
رئيس المجلس األعلى للصحة في زيارة ميدانية تفقدية لمركز عالي الصحي

لترشيد االستهالك تجنبا للضريبة البيئية... الخبير كريم راشد لـ“^”:

أطفال بأعمار 7 سنوات يداومون على االستفادة من الخدمة

قانون البيئة شامل وصارم لوقف التدهور البيئي

إقبـال نسـائي علـى الحجامـة

 أكـــد الخبيـــر البيئي كريم راشـــد أن 
البعـــد البيئي أصبح أحـــد المتطلبات 
االقتصـــادي  لالســـتثمار  الرئيســـة 
العالمـــي، وهـــذا ينعكـــس تماًما على 
التشـــريعات البيئيـــة على المســـتوى 
البيئـــة  قانـــون  أن  المحلـــي، مؤكـــًدا 
شـــامل وفيـــه مـــن الصرامـــة لوقـــف 
التدهور البيئي. باإلضافة إلى التزام 
البيئيـــة  االتفاقيـــات  علـــى  المملكـــة 

الدولية.
“البـــالد”:  مـــع  لقـــاء  فـــي  وأضـــاف 
ســـتتبنى البحريـــن اقتصـــاًدا دائرًيـــا 
للكربـــون مدعوًمـــا بخطـــط تحييـــد 
مختلفة تشـــمل علـــى ســـبيل المثال 
ال الحصـــر تقنيـــة احتجـــاز الكربـــون 

والتشجير”.

الطاقـــة  نحـــو  الســـعي  أن  وأوضـــح 
المتجـــددة ليس مجاًنـــا، فهناك حاجة 
التقنيـــات  وتغييـــر  التحتيـــة  للبنيـــة 
واســـتخدام تقنيات جديدة وغيرها، 
فتدشـــين الســـيارة الكهربائية يحتاج 
بنيـــة تحتية لبناء محطـــات كهربائية 

لتزويد السيارات بالكهرباء، وانعكاس 
ذلـــك علـــى ســـوق المحروقـــات وربما 
يؤدي إلى غلق بعض محطات الوقود 
أو قـــد يكـــون هنـــاك فـــرض ضرائـــب 
عليها؛ كونها مصدًرا من مصادر تلوث 

الهواء. 

قال رئيس الجمعية البحرينية للحجامة عادل سعد لـ”البالد” إن 
“هناك إقباالً شديدًا من قبل المرأة بجميع األعمار على الحجامة 
العالجية والوقائية، وبمعدل عشــر ســيدات يوميًا وهي تصنف 

بالنسبة العالية محليًا، وبالنسبة لعيادة واحدة”.

“مفهـــوم  ســـعد  وأضـــاف 
مـــن  اآلن  تغيـــر  الحجامـــة 
لـــدى  الوقائـــي  إلـــى  العالجـــي 
النســـاء؛ للحفاظ علـــى الصحة 
العامـــة، ولرفـــع المناعـــة العامة 
األعمـــار  وبمتوســـط  للجســـم، 

بالثالثينات”.
وزاد “الحجامة العالجية تكون 
األمـــراض  مـــن  لالستشـــفاء 
أو  العقـــم،  ســـواء  النســـائية، 

الشـــهرية  الـــدورة  مشـــكالت 
أو المبايـــض، وأيضـــًا خشـــونة 
وعـــرق  والديســـك،  الركبـــة، 

النسا”.
وأردف سعد” تساعد الحجامة 
علـــى  الحـــاالت  هـــذه  بمثـــل 
معالجـــة المرضـــى بعيـــدًا عـــن 
المكمـــالت  وبقيـــة  األدويـــة 
الدوائيـــة، كما أنهـــا أخف ضررًا 
منهـــا، حيث تصلنـــي الكثير من 

الشـــكاوى من مريضات بشـــأن 
لألدويـــة  الجانبيـــة  األعـــراض 

التقليدية )الكيميائية(”.

بوينس آيرس ـ وكاالت

موسكو ـ أ ف ب

فـــي  األمنيـــة  األجهـــزة  اعتقلـــت 
ب ســـالحه  األرجنتيـــن رجـــاًل صوَّ
باتجـــاه نائبـــة الرئيس كريســـتينا 
كيرشنر، أثناء عودتها إلى منزلها.
وأظهـــر مقطع فيديو كيف اقترب 
ب  رجـــل من نائبـــة الرئيـــس وصوَّ
مسدسه نحو وجهها وأطلق النار، 
لكـــن لحســـن الحـــظ المســـدس لم 

يعمل.
وقالـــت وســـائل إعـــالم محلية إن 
ا بالرصاص،  المسدس كان محشوًّ

لكنه صدفة لم يعمل.

»غازبـــروم«  شـــركة  أعلنـــت 
)الجمعـــة(،  أمـــس  الروســـية، 
عبـــر  الغـــاز  إمـــدادات  وقـــف 
أنبـــوب الغـــاز الطبيعـــي »نـــورد 
ســـتريم«، وذلـــك بشـــكل كامل، 
حتـــى يتـــم إصـــالح »توربيـــن« 
خاص باألنبوب، بعدما كان من 
المقـــرر أن يعـــاود العمل، اليوم 

)السبت(، بعد عملية الصيانة.
وقالـــت “غازبـــروم” فـــي بيـــان 
زيـــت  تســـرب  اكتشـــفت  إنهـــا 
التوربيـــن خـــالل عمليـــة  فـــي 
الصيانـــة، وأفـــادت أنـــه، حتى 
إتمام اإلصالح، يتم تعليق نقل 
الغاز عبر نورد ستريم بالكامل.

وكان الرئيس الروسي السابق، 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس األمن 
الروسي، دميتري ميدفيديف، 
هـــدد بـــأن موســـكو “ســـتوقف 
إذا  ألوروبـــا”،  الغـــاز  إمـــدادات 
فـــي  قدمـــًا  بروكســـل  مضـــت 
الغـــاز  لســـعر  ســـقف  تحديـــد 

الروسي.

األرجنتين... فشل 
محاولة اغتيال 

نائبة الرئيس

روسيا تقطع الغاز 
عن أوروبا
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الخبير البيئي كريم راشد في لقاء مع “البالد”

عادل سعد

بعـــد تأكيـــد وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 
فـــي وقـــت ســـابق، أمـــس )الجمعـــة(، أنها 
ـــاء أو  ا وغيـــر بنَّ ـــا ســـلبيًّ ا إيرانيًّ تلقـــت ردًّ
مشـــجع على مســـودة االتحـــاد األوروبي 
النهائيـــة إلعـــادة إحياء االتفـــاق النووي، 
أكد مسؤول أميركي أن التوقيع على أي 
اتفاق لن يحصل قريًبا. وأضاف أن بالده 
قـــد تؤجل إبـــرام االتفاق النـــووي إلى ما 
بعد انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر، 

وفًقا لما نقل عنه موقع “أكسيوس”.
كمـــا اعتبـــر المســـؤول الـــذي فّضـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه أن الرد اإليراني على 
مقتـــرح العـــودة لالتفـــاق النـــووي خطوة 
للوراء، مشـــيًرا إلـــى أن اإلدارة األميركية 

قابلت جواب طهران بـ“خيبة أمل”.
باســـتمرار  توقعـــات  هنـــاك  أن  وأكـــد 
المراســـالت لمحاولـــة التوصل لحل يعيد 

االتفاق النووي.

ا قريبــــًا ال اتفــــاَق نوويًّ
اعتبر رد إيران خطوة للوراء... مسؤول أميركي:

واشنطن تعتبر الرد اإليراني بشأن االتفاق النووي غير بنَّاء

عواصم ـ وكاالت

طالـــب مـــا بـــات يعـــرف بــــ “وزيـــر 
العراقـــي  صالـــح  محمـــد  القائـــد” 
المقرب من زعيـــم التيار الصدري 
)الخميـــس(  أألول  أمـــس  مســـاء 
بإنهاء وجود ميليشـــيات خصوم 
التيـــار وقـــوات الحشـــد الشـــعبي 
وإقالـــة  الحساســـة  المواقـــع  فـــي 
رئيس هيئة الحشد فالح الفياض 

المقرب من إيران.
ومـــن المتوقـــع أن ترفـــع مطالـــب 

الصدر من منســـوب التوتر القائم 
الحشـــد  مـــع  وخصوصـــًا  أصـــالً، 
ح  لـــوَّ أن  ســـبق  الـــذي  الشـــعبي 
وحمايـــة  للمواجهـــة  باســـتعداده 
مؤسســـات الدولـــة حيـــن اقتحـــم 
المبانـــي  الصـــدري  التيـــار  أنصـــار 
الحكومية في المنطقة الخضراء 
والتي فجـــرت مواجهة قتل فيها 
أن  قبـــل  الصـــدر  أنصـــار  مـــن   30

يدعوهم لمغادرة المنطقة.

“الصدر” يطالب بحل 
الميليشيات وعزل قائد “الحشد”

بغداد - وكاالت

)08(

)08(

اإلداريون والمعلمون يعودون للمدارس: متحمسون لرؤية الطلبة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عاد يوم الخميس الموافق األول من سبتمبر 2022 
أعضـــاء الهيئـــات اإلدارية والتعليميـــة والفنية إلى 
مواقـــع عملهم بالمـــدارس الحكوميـــة، مع انطالقة 
العـــام الدراســـي الجديد 2022 /   2023؛ اســـتعداًدا 
لتنفيـــذ األيـــام التعريفية ألولياء األمـــور من الرابع 
إلى الســـادس من الشـــهر، ومن ثم استقبال الطلبة 
في الســـابع من الشـــهر نفســـه. وقالت معلمة اللغة 
العربيـــة بمدرســـة ســـبأ االبتدائيـــة للبنـــات أســـماء 
العماري: “نستقبل طالبنا وطالباتنا األعزاء كسالف 
عهدنـــا، بل وبشـــغف أكبر وحمـــاس منقطع النظير، 

فأهاًل وسهاًل بكم طالبنا مجدًدا”. )02(تبادل الترحيبات بين المعلمات 

المنامة - المجلس األعلى للصحة

محمد بن عبداهلل: تقدم ملموس في تنفيذ “صحتي”
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عـــــــــــــــــروض
الـــــــصـــــــيــــــف
الـــــــخــــــاصــــــة

2٤ أغــســطــس إلى ٣ سـبـتـمـبـر

فـي جــمـيع

مـــــــحـــــــالت الــــــــحـــــــواج،
ووتــــش تــــايــــم ومــــونــــتــــال بــــوتــــيــــك

متى تنطفئ النار ويحل السالم على أرض العراق؟!

حسن عبدالنبي

إبراهيم النهام



أكد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة 
أهمية  مــبــارك،  محمد  والتعليم  التربية 
يقوم  الـــذي  ــقــيــادي  وال التعليمي  ــدور  ــ ال
ــمــدارس  ــال ــمــســاعــدون ب بـــه الـــمـــديـــرون ال
ــي مـــعـــاونـــة ودعـــــم مــديــر  الــحــكــومــيــة فـ
األعــبــاء  بمختلف  ــوفــاء  ال فــي  الــمــدرســة 
الــحــيــويــة الـــتـــي تــضــمــن ســيــر الــعــمــلــيــة 
التعليمية بانتظام في الجانبين التعليمي 

واإلداري.
إلــى أن إحــدى مخرجات مشروع  وأشــار 
التربية  لــوزارة  المؤسسي  الهيكل  تطوير 
والــتــعــلــيــم هــو االســتــثــمــار فــي الــقــيــادات 
مقدمة  فــي  لتكون  المتميزة  التعليمية 
المؤسسات  ــإدارة  ب تكلف  التي  القيادات 

معايير  تم وضع  قد  أنه  مبينًا  المدرسية، 
ــار وتــكــلــيــف  ــيـ ــتـ ــددة ومــــركــــزة الخـ ــحــ مــ
المديرين المساعدين أسوة بالمعايير التي 
مديري  وتكليف  الختيار  استحداثها  تم 
المدير  باعتبار  وذلك  المدارس،  ورؤســاء 
المساعد يمثل مشروع مدير مدرسة في 

المستقبل.
وكانت عمليات تقييم المتقدمين لوظيفة 
إنجازها  تم  والتي  مدير مدرسة مساعد، 
من قبل لجان متخصصة يترأسها وكالء 
مساعدون من القطاعات التعليمية بوزارة 
التربية والتعليم، قد انتهت إلى اختيار ٩ 
من الكفاءات التعليمية التي تم أو سيتم 
األول  الدراسيين  الفصلين  تكليفها خالل 

والثاني، وهم:

رباب ميرزا جعفر
سحر أحمد هارون

نجالء صباح الدوسري
أقداس أحمد البوزيد

فاطمة عيسى الرميحي
روان يوسف العمري

زينب حسين نامي
علياء محمد الدوسري
أمينة حسين جناحي

ــمــديــر الـــعـــام لـــشـــؤون الـــمـــدارس  ــأ ال وهــن
بين  من  الترشيح  متطلبات  باجتيازهن 
٩٩ مــتــرشــًحــا مـــؤهـــالً تــنــافــســوا عــلــى ٩ 
شواغر متاحة خالل الفصلين الدراسيين 

األول والثاني.
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عــاد يــوم الخميــس الموافــق األول مــن ســبتمبر 2022 أعضــاء الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة والفنيــة إلــى مواقــع عملهــم بالمدارس 
الحكومية، مع انطالقة العام الدراسي الجديد 2022 / 2023؛ وذلك استعدادًا لتنفيذ األيام التعريفية ألولياء األمور من الرابع إلى 

السادس من الشهر، ومن ثم استقبال الطلبة في السابع من الشهر نفسه.

إطــالع  التعريفية  األيـــام  وتشمل 
أهــم محطات  على  األمــور  أولياء 
العام الدراسي الجديد، وتسليمهم 
ــتــي تــضــم أهــم  مــلــفــات الــطــلــبــة ال
ــام الـــــدراســـــي،  ــ ــعـ ــ مـــعـــلـــومـــات الـ
ــــدراســــي،  ــًا لـــلـــجـــدول ال ــوذجـ ــمـ ونـ
والقسائم  األكــاديــمــي،  والــتــقــويــم 

المالية الخاصة بكل طالب.
ــدارس فـــي هــذا  ــمــ ــ كــمــا تــتــولــى ال

استقبال  يــســبــق  ــــذي  ال األســـبـــوع 
الكفيلة  اإلجــراءات  اتخاذ  الطلبة 
بتهيئة عودة طالبية ناجحة، ومن 
المستمرة  االجــتــمــاعــات  ضمنها 
ــع كــافــة  لـــــــإدارات الــمــدرســيــة مـ
ــيــمــيــة، وإعــــــداد  ــتــعــل األقــــســــام ال
ــداول الـــدراســـيـــة، وتــجــهــيــز  ــجــ ــ ال

الكتب المدرسية للتوزيع.
والتعليم  التربية  وزارة  وحرصت 

وتهيئتها  ــمــدارس  ال صيانة  على 
من  منتسبيها  كــافــة  الســتــقــبــال 
ــوادر تــربــويــة وطــلــبــة فــي بيئة  ــ ك
محفزة، والسيما مع عودة التعليم 

الحضوري اإللزامي للجميع.
ــــت مــعــلــمــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة  ــال وقــ
للبنات  االبــتــدائــيــة  بــمــدرســة ســبــأ 
ــاري: “بـــكـــل فــخــر  ــ ــم ــ ــع ــ ــاء ال ــ ــم أســ
بكل  قدمًا  المضي  نعاود  واعتزاز 

استطعنا  أن  بعد  وطــمــوح  نشاط 
الوطن  هــذا  قيادة  ثم  هللا  بفضل 
وأبــنــائــه األوفـــيـــاء الــتــغــلــب على 
الجائحة وتبعاتها، لنستقبل طالبنا 
عهدنا،  كسالف  األعــزاء  وطالباتنا 
أكبر وحماسة منقطع  بل وبشغف 
طالبنا  بكم  وسهاًل  فأهاًل  النظير، 

مجدًدا”.

وهو  الحلواجي  عــدنــان  ــاف  وأضـ
لــغــة عــربــيــة بــمــدرســة  مــعــلــم أول 
البالد القديم االبتدائية اإلعدادية 
األوضــاع  بعودة  “ســعــداء  للبنين: 
التعليمية إلى طبيعتها، ولن ندخر 
جهدًا في تأهيل طلبتنا لتسّلم دفة 
القيادة في تطوير الحياة، والعمل 
على التنمية المستدامة، من خالل 

التعليمية  االستراتيجيات  اتباع 
ــقـــان في  الــمــنــاســبــة، وتــعــزيــز االتـ
الحادي  القرن  مهارات  استخدام 
في  المشاركة  وزيــادة  والعشرين، 
الحياة المدرسية والفعاليات التي 
ومــهــاراتــهــم  الطلبة  مــيــول  تنمي 
المدرسة  داخــل  ســواء  ومواهبهم 

أو خارجها”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اإلداريون والمعلمون يعودون للمدارس: متحمسون لرؤية الطلبة
عبروا عن سعادتهم بعودة األوضاع التعليمية إلى طبيعتها

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتزن متطلبات الترشيح من بين 99 موظفاً... “التربية”:

جميهم نساء... 9 متأهلين لوظيفة مدير مدرسة مساعد

وزارة التربية والتعليم

شاركت مملكة البحرين، ممثلًة في وزارة 
لرئيس  نائًبا  باعتبارها  والتعليم،  التربية 
مــجــلــس مــكــتــب الــتــربــيــة الـــدولـــي الــتــابــع 
الـــدول  عــن  ومــمــثــلــًة  اليونسكو  لمنظمة 
التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  العربية، في 
لمكتب التربية الدولي، والتي عقدت بمقر 

المكتب في جنيف.
ــمــاعــات الــتــي  ــاءت تــوصــيــات االجــت وجـــ
ماجد  والتعليم  التربية  وزيــر  فيها  شــارك 
التي  المواضيع  من  عــدد  حــول  النعيمي، 
التعليم  تحويل  قمة  فــي  عرضها  سيتم 
المزمع عقدها في منظمة األمم المتحدة 
بنيويورك في شهر سبتمبر الجاري، ومن 

استخدام  األعضاء في  الدول  بينها دعم 
المبكرة،  الطفولة  لمرحلة  نوعية  مناهج 
وتـــعـــزيـــز اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا في 
عمليات التعليم والتقويم لتطوير القدرات 
الرقمية لدى المعلمين والمتعلمين، وتعزيز 

المحتوى البيئي في المناهج التعليمية.
ــه قــد تــم االتــفــاق على  الــجــديــر بــالــذكــر أن
الــتــعــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات بــيــن مملكة 
الــبــحــريــن ومــكــتــب الــتــربــيــة الـــدولـــي في 
المناهج  تطوير  منها  المجاالت،  من  عدد 
ــمــنــاخــي،  الـــخـــاصـــة بــالــبــيــئــة والــتــغــيــر ال
ــتــعــاون فــي تــدريــب الــمــســؤولــيــن في  وال
يشتمل  والـــذي  المبكرة،  الطفولة  قطاع 
عــلــى ريـــاض األطــفــال والــحــضــانــات بعد 
الحضانات  رقــابــة  مسؤولية  نقل  تــم  أن 

ومناقشة  والتعليم،  التربية  وزارة  إلــى 
التي تحظى  المواضيع والقيم واألنشطة 
بـــاألولـــويـــة فـــي مــجــال رعـــايـــة الــطــفــولــة 
ــك اســتــكــمــاالً لـــإجـــراءات  ــ الــمــبــكــرة، وذل
والــمــنــاقــشــات الـــتـــي بـــــدأت مــســبــقــًا مع 
جهود  ودعــم  لتطوير  اليونسكو،  منظمة 
الــمــبــذولــة في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
حيث  من  والمهني،  الفني  التعليم  مجال 
المقررات الدراسية والتدريبية، باإلضافة 
وتحديد  المهني  والتوجيه  اإلرشـــاد  إلــى 
بمخرجات  االرتـــقـــاء  بــهــدف  ــات،  ــويـ األولـ

التعليم الفني والمهني.
ــم ــيـــل الـ ــوكـ ــات الـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــر االجـ حـــضـ

ــيـــات واألداء  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــد لـــالسـ ــاعـ سـ
سناء الحداد.

البحرين تشارك في اجتماعات مكتب التربية الدولي لليونسكو

تطوير مناهج البيئة وتدريب مسؤولي “الطفولة المبكرة”

المشاركون في اجتماع اللجنة التنفيذية لمكتب التربية الدولي



المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت مديرية شرطة المحافظة 
الشـــمالية مـــن القبض علـــى رجل 
أثنـــاء  عامـــًا(  و35   28( وامـــرأة 
قيامهما بالسرقة من أحد محالت 

بيع قطع غيار السيارات.
وأوضحـــت المديريـــة أنهـــا تلقت 
عـــددًا من البالغـــات بهذا الشـــأن، 
حيـــث باشـــرت شـــرطة المديرية 
البحـــث  عمليـــات  الفـــور  علـــى 
عـــن  أســـفرت  والتـــي  والتحـــري، 
تحديد هوية المذكورين والقبض 
وبحوزتهمـــا  متلبســـين،  عليهمـــا 

مادة الشبو المخدرة.
شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى أنه تم 
واتخـــاذ  المضبوطـــات،  تحريـــز 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع 
وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على رجل وامرأة 
سرقا محالت بيع قطع 

غيار للسيارات
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار حفـــظ النظـــام ومكافحة 
الجريمـــة وتطبيـــق القانـــون، تمكنت 
شرطة إدارة مكافحة االتجار بالبشر 
بـــاإلدارة  العامـــة  اآلداب  وحمايـــة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة 
مـــن القبـــض علـــى 14 امـــرأة يحملن 
جنســـيات إفريقية لقيامهن بتسهيل 
لـــآداب  منافيـــة  أعمـــال  وممارســـة 
العامـــة، والقبـــض علـــى 20 شـــخصًا 
يحملون جنسيات آســـيوية لقيامهم 
بلعـــب القمـــار داخـــل إحدى الشـــقق، 

وذلك في واقعتين منفصلتين.
وفـــور تلقـــي اإلدارة معلومـــات بهذا 
عمليـــات  الشـــرطة  باشـــرت  الشـــأن، 
البحـــث والتحري وجمـــع المعلومات 
واألدلـــة والتي أســـفرت عـــن تحديد 

هوية المذكورين والقبض عليهم.
للمباحـــث  العامـــة  وأضافـــت اإلدارة 
واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنه تـــم اتخاذ 
جميع اإلجـــراءات القانونية الالزمة، 
للنيابـــة  القضيتيـــن  إلحالـــة  تمهيـــدًا 

العامة.

القبض على 34 مارسوا أعمااًل منافية لآلداب
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إبراهيم النهام المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة -  وزارة األشغال

التقـــى وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة المنسق 
المقيم ألنشطة األمم المتحدة في مملكة 
البحريـــن خالـــد المقـــود ورئيســـة برنامج 
األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية 
فـــي مملكـــة البحريـــن )الموئـــل( فرنانـــدا 
لوناردونـــي، وذلـــك لبحـــث التعـــاون فـــي 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وأشـــاد وكيل شـــؤون البلديـــات بالجهود 
األمـــم  تبذلهـــا منظمـــات  التـــي  الحثيثـــة 
المتحـــدة فـــي البحرين من خـــالل العمل 
مـــع الشـــركاء الوطنييـــن مـــن القطاعيـــن 
الحكومي والخاص، إضافة إلى المجتمع 
الشـــراكة  إطـــار  ســـقف  تحـــت  المدنـــي، 
االســـتراتيجي لتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، بما يتماشـــى مـــع األولويات 

الوطنية للتنمية.
البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  واســـتعرض 

أهـــم المبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة في التوســـع 
في مشـــاريع التشـــجير وإنشـــاء الحدائق 
وتجميـــل  والســـواحل  والمنتزهـــات 

التقاطعات والشوارع.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد حـــرص 
وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة علـــى 
تعزيـــز شـــراكاتها مـــع مختلـــف منظمـــات 

أهـــداف  يحقـــق  وبمـــا  المتحـــدة  األمـــم 
التنمية المستدامة.

مـــن جانبـــه، أشـــاد المقـــود بالتطـــور الذي 
صعيـــد  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  شـــهدته 
التنميـــة الحضريـــة، مؤكًدا حـــرص األمم 
مـــع  التعـــاون  مواصلـــة  علـــى  المتحـــدة 
الوزارة في شـــتى البرامج والمجاالت بما 

يحقق أهداف التنمية المستدامة.

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للصـــرف الصحي 
بوزارة األشـــغال فتحي الفارع أن أعمال 
إنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحـــي بمجمع 
609 في منطقة سترة بمحافظة العاصمة 
بلغت 25 %، الفًتا إلى أن المشروع يأتي 
ضمـــن جهـــود الـــوزارة في تطويـــر البنية 
التحتيـــة وتوفيـــر بيئـــة صحيـــة وآمنـــة 

للمواطنين والمقيمين.
وأوضـــح الفـــارع أنـــه ســـيتم مـــن خـــالل 
المشـــروع إنشـــاء شـــبكة صـــرف صحـــي 
جديدة لخدمة 19 عقارا ومدرســـة سترة 
الثانويـــة للبنـــات بمجمع 609 في ســـترة، 
إذ يشـــمل المشـــروع إنشـــاء خـــط صرف 
صحـــي رئيـــس بطـــول 81 مترا، وإنشـــاء 

خـــط صـــرف صحـــي آخـــر بطـــول 250 متـــرا، وإنشـــاء عـــدد من 
الخطـــوط الفرعيـــة بطـــول تقريبي 148 متـــرا، إضافـــة إلى بناء 
33 غرفة تفتيش مع اســـتكمال جميـــع األعمال المطلوبة لرصف 

الطرق التي سيتم إنجاز األعمال فيها.

وأشـــار إلى أن المشـــروع يأتـــي تنفيًذا 
لبرنامـــج الـــوزارة فـــي تطويـــر خدمات 
الصـــرف الصحـــي في مختلـــف مناطق 
المبـــادرات  ضمـــن  وذلـــك  البحريـــن، 
الرئيســـة االســـتراتيجية الســـاعية إلى 
ضمـــان بيئـــة صحيـــة ســـليمة للمواطن 
والمقيـــم مـــن خـــالل تطويـــر وتوفيـــر 
خدمـــات البنية التحتيـــة بأعلى معايير 
الجودة مع التطور العمراني المتســـارع 
والتطويـــر  التنميـــة  تحقيـــق  بهـــدف 
للقطـــاع وبالتوافـــق مـــع  المســـتدامين 
لمملكـــة   2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
المشـــروع  أن  إلـــى  يشـــار  البحريـــن. 
تمت ترســـيته من مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات علـــى شـــركة عـــراد لإلنشـــاءات بتكلفـــة 101,832 
دينـــارا. وأهابـــت وزارة األشـــغال المواطنيـــن والمقيمين قاطني 
المنطقة بالتعاون والتقيد باإلشارات التحذيرية اإلرشادية أثناء 

فترة تنفيذ المشروع حفاظا على سالمتهم.

تعزيز الشراكات مع األمم المتحدة... وكيل “البلديات”:

ه لخدمة 19 عقارا بكلفة 100 ألف دينار وموجَّ

التوسع في التشجير وإنشاء الحدائق والسواحل

إنجاز 25 % من شبكة الصرف الصحي بمجمع 609 في سترة

قــال رئيــس الجمعيــة البحرينيــة للحجامــة عــادل ســعد لـ”البــاد” إن 
“هنالــك إقبــاالً شــديدًا مــن قبــل المرأة بجميــع األعمار علــى الحجامة 
العاجيــة والوقائيــة، وبمعــدل عشــرة ســيدات يوميــا وهــي تصنــف 

بالنسبة العالية محليًا، وبالنسبة لعيادة واحدة”.

وأضاف ســـعد “مفهـــوم الحجامة 
إلـــى  العالجـــي  مـــن  اآلن  تغيـــر 
الوقائي لدى النساء للحفاظ على 
الصحـــة العامـــة، ولرفـــع المناعـــة 
العامة للجسم، وبمتوسط األعمار 

بالثالثينات”.
وزاد “الحجامـــة العالجيـــة تكـــون 
األمـــراض  مـــن  لالستشـــفاء 
أو  العقـــم،  ســـواء  النســـائية، 
أو  الشـــهرية  الـــدورة  مشـــكالت 
المبايض، وأيضا خشـــونة الركبة، 

والديسك، وعرق النسا”.

وأردف ســـعد” تســـاعد الحجامـــة 
بمثـــل هذه الحـــاالت على معالجة 
المرضى بعيدًا عن األدوية وبقية 
أنهـــا  كمـــا  الدوائيـــة،  المكمـــالت 
أخـــف ضـــررًا منها، حيـــث تصلني 
الكثير من الشكاوى من مريضات 
بشـــأن األعراض الجانبية لألدوية 

التقليدية )الكيميائية(”.
وقـــال “يزورونا أطفال بعمر ســـبع 
لمعالجـــة  وتصاعديـــًا،  ســـنوات 
تحديـــدًا،  الوراثيـــة  األمـــراض 
الصـــداع،  الصدفيـــة،  كالثعلبـــة، 

األبهـــر “القولوني” وغالبًا ما تكون 
نتائج الحجامـــة إيجابية ومبهرة 
وبشـــهادة أولياء األمـــور، وهو ما 
يعكـــس تزايد الوعي العام بشـــأن 
الحجامـــة النبويـــة وأثرها الطيب 

في حياة الناس”.

أطفال بأعمار 7 سنوات يداومون على االستفادة من الخدمة

إقبال نسائي على الحجامة لالستشفاء

عادل سعد

تقدم ملموس في تنفيذ “صحتي”
تعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات... محمد بن عبداهلل:

أّكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
الحرص على تطوير المنشــآت والمرافق الصحية في جميع المراكز الصحية بمختلف 
محافظــات مملكــة البحريــن، والــذي يأتي ضمن الخطــط الموضوعة لتطويــر القطاع 
الصحــي بمــا يدعــم المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة ملــك البــاد المعظــم حضــرة 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، والمتابعة الحثيثة مــن ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى قيـــام رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
بزيـــارة  آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
ميدانيـــة تفقدية إلى مركز عالي الصحي 
بالمحافظـــة الشـــمالية، حيـــث رافقه عدد 
والقائـــم  األمنـــاء  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة لولوة راشـــد شـــويطر، 
وذلـــك لالطـــالع علـــى آخـــر مســـتجدات 
توســـعة المركز في إطار متابعة تطورات 

مشروع التسيير الذاتي.
وثمـــن التقـــدم المحرز فـــي تنفيذ برنامج 

)صحتـــي(،  الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان 
التغطيـــة  تحقيـــق  إلـــى  يهـــدف  والـــذي 
الجـــودة  وتعزيـــز  الشـــاملة  الصحيـــة 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  والتنافســـية 
الصحية بما يلبي تطلعات المســـتفيدين، 
مشـــيًرا إلى برنامج )اختر طبيبك( والذي 
يأتي كجزء من مشـــروع التسيير الذاتي 
ويدعـــم أهـــداف برنامـــج )صحتـــي( وهو 
مشروع وطني رائد بأهدافه التي تسعى 
إلى تحقيق نهج االستمرارية والشمولية 
من ِقبل طبيب األســـرة للمريض وعائلته 
إلـــى جانـــب توفير حريـــة اختيـــار مقدم 

التنافســـية  وتعزيـــز  الصحيـــة  الرعايـــة 
لتحسين جودة الخدمات.

ومن جهتها، أكدت القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
لولوة شويطر، الدور المثمر والداعم الذي 
يقوم به المجلس األعلى للصحة برئاســـة 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
المتعلقـــة  التطلعـــات  وتنفيـــذ  لتحقيـــق 

بتطوير المنظومة الصحية واســـتدامتها، 
وذلك مـــن خالل تطبيق الضمان الصحي 
مختلـــف  تفعيـــل  مســـتجدات  ومتابعـــة 
البرامـــج والمبـــادرات الرامية إلـــى تعزيز 
الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة 
لمواطنيـــن  لكافـــة  المقدمـــة  والعالجيـــة 
والمقيميـــن وذلـــك بمـــا يواكـــب المعاييـــر 

الصحية العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة

الثقافة األمنيـة
ال تهمل فحص أسطوانة الغاز 

حتى ال تقع الحوادث
Û  أهــم أحــد  الغــاز  أســطوانات  إهمــال فحــص وصيانــة  يعتبــر 

أســباب وقــوع الحــوادث والحرائــق فــي المنــازل والمطاعــم 
وغيرهــا، حيــث يجهــل البعــض كيفية التصــرف الصحيح عند 
حدوث تســرب الغاز ، ومن هذا المنطلق تســعى اإلدارة العامة 
للدفــاع المدنــي إلى توفير الحماية والوقاية والســالمة ألفراد 
المجتمــع عبــر المتابعــة والتوجيه في اتخــاذ التدابير الوقائية 
مــن الحرائــق والمحافظــة علــى أرواح البشــر من خــالل إقامة 
التطبيقــات العمليــة والمحاضــرات التوعويــة الهادفة إلى رفع 
الوعي وإجراء الزيارات الميدانية مما يســهم في تقليل نســبة 

الحوادث والحرائق.
Û  إلــى ضــرورة تطبيــق المدنــي  للدفــاع  العامــة  وتنــوه اإلدارة 

اإلرشــادات الواجــب اتباعهــا؛ للوقايــة مــن حــوادث الحرائــق 
واالنفجارات الناجمة من أضرار تسرب الغاز .

Û  وفيما يتعلق بالوسائل اآلمنة والسليمة لتخزين أسطوانة الغاز
، فإن األمر يتطلب القيام بفحص أســطوانة الغاز والتمديدات 
بصــورة دوريــة )األنابيــب - الخراطيــم - الصمــام( والتأكــد من 
ســالمتها، وتجنــب تعرضهــا للحرارة التي تتســبب في إتالفها 

واستبدال التالف منها فورا لمنع تسرب الغاز.
Û  ويتطلــب التأكــد من أن خرطوم التوصيــل المطاطي ال يوجد

بــه تشــققات وذو نوعيــة جيــدة، وأن طولــه مناســب لتجنــب 
حــدوث التــواءات حادة به، واختباره برغــوة الصابون؛ للتأكد 
مــن عــدم وجــود تســربات، وإغــالق مفاتيــح مواقد الغــاز بعد 
االنتهــاء مــن االســتخدام ، مــع مراعــاة اختيار مواقــع األفران 
فــي مواقع مناســبة بعيدة عن أماكــن حركة األطفال، وفحص 
المواقــد واألفــران والتأكــد مــن نظافتهــا وعدم انســداد منافذ 

الغاز بها.
Û  ويجب على أولياء األمور توعية األطفال بتعليمات الســالمة

والتنبيــه عليهــم بعــدم التواجــد فــي المطبــخ أثنــاء الطهي أو 
مالمسة أبواب األفران الزجاجية وهي ساخنة؛ لتجنب وقوع 
إصابات، وتزويد المطبخ بجهاز كاشــف لتســرب الغاز ، ووضع 
األســطوانة داخــل خزانة محكمة الغلــق وجيدة التهوية بعيدا 

عن أشعة الشمس المباشرة أو المواد القابلة لالشتعال.
Û  وعنــد اكتشــاف وجــود تســرب للغــاز فــي المنــزل، ففــي بداية

األمــر يجــب غلــق صمــام الغــاز مــن المصــدر الرئيســي بإحكام 
وإخــالء المــكان فورا من جميع األشــخاص إلى مكان آمن، مع 
إطفاء مصادر االشتعال القريبة، وتهوية المكان بفتح النوافذ 
واألبــواب، وعدم اســتخدام المفاتيح الكهربائية بالتشــغيل أو 
اإليقــاف، أو إشــعال أعــواد الثقاب للبحث عن مكان التســرب؛ 

لتجنب حدوث انفجار وإصالحه بواسطة المختصين.

البناي: “الصداقة العمانية البحرينية” قيمة مضافة لتاريخ العالقات
سفارة المملكة في مسقط قدمت كل السبل واإلمكانات لدعم رؤى وأهداف الجمعية

أشــاد النائــب عمار البناي عضو جمعيــة الصداقة العمانية البحرينية بنجاح المعرض 
البحرينــي العمانــي للعطــور بنســخته األولــى، والــذي شــهد إطــاق جمعيــة الصداقة 
العمانيــة البحرينيــة التــي تمثــل قيمــة مضافــة لتاريخ العاقــات الوثيقة بيــن مملكة 
البحرين وسلطنة عمان، من خال تعزيز أطر العاقات األخوية والتنسيق المشترك 

بين البلدين الشقيقين، في جميع المجاالت على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأثنـــى البنـــاي علـــى دور ســـفارة مملكـــة 
البحرين في ســـلطنة عمان وعلى رأســـهم 
ســـفير مملكـــة البحريـــن بســـلطنة عمـــان 
جمعـــة الكعبـــي، علـــى دعمـــه ومســـاندته 
فـــي تأســـيس الجمعيـــة، وحرصـــه الدائم 
على تقديم كل الســـبل واإلمكانيات لدعم 
رؤى وأهـــداف الجمعيـــة، الراميـــة لتعزيز 
التنســـيق والتعاون الثنائي المشـــترك بين 
مملكة البحرين وســـلطنة عمان الشقيقة، 
فـــي ظـــّل مـــا تحظـــى بـــه هـــذه العالقات 
باهتمـــام كبير من صاحـــب الجاللة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المعّظم، وأخيه صاحب الجاللة السلطان 
هيثـــم بن طارق آل ســـعيد ســـلطان عمان 

الشقيقة.
وأكد البناي أن الجمعية تسعى إلى تطوير 
عمـــان  ســـلطنة  بيـــن  العالقـــات  وتعزيـــز 
ومملكـــة البحرين فـــي الميـــدان الثقافي، 
والعلمـــي،  واالقتصـــادي،  واالجتماعـــي، 
وأنشطة الشباب والرياضة، باإلضافة إلى 
تنظيـــم اللقاءات االجتماعيـــة، والندوات، 
والمحاضرات، ومعارض الفنون، والعلوم، 

عالوة على تعزيز التراث الثقافي واألدبي 
بيـــن البلدين مـــن خالل عـــروض األفالم، 
األدبيـــة  الفعاليـــات  وتنظيـــم  والمســـرح، 
والثقافيـــة وإصدار الدوريات وغيرها من 

المواد المنشورة.

كما تهدف الجمعيـــة إلى تنظيم الرحالت 
جميـــع  علـــى  المتبادلـــة  والزيـــارات 
المستويات للباحثين، والعلماء، والفنانين 
الترويـــج  إلـــى  باإلضافـــة  البلديـــن،  بيـــن 
لألنشـــطة الســـياحية في مملكة البحرين 

وسلطنة عمان.
وتســـعى الجمعية إلى التركيـــز على دعم 
المجـــاالت  مـــن  العديـــد  فـــي  االســـتثمار 
كالتعليـــم، الصحة، التكنولوجيـــا، الفضاء 
واالتصـــاالت، البنية التحتيـــة والخدمات 

اللوجستية، السياحة، والتصنيع.
وأشـــار البنـــاي إلـــى أن تحقيـــق أهـــداف 
التعـــاون  دعـــم  فـــي  ستســـهم  الجمعيـــة 
مختلـــف  حيـــال  والتنســـيق  البرلمانـــي 
القضايـــا المشـــتركة بمـــا يعـــزز العالقـــات 
األخويـــة ويعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى 

البلدين والشعبين الشقيقين. 

جمعة الكعبي



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.

^كثيـــًرا مـــا الح فـــي 
هـــي  المهـــارات  أن  األفـــق 
ســـيدة العصـــر المقبل؛ لكن 
أغلبهـــم  كان  المتحدثيـــن 
التدريـــب  أقســـام  مـــن 
وتطويـــر الـــذات ولـــم يعـــر 
ا لهم  الناس اهتماًما حقيقيًّ
الركيـــزة  أن  البعـــض  لظـــن 
األساســـية لهـــم فـــي نشـــر 
هـــو  الحديـــث  هـــذا  مثـــل 

جذب المال.
وفـــي العـــام 2020 نشـــرت منصـــة بلومبيرغ على حســـابها 
بتويتـــر مقطًعـــا للرئيس األميركي الســـابق دونالـــد ترامب 
ـــا لجعـــل التوظيف على أســـاس  وهـــو يوقـــع أمـــًرا فيدراليًّ

المهارة بداًل من الشهادة.
وفـــي شـــهر مايـــو مـــن العام الجـــاري نشـــرت وكالـــة تعليق 
الدراســـة الســـعودية الذي يقـــال بأنها تابعة لـــوزارة التربية 
والتعليـــم الســـعودية تغريـــدة جاء فيهـــا “قريًبا.. الشـــهادة 
علـــى  للحصـــول  الوحيـــد  الطريـــق  تكـــون  لـــن  الجامعيـــة 

الوظيفة”.
هنـــاك توجـــه عالمـــي واضح لم تكـــن البحرين بعيـــدًة عنه، 
إذ صـــدر فـــي التحديـــث الشـــامل للتدقيق على الشـــهادات 
الجامعية والمؤهالت العلمية: “يمكن للمؤسســـات التحقق 

بشكل اختياري من صحة المؤهالت العلمية”.
يبقى الهاجس بداخلنـــا عن تقبل المجتمع إلى هذا التغيير 
الحاصـــل وضرورة تحصيـــل الطالب على القدر الكافي من 
المهارة ليكون مناســـًبا لســـوق العمل، علًما بأننا في أوساٍط 
اعتـــاد العديـــد مـــن الطلبة فيهـــا المكافحة إلنجـــاز المرحلة 
الدراسية ال لالستفادة منها، وتجنب االحتكاك في المرحلة 
الجامعية بالخصوص للعديد من األســـباب ولسنا في صدد 
ذكرهـــا هنا بل نحن في أمّس الحاجة إلى تحويل المفهوم 

الحالي آلخر يواكب المخرجات الحديثة.
عبداهلل الغضاير 

رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين للتكنولوجيا

^تلقت الزميلة بقســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني الصحافية منال الشيخ هدية تقديرية وباقة 
ورد مـــن الجمعيـــة البحرينيـــة لمرضى التصلـــب المتعدد 
نظيـــر جهودهـــا المتميـــزة فـــي دعـــم مبـــادرات الجمعيـــة 
ومرضـــى التصلب المتعدد فجزيل الشـــكر لهـــم على هذا 

التقدير.

المهارات سيدة العصر المقبل

“التصلب المتعدد” تهدي الزميلة 
منال الشيخ هدية تقديرية

المقهوي: المجالس البلدية عاجزة عن مواجهة سلوكيات مرورية خاطئة
الشـــوارع  ازدحامـــات  ســـيناريو 
مستمر، بل وتصادفنا مواقف وأفكار 
دخيلة علـــى ثقافة قيادة الســـيارات 
في البحرين، وتكاد شـــوارع المملكة 
تنفجـــر، إذ تغص بالمركبات الصغيرة 
أغلـــب  حولـــت  التـــي  والمتوســـطة، 
المناطـــق النشـــطة ســـكانيا وتجاريا، 
المتحركـــة،  الســـيارات  مـــن  لبـــؤرة 

معطلًة حياة الناس ومصالحهم.
الحـــاالت  مـــن  ســـكنير”  و”الدبـــل 
المضجرة لكثيرين، فالقضية تتحدث 
وببســـاطة عن المصلحة الشـــخصية 
و”األنـــا” الذاتية والتي يـــوكل خاللها 
بـــأن  ألنفســـهم  الســـائقين  بعـــض 
يســـتحوذوا على مســـاحة نشطة من 
الشارع بشكل غير قانوني، وتعطيل 
حركـــة المـــرور، ألجل كوب شـــاي، أو 

شـــراء قنينة “كوال” أو علبة ســـجائر، 
وقس على ذلك.

وتبدو بعض السيارات أو الشاحنات 
جانـــب  علـــى  بجمـــود  تقـــف  وهـــي 
قضـــاء  منتظـــرة  األيمـــن،  الطريـــق 
ســـكنير”  و”الدبـــل  بعينهـــا،  مصلحـــة 
شغال بشـــكل متقطع، وكأنه أضحى 
وسيلة تبرير، تخول صاحب المركبة 
ألن يقـــف بالمكان الـــذي يريده، وفي 

الوقت الذي يريده.
“دبل ســـكينر” تأشـــير مســـتفز من يد 
السائق لبقية السائقين، بأن تحركوا، 
أو تجاوزونـــي، أو انتظـــروا قليالً، أو 
حتـــى “مـــاذا تريـــدون؟” هـــي بدايـــة 
لفـــرض الـــرأي الفـــردي علـــى العامـــة، 
وتغييـــر نمـــط الســـلوك المـــروري من 
يقابلهـــا قضـــاء  أيضـــًا،  آخـــر  جانـــب 

المصلحة والتي تحـــول دون النزول 
مـــن المركبـــة، أو البحث عـــن موقف 

لها، أو ركنها بمكان بعيد.
وتفضـــي هـــذه الظاهرة إلـــى حدوث 
المشاجرات في الشوارع والطرقات، 
بعـــض  -فـــي  الســـائقين  وتوصـــل 

الحاالت- إلى مراكز الشـــرطة؛ بسبب 
تفرع الخالفات هذه إلى الســـباب أو 

حتى االشتباك باأليدي.
وفي هذا الصـــدد، قال عضو مجلس 
إن  المقهـــوي  أحمـــد  المحـــرق  بلـــدي 
ظاهـــرة “الدبـــل ســـكنير” غيـــر المبرر 

الســـلوكيات  وتعكـــس  موجـــودة، 
الســـلبية لبعض السائقين، مبينًا بأنها 

تنعكس على االستقرار المجتمعي.
وأضـــاف المقهوي بحديثـــه لـ“البالد”: 
هنالك سلوكيات متعددة بهذا الشأن 
تفتقـــر للذوق العام وتســـبب االزعاج 
فـــي  ليـــس  للمواطنيـــن والمقيميـــن، 
الشـــوارع التجاريـــة فحســـب، وإنمـــا 
في “الفرجان” أيضًا، كالقيادة بسرعة 
فائقـــة، أو ضرب “الهرن” بشـــكل غير 

مبرر، ومستفز”.
وتابـــع “نحـــن فـــي المجالـــس البلدية 
عاجـــزون عـــن مواجهـــة مثـــل هـــذه 
الميزانيـــة  شـــح  بســـبب  الظواهـــر؛ 
والصالحيـــات، وعملنـــا تحـــول فـــي 
بعـــض األحيان لعمل تطوعي، وعليه 
أدعـــو إلى زيـــادة ميزانيـــة المجالس 

البلديـــة؛ لكـــي تكون هنالـــك حمالت 
توعوية من قبلنا”.

وأردف المقهوي “أدعو اإلدارة العامة 
للمـــرور ألن تخصص رقم “واتســـاب” 
بهـــذا  العاجلـــة  الطلبـــات  الســـتالم 

الشأن”.
من جهتـــه، قال الناشـــط االجتماعي 
“مـــن  بـــأن  عبدالغفـــار  عبدالحميـــد 
يستخدم “الدبل ســـيكنير” يعتقدون 
أينمـــا  الوقـــوف  يســـتطيعون  بأنهـــم 
يريـــدون، ووقت ما يشـــاؤون ما دام 
قد شغلوا “الدبل سكنير” وما يجعلهم 
يتمادون في غيهم، هو غياب شرطة 
المـــرور، أو شـــرطة المجتمع في هذه 
المناطق وقت االزدحام، هذه حقيقة 
يســـتطيع كل إنسان أن يشاهدها بأم 

عينه”.

طلبت “الصحة” استقالتي من عملي السابق وعلَّقتني 3 سنوات

صرفنا مستحقات مواطنة دفعة واحدة 5 مرات

المتاحف الشخصية والعائلية قادرة على جذب السياح

تعطيل توظيفي بعد تقديم شكوى عبر “تواصل”

تقدمت بطلب لشراء مدة 121 شهًرا... “التأمينات” ردًّا على مالحظة:

دعا لتخصيص حافالت تراثية إلطالعهم على معالم البالد... باقر:

^أنا مواطنة تقّدمت بطلب 
الحصـــول علـــى وظيفـــة بـــوزارة 
الصحة التـــي بدورها طلبت مني 
تقديـــم اســـتقالتي مـــن وظيفتي 
الســـتكمال  وذلـــك  الســـابقة؛ 
إجراءات توظيفي لـــدى الوزارة، 
وكان هـــذا إجـــراء تكميليـــا بعـــد 
اجتيـــازي المقابلـــه وقبولـــي فـــي 
إجـــراءات  أنهيـــت  إذ   ،2019
الفحص الطبي والبصمات وكذلك 
توقيـــع العقـــد، إال أن اإلجـــراء لم 
يكتمل بســـبب مصادفـــة اإلجراء 
االختيـــاري  التقاعـــد  فتـــرة  مـــع 
ومـــن ثـــم جائحـــة كورونـــا، ومـــن 
ثـــم تعطلـــت اإلجـــراءات نتيجـــة 
فصـــل وزارة الصحة عـــن المراكز 

الصحية. 
وفـــي تاريـــخ 18 أبريـــل الماضـــي 

تـــم مقابلتي مجدًدا وإفادتي بأنه 
سيتم توظيفي في إدارة الموارد 
البشـــرية، إال أنه ألســـباب متعلقة 
بإحـــدى الشـــكاوى التـــي قدمتهـــا 
علـــى برنامـــج )تواصـــل( تعّطلـــت 
التوظيـــف  إجـــراءات  مجـــدًدا 
خالًفا للهدف من إطالق البرنامج 
مـــن منطلـــق االهتمـــام والحرص 
الشـــديد على مصالـــح المواطنين 
والســـعي  الشـــكاوى  ومتابعـــة 
إليجـــاد الحلـــول لهـــا بمـــا يخـــدم 

الوطن والمواطنين.
أطلقت مناشـــدتي هـــذه وأنا على 
ثقـــة تامـــة بحـــل مشـــكلة تعطـــل 
وإنصافـــي  توظيفـــي،  إجـــراءات 
بإنهـــاء معاناتي التي دامت ثالثة 

أعوام.
زهراء علي

علـــى  االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  عقبـــت 
الموضـــوع المنشـــور فـــي صحيفـــة البالد العـــدد رقم 
)5065( الصـــادر يـــوم الســـبت الموافق 27 أغســـطس 
2022 للمواطنة دالل جابر تحت عنوان “قســـمان في 
التأمينات مختلفان في احتســـاب شـــراء الســـنوات”، 

وفيما يلي نص الرد:
أوالً: تؤكد الهيئة اعتمادها الطلبات الرسمية المقدمة 
مـــن المؤمن عليهم على االســـتمارات المعدة لذلك أو 
مـــن خالل الموقـــع اإللكتروني للهيئة، وبنـــاًء على ما 
تتضمنـــه الطلبـــات يتـــم إعـــداد الـــرد من قبل القســـم 
المعني بالهيئة وفق البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم 
وأحـــكام القانون، عـــدا االستشـــارات التقاعدية التي 

تقدمهـــا الهيئة للمؤمن عليهم أثنـــاء زيارتهم مقراتها 
التخاذ القرارات المناسبة بشأن أوضاعهم التقاعدية.

ثانًيـــا: تقدمـــت المؤمن عليهـــا بتاريـــخ 17/7/ 2022 
للهيئة بطلب كتابي لشـــراء مدة )121( شهًرا، حددت 
فيه تاريخ تقاعدها االفتراضي ليكون 31/3/2031، 
الحتســـاب  المعنـــي  للقســـم  الطلـــب  تحويـــل  ـــم  وتَّ
التكلفـــة وفـــق أحـــكام القانون، حيث تبين أنه ســـبق 
للمذكـــورة صـــرف مســـتحقاتها دفعـــة واحدة خمس 
مـــرات، وحيث إن القانون نص على أن ال يقل المبلغ 
المطلوب لضم مدة الخدمة الســـابقة على االشـــتراك 
فـــي التأمين عـــن مبلغ المكافأة الـــذي ُصرف للمؤمن 
عليـــه دفعة واحـــدة، طبًقـــا ألي من قوانيـــن التقاعد 

والتأميـــن االجتماعـــي، مضاًفـــا إليه فائـــدة بواقع )5 
%( ســـنوًيا مـــن تاريـــخ صـــرف المكافأة إلـــى تاريخ 
تقديـــم طلـــب الضم، وبنـــاًء على المعطيـــات الواردة 
فـــي طلب المذكورة، فقد تمَّ احتســـاب تكلفة شـــراء 

المدة للمؤمن عليها.
وعليـــه تؤكـــد الهيئـــة التزامها التـــام بتطبيـــق أحكام 
القانون، وفي حال َرِغبت األخت الفاضلة في تعديل 
المدد المطلوب ضمها وإعادة احتســـاب التكلفة وفق 
معطيـــات جديدة، فإنـــه يمكنها ذلك من خالل تقديم 
طلب رســـمي لدى أقرب مركز لتقديم خدمات الهيئة 
أو عبـــر المركز اإللكتروني لخدمات المشـــتركين على 

.www.sio.gov.bh موقع الهيئة

دعا عبدهللا باقر صاحب متحف ومجلس باقر التراثي عبر “البالد” ألهمية 
استثمار المتاحف الشخصية والعائلية، والمباشرة بوضعها على الخارطة 
الســياحية لمملكــة البحريــن، موضحــا أنها “تحتضن الكثير مــن المقتنيات 
والتحف النادرة التي تجذب السواح، وتعجبهم، وتمثل لهم أهمية بالغة”.

ولفـــت باقر إلى أن هنـــاك الكثير من 
المتاحـــف الشـــخصية فـــي مختلف 
تقتنـــي  والتـــي  البحريـــن  مناطـــق 
المقتنيات النادرة، منها على ســـبيل 
المثـــال وليس الحصـــر متحف علي 
الحســـن،  ناصـــر  متحـــف  عثمـــان، 
متحـــف عبدالعزيز بو زبون، متحف 
عبدهللا باقر، متحف حبيب طرادة، 

وغيرها العديد.
ودعـــا ألهميـــة تخصيـــص حافـــالت 
بنقـــل  تقـــوم  التراثـــي”  “بالشـــكل 
الســـواح إلـــى المتاحف الشـــخصية، 

حيـــث ســـتكون فرصة لهـــم للتعرف 
علـــى تاريخ البلـــد، وعاداته، وقيمه، 
وإبـــراز المتاحف كواجهـــة حضارية 
للمملكـــة، مع تهيئـــة أصحابها للقيام 
بهـــذا الـــدور المهم والذي سيســـاهم 
بتعزيـــز مكانـــة البحرين الســـياحية 

والتراثية.
المتاحـــف  اقتنـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
النـــادرة،  بالســـاعات  الشـــخصية 
ومتعلقـــات  الثمينـــة،  واألقـــالم 
والطوابـــع،  والصـــور،  المشـــاهير، 
الغـــوص،  ومتعلقـــات  والكاميـــرات، 

والكثيـــر مـــن المقتنيـــات التـــي تعبر 
عـــن مراحـــل التحـــول الحياتية في 
البحريـــن والخليج والعالـــم العربي، 

وهـــي خالصـــة جهـــد وعمـــل يصـــل 
ببعـــض الحـــاالت ألكثـــر مـــن نصـــف 

قرن.

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

صورة ضوئية لطلب الوزارة اجراء فحص على زهراء

عبدالله باقر بمتحفه

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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Vacancies Available
Malabar thattukada CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of
 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact
 39889229 or HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

CHINA MOKEE ELECTRONICS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SHOP MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34036296 or 403687365@QQ.COM 

STAR AL MURBATI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 34432552 or ALMURBATI.TRADING@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17484815 or hawra@edama.bh 

Bawba al madina garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33636845 or HMARHOON88@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39999887 or ALLAWISALON@GMAIL.COM 

VIDEO FILM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39630929 or hasanbuhusain@hotmail.com 

Rose Bely International United Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37700067 or SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

DHAWE CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39572671 or MANORANJMANU@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39922434 or cleangreenbh@gmail.com 

ALERADA BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17413720 or MOHAMMEDSALMAN20015@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

RABWAT ALSHAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39816347 or ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33358885 or info@harvard.com.bh 

NORALSHAMCONTRACTING AND OTHER SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 34195663 or GASIMMUHAMED20@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224678 or fatima@unitag.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17874492 or acityglass@yahoo.com 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39901520 or NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39901520 or NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

KARBABAD FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39680953 or SA-MEERJS@HOTMAIL.COM 

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

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39494552 or ahelal@bmmi.com.bh 

COLOSSIANS CLOTHING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39422733 or OMMO7AMMED.517@GMAIL.COM 

ALZALAQ GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39109001 or FEEKRAM@HOTMAIL.COM 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33366038 or ABEERALSHARQ5@GMAIL.COM 

MOHAMMED YOUSIF EBRAHIM ALHAIKI 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17250049 or MYEALHAIKI@GMAIL.COM 

Cielo General Trading 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39989952 or MUNTHER.TURAIF@GMAIL.COM 

Starbucks Coffee 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17556565 or AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

ICE TOWN Juices 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39418444 or UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

ALKHABBAZ KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17596061 or alkhabbazkitchen@gmail.com 

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMIST
 suitably qualified applicants can contact
 38970789 or accounts1@interlabbh.com 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT PROFESSOR
 suitably qualified applicants can contact

 17787960 or RGPABILLORE@UTB.EDU.BH 

ABU ABDULLA ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33558826 or KEYANN67@GMAIL.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17593263 or APF.EST@HOTMAIL.COM 

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

 PORTER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39471323 or KBPC2004@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALSHARQAWI PHONES AND SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA@YAHOO.COM 

LOG HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17554995 or ALI.ASFOOR@PETSHOMEBH.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com 

SAFWAN CARPENTRY WORDSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39690990 or wanakkany@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

ZAHRAT AL FURSAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 32332789 or HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI A. ALASHIRI(AMEER ALBEEHAR-9265) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32202880 or alsaeed4@aol.com 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937884 or nidhami.bh@gmail.com 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36607776 or REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

ALNASEEM TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17730770 or AL.NASEEM.CARGO@HOTMAIL.COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

TREND BUILDING CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39696951 or SSULTAN973@GMAIL.COM 

AL SADEQ GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39836099 or SINNI888@HOTMAIL.COM 

Albalushi palace car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33714579 or ANWAAR1986@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

DESERT STUDIO FOR ARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 39754863 or sayranaoumovitch.dsa@gmail.com 

RAYTECH COMPUTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 39443368 or uraftab@hotmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

ALRAYHEEN IRONING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39805092 or HH905492@GMAIL.COM 

ALFAZAA  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33070069 or SOUQHOM@GMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17252163 or tariqba6@gmail.com 

TOTI CLENING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39077300 or HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

ALHAZAA TRANSPORT ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39864683 or prestigeautoservicesbh@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or info@BAHSTS.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

DHUFAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33331663 or JEFFREEBH@GMAIL.COM 

CAPSTONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39070774 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

GOODS LAND CORPORATION FOR LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

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

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 36399339 or NAHLA@LALABELLABH.COM
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Bahrain Precast Construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact
 17875600 or JSA@BPC.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

MCDONALD،S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

MCDONALD،S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

Land of style saloon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39078885 or K-PAXCO@HOTMAIL.COM 

S A J HOLDING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33222740 or VASAJITH@GMAIL.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

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

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND SALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 66673333 or ALNAIZK@HOTMAIL.COM 

AL NAIZAK LOGISTIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66673333 or ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39990797 or TURKI87@MSN.COM 

A.H.M AUTO SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or SARDARGROUP254@GMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33171722 or QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

SAMA SPEED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36252580 or ADVISER.GATE@GMAIL.COM 

Aqua Global Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17465418 or barani@aquagloballogistics.com 

HOME HEALTH CARE CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39455545 or INFO@HOMEHEALTH-BH.CO 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33014809 or gm@naztcc.com 

Zubair electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SHAWQI64.MOHD@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

PRO SHINE CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33911151 or AL_THAWADI121@HOTMAIL.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 

PRINCESS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17277881 or rana.mandeel@gmail.com 

BREAED TOAST EXPRESS FOR BAKERY PRODUCTS CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17699719 or BREADTOS@BATELCO.COM.BH 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

Dalgan Opticians W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17256517 or EYADS@ICLOUD.COM 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact
 17246267 or tom.shain@minds-united.com 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 37700066 or hso.alowainati1977@gmail.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

Rahal Perfumes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39419977 or HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36442484 or RIGHTEFFECT@HOTMAIL.COM 

GLASSTECHNIK GLASS AND MIRROR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33190650 or GENUINEFABRICATION@HOTMAIL.COM 

Dr Engine Garage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33391113 or ALORI523@GMAIL.COM 

EAST FANTANA  FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33104078 or EASTFANTANA@GMAIL.COM 

MARQOOQ FOR TRADITIONAL FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330563 or COOLMAN147@HOTMAIL.COM 

YOUNES PHYSIOTHERAPY CENTER (YPC) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHYSIOTHERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 

SAM PACK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33737383 or SAMPACKBH@GMAIL.COM

ABU MAZEN RESTAURANTAND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 36006634 or ABOASEE38@ICLOUD.COM 

JUMA SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

JUMA SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

ISHRAQA AL WAFAA FOR  ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37226005 or HUSSEIN18570@GMAIL.COM 

ADEL  CHOMAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33496669 or ACHOMAN2016@GMAIL.COM 

FLY CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33332122 or FLYCHICKEN.BH@GMAIL.COM 

TALAL MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED ALI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39900084 or ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

CLASSICO GATE FOR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 36602060 or FAISAL6100@HOTMAIL.COM 

ROSARIO PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39795999 or HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

FUTURE GENERATION DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354093 or FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUTTER/SETTER(MOSAIC)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

SAN CARLO CICCHETTI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

ANAS ABDELMOTI AND PARTNERS FOR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DEPUTY GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33085360 or ABUMARAM2007@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN/SURUQ ALKHAIR- 9902 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39668440 or ALNAWARS00@HOTMAIL.COM 

AHMED QASSIM ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39634498 or AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

BUNNY LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33701470 or BAHAWALBH@GMAIL.COM 

ANAS ABDELMOTI AND PARTNERS FOR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33085360 or ABUMARAM2007@GMAIL.COM 

KAIROS MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34676787 or TRELGENDY@HOTMAIL.COM 

GHAZI RADHI ALMOSAWI 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 38886363 or abbasalbahrani@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33271232 or SHAMREZ.AHMED@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33271232 or SHAMREZ.AHMED@HOTMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17578287 or fasalutpfazal@gmail.com 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17578287 or KARAK1977.BAHAIN@GMAIL.COM 

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Albasmalah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34113399 or YOUSIFABOAHMED73@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33205666 or ASMA.CHALLAL94@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Olive Green Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39200058 or ADIL@OGCBH.NET 

STANDARD CHARTERED BANK 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 17150727 or AMMAR.NEAMA@SC.COM 

Frontline Logistics Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36934854 or RAVI.SHANKAR@FLLOGISTICS.COM 

ASSURE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17531883 or assureconsult@gmail.com 

VIN TECHNOLOGY SYSTEMS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRONICS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 77588883 or CHERIANV@ME.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

SAYED SAEED MAHFOODH HASAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877444 or pc.start4@gmail.com 
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الخليل ـ وكاالت

أثار سماح الســـلطات اإلسرائيلية بإقامة 
حفل غنائي في ساحة مسجد بئر السبع 

التاريخي غضبًا في فلسطين.
وقـــال المتحدث باســـم حركـــة المقاومة 
اإلســـامية “حماس”، فـــوزي برهوم، في 
بيـــان أمـــس )الجمعـــة( إن “هـــذا انتهـــاك 
خطيـــر للمقدســـات لـــن يفلـــح في طمس 

معالم المسجد وهويته اإلسامية”.
بأشـــد  ونســـتنكر  “نرفـــض  وأضـــاف: 
العبـــارات ســـماح االحتـــال الصهيونـــي 
بإقامـــة حفل غنائي في ســـاحة مســـجد 
بئر السبع التاريخي في الداخل المحتل، 
لحرمـــة  خطيـــرًا  انتهـــاكًا  ذلـــك  ونعـــد 
المسجد، واســـتفزازًا لمشـــاعر المسلمين 

في أنحاء العالم”.

من جانب آخر، أطلق الجيش اإلسرائيلي، 
أمس )الجمعة(، النار على فلسطيني عند 
مســـتوطنة كريـــات أربع، بدعـــوى تنفيذ 
عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب 
مفرق بيت عينون شـــمال شرق الخليل. 
وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي إن الجنـــدي 
أصيـــب بعدة طعنات، لكـــن حالته العامة 

متوسطة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
اإلســـرائيلي إنـــه جـــرى “تحييـــد” منفـــذ 

عملية الطعن.
وقـــال رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد تعليقـــًا علـــى العمليـــة إن “الجيش 
االسرائيلي سيواصل محاربة أي شخص 

يحاول إيذاء مواطنينا وجنودنا”.

حفل غنائي في ساحة مسجد يفجر غضب الفلسطينيين

لندن - وكاالت

تقترب وزيرة الخارجية البريطانية ليز 
تـــراس أكثر من الفـــوز بمنصب رئيس 
الـــوزراء فـــي بريطانيـــا فـــي منافســـة 
وزيـــر المـــال الســـابق ريشـــي ســـوناك، 
حيث تظهر التجمعات واســـتطاعات 
الرأي ســـوى تأكيد الفـــارق الكبير بينها 
وبين سوناك داخل حزب المحافظين.

رئاســـة  إلـــى  الســـباق  وانتهـــى 
البريطانيـــة  الحكومـــة 

الجمعـــة  أمـــس  مســـاء 
بعد صيف من الحمات 
االنتخابية وشبه الفراغ 

في الســـلطة وســـط أزمة 
غـــاء معيشـــة فـــي المملكـــة 

المتحدة.
وستعلن النتيجة ظهر غد اإلثنين. وما 
لم تحدث مفاجأة، ستصبح ليز تراس 
رابع رئيـــس للحكومة منذ االســـتفتاء 
علـــى بريكســـت وثالث ســـيدة تشـــغل 

هـــذا المنصـــب بعـــد مارغريت تاتشـــر 
وتيريزا ماي.

لبوريـــس  خلفـــا  المنصـــب  وســـتتولى 
جونســـون الـــذي أجبر على االســـتقالة 
سلســـلة  بســـبب  يوليـــو؛  أوائـــل  فـــي 
فضائـــح. وينتظـــر البريطانيـــون ذلـــك 
بفارغ الصبر لمعالجة ســـريعة الرتفاع 
رسوم الكهرباء التي تخنق المنازل 
والمستشـــفيات  والمـــدارس 
والشـــركات، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
غيـــر  اجتماعيـــة  نزاعـــات 
ســـنوات  منـــذ  مســـبوقة 

تاتشر )1979-1990(.
المخضرمـــة  السياســـية  وتـــراس 
التـــي تنتقـــل مـــن منصـــب وزاري إلى 
آخـــر منـــذ عشـــر ســـنوات، نجحت في 
إقناع قاعدة الحزب بوعد تخفيضات 
ضريبيـــة ضخمة وتبني لهجة قاســـية 

جدا ضد النقابات.

تراس تقترب من الفوز برئاسة وزراء بريطانيا
عواصم ـ وكاالت

األمــيــركــي جو  الــرئــيــس  أدان  فــيــمــا 
“المتطرف”  الهجوم  أسماه  ما  بايدن 
ــــاد عــلــى  ــب ــ ــل ــ لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق ل
الــديــمــقــراطــيــة، قـــال جــاريــد كوشنر 
صهر دونالد ترامب ومساعده السابق 
أمس )الجمعة( إّنه يفكر في الترشح 
مجددًا لرئاسة الواليات المتحدة في 

العام 2024.
ــــر فــي  ــن وأضــــــــــاف كــــوشــ

تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة 
ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز “مــــن 
الــواضــح أنــه يفكر في 

ما  رؤيـــة  يزعجه  األمـــر، 
يحدث في الباد”.

ــدى ســؤالــه عــن الموعد الــذي  ول
قـــد يــتــخــذ فــيــه تـــرامـــب قــــــرارًا، رّد 
كوشنر قائا “ال يمكن ألحد التحدث 

باسمه”.
أن  تأكيد  بإمكانه  هــل  ســؤالــه  وعند 

للرئاسة  الترشح  يستبعد  ال  ترامب 
مرة أخــرى، قال “مع ترامب يصعب 
استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة 
ــان الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ــ كـــبـــيـــرة”. ك
جــو بـــايـــدن، حــمــل الــخــمــيــس بعنف 
الذين  وأنصاره  ترامب  دونالد  على 
أنهم  معتبرًا  بـ“المتطرفين”،  وصفهم 
األميركية،  الديمقراطية  أعـــداء 
ــاه فـــي وقــت  ــقـ فـــي خـــطـــاب ألـ
ــارة  الـــــذروة فـــي مــســعــى إلثـ
ــنــاخــبــيــن قبل  ال حــمــاســة 
انــــتــــخــــابــــات مــنــتــصــف 
على  ترامب  ورد  الوالية. 
بـــايـــدن غير  أن  ــدًا  ــؤكـ مـ ــدن،  ــايـ بـ
“إذا  وكتب  الرئاسة.  لمنصب  مؤهل 
كان ال يريد أن يجعل أميركا عظيمة 
مرة أخرى وهو ما ال يفعله باألقوال 
واألفعال والفكر، فيجب بالتأكيد أال 

يمثل الواليات المتحدة”.

كوشنر ال يستبعد ترّشح ترامب النتخابات 2024
بوينس آيرس ـ وكاالت

اعـــتـــقـــلـــت األجــــــهــــــزة األمــــنــــيــــة فــي 
األرجنتين رجا صوب ساحه باتجاه 
نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، أثناء 

عودتها إلى منزلها.
وأظهر مقطع فيديو كيف اقترب رجل 
من نائبة الرئيس وصوب مسدسه نحو 
وجهها وأطلق النار، لكن لحسن الحظ 

المسدس لم يعمل.
وقالت وسائل إعام محلية 

محشوا  كان  المسدس  إن 
لم  لكنه صدفة  بالرصاص 

يعمل.
انيبال  ــر األمـــن،  ــال وزيـ وقـ

تحليل  يجب  “اآلن  فيرنانديز 
الــوضــع مــن جــانــب طــاقــم الشرطة 

هــذا  أصــابــع  بــصــمــات  لتحليل  العلمي 
الــذي  واالســتــعــداد  وقــدرتــه  الشخص 

كان لديه”.
النار،  الــذي فشل في إطــاق  والــرجــل 

كان  مــن كيرشنر وســط حشد  اقــتــرب 
ولطلب  عليها  التحية  إللــقــاء  ينتظر 
ــروي سيرتها  ــ ي كــتــاب  تــوقــيــعــهــا عــلــى 

الذاتية.
األسبوع  منذ  النشطاء  مئات  وتجمع 
الماضي خارج منزل كريستينا كيرشنر 
)69 عاما( لتحيتها والتعبير عن دعمهم 

لها.
ونــظــمــت عـــشـــرات الــمــســيــرات 
نائبة  لــدعــم  الــتــجــمــعــات  أو 
ــدن عــدة  الــرئــيــس فـــي مــ
فــي األرجــنــتــيــن بــمــبــادرة 
منظمات  أو  حــركــات  مــن 
مـــنـــخـــرطـــة فــــي ائــــتــــاف وســـط 
تــودوس”  دي  “فرانت  الحاكم  اليسار 
إليه  تنتمي  الــذي  البيروني  الحزب  أو 

كيرشنر.
لواليتين  األرجنتين  كيرشنر  وحكمت 

من 2007 إلى 2015.

األرجنتين... فشل محاولة اغتيال نائبة الرئيس

قتلى وجرحى بانفجار خارج 
مسجد في أفغانستان

كابول ـ وكاالت

أعلنت الشرطة األفغانية، أمس )الجمعة(، أن 
انفجارًا وقع خارج مسجد في مدينة هرات 
دين  رجــل  بينهم  18 شخصًا  مقتل  إلــى  أدى 

معروف مؤيد لطالبان.
وذكر محمود رسولي، المتحدث باسم شرطة 
وبعض  أنصاري  الرحمن  مجيب  “إن  هــرات، 
حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى 
المسجد”. كما قال عبد نافع تاكور، المتحدث 
طالبان،  حكومة  في  الداخلية  وزارة  باسم 
هيرات  بمدينة  مسجد  في  وقــع  انفجارًا  إن 
شمالي أفغانستان وأنه أسفر عن سقوط 18 

شخصًا، وإصابة 23 آخرين.

طهران: األميركيون يرون أن الرد البنَّاء هو القبول بشروطهم

ا قريًبا بعد رد إيران السلبي... مسؤول أميركي: ال اتفاق نوويًّ
بعد تأكيـــد وزارة الخارجية األميركية 
في وقت ســـابق، أمـــس )الجمعة(، أنها 
تلقـــت ردًا إيرانيًا ســـلبيًا وغيـــر بنَّاء أو 
مشجع على مسودة االتحاد األوروبي 
النهائيـــة إلعادة إحياء االتفاق النووي، 
أكد مســـؤول أميركي أن التوقيع على 

أي اتفاق لن يحصل قريبًا.
وأضـــاف أن بـــاده قـــد تؤجـــل إبـــرام 
االتفـــاق النووي إلى ما بعـــد انتخابات 
التجديـــد النصفي بنوفمبر، وذلك وفقًا 

لما نقل عنه موقع “أكسيوس”.
كمـــا اعتبر المســـؤول الـــذي فّضل عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه أن الـــرد اإليرانـــي 
علـــى مقتـــرح العـــودة لاتفـــاق النووي 
خطـــوة للوراء، مشـــيرًا إلـــى أن اإلدارة 
طهـــران  جـــواب  قابلـــت  األميركيـــة 

بـ”خيبة أمل”.
باســـتمرار  توقعـــات  هنـــاك  أن  وأكـــد 
لحـــل  التوصـــل  لمحاولـــة  المراســـات 

يعيد االتفاق النووي.
جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باســـم 
الخارجيـــة، ناصـــر كنعانـــي، فـــي وقت 
سابق أمس استعداد باده عقد اجتماع 
وزراء خارجيـــة الـــدول المشـــاركة في 
المفاوضات في فيينا األســـبوع المقبل 
إلعان االتفاق النهائي، في إشارة إلى 

االتفاق النووي.
اإليرانـــي  الوفـــد  مستشـــار  رأى  فيمـــا 
فيينـــا،  محادثـــات  فـــي  المفـــاوض 

محمـــد مرنـــدي، أنه “في حـــال اتخذت 
الواليـــات المتحدة قـــرارًا صائبًا، يمكن 
التوصل إلى اتفاق سريع”. واعتبر في 
تغريـــدة على حســـابه فـــي “تويتر”، أن 
“األميركييـــن يـــرون أن الـــرد البنَّاء هو 
القبول بشـــروطهم، لكن إيران ترى أنه 

االتفاق المتوازن والمضمون”.

كيربي: مستعدون لكل الخيارات

جدد منســـق االتصاالت االستراتيجية 
األميركـــي  القومـــي  األمـــن  لمجلـــس 
أن  علـــى  التأكيـــد  كيربـــي،  جـــون 

الواليـــات المتحدة لن تقبل بأي شـــكل 
مـــن األشـــكال أن تحصـــل إيـــران على 
الســـاح النووي. وقـــال أمس )الجمعة( 
إن الرئيـــس جـــو بايـــدن كان واضحـــًا 
جدًا لجهة ســـعيه لحـــل قضية االتفاق 
النـــووي بالطـــرق الدبلوماســـية، لكنـــه 
أوضـــح أيضًا وجـــوب االســـتعداد لكل 
ُيســـمح  “لـــن  أضـــاف  كمـــا  الخيـــارات. 
صنـــع  علـــى  القـــدرة  بامتـــاك  إليـــران 
أسلحة نووية”. إلى ذلك، أكد أنه بغض 
النظر عما يحصل في ملف المفاوضات 
النوويـــة فـــإن اإلدارة األميركية عازمة 

علـــى صد األنشـــطة اإليرانيـــة الخبيثة 
في جميع أنحاء الشـــرق األوسط، وقد 
أثبتـــت الضربـــات األخيرة في ســـوريا 
هـــذا التوجه. وأردف: “علينا التأكد من 
أنه مـــع وجود اتفـــاق أو بدونه، يمكننا 

الرد على األعمال اإليرانية العدائية”.
كمـــا شـــدد علـــى أن اإلدارة األميركيـــة 
ســـتفعل ذلـــك، ســـواء اقتصاديـــًا عبـــر 
العقوبـــات، التـــي التـــزال ســـارية على 
عندمـــا  عســـكريًا  حتـــى  أو  طهـــران، 
تقتضـــي الحاجة الدفاع عن مواطنيها 

ومنشآتها”.

عواصم ـ وكاالت

واشنطن تعتبر الرد اإليراني بشأن االتفاق النووي غير بنَّاء

بغداد - وكاالت

طالـــب ما بات يعرف بــــ “وزير القائد” 
محمـــد صالـــح العراقـــي المقـــرب من 
زعيم التيار الصدري مساء الخميس 
بإنهـــاء تواجـــد ميليشـــيات خصـــوم 
التيـــار وقـــوات الحشـــد الشـــعبي في 
رئيـــس  وإقالـــة  الحساســـة  المواقـــع 
هيئـــة الحشـــد فالح الفيـــاض المقرب 

من إيران.
ومن المتوقع أن ترفع مطالب الصدر 
أصـــا  القائـــم  التوتـــر  منســـوب  مـــن 
خاصة مع الحشد الشعبي الذي سبق 
أن لوح باستعداده للمواجهة وحماية 
مؤسسات الدولة حين اقتحم أنصار 
التيـــار الصـــدري المبانـــي الحكوميـــة 
فـــي المنطقة الخضراء والتي فجرت 
مواجهـــة قتـــل فيهـــا 30 مـــن أنصـــار 
لمغـــادرة  يدعوهـــم  أن  قبـــل  الصـــدر 

المنطقة.
علـــى  تغريـــدة  فـــي  العراقـــي  وقـــال 
حســـابه بتويتـــر، وهي المنصـــة التي 

يخاطـــب مـــن خالهـــا أتبـــاع التيـــار 
الصدري أو يوجه من خالها رســـائل 
لخصومه وتعبر تغريداته عن مواقف 
زعيـــم التيـــار مقتـــدى الصـــدر، القائد 
األعلى للقوات المســـلحة، في إشـــارة 
لرئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي، 
“نقتـــرح علـــى قائد القوات المســـلحة 
حفاظـــا  وذلـــك  يلـــي:  مـــا  المحتـــرم، 
علـــى هيبـــة الدولـــة وإنهـــاء تواجـــد 

الميليشـــيات فـــي األماكن الحساســـة 
فـــي الدولة وتغيير مســـؤول الحشـــد 
لألســـباب  وذلـــك  الفيـــاض(  )فالـــح 
)فالـــح  متحـــّزب  “إنـــه  أوال  التاليـــة”: 
مـــا  وهـــذا  كتلـــة  ورئيـــس  الفيـــاض( 
يســـيس الحشـــد المجاهد وال يمتلك 
شـــخصية قوية بل وال يمتلك ذهنية 
عســـكرية، وعمومـــا فإنه غيـــر مؤهل 

لهذا المنصب”.

دعا إلنهاء تواجد خصومه الموالين إليران في المواقع الحساسة

“الصدر” يطالب بحل الميليشيات وعزل قائد الحشد

يطالب الصدر بإنهاء تواجد الميليشيات في األماكن الحساسة 

موسكو - أ ف ب

الروســـية،  “غازبـــروم”  شـــركة  أعلنـــت 
الجمعة، وقف إمـــدادات الغاز عبر أنبوب 
»نـــورد ســـتريم«، وذلـــك  الطبيعـــي  الغـــاز 
بشـــكل كامل، حتى يتم إصاح »توربين« 
خاص باألنبوب، بعدما كان من المقرر أن 
يعاود العمل، السبت، بعد عملية الصيانة.
وقالت “غازبروم” في بيان إنها اكتشـــفت 
تســـرب زيت فـــي التوربين خـــال عملية 
إتمـــام  حتـــى  أنـــه،  وأفـــادت  الصيانـــة، 
اإلصـــاح، يتم تعليق نقـــل الغاز عبر نورد 

ستريم بالكامل.
وكان الرئيـــس الروســـي الســـابق، ونائـــب 
رئيـــس مجلـــس األمن الروســـي، دميتري 
ميدفيديف، هدد بأن موســـكو “ســـتوقف 
مضـــت  إذا  ألوروبـــا”،  الغـــاز  إمـــدادات 
بروكســـل قدمًا في تحديد ســـقف لســـعر 

الغاز الروسي.
رئيســـة  تصريحـــات  علـــى  وردًا 
المفوضيـــة األوروبية، أورســـوال فون 
دير الين، بشـــأن وضع ســـقف للســـعر 

الغـــاز  مقابـــل  أوروبـــا  تدفعـــه  الـــذي 
الروســـي، كتب دميتـــري ميدفيديف 
علـــى تطبيق تيليغرام: “ببســـاطة، لن 

يكون هناك غاز روسي في أوروبا”.
وفـــي فصل جديد من فصـــول االتهامات 
بين أوكرانيا وروســـيا عن أكبر المحطات 
النوويـــة فـــي أوروبـــا، أكـــد وزيـــر الدفاع 
قصـــف  أن  شـــويغو  ســـيرغي  الروســـي 
للطاقـــة  زابوريجيـــا  محطـــة  أوكرانيـــا 

النوويـــة يثير خطـــر وقوع كارثـــة نووية 
في أوروبا.

واتهـــم كييـــف، أمـــس، بارتـــكاب “إرهـــاب 
نووي”، رافًضـــا تأكيداتها هي والغرب أن 
باده نشـــرت أســـلحة ثقيلة في المحطة 
النوويـــة األكبـــر في أوروبـــا والواقعة في 
جنـــوب أوكرانيـــا، والتـــي تســـيطر عليهـــا 
موســـكو منـــذ مـــارس الماضـــي، وفـــق ما 

نقلت عنه وكاالت أنباء روسية.

شويغو: أوكرانيا ترتكب “إرهاًبا نوويًّا” في زابوريجيا

روسيـا تقطـع الغـاز عـن أوروبـا

زابوريجيا تثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا

تل أبيب - وكاالت : وقعت إسرائيل  «
أمر شراء قيمته 927 مليون دوالر 

لحيازة أربع طائرات بوينغ من طراز 
كي.سي46- إيه، ومن المقرر أن 
تبدأ عمليات التسليم في العام 
2025. وستحل الطائرات محل 

طائرات بوينغ 707 المتعددة 
االستخدامات التي يعود عمرها 
لعشرات السنين وتستخدمها 

إسرائيل حاليًا للتزود بالوقود في 
الجو. ومن شأن الطائرات الجديدة 

أن تساعد إسرائيل في إظهار 
جديتها بشأن احتمال توجيه ضربة 

تهدد بها منذ فترة طويلة للمنشآت 
النووية اإليرانية. وشكر وزير الدفاع 

اإلسرائيلي بيني غانتس وزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون( على 

ما وصفه بموافقتها السريعة على 

صفقة شراء الطائرات كي.سي46- 
إيه والتي قال إنها “ستمكن جيش 

الدفاع اإلسرائيلي من مواجهة 
التحديات األمنية القريبة منها 

والبعيدة”. وفي العام 2020، 
وافقت وزارة الخارجية األميركية 

على صفقة بيع محتملة لما يصل 
إلى 8 طائرات بوينغ كي.سي46- 

إيه والمعدات ذات الصلة إلسرائيل 

بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.4 
مليار دوالر. ودعت إسرائيل إلى 

تقديم مواعيد التسليم إن أمكن. 
وكانت إسرائيل قد رحبت بانسحاب 

الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب من االتفاق النووي اإليراني 
المبرم العام 2015 والذي اعتبرته 
غير كاٍف لحرمان خصمها اللدود 

من وسائل صنع قنبلة نووية.

بمليار دوالر... إسرائيل تعزز سالحها الجوي وعينها على إيران
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بثـــت قنـــاة DW األلمانيـــة بمناســـبة رحيـــل ميخائيل جورباتشـــوف آخـــر زعيم 
لالتحاد السوفييتي عن عالمنا الثالثاء الماضي، فيلمًا وثائقيًا تميز بقدر معقول 
من الشـــفافية، متضمنًا شـــهادات مهمة لشـــخصيات أغلبها غربية، وســـوفييتية، 
وذلك عن أواخر حقبة الحرب الباردة وما تخللها من سباق تسلح نووي مرعب 
بين القوتين العظميين، الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي، وانتهت بانهيار 

األخير 1991، وسنكتفي تاليًا بعرض ثالث شهادات غربية، وواحدة يابانية. 
األولـــى: تتمثل في شـــهادة أوبيـــر فيدرين، وزير الخارجية الفرنســـي في الفترة 
1997 - 2002، والـــذي ســـّلط الضـــوء علـــى دالالت موقـــف الرئيـــس الفرنســـي 
األســـبق الجنرال ديجول من حليفته الواليات المتحدة عام 1966، حيث وقف 
منهـــا موقـــف الند بعدمـــا أرادت اســـتخدام الردع النـــووي المحدود مـــع االتحاد 
الســـوفييتي وحلفـــه “وارســـو”، لكنـــه رفض هذه االســـتراتيجية مـــن منطلق أن 
العواقب ستكون وخيمة عالميًا إذا لجأ الطرفان إلى التصعيد النووي المتبادل. 
وفـــي مرحلـــة تصعيديـــة مـــن الثمانينـــات ُنصبـــت صواريـــخ بيرشـــينج النووية 
متوســـطة المـــدى فـــي ألمانيـــا وأوروبا وانتهت بالفشـــل الذريـــع؛ حيث ووجهت 

برفض شعبي ألماني وعالمي.

الثانية: تتمثل في شـــهادة هورست تيلتشيك، مستشار الزعيم األلماني األسبق 
هيلمـــوت كول، وقد اعتـــرف بتفويت الغرب فرصا ضائعة زمـــن الحرب الباردة، 
ملقيـــًا اللـــوم على السياســـة األميركية حينـــذاك، ومن ذلك فرصـــة التوصل إلى 
بيـــت أوروبي مشـــترك يوفر األمن للجميع، ومن ضمنهم الســـوفييت ثم الروس 
الحقًا، وكذلك اقتراح الرئيس الروســـي األسبق ميدفيدف بإنشاء مركز للوقاية 
مـــن الصراعـــات األوروبية، وانتهى بالفشـــل أيضًا! وأعطى مؤشـــرات رقمية لما 
كان يهـــدد العالـــم من خطـــر نووي في وقت من ثمانينات القـــرن الماضي، إذ بلغ 
مجمـــوع أعـــداد الرؤوس النووية لســـت دول نووية 64 ألـــف رأس نووي و592 
موزعين كالتالي: االتحاد الســـوفييتي 40 ألفا و159، الواليات المتحدة 23 ألفا 
و459، بريطانيـــا 350 ألفـــًا، الصين 522 ألفًا، فرنســـا 360 ألفًا، إســـرائيل 42 ألفًا. 
وبغض النظر عن مدى دقة هذه األرقام فقد كانت مؤشرات خطيرة، ويضيف أن 
الرئيس الروســـي بوتين قال له ذات مرة إن رئيس المفوضية األوروبية اقترح 
عليه في لقاء بموسكو إقامة منطقة سوق حرة من لشبونة إلى فيالديفوستك، 
وهـــذه المبـــادرة أيضـــًا كانت مـــن الفرص الضائعـــة التي ضيعها الغـــرب على حد 

تعبير تيلتشيك!. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

جورباتشوف والخطر النووي الراهن

كانـــت بحـــق لفتـــة طيبـــة مـــن رئيـــس األمن العـــام الفريـــق طارق بن حســـن 
الحســـن، عندما التقى بأعضاء فريق برنامج مكافحة العنف واإلدمان “مًعا” 
المتميزيـــن في عملهم، ولعلنـــي ال أضيف جديًدا حينما أقول إن هذا الفريق 
بكل أعضائه، متميز ومعطاء ومجتهد وناجح في أدائه الذي أثمر مؤشرات 

مهمة وحيوية في وقاية وتحصين المجتمع.
وينطلـــق هـــذا الفريـــق في عمله مـــن فكر أمني واســـتراتيجي، يقـــوده وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول معالـــي الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، حيث 
يعمل أعضاء الفريق وكما أشـــار رئيس األمـــن العام، على “تطوير المنظومة 
األمنية فيما يخص وقاية النشء والشباب، وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية 
والمهارات الحياتية لديهم بما يسهم في تحقيق األمن بمعناه الشامل”، فهذا 
المحور من أهم محاور تحصين المجتمعات.. كل المجتمعات، من المخاطر 
والكـــوارث إن جـــاز لنـــا التعبيـــر أن نصفهـــا، الســـيما حيـــن يصبـــح األطفـــال 
والناشئة والشباب موضع استهداف واستغالل من أصحاب األفكار الدخيلة 
وتجار الممنوعات ومروجي الممارســـات المضـــادة للمجتمع، بل أضيف إلى 
كل ذلـــك أن المجتمـــع البحرينـــي ولله الحمد يزخر بطاقات شـــبابية نشـــطة 

في مؤسســـات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد بل وحتى فرق العمل 
التطوعيـــة في المـــدن والقرى، لما رأيناه منهم خالل الســـنوات الماضية من 
برامـــج وأنشـــطة على درجة كبيرة من اإلتقـــان والتنفيذ لرفع وعي مختلف 
شرائح المجتمع من مخاطر األفكار التي تتسبب في هدم األسرة، وبالتالي 
تفكيك المجتمع وإضعافه، لهذا ال يمكن االســـتهانة بالدور الذي يلعبه فريق 

“مًعا”، الذي ميز مملكة البحرين عن كثير من الدول.
ســـنعود مـــع القارئ الكريم إلى العام 2015 حين أطلـــق معالي الوزير حفظه 
هللا الخطـــة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتزامنت آنذاك مع اليوم العالمي 
لمكافحـــة المخدرات، واليوم، والتجربة تمضي في عامها الثامن فقد تحقق 
الهـــدف األول واألكبـــر وهو مشـــاركة كل الـــوزارات والهيئات والمؤسســـات 
في إطار مشـــترك لوضع السياســـة والخطط والبرامـــج لمكافحة المخدرات 
وحمايـــة أفراد المجتمع من مخاطرها، بل وأكثر من ذلك، فقد تحققت عدة 
خطوات مهمة على صعيد التصدي والمكافحة أمنًيا واجتماعًيا وضبط كل 
من يهدد أمن المجتمع من تجار ومروجين ومتعاطين، باإلضافة إلى برامج 

التأهيل المتقدمة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

فريق “مًعا”... شكًرا لمعالي وزير الداخلية

األسعار صارت “فالتو”
ندرك أن هناك جهدا لمكافحة غالء األسعار في السوق المحلية، وال 
نشـــعر بأن األسعار مســـتقرة، خصوصا أســـعار المنتوجات الغذائية 
واالستهالكية الضرورية التي ال يمكن لإلنسان البحريني االستغناء 

عنها.
اليوم حديث أهل البحرين عموما والبســـطاء خصوصا ال يخلو من 
التطـــرق لموجات الغالء، وغـــول االرتفاعـــات المتالحقة، وصعوبة 
توفير المبالغ لشـــراء حاجياتهم األساســـية، حيـــث أدى هذا الوضع 
المؤلم إلى حاالت من االستياء والتذمر والسخط على ما آلت إليه 

أمورهم المعيشية والحياتية.
نحن هنا نتكلم من واقع ملموس ومحسوس، وعن قرب مع الناس، 
فقبـــل يوميـــن كنـــت “آتلقـــط أغـــراض البيت” مـــن إحدى األســـواق 
الكبيـــرة والمعروفـــة التـــي تبيـــع المـــواد الغذائيـــة واالســـتهالكية 
وأســـعارها معقولـــة لحـــد مـــا، وبفضـــول الصحافي “الشـــايب” كنت 
أستنطق بعض من حضر للتبضع، وبمفرداتنا الشعبية الجميلة التي 
أخاطبهم بها حصلت على تجاوب سريع وتفاعل كبير، حيث كانت 

ردودهم غاضبة وفيها مســـاحة كبيرة من االســـتنكار والتعجب من 
ارتفاع األسعار.

في هذا الســـياق أحـــد أولئك الذين التقيتهـــم “واحد بوعقوف اللي 
فـــي قلبه على الســـانه، قالي تعـــال اللخو, جوف هذي.. وهو يأشـــر 
بيـــده لمعرجه” على منتج غذائي معروف وكثيرا ما يســـتخدم في 
األطباق البحرينية، حيث قال هذا المنتج كان ســـعره قبل 6 شـــهور 
تقريبـــا دينـــارا وأربعمئـــة فلـــس، واآلن ســـعره كما تشـــاهد قفز إلى 
دينارين وثماني مئة فلس، أي ما يعادل ضعف ســـعره السابق، فهل 
يعقل ذلك؟ غادرني وهو يردد “األسعار صارت فالتو، ومحد لك” أي 
حصل لها انفالت وال يوجد في األفق ما يحمي المستهلك المحلي.

الخالصـــة... الســـوق البحرينـــي “أمانة ال يســـر ال عـــدو وال صديق”، 
ويحتـــاج إلـــى المزيـــد مـــن االهتمام والصرامـــة والحزم والتشـــديد 
والمتابعـــة والمراقبـــة والتدقيق والمحاســـبة، فقد وصلت الســـكين 
عظـــم المواطن المنتمي للطبقتين المتوســـطة والفقيرة. وعســـاكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

ماذا حقق “اتفاق إبراهيم” بعد عامين؟
نعيش هذه األيام ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاق الســـالم اإلبراهيمي بين 
دولة اإلمارات وإســـرائيل في عام 2020، حيث بات الســـالم واقعًا اســـتراتيجًيا 
حقيقيًا يسري في عالقات البلدين في المجاالت كافة: السياسية واالقتصادية 
والتجاريـــة واألمنية واالســـتثمارية، وحيث حقق التبـــادل التجاري الثنائي بين 
اإلمارات وإسرائيل رقمًا الفتًا عقب تطبيع العالقات مباشرة، أي في عام 2021، 

وبلغ نحو 1.2 مليار دوالر أميركي.
وهنـــاك توقعـــات بوصـــول أرقـــام هذا التبـــادل إلى نحـــو 10 مليـــارات دوالر في 
غضـــون الســـنوات الخمس المقبلة، ما يعنـــي أننا امام حالة ســـالم فعلية وليس 
مجـــرد اتفاقـــات بروتوكوليـــة حبيســـة األدراج واألوراق، وهـــذا بحـــد ذاته أحد 
أهـــم مكاســـب االتفـــاق، الـــذي نقـــل الســـالم مـــن الغـــرف المغلقـــة إلـــى المجـــال 
الرســـمي والشـــعبي العام في عالقـــات الطرفين. مرور عامين علـــى هذا االتفاق 
االستراتيجي يمثل فرصة لتقييم األوضاع ومآالت االتفاق ونتائجه، وفي هذا 
اإلطـــار يمكـــن القول إن االتفاق حقق نتائج عدة، بخالف ما أشـــرت إليه ســـالفًا، 
أولها إيجاد بيئة إقليمية أكثر استقرارًا، حيث ترسخت ثقافة السالم وانتشرت 
فـــي أرجاء المنطقـــة، وأصبحت مفهومًا شـــائعًا، وتمددت على حســـاب مفاهيم 
أخـــرى مثل “الحروب” و”العـــدو” ومفردات أخرى ظلت لســـنوات وعقود طويلة 
مؤشـــرًا على حالـــة صراعية كامنة تحـــاول تنظيمات التطـــرف واإلرهاب النفخ 
فيهـــا وتوظيفهـــا لمصلحتها ســـواء فـــي ظـــروف المواجهات بين الفلســـطينيين 

وإسرائيل، أو في أية مناسبات أخرى عابرة.
ثانـــي هـــذه النتائج نجـــاح دولة اإلمارات في بناء عالقـــات متوازنة قوية معلنة 
مع كل األطراف الشـــرق أوســـطية، حيث نجحت الدبلوماســـية اإلماراتية عقب 
تطبيع العالقات رســـميًا مع إســـرائيل، في مواصلة سياسة مد الجسور والتركيز 
علـــى المصالح الواقعية واســـتئناف العالقات رســـميًا مع إيـــران من خالل عودة 
الســـفير اإلماراتـــي مؤخرًا لطهران، وقبلها تصحيح مســـار العالقـــات اإلماراتيةـ  
التركية، وطي صفحة الخالف وتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك، ما 
يعكس حرص اإلمارات على إيجاد بيئة إقليمية آمنة ومســـتقرة توفر الظروف 
المناســـبة لمواصلـــة تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة اإلماراتيـــة من خـــالل تحقيق 
أقصـــى عوائـــد اســـتراتيجية لشـــبكة العالقـــات اإلماراتيـــة اإلقليميـــة والدولية، 
ولتثبت اإلمارات من خالل إدارة هذه العالقات بشكل عقالني متزن أن حديثها 
عـــن المصالـــح المشـــتركة والبيئة األمنية اإلقليمية المســـتقرة لم يكـــن نوعًا من 
المنـــاورة السياســـية، بـــل كان انعكاســـًا لتخطيط اســـتراتيجي دقيق يســـتهدف 
تحقيق مصالح اإلمارات وشـــعبها، وال يتورط في أية تحالفات أو محاور تحيد 

بفرص تحقيق هذه المصالح عن وجهتها الفعلية. “إيالف”.

سالم الكتبي

اليوم التعريفي ألولياء األمور
أمـــر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بإقامة يوم تعريفـــي بكل المدارس الحكوميـــة ألولياء األمور، 
وستقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذه بدًءا من )يوم األحد حتى يوم الثالثاء 
6 ســـبتمبر 2022م(، وفق جدول زمني لكل مرحلة دراســـية، وهو توجيه ُيجسد 
االهتمـــام بالمنظومـــة التعليميـــة وإثرائهـــا وتوفيـــر البيئة التعليميـــة التي تحفز 

الطلبة على اإلبداع والتفوق.
يهدف عقد اللقاءات التعريفية البدء بعام دراسي على قاعدة صلبة بعد سلسلة 
مـــن الظروف واألزمات الصحية التي اســـتطاعت الـــوزارة أن تواجهها وبرهنت 
خاللهـــا قدرتهـــا وخبرتها في مواجهـــة التحديات، وفي هذه اللقـــاءات التربوية 
ســـيتم عـــرض مجموعة من األمـــور ذات العالقـــة بالتعليم لكل مرحلة دراســـية 
وكذلـــك مختلف األمـــور اإلدارية واالجتماعيـــة المتعلقة بالطلبة في مدارســـهم 
وذلك وفق رؤية ورســـالة المدارس، باعتبار أن أولياء األمور شـــركاء أساسيين 

في العملية التربوية والتعليمية.
وســـيكون اللقاء التعريفي نهجـــا ثابتا لمدارس البحريـــن الحكومية بما يتوافق 
مـــع تحقيق أهـــداف التربية والتعليم لوزارة التربية والتعليم، ســـواء من ناحية 
أســـلوب التعليـــم وأنشـــطة الطلبـــة التعليميـــة واالجتماعيـــة والترفيهيـــة التـــي 
تمـــارس في المـــدارس وبما تحققه مـــن أهداف، وكذلك من الناحية اإلرشـــادية 
لتحقيق الرفاهية النفســـية للطلبة في مدارســـهم، وقد يشـــمل اللقـــاء التعريفي 
جولـــة فـــي مرافق المدرســـة التعليميـــة والرياضيـــة والترفيهيـــة، واإلجابة على 
كل استفســـارات أوليـــاء األمـــور بكل مـــا يتعلق بتعليـــم الطلبـــة وتواجدهم في 

المدارس، وبتلقي االقتراحات من تربوية وتعليمية واجتماعية منهم.
ســـيضع اللقاء التعريفي رؤية واضحـــة وأرضية صلبة وخططا منهجية جديدة 
لتحقيـــق أهـــداف التربيـــة والتعليـــم، خصوصا أن هـــدف التعليم فـــي المدارس 
ليـــس فقط القـــراءة والكتابة بل يتعلـــم الطلبة في المدارس كيف يســـتطيعون 
أن يحققـــوا أهدافهم في الحياة، وهي رؤية تتشـــارك فيهـــا المدارس مع أولياء 
األمـــور بجانـــب مـــا يبذله الطلبـــة من تنظيـــم وتخطيط وعمل تربـــوي وتعليمي 
واجتماعـــي، مـــا ُينمـــي في الطلبـــة روح العمل واإلحســـاس بتحمل المســـؤولية 

والمثابرة وزيادة التركيز على تحقيق األهداف.

عبدعلي الغسرة



سبورت

اللجنة اإلعالمية

ضـــرب فريـــق أكاديمية طموح لكرة القدم تحت )17 ســـنة( بقوة 
مواصـــا عروضـــه الفنيـــة الكبيرة في ثالـــث تجاربـــه الودية مع 
األندية المحلية، وتغلب على منافسه فريق البسيتين تحت )22 
ســـنة( بأربعة أهـــداف مقابل هدف واحد، وذلك فـــي اللقاء الذي 

أقيم بينهما على ملعب نادي المنامة.
وقـــّدم فريـــق أكاديميـــة طمـــوح أداء فنيـــا الفًتا اتســـم بالضغط 
العالي واالستحواذ من بداية المواجهة من خال سيطرة الفريق 
علـــى الكرة، والحصول على أكثر من فرصة مواتية للتقدم على 
حســـاب فريق منافســـه، ومع مرور الوقت استطاع العبو طموح 
فـــرض أســـلوبهم الخـــاص ونجحـــوا فـــي التقـــدم بالنتيجـــة بعد 

سلسلة من الفرص الضائعة.
ورغـــم فـــارق العمـــر الـــذي صّب فـــي مصلحـــة العبي البســـيتين 
وإحرازهـــم هـــدف التعـــادل مـــن ركلة جـــزاء قبل نهاية الشـــوط 
األول، إال أن نجوم أكاديمية طموح بســـطوا أفضليتهم على كل 
تفاصيل المواجهة، وترجمـــوا التوجيهات الفنية الدقيقة للمدير 
الفنـــي عبدالعزيـــز عبـــدو والطاقم المســـاعد بأبهى حلـــة وأجمل 
صـــورة، وبذلـــك حقق الفريق نتيجـــة طيبة ورائعـــة في تجربته 
الوديـــة الثالثة، بعد الفوز في أول مباراة تحضيرية محلية على 

حســـاب فريق الحد بسداســـية نظيفة، ومن ثـــم الفوز في اللقاء 
الثاني على حساب الرفاع الشرقي بخمسة أهداف مقابل هدف 

واحد.
يذكـــر أن فريـــق أكاديمية طموح لكرة القدم ســـيواصل برنامجه 
التحضيري محليا بإقامة المزيد من المباريات؛ بهدف االستعداد 
اإليجابـــي للمشـــوار القـــادم والملـــيء بالعديـــد مـــن االختبـــارات 

الكروية المهمة.

قدم أداًء فنياً كبيراً في التجربة الودية الثالثة

طموح يتغلب على البسيتين برباعية

جانب من لقاء “أكاديمية طموح” و”البسيتين” 

المركز اإلعالمي

رفـــع رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
الســـلة وليد العلـــوي خالـــص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقام عاهـــل الباد 
الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة  المعظـــم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد األميـــن رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة 
اليـــد إلى بطولـــة العالم فـــي كرواتيا، 
الكبيـــر  الرياضـــي  اإلنجـــاز  معتبـــًرا 
لمنتخـــب كـــرة اليد تجســـيًدا حقيقيا 
لمـــا يحظى بـــه القطـــاع الرياضي من 
رعايـــة وتوفير كافـــة اإلمكانات التي 
تعـــزز مكانـــة البحريـــن على الســـاحة 

الرياضية إقليمًيا وقارًيا وعالمًيا.
الملـــك  العلـــوي ممثـــل جالـــة  وهنـــأ 
لألعمال اإلنسانية وشـــؤون الشباب، 

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، علـــى هـــذا اإلنجـــاز 
الكبير مشـــيًدا بدعم ســـموه الواضح 
للمنتخبـــات الوطنية وتحفيزه الدائم 
لها من أجل بلوغ أعلى مراتب اإلنجاز 
فـــي مختلـــف التظاهـــرات الرياضية، 

مثنًيا على دور والنائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة، رئيس 
دعـــم  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
والذي يبذل قصـــارى جهده من أجل 

تطوير الرياضة البحرينية.
وأعـــرب العلـــوي عـــن تقديـــره الكبير 
للجهـــود المتميزة التـــي بذلها االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد برئاســـة علـــي 
عيســـى في إعداد المنتخب الوطني 
بصورة متميزة للمشاركة في البطولة 
اآلســـيوية، مشـــيدا باإلنجـــاز الافت 
الـــذي حققه العبو منتخب الناشـــئين 
لكرة اليد بتأهل المنتخب إلى بطولة 
العالـــم عبـــر البطولة اآلســـيوية التي 
أقيمت في البحرين، متمنًيا التوفيق 

للمنتخب في المشاركة العالمية.

أعرب عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلها اتحاد اللعبة

العلوي يهنئ بتأهل منتخب ناشئي اليد للمونديال

وليد العلوي
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اتحاد كمال األجسام

أنهى العبو منتخبنا الوطني لكمال األجســام إجراءات ومراســم التســجيل والميزان والتي أقيمت في مجمع صاالت غازبروم الرياضية بالعاصمة القرغيزســتانية بشــكيك بدًءا 
من الســاعة العاشــرة صباحًا بتوقيت قرغيزســتان )الســابعة صباحًا بتوقيت مملكة البحرين( اســتعدادًا النطالق منافســات البطولة من صباح اليوم من الســاعة العاشرة صباحًا 

بتوقيت قرغيزستان.

وقـــد أكـــد رئيـــس الوفـــد البحرينـــي خالـــد حمـــادة 
األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد  ســـر  أميـــن 
واللياقة البدنية أن جميع الترتيبات ســـارت كما هو 
مخطـــط لها مـــن قبـــل الوفـــد اإلداري للبعثة، حيث 
إن مراســـم التســـجيل والميـــزان شـــهدت ساســـة 
وتعاون كبير من قبل المنظمين ومسؤولي االتحاد 

القرغيزســـتاني لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنيـــة 
وعلى رأســـهم رئيسة االتحاد لودميا إلجينا والتي 
اســـتقبلت الوفـــد البحريني بكل رحابـــة، إلى جانب 
تواجد مســـؤولين مـــن االتحاد اآلســـيوي واالتحاد 
الدولـــي لبنـــاء األجســـام واللياقة البدنيـــة، وأضاف 
“أنهينـــا المعســـكر التدريبـــي بنجاح والـــذي انعكس 

بالفائـــدة الكبيرة على مســـتويات العبـــي المنتخب 
الوطنـــي وتطويرهـــم وهـــذا مـــا كنـــا نســـعى إليـــه 
وتحقيـــق الهـــدف منـــه، اآلن المنتخـــب البحرينـــي 
جاهـــز لخـــوض منافســـات البطولة بجاهزيـــة عالية 
فـــي الفئـــات العشـــرة التـــي ســـيخوض منافســـاتها 
الاعبون البحرينيون العشرة، وسيكون لهم تواجد 

قوي وثقيل على مسرح البطولة”.

 جاهزون

 تنطلـــق منافســـات بطولـــة آســـيا لبنـــاء األجســـام 
واللياقة البدنية صباح اليوم عند الســـاعة العاشـــرة 
بتوقيـــت قرغيزســـتان )الســـابعة صباحـــًا بتوقيـــت 
مملكـــة البحريـــن( بفئـــات كمـــال األجســـام، حيـــث 
ســـيتم تحديد األوقات بشكل نهائي خال اجتماع 
الكونغرس والجمعية العمومية التي سيتم انتخاب 
الرئيـــس الجديد آلســـيا وبعد اعتمـــاد جميع الفئات 
وتحديـــد األعـــداد فيهـــا، أما العبو منتخبـــا الوطني 
فهـــم كل مـــن: علـــي إبراهيم ويشـــارك في مســـابقة 
الفيزيك لفئة الماســـترز، محمد الماجد ويشارك في 
مســـابقة الكاسيك فيزيك للفئة الطولية فوق 175 
ســـم، حسين الشعلة ويشارك في فئة الماسترز بدي 
بيلدينغ، خالد جاسم ويشارك في فئة البدي بيلدنغ 
وزن 70 كيلوغرامـــا، عبدهللا المنصور ويشـــارك في 
مســـابقة الفيزيـــك للفئة الطولية 173 ســـم، عبدهللا 
فاروق ويشـــارك في فئـــة البدي بيلدنيـــغ للوزن 80 
كيلوغرامـــا، جوهـــر عبـــدهللا ويشـــارك في مســـابقة 
الفيزيك للفئة الطولية 182 ســـم، عبدهللا الدوسري 
ويشـــارك في مســـابقة الفيزيك للفئـــة الطولية 169 
ســـم، والناشـــئ علـــي كويـــد ويشـــارك في مســـابقة 

البدي بيلدينغ جونيور.

    تعيين الليث

 عيـــن االتحـــاد الدولـــي لبنـــاء األجســـام واللياقة 
ســـانتونغا  رافائيـــل  برئاســـة   )IFBB( البدنيـــة 
أســـامة الليـــث رئيس اللجنة االعاميـــة باالتحاد 
البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
عضـــوًا فـــي اللجنـــة االعاميـــة التابعـــة لاتحـــاد 
الدولـــي لبنـــاء األجســـام كمـــا تـــم تعيينـــه أيضـــًا 
عضـــوًا باللجنـــة االعاميـــة باالتحـــاد اآلســـيوي 
لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنيـــة، ويأتي تعيين 
الليـــث فـــي هـــذا المنصب لمـــا يمتلكه مـــن خبرة 
طويلة وواسعة في إعام رياضة كمال األجسام 
وعملـــه مع مجالس اإلدارات الســـابقة في مملكة 
مـــع  التـــي قضاهـــا  الطويلـــة  والفتـــرة  البحريـــن 
الشـــيخ عبـــدهللا بن راشـــد آل خليفـــة عندما كان 
رئيســـًا لاتحاد اآلســـيوي لبناء األجسم واللياقة 
البدنيـــة ونائبًا لرئيس االتحاد الدولي. حيث أكد 
الدكتـــور رافائيـــل ســـانتونغا أنه ســـعيد بانضمام 
رئيـــس اللجنـــة االعامية باتحاد كمال األجســـام 
البحرينـــي أســـامة الليث لطاقم االتحـــاد الدولي 
لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنيـــة وأيضـــًا فـــي 
االتحاد اآلسيوي، حيث أن انضمامه يعد اضافة 
العام االتحادين الدولي واآلسيوي خصوصًا أن 
مجلـــس االدارة يســـعى لضم الكـــوادر والطاقات 
الشـــبابية والليـــث نموذج بـــارز نعرفـــه منذ فترة 

طويلة وقد تم ترشـــيحه من قبـــل مجلس ادارة 
االتحـــاد الدولـــي وهـــو مـــا اثنـــى عليـــه ســـعادة 
الدكتور عادل فهيم النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولـــي رئيـــس االتحاديـــن العربـــي واالفريقـــي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية.
وقـــال رافائيـــل ســـناتونغا بحضـــور عـــادل فهيم 
“ أنـــا ســـعيد بانضمـــام أســـامة الليث معنـــا رئيس 
لكمـــال  البحرينـــي  باالتحـــاد  االعاميـــة  اللجنـــة 
األجســـام واللياقـــة البدنية، ونظـــرًا لكفاءته في 
الرياضـــي عمومـــًا ورياضـــة  المجـــال االعامـــي 
كمـــال األجســـام خصوصـــًا والتطور الذي شـــهده 
اعام االتحاد البحريني منذ تولي الســـيد سامي 
الحداد رئاســـة االتحاد البحريني، رشـــح أعضاء 
ليكـــون  الليـــث  الدولـــي  االتحـــاد  ادارة  مجلـــس 
عضـــوًا باللجنة االعامية التابعة لاتحاد الدولي 
وعضـــوًا باللجنـــة االعاميـــة لاتحـــاد اآلســـيوي 
وهو أول خليجي وثاني عربي يصبح عضوًا في 
هذه اللجنة إلى جانب زميله من جمهورية مصر 
أشـــرف الحوفـــي، نرحـــب به فـــي أســـرة االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية وسعيدون 
بانضمام كوادر شـــابة ونشيطة، لدينا العديد من 
الخطـــط التـــي نعمل عليهـــا لتطويـــر رياضة بناء 
األجسام وختامًا أبارك لمملكة البحرين وجودها 
القـــوي في اللجـــان التابعة لاتحـــاد الدولي لبناء 

األجسام واللياقة البدنية”.

جانب من إجراءات التسجيل والفحص

أسامة الليث

العبو منتخبنا الوطني ينهون إجراءات التسجيل والميزان بنجاح

اليوم تنطلق منافسات بطولة آسيا لبناء األجسام

تعاقـــد النادي األهلي مـــع األميركي دافون 
جيفرســـون، ليمثـــل صفـــوف الفريق األول 

لكرة السلة بالموسم الرياضي الجديد.
ويبلغ جيفرسون 36 عاما، وطوله 203 سم، 
ويمتلك ســـيرة قوية من خـــال الدوريات 
التـــي لعبهـــا فـــي الدوريـــات اإلســـرائيلية، 
الجنوبيـــة،  كوريـــا  اإليطاليـــة،  الروســـية، 
فرنســـا، فنزويـــا، تركيـــا واإلماراتـــي مـــع 

فريق شباب أهلي دبي.
عامـــة  إنجـــازات  جيفرســـون  وحقـــق 

وخاصـــة مـــع الفـــرق التـــي لعب معهـــا مثل 
بالـــدوري  العـــام  الكـــوري، العـــب  الـــدوري 
الكـــوري، العب العام الســـادس في الدوري 
اإلســـرائيلي، كأس انتركونتيننتـــال فييـــا، 

الدوري البورتوريكي.
وستكون ضربة البداية لوصيف دوري زين 
لهذا الموسم عبر فريق النجمة يوم السبت 
10 ســـبتمبر، ثـــم الحالة يـــوم الخميس 15 
ســـبتمبر، مدينـــة عيســـى يـــوم األربعاء 28 

سبتمبر، سماهيج يوم 2 أكتوبر.

سلة األهلي تتعاقد مع األميركي جيفرسون

جيفرسون



 متــــروك: لهـذه األسـباب 
مـن الصعـب هزيمـة الرفـاع

أكد استعداده للقاء السماوي بنصف نهائي الغرب بكأس االتحاد اآلسيوي

أكــد المــدرب الرومانــي للفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع الشــرقي فلوريــن متروك أن قرار عودته 
للرفــاع الشــرقي لــم يكــن تحت أي شــروط، وكان دون أدنى مناقشــة مع اإلدارة. جاء ذلــك في الحوار 
المرئــي الــذي بثتــه صحيفة “البالد” عبر برنامج “خلك رياضي” على “انســتغرام”، وقدمته المذيعة بدور 

عدنان.

وأشـــار متـــروك الـــذي عـــاد لإلشـــراف الفنـــي علـــى 
الرفـــاع الشـــرقي خلًفـــا للمـــدرب الســـوري غســـان 
معتوق، إلى أن إدارة الرفاع الشرقي تواصلت معه 
واستفســـرت منه حول أقرب تذكرة ممكنة للعودة 
إلـــى البحرين، واإلشـــراف على الفريق في المرحلة 
المقبلة. وذكر أن شيًئا ما انكسر في قلبه حين ترك 
الرفـــاع الشـــرقي، خصوًصا أنه بذل مجهـــوًدا كبيًرا 
مـــع الفريق فـــي الســـنوات الماضية، مؤكـــًدا أنه لم 
ُيقل من الرفاع الشرقي وأنه غادر النادي بعد نهاية 

عقده اعتيادًيا. 

ارتباط عاطفي

وأكـــد متـــروك أنـــه ارتبط ارتباًطـــا وثيًقـــا وعاطفًيا 
مـــع جميع األندية التي أشـــرف علـــى تدريبها ومن 
بينهـــا الرفـــاع الشـــرقي، مبيًنـــا أنـــه من النـــادر جًدا 
أن يتـــرك مـــدرب تدريب فريـــق وتكـــون الجماهير 
مطالبة ببقائه، مشيًرا إلى أنه تلقى عرًضا من نادي 
التعاون الســـعودي قبل البطولة اآلســـيوية لألندية 
فـــي الموســـم الماضي، وكانـــت إدارة نـــادي الرفاع 

الشرقي على علم بذلك.

مهمة صعبة

ولفـــت إلـــى أن المهمـــة ليســـت ســـهلة بالتأكيـــد مع 
الرفـــاع الشـــرقي فـــي الفتـــرة الحاليـــة، مؤكـــًدا أنه 
مـــدرب ال يحب الكعكة الجاهزة بـــل يحب صنعها، 
إذ إن معظم الفرق التي أشـــرف علـــى تدريبها كان 
وضعهـــا الفنـــي جيد جـــًدا، واســـتطاع تحقيق نقلة 
نوعيـــة معهـــا، ضارًبـــا بالمثـــال علـــى نـــادي الرفـــاع 

حينمـــا دربـــه فـــي العـــام 2014 وحقـــق معـــه لقـــب 
الدوري بالعبين شـــباب. واستذكر متروك األوقات 
الجميلـــة التـــي قضاها في نادي الرفـــاع، مؤكًدا أنه 
كان يتمنـــى مالقـــاة الرفاع في نهائي الغرب بكأس 
االتحاد اآلســـيوي وليس فـــي نصف النهائي، إذ إنه 

حزين ألن أحد الفريقين سيغادر البطولة.

فوارق كبيرة

واســـتعرض متـــروك الفوارق الكبيرة فـــي إمكانات 
الالعبيـــن بيـــن الرفاع الشـــرقي والرفـــاع، مبيًنا أنه 
كان متقدًمـــا على الرفاع حتـــى الدقيقة 4+90 في 
كأس الســـوبر، لكـــن كـــرة ثابتة من محمـــد مرهون 
وركالت الترجيـــح رجحـــت كفـــة الســـماوي الحًقا، 
مشـــيًرا إلـــى أن نادي الرفـــاع يمتلـــك مجموعة من 
نخبـــة العبـــي المنتخـــب الوطنـــي، ومشـــبًها نـــادي 
الرفـــاع بأنـــه يملـــك دبابـــات فيمـــا الرفاع الشـــرقي 
بنادق، ومؤكًدا صعوبة هزيمة الرفاع؛ نظًرا لوجود 

كم كبير من النجوم في صفوفه.

الواقعية مطلوبة

وأكـــد متـــروك أهميـــة اللعـــب بواقعيـــة تامـــة أمـــام 
الرفـــاع في اللقاء المرتقب يوم 6 ســـبتمبر الجاري، 
بإمكانـــات العبـــي  الكاملـــة  معرفتـــه  إلـــى  مشـــيًرا 
واجـــه  حينمـــا  تجربتـــه  ومســـتعرًضا  الفريقيـــن، 
الهـــالل الســـعودي بقيادة ســـامي الجابـــر، يوم كان 
متـــروك مدرًبا للرفاع، واســـتطاع أن يحرج الفريق 
الســـعودي ويحصل على إشادات باألداء الذي ظهر 
به فريقه، مشـــيًرا إلى أن الرفاع الشـــرقي ســـيقاتل 

في المباراة من أجل التأهل 
للمرحلة المقبلة.

تجربة مدريد

وبيـــن المـــدرب الرومانـــي أن 
كـــرة القـــدم ال تعترف بفريـــق صغير 
أو كبيـــر، فهـــذه معاييـــر ال اعتبار لها، 
ومشـــيًرا إلـــى أن فريق مـــن مولدوفا 

تمكـــن من هزيمة ريـــال مدريد في 
دوري أبطال أوروبا، مؤكًدا أيًضا 
أن الرفـــاع يملـــك مدرًبـــا مميـــًزا 

وبتوليفـــة ممتازة، لكن الشـــرقي 
ســـيحاول جاهـــًدا لتقديم األفضل 

االحتـــرام  وجـــود  ومبيًنـــا  والتأهـــل، 
المتبادل بين الناديين، خصوًصا وأنها 

“ديربـــي” وتتمتـــع بخصوصية كبيـــرة ودائًما تكون 
المباريـــات مميزة، وهو كمدرب عاش هذا الشـــعور 
فـــي أكثـــر مـــن بلـــد ومـــن بينهـــا حينمـــا كان مدرًبا 
للتعاون الســـعودي وحينها يالقي نـــادي الرائد في 

“الديربي”.

ا لست دفاعيَّ

ورًدا على ســـؤال حول االنتقادات التي تطاله بأنه 
مـــدرب يلعب بأســـلوب دفاعي، أوضـــح متروك أنه 
يســـتغرب من ذلـــك، خصوًصا أنه قـــدم العديد من 
األرقام المميزة على مســـتوى الهجوم، مستشـــهًدا 
بمقولة للمدرب فيرجســـون الذي يقول أن الهجوم 
يجلب الفوز، لكن الدفاع يجلب البطوالت، مشـــيًرا 
إلى أن الرفاع الشـــرقي حينما أحـــرز المركز الثاني 
فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز قبل موســـمين 
كان األفضـــل هجومًيـــا بين األنديـــة، وعالوة على 
ذلـــك فقد قدمنـــا أداًء هجومًيا مميًزا في الموســـم 
الماضـــي رغـــم افتقادنا لعـــدد من العناصـــر لفترات 

طويلـــة مثل ســـامي الحســـيني، ومبيًنـــا أنه يحمل 
شـــهادة الدكتوراه فـــي التعليـــم الفيزيائي وعالوة 
علـــى تجربته الرياضية فإنـــه يملك خبرة أكاديمية 

في التدريب أيًضا.

التعامل مع الموجود

وحـــول نظرتـــه إلمكانـــات الرفـــاع الشـــرقي علـــى 
مســـتوى الالعبيـــن، أوضـــح متـــروك أنـــه يتعامـــل 
مـــع اإلمكانـــات الموجـــودة وحســـب المتاحـــة مـــن 
قبـــل اإلدارة، مشـــيًرا إلى أنه اســـتقطب العديد من 
الالعبين بسبب العالقة التي تربطه معهم، ومؤكًدا 
فـــي هذا الصدد أن البرازيلي لويـــز من بينهم، وأنه 
ال مشـــكلة نهائًيـــا معـــه، وذلك بع دانتشـــار خبر في 
التواصـــل االجتماعـــي يفيـــد بوجـــود مشـــكلة بين 

متروك ولويز.

رغبة مسبقة

وحـــول التعاقد مع العـــب المحرق حســـن الكراني 

علـــى ســـبيل اإلعارة، بيـــن متـــروك أن الرغبة كانت 
موجـــودة منذ الموســـم الماضـــي، إال أن المحرق لم 
يوافق، مشـــيًرا إلى أن التعاقـــد معه جاًء بناًء على 
مـــا يتمتع بـــه من شـــخصية داخل الملعـــب، مؤكًدا 
تفضيلـــه لنوعيـــة هـــؤالء الالعبيـــن أكثر مـــن النظر 
إلى مســـتوياتهم الفنية، مبيًنا أيًضا معرفته التامة 
بقـــدرات العب الخالدية األردني صالح راتب الذي 

انتقل هذا الموسم لتمثيل نادي الرفاع الشرقي.

عالقة مميزة

وحول خوض المباراة اآلســـيوية أمام الرفاع على 
اســـتاد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة في نادي 
المحـــرق، أوضـــح متـــروك أن عالقـــة مميـــزة تربط 
نادي الرفاع الشـــرقي مع نادي المحرق، مشيًرا إلى 
أن الموضـــوع ال يفـــرق كثيًرا، وأنه يتمنى مســـاندة 
الجمهور الشـــرقاوي في المباراة المنتظرة، ومؤكًدا 
أهميـــة الصبر من قبـــل الجماهيـــر، والتطلع للتأهل 

إلى نهائي الغرب.

أحمد مهدي

شخصية الكراني قادتنا 
للتعاقد معه

ا واألرقام  لسُت مدرًبا دفاعّيً
شاهدة

ال أدرب الفرق الجاهزة بل 
أنا من يصنعها

من اللقاء المرئي

سبورت

لالرتقـــاء  الراميـــة  لجهودهـــا  اســـتمرارا 
المواهـــب  وتنميـــة  الرياضيـــة  بالحركـــة 
اللجنـــة  أبرمـــت  األبطـــال  وصناعـــة 
األولمبية البحرينيـــة اتفاقية مع االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة الســـلة لتطبيـــق مبادرة 
“عمالق” الســـتقطاب الالعبين الواعدين 
من أصحاب البنية الجسمانية واألطوال 

لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم الفنية. 
جـــاء ذلـــك خالل توقيـــع االتفاقيـــة التي 
جرت بمقـــر اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
 2022 أغســـطس   31 األربعـــاء  مســـاء 
ووقعهـــا من جانـــب اللجنـــة األمين العام 
فارس مصطفـــى الكوهجي، ومن جانب 
االتحاد رئيـــس مجلـــس اإلدارة القبطان 
العلـــوي ومستشـــار ســـمو رئيـــس  وليـــد 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس لجنـــة المنتخبـــات باتحـــاد كـــرة 

السلة محمد العجمي. 
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الكوهجي عن 
ســـعادته بتوقيع هذه االتفاقية الجديدة 
والتـــي تأتـــي بمباركـــة ودعم مـــن النائب 

األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
المســـتمر  ســـموه  حـــرص  مـــن  انطالقـــا 
الرياضيـــة  األلعـــاب  بمختلـــف  لالرتقـــاء 
وتطوير ورعاية المواهب باعتبارها عدة 

المستقبل. 
 وأضـــاف “يســـرنا توقيع هـــذه االتفاقية 
مع اتحاد كرة الســـلة الحتضان الخامات 
وابتعاثهـــم  الالعبيـــن  مـــن  المتميـــزة 
تدريبيـــة وأكاديميـــات  فـــي معســـكرات 
مختصة بكرة الســـلة وإقامة برامج فنية 
وإعداديـــة متكاملة لهم لتطوير قدراتهم 
لتكويـــن جيل قـــادر على رفـــد المنتخب 
ومقـــدرا  شـــاكرا  الســـلة،  لكـــرة  األول 
اتحـــاد كـــرة الســـلة علـــى هـــذه المبـــادرة 
الطيبـــة والتي انطلقت مـــن رئيس لجنة 

المنتخبات محمد العجمي..”. 
ومن جانبه، أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكـــرة الســـلة القبطـــان وليـــد العلـــوي بأن 

سياســـة  مـــع  تتماشـــى  االتفاقيـــة  هـــذه 
االتحـــاد في االهتمام بالمواهب الوطنية 
وتنميتها وفق األســـس العلميـــة والفنية 
الصحيحـــة لصناعـــة نخبة مـــن المواهب 
الســـلة  كـــرة  لـــواء  القـــادرة علـــى حمـــل 
البحرينية بمختلـــف المحافل الخارجية، 
خصوصـــا وأن النتائـــج اإليجابيـــة التـــي 
حققهـــا المنتخـــب األول فـــي تصفيـــات 
كأس العالـــم مؤخـــرا تحتاج إلـــى المزيد 

مـــن الجهـــد والعمـــل بمنتخبـــات القاعدة 
إلعـــداد جيل قادر علـــى تغذية المنتخب 
األول ومواصلة مسيرة النجاحات للعبة، 
معربا عن شـــكره للجنة األولمبية برئاسة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى هذه المبادرة المتميزة وثمن جهود 
رئيـــس لجنة المنتخبـــات محمد العجمي 

صاحب الفكرة. 
 وبـــدوره، تقدم محمـــد العجمي بخالص 

الشـــكر والتقدير للجنة األولمبية برئاسة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى تنفيذ هـــذه االتفاقيـــة وثمن جهود 
األميـــن العام فـــارس الكوهجي، مشـــيرا 
إلـــى أن الطفـــرة التي تعيشـــها منتخبات 
كرة الســـلة تفرض مواصلة العمل الجاد؛ 
مـــن أجل بناء القاعدة على أســـس قوية 
ومضاعفة االهتمام بالمواهب الصاعدة، 
لصناعـــة  تهـــدف  “عمـــالق”  مبـــادرة  وأن 

عمالقة في كرة الســـلة وفق برنامج فني 
اإلنجـــازات  مســـيرة  لمواصلـــة  متكامـــل 
للعبة فـــي المملكـــة وأن االتفاقية تهدف 
إلى تغيير الفكر النمطي السائد بالحاجة 
لالعبيـــن طـــوال القامـــة بمركـــز )5( فقط 
وإنمـــا بجميـــع المراكـــز لمـــا لهـــذا العنصر 
مـــن أهمية كبيـــرة، متمنيا لهـــذه المبادرة 
التوفيـــق وتحقيـــق األهداف المنشـــودة 

من قبل الطرفين.

اللجنة األولمبية

اللجنة األولمبية واتحاد كرة السلة يطلقان مبادرة “عمالق”
وقَّعا اتفاقية لرعاية المواهب وصناعة األبطال

الكوهجي والعلوي والعجمي مع العبي منتخبات الفئات العمرية جانب من توقيع االتفاقية 
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بات في حكـــم المؤكد أن يغيب 
نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي ونـــادي 
النجمـــة لكـــرة اليـــد مهدي ســـعد 
عن المالعب فـــي الفترة المقبلة 
بسبب إصابة “الرباط الصليبي”.

وتعرض سعد لإلصابة من خالل 
مبـــاراة فريقـــه فـــي نهائي كأس 
الســـوبر البحرينـــي أمـــام األهلي 

ولـــم يســـتطع اســـتكمال اللقـــاء، 
وقـــد بـــان عليـــه األلـــم والحـــزن 
ســـقوطه  منـــذ  اإلصابـــة  جـــراء 
بأرضيـــة الميـــدان حتى مـــا بعد 
مراســـم التتويـــج لفريقـــه الـــذي 

ظفر بكأس البطولة.
وأسفرت الفحوصات التي خضع 
لهـــا خالل األيام القليلة الماضية 

إلصابتـــه بــــ “الربـــاط الصليبـــي” 
وعلـــى إثـــره ســـيغيب ســـعد عن 
مالعبنا واالســـتحقاقات المقبلة 
لمنتخبنـــا ونـــادي النجمـــة لفترة 
تقارب 6 أشـــهر، من أجل إجراء 
العملية ثـــم الدخول في مراحل 
للعـــودة  والتأهيـــل  التقويـــة 

مجدًدا.

“الرباط الصليبي” يغّيب مهدي سعد

لحظة سقوط مهدي سعد



ــا من مجمل  شــهد اإلنتــاج الروائــي البحرينــي قفــزة غيــر مســبوقة منذ مطلع العقــد الماضي بحصيلــة 224 عمالً روائيًّ
األعمــال الروائيــة البالغــة 276 عمــالً منــذ العــام 1980، حيــث تصــدر الكتــاب الشــباب عنوان هــذه المرحلة مــن تاريخ 

الرواية البحرينية.
وبــرزت المدرســة الواقعيــة فــي العمل الروائي بقدرتها على اختراق حاجز الزمان، وســردها لمســيرة اإلنســان وواقع 
بيئتــه، وبــرع كتابهــا فــي حياكــة تفاصيــل البيئــة المحليــة وتركوا آثــارا عميقة، مازالت تفــرض حضورها بيــن اإلنتاج 

الروائي العالمي، وبرز اسم كل من الكاتب محمد عبدالملك والكاتب الراحل عبدهللا خليفة كأبرز رواد هذه المدرسة 
ا. بحرينيًّ

أمام هذا الزخم من المحاوالت الشــبابية للكتاب البحرينيين، كيف ســجلت الرواية الواقعية حضورها كأعمال قادرة 
على تقديم الواقع في عمل أدبي من الطراز الرفيع، وإنتاج جيل جديد من الرواد الجديرين بحمل راية أدب الواقع 

في مواجهة أدب “الموضة”.

روايــات الشبــاب البحـرينــي... تجــــــــــارب مبعثرة وسير مترنح نحو الواقعية
ا ومضنًيا من حيث البحث والتقصي والدخول في بطون المصادر هناك حاجة إلى إقامة فعاليات ثقافية ونقدية تطرح القضايا الكبرى في األدبالرواية فن يتطلب عمًل شاقًّ

أسامة الماجد

ال للتغريب واالنفصال عن الواقع... فتحية ناصر:

ال نحتاج لكاتب يسرد أحداًثا ال تسهم في تطوير الرواية... فهد حسين:

أدب المحرومين َتغذَّى باأليديولوجيا الماركسية.. زكريا رضي:

نمتلك تجارب روائية واقعية أثبتت حضورها... المؤذن:

أدب جديد “مسخ” يتخذ الكتابة وسيلة للترفيه

بعض الكتابات الروائية تتناول المسائل العاطفية بصورة تثير االشمئزاز

االشتغال التسويقي الشبابي خالي المضمون ألنه يتاجر بجمهوره وسوقه

بعض الشباب يهرولون نحو الرواية قبل التدرب على القصة القصيرة

^لفتـــت الروائيـــة فتحيـــة ناصـــر إلـــى ظاهـــرة وصفتهـــا 
بـ”الغريبـــة” لـــدى مجموعـــة مـــن الكتـــاب الـــذي يكتبـــون أنواعا 
جديـــدة مـــن األدب، كأدب الرعـــب وأدب الخيال العلمي، حيث 
لـــم يعـــد يهمهم أن يكون أدبهم يشـــبه الناس، أو أن يكون قابالً 

للتصديق بإمكانية حدوثه.
وأشارت إلى أن هؤالء يخلقون غالبًا شخصيات بال انتماءات، 
ال تربطها جذور تاريخية بأي حضارة، وليس لها خلفية ثقافية 
وال عادات وتقاليد تشكل هوياته، كما يسمونها بأسماء أجنبية 

دون أن تجد لذلك مبررا حقيقيا في صلب القصة. 
وقالـــت: ال أدري إن كانـــوا يكتبـــون بهـــذه الطريقـــة للتعبير عن 

خيالهـــم الواســـع، أو أنهم يعتقـــدون أن ابتعادهم عـــن المحلية 
ســـيبلغ بهـــم العالمية، أم أنـــه مجرد تقليد اعتباطـــي للغرب، إال 
أن النتيجـــة فـــي المجمـــل هـــي “أدب مســـخ، وتغريـــب فـــج” ال 
يستســـيغه القـــارئ العربـــي، ولـــن يقـــرأه القـــارئ األجنبـــي على 

األرجح، نظرًا ألنه مكتوب باللغة العربية.
ورأت أن هـــؤالء الكتـــاب علـــى األرجح ال يســـتلهمون أفكارهم 
مـــن الحيـــاة، بل من الشاشـــات المختلفـــة، وال يقـــرؤون الواقع 
ا بل وســـيلة  محاولين اســـتنطاقه، فهـــم ال يعتبرون الكتابة همًّ

من وسائل الترفيه.
وأكـــدت أنـــه ال عـــداء بينها وبين هـــذا النوع مـــن األدب مطلقًا، 

إال أنهـــا ضد التغريب واالنفصال عن الواقع، 
مشـــيرة إلى أن الواقعية هي األدب األبقى، 
وإن أرادت األجيـــال الالحقة التعرف على 
واقـــع هذه الحقبة الزمنية وما كان يشـــغل 
الناس فيها، فإنها ستقرأ أدب الواقع، وليس 

أدب الخيال العلمي.
وذهبـــت إلـــى أنه بالرغـــم من ذلك فـــإن لدينا 

الكثيـــر مـــن التجـــارب الجيـــدة والتـــي تطـــرح 
قضايـــا واقعية مهمة، تســـتحق أن تنـــال االهتمام 

الالئق بها. ^يقـــول الناقد فهد حســـين إن هناك الكثير مـــن الذين يحاولون 
كتابـــة الروايـــة تتداخـــل فيها الســـيرة مع أحداث يكـــون الكاتب مرت 

عليه أو كان أحد عناصرها. 
ويشـــير إلـــى وجـــود ضبابيـــة فـــي مفهـــوم الروايـــة أو العمـــل 
الروائـــي، إال أنهـــا فـــي محصلتهـــا هـــي فـــن يرصـــد حركـــة 
المجتمـــع مـــن زوايـــا متعددة بحســـب رؤيـــة كاتبها الذي 
يســـعى إلى إعـــادة صياغة هـــذا المجتمـــع، كأي فن من 
الفنـــون اإلنســـانية، وتصبـــح ذات أهميـــة حيـــن تقـــدم 
لنـــا هـــذه الروايـــة أو تلك المعرفـــة والثقافـــة والتاريخ 
واألنساق االجتماعية وســـلوكيات األفراد انطالًقا من 

الواقع المعاش والمتخيل.
ويؤكـــد أن الرواية عمل ليس ســـهل المنال، وال بســـيًطا 
فـــي تناولـــه، فالروايـــة فـــن يتطلب عمـــالً شـــاًقا ومضنًيا 
من حيـــث البحث والتقصي والدخول فـــي بطون المصادر 
والمراجـــع وأحـــوال النـــاس، بمعنـــى أال يكـــون كاتـــب الروايـــة 
بعيـــًدا عن المجتمع وقضاياه المتعددة والمختلفة، وهذا ما يجعل 
الرواية معتمدة على التناص والتضمين واالقتباســـات المباشرة وغير 

المباشـــرة التي تجعـــل الشـــخصية الكاتبة واضحة الثقافـــة والمعرفة 
وعالمة بما تريد قوله وكتبته. 

وحـــول الرواية الواقعية يقـــول إن زوايا الرؤيـــة والتبئير تختلف من 
شـــخص آلخر بحكـــم الرؤيـــة والتوجـــه والثقافـــة واالهتمـــام، والفكر 
الـــذي يحملـــه، من هنا يتباين مفهوم الواقعيـــة، ولكن في المجمل هي 
محاولة لنقل ما يراه الكاتب واقًعا ليسجله في صيغ سردية قصصية 
أو روائيـــة، وهـــذا يأخذنـــا إلـــى طبيعـــة ما ينشـــره الجيـــل الجديد من 

أعمال روائية
ويشـــير إلى اعتقاده أن “بعض من يكتب عن الواقع المعاش - لألسف 
- يكتـــب عـــن مقتطفـــات من ســـيرة ذاتيـــة أو غيرية، أو يـــدون بعض 
األحداث التي يعتقد أن الشـــارع الثقافي أو القراء العاديين ينتظرها 
منه، أو يدخل في المسائل العاطفية بصورة تصل إلى حد االشمئزاز.
ويبيـــن أن الواقعيـــة ليســـت بهـــذه الصورة، بـــل هي مرتبـــة أو مرحلة 
مـــن مراحل الوعي لدى اإلنســـان عامة والكاتـــب بصور خاصة، ولذلك 
يحـــاول بعـــض الكتاب فـــي البحرين الدخـــول في التاريـــخ والماضي 
واستحضاره جاعالً، فيقوم القارئ بتأويل ما يراه ويربطه بين ما هو 

واقع معاش وبين هذا الماضي القادم من أزمان ساحقة.

ويرى بناء على ذلك أنه يتطلب على كاتب الرواية من الجيل الجديد 
أن يعـــي مفهـــوم العمـــل الروائي جيًدا مـــن حيث البناء والمـــادة التي 
يســـتقيها ويعرضها، واألســـلوب واللغة التي تتطلبها الصيغ الســـردية، 
ومـــع كل هـــذا البـــد أن يكون المتخيل لديه واســـًعا وكبيًرا ويســـتطيع 
إيهـــام القارئ بهـــذا التداخل بيـــن المتخيل والواقـــع والحقيقة، وهذه 

عملية ليست سهلة أبًدا، وإنما تحتاج إلى ثقافة واسعة وعميقة.
ويؤكد حســـين أننا ال نحتاج إلى كاتب يســـرد لنا أحداًثا ال تســـهم في 
تطويـــر الروايـــة، وإنما نحتاج إلـــى فكر واع وتعدد فـــي الرؤى، وبناء 
صاف بلغته وطريقة نسج مفرداته، وغيرها من أمور الكتابة السردية.

ويســـتدرك ذلـــك بالقول إنه مع ذلك فإن البحريـــن لديها من النصوص 
الروائيـــة التي كتبها الجيل الجديد، والتي لها مكانتها الفنية واللغوية 
والمعرفيـــة والتاريخيـــة، إال أن الطموح أكبر من هذا، ومؤكًدا الحاجة 
إلـــى إقامة الفعاليات الثقافية واألدبيـــة والنقدية التي تطرح القضايا 
الكبـــرى فـــي األدب، ومـــا يمكن أن تشـــكله هـــذه القضايا مـــن أثر على 

الكاتب والقارئ والمشهد الثقافي نفسه.
وعبـــر عـــن اعتقـــاده الجـــازم بوجـــود المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية 

واألهلية التي يمكن أن تدعم هذا الجانب مع الصحافة الثقافية.

^يقـــول الناقـــد زكريـــا رضـــي إنـــه بالعـــودة إلى 
التنشـــئة  عـــن  المســـتخلصة  األولـــى  الخبـــرات 
األكاديميـــة، فإن البعض يتصـــور مفهوم الواقعية 
فـــي األدب أو فـــي الروايـــة علـــى أنـــه يعني أدب 
المحرومين والفئات األكثر بؤســـا واألدنى طبقة 

في المجتمع.
ويشير إلى أن هذا المفهوم تغذى باأليديولوجيا 
الماركسية تحديدا، وفي فورة الهبات االشتراكية 
واليســـارية كان لحضور الواقعية في الرواية نوع 
مـــن الهيمنة، كتجربة حنـــا مينة في تجاربه الروائية 
األولـــى، وبحرينيا كان الروائـــي الراحل عبدهللا خليفة 

قطبا لهذا االتجاه.
ويرى زكريا أننا أمام جيلين مختلفين في الرؤية وفي الثقافة 

وفـــي البيئـــة الثقافيـــة ذاتهـــا التي أنتجـــت في دورة مـــن دورات 
تاريخها أدبا ملتزما أو أدبا واقعيا أو واقعيا اشتراكيا، وبين بيئتنا 
وواقعنا اليوم الذي يصنعه اإلعالم وأجهزة الهاتف وتطبيق )تيك 
تـــوك( واللحظات القصيرة، يشـــكل كل ذلك بطبيعـــة الحال روافد 

تغذي عملية اإلنتاج الكتابي والروائي الشبابي.
ولفت إلى تجارب كتابة الرواية في 24 ساعة، والتي أبرزت بعض 
األعمـــال التي تقترب من الواقعية الكالســـيكية لروائيين شـــباب، 
كرواية )العربانة( للكاتب ماهر عباس، والتي تتحدث عن مكافحة 
الـــي( صاحـــب عربانه في الســـوق من أجل لقمة عيشـــه  فتـــى )حمَّ
ومن أجل عيشـــة كريمة، إضافة لتجربة الكاتب حســـين عبدعلي 
في )متاهة زهرة( وشـــطر أيضا من إنتاج أحمد المؤذن، ومشـــيًرا 
إلى تجارب لكتاب أكبر ســـنًا أيضًا كتجربة الكاتب إبراهيم راشـــد 

الدوسري ومنها روايته األخيرة )مقهى فراشة(.

ويبيـــن زكريا أن النضـــج اإلبداعي كالنار الهادئـــة، كلما قللت منها 
نضج الطعام، وكلما زدت منها احترق. 

وبيـــن أن االشـــتغال األدبـــي يمـــر بمنحييـــن اثنين، هناك اشـــتغال 
بغرض التســـويق وهناك اشـــتغال محض ثقافي والتســـويق يأتي 
الحقا، والمالحظ أن االشتغال التسويقي الشبابي خالي المضمون 
ألنـــه يتاجر بجمهوره وســـوقه، أما االشـــتغال الثقافي فالنص هو 

سيد الكلمة والموقف والقارئ من سيطرق بابه ال العكس.
-المنتـــج الروائـــي البحرينـــي الشـــبابي جيـــد على صعيـــد اإلنتاج، 
توجـــد غـــزارة في اإلنتـــاج ال أزعـــم أن هذه الغـــزارة مواكبة ألدب 
إبداعي ولكن هناك محاوالت جيدة من الشـــباب لصناعة اســـمهم 
فـــي هـــذا المجـــال أخـــص منهـــم بالذكـــر الروائـــي والقـــاص أحمد 
المؤذن، وفي المقابل هناك بعض التجارب المتسرعة ليس لها من 

الرواية إال صورة الغالف. 

^يرى القـــاص والروائي أحمد المؤذن أنه ال يمكن إعطاء حكم 
شامـل على مجمل تجارب االتجاه الواقعي في الرواية البحرينية.

وبين أنه من خالل حضوره ومشاركته في فعاليات تدشين روايات 
لكتاب حديثي التجربة، هناك عــــدة توجهات من حيث التعاطي مع 
الكتابـــة، فكــــل كاتب ينظر إلى االتجـــاه الواقعي من زاويتــــه حينما 

يكتب.
وأشـــار إلى أن طبيعة النظرة الفاحصة التي يتحلى بها الكاتب نحو 
الحيـــاة وكيـــف يهضمها ويتعامل مـــع حقائقها وأوجاعهـــا وخيباتها، 
هي التي تحــــدد مفاهيمـــه المتداخلة مع الواقعيـــة، وكيف يترجمها 
على شـــكل خطاب موضوعــــي يســـتنطق مكنون الشـــخصيات التي 
يدفـــع بحياتهـــا على بيـــاض الورق أمـــام المتلقي، فإمـــا أن يؤمن بها 
ويتعاطـــف معهـــا ويصدقهـــا فيحـــب الروايـــة لّمـــا تخاطـــب روحـــه 
ووجدانـــــه، وإما يبتعد عنها فينظر إليها على أنها مجرد شـــخصيات 

ورقية ليست من لحم ودم، تدور ضمن ضباب العبث.
وقـــال إن تمثيل الواقع بموضوعية وطرح “ثيمة” قوية الحضور من 

زاويـــة جديـــدة ضمـــن لعبة الكتابة هـــي ما يحتاجه الكتاب الشـــباب 
اليـــوم، لـــم يعد يكفي المؤلف تنـــاول تجربة الطـــالق أو حياة القرية 
البحرينيـــة ونســـج الكثير من األحـــداث الروتينية، قبـــل هذا نحتاج 
إلـــى دمـــج روح المحلية وإلباســـها حلة جديـــدة تنطلـــق لمعالجة ما 
هو مســـكوت عنه من قضايا بحيث تكســـر الصورة المألوفة لخطاب 

الواقعية.
وأشـــار إلـــى أنه من غيـــر الصائب الحكـــم على جميع هـــذه التجارب 
بأنهـــا ضعيفـــة أو غير ذلك، فهناك تجـــارب روائية تمكنت من تثبيت 

حضورها”مع التحفظ على ذكر األسماء”..
وذكـــر أن معيـــار الجـــودة محكـــوم بالخبـــرة والمران واالســـتمرارية، 
فالكتابة نحت متواصل حتى الرمق األخير بالنسبة للكاتب وهؤالء 
الذيـــن يلمـــع نجمهم بكتاب وحيد ثـــم يغادرون بصمـــت، ينتهي بهم 

المطاف في حفرة النسيان الزمني.
ويرى المؤذن أن جودة الكتابة ال يمكن اإلمساك بها أو القفز السريع 
من على عــــتبات الســـلم وحرق المراحل الســـريع كما يحصل، مشيرًا 

إلى أن بعض الشـــباب يســـتعجلون الهرولة نحو عوالم الرواية وهم 
لم يخوضوا تدريبهم االســـتباقي األول في عالم القصة القصيرة، 

لهـــذا وجدت بعض الروايات كما لو كانت وجبات أدبية فقيرة 
فـــي مكوناتها، صلبها هـــــش وغادرت العـــش بينما أجنحتها 

لم تشـــتد وال طاقة لها على التحليق في الساحة الثقافية 
المحليـــة أو العربيـــة، فتحاصرهـــا ســـهام االنتقـــاد وربما 
يكـــون هذا فخًا مؤذيًا لها أو ينهي مســـيرتها في أصعب 

األحوال.
ا يتمتـــع بالصدق  ا شـــبابيًّ ويؤكـــد أن هنـــاك خطاًبـــا روائيًّ
واإلبداعــــية وهذا ما يبشـــر بالخير في الساحة الثقافية 

البحرينيـــة، وهنـــاك نمـــاذج حاضرة واجتهـــدت في صقل 
خبرتهـــا كأعمـــال )عبـــد العزيـــز الموســـوي، فتحيـــة ناصـــر، 

شـــيماء الوطنـــي، ناجـــي جمعة، عيســـى مبـــارك(، إلـــى جانب 
أســـماء أخرى من مراحـــل عمرية أكبر تعمل على إثراء المشـــهد 

الثقافي واألدبي في مملكة البحرين.
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تطبيـــق “تيـــك تـــوك” أصبـــح أحـــد روافـــد اإلنتـــاج الكتابـــي والروائـــي الشـــبابي
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الرواية البحرينية ورواد الواقعية
شهدت الرواية البحرينية قفزة كبيرة بعد العام 2010  بواقع 224 رواية من إجمالي اإلصدارات 

الروائية للكتاب البحرينيين منذ العام 1980 والبالغة 276 رواية تم توثيقها.

تعني الموضوعية، وتصوير الحياة الواقعية تصويًرا 
فوتوغرافًيا بعيًدا كّل البعد عن عناصر الخيال والتشويق 
والمجاز، وبذلك تكون الواقعية فيها موضوعية صارمة، 

تمنع تسرب أّي عاطفة للكاتب، إنما تسّلط اهتمامها 
على حياة الشعوب والمجتمعات كما هي وبنظرة 

موضوعية بعيدة عن االنطباعات الذاتية.

انفوجرافيك إعداد: أسامة الماجد المصادر:- إدارة وسائل اإلعالم بوزارة شؤون اإلعالم     - تاريخ السرد وفنونه في البحرين )فهد حسين(
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موضوعات الرواية البحرينية
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“طلبات” تنظم وجبة إفطار لإلعالميين بحضور المدير التنفيذي

أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي بأغسطس

اســـتضافت أخيرًا “طلبات”، الشـــركة 
التقنيـــة الرائدة محليـــًا وإقليميًا في 
والتجـــارة  الطعـــام  توصيـــل  قطـــاع 
الســـريعة، عـــددًا من ممثلـــي الجهات 
اإلعالميـــة البحرينية بحضور المدير 
عقيـــل  مؤيـــد  للشـــركة  التنفيـــذي 
ومديـــرة دائرة االتصـــاالت العالقات 
الحكومية والمســـؤولية االجتماعية 
بالشـــركة فاطمـــة البســـتكي؛ لتنـــاول 
وجبـــة اإلفطـــار فـــي مطعـــم نصيـــف 

بمجمع السيف في المنامة.

العالميـــة  األســـعار  مؤشـــر  انخفـــض 
أغســـطس  فـــي  الغذائيـــة  للســـلع 
الماضي للشهر الخامس على التوالي 
مع هبوط أســـعار أغلب الســـلع، وفق 
تقرير صدر أمس الجمعة عن منظمة 
األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة 

)فاو(.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األغذية 138 نقطة 
في أغسطس، بانخفاض نسبته 1.9 

% عن يوليو.
يتتّبـــع  الـــذي  المؤشـــر  يـــزال  ومـــا 
األســـعار  فـــي  الشـــهرية  التغّيـــرات 
الدوليـــة لســـلة مـــن الســـلع الغذائيـــة 
األكثـــر تـــداوالً، أعلى بنســـبة 7.9 % 

من قيمته قبل عام.
وانخفـــض مؤشـــر منظمـــة األغذيـــة 
والزراعة ألسعار الحبوب بنسبة 1.4 

% عن الشـــهر السابق، وهذا التراجع 
مدفـــوع بانخفاض األســـعار الدولية 
للقمـــح بنســـبة 5.1 %، ممـــا يعكـــس 

عـــات اإلنتـــاج فـــي  تحســـًنا فـــي توقُّ
أميركا الشـــمالية واالتحاد الروســـي، 
عمليـــات  اســـتئناف  عـــن  فضـــالً 
التصديـــر مـــن موانئ البحر األســـود 

في أوكرانيا.
فـــي  ثابتـــة  األرز  أســـعار  وظّلـــت 
بينمـــا  الشـــهر،  خـــالل  المتوســـط 
الخشـــنة  الحبـــوب  أســـعار  ارتفعـــت 
إذ   ،% 0.2 بلغـــت  بنســـبة هامشـــية 
تـــم تعويـــض ارتفـــاع أســـعار الـــذرة 
العالمية الناجم عن األحوال الجوية 
الحـــارة والجافة المحيطـــة بزراعتها 
فـــي االتحـــاد األوروبـــي والواليـــات 
بانخفـــاض  األميركيـــة،  المتحـــدة 

أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

مؤشر البحرين العام يقفز 1.1 % في أسبوع

أسهم “ألبا” تتصدر تداوالت البورصة بنسبة 74.5 %
قفـــز مؤشـــر البحرين العـــام بنســـبة 1.15 % في 
بورصـــة  لتغلـــق  الماضـــي؛  األســـبوع  تـــداوالت 
البحريـــن عند مســـتوى 1,922.69 نقطة، مقارنة 

مع 1,900.76 نقطة قبل أسبوعين. 
بورصـــة  فـــي  المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  بلغـــت 
البحريـــن خـــالل األســـبوع الماضـــي 12 مليونـــا 
و468 ألفـــا و564 ســـهما بقيمـــة إجمالية قدرها 6 
مالييـــن و633 ألفـــا و94 دينارا، نفذها الوســـطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 334 صفقة.
وتـــداول المســـتثمرون خـــالل األســـبوع الماضي 
أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، 
فـــي حيـــن انخفضـــت أســـعار أســـهم 4 شـــركات، 
إقفالهـــا  بأســـعار  الشـــركات  باقـــي  واحتفظـــت 

السابق.
تعامـــالت  فـــي  األول  المركـــز  علـــى  واســـتحوذ 

األســـبوع الماضي قطاع المواد األساسية، حيث 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 4 ماليين و943 ألفا 
و421 دينارا أو ما نســـبته 74.53 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ماليين 
و681 ألفا و260 سهما، تم تنفيذها من خالل 99 

صفقة.
أمـــا المرتبة الثانية، فقـــد كانت من نصيب قطاع 
المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليون 
و345 ألفـــا و245 دينـــارا بنســـبة 20.28 % مـــن 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة فـــي البورصة 
وبكمية قدرها 6 ماليين و547 ألفا و952 ســـهما، 

تم تنفيذها من خالل 152 صفقة.
أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت شـــركة 
ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول من حيث 

القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 4 ماليين و943 ألفا 
و421 دينارا وبنسبة 74.53 % من قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 4 مالييـــن و681 ألفا 

و260 سهما، تم تنفيذها من خالل 99 صفقة.
وجـــاء في المركـــز الثاني بنـــك البحرين الوطني 
بقيمة قدرها 446 ألفا و122 دينارا وبنسبة 6.73 
% مـــن قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 
705 آالف و691 سهما، تم تنفيذها من خالل 28 

صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم المتداولة 
مليـــون و326 ألفـــا و619 دينـــارا، فـــي حين كان 
المتداولـــة  األســـهم  لكميـــة  اليومـــي  المتوســـط 
مليونيـــن و493 ألفـــا و713 ســـهما، أما متوســـط 
عدد الصفقات خالل األســـبوع الماضي، فبلغ 67 

صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
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اإلقفال السابق
 25 أغسطس 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,922.691,900.7621.931.15مؤشر البحرين العام

683.27674.838.441.25مؤشر البحرين اإلسالمي

الشركات األكثر  تداواًل من حيث القيمة
بقية الشركات

74.53%

6.73%6.60%2.39%2.38%7.37%
4,943,420.870

438,082.910

158,528.990

158,032.670

446,121.790

488,906.920

فرشة البحريني بعد الجائحة
أتجول في شوارع البحرين، أرى رجاالً وشباًبا يكدحون لكسب 
لقمة عيشـــة بشرف، يجلسون في أماكن عامة خلف “أرزاقهم”، 
ثالجة ســـمك، أو مكسرات، أو ألبســـة وألعاب أطفال، أو طاولة 
عليها تمر وحب شمســـي وخس وكنار وبســـكويت. إنهم قدوة 

لنا في الكد والجهد والسعي خلف الرزق الحالل.
لكن ما يحزنني هو أنهم ال يكادون يفعلون شـــيًئا ســـوى انتظار 
الزبـــون. الـــرزق على هللا، وهذا صحيح، لكن الســـعي والمبادرة 
واالبتكار أمور مطلوبة بل مفروضة أيضا. وأرى أن من واجبي 
ومـــن واجـــب كل رائد أعمـــال يملك معلومة أو مهـــارة أن يقدم 

ألخوتنا هؤالء يد المساعدة.
ال يكفـــي أن تزيـــل بســـطة أو فرشـــة األجنبـــي، بـــل أن تقـــدم 
العـــون لبســـطة وفرشـــة البحرينـــي، فالزبون، بحرينـــي كان أو 
غيـــر بحرينـــي، يبحـــث فـــي نهاية المطـــاف عـــن مصلحته، عن 
البضاعـــة األجـــود بالســـعر األقـــل، ويتأثـــر بأســـاليب العـــرض 
والجـــذب والدعاية، وال نســـتطيع فقط االعتمـــاد على العاطفة 
والنخوة والحمية عبر المناشـــدة بالشـــراء مـــن البحريني فقط 

ألنه بحريني.
وزارة التجارة بادرت للعمل على تأسيس قطاع عربات الطعام 
المتنقلـــة المحصـــورة بالبحرينييـــن، وشـــهدنا فـــي بدايـــة األمر 
ازدهـــاًرا لهـــذا القطـــاع، وانتشـــرت العربـــات في كل مـــكان في 
البحريـــن تقريًبـــا، لكن ما لبث أن انحســـرت الموجـــة إال وأغلق 
كثير مـــن رواد األعمال البحرينيين أصحـــاب تلك العربات. وال 
شـــك أن إجراء دراســـة علميـــة موضوعية ألســـباب عدم نجاح 
هـــذه المبادرة بالشـــكل المطلوب ســـتقودنا إلـــى معرفة مكامن 
الخلل، ومعالجتها في كل المبادرات المشابهة، حالًيا ومستقبالً.
وفـــي الواقع إن طبيعـــة األعمال في العالـــم اختلفت كثيًرا عما 
كانـــت عليـــه قبـــل الجائحة بســـبب اختالف أنماط االســـتهالك، 
وهذا ما جعل الســـوق حالًيا أكثر تنافســـية من أي وقت مضى، 
وليس من الممكن استخدام الطرق التقليدية القديمة للمنافسة 

في المرحلة القادمة.
في البداية إذا ما أرادت المؤسسات التجارية بمختلف أنواعها 
المنافســـة فيجب عليها إعادة التفكير في األســـاليب التقليدية 
وإعـــادة تصميـــم النمـــاذج القديمـــة لتالئـــم التغييـــر في ســـلوك 
المســـتهلك، فعلـــى ســـبيل المثال فـــي التدريب ســـابًقا كان من 
المقبول للمتدربين حضور ســـاعات طويلة للدورات التدريبية، 
لكـــن اليـــوم أصبـــح الكثيـــر مـــن المتدربيـــن يفضلـــون التدريب 
اإللكترونـــي، وال نقصـــد هنا الطرق التقليديـــة اإللكترونية مثل 
المحاضـــرات المقدمـــة مباشـــرة فـــي برنامـــج زووم وغيرهـــا، 
المتـــدرب حالًيـــا يفضل الـــدورات المســـجلة بمقاطـــع ال تتعدى 
العشـــرين دقيقـــة علـــى غـــرار الفيديوهـــات الموجـــودة علـــى 
اليوتيـــوب والتي يقضـــي الكثير معظم أوقـــات فراغهم عليها، 
فليس من المنطقي اليوم اســـتخدام أســـاليب تدريبية تخالف 
نمط حياة المســـتهلك وإرغامه على تغيير عاداته وطرق تقبله 
للمعلومـــة، فعلى معاهد التدريب ومقدمي الخدمات التدريبية 
إعـــادة تصميـــم خدماتهـــم التدريبيـــة وأســـاليب التدريـــب بمـــا 
يتناســـب مـــع المرحلـــة القادمـــة أو ســـيواجهون خطـــر عـــزوف 

المتدربين عن مؤسساتهم.
من ناحية أخرى، يجب التركيز على العالمات التجارية بشـــكل 
أعمـــق، يســـتثمر رواد األعمـــال التقليديون القليل مـــن التفكير 
والمـــوارد فـــي بناء عالمـــة تجاريـــة تتواصل مع المســـتهلكين، 
وهـــذا النقص فـــي التخطيط االســـتراتيجي يخلق فقط عالمة 
تجاريـــة عامة ليس لها شـــخصية فـــي نظر المســـتهلكين، ففي 
سوق مزدحم وتنافســـي بشكل متزايد، يعني هذا االفتقار إلى 
التمايـــز أن هـــذه الشـــركات تفتقـــر إلـــى الميزة التنافســـية التي 
تأتـــي من بنـــاء عالمة تجارية بشـــكل اســـتباقي واهتمام بقيم 
واضحـــة تتناســـب مـــع الســـوق المســـتهدفة، في نفـــس الوقت 
يجـــب علـــى رواد األعمال اختبـــار ابتكارات جديـــدة مع القدرة 
علـــى تحمـــل األخطـــاء والتعلـــم منهـــا، فنظـــًرا الحتمـــال فشـــل 
االبتـــكارات، فـــإن عـــدم التســـامح مع الفشـــل داخل المؤسســـة 
يمكـــن أن يعيق التفكير االبتكاري الذي يســـاعد الشـــركات على 
التميز عن منافسيها، عجلة ديمنج “خطط، نفذ، تحقق، صحح” 
هـــي منهجيـــة وممارســـة تتبناهـــا على نطاق واســـع الشـــركات 
التي تركز على المســـتهلك مثل تجـــار التجزئة والبنوك الختبار 
األفـــكار والحلول الجديدة، ومفتاح النجـــاح في هذا النهج هو 

خلق ثقافة التجريب وبيئة تعزز الشجاعة وتدعم الجرأة.

نصيحة لرواد األعمال

سواء كنت قد عبرت مرحلة الجائحة بنجاح أو محّمالً بالديون 
والخســـائر، المرحلة القادمة تحتاج منك الكثير من المحاوالت 
المبتكرة والوصول ألساليب وابتكارات تناسب طبيعة التغيير 
الذي نشـــهده اليوم، الفرص القادمة ســـتكون كبيـــرة جًدا لكنها 
تحتـــاج لرواد أعمال لديهـــم قدرة كبيرة على االبتكار باإلضافة 

للمرونة العالية وتقبل التغيير.

خليل القاهري
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ال يمكن فصل 
اإلدارة البيئية 

عن الجانب 
االقتصادي 
للمشروعات 

بسبب التلوث 
البيئي وكلفته 

االقتصادية

أكد الخبير البيئي كريم راشــد أن البعد البيئي أصبح أحد المتطلبات 
الرئيســة لالســتثمار االقتصــادي العالمــي، وهــذا ينعكــس تماًمــا علــى 
التشــريعات البيئيــة علــى المســتوى المحلــي، مؤكًدا أن قانــون البيئة 
شامل وفيه من الصرامة لوقف التدهور البيئي. باإلضافة إلى التزام 

المملكة باالتفاقيات البيئية الدولية.
وأضــاف فــي مقابلة مع “البالد” بشــأن اآلثار البيئية على الحياة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، إن الســعي نحــو الطاقــة المتجددة 
ليــس مجانــا، هنــاك حاجــة للبنيــة التحتيــة وتغييــر التقنيــات 
واســتخدام تقنيات جديدة وغيرها، حيث إن تدشــين السيارة 

الكهربائيــة يحتــاج بنيــة تحتيــة لبناء محطــات كهربائيــة لتزويد 
السيارات بالكهرباء، وانعكاس ذلك على سوق المحروقات وربما 
يــؤدي إلــى غلــق بعــض محطات الوقــود أو قد يكــون هناك فرض 
ضرائــب عليهــا كونها مصدًرا من مصادر تلوث الهواء. وفيما يلي 

نص الحوار:

حسن عبدالنبي

ضخمة واستثمارات  تحتية  لبنية  ويحتاج  بالمجان  يكون  لن  المتجددة  الطاقة  نحو  السعي 
ما هي عالقة االقتصاد بالبيئة؟ «

منـــذ المؤتمـــر األول المعنـــي بالبيئـــة عـــام 
1972، بـــدأ االهتمـــام بالبيئـــة واالقتصـــاد 
القطـــاع  فـــي  باألخـــص  بينهمـــا  والعالقـــة 
الصناعي، وتجّلى ذلك في مفهوم التنمية 
المستدامة، ونتيجة لذلك تم التركيز على 
اقتصاديـــات إدارة البيئـــة، وتقويـــم األثـــر 
والجديـــدة  القائمـــة  للمشـــروعات  البيئـــي 
يعتبـــر إحـــدى األدوات المهمـــة التـــي يتـــم 
تطبيقهـــا للحد من تأثير تلك المشـــروعات 
على البيئـــة، وهنا تترتب تكلفة اقتصادية 

إضافية على المشروع.
وعليـــه، ال يمكـــن فصـــل اإلدارة البيئية 
عن الجانـــب االقتصادي للمشـــروعات، 
والكلفـــة  البيئـــي  التلـــوث  بســـبب 
االقتصاديـــة المترتبـــة عليـــه. لـــذا، فإن 
تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة مرتبـــط 

بالتنمية المستدامة.
بمفهوم أبســـط، عالقـــة البيئـــة واالقتصاد 
تبادليـــة، فالبيئـــة مصـــدر اإلمـــداد للموارد 
عمليـــات  وبعـــد  لالقتصـــاد،  الطبيعيـــة 
اإلنتـــاج والتشـــغيل تتحول إلـــى منتجات 
لالستهالك، بجانب ذلك مخلفات وتأثيرات 

على البيئية كتلوث الهواء والماء.

ما األثر المتوقع من تطور التشريعات  «
واالشتراطات البيئية على الحياة 

االقتصادية؟ وهنا نتحدث عن تمويل 
البنوك للمصانع وقدرة المصانع 

على تصدير إنتاجهم للخارج في ظل 
وجود اشتراطات حازمة؟

نشـــير هنـــا إلـــى إجـــراءات البنـــك الدولـــي 
فـــي  حيـــث  للمشـــروعات،  ممـــول  كأكبـــر 
أكتوبـــر 2018 دشـــن إطـــار العمـــل البيئـــي 
واالجتماعـــي، وهـــذا ينطبـــق علـــى جميـــع 
المشـــروعات الممولـــة، وهـــذا اإلطـــار يركز 
علـــى مجاالت عديـــدة منهـــا التخفيف من 
آثـــار تغير المنـــاخ والتكيف معـــه، والتنوع 
البيولوجـــي، وصحة المجتمعـــات المحلية 
وســـالمتها. كما يعزز التـــزام البنك الدولي 
مـــن خـــالل عشـــرة  المســـتدامة  بالتنميـــة 
معايير بيئية واجتماعية )معمقة وشاملة( 
مصممـــة لمســـاندة إدارة المخاطـــر البيئية 
واالجتماعيـــة للمقترضيـــن. وعليـــه، نـــرى 
بـــأن البعـــد البيئـــي أصبح أحـــد المتطلبات 
الرئيســـة لالســـتثمار االقتصـــادي العالمي، 
التشـــريعات  علـــى  تمامـــا  ينعكـــس  وهـــذا 
البيئية على المســـتوى المحلي، ونشير هنا 
إلى قانون البيئة المحدث، حيث إنه شامل 
وفيه مـــن الصرامة لوقف التدهور البيئي. 
باإلضافـــة إلى االتفاقيـــات البيئية الدولية 
المعنيـــة بالمـــواد الكيميائيـــة والمخلفـــات 
الخطرة التي تعتبر إطار قانوني ملزم بين 
الدول، فعندما يتم حظر مادة كيميائية، ال 
تستطيع أي دولة تصديرها أو استيرادها، 
يعنـــي هنـــاك تأثير اقتصادي علـــى المصنع 

الذي يقوم بإنتاجها.
أو  الجديـــدة  المشـــاريع  فـــي  آخـــر،  مثـــال 
التوســـعات فـــي المشـــاريع القائمـــة هنـــاك 
يتحملهـــا  إضافيـــة  اقتصاديـــة  تكاليـــف 
اآلثـــار  معالجـــة  تتضمـــن  المشـــروع 

علـــى  للمشـــروع  والبيئيـــة  االجتماعيـــة 
األفراد والبيئة، على سبيل المثال األضرار 
الصحيـــة الناتجة عن التلـــوث، تلوث الماء 
والهـــواء، الضوضـــاء، واإلضـــرار بالحيـــاة 
الفطريـــة )النباتية والحيوانيـــة(، باإلضافة 

إلى كلفة استهالك الطاقة والماء.

كيف تقرأ مبادرة البحرين بالوصول  «
للحياد الكربوني الصفري بحلول 

2060؟

يأتي انضمام البحريـــن إلى مبادرة الحياد 
الصفري في ســـياق المســـؤولية المشتركة 
مـــع المجتمع الدولي، ألن تغير المناخ تحٍد 
عالمـــي يتطلـــب التعـــاون علـــى المســـتوى 
العالمي في تحقيق التنمية المستدامة من 
خالل التوسع في مشاريع تنمية االقتصاد 
الدائـــري مـــع الحفـــاظ علـــى إبقـــاء درجـــة 

حرارة األرض دون 1.5 درجة مئوية.
كما يشـــكل القطـــاع الصناعي في البحرين 
أحـــد األعمدة الرئيســـة لالقتصاد، واتضح 
ذلـــك فـــي االســـتراتيجية الصناعيـــة التي 
تـــم تدشـــينها مؤخـــرا بالتناغـــم مـــع إطـــار 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 التـــي 
تهدف إلى تخفيـــض االنبعاثات من خالل 
وضع النمو النظيف واألخضر والمســـتدام 
كمرتكزات رئيســـية فيها. وفي هذا الشأن، 
ســـتتبنى البحرين اقتصاًدا دائرًيا للكربون 
مدعوًمـــا بخطـــط تحييـــد مختلفة تشـــمل 
على سبيل المثال ال الحصر تقنية احتجاز 

الكربون والتشجير.
وتـــم تأكيد ذلـــك في ســـياق كلمة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
التـــي ألقاهـــا ســـموه في المؤتمر الســـادس 
والعشـــرين لألطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمم 
المتحـــدة اإلطارية بشـــأن التغيـــر المناخي 
)COP26( الـــذي أقيم في مدينة غالســـكو 
فـــي المملكـــة المتحدة، حيث أعلن ســـموه 

عن التـــزام مملكـــة البحريـــن للوصول إلى 
الحيـــاد الصفـــري بحلـــول عـــام 2060، من 
خـــالل مجموعـــة مـــن األهـــداف المرحلية 
والقصيـــرة المـــدى لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 
الكبير، ومن األهـــداف المرحلية هو تقليل 
االنبعاثات الكربونية بنسبة 30 % بحلول 
عـــام 2035، وذلـــك مـــن خـــالل العمل على 
مبـــادرات إزالـــة الكربـــون واالســـتثمار في 
مبـــادرات تعزيز كفـــاءة الطاقة، ومضاعفة 
مصـــادر  حصـــة  لزيـــادة  الوطنـــي  الهـــدف 
الكلـــي  المزيـــج  فـــي  المتجـــددة  الطاقـــة 
للطاقـــة، وزيـــادة أشـــجار نبات القـــرم إلى 
ومضاعفـــة  الحالـــي،  العـــدد  أضعـــاف   4
عدد األشـــجار بشـــكل عـــام، باإلضافة إلى 
االســـتثمار المباشـــر فـــي تقنيـــات احتجاز 

الكربون.

تسعى حكومة مملكة البحرين  «
بشكل مكثف لالعتماد على الطاقة 

المتجددة بصورة تدريجية .... هل 
تعتقد أننا متأخرون مقارنة مع دول 

المنطقة؟ وما هي السبل التي 
يمكن للمواطنين العمل عليها من 

جانبهم والفائدة المرجوة على 
البيئة؟

ال أعتقـــد بأننـــا متأخـــرون في هذا الشـــأن، 
ألن البحريـــن بـــدأت االهتمام بمشـــروعات 
الطاقة النظيفة مـــع انضمامها كعضو دائم 
IRE� )للوكالـــة الدوليـــة للطاقة المتجـــددة 
NA( منـــذ تأسيســـها عـــام 2009، باإلضافة 
المســـتدامة  للطاقـــة  وحـــدة  إنشـــاء  إلـــى 
زيـــادة  فـــي  ســـاهمت  التـــي   ،2013 عـــام 
الوعـــي بمصـــادر الطاقـــة المتجـــددة التـــي 
تتميـــز بكونهـــا أقل كلفة وأكثـــر قدرة على 
التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في 
تلبية متطلبـــات التنمية، ومواكبة التحول 
العالمـــي لالســـتثمار فـــي مجـــاالت الطاقة 

البديلة.

كما أن تخصيص وزارة للتنمية المستدامة 
داللـــة على اهتمام المملكة بهذا الموضوع، 

وهناك مبادرات ومنها:
- المرســـوم الملكـــي رقـــم 87 فـــي أكتوبـــر 
2019 بإنشاء هيئة مختصة ُتعنى بمصادر 
الدائـــم  الطابـــع  ذات  الطبيعيـــة  الطاقـــة 

والمستمر.
-  اســـتراتيجية وطنيـــة تهـــدف إلـــى رفـــع 
كفـــاءة اســـتخدام أنظمة الطاقـــة، وتوفير 
مـــا يقدر بــــ 230 مليون دينـــار بحلول عام 

.2025
الســـتخدام  الوطنيـــة  الخطـــة  اعتمـــاد   -
الطاقـــات المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة عام 
2018، وقد تضمنت العديد من المبادرات، 
حيث تم وضع هدف وطني لالعتماد على 
الطاقـــة المتجددة بنســـبة 5 % من مصادر 
الطاقة بحلول 2025 وترتفع هذه النســـبة 

الى 10 % بحلول عام 2035.
أما بالنســـبة للمواطنين والمؤسسات، فقد 
بذلـــت الحكومـــة جهـــودًا كبيـــرة فـــي عدة 
مبـــادرات تهـــدف إلـــى اســـتخدام الطاقـــة 
معاييـــر  وإصـــدار  والمتجـــددة،  النظيفـــة 
والســـيارات  الكهربائيـــة  األجهـــزة  كفـــاءة 
بكافـــة أنواعهـــا، والموافقـــة علـــى األنظمة 
المتعلقـــة بالطاقة الشمســـية الموزعة على 
وبخاصـــة  والمنشـــآت،  المنـــازل  أســـطح 
الحكوميـــة التـــي دخلت حيـــز التنفيذ عام 
2018، كمـــا تم تشـــجيع العديد من األفراد 
والمؤسســـات على اســـتخدامها، والســـعي 
لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية 
100 ميغـــاوات، باإلضافة إلى إصدار دليل 
ومواصفـــات  الخضـــراء  البيـــوت  إنشـــاء 
اإلنارة، ودعم مشروع التبريد المركزي في 
خليـــج البحرين، وشـــهادات اعتماد أنظمة 
الطاقة المتجددة لقياس كفاءة التوظيف 
األمثـــل لمصـــادر الطاقـــة، والتعـــاون بيـــن 
“تمكيـــن” وهيئـــة الطاقة الجديـــدة لتأهيل 
ودعم المقاولين واالستشـــاريين العاملين 

فـــي تركيب أنظمـــة الطاقة الشمســـية في 
المنازل والمنشـــآت المختلفـــة، عالوة على 
استضافة المؤتمرات المتخصصة كمؤتمر 
الرابـــع الطاقـــة المتجـــددة الـــذي عقـــد في 

فبراير 2020.
وكذلـــك مشـــروع وكالـــة الزراعـــة والثروة 
الحيوانية لتشغيل ألواح الطاقة الشمسية 
فـــي مرافـــق محمياتهـــا الزراعيـــة وبيوتها 
البنايـــات  أصحـــاب  وتمكيـــن  الخضـــراء، 
مـــن امتالك مشـــروعات الطاقة الشمســـية 
الخاصة بهم، والتي من المؤمل أن تخفض 

إجمالي استهالك الكهرباء بمعدل 20 %.

المالحظ أن هنالك مشاريع ضخمة  «
ا في المنطقة ستعتمد على  جّدً
الطاقة المتجددة في تشغيلها، 

هل من المتوقع أن نشهد المزيد 
من الضرائب والرسوم وغيرها 

كاشتراطات بيئية؟ وما تأثير ذلك 
على الحياة االقتصادية؟ وما 

المطلوب منا في البحرين لتجاوز أي 
أثر مستقبلي من هذا النوع؟

خالل وبعد جائحـــة كورونا تغيرت الكثير 
الظـــروف وهنـــاك تأثيـــر كبيـــر علـــى  مـــن 
االقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع الضرائب. 
وهـــذا انعكس على جميع الجوانب البيئية 

واالجتماعية والمعيشية وغيرها.
وإن الســـعي نحـــو الطاقـــة المتجددة ليس 
مجانًا، هناك حاجة للبنية التحتية وتغيير 
جديـــدة  تقنيـــات  واســـتخدام  التقنيـــات 
وغيرها. مثال تدشـــين الســـيارة الكهربائية 
يحتاج بنية تحتية لبناء محطات كهربائية 
لتزويد السيارات بالكهرباء، وانعكاس ذلك 
علـــى ســـوق المحروقات وربما يـــؤدي إلى 
غلـــق بعض محطـــات الوقـــود أو قد يكون 
هنـــاك فـــرض ضرائب عليها كونهـــا مصدًرا 

من مصادر تلوث الهواء.
فـــي تغييـــر  ـــا  كمـــا أن هنـــاك ســـعًيا عالميًّ
احتســـاب المنتجـــات، مثـــال هنـــاك توجـــه 
)هـــو  االفتراضـــي  المـــاء  الحتســـاب 
مصطلح يســـتخدم لإلشـــارة إلـــى االنتقال 
الجريانـــي االفتراضي للماء ضمن البضائع 
االســـتهالكية والتي تنتقل عنـــد المتاجرة 
بهـــا من مـــكان إلى آخـــر( وهذا يرفـــع كلفة 
المنتـــج، ألن هناك ضرائب على اســـتخدام 

الماء في القطاع الصناعي.
كمـــا أن هناك توجًها لحســـاب تكلفة زيادة 
غـــاز ثاني أوكســـيد الكربون الذي يتســـبب 
فـــي التغيـــر المناخـــي، أيضـــًا تكلفـــة زيادة 
غـــازات الكلورفلـــور كربونات التي تســـبب 
تمـــزق طبقـــة األوزون. ونالحـــظ ارتفـــاع 
كلفـــة قطـــاع التبريـــد، واتضـــح ذلـــك فـــي 
بشـــكل  التبريـــد  غـــازات  أســـعار  ارتفـــاع 
كبيـــر وملحـــوظ، ممـــا يعنـــي أن التكاليـــف 
جميـــع  علـــى  ارتفـــاع  فـــي  االقتصاديـــة 
المستويات الوطني والعالمي، والتأثيرات 
البيئيـــة قطعًا لـــن تكون خارج الحســـابات 
إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  وهنـــا  االقتصاديـــة. 
التوعية المســـتمرة في ترشيد االستهالك، 
وطريقة التسوق، وتطبيق مبدأ االستهالك 
نتجنـــب  حتـــى  المســـتدامين،  واإلنتـــاج 

تطبيق الضريبة البيئية.

الزميل حسن عبدالنبي محاوراً البيئي راشد

ا للكربون مدعوًما بخطط تحييد متنوعة البحرين تتبنى اقتصاًدا دائريًّ

ـــات الرئيســـة لالســـتثمار االقتصـــادي العالمـــي ـــد المتطلب ـــح أح ـــي أصب البعـــد البيئ

التوعية المستمرة بترشيد االستهالك لتجنب تطبيق “الضريبة البيئية”.. البيئي راشد لـ“^”:

قانـــون البيئـــة شـــامل وفيـــه مـــن الصرامـــة لوقـــف التدهـــور البيئـــي
انضمام البحرين لمبادرة الحياد الصفري يدعم المسؤولية المشتركة مع المجتمع الدولي
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أعلنـــت مجموعـــة البركـــة )ش.م.ب( إعـــادة تعيين 
“سيكو” كصانع سوق ألسهمها العادية المدرجة في 
بورصة البحرين، ويأتي ذلك وفقا لموافقة مصرف 
البحرين المركزي الصادرة في 25 أغســـطس 2022 
وحســـب اعتمـــاد الجمعيـــة العامـــة العاديـــة، وذلك 

حسب ما ورد في إفصاح للمجموعة مؤخًرا.

ويســـمح االتفاق لـ “سيكو” بإمكانية إدارة 3 % من 
إجمالـــي أســـهم المجموعـــة الصـــادرة كحـــد أقصى 
ألنشـــطة صناعة الســـوق؛ بهـــدف تنشـــيط التداول 
وتعزيز الســـيولة على ســـهم “المجموعة” من خالل 
تعزيـــز عروض البيع والشـــراء في الســـوق وضمان 
انعـــكاس القيمـــة الســـوقية الحقيقيـــة على أســـهم 
المجموعة. والخطوة من شأنها تعزيز عروض البيع 

والشراء على أسهم البركة وزيادة نسبة السيولة.

مجموعة البركة تعيد تعيين “سيكو” صانع سوق

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.1

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.472

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.493

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.051

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.473

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.638

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

ــا فــي  أظهــرت أحــدث دراســة مقارنــة عالميــة إحــراز مملكــة البحريــن المرتبــة األولــى خليجيًّ
مجــال توافــر شــبكة الجيل الخامــس 5G، متفوقة على جميع دول مجلــس التعاون الخليجي 
بنســبة توافــر 34 %، تليهــا دولة الكويــت في المركز الثاني بنســبة 33.6 %، والمملكة العربية 
الســعودية فــي المركــز الثالــث بنســبة 28.2 %، تليهــا قطــر رابًعــا بنســبة 16.9 %، واإلمــارات 
العربية المتحدة خامًســا بنســبة 15.3 %، وأخيًرا في المركز الســادس ســلطنة عمان بنســبة 

 .% 13.9

وبحســـب الدراسة الصادرة عن أوبن سيجنال 
)Opensignal(، جـــاءت مملكـــة البحريـــن فـــي 
المرتبـــة الثانيـــة مناصفـــة مع قطر فـــي تجربة 
األلعـــاب عبـــر تقنية الجيل الخامـــس 5G على 
مســـتوى دول الخليـــج العربي، مســـجلة 69.6 
درجـــة علـــى مقيـــاس مكـــون مـــن 100 نقطة، 
لتتصـــدر اإلمارات العربية المتحدة برصيد 74 

درجة، وأتت الكويت رابًعا بـ 67.4 درجة. 
األلعـــاب  تجربـــة  تحـــدد  الدراســـة،  وبحســـب 
تجربـــة   )5G( الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــة  عبـــر 
األلعـــاب متعـــددة الالعبين فـــي الوقت الفعلي 
للمســـتخدمين المتصليـــن بتقنيـــة 5G، حيـــث 
تعكـــس األلعاب التي خضعـــت لالختبار أنواع 
األلعـــاب متعـــددة الالعبيـــن األكثر شـــيوًعا بما 
األمثلـــة  )تشـــمل   Battle Royale ذلـــك:  فـــي 
PUBG وFortnite(، وساحة المعركة الضخمة 
عبـــر اإلنترنت )ألعاب ســـاحة المعركة متعددة 
 ،)Arena of Valor الالعبين عبر اإلنترنت، مثل
باإلضافة إلى األلعاب الرياضية الشهيرة مثل: 

.Pro Evolution Soccer
وبينـــت الدراســـة أن تقنيـــة الجيـــل الخامـــس 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي   )5G(
أصبحت أهم تقنية لالتصال الالسلكي، حيث 
تعمـــل على تعزيـــز التجربة في جميع أســـواق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـتة، على 
الرغـــم مـــن وجـــود اختالفات كبيـــرة بين هذه 

الدول في تجربة الهاتف المحمول. 
وتقيـــس أوبـــن ســـيجنال )Opensignal( فـــي 
تقنيـــة  فـــي  المســـتخدمين  تجربـــة  تقريرهـــا 
مجلـــس  دول  فـــي   )5G( الخامـــس  الجيـــل 
التعـــاون الخليجي في عـــدة نواٍح مثل تجربة 
تدفق الفيديو عبـــر الهاتف المحمول، وتجربة 
الهاتـــف  علـــى  الالعبيـــن  متعـــددة  األلعـــاب 
الصوتيـــة،  التطبيقـــات  واتصـــال  المحمـــول، 
إلـــى قيـــاس  والتوافـــر، والســـرعة، باإلضافـــة 
التطـــور فـــي التجربة مقارنـــًة بخدمات الجيل 

الرابع األقدم.
وتتصـــدر اإلمارات العربية المتحدة تصنيفات 

دول مجلس التعاون الخليجي لسرعة التنزيل 
عبـــر تقنية الجيل الخامـــس )5G(، حيث حقق 
المســـتخدمون ســـرعات متوســـطة تصـــل إلى 
316.8 ميغابت في الثانية، متقّدمة على قطر 
البالغـــة 278.5 ميغابـــت في الثانيـــة، و263.4 

ميغابت في الثانية في الكويت. 
وتتصّدر األســـواق الثالثة نفسها قائمة سرعة 
 )5G( التنزيل عبر تقنية تقنية الجيل الخامس
من حيث معـــدل الذروة أيًضا، حيث ســـّجلت 
فـــي اإلمـــارات  الثانيـــة  فـــي  743.3 ميغابـــت 
العربية المتحدة، و713.4 ميغابت في الثانية 
فـــي قطـــر، و663.7 ميغابـــت فـــي الثانيـــة في 

الكويت. 
وكانـــت ســـرعة التنزيـــل عبـــر تقنيـــة الجيـــل 
الخامـــس )5G( مـــن حيث معدل الـــذروة تزيد 
عبـــر  التنزيـــل  ســـرعة  متوســـط  ضعـــف  عـــن 

تقنيـــة الجيل الخامـــس )5G( في جميع 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
الســـتة. في المملكة العربية السعودية 
وســـلطنة عمان، كان الفـــرق أقرب إلى 
ثالثة أضعاف الســـرعة، وكانت النسبة 
بين معدل ذروة تقنية الجيل الخامس 

)5G( ومتوسط السرعات 2.7 مرة.
كمـــا رأينـــا فـــي أحـــدث تقريـــر صـــادر 
ســـيجنال  أوبـــن   )Opensignal( مـــن 
والـــذي يضم قيـــاس أداء تقنية الجيل 
الخامـــس بنـــاًء علـــى المعيـــار العالمي، 
كانت نتائج سرعة التحميل عبر تقنية 
بكثيـــر  أبطـــأ   )5G( الخامـــس  الجيـــل 
من ســـرعة التنزيـــل عبر تقنيـــة الجيل 
الخامس )5G(. وكان متوسط سرعات 
التحميـــل عبـــر تقنية الجيـــل الخامس 

)5G( يقارب ُعشـــر سرعة متوسط سرعة 
الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــة  عبـــر  التنزيـــل 

)5G( للمســـتخدمين؛ ألن مصممـــي هذه 
 5G  اإلصـــدارات األوليـــة مـــن تقنيـــات

ركزوا على اتصال التنزيل.
تحتـــل الكويـــت المرتبـــة األولـــى فـــي 
الســـوق  وهـــي   ،5G فيديـــو  تجربـــة 

المســـتخدمون  فيهـــا  يتمتـــع  التـــي  الوحيـــدة 
بتجربـــة ممتـــازة )75 أو أعلـــى(. فـــي حين أن 
قائمـــة  تتصـــدر  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ســـرعة التنزيـــل عبـــر تقنيـــة الجيـــل الخامس 
)5G(، إال أن درجاتهـــا تتراجـــع خلـــف الكويت 
فـــي تجربـــة فيديـــو  5G بنتيجـــة 72.4 علـــى 
مقيـــاس مـــن 100 نقطة. ومع ذلـــك، في حين 
احتلت قطر المرتبة الثانية في سرعة التنزيل 
عبـــر تقنية الجيل الخامـــس )5G(، إذ انخفض 
تدفـــق الفيديـــو  فيهـــا عبـــر الهاتـــف المحمول 
بدرجة أكبر مع 68.6 نقطة. وبخالف الكويت، 
كانت جميع األســـواق الخمســـة األخرى تتمتع 
ا )75-65(؛ مما  بتجربـــة فيديو  5G جيدة جـــدًّ
يعني أن المستخدمين تمتعوا بأوقات تحميل 

سريعة بشكل عام، وتوقف عرضي فقط.
لـــم يكن هناك ســـوى اختـــالف يســـير أو قليل 
في تجربـــة التطبيق الصوتي 5G. يقيس هذا 
تجربة الخدمات الصوتية الفائقة 
باستخدام 

أمثلـــة تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول الشـــائعة 
 Facebookو  Skypeو  WhatsApp مثـــل: 
Messenger وFacetime. وقد تصدرت قطر 
الترتيب بنتيجة 80.6 على مقياس مكون من 
100 نقطة. بفارق 3.2 نقطة فقط بين أسواق 

دول مجلس التعاون الخليجي الست.  
كان هنـــاك اختـــالف كبيـــر في الســـرعات التي 
اختبرها المســـتخدمون عند اســـتخدام تقنية  
5G مقارنـــة بتقنيـــة 4G األقـــدم فـــي جميـــع 

األسواق الستة. 
كان متوســـط سرعة التنزيل عبر تقنية الجيل 
مـــرة.  بيـــن 8.6 و5.6  أســـرع   )5G( الخامـــس 
وبالمثـــل، هناك قفزة كبيـــرة في تجربة فيديو 
5G مـــع اتصـــال 5G الـــذي يعـــزز تجربة تدفق 
الفيديـــو عبر الهاتف المحمول بنســـبة تتراوح 
بيـــن 45 % و 24 %. تســـلط هذه االختالفات 
مســـاعدة  أهميـــة  علـــى  الضـــوء  الصارخـــة 
المســـتخدمين علـــى االتصال بشـــبكة 5G قدر 
اإلمكان؛ حتى يتمكنوا من االستمتاع بهذه 

التجربة األفضل.

ا في توافر الجيل الخامس بنسبة 34 % البحرين األولى خليجيًّ
5G حصدت المركز الثاني في تجربة األلعاب عبر تقنية

علي الفردان


