كريبالي كراج الفريق المثالي

وخصصـــت اللجنة جائـــزة للفريق المثالي 
كان مـــن نصيـــب فريـــق كريبالـــي كـــراج، 
حيث وضعت اللجنة معايير محددة منها 
األمـــور اإلداريـــة وااللتزام داخـــل وخارج 
الملعـــب والتعـــاون مـــع اللجنـــة فـــي كافة 

األمور اإلدارية في الدوري. 

  بطولة الكراسي المتحركة

وشـــهد اليـــوم الختامـــي بطولـــة مصغـــرة 
لالعبي الكراســـي المتحركـــة بالتعاون مع 
االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقة 
تحت إشراف اللجنة البارالمبية البحرينية 
وبمشـــاركة نجـــوم منتخبنـــا الوطني لكرة 
الســـلة يتقدمهـــم كابتن المنتخب حســـين 
شاكر وحسن نوروز وأحمد سلمان وأيضا 

محمد بوعالي وحسين سلمان.

 نجوم يخطفون األضواء

مـــن  كعادتهـــم  الفـــن  نجـــوم  واســـتطاع 
خطف األضواء عبر مشـــاركتهم في اليوم 
الختامـــي لـــدوري بـــي اس اكشـــن، حيـــث 
رســـموا االبتســـامة والضحـــك على وجوه 
المتابعيـــن ســـواء مـــن أرضيـــة الصالـــة أو 

متابعي البث المباشر.
 ونجـــح نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي الســـابق 
محمد ســـالمين من الفـــوز بالتحدي األول 
فـــي لعبـــة الكراســـي متفوقـــا علـــى صانـــع 
المحتوى المشـــهور عمر فـــاروق، فيما فاز 

الفريـــق األزرق بقيادة جعفـــر التمار وعمر 
فـــاروق وجعفر الســـاري وخليـــل الرميثي 

.XOعلى الفريق األبيض في لعبة ال
حســـم  مـــن  األبيـــض  الفريـــق  واســـتطاع 
التحـــدي الثالـــث فـــي مباراة اســـتعراضية 
مع نجوم منتخبنا الوطني بقيادة المدرب 
المحنـــك البســـام علـــي ومحمـــد ســـالمين 

وأيضا جمعان الرويعي.

 بث مباشر بطريقة جديدة

وقامـــت اللجنة االعالمية ببـــث الفعاليات 
نقـــل  5 كاميـــرات  بطريقـــة جديـــدة عبـــر 
فـــي الملعـــب وتعليـــق ثنائـــي علـــى غـــرار 
 NBAال للمحترفيـــن  األمريكـــي  الـــدوري 
بمشاركة محســـن حاجي وحسين العلوي 
ومراســـل القناة من داخـــل ارضية الملعب 
مهـــدي رفيع، كمـــا شـــارك اإلعالمي محمد 
الشـــرقاوي فـــي تقديـــم الفقـــرات بجانـــب 

زميله حسين أميري. 

 تكريم الرعاة 

وتتقـــدم اللجنـــة المنظمـــة بجزيل الشـــكر 
شـــركة  والمســـاهمين وخصوصـــا  للرعـــاة 
فعاليـــات  رعايتهـــا  علـــى  البحريـــن   STC
ودوري بي اس اكشن في النسخة الثانية.
 كمـــا تم تكريم المســـاهمين وهم نادي البا 
الـــذي قدم دعم لوجســـتي للدوري وكذلك 
ميـــاه فراتا وشـــركة شـــوت وأيضـــا عيادة 

أخصائية العالج فاطمة حيدري.

تكريم المركز الثاني فريق منامة كريزي   بطل دوري بي اس اكشن فريق موسى دنتل 

عبدالقادر ثاني نجم وهداف دوري بي اس اكشن 

نجوم الجوائز الفردية مع نجوم السلة البحرينية 

محمد جاسم الالعب المثالي في الدوري 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

حفل ختامي مميز للجماهير برعاية stc البحرين

“موسى دنتل” بطال لدوري بي اس اكشن



رئيس االتحاد اآلسيوي: ثقتنا كبيرة في 
نجاح هذا الحدث على أرض البحرين 

 المنافسات على فترتين صباحية ومسائية 
وأكثر من 600 مشارك في البطولة 

سيدات مدينة عيسى يحرزن لقب “فتيات العيون”
حقـــق فريق نـــادي مدينة عيســـى لكرة 
“أكاديميـــة  للســـيدات  الصـــاالت  قـــدم 
ســـوبر ســـوكر” لقب بطولة نادي فتيات 
العيون الرياضي التي أقيمت في دولة 

الكويت الشقيقة.
وجـــاء تتويـــج فريـــق ســـيدات مدينـــة 
عيســـى بعد الفوز في المبـــاراة النهائية 
علـــى النادي المســـتضيف فريق فتيات 
العيـــون )أ( بهـــدف نظيـــف بعـــد مبـــاراة 
مثيـــرة جمعتهمـــا بحضـــور جماهيـــري 

واسع.
وأثمـــرت الـــروح القتاليـــة التـــي ظهرن 
عليها فتيات مدينة عيســـى بالحصول 
علـــى اللقـــب، حيـــث تغلـــب الفريق في 
جميع مواجهاته بالـــدور التمهيدي قبل 
الفوز في المبـــاراة النهائية على فتيات 

العيـــون بهـــدف نظيـــف جـــاء بإمضـــاء 
الالعبة المتألقـــة مريم عبدهللا قبل 20 
ثانيـــة فقط من نهايـــة المواجهة ليتوج 
الفريـــق بالمركـــز األول وكأس البطولـــة 
بقيادة المدرب القدير عيسى العيناوي.

وأعـــرب أحمـــد العامـــر مديـــر أكاديمية 
الكبيـــرة  ســـعادته  عـــن  ســـوكر  ســـوبر 
بالحصول على اللقب الخليجي وهو ما 
يعزز من مكانة الفريق وقدراته الكبيرة 
وتحقيـــق  الخارجيـــة  المنافســـة  فـــي 
مقدمـــًا  البحريـــن،  لمملكـــة  اإلنجـــازات 

العيـــون  فتيـــات  نـــادي  إلدارة  شـــكره 
علـــى التنظيم الراقي وحســـن الضيافة 
والجهـــود الكبيـــرة التي بذلتهـــا اللجنة 
المنظمـــة فـــي إخـــراج البطولـــة بأفضل 

صورة تنظيمية.

 من جانبه، أكد المدرب عيسى العيناوي 
أن تتويج فريق سيدات مدينة عيسى 
بلقـــب البطولة يؤكد اإلمكانيات العالية 
التي يمتلكها الفريق وقدرات الالعبات 
الالتـــي ظهرن بـــروح قتاليـــة عالية في 

جميـــع المباريـــات، مبينـــًا إلـــى أن الفوز 
باللقب سيكون حافزا كبيرا للفريق في 
مواصلـــة حصـــد اإلنجـــازات الخارجية 

في المرحلة القادمة.
وكان فريـــق ســـيدات مدينـــة عيســـى، 

بدأ المشـــوار بالفوز على فتيات العيون 
)ب( بخماســـية نظيفة، وفاز بعدها على 
أكاديمية ليفربول بثالثة أهداف مقابل 
هدفيـــن، قبـــل الفوز فـــي النهائـــي على 

فتيات العيون )أ( بهدف نظيف.

اللجنة اإلعالمية

العيناوي: التتويج 
يؤكد اإلمكانيات 

العالية

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت   
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، تنطلق اليوم  “الســـبت” 
منافسات النسخة األولى من بطولة آسيا 
للمصارعـــة تحـــت 15 و20 عامـــا، والتـــي 
للمصارعـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا 
بالتعاون مع المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة واالتحـــاد اآلســـيوي للمصارعـــة 
تحت إشراف االتحاد الدولي للمصارعة، 
وذلـــك فـــي الفتـــرة -2 10 يوليـــو المقبـــل 

على صالة مدينة خليفة الرياضية. 
رئيـــس  نائـــب  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية ســـمو ســـلمان 
اســـتضافة  أن  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن 
وتنظيم مملكة البحرين النســـخة األولى 
مـــن هذه البطولة، يعـــزز من مكانتها على 
خارطـــة الرياضيـــة العالميـــة، بفضـــل مـــا 
حققتـــه من نجاحات كبيـــرة في مختلف 
األلعاب الرياضية الســـيما القتالية، والتي 
اســـتطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على 

صعيد هذه الرياضات. 
البحريـــن  مملكـــة  “إن  ســـموه:  وقـــال 
اســـتطاعت أن تخطو خطـــوات واضحة 
نحـــو تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، بفضل 
رعايـــة ودعـــم ســـيدي حضـــرة صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، 
واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي 
الـــوزراء حفظـــه  العهـــد رئيـــس مجلـــس 
هللا، والـــذي مّكـــن من أن تحقـــق األلعاب 
الرياضيـــة بمـــا فيهـــا الرياضـــات القتالية 
العديـــد مـــن النجاحات، التـــي عززت من 
الحضور البحريني الكبير قاريا ودوليا”. 

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد 
آل خليفـــة: “وإن الجهـــود المتميـــزة التي 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  يبذلهـــا 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس  األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة، ســـاهم 
وبشـــكل واضح في النهـــوض بالمنظومة 
الرياضيـــة والدفـــع نحو تطوير مســـتوى 
األلعاب ومنتســـبيها، والـــذي انعكس على 
تهيئة المناخ المثالي للمنافســـة وتحقيق 

اإلنجازات لسجل الرياضة البحرينية”. 
وأضـــاف ســـموه أن المجلـــس البحرينـــي 

لأللعاب القتالية قد وضع سياسات العمل 
وفـــق الرؤيـــة التي رســـمها ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفـــة؛ لدعم وتطوير 
لتحقيـــق   ودفعهـــا  القتاليـــة،  األلعـــاب 
المزيـــد من النجاحات للرياضـــة بالمملكة 
مـــن خـــالل توجيـــه االتحـــادات الوطنية 
المنضويـــة تحـــت مظلة المجلـــس لوضع 
البرامج والخطط، التي تسهم في ارتقاء 
المســـتويات وتهيـــئ األرضيـــة المناســـبة 
لتحقيـــق النتائج المتميـــزة التي تزيد من 

حصيلة ومنجزات هذه األلعاب. 
وقال ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفـــة: “إن اســـتضافة وتنظيـــم بطولـــة 
آســـيا األولـــى للمصارعـــة تحـــت 15 و20 
عامـــا، يأتـــي تعزيـــزا للجهود التـــي يبذلها 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
لدعم الســـياحة الرياضية بما يســـهم في 
تحقيـــق أهداف رؤيـــة البحريـــن 2030”، 
مشـــيرا ســـموه أن احتضان هذه البطولة 
يعزز الجهـــود البحرينية في دعم رياضة 
آســـيا،  قـــارة  مســـتوى  علـــى  المصارعـــة 
موضحـــا ســـموه أن البطولة ســـيكون لها 
المـــردود اإليجابـــي علـــى تطـــور رياضـــة 

المصارعة البحرينية. 

وقد أشـــاد ســـموه بالجهـــود المميزة التي 
تبذلهـــا اللجنـــة المنظمـــة برئاســـة عبـــادة 
عدنـــان المـــال رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
للمصارعة، في اإلعداد والتحضير إلقامة 
هذه البطولة، مقدرا ســـموه جهود اللجان 
العاملة في البطولة، ومتطلعا ســـموه كل 
التوفيق والنجـــاح للمنتخب الوطني في 
هذه المشـــاركة، متمنيا سموه في الوقت 
ذاته إبـــراز وإنجاح هذا الحدث الرياضي 

القاري على أرض المملكة. 

المنافسات على فترتين 

وقـــد اعتمـــد االتحـــاد اآلســـيوي جـــدول 
هـــذه النســـخة مـــن البطولة، حيـــث تقام 
المنافســـات على فترتين صباحية والتي 
تنطلق عند الساعة 10 صباحا والمسائية 
عند الساعة الخامسة مساء. ويشارك في 
هـــذه البطولـــة 675 رياضيـــا، بينهـــم 426 
العبـــا والعبة يمثلون 17 دولة من القارة، 
وهي: مملكة البحرين، السعودية، األردن، 
العـــراق، ســـوريا، الهنـــد، إيـــران، الصيـــن، 
اليابان، كازاخســـتان، كوريا، غيرقســـتان، 
منغوليا، سيريالنكا، طاجاكستان، تايوان 

واوزبكستان. 

المؤتمر الفني والقرعة لمنافسات 

تحت 15 عاما 

وعقد يـــوم أمس المؤتمـــر الفني الخاص 
بفئة 15 ســـنة وســـط ترقب مـــن الجميع، 
ووســـط مشـــاركة جميـــع المنتخبات في 
الحـــدث القاري الـــذي يقام للمـــرة األولى 
لهـــذه األعمـــار، وخالل المؤتمـــر الفني تم 
تناول آخر المســـتجدات الخاصة بالنظم 
واللوائـــح الخاصـــة بالبطولـــة والمتعلقـــة 
بالعمليـــة التنظيميـــة واإلداريـــة للخروج 

بأفضل صورة تليق بالبطولة. 
وتم مناقشـــة العديد مـــن الجوانب خالل 
المؤتمـــر الفنـــي منها مـــا يتعلـــق بتحديد 
أوقات ودخول الالعبين لمنافســـات؛ من 
أجـــل تســـهيل عمـــل المنظميـــن والحكام 
عمليـــة  فـــي  تســـاهم  سلســـة  وبطريقـــة 
النجـــاح للبطولـــة فـــي ظـــل التجهيـــزات  
الخاصـــة والكبيرة التـــي وضعتها اللجنة 
المنظمة تحت تصرف جميع المنتخبات، 
كمـــا تـــم التشـــديد علـــى أهميـــة الوقـــت 
وااللتـــزام بالمواعيد لجميـــع المنتخبات. 
بعد ذلك، تم إجراء قرعة منافســـات هذه 

الفئة والتي تنطلق نزاالتها اليوم. 

 ورشة الحكام 

كما شـــهد أمس عقد ورشـــة عمل للحكام 
وحاضـــرات  البطولـــة  فـــي  المشـــاركين 
كافـــة  اســـتعراض  تـــم  حيـــث  خاصـــة، 
واللوائـــح  القوانيـــن  علـــى  المســـتجدات 
وأبرز األمور التي من الممكن أن يتعرض 
مباريـــات   إدارتهـــم  خـــالل  الحـــكام  لهـــا 
البطولـــة، كمـــا تـــم مناقشـــة كافـــة األمور 
المتعلقـــة بالجوانـــب التحكيميـــة. وتعـــد 
البطولة فرصة طيبة للحكام المشـــاركين 
مختلـــف  إدارة  علـــى  قدراتهـــم  إلبـــراز 
الثقـــة  ظـــل  فـــي  الدوليـــة،  المناســـبات 
الكاملـــة التي حصل عليهـــا الحكام الذين 
تـــم اختيارهـــم والذيـــن يمكـــن وصفهـــم 
بأنهـــم نخبـــة من أبـــرز الحكام فـــي القارة 
االســـيوية إلـــى جانـــب نخبة مـــن الحكام 
الصاعديـــن وبما يتناســـب مـــع المقاييس 
والمعاييـــر المعتمدة فـــي االتحاد الدولي 
للعبـــة الذي اختـــار 49 حكمـــا معتمدا في 

قائمته. 

 وصول رئيس االتحاد اآلسيوي 

وقد وصل إلى البالد أمس رئيس االتحاد 
اآلســـيوي للمصارعة دولـــت ترليخانوف، 

حيـــث كان فـــي اســـتقباله لـــدى وصولـــه 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، رئيـــس االتحاد 
البحريني للمصارعة عبـــادة عدنان المال، 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  بحضـــور 
البحريني للمصارعة محمد نبيل سعيد. 

وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس االتحـــاد 
اآلســـيوي: “يســـعدنا التواجد فـــي مملكة 
نســـخة  أول  ســـتنظم  التـــي  البحريـــن 
لبطولـــة آســـيا للمصارعـــة تحـــت 15 و20 
عاما، حيث نشـــيد بالجهـــود الكبيرة التي 
بذلتها البحرين ممثلة باالتحاد البحريني 
للمصارعـــة في اإلعداد والتحضير إلقامة 
هـــذه النســـخة األولـــى من هـــذه البطولة. 
فثقتنـــا كبيرة في أن تحقق هذه البطولة 
النجـــاح، لمـــا يعـــرف عن مملكـــة البحرين 
وتنظيـــم  اســـتضافة  فـــي  تميزهـــا  مـــن 
الرياضيـــة  والبطـــوالت  المحافـــل  كبـــرى 
القاريـــة والدوليـــة، متمنيـــن كل التوفيق 
والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة في 

منافسات هذه البطولة”. 

توافد المنتخبات 

الوطنيـــة  المنتخبـــات  توافـــد  يتواصـــل 
المشـــاركة فـــي هـــذه البطولـــة على أرض 
مملكـــة البحريـــن، حيـــث قامـــت اللجنـــة 
المنظمة من خالل لجان العالقات العامة 
والمواصـــالت  شمســـان،  فـــواز  برئاســـة 
والســـكن برئاسة حســـين الطريف ولجنة 
فـــي  الكعبـــي  رامـــي  برئاســـة  الخدمـــات 
اإلعداد الستقبال جميع الوفود المشاركة 
وتوفير كافة ســـبل الدعـــم المطلوبة، من 
لحظة الوصول لمطـــار البحرين ووصوال 
إلـــى إنهـــاء إجـــراءات الدخـــول ونقلهـــم 
إلى مقـــر اإلقامـــة وإنهاء عملية تســـكين 
كافـــة أفراد الوفـــود في فنـــادق البطولة، 
علـــى الشـــكل الـــذي يســـهم فـــي تســـهيل 
مشـــاركاتهم في منافســـات هذه النسخة 

من هذا الحدث الرياضي اآلسيوي. 

منتخبنا ينهي التحضيرات 

للمصارعـــة  الوطنـــي  المنتخـــب  أنهـــى 
منافســـات  فـــي  للمشـــاركة  تحضيراتـــه 
فيهـــا  يتطلـــع  والتـــي  البطولـــة،  هـــذه 
لتقديـــم مســـتويات مشـــرفة والمنافســـة 
علـــى تحقيـــق نتائـــج إيجابية فـــي أولى 
علـــى  ويشـــرف  الخارجيـــة.  مشـــاركاته 
تدريـــب  المنتخب المدرب عالء روغاني 
والمـــدرب إيـــاس حمـــزة، ويتكـــون مـــن: 
كيلوجرامـــا   44 وزن  المطـــوع  أصيـــل 
 39 وزن  صالـــح  ســـعود  عامـــا،   15 فئـــة 
كيلوجرامـــا فئـــة 15 عاما، عبـــدهللا الحلو 
57 وزن كيلوجرامـــا فئـــة 15 عاما وخالد 

األسد وزن 58 كيلوجراما فئة 15 عاما.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

انطالق النسخة األولى لبطولة آسيا للمصارعة اليوم
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد

ــا ــًي ــم ــال ــة ع ــوقـ ــرمـ ــمـ ــا الـ ــه ــت ــان ــك ــزز م ــعـ ــة تـ ــافـ ــضـ ــتـ ــن مـــحـــمـــد: االسـ ــ ســـلـــمـــان ب

سمو الشيخ سلمان بن محمدسمو الشيخ خالد بن حمد

سيدات مدينة عيسى

Sports@albiladpress.com
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تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على بطولة مسلسل درامي 
لــه وســيــكــون لصالح إحــدى  لــم يتم االســتــقــرار على اســم  جــديــد 

المنصات اإللكترونية وستجسد فيه دور البطولة.
األكشن وستبدأ في تصويره خالل  أعمال  إلى  المسلسل  وينتمي 
التصوير  أمــاكــن  وتــحــديــد  كتابته  ورشـــة  مــن  االنــتــهــاء  بعد  شهر 

واألبطال المشاركين فيه. من ناحية ثانية 
“رمسيس  فيلم  تصوير  هيفاء  تتابع 

خالل  توقف  فترة  بعد  بــاريــس”   -
رمــضــان ويــتــم ذلـــك بــيــن فرنسا 

ومصر.
الفيلم في إطار  وتــدور أحــداث 
حشيش  قطعة  حــول  كوميدي 
معينة  تـــعـــويـــذة  قــــــراءة  تــمــت 
عليها، ومن يشرب منها سيجد 
نفسه في بلد آخر، ويقرر أبطال 

أنفسهم  وجــدوا  الذين  العمل 
عصابة  تشكيل  فرنسا  في 

الموناليزا  لــوحــة  لسرقة 
من متحف اللوفر.

الفيلم من بطولة هيفا 
وهــــبــــي، مــصــطــفــى 

خـــــاطـــــر، حـــمـــدي 
الـــــمـــــيـــــرغـــــنـــــي، 
ــروت،  ــ ــ مـــحـــمـــد ث

ــد ســـــــالم،  ــمــ ــحــ مــ
ومـــن إخــــراج أحمد 

وريمون  موسى  خالد 
ــن  ــ رمـــــســـــيـــــس، ومـ

تـــألـــيـــف كــريــم 
حسن بشير.

اللبنانية هيفاء وهبي في 
بطولة مسلسل درامي جديد

أعلنت بيونسيه 
موعد صدور 

ألبومها الجديد 
 ”Renaissance“

عبر وسائل 
التواصل 

االجتماعي، 
اليوم 29 

يوليو 2022، 
وسيكون السابع 

للمغنية بعد أن 
تعاونت مع زوجها 

جاي زي في 
مشروعهما المشترك 
Every-“ ،2018  العام

.”thing is Love

tariq_albahhar

المسرحية  في  مكي  وفاء  الفنانة  تشارك 
ــود”،  االجــتــمــاعــيــة الــكــومــيــديــة “خــبــر أســ
األضحى  عيد  أيـــام  رابـــع  عرضها  الــمــقــرر 
المقبل، على صالة النسر الذهبي بالبحرين 

وهو من إنتاج اتش دبليو ميديا
نواف  الفنانون  فيها  يشارك  المسرحية   
علي  حميد،  سيد  البلوشي،  نــورة  النجم، 
خاتم، معالي، بو حمان، بودانة، وغيرهم، 
ومـــن إخــــراج حــســيــن الــجــمــري، وتــألــيــف 

محمد البردولي.
يذكر أن مكي خضعت لعملية جراحية منذ فترة، وقد شاركت في الموسم  «

الرمضاني الماضي بمسلسل “عين الذيب”، إخراج محمد القفاص، وتأليف 
جمال الصقر، وبطولة داود حسين، وسناء بكر يونس، وأحمد عيسى، وعلي 

جمعة، ويحيى عبدالرسول، وماجدة سلطان، وريم أرحمة، وشيماء سبت، 
وأمل محمد، وفاطمة عبدالرحيم، وغيرهم.

“مكان في الزمن” لنواف الجناحي في عرض خاص بنادي البحرين للسينما

“فـــي مدينة حديثـــة، رجل عجوز 
األخيـــرة  أيامـــه  يصـــارع  وحيـــد 
بذكـــرى جميلـــة كانـــت ذات مـــرة 
فـــي الصحـــراء”... هـــذه هي قصة 
فيلـــم المخـــرج اإلماراتـــي نـــواف 
الجناحي “مكان في الزمن” والذي 
 2019 العـــام  فـــي  تصويـــره  تـــم 
بحرينـــي  طاقـــم  ومـــع  بالمملكـــة 
كامل، وفي ليلة خاصة تم عرضه 
في نادي البحرين للســـينما، وذلك 
في مقـــره بالجفير أخيرًا، بحضور 
القديـــر  المخـــرج  النـــادي  رئيـــس 
بســـام الـــذوادي، والكاتـــب الكبيـــر 
أميـــن صالـــح وعدد مـــن األعضاء 
والضيـــوف، وتـــم أيضًا قبل ســـلم 
عـــرض أفـــالم الجناحـــي القصيرة 
عالميـــن“  ”بيـــن  مثـــل:  الســـابقة 

و”مرايا الصمت“.
وفـــي تصريـــح خـــاص للبـــالد قال 

المخـــرج اإلمارتـــي: ”ســـعيد جـــدًا 
أهلـــي  بيـــن  لوجـــودي  بالتأكيـــد 
التـــي  البحريـــن  فـــي  وأصدقائـــي 
صـــورت فيهـــا فيلمـــي “مـــكان في 
الزمن” واليوم نحن هنا بعد سنتين 
مـــن الجائحة التـــي أجلت عرضه، 
ومـــع فريـــق العمـــل في مشـــاهدة 
خاصة في نادي البحرين للسينما، 
خصوصـــًا أن جميـــع فريـــق العمل 
هـــم مـــن المبدعيـــن البحرينييـــن، 
الفنـــان  الرئيســـي  الممثـــل  أمثـــال 
يحيى عبدالرسول، والمنتج الفني 
المبدع حسين الرفاعي، ومهندسة 
الديكور نوف إصبعي، باإلضافة 

إلى باقي الفريق الرائع“.
المفترض  مــن  ــان  ”كـ ــاف:  وأضــ
الخاص  العرض  هذا  يكون  أن 
ــرة بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــن  ــاشـ ــبـ مـ
لــكــن   ،2019 فــــي  تـــصـــويـــره 
ذلك  تأجيل  تم  الوباء  بسبب 
ــوم مـــعـــكـــم، الــفــيــلــم  ــيــ ــ ــى ال ــ إلـ
ــي الــعــديــد  ــارك فـ ــ الــقــصــيــر شـ
والمهرجانات  المسابقات  من 
السنتين  طـــوال  السينمائية 
الــمــاضــيــتــيــن، وكــــان عــرضــه 
شيكاغو  مهرجان  في  األول 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، وكـــان 
في  األول  الــعــربــي  الــعــرض 
مهرجان اإلسماعيلية لألفالم 
ــيــة،  ــتــســجــيــل الـــقـــصـــيـــرة وال
وحــــــقــــــق جـــــــائـــــــزة لـــجـــنـــة 

الداخلية  مهرجان  فــي  التحكيم 
بسلطنة عمان أخيرًا، وغيرها من 
الــمــشــاركــات“. وعـــن قــصــة فيلمه 
ــال: ”قــد  ــقـ ــان فـــي الـــزمـــن” فـ ــكـ “مـ
األكثر  المعاناة  الوحدة هي  تكون 
الناس كل  شيوعًا والتي يواجهها 
الحضرية  المدن  في  خاصة  يوم، 
أنها ال تفرق على أساس  الكبيرة، 
الـــوضـــع  أو  الـــجـــنـــس  أو  الـــعـــمـــر 
يتعامل  واالقتصادي.  االجتماعي 
كل شخص مع ضغط كونه وحيدًا 
ــة وشــخــصــيــة  ــاصـ ــن زاويـــــــة خـ مــ
”حاولت  الجناحي:  وأضاف  جدًا“ 
السينما استكشاف هذا الموضوع 
عــبــر عــقــود، ومــازلــنــا بــحــاجــة إلــى 
ــمــوضــوع  ــذ ال ــالم أكـــثـــر عـــن هـ ــ أفـ
العرض  خــتــام  وفــي  عالمنا“.  فــي 
للسينما،  البحرين  بنادي  الخاص 
ــن قبل  ــم مــنــاقــشــة الـــمـــخـــرج مـ تـ
إخراجية  أمــور  بشأن  المدعوين، 

وفكرية عن الفيلم الرئيسي.

يعتبـــر المخـــرج اإلمارتـــي الشـــاب 
الوجـــوه  مـــن  الجناحـــي  نـــواف 
التجمعـــات  فـــي  المألوفـــة 
العربية  الســـينمائية  والمهرجانات 
إضافـــة  فـــي  ويســـهم  والعالميـــة، 
المزيد من خالل هذه المشاركات.

هو مـــن مواليد العاصمـــة أبوظبي 
وأب  مصريـــة  ألم   ،1977 العـــام 
المســـرحي  الفنـــان  هـــو  إماراتـــي، 
الراحـــل محمد الجناحي الذي كان 
ُمصـــّرًا علـــى أن يجعـــل مـــن نواف 
فنانـــًا؛ فقـــد شـــجعه علـــى التمثيل 
عمـــره،  مـــن  الســـابعة  فـــي  وهـــو 
ليشـــركه في عـــدة أدوار بســـيطة. 
مشـــواره  فـــي  والـــده  دور  وعـــن 
الفنـــي، يقـــول الجناحـــي “والـــدي 
ممثل تلفزيوني ومسرحي وكاتب 
فـــي  الـــرواد  ســـيناريو مـــن جيـــل 
اإلمارات، وجـــوده في هذه المهنة 
كان بابـــًا عبـــرُت منـــه بتلقائية إلى 

مجال الفنون”.

طارق البحار

“خبــر أســود” فــي عيـد األضحــى

مبارك: “أم سحنون” تفوق على أعمال الفرج والفهد
قصـــة  ســـحنون..  أم  يوميـــات 
طويلة من اإلبداع. بهذه الكلمات 
تحدث الفنان القدير أحمد مبارك 
بطل المسلسل اإلذاعي الكوميدي 
الشـــعبي “يوميـــات أم ســـحنون”، 
مؤكـــدا أن المسلســـل منـــذ الجزء 
األول حافـــظ على قوتـــه وتميزه 
فـــي طـــرح القضايـــا االجتماعيـــة 
بأسلوب راق وساهم إلى حد كبير 
فـــي عـــودة كثيـــر من النـــاس إلى 
اإلذاعة بعد ســـيطرة الفضائيات، 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
إلـــى درجة أن بعض األمهات كبار 
الســـن كن يشـــترين جهاز الراديو 
بشـــهر  المطبـــخ  فـــي  ويضعنـــه 
رمضان لالســـتماع إلى المسلسل 
خالل إعـــداد الطعـــام، ألن معظم 
جمهور المسلســـل من كبار الســـن 
الذين يتشـــوقون لسماع المفردة 
الشـــعبية الجميلـــة المكتوبـــة في 
نـــص الحـــوارات التي أبـــدع فيها 

الكاتب أسامة الماجد.
وأضاف مبارك أن “فوز المسلسل 
فـــي  الذهبـــي  الشـــراع  بجائـــزة 

لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان 
اختتمـــت  الـــذي  والتلفزيـــون 
فعالياتـــه قبـــل أيـــام، كان فـــوزا 
مســـتحقا وليس بغريـــب، فنحن 
نعـــرف إمكاناتنـــا وحرصنـــا على 
حجز مقعد المقدمة دائما، وعلى 
الرغم من وجود أعمال منافســـة 
عدة في هـــذه الدورة من ضمنها 

ســـعد  القديـــر  للفنـــان  مسلســـل 
الفـــرج، والفنانـــة القديـــرة حيـــاة 
الفهـــد، والفنـــان القديـــر إبراهيم 
الصالل، إال أن مسلســـل يوميات 
أم سحنون أحدث الفارق وكانت 
له أفضلية الريادة والفوز حسب 

لجنة التحكيم”. 
وأضاف مبارك “المسلســـل يحتل 

مكانـــة مهمـــة اليوم في مســـيرة 
وشـــهرته  الخليجيـــة  اإلذاعـــة 
تعـــدت الحـــدود، وهـــذا يشـــعرنا 
بأننـــا قدمنـــا  بالســـعادة والفخـــر 
وأثبتنـــا  الغالـــي،  للوطـــن  شـــيئا 
البحرينـــي  الفنـــان  بإمـــكان  أنـــه 
الوصول ألعلى منصات التتويج 

العربية والعالمية”.

هدى سلطان والزميل الماجد وأحمد مبارك في االستوديوحامال جائزة الشراع الذهبي
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انطالق مهرجان شواطئ البحرين في 7 يوليو
بفعاليات ترفيهية وأنشطة بحرية متنوعة

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
والمعارض عن إطالق “مهرجان شواطئ 
برنامـــج  إطـــار  فـــي  وذلـــك  البحريـــن”، 
الهيئة الغني بالفعاليات الجاذبة للســـياح 
علـــى  والمقيميـــن  والمواطنيـــن  والـــزوار 
مدار العام، وتفعيل إمكانيات الشـــواطئ 
البحرينيـــة كركيـــزة أساســـية مـــن ركائـــز 
الجذب الســـياحي فـــي المملكـــة. وأكدت 
أن  الصيرفـــي  الســـياحة فاطمـــة  وزيـــرة 
مهرجـــان شـــواطئ البحريـــن يهـــدف إلى 
إثـــراء فصل الصيف فـــي مملكة البحرين 
بعدد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات الجاذبة 
للســـياح والـــزوار مـــن جهـــة، وفـــي إطـــار 
تشـــجيع الســـياحة الداخليـــة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن مـــن جهة أخـــرى، منوهـــًة أن 
فريـــق العمل في الهيئة يعمل على تقديم 
برامـــج فعاليـــات متكامـــل وثـــري خـــالل 
مهرجان شواطئ البحرين والذي سيعلن 
عـــن كامـــل تفاصيلـــه الحقـــًا.  وأضافـــت 
والعـــزم  اإلصـــرار  كل  “لدينـــا  الصيرفـــي 
علـــى جعـــل هـــذا الموســـم عالمـــة فارقة 
في برنامج الفعاليات الســـياحية الحافل 
الـــذي تنفذه الهيئة على مدار العام، ورفع 
معدل اســـتقطاب السياح والزوار خالله”، 

مؤكـــدة حـــرص الهيئـــة على الشـــراكة مع 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
إضافـــة إلـــى منشـــآت وشـــركات القطـــاع 
الســـياحي الخـــاص؛ من أجـــل ضمان أكبر 

نجـــاح ممكـــن لهـــذه الفعاليـــة. وأوضحت 
الوزيـــرة أن مهرجـــان شـــواطئ البحريـــن 
االســـتراتيجية  أهـــداف  تحقيـــق  يدعـــم 
السياحية -2022  2026 التي تأتي ضمن 

خطة التعافي االقتصادي، والتي وضعت 
الواجهات واألنشطة البحرية في مقدمة 
ركائزها التي تشمل أيضا سياحة األعمال 
والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية 
والســـياحة العالجية والســـياحة التراثية 

واإلعالم واألفالم السينمائية.
يذكر أنه سيتم افتتاح “مهرجان شواطئ 
 27 حتـــى  يوليـــو   7 بتاريـــخ  البحريـــن” 
مـــن  عـــددا  ويتضمـــن   ،2022 أغســـطس 
الفعاليـــات مـــن بينهـــا عروض موســـيقية 
حيـــة، وأنشـــطة ترفيهيـــة، وأخـــرى ذات 
صلة باألطفال، ومطاعم متنقلة وغيرها، 
كما يشـــمل المهرجـــان أيضا علـــى تقديم 
المزيد من األنشـــطة والرياضـــات المائية 

لجميع محبي البحر في فصل الصيف.
رئيســـي  بشـــكل  المهرجـــان  وســـينطلق 
مـــن شـــاطئ بـــالج الجزائر على الســـاحل 
الجنوبـــي الغربي لمملكـــة البحرين، وذلك 
بعد إعادة افتتاحه أمـــام الجمهور بحلته 
الجديـــدة، وذلـــك كأحد أجمل الشـــواطئ 
يشـــمل  كمـــا  المملكـــة،  فـــي  وأشـــهرها 
الشـــواطئ  مـــن  عـــددا  أيضـــا  المهرجـــان 
المميـــزة مثل شـــاطئ “مراســـي البحرين” 

وشاطئ “واتر جاردن سيتي”.

ارتفعـــت أســـعار العقـــود الفورية لبـــن أرابيكا لليـــوم الثالث على 
التوالـــي فـــي بورصة نيويورك أمس الجمعة مع اســـتمرار تراجع 
حجم المخزونات وإعالن أكبر شـــركة لتحميص البن في أوروبا 

عن استمرار الطلب القوي على السلعة.
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن سعر العقود اآلجلة لبن أرابيكا 
ارتفـــع اليـــوم بنســـبة 1 % إلـــى 2.324 دوالر للرطـــل، وهو أعلى 
مستوى له منذ سبعة أيام، في حين تم سحب 30168 عبوة بن 
من مستودعات بورصة إنتركونتنينتال للسلع في لندن ليتراجع 

المخزون إلى ثالث أقل مستوى له منذ بداية القرن الحالي.
وأدى الطقس السيئ في البرازيل أكبر منتج للبن في العالم إلى 
تراجع اإِلنتاج في العام الماضي، بينما تبدو مؤشرات إنتاج البن 

في كولومبيا وهندوراس مخيبة لآلمال.
في الوقت نفسه قال نائب رئيس شركة البن اإليطالية العمالقة 
الفـــازا جوزيـــب بافـــازا فـــي مقابلة مـــع تلفزيـــون بلومبرج أمس 
الجمعـــة إنه مع عودة الموظفين للعمل مـــن مكاتبهم عقب فترة 
العمـــل مـــن المنـــزل بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد 

سيستمر الطلب القوي على البن.
وقال الفازا “رغم زيادة الســـعر مـــازال الطلب على القهوة قويا.. 

السوق انتعشت بعد انهيارها أثناء فترة الجائحة”.
في الوقت نفسه تراجعت أسعار السكر الخام بنسبة 0.6 % في 
حين اســـتمر تراجع أســـعار القطـــن  في ظل اســـتمرار المخاوف 

بشأن تراجع الطلب.

ارتفاع أسعار البن في ظل استمرار قوة الطلب
أصَدَرْت وزارُة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 79 ترخيًصا 
ـــا جديًدا خالل شـــهر مايـــو الماضي، ليصـــل إجمالي عدد  صناعيًّ
التراخيـــص الصناعيـــة التـــي أصدرتها الـــوزارة منذ مطلـــع العام 
الجـــاري إلـــى 411. وبلَغ عـــدُد المصانـــع القائمة وتحت اإلنشـــاء 
في المملكة حتى نهاية الشـــهر نفســـه 10.638 مصنًعا، تتصدُرها 
مصانُع المعـــادن الالفلزية بأكثر من 2056، تليها مصانع المطاط 

واللدائن بـ 1.346، ثم المصانع الغذائية بنحو 1268 مصنًعا.
وأوضـــح تقريٌر صـــادٌر عن المركز الوطنـــي للمعلومات الصناعية 
والتعدينيـــة التابـــع للوزارة أنَّ حجَم االســـتثمار فـــي التراخيص 
الجديـــدة لشـــهر مايو بلـــَغ أكثَر من مليـــار رياٍل، حيث اســـتحوَذ 
نشـــاُط صنع المنتجـــات الغذائية على النســـبة األكبر من إجمالي 

التراخيـــص الجديـــدة بـ 16 ترخيًصا، في حين تســـاوت أنشـــطة 
صنـــع منتجـــات المطاط واللدائـــن والمعادن المشـــكلة ومنتجات 
المعـــادن الالفلزية األخرى بــــ 10 تراخيص لكل منها، وصدرت 8 

تراخيص جديدة لمصانع األثاث.
وأشـــاَر التقريُر إلى أنَّ المنشآِت الصغيرَة استحوَذْت على معظم 
التراخيص الصناعية الجديدة خالل شـــهر مايو الماضي بنســـبة 
92.4 %، تليها المنشـــآُت المتوســـطُة بنسبة 6.3 %، ثم المنشآُت 
الكبيـــرُة التـــي ســـجلت 1.3 %، فـــي حيـــن اســـتحوَذِت المصانُع 
الوطنيُة على التراخيص الجديدة حســـب نوع االستثمار بنسبة 
77 %، تليهـــا المنشـــآُت األجنبيـــُة بــــ 13 %، ثـــم المنشـــآُت ذاُت 

االستثمار المشترك بنسبة 10 %.

السعودية تصدر 79 ترخيصا صناعيا في مايو

بنك البحرين الوطني يستحوذ على 28 % من التداوالت

بورصة البحرين تعود للتعافي بآخر أسابيع يونيو بنسبة 1.3%
عادت بورصة البحرين في األسبوع األخير من شهر يونيو إلى التعافي بتسجيل 
ارتفاع بمؤشر البحرين العام نسبته %1.28 ليغلق المؤشر عند مستوى 1,839.63 
نقطة. وبلغت كمية األسهم والسندات المتداولة في بورصة البحرين في األسبوع 
الماضـــي 5 مالييـــن و813 ألف و240 ســـهما وســـندا بقيمة إجماليـــة قدرها مليون 
و948 ألفا و637 دينارا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 293 صفقة.

وتداول المستثمرون في األسبوع الماضي أسهم 26 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 
شـــركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شـــركات، واحتفظت باقي الشركات 

بأسعار إقفالـها السابق. 
واســـتحوذ علـــى المركز األول في تعامالت األســـبوع الماضي قطـــاع المال، حيث 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولة مليون و298 ألفا و398 دينارا أو ما نســـبته 66.63 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ماليين و929 ألفا و549 

سهما، تم تنفيذها من خالل 140 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد األساسية، حيث بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولة 396 ألفا و671 دينارا بنسبة 20.36 %من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 354 ألفا و64 ســـهما، تم تنفيذها من خالل 
56 صفقة. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاء بنك البحرين الوطني في المركز 
األول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 547 ألفا و548 دينارا وبنسبة 28.10 
% مـــن قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 888 ألفا و875 ســـهما، تم تنفيذها 
مـــن خـــالل 29 صفقة. وجـــاءت في المركـــز الثاني شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( 
بقيمة قدرها 396 ألفا و671 دينارا وبنسبة 20.36 % من قيمة األسهم المتداولة 

وبكمية قدرها 354 ألفا و64 سهما، تم تنفيذها من خالل 56 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األسبوع الماضي على السندات المدرجة في بورصة 
البحريـــن بقيمـــة قدرهـــا 72 ألفـــا و259 دينـــارا أي مـــا نســـبته 3.71 % مـــن القيمة 
اإلجماليـــة لـــألوراق الماليـــة المتداولـــة خـــالل األســـبوع الماضي، فـــي حين بلغت 
الكمية 71 ألفا و974 ســـندا، تم تنفيذها من خالل صفقة واحدة. وبلغ المتوســـط 
اليومـــي لقيمة األســـهم والســـندات المتداولة بلغ 389 ألفـــا و727 دينارا، في حين 
كان المتوسط اليومي لكمية األسهم والسندات المتداولة مليون و162 ألفا و648 

سهما وسندا. أما متوسط عدد الصفقات في هذا األسبوع فبلغ 59 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
30 يونيو 2022

اإلقفال السابق
 23 يونيو 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,839.631,816.3523.271.28مؤشر البحرين العام

0.58-3.93-667.76671.69مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

547,547.680

251,442.550

179,107.820

133,422.450

396,671.060

440,445.370

مناصب عليا
منـــذ ســـنوات قليلـــة اتخـــذت قـــرارا مصيريا في ســـير حياتـــي وهو 
تهذيـــب طريقـــة تفكيـــري، لكـــي تكـــون إيجابيـــة أكثـــر وبنـــاءة أكثر، 
والبحـــث عـــن الفرص فـــي كل تحدي، وعن الجانب المشـــرق في كل 
شـــيء، والتوقـــف نهائيـــا عـــن “التحلطـــم”، وأن أختار لنفســـي أفضل 
مركبـــة فـــي قطـــار الزمن، بدل أن أحـــاول عرقلتـــه أو إيقافه أو رميه 

بالحجارة.
فعندما تعيش في بيئة ال تحارب السلبية، بل ربما تشجع عليها، فمن 
الطبيعـــي أن يتســـلل اإلحبـــاط والفتور واليأس لعقلـــك وقلبك، وتبدأ 
الفرص بالتالشـــي حتى ال تكاد تراها أمامك وهو ما يبعدك كل البعد 

عن أي نجاح من نصيبك.
قـــرار تهذيب طريقة التفكير يســـتند على التفكير فقط في المشـــاكل 
التـــي من الممكن أن أســـاهم شـــخصًيا فـــي حلها، فلن أشـــغل تفكيري 
في مشـــاكل األمم المتحدة وقرارات البيت األبيض أو مشاكل جوني 
ديـــب الشـــخصية، فمـــا ال يمكنني التأثير عليه ال ينبغـــي أن يؤثر على 

عقلي وال أن يشغل وقتا كبيرا من تفكيري.
وفعالً ابتدأت حصاد نتيجة هذا التغيير، حيث إن معظم وقتي اليوم 
هـــو وقت منتـــج حققت فيه الكثير من النجاحات وتعلمت الكثير من 
الفشل نتيجة محاوالت غير ناجحة استفدت منها في زيادة مهاراتي 

وخبراتي.
لكـــن فـــي زحمة أشـــغالي كان ال بد أن أتوقف ولو قليـــال عند التعديل 
الـــوزاري الجديـــد، خاصـــة عندمـــا رأيت الوجوه الشـــابة فـــي الوزارة، 
قـــرأت في ذلك رســـالة واضحـــة مفادها أن الباب مفتـــوح أمام جميع 
الشباب البحريني الذي يثبت بالفعل قدرته على خدمة وطنه بكفاءة 
وإخـــالص، وأن طريـــق ارتقـــاء المناصب واضح: العمـــل ثم العمل ثم 

العمل.
ووصلـــت إلـــى نتيجة مفادها أنه ليس علينا االســـتغراب بعد اآلن من 
وجـــود وجوه شـــابة في المناصـــب العليا في مختلـــف مفاصل العمل 
الحكومي، بل ربما علينا أن نسأل أنفسنا: كيف يمكننا بذل المزيد من 
الجهد والتميز حتى نرتقي بأنفسنا، وأنا هنا ال أتحدث بالضرورة عن 
تعيينـــات حكومية، بـــل عن طريق مفتوح وممهد أمـــام رواد األعمال 
أيضا من أجل االنتقال بأفكارهم وابتكاراتهم إلى أعلى سلم اإلنجاز.
لم يكن يشغلني في السابق اختيار الوزراء، فالعرف السائد هو توزير 
أصحاب الخبرة الطويلة ولم أجد نفسي مهتما في التفكير بالتشكيل 
الـــوزاري بقـــدر تفكيري في نتائـــج عمل الوزراء التي قد تؤثر بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر في حياتي الشـــخصية، أما هذه المرة فالكثير 
من الوزراء الشباب مقاربون لسني، لهذا بدأت أفكر جدًيا ما المانع أن 

يطمح شاب في الثالثينيات من أن يكون الوزير القادم؟
نقلـــة كبيـــرة تحدث في مملكة البحرين من تمكين الشـــباب، فلم تكن 
تســـمية هـــذا العام بعام الشـــباب مجرد شـــعار للتســـويق، ثقة حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم 
وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في توزيـــر الشـــباب والفـــرص االســـتثنائية غير 
المســـبوقة، سواء في الرياضة أو االقتصاد التي يقودها سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تفتح 
البـــاب علـــى مصراعيـــه للشـــباب البحريني فـــي البدء بتغييـــر طريقة 
تفكيرهم، فال شـــيء مســـتحيل أمام الشـــباب لتحقيق أحالمهم متى 
ما استطاعوا استغالل وافر الفرصة الموجودة اليوم أفضل استغالل 
وتحقيـــق نتائـــج ملموســـة تعـــزز هذه الثقـــة الموجـــودة اليـــوم فيهم 

للوصول إلى فرص أكبر وطموح أكبر ونتائج عظيمة.

كلمة راس

لـــم أكتـــب هـــذه الكلمـــات طمًعا فـــي منصـــب، فموقعي كرائـــد أعمال 
وصانع محتوى بالنســـبة لي هو حلمي الذي استطعت تحقيقه وأحلم 
فـــي الوصـــول للقمة فيه، لكن هذا المقـــال هو لك كي تبدأ التغيير في 
الطريقة التي ترى فيها األمور، ال تســـمح للكالم الســـلبي وال اإلحباط 

أن يمنعك من رؤية الفرص وتحقيقها.

خليل القاهري

28.10%

20.36%

12.90%

9.19%

6.85%

22.60%



تحت رعاية الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، 
عقــد مجلــس المناقصــات والمزايــدات اللقــاء النصف ســنوي الجهــات المتصرفة، 
تحت شعار “شركاء لالرتقاء بإجراءات المناقصات والمزايدات”، بمشاركة فاعلة 
من كافة الجهات المتصرفة، وتم خالل اللقاء اســتعراض مؤشــرات قياس األداء 
وتطويــر إجــراءات المناقصــات والمزايــدات للعــام 2021، ومنصــة المشــتريات 
الحكوميــة، ويأتــي هــذا اللقــاء فــي إطار حرص المجلــس على تنمية شــراكاته مع 
الجهــات المتصرفــة لالرتقــاء بمنظومة المشــتريات الحكومية، بمــا يحقق أهداف 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات.

وتخلـــل اللقـــاء جلســـة نقاشـــية بعنـــوان 
“قيـــاس وتطويـــر إجـــراءات المناقصات 
أدارتهـــا  الحكوميـــة”،  والمزايـــدات 
بمشـــاركة  عدنـــان  بـــدور  اإلعالميـــة 
إدارة  مديـــر  الصفـــار  ريمـــا  المهندســـة 
نظـــم  قســـم  ورئيـــس  الفنـــي  التقييـــم 
ممثلـــي  عبـــدهللا  علـــي  المعلومـــات 
حيـــات  خولـــة  والمهندســـة  المجلـــس، 
مديرة إدارة التكاليف الهندســـية بوزارة 
األشـــغال، والمهندس يوسف زينل مدير 
إدارة سالســـل اإلمدادات بشركة تطوير 

للبترول.
واشـــارت احصائيـــات 2021 إلى تحقيق 
جملة مـــن اإلنجـــازات، أبرزها: اســـتمرار 
المجلـــس في الســـير على نهجـــه الثابت 
بإتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز 
التنافســـية بيـــن المورديـــن والمقاوليـــن، 
إذ حقـــق المجلس نتائـــج الفتة في العام 

2021 بتطبيـــق أســـلوب الطـــرح المثالي 
للمناقصـــات والمزايـــدات الحكوميـــة، إذ 
ارتفعـــت المناقصـــات العامـــة المطروحة 
لتصـــل إلـــى 77.9 % مـــن إجمالـــي عـــدد 
المناقصات المطروحـــة، مقارنة بـ 74 % 
و70.5 % و57 % خـــالل األعوام 2020 
و2019 و2018 علـــى التوالـــي، في حين 
بلـــغ عـــدد المناقصـــات المحـــدودة 18.1 
% مـــن إجمالـــي عـــدد المناقصـــات، كمـــا 
تراجعـــت بصـــورة إيجابيـــة التعاقـــدات 
المباشـــرة من 10.3 % فـــي 2020 إلى 4 
% خـــالل العام المنصرم، متجاوزًا بذلك 
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فيما يتعلق 

بالتعاقد المباشر. 
كما حرص المجلس مؤخرًا على تحسين 
بعمليـــات  المتعلقـــة  األداء  مؤشـــرات 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  وإجـــراءات 
والحـــظ المجلـــس اهتماًمـــا ملحوًظا من 

قبـــل الجهـــات المتصرفـــة فـــي تحســـين 
مؤشـــرات أدائهـــا بعـــد مشـــاركة التقارير 
الصـــادرة مع الجهـــات المتصرفة والعمل 
علـــى وضـــع الحلـــول المناســـبة لمعظـــم 
الجهـــات، هـــذا وقـــت تضمنـــت النســـخة 
األخيـــرة مـــن التقييـــم ملخـــص تنفيذي 
لعـــدد )14( مؤشـــًرا من مؤشـــرات قياس 
المناقصـــات بحيـــث تعكـــس هـــذه  أداء 
والنزاهـــة  الكفـــاءة  قيـــم  المؤشـــرات 
والتنافسية، وتوفر فرص لالرتقاء بأداء 
كل جهة، كما تم إيجاد مؤشر عام لكافة 
الجهـــات الخاضعـــة لقانـــون المناقصـــات 
والمبيعـــات  والمشـــتريات  والمزايـــدات 
الحكومية ليعكـــس أداء مملكة البحرين 
بلـــغ  إذ  الحكوميـــة،  المشـــتريات  فـــي 
متوســـط المؤشـــر العـــام لكافـــة الجهات 
المتصرفـــة خـــالل العام الماضـــي 65 % 
بفـــارق 14 % عن الهدف المنشـــود للعام 

نفسه والذي تم تحديده عند 79 %. 
باإلضافـــة إلـــى ذلك، قام المجلس بنشـــر 
خطـــط المشـــتريات للجهـــات المتصّرفة 
وشـــركات  وهيئـــات  وزارات  )مـــن 
حكوميـــة( والتي تخضع لقانـــون تنظيم 
والمشـــتريات  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والمبيعـــات الحكوميـــة ممـــا كان له األثر 
اإليجابي، والذي من المؤمل أن يســـاهم 
في تقليـــص عمـــر المناقصـــات وطرحها 
أعلـــى  يحقـــق  بمـــا  األفضـــل  باألســـلوب 
درجات االستدامة والتنافسية والعدالة، 
كمـــا ســـاعد الراغبين في المنافســـة على 
المناقصـــات  فـــي  للمشـــاركة  التخطيـــط 
واالســـتعداد لدخول المنافسة بجاهزية 
أعلـــى، وترتـــب على ذلك خيـــارات أكثر، 
وعطاءات أفضل، وأســـعار أكثر، واقعية 
وتنافســـية، علمـــًا بأنه جـــاري العمل على 
تحســـين آليات نشـــر خطط المشـــتريات 

وربطها بنظام المناقصات اإللكتروني.
لتنفيـــذ مبـــادرات التحـــول الرقمـــي فـــي 
بمـــا  والمزايـــدات  المناقصـــات  عمليـــات 
يضمـــن زيـــادة فاعليـــة وكفـــاءة عمليات 
المناقصات ولمواكبًة أفضل الممارســـات 
العالميـــة في هذا المجـــال، فإن المجلس 
بصدد الشروع في تنفيذ المرحلة التالية 
لمشـــروع منصـــة المشـــتريات الحكومية 
خالل النصـــف الثاني من العـــام الجاري، 

مـــع إحـــدى أكبـــر الشـــركات المتخصصة 
في هـــذا المجال، وتتضمن هذه المرحلة 
ضبـــط وإعـــداد المنصـــة، األمـــر الذي من 
شـــأنه تقليـــل تدخـــل العنصـــر البشـــري، 
باإلضافـــة إلـــى تقليـــل الوقـــت والجهـــد 
عمـــر  واختصـــار  الالزمـــة،  والتكاليـــف 
المناقصـــة بمـــا يقـــارب 50 %، إذ يعكـــف 
المجلـــس على إنهاء اإلجـــراءات الالزمة 
لالنتقال من األتمتة الشاملة إلى الرقمنة 
الشاملة في جيلها الرابع خالل العاميين 
المقبلين، بما يحقق قدر أكبر من الكفاءة 
والنزاهـــة والشـــفافية، وتحســـين جودة 
الخدمـــات المقدمة لجميع الشـــركاء من 
جهـــات متصرفـــة ومورديـــن ومقاولين، 
باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز دور المجلس في 
المشتريات الحكومية عمليًا بما ينعكس 
ايجابًا على المؤشـــرات الدولية المتعلقة 

بالمشتريات الحكومية.
يذكر أن المجلس عقد اللقاء السنوي مع 
الجهـــات المتصرفـــة على هامـــش مؤتمر 
الشـــرق األوسط للمشـــتريات في دورته 
الخامسة في نوفمبر من العام المنصرم، 
الجهـــات  كافـــة  مـــن  فاعلـــة  بمشـــاركة 
المتصرفة، وتم خالل اللقاء اســـتعراض 
المناقصـــات  إجـــراءات  تطويـــر  آليـــات 
والمزايـــدات والدليل اإلرشـــادي للجهات 

المتصرفة، ونظام المشتريات الرقمي.

اختصار عمر المناقصة الحكومية بما يقارب 50 %
ضبط وإعداد منصة المشتريات لتقليل تدخل العنصر البشري
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بينما تمضي مملكة البحرين في رحلة التحّول الرقمي، يبرز االهتمام المتزايد لمؤسساتها الحكومية وشركاتها بالذكاء االصطناعي 
والحلول الســحابية واســتخداماتهما الواســعة، خصوًصا في عملية تحســين تجربة العمالء والمســتهلكين والموظفين في مختلف 
المجاالت. ولهذا فقد تمكنت من احتالل مركز ريادي في مشــاريع اســتخدام ودمج منافع تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والســحابة 

في صلب األعمال والخدمات. 
وهذا ليس مفاجئا في مملكة البحرين التي تنتهج مسارا استراتيجيا يستهدف تحقيق قدرة تنافسية على خارطة االقتصاد العالمي 

وتحقيق النمو ورفع اإلنتاجية في مختلف القطاعات االقتصادية، مستندة بذلك إلى بيئة عمل تنافسية تشّجع المبادرة واالبتكار.  
وفي الوقت الذي تندفع فيه البحرين على ســكة التحّول الرقمي، نشــهد أيضا دمجا لحلول الذكاء االصطناعي بحلول الســحابة في 

مختلف األعمال. 
وتأتــي هــذه التوجهــات البحرينيــة مواكبــة لـ “الرؤيــة االقتصادية 2030” التي رســمت مالمح واضحــة للتطوير والنمــو االقتصادي، 

تعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل للناس. 

نحو اقتصاد التجربة

النـــوع مـــن  “أڤايـــا” لمواصلـــة هـــذا  تســـعى 
فـــي  البحرينييـــن  شـــركائها  مـــع  النقاشـــات 
القطاعين العـــام والخاص، مع التطرق أيضا 
ألبرز التطورات على صعيد تفعيل استخدام 

تكنولوجياتنا وحلولنا ضمن أعمالهم.
لقد بنت أڤايا حلولها التكنولوجية، بأسلوب 
يمكـــن العمالء من وضع الذكاء االصطناعي 
وحلـــول الســـحابة في خدمة عالـــم األعمال 
وعملية اتخـــاذ القرار علـــى مختلف الُصعد. 
وهـــذا ليس أمـــرا جديدا في مســـيرتنا على 
مستوى المنطقة والعالم، ألننا نمّثل مرجعية 
عالميـــة علـــى مســـتوى الخدمـــات والحلول 
التي تعّزز وتبّســـط االتصاالت والتعاون عن 
ُبعـــد بين فرق العمل. وهـــذا هو جوهر عملنا 
الـــذي نوفـــر له بشـــكل متواصـــل الميزانيات 

لدعم مجال البحث والتطوير. 
االصطناعـــي  الـــذكاء  فوائـــد  تقتصـــر  وال 
علـــى دعم عملية اتخـــاذ القرار فحســـب، إذ 
تســـاهم أيضـــا في تحســـين تجربـــة العمالء 
بيـــن الموظفيـــن وفرق العمل المؤسســـاتية، 
االتصـــال  مراكـــز  وموظفـــي  عمـــالء  وبيـــن 
ومســـتخدمي حلولنـــا التـــي تدعـــم التعاون 
عـــن ُبعد بين فـــرق العمل. وتمضي الشـــركة 
ُقدما في تحسين تجارب العمالء ألنها على 
يقيـــن أن رحلـــة العميل فـــي العالـــم الرقمي 
تمتلك قواســـم مشـــتركة مع رحلة الموظف 
الـــذي يقـــدم الخدمـــات، كالهما يحتـــاج إلى 
حلـــول تكنولوجيـــة تدعمهـــا أدوات الـــذكاء 
االصطناعي وُمســـتندة إلى الســـحابة. وهذا 
أمـــر بالغ األهمية خصوصا في اقتصاد عالم 
اليوم الذي ُتبنى نجاحاته على نجاح تجربة 
اســـتخدام العمـــالء. ولهـــذا ُيطلـــق الخبـــراء 
“اقتصـــاد  اســـم  الحديـــث  االقتصـــاد  علـــى 
التجربة”، حيث ُيعد التفاعل الممّيز والفّعال 
بين ممثلي الشـــركات أنفسهم، وبينهم وبين 
العمـــالء، مـــن أساســـات اســـتدامة األعمـــال 

وتطويرها.   

البحرين والذكاء االصطناعي

العقل االقتصـــادي البحريني ُمـــدرك ألهمية 

الـــذكاء االصطناعـــي خصوًصـــا ألنه يســـّهل 
العمليات ويقدم لصّناع القرار ما يمكنهم من 
اتخاذ القرارات بشـــكل أســـرع وأفضل. وقد 
اتخذت المملكة خطوات نحو دراسة فوائد 
الـــذكاء االصطناعـــي وبحث فـــرص تطبيق 
مشاريعه في مختلف المجاالت. على سبيل 
المثال ال الحصر تتطلع البحرين إلى تحسين 
كفاءة قاعات المحاكم والنظام القضائي من 
خـــالل التحول الرقمـــي واســـتخدام الذكاء 
االصطناعي. كما تستخدم المملكة تطبيقات 
الذكاء االصطناعي لمراقبة أشـــجار النخيل 
الموجـــودة علـــى أرضهـــا، لتمكيـــن الباحثين 
والمستثمرين من تطوير الخطط في مجال 
األمن الغذائي وتقدير كمية إنتاج كل نخلة. 
وتقـــدم “بوليتكنـــك البحريـــن” دورات حول 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي أكاديميـــة الذكاء 
االصطناعـــي، والتـــي توفـــر منصة للشـــباب 
لتعزيـــز قدرات االبتـــكار واإلبداع لديهم في 
مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي. كمـــا أطلقـــت 
المملكة مســـابقة HackFest الســـنوية التي 
تســـتهدف دعم طالب الجامعات والمدارس 
الـــذكاء  فـــي  االبتـــكار  وتشـــجيع  الثانويـــة، 
االصطناعي. ووافقت الحكومة على إنشاء 
هيئـــة بحثيـــة وطنيـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 

االصطناعـــي. كمـــا وقعـــت جامعـــة البحرين 
وشركة بنفت البحرين مذكرة تفاهم إلنشاء 
والحوســـبة  االصطناعـــي  للـــذكاء  مختبـــر 

المتقدمة. 
المملكـــة  دشـــنت  إذ  فحســـب  هـــذا  ليـــس 
وفقـــا ألجنـــدة التنميـــة الحضريـــة الصـــادرة 
عـــن برنامـــج األمـــم المتحدة للمســـتوطنات 
البشـــرية، مســـيرتها نحـــو إيجاد مـــدن ذكية 
لكي تصبح المناطـــق الحضرية في المملكة 

أكثر كفاءة وحيوية واستدامة. 
وال تنتهـــي نشـــاطات البحريـــن فـــي مجـــال 
الـــذكاء االصطناعـــي هنـــا، إذ تشـــمل أيضـــا 
تطويـــر مشـــاريع عقاريـــة ذكيـــة وصديقـــة 
للبيئـــة، ودمـــج لمنافـــع الـــذكاء االصطناعي 
في مجال الطرق وإشارات السير والسالمة 
العامـــة، والتبريـــد الذكي كما هـــو الحال في 
المحـــرق”  “ديـــار  العقـــاري  التطويـــر  شـــركة 
لخفـــض اســـتهالك الكهربـــاء. كمـــا تســـتفيد 
قطاعات أخرى من الذكاء االصطناعي مثل 
القطـــاع المصرفـــي والمدن الذكيـــة وغيرها 

من المجاالت.

ثالثية الذكاء االصطناعي

من جهة أخرى، تعلم القيادات البحرينية 

تجمـــع  التـــي  العالقـــة  فـــي  النجـــاح  أن 
المواطنيـــن والمؤسســـات الحكومية كما 
المســـتهلكين والشـــركات يتوقـــف علـــى 
مـــدى تحقيـــق رضـــا العميـــل والموظف. 
ووفقـــا لبحـــث أجرته أڤايا وشـــمل عددا 
مـــن بلدان المنطقة، تبّين أن نســـبة ُكبرى 
من المستهلكين يقّدرون الخدمة الجيدة 
أكثر مما كانوا يقدرونها في العام 2019، 
كما تتوقع نســـبة أساســـية ممن شملتهم 
الدراسة من المستهلكين أن يبذل وكالء 
مركز االتصال كل ما في وسعهم لجعلهم 

سعداء. 
ولهـــذا الســـبب تركـــز أڤايـــا علـــى أهميـــة 
المســـتهلكين  لـــدى  االســـتخدام  تجربـــة 

والعمالء والموظفين على حد سواء. 
وخـــالل كل نشـــاطاتها ومؤتمراتهـــا تركز 
أڤايـــا علـــى أهميـــة مـــا تســـّميه “التجربة 
الكلّيـــة” أي التجربة التـــي تجعل العمالء 
ســـعداء خـــالل كل مرحلـــة مـــن مراحـــل 
والمؤسســـات  الشـــركات  مـــع  تواصلهـــم 
العامـــة، وتتيـــح للموظفيـــن التفاعـــل مع 

زمالئهم وعمالئهم بأفضل الطرق.
لمواصلـــة  جاهـــزة  البحرينيـــة  الســـوق 
مســـيرتها النوعّيـــة لتعزيز اســـتخدامات 

الـــذكاء االصطناعي والحلول الســـحابية 
لدعـــم العالقـــات التـــي تجمـــع الموظفين 
والمســـتهلكين  جهـــة  مـــن  بشـــركاتهم 

بالعالمة التجارية من جهة أخرى. 
وُتســـاهم حلول “ون كالود” من أڤايا في 
تحقيـــق هـــذه الرؤية، ألنها تتيـــح تفاعال 
قائمـــا على الذكاء االصطناعي وُمســـتند 
إلـــى الســـحابة، يأخـــذ باالعتبـــار أهميـــة 
وتحقيـــق  والخدمـــة  التفاعـــل  تســـهيل 

النتائج المرجوة في عالم األعمال. 
وتمّثـــل حلـــول “ون كالود”، منّصة تتيح 
تجارب أفضل، بهدف تمكين المؤسسات 
مـــن توفيـــر تجـــارب اســـتخدام فريـــدة 
باالعتبـــار  وتأخـــذ  حديثـــة  نوعهـــا،  مـــن 
للمســـتخدمين،  الشـــخصية  االحتياجات 
بحيـــث تتـــم تلبيـــة المتطلبـــات المتغيرة 

للموظفين والعمالء. 
تســـتطيع  أڤايـــا،  حلـــول  خـــالل  ومـــن 
توفيـــر  العامـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
فرص لتجـــارب اســـتخدام أكثـــر فعالية، 
وقـــدرات متكاملـــة تمّكـــن الموظفين من 
خـــالل  خصوصـــا  انتاجيتهـــم  تحســـين 
ممارســـتهم لنشـــاطاتهم بُطرق وأساليب 

جديدة.

البحرين تدخل عصر الذكاء االصطناعي من أوسع أبوابه
احتلت مركًزا رياديًّا في استخدام ودمج تكنولوجيا السحابة في صلب الخدمات
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بعد تحقيقها مكاســـب بنســـبة 47 %، خالل النصف األول من 2022، انخفضت أســـعار 
النفـــط، أمـــس الجمعة، وســـط مخاوف مســـتمرة من ركـــود الطلب ألقـــت بظاللها على 
المعنويـــات ووضعـــت الخام القياســـي على مســـار تكبد ثالث خســـارة أســـبوعية على 
التوالي. وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 20 ســـنتا أو 0.2 %، إلى 108.83 دوالر 

للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دوالر في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط تســـليم أغسطس آب 37 سنتا 
أو 0.4 %، إلـــى 105.39 دوالر للبرميـــل، ليتخلـــى هو أيضا عن مكاســـب ســـابقة خالل 
الجلســـة بلغـــت قرابـــة دوالر. وانخفض الخامان بنحـــو 3 %، الخميس. ووافق تحالف 

أوبك+ الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( ومنتجين مستقلين منهم 
روســـيا على االلتزام بسياســـة اإلنتاج المطبقـــة بعد اجتماعات اســـتمرت يومين، لكن 
التحالف تجنب مناقشـــة سياســـة اإلنتاج بدءا من ســـبتمبر وما بعده. وكان أوبك+ قد 
قرر زيادة اإلنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس في زيادة 

عن خطة سابقة بزيادة اإلنتاج 432 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
ويقـــوم الرئيـــس األميركي جو بايدن بزيارة إلى الشـــرق األوســـط فـــي منتصف يوليو 
تشـــمل زيارة الســـعودية، مما يسلط الضوء على سياســـة الطاقة مع مواجهة الواليات 

المتحدة وبلدان أخرى زيادة في أسعار الوقود تتسبب في زيادة التضخم.

تراجع أسعار النفط مطلع يوليو بعد مكاسب 47 % بالنصف األول

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD  1.155

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD  0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $  0.865

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD  0.084

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD  0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $  0.272

إنوفست
INOVEST $  0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD  0.615

أظهــرت بيانــات جمعتهــا “البــاد” اســتيراد البحرين ما مجموعــه 104 آالف 
مكيف خال العام الجاري وذلك منذ يناير وحتى مايو الماضي اســتعدادًا 
لفصــل الصيــف الحــار. وبلغ إجمالي قيمة أجهزة التكييف التي اســتوردتها 
المملكة قرابة 37 مليون دوالر، حيث تشــهد الســوق طرح خيارات مختلفة 

وبأسعار مختلفة.

مـــن  جـــزءًا  البحريـــن  وتؤّمـــن 
احتياجاتها مـــن أجهزة التكييف من 
خـــالل التصنيع المحلي، حيث يعتبر 
مصنـــع “أوال” ألنظمـــة التكييـــف من 
أقدم المصانع المحلية على مســـتوى 
المنطقـــة، ويـــزّود الســـوق بجزء من 

احتياجاته ألجهزة التكييف.
الصيـــن  أن  إلـــى  األرقـــام  وأشـــارت 
الـــدول  لقائمـــة  تصدرهـــا  واصلـــت 
األعلـــى تصديـــرًا لمكيفـــات الهـــواء، 
حيث صدرت ما  مجموعه 92.3 ألف 

مكيف هواء.
وبلغت قيمة واردات أجهزة التكييف 
مـــن الصين نحـــو 31.7 مليون دوالر، 
كما بلغـــت زنة الواردات قرابة 4419 

مليون طن.
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  واســـتوردت 
مـــا  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
مجموعـــه 775 مكيفًا بقيمة إجمالية 
كمـــا  دوالر.  مليـــون   2.2 بلغـــت 
اســـتوردت مـــن الهنـــد مـــا مجموعـــه 
1619 جهـــاز تكييف بقيمـــة إجمالية 
بلغت 1.2 مليون دوالر. واســـتوردت 
البحرين من تايلند ما مجموعه 916 

مكيف بقيمة 411 ألف دوالر. 
وبخصوص أنواع المكيفات، فقد بلغ 
عـــدد مكيفات أجهـــزة تكييف الهواء 
التي ســـعتها 70 ألف وحـــدة حرارية 
أو أقـــل، مـــن النوع المعـــد للنوافذ أو 
الجـــدران  نحـــو 51 ألف مكيف جرى 

اســـتيرادها منـــذ بداية العـــام وحتى 
مايو الماضي.

وتـــدرس وزارة التجـــارة والصناعـــة 
رفـــع حـــدود الكفـــاءة للمكيفـــات في 
بالتعـــاون  وذلـــك  المقبلـــة  الفتـــرة 
مـــع وزارة الكهربـــاء والمـــاء وهيئـــة 

التقييس الخليجية.

حاليـــًا  طـــرازًا   483 نحـــو  ويوجـــد 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  فـــي  مســـجالً 
للمكيفـــات  الطاقـــة  كفـــاءة  لبطاقـــة 
التقييـــس  هيئـــة  طورتهـــا  والتـــي 
إدارة  مـــع  بالتعـــاون  الخليجيـــة 

الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة 
والتجارة.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكانـــت 
أصـــدرت القرار رقم 70 لســـنة 2015 
بشـــأن اعتمـــاد الئحة بطاقـــة الطاقة 

دخلـــت  حيـــث  التكييـــف  ألجهـــزة 
المرحلـــة األولـــى مـــن الالئحـــة حيـــز 
التنفيـــذ فـــي 20 فبرايـــر 2016، فيما 
دخلـــت المرحلة الثانيـــة حيز التنفيذ 

في 1 يوليو 2018.

البحرين تستورد 104 آالف مكيف في 5 أشهر إلطفاء لهيب الصيف
بقيمة واردات 37 مليون دوالر.. معظمها صينية المنشأ

استيراد 775 
مكيفا من 

السعودية بقيمة 
2.2 مليون دوالر

توريد 916 مكيفا 
تايلنديا بكلفة 

411 ألف دوالر

علي الفردان

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

رفض دعوى شركاء طلبوا الحكم بالتأشير 
في السجالت النتفاء مصلحة المدعين

قضـــت المحكمـــة الكبرى اإلدارية بعدم قبول دعوى رفعها شـــركاء طلبوا الحكم 
بالتأشـــير في السجالت التجارية بأن المدعى عليه األول هو المستفيد 
النهائـــي والمســـيطر الفعلي كونه هو مؤســـس تلك الشـــركات. ودفع 
المحامـــي حســـن العجـــوز وكيـــل المدعـــى عليـــه األول، بانتفـــاء 
مصلحـــة المدعيـــن في رفع الدعـــوى وهو ما أيدتـــه المحكمة في 
حيثياتهـــا حيـــث قالت إنه لما كان من المقـــرر في قضاء محكمة 
التمييز أنه )يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على 
المدعـــي منفعة مـــن الحكم على المدعى عليـــه بالطلب المطروح 
فـــي الدعوى مما وصفته المادة الخامســـة مـــن قانون المرافعات 
بأنـــه المصلحـــة القائمة التي يقّرها القانـــون( وكان طلب المّدعين 
الموضوعـــي المعـــروض علـــى المحكمـــة هـــو إلـــزام إدارة الســـجل 
التجـــاري وجهـــاز قضايـــا الدولة بصفتيهما بالتأشـــير في الســـجالت 
التجاريـــة للشـــركتين المدعـــى عليهمـــا بـــأن المدعـــى عليـــه األول هو 
المســـتفيد النهائي والمســـيطر الفعلي على الشـــركتين بمـــا يترتب على 

ذلك من آثار.
ولمـــا كان المرســـوم بقانـــون رقـــم 52 لســـنة 2018 قـــد 
نـــص علـــى أنـــه )يضـــع الوزيـــر بعـــد التنســـيق مـــع 
وقواعـــد  وضوابـــط  معاييـــر  الماليـــة  وزارة 
تحديد المســـتفيد النهائي وذلـــك وفقًا ألفضل 
بتحســـين  المتعلقـــة  والمعاييـــر  الممارســـات 
االمتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب( يـــدل على أن 
تحديد المســـتفيد النهائي وفًقا للمعايير 
التـــي نـــص عليهـــا قـــرار وزيـــر الصناعة 
والتجارة رقم 83 لسنة 2020 متعلق 
الضريبـــي  االمتثـــال  بتحســـين 
الدولي ومكافحة غســـل األموال 
وتمويل اإلرهـــاب وال يمتد إلى 
عالقة الشركاء والغير بالشركة 
وليـــس ثمة أثر فـــي االلتزامات 
ذلـــك،  نتيجـــة  بينهـــم  الناشـــئة 
ومـــن ثـــم فـــإن طلـــب المدعيـــن 
بإثبـــات أن المدعـــى عليـــه األول 
هـــو المســـتفيد النهائي للشـــركتين 
المدعى عليهما ال يحقق لهم ثمة مصلحة 
كشـــرط لقبول دعواهم وهو مـــا قضت بناًء عليه 
المحكمـــة بعدم قبول الدعـــوى وألزمت المّدعين 

بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

هبة محسن

المحامي حسن العجوز


