
جـــرى اتصال هاتفي أمس بين ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس روســـيا 

االتحادية الصديقة فالديمير بوتين.
وفي االتصال تم اســـتعراض العالقـــات الثنائية التاريخية 
و المتناميـــة بيـــن البلديـــن وبحـــث األوضـــاع والتطـــورات 
المســـتجدة علـــى الســـاحات اإلقليميـــة والدوليـــة وأعرب 
الجانبان عن االلتزام المتبادل بمتابعة العالقات الروســـية 
ومتبادلـــة  وبنـــاءة  تقليديـــة  وديـــة  بطريقـــة  البحرينيـــة 
المنفعة، مشـــيرين إلى النهج المتشـــابه بيـــن البلدين تجاه 

الجوانـــب الرئيســـة للوضـــع في الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا مؤكديـــن أهميـــة تكاتـــف جهـــود الجميـــع إلحالل 
الســـالم الدائـــم والشـــامل بما يضمـــن مصالح كافـــة الدول 

وأمنهم القومي.
كمـــا تنـــاول االتصـــال موضـــوع االلتزامـــات مـــع مجموعة 
OPEC+ وأهمية االستمرار في التنسيق وااللتزام بقرارات 
المجموعـــة وتـــم التوافق على تنســـيق الجهـــود كجزء من 
منظمة شـــنغهاي للتعاون في ضوء اإلجراءات التي بدأت 
فـــي القمـــة األخيرة في ســـمرقند للبحريـــن للحصول على 

وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكـــد جاللة الملـــك المعظـــم أهمية تفعيل قنـــوات الحوار 
والتفاوض والحلول السلمية، للوصول إلى السالم والنماء 

للجميع.
مـــن جانبـــه، أطلـــع فخامة الرئيس الروســـي علـــى التوقيع 
أمـــس علـــى المعاهـــدات الخاصـــة بانضمـــام جمهوريتـــي 
زابوروجـــي  منطقتـــي  وكذلـــك  ولوغانســـك،  دونيتســـك 
وخيرســـون إلى االتحـــاد الروســـي، مبديا اســـتعداد بالده 
الســـتئناف عمليـــة التفـــاوض شـــريطة أن تكـــون ســـلطات 
كييف مهتمة، مجددا الدعوة التي وجهت في وقت سابق 

رئيس روسيا االتحاديةجاللة الملك المعظمإلى جاللة الملك المعظم لزيارة روسيا االتحادية.

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ضم 4 مناطق 
أوكرانيـــة رســـمًيا إلـــى بـــالده، أال وهـــي دونيتســـك 
وخيرســـون،  زابوريجيـــا  إلـــى  إضافـــة  ولوغانســـك 

ا. مؤكًدا أن هذا القرار حسم نهائيًّ
ووعـــد بوتيـــن بإعادة إعمـــار تلك المدن، لكي يشـــعر 
تلـــك  ســـكان  أن  وأكـــد  واألمـــان.  بالســـالم  ســـكانها 

المناطق أضحوا مواطنين روًسا.
كمـــا أعلن فـــي الوقت عينه اســـتعداده لوقف القتال 

والتفاوض مع كييف.
فولوديميـــر  األوكرانـــي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
زيلينســـكي أمس انه لن يتفاوض مع روســـيا ما دام 
بوتين رئيًسا لها، وذلك بعيد طلب األخير من كييف 

وقف القتال.
مـــن جانبها، أعلنـــت الواليات المتحـــدة عن عقوبات 
“شـــديدة” ضد مســـؤولين روس وقطـــاع الدفاع في 
البـــالد ردا علـــى مـــا وصفـــه الرئيـــس األميركـــي جو 
بايدن بأنه إعالن روســـي قائم على “االحتيال” بضم 

4 مناطق أوكرانية.

فـــي أوروبـــا، بعـــد حجـــب شـــحنات الغـــاز كمـــا يقـــول 
األوروبيـــون - لمعاقبـــة الغـــرب علـــى فـــرض عقوبات 

علـــى روســـيا – أصبـــح ذلـــك بالنســـبة للشـــعوب هناك 
أشبه بإلقاء “قنبلة” في بعض أغنى البلدان على وجه 

األرض بحسب قولهم.
وشـــهدت الـــدول األكثر تضـــرًرا - بما في ذلـــك ألمانيا 

وبريطانيا وإيطاليا وهولندا - صفعات لدافعي أســـعار 
الفائـــدة مع زيادات ســـنوية تصل إلـــى 210 %، حتى 
مع تحذير المسؤولين والمحللين من احتمال التقنين 

وانقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

ا بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية رسميًّ

أوروبا تستعد لفصل الشتاء دون الغاز الروسي

واشنطن تعلن عقوبات جديدة “شديدة” على روسيا

عواصم - وكاالت

أكمل فريق عمل من الكوادر النسائية 
إلطـــالق  اســـتعداداته  “البـــالد”  فـــي 
حملـــة توعيـــة وتثقيـــف فـــي أكتوبـــر 
تحمل أيقونة “صورة الحياة”، كشـــعار 
لمضمونهـــا الـــذي يهدف إلى مســـاندة 
المصابـــات والمتعافيات من ســـرطان 
الثـــدي، وتهـــدف إلـــى تكثيف رســـائل 
المبكـــر  الفحـــص  بأهميـــة  التوعيـــة 
وطـــرق الوقايـــة مـــن اإلصابة بـــأورام 
الثـــدي.  وقالـــت مديـــر أول المبيعات 
دليلـــة  واالشـــتراكات  والتســـويق 
أرنـــاؤوط “إن الحملـــة تأتـــي تواصـــالً 

مع حملـــة الصحيفة التي أطلقتها في 
العاميـــن الماضييـــن بعنـــوان )أكتوبـــر 
الـــوردي(، مـــن خـــالل ملحـــق )أضواء( 
وملحـــق )صحتنا في البالد( وسلســـلة 

لقاءات )اليف إنستغرام(”.

ألزمـــت المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة السادســـة شـــركة مقـــاوالت 
شـــهيرة بدفـــع مبلغ 45 ألـــف دينار قيمـــة عقد مقاولـــة مبرم مع 

شركة أخرى.

“^ ” تطلق حملة لتشجيع فحص أورام الثدي

المحكمة تلزم شركة مقاوالت بدفع 45 ألف دينار
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الملك المعظم يستعرض مع الرئيس الروسي في اتصال هاتفي العالقات الثنائية

تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السالم
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محرر الشؤون المحلية

دليلة أرناؤوط
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

المعظـــم صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة قبـــرص 

نيكوس اناستاســـيادس بمناسبة ذكرى 
استقال باده. وأعرب جالته وسموه 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا  فـــي 
وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة 
الصديـــق  قبـــرص  جمهوريـــة  ولشـــعب 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.

اســـتعداًدا لشـــهر أكتوبر الذي يخصص، 
بأهميـــة  المكثفـــة  للتوعيـــة  عالميـــا، 
الثـــدي،  المبكـــر عـــن ســـرطان  الكشـــف 
يتعـــاون كل من مركـــز البحرين لألورام 
وأمانـــة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، فـــي 
تنظيم حملة وطنيـــة للتوعية بالمرض، 
وللتذكيـــر والتعريف بأســـبابه وأعراضه 
وســـبل عاجه، واحتماالت الشفاء منه 

متى ما تم رصده بشكل مبكر.
“مًعـــا  شـــعار  تحـــت  الحملـــة  وتنطلـــق 
نســـتطيع”، فـــي مجمع األفنيـــوز، يومي 
الخميـــس والجمعة، الســـادس والســـابع 
من شـــهر أكتوبر المقبل، بمشـــاركة عدد 
مـــن أفضـــل االستشـــاريين مـــن داخـــل 
النصـــح  لتقديـــم  البحريـــن،  وخـــارج 
واإلرشـــاد حـــول الوقايـــة مـــن ســـرطان 
الثـــدي، وضـــرورة إجـــراء الفحوصـــات 
الطبية والشـــخصية الدورية والمبكرة، 
التـــي مـــن شـــأنها أن تحمـــي المـــرأة من 
مضاعفاتـــه وتزيـــد مـــن نســـبة الشـــفاء 
بشـــكل عـــال.  كمـــا ســـتتضمن فعاليات 
هذا النشـــاط التعريف بمـــا يقدمه مركز 
البحريـــن لألورام من خدمـــات عاجية 
متقدمـــة. وتأتـــي الحملـــة فـــي ســـياق 

مـــا تقدمـــه الدولـــة مـــن خدمـــات طبية 
وصحيـــة التـــي تخضع ألرقـــى المعايير 
العالمية للمواطنين والمقيمين على حد 
ســـواء، والتي تركز كذلك على خدمات 
الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة للمـــرأة في 
وظروفهـــا  حياتهـــا  مراحـــل  مختلـــف 
الصحية، كفحص الدم والكشـــف المبكر 
والمزمنـــة  الخطيـــرة  األمـــراض  عـــن 

والتطعيمات ذات العاقة.
التوعويـــة  الحملـــة  أهـــداف  وترتبـــط 
“معـــا نســـتطيع” بمحـــور جـــودة الحياة 
ضمـــن الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 
البحرينيـــة، المعنـــي ببرامجـــه بتمكيـــن 
المـــرأة مـــن التمتـــع بحيـــاة صحيـــة في 
جميع مراحلها العمرية إلى جانب تعزيز 
سامتها النفســـية، لتكون قيمة مضافة 
وعنصـــًرا فاعـــًا ومبـــادًرا فـــي ســـامة 

المجتمع واستقراره.

بعث ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيـــس 
جمهوريـــة نيجيريـــا االتحاديـــة محمـــد 

بخاري بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعرب جالته وســـموه فـــي البرقيتين 
لـــه  وتمنياتهمـــا  تهانيهمـــا  أطيـــب  عـــن 
ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
جمهوريـــة نيجيريـــا االتحادية الصديق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ قبرص

“مًعا نستطيع” حملة للتوعية بسرطان الثدي

... وتهنئ نيجيريا
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البحـــــريــــــن تهنـــــئ الصيـــــــن
بعـــث ملك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشـــعبية  شي 
جين بينغ بمناسبة ذكرى العيد الوطني لباده.

وأعرب جالته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما 
وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 

الصين الشعبية الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئة مماثلـــة إلى  رئيـــس مجلس الدولة 

بجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

المنامة - بنا

“كفو” استهدف ترسيخ قيم المواطنة والوالء واالنتماء
شخصيات البرنامج تم اختيارها بعناية لتعبر عن نبض الشارع... بن دينه:

المكتـــب  علـــى  العـــام  المشـــرف  أكـــد 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  للخطـــة  التنفيـــذي 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء 
محمـــد  العميـــد  “بحريننـــا”  المواطنـــة 
بن دينـــه أن توجيهـــات ومتابعة وزير 
الداخليـــة رئيـــس لجنة متابعـــة تنفيذ 
الخطة الوطنية “بحريننا” الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
تقف وراء النجـــاح الكبير واإلنجازات 
الممتـــدة التـــي يحققها برنامـــج “كفو” 
التلفزيونـــي على الســـاحة المجتمعية 
واإلعاميـــة، وآخرهـــا فـــوز البرنامـــج 
بجائـــزة مرموقـــة بعد تحقيقـــه المركز 
األول عـــن فئة أفضل محتوى إعامي 
عربيـــا في منتدى االتصـــال الحكومي 
الـــذي أقيم فـــي إمارة الشـــارقة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
معربـــا عـــن تشـــرفه بإهداء هـــذا الفوز 
لوزيـــر الداخليـــة رئيس لجنـــة متابعة 
“بحريننـــا”؛  الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ 
تقديـــرا واعتـــزازا بدعمـــه ومســـاندته 

العمـــل  كافـــة مراحـــل  فـــي  للبرنامـــج 
وصوال إلى تحقيق هذا النجاح الباهر. 
وأعـــرب المشـــرف العام علـــى المكتب 
التنفيـــذي للخطـــة الوطنيـــة “بحريننا” 
عن شـــكره وتقديـــره للشـــراكة البناءة 
اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  جانـــب  مـــن 
وتلفزيـــون البحريـــن فـــي إنتـــاج وبث 
القطـــاع  بتعـــاون  مشـــيدا  البرنامـــج، 
 STC شـــركة  خـــال  مـــن  الخـــاص 
باعتبارها أحـــد رعاة البرنامج، ومثمنا 
النهـــج اإلبداعـــي الـــذي اتبعته شـــركة 
ســـتوديو ماســـتر التـــي قامـــت بإعداد 
وإخـــراج البرنامـــج، والفتا إلى أن هذا 
النجاح الوطنـــي يقدم نموذجا متميزا 
للشـــراكة المجتمعية المتميزة، وشكا 
متقدمـــا لإلنتـــاج البرامجـــي المتكامل 

في أركانه وأهدافه.
البرنامـــج،  شـــخصيات  أن  وأوضـــح 
والذي بثه تلفزيون البحرين على مدار 
موسمين في شهر رمضان المبارك، تم 
اختيارهـــا بعناية بحيـــث تكون معبرة 
عن نبض فئات واســـعة مـــن المجتمع، 

ومتشـــبعة بقيمـــه وعاداتـــه وتقاليده، 
منوها إلى أن برنامج “كفو” وكونه أحد 
مبادرات “بحريننا” اســـتهدف ترســـيخ 
قيم المواطنة والوالء واالنتماء وقيم 
الفخـــر واالعتـــزاز، فضـــا عـــن تعزيـــز 
ثقافة التقديـــر، العمل التطوعي وبناء 
المجتمـــع، التكافـــل والتضامن. ولذلك 
أن  البرنامـــج  شـــخصيات  اســـتحقت 
تكون سفراء لــ “بحريننا” في كثير من 

المحافل.

يذكـــر أن برنامج )كفو( أحد المبادرات 
التـــي تنفذهـــا وزارة شـــؤون اإلعـــام 
في إطـــار الخطة الوطنيـــة “بحريننا”، 
والتـــي تـــم إطاقها فـــي العـــام 2019 
والهويـــة،  للقيـــم  تأصيـــا  وتتضمـــن 
إلـــى  إضافـــة  البحرينيـــة،  والثوابـــت 
تحديد المســـؤولية المشـــتركة، حيث 
تشـــكل هـــــذه الموضوعـــات األســـاس 
الـــذي تنطلـــق منـــه “بحريننا” إلعـــــداد 
البرامــج والخطــط، واالســتراتيجيات 

في ضـوء المحاور الرئيسـة.
كما تقدم “بحريننا” نحو 107 مبادرات 
مختلفـــة تشـــمل 5 مســـارات أساســـية 
حمـــات  االنتمـــاء،  برامـــج  وهـــي: 
العاقـــات العامـــة، واإلعـــام، المناهج 
والمقـــررات، والتشـــريعات واألنظمـــة، 
باإلضافة إلى مؤشرات األداء الوطنــي 
التــي تهــدف إلى قياس التحوالت في 
توجهـــــات المواطنيـــن بشـــأن االنتماء 
الوطنـــي وقيـــم المواطنـــــة، وقيـــــاس 
مــدى فعاليــة هــذه المبــادرات وأثرهــا 

عــلى المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

محمد بن دينه

أكمل فريق عمل من الكوادر النسائية في 
صحيفـــة الباد اســـتعدادته إلطاق حملة 
توعية وتثقيف خال شـــهر أكتوبر تحمل 
أيقونة “صورة الحياة”، كشـــعار لمضمونها 
المصابـــات  مســـاندة  إلـــى  يهـــدف  الـــذي 
الثـــدي، كمـــا  والمتعافيـــات مـــن ســـرطان 
تهدف إلى تكثيف رسائل التوعية بأهمية 
الفحص المبكر وطرق الوقاية من اإلصابة 

بأورام الثدي.
وقالـــت مديـــر أول المبيعـــات والتســـويق 
واالشـــتركات دليلـــة ســـامي أرنـــاؤوط إن 
مـــع حملـــة  تأتـــي تواصـــًا  الحملـــة  هـــذه 
الصحيفـــة التـــي أطلقتهـــا خـــال العامين 

الماضييـــن بعنـــوان “أكتوبـــر الـــوردي” من 
خـــال ملحق أضواء وملحـــق صحتنا في 
الباد وسلســـلة لقاءات )اليف انســـتغرام(، 
مؤكـــدة أن شـــعار الحملة “صـــورة الحياة” 
يحمـــل في مضامينه وأبعاده التأكيد على 
أهميـــة الفحص المبكر للكشـــف عن أورام 
الثدي وهو ما يعرف بالتصوير اإلشـــعاعي 
“الماموغـــرام” الدقيـــق فـــي الكشـــف عـــن 
النمو غير الطبيعي ألنسجة الثدي، وفكرة 
الشـــعار تربط بيـــن عاداتنا في اســـتخدام 
وســـائل التواصل االجتماعـــي وتطبيقات 
مناحـــي  شـــتى  فـــي  الرقمـــي  التصويـــر 
حياتنـــا اليوميـــة، فيمـــا يمكـــن أن يكـــون 
الفحـــص بالتصوير االشـــعاعي جـــزًءا من 
ذلك النشـــاط بالنســـبة للمرأة ال ســـيما بعد 

ســـن األربعين، للتأكد من ســـامتها من أي 
أورام، وتعيش حياتها بشكل صحي آمن. 
ووفًقـــا للبيانـــات اإلحصائيـــة، فـــإن نســـبة 

اإلصابة بسرطان الثدي في البحرين تقدر 
بحوالـــي 35 % مـــن بيـــن أنـــواع األورام 
الســـرطانية التي تصاب بها النســـاء، فيما 

ال تتجـــاوز نســـبة اإلصابـــة بســـبب العامل 
الوراثـــي 20 %، وفي هـــذا الصدد، أعادت 
أرنـــاؤوط التأكيد علـــى أن إجراء الفحص 

المبكر واستمرار الفحص المنتظم هو أحد 
أهـــم أســـباب تجنـــب اإلصابة أو اإلســـراع 

في عاجها بعد التشخيص المبكر.
مـــن  أن مجموعـــة  أرنـــاؤوط  وأوضحـــت 
موظفـــات صحيفـــة “البـــاد” يشـــاركن في 
إليصـــال  مبتكـــرة  بأفـــكار  الحملـــة  هـــذه 
رســـائل توعية متنوعة من خال مختلف 
الوســـائط اإللكترونيـــة والورقيـــة، باعتبار 
أن شـــهر أكتوبر مناســـبة عالميـــة لتكثيف 
التوعيـــة وتأكيـــد أهميـــة الفحـــص الطبي 

للوقاية من اإلصابة.
للحملـــة،  الداعمـــة  الشـــركات  وشـــكرت 
وهـــي: نوغا، بابكو، جيبـــك، بناغاز، الهال 
اليف، شـــركة المعلم، بنفت، درة البحرين، 

سوليدرتي.

“صورة الحياة” تتنوع في زواياها خالل “أكتوبر الوردي”... وبدعم من شركات كبرى

“^” تطلق حملة توعية لتشجيع الفحص المبكر ألورام الثدي

من اليمين: زينب سوار، فاطمة قمبر، كوثر جاسم، صفية الحداد، جنات القصاب دليلة أرناؤوط

 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

التقـــى وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة، كاً من مســـاعد وزير الخارجية 
الشـــرق  لشـــؤون  باإلنابـــة  األمريكيـــة 
األدنـــى يائيـــل لمبـــرت، ونائـــب مســـاعد 
لشـــؤون  األمريكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
إســـرائيل وفلســـطين هادي عمـــر، وذلك 

بمناسبة زيارته الرسمية إلى واشنطن.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  السياســـية 
علـــى توطيد أواصر التعاون والشـــراكة 
االســـتراتيجية التاريخيـــة المتميزة مع 
الواليات المتحـــدة األمريكية، وتنميتها 
في مختلف المجـــاالت بما يعود بالخير 
والمنفعـــة علـــى كا البلديـــن والشـــعبين 

إلـــى جانـــب تنســـيق  الصديقيـــن، هـــذا 
وجهـــات النظر إزاء القضايا والتطورات 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
والســـلم  األمـــن  يعـــزز  بمـــا  المشـــترك، 

الدوليين.
وأشـــار الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد إلى 
التـــزام مملكة البحرين فـــي ظل الرؤية 
البـــاد  لملـــك  الحكيمـــة  الدبلوماســـية 
الُمعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 

بن عيســـى آل خليفة، بتعميق الشـــراكة 
الدولية في إحال الســـام واالســـتقرار 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، وإرســـاء 
الحـــوار والتعايـــش واالحتـــرام  دعائـــم 
المتبـــادل بيـــن جميـــع الـــدول، وتعزيـــز 
المكتســـبات التاريخيـــة التفاق الســـام 
آمنـــة  بيئـــة  توفيـــر  فـــي  اإلبراهيمـــي 
شـــعوب  لجميـــع  ومزدهـــرة  ومســـتقرة 

المنطقة.

عقـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، لـــدى زيارتـــه الرســـمية إلـــى 
العاصمة األمريكية واشـــنطن، اجتماعًا 
مـــع الرئيـــس التنفيـــذي للجنة الشـــؤون 
العامـــة األمريكيـــة اإلســـرائيلية )أيبـــاك( 
فـــي  المســـؤولين  وكبـــار  كـــور،  هـــاورد 
اللجنـــة، تم خاله اســـتعراض العاقات 
الودية الوطيدة بين البلدين الصديقين، 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والقضايـــا 

االهتمام المشترك.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية حـــرص مملكـــة البحرين في 
ظـــل النهـــج الدبلوماســـي لملـــك البـــاد 
الُمعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتوجهات الحكومة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، على ترسيخ 
التســـامح والتعايش السلمي بين األمم 
مبـــادئ  اتفـــاق  وتفعيـــل  والحضـــارات، 
إبراهيـــم، بمـــا يلبـــي تطلعـــات شـــعوب 
األمـــن،  فـــي  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

واالستقرار، والسام، واالزدهار.
من جانبهم، أشـــاد ُممثلو لجنة الشؤون 

العامـــة األمريكيـــة اإلســـرائيلية )أيبـــاك( 
بالسياســـة الخارجيـــة الحكيمـــة لمملكة 
البحريـــن، ومـــا تقدمـــه مـــن قيـــم وُمثل 
إنســـانية عليـــا ترســـخ مبـــادئ الســـام 
األديـــان  بيـــن  والمحبـــة  والتعايـــش 
والثقافات، متمنين للمملكة دوام األمن 

والتقدم واالزدهار.

لقاءات وكيل وزارة الخارجية في واشنطن

جانب من لقاء وكيل وزارة الخارجية مع أعضاء اللجنة

تعزيز المكتسبات التاريخية لالتفاق اإلبراهيمي ... عبداهلل بن أحمد:

التزام بحريني بتعميق الشراكة الدولية في إحالل السالم
“أيباك”: السياسة الخارجية للبحرين تتمتع بقيم إنسانية عليا

 رئيس جمهورية الصين الشعبيةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

محرر الشؤون المحلية



قالت األمانة العامة للتظلمات إنها تابعت 
اإللكترونية  المواقع  بعض  في  ُنشر  ما 
ــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ومــا  ــائـ ووسـ
أثارته بعض المنظمات المعنية بحقوق 
اإلنسان من ادعاءات بشأن حالة النزيل 
عبدالجليل المقداد والموجود في مركز 
جو،  بمنطقة  ــنــزالء  ال وتــأهــيــل  إصـــاح 
للتعدي  تعرضه  حــول  تمحورت  والتي 
األمن  قــوات  أعضاء  من  عــدد  قبل  من 
ــدم حــصــولــه عــلــى الــرعــايــة  ــ ــعـــام وعـ الـ
العاج  أو حصوله على  الكافية  الطبية 
الازم، فضاً عن االدعاء بتعرضه لسوء 
المعاملة من خال استخدام حافلة غير 
مركز  وإلـــى  مــن  تنقاته  أثــنــاء  مكيفة 

اإلصاح والتأهيل.
للتظلمات  ــعــامــة  ال ــة  ــانـ األمـ ــرت  ــاشـ وبـ
اآللية  وفــق  الــمــوضــوع  فــي  تحقيقاتها 
فريق  وتوجه  لديها،  المعتمدة  المهنية 
مركز  إلى  للتظلمات  العامة  األمانة  من 
الخميس  يــوم  الــنــزالء  وتأهيل  إصــاح 
ــجــاري،  ال  2022 سبتمبر   29 الــمــوافــق 

مقابلة  األمــانــة  محققي  أحـــد  ــاول  وحــ
إلى  االستماع  أجل  من  المذكور  النزيل 
إفادته ولكنه رفض مقابلة المحقق، في 
إدارة  من  مسؤولين  مقابلة  تمت  حين 
المركز واالستماع إلى إفادتهم، بجانب 
والمستندات  السجات  على  االطـــاع 
المكان  فــي  الــنــزيــل  تثبت حــركــة  الــتــي 
ــاء،  ــتــاريــخ الــمــشــار إلــيــهــا فــي االدعــ وال
ــى مــشــاهــدة تــســجــيــات  ــ بـــاإلضـــافـــة إل
الصلة  ذات  األمنية  المراقبة  كاميرات 

باالدعاءات المطروحة.
ما  للتظلمات  الــعــامــة  األمــانــة  وتــوضــح 

يلي:
أية  الجاري  العام  تتلقَّ طوال  لم  أنها   -
النزيل  من  مساعدة  طلبات  أو  شكاوى 
ســواًء  موضوعات  أيــة  بشأن  المذكور، 
كانت تتعلق بظروف وجوده في المكان 
المقدمة  الصحية  الرعاية  بمستوى  أو 

له.
عــدٍد  فــي  ُنــشــر  لما  ــة  األمــان استمعت   -
مــن مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي من 

للنزيل  مــنــســوبــة  صــوتــيــة  تــســجــيــات 
للوقوف على شكواه.

- قام أحد محققي األمانة باالطاع على 
الحافلة  لبيان  النزيل  سجات تحركات 
التي تم نقله بها في الفترة المشار إليها 
باالدعاءات، كما تم معاينة تلك الحافلة 
والتحقق  األمانة  محققي  أحد  بمعرفة 
وكذلك  وكفاءته  بها  مكيف  وجــود  من 
تم االطاع على كشف الصيانة الدورية 

الخاصة بهذه الحافلة.
 وخــلــصــت تــحــقــيــقــات األمـــانـــة الــعــامــة 

للتظلمات إلى النتائج اآلتية:
أوالً: فيما يتعلق بادعاء النزيل بتعرضه 

لاعتداء على سامة جسده:
حقيقة الواقعة تتمثل في رفض النزيل 
بعد  له  المحدد  الطبي  للموعد  التوجه 
المعالج  الطبيب  حضور  بعدم  إبــاغــه 
وعلى  محله،  حل  آخــر  طبيب  ووجــود 
إثـــر ذلـــك قـــام الــنــزيــل بــمــغــادرة حافلة 
أفــراد  باستفزاز  قــام  ذلــك  وأثناء  النقل 
قوات األمن الموجودين بالتلفظ عليهم 

باتخاذ  األفـــراد  قابله  مــا  وهــو  بالسب، 
بتقديم باغ ضد  القانونية  اإلجــراءات 
بالنيابة  حــالــيــًا  مــبــاشــرتــه  يــتــم  الــنــزيــل 

العامة.
المراقبة  كاميرات  تسجيات  وأثبتت 
عـــدم تــعــرض الــنــزيــل ألي اعـــتـــداء من 
ــعــام وهــو  قــبــل أعــضــاء قـــوات األمـــن ال
األمر الذى تبين من التسجيل الصوتي 
أقر خاله  الذى  نفسه  للنزيل  المنسوب 
ــداء جــســدي عليه  ــتـ ــعــدم حــــدوث اعـ ب
وإنــمــا محاولة اعــتــداء وهــو ادعـــاء لم 
تثبت صحته أيضًا من خال تسجيات 
ــود  ــدم وجـ ــن عــ الـــكـــامـــيـــرات، فـــضـــاً عـ
حال  النزيل  بصحبة  آخــريــن  نــزالء  أي 
حدوث الواقعة المدعى بها حتى يمكن 

سماع شهادتهم.
لسوء  الــنــزيــل  بتعرض  ــاء  االدعــ ثــانــيــًا: 
حافلة  اســتــخــدام  خــال  مــن  المعاملة 
غير مكيفة أثناء تنقاته من وإلى مركز 

اإلصاح والتأهيل:
السيارة  بمعاينة  األمــانــة  محققو  قــام 

المقصودة بحسب سجات نقل النزالء 
كــفــاءة  التحقق مــن  الــمــركــز، وتـــم  فــي 
االطــاع  تم  كما  بها،  الموجود  المكيف 
عــلــى ســجــات الــصــيــانــة الــخــاصــة بها 
ــود خلل  ــدم وجــ والــتــي تــثــبــت فــيــهــا عـ
بالمكيف خال الفترة السابقة، التي تم 
وجود النزيل المذكور بداخلها، ومن ثم 

فلم تثبت أيضًا صحة هذا االدعاء.
ثالثًا: ادعاءات سوء الرعاية الصحية:

التقارير  على  االطــاع  خــال  من  تبين 
الــشــؤون  إدارة  مـــن  ــواردة  ــ ــ الـ الــطــبــيــة 
الداخلية  بوزارة  واالجتماعية  الصحية 
الـــــــواردة  الــطــبــيــة  الـــمـــشـــاكـــل  ــل  كــ أن 
وأن  قد سبق  إليها،  المشار  باالدعاءات 
أبلغ بها النزيل األطباء المختصين وتم 
تشخيصها وحصل على مراجعات طبية 
المركز وبمؤسسات طبية  بشأنها داخل 
خــارجــيــة وتـــم وصـــف وصـــرف الــعــاج 
المناسب له، كما أن للنزيل المذكور عدة 
للمراجعة  المقبلة  الفترة  فــي  مواعيد 
مستشفيات  وفي  المركز  داخل  الطبية 

خارجية، وفي هذا اإلطار أيضًا تواصلت 
األمانة العامة للتظلمات مع إدارة مركز 
اإلصاح والتأهيل وبالتنسيق مع إدارة 
بــوزارة  واالجتماعية  الصحية  الشؤون 
موعد  حجز  بالفعل  تم  حيث  الداخلية 
طــبــي بــديــل فــي أقـــرب فــرصــة للنزيل 
ــذي لم  الــمــذكــور عــوضــًا عــن الــمــوعــد الـ

يذهب إليه بمحض إرادته.
ــعــامــة  ــة ال ــ ــان ــام، تــــود األمــ ــتـ ــخـ وفــــي الـ
الكريم  لجمهورها  تؤكد  أن  للتظلمات 
أن فلسفة عملها تنبع من الحرص على 
مصلحة المتظلمين أمامها وخاصة فئات 
والمحتجزين،  والمحبوسين  ــزالء  ــن ال
وهـــي تــبــذل جــهــدهــا مــن أجـــل تحقيق 
تسوية  على  والعمل  لــهــؤالء  اإلنــصــاف 
طلباتهم سواًء المعيشية أم الصحية أم 
عــام، وذلــك من خال  اإلنسانية بشكل 
المختصة  الجهات  المستمر مع  التعاون 
في وزارة الداخلية وغيرها من الوزرات 
األخرى ذات االختصاص في النظر في 

هذه الطلبات.
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بدر الحايكي

أوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي أن صندوق العمل )تمكين( سيتكفل بسداد 
رواتــب المحكوميــن المســتفيدين مــن برنامــج العقوبــات البديلــة الذين ســينخرطون بالعمل فــي القطاع 

الخاص ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف.
وذكر الدرازي في لقاء مع “البالد” أنه تمت االستفادة من بند في قانون العقوبات يعطي المحكوم الحق 
فــي التدريــب، بحيث يقضــي عقوبته في فترة التدريب، وعندما تنتهي فتــرة محكوميته وفترة التدريب 

يتجه للعمل في وظيفته وفي ذات الشركة التي تدرب فيها. وفيما يأتي نص الحوار:

كيف تعمل المؤسسة الوطنية  «
مع الجهات األخرى ذوي 

االختصاص؟

المؤسسة تعمل مع العديد من الجهات 
ــامــج الــعــقــوبــات  ــرن الــمــعــنــيــة بــشــأن ب
ــة، وتــــم عــمــل عــــدة دراســــات  ــبــديــل ال
النتائج  ناحية  مــن  التجربة  لتطوير 
وتم  عليه،  هــي  مما  أفــضــل  ولــتــكــون 
العقوبات  في  جديدة  آليات  إدخــال 
الــبــديــلــة بــرئــاســة الــمــؤســســة، وتــقــرر 
خصوصا  المحكومين  بعض  إدخـــال 
صغار السن في برامج تدريب؛ بسبب 
يملكون  ال  الــمــحــكــومــيــن  بــعــض  أن 
في  المحكوم  يدخل  وعندما  مهنة، 
في  يجعله  البديلة  العقوبات  برنامج 
دائرة البطالة، وأكثر الشركات ترفض 
سيرة  حــســن  بــشــهــادة  إال  توظيفهم 
وسلوك، وهذا األمر ال يمكن تحقيقه 
على اعتبار بأن المحكوم ال يزال في 

فترة العقوبة.

ما مستجدات تطبيق برامج  «
العقوبات البديلة؟ 

ــن االجـــتـــمـــاعـــات  ــد مــ ــديـ ــعـ عـــقـــدنـــا الـ
ــن الــجــهــات  ــدد مـ ــع عــ األســبــوعــيــة مـ
“تمكين”  و  العمل  وزارة  منها  المعنية 
الصناعة  ووزارة  الــداخــلــيــة  ووزارة 

وهي  جيدة  والمخرجات  والتجارة، 
ــال الــقــطــاع الــخــاص  ــارة عــن إدخــ عــب
ومن  البديلة،  العقوبات  برامج  ضمن 
ضمنها إدراج المحكومين في برنامج 
“التدريب من أجل التوظيف” بدل أن 
العام  القطاع  في  المحكومين  يعمل 
دون رواتب وال امتيازات، فإنه بذلك 
أصبح وفقا لهذا البرنامج يتمتع بعدة 

امتيازات.

وهل سيدفع التجار رواتب  «
المحكومين؟

ستتكفل  الــتــي  هـــي  “تــمــكــيــن”  ال... 
اعتبارهم  على  المحكومين  برواتب 
القانون  عليهم  وسيجري  متدربين، 
المواطنين  بقية  على  يــجــري  مثلما 
المسجلة رواتبهم في “تمكين” بنسبة 
70 % و 50 % وأخيرا 30 %، إذ تم 

االستفادة من بند في 
العقوبات  قانون 

يــــــــــعــــــــــطــــــــــي 
الـــــمـــــحـــــكـــــوم 
ــي  الـــــــحـــــــق فـ
ــب،  ــ ــ ــدري ــ ــ ــت ــ ــ ال
بــــــــحــــــــيــــــــث 
يــــــــقــــــــضــــــــي 
عــقــوبــتــه في 

فترة  تنتهي  وعندما  التدريب،  فترة 
يتجه  الــتــدريــب  وفــتــرة  محكوميته 
للعمل في وظيفته وفي ذات الشركة 

التي تدرب فيها.

وهل هناك استفادة للتاجر؟ «

ــأكــيــد؛ ألنــه  ــتــجــار بــكــل ت يــســتــفــيــد ال
ــلــشــركــة وكـــأنـــهـــا ضمت  ســيــحــســب ل
التجار  وبالتالي  بحرينيين،  موظفين 
رأوا بأن ذلك في مصلحتهم ووافقوا.

ولكن ماذا عن شهادة حسن  «
سيرة والسلوك؟

تم الموافقة على إصدار شهادة رديفة 
تسمى “عدم ممانعة”، بفضل من هللا 
وتــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود مــن وزارة 
الرسمية  الجهات  وجميع  الداخلية 

األخرى.

تجربة المملكة في قانون  «
العقوبات البديلة أثبتت جدارتها 

أمام البلدان وشهدنا ذلك 
في المؤتمر الذي نظمته 

المؤسسة مؤخرا، وهل هناك 
مساٍع أخرى تصب في 

صالح المحكوم؟

“رواد  برنامج  هــنــاك 
األعمال” وصدر قرار 
يعطى  حيث  بذلك، 
الـــمـــحـــكـــوم فــرصــة 
التدريب ليكون رائد 
فالمكانيكي  عــمــل، 
ــائــي  ــكــهــرب وال
الــــــــــــــــذي ال 

العمل  يريد 

تحت مظلة أحد يتم تدريبه، وبالتالي 
يقوم بافتتاح ورشته الخاصة، أو ما 
يناسبه من عمل، وفترة التدريب هي 
العقوبة  بها  يقضي  التي  الفترة  ذاتــه 

البديلة.

وهل تم تقييم التجربة؟ «

الــنــســخــة  وفـــــق  نـــعـــمـــل  اآلن  نـــحـــن 
التجريبية من البرنامج، حيث ضمت 
النسخة  وهـــذه  مــحــكــوم،   200 نــحــو 
التي  المشكات  لتحديد  التجريبية 
تــحــدث  أن  ــمــمــكــن  ال مـــن 
وتافيها  التطبيق  في 
وإصاحها في النسخ 
األخرى من البرنامج 
ــي ســتــحــمــل  ــ ــ ــت ــ ــ وال
وعلى  أكبر،  أعــدادا 
ســبــيــل الـــمـــثـــال ما 
بــدل  بــشــأن  يتعلق 
ــل وكـــيـــف  ــطــ ــعــ ــ ــت ــ ال
تــعــطــي  أن  يــمــكــن 
بدل  لمحكوم 

تعطل وكيف يتم تسجيله في هيئة 
محكوم،  وهــو  االجــتــمــاعــي  التأمين 
مراجعتها  يجب  ــور  األمـ تلك  ومــثــل 
ودراستها دارسة متأنية، وكل ذلك ال 
للمزيد  إلخضاعه  الطاولة  على  يــزال 
المعنية،  الجهات  مع  المناقشات  من 
ولكن هي اآلن في طور التنفيذ وفي 
تحديات  لنا  ستظهر  التنفيذ  مرحلة 

ومشكات أخرى.

وما آلية اختيار المحكومين ومن  «
الذي يختارهم؟

تحدد  ــتــي  ال هــي  الــداخــلــيــة  وزارة   
الــعــيــنــة الـــتـــي ســتــخــضــع لــلــبــرنــامــج، 
على  محكوم   200 الـ  عرض  ويجري 
التجار الختيار المناسب لطبيعة عمله 
وفـــق ضــوابــط واشــتــراطــات معينة 

تحفظ سرية المعلومات.

هل هذه البرامج تشمل جميع  «
المحكومين في مختلف 

القضايا؟

ــــة شـــرط انــتــهــاء نص  لــقــد تــم إزال
المدة من قانون العقوبات البديلة، 
اختاف  هناك  ليس  وبالتالي 
ــر،  بــيــن قــضــيــة مــحــكــوم وآخـ
ــروط  شـ مــســتــوفــيــا  دام  ــا  مـ
البديلة،  الــعــقــوبــات  قــانــون 
لـــاجـــراءات يقدم  ووفــقــا 
إلدراجــه  طلبا  المحكوم 
فـــي الــعــقــوبــات الــبــديــلــة 
وزارة  عــلــيــه  وتـــوافـــق 
والمؤسسة  الداخلية، 
تستقبل طلبات كثيرة 
لوزارة  ونقدمها  أيضا 
الداخلية للبت فيها.

“تمكين” ستسدد رواتب المحكومين العاملين في القطاع الخاص
قانون العقوبات يعطي المحكوم الحق في التدريب... رئيس “مؤسسة الحقوق” لـ “^”:

أشار الحساب الرسمي للنيابة العامة بمملكة البحرين 
على “االنستغرام” إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء 

تنفيذ العقوبات البديلة في مايو 2018 بلغ 4383.
2018- العامين  خــال  المستفيدين  عــدد  أن  وذكــر 
2019 بلغ 1713، بينما استفاد 1109 في العام 2020 

وسجل العام 2021 وجود 920 مستفدا.
العقوبات  من  المستفيدين  مجموع  أن  إلــى  ولفت 
البديلة وتحديدًا من يناير إلى سبتمبر 2022 قد بلغ 
النساء  555 منهم رجــال، و42 من  641  مستفيدا، 
و44 من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 16 

إلى 21 سنة.
في  تتمثل  البديلة  الــعــقــوبــات  أنـــواع  أن  وأوضـــح 
الضرر  وإصــاح  المجتمع،  العمل في خدمة  اآلتــي: 
ارتياد مكان أو أماكن  الجريمة، وحظر  الناشئ عن 
والخضوع  التأهيل،  برامج  في  ودورات  مــحــددة، 
الجبرية  اإلقامة  إلــى  وصــوالً  اإللكترونية  للمراقبة 

في مكان محدد.

من يناير حتى سبتمبر

بدر الحايكي641 عدد المستفيدين من “العقوبات البديلة”

أفـــاد الــقــاضــي إبــراهــيــم الــزايــد 
ــــدى مــشــاركــتــه فـــي الــمــؤتــمــر  ل
العقوبات  قانون  حول  الدولي 
والتدابير البديلة بأن استبدال 
العقوبة تبدأ مع اقتناع القاضي 
ــمــحــكــوم  ودراســـــتـــــه حـــــول ال
بالسجن  العقاب  ومدى جدوى 
الــعــقــوبــات  ــحــو  ن ــاه  ــجــ ــ االت أو 

البديلة.
ــدور  ــ صـ “إن  الـــــزايـــــد  وقـــــــال 
في  البديلة  العقوبات  قــانــون 
2017 قد  البحرين عام  مملكة 
أعــطــى الــقــاضــي الــســلــطــة في 
بناء  العقوبة  استبدال  اختيار 
ــوضــع الــمــحــكــوم  عــلــى فــهــمــه ل
اليوم  وصلنا  حتى  والجريمة 
ــدال الـــعـــقـــوبـــات لــمــن  ــ ــب ــ ــت الســ
سنوات،   5 إلــى  حكمهم  يصل 
العالم  فــي  ثـــورة  يعتبر  وهـــذا 

الجنائي”. 

وعــــــــن الــــــوقــــــت الـــمـــنـــاســـب 
ــدال الـــعـــقـــوبـــة، أجـــاب  ــبـ ــتـ السـ
أن ذلـــك “نــابــع مــن اإلحــســاس 
الــوجــدانــي لــلــقــاضــي وخــاضــع 
ــمــحــكــوم  ــتــقــيــيــمــه لـــوضـــع ال ل
وعمره وحالته الصحية وملفه 
الجنائي، وقد استبدلت الكثير 
الكثير  ورفضت  العقوبات  من 

وفق ذلك المبدأ”.

القاضي الزايد: “البديلة” ثورة في العالم الجنائي

النزيل رفض التوجه للموعد الطبي وسبَّ قوات األمن فقدَّموا بالغاً ضده... “التظلمات”:

تسجيـالت كاميـرات المراقبـة تثبت عـدم تعـرض المقداد ألي اعتـداء



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.

ا في مســابقة الملك عبدالعزيز الدوليــة لحفظ القرآن الكريم  أكــد الفائــز بالمركــز الثالث عالميًّ
بمكــة المكرمــة بدورتها الثانية واألربعين عبدالرحمن بديع مطهر أن الرعاية الملكية الكريمة 
لمراكز التحفيظ القرآنية مكنتها ألن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من قصص نجاح كبيرة.

ودعــا عبدالرحمــن فــي حــواره مــع “البالد” الشــباب إلى اغتنــام الفرصة بحفظ كتــاب هللا بقوله “ال 
تتركــوا القــرآن ســواء بالحفــظ أو بالمراجعــة، وأنصحكــم بالفجــر لتحقيــق ذلك”. وفيمــا يلي نص 

الحوار:

16 سنة

عبدالرحمن في سطور. «

اســـمي عبدالرحمن بديع مطهر، الســـن 16 سنة، في 
الصف الثاني الثانوي، وأنا أدرس اآلن بمعهد ثانوي 

في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

6 سنوات

ما هي رحلتك مع القرآن الكريم؟ «

لله الحمد والمنة، منذ ســـتة أعوام، وبفضل من هللا 
ســـبحانه وتعالى وجهود والـــدي ووالدتي، التحقت 
بإحـــدى مراكـــز التحفيـــظ بمدينـــة حمـــد وأنـــا بعمر 
ســـتة أعوام، حيث بدأت أدرس وأحفظ فيه القرآن 
الكريـــم إلـــى العاشـــرة، حيث وفقنـــي هللا بأن أختم 

القرآن بالمركز نفسه . 
وبعدهـــا، بـــدأت فـــي المراجعة ودخول المســـابقات 
المحليـــة، والتـــي أحـــزت فيهـــا المراكـــز األولـــى، ثم 
تأهلـــت للمشـــاركة فـــي المســـابقات الدوليـــة، منهـــا 
مشـــاركتي في مســـابقة مجلس التعـــاون الخليجي 
لحفـــظ القرآن الكريم وتفســـيره، والتي أقيمت في 
ســـلطنة عمان العـــام 2017 حيث فزت بهـــا بالمركز 

الثاني.
واستمررت بعدها على ذلك، حتى وصولي بتوفيق 
مـــن هللا إلى المســـابقات العالمية، حيث رشـــحتني 
ا  الدولـــة إلى مكة، وحزت علـــى المركز الثالث عالميًّ
بجائـــزة الملـــك عبدالعزيـــز الدوليـــة لحفـــظ القـــرآن 

الكريم بدورتها الثانية واألربعين.

خطة عمل

ما اآللية التي تنصح بها الشباب لحفظ  «
القرآن الكريم؟

التـــوكل علـــى هللا ســـبحانه وتعالى قبل أي شـــيء، 
ثم االســـتمرارية، بوضع خطة عمل معينه للوصول 
إلى هدف معين، وتكون شهرية، تشمل حفظ آيات 

محـــددة، وإعادة مراجعتها، وبـــأن يكون لديه معلم 
يتابع معه، إذ ما كان ُمسجالً في مركز قرآني.

والحفـــظ اليومـــي يتطلـــب المراجعة اليـــوم لما تم 
حفظـــه بشـــكل مســـتمر، حتى ييســـر هللا ســـبحانه 
وتعالـــى بالحفـــظ، ومـــن األهمية هنـــا الحفاظ على 

أداء الصلوات بأوقاتها وفي المسجد.

الفجر

ما أفضل األوقات لحفظ القرآن الكريم؟ «

الفجـــر، وذلـــك لقولـــه تعالـــى “إن قـــرآن الفجـــر كان 
مشهودا”.

كثرة المراجعة

كيف تستطيع تذكر اآليات رغم كثرتها؟ «

بعـــد التـــوكل علـــى هللا ســـبحانه وتعالـــى، بكثـــرة 
المراجعـــة، كأن أقـــرأ جزًءا معيًنا فـــي اليوم الواحد 
كـــذا مـــرة، والعمـــل علـــى تكـــرار الجـــزء مـــع ضبـــط 
المشـــتبهات، بمعنى التركيـــز مع اآليات التي تتكرر، 
كأن يكتبهـــا الطالب بورقة خارجية، إلى أن تســـتقر 

مع التكرار.

التذكر

ماذا عن التفسير؟ بماذا تربط اآليات حتى  «
تتذكرها؟

مـــن خـــالل تفســـيرها نفســـه، والتعمـــق في 
معانيها والظروف الخاصة لها.

الرعاية

كيف تنظر  «
للرعاية الحكومية 

لمراكز التحفيظ القرآنية؟

الكـــرام،  وحكامهـــا  البحريـــن  لقيـــادة 
فضـــل كبير بنشـــئة مراكـــز التحفيظ 

القرآنية، عبر الدعم والمساعدة والتشجيع، وأخص 
بذلـــك صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم والذي ال يتأخر أبدا في 
دعم المراكز ومساعدتها وتشجيعها وهو ما مكنها 
لتحقيـــق قصص النجاح الكبيرة التي نراها ونفخر 
بهـــا اليـــوم، والشـــكر موصول لســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة لدعمه الشـــباب ومســـاعدتهم، 

والوقوف المستمر إلى جانبهم.
كمـــا ال تتأخـــر إدارة شـــئون القرآن الكريـــم  بوزارة 
ممثلـــة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــئون  العـــدل 

بفضيلـــة الشـــيخ عبـــدهللا العمـــري وكـــوادر اإلدارة 
بـــأداء المطلوب منهم بهذا الشـــأن، والحمد لله فإن 
مســـابقات القرآن الكريم قائمة في مملكة البحرين 
ومســـتمرة، وتلقى التشـــجيع والدعم والمســـاعدة 

من الجميع. 

تحفيز

مع كل هذه الرعاية والتقدير، هل تحتاج  «
مراكز التحفيظ للمزيد من الدعم؟

بالتأكيـــد، عبـــر تحفيـــز الطـــالب وتقديرهـــم بإقامة 
المســـابقات المختلفة، وأدعـــو هنا أصحاب المقدرة 
واالســـتطاعة المســـاهمة بهـــذا األمـــر، ولهـــم األجـــر 

العظيم.

مكسب

كيف كان شعورك حين فزت بهذا الجائزة؟ «

ا، وإنما هو مكسب لدولة  إن هذا الفوز ليس شخصيًّ
كاملـــة، حيـــث فرحتهم بأعظـــم كتاب وهـــو القرآن 

الكريم.

صعوبات

ما الصعوبات التي واجهتك بحفظ كتاب هللا؟ «

المراجعـــة والتي هي أصعـــب من الحفظ، حيث 
أن نســـيان اآليات ســـهل، والمطلوب للحفاظ 
كثـــرة  هـــو  الذاكـــرة  فـــي  وبقائهـــا  عليهـــا 

مراجعتها.

أصعاب سورة

وماذا عن أصعب سورة واجهتها في  «
الحفظ؟

سورة األعراف، ألنها مليئة بالمتشابهات من قصص 
األنبياء.

النعم والجنة

وما السورة التي ترتاح لقراءتها كثيًرا؟ «

ســـورة الرحمـــن، ألن بهـــا ذكـــر النعـــم، وكذلك 
ســـورة يوســـف ألن بها وصف الجنـــة والحور 

الحين.

عمي

ر بك وفي مسيرة نجاحك  « من أكثر شخص أثَّ

في حفظ كتاب هللا؟

الشـــيخ الـــذي ختمت معـــه وهو عمـــي محمد مطهر 
كليـــب، والذي وجهني بالشـــكل الصحيح، كما كانت 

له معي دروس علمية استفدت منها الكثير.

حلمي

ما هو حلمك؟ «

ج والدي ووالدتي يوم القيامة بتاج الوقار. أن أتوِّ

طموحي

ما هو طموحك القادم؟  «

أن أدخـــل بإذن هللا كليـــة القـــرآن الكريم بتخصص 
القراءات، وأرجع البحرين لكي أعلم الناس الخير.

الفجر أفضل وقت للتالوة... وسورة األعراف صعبة
الثالث عالميًّا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن لـ“^”:

لجأُت لـ “حماية المستهلك” ولم أستفد

موظف المستشفيات الحكومية يدفع تجديد الرخصة من جيبه

محل يرفض استرداد مرتبة السرير بسبب عيب مصنعي

اإلدارة وعدت بالتسديد... وال تنسيق مع “نهرا”

^قمـــت بشـــراء مرتبـــة ســـرير مـــن 
أحـــد المحـــالت واكتشـــفت أن بها عيب 
مصنعـــي وراجعـــت المحـــل فـــي اليـــوم 
شـــهر  اســـتمرث  متابعـــة  وبعـــد  الثانـــي 
أخبرونـــي أن المرتبة غير قابلة للترجيع 

أو االستبدال مع أن عليها ضمان سنة. 
لجـــأت إلدارة حمايـــة المســـتهلك بوزارة 
الصناعـــة والتجارة وبعد عدة محاوالت 
تواصل معـــي أحد الموظفيـــن ليخبرني 
أن دورهـــم يقتصـــر فقـــط علـــى الطلـــب 
مـــن التاجر أن يعيـــد فحص المرتبة وأن 
القرار يعود له إذا رأى أن يستبدلها أو ال. 
طلبت منهم أن يرسلوا لي أحًدا من جهة 
محايـــدة قـــال لي إنه ليـــس عندهم جهة 

محايدة للفصل والقرار يعود للتاجر.
ســـؤالي هل هذا فعال دور إدارة حماية 
المســـتهلك بوزارة الصناعـــة والتجارة، 
هـــذه  كل  فلمـــاذا  كذلـــك  كان  وإذا 
اســـتفيدوا  والموظفيـــن،  المصاريـــف 
منهـــم فـــي أقســـام أخـــرى وال تضيعوا 

وقت المستهلك.
 عيسى عبداهلل

الحكوميـــة يصبـــح  المستشـــفيات  ^موظـــف 
ضحية عدم التنســـيق بين جهتيـــن حكوميتين, إذ 
تشـــترط الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحيـــة )نهـــرا( إصدار تراخيـــص لمزاولة أي مهنة 
صحيـــة ســـواء أكانت فـــي المستشـــفيات الخاصة 
أم الحكوميـــة، إذ يتعيـــن علـــى إدارة المستشـــفى 
تحمـــل تكاليف تخليـــص هذه اإلجـــراءات وتوفير 
الـــالزم للموظف لالنتهاء من تجديـــد الرخص بكل 
ســـهولة قبـــل انتهاء مـــدة صالحيتها وســـداد كافة 

المستحقات الالزمة من الجهة المختص. 
بينمـــا ما يحصل فـــي المسشـــتفيات الحكومية هو 
أن الموظـــف يدفـــع مـــن جيبـــه الخـــاص ويتحمـــل 
أعبـــاء تجديـــد الرخصـــة والمســـتحقات المتأخـــرة 
بحجـــة ســـداد المبالـــغ بأثر رجعـــي الحقا قـــد تمتد 
للسنة وأكثر إذ يحين موعد تجديد الرخصة للسنة 
المقبلـــة ولم يتـــم دفع تكاليف الرخصـــة عوًضا عن 

دفع المتأخرات.
كافـــة  وعـــدت  الحكوميـــة  المستشـــفيات  إدارة   

الموظفين بتســـديد كافة تكاليـــف تجديد الرخص 
مـــع المتأخرات ولكن غياب التنســـيق بين الجهتين 
وتأخير دفع المستحقات للموظف لمدة تمتد ألكثر 
من سنة دفعت الكثيرين من الموظفين للتعبير عن 
اســـتيائهم إللزامهم بتجديد الرخص دون التنسيق 
بين الجهتين وتسهيل عملية تجديد رخص مزاولة 

المهنة وهذا فيض من غيض عن ما يحصل.

البيانات لدى المحرر

مطوية “متى أبلغ” أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة قبل فترة

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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تســـلمت صفحة رسائل في صحيفة البالد هذه الرسالة من 90 عضوا بجمعية مدينة 
عيســـى التعاونية االســـتهالكية )األســـماء لـــدى المحرر(. وفيما يأتي أبـــرز ما تضمنته 

الرسالة:
أصـــدرت وزارة التنميـــة االجتماعية قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت من أشـــخاص 
ليســـوا أعضـــاء في الجمعية، وكان ذلك من دون وجـــود أي خطأ أو إهمال أو تقصير 
مـــن جانب مجلـــس إدارة الجمعية الســـابق أو من جانب أعضـــاء الجمعية العمومية، 

ونوضح ذلك من خالل النقاط اآلتية:
1( تحدد موعد في شـــهر ســـبتمبر 2020 الجتماع الجمعية العمومية للجمعية إلجراء 

انتخابات مجلس إدارة؛ لمباشرة مهام الجمعية وتوزيع األرباح على األعضاء.
2( إال أنه ونظرًا النتشار كورونا، فقد صدر قرار من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بتأجيـــل االنتخابـــات لتكـــون فـــي شـــهر ســـبتمبر 2021 وتمديـــد صالحيـــات مجلـــس 
اإلدارة مـــن 11/ 8/ 2020 وحتى 7/ 11/ 2020 واســـتمر التجديـــد لمجلس اإلدارة حتى 
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3( فـــي هـــذه األثنـــاء كان مجلـــس إدارة الجمعيـــة قـــد أصدر قـــرارا بفصـــل 4 أعضاء 
مـــن الجمعيـــة بعد قيامهم بالتشـــهير واإلدعـــاء بالباطل على الجمعيـــة وعلى أعضاء 
مجلس اإلدارة، وأخطر األعضاء بقرار الفصل وأنه سيتم عرض القرار على الجمعية 

العمومية للبت في التصديق عليه من عدمه.
4( تقدم األعضاء األربعة بشـــكوى لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبعدها فوجئ 
المدعون وكافة األعضاء بتدخالت الوزارة في أعمال مجلس اإلدارة واتخاذ قرارات 
دون سند قانوني والمتمثلة في وقف قرار فصل األعضاء، ثم إصدار قرار آخر بإلغاء 
قـــرار الفصـــل نهائيًا، ثم إخطار مجلس اإلدارة بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية التي 

كان مقررا لها في 2/ 10/ 2021.
5( أصدرت الوزارة القرار رقم 6 لســـنة 2022 المنشـــور في الجريدة الرســـمية بتاريخ 
20/ 1/ 2022 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر، مكونا من 9 أعضاء، منهم 
6 مـــن غيـــر أعضـــاء مجلس اإلدارة الســـابق، وقد اســـتندت الوزارة فـــي قرارها لعدم 
اجتمـــاع الجمعية العمومية وإجراء االنتخابـــات رغم أن قرار إلغاء اجتماع الجمعية 
العموميـــة كان بموجـــب قرار مـــن الوزارة. 6( صدر قرار آخر من الوزارة رقم 3 لســـنة 
2022 بتاريخ 2/ 8/ 2022 بتعيين مجلس إدارة آخر مؤقت لمدة تســـعة أشـــهر مكون 
مـــن 7 أعضـــاء ال يوجـــد منهم أي عضـــو من أعضـــاء الجمعية أو مـــن أعضاء مجلس 
اإلدارة السابقين. إن تدخل الوزارة في أعمال الجمعية التعاونية ليس له أي مبرر وال 

يوجد أي خالف بين األعضاء يبرر وجود مثل هذه القرارات.
7( نحـــن متضـــررون من عدم توزيع األرباح وعدم اجتماع الجمعية العمومية إلجراء 
االنتخابـــات وتعييـــن مجلـــس إدارة جديـــد منتخب يمثـــل الجمعيـــة، إذ إن المجلس 
المعين ليس له أي شـــرعية بالنســـبة لنـــا؛ كونه ال يمثل الجمعيـــة، خاصة وأن مجلس 
اإلدارة المنتخب الذي تم عزله كان يمارس مهامه في إدارة الجمعية اإلدارة الحسنة 
وال يوجـــد أي مبـــرر لعزلـــه وتعييـــن أشـــخاص من غير األعضـــاء في الجمعيـــة؛ لذلك 
نلتمس إصدار قرار عادل وعاجل بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لالجتماع التخاذ 
القرارات المناســـبة بشـــأن انتخـــاب مجلس إدارة جديد وتوزيع األربـــاح تمهيدًا لعزل 

مجلس اإلدارة المعين؛ كونه ال يمثل الجمعية وال يوجد أي مبرر قانوني لتعيينه.
8( وفـــي كل الحـــاالت يعتبـــر األعضـــاء هذه الرســـالة )مؤرخة في 26 ســـبتمبر 2022( 
بمثابـــة إخطار للـــوزارة بأن أعضاء الجمعيـــة العمومية ســـيعقدون اجتماعا للجمعية 
العموميـــة واتخاذ القرارات الالزمة ومنها انتخـــاب مجلس إدارة وتوزيع األرباح في 

حال عدم رد الوزارة على هذا التظلم في غضون 15 يوما من تاريخه.

أعضاء بـ“تعاونية المدينة” يتظلمون من قرار وزير التنمية

إبراهيم النهام    |    تصوير: خليل إبراهيم



حـــكـــمـــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــصـــغـــرى 
ببراءة  حضوريا  الرابعة  الجنائية 
احتيال  جــريــمــة  تهمة  مــن  متهم 

وتأجير قطعة أرض ليست ملكه. 
ــى أن   وأشــــارت وقــائــع الــدعــوى إل
النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه 
المنصرم  العام  من  مــارس  غضون  في 
توصل  العاصمة  محافظة  أمــن  بــدائــرة 
النقدية  المبالغ  االستيالء على  إلى 
األول  عليهما  للمجني  والمملوكة 
قطعة  تأجيره  طريق  عن  والثاني، 
حق  ــه  ل ولــيــس  للغير  مملوكة  أرض 

التصرف فيها. 
الجنائية  الصغرى  المحكمة  أمام  الدعوى  تــداول  وتم 

الرابعة، وقام المحامي عمر العمر بالترافع ودفع تلك التهم عن طريق تركيزه بالدفوع على عدم 
تقديم المجني عليهم ما يفيد بأن تلك األرض غير مملوكة للمتهم، فقد جاء االدعاء عار من أي 

سند يثبت أن قطعة األرض أو جزء منها غير مملوك للمتهم.
وأكد المحامي العمر أن جميعها كانت أقواال مرسلة لم تدعم بما يثبتها، مقدًما بجلسة المرافعة 
للمحكمة مجموعة من المستندات التي كانت عبارة عن مخاطبات من اإلدارة العامة للدفاع المدني 
وموجهة للمتهم بصفته مالك قطعة األرض، وبالتالي قدم المحامي العمر قرينة على ملكية المتهم 

لقطعة األرض وأفاد للمحكمة بأن من ادعى خالف ذلك لم يقدم ما يدعم أقواله المرسلة.
ومما يمهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة على نحو ال يمكن معه للمحكمة أن 
تقضي بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، األمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند 
إليه من إتهام إعماال لحكم المادة 255 من قانون اإلجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: 
المتهم  القانون ال يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة  الواقعة غير ثابتة أو كان  إذا كانت 

ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

بالسجن  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
منهما  كل  متهمين  وتغريم  10 سنوات  لمدة 
اتهامات  مــن  إليهما  أسند  عما  ديــنــار   2000
بالبشر “شبكة دعــارة”، كما  اتجار  في قضية 
الثالث  المتهم  بمعاقبة  المحكمة  حكمت 
معاقبة  تمت  فيما  سنوات،   3 لمدة  بالحبس 
وإبعادها  لمدة سنة  بالحبس  األولى  المتهمة 

عن البالد نهائًيا بعد تنفيذ العقوبة.
أحمد  جمال  الثالثة  المتهمة  محامي  وتمكن 
بإبعاد  واالكــتــفــاء  الحكم  تخفيف  مــن  كمال 
حيث  الرأفة،  منطلق  من  البالد  عن  المتهمة 
كانت المتهمة غير واعية باستغاللها من قبل 
عن  عبارة  لها  حــدث  ما  وأن  الــدعــارة  شبكة 

استغالل بغرض االتجار بالبشر.
وتعود حيثيات الواقعة إلى أنه وفي غضون 
العام 2020 اتجر المتهمان األول والثاني في 
شخص المجني عليهن من خالل نقلهن إلى 
شقة بأحد الفنادق، وتم حجز حرية المجني 
بغرض  والحيلة  والتهديد  ــاإلكــراه  ب عليهن 
استغاللهن في ممارسة الدعارة، كما تم حجز 
حرية المجني عليها بغير وجه قانوني لمدة 
أعمال  من  التكسب  بغرض  الشهر  تجاوزت 
ــارة وتــحــريــض الــمــجــنــي عــلــيــهــن على  ــدعـ الـ
ممارسة الدعارة، حيث تتحصل الوقائع في 
أن المتهمة األولى حضرت إلى البحرين قبل 
سنوات عدة وعملت في مجال الدعارة، وفي 
خارج  من  بأشخاص  استعانت   2020 العام 
البالد لجلب فتيات الستغاللهن في ممارسة 
الضحايا  باستقدام  قامت  وبالفعل  الدعارة، 
مـــن األولـــــى وحــتــى الــخــامــســة عـــن طــريــق 
المساج  مجال  في  للعمل  بجلبهن  إيهامهن 
المتهمة  قامت  حضورهن  وعند  والتدليك، 

حرياتهن  وحجزت  جوازاتهن  بأخذ  ــى  األول
الثاني  المتهم  بمساعدة  بــفــنــدق،  شقة  فــي 
مغادرة  من  ومنعهن  بمراقبتهن  قيامهما  مع 
السكن وعرضهن على طالبي المتعة الجنسية 
مع استالم المتهمة األولى ربع المبالغ مقابل 
ممارستهن الجنس وفي حال رفض إحداهن 

يقوم المتهم الثاني بتهديدهن وتخويفهن.
تحقيقات  في  عليهن  المجني  جميع  وشهد 
النيابة العامة بأن المتهمة األولى استقدمتهن 
وإيهامهن  الحيلة  طريق  عــن  البحرين  إلــى 
وعند  الــتــدلــيــك،  مــجــال  فــي  سيعملن  بأنهن 
المتهم  مع  استقبالهن  في  كانت  حضورهن 
إحــدى  إلــى  الفتيات  بــأخــذ  قــامــا  إذ  الــثــانــي، 
استغاللهن  أجل  من  حريتهن  وحجز  الشقق 

في مجال الدعارة.
إلــى  تــوجــهــت  لــلــشــرطــة  ــــالغ  ب وعــنــد ورود 
الــشــقــة وتـــم طـــرق الــبــاب وفــتــحــت المتهمة 
المجني  الــبــاب وطــلــب منها إحــضــار  األولـــى 

بأنه  ــررن  وقـ حــضــرن  وبالفعل  عليهن، 
تـــم احــتــجــازهــن وإجـــبـــارهـــن على 

ممارسة الدعارة.
وبــحــســب الــمــحــامــي جــمــال 

هــــذا من  أن  ــال  ــمـ كـ ــد  ــمـ أحـ
أشكال االستغالل ومؤدى 

ذلك أن الفعل المادي في 
بالبشر  االتجار  جريمة 
ــي تــجــنــيــد  يــتــمــثــل فــ
أو  نقله  أو  الشخص 
او  إيــوائــه  أو  تنقيله 
تكون  وأن  استقباله 
بقصد  األفــعــال  تلك 
إســـــــــاءة اســـتـــغـــالل 
ــــص،  ــخـ ــ ــشـ ــ ذلـــــــــــك الـ
استغالله  بينها  والتي 

فـــي أعـــمـــال الـــدعـــارة، 
التي  الوسائل  وتتعدد 

الغرض  ذلــك  بها  يتحقق 
والتهديد  اإلكــــراه  بــيــن  مــا 

الوظيفة  واستغالل  والحيلة 
بــأي وسيلة  تحققه  إلــى  وصــوال 

غير مشروعة مباشرة كانت أو غير 
مــبــاشــرة، ولــمــا كــان ذلــك وكـــان الثابت 

من أقوال المجني عليهن ومجري التحريات 
األولى  المتهمة  بأن  السادس  اإلثبات  شاهد 
المتهم  برفقة  باستقبالهن  قــامــت  مــن  هــي 
عليهن  المجني  حرية  بحجز  وقامت  الثاني 
وإجبارهن على ممارسة الجنس مع أشخاص 
نقدية  مبالغ  على  وتحصلن  محددين  غير 
على  قائم  الدفع  معه  يكون  ما  ذلــك،  مقابل 
غير أساس من الواقع والقانون وتكون أركان 

االتجار  جريمة 
باألشخاص متوافرة في حقهما.

الكبرى  المحكمة  حكمت  األســبــاب  ــهــذه  ول
بمعاقبة  للمتهمين  حضوريا  األولى  الجنائية 
 10 لمدة  بالسجن  والثاني  األول  المتهمين 

ــتــغــريــم  ــوات وب ــ ــن ســ
ــار،  ــن دي  2000 مــنــهــمــا  كـــل 
بالحبس  الــثــالــث  المتهم  وبمعاقبة 
لــمــدة 3 ســنــوات عما أســنــد إلــيــه مــن اتــهــام، 
وبمعاقبة المتهمة األولى بالحبس لمدة سنة 
عما أسند إليها من اتهام وإبعادها نهائيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.

المحامي جمال كمال

المحامي عمر العمر 
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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

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

BU HANI LOGISTIC SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36829415 or M.IMRAN277@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 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39734146 or FATEH44M@GMAIL.COM 

ALTASAMUH GARAGE 8 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 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 

RETRO SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 36485836 or ITSMESHMAIL@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT(FINANCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

CAPITA BUSINESS CENTER WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17002072 or CAPITABH@GMAIL.COM 

VINS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717101 or MALMEER@BATELCO.COM.BH 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39205395 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

GREEN GRAPHICS PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or MMSBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MUHAIZA MANAGEMENT CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33060766 or MDALAMGIR34226995@GMAIL.COM 

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 36035511 or info@xs4arabia.com 

CHOPPERS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33560453 or MB69256@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

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

 ELECTRICAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

MOHAMMAD LIAKOT OTHER MARKETING PROMOTION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

SUPREME FOODS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 38822055 or RABIAHWA@TANMIAH.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

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 

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 

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 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@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 

GATE ALHARA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39688982 or ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

SKYWAVES CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY(EXECUTIVE)
 suitably qualified applicants can contact

 33390771 or IMRANSOHAIL741@GMAIL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

A M ALJAMMAL STUDIOS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 39903397 or AHMADALGAMMAL83@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33433664 or PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

BLACKFIRE AUTO VEHICLE CARE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39313416 or FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

COTTON HOUSE FOR QUILT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39574003 or JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

TMM PAPER INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36316394 or ADMIN@TEXSTYLE.IN 

Kamis Services Station 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER-ATTENDANT-(FUEL STATION)
 suitably qualified applicants can contact

 17811616 or BADEE53@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

KHURRAM LOGISTICS & REPAIRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35022903 or AMEZINGFAST@YAHOO.COM 

ALHULAIBI CORNER FOOD STUFF MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33243462 or BASHEERPK411@GMAIL.COM 

Wahat Al Jazeera Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17684718 or AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

MANAL GATE CAFETERIA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39867872 or HASH2H2@GMAIL.COM 

ABDULKARIM ALMANNAI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17344455 or AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ALMAHD DAY BOARDING SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN SERVICES
 suitably qualified applicants can contact
 17792422 or almahd.school@gmail.com 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33939913 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED TUFAIL GHULAM MURTAZA WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17255801 or ABUKHALID@GHULAMMURTAZA.COM 

INTERNATIONAL FOR ALUMINUM KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39642498 or N-A-K-2014@HOTMAIL.COM 

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

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 34523450 or PMAFSAL007@GMAIL.COM 

MARWA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 36763529 or JIHAD_5B@YAHOO.COM 

ASIF AND SHAHID FOR REPAIR OF ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33874489 or ASIF2CHA@GMAIL.COM 

ZAYED AUCTION SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39220025 or ALAQBI1977@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32154088 or BE0717542@GMAIL.COM 

ALBALAD AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39899020 or thilakkrishna@gmail.com 

THE PIZZA COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17811860 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@gmail.com

TRICON LENSES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38847202 or marwan3390@gmail.com 

IMPECT FOR MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937611 or ROSECOLLECTION.BH@GMAIL.COM 

Sowaileh Car Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36943334 or ABDULLA880A@GMAIL.COM 

FAYEJ CAR SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35009453 or fayej539@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66966687 or EAWACHI81@GMAIL.COM 

Al Reefy Specialist Center 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17406666 or nmaibrahim1003@gmail.com 

ZIMA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact
 39299957 or MOE.JANAHI@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366003 or alwakrahbm@gmail.com 

Mister Fit Body Building W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 ADMINISTRATIVE COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact
 36114686 or contact@misterfitco.com 

ALMARAYA WORLD TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17779961 or safaamar@batelco.com.bh 

Muhammad Ali bin Abdul Hamid for Education Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33609977 or DR.MOHD.ALI1987@GMAIL.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17644170 or bills.worldshading@GMAIL.COM 

SOFT HAND FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33579959 or SOFTHANDINTERIOR@GMAIL.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 33555358 or hr@amjassim.com 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33205165 or IBRAHIMAKL405@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17401212 or cv@salamgas.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39649888 or ABDULKARIME@YAHOO.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Masamer  E-Commerce 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact
 17875385 or AHMED.HAMEED.ABDULLA@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

MULTANI Repair of Machinery  co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32152424 or SHERZAMAN43@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

INFORISE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 77366444 or KHALIFA1002@GMAIL.COM 

Moi bella  beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39747441 or MONAKAIKSOW@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Shezan  food Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33636744 or TARIQJEE684@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

BAWABAT LULWA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33044488 or M34434818@GMAIL.COM 

Easy Movers For Cargo handling - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17332429 or SHELTONDZA@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ABU ALDAHAB STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 38997089 or ABOESAM200@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

SPEED SHIFT AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36160800 or IJAZAHMAD3392@GMAIL.COM 

AL AFDAL INTERNATIONAL TRADING CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 39956650 or HM9006@HOTMAIL.COM 

Southern pearls market 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39599397 or KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

Jacobson Linen & Accessories 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39095905 or BANANYAQUBY@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

INTER MILAN PALACE FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33336320 or IBNISA1973@OUTLOOK.COM 

SAHEM MIDDLE EAST MARKETING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact
 35617314 or A.ABUHALIB@SME-HC.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

BUNYAN CONTRACTING & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39712345 or kristine@bukhowa.com 

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33093551 or AMAL.BROTHERS84@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

INTERIOR SOLUTIONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.com 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

SAUDI ARABIAN BAYTUR CONSTRUCTION CO. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34123035 

GULF TAIPEI CHAINES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39454272 or KHALILDAWANI@YAHOO.CO.UK

PAK VALLEY FRUIT AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34344537 or GULFROUTETRANS@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

MARKHOR BROKERAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34464041 or VOLCANIC001@GMAIL.COM 

Bonyan limitless contracting 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34440829 or support@bonyanlimitless.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 17840461 or W.ALAZBI@SOUTHERNTOURISMBH.COM 

MUHAMMAD YASIR ISHAQ JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34312878 or YASIRISHAQ88@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

DEEB CARE Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34007871 or JALMAWALI34@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33162999 or ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com 

ALQASEER UPOLSTERY & CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

STORY MUSIC FOR AUDIOVISUAL PRODUCTION AND ORGANIZING PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 66706664 or YASSER.MALALLA1@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 A/C & REFG TECH
 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com 

BERLIN UPHOL CTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 39477811 or MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

Z AND A 352 BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33640042 or BHZIAREHMAN@GMAIL.COM 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

 INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17877574 or BVBRN@BATELCO.COM.BH 

QUSAI ALUMINIM FABRICATLON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33849891 or FOX_513@HOTMAIL.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 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

HEAD QUALITY MANAGEMENT
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

IRON STONE CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

Fabtech contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)
 suitably qualified applicants can contact

 17701112 or idawani@fabtechbahrain.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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 33330800 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

MAC & RIA SPA & BEAUTY GENTS SALON. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17540779 or REYASTHAMANNA@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 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 69990888 or info@VMBROS.COM 

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

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17250300 or deepa161@yahoo.com 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33113352 or 668.BHR@GMAIL.COM 

TOP CATERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33664969 or ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

TOP CATERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

BUAWAD KTCHEN FOR BANQUETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39003216 or SOSO.SOFY@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co  
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ا السماوي ُيغادر للسلطنة اليوم لمالقاة السيب آسيويًّ
ُتغــادر عنــد الحادية عشــرة وعشــرين دقيقة من مســاء اليوم الســبت بعثة الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الرفاع متوجهة إلى العاصمة الُعمانية مســقط؛ من أجل خوض المباراة المهمة أمام الســيب 
العمانــي والتــي ســتقام يــوم الثالثــاء الرابع من أكتوبر عند السادســة مســاًء بتوقيــت البحرين على 

استاد السيب في نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي )نهائي غرب القارة(.

ورفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة نادي الرفاع الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة باســـمه ونيابـــة عن 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وجميع منتســـبي النادي 
الملـــك  لممثـــل جاللـــة  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص 
رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعمه لمشـــاركة 
نادي الرفاع في مســـابقة كأس االتحاد اآلســـيوي 
وحرصـــه علـــى توفيـــر أفضـــل الســـبل لمشـــاركة 
الفريـــق في هذه البطولة؛ من أجل تحقيق أفضل 

النتائج والمنافسة على اللقب.

وأكد رئيس نـــادي الرفاع أن متابعة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينيـــة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة للفريق ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحرصـــه علـــى توفيـــر كل 
التســـهيالت تمثـــل دافًعـــا قويًا قبل إقامـــة مباراة 
نصف نهائي كأس االتحاد اآلســـيوي أمام السيب 
العمانـــي، ُتحفـــز الالعبيـــن علـــى بـــذل المزيـــد من 
الُجهـــد؛ من أجل تمثيل كرة القدم البحرينية خير 

تمثيل في هذه البطولة اآلسيوية المهمة.
عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الرفاعـــي  الوفـــد  ويتـــرأس 

المديـــر التنفيذي للنادي ورئيـــس جهاز كرة القدم 
محمـــد الجناحـــي، ويضـــم المـــدرب علي عاشـــور 
والمســـاعدان عـــادل المرزوقـــي وســـيد محمـــود 
جالل، مدرب الحراس علي سعيد، مدرب اللياقة 
البدنيـــة دييغـــو، مديـــر الفريـــق مصبـــاح الكعبـــي، 
اإلداريان عبدالرزاق البلوشـــي وأحمد الكوهجي، 
المحلـــل الفنـــي حبيب موســـى حبيـــب، أخصائي 
العالج الطبيعي عبدالرحمن نور الدين والمنســـق 
المركـــز  وعضـــو  الـــدرازي،  حســـين  اإلعالمـــي 
اإلعالمـــي أحمد عاشـــور، باإلضافة إلـــى 24 العبًا 

سيكونون في قائمة الفريق للمباراة.
وسيســـتقر الســـماوي فـــي فندق )أفاني مســـقط(، 
وسيخوض تدريبين في األراضي الُعمانية، األول 
غـــدًا األحـــد والثاني على ملعب المبـــاراة يوم بعد 

غٍد االثنين.

نادي الرفاع

جانب من تدريب فريق الرفاع
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اللجنة اإلعالمية

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
فـــي  ماضيـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن 
االرتقاء بمهارات العبيها في مختلف 
المجـــاالت الرياضيـــة وذلـــك تحقيقـــا 
لرؤيتها واســـتراتيجيتها لبناء أجيال 
ناجحة من الشباب أصحاب المهارات 
الفنية العاليـــة القادرين على مواصلة 
حصـــد اإلنجازات والمراكـــز المتقدمة 

على المستوى اإلقليمي والعالمي. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
بالمواهـــب  منـــا  “ايمانـــًا  خليفـــة:  آل 
اليـــوم  نشـــهد  الرياضيـــة،  البحرينيـــة 
الشـــاب  البحرينـــي  الالعـــب  انضمـــام 
هاشـــم خليفـــات إلـــى فريـــق الشـــباب 
بنـــادي قرطبة اإلســـباني في الموســـم 
الرياضـــي الحالي، األمر الذي ســـيمثل 
تجربة دولية فريدة من نوعها لالعب 
البحرينـــي فـــي المالعـــب اإلســـبانية، 
حيث ســـينافس العديد مـــن الالعبين 
المهـــارات  أصحـــاب  مـــن  المتميزيـــن 
واإلنجـــازات، عـــالوة علـــى معايشـــته 
للتدريبـــات  والواقعيـــة  الحقيقيـــة 

االحترافية في النادي اإلسباني”.  
وتم اختيار خليفـــات لينضم لصفوف 
النـــادي فـــي الزيـــارة األخيـــرة للفريق 
الفني لنـــادي قرطبة لمملكـــة البحرين 
اجتيـــازه  وبعـــد  مهاراتـــه  وبحســـب 
لالختبـــارات الفنيـــة فـــي إســـبانيا في 
أغسطس من العام الجاري ضمن عدد 

من المواهب البحرينية. 

 خليفات: أتمنى إسعاد جماهير 
قرطبة وتشريف البحرين 

شـــكره  بالـــغ  عـــن  خليفـــات  أعـــرب 
وتقديـــره إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة على دعمه المتواصل 

لالعبين البحرينيين. 
كمـــا أجـــرى هاشـــم خليفـــات الحـــوار 

التالي بعد توقيعه العقد الرسمي: 
 كيف كانت نشأتك في كرة القدم  «

وفي أي ناٍد بدأت؟ 

 بـــدأت ممارســـة كـــرة القدم في ســـن 
بأكاديميـــة  التحقـــت  حيـــن  الرابعـــة، 
أرســـنال في البحرين. ثم انتقلت إلى 
أكاديميـــة تيكـــرز البحرين حتى ســـن 
الثالثة عشرة، وبعد ذلك انضممت إلى 

نادي النجمة حتى عام 2021. 
 ماذا يمثل لك انتقالك إلى نادي  «

قرطبة؟ 

االنضمام إلى نادي قرطبة شرف كبير 
لـــي. طـــوال حياتـــي كنـــت أرغب في 
اللعب في أوروبا واالنضمام إلى نادي 
قرطبـــة هو بمثابة حلم تحقق. إنه ناد 
كبيـــر فـــي األندلس وفي إســـبانيا وله 
قاعـــدة جماهيريـــة ضخمـــة! آمـــل أن 
ألعب للفريق األول يوًما ما وأن أجعل 

الجماهير والبحرين فخورة بي. 
 من هم الداعمون لمسيرتك  «

الكروية؟ 

فـــي اآلونـــة األخيرة، ســـاعدني طاقم 
منتخـــب البحريـــن الوطنـــي تحت 20 
عاًمـــا خصوصـــا المديـــر الفنـــي عـــادل 

النعيمـــي، وعبد هللا المقهوي، وصالح 
عبـــد الجالل. كما ســـاعدني المدربون 
علـــى فهـــم اللعبـــة وكيفيـــة أن تكـــون 
العب خط وســـط دفاعيا بامتياز، لهم 

جزيل الفضل في وصولي إلى هنا. 
 وبالطبـــع والـــدي لـــؤي خليفـــات الذي 
قـــدم لـــي الكثيـــر مـــن الدعم النفســـي 

خالل السنوات الماضية، ولم يستسلم 
أبًدا مما جعلني أرغب في بذل المزيد 
من الجهد والعمل بجدية أكبر إلظهار 

تقديري لكل ما فعله من أجلي. 

 ما طموحاتك مع نادي قرطبة؟  «

الهـــدف األول بالنســـبة لـــي اآلن هـــو 

مســـاعدة الفريق علـــى تحقيق أفضل 
الصعيـــد  علـــى  أمـــا  ممكـــن.  موســـم 
الشـــخصي، أتمنى التطور واكتســـاب 
المزيـــد من الخبـــرة؛ حتـــى أتمكن من 

تطوير مهاراتي كالعب كرة قدم. 
 هل سيزيد تمثيلك مع نادي قرطبة  «

مستوياتك الفنية؟ 

االنضمـــام إلـــى نـــادي قرطبة ســـيزيد 
بالتأكيد من قدراتي الفنية، فإســـبانيا 
معروفـــة بامتالكهـــا منهجيـــات قويـــة 
أن  المعـــروف  مـــن  القـــدم.  كـــرة  فـــي 
نـــادي قرطبـــة دائمـــًا مـــا ينتـــج العبي 
كـــرة قـــدم جيديـــن وأتمنـــى أن أكون 
ضمـــن هـــذه القائمـــة. وأمـــا بخصوص 
أســـلوب اللعـــب، يمتلك نـــادي قرطبة 
أســـلوب لعـــب هجوميـــا بحتـــا للغاية، 
سيساعدني هذا بالتأكيد على التطور 
كالعـــب كـــرة قـــدم. وأتطلـــع الرتـــداء 

القميص الرســـمي للنـــادي الذي يحمل 
اللونين األبيض واألخضر! 

 هل سيكون انضمامك لنادي  «
قرطبة بوابة تمثيلك للمنتخب 

البحريني؟ 

اللعب مـــع منتخب البحريـــن هو حلم 
كل شـــاب بحرينـــي، وهـــو بمثابة حلم 
بالنســـبة لي وأنا على كامل االستعداد 
للعمـــل والتضحيـــة على أمـــل تحقيق 

هذا الحلم في المستقبل. 
 كيف وجدت الوضع في قرطبة  «

حتى اآلن؟ 

الفريـــق  مـــع  لـــي  تدريـــب  أول  بعـــد 
بالبنيـــة  االهتمـــام  مـــدى  الحظـــت 
التحتية الرياضية ومســـتوى التفاني 
كانـــوا  والذيـــن  والمدربيـــن  لالعبيـــن 
ودوديـــن ورحبوا بي أفضل ترحيب - 

الجميع لطفاء هنا!

هاشم خليفات

جانب من توقيع العقدسمو الشيخ ناصر بن حمد

ضمن رؤية لصناعة المواهب وجيل بحريني ناجح رياضيًّا... ناصر بن حمد:

انضمام خليفات إلى فريق الشباب في نادي قرطبة اإلسباني

رئيس نادي الرفاع يشكر ناصر وخالد بن حمد

اتحاد كرة القدم

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
لكـــرة الصـــاالت لقـــاءه الثالـــث فـــي 
الصـــاالت،  لكـــرة  كأس آســـيا ٢٠٢٢ 
وذلـــك حينما يواجه نظيره منتخب 
أوزبكســـتان، عند ٢ من ظهر السبت 
الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك على 
صالة سعد العبدهللا بدولة الكويت، 
الجولـــة  منافســـات  إطـــار  ضمـــن 
التـــي  الثانيـــة  للمجموعـــة  الثالثـــة 
تضـــم أيًضـــا منتخبـــي تركمانســـتان 

وطاجيكستان.

وأنهـــى المنتخـــب تحضيراتـــه للمباراة 
بخوضـــه مراًنـــا أخيـــًرا، الجمعـــة، علًما 
أن المنتخب خســـر فـــي الجولة األولى 
أمام طاجيكســـتان بنتيجة )٣/٤(، قبل 
أن يتعـــادل فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــع 
تركمانســـتان بنتيجـــة )٤/٤(. ويتصـــدر 
منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد 
برصيـــد  طاجيكســـتان  ثـــم  نقـــاط،   ٦
٣ نقـــاط، ومنتخبنـــا مـــع تركمانســـتان 
وتتمثـــل  للفريقيـــن.  وحيـــدة  بنقطـــة 
لربـــع  التأهـــل  فـــي  منتخبنـــا  حظـــوظ 

النهائـــي عبـــر الفـــوز مـــع انتظـــار عـــدم 
فـــوز طاجيكســـتان على تركمانســـتان؛ 

للدخول فـــي حســـابات الحصول على 
المركز الثاني للمجموعة.

أحمر الصاالت يالقي أوزبكستان

منتخبنا لكرة الصاالت



رئيس لجنة المنظمين: نتطلع لنجاح بطولة رفع األثقال 2022
5 أيام تفصلنا عن انطالقة الحدث القاري

5 أيــام تفصلنــا عــن انطالقــة منافســات بطولــة آســيا لرفع األثقــال 2022 
التي تحتضنها مملكة البحرين تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي ينظمها 
االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال تحــت إشــراف االتحــاد اآلســيوي لرفــع 

األثقال، في الفترة -6 16 أكتوبر المقبل ب”فندق كراون بالزا”. 

وتواصـــل اللجنـــة المنظمة برئاســـة 
لرفـــع  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
األثقـــال إســـحاق إبراهيم إســـحاق، 
عقـــد االجتماعـــات المكثفـــة؛ للتأكد 
مـــن تنفيذ كافـــة الترتيبات الخاصة 
القـــاري،  الحـــدث  هـــذا  بانطالقـــة 
عمـــل  ســـير  مـــن  كذلـــك  والتأكيـــد 
اللجـــان العاملـــة علـــى الشـــكل الذي 
يحقق أعلى درجات النجاح في هذا 

الملتقى الرياضي اآلسيوي الكبير.

لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
بالبطولـــة  المنظميـــن والمتطوعيـــن 
عبدهللا مراد أن اللجنة تعمل بشكل 
البطولـــة  النطـــالق  تمهيـــدا  دءوب 
وتســـير بخطى ثابتة على البرنامج 
الـــذي وضعتـــه اللجنـــة، ويهدف إلى 
لكافـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
المنتخبات المشـــاركة فـــي البطولة، 
بعد أن تم تشـــكيل فريق عمل يضم 
كفـــاءات وكوادر بحرينية ســـبق لها 

العمـــل في بطوالت عديدة، وتمتلك 
باعـــا طويال فـــي التنظيـــم ومرافقة 
إلـــى جودتهـــا  إضافـــة  المنتخبـــات، 
العاليـــة في إخـــراج البطولة بأفضل 

مستوى تنظيمي. 

تنفيـــذ  علـــى  “نعمـــل  مـــراد:  وقـــال 
توجيهات رئيـــس االتحاد البحريني 
إبراهيـــم  إســـحاق  األثقـــال  لرفـــع 
األجـــواء  تهيئـــة  فـــي  إســـحاق، 
المثاليـــة لكافـــة المشـــاركين وهدفنا 
البطولـــة  نجـــاح  فـــي  المســـاهمة 
وكتابـــة فصـــل جديـــد مـــن فصـــول 
المتعـــددة  واإلنجـــازات  النجاحـــات 

البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
فـــي الجانـــب الرياضـــي، مـــن خالل 
احتضـــان البطـــوالت الكبـــرى التـــي 
تعزز مـــن مكانة المملكـــة في جعلها 
قبلة رياضية وواحة الحتضان أكبر 

البطوالت”.
وأضـــاف أن اللجنـــة تبـــذل جهـــودا 
كبيـــرة وتضـــم كوكبـــة مـــن الوجوه 

تمتلـــك  التـــي  الشـــابة  البحرينيـــة 
إمكانيـــات عاليـــة ســـتقودها لعكس 
الصورة المشرقة للكوادر البحرينية 
الطموحـــة التـــي تهـــدف دائمـــًا إلـــى 
نجـــاح البطـــوالت التـــي تقـــام علـــى 
أرض المملكـــة، مبينـــًا إلى أن اللجنة 
وعملهـــا  الكبيـــر  بدورهـــا  ســـعيدة 
المتواصل فـــي المســـاهمة بتحقيق 
النجـــاح للبطولـــة، مؤكـــدا أن اللجنة 
أفضـــل  تقديـــم  علـــى  ســـتحرص 
فـــي  المشـــاركين  لكافـــة  الخدمـــات 
البطولة بعـــد أن وضعت خطة عمل 
القت استحســـان اللجنـــة التنفيذية 
للبطولة، متطلعا في الوقت ذاته أن 
تحقـــق هذه البطولة النجاح والتميز 

على أرض عاصمة الرياضة.

اتحاد رفع األثقال

عبدالله مراد

بقيــادة ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب قائد الفريــق الملكي 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، سيشــارك الفريــق الملكــي للقــدرة اليــوم في 
الفحــص البيطــري المخصــص لبطولــة العالم للجيــاد الصغيرة ذات 8 ســنوات للقدرة 
التي ستقام في إسبانيا بمشاركة الفريق الملكي للقدرة وعدد كبير من فرسان العالم.

وســـيقود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فرســـان الفريـــق الملكي بمشـــاركة 
معيـــوف عبدالعزيـــز الرميحـــي، وســـلطان 
العنـــزي،  الرميحـــي، وعيســـى  عبدالعزيـــز 
ومحمـــد خالـــد الرويعـــي، وخليفـــة مبارك 

سبت.
الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  وسيشـــارك 
للجيـــاد،  البيطـــري  الفحـــص  فـــي  اليـــوم 
إضافـــة إلى االجتمـــاع الفني الذي يســـبق 
البطولة، وســـوف يتســـلم الفرسان األرقام 
التـــي  المراحـــل  وخارطـــة  المخصصـــة 

ستشهدها البطولة.

خالد: أهداف عديدة لتحقيقها

أكـــد مديـــر الفريـــق الملكـــي للقـــدرة خالـــد 
أحمد حسن أن سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة وضع أهدافا عديـــدة لتحقيقها 
خالل المشـــاركة في بطولـــة العالم ذات 8 
سنوات للجياد، مشيرًا إلى أن رؤية سموه 
دعم الفرســـان الشـــباب من خالل مشاركة 
فرســـان شـــباب قادريـــن علـــى حمـــل لواء 

رياضة القدرة البحرينية في المستقبل.
وأوضـــح خالـــد أحمـــد حســـن أن الفريـــق 
الملكي على أتم االستعداد لهذه المشاركة 
بدعـــم كبيـــر مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة والذي قدم دعمـــه الكبير 
للفريق وحرص على متابعة كل التفاصيل 
خـــالل المرحلـــة الماضيـــة؛ بهـــدف تهيئـــة 
األجـــواء المثالية للفرســـان لتقديم أفضل 
المستويات والخروج بالنتائج اإليجابية.

وأشـــار خالد أحمد حســـن أن قيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة للفريق 
ستســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف التي تم 
وضعهـــا، مبينـــا أن الفرســـان علـــى موعـــد 
جديـــد في كســـب الخبـــرات الواســـعة من 

قيادة سموه للفريق.
وقـــال إن البطولـــة مـــن المؤكـــد أن تشـــهد 
منافســـة قويـــة فـــي ظـــل مشـــاركة عـــدد 

كبير من فرســـان العالـــم، وأن الثقة كبيرة 
بقـــدرات فرســـان الفريـــق الملكـــي للقـــدرة 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة في تحقيـــق أفضل النتائج، متمنيا 

للفريق التوفيق والنجاح.

األخوان أبناء الرميحي: سعداء 

بهذه المشاركة

أعرب أبنـــاء الرميحي، معيوف عبدالعزيز 
الرميحـــي وشـــقيقه األصغر ســـلطان، عن 
ســـعادتهما بتواجدهما مـــع الفريق الملكي 
 8 ذات  العالـــم  بطولـــة  فـــي  بالمشـــاركة 
ســـنوات، مشـــيرين إلـــى أن قيـــادة ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ستعطيهم 
الحافـــز الكبير لتقديم أفضل المســـتويات 

وكسب الخبرات.
وقـــال معيـــوف عبدالعزيـــز الرميحـــي “أنا 
ســـعيد بتواجـــدي مـــع الفريـــق الملكي في 
هـــذه المشـــاركة الكبيـــرة، ســـأبذل قصارى 
جهـــدي لتحقيق أهداف المشـــاركة بقيادة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الداعم األكبر للفريق، حيث إن دعم سموه 
يعطينـــا الحافز لبذل الجهود والمســـاهمة 
في تحقيق األهداف والمراكز المتقدمة”.

وأضـــاف “ســـتكون المهمة قويـــة وصعبة، 
ولكـــن نحن قـــادرون علـــى المنافســـة بعد 
مـــن  العديـــد  الملكـــي  الفريـــق  ســـجل  أن 
االنجـــازات فـــي الفتـــرة الماضيـــة بفضـــل 
قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفة ودعم سموه المتواصل للفريق”.
أمـــا الفـــارس الشـــاب ســـلطان عبدالعزيـــز 
الرميحـــي، فأكـــد بأن قيادة ســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ســـتضاعف من 
خبراته في سباقات القدرة.

وأضـــاف “عندمـــا تشـــارك فـــي بطولـــة مع 
ســـمو  الفريـــق  ويقـــود  الملكـــي  الفريـــق 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشك أن 
الطموحـــات عالية، والبـــد أن تحقق كامل 
االســـتفادة من قيادة ســـموه؛ ألنـــه الملهم 
والداعم لنا، ونعد ســـموه أن نبذل قصارى 

جهدنا لتحقيق النتائج االيجابية”.

علم المملكة يرفرف

رفـــرف علـــم مملكـــة البحريـــن فـــي قريـــة 
بطولـــة العالم للجيـــاد الصغيرة للقدرة في 

إسبانيا مع الدول المشاركة في البطولة.

اليوم التدريب األخير

وســـيخوض الفريق الملكي للقدرة تدريبه 
األخيـــر اليوم بعد الفحـــص البيطري الذي 

سيقام في القرية.
وكان الفريق الملكي للقدرة خاض تدريبا 
يـــوم أمـــس فـــي قريـــة البطولـــة وســـط 

معنويـــات مرتفعـــة مـــن كافـــة الفرســـان 
الفريـــق  مديـــر  مـــن  مســـتمرة  ومتابعـــة 
الملكي خالد أحمد حســـن والجهاز الفني 

للفريق.

استعدادات كبيرة في القرية

وشـــهدت قريـــة اســـتعدادات كبيـــرة مـــن 
اللجنـــة المنظمة التي بذلـــت جهودا كبيرة 
الترتيبـــات  كافـــة  مـــن  االنتهـــاء  لتأميـــن 
الالزمـــة للحـــدث العالمـــي، حيـــث تحولت 
القريـــة أمـــس إلـــى خليـــة نحل مـــن خالل 
العمل الـــدءوب من القائميـــن على تنظيم 

البطولة.

إسبانيا - المكتب اإلعالمي:

اليوم الفحص البيطري لبطولة العالم للجياد الصغيرة في إسبانيا
بقيادة ناصر بن حمد و5 فرسان من الفريق الملكي للقدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علم مملكة البحرين من بين األعالم المشاركة

معيوف وسلطان الرميحي 

خالد أحمد

معيوف وسلطان الرميحي 

دبي - لجنة الموروث

وصلـــت بعثة فريقـــي فيكتوريوس وKHK إلـــى إمارة دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة وذلك استعدادا 
للمشاركة في سباق دبي السنوي لقوارب التجديف الشعبي 

فئة 30 قدما.
وتشـــهد قناة دبـــي المائيـــة بمنطقة الجـــداف قبالة محمية 
خور دبي للحياة الفطرية، األحد، انطالق الموســـم رقم 27 
لمنافســـات بطولـــة دبي لقوارب التجديف الشـــعبي فئة 30 
قدما والتي يحتضنها وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات 

البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.
وخـــاض ممثـــال مملكـــة البحرين في هذا الســـباق الســـنوي 
تدريباتهما قبل ســـباق الجولة األولى، األحد، والذي يسعى 
فيه الفريقان للفوز قبل الجولة الثانية في 30 أكتوبر لقطع 
شـــوط كبيـــر نحو بلوغ الســـباق األهـــم في ختام الموســـم: 
كأس آل مكتـــوم الـــذي يعـــد أغلى كـــؤوس هذه الســـباقات 

الشعبية في دبي والخليج.
ووسط مشاركة خليجية من قوارب دول مجلس التعاون، 
يسعى فريق فيكتوريوس ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة للعودة لمنصات التتويج الخليجية، بينما يرغب 

فريـــق KHK ملـــك ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
بالفوز بكأس آل مكتوم للمرة الثالثة تواليا.

ويشـــارك فـــي افتتاح الموســـم، األحـــد، 400 فـــردا من بين 
مـــالك ونواخـــذة و “ســـكونيين” وبحـــارة ستنافســـون على 
المراكـــز األولى فـــي الشـــوطين الرئيســـيين األول للقوارب 
والمخصـــص  المفتوحـــة  الفئـــة  شـــوط  والثانـــي  المحليـــة 
لقـــوارب الشـــركات والمؤسســـات، إضافة إلى قـــوارب دول 

مجلس التعاون الخليجي.

للمشاركة في السباق السنوي لقوارب التجديف الشعبي

“فيكتوريوس” و“KHK” يغادران إلى دبي

فريقا فيكتوريوس و”KHK” أثناء مغادرتهما لدبي

اتحاد كرة القدم

يســـتهل المنتخب الوطني للناشـــئين 
لكـــرة القدم اليوم “الســـبت” مشـــواره 
الثالثـــة  المجموعـــة  مباريـــات  فـــي 
المؤهلـــة لنهائيـــات كأس آســـيا تحت 
17 عاما، وذلـــك عندما يالقي نظيره 
 7.45 الســـاعة  عنـــد  لبنـــان  منتخـــب 
مســـاء بتوقيت البحريـــن على ملعب 
قابـــوس  الســـلطان  مجمـــع  اســـتاد 
الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط. 

ويدرب المنتخب الوطني بدر خليل، 
والمســـاعدان أحمـــد الســـعد ومحمـــد 
المـــدرب  الحـــراس  ومـــدرب  خالـــد، 
ومـــدرب  جناحـــي،  محمـــد  الوطنـــي 
حمـــود  الوطنـــي  المـــدرب  اللياقـــة 
الديري، والمحلل الفني حسن البناء، 
وأخصائـــي العـــالج الطبيعي عبدهللا 
عرفه، والممرض ســـيد هانـــي علوي، 
شـــاهين  محمـــد  المهمـــات  وعامـــل 

والمدلـــك أنيـــش كومـــار، و23 العبـــا، 
مهـــران  عبدالحكيـــم،  محمـــد  وهـــم: 
محمـــد، عمـــار البصري، علـــي يونس، 
جاســـم،  أحمـــد  الشـــرقاوي،  علـــي 
ســـيد كـــرار علـــوي، راشـــد مجيـــران، 
ســـامي بســـام، مهدي توراني، ســـيف 
البوفالســـة، عبـــدهللا الخالدي، محمد 
أحمد، ناصر عواد، يوسف الدوسري، 

فـــارس مهـــدي، علـــي نصيـــف، صالح 
صالـــح، خالـــد أحمـــد، فيصـــل عـــواد، 
محمد خليفة، ســـلمان الســـبر وراشد 

بوخماس. 
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  وتضـــم   
منتخبنـــا  جانـــب  إلـــى  التصفيـــات 
الوطنـــي، منتخبات عمان “المضيف”، 

قطر، لبنان والعراق.

مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات اآلسيوية

أحمر الناشئين يستهل مشواره بمالقاة لبنان
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حصلت الممثلة 
والمغنية السورية نادين 

فهد أكوان على لقب 
سفيرة النوايا 

الحسنة للسالم من 
المنظمة الدولية 
لحقوق اإلنسان 

للمرة الثالثة بعد أن 
حصلت على اللقب 

نفسه مرتين في 
السابق.

وتواصل نادين 
تصوير مشاهدها 
في المسلسل 

الكويتي “نون 
النسوة”.

tariq_albahhar

يواصل الفيلم الوثائقي البحريني “ُأَلفاء” مشاركاته المحلية، حيث يتعاون هذه المرة 
مع شركة البحرين للسينما )سينكو( ألجل طرحه في السينما ضمن العروض المخصصة 
لطـــالب المدارس من جميع الفئات، بهدف نشـــر الوعي بالفروســـية العالجية لألطفال 
والناشئة من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعريفهم بالجهود الرسمية المساندة لهم. 
هذا ومن المقرر أن تنطلق هذه العروض الخاصة للفيلم مع بداية الرحالت المدرسية 
للسينما وستستمر حتى نهاية هذا العام. وفي هذا الصدد، صرح مدير اإلعالم بسينكو 
علي صالح: “إننا نؤمن في )ســـينكو( بأهمية الشـــراكة المجتمعية وتكامل األدوار بين 
الجميع، حيث يسعدنا أن نعلن عن عروضنا الخاصة للفيلم الوثائقي البحريني )ُأَلفاء( 
الموجهة لطلبة المدارس على وجه الخصوص وذلك لمســـاندة األطفال والناشـــئة من 
ذوي التوحـــد مـــن جهـــة، ومـــن جهة أخرى نشـــر الوعي بيـــن الطالب بهـــذا االضطراب 
ومنهـــا  الحتوائـــه  الممكنـــة  واألســـاليب 
الفروســـية العالجيـــة، وأيضـــًا لتعريفهم 
بالجهـــود الرســـمية المبذولـــة فـــي هـــذا 
كذلـــك  نعتـــز  “إننـــا  وأضـــاف:  المجـــال”. 
بالمنتجات السينمائية البحرينية، وندعم 
جميـــع الطاقـــات والمواهـــب البحرينيـــة 
الواعدة السيما تلك التي تقدم فنًا أصيالً 

ذا قيمة ورسالة”.
يذكـــر أن الفيلـــم من تأليف زينـــب العالي، 
رؤيـــة فنية وإدارة تصويـــر أحمد محمود، 
مونتـــاج ليلـــى شـــهاب، مؤثـــرات بصريـــة 
عمـــار  وإخـــراج  المختـــار  حســـين  الســـيد 

خميس.

عرض “ألفاء” في السينما لطلبة المدارس

تقول الممثلة فيديكا بينتو Vedika Pinto التي اقتحمت المشهد الترفيهي كعروس مبهجة في الفيديو 
 Operation“ وأيضا وفيلم اإلثارة ،YouTube والذي حظي بمليون مشاهدة على Liggi كليب الناجح
Romeo” مــن النتــاج منصــة Netflix أنه من غير العادل تشــويه بوليوود علــى أنها تعتمد على المحاباة 

والواسطات!

ــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، اتهمت  ــدى ال عــلــى مـ
صناعة الترفيه الهندية - التي تقدم أعماال 
موسيقية جميلة للرقص الغنائي - 
بأنها عشائرية ومعادية للمواهب 
أي صلة صناعية  لها  ليس  التي 
gulf- موقع بحسب  تمثيل   أو 

.news
ــن بـــيـــنـــتـــو، بــــالــــرغــــم مــن  ــكــ ــ ل
محدوديتها في السينما، تعمل 
اآلن على فيلم جديد وتؤكد 
تــتــحــدث عن  الـــجـــدارة  أن 
اصــحــابــهــا، وقـــالـــت: “هــنــاك 
الخير والشر في كل صناعة، 
على مدى العامين الماضيين، 
حول  النقاش  هــذا  أصــبــح 
كبيرا،  شيئا  المحسوبية 
أجـــــده  ال  وشـــخـــصـــيـــا 

عادال”.
الممثلين  معظم  مثل 
حصلت  الــصــاعــديــن، 
أول  عــــلــــى  بـــيـــنـــتـــو 
مــــشــــروع تــمــثــيــلــي 
ــاج  ــتــ ــ ــا فـــــي إن ــهــ ــ ل
بدعم  بوليوود، 
ــال  ــ ــث ــن أمــ ــ مــ
كــــــــبــــــــيــــــــر 
لمنتجين  ا
نـــــيـــــراج 

باندي، بعد جوالت صارمة من االختبار والبروفات 
أسرة  من  تولد  لم  التي  بينتو،  وتشير  والتقييم، 
ينتميان  المجال، حيث  نفس  في  ولكنهما  فنانين، 
المحسوبية  أن  إلــى  واإلعــــالن،  اإلعـــالم  عالم  إلــى 
ــكــن الــجــمــهــور هو  مـــوجـــودة فـــي كـــل صــنــاعــة، ول
النهاية، وقالت:   النجم في  يرفض  أو  الذي يصنع 
“الحقيقة هي أنه يجب عليك الحفاظ على نفسك، 
النجاح  حرفتك،  وعــلــى  عليك  كليا  يعتمد  وهـــذا 
في  يستمرون  الــذيــن  األشــخــاص  ولــكــن  تعسفي، 
هذه الصناعة هم أولئك الذين يسمح لهم الجمهور 
األشــخــاص  عــدد  هــو  الحقيقي  المقياس  بالبقاء، 
المطاف،  نهاية  وفــي  ويحبونك،  يتابعونك  الذين 
الجمهور هو الذي يقرر ما إذا كان سيشاهدها أم ال”. 

فـــي فيلمهـــا األول “عمليـــة روميـــو” - وهـــو فيلـــم 
رومانســـي مثيـــر عـــن الشـــرطة األخالقيـــة - لعبـــت 
بينتو دور “نيها”، وهي امرأة شـــابة ال تؤمن بالحب، 
ولكـــن يتغيـــر كل ذلـــك الحقـــا، الفيلـــم مـــن إخـــراج 
شاشـــانت شـــاه، وهـــو نســـخة جديـــدة رســـمية من 
 Ishq: Not“ 2019 األغنيـــة “الماالياالميـــة” من عـــام
A Love Story” – ويتنـــاول مواضيـــع مثـــل التمييز 

الجنســـي، والذكورة، والنساء بأسلوب سرد بطيء، 
ويستكشـــف الفيلـــم كيف يتعـــرض زوجان شـــابان 
لالنتهـــاك والمضايقـــة مـــن قبـــل زوج مـــن الرجـــال 
الذين يمســـكون بهم في مســـاحتهم الخاصة داخل 
ســـيارتهم، فـــي حيـــن أن الفيلم صدر فـــي الهند في 
أبريـــل الماضـــي، إال أن فيلـــم اإلثارة جـــذب األنظار 

عندما تم إصداره على Netflix بعد بضعة أشهر.
وقالـــت النجمـــة البالغـــة 20 مـــن العمـــر: “ أنتم على 
درايـــة بالمنـــاخ الحالي في صناعة الســـينما الهندية 
بعـــد الوبـــاء، والحقيقـــة أن أفـــالم شـــاهروخان أو 
ســـلمان خـــان ســـتدفع الناس إلـــى دور الســـينما، أو 
ســـيحتاج الفيلم إلى تسويق جيد حقا، لكن فيلمي 
“عملية روميو” ال تحقق نجاحا كبيرا باالعتماد على 
االســـماء، لكـــن االســـتجابة التي حصلـــت عليها بعد 
إصدارهـــا على Netflix كانت كبيرة “، وحتى اليوم، 
تتلقى رســـائل علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي 

حول أدائها وشخصيتها التي تقدم لمسة أنيقة.
وعنه أضافت: “ما برز بالنسبة لي هو أن هذا الفيلم 
كان لـــه الكلمـــة األخيرة وهو أمر نـــادر الحدوث في 
األفالم فـــي صناعتنا، لقد جئت من خلفية متميزة، 

حيـــث أعلـــم أن لـــدي دائما خيـــارا وأعيـــش الحياة 
بشـــروطي الخاصـــة، ولكن هناك العديد من النســـاء 
اللواتي يواجهن التمييز على أساس الجنس وعدم 

المساواة ويشعرن أنه ليس لديهن خيار “.
وشـــهد الفيلـــم دور امـــرأة شـــابة تقـــرر االبتعاد عن 
صديقها الذي أظهر آثارا للسلوك الكاره للنساء بأكثر 
الطرق ســـلبية وعدوانية، “هناك العديد من النســـاء 
اللواتـــي ال يدركـــن أن لديهن خيارا لترك كل شـــيء 
وراءهـــن، مـــع “عملية روميو” أصبـــح صوت العديد 
مـــن الشـــابات اللواتـــي لـــم يعرفـــن أن لديهـــن دائما 
خيـــارا في الحيـــاة، وكانت شـــخصيتي فـــي الفيلم 
حلوة وبســـيطة وخجولة، لكنها تخبرك بوضوح أنه 
ال يمكنك الكذب عليها بفضل شـــخصيتها”  وأثارت 
نهايـــة فيلم “عمليـــة روميو”، التي شـــهدت انفصال 
الزوجيـــن المحبوبيـــن، ردود فعـــل مختلفـــة! تقول: 
“الكثير من النســـاء اللواتي راسلوني في السوشال 
ميديا أحببن النهاية، لكن 40 في المئة من الرسائل 
التي تلقيتها كانـــت من رجال يقولون لي إن الفيلم 
كان جيـــدا حقـــا، وأن النهايـــة كانـــت ســـيئة حقـــا! 

ولألسف، فهم لم يفهموا النهاية”.

في رومانســـيات بوليوود، عادة ما يســـير الزوجان 
اللـــذان يقعا في الحب إلى غروب الشـــمس ممســـكا 
بأيديهمـــا ويغنيـــان لحنـــا، وبقيـــت “عمليـــة روميو” 
بعيـــدة عـــن الســـرد التقليـــدي، وقالـــت بينتـــو: “لقد 
حذرنـــي مديـــري أثنـــاء التصويـــر مـــن أنه ســـيكون 
هنـــاك رجال لن يعجبهـــم أو يقدروا النهاية”! “عملية 
روميـــو” بقصة ال تتبع الروايات الراســـخة لما يجب 
أن تكـــون عليـــه الخطوبـــة والعالقـــة المثالية وعنه 
تضيف: “ســـيذكرك هذا الفيلم بأن الناس ليسوا كما 

يبدون أو ما تتوقعهم أن يكونوا عليه”.
قبل االنتهـــاء من هذا المشـــروع التمثيلي، واجهت 
بينتـــو  التـــي تخرجـــت المملكـــة المتحـــدة بشـــهادة 
فـــي العالقـــات الدوليـــة واألدب ما ال يقـــل عن 100 
تجربة اختبار من دون اي “واســـطة” أو محســـوبية 
كمـــا تؤكد: “عندما تبدأ في هذه الصناعة دون دعم 
من أي شـــخص، يجب أن يكون لديك إيمان وصبر، 
هناك أشـــهر بـــدون أي عمـــل ويمكـــن أن يكون ذلك 
مرهقـــا، لكـــن كوني ممثلة كنت األســـعد في حياتي 
عندمـــا كنت صـــورت فيلم “عمليـــة روميو” وفيلمي 

.”Aditya الجديد مع

الفنانة الهندية “فيديكا بينتو” وصعوبة الحصول على عمل في بوليوود
طارق البحار

“^” في بروفات حفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية
نجم: ما سيقدم اختير بعناية وقريب للجمهور

اســتعدادا لحفل أوركســترا البحريــن الفيلهارمونية بقيادة المايســترو مبارك نجم 
والمقــرر إقامتــه يــوم 1 أكتوبر 2022 على خشــبة مســرح البحريــن الوطني بترّقب 
جماهيــري مــن داخــل وخارج المملكة، تم أمس االســتعداد للحفــل الكبير ببروفات 
وتدريبــات جــادة في مكان إقامة الحفل بحضور جميع طاقم االوركســترا، بقيادة 
مبــارك نجم الذي ســيقدم في الحفل مع الفرقة روائــع األلحان البحرينية والعربية 
أوركيســتراليا، وذلــك فــي قوالــب فنية تدمج الموســيقى الكالســيكية العالمية مع 

سحر ورونق الموسيقى واأللحان العربية. 

وتـــم اإلعـــالن رســـميا عـــن نفـــاد جميـــع 
مـــن محـــالت فيرجيـــن  الحفـــل  تذاكـــر 
ميغـــا ســـتور قبـــل موعده بأيـــام. ويأتي 
هذا الحفـــل كباكورة أمســـيات مهرجان 
البحرين الدولي للموســـيقى في نسخته 
محطـــات  وأولـــى  والثالثيـــن  الحاديـــة 
أوركســـترا البحريـــن الفيلهارمونيـــة في 
كواجهـــة  البحريـــن  لمملكـــة  الترويـــج 

ثقافية وحضارية.
وصـــرح مبـــارك نجـــم بـــأن ما يميـــز هذا 
المهرجان عن مهرجاناته الســـابقه تنوع 
المعزوفـــات، فســـابقا كانـــت المعزوفات 
ولكـــن  فقـــط  مؤلفاتـــه  علـــى  تنحصـــر 
مهرجـــان البحريـــن الدولـــي للموســـيقى 
سيشـــهد معزوفات متنوعة من العالمية 
والشـــرقية  األفـــالم  موســـيقى  الـــى 
والمحلية لمواكبه الهدف من المهرجان، 
كما أوضح أن اإلمكانات الموجودة لدى 
أوركسترا البحرين الفيلهارمونية قادرة 

على عزف مقطوعات مختلفة.
وأضـــاف: كوني جزءا مـــن هذا الجمهور 
والوطـــن فإن عامـــل الوجـــدان الجمعي 

يؤثـــر بـــي كذلـــك، فكلمـــا تنجـــح أغنيـــة 
فـــي الوطـــن يعجب بهـــا الجمهـــور نحن 
الموســـيقين نحبهـــا قبل الجمهـــور وهذا 
المحليـــة،  للذائقـــة  قريبـــة  أنهـــا  يعنـــي 
لذلـــك خياراتـــي مـــن المعزوفـــات التـــي 
ستقدم تم اختيارها بعناية وهي قريبة 

للجمهور.
للجمهـــور  فرصـــة  األوركســـترا  وتعتبـــر 
للتعـــرف علـــى هـــذا الفـــن الذي لـــم يكن 
موجـــود بكثـــرة ســـابقا، كما أنه يســـاعد 
على الرقي بالذوق العام عند االســـتماع 
للموســـيقى، ألن الموسيقى تنشر رسالة 

حـــب  طاقـــة  ونشـــر  للجمهـــور  هادفـــة 
وسالم والتسامح وليست للمتعة فقط، 

كمـــا أن لهـــا أدبيات محـــددة يجب على 
الفرد اتباعها عند الحضور.

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

للتواصل: 17111483

مجلس 2022 ال نريده نسخة مكررة
يفصلنا عن موعد انتخابات مجلس نواب 2022 “أحديدا سهل” وسنرى 
“ســـاتول” مـــن الناخبيـــن متجهيـــن إلـــى مقـــرات صناديق االقتـــراع في 
دوائرهـــم االنتخابية الختيار ممثليهم الجـــدد كي يأخذوا أماكنهم فوق 

كراسي بيت الشعب المغرية.
وذلـــك بعـــد صبر طويل وحســـرة ومعانـــاة “وتحندي وقجـــات” في قلب 
البحرينـــي نتيجـــة ضعـــف أداء أعضـــاء المجالـــس النيابيـــة الســـابقة، 
خصوصـــا المجلـــس األخيـــر الذي لم ينجـــز أية مصلحة تذكـــر للمواطن، 
وعلى وجه الخصوص أولوياته في الحياة وعلى رأسها تعديل أوضاعه 
المعيشية والحياتية وحل الكثير من القضايا التي تهم حياته مباشرة.

مـــع مرارة وجســـامة مـــا حصل وحـــدث من خـــال المجالـــس المنتهية، 
إال أننـــا مازلنـــا كمواطنين من عامة الشـــعب نتعلق بخيـــط أمل “دجيج” 
“لعـــل هللا يحـــدث بعد ذلك أمرا”، ويتغير حالنا إلى حال أفضل مما نحن 
فيـــه، بالرغـــم من إدراكنا المطلق بأن عددا كبيرا من الوجوه المترشـــحة 
لكرســـي المجلـــس القـــادم غير مقنعة “بتاتـــا”، حيث انهمـــرت علينا “مرة 

وحده مثل حلبة المطر، وياهم وياهم، بدون حواس”.

نتابـــع “ســـكاتي” آراء المواطنين بشـــرائحهم وثقافاتهـــم المختلفة فيما 
يخـــص مترشـــحي دوائرهـــم االنتخابية فنجـــد أن هناك قـــوة صوتية ال 
يســـتهان بحجمهـــا تريد مجلســـا قويـــا وفاعا ولـــه دور مؤثـــر في صنع 
القـــرار، ويحلـــم بوصول من يســـتحق بجدارة وكفـــاءة كي يحصل على 
لقـــب نائـــب برلماني ناجـــح، وترفض رفضـــا قاطعا وصول نائب فاشـــل 
كحـــال الكثرة الكثيرة من نواب المجالس الســـابقة “اللي بطو أجبودنه” 
مـــن أدائهـــم البرلماني الذي أقل مـــا يقال عن تقييمه إنـــه “زيرو والحين 
متلذذيـــن” بمـــا حصلوا عليه مـــن “أمـــوال وأراضي ومعاشـــات تقاعدية 
وتسهيات” باستثناء البعض القليل منهم “وشي ندري به وشي ماندري 

به، ودار دره ودار ما دره، والمواطن المسكين ما له إال الدندره”.
الشاهد.. ال نريد مجلسا نسخة مكررة عقيمة، نئن من ضعف أدائه طيلة 
أربـــع ســـنوات قادمة، لذا علينـــا كناخبين منـــذ اآلن أن نتحرى ونتقصى 
وندقـــق فـــي الســـيرة الذاتيـــة للمترشـــح وعـــن قـــرب كمـــا كنـــا نفعل مع 
الشـــخص المتقدم إلينا لخطبة إحدى بناتنا “قبل ال تصيدكم عوافيره”. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

باتت كل المؤشرات تقطع بأن الحرب الروسية  األوكرانية المندلعة منذ أكثر 
من ســـبعة شـــهور ستطوي ســـنة كاملة دون أن تضع أوزارها لتحصد المزيد 
من األرواح والعمران من البلدين وتستنزف طاقاتهما، جراء حرب عبثية ال 
طائـــل منها، فالمنتصر منهما مهزوم، مع أن الشـــعبين ُيفترض أنهما أكثر من 
خبر وذاق معنى الحروب وما تسببه من ويات ومآس، إذ امتزجت دماؤهما 
معـــًا فـــي الحرب العالمية الثانية لتحرير وطنهما الســـوفييتي المشـــترك من 
النازيـــة، وقدما تضحيات هائلـــة. وأضحى واضحًا أن الطرفين دخا معركة 
“تكسير العظم”، بالرهان على من يبدي أوالً تعبه من الحرب، ومن ثم يلوح 
على خجل بشـــيء من التنازالت؛ للعودة إلى مائدة المفاوضات بجدية أكبر 

من الجوالت السابقة.
وكمـــا نعلـــم فإن أوكرانيـــا ال تقاتل وحدهـــا، إنما تقف من خلفهـــا دول حلف 
الناتو، وعلى رأسها الواليات المتحدة التي تمدها بكل المال والعتاد وأحدث 
األســـلحة، بل وبالمستشـــارين العســـكريين والمرتزقة، لكن في المقابل بات 
من المقطوع به أن الرئيس الروسي فاديمير بوتين حينما أطلق على حربه 

“العملية العسكرية الخاصة” لم يكن يتوقع بأي حال من األحوال أن تستمر 
إلى هذا المدى من الشـــهور الطويلـــة، لتقترب من عام كامل وربما أكثر، إنما 

أراد منها عملية محدودة - أشبه بالنزهة – ال تتجاوز شهرًا على األكثر.
وصحيـــح أن بوتيـــن صـــرح مـــرارًا عن مصاعـــب “النزهة” التـــي توهمها، بأن 
الغرب أو حلف الناتو قرر أن يحارب روسيا إلى آخر جندي أوكراني، على حد 
تعبيـــره، لكن من الحماقة بمكان إن لم يكن أخذ ذلك بعين الحســـبان مقدمًا 
قبل شن “عمليته الخاصة”، تمامًا كما هي العقوبات المشددة المفروضة على 
بـــاده التـــي قـــال إنها متوقعة، لكن بـــات واضحًا أنه تفاجـــأ بمداها إلى أبعد 
بكثير مما توقعه. ومن الجلي أيضًا أنه منذ بدايات الحرب كان يراهن على 
تكرار ســـيناريو أزمة الصواريخ النووية الســـوفييتية فـــي كوبا 1962، التي 
انتهت بتوافق من التنازالت المتبادلة بين الجانبين السوفييتي واألميركي، 
وهـــو رهان خاطئ ومغامـــر في آن واحد، ذلك أن البيئة السياســـية الدولية 
لتلك األزمة مختلفة كليًا عن البيئة السياسية الدولية الراهنة. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

أي مصير ينتظر الحرب الروسية األوكرانية؟

دعـــت اتفاقيـــة األمـــم المتحدة رقم )100( إلى المســـاواة فـــي األجر بين 
الجنســـين لـــدى تســـاوي قيمـــة العمـــل، والتـــي اعتمدتهـــا منظمـــة األمم 
المتحـــدة فـــي 1951م، وأن االلتـــزام بتنفيـــذ األجـــر المتســـاوي جزء من 
حقوق اإلنســـان وضد جميع أشـــكال التمييز بين الجنســـين في ساحات 
العمـــل، وُيحقـــق الرفاهية الماديـــة ويقضي على الفقر. وفـــي الكثير من 
الدول من شـــرقية وغربية تتقاضى النســـاء أجوًرا أقل من الرجال وقد 
تصل فجوة هذا االختاف إلى )20 %(، وهذا ُيمثل عاقة غير متكافئة 

وال عادلة بينهما.
من مبادئ تحقيق العدالة االجتماعية أن يحصل العامل أو العاملة على 
األجر مقابل ما ُيبذل من قوة العمل، ويجب أن يكون هذا المقابل متساو 
وفًقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولتمكين النساء من حقوقهن المهنية والمادية، 
وعـــدم تحقيقه يتعارض مع أهـــداف التنمية المســـتدامة “بتوفير العمل 
الائق والنمو االقتصادي” لجميع العاملين. ويتطلب تحقيق األجر جهودا 
دولية وتكاتف جميع المؤسســـات العامة والخاصة والمجتمع المدني بل 
وحـــث الـــدول والقطاعات المنتجـــة على تحقيق المســـاواة باألجور بين 
الرجال والنســـاء عن العمل المتســـاوي القيمة، حيث تكسب النساء أقل 

من الرجال في الكثير من الدول، وهو مؤشر يتناقض مع مبادئ حقوق 
اإلنســـان للنســـاء وحرمانهن من الفرص االقتصادية المتساوية، ويحول 
ذلك دون مشاركتهن االقتصادية الكاملة، ويؤدي ذلك لسياسة التفضيل 

بين شخص وآخر، وهو انتهاك إلنسانية المرأة.
تأمـــل األمـــم المتحدة مـــن خال “اتفاقية المســـاواة في األجـــر” والكثير 
مـــن القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشـــأن من الـــدول بقطاعيها العام 
والخاص أن تطبق مبدأ األجر المتساوي، علًما أن الُجهد الذي تبذله المرأة 
ال يقل أبًدا عن ُجهد الرجل، وهناك دول تؤيد تطبيق هذه االتفاقية لكن 

ال يتم تطبيقها واقعًيا. 
إن المســـاواة في األجر تســـاهم في بناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة 
والعدالـــة، فقد حققـــت المرأة مكانة مجتمعية رفيعة وفي مواقع كثيرة، 
وارتفع معدل مشاركتها في سوق العمل في الوظائف العادية والقيادية 
التي اســـتحقتها بجدارة. وتحقيق المســـاواة يقضي على الفقر، ويحقق 
العدالة االجتماعية والرفاهية للمجتمع، ويغرس مبدأ تكافؤ الفرص بين 
الرجـــل والمـــرأة، ويجتث كل تمييز ضد المرأة، المرأة التي تســـتحق كل 

تقدير واحترام من المجتمع وأفراده.

عبدعلي الغسرة

المساواة في األجر

مجرد فكرة
هـــي فكـــرة متواضعة ال غير، أحياًنا نســـتطيع أن تحقق نجاحات في الكثير 
مـــن األعمـــال من خال طـــرح فكرة بســـيطة أو مبادرة يتـــم تبنيها من قبل 
الجهات الرســـمية أو األهلية لتحقيق أفضل العوائد على الجميع، وكعادتي 
الصباحيـــة وأثنـــاء مزاولتي رياضة المشـــي فـــي أحد المجمعـــات التجارية، 
بـــدأت التفكيـــر في مصيـــر الكثير مـــن البحرينييـــن الذين يمارســـون العمل 

التجاري من المنزل، والتفكير في كيفية دعمهم.
وبـــدأت إجـــراء عصف ذهني مع نفســـي، مع علمي أن تطبيـــق هذه النظرية 
يحتـــاج إلـــى مجموعة من األشـــخاص ليتـــم تبـــادل األفكار والوصـــول إلى 
عدد من المقترحات أو التصورات، وســـألت نفســـي وأنا أتابع حال مئات من 
البحرينييـــن الذين يملكون أعمـــاال تجارية ويعملون مـــن المنزل ويمتلكون 
نظـــام الترخيـــص التجـــاري “ســـجلي” وكيـــف يعانـــون ويصارعـــون الوضـــع 

الصعب في سبيل االستمرار في أعمالهم وزيادة مبيعاتهم.
وقد توصلت إلى فكرة أو مبادرة بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم 
معرض سنوي في مركز المعارض على سبيل المثال وبشكل دوري، وتدعو 
جميع رواد األعمال البحرينيين الذين ال يملكون محات تجارية أي حاملي 
رخصة “سجلي” وذلك لعرض منتوجاتهم المختلفة في موقع واحد، وتقوم 

“تمكين” بالتكفل بدفع الرسوم لوزارة الصناعة والتجارة إن وجدت.
هـــذه المبـــادرة التشـــجيعية والتحفيزيـــة لهـــا وقـــع كبير ومقدر لـــدى هؤالء 
المواطنيـــن الذيـــن سيتنفســـون الصعـــداء.. صدقونـــي هنـــاك الكثيـــر مـــن 
المنتجـــات البحرينيـــة الرائعـــة وذات الجودة العالية لكنهـــا ال تجد االهتمام 
المطلوب، وبعضها يكون مدفونا. حكومتنا الرشـــيدة برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء ال تتردد في تقديم الدعم الازم، 

بل وتضع مصلحة المواطن أوال وثانيا وثالثا.
هـــذا المعرض ســـيصبح موقًعـــا مهما ونقطة جذب ســـياحي للكثير من زوار 
البحريـــن مـــن خال تنظيم حمـــات تســـويقية محليا وخليجيـــا. نعم هناك 
معـــارض تجاريـــة تقـــام من وقت إلـــى آخر لكن تلـــك تغطي صناعـــة معينة 
وغالبا ما تكون في قطاع األزياء والملبوسات وتكون مكلفة جًدا. وما أعنيه 
هنا هو دعوة جميع الصناعات والمعروضات تحت ســـقف واحد وبإشـــراف 
مباشر من وزارة الصناعة والتجارة. كما من واجب المؤسسات الخاصة من 
بنوك وشـــركات وغيرها دعم هؤالء المشـــاركين من خال اقتناء منتجاتهم 
واالستفادة من خدماتهم والتعريف بها لكبار الضيوف وذلك إلبراز مهارات 

البحريني العالية وجودة منتجه، ما ينعكس إيجابا على الوطن.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

آيفون 14 وهوس األول
منـــذ ســـنوات عدة انتشـــرت فـــي دولنا وثقافتنـــا العربية ظاهرة ســـلبية 
تتمثل في التسابق بين الشباب تحديًدا على كل ما هو جديد وعجيب 
مـــن توافه األمور، فقط ليظفر الشـــاب بلقب “األول” ســـواء على صعيد 
الهيئـــة واللبـــاس أو علـــى صعيـــد الســـلوك والتصرفـــات، والتهافت على 
أنواع من التحديات الفارغة التي ال تعكس ســـوى حياة الترف والفراغ 
رغـــم مـــا هو واقع بالفعل من تحديات وصعوبـــات حياتية حقيقية أمام 

جميع فئات المجتمع والسيما الشباب.
المنافســـة واالكتشـــاف واالختراع أمور مطلوبة ومهمة با شـــك عندما 
تكـــون فـــي مجاالت مفيدة ونافعة للنفس والغيـــر، وهذا بخاف ما نراه 
بصـــورة متكـــررة على مواقـــع التواصل االجتماعي وغيرهـــا في أمور ال 

تحمل أي نفع، بل على العكس قد تتسبب في أضرار لفاعلها أو غيره.
يبـــدو أن هذا الهوس للحصول على لقـــب األول ظاهرة عامة، ومن آخر 
صيحاتـــه هذا الرجل الذي قطع آالف األميال لكي يشـــتري أحدث جهاز 
آيفـــون )14(، فقـــط قبل ســـاعات من بيعه في بلده فـــي محاولة ليصبح 
واحـــدا من أوائل األشـــخاص فـــي العالم الذين اشـــتروا الهاتف الجديد، 
وفي ســـبيل هـــذا الهدف والحلـــم “الكبيـــر” أنفق نحـــو )500 دوالر( على 
تذاكـــر الســـفر بخاف تكلفة شـــراء الهاتـــف. الغريب أن هـــذه هي المرة 
الرابعـــة لهـــذا الشـــخص التـــي يســـافر فيهـــا لمجـــرد شـــراء الهاتـــف قبل 
اآلخرين، مفســـًرا هذا الشـــغف بالقول إنه من عشـــاق التكنولوجيا، وإن 
ســـتيف جوبز الرئيس التنفيذي الســـابق لشركة آبل الذي توفي في عام 
2011، يمثـــل مصـــدر إلهام لـــه، وإنه بهـــذا الحرص على أســـبقية اقتناء 

الهاتف يحيي ذكرى هذا الرجل.
بطبيعـــة الحـــال مثل هـــذه األمور تنـــدرج ضمن الحرية الشـــخصية لكل 
شـــخص، لكننـــا نتكلم عـــن مخاطر اجتماعيـــة وتربوية جـــراء مثل هذه 
التصرفات “الطائشة” من قبل بعض الشباب في مجتمعاتنا العربية التي 
تحمل إما خطورة على حياتهم وحياة من يقلدونهم، أو تحمل استهتاًرا 

بقيم وثقافة المجتمع أو تعكس بذًخا وترًفا يثير األحقاد.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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بيت لحم - وكاالت

ُشـــيع أمس جثمان الطفل ريان ســـليمان البالغ من العمر 7 ســـنوات الذي توفي الخميس 
فـــي حيـــن كان الجيش اإلســـرائيلي ينفذ عمليـــة في الضفة الغربيـــة المحتلة، فيما دعت 

واشنطن إلى إجراء تحقيق “فوري” في ظروف وفاته. 
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الخارجية األميركية فيردانـــت باتيل إن الواليات المتحدة 
“تؤيـــد إجـــراء تحقيق فـــوري ومعمق في الظـــروف المحيطة بوفاة الطفـــل”. ُلف جثمان 
الطفـــل ريـــان ســـليمان بكوفيـــة فلســـطينية وتجمع المئات فـــي موكب جنازتـــه في بلدة 

تقوع، في جنوب الضفة الغربية.
وقال محمد سليمان ابن عم الطفل ريان أثناء وجوده مع والد الطفل في مستشفى بيت 
جاال “إن عددا من جنود الجيش االســـرائيلي دخلوا )الخميس( بيت عائلة الطفل ريان... 
كان ريـــان عائًدا من المدرســـة ولدى رؤيته للجنـــود امام بيتهم ركض خائفا وهرب ووقع 

أرضا”، من دون مزيد من التفاصيل. 
مـــن جانبـــه، قـــال الجيش اإلســـرائيلي إن جنوده فتشـــوا المنطقة بعـــد أن “ألقى عدد من 

الفلسطينيين الحجارة باتجاه المدنيين” بالقرب من بلدة تقوع.

تشييع طفل فلسطيني.. وواشنطن: للتحقيق بظروف وفاته

اإلعصار إيان يهدد 
جنوب شرق أميركا

هــدد اإلعــصــار إيــان أمــس، بعدما أوقــع 
ــل فــي فــلــوريــدا،  عــشــرة قتلى عــلــى األقـ
واليات أخرى في جنوب شرق الواليات 
المتحدة، بما في ذلك كاروالينا الشمالية 

والجنوبية.
عاتية  ريــاح  ترافقه  الــذي  ــان”  “ايـ وأدى 
وكــان  فيضانات  وتلته  غــزيــرة  وأمــطــار 
إعصاًرا من الفئة الرابعة على سلم من 5 
فئات، إلى مقتل 12 شخًصا في فلوريدا، 
والعدد يمكن أن يرتفع في األيام المقبلة.

عدن - األناضول

قــتــل 3 مـــن قـــوات 
االنتقالي  المجلس 
الــجــنــوبــي وأصــيــب 
اثـــــــــــنـــــــــــان، أمـــــــس 
ــة(، فـــي  ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــجــ ــ ــ )ال
قـــــــصـــــــف حـــــوثـــــي 
محافظة  اســتــهــدف 
اليمن،  جنوب  لحج 

الجنوبية”  المسلحة  “القوات  بالمجلس. وقال متحدث  حسب مصدر عسكري 
)تشكيالت عسكرية تابعة لالنتقالي( محمد النقيب، إن “3 جنود قتلوا بهجوم 
للقوات  تابع  عسكري  طقم  على  الحوثي  مليشيات  أطلقته  حــراري  بصاروخ 

الجنوبية في مديرية الحد شمالي محافظة لحج”.
وأضاف النقيب، أن “الهجوم تسبب أيضًا في إصابة 2 آخرين، تم إسعافهم إلى 
أحد المستشفيات القريبة”. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من جماعة 

الحوثي بشأن ما أفاد به المتحدث باسم القوات التابعة لالنتقالي.
وجماعة  الحكومية  القوات  بين  اليمن  في  تهدئة  سريان  ظل  في  ذلك  يأتي 
لتمديدها  وأممية  دولية  مساٍع  وسط  المقبل،  أكتوبر   2 في  تنتهي  الحوثي، 
بين  التهدئة  بــدأت  الماضي،  أبــريــل   2 وفــي  مستدام.  ســالم  نحو  وتوسيعها 

األطراف اليمنية، وتم تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل منهما.

اليمن: مقتل 3 من قوات “االنتقالي” بهجوم حوثي
كابول - وكاالت

في  شخصا   19 قــتــل 
ــول أمـــــــس فــي  ــ ــ ــاب ــ ــ ك
هـــــجـــــوم انــــتــــحــــاري 
ــدف مــــركــــزا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا مــكــتــظــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
ــة فـــــي حــي  ــبـ ــلـ ــطـ ــالـ بـ
ــيــة  ــه أقــل ــيـ تـــعـــيـــش فـ
ــهــزارة وكـــان معظم  ال
ضحاياه من الفتيات.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن “الطالب كانوا يستعدون المتحان 
حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي”. وأضاف “قتل 19 شخصا لألسف 

وأصيب 27 آخرون بجروح”.
وأكد طالب في المكان أن “غالبية الضحايا من الفتيات” دون تحديد ما إذا كن بين 

القتلى أو الجرحى.
وأضاف أنه كان هناك حوالى 600 شخص في الصف في هذا المركز التأهيلي الذي 
الجامعات.  إلى  الدخول  18 عاما، المتحانات  أعمارهم  تتجاوز  بإعداد طالب  يقوم 

وكان هناك صبية وفتيات في غرفة واحدة لكن في جانبين مختلفين من القاعة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية “ايمرجنسي” التي استقبلت 22 من الضحايا بينهم 

20 امرأة في مستشفاها، إلى أن أعمارهم تتراوح بين 18 و 25 عاما.

19 قتيال على األقل بهجوم انتحاري في كابول
األممي  المبعوث  أكد 
رغم  بيرتس،  فولكر 
ــرار األزمـــــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
السودان، على وجود 
ــوادر  ــ ــن بـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
إلى  بالتوصل  األمــل 

حل.
ــدد بــيــرتــس في  ــ وجـ
ــر أمــــس  ــشــ ــ مــــقــــال ن

القادة  يلعب  أال  وجــوب  على  الــســودان،  في  األممية  البعثة  موقع  على  الجمعة 
العسكريون أدواًرا سياسية في البالد، وعلى ضرورة أال تكون للقادة السياسيين 
جيوش خاصة. كما اعتبر أن تعدد المبادرات الوطنية ونقاط التقارب بينها، دليل 

على إمكانية التوصل إلى حل لألزمة.
وأكد أن البعثة ستواصل العمل مع شركائها في اآللية الثالثية والمجتمع الدولي 
للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول لألغلبية. إلى ذلك، شدد على أن األمم المتحدة 
وفريقها في البالد مستمرون في البقاء غير منحازين ألي طرف لكنه لفت إلى أن 

هذا الحياد ال يتعلق على اإلطالق بالقيم القانونية والديمقراطية.
وحذر من أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة، سيعتبر مخالًفا لتطلعات 

جميع السودانيين في العودة إلى المسار االنتقالي نحو الديمقراطية.

بيرتس: العسكريون يجب أال يلعبوا دورا سياسيا بالسودان

واشنطن تعلن عقوبات جديدة “شديدة” على روسيا

بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية ويبدي استعداده للتفاوض
فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أعلـــن 
بوتين، بعد أن تزينت الساحة الحمراء 
وسط موسكو باألعالم، وحضر النواب 
والـــوزراء فضاًل عن مئات المســـؤولين 
الـــروس إلـــى الكرملين، ضـــم 4 مناطق 
أوكرانيـــة رســـمًيا إلـــى بـــالده، أال وهي 
إلـــى  إضافـــة  ولوغانســـك  دونيتســـك 
زابوريجيا وخيرســـون، مؤكًدا أن هذا 

القرار حسم نهائًيا.
وعلى وقع التصفيق الحار، وعد بوتين 
بإعـــادة إعمار تلـــك المدن، لكي يشـــعر 
أن  وأكـــد  واألمـــان.  بالســـالم  ســـكانها 
ســـكان تلك المناطق أضحوا مواطنين 

روًسا.
كمـــا أعلن فـــي الوقت عينه اســـتعداده 

لوقف القتال والتفاوض مع كييف.
الكرمليـــن  ســـيد  وجـــه  ذلـــك،  إلـــى 
الغـــرب  لسياســـات  حـــادة  انتقـــادات 
“الســـاعية للهيمنـــة”، مؤكـــدا أن بـــالده 
صامـــدة وقويـــة بحاضرهـــا وتاريخهـــا 
أيًضـــا، معتبـــًرا في الوقت عينـــه أنه ال 
يمكـــن تغييـــر حقيقـــة انهيـــار االتحـــاد 

السوفيتي.
واعتبـــر أن الـــدول الغربيـــة تريـــد نهب 
قويـــة،  تريدهـــا  وال  روســـيا،  ثـــروات 
مؤكًدا أن القوات العســـكرية ســـتدافع 
عـــن البالد بمـــا فيها األقاليـــم الجديدة 
بكل الوســـائل الممكنة. كما شـــدد على 
أن لبـــالده تاريًخـــا عمره أكثـــر من ألف 
ســـنة، ولـــن تخضـــع بالتالـــي إلمالءات 
الغرب أبًدا. أما في ما يتعلق بتسربات 
خطـــوط الغاز نوردســـتريم 1 و2، التي 
تمتـــد تحت بحـــر البلطيق من روســـيا 
إلـــى ألمانيـــا، فاتهـــم بوتيـــن الواليـــات 
عمليـــات  فـــي  بالتـــورط  المتحـــدة 
التخريـــب التـــي طالتهـــا. وبعـــد كلمـــة 
الرئيـــس الروســـي المطولـــة، وقع قادة 
لموســـكو(  )مواليـــن  األربعـــة  األقاليـــم 
مراســـيم الضـــم، لتصبـــح أكثـــر من 15 
% من أراضي أوكرانيا ضمن األراضي 

الروسية.

لن تتفاوض

مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيـــس االوكرانـــي 
فولوديميـــر زيلينســـكي أمـــس انـــه لن 
يتفـــاوض مع روســـيا مـــا دام فالديمير 
بوتيـــن رئيســـا لهـــا، وذلـــك بعيـــد طلب 

األخير من كييف وقف القتال.
لـــن  “اوكرانيـــا  إن  زيلينســـكي  وقـــال 
تتفـــاوض مـــع روســـيا مـــا دام بوتيـــن 
رئيســـا لروســـيا االتحادية. سنتفاوض 

مع الرئيس الجديد”.
واعلن زيلينســـكي أن أوكرانيا ستوقع 
طلـــب انضمام عاجل إلى حلف شـــمال 
األطلســـي. وقـــال الرئيـــس األوكرانـــي 
“نتخذ قرارا حاســـما عبر توقيع ترشح 
أوكرانيـــا بهدف االنضمـــام العاجل إلى 

حلف شمال األطلسي”.
مـــن جانبها، أعلنت الواليـــات المتحدة 
عن عقوبات “شـــديدة” ضد مســـؤولين 
روس وقطـــاع الدفـــاع فـــي البـــالد ردا 
علـــى ما وصفه الرئيـــس األميركي جو 
بايـــدن بانـــه إعالن روســـي قائـــم على 

“االحتيال” بضم 4 مناطق أوكرانية.
وقال البيت األبيض في بيان “ستحّمل 
الواليات المتحدة روســـيا ثمنا ســـريعا 
وشـــديدا”. كما أعلـــن أن الحلفاء ضمن 
مجموعـــة الســـبع يدعمـــون أن يتحمل 
أي بلـــد يدعـــم ضـــم روســـيا للمناطـــق 

األوكرانية “ثمن” ذلك.
وأفـــاد بايـــدن فـــي بيـــان أن “الواليات 
المتحدة تدين محاولة روســـيا القائمة 

علـــى االحتيـــال لضـــم أراض أوكرانية 
ذات ســـيادة. روســـيا تنتهـــك القانـــون 
الدولي وتعبث بميثاق األمم المتحدة، 
وتبدي ازدراءها للدول المســـالمة أينما 

كانت”.
وأضاف “ســـتحترم الواليـــات المتحدة 
على الـــدوام حـــدود أوكرانيا المعترف 
جهـــود  دعـــم  ســـنواصل  دوليـــا.  بهـــا 
أوكرانيا الســـتعادة أراضيها عبر تعزيز 
والدبلوماســـية،  العســـكرية  قوتهـــا 
بمـــا فـــي ذلـــك عبـــر المســـاعدة األمنية 
اإلضافيـــة البالغـــة قيمتهـــا 1,1 مليـــار 
دوالر التـــي أعلنتهـــا الواليات المتحدة 

هذا األسبوع”.
بـــدوره، أكد وزيـــر الخارجية األميركي 
أنتونـــي بلينكـــن أن “الواليات المتحدة 
ترفض بشـــكل قاطـــع محاولة روســـيا 
القائمـــة علـــى االحتيال لتغييـــر حدود 

أوكرانيا المعترف بها دوليا”.

لن نعترف

وقد أدان قـــادة االتحاد األوروبي ضم 
األربـــع،  األوكرانيـــة  للمناطـــق  روســـيا 
وأكـــدوا أنهم “لن يعترفـــوا إطالًقا بهذا 
الضم غير القانوني، متهمين الكرملين 

بتعريض األمن العالمي للخطر.
وشـــدد قـــادة الـــدول الــــ 27 فـــي بيان، 
علـــى رفضهم بحـــزم وإدانتهم بشـــكل 

قاطع للضم.
أن  األوروبـــي  المجلـــس  أكـــد  بـــدوره، 
القرارات الروســـية “الغيـــة وباطلة وال 
يمكـــن أن يترتب عليهـــا أي أثر قانوني 
أن  علـــى  كمـــا شـــدد  علـــى اإلطـــالق”. 
ألوكرانيا الحق في اســـتعادة السيطرة 
على أراضيها “المحتلة” داخل حدودها 

المعترف بها دوليا.

عواصم - وكاالت

مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في جنوب غرب البالد

تظاهرات إيران تدخل أسبوعها الثالث واألهواز تلتحق بالمحتجين
دخلــت حركــة االحتجــاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة شــابة اعتقلتها شــرطة 
األخــلق، أســبوعها الثالــث أمــس علــى الرغــم من القمع الــذي خّلــف 83 قتيًل على 
األقــل. واندلعــت االحتجاجــات إثــر اإلعــلن عــن وفاة مهســا أميني، وهــي كردية 
إيرانيــة تبلــغ مــن العمر 22 عاًما، في 16 ســبتمبر بعد 3 أيام مــن اعتقالها النتهاكها 

قواعد اللباس المشّددة في إيران.

وهتـــف محتّجـــون في ســـنندج عاصمة 
إقليـــم كردســـتان )شـــمال غـــرب(، التـــي 
تنحـــدر منها مهســـا أميني، “مـــرأة، حياة 
وحرية”، وذلك وفق مقطع فيديو نشـــره 
موقـــع “إيـــران وايـــر” )Iran Wire( علـــى 
موقع تويتر ُسمع فيه صوت إطالق نار.
وأفاد هذا الموقع أّن حشـــوًدا شـــوهدت 
“تهتف بشـــعارات وتواجـــه قوات األمن” 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد، خصوًصا في 
المـــدن الرئيســـة فـــي طهـــران وأصفهان 

ويزد في وسط البالد.

شـــرق(،  )شـــمال  مشـــهد  مدينـــة  وفـــي 
اندلعـــت اشـــتباكات بيـــن عناصـــر قوات 
األمـــن ومتظاهرين رشـــقوهم بالحجارة 
وكانوا يصرخون “من قتل أختي ُيقتل”.
ورياضيـــون  مخرجـــون  وأعـــرب 
وموســـيقيون وممثلـــون إيرانيـــون عـــن 
تضامنهـــم مـــع المحتّجيـــن، مـــن بينهـــم 
الفريـــق الوطنـــي لكـــرة القـــدم، مـــا أثـــار 
إلـــى  تنظـــر  التـــي  الســـلطات  غضـــب 
التظاهـــرات علـــى أنهـــا “أعمـــال شـــغب” 

تنشر “الفوضى”.

وأشـــارت وكالة أنباء “فـــارس” اإليرانية 
إلـــى أّن حوالـــى 60 شـــخًصا قتلـــوا منـــذ 
بدء االحتجاجات، بينمـــا أفادت منظمة 
“إيـــران هيومن رايتس” ومقّرها أوســـلو 

عن مقتل ما ال يقل عن 83 شخًصا.
من جهتها، نـــّددت منظمة العفو الدولية 
“بـــال  للعنـــف  األمـــن  قـــوات  باســـتخدام 

رحمة”، مشـــيرة إلى اســـتخدام الذخيرة 
الحية والضرب في قمع التظاهرات.

الدولـــي  القـــدم  كـــرة  العـــب  واعُتقـــل 
اإليرانـــي الســـابق حســـين مناحي أمس 
“ألنه شـــّجع أعمال الشـــغب عبر شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي”، حســـبما أفـــادت 

وكالة األنباء الرسمية “ارنا”.

أما آخر فصول تلك االعتقاالت فتوقيف 
فتـــاة لمجرد نشـــرها صورة علـــى تويتر 
تظهرهـــا مـــع صديقتها في أحـــد مقاهي 
العاصمـــة بال غطـــاء على رأســـيهما.فقد 
أكـــدت شـــقيقة إحـــدى الشـــابتين التـــي 
فـــي الصـــورة، أن األمـــن اإليراني اتصل 
بشقيقتها ومن ثم قام باعتقالها، لنشرها 
تلـــك الصورة، بحســـب ما أكد ناشـــطون 
إيرانيـــون. وكانـــت الصورة نشـــرت يوم 
األربعاء الماضي علـــى تويتر، مع تعليق 
الفطـــور  لتنـــاول  بســـيط يقـــول “ذهبنـــا 

وعدنا”، مذيلة بهاشتاغ #مهسا_أميني!
وبالتزامـــن مـــع حمـــالت االعتقـــال هذه، 
ســـجلت األهواز أمس الجمعة ألول مرة 

التحاقها بركب االحتجاج.
فقد خرج العشرات في المدينة الواقعة 
جنوب غربي البالد، السيما حي زيتون، 
فيمـــا أطلق األمن الغاز المســـيل للدموع 
لتفريـــق المحتجين. ورفـــع المتظاهرون 

هتافات مناهضة للســـلطة، كما صدحت 
صرخات “الموت للديكتاتور” في إشـــارة 

إلى المرشد اإليراني علي خامنئي.
كذلـــك، شـــهدت مدينـــة زاهـــدان جنوب 
شـــرق إيران أيًضا مسيرات احتجاج، إال 
أن قوات األمـــن أطلقت الرصاص الحي 
على عدد مـــن المتظاهرين وســـط أنباء 
عن ســـقوط مصابين، بحســـب ما أفادت 

شبكة “غيران إنترناشيونال”.

توقيف مغنٍّ 

المغنـــي  األمـــن  قـــوات  أوقفـــت  كذلـــك، 
شروين حاجي بور الذي انتشرت أغنيته 
“براى” )ألجـــل( المؤّلفة من تغريدات عن 
االحتجاجـــات، علـــى موقع “إنســـتغرام”، 
Ar�( ”19  حســـبما أفادت منظمة “أرتيكل
ticle 19( المدافعـــة عن حقوق اإلنســـان 
ووســـائل إعـــالم فارســـية مقّرهـــا خارج 

إيران.

دبي، طهران - وكاالت

فورت مايرز، فلوريدا - أفب
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وفاة رئيس جمعية االقتصاديين السابق جعفر الصائغ

تجديد مقر جمعية سيدات األعمال البحرينية بتصميم خريجي جامعات

بعد مسيرة مهنية وأكاديمية حافلة بالمساهمات الوطنية

“العمومية” تقر التقريرين األدبي والمالي للعام 2021

انتقــل إلــى رحمــة هللا صبــاح أمــس الجمعــة الباحــث األكاديمــي والخبيــر 
االقتصادي الدكتور جعفر الصائغ، وذلك بعد صراع مع المرض. لدى الفقيد 
مســيرة مهنيــة وأكاديميــة تمتــد ألكثــر مــن 35 عاًمــا، خــدم خاللهــا مملكــة 
البحرين في عدد من المناصب ونشر أكثر من 300 مادة اقتصادية وغيرها 

من استشارات اقتصادية مهمة. 

وقد شغل الفقيد عدة مناصب خالل 
حياتـــه العمليـــة منها: رئيـــس جمعية 
عضـــو  البحرينيـــة،  االقتصادييـــن 
مجلس إدارة بنك البحرين والشـــرق 
األوســـط، المدير التنفيـــذي في مركز 
واالستشـــارات،  للدراســـات  أوال 

والتجـــارة  االقتصـــاد  فـــي  محاضـــر 
الدوليـــة والماليـــة العامة والتســـويق 
فـــي  المباشـــر  األجنبـــي  واالســـتثمار 
جامعة البحرين، مستشـــار اقتصادي 
ومالـــي فـــي مجلـــس الشـــورى، خبير 
اقتصـــادي أول فـــي إدارة التخطيـــط 

الماليـــة  وزارة  فـــي  االقتصـــادي 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ورئيـــس نـــادي 

سترة الرياضي والثقافي. 

الفقيـــد الصائـــغ حاصـــل على شـــهادة 
الدكتـــوراه في االقتصـــاد من جامعة 
كييل األلمانية، وحاصل على شـــهادة 
الماجســـتير في اآلداب في االقتصاد 

من جامعة كييل. 
“البـــالد االقتصـــادي” بأحـــر  ويتقـــدم 
التعازي وعظيم المواســـاة الى عائلة 
الصاغـــة بفقـــدان أحد ابـــرز رجاالتها 
المخلصيـــن وخســـارة قامـــة وطنيـــة 
إلـــى  اقتصاديـــة كبيـــرة، متضرعيـــن 
يشـــمل  أن  قدرتـــه  جلـــت  المولـــى 
الراحـــل بواســـع رحمتـــه وأن يدخلـــه 
فســـيح جناتـــه وأن يلهـــم أهله الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

البحرينيـــة اجتماعـــا  عقـــدت جمعيـــة ســـيدات األعمـــال 
خاللـــه  ناقشـــت  مؤخـــرا  العاديـــة  العموميـــة  للجمعيـــة 
التقريريـــن األدبـــي والمالـــي للجمعية للســـنة المنتهية 31 
2021 وأعمـــال اللجـــان والخطـــط المســـتقبلية  ديســـمبر 

والفعاليات القادمة للجمعية.
بـــدأ االجتمـــاع برئاســـة ســـيدة األعمـــال أحـــالم جناحـــي 
رئيـــس الجمعية وحضـــور األمين المالـــي للجمعية وأمين 
الســـر وباقي عضوات مجلـــس اإلدارة بحضور 29 عضوة 
والتخويـــل إلى 23 عضوا من أصل 101 عضوات، بنصاب 
تجـــاوز 50 % زائـــد واحـــد. فـــي بدايـــة االجتمـــاع رحبت 
رئيســـة الجمعية أحـــالم جناحي بالحضور مـــن العضوات 
وشـــكرتهن علـــى تعاونهـــن وتجاوبهـــن لجميـــع فعاليـــات 
الجمعية، ورفعت الشـــكر إلى مقام صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وولي عهده 

األميـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة رئيس مجلس الـــوزراء على دعمهما المســـتمر 
والالمحـــدود للجمعية وللمرأة البحرينية بشـــكل عام في 
العقدين األخيرين وهو ما ســـاهم بقوة في أداء الجمعية 

لرسالتها على خير وجه.
وتوجهت جناحي بشكر خاص إلى صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك 
المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة على الدور الكبير 
الـــذي يلعبـــه المجلس في دعم ســـيدات األعمـــال والمرأة 
البحرينية، كما توجهت بالشـــكر إلى ســـمو الشيخة ثاجبة 
بنـــت ســـلمان آل خليفـــة الرئيـــس الفخـــري للجمعية على 
دعمها المستمر لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية، وشكرت 
جناحي رؤســـاء اللجان وعضـــوات اللجان على الفعاليات 

الناجحة التي نظمتها الجمعية خالل العام الماضي.

كما تم ســـرد ومناقشـــة التقرير األدبي للجمعية وتم شكر 
عضوات مجلس اإلدارة ورؤســـاء اللجان كافة، وتم طرح 
بنود النظام األساســـي والالئحة الداخليـــة المراد تعديلها 

التي أرسلت قبل االجتماع لجميع العضوات.
مـــن جهتها، اطلعت فاطمة الدالور األمين المالي الجمعية 
العضـــوات علـــى تفاصيل التقريـــر المالي للجمعية للســـنة 

المنتهية 31 ديسمبر 2021.. وتم الموافقة عليه.
وعرضت عضو الجمعية العمومية المهندسة نور المطوع 
)نائب رئيس اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة( تصميما 
لتجديد مقر جمعية سيدات األعمال البحرينية من ناحية 
الهيكل الخارجي والتصميم الداخلي للمقر، من قبل طلبة 
وطالبـــات جامعييـــن مقبليـــن على التخـــرج في تخصص 

العمارة والتصميم الداخلي.

نزلت دون مستوى 1900 نقطة

بورصة البحرين تسجل منحى أحمر كبيرا بهبوط 2.4 %
تكبـــدت بورصـــة البحرين األســـبوع الماضي 
خســـائر الفتـــة بانخفـــاض تعامالتهـــا بنســـبة 
تقـــارب 2.4 % ليغلـــق مؤشـــر البحرين العام 
عند مستوى 1,881.99 نقطة في التداوالت 
األســـبوعية، وذلـــك ألول مرة دون مســـتوى 

1,900 نقطة. 
وبلغـــت كمية األســـهم والســـندات المتداولة 
في بورصة البحرين خالل األسبوع الماضي 
5 ماليين و13 ألفا و43 ســـهما وســـندا بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا مليـــون و705 آالف و791 
دينارا، نفذها الوســـطاء لصالح المســـتثمرين 

من خالل 266 صفقة. 
األســـبوع  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول 
الماضـــي أســـهم 19 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أسهم شـــركتين، في حين انــــخفضت أسعار 
أسهم 8 شـــركات، واحتفظت باقي الشركات 

بأسعار إقفالها السابق. 
واســـتحوذ علـــى المركز األول فـــي تعامالت 
األســـبوع الماضي قطـــاع المواد األساســـية، 

حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 972 ألفا 
و217 دينارا بحرينيا أو ما نســـبته 56.99 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 910 آالف و945 ســـهما، تـــم تنفيذها 

من خالل 114 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانت مـــن نصيب 
قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
512 ألفـــا و94 دينـــارا بنســـبة 30.02 % مـــن 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة 
وبكميـــة قدرهـــا 3 مالييـــن و521 ألفـــا و11 

سهما، تم تنفيذها من خالل 97 صفقة.
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد جـــاءت 
المنيـــوم البحرين )ألبا( فـــي المركز األول من 
حيث القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمه 972 ألفا 
و217 دينـــارا وبنســـبة 57.00 % مـــن قيمـــة 
األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 910 آالف 
و945 ســـهما، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 114 

صفقة.
وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف 

اتـــش الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا 166 ألفا و342 
دينـــارا وبنســـبة 9.75 % مـــن قيمة األســـهم 
و707  مليـــون  قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
آالف و677 ســـهما، تم تنفيذها من خالل 18 

صفقة.
األســـبوع  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول 
الماضي على الســـندات المدرجة في بورصة 
البحريـــن بقيمة قدرها 56 ألفـــا و112 دينارا 
أي ما نســـبته 3.29 % مـــن القيمة اإلجمالية 
لـــأوراق الماليـــة المتداولـــة خالل األســـبوع 
الماضـــي، في حين بلغـــت الكمية 56 ألفا، تم 

تنفيذها من خالل 3 صفقات.
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
والســـندات المتداولة 341 ألفا و158 دينارا، 
لكميـــة  اليومـــي  المتوســـط  كان  فـــي حيـــن 
األســـهم والســـندات المتداولة مليون وألفين 
و609 أســـهم وســـندات، أمـــا متوســـط عـــدد 
الصفقـــات خالل األســـبوع الماضـــي فبلغ 53 

صفقة.
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المحرر االقتصادي

جعفر الصائغ

اشتر بالتي هي أحسن!
لـــكل مقـــام مقـــال، ولـــكل ســـوق احتياجاتـــه وخصائصه وقوتـــه الشـــرائية وطبائع 
المستهلكين فيه، ورائد العمل الذي يصمم خدماته أو منتجاته بناء على معتقداته 
وليس معتقدات الســـوق يخاطر بالفشـــل في مشـــروعه منذ البداية، فقوى السوق 
أقـــوى مـــن قـــواك العقليـــة، وليس مـــن الضـــرورة أن تطابـــق آراؤك فـــي منتجك أو 

خدمتك آراء المستهلك.
وال يمكـــن اســـتدامة عمليـــة تقديـــم رائـــد األعمـــال لخدمتـــه أو منتجـــه مـــن خالل 
الحصول على دعم حكومي، أو عبر اإلبهار األولي واإلعالن غير الحقيقي أو تمرير 
صفقـــة أو اثنتيـــن بطـــرق ملتوية، وال يمكن أبـــًدا فرض نموذج: اشـــتري بالتي هي 

أحسن.
هـــذا النمـــوذج كان ســـائدا في الـــدول االشـــتراكية مثل االتحـــاد الســـوفيتي البائد 
وغيـــره، حيـــث تولت الدولة تخطيط االقتصاد واألســـواق بمركزية شـــديدة وبناء 
علـــى قناعـــات الحـــزب الحاكم وليـــس احتياجات المســـتهلكين الحقيقيـــة، فاختل 
التوازن بين العرض والطلب، ومعظم ما تقدمه شركات القطاع العام ال يغدو كونه 

منتجات رديئة ال أحد يرغب بها، لكنه مرغم على شرائها.
لكـــن فـــي االقتصاد الحر في دولة مثـــل البحرين، ال يمكن ألحد أن يرغم أحًدا على 
شـــراء منتـــج دون غيره، وهذا يصب فـــي مصلحة المســـتهلكين الذين يفترض أن 
يحصلـــوا علـــى أعلـــى جودة بأفضل ســـعر، لكنـــه يضع رجـــال ورواد األعمـــال أمام 
خياريـــن: إمـــا تقديـــم منتجـــات وخدمات قـــادرة علـــى التميـــز والمنافســـة وتلبية 

احتياجات األسواق بفعالية، أو الخروج من السوق.
يـــزداد األمـــر صعوبـــة عنـــد التفكيـــر بالتوســـع، والخـــروج بالمنتـــج أو الخدمـــة إلى 
أســـواق أخـــرى، وعندما يفكـــر رواد األعمال في التوســـع لتنمية أعمالهـــم التجارية 
يقومـــون بذلـــك عبر طريقتين رئيســـيتين: توســـيع عـــرض منتجاتهـــم الحالية إلى 
مواقع جغرافية جديدة وتوســـيع نطاق تلك المنتجات لتشـــمل تقديم منتجات أو 
خدمات جديدة للعمالء الحاليين، وفي معظم الحاالت تنجم الحاجة إلى التوســـع 
عـــن الطلـــب المتزايـــد على منتج أو خدمة مـــن قبل العمالء، أو فنـــي وجود حاجة 
للشركات إليجاد مصادر دخل جديدة أو زيادة الوعي بالعالمة التجارية أو تجنب 

المنافسة.
يجـــب على رواد األعمال دراســـة هذه الخطوة بعناية، ففي حاالت عديدة تســـبب 
التوسع في أسواق جديدة إلى انهيار الشركات وعدم القدرة حتى للرجوع للوضع 
الســـابق، قد يكون الســـبب ضعف في اإلدارة المالية أو اإلدارة التنظيمية، لكن في 

حاالت كثيرة كان السبب هو عدم فهم األسواق الجديدة التي يتم التوسع فيها.
عندمـــا تقابـــل شـــخصان أحدهمـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة واآلخـــر مـــن الخليـــج، 
هـــل مـــن الصحيـــح أن تحييهم بنفـــس الطريقة؟ مـــن الطبيعي جـــًدا أن تمد يديك 
وتحنـــي رأســـك وتقبل فـــي الخليج ولكـــن ليس فـــي الواليات المتحـــدة، هذه هي 
درجة االختالف التي ينطوي عليها التبادل الشـــخصي بين شـــخصين من دولتين 

مختلفتين، تخيل كيف يكون التعامل مع السوق بأكمله.
األســـواق مختلفة تماًما، ال يوجد اثنان متشـــابهان، لهذا ال يمكن التعامل مع ســـوق 
معيـــن بنفـــس األســـاليب واآلليات التي يتـــم التعامل مع باقي أنواع الســـوق، ومن 
المهم جًدا أن يكون لديك رؤى أساسية لطبيعة كل سوق من أجل القيام باألعمال 

التجارية بنجاح.
يســـتغرق األمـــر وقًتـــا وقدًرا كبيـــًرا من التفاعل ودراســـة على أســـس عملية، حتى 
تكـــون قـــادًرا على فهم األساســـيات األساســـية وديناميكيات التغيير الســـائدة في 
الســـوق المســـتهدف، وهـــذا هو أســـاس النجاح، للمشـــاريع التجاريـــة خاصة عندما 

يتعلق األمر بالتوسع واالنتشار.
مـــن المهـــم النظر إلى كل ســـوق على حدة. األســـواق تتكون من األشـــخاص الذين 
يشـــكلون جـــزًءا منها. يمتلك هؤالء األشـــخاص تاريًخا وثقافة ولغـــة ونهًجا فريًدا 
ويجب تقديره. يعد قضاء الوقت لفهم كيفية تصرف األسواق أحد أهم الخطوات 

في بناء األعمال التجارية.

تذكير لرواد األعمال

ال تعتمد على النجاحات في ســـوق ما وتتوقع نجاحها في حال تكرارها في ســـوق 
آخـــر بشـــكل أعمى، حتـــى عندما يكون لديـــك نجاًحا باهًرا في ســـوق معين، يجب 

عليك التعامل مع كل سوق جديد كما لو كنت تبدأ مشروًعا جديًدا.

خليل القاهري



دعــا االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي )إياتــا( المشــاركين فــي الــدورة الـــ 41 للجمعية 
العموميــة لمنظمــة الطيران المدنــي الدولي )اإليكاو( للتطرق إلى مجموعة من أبرز 
القضايــا التــي ُتواجــه القطاع، بما فيها: اعتماد الهدف الطمــوح طويل األجل للحد 
مــن البصمــة الكربونيــة في قطــاع الطيران الدولي بما يتماشــى مع التــزام القطاع 
بتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلول عــام 2050، وتعزيز خطة التعويــض عن الكربون 
وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورســيا( بوصفها التدبير االقتصادي الوحيد 
الُمعتمــد مــن قبــل الحكومــات إلدارة البصمــة الكربونيــة لقطاع الطيــران، وتطبيق 

الــدروس المســتفادة مــن األضــرار االقتصاديــة واالجتماعية 
للمحــاوالت  نتيجــة  العالمــي  الســفر  بحركــة  لحقــت  التــي 

الحكومية للحد من تفشي جائحة كوفيد19-.

قـــال  الموضـــوع،  هـــذا  علـــى  وتعليقـــًا 
العـــام لالتحـــاد  المديـــر  ويلـــي والـــش، 

القطـــاع  الجـــوي: “يعلـــق  للنقـــل  الدولـــي 
آمـــاالً كبيرة علـــى الدورة الــــ 41 للجمعية 
العموميـــة إليـــكاو، لكنهـــا تبقـــى واقعيـــة 
فـــي ضـــوء التحديـــات التـــي ُنواجهها، إذ 
ال بـــد للحكومات، على ســـبيل المثال، أن 
تتعلم من الدروس المســـتقاة من جائحة 
كوفيد19-، بهدف تفادي نشوء تحديات 
اجتماعيـــة واقتصادية أو إغالق الحدود 
نتيجة حـــدوث أزمة صحيـــة عالمية في 

المستقبل إلى نشوء”. 
وأضـــاف والـــش: “ندعـــو الحكومـــات إلى 
الحيـــاد  بتحقيـــق  القطـــاع  التـــزام  دعـــم 
باإلعـــالن   2050 عـــام  بحلـــول  المناخـــي 
عن التزامها بهذا الهـــدف ووضع التدابير 
عـــن  لالســـتعاضة  الكفيلـــة  والسياســـات 
الكربون بشـــكل كامل، إذ ُتسهم القرارات 
تســـريع  فـــي  الصحيحـــة  الحكوميـــة 
التعافـــي من تداعيات كوفيد19- وتعزيز 
جهـــود قطـــاع الطيـــران لخفـــض بصمتـــه 

الكربونية”.
كمـــا قـــام االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجوي 
 20 عـــن  يزيـــد  مـــا  رعايـــة  أو  بتقديـــم 
ورقـــة بحثيـــة لجـــدول أعمـــال الجمعيـــة 
العمومية تغطي مجاالت رئيســـية بشـــأن 
السياســـات واللوائـــح التنظيمية، بما في 
ذلـــك: االســـتدامة: بحيث تلتزم شـــركات 
الطيران بتحقيق الحياد المناخي بحلول 
عـــام 2050. ولدعـــم هذه االلتـــزام، يدعو 
االتحاد الدولـــي للنقل الجوي الحكومات 
العتمـــاد هدف طويـــل األجـــل يرقى إلى 
هذا الهدف الطموح ليكون بمثابة الدليل 
لعمليـــات وضـــع سياســـات متســـقة علـــى 

مستوى العالم. 
إلـــى  الحكومـــات  االتحـــاد  ويدعـــو 
تعزيـــز خطـــة كورســـيا بوصفهـــا التدبيـــر 
االقتصـــادي الوحيد عالميًا للتعويض عن 

لتجنـــب  الدوليـــة،  الرحـــالت  انبعاثـــات 
جديـــدة  خطـــط  أو  ضرائـــب  أي  فـــرض 
لتســـعير االنبعاثـــات، وإلغـــاء العديـــد من 
التدابيـــر االزدواجيـــة التـــي ظهـــرت على 
مـــدى األعوام األخيرة. كما يدعو االتحاد 
الحكومات إلى اعتماد سياســـات متسقة 
لتحفيـــز إنتاج وقود الطيران المســـتدام، 
الـــذي ُيعـــد الركائز األساســـية فـــي عملية 
التحـــول نحو الطاقـــة النظيفة في قطاع 
الطيـــران، إذ مـــن المتوقـــع أن ُيســـهم في 
الحـــد من االنبعاثـــات الكربونية بما يصل 
إلـــى 65 % بحلـــول عـــام 2050. ويدعـــو 
وقـــود  لحجـــز  عالمـــي  نظـــام  لتأســـيس 
شـــركات  لتمكيـــن  المســـتدام  الطيـــران 
الطيران من االستفادة من وقود الطيران 

المستدام بكفاءة أكبر. 
جائحـــة  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس 
كوفيـــد19-: يحّث االتحـــاد الدولي للنقل 
الجـــوي الحكومات لتكـــون أكثر جاهزية 
الطارئـــة  الصحيـــة  الحـــاالت  لمواجهـــة 
المســـتقبلية وتجنب العمل بشـــكل منفرد 
في االســـتجابة لجائحة كوفيـــد19-. كما 
يدعـــو الدول التي ما تزال تطبق التدابير 
الخاصـــة بكوفيد19- إلى ضـــرورة إعادة 
النظـــر فيهـــا مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
الجائحـــة،  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس 
ومقارنة تلك التدابير بأفضل الممارسات 

العالمية.
ويكمـــن التحدي فـــي مراجعـــة توصيات 

إلنعـــاش  المجلـــس  عمـــل  فرقـــة 
كارت(،  )إيـــكاو  الطيـــران  قطـــاع 
والتـــي دعمـــت اســـتئناف حركـــة 
الســـفر العالمي بناًء على المعارف 
والخبـــرات العلميـــة الكبيـــرة التي 
تم اكتسابها خالل كوفيد19-. ومن شأن 
ذلـــك أن يضع إطار عمـــل للتأهب لألوبئة 
يتجنـــب إغـــالق الحـــدود من خـــالل نهج 
يضم مجموعة من التدابير األكثر اتساقًا 
وشـــفافية فـــي إدارة المخاطـــر، ومعايير 
مشـــتركة للبيانـــات الصحيـــة، ومســـتوى 
أفضـــل من التواصل، بمـــا في ذلك منصة 
مشـــتركة لتبادل البيانات بشـــأن التدابير 

التي تعتمدها الحكومات. 
ويدعـــو االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي 
إلـــى الحاجـــة لتعزيز مســـتويات التعاون 
العالميـــة  المســـتويات  علـــى  والحـــوار 
واإلقليميـــة والوطنية، إلـــى إعطاء إيكاو 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة دورًا محوريًا 
فـــي هـــذا الصـــدد، بمـــا فـــي ذلـــك برنامج 
الترتيـــب التعاونـــي لمنـــع وإدارة أحداث 
الصحـــة العمومية فـــي الطيـــران المدني 
عمـــل  برنامـــج  علـــى  بنـــاًء   ،)CAPSCA(
مســـتمر وخاضـــع للمراقبـــة، مـــا ســـيؤدي 
إلـــى تطوير مجموعة أدوات االســـتجابة 
لألزمات، التي ُيمكن تفعيلها عند الحاجة، 
وتشـــمل الســـلطات الصحيـــة واألطـــراف 

الفاعلة في القطاع.
ويدعـــو االتحاد الدولي للنقل الجوي إلى 
ضرورة التحرك بشأن العديد من القضايا 
والعامليـــن  بالمســـافرين  الصلـــة  ذات 
ســـيما  ال  الجـــوي،  النقـــل  قطـــاع  فـــي 
القيـــام باإلجـــراءات التاليـــة: يجـــب على 

الحكومـــات أن تتفـــق علـــى إطـــار عالمي 
بشـــأن ُســـبل تنفيـــذ قطـــاع النقـــل الجوي 
بموجـــب  عليهـــا  المنصـــوص  اللتزاماتـــه 
اتفاقيـــة األمم المتحـــدة لحقوق أصحاب 
الخاصـــة(،  االحتياجـــات  )ذوي  الهمـــم 
حيـــث ُيســـاعد هـــذا االتســـاق التنظيمـــي 
شركات الطيران والمطارات على تحديد 
الوصـــول  التـــي تحـــول دون  المعوقـــات 
مـــن  المســـافرين  احتياجـــات  وتلبيـــة 
أصحاب الهمم من خالل تقديم الخدمات 
والعمليـــات لهـــم. كمـــا يجـــب المصادقـــة 
عالميـــًا على بروتوكـــول مونتريال 2014 
للوقائـــع  رادعـــة  فّعالـــة  تدابيـــر  لتوفيـــر 
التـــي تنطـــوي على ســـلوك غيـــر منضبط 
ومشـــاغب علـــى متـــن الطائـــرات، حيـــث 
لـــم يتـــم المصادقـــة علـــى البروتوكول إال 
مـــن 38 دولـــة، رغم دخوله حّيـــز التنفيذ. 
ويجب دراســـة القيود الحالية المفروضة 
على الحـــد األقصـــى لعمـــر الطيارين. وال 
بد لهـــذه الخطـــوة أن تأخـــذ التكنولوجيا 
الجديدة والعلوم الناشـــئة بعين االعتبار، 
إذ يضمـــن التغلـــب على هـــذا العائق أمام 
فـــرص التوظيـــف اســـتقطاب الطياريـــن 

الموهوبين لدعم النمو المستقبلي.
يدعم االتحاد المبادرات العالمية لتحقيق 
مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين 
فـــي قطـــاع الطيـــران، كمـــا يشـــجع جميع 
األطـــراف المعنيـــة في القطـــاع لالنضمام 

إلى مبادرة 25 في 2025.
الســـالمة واألمن والعمليات: وتشمل أبرز 
النقـــاط فـــي هذا المجـــال ما يلـــي: يدعم 
االتحـــاد إلـــزام الـــدول بالنظر فـــي قضايا 
الخبـــراء  واستشـــارة  الطيـــران  ســـالمة 

الخدمـــات  تفعيـــل  عنـــد  المتخصصيـــن 
الجديدة مثل تكنولوجيا اتصاالت الجيل 

.5G الخامس
كمـــا يدعـــو االتحـــاد الدولـــي إلـــى تعزيـــز 
تســـريع ممارســـات وضـــع المعاييـــر لـــدى 
إيـــكاو واعتمـــاد منهجية مرحليـــة لتنفيذ 
معاييـــر إيكاو والممارســـات الموصى بها، 
مما يعزز مواكبة هذه المعايير للتطورات 
التكنولوجيـــة مـــع تجنب االرتبـــاك الناتج 
عن حـــدوث تأخيرات بســـبب التعقيدات 
واالعتمـــاد  باالختبـــارات  المتعلقـــة 

وتحديات سلسلة التوريد.
البيانـــات: شـــهد العالـــم إقـــرار مجموعـــة 
مـــن القوانيـــن المتعلقـــة بجمـــع البيانـــات 
ونقلهـــا  واســـتخدامها  الشـــخصية 
وتخزينها. ولكن قـــد يكون هناك تضارب 
بين هذه القوانين على المستوى الدولي. 
لذا يدعو االتحاد الحكومات للتعاون من 
خالل إيكاو لضمان االتساق والثبات في 
القوانيـــن الخاصة بالبيانـــات المعمول بها 

في قطاع النقل الجوي.

المعايير العالمية وُسبل تنفيذها

وأضاف والش: “تشـــكل المعايير العالمية 
جزءًا ال يتجـــزأ من عمليات النقل الجوي 
اآلمنـــة والفّعالـــة والمســـتدامة. وتحظى 
الـــدورة الــــ41 للجمعية العموميـــة إليكاو 
الفـــرص لالرتقـــاء بجهـــود  بالعديـــد مـــن 
االســـتعاضة عن الكربون، ورفع مســـتوى 
األزمـــات  لمواجهـــة  القطـــاع  جاهزيـــة 
الصحيـــة في المســـتقبل، ودعم مســـاعي 
الجنســـين،  بيـــن  المســـاواة  تحقيـــق 
وتحســـين إمكانية الوصول إلى خدمات 
النقـــل الجوي، وضمـــان مواكبـــة المعايير 
للتطـــورات التكنولوجيـــة. ونتطلـــع ُقدمًا 
إلـــى ما ســـتطرحه الـــدول أمـــام الجمعية 
العموميـــة من هذه المواضيع وغيرها من 

التحديات”.
وفـــي الختام، قال والـــش: “ُيمثل االتفاق 
نصـــف الطريـــق نحـــو الحـــّل، إذ ال بـــد من 
وضـــع القـــرارات التـــي تتخذهـــا الجمعية 
العموميـــة موضـــع التنفيـــذ، وهـــو ما يدل 
عليـــه فرض العديد مـــن الضرائب البيئية 
عندمـــا تـــم االتفاق على خطـــة التعويض 
عـــن الكربون وخفضه في مجال الطيران 
االقتصـــادي  التدبيـــر  بوصفهـــا  الدولـــي 
الوحيد عالميًا إلدارة البصمة الكربونية”.

دعوة الحكومات العتماد سياسات متسقة لتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام
سُيسهم في الحد من االنبعاثات الكربونية إلى 65 % بحلول 2050.. “إياتا”:
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

المحكمة تلزم شركة مقاوالت بدفع 45 ألف دينار قيمة عقد مقاولة
ألزمــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة السادســة شــركة مقاوالت شــهيرة بدفع مبلــغ 45 ألف 

دينار قيمة عقد مقاولة مبرم مع شركة أخرى. 

وحـــول تفاصيـــل الدعـــوى، قـــال المحامـــي 
جمعة رافع عبار وكيل الشركة المدعية، إن 
موكلتـــه المدعيـــة والمدعـــى عليها تعمالن 
فـــي مجـــال )مقـــاوالت البنـــاء( وبموجب 
اتفاقية تعاقد من الباطن بين الطرفين، 
باعتبارهـــا  عليهـــا  المدعـــى  وأســـندت 
المقاول الرئيسي للمدعية تنفيذ مجموعة 
من األعمال في عدد من المشاريع والمواقع 
الموزعة في أنحاء مملكة البحرين، وعليه، 
باشـــرت المدعيـــة المهـــام المناطـــة بهـــا من 
قبـــل المدعى عليها، حيـــث قدمت لألخيرة 
األيـــدي العاملـــة المطلوبـــة ووضعتها تحت 
إشرافها وتصرفها وكان ذلك طوال فترة 

سريان العقد.
أن  بالقـــول  العبـــار  واســـتطرد 
موكلتـــه المدعية لـــم تتوان في 
إنجاز األعمال الموكلة إليها من 
قبـــل المدعـــى عليـــه بموجب 
العقد وإصـــدار فواتير مبين 
المســـتحقة  المبالـــغ  فيهـــا 
لها، وكانـــت المدعى عليها 
الدفعـــات  بســـداد  تقـــوم 
المستحقة عليها  المالية 
لصالح المدعية بشـــكل 
غير منتظـــم خالًفا لما 
هو متفق عليه بالعقد 

المبـــرم بيـــن الطرفيـــن، إذ كانـــت المذكـــورة 
تقـــوم بســـداد أجـــزاء مـــن كل دفعـــة ماليـــة 
مســـتحقة ومن ثم في الدفعة التالية تسدد 
جزًءا من الدفعة السابقة وجزًءا من الدفعة 

المستحقة الالحقة وهكذا.
عـــن  الصـــادرة  الفواتيـــر  مجمـــوع  وبلـــغ 
المدعيـــة إلـــى المدعـــى عليهـــا مبلـــغ وقدره 
المدعـــى  قامـــت  دينـــار،   259,761.264
عليهـــا بســـداد دفعـــات منـــه بمبلـــغ إجماليه 
تســـدد  لـــم  أنهـــا  إال  دينـــار،   214,466.128
للمدعيـــة والبالـــغ  المســـتحق  المبلـــغ  باقـــي 
قـــدره 45,315.136 دينـــار، وكل ذلك ثابت 
بالفواتيـــر الصـــادرة من المدعية والمرســـلة 
بتوقيـــع  والممهـــورة  عليهـــا  المدعـــى  إلـــى 

األخيرة وختمها باالستالم. 
لدعواهـــا  المدعيـــة  إثبـــات  ســـبيل  وفـــي 
اضطـــرت إلى تكليف خبير هندســـي إلعداد 
تقريـــر خبـــرة في النـــزاع القائـــم بينها وبين 
المدعى عليها اســـتناًدا ألحكام المادة )132( 
إثبات، حيث انتهـــى الخبير في تقريره إلى 
نتيجـــة مفادها “إن المدعيـــة دائنه للمدعية 

عليها بمبلغ )45,315.136( خمسة وأربعون 
ألـــف دينـــار وثالثمائة وخمســـة عشـــر دينار 

ومائة وستة وثالثون فلسًا”.
دون  اســـتنفدت  قـــد  المدعيـــة  إن  وحيـــث 
جـــدوى كافة الســـبل الودية لحمـــل المدعى 
عليهـــا علـــى تنفيـــذ التزاماتها وســـداد باقي 
المبلغ المترصد فـــي ذمتها وفًقا لمقتضيات 
حســـن النية وشـــرف التعامـــل؛ وكان آخرها 
محاولـــة اإلشـــعار الـــذي وجهـــه إليهـــا وكيل 
المدعيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي حـــدا بالمدعية 
إلقامـــة هذه الدعـــوى ركوًنا ألحـــكام المواد 
)128، 129، 584، 599، 600( مـــن القانـــون 

المدني.
وإشـــارة المحكمة الكبرى المدنية السادســـة 
فـــي حيثيـــات حكمهـــا من أنـــه لمـــا كان من 
المقـــرر بنص المـــادة 128,129 مـــن القانون 
المدنـــي أن العقـــد شـــريعة المتعاقديـــن، فال 
يجوز ألحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل 
أحكامـــه إال في حدود ما يســـمح به االتفاق 
أو يقضـــي بـــه القانـــون، وأنـــه يجـــب تنفيذ 
العقد طبًقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة 

تتفـــق مـــع ما يقتضيه حســـن النية وشـــرف 
التعامل، وكان من المقرر في قضاء التمييز 

أن األصل براءة الذمة وانشغالها عارض.
ولمـــا كانت المحكمة تطمئـــن إلى ما تضمنه 
تقريـــر الخبيـــر المكلـــف مـــن قبـــل الشـــركة 
المدعيـــة وتأخـــذ بـــه وفًقـــا لمـــا انتهـــى إليه 
لألســـباب الســـائغة التـــي بني عليهـــا والتي 
لهـــا أصلها الثابـــت من أن تصفية الحســـاب 
أســـفرت عن انشـــغال ذمة الشـــركة المدعى 
عليهـــا بمبلـــغ )45,315.136 دينـــار( لصالـــح 
الشـــركة المدعيـــة، ومـــن ثـــم فقـــد أثبتـــت 
المدعية انشـــغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ 
إثبـــات  عـــبء  انتقـــل  وقـــد  الذكـــر  ســـالف 
التخلـــص منهـــا علـــى المدعـــى عليهـــا وقـــد 
خلت األوراق ممـــا يفيد براءة ذمة المدعى 
عليهـــا من ذلك كما خلـــت األوراق أيًضا مما 
يفيد سدد ذلك المبلغ، مما يتعين معه إلزام 
المدعـــى عليهـــا بـــأن تـــؤدي للمدعيـــة مبلًغا 
وثالثمائـــة  ألًفـــا  وأربعـــون  وقـــدره خمســـة 
وخمسة عشـــر ديناًرا ومائة وستة وثالثون 

فلسًا.
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كان “يورغ ميرتنز” البالغ من العمر 60 عامًا يعلم أن المواجهة بين الغرب وروسيا تسببت في 
ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام خيالية في مختلف أنحاء أوروبا، لكن فواتيره في أغسطس 

تركته في حالة من الذهول!

وقــال لصحيفــة “واشــنطن بوســت” بصــوت حزيــن: “أنا خائــف، فبعــد اإليجار، فــإن التكاليف 
المعيشــية - حوالــي 190 دوالرًا شــهريًا للكهربــاء والحــرارة، مقارنــة بـــ 112 دوالرًا مــن قبل - 
ســتتركه مع 366 دوالرًا شــهريًا لشــراء الطعام واألدوية والعبور خالل أسوأ نوبة تضخم في 
ألمانيــا منــذ الســبعينات، وأضــاف الرجل المســن والــذي يعاني مــن مرض في العمــود الفقري 
ويعيش على معاش مبكر ثابت: “سأضطر إلى شراء طعام أقل، لكن في فصل الشتاء، كيف 

سأدفع اإليجار؟”. 

فـــي جميع أنحاء أوروبا، بعد حجب شـــحنات الغاز 
كمـــا يقـــول األوروبيون، لمعاقبـــة الغرب على فرض 
عقوبات على روسيا – أصبح ذلك بالنسبة للشعوب 
هناك أشـــبه بإلقـــاء “قنبلة” في بعض أغنـــى البلدان 
علـــى وجه األرض بحســـب قولهم، وشـــهدت الدول 
األكثـــر تضـــررًا - بمـــا فـــي ذلـــك ألمانيـــا وبريطانيـــا 
وإيطاليا وهولندا - صفعات لدافعي أســـعار الفائدة 
مـــع زيـــادات ســـنوية تصـــل إلـــى 210 %، حتى مع 
تحذير المســـؤولين والمحللين من احتمال التقنين 
الشـــتاء  فصـــل  فـــي  الكهربائـــي  التيـــار  وانقطـــاع 

وإرشادات هنا وهناك!
وفـــي بريطانيا، يتخلى الســـكان الذيـــن يعانون من 
ضائقـــة ماليـــة عن الحيوانـــات األليفـــة، بينما تحذر 
المـــدارس من أن ارتفـــاع تكاليف الطاقة يعني أنهم 
لـــم يعـــودوا قادريـــن على شـــراء الكتب المدرســـية 
الجديـــدة. وفي بولنـــدا، يدرس المســـؤولون توزيع 
األقنعـــة المضادة للضباب الدخاني في الوقت الذي 
يفكـــر فيـــه البولنديـــون في حـــرق القمامـــة للتدفئة 
في فصل الشـــتاء. وفي ألمانيا، ينفض سكان برلين 
الغربيـــة القديمـــة الغبـــار عـــن أفـــران حـــرق الفحـــم 
واألخشـــاب التي كانت ذات يوم بمثابة تأمين ضد 
الـــروس الذيـــن اســـتهدفوا إمـــدادات الطاقة خالل 

الحرب الباردة.
وتعانـــي العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة مـــن نـــدرة 
وارتفـــاع أســـعار وقود المالذ األخيـــر وهو الحطب، 
يستشـــعرون  الذيـــن  “اللصـــوص”  يقـــوم  وحاليـــًا 
الفرصـــة بســـرقة جـــذوع األشـــجار من الشـــاحنات، 
ويقـــوم المحتالـــون بإنشـــاء مواقـــع “ويـــب” مزيفة، 
لخـــداع  األخشـــاب  بائعـــو  بأنهـــم  ويتظاهـــرون 
المســـتهلكين اليائســـين، وقـــد بيعـــت أفـــران حـــرق 
األخشـــاب في العديد من البلـــدان االوربية بالكامل 

تقريبًا. 
عـــن ذلك، قال مســـؤول أنظمـــة في بريمـــن ألمانيا، 
فرانـــز لونينغهاكي إن “الحطب هو الذهب الجديد”، 
وهـــو صاحب فـــرن يعمل بحرق األخشـــاب، ويؤكد 
أن فاتـــورة الطاقة المقدرة للعام المقبل هي 4,500 
دوالر – بارتفـــاع قـــدره مـــن 1,500 دوالر لمـــدة 12 

شهرًا حتى مايو.
مرخـــص  فنـــي  وهـــو  ســـكروبيك،  نوربـــرت  وقـــال 
يرتـــدي زيًا قديمًا للتفتيش والتشـــاور بشـــأن أفران 
حرق الخشـــب والفحم، إنه شـــهد زيادة في الطلب 
مـــع قيام ســـكان برلين بتجديد الســـخانات القديمة 
وتركيـــب ســـخانات جديـــدة. ويخشـــى أن يـــؤدي 
تدافع الســـكان المحليين الذين يشـــترون سخانات 
محمولة إلى تسرب خطير ألول أكسيد الكربون إذا 
تم تركيبه أو استخدامه بشكل غير صحيح. وقال: 
“أنا مقتنع بأنه ســـيتعين علينا نقل بعض األشخاص 

أفقيًا هذا الشتاء”. 
وتسعى الدول األوروبية جاهدًة لخفض االستهالك 
الغـــاز  مصـــادر  واســـتبدال  االحتياطيـــات  ومـــلء 
الطبيعي الروسي، كل ذلك في الوقت الذي تعّهدت 
فيه بتقديم مساعدات مالية بقيمة مئات المليارات 
من اليورو للمســـتهلكين والشركات. ولوقف النزيف 
االقتصـــادي، تتحـــّرك الحكومـــة األلمانيـــة إلضافـــة 
مئـــات اآلالف مـــن األشـــخاص إلـــى قوائـــم الرعاية 
االجتماعيـــة، لكن من غير المرّجـــح أن تعّوض هذه 
الخطـــوات التكاليـــف المرتفعـــة تمامـــًا، ممـــا يجعل 
والطبقـــة  الفقـــر،  زيـــادة  مـــن  يحـــذرون  المحلليـــن 
الوســـطى المدمرة، والديون الحكوميـــة المتزايدة، 

وضرر بيئي أكبر.
وتعـــد التخفيضـــات فـــي شـــحنات الغـــاز الطبيعـــي 
الروســـي، المســـتخدم لتشـــغيل شـــبكات الكهربـــاء 
وتدفئـــة المنازل في أجزاء كثيرة مـــن أوروبا، أكبر 
عامـــل يدفع األســـعار إلى االرتفاع. لكـــن هذا تفاقم 
بســـبب انتكاســـات أخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك اإلغـــالق 
المقّرر لمحطات الطاقة النووية الفرنســـية إلصالح 

التآكل. وحذرت الســـلطات الفرنســـية الجمهور من 
االســـتعداد الحتمال انقطـــاع التيـــار الكهربائي في 
وقـــت الحـــق من هذا العـــام. لتوفير الطاقة، ســـيتم 
إيقـــاف تشـــغيل برج إيفـــل - وهو بمثابـــة “فانوس” 
شـــاهق يضيء عادة مدينة األضواء حتى الســـاعة 

1 صباحًا - بحلول الساعة 11:45 مساًء.
وقـــال كالوس مولـــر رئيـــس هيئـــة تنظيـــم الطاقة 
فـــي ألمانيا، لصحيفة “واشـــنطن بوســـت”: “هذا هو 
ثمـــن هـــذه الحـــرب”، فقد أوصـــل بوتين كل شـــيء 
إلـــى أقصـــى حد، لذا فـــإن كل خفض فـــي إمدادات 
الغاز الروســـية جلـــب لنا قفزات في األســـعار”. كان 
األوروبيـــون يمّولـــون بالفعـــل االنتقال إلـــى مصادر 
الطاقـــة المتجددة من خـــالل الضرائب والتعريفات 
الجمركيـــة علـــى فواتيـــر الكهربـــاء الخاصـــة بهـــم، 
نظرائهـــم  مـــن  أكثـــر  المتوســـط  فـــي  ويدفعـــون 
الفجـــوة، ومـــع  هـــذه  اتســـعت  األميركييـــن، واآلن 
اقتراب فصل الشـــتاء، قد يختبـــر األلم االقتصادي 
عزم القارة على فرض عقوبات على روسيا لغزوها 

أوكرانيا.
وأصبـــح ارتفـــاع األســـعار قضية رئيســـية لألحزاب 
األوروبية المعروفة بعالقاتها المريحة مع موسكو، 
مما زرع الشـــكوك في البلـــدان التي أنهكها التضخم 

بشأن حكمة العقوبات، وأشار ماتيو سالفيني، 
زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا، 

وهـــو جـــزء من ائتـــالف يفضـــل الفوز 
في االنتخابات الوطنية هذا الشـــهر، 

إلـــى أن اإليطالييـــن يدفعون ثمنًا 
الوقـــت  وفـــي  للغايـــة،  باهظـــًا 
نفســـه يحشد اليمين المتطرف 
الموالـــي لروســـيا عمومـــًا فـــي 
ألمانيا “شـــتاء مـــن الغضب”، 

داعيًا دافعي األسعار إلى 
النزول إلى الشوارع 
ضد تكاليف الطاقة 

المعوقة.
“أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
يــنــتــظــرون فــقــط إســــاءة 
لنشر  ــة  ــ األزمــ اســـتـــخـــدام 
أوهــــــــــام يـــــــوم الـــقـــيـــامـــة 
اليقين”،  وعــدم  والخوف 
الداخلية  ــرة  وزيـ وقــالــت 
ــمــانــيــة نــانــســي فــيــزر  األل
ــه  ــشـ ــيـ ــنـ ــفـــة رايـ ــيـ لـــصـــحـ
بـــــــوســـــــت األســـــــبـــــــوع 
الــــمــــاضــــي، “مــــــن غــيــر 

المسؤول تأجيج مخاوف الناس الذين يتضررون 
بشدة بشكل خاص من ارتفاع األسعار”. 

قبل الشـــتاء ال يمكن التنبؤ به، يزداد المســـتهلكون 
األوروبيون يأســـًا، وفـــي بريطانيا أظهر اســـتطالع 
حديـــث أن واحـــدًا مـــن كل أربعـــة أشـــخاص تقريبًا 
يخططـــون إلبقاء الحـــرارة منخفضة هذا الشـــتاء، 
وال تعتمـــد إنجلتـــرا علـــى عكـــس بعـــض الجيـــران 
األوروبييـــن، على روســـيا في الحصـــول على الغاز 
الطبيعي، فهي تشـــكل أقـــل من 4 % من إمداداتها، 
لكـــن ســـوق الطاقة فيهـــا انقلبت رأســـًا علـــى عقب 
بسبب ارتفاع األسعار الناجم عن النقص في أماكن 
أخرى، وارتفعت أســـعار الغاز المحلية بنسبة 96 % 
وأســـعار الكهرباء بنســـبة 54 % في العـــام المنتهي 

في يوليو الماضي.
وقالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية ليـــز تروس في 
أول إعالن رئيســـي لها كرئيســـة للحكومة األسبوع 
الماضـــي إن فواتيـــر الطاقة االســـتهالكية ســـتجمد 
لمدة عامين، وقالت الحكومة إن األسرة النموذجية 
لـــن تدفع أكثر من 2885 دوالرًا ســـنويًا، وهو توفير 
يزيد عن 1000 دوالر سنويًا من األسعار التجارية.

وقال إد ترويت )55 عامًا(، صاحب مخبز “بريكيارد” 
في غيسبورو بإنجلترا، إن ذلك لن 

أعماله،  إلنقاذ  كافيًا  يكون 
إذا ظلت  إنــه  وقـــال 
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعـ ــ أسـ
هذا  إلــى  مرتفعة 

فسيضطر  الـــحـــد، 
إلــــــى اإلغــــــالق 

الـــــــعـــــــام 

الخبز  فـــرن  تشغيل  تكلفة  وتــضــاعــفــت  الــمــقــبــل. 
دوالر   2300 إلــى  الماضي  العام  خــالل  به  الخاص 
التضخم  رأس  على  االرتــفــاع  هــذا  ويأتي  شهريًا. 
له  أعلى مستوى  بلغ  والذي  بريطانيا،  المرتفع في 
منذ 40 عامًا، وأضاف: “أسعار الطاقة تشل حركتها، 
الدقيق  تــكــالــيــف  ارتــفــعــت  لــقــد  شـــيء.  كــل  لكنها 
الخاصة بي وحدها بنسبة 80 % في العام الماضي 
الذي  الوقت  في  وحتى  مستدامة”.   ليست  وإنها 
“أحرقت” فيه ارتفاع الحرارة أوروبا هذا الصيف، 
بدأ المشترون المذعورون في تخزين الحطب قبل 

أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع األسعار.
الــمــجــر عــلــى بعد  الــريــفــيــة فـــي  ــي قــريــة “آغ”  وفـ
نيكوليتا  قالت  بودابست  غــرب  جنوب  ساعتين 
بشكل  يستخدم  الـــذي  الــحــطــب  ســعــر  إن  كيلمن 
حصري تقريبًا كوقود شتوي تضاعف تقريبًا. وقال 
العامل في منظمة غير حكومية يبلغ من العمر 35 
عامًا إن قيمة شجرة واحدة تكلف اآلن ما يقرب 
من نصف متوسط راتب القرية البالغ 249 دوالرًا 
األمــر سيعتمد  أن  “أتصور  الشهر! وأضــاف:  في 
قريبًا على حرق األثاث” زادت سرقة األخشاب 
بألمانيا،  بشتوتغارت  المحيطة  الــغــابــات  فــي 
الكونت  دينيويتز،  فــون  بولو  لغوتز  وفقًا 
الغابات  إدارة  على  يشرف  ــذي  ال
ــهــم  ــال: “إن ــ ــ ــي الــمــنــطــقــة. وق فـ
بمقطورة  سياراتهم  يقودون 
تحميل  وشاحنة  جـــرار  أو 
معدات  ولديهم  ورافعة، 
احــتــرافــيــة”، وحـــذرت 
مـــــن أن  ــــطــــات  ــل ــــســ ال
القانوني  غير  القطع 
واالنــــــبــــــعــــــاثــــــات مـــن 
تجعل  الــقــديــمــة  األفـــــران 
حرق الخشب بعيدًا عن البيئة، 
هــنــا يشعرون  الــكــثــيــريــن  لــكــن 
بشكل متزايد كما لو أن لديهم 

القليل من الخيارات.
ــن شــهــر  ــر مــ ــ ــي ــوم األخــ ــ ــي ــ ــي ال فــ
أغــســطــس، أغــلــقــت روســيــا خط 
الرابط   -  1 ستريم  نــورد  أنابيب 
ــا -  ــي ــمــان ــغــاز إلــــى أل ــل ــيــســي ل ــرئ ال
ــــى الــصــيــانــة،  ــحــاجــة إل بـــدعـــوى ال
بوتين  الـــروســـي  الــرئــيــس  وألــقــى 

وحذر  التأخير  في  الغربية  العقوبات  على  باللوم 
تــمــامــًا إذا نفذ  الــطــاقــة  ــدادات  إمــ ــه سيقطع  أن مــن 
الغرب تعهداته بفرض قيود سعرية على صادرات 
اقتصادي  منتدى  خــالل  وقــال  الــروســيــة،  الطاقة 
الــهــادئ،  المحيط  على  فالديفوستوك  مدينة  فــي 
تسبق  الــركــود،  نحو  تترنح  التي  وألمانيا  روســيــا 
الغاز:  من  احتياطياتها  ملء  في  الزمني  الجدول 
“لن نوّرد الغاز والنفط والفحم وزيت التدفئة - لن 
نورد أي شيء” لكن الشتاء البارد المرير يمكن أن 
يسبب المشقة، ويقول المسؤولون إنه إذا فرضت 
قبل  المواطنين  ستضع  فإنها  التقنين،  الحكومة 
هذا  األلــمــانــيــة  الحكومة  طــرحــت  كما  الــصــنــاعــة.  
يــورو  مــلــيــار   65 الــشــهــر حــزمــة مــســاعــدات بقيمة 
الثالثة في سبعة  لمساعدة األسر المتعثرة - وهي 
أشهر - بينما تعهدت باستعادة األرباح المفرطة من 
مقدمي الخدمات. لكن محللين يقولون إن الحزمة 
قد تكون ذات فائدة محدودة للماليين. ولن تخرج 
شــيــكــات الــمــســاعــدات حــتــى ديــســمــبــر، مــمــا يترك 
األلمان يدفعون الزيادات اآلن. وبالنسبة للكثيرين، 
بترويج،  كريستوف  الفقر  مجال  في  الباحث  قال 
إن الشيكات لمرة واحدة لن تغطي بالكامل ارتفاع 

األسعار.
ويتوقع أن تدفع العديد من األســـر األلمانية ما بين 
20 و30 % مـــن دخلهـــا علـــى الطاقـــة بحلول فصل 
الشـــتاء، مما يـــؤدي إلى ارتفاع معـــدل فقر الطاقة، 
الـــذي يعـــرف فـــي ألمانيـــا بأنـــه أي شـــخص يدفـــع 
أكثـــر مـــن 10 % من صافـــي الدخل مقابـــل الطاقة 
والحرارة، “ســـيكون هناك فقراء ســـيواجهون بديل 
إمـــا التجويـــع أو التجميد”، ويتعلـــق األمر بخيارات 
مثـــل تقليل الطعام والصابون، أو تخطي اســـتبدال 

حذائه الشتوي الخشن!
فـــي حي كروزبرغ في برليـــن في صباح أحد األيام 
األخيرة، شـــاهد العالم فينزينز شـــونفيلدر البالغ من 
العمـــر 41 عامـــًا ســـكوبيك وهو يتفقد فرنـــه القديم 
األبيـــض والذهبي. تم بناء فرن حرق الخشـــب في 
1880 ولم يســـتخدم منذ عقود وقال: “هذا أكثر ما 
يخيفنا، أن إمدادات الطاقة لم تعد مستقرة”. وقال 
إن ذلك ذكره بنشأته في ألمانيا الشرقية، حيث كان 
المواطنون أكثر استعدادًا النقطاع التيار الكهربائي 
مـــن حين آلخـــر. “آخر مـــرة واجهت فيهـــا هذا عدم 

اليقين كانت عندما كنت طفالً في الثمانينات”. 
The Washington Post :المصدر*

أوروبـا تستعـد لفصـل الشتـاء من دون الغـاز الروسـي
محللون يحذرون من زيادة الفقر ودمار للطبقة الوسطى وللديون الحكومية
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منـح فـرص مسـاويـة للمرأة بالترشيـح 
واالختيـار بمجالـس إدارات الشركـات

تمثيلها مازال خجوالً.. الحسن لـ “^”:

أشــــادت ســيــدة األعـــمـــال والــخــبــيــرة الــمــالــيــة إلــهــام الحسن 
تحث  التي  األخــيــرة  المركزي  البحرين  مصرف  بتوجيهات 
الــمــرأة فــي مجالس  ــادة تمثيل  زيـ الــمــدرجــة على  الــشــركــات 

إداراتها.
وأبلغت الحسن “البالد” أن المرأة سجلت تواجدًا في مجالس 
هناك  مــازالــت  أنــه  إال  البحرينية،  والمؤسسات  البنوك  إدارة 

مساحة واسعة للعمل في هذا السياق، خصوصًا مع تمتع 
والخبرة  التعليم  من  الكافية  بالقدرات  البحرينية 

والمهارات القيادية لتولي مثل هذه المناصب.
ــركـــزي أجـــرى  ــمـ وكـــــان مـــصـــرف الــبــحــريــن الـ

تعديالت مؤخرا تركزت على تعزيز مساهمة 
في  وجــاء  المدرجة.  الشركات  في  المرأة 

التعديالت أنه يجب أال يزيد عدد أعضاء 
يقل  وال  عضًوا   15 عن  اإلدارة  مجلس 
5 أعضاء أفراد، مع مراعاة تمثيل  عن 

المجلس.  المرأة والرجل في تشكيل 
ويجب على مجلس اإلدارة مراجعة 
من  للتأكد  بانتظام؛  وتكوينه  حجمه 
قرارات  التخاذ  يكفي  بما  أنه صغير 

يكفي  بما  كبير  ولكنه  فــعــالــة، 
يمكنهم  أعضاء  لديه  ليكون 
تخصصات  مــن  الــمــســاهــمــة 

مختلفة.  نــظــر  ــات  ــهـ ووجـ
يــــوصــــي  أن  ويـــــــجـــــــب 

الــمــجــلــس الــمــســاهــمــيــن 
ــيــرات فــــي حــجــم  ــغــي ــت ب
يتطلب  عندما  المجلس 
التغيير المطلوب تعديل 

اإلفــصــاح عن  الــشــركــة  على  ويــجــب  الــشــركــة.  تأسيس  عقد 
اإلدارة مصنفة حسب  بتكوين مجلس  المتعلقة  اإلحصاءات 

النساء والرجال في التقرير السنوي للشركة.
وأكد ضرورة اإلفصاح عن النسبة المئوية للنساء والرجال في 

مجلس اإلدارة، أو اإلشارة إلى عدم تمثيل أحد منهما.
ولفتت الحسن إلى أن التشكيلة الوزارية األخيرة والتي حوت 
على 4 وزيرات إلى جانب تولي سيدات لسدة بنوك محلية هو 
خير داللة على أن األرضية مهيأة لتلعب المرأة دورا أكبر في 

مجالس إدارة الشركات.
مصرف  توجيهات  أن  ــى  إل الحسن  ــارت  وأشــ
الــمــرأة  لتعيين  بالنسبة  الــمــركــزي  الــبــحــريــن 
األمــــل  يـــعـــطـــي  اإلدارات  ــالـــس  مـــجـ فــــي 
لبذل  الــطــمــوحــات  الــســيــدات  مــن  لكثير 
ليس  المهنية  مسيرتهن  وأن  الــمــزيــد 
لــهــا حـــدود وبــمــقــدورهــا أن تــصــل إلــى 
ذلك  فإن  وبالتالي  المستويات،  أعلى 

سيحفزهن لعمل المزيد.
تعيين  فــرض  ضــد  أنها  الحسن  ورأت 
ولكنها مع  اإلدارات،  المرأة في مجالس 
مــنــح فـــرص مــســاويــة مــع الــرجــل في 
بحيث  واالخــتــيــار،  الترشيح  عملية 
على  بناء  االختيار  عملية  يكون  ال 
الـــمـــعـــارف الــشــخــصــيــة، ولــكــن على 

أسس الكفاءة والجدارة.
المرأة  تمثيل  أن  الحسن  وأكـــدت 
في الشركات من شأنه أن يعطي 
للخارج  للمؤسسة  أفضل  صــورة 
الدولية،  التعامالت  في  خصوصا 
بأن الشركة تراعي التنوع وتعطي 

الفرصة لألكفأ.
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تتجه  لكنها  الجمعة،  أمس  المبكرة،  التعامالت  في  يذكر  تغيًرا  النفط  أسعار  تشهد  لم 
األميركي  الــدوالر  بتراجع  مدعومة  أسابيع   5 في  لها  أسبوعية  مكاسب  أول  لتحقيق 
واحتمال موافقة تحالف “أوبك +” على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس 
األميركي  الوسيط  تكساس  غــرب  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت  الــجــاري.  أكتوبر  من 
تسليم نوفمبر  6 سنتات إلى 81.29 دوالر للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة 
السابقة. كما ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 2 سنت إلى 88.51 

دوالر للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة، وفقا لـ”رويترز”.
ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط نحو االرتفاع بنحو 3 % األسبوع الماضي، 

وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس، بعد تسجيل أدنى مستويات لهما في 9 
أشهر خالل األيام الماضية. وذكر محللون أن السوق قد وجدت أرضية على ما يبدو، 
حيث من المقّرر أن يتقلص العرض مع حظر االتحاد األوروبي لواردات النفط الروسية 
اعتبارا من الخامس من ديسمبر. ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي غير المعلوم هو حجم 

انخفاض الطلب في ظل تباطؤ النمو العالمي في مواجهة رفع أسعار الفائدة.
وقال محلل السلع في بنك أستراليا الوطني، بادن مور: “بشكل أساسي، مازلت أعتقد أنه 
من المرجح أن ترتفع األسعار بسبب تشديد العقوبات على روسيا وانخفاض مخزونات 

الخام العالمية وتراجع إمدادات احتياطي البترول االستراتيجي األميركي”.

أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

علي الفردان

إلهام الحسن

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.037

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.498

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.29

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.478

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754
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إشــادة بتوجيهات “المركزي” لحث الشــركات على زيــادة تمثيل المرأة 
االختيـــار بنـــاء علـــى أســـس الكفـــاءة وليـــس المعـــارف الشـــخصية


