
الدمويـــة  األوعيـــة  جراحـــة  استشـــاري  قـــال 
وزراعة األعضاء -والشريك مع حملة الصحيفة 
لتشجيع المجتمع على التبرع باألعضاء- صادق 
أحمـــد أن “زراعـــة الكلى بمستشـــفى الســـلمانية 
بدأهـــا الطبيـــب المعـــروف جـــورج أبونـــا بالعام 

1995 واستمرت لخمس سنوات”.
فـــي زراعـــة  أشـــهر طبيـــب بحرينـــي  وأضـــاف 
الكلـــى “انضممـــت للفريـــق بالعـــام 1999، وفـــي 
يوليـــو 2001 أجرينـــا عمليات زراعـــة الكلى من 
المتوَفيـــن دماغيا، واســـتمرت عمليـــات الزراعة 
مـــن المتوفيـــن دماغيـــًا، وكان لـــدى مستشـــفى 

الســـلمانية فريـــق عمـــل بحرينـــي فـــي زراعـــة 
األعضـــاء، ونتائجنـــا كانـــت رائـــدة، وتكللت كل 
هـــذه العمليات بالنجـــاح، والمرضى التي زرعت 

لهم الكلى ال يزالون أحياء”.
وتابـــع “بهذه الفتـــرة تكون وعـــي للمجتمع فيما 
يتعلـــق بزراعة األعضاء، وفـــي مرحلة توفر بها 
الكثيـــر مـــن المتبرعين، منها على ســـبيل المثال 
متبرع من غيـــر العائلة ويطلب بالتبرع لمريض 
بحاجـــة لزراعـــة كليـــة. وصلنـــا أيضـــا لمرحلـــة 
تقدمـــت بها عوائـــل بحرينية بطلب االســـتفادة 
من أعضاء ألفراد منها متوَفين دماغيًا، وأجرينا 
عمليتين من هذا النوع، واســـتفاد منها عدد من 
المرضـــى البحرينييـــن، كمـــا كان لدينـــا برنامـــج 
نشط بين مع المركز السعودي لزراعة األعضاء، 

بأن نتشارك في األعضاء”.

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( عن الفائزين بجائزة 
اليونســـكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات المعلومات 

واالتصـــال في مجـــال التعليم، في دورتها الثالثة عشـــرة للعام 2021م، بعد أن 
اعتمـــدت المديرة العامة لليونســـكو أودري أزوالي النتائـــج بناًء على توصية 
لجنة تحكيم الجائزة، حيث فاز لهذه الدورة كل من )مبادرات من أجل تعليم 
شامل متوفر للجميع( المقدم من المعهد المركزي لتكنولوجيا التعليم التابع 
للمجلـــس الوطني للبحوث التربوية والتدريب بالهند، ومشـــروع )أوبونجو: 
أكبـــر فصل دراســـي رقمي فـــي أفريقيـــا( المقدم من مؤسســـة أوبونجو من 
تنزانيا، وذلك عن موضوع الجائزة لهذه الدورة وهو )استخدام التكنولوجيا 

لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة األزمات(.
وقـــد تم اختيـــار الفائزين بالجائزة من بين )111( ترشـــيحًا قدمتها )58( دولة 

من الدول األعضاء باليونســـكو، و)8( منظمات غير حكومية، بناًء على توصية 
لجنة تحكيم دولية مؤلفة من خبراء عالميين في مجال التعليم من مختلف دول 

العالم.

الهند وتنزانيا تفوزان بجائزة “اليونسكو - الملك حمد”
بين 111 ترشيحا قدمتها 58 دولة

شعار جائزة 
اليونسكو- 
الملك حمد 

الستخدام 
تكنولوجيات 

المعلومات واالتصال 
في التعليم

المنامة - بنا

المدنية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
ضد  مــواطــن  لصالح  قضية  فــي 

إحدى قاعات األفراح.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن 
ــراح لــاســتــفــادة  ــ حــجــز قــاعــة أفـ

ومنها  خــدمــات  مــن  تقدمه  بما 
ــفــوتــوغــرافــي  ــر ال ــتــصــوي ال
إقامة  لــدواعــي  والفيديو، 

بــســداد  ــام  قــ إذ  زفـــافـــه، 
 3500 وقـــــــدره  ــغ  ــل مــب
ديــنــار شــامــا فــاتــورة 
الـــطـــعـــام والــتــصــويــر 

وما إلى ذلك للقاعة.
اســتــفــســر  أن  وبـــعـــد 

عـــن جــاهــزيــة الــصــور 
القاعة  أن  له  اتضح 

ــع  تــــــعــــــاونــــــت مـ
ــل مــخــتــص  ــحــ مــ

بالتصوير.
تبين  ــذارا  أعــ استقبل  ــه  أن وأكـــد 
مضمونها أن الصور فقدت بشكل 
كلي إلى أن احترق الفيديو حتى 
اللجوء  إلى  المدعي  الوضع  دفع 

للنيابة العامة.

قاعة أفراح تحرق صور زفاف ليلة العمر لبحريني

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكـــة البحريـــن بالحكـــم 
المحكمـــة  عـــن  باإلجمـــاع  الصـــادر 
بإدانـــة  بلبنـــان  الخاصـــة  الدوليـــة 
هللا  حـــزب  بميليشـــيا  عضويـــن 
اإلرهابـــي باالشـــتراك فـــي الهجـــوم 
اإلرهابـــي الـــذي وقـــع ببيـــروت في 
فبراير 2005 وتســـبب فـــي اغتيال 
رئيـــس الحكومـــة اللبناني األســـبق 
الشـــهيد رفيق الحريري، رحمه هللا، 
 226 وجـــرح  شـــخًصا   21 ومقتـــل 
آخريـــن، وأدخـــل لبنان فـــي أزمات 

سياسية وأمنية.
مملكـــة  دعـــوة  الـــوزارة  وأكـــدت 
إلـــى  الدولـــي  للمجتمـــع  البحريـــن 
مســـاندة  فـــي  مســـؤولياته  تحمـــل 

الشـــعب اللبنانـــي الشـــقيق، وتلبيـــة 
واالســـتقرار  األمـــن  فـــي  تطلعاتـــه 
والرخاء، وتنفيـــذ القرارات الدولية 
الجنـــاة وتقديمهـــم  علـــى  بالقبـــض 
إلـــى العدالـــة، ووضـــع حد ألنشـــطة 
المدعـــوم  اإلرهابـــي”  هللا  “حـــزب 
فـــي  تحكمـــه  ووقـــف  إيـــران،  مـــن 
واســـتغاله  السياســـي  المشـــهد 
ألراضـــي الدولة في دعـــم وتدريب 
المزعزعـــة  الميليشـــيات اإلرهابيـــة 
الـــدول  فـــي  واالســـتقرار  لألمـــن 
العربية، وأهمية تعزيز دور الجيش 
اللبنانـــي فـــي المحافظـــة على أمن 
وســـيادتها،  واســـتقرارها  الدولـــة 
فـــي  الحيـــوي  دورهـــا  واســـتعادة 

محيطها العربي والدولي.

ترحيب بإدانة عضوين في حزب اهلل بقضية الحريري
المنامة - بنا
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توصية بمنح أوكرانيا صفة “دولة مرشحة لالتحاد األوروبي”
عاصم ـ وكاالت

أوصت المفوضية األوروبية أمس الجمعة بضرورة 
منـــح أوكرانيـــا وضـــع مرشـــح االتحـــاد األوروبي، 
كخطـــوة أولى على الطريـــق الطويل نحو عضوية 

الدولة التي مزقتها الحرب في التكتل األوروبي.
فـــون ديـــر  المفوضيـــة أورســـوال  وقالـــت رئيســـة 
الييـــن في مؤتمر صحافـــي إن “المفوضية توصي 
المجلس أوالً بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبًيا، وثانًيا 
بمنحهـــا وضع المرشـــح، وهـــذا بالطبع شـــريطة أن 

تنفذ الدولة عدًدا من اإلصاحات المهمة”. )08(أوكرانيا تسعى بقوة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي

سفيرة مملكة البحرين منى رضي 
تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك تايالند
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منال الشيخ

عوائل تبرعت بأعضاء ذويها المتوَفين دماغيا واستفاد منها بحرينيون
أشهر طبيب بحريني في زراعة الكلى يشارك بحملة “حياة جديدة”:

صادق أحمد مشاركا بحملة “حياة جديدة”

إبراهيم النهام



الملك المعظم يتلقى شكر سمو الشيخ محمد بن مبارك:

وفقنا اهلل في خدمة الوطن لمزيد من التقدم
تلقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه، برقية شـــكر 
وامتنـــان مـــن الممثل الخـــاص لجالة 
الملك المعظم ســـمو الشيخ محمد بن 

مبارك آل خليفة.
ورفـــع ســـموه فـــي برقيتـــه إلـــى مقام 
جالته الســـامي أســـمى آيات العرفان 
واالمتنان لتشريف جالته له بتعيينه 
ممثـــاً خاصـــًا لجالته، داعيـــًا المولى 

ويوفقـــه  يعينـــه  أن  القديـــر  العلـــي 
فـــي خدمـــة الوطـــن العزيـــز فـــي ظل 
التوجيهـــات الســـامية لجالـــة الملـــك 
المعظم وقيادة جالته الحكيمة نحو 
تحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم والنمـــاء 
فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة التـــي 
تشهدها الباد في عهد جالته الزاهر، 
سائاً هللا ســـبحانه وتعالى أن يحفظ 
صاحـــب الجالة ويســـدد على طريق 

الخير خطاه.

المنامة - بنا
المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة سيشــــل 
وذلـــك  رامـــكاالوان؛  وافيـــل 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي 

لبـــاده، أعربـــا جالتـــه فيهـــا عن 
أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا له 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية. 
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة أحمد 

عفيف.

البحرين تهنئ جمهورية سيشـل
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المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

أكـــدت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي، أن قطاع 
الســـكن االجتماعي بمملكـــة البحرين 
يحظـــى باهتمـــام ورعايـــة كبيرة من 
ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ويأتـــي في مقدمـــة أولويـــات برامج 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
التوجيـــه  الوزيـــرة أن  خليفة.وأضافـــت 
الملكـــي الســـامي المنجز بتوفيـــر 40 ألف 
عامـــة  ُيمّثـــل  ســـيظل  ســـكنية،  وحـــدة 
مضيئة في المســـيرة اإلســـكانية الممتدة 
منذ ســـتينات القرن الماضي، بعد النجاح 
الســـكنية  الوحـــدات  آالف  توفيـــر  فـــي 
للمواطنين بمختلـــف محافظات المملكة، 
اإلســـكانية  المـــدن  مشـــاريع  خـــال  مـــن 
والمجمعات السكنية، فضاً عن مبادرات 

الشـــراكة مع القطاع الخـــاص التي أثبتت 
جدواها في السنوات الماضية. 

جـــاء ذلـــك فـــي جولـــة ميدانيـــة لنائـــب 
رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا ستيفن 
هولي والوفد المرافق له لمدينة ســـلمان، 
رافقته فيها وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي، بحضور وكيل الوزارة الشـــيخ 
والوكيـــل  خليفـــة،  آل  حمـــود  بـــن  خالـــد 

المســـاعد لمشاريع اإلســـكان رضا األدرج، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين؛ بمناســـبة زيـــارة 

الوفد السلوفاكي لمملكة البحرين.
وزارة  اســـتعداد  الرميحـــي  وأكـــدت 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي لتبـــادل 
الخبـــرات مـــع جمهوريـــة ســـلوفاكيا فـــي 
مجال السكن االجتماعي، في ظل عاقة 

الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين.

في أول جولة لوزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني:

تبادل الخبرات مع سلوفاكيا في السكن االجتماعي

سمو الشيخ محمد بن مباركجاللة الملك المعظم

أعلنـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة 
عـــن  )اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم 
الملـــك   - اليونســـكو  بجائـــزة  الفائزيـــن 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
مجـــال التعليم، في دورتها الثالثة عشـــرة 
للعـــام 2021م، بعـــد أن اعتمـــدت المديـــرة 
العامـــة لليونســـكو أودري أزوالي النتائـــج 
بنـــاًء علـــى توصية لجنة تحكيـــم الجائزة، 
حيـــث فاز لهـــذه الدورة كل مـــن )مبادرات 
مـــن أجـــل تعليـــم شـــامل متوفـــر للجميع( 
المقـــدم من المعهـــد المركـــزي لتكنولوجيا 
التعليـــم التابع للمجلـــس الوطني للبحوث 
ومشـــروع  بالهنـــد،  والتدريـــب  التربويـــة 
)أوبونجـــو: أكبـــر فصل دراســـي رقمي في 
أفريقيـــا( المقـــدم مـــن مؤسســـة أوبونجو 
مـــن تنزانيـــا، وذلـــك عن موضـــوع الجائزة 
لهذه الدورة وهو )اســـتخدام التكنولوجيا 
لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على 

مواجهة األزمات(.
وقـــد تـــم اختيـــار الفائزيـــن بالجائـــزة مـــن 

بين )111( ترشـــيحًا قدمتها )58( دولة من 
الدول األعضاء باليونسكو، و)8( منظمات 
غيـــر حكوميـــة، بنـــاًء علـــى توصيـــة لجنة 
تحكيـــم دولية مؤلفة مـــن خبراء عالميين 
في مجال التعليم من مختلف دول العالم.

التربيـــة  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتعليـــم ماجد النعيمـــي األهمية الكبيرة 
لهـــذه الجائـــزة العالميـــة التـــي تفضـــل بها 
ملـــك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة وتبنتها منظمة 
اليونســـكو، والتـــي تنســـجم أهدافهـــا مـــع 
أهداف اليونسكو التي تركز على توظيف 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
العـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرا  التعليـــم،  مجـــال 
المتزايـــد للمســـاهمات والمشـــاركات التي 
تتقـــدم بهـــا الـــدول ســـنويا للتنافـــس على 
هـــذه الجائـــزة يؤكـــد مـــدى أهميتهـــا فـــي 
التعليـــم،  خـــال  مـــن  اإلنســـانية  خدمـــة 
والســـمعة الكبيرة التي وصلـــت إليها على 

الصعيد الدولي.
وأوضح الوزير أن االحتفال الذي ستقيمه 
اليونســـكو في مقرها بالعاصمة الفرنســـية 

التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  باريـــس، 
والتعليم بمملكة البحرين، سيشهد تسليم 
الجائـــزة للـــدول الفائـــزة خـــال الدورتين 
الســـابقتين، وعددها أربع دول، وللدولتين 
الفائزتيـــن في الدورة الحاليـــة، بعد أن تم 
تأجيل االحتفال بســـبب ظروف الجائحة، 
علمـــا أن المشـــروعين الفائزين في الدورة 
الحادية عشرة للعام 2019م، والتي حملت 
االصطناعـــي  الـــذكاء  )اســـتخدام  عنـــوان 
لابتـــكار في التعليـــم والتدريس والتعلم( 
همـــا برنامـــج )لتـــروس( لمهـــارات الكتابـــة 
من البرازيـــل، وأداة فحص ُعســـر القراءة 
)دايتيكتيف( من أســـبانيا، أما المشروعان 
الفائزيـــن في الـــدورة الثانية عشـــرة للعام 
2020م والتـــي حملـــت عنوان )اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي لتعزيـــز اســـتمرارية 
التعلـــم وجودتـــه( فهمـــا مخطـــط )طالـــب 
جامعـــي لـــكل قرية( مـــن الصيـــن، ومنصة 
التعلـــم التعاوني )ViLLE( من فنلندا. يذكر 
أن مشروع )مبادرات من أجل تعليم شامل 
متوفر للجميع( المقدم من المعهد المركزي 
للمجلـــس  التابـــع  التعليـــم  لتكنولوجيـــا 

والتدريـــب  التربويـــة  للبحـــوث  الوطنـــي 
بالهنـــد، والفائـــز فـــي الـــدورة الحاليـــة، قد 

ســـاهم فـــي تقديـــم سلســـلة مـــن البرامـــج 
خال فتـــرة الجائحة، لضمان اســـتمرارية 

التعليم وجودته، امتدت لتشـــمل أكثر من 
)1.5( مليون مدرسة و)240( مليون طالب 
و)8.5( مليـــون معلـــم، حيـــث تـــم توفيـــر 
برامـــج التعلـــم الرقمـــي من خال وســـائل 
اإلعام المتنوعة، بمـــا في ذلك التلفزيون 
للطـــاب  االنترنـــت  ومنصـــات  والراديـــو 
االحتياجـــات  مراعـــاة  مـــع  والمعلميـــن، 
الخاصـــة للطاب ذوي اإلعاقـــة، والطاب 
فـــي المناطـــق الريفيـــة فـــي الهنـــد.   أمـــا 
المشروع اآلخر الفائز في الدورة الحالية، 
فصـــل  أكبـــر  )أوبونجـــو:  مشـــروع  وهـــو 
دراســـي رقمـــي فـــي أفريقيـــا( المقـــدم من 
مؤسسة أوبونجو من تنزانيا، الذي انطلق 
عـــام 2014م، فقد ســـاهم في إعـــداد أكثر 
من )300( مادة تلفزيونية وإذاعية بثماني 
لغات محليـــة في )18( دولـــة أفريقية تقع 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، بهـــدف توفير 
محتوى تعليمي فعال وممتع لألطفال في 
سن المدرسة وأولياء أمورهم، باستخدام 
وتوجيهـــه  والتقنيـــات،  الترفيـــه  وســـائل 
خصوصـــا لألطفـــال الاجئيـــن واألطفـــال 

الذين يتعافون من الصدمات.   

المنامة - بنا

الهند وتنزانيا تفوزان بجائزة “اليونسكو - الملك حمد”
بين 111 ترشيحا قدمتها 58 دولة

 شعار جائزة اليونسكو -  الملك حمد الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم

المنامة - بنا

بحضور  وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزياني، دشـــنت بعثـــة مملكة البحرين 
الخدمـــات  نظـــام  أمـــس،  لنـــدن،  فـــي 
القنصليـــة االلكترونيـــة فـــي الســـفارة 
الـــذي عملت البعثة الدبلوماســـية على 
ومهـــارة  بجهـــود  وتنفيـــذه  تصميمـــه 
عـــدد مـــن منتســـبي الـــوزارة والطلبـــة 
البحرينييـــن الدارســـين فـــي المملكـــة 
تقديـــم  تيســـير  بهـــدف  المتحـــدة، 
جميـــع الخدمـــات القنصليـــة الكترونيا 
فـــي  المقيميـــن  المملكـــة  لمواطنـــي 
ورجـــال  وزوار  طلبـــة  مـــن  بريطانيـــا 

أعمال.
الـــوزارة  وكيـــل  التدشـــين  وحضـــر 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، والمديـــر العـــام 
لشؤون وزارة الخارجية السفير طال 
عبدالسام األنصاري، والوفد المرافق، 

وعدد من منتسبي السفارة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن ســـعادته 
االلكترونـــي  النظـــام  هـــذا  بتدشـــين 
المبتكـــر، معربـــا عـــن شـــكره وتقديـــره 
للشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير 
مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، 
على إطـــاق المبـــادرة المتميـــزة التي 
الســـامية  التوجيهـــات  مـــع  تتماشـــى 

لعاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  وتوجهـــات 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بالعمل على رعاية مصالح 
مواطني المملكة في الخارج ومتابعة 
شؤونهم وتوفير أفضل الخدمات لهم.

لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين في بريطانيا

سفارتنا بلندن تدشن نظام الخدمات القنصلية اإللكترونية
المنامة - بنا

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
الُمعظـــم  البـــاد  لملـــك  الحكيـــم  بالنهـــج 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي ترســـيخ قيـــم التســـامح 
والتآخـــي اإلنســـاني والتعايـــش الســـلمي 
بيـــن األديـــان والثقافـــات، ونبـــذ التطرف 

والكراهية.
تصريـــح  فـــي  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأكـــد 
بمناســـبة اليوم الدولـــي لمكافحة خطاب 
الجمعيـــة  قـــرار  مـــع  تجاوًبـــا  الكراهيـــة 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة الصـــادر بتاريخ 
21 يوليـــو 2021، أهميـــة تضافـــر جهـــود 
المجتمـــع الدولي في نشـــر ثقافة الســـام 
المثيـــرة  الدعـــوات  ونبـــذ  والتســـامح، 
للكراهيـــة أو المحرضـــة علـــى التمييـــز أو 
العـــداوة أو العنف، بالتوافق مع المواثيق 
الدولية واستراتيجية وخطة عمل األمم 

المتحدة بشأن خطاب الكراهية.

وأعـــرب عن فخره واعتزازه بتميز مملكة 
البحريـــن بقيـــادة صاحب الجالـــة الملك 
المعظـــم، وتوجهـــات الحكومـــة الموقـــرة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، كأنموذج حضاري 
في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء دولة 
العدالـــة والقانـــون والمؤسســـات، ومنارة 
والتســـام  الســـام  ثقافـــة  لنشـــر  عالميـــة 
والتعايـــش، والنابعة مـــن مبادئها الدينية 
وقيمهـــا التاريخية األصيلـــة، ومنظومتها 

الدستورية والتشريعية.
الدينيـــة  الحريـــات  تعزيـــز  أن  وأكـــد 
األديـــان  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 
والثقافات يمثل الهدف األول من أهداف 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان )2022 - 
2026(، والمتوافقة مع الدســـتور ومبادئ 
الميثاق الوطني والخطة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 

“بحريننـــا”، والمواثيق الحقوقية الدولية، 
وفـــي مقدمتهـــا: العهـــد الدولـــي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  إلـــى  وأشـــار 
بجميع مؤسســـاتها اإلعاميـــة والثقافية 
والتربوية والتعليمية والدينية على نشر 
ثقافة التسامح والسام واحترام التنوع 

الديني والثقافي.
وأكـــد تميـــز مملكـــة البحريـــن كأنمـــوذج 
األجنـــاس  بيـــن  التعايـــش  فـــي  عالمـــي 
واألعـــراق وضمان حقوق العمالة الوافدة 
بشـــهادة  بالبشـــر  اإلتجـــار  ومكافحـــة 
المنظمـــات الدولية، مثمًنـــا تعاطي فريق 
البحريـــن بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
بشكل حضاري وإنســـاني راٍق ومسؤول، 
مـــع تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونا، 
الجميـــع دون  وحمايـــة صحـــة وســـامة 

تمييز على أساس الدين أو العرق.

في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية... وزير الخارجية:

البحرين أنموذج عالمي في التعايش وضمان الحقوق



البحرين تملك إرادة حقيقية في الجهود اإلصالحية الشاملة
زينل: نمر بمرحلة استثنائية في التطوير والتحديث... السيناتور األميركي جيمس ريتش:

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل أهمية استثمار اإلرادة 
المشــتركة بين مجلس النواب وممثلي الكونغرس األميركي، بالســعي لتنمية 
عالقــات التعــاون والتنســيق البرلمانــي، والتحــرك لتطويرها، والبنــاء على ما 
يجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية من تحالف استراتيجي، 

وعمل مشترك، وعالقات تاريخية وثيقة.

جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاء رئيســـة مجلـــس 
النـــواب، والوفـــد البرلمانـــي المرافـــق مع 
عضو لجنـــة الشـــؤون الخارجية بمجلس 
الســـيناتور جيمـــس  الشـــيوخ األميركـــي 
ريتـــش، وذلك ضمن زيارة رســـمية يقوم 
بهـــا الوفـــد النيابـــي للعاصمـــة األميركيـــة 

“واشنطن”.
زينـــل  اســـتعرضت  اللقـــاء،  وخـــال 
التنمويـــة  بالنهضـــة  المرتبطـــة  الشـــواهد 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والديمقراطيـــة 

والثوابـــت الوطنيـــة، التـــي تمثـــل مرجعًا 
ثابتـــًا لـــكل مســـارات العمـــل، مؤكـــدة أن 
المعظـــم  البـــاد  بقيـــادة عاهـــل  المملكـــة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، تجعل من مبادئ حقوق اإلنسان، 
والتســـامح،  والمحبـــة  التعايـــش  وقيـــم 
البنـــاء، وتكريـــس  الحـــوار  لغـــة  وتعزيـــز 
الممارسات المعززة للوسطية واالعتدال، 
أولوية دائمة، منوهة بما تشهده البحرين 
من مرحلة استثنائية في مجال التطوير 

علـــى  الشـــامل،  والتقـــدم  والتحديـــث 
مســـتوى الهيـــاكل المؤسســـية واإلدارية، 
وعبر تنفيـــذ البرامج والخطـــط التنموية 
السياســـي  والتقـــدم  واالقتصاديـــة، 

والثقافي واالجتماعي.
وأكـــدت أن المرحلـــة الراهنـــة تتوفر فيها 
كل المقومـــات لتعزيز التقـــارب البرلماني 
والكونغـــرس  النـــواب  مجلـــس  بيـــن 

أطـــر  لتوســـعة  والســـعي  األميركـــي، 
الخبـــرات،  وتبـــادل  والتنســـيق  التعـــاون 
ودعـــم الجهـــود الحكوميـــة فـــي البلديـــن 
الصديقيـــن، لتنمية الفرص االســـتثمارية 
مســـتوى  ورفـــع  االقتصـــادي،  والتعـــاون 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  التجـــاري،  التبـــادل 
مذكـــرات التفاهـــم التـــي وقعـــت مؤخـــًرا 
كثمـــرة للزيـــارات النوعيـــة مـــن قبل ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة للواليات المتحدة األميركية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ريتـــش عـــن إعجابـــه 
بمـــا يرد مـــن تصـــورات بشـــأن التطورات 
الداخلية التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، 
ومـــا يمثله ذلك من وجـــود إرادة حقيقية 
لألخـــذ بالجهود اإلصاحية الشـــاملة نحو 

المزيد من اإلنجازات، التي جعلت مملكة 
البحريـــن خـــال عقدين مـــن الزمن تصل 

لمراحل متقدمة من النهوض التنموي.
وأكـــد أهمية التعاون بيـــن البلدين، خاصة 
في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي يمر 
بهـــا العالـــم، واآلثـــار التـــي تركتهـــا جائحة 
كورونا، والتي تتطلب المزيد من التعاون 
بين البحريـــن وأمريكا كبلديـــن صديقين، 
فـــي تجاوز التحديـــات المرتبطـــة بالغذاء 

والصحة والطاقة.
الجديـــر بالذكـــر أن اللقاء ســـفير البحرين 
لدى الواليات المتحدة األميركية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، والنـــواب 
عمـــار البنـــاي، ومحمـــد العباســـي، وعمـــار 

قمبر، وهشام العشيري.

القضيبية - مجلس النواب

لقاء بحث تنمية العالقات البرلمانية بين مجلس النواب والكونغرس األمريكي

زراعة الكلى بمستشفى السلمانية بدأها 
الطبيب المعروف جورج أبونا

 شراكة بحرينية مع المركز السعودي لزراعة 
األعضاء

إلطالق برنامج وطني لتعزيز ثقافة التبرع 
وزراعة األعضاء

ثقافة التبرع والعطاء موجودة وحاضرة 
بالمجتمع البحريني 
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قـــال استشـــاري جراحـــة األوعيـــة 
األعضـــاء  وزراعـــة  الدمويـــة 
-والشريك مع حملة “حياة جديدة” 
التبـــرع  علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع 
باألعضاء- صـــادق أحمد أن “بداية 
زراعة الكلى بمستشـــفى السلمانية 
بدأهـــا الطبيب المعـــروف المرحوم 
جورج أبونا العام 1995 واستمرت 

لخمس سنوات”.
واضـــاف أشـــهر طبيب فـــي زراعة 

وخارجهـــا:  بالبحريـــن  الكلـــى 
 ،1999 بالعـــام  للفريـــق  ”انضممـــت 
وفـــي يوليـــو 2001 حدثـــت قفـــزة 
عمليـــات  إجـــراء  وبدأنـــا  نوعيـــة، 
زراعـــة الكلى من المتوَفين دماغيا، 
واســـتمرت بعدها عمليـــات الزراعة 
مـــن المتوفيـــن دماغيـــًا، وكان لدى 
مستشـــفى الســـلمانية فريـــق عمل 
األعضـــاء،  زراعـــة  فـــي  بحرينـــي 
ونتائجنا كانـــت رائدة، وتكللت كل 
هذه العمليـــات بالنجاح، والمرضى 

التـــي زرعت لهـــم الكلـــى ال يزالون 
أحياء”.

وتابـــع “بهـــذه الفتـــرة أيضـــا تكـــون 
وعـــي مجتمعي بزراعـــة األعضاء، 
وتوفـــر بهـــا الكثير مـــن المتبرعين، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال متبـــرع 
مـــن غيـــر العائلـــة ويطلـــب بالتبرع 
كليـــة.  لزراعـــة  بحاجـــة  لمريـــض 
وصلنـــا أيضـــا لمرحلة تقدمـــت بها 
عوائـــل بحرينية بطلب االســـتفادة 
من أعضـــاء ألفـــراد منهـــا متوَفين 

مـــن  عمليتيـــن  وأجرينـــا  دماغيـــًا، 
هذا النوع، واســـتفاد منها عدد من 
المرضى البحرينيين، كما كان لدينا 
برنامج نشـــط مع المركز السعودي 
لزراعـــة األعضاء، بأن نتشـــارك في 

األعضاء”.
وعمـــا هـــو مهـــم بالنســـبة لزراعـــة 
األعضـــاء، يعلـــق أحمـــد قائـــاً “أن 
تنتشـــر ثقافـــة التبـــرع باألعضـــاء، 
وهـــو أمـــر لـــن يتحقـــق إال بوجـــود 
مســـتوى  علـــى  وطنـــي  برنامـــج 

البحريـــن يرعـــى هـــذا النـــوع مـــن 
العمليـــات. قـــد يـــرى البعـــض بأنـــه 
ليس لدينا العدد الكافي لهذا النوع 
مـــن العمليـــات، ولكنـــه أمـــر ليـــس 
حقيقيـــا، حيـــث إن هنالـــك الكثيـــر 
مـــن الحاالت التـــي تحتـــاج زراعة 
األعضاء، ســـواء الكلـــى أو الرئة أو 

الكبد أو غيرها”.
وزاد “وجـــود مركز وطنـــي لزراعة 
وهـــو  مهـــم،  مطلـــب  األعضـــاء 
ممكن؛ ألن هنالـــك الكثير من أبناء 

الوطـــن الذيـــن لديهـــم الكثيـــر مـــن 
اإلمكانيـــات، كمـــا أن ثقافـــة التبرع 
والعطـــاء فـــي المجتمـــع البحريني 

موجودة وحاضرة”.
ويزيـــد” ال أجـــد مبـــررًا، بعـــد كل هذه 
الســـنوات، والخبـــرات، بـــأن ال يكون 
لدينـــا برنامج بهذا الشـــأن على أرض 
هذا الوطن الغالي، مع احتياج الكثير 
من األعزاء لهذا النوع من العمليات”.
وختـــم أحمـــد بالقـــول “أدعم حملة 

حياة جديدة عبر صحيفة الباد”.

عوائل تبرعت بأعضاء ذويها المتوَفين دماغيا واستفاد منها بحرينيون
أشهر طبيب في زراعة الكلى يشارك بحملة “حياة جديدة”.. صادق أحمد:

صادق أحمد مشاركا بفيديو في حملة “حياة جديدة”

 شاهد الفيديو 
عبر قناة “^” باليوتيوب

إبراهيم النهام

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

عقـــد نـــادي روتـــاري ســـيف البحريـــن 
اجتماعـــه االعتيـــادي بحضور أعضاء 
النادي وضيوفهم باإلضافة إلى بعض 

أعضاء النوادي األخرى.
واســـتضاف النادي الرئيس التنفيذي 
للطاقـــة في شـــركة ألمنيـــوم البحرين 
الـــذي تحـــدث  أميـــن ســـلطان،  )ألبـــا( 
بإســـهاب عـــن التطـــور الحاصـــل فـــي 
المصاهـــر  وبنـــاء  اإلنتـــاج  عمليـــات 
الجديدة مما يزيد في اإلنتاج اليومي 

وجودته.
المنافســـة  إلـــى  الضيـــف  وتطـــرق 
عالميـــا  األســـواق  فـــي  الموجـــودة 
وارتفـــاع تكاليـــف المنتـــج المصاحب 
الرتفاع أسعار الطاقة، ومتحدثا أيضا 

عن تطوير الطاقة البديلة.
و بيـــن ســـلطان أن العامـــل وســـامته 
أهم أولويات العمل؛ لذا حققنا مايين 

ساعات العمل من دون أي إصابات.
يصاحـــب  الـــذي  التطـــور  أن  وأردف 

عمليات اإلنتاج بشكل كبير باإلضافة 
إلى الربحية العالية التي لم تشـــهدها 
ألبا خال سنين طويلة أدى أيضا إلى 
ارتفاع القيمة السهمية وتصدر السهم 

تداوالت بورصة البحرين.
بـــدوره، شـــكر رئيـــس النـــادي محمـــد 
الخاجـــة الرئيـــس التنفيـــذي للطاقـــة 
فـــي شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن علـــى 
محاضرتـــه وقدم إليه شـــهادة تكريم 

من النادي.

أمين سلطان: العامل وسالمته أهم األولويات

“روتاري السيف” يسلط الضوء على نجاحات “ألبا”
المنامة - الجامعة األهلية

رئيـــس  المؤســـس  رعايـــة  تحـــت 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
البروفيســـور عبدهللا الحـــواج، تقيم 
اليـــوم  مســـاء  األهليـــة  المدرســـة 
 2022 يونيـــو   18 الموافـــق  الســـبت 
حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة 
المدرســـة األهلية في فندق الخليج، 
وســـط حضـــور عـــدد مـــن الوجهـــاء 
واألكاديمييـــن والتربوييـــن وأهالـــي 
الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئتين 
التعليميـــة واإلداريـــة فـــي المدرســـة 

األهلية.
عـــام  مديـــر  عبـــر  المناســـبة  وبهـــذه 
المدرسية األهلية محمد علي حبيب 
عـــن اعتـــزازه بالتفـــوق والتميز الذي 
اتصف به الطلبة الخريجون، شـــاكرا 
حـــس المســـؤولية الـــذي اتصفـــوا به 
طـــوال فتـــرة الجائحـــة واتصـــف به 
أولياء أمورهـــم ومعلميهم؛ ليحققوا 
فـــي  ومميـــزة  رائعـــة  نجـــاح  قصـــة 
المحافظة على المستوى التحصيلي 

العالي رغم ظروف الجائحة.
وعبر حبيب عن شكره لراعي الحفل 
رئيس مجلس إدارة المدرسة األهلية 
عبـــدهللا الحـــواج الـــذي قـــدم بمعية 
أعضاء مجلـــس اإلدارة اآلخرين كل 
الدعم والمســـاندة للمدرسة األهلية؛ 
النجاحـــات  تحقـــق  أن  أجـــل  مـــن 
التـــي تمت لها ســـواء مـــن جهة تميز 
مـــن جهـــة تحقيقهـــا  أو  مخرجاتهـــا 

لمستويات الجودة المنشودة.
ويتضمـــن حفـــل التخريج عـــددا من 
للخريجيـــن؛  الترحيبيـــة  الفقـــرات 
وأوليـــاء  الحفـــل  براعـــي  ترحيبـــا 
أمورهـــم، وعدد من الفقـــرات الفنية 
المعبـــرة عـــن حـــب الوطـــن والوفاء 
لقيادتـــه الحكيمة وعدد من الكلمات 
لراعـــي الحفل ومدير عام المدرســـة 

والخريجين وأولياء األمور.

فقرات فنية عن حب الوطن والوفاء لقيادته الحكيمة

تخريج الفوج الثاني من طلبة المدرسة األهلية اليوم

عبدالله الحواجمحمد علي حبيب



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.

بحرينيان درسا بالفلبين.. و“التربية” تعادل شهادة وترفض األخرى

الكالب الضالة تستوطن مبنى “LMRA” في سترة

سيدة تشكو مرض زوجها النفسي ورفض المستشفى طلبات إقامته

الخريج: خبير المحكمة من “الجودة” أكد استيفائي الشروط وأطالب بالتحقيق

تقديم شكوى في “تواصل” والوضع على ما هو عليه

وضعه الصحي يفوق احتمالها وسلوكياته خطرة

ألكثر من 12 عامًا ال يزال حلم المواطن كامل علي أن ينتصف لحقه في اعتماد مؤهله 
في الدكتوراه في إدارة األعمال الذي حصل عليه في العام 2010 من إحدى الجامعات 

المعترف بها في جمهورية الفلبين.

وقـــال إنـــه قـــدم للـــوزارة وكذلـــك للمحكمـــة إفـــادات من 
الجامعـــة الفلبينيـــة تشـــهد بأنه قد حصل على اإلشـــراف 
وامتحـــان  الـــدروس  جميـــع  وحضـــر  المناســـب  العلمـــي 

الدكتوراه في مقر الجامعة بمانيال في الفلبين.
ولفت إلى أن هذه اإلفادات أكدها تقرير الخبيرة المنتدبة 
مـــن قبـــل المحكمة، في وقت قامت فيـــه الوزارة باعتماد 
مؤهـــل زميـــل لـــه بـــذات الجامعـــة والتخصـــص والدرجة 
العلمية والفترة الزمنية، وشـــغل بناء عليها وظيفة أستاذ 
مســـاعد بجامعـــة البحريـــن، ورفضـــت في المقابـــل طلبه 
باعتمـــاد مؤهلـــه بحجـــة عـــدم الحصـــول على اإلشـــراف 
المناســـب دون تقديـــم دليل ملمـــوس للمحكمة على ذلك 

اإلدعاء.
وخلص رأي الخبيرة المنتدبة من قبل محكمة االستئناف 
العليـــا المدنية إلى رســـالة لجنة التعليـــم العالي أكدت أن 
المواطن قدم بمعية أحد الطلبة الذين تم اعتماد مؤهلهم 
وســـبعة آخرين على القبول في برنامج الدكتوراه بنفس 
الجامعـــة، مـــن خـــالل فـــرع للجامعـــة فـــي مدينـــة الخبـــر 
بالمملكة العربية الســـعودية، إال أنها ال تثبت أنهم درســـوا 

وقدموا االمتحانات في المملكة العربية السعودية.
وأشـــارت إلى أن االجتماع مع ممثليـــن من وزارة التربية 
والتعليم أفاد بأن الشهادة التي حصل عليها الطالب الذي 
جـــرى اعتماد مؤهله، هي من نفـــس الجامعة التي حصل 
عليها المواطن وفي نفس التخصص وفي الفترة الزمنية 
ذاتهـــا وعلى نفس مســـتوى الدرجة العلميـــة، وأن اللجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية قامت بقبول ومعادلة 
الشـــهادة التي حصل عليها زميله باعتبار أن المســـتندات 

التي قدمها استوفت الشروط وقت التقديم.
وخلص رأي الخبيرة إلى أن كل المعايير المعتمدة لتقويم 
المؤهـــالت العلميـــة بدرجة الدكتوراه لـــدى وزارة التربية 

والتعليم بمملكة البحرين تنطبق على 
الشهادة التي حصل عليها المواطن.

وأقـــر ممثلو الوزارة فـــي اجتماع لهم 
مـــع الخبير المنتدب بأن الجامعة هي 
من الجامعات المعترف بها من جانب 
الفلبيـــن،  فـــي  المختصـــة  الســـلطات 
والمدونـــة فـــي الكتيـــب الدولي الذي 
تســـتند إليـــه الـــوزارة فـــي اعتمادية 
المؤسسة في مقراها آنذاك، مؤكدين 
حصـــل  التـــي  العلميـــة  الشـــهادة  أن 
عليهـــا زميلـــه والتي جـــرى اعتمادها 
هـــي من نفـــس الجامعـــة وفي نفس 
بتقديـــم  قـــام  حيـــث  التخصـــص، 
مستندات مســـتوفية للشروط وقت 
مـــا يثبـــت  بهـــا  التقديـــم ولـــم يكـــن 
مقـــر  خـــارج  لالمتحانـــات  تقديمـــه 

الجامعة المانحة للمؤهل.
وطالـــب المواطـــن الجهـــات المعنية 
الموضـــوع  هـــذا  فـــي  بالتحقيـــق 

وانصافه من أجل معادلة شهادته.

^الـــكالب الضالة منتشـــرة بكثرة أمـــام مبنى هيئة تنظيم ســـوق العمل 
)LMRA( فـــي منطقـــة ســـترة الصناعيـــة، وخصوًصـــا بالقرب مـــن مبنى قيد 
اإلنشـــاء باللون االصفر، مما يســـبب الخوف والهلـــع والخطر على الموظفين 

والموظفات وأصحاب العمل والعمال المراجعين للهيئة. 
الكالب الضالة تدخل إلى مواقف سيارات الموظفين وتنام تحت السيارات، 

ومخلفاتها وفضالتها في كل مكان )مواقف السيارات(.
قّدمت شـــكوى في برنامج )تواصل( وتم تزويـــدي برقم وتم االتصال وأخذ 

البيانات، إال أنه مازال الوضع على ما هو عليه.
كما أن هناك فئة من الناس تأتي وتقوم برمي الطعام لها بين فترة وأخرى.
للتواصل: علي السعيد 39916664والعنوان هو كاآلتي: مبنى 745 - طريق 113 - مجمع 601 - سترة الصناعية.

شكت سيدة بحرينية عبر صحيفة “البالد” 
رفض مستشفى الطب النفسي االستجابة 
لطلبهـــا بالســـماح لزوجها الـــذي يعاني من 
أمراض نفسية وعضوية باإلقامة الدائمة 
فـــي المستشـــفى لتلقيـــه الرعايـــة الطبية 
الالزمة بما يتالءم مع وضعه وعلى أيدي 

المختصين بالمستشفى. 
وأشـــارت إلـــى أن وضـــع زوجهـــا الصحـــي 
حاجتـــه،  قضـــاء  علـــى  إعانتـــه  يتطلـــب 
والقيـــام ببعـــض شـــؤونه الخاصـــة وهـــو 

مـــا يفـــوق احتمالهـــا، الســـيما مـــع فـــارق 
البنيـــة الجســـدية بينهمـــا، وقيامـــه ببعض 

السلوكيات الخطرة. 
وقالـــت إن وضـــع زوجهـــا الصحـــي تفاقم 
بعـــد إصابتـــه قبـــل بضـــع ســـنوات بجلطة 
نتيجة إصابته بالسكري، وهو ما أدى إلى 

تردي حالته الصحية والنفسية. 
ولفتت إلى أنه ليس لديها من يعينها على 
حمل هذه المســـؤولية، حيـــث إنها تتولى 
والقيـــام  زوجهـــا  رعايـــة  مهمـــة  لوحدهـــا 

بشؤونه التي تتطلب قوة بدنية.

الكالب الضالة بعدسة المواطن السعيد

أوضاع زوجها الصحية تفاقمت بعد إصابته قبل بضع سنوات بجلطة

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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أن  يختلـــف  أحـــد  ^ال 
الســـنية  األوقـــاف  إدارة 
تبـــذل جهـــودا جبـــارة إلعمار 
المســـاجد والجوامـــع وتلبية 
خدمـــات  مـــن  احتياجاتهـــا 
لوجســـتية وتعميريـــة، إال أن 
ثمة بعـــض األمـــور المطلوبة 
من قســـم الصيانـــة لألوقاف 
تتأخـــر كثيـــرا بحجـــة نقـــص 

العمالـــة الفنيـــة عالوة على نقـــص في توفير عمالـــة دائمة؛ للقيام 
بتنظيف المساجد والجوامع بدوام كامل، والعاملون حاليا بدوام 
جزئـــي ال يتجاوز ٤ ســـاعات فـــي اليوم، مما يترك أثرا ســـلبيا في 
متابعـــة أعمـــال التنظيف بصـــورة مكتملة كما كان قبـــل الجائحه، 

حيث كانت األمور سلسة ومرضية.
أطمح من إدارة االوقاف النظر في هذه المتطلبات بصورة عاجلة 

لتعود الجوامع لرونقها وكمالها كما ينبغي أن يكون.
يوسف محمد األنصاري

شكا مواطن من تأخر هيئة الكهرباء والماء في استرجاع مبلغ 
فاتـــورة الكهربـــاء التي دفعهـــا عن طريق )بنفيت بي( لحســـاب 
آخر، مما أدى إلى تراكم مبالغ الفواتير المستحقة عليه وإشعار 

الوزارة له بقطع الكهرباء حال عدم سدادها.
وقـــال المواطـــن إنه وفـــي إطار ســـعيه لســـداد قيمـــة الفواتير 
المســـتحقة عليه والبالغ مجموعها نحـــو 569 دينارًا، قام بدفع 
مبلـــغ 200 دينار كدفعة أولى ضمن خطته المالية لســـداد باقي 
قيمة الفواتير المتراكمة بشكل كامل، بما ال يشكل ضغطًا على 
تلبيـــة احتياجاتـــه األساســـية، حيث إنـــه من فئـــة ذوي الدخل 

المحدود.
وأشـــار إلـــى أنه قام بإبـــالغ الهيئة على الفـــور، حيث طلب منه 
مـــلء اســـتمارة وإثبـــات بتحويل المبلغ الذي تـــم في 21 أبريل 
الماضـــي، حيث تم ملء االســـتمارة ورفع اإلثبـــات على الفور، 
إال أنـــه فوجـــئ بتلقيه إنـــذار بقطع الكهرباء حال عدم تســـديد 

الفاتورة.
وذكـــر أن هـــذا اإلنـــذار يأتـــي فـــي وقـــت لـــم يتوقـــف فيـــه عن 
التواصـــل مـــع الهيئـــة عبـــر مختلف وســـائل االتصـــال المتاحة، 
حيث يتم الرد بأن اإلدارة ستتحقق في اإلثباتات وسترد على 
الشكوى، إال أنه وبعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر لم يتم 

معالجة الخطأ.

^تلقيت رســـالة على هاتفي 
النقال مرســـلة من هيئـــة الكهرباء 
والماء مفادها “عزيزي المشـــترك، 
نشـــكركم على ترشـــيد االستهالك 
حيـــث  رقـــم....،  حســـابكم  علـــى 
قلـــت قيمة الفاتورة مـــن... إلى ... 
مقارنـــًة مع فواتير العـــام الماضي 

لنفس الفترة”.
وأقتـــرح اســـتحداث آليـــة جديدة 
يحصـــل عليهـــا المواطنـــون علـــى 

تخفيض في الفاتورة الشـــهرية في حالة ترشيد استهالك الكهرباء  
وفـــق فواتيـــر الفترة نفســـها من العـــام الماضي، إذا كانـــت أقل من 
السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة. مثال على ذلك:

ا. * شهر يونيو 2021 بلغت قيمة الفاتورة 30 ديناًرا بحرينيًّ
ا.  * شهر يونيو 2022 بلغت قيمة الفاتورة 26 ديناًرا بحرينيًّ

* قيمـــة ترشـــيد االســـتهالك 4 دنانيـــر بحرينيـــة، وبذلـــك يحصـــل 
المواطـــن علـــى تخفيـــض 4 دنانير فـــي الفاتورة الشـــهرية وتصبح 

ا لشهر يونيو 2022. مجموع الفاتورة 22 ديناًرا بحرينيًّ
أنا واثق بأن المواطن ســـيبذل قصارى جهده في ترشـــيد استهالك 
الكهربـــاء للســـنة القادمـــة 2023 أو ســـيحافظ علـــى نفـــس قيمـــة 

االستهالك.
مـــاذا لـــو طبقـــت هيئـــة الكهربـــاء والماء هـــذة اآللية المميـــزة التي 
ســـتجعل المســـتهلكين يقتصـــدون، بل سيتســـابقون على ترشـــيد 

االستهالك.
جاسم محمد المطوع

صيانة الجوامع تتأخر لشح عمال األوقاف

سدد الفاتورة بالخطأ لحساب 
آخر.. و”الكهرباء” تهدد بالقطع

اقتراح لترشيد استهالك الكهرباء وخفض الفاتورة

^هـــذه رســـالتي وأتمنى أن 
أجـــد لها حـــال مع قانـــون التقاعد 
الجديـــد، حيـــث إننـــي عملت في 
المراكز االجتماعية لمدة ١٢ سنة 
مـــن دون تأميـــن، وكنـــت أعمـــل 
وأدرب، وكنـــت متطوعة لمدة ٤ 
ســـنوات في العمل بهـــذه المراكز 

من ٧ صباحا إلى الثانية ظهرا. 
الذيـــن  الـــوزراء  مـــع  وتحدثـــت 
تعاقبوا علـــى الوزارة طوال هذه 

السنوات -من العام ٢٠٠١ ولغاية 
أجـــد حـــال  لـــم  ولكننـــي   ،-٢٠١٣

لمشكلتي.
وعندمـــا  األبـــواب،  كل  طرقـــت 
ذهبت لوزارة التنمية لكي أحصل 
منهـــم علـــى رســـالة أنـــي عملـــت 
كمدربـــة، ولكني لـــم أحصل على 
ذلك، وذهبـــت للبنك لكي أحصل 
على شـــهادة راتب لـ ١٠ سنوات، 
ولكن لم أحصل عليها؛ بسبب أن 

سنوات خدمتي قديمة.
ولـــدي شـــهود علـــى أننـــي عملت 
المراكـــز  فـــي  ســـنة   ١٢ لمـــدة 

االجتماعية كمتطوعة ومدربة.
بحثت عن عمل في نفس مهنتي 
ألتفاجـــأ بقانـــون التقاعد الجديد 
الذي يقضي أن أعمل ٥ ســـنوات 
و٦ أشـــهر إضافيـــة، علمـــا بأننـــي 
أعانـــي مـــن ديســـك فـــي الرقبـــة 
وتنمـــل في اليـــد واألكتـــاف، وال 

أستطيع أن أكمل هذه السنوات.
أناشد الجهات المعنية النظر في 
أمري وحالتـــي، حيث إنه معلوم 
على الجميع أن المرأة البحرينية 
تعمـــل وتجد وتكافح وال تكل أو 
تمـــل وتود لو تعمل طوال عمرها 

في خدمة مملكتنا الحبيبة. 

زهراء عبداهلل

تعمل 12 سنة في المراكز االجتماعية بال تأمين وتطالب بالتقاعد
تعاني من “ديسك” في الرقبة وتنمل في اليد واألكتاف

جاسم المطوع

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

رسالة إيفاد خبير من هيئة جودة التعليم

رأي الخبير المنتدب



احتفل نادي روتاري الســـلمانية باليوبيل الذهبي ومرور 
50 عاًما على تأسيســـه وبدء الخدمة الروتارية بحضور 
رئيـــس النـــادي فيصـــل جمعـــة، ونائب محافـــظ المنطقة 
الروتارية الســـفير ظافر العمران، والعضو الفخري للنادي 
عبدالنبي الشـــعلة، وعدد من الرؤساء الســـابقين للنادي، 
وذلك وســـط حضـــور الفت من أعضاء النـــادي والنوادي 

الروتارية األخرى بمملكة البحرين.
كمـــا احتفى النـــادي بحصوله علـــى 3 جوائز من محافظ 
منطقة الروتاري 2452 األرماني أشوت كارابتيان، أبزرها 
شـــهادة التقدير في مشروعات الشـــباب، وشهادة التميز 
فـــي الخدمـــة المجتمعيـــة، وشـــهادة الرمـــوز المجتمعي، 
كما منح النادي دروعا تذكارية لرؤســـائه الســـابقين وهم 
عادل العالي، وأميرة إســـماعيل، وخليل شـــكيب، وسيما 

باقر.
وبـــث نـــادي الســـلمانية حفلـــه افتراضًيـــا عبـــر منصاتـــه 
علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعـــي “اليوتيـــوب” لتمكين 
الروتارييـــن مـــن مختلف دول العالم مـــن متابعة الحفل، 
وذلـــك ألول مـــرة فـــى تاريـــخ النـــادي، حيث شـــارك فى 
الحفـــل عدد كبير من داخـــل البحرين ومن خارجها على 

المستويين اإلقليمي أو الدولي.
وتضمـــن الحفل كلمة لرئيـــس النادي فيصل جمعة رحب 
فيها بنائب المنطقة وروساء النادي السابقين، وقال في 
كلمتـــه: ونحـــن نحتفل مًعـــا بالذكرى 51 لنادينـــا )روتاري 
الســـلمانية( الـــذي انطلـــق في العـــام 1971، قـــدم خاللها 
الكثيـــر والعديد من خدمـــات الروتاري لصالـــح المجتمع 
تم تنفيذها بالشـــراكة مع عدد من المؤسســـات والجهات 
األهليـــة  والجمعيـــات  المدنـــي  والمجتمـــع  الحكوميـــة 
والخيريـــة فـــى مملكـــة البحرين، مشـــيًرا إلـــى أن النادي 
حرص خالل الفترات الماضية على تعزيز مبدأ المشاركة 
فـــي العمـــل التطوعـــي وإشـــراك الشـــباب وتدريبهم على 

خدمة المجتمـــع ليقودوا العمل الروتاري في المســـتقبل 
القريب.

وأضـــاف جمعـــة: فخور بـــأن أكون جزءا مـــن تاريخ هذا 
النـــادي العريق الذى قـــدم وما زال يقدم للعمل التطوعي 
كثيًرا، وقد حان الوقت اليوم لكي نجتمع معا، لالحتفال 
بمنجـــزات النـــادي علـــى مـــدار مـــا يقـــرب مـــن 51 عاًمـــا، 
حيـــث كان مثـــاًل متميًزا للعمل التطوعـــي والخدمي في 
البحرين، كما اســـتعرض ما تم مـــن إنجازات خالل فترة 

توليه رئاسة النادي في عامه الروتاري الحالي.
من جانبه، أعرب نائب محافظ المنطقة الروتارية السفير 
ظافـــر العمران عن بالع ســـعادته بهذه االحتفالية الكبيرة 
التـــي عقدها روتـــاري الســـلمانية، والتي تجســـد العطاء 
الطويل والممتـــد لهذا النادي العريق في خدمة البحرين 
والعمـــل التطوعي، الفًتـــا إلى أن النـــادي نموذج يحتذى 
به على مســـتوى المنطقة الروتاريـــة في العمل والتفاني 

من أجل تقديم خدمات نوعية للمجتمع تنعكس بصورة 
مباشرة على تعزيز آليات العمل التطوعي وتدفعه لمزيد 

من التطور والتقدم في مجاالت عمله العام.
وأضاف أن روتاري الســـلمانية حقق خالل فترة مسيرته 
الخيـــرة الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات فـــي العمـــل التطوعـــي 
والخيـــري في شـــتى المجاالت، كان أهمهـــا فتح المجال 
أمـــام الشـــباب للمشـــاركة فـــي أنشـــطة النـــادي وفعاليته 
الهادفـــة إلـــى خدمة المجتمـــع البحرينـــي، وتوفير جميع 
الســـبل واإلمكانات من تدريب وصقل المواهب، ليصبح 
هـــؤالء الشـــباب قـــادة العمـــل الروتـــاري في المســـتقبل، 
فضاًل عن دوره في مســـاعدة الكثير مـــن فئات المجتمع 
وعلى رأســـهم أصحاب الهمم واألســـر المتعففة بمختلف 
محافظـــات المملكة، متوجًها بالشـــكر إلـــى رئيس النادي 
واألعضاء على ما بذلوه من جهود مضنية ســـاهمت في 

تفعيل العمل المجتمعي والخيري بمملكة البحرين.
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“روتاري السلمانية” يحتفل بيوبيله الذهبي
بحضور رئيس النادي والعضو الفخري عبدالنبي الشعلة

المنامة - نادي روتاري السلمانية
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العمران: النادي نموذج يحتذى 
في تقديم الخدمات اإلنسانية

جمعة: 51 عاما من العطاء 
والتميز بالعمل التطوعي

الثقافة األمنيـة
أهمية وضع ضوابط لأللعاب 

اإللكترونية لحماية الطفل

Û  إن الرقابــة األســرية على األجهزة الذكية الموجــودة لدى األبناء تعتبر
مــن األمــور المهمــة، وذلك من خالل ربط جهاز الطفل بجهاز ولي أمره 
ليتمكــن مــن التحكــم فــي البرامــج المتاحــة فــي جهــاز طفلــه كحجب 
اإلعالنــات غيــر المرغــوب فيهــا، وغلــق المحادثــات الخاصــة المتعلقــة 
باأللعــاب اإللكترونيــة، مــع أهميــة مواصلــة توعيــة الطفــل بالمخاطــر 
وعــدم  األجهــزة  لهــذه  الخاطــئ  االســتخدام  يؤديهــا  التــي  الســلبية 
االســتجابة لألشــخاص الغربــاء الذيــن يلعبــون معهــم، وحظــر األلعاب 
اإللكترونيــة ذات الســلوكيات العنيفــة واالقتصــار علــى األلعــاب التــي 

تخص الفئة العمرية المناسبة لهم.
Û  وتعمــل إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة بشــكل دوري علــى نشــر

التوعيــة علــى وســائل التواصل االجتماعي، أو على الحســاب الخاص 
لوزارة الداخلية، أو عن طريق المشاركات الفعالة في الوسائل المرئية 
والمســموعة أو المقــروءة، بهــدف التوعيــة مــن أخطــار وأضــرار تلــك 
التطبيقات أو األلعاب اإللكترونية التي قد تأثر على أطفالنا وأساليبهم 
فــي الحيــاة، إضافــة إلــى إعــداد ورش العمــل والمحاضــرات لمــدارس 

المملكة عن بعد، وإعداد برامج توعوية موجهة ألولياء األمور.
Û  وتكمــن خطــورة األلعــاب اإللكترونيــة في وجــود مضامين ســلبية من

شــأنها التأثيــر علــى نفســية األطفــال والمراهقيــن أثنــاء اســتخدامهم 
لهــا؛ كونهــا تعمــل هــذه األلعــاب علــى التأثيــر علــى الناحيــة الصحيــة 
واألكاديميــة والعقليــة، فضــاًل عــن وجــود دراســات أثبتــت أن إدمــان 
األلعــاب اإللكترونيــة يــؤدي إلــى تراجــع المهــارات االجتماعيــة لــدى 
األطفــال؛ كــون التعامل يأتي مع عالم افتراضي مما قد يســبب التأخر 

في النطق.
Û  ومــن أضــرار األلعــاب اإللكترونيــة، قلــة النــوم بســبب األشــعة الزرقاء

التي تظهر من األجهزة الذكية، إذ إن هناك دراســات عديدة أثبتت أن 
كثــرة اســتخدام هذه األجهزة خصوصا بالليل يــؤدي إلى ضعف إنتاج 
هرمــون الميالتونيــن المســؤول عــن تنظيــم النــوم، فضــاًل عن تســببها 
فــي إصابــة العديد من األطفال بنوبات الصرع والرعشــات، إلى جانب 
المشاكل الصحية كالسمنة بسبب قلة الحركة، وآالم في الرقبة والظهر 

والصداع، ناهيك عن االنطوائية والتعلق باألشخاص الوهميين.
Û  وعلــى أوليــاء األمــور عــدم تــرك األجهــزة الذكيــة فــي أيــدي األطفــال

لساعات الطويلة، بل عليهم تخصيص ساعات معينة، إذ إن ساعة إلى 
ساعتين في اليوم تكفي لذلك، وكذلك عدم إعطائهم إياها في أوقات 
تنــاول الطعــام، والعمل علــى توفير األلعاب التي تحتوي على أنشــطة 
بدنية مثل ألعاب الماء والرمل، إذ إنها تنمي المهارات الصحيحة التي 

يحتاجها الطفل.



Vacancies Available
GENETECH SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730208  or  M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

MAGIC COLORS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39261774  or  YUSUF_2322@YAHOO.COM 

AMOW ORHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 39461221  or  JAIDA.ALALAWI@ALIKHALAF.COM 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

Barcelona tower trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17789705  or  aliqaedi@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

PUMP MASTER ENGINE DIESEL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36444405  or  INFO@TECHNICO.BIZ 

Aseel tower decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39912799  or  ASEKAT_ALI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  ALINOWROOZ63@GMAIL.COM 

FIYA TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE)
 suitably qualified applicants can contact
 34324084  or  shafianachal@gmail.com 

SAMASA BUSINESS SUPPORT SERVICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

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

  CONSTRUCTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

Noodle wok wll 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36148557  or  SINANKHATIB@GMAIL.COM 

AL MURSHED TRAVEL & TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17273338  or  ACCOUNTS@ALMURSHEDTRAVEL.COM 

SPARK WELDING AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH
 suitably qualified applicants can contact

 39847654  or  SAYEDFAYEZ2016@HOTMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

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

  PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

Pretty man gents saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 37732772  or  khalifa_aman@hotmail.com 

WHITE CLOUD COLDSTORE Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17591241  or  AIRBUS713@GMAIL.COM 

ZENAT LYN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  ASKARALI0502013@GMAIL.COM 

DAR FAY WEDDING DRESSES RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13674600  or  JOYOFBRIDE@OUTLOOK.COM 

LOUMAGE SUITES & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 16668777  or  accounts@loumageseef.com 

HAMBURG LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39610550  or  alazbi@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NAHDI MANDI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36655144  or  NBASHEERGR8@GMAIL.COM 

JUMA AHMED ALI ALKAABI / RABAT ALBAHAR-10295 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17840008  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

AL JAMIE VEGETABLES & FRUITS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36617134  or  ALJAMIE.VEGETABLES@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST(EDUCATIONAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17556613  or  INFO@BISED.ORG 

Cielo General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 77111106  or  MUNTHER.TURAIF@GMAIL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

AL NUSRA GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39686464  or  BASEMMUJADAMI@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Dar alfeeleh cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39725550  or  ahamada1959@gmail.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

UNIVERSAL COLD STORE TRGD .CO ( PRIME SUPERMARKET ) BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33883655  or  dr.mohamedemam@universalcsc.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

FOREMOST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39905590  or  FOREMOSTCLEANING@GMAIL.COM 

LA VIE BEAUTY SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36493311  or  HAWAJBY@HOTMAIL.COM 

QN YARD 2 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39408816  or  ABBAS78@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

UNISEF STAR TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 34229913  or  SHAFIQUE16@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39904366  or  hanafico@batelco.com.bh 

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

SARA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17701727  or  INFO@SARAGROUPBAHRAIN.COM 

Eventos event management 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST
 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  Waqasanjam786@yahoo.com 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

FATIHA KHAIR GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39858990  or  WWW0917884180@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE)

 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

KING KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33496925  or  RDCBH434@GMAIL.COM 

Basheer cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17333379  or  S_HAWAJ90@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

THE EGYPTIAN WORLD FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17684442  or  WORLDFOODSEGYPT@GMAIL.COM 

DAR AL SEKHA CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 34339668  or  ALSEKHAGROUP@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

BAHRAIN APPAREL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39956715  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

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

  DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  a.jawahery@exibah.com 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33886033  or  SUPERWASPC@GMAIL.COM 

MOON LIGHT SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17673190  or  GEOLOGYSTAR@HOTMAIL.COM 

Basheer cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17333379  or  S_HAWAJ90@HOTMAIL.COM 

F TECH SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17274302  or  ABRAHAM_231@YAHOO.COM 

HIDADA LTD.CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 36228526  or  ashfaque@hidada.com.sa 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

Fatima documents clering 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33676669  or  SHERY_AMA@HOTMAIL.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 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact
 39842912  or  ALII_4000@HOTMAIL.COM 

YOUNIS STAR BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 33284555  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

Ocean fair Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

THE SEA LOOP  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 36998883  or  ALROOMI71@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

VICINITY MARINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39462489  or  info@vicinitymarinetrading.com 

FUTURE GENERATIONS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34339005  or  FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

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

  COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700680  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

RAFAQAT OFFICE MOVING TRANSPORTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com 

AL ALAYAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33198988  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Seven Star Sweet Water 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

Stars Sky Car Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33194937  or  MRS1982HSN@GMAIL.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

ORANGE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 17644700  or  MAHMOOD@ORANGE-BH.COM 

Noodle wok wll 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36148557  or  SINANKHATIB@GMAIL.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Abo Rayan Electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33274279  or  LMRA7409@GMAIL.COM 

AR Rahman Electronic W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

AJ Brothers Management WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 33125308  or  JOY_DS85@YAHOO.COM 

TRANSWORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 36361331  or  ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM 

LUXURY CENTER FOR AWNINGS AND BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33071783  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

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

  SPECIALISED DENTIST
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Nadeen School W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM 

AL RAED MAINTENANCE TOUCH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33338561  or  rmtco17@gmail.com 

Al Sada  Furniture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33118444  or  ALSADAANWAR@GMAIL.COM 

BU TAMEM SCRAB FOR BUYING AND SELLING USED GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36698585  or  BOTAMEM55@GMAIL.COM 

HANSCO MANAGEMENT CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 32138138  or  MOHDSHARIF849@HOTMAIL.COM 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOME.COM
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WHITE HAND CLEANING co partnership 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

Alif Mobiles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  FAISAL-ALMEER@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

Nadeen School W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17728886  or  INFO@NADEENSCHOOL.COM 

H Care Salon & Spa 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 66765061  or  SHY0O0O5.93@GMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

SHAMSEYA AHMED GHAREEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39774445  or  HUSSAIN.MURAD1@GMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33300830  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

THE BAKINEER CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER
 suitably qualified applicants can contact

 39608083  or  ALALAWISALAH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17716109  or  VERSAI@GMAIL.COM 

Narjis Sheer construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contact

 17214324  or  VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM 

BAB AL JINAN FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36352227  or  MARIAM.ICICI@GMAIL.COM 

ALQALAA POOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17670202  or  MOHAMMEDBAHRAIN123455@GMAIL.COM 

Salmaniya gate pharmacy w l l 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 36350551  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

VITECH INFORMATION AND COMMUNICATION EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com 

LARIMAR COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39688186  or  BUHABBAR_69@HOTMAIL.COM 

PARKARS DECOR & GENERAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.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 

NARENDRA JEWELLERY DESIGN CO - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33289619  or  SAMANTASANAT44@GMAIL.COM 

AL SAIB CONTRACTING-Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33032373  or  SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM 

AL SAIB CONTRACTING-Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33032373  or  SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM 

SQUARE ONE PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33198748  or  ATEEQ.DALMIYA@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contact

 17224662  or  salah@blscbh.com 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

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

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 36662332  or  BASTAKI_88@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI GHULOOM CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17341211  or  anabicont@yahoo.co.uk 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39791111  or  INFO@SUNCITYVENTURES.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALDEREIH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17778798  or  aldiriyah@yahoo.com 

DIAMOMD SECRETS ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 13656001  or  ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

CANBOLAT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

MUNI SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66699888  or  MARYAM_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

SUPERIOR CORNER HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33347333  or  THEIDEAREALESTATE@GMAIL.COM 

Ras Raya Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 66981877  or  BOSHADAN1@GMAIL.COM 

AL THAWOWDA BANQUETS RESTURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17412720  or  ALTHAWAOUDA@YAHOO.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

AL NOAIMI AUTO SHINE CAR WASHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39403940  or  ASHWAQ.ALAMMADI@GMAIL.COM 

IFRAH LUSCIOUS LOCKS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33764006  or  FALLAKSHER96@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ISAM KABBANI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17874897  or  KABBANI@BATELCO.COM.BH 

FROSTED FROZEN FRESH CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 33363322  or  M.E.ALMULLA@HOTMAIL.COM 

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

  PRINTING MACHINE PREPARER (ASST.OP.)
 suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

LAYALI ALKHAYAM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39199549  or  LAYALI.GRILLS.BH@GMAIL.COM 

USMAN GHANI FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

Mountain Boy RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com 

Al Hakeem Radiology Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MEDICAL EQUIPMENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17275959  or  ALHAKEEMRADIOLOGY@HOTMAIL.COM 

GULF PEARL MAGIC FOR  ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39776609  or  CHROMEPCC@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

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

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.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 

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 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

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

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 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

AL-HULAIBI HEAVY TRANSPORT CO. (PARTNERSHIP) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17725896  or  SWEETS11654@GMAIL.COM 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact
 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

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

  CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33217233  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

ABU YOUSSEF FOR FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  Waqasanjam786@yahoo.com 

HASAAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 33786526  or  USAMASHABEER241@GMAIL.COM 

CITY PEACE CONTRACTING Partnership Bahraini Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

ALSHEEM BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 66616814  or  SHEMHABDULLA1414@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

ABDULSHAHEED JAFFAR ALI ABEDALI / DANAH ALHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39811707  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

ASASAT ALBAHRAIN  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

STOP AND GO MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17162041  or  ABDULRQEEB2006@YAHOO.COM 

BEAUTY  TIPS  AND  TRICKS  SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39337779  or  NOOFHASSAN85@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 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 77282803  or  y.aljar@inovest.bh 

MARWA GHULOOM CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

A & S REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33448897  or  moonbhr@yahoo.com 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

TAMAR ALAJWA SWEETS AND MATAI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33077836  or  3BBAR.TRANSPORT@GMAIL.COM 

KOHINOOR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39432793  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 



إقليـــم كردســـتان،  فـــي  أعلـــن جهـــاز مكافحـــة اإلرهـــاب 
أمـــس الجمعة، وقوع 4 قتلى من مســـلحي حـــزب العمال 
الكردستاني جراء اســـتهدافهم بمسّيرة تركية استهدفت 
سيارة كانت تقلهم في بلدة كالر جنوب مدينة السليمانية.

وأدت الغـــارة كذلـــك إلـــى إصابـــة شـــخص خامـــس. وقال 
الجهاز إن الخمســـة كانوا يقودون سيارتهم في بلدة كالر 
عنـــد نحـــو الســـاعة السادســـة صباحـــًا بتوقيـــت غرينتش 

عندما أصابتهم ضربة الطائرة الُمسيرة.
يأتـــي هـــذا بينمـــا قصفـــت تركيـــا “مركـــزًا لحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني فـــي العـــراق كان يجتمع فيه قـــادة كبار” من 
الحزب، حســـب ما أفادت، الخميس، وســـائل إعالم تركية 

رسمية.
وبحســـب قنـــاة “تـــي آر تـــي خبـــر” التلفزيونيـــة التركيـــة 
الرســـمية، اســـتخدمت أنقـــرة “طائرات مســـيرة مســـلحة” 

العّمـــال  لحـــزب  مجّمعـــًا  “ُيســـتخدم  مبنـــى  الســـتهداف 
الكردستاني” في سنجار.

وتعليقًا على الغارة، دانت وزارة الخارجية العراقية “بأشد 
العبـــارات” القصف التركي الذي اســـتهدف “مقارَّ حكومية 
ومنـــازل في ناحية ســـنوني في قضاء ســـنجار بمحافظة 

نينوى”.
وأكـــدت الـــوزارة أن “هذه المواقـــف تمِثل انتهـــاكًا صارخًا 
لســـيادة العراق وتهديـــدًا واضحًا لآلمنين مـــن المدنيين”، 

مؤكدة وقوع قتلى وجرحى.
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عواصم ـ وكاالت

طيـــب  رجـــب  التركـــي،  الرئيـــس  قـــال 
أردوغـــان، أمـــس الجمعـــة، إن ولـــي العهـــد 
السعودي، األمير محمد بن سلمان، سيزور 
تركيـــا األربعـــاء المقبـــل. وأوضـــح الرئيس 
أردوغـــان أنـــه ســـيلتقي األميـــر محمـــد بن 
ســـلمان فـــي المجمـــع الرئاســـي بالعاصمـــة 
أنقـــرة فـــي الثانـــي والعشـــرين من الشـــهر 
الجـــاري. وجـــاء حديـــث أردوغـــان خـــالل 
تصريحات للصحفييـــن، عقب أدائه صالة 
إســـطنبول،  مســـاجد  أحـــد  فـــي  الجمعـــة 
وفـــق ما نقلت وكالة “األناضول” الرســـمية 
التركيـــة. علـــى صعيد آخر، أكـــدت مصادر 
أردنيـــة رفيعـــة المســـتوى أن ولـــي العهـــد 

السعودي ســـيزور العاصمة األردنية عّمان 
المقبـــل. وأضافـــت المصـــادر أن  الثالثـــاء 
األمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات 
مع الملك عبد هللا الثاني، تتعلق بالعالقات 
الثنائية االســـتراتيجية وتطورات القضايا 
اإلقليميـــة. وكان الرئيـــس التركي قام في 
الماضـــي  أبريـــل  مـــن  والعشـــرين  التاســـع 
بزيارة إلى السعودية التقى خاللها العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيز 
وولـــي العهـــد األمير محمد بن ســـلمان في 
زيـــارة اســـتغرقت يوميـــن. وبحـــث خاللها 
في اجتماعات خالل الزيارة عالقات أنقرة 

مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.

ولي العهد السعودي يزور تركيا األربعاء المقبل

قال رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا 
إن المـــأزق السياســـي الذي تعيشـــه ليبيا حاليًا لن يشـــعل حربًا 

جديدة.
وتعيـــش ليبيـــا أزمـــة، حيث تتصـــارع حكومتان على الســـلطة، 
واحـــدة يرأســـها فتحي باشـــاغا الـــذي عينـــه البرلمـــان، وأخرى 

يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لسلفه.

ورأى باشـــاغا أن اإلفـــراج عـــن أمـــوال الموازنـــة ســـينهي علـــى 
األرجح حصار منشآت النفط في ليبيا.

وقال باشـــاغا: نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تســـتلم الميزانية 
ويتـــم توزيعها توزيعًا عادالً حســـب ما ذكرنـــا في الميزانية، أن 
ســـكان الحقـــول والهالل النفطي لن يمانعوا فـــي إعادة تصدير 

النفط أو تشغيل الحقول”.

ســـخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفـــا من الصحفييـــن األميركيين الذيـــن طلبوا من 
الممثليـــن الـــروس عـــدم ذكـــر العـــراق ألن ذلـــك “كان في 

الماضي”، ومع ذلك ساستهم يستحضرونه.
وتابعت المتحدة باســـم الخارجية الروسية تعليقها بهذا 
الشـــأن قائلة: “إنه ألمر مؤســـف أن شـــبكة ســـي إن إن ال 

تدرك أن الحرب في العراق ليست بتاتا من الماضي، كما 
هـــو الحال الحتالل القـــوات األميركية لســـوريا”. وكانت 
رئيســـة مجلـــس النـــواب األميركي نانســـي بيلوســـي قد 
صرحت بأن الوضع االقتصادي المتردي في البالد ســـببه 
“الحـــرب في العراق وكورونـــا”. وأثار هذا التصريح الذي 
أحال الوضع االقتصادي المتردي إلى الحرب في العراق، 

موجة من السخرية على مواقع التواصل االجتماعي.

أعلنـــت وزارة الداخليـــة البريطانيـــة أمس الجمعـــة، أن الوزيرة 
بريتـــي باتيـــل وافقـــت على طلـــب الواليات المتحدة تســـليمها 
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس الذي تالحقه واشنطن 

بتهمة نشر كميات كبيرة من الوثائق السرية المسربة.
وقـــال موقـــع ويكيليكـــس بعد اإلعـــالن إنه “يوم مظلـــم لحرية 
أســـانج  أن  وأعلـــن  البريطانيـــة”،  وللديموقراطيـــة  الصحافـــة 

سيستأنف القرار.

ويطالب القضاء األميركي بتســـلم أســـانج لمحاكمته بتهمة 
نشـــره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن 
أنشـــطة عســـكرية ودبلوماسية أميركية الســـيما في العراق 

وأفغانستان.
بعـــد مواجهـــة قانونيـــة طويلة شـــهدت تطورات كبيرة، ســـمح 
القضـــاء البريطانـــي رســـميا في 20 أبريل بتســـليم أســـانج إلى 
القضـــاء األميركي، لكن األمر ترك لوزيـــرة الداخلية البريطانية 

بريتي باتيل للتوقيع على مرسوم التسليم.

باشاغا: المأزق 
في ليبيا لن 
يشعل حربًا

زاخاروفا: حرب 
العراق ليست 

من الماضي

لندن تقر تسليم 
مؤسس ويكليكس 

إلى أميركا

إسرائيل قلقة حيال 
شركتي طيران إيرانيتين

بوينس  في  اإلسرائيلية  السفارة  أعربت 
“قلقها” حيال نشاطات شركتي  آيرس عن 
الالتينية،  أميركا  فــي  إيرانيتين  طــيــران 
مــشــيــدًة بــاحــتــجــاز األرجــنــتــيــن األســبــوع 

الماضي طائرة على متنها طاقم إيراني.
الماضي  األربعاء  منذ  األرجنتين  وتحتجز 
قيل   ”747 “بوينغ  طــراز  من  شحن  طائرة 
ــار ســـيـــارات، حيث  ــا تــحــمــل قــطــع غــي ــه إن
منعت طاقمها المكون من 14 فنزويلًيا و5 
إيرانيين من مغادرة البالد بانتظار انتهاء 

التحقيقات.

روسيا: المجتمع الغربي يتالعب

توصية بمنح أوكرانيا صفة “دولة مرشحة لالتحاد األوروبي”
أوصـــت المفوضية األوروبية أمـــس الجمعة بضرورة 
منح أوكرانيا وضع مرشح االتحاد األوروبي، كخطوة 
أولـــى على الطريق الطويل نحو عضوية الدولة التي 

مزقتها الحرب في التكتل األوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية أورسوال فون دير اليين في 
مؤتمر صحافـــي إن “المفوضية توصي المجلس أوالً 
بإعطـــاء أوكرانيا أفقـــا أوروبًيا، وثانًيـــا بمنحها وضع 
المرشـــح. وهذا بالطبع شـــريطة أن تنفذ الدولة عدًدا 

من اإلصالحات المهمة”.
وأضافت فون دير اليين “نعلم جميًعا أن األوكرانيين 
مســـتعدون للمـــوت مـــن أجل الدفـــاع عـــن تطلعاتهم 
األوروبيـــة. نريدهم أن يعيشـــوا معنا، من أجل الحلم 

األوروبي”.
27 دولـــة  المكونـــة مـــن  الكتلـــة  وســـيناقش زعمـــاء 
توصيـــة الجهـــاز التنفيـــذي لالتحـــاد األوروبي خالل 
قمة األســـبوع المقبل في بروكســـل. ويتطلب إطالق 
محادثـــات االنضمـــام موافقـــة باإلجمـــاع مـــن جميـــع 

الدول األعضاء.
ووصـــف الرئيـــس األوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي 
قـــرار المفوضيـــة بخطـــوة “تاريخية” النضمـــام البالد 
إلـــى االتحـــاد. وأكـــد أن أوكرانيـــا “مســـتعدة” للعمـــل 
لتصبح “دولة كاملة العضوية” في االتحاد األوروبي.
واتهمـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية أمـــس الجمعـــة 

االتحاد األوروبي بـ “التالعب” بكييف. 
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الـــوزارة ماريـــا زاخاروفـــا 
حســـبما نقلت عنهـــا وكاالت أنباء روســـية “نرى كيف 
يتالعـــب المجتمع الغربي منذ ســـنوات عديدة بفكرة 
أن تشـــارك أوكرانيا في هيـــاكل االندماج الخاصة به 
)...( ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أســـوأ”، مضيفة 

أن كييف “لن يكون لها مستقبل مشرق”.
وأفادت مصادر مطلعة أن المفوضية األوروبية تميل 
فـــي اجتماعهـــا، إلى إصـــدار توصيات بمنـــح أوكرانيا 

ومولدوفا صفة المرشح لعضوية االتحاد األوروبي.
وأفـــادت وكالة “بلومبـــرغ”، نقال عن هذه المصادر، أن 
المفوضية األوروبية ستطرح شروط متعلقة بسيادة 
القانـــون ومحاربـــة الفســـاد، كمـــا تعتـــزم المفوضيـــة 
األوروبيـــة التوصيـــة بمنح صفـــة المرشـــح للعضوية 

لجورجيا بعد تنفيذها بعض الشروط المسبقة.
وُيتخـــذ قـــرار منح أو رفـــض وضع المرشـــح من قبل 
رؤســـاء دول وحكومات االتحاد األوروبي في القمة 
التي ســـتعقد في بروكســـل يومي 23 و24 يونيو، مع 

مراعاة توصيات المفوضية األوروبية.
اليومـــي،  إيجـــازه  الرئيـــس األوكرانـــي، وفـــي  وكان 
قـــال إن بـــالده تتمتـــع بدعـــم 4 دول أوروبيـــة مؤثرة 
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، في إشارة إلى زيارة 
كل من الرئيس الفرنسي والمستشار األلماني ورئيس 
الرومانـــي  الرئيـــس  إلـــى جانـــب  الـــوزراء اإليطالـــي 

الخميس إلى كييف.
وأضـــاف زيلينســـكي “اليوم هـــو يوم تاريخـــي حًقا.. 
لقـــد شـــعرت أوكرانيا بدعـــم 4 دول أوروبيـــة قوية.. 
وعلى وجه الخصوص دعمهم النضمامنا إلى االتحاد 
األوروبي.. إيطاليا ورومانيا وفرنســـا وألمانيا يقفون 

إلى جانبنا”.
واتفـــق قـــادة أوروبـــا فـــي اجتماعهـــم مـــع الرئيـــس 
األوكراني فولوديمير زيلينســـكي علـــى ضرورة دعم 

أوكرانيا كمرشح لعضوية االتحاد األوروبي.
ميدانيـــا، أعلنـــت البحرية األوكرانية، أمـــس الجمعة، 
أنها وجهت ضربة لسفينة روسية كانت تحمل أنظمة 

دفاع جوي إلى جزيرة في البحر األسود.
وفي تغريدة على حسابها في “تويتر”، قالت البحرية 
األوكرانية إن “الســـفينة فاسيلي بيخ كانت تستخدم 
لنقـــل ذخيرة وأســـلحة وأفـــراد إلى جزيـــرة الثعبان”، 
وهـــو أمـــر حيـــوي لحمايـــة الممـــرات البحريـــة خارج 

ميناء أوديسا الرئيسي.
ولم تذكر البحرية األوكرانية حجم الضرر الذي لحق 
بالسفينة الروسية من جراء الضربة، إال أنها اختتمت 
التغريدة بعبارة “موســـكفا لن تكون وحدها أبدا”، في 
إشـــارة إلى السفينة الروسية “موسكفا” التي أغرقتها 

البحرية األوكرانية في أبريل الماضي. ولم يصدر رد 
من السلطات الروسية بشأن اإلعالن األوكراني.

لن تنجح

قـــال الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتيـــن، إن الحرب 
االقتصادية ضد روسيا لن تنجح، مؤكدا أن االقتصاد 
الروســـي صمد أمام العقوبـــات الغربية التي وصفها بـ 

“غير المسبوقة”.
وأضـــاف بوتيـــن خـــالل مشـــاركته فـــي منتدى ســـان 
بـــالده  إن  الجمعـــة،  أمـــس  االقتصـــادي،  بطرســـبرغ 
ســـتتوصل إلى نتائج إيجابية رغم العقوبات، مؤكدا 

أن الميزانية تشهد فائضا.
وتابع الرئيس الروســـي “تخلصنا من موجة التضخم 
بعد 3 أشهر من العقوبات الغربية”، مشيرا في الوقت 
نفســـه إلى إمكانية تخفيض ســـعر الفائـــدة في البنك 
المركزي الروسي إلى 7 %. وذكر بوتين أن المنظومة 
االقتصاديـــة تتعـــرض لضربات، فيما سالســـل الغذاء 
تتدهـــور، الفتا إلى أن الغـــرب بدأ في طباعة األموال 

للتغلب على األزمات االقتصادية.
وقـــال إن االرتفـــاع الحاد في أســـعار الغاز حدث قبل 
العمليـــة العســـكرية فـــي أوكرانيـــا، متعهـــدا بإرســـال 

الغذاء إلى أفريقيا والشرق األوسط.
وأشـــار بوتين إلـــى أن العجز في األســـمدة، ســـيؤدي 
إلى ارتفاع أســـعار الغذاء أكثر وال يمكن لوم روســـيا، 
مؤكدا أن موســـكو ترحـــب بجميـــع المحادثات حول 

أزمة الغذاء في العالم.

عاصم ـ وكاالت

أوكرانيا تسعى بقوة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي

عواصم ـ وكاالت

بغداد تدين “بأشد العبارات” انتهاك سيادة العراق واستهداف أمنه

قصف تركي الجتماع قادة من “الكردستاني” شمال العراق

عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار

عواصم ـ وكاالت

قـــال مندوب اإلمـــارات لدى الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية حمد 
الكعبـــي للصحافيين، أمس الجمعـــة، إن دولة اإلمارات تأمل في 
أن تتعـــاون إيران مع الوكالة لتقديـــم تطمينات للمجتمع الدولي 
والمنطقـــة بشـــأن برنامجهـــا النـــووي. يأتـــي هـــذا بعـــد انتقادات 
وجهتهـــا الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية لطهران بشـــأن تعاونها 
معهـــا والـــرد اإليرانـــي علـــى هـــذا االنتقاد. وقـــال الكعبـــي خالل 
مؤتمر صحافي رًدا على ســـؤال بشـــأن التطورات األخيرة حيال 

البرنامج النووي اإليراني “هناك بواعث قلق”.
ودعـــا الكعبـــي إيـــران إلى “التعـــاون الوثيـــق مع الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة”، معتبـــًرا أنـــه يتوجب عليهـــا “تقديـــم تطمينات 

لدول المنطقة بشأن سلمية برنامجها النووي”.
وعلـــى مـــدار شـــهور راقـــب مســـؤولو المخابـــرات اإلســـرائيلية 
واألميركية إيران، بينما تحفر شـــبكة أنفاق واسعة جنوب موقع 
نطنز النووي مباشرة، وهو أضخم جهد حتى اآلن تبذله طهران 
لبناء منشـــآت نوويـــة جديدة في أعماق الجبـــال، بحيث يمكنها 
الصمـــود أمـــام القنابـــل الضخمـــة والهجمـــات اإللكترونيـــة، وفًقا 

لتقرير صحيفة نيويورك تايمز األميركية.
وعلى الرغم من أن البناء واضح في صور األقمار الصناعية وقد 

تمت مراقبته من قبل الجماعات التي تتعقب انتشـــار المنشـــآت 
النووية الجديدة، إال أن مســـؤولي إدارة بايدن لم يتحدثوا عنها 
علًنـــا، وذكرهـــا وزيـــر الدفاع اإلســـرائيلي مرة واحـــدة فقط، في 
جملـــة واحدة في خطاب الشـــهر الماضي. وفـــي المقابالت التي 
أجريـــت مع مســـؤولي األمـــن القومي فـــي كال البلديـــن، كان من 
الواضـــح أن هناك تفســـيرات متباينة لكيفية اعتـــزام اإليرانيين 

استخدام الموقع ومدى إلحاح التهديد الذي يمثله.

تقارير: طهران تحفر شبكة أنفاق جنوب نطنز النووي

اإلمارات تحث إيران على تقديم “تطمينات” للخليج

إيران لم تقدم ما يثبت سلمية برنامجها النووي

تتـقـدم

رئي�ضة واأع�ضاء جمل�س النواب
والأمني العام وكافة منت�ضبي الأمانة العامة

بخال�ص التعازي واملوا�ساة اإلى املوظفة

اإنت�ضـــار جا�ضـــم �ضــــوار
اأخ�سائي تدريب برملاين تنفيذي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى

والدتهـــــا
�سائلني املولى عــــز وجــل اأن يتغمـد الفقيدة 
بوا�ســـع رحمتـــــه وي�سكنهـــــا ف�سيـــح جناته 

واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

بوينس آيرس ـ وكاالت

سرت ـ رويترز

موسكو ـ آر تي

لندن ـ أ ف ب
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للتواصل: 17111483

نتفاءل خيرا بهذا التعديل
كمواطنيـــن نثمـــن عاليـــا التعديل الـــوزاري الجديـــد الذي صدر مـــن المقام 
الســـامي لصاحـــب الجالـــة ملك البـــاد المعظم، والذي تضمـــن توزير عدد 
كبير من الســـادة الوزراء الجدد من شـــريحة الشباب، واستحداث وزارات 
جديـــدة جميعها كما يبدو تتماشـــى مع المرحلة التي نعيشـــها حاليا، أيضا 
ألهمية إنشـــائها كي تقـــدم خدماتها المتطورة في خدمة شـــعب البحرين، 

ومع ذلك تهدف لتطوير العمل الحكومي المنشود.
هنـــا نبارك لجميع من حظي بهذا التكليف الملكي، وهذا التوجه الحكومي 
والعمـــل علـــى ضخ دمـــاء جديدة فـــي مفاصل الدولـــة المختلفـــة، والذين 
بدورهـــم يمتلكـــون األفكار والخبـــرات والتجارب والمخرجـــات التعليمية، 
وفي الوقت ذاته نشكر جميع اإلخوة األفاضل الذين خرجوا من التشكيل 
الحكومـــي الجديـــد، ونقـــول لهـــم فردا فـــردا “كفيتـــو ووفيتـــو” وبارك هللا 
جهودكـــم الوطنيـــة المخلصـــة، ونتمنـــى لكـــم حيـــاة ســـعيدة فـــي حياتكم 

القادمة.
اليـــوم الـــذي يهمنا فـــي المقـــام األول كقطـــاع عريض من شـــعب البحرين 
هـــو التطلع إلـــى تقديم خدمات حكوميـــة متطورة للمواطـــن تضاهي في 
مســـتوياتها الـــدول المتقدمـــة، ونحـــن على يقيـــن بأننا مقبلـــون على نقلة 

نوعية في العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الوزراء الذي دائما ما يعمل بروح فريق البحرين الواحد.

الصورة الثانية 

منذ ســـنوات طرحنـــا عبر الزاوية أنـــه البد من التوجه الســـتثمار واجهات 
المدارس الحكومية الواقعة على الشوارع التجارية واالستفادة من ريعها.

اليوم نطرح مقترحا متصا بالمشـــروع الســـابق لعله يأخذ طريقه للتنفيذ، 
ونعني بذلك المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة البالغ عددها 28 مركزا 
صحيـــا، وهناك 10 مراكز اجتماعية تابعة لـــوزارة التنمية االجتماعية، كل 
تلـــك المرافـــق الحكومية المهمة منتشـــرة فـــي كل أصقـــاع المملكة وعلى 
واجهـــات رئيســـية، لكـــن إلى هذه اللحظـــة ال نعلم ما المانع من اســـتغالها 

االستغال األمثل واالستفادة القصوى من وجودها.
لهـــذا البد مـــن الجدية والتوجه واســـتثمار مواقعها الحيويـــة وإقامة مثل 
تلـــك المحـــات التجاريـــة كـــي يســـتفيد الجميـــع دون اســـتثناء المواطـــن 
وميزانيـــة الدولة، فهل ســـيخرج هذا المشـــروع إلى النـــور؟ نأمل ذلك في 

الفترة المقبلة. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

الرسائل الطائشة والطالق!
أعجبنى بروفايلك على “الفيس بوك”؛ فأرسلُت إليك طلبا للصداقة.. هذا هو 
نُص الرســـالة التي وصلته َعبر “الفيس بوك”، فلْم ُيكِذب خبرا، وَلْملَم شـــتات 
نفســـه وَقِبـــَل صداقتها، كان الحديـــُث بينهما حذرا في بـــادئ األمر، إذ حاول 
كٌل منهمـــا أن ُيثبـــَت لآلخـــر أنه َملٌك، َنَزل لـــأرض لُيطِهـــَر العالمين، صارحته 
بإعجابها بل بُحبها بعدما لمست من حديثه الجذاب الرقَة والحنان، ووجدت 
فيه فارسها المنشود الذي كثيرا ما داعب خيالها في اليقظة والمنام، أما هو 
فتريـــث فـــي بادئ األمر لكيا ينخرط معها في عاقة ُتفســـُد عليه حياته مع 

زوجته وأوالده.
اســـتجمعت قواهـــا بعدمـــا وجدْت منه إباء وصـــدا، وأبت إال أن يقع فريســـة 
تحتضُنـــه بيديهـــا، وتُضمـــه إلـــى صدرهـــا، أوهمته بأنهـــا كانت ضحيـــًة لزوٍج 
لـــم تـــُذق معه طعم الحـــب الذي عرفته معه، فاســـتعصم كابحا جماح نفســـه 
أن ينزلـــق معهـــا في عاقة آثمة، ُمســـتندا إلـــى بقايا أخـــاق كان يتحلى بها، 
فضيقـــت عليـــه الخناق، وأخذت ُتســـمعه كلمات الحب والهيـــام حتى خارت 
قـــواه، وأســـلم لهـــا القياد، وســـرعان ما اتفقا علـــى اللقاء، الـــذي تجرعا خاله 
كأس الرذيلـــة، وأخـــذا َيُعبـــان منها حتـــى الُثمالة، ارتابت زوجُته في ســـلوكه 
بعدمـــا تبدلـــت طباُعـــه، واعتـــاد الغياب عـــن المنـــزل أوقاتا طويلـــة، فتتبعت 
ُخطـــاه حتـــى وجدتـــه يلتقي عشـــيقته التـــي تعـــرَف عليها عبر “الشـــات” فى 
إحدى الشـــقق المفروشـــة، فنكصت راجعة تنتظر ورقة الطاق، هذه الواقعة 
وغيُرها الكثير، تؤكد خطورة “الشـــات” والدردشة عبر اإلنترنت، التي صارت 
“موضة” يتهافت عليها الجنسان ُبرهانا على المدنية والتحرر، فتضيع خالها 
الســـاعات التي هي أســـمى ما يملُك اإلنسان، وُترتكب جرائُم تتشتت بسببها 

ُأسٌر، كما طالعتنا الُصحف صباح مساء.
إن وســـائل االتصـــال والمعرفـــة مـــن إنترنـــت وخافـــه ســـاٌح ذو حديـــن، 
يختلُف اســـتخداُمه باختاف األشـــخاص وتنوع الثقافات، فيعتبُره الحمقى 
والُمغفلون وســـيلة ترفيه ولهو، بينما يســـتغُله العقاء في اإلفادة والمعرفة، 
خصوصا أنه بفضل تلك الوســـائل صار العالُم ُمترامي األطراف أشـــبه بقرية 
صغيرة. والمؤسف أنه رغم أننا باٌد إسامية تستمد ثقافتها من دين يحُض 
علـــى مـــكارم األخاق، وُيحـــرم الفواحش، التي من أهم أســـبابها الخلوة غير 
الشـــرعية باألجنبية، والتي ُيعُد “الشـــاُت” والدردشـــة صورة مـــن صورها، إال 
أننـــا ال نأبـــه لذلك، ونعده من سفاســـف األمـــور، حتى تأتي الطـــوام، وُترتكب 

الفواحش وتنهار البيوت.

صبري الموجي

حق الالجئين في األمان
عندمـــا تزداد الصراعات داخل دولة ما وتشـــتد الحروب بين الدول يهرب 
الناس من بيوتهم وديارهم إلى أماكن أخرى، أماكن تحميهم من تداعيات 
األمـــم  “مفوضيـــة  إحصائيـــات  وتشـــير  الحـــروب،  وانتهـــاكات  النزاعـــات 
المتحـــدة” لشـــؤون الاجئيـــن إلى أن عدد الاجئين يصـــل ألكثر من )100( 
مليون شخص ويساوي )1 %( من سكان العالم. وعلق األمين العام لأمم 
المتحـــدة “أنطونيو غوتيريش” بأن “هذه ليســـت أزمـــة الجئين، الاجئون 
ليســـوا الســـبب، بل هـــي أزمة سياســـية” وهـــؤالء ُيمثلون طالبـــي اللجوء 

والنازحين وكان آخرهم الهاربون من الحرب بأوكرانيا.
يحتـــاج هـــؤالء الاجئون في جميـــع الدول التـــي لجأوا إليها إلـــى المأوى 
والطعـــام والعـــاج وهـــي حاجـــات إنســـانية أساســـية، وهذه المســـاعدات 
اإلنسانية ليست هي الحل، الحل هو إحال السام واالستقرار في دولهم 
حتـــى ال يلجأ هؤالء إلى مغـــادرة بيوتهم وديارهـــم، ويهربون من مخاطر 
النزاعات والحروب إلى مخاطر البقاء في المخيمات والمنافي سواء في 
بلدانهـــم أو خارجهـــا، وهـــي أعداد تـــزداد كل عام مع زيادة هـــذه النزاعات 

وامتداد الحروب بجانب األحداث الطبيعية من فيضانات وأعاصير.
يعييـــش هؤالء بمختلف الفئات واألعمار با أحام وال بيوت وال مدارس، 
من بينهم جيل كامل ُولد من رحم هذه النزاعات والحروب التي ال تنتهي، 
أجســـاد عبث بها الجوع والبؤس والتشـــرد، واســـتوطنها المرض والخوف 
واألوبئـــة، وأحـــام مزقتهـــا مطامع النزاعـــات وأصوات القنابـــل والمدافع، 
إنهم نجوا من الموت الُمحقق في ُمدن يأكلها لهيب الُعنف من كل الجهات 
إلى الموت الُمتوقع في ظل خيام نزوح غير ُمكتملة، وال تقيهم برد الشتاء 

وال حرارة الشمس، حيث يفترشون األرض في واقع مأساوي ُمخيف.
يعيـــش الاجئـــون في جميـــع دول العالم التي اســـتضافتهم حيـــاة كارثية 
حقيقيـــة في ظل تناقص الدعم اإلنســـاني، يعيشـــون فـــي مخيمات تفتقر 
للحد األدنى من الخدمات اإلنسانية األساسية، متروكين في مهب البؤس 
الـــذي يقاومونـــه بخيمة ال َحول لها وال ُقـــوة، فالطقس في تلك المخيمات 
يفعل ما كان يفعله حرَّ القصف والبارود، فهم يســـتحقون الحماية وتوفير 

ما يحتاجونه الستمرار حياتهم البعيدة عن أوطانهم.

عبدعلي الغسرة

هـــل هـــو حقيقي وصحيح ذلك القول بأن الناخب البحرينـــي يمتلك وعًيا يمكنه من 
اختيار المترشـــحين لانتخابـــات النيابية والبلدية؟ والجواب الســـريع يقول: “نعم.. 
المواطـــن البحرينـــي على وعي تام”، أما في التفاصيل فهنـــاك ما يخالف أحياًنا هذه 
المقولة، حتى من جانب من يقول عن نفسه إنه قادر على اختيار المرشح بدقة ألن 
صوته مسؤولية دينية ووطنية، وال يمكن أن يمنحه إال لمن يستحق، وقد تجد هذا 
الناخـــب ذاتـــه يكرر أســـفه على منح صوته للنائب الفانـــي أو البلدي العاني بعد أن 

يراقب أداءه ودوره ووجوده قريًبا من قضايا المواطنين.
فـــي األيـــام الماضيـــة رأينـــا الكثيـــر مـــن األســـماء التـــي أعلنـــت رغبتها في الترشـــح 
لانتخابات القادمة، سواء في الصحف المحلية أو في وسائل التواصل االجتماعي 
وحســـاباتها، لكـــن، هـــل الحظت أيهـــا القارئ الكريم حينما تقرأ منشـــوًرا في وســـائل 
التواصـــل االجتماعي حول مترشـــح من الحاليين أو الجـــدد العازمين.. هل الحظت 
حالـــة التذمـــر والغضب والتعليقات العصبية حيًنا والســـاخرة حيًنـــا حتى أن البعض 
اتخذ قراره مسبًقا بأنه لن يرشح أحًدا إطاًقا، فيما البعض اآلخر وضع شروًطا على 

المترشح ليعطيه صوته من باب المزاح أو التهكم وغيرها.
مـــن وجهة نظري المتواضعـــة، بل وهذا ما منحه قانون االنتخابات لمن تنطبق عليه 

الشـــروط في التقدم والترشـــح فمـــن حقه تقديم أوراقه، وحتـــى بمجرد إعان نيته 
بإمكانـــه نشـــر خبره في أية وســـيلة شـــاء وأيًضا يســـتطيع تعريف النـــاس ببرنامجه 
االنتخابي وســـيرته وهذه ليســـت مشـــكلة، إنما القرار األخير يبقى في يد الناخبين، 
ممـــن يلـــزم عليهـــم أن يدققوا فـــي اختيارهـــم بتريث حتـــى ال يأتي يوم مـــن األيام 

ويندمون على ضياع أصواتهم.
ولو نظرنا إلى رســـوم الكاريكاتير في بعض الصحف والمواقع وحســـابات التواصل 
نجـــد أن أبرزهـــا يصـــور النائب أو البلدي الذي لم يســـمع الناس صوتـــه منذ مدة وبدأ 
في الظهور بشـــكل نشـــط في اآلونة األخيرة، أو تلك الرسومات التي تتحدث بشكل 
ســـاخر عـــن مترشـــح وثـــان وثالث وعاشـــر وكلهـــم يرفعون شـــعار رفاهيـــة المواطن 
وخدمتـــه ومصلحتـــه، وتأتي التعليقات فـــي أكثرها بأن هذا الكام “فوحه واشـــرب 
مايـــه”، وفـــي ظنـــي أن األيـــام المقبلـــة حتى موعـــد االنتخابـــات ستشـــهد المزيد من 
األســـماء من الجنســـين، للنيابي والبلدي، لكـــن يبقى أن نعيد الســـؤال الذي بدأنا به: 
“هـــل الناخـــب علـــى وعي وقدرة.. هل ســـيختار المترشـــحين األكفاء أم أنه ســـيعيد 
الكـــرة مـــرة أخـــرى؟”، أعتقد أن االنتخابـــات القادمة ســـيكون فيها الناخب متشـــدًدا 

ومدقًقا وحريًصا على أال يمنح صوته إال لمن يستحق.

عادل المرزوق

استعداًدا لالنتخابات.. أسماء وصور وخيارات!

أســـفرت الجولـــة األولى مـــن االنتخابـــات النيابية الفرنســـية عن مفاجأتيـــن: األولى 
تتمثل في صعود اليسار المؤتلف في “االتحاد الشعبي البيئي واالجتماعي الجديد” 
بقيادة جان لوك ميلنشـــون، كقوة وازنة بعد انحســـار طويل عن الســـاحة السياسية، 
وبات يعّول على الجولة الثانية غدًا عبر جذب الممتنعين عن التصويت في األولى، 
وتشـــير أغلب التنبؤات إلى أن هذا االئتاف سيغدو معارضًا قويًا للرئيس إيمانويل 
ماكـــرون، أما المفاجـــأة الثانية - وهي بيت القصيد في حديثنا - فتتمثل في امتناع 
نســـبة عاليـــة مـــن الناخبين عـــن التصويـــت )8 ‘52 %( ما يبعث القلق على مســـتقبل 
تطور النظام الديمقراطي العالمي، إذا ما علمنا بتكرر نتائج مقاربة إلى هذه النســـبة 
في دول غربية عديدة ذات تقاليد عريقة في الممارسة الديمقراطية. فإلى أي مدى 
يصـــح القـــول بأن تواتر مثل هذه النســـب نحو انخفاض نســـبة المصوتين في نتائج 
االنتخابات التشـــريعية يشكل ظاهرة غربية وعالمية؟ وما هي دالالت هذه الظاهرة 

وانعكاساتها على النظام الديمقراطي العالمي والغربي خصوصًا؟ 
هـــل يمكن القول إنها ظاهرة عادية وســـتصححها آليات النظـــام الديمقراطي تلقائيًا 
لتعاود النســـبة االرتفاع تدريجيا كما حدث في محطات تاريخية عديدة منذ نشـــأة 

وتطور النظام الديمقراطي الحديث قبل قرنين ونّيف؟ ومن ثم ليس ثمة أبدع مما 
موجود؟ والحال إذا ما اتفقنا مقدمًا بأن النظام الديمقراطي العالمي لم يولد بشكله 
الراهـــن المنجز بشـــتى صيغه، بـــل مر بمراحل من التطور، فذلـــك يعني لما يصل بعد 
إلى درجة الكمال، وأن ثمة ثغرات فيه ال تلبي طموحات الناخبين، فا يمكن اعتبار 
عـــزوف نســـبة كبيرة منهم عـــن التصويت تقارب النصف أو تفوق مســـألة عادية في 
التمثيـــل البرلماني بل خلاً يعيب النظام الديمقراطي يســـتوجب التصحيح وتفادي 
مراكمته طويا لتحقيق حد أدنى مما ُيعرف بـ “السلم االجتماعي” وضبط الصراعات 

االجتماعية وتفادي انفجاراتها.
ومـــع أنـــه ليس كل الممتنعيـــن بالضرورة هم أصحاب موقف مـــن العملية االنتخابية 
والنظام الديمقراطي القائم، إذ بينهم الامبالون بالمشاركة السياسية برمتها، ناهيك 
عـــن الكســـالى وأصحـــاب الظـــروف الطارئـــة التـــي تحـــول دون وصولهم إلـــى مراكز 
االقتـــراع، لكـــن الممتنعيـــن جـــراء إحباطهـــم من جـــدوى االنتخاب كوســـيلة للتغيير 
يشـــكلون با ريب في األنظمة الديمقراطية الغربية الشـــطر منهم. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

االنتخابات الفرنسية والنظام الديمقراطي العالمي



السعودية نهلة تتوج بلقب السيدات.. واألميركي دانتي بطاًل للكبار

األكاديمية األولمبية تنظم دورة اإلنعاش القلبي

ضمن منافسات بطولة ملك الصولجانات للبولينغ

تقام يومي األربعاء والخميس المقبلين

الســيدات ببطولــة ملــك  لمنافســات  نهلــة بطــاً  الســعودية  الاعبــة  توجــت 
الصولجانــات للبولينــغ المقامــة حاليــًا علــى صالــة أرض المــرح، وذلــك بعــد 
تفوقهــا فــي منافســات األدوار النهائية للســيدات وتســجيلها أعلى رقم مكنها 
من احتال المركز األول بعد منافسات كبيرة شهدها الدور النهائي، وجاءت 
فــي المركــز الثانــي الاعبة الفلبينية جينيس، فيما احتلت الاعبة الســعودية 

رغد المركز الثالث في الترتيب العام بختام منافسات السيدات. 

مريم  مــن  بتنظيم  البطولة  وتــأتــي 
مدارا صاحبة محال 300 بروشوب 
ــيــنــغ، وبــرعــايــة  ــبــول لـــلـــوازم لــعــبــة ال
ناس  وشــركــة  الــدولــي  الخليج  بنك 

المؤسسة وجيبك. 
سعادتها  عن  نهلة  الالعبة  وأعربت 
بالتتويج بلقب منافسات السيدات، 

حيث قالت “المنافسات كانت قوية 
مــن جــانــب الــالعــبــات الــمــشــاركــات، 
لهذه  خاصا  انطباعا  أعطى  ما  وهو 
رائع  بتنظيم  تحظى  التي  البطولة 
ومــنــظــم، وهــــي بـــوابـــة لــتــطــور في 
اللعبة على صعيد السيدات وتمهيد 

للبطوالت القارية والعالمية”. 

“بداية  فقالت  رغــد،  مواطنتها  أمــا 
للبطولة  الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  نــشــكــر 
التنظيم  على  مـــدارا  مريم  برئاسة 

ــة،  ــبــطــول األكـــثـــر مـــن رائـــــع لـــهـــذه ال
والمستوى الفني الرفيع الذي شهدته 
المنافسات، وهذا ليس بغريب على 

بالمشاركة  سعداء  ونحن  البحرين، 
ــنــســخــة مــــن الــبــطــولــة  ــذه ال ــ فــــي هـ
ــتــي شــهــدت مــشــاركــة كــبــيــرة من  ال
ومثل  والــالعــبــات،  الالعبين  جانب 
هــذه الــبــطــوالت يــطــور مــن مستوى 
ــتــنــافــس،  ــبـــات ويـــزيـــد مـــن ال الـــالعـ
وسعيدة بتحقيق المركز الثالث في 
البطولة بعد المنافسات الكبيرة التي 

شهدتها”. 
مـــن جــانــب آخــــر، وصــفــت الــالعــبــة 
ظل  في  باإليجابية  روان  الكويتية 
البطولة  شهدتها  الــتــي  المنافسات 
ــفـــتـــوحـــة وكــــذلــــك مــنــافــســات  الـــمـ
ــيــــدات، وأوضــــحــــت “ســعــيــدة  ــســ ــ ال

والمشاركة  البحرين  في  بالتواجد 
رائعة،  من  األكثر  البطولة  هــذه  في 
مثالية  بــأجــواء  فيها  شعرنا  والــتــي 
الحثيثة  المتابعة  ظل  في  للتنافس 

من جانب اللجنة المنظمة”. 
نجح  فقد  الــكــبــار،  منافسات  وفــي 
الالعب األميريكي دانتي من تحقيق 
المركز األول بعد منافسة كبيرة مع 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
احتالل  في  نجح  الــذي  سلطان  بن 
الــمــركــز الــثــانــي بــالــمــنــافــســات، فيما 
على  ميدل  الفليبني  الالعب  احتل 
ناصر  الالعب  وجــاء  الثالث،  المركز 
السليطي المركز الرابع في الترتيب.

للجنة  التابعة  األولمبية  األكاديمية  تنظم 
“اإلنـــعـــاش  دورة  الــبــحــريــنــيــة  ــمــبــيــة  األول
ــعــاء  ــتــي ســتــقــام يــومــي األرب الــقــلــبــي” وال
والخميس المقبلين 29 و30 يونيو الجاري 

بالتعاون مع القاعدة األمريكية والصليب 
األحمر الدولي.

وتدعو األكاديمية األولمبية كافة الراغبين 
فــي الــمــشــاركــة ســــواء مــن الــمــدربــيــن أو 

للمشاركة  الطبيعي  العالج  اختصاصيي 
ــدورة الــمــهــمــة والـــتـــي تــأتــي  ــ ــ فـــي هـــذه ال
إقامتها في إطار حرص اللجنة األولمبية 
ــحــد مـــن ظــاهــرة  عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي ال
توجيهات  مــع  تماشيا  المفاجئ  الــمــوت 

اإلنسانية  لــأعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 

حمد آل خليفة والتي أطلقها عام 2018.
من  واحـــدة  القلبي  اإلنــعــاش  دورة  وتعد 

األكاديمية  تنظمها  الــتــي  الــــدورات  أهــم 
األولــمــبــيــة الكــتــســاب مـــهـــارات اإلنــعــاش 
حــاالت  تــزايــد  فــي ظــل  القلبي، خصوصا 
ــتــي  ــلــريــاضــيــيــن وال ــمــفــاجــئ ل الـــمـــوت ال
الذين  الناس  من  العديد  أرواح  حصدت 
سواء  الرياضية  األنشطة  يزاولون  كانوا 
تلك  إن  حيث  التنافسية،  أو  الترويحية 
من  أعــــداد  تهيئة  فــي  ستساهم  الــــدورة 

الرياضيين للتعرف على أساليب ومهارات 
اإلنعاش القلبي بما يسهم في إنقاذ حياة 
المشارك  وسيحصل  الــنــاس.  مــن  العديد 
ــن الـــقـــاعـــدة األمــريــكــيــة  عــلــى رخـــصـــة مـ
سنتين  لــمــدة  صالحة  األحــمــر  والصليب 
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عبدالرسول  علي  الفني  المحلل  قال 
يقبل  لن  الرياضي  الشارع  إن طموح 
النهائي  نصف  الـــدور  بلوغ  مــن  بأقل 
القدم  لكرة  األول  الوطني  لمنتخبنا 
وذلك   ،2023 آسيا  كــأس  بطولة  في 
بعد تأهل األحمر للنهائيات اآلسيوية 

للمرة السابعة في تاريخه.
الوصول  “عــدم  عبدالرسول  وأضــاف 
ــنــصــف الـــنـــهـــائـــي ســيــشــكــل صــدمــة  ل
ذلك  أن  أرى  وال  الــريــاضــي،  لــلــشــارع 
هو  فمنتخبنا  عــالــيــا،  يعتبر  الــســقــف 
بطل غرب آسيا وبطل كأس الخليج، 
ولديه االستقرار الفني بقيادة المدرب 

البرتغالي هيليو سوزا ونسبة التغيير 
 ،% 20 ــن  تـــزيـــد عـ ــعــنــاصــر ال  ال فـــي 
والمنتخب يحظى بدعم من المجلس 
برئاسة  ــريــاضــة  وال للشباب  األعــلــى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الــريــاضــيــة، وعندما  الــجــهــات  وبــاقــي 
نــقــول ذلـــك فــإنــنــا عــلــى ثــقــة بــقــدرات 

الالعبين”.
وانــتــقــد عــبــدالــرســول خـــالل حديثه 
البحرين  بقناة  التحليلي  باالستوديو 
الرياضية أداء منتخبنا في المواجهة 
األخيرة أمام تركمانستان، والتي فاز 
اآلسيوية  النهائيات  وبلغ   0  -  1 فيها 

عمل  يـــوجـــد  “ال  ــكــامــلــة  ال ــعــالمــة  ــال ب
للفرص،  حقيقية  وترجمة  هجومي 
الـــعـــمـــل الـــهـــجـــومـــي ضــعــيــف وغــيــر 
كثيرة  خــاطــئــة  تــمــريــرات  ــود،  ــوجـ مـ
نــقــول ذلــك  وأداء مــتــواضــع عــمــومــا، 
وجــودة  الفنية  القيمة  نعرف  ونحن 
الــالعــبــيــن الــمــوجــوديــن وإمــكــانــاتــهــم 
المتميزة، ولذا فإننا ننتظر منهم دوما 

مستوى أفضل..”.
ــابـــع “صــحــيــح أنــنــا حــقــقــنــا األهـــم  وتـ
ــبـــاريـــات وتــحــقــيــق  ــي 3 مـ بـــالـــفـــوز فـ
المكاسب  من  الكثير  ولدينا  التأهل، 
وفزنا  هـــدف،  أي  مرمانا  يــدخــل  فلم 

ال  المستوى  ولكن  الكاملة،  بالعالمة 
وطموحنا  والتطلعات،  اآلمـــال  يلبي 

تقديم أداء أفضل”.
الــمــنــتــخــب  مــــشــــاركــــة  أن  وذكـــــــــر 
بــالــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة فـــي نــهــايــة 
ــه تــأثــيــر على  الــمــوســم ربــمــا يــكــون ل
ولكن  لــإرهــاق،  وتعرضهم  الالعبين 
الشوط  منذ  السهلة  الــكــرات  فــقــدان 
األول ليس له عالقة باإلرهاق، مؤكدا 
أن انتقاداته ال تأتي في سياق التقليل 
من قيمة التأهل وإنما التحفيز للعمل 
الجاد والمضاعف خالل الفترة المقبلة 

للظهور بصورة أفضل. علي عبدالرسول

انتقد األداء الهجومي... المحلل الفني علي عبدالرسول:

لن نقبل بأقل من نصف نهائي كأس آسيا 2023

االتحاد البحريني لكرة القدم

 18 السبت  الــقــدم،  لكرة  السيدات  منتخب  يخوض 
غرب  اتحاد  بطولة  في  الثاني  لقاءه  الجاري  يونيو 
آسيا الثالثة، والتي تقام منافساتها بمدينة جدة في 
من   24 حتى  وتستمر  السعودية،  العربية  المملكة 

الشهر الجاري.
لقاءه  الــصــاالت  لــكــرة  الــســيــدات  منتخب  وسيلعب 
مــســاًء، ضمن   6 عند  الــعــراقــي  نظيره  أمـــام  الــثــانــي 
والتي  األولــى،  للمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات 
تضم أيًضا منتخب فلسطين الذي لعب معه منتخبنا 
الفوز من نصيب سيداتنا  األولــى، وكان  الجولة  في 
بسداسية نظيفة. وتقام مباريات البطولة على صالة 

مدينة الملك عبدهللا الرياضية.
من  الذهبي  المربع  بطاقة  لحجز  منتخبنا  ويسعى 
خالل لقاء اليوم، إذ يدخل بفرصتي التعادل أو الفوز 

الخسارة ستؤجل  فيما  النهائي،  إلى نصف  للوصول 
حسم البطاقتين إلى الجولة الثالثة مع لقاء فلسطين 
والعراق المقرر 20 الجاري. وينص نظام المجموعات 
للدور  والثاني  األول  المركزين  صاحبي  تأهل  على 

نصف النهائي.
اختار  الذي  لينو  البرازيلي  المدرب  المنتخب  ويقود 
محمد،  عــبــدهللا  دالل  العــبــة:   14 مــن  مكونة  قائمة 
آل  حمد  بنت  الــعــنــود  الشيخة  حميد،  نـــزار  زهـــراء 
منار  ــؤاد،  فـ فــايــز  روز  ــؤاد،  فـ فــايــز  ياسمين  خليفة، 
إبراهيم جاسم، فاطمة حمد محمد، أميرة بدر سوار، 
األنصاري،  عبدالرحمن  هاجر  العيسى،  رياض  حصة 
راشد  إيمان  سبكر،  جاويد  ليليا  العلي،  نبيل  روان 

الختال ووصال أحمد الياسي.

يسعى لحجز بطاقة المربع الذهبي

سيدات الصاالت يالقين العراق في “غرب آسيا”

منتخب السيدات لكرة الصاالت

سبورت

جانب من إحدى دورات اإلنعاش القلبي
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بإثبات  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت 
براءة طبيب من تهمة التحرش بعد أن ادعت 
العيادة بصفتها مريضة  إحدى مراجعاته في 

تتعالج لديه بأنه حاول التحرش بها.
لما  وفًقا  الــدعــوى  أوراق  أشــارت  ما  وحسب 
ــره الــمــحــامــي جــمــال أحــمــد كــمــال بصفته  ذكـ
أســنــدت   2021 الــعــام  فــي  أن  للمتهم  وكــيــًا 
التعرض ألنثى  بجنحة  لطبيب  العامة  النيابة 
المنصوص عليها في المادة 351/ 1 من قانون 
الــواقــعــة  تفاصيل  فــي  اتــضــح  إذ  الــعــقــوبــات 
بأحد أيام العمل حضرت المدعية إلى عيادة 
بعد  الطبيب  وفوجـئ  العاج،  لتلقي  الطبيب 
من  المشاكل  بافتعال  بقيامها  العاج  إتمامه 
ذلك  عــال مما تسبب  الــصــراخ بصوت  خــال 
فــي خــوف الــمــرضــى واألطــفــال فــجــراء ذلك 
المدعية،  الموقف وإرضاء  احتواء  باب  ومن 
متقدمة  سن  في  لكونها  رأسها  الطبيب  قبل 
تفوق سن والدته والمدعية بذاتها ذكرت ذلك 

الشكوى  رفعها  بعد  استجوابها  أثــنــاء  فــي 
كانت ســوى محاوالت  ما  فعله  ردة  بــأن 

لتهدئة روعها وقد طعن 

“جـنحة  إلــيــه  المسندة  التهمة  فــي  محاميه 
أمام  التامة  ببراءته  الـتعرض ألنثى” وتمسك 
تمسكه  عن  عــاوة  الجنائية  المحكمة  عدالة 
بكافة دفوعه التي وضح من خالها التناقض 
الصريح والواضح في أقوال المدعية وكيدية 
ادعاءاتها، وبالتالي أحيلت المدعية للتحقيق 
ما  على  وبــنــاء  النفي  شهود  سماع  طلب  مــع 
المحكمة  قــدم مــن دفــوع ومــذكــرات حكمت 
بــقــبــول االســتــئــنــاف شــكــاً وفـــي الــمــوضــوع 
التحرش  تهمة  مــن  الدكتور  بــبــراءة  بالحكم 

والتعرض ألنثى.
المتهم  تــقــدم  وخـــال  ــرى  أخـ تفاصيل  وفـــي 
بأقواله  متمسًكا  ظل  الماثلة  دفاعه  بمذكرة 
يقم  لم  أنــه  مــؤكــًدا  العامة  النيابة  أمــام  كافة 
بــارتــكــاب أيــة أفــعــال تــخــدش حــيــاء المجني 
عليها ولم يقم باحتضانها بل ما قامه يتمثل 
عن  للتوقف  إرضــائــهــا  بــهــدف  رأســهــا  بتقبيل 
العيادة في  المشاكل داخل  افتعال مزيد من 
كون  أطفال  بينهم  المرضى ومن  ظل وجــود 
مشاكل  وافتعلت  العیادة  إلــى  حضـرت  أنها 
ترتب  مما  الــصــوت  بأعلى  وصــرخــت 

خـــــوف الــمــرضــى عــــــــلــــــــيــــــــه 
ــال من  ــفـ واألطـ
أفــــعــــالــــهــــا 

ــاس أخـــذ الــمــتــھــم مــحــاوالً  ــ ــى ھـــذا األسـ وعــل
احتواء الموقف والسـعي إلى إرضائها بحكم 
التحقیقـات  خال  المتهم  ألقــوال  طبقًا  سنها 
وله  طبیـًبا  بصفته  المتھم  أن  یثبـت  ما  وھــو 
تعامل  وأنــه  إال  والعلمية  االجتماعية  مكانته 
مع المجني علیھا على أنھـا مثـل والدته ال من 

دلیـل  علیھـا وخیر  للمجني  التعرض  أجل 
أو  بـاحتجـازها  یقم  لم  أنــه  ذلـك  على 

التعـامـل معھـا أو إجبـارھـا على إتيان 
أية أفعال ال ترغب في إتیانھا. وخير 
بين  كما  ــدفــاع  ال صحة  على  دلــيــل 
أقــرت  عليها  المجني  أن  المحامي 
النيابة  تــحــقــيــقــات  خـــال  بنفسها 
فعله  خــال  مــن  المتهم  أن  العامة 
كانت وقت  كونھـا  إرضاءها  قاصد 
الواقعـة غاضبة وكون أن المتھم لم 
یعـالجھـا بالطریقة الصحيحة، وھذا 
اإلقرار الصادر عنها لخیر دلیل على 
القيام  نيته  في  تكن  لم  المتھم  أن 
للمجني  تعرضه  تبين  أفــعــال  بــأیــة 

أقوالها  خــال  ثبت  مــا  وهـــذا  عليها 
لذلك تضمنت  بشكل ضمني، وإضافة 

المذكرة تضارًبا في أقوال المجني عليها 
وعدم صحة ما نسب إلى المتهم من أفعال 

على لسانها، إذ جاءت أقوالها خال تحقيقات 
حاملة  االســتــدالل  ومــحــاضــر  الــعــامــة  النيابة 
أن  زعمت  إذ  المضاربة،  االقــوال  من  للعديد 
المتهم قام باحتضانها بالقوة وقبل رأسها 
ثــاث مـــرات مــن خــال مــا اتــضــح في 
كانت  التي  النيابة  أسئلة  على  ردهــا 

كاآلتي:
س1. ومـــا ھــي األفــعــال الــمــادیــة 

التي قام بھا المتهم تجاھك؟
بـــتـــقـــبـــیـــلـــي  قـــــــــام  ھـــــــو  ج1. 

واحتضاني.
س2. كم مرة قام بتقبیلك؟

ج2. حوالي ثاث مرات.
قبات  استقرت  وأیــن  س3. 

المتھم؟
ج3. على رأسي

إال أن أقوالها كانت متضاربة 
نفسه،  التحقيق  محضر  فــي 
قبلها  المتهم  أن  ذكـــرت  حيث 
واحتضنها  وخدها  رأسها  على 
وهذا بحد ذاته تضارب واضح 
للعيان كونها تارة تذكر أنه حضنها 
وقبلها على رأسها ثاث مرات وتارة 
أخرى تزعم أنه قبلها على رأسها وفي 
المجني عليها خال  أن  خدها هذا غير 
ــتـــدالل جــــاءت بـــأقـــوال أخــرى  مــحــضــر االسـ
مخالفة حيث ذكرت خال محضر االستدالل 

ا  نْصً
“وقــــــــام 

وأخــذ  بحضني 
يبوسني في وجهي” وهذا بحد ذاته تناقض 
واضح حيث إنها لم تذكر أن المتهم قبلها على 
بأقوال ورواية  النيابة  أمام  رأسها بل جاءت 
مغايرة عن التي ذكرتها في محضر االستدالل، 
المجني  فبناء على ما سبق اتضح أن أقوال 
علیھا جاءت متضـاربة وأن الهدف منھا طبقا 
للمتھم  الكیـد  الـدعوى  بـأوراق  ثـابـت  ھو  لما 
بھـدف  ضــده  جنـائي  بــاغ  تقـدیم  خــال  من 
الخافات  مقابل  منه  أمـــوال  على  الحصول 
معالجتھا  تم  أن  لزعمھا  وذلــك  حصلت  التي 
بطریقة خاطئة وخیر دلیل على ذلك أن یوم 
عيادة  إلــى  علیھا  المجني  حــضــرت  الــواقــعــة 
المتهم وأخذت تصرخ على موظفة االستقبال 
ديناًرا   50 وقــدره  مبلًغا  منھا  أخــذت  أن  إلــى 
دون أي وجه حق، ومن بعد ذلك خرجت من 
باب العیادة ورجعت مرة أخرى وأخذت في 
إثارة  قاصدة  عال  والتحدث بصوت  الصراخ 
الذعر والفزع بین المرضى محاولة بذلك أخذ 
مبالغ مالیة أخرى مما اضطر المتهم للخروج 

من غرفته لمعرفة ما يدور.
ــى ذلــك وفــي طــور انــتــفــاء القصد   إضــافــة إل
ــدى الــمــتــهــم بــخــصــوص الــتــعــرض  الــجــنــائــي لـ

للمجني عليها، اتضح أن المستأنف 
بــانــتــفــاء الــقــصـــــد الــجــنــائــي في 
ــًا من  ــة بــالــثــابــت نـــصـ ــعـ ــواقـ الـ
أقـــوالـــهـــا خـــــال تــحــقــيــقــات 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي كــانــت: 
تلـك  من  المتھم  قصــــد  ومـا 
األفـــعـــــــال بــالــتــحــديــد؟ والــتــي 
جــاء ردهــا نصًا “كــان یرید أن 
كنت  حینھا  ألن  یــراضـــــیــنــي 
يتضح  خاله  ومــن  غاضـبة” 
غير  المتهم  أن  فأكثر  أكثر 
ــا أو  ــهـ ــد الـــتـــعـــرض لـ ــاصــ قــ
اإلساءة إليها بأي شكل من 

األشكال.
ــاع،  ــ ــدفـ ــ ــرة الـ ــ ــذكـ ــ ــي مـ ــ فـ
التمس المتهم من عدالة 
اســتجواب  المحكمة 
بحكم  علیھا  المجني 
خال  أقوالها  تضارب 
ــنـــیـــابـــة  ــات الـ ــقـ ــیـ ــقـ ــحـ تـ
وكــذلــك محضر  الــعــامــة 
اإلجــــــــراءات ولــتــھــدیــدھــا 
بالعیادة  االسـتقبال  لموظفة 
الشـرطة  مــركــز  إلـــى  بــالــذهــاب 
ــد الــمــتــھــم في  ــــاغ ضـــ وتــقــديــم ب
حال عدم إعطائھا أمواال مقابل عاج 
أســنانھا بشــكل خاطئ، وھو ما یثبت ســوء 

نیتها.
المحكمة  عـــدالـــة  مـــن  الــتــمــاســه  عـــن  عــــاوة 
االستماع إلى شاهدة النفي التي كانت حاضرة 
وافتعال  بالتعدي  عليها  المجني  قيام  خال 
بما  التهديد  جانب  إلى  العيادة  في  المشاكل 
ثقته  من  الرغم  وعلى  إليه سلفًا  االشــارة  تم 
الحقيقة وعدم  باستبصار  البحريني  بالقضاء 
عدالة  مــن  المتهم  التمس  المستأنف  إدانـــة 
الرأفة  موجبات  أقصى  استعمال  المحكمة 
 73 الــمــواد  في حــال ثبت االتــهــام عما بنص 
و74 و81 من قانون العقوبات مبينًا أن صدور 
الحكم بالحبس سيؤثر على مستقبله المهني 
ووظيفته ومدخوله وخصوصًا أنه رب أسرة 
ولديه مسؤوليات وأهمها إعالة األسرة لكونه 
والحكم  لهم  بالنسبة  الوحيد  الدخل  مصدر 
ويفقده  عمله  سيوقف  تنفيذه  تــم  حــال  فــي 
مصدر رزقه وكذلك فإن الواقعة محل االتھام 
ــيــه مــشــــــــكــوك فـــي صــحــتــهــا من  الــمــســــــــنــدة إل
األســاس وإنما جاءت من المجني عليها طبقـا 
لمـا ھو ثـابـت بـأوراق الـدعوى أنھا ترغب في 
أنه  بزعم  المتھم  من  تعویض  على  الحصول 
قام بعاج أسنانھا بطریقة خاطئة، وبناء على 
حضوريًا  المحكمة  حكمت  إيــضــاحــه  تــم  مــا 

ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــمــدنــيــة 
مواطن  لصالح  قضية  في  السادسة 
ضد إحــدى قاعات األفــراح وطرفين 

لهم صلة بها.
للقضية  األولــيــة  التفاصيل  وتــشــيــر 
أفــراح  قاعة  الــمــواطــن حجز  أن  إلــى 

خدمات  من  تقدمه  بما  لاستفادة 
ومــنــهــا الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

والفيديو، لدواعي إقامة زفافه، 
ــام بــســداد مــبــلــغ وقـــدره  إذ قـ

األكــل  شــامــل  ديــنــار   3500
والــتــصــويــر ومـــا إلـــى ذلــك 

للقاعة.
اســتــفــســر عن  أن  ــعــد  وب

اتضح  الصور  جاهزية 
له أن القاعة تعاونت 

مختص  محل  مــع 
ــر  ــ ــويـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
مــــــــــــن خــــــــال 
الـــشـــخـــص  رد 
الـــــــذي تــحــدث 
مــعــه الــمــنــتــمــي 

وأوضح  للقاعة، 
الـــــــمـــــــدعـــــــي أنــــــه 

تواصل مع المحل وتبين له أن المحل 
في  آخــر  محل  مــع  بالباطن  متعاون 
الخاص  والفيديو  الصور  أخذ  سبيل 
بحفل الـــزفـــاف مــع الــعــلــم أنـــه ذهــب 

معه  التعاقد  باطنًا  تــم  الــذي  للمحل 
مع  تعاملت  الموظفة  أن  رده  وكـــان 
بما  لهم  عاقة  ال  وهــم  األول  المحل 

يجري.
أن  المدعي  أكــد  السياق،  هــذا  وفــي   
عملية بحثه عن الصور الفوتوغرافية 
السنة  ونصف  لسنة  دامــت  والفيديو 
إلى سنتين وفي هذه األثناء استقبل 
أعذارا من قبلهم في مضمونها تبين 
كلي  بشكل  فــقــدت  الــصــور  أن  ــه  ل
إلى أن تم احتراق الفيديو حتى 
دفع الوضع المدعي إلى اللجوء 
احتفظت  النيابة  ولكن  للنيابة، 
بــالــقــضــيــة بــحــكــم أنــهــا مــنــازعــة 
وبالتالي  بجنائية،  ليست  مدنية 
ــعــون بــأهــل االخــتــصــاص  طــلــب ال
مهناز  الــمــحــامــيــة  فـــي  والــمــتــمــثــل 
كمدٍع  لــه  محامية  لتكون  خليفة 

في هذه القضية.
ــأن  ــلــمــدعــي ب ــنــت خــلــيــفــة ل ــي وب
الــمــســؤولــيــن عــلــى مـــا يــجــري 
الــقــاعــة بــحــكــم أنها  ثــاثــة، 
اســتــلــمــت الــمــبــلــغ وبــمــا في 
المحل  التصوير،  مبلغ  ذلــك 

األول والمحل الثاني الذي تم التعاقد 
معه باطنًا دون اتفاق. 

وبناء على طلب خليفة جلب المدعي 
تثبت ســريــان عملية  الــتــي  الــفــاتــورة 
النيابة  الدفع وعاوة على ذلك وفي 
األول،  مع  تعامله  الثاني  المحل  أنكر 
األول ظل متمسكًا على عملية  بينما 

التعامل التي حصلت مع الثاني.
رفعت  المتناقضة،  اآلراء  تلك  وبعد 
من  طالبة  دعـــوى  خليفة  المحامية 

المحكمة فيها الزام تسليم التصوير 
وجوده  عدم  حال  وفي  والفيديو 
بغرض تلفه أو ما شابه يدفع مبلغ 
وبعد  لموكلها  دينار   800 وقــدره 

المحكمة  حكمت  الــدعــوى  رفــع 
الكبرى المدنية السادسة لصالح 

ــزام صاحب  إل موكلها من خــال 
ــلــغ الــمــطــلــوب  ــمــب الـــقـــاعـــة بـــدفـــع ال

800 ديــنــار فــي الــدعــوى مــع إلــزامــه 
بالمصاريف و 20 دينارا مقابل أتعاب 

الــمــحــامــاة ورفـــض مــاعــدا ذلـــك من 
تسديد  تم  وبالفعل  طلبات 
تاريخ  بعد  لموكلها  الــازم 

صدور الحكم.

طبيب ُيقبِّل مريضة في سن والدته.. والمحكمة تبرئه من التحرش

قاعة أفراح تحرق صور زفاف ليلة العمر لبحريني

منال الشيخ

منال الشيخ

المحامي جمال أحمد كمال

المحامية مهناز خليفة
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توثيق تاريخ علي بن حسين النواخذة في فيلم جديد

انتهـــى المخـــرج حســـن الســـماهيجي 
النواخذة من مشـــروعه الشخصي في 
إنجـــاز ثالثة أجـــزاء من سلســـة أفالم 
وثائقيـــة بعنـــوان “النواخـــذه” لتوثيـــق 
تاريـــخ جده المرحـــوم النوخـــذة علي 
بـــن حســـين النواخـــذه، وأبنـــاءه مـــن 
بعده ووالده المرحوم الحاج أحمد بن 
علـــي النواخذه، وما قاموا به منذ زمن 
الغـــوص وصيـــد اللؤلـــؤ، فـــي محاولـــة 
لنقـــل هـــذا التـــراث البحرينـــي الغنـــي 
والـــوالء واإلخـــالص للوطـــن لألجيال 

القادمة.
بـــأن  الســـماهيجي  المخـــرج  وصـــرح 
هـــذه النوعيـــة مـــن األفالم تـــزرع في 
أبنائنـــا وأحفادنـــا العديد مـــن الدروس 
والقصـــص، التـــي بدأت مـــع اللؤلؤ من 
الجـــد النوخـــذة علي بن حســـين برفع 
علـــم البحريـــن علـــى ســـفينة الغـــوص 

الخاصـــة بصيـــد اللؤلـــؤ، وانتقلت إلى 
الـــذي عشـــُت معـــه  المرحـــوم والـــدي 

أهمية وجود علم البحرين عاليًا”
وأضـــاف: “أهميـــة فيلمـــي تكمـــن فـــي 
توثيق تاريخ النواخذة في ســـماهيج، 
مدعمـــًا بالبحـــث العلمـــي فـــي إعـــداد 
الفيلم، بالوثائق والمستندات واألفالم 

األرشـــيفية النادرة التـــي صورتها قبل 
للنخبـــة  إهـــداء  وهـــو  ســـنة،  ثالثيـــن 
المثقفة والمهتمين بالجانب التوثيقي 

والوثائقي في المملكة والمنطقة”.
 ُيذكر أن المخرج حســـن الســـماهيجي 
البحريـــن  بتلفزيـــون  النواخـــذة عمـــل 
علـــى مـــدى 23 ســـنة، وحصـــل علـــى 

الكثيـــر من شـــهادات الشـــكر والتقدير 
وهـــو متخصـــص فـــي إخـــراج األفالم 
الوثائقيـــة، وحـــاز علـــى المركـــز األول 
فـــي  البحريـــن  تلفزيـــون  عـــن  ممثـــالً 
مســـابقة اتحاد إذاعات الدول العربية 
2013، وهـــو مكلـــف منـــذ 2015 لنقـــل 
لخطبـــة  التلفزيونـــي  البـــث  وإخـــراج 
وصالة الجمعة من جامع أحمد الفاتح 
اإلســـالمي، وقـــد شـــمله أخيـــرًا األمـــر 
الملكي الســـامي بالحصول على وسام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبـــي 2022 وغيرها مـــن التكريمات 

والشهادات الفنية واإلعالمية.

يقيـــم مســـرح الصـــواري نـــدوة وقـــراءة فـــي مســـرحية “هاراكيـــري” 
ســـيتحدث فيهـــا كل مـــن الناقـــدة زهـــراء المنصـــور، والناقـــد عبـــاس 
القصـــاب، وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة الثامنة من مســـاء يـــوم الثالثاء 

المقبل الموافق 21 يونيو الجاري بمقر المسرح بالعدلية.
يذكـــر أن المســـرحية عرضها مســـرح الصواري ضمـــن احتفاله باليوم 
العالمـــي للمســـرح ومـــرور 30 ســـنة علـــى التأســـيس في شـــهر مارس 
الماضـــي وهي من  تأليف وإخراج: حســـين عبدعلي، وتمثيل: الفنان 
باســـل حسين، والفنانة دانة آل سالم، والفنان محمود الصفار، الفنانة 
أفنان المرباطي، والســـينوغرافيا: حســـين عبدعلي ومحمود الصفار، 

حســـين  علـــي  واإلضـــاءة: 
ميرزا.

المسرحية تقف على مفارقة 
رئيسة من حياة فتاة تكالبت 
عليها الصعوبات، وســـاهمت 
وسائل التواصل االجتماعي 
في تعزيز وحدتها وانعزالها 
إلـــى  تلجـــأ  العالـــم،  عـــن 
المخصصـــة  الفنـــادق  أحـــد 
لالنعزال، وفي تلك األثناء 
تتعـــرف علـــى أحـــد عمـــال 
الفندق لتبدأ بسرد قصتها. 
ومن خالل قصتها تســـلط 
المســـرحية الضـــوء علـــى 
أبـــرز حقـــوق المـــرأة، وما 
تعانيه من سلب لحريتها 

وتهميشها والتنكيل بها.

ندوة عن مسرحية “هاراكيري” بالصواري
محرر مسافات

مالمـــو  مهرجـــان  يشـــهده  ســـنوي  نجـــاح 
مالمـــو  مدينـــة  فـــي  العربيـــة  للســـينما 
الســـويدية، وأصبـــح المهرجـــان والمدينة 
بالســـويد  المتعلقـــة  األســـماء  أشـــهر  مـــن 
وأوروبـــا اليـــوم، حيـــث تعتبـــر التظاهـــرة 
الســـنوية العربيـــة األكبـــر واألكثـــر شـــهرة 
فـــي العالـــم والمجـــال الســـينمائي، حيـــث 
فـــي   2011 عـــام  تأسيســـه  منـــذ  نجـــح 
تشكيل إطاللة على األوضاع االجتماعية 
حـــوارات  وإدارة  العربيـــة،  والسياســـية 
بنـــاءة تهم الجمهـــور والمختصيـــن بحكم 
موقـــع المهرجان فـــي الســـويد التي تضم 
العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة 

على أرضها.
ومؤخـــرا قـــدم دورته الــــ 12 وتـــم اختيار 
شـــرف،  كضيفـــة  العـــام  هـــذا  الســـعودية 
بنجاح كبير من طاقم محب للسينما جدا، 
بقيـــادة المخـــرج والفنـــان محمـــد قبالوي 
رئيـــس المهرجـــان الذي تحـــدث للبالد عن 
سبب هذا النجاح وأسراره في هذا اللقاء 

الشائق:
لماذا اخترتم السعودية ”ضيفة شرف“  «

هذا العام في مالمو؟

مالمو  لمهرجان  شــرف“  ”ضيف  موضوع 
للسينما العربية ليس بالجديد عندنا، فقد 

أطلقنا المبادرة مع انطالق المهرجان 
باختيار المغرب، وتداول مباشرة 

و”تــونــس“  “مــصــر“  مثل  دول  عــدة  بعدها 
مهم  مــوضــوع  ــشــرف  ال وهـــكـــذا، فضيف 
بحسب  بــاخــتــيــاره  ــقــوم  ون لــنــا،  بالنسبة 
الــخــطــة الــســنــويــة، وهـــو مــوضــوع مكمل 
حاضر  أنــه  بمعنى  ليس  وهــذا  للمهرجان 
بصورة أساسية، ولكن عندما يتم اختيار 
ــامــج مــعــيــن مـــن دولــــة مــعــيــنــة نــقــوم  ــرن ب
خصوصا  أفــالمــه،  وتقديم  البلد  باختيار 
وأن اخــتــيــار الــســعــوديــة أمـــر مــهــم جــدا، 
حيث تم عرض من خالل ”برنامج ضيف 
الشرف“ 15 فيلما من المملكة، إضافة إلى 
الخبرات  وتقديم  والتعاونات،  الــنــدوات 
ســيــنــمــائــيــا ولــوجــســتــيــا، خــصــوصــا وأن 
الخمس  السنوات  في  السعودية  السينما 
الماضية هي سينما فتية، وبدعم حكومي 
سخي، وتقديم  هيئة األفالم السعودية 
التابعة لوزارة الثقافة، كان 
ورؤية  كبير  دعم  هناك 
ــذه الـــمـــؤســـســـات  ــهــ ــ ل
ــا تـــصـــنـــع حـــيـــاة  ــ ــه ــ أن
ــيــة وحـــيـــاة  ســيــنــمــائ

كاملة،  ثقافية 
وتـــــدعـــــمـــــهـــــا 
مــــشــــاريــــع 
األفالم. 

نحـــن فـــي مهرجـــان مالمـــو بدأنـــا مواكبة 
أوال  الســـعودية  الســـينما  فـــي  التطـــور 
بالتعـــرف عليهـــا منـــذ زمـــن ومنـــذ تقديـــم 
انفراديـــة  بصـــورة  الســـينمائية  الحركـــة 
وجهـــود  أشـــخاص  علـــى  تعتمـــد  والتـــي 
أن  الدعـــم  صناديـــق  بعـــض  أو  فرديـــة، 
كانـــت محلية أو خليجيـــة أو حتى عربية 
وعالمية، وبالطبع شاهدنا أفالما سعودية 
وصلـــت إلـــى أكبـــر المهرجانـــات والجوائز 
والمحافل بشكل فردي، لكن كل ذلك تغير 
اليـــوم وأصبـــح للســـينما الســـعودية دعما 
حكوميا كبيرا، بمؤسســـات وتقديم ”هيئة 
األفـــالم“ مـــع ضخ أمـــوال وتقديـــم العون 
وإنشـــاء صناديـــق، وبرامج لدعـــم صناعة 
األفـــالم، ومثل ماهـــو واضح أن من خالل 
الســـنوات األخيرة، حضر الفيلم السعودي 
في العديد مـــن المهرجانات مثل مهرجان 
فينيســـيا وتورونتـــو وفي القائمـــة األولى 
لألوســـكار، فكان حضورا قويا جدا، وهذا 
أدى إلـــى اهتمـــام مهرجـــان مالمـــو؛ كونـــه 
يهتم بالســـينما الناشـــئة التـــي تحتاج إلى 

دعم.
جمهورنـــا  أن  المالحـــظ  مـــن  كان 
المتنـــوع مـــن الشـــعب الســـويدي 
أو مـــن األصـــول العربيـــة ومن 
الذيـــن  األخـــرى  الجنســـيات 
يعيشـــون فـــي الســـويد وهم 
يشـــاهدون األفالم السعودية، 
بجميع قصصهـــا وتراثها، وكان 
ذلك بمثابة تجربة جديدة، ومن 
هنـــا تم اختيـــار المملكـــة كضيفة 
شـــرف هـــذا العـــام، وبالطبع ليس 
بالعروض فقـــط، بل بتقديم العديد 
مـــن المبـــادرات مثل افتتـــاح معرض 
لملصقـــات ســـينمائية ســـعودية وتقديـــم 

المحاضرات، حيث تضمن برنامج “ضيف 
الشـــرف” نـــدوة للتعريـــف بهيئـــة األفـــالم 
ومبادراتها، والتعريف بالبرنامج التدريبي 
المكثـــف “جســـر المواهب” التابـــع لبرنامج 
منتجـــي األفـــالم، يضـــاف إلـــى الحضـــور 
المعتاد لألفالم والسينمائيين السعوديين 
في مســـابقات المهرجـــان الرســـمية لجان 
تحكيم، والمشـــاريع المشاركة في برنامج 
دعم أيـــام مالمو إلنتاج الســـينما، واختتم 

البرنامج بإقامة ليلة فنية سعودية.
مـــن  الدولـــي  الدعـــم  بنـــد  تحـــت  وهـــذا 
ومـــا  مـــا،  بلـــد  فـــي  للســـينما  الحكومـــات 
المتطلبات من األنشطة الفنية، وألقينا في 
مالمو الضوء على الشـــباب من الجنســـين 
مـــن المملكـــة الســـعودية تحـــت الخمســـة 
وعشـــرين ســـنة، بحضورهم إلى الســـويد 
لاللتقـــاء واالســـتفادة، وأن يتعرفـــوا على 
حياة جديدة ومتنفس آخر  للسينما، وفي 
نفـــس الوقـــت تقديـــم ســـياحة ســـينمائية 
ســـواء في كوبنهاجن أو مدينة مالمو، مع 
ردود فعـــل كبيـــرة لنجـــاح هـــذه التظاهرة 
هدفـــه  إلـــى  ووصـــل  عندنـــا،  الســـعودية 

بصورة كبيرة جدا.
هل السينمائي البحريني  «

مرحب به في مهرجان مالمو 
بالسويد؟

بــــالــــتــــأكــــيــــد نــــــرحــــــب بـــجـــمـــيـــع 
السينمائيين البحرينيين للمشاركة 

المهرجان، ونحن  في مسابقات 
أفالما  نجد  عندما  كثيرا  نفرح 
العربي،  العالم  دول  جميع  مــن 
ــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج  وخـــصـــوصـ
بالبحرينيين  ونــرحــب  الــعــربــي، 

ــة بــأعــمــالــهــم  ــاركـ ــشـ ــمـ ونــحــثــهــم عـــلـــى الـ

ونختار  نصل  أن  إلــى  بــقــوة،  السينمائية 
في  عندنا  شــرف  ضيفة  البحرين  مملكة 
نقدر  فنحن  مساحات،  لها  ونفتح  مالمو، 
السينما البحرينية دائما ونستطيع تقديم 
ونــدوات،  ومعرض  بها  خاصة  ”بانوراما“ 

وأهال بكم.
يا ترى ماذا استفاد مهرجان مالمو من  «

اختيار السعودية ضيفة شرف؟

أن  بمعنـــى  متبادلـــة،  عالقـــة  دائمـــا  هـــي 
الســـعودية هـــي أحد أهـــم الـــدول العربية 
وهذا من أول اختصاصات مهرجان مالمو 
الـــذي يلقي الضـــوء على الســـينما العربية 
عمومـــا بما لهـــا وعليهـــا، ولكن االســـتفادة 
هي أننا فتحنا بابا جديدا وسينما جديدة، 
ودعمنـــا مرحلـــة مهمة من مراحـــل الحياة 
الســـينمائية السعودية الشـــابة، والتي من 
المؤكد بأنها في حاجة إلى هذه المبادرات 

والدعم اليوم.
يكرم مالمو كل عام أسماء وجهات  «

سينمائية كبيرة.. هل سيتمر ذلك مع 
الدورات القادمة؟

إذا كنـــت تقصد األفـــراد، فنحن ليس لدينا 
اســـتراتيجية خاصة بذلك، وليس ذلك 

مقـــررا فـــي كل عـــام ببرنامـــج المهرجان، 
وال يعتمـــد كنهـــج ثابـــت دائمـــا، لكـــن فـــي 
حـــال وجـــود اســـماء تســـتحق التكريـــم، 
فســـنكون األوائـــل في اختيـــاره وتكريمه 
هنا بالســـويد؛ ألن المهرجان يسير بحسب 
المعطيات الســـينمائية التـــي نراقبها بعين 
الصقر حول العالم، كذلك السينما العربية.
 فمثال عندما كرمنا الســـينماءات المغربية 
في 2016، غاب تكريم أي سينما في العام 
الذي يليه، ولكننا نحرص ســـنويا أن نكرم 
السينما العربية في المهرجان الذي يعتبر 
المنفـــذ الوحيـــد فـــي أوروبـــا الـــذي يقـــدم 
األفـــالم والنشـــاطات بهذا الشـــكل، والكم 
الكبير من االختيارات الدقيقة، ونحن في 
مالمـــو نفتخـــر كوننا أكبـــر مهرجان يعتني 
بالسينما العربية في العالم، ويعرض هذه 
األفالم خارج الحدود العربية وهذا مصدر 
فخرنا، خصوصـــا وأن حتـــى المهرجانات 
العربيـــة الدوليـــة ال تعتني وتقـــدم ”فقط“ 
األفـــالم العربية، لكنها خليـــط بين العديد 
من القارات واللغات عكســـنا تماما، فنحن 
ال نقـــدم إال األفـــالم العربيـــة، وهنا مصدر 
قوتنـــا لهـــذا نحـــن أكبـــر مهرجـــان بالعالـــم 
يعرض أفالم 

عربية.

محمد قبالوي: “السينما البحرينية مرحب بها دائما في مالمو للسينما العربية”
طارق البحار
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”MEET ICT“ ومؤتمر ”BITEX“ بتلكو الراعي البالتيني لمعرض

HACCPدلمون للدواجن” تنال شهادتي الجودة آيزو 22000 و“

استعرضت مجموعة واسعة من الحلول الرقمية

اللتزامها بالتميز التشغيلي والمرونة في مواجهة األزمات

فـــي  بالتينيـــة  برعايـــة  بتلكـــو  شـــاركت 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للتكنولوجيـــا 
“BITEX” ومؤتمـــر تكنولوجيا المعلومات 
الـــذي أقيـــم   ،”MEET ICT“ واالتصـــاالت 
 16 إلـــى   14 مـــن  الممتـــدة  الفتـــرة  فـــي 
يونيـــو 2022، وذلـــك فـــي مركـــز الخليج 
BI� معـــرض  تنظيـــم  وتـــّم  “للمؤتمـــرات. 

ِقبـــل  مـــن   ”MEET ICT“ ومؤتمـــر   ”TEX
شركة وورك ســـمارت لتنظيم المؤتمرات 
والمعارض، بالشراكة مع جمعية البحرين 
لشركات التقنية. حضر االفتتاح الرسمي 
كل مـــن ميكيـــل فينتر الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة بتلكو بجانب أعضـــاء من اإلدارة 
 ”BITEX“ التنفيذية. واســـتضاف معـــرض
ومؤتمـــر “MEET ICT” كاًل مـــن شـــركات 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الســـتعراض  القطـــاع،  وخبـــراء  الرائـــدة 
أحـــدث االتجاهـــات فـــي هـــذا المجال مع 
المعلومـــات  لمشـــاركة  الفرصـــة  إتاحـــة 
وتبـــادل األفـــكار حول أحـــدث التوجّهات 

الرقمية وذلك عبر حلقات نقاشية.
 ،Beyon Solutions وكانت بتلكو وشركة

الشركة التابعة لبتلكو، من المشاركين في 
هذا الحدث حيث باشـــروا في استعراض 
مجموعـــة واســـعة مـــن الحلـــول الرقميـــة 
لتســـليط الضوء على أحـــدث االبتكارات 

التكنولوجية المتاحة للقطاع التجاري.
قســـم  عـــام  مديـــر  محمـــد  راشـــد  وقـــام 
الشـــبكات لـــدى بتلكـــو، بإلقاء كلمـــة أمام 
الحضور في االفتتاح الرســـمي للمعرض. 
مـــن  عـــدد  شـــارك  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 
Be�  ُمنتســـبي بتلكو وأعضاء ِفـــرق عمل

yon كمتحدثيـــن خـــالل هـــذه المناســـبة، 
راسموســـن  كريســـتيان  تحـــّدث  حيـــث 
Beyon Con�  الرئيـــس التنفيذي لشـــركة

“تطـــّور واعتمـــاد صنـــدوق  nect، حـــول 
البريـــد الرقمـــي” خـــالل جلســـة التحـــول 
الرقمـــي فـــي اليـــوم األول. وفـــي اليـــوم 
الثاني، تحّدث محمود دشـــتي مدير أول 
لمنتجـــات القطـــاع التجـــاري لـــدى بتلكو، 
التحديـــات  الذكيـــة،  “العقـــارات  حـــول 
والفرص” ضمن حلقة نقاشية عن األفكار 

الذكية لالقتصاد الرقمي.
وبهذه المناسبة، صّرح راشد محمد، مدير 
عـــام قســـم الشـــبكات لـــدى شـــركة بتلكو 
قائاًل: “تعتز شـــركة بتلكـــو بكونها الراعي 
ومؤتمـــر   ”BITEX“ لمعـــرض  البالتينـــي 
“MEET ICT” لعـــام 2022، وقـــد جـــاءت 
مشـــاركتنا فـــي هذا الحـــدث للتواصل مع 
زبائننا الكرام وتأســـيس شراكات جديدة 
وقّيمـــة باإلضافـــة إلـــى توســـيع الفـــرص 

التجارية للشركة”. 

فـــي إطـــار ســـعيها لتقديـــم أفضـــل جودة 
ممكنـــة، أعلنـــت شـــركة دلمـــون للدواجن 
عن تجديد شـــهادتي “نظام إدارة ســـالمة 
الغـــذاء” آيـــزو 22000، وشـــهادة “تحليـــل 
HAC�  المخاطر ونقاط التحكم الحرجة”

CP، حيـــث يؤكـــد حصـــول الشـــركة على 
هـــذه الشـــهادات المرموقة علـــى مطابقة 
الشـــركة للمعاييرالعالميـــة التـــي وضعتها 

المنظمة الدولية للمواصفات )آيزو(.
عـــن  التنفيذيـــة  اإلدارة  عبـــرت  كمـــا 
QP� “شـــكرها للشـــركاء االســـتراتيجيين 

lus”  لحلـــول الفحـــص والجـــودة، وفريق 
المراجعيـــن مـــن “Thinkpro” الـــذي يمثل 
Royal Cert Interna� اعتمـــاد  “هيئـــة 

وعملهـــم  لجهودهـــم   ”tional Registers
الجيد المقدم للشـــركة في سبيل تحقيق 
أهدافهـــا في تقديم خدماتهـــا ومنتجاتها 

بأفضل جودة ممكنة.
ويؤكد الحصول على هذه الشهادة التزام 
شـــركة دلمون للدواجن بالتميز التشغيلي 

غيـــر  األزمـــات  مواجهـــة  فـــي  والمرونـــة 
المســـبوقة، مثل جائحـــة كورونا وغيرها، 
ممـــا يعكس كفـــاءة عمليات الشـــركة في 
االســـتجابة الفعالـــة عند حـــدوث أي خلل 
يؤثـــر على اســـتمرارية العمـــل، مع حرص 
الشركة على استمرار الحفاظ على األمن 

الغذائي في المملكة.
بأنهـــا  للدواجـــن  دلمـــون  وتتميـــز شـــركة 
التـــي  الوطنيـــة  الشـــركات  مـــن  واحـــدة 
تعتمد على الكفـــاءات من األيدي العاملة 
البحرينيـــة والتـــي يعـــود لهـــا الفضل في 
الحصـــول علـــى كلتـــا الشـــهادتين بســـبب 
اجتهـــاد كل عضو في فريـــق العمل الجاد 

في شركة دلمون للدواجن.

بورصة البحرين تواصل نزيف النقاط

“ألبا” تتصدر التداوالت بنسبة 66.9 % بـ 3.6 مليون دينار
ســـجلت بورصـــة البحريـــن فـــي تـــداوالت األســـبوع 
الماضي تراجعا بنسبة 1.67 % ليغلق مؤشر البحرين 

العام عند مستوى 1,851.65 نقطة. 
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خالل األســـبوع الماضي 11 مليونـــا و515 ألفا و958 
ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرها 5 مالييـــن و503 آالف 
و944 دينـــارا، نفذهـــا الوســـطاء لصالح المســـتثمرين 

من خالل 340 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الماضي أسهم 
24 شركــــة، ارتفعت أسعار أســـهم شركتين، في حين 
انخفضت أســـعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالها السابق. 
واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 

الماضـــي قطاع المواد األساســـية، حيـــث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 3 ماليين و685 ألفا و775 دينارا أو 
ما نســـبته 66.97 % إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 3 مالييـــن و65 ألفا و290 ســـهما، تم 

تنفيذها من خالل 95 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة، فقـــد كانـــت من نصيـــب قطاع 
المـــال، حيـــث بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولـــة مليون 
و617 ألفا و159 دينارا بنســـبة 29.38 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة فـــي البورصة وبكمية قدرها 
7 مالييـــن و587 ألفـــا و743 ســـهما، تـــم تنفيذهـــا من 
خـــالل 166 صفقة. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جاءت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول 

مـــن حيـــث القيمـــة، إذ بلغـــت قيمة أســـهمه 3 ماليين 
و685 ألفـــا و775 دينارا وبنســـبة 66.97 % من قيمة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرهـــا 3 ماليين و65 ألفا 

و290 سهما، تم تنفيذها من خالل 95 صفقة.
وجـــاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة 
قدرهـــا 531 ألفـــا و122 دينـــارا وبنســـبة 9.65 % من 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 854 ألفـــا 

و127 سهما، تم تنفيذها من خالل 37 صفقة.
وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمـــة األســـهم المتداولـــة 
كان  حيـــن  فـــي  دينـــارا،  و789  ألـــف  و100  مليـــون 
المتوســـط اليومي لكمية األســـهم المتداولة مليونين 
و303 آالف و192 ســـهما، أما متوسط عدد الصفقات 

خالل األسبوع الماضي، فبلغ 68 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
30 ديسمبر 2021

اإلقفال السابق
 23 ديسمبر 2021

التغير )%(التغير )نقطة(

1.67-31.49-1,851.651,883.14مؤشر البحرين العام

1.08-7.48-685.12692.60مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

3,685,774.730

210,909.120

204,568.560

203,784.640

531,122.000

667,784.670

66.97%

9.65%
3.83%

3.72%

3.70%

12.13%

راشد محمد

التسويق الرياضي
اب الســـوبر األوروبي “الســـوبر ليج” فاجأ العالم منذ أيام  فلورنتينو بيريز، عرَّ
بتصريـــح مفاده أن هذا المشـــروع اليـــزال على قيد الحيـــاة، مدفوًعا بأحالم 
مليـــارات الدوالرات المنشـــودة مـــن ورائه، خاصة مع مواصلة اســـتعداد أحد 
البنوك األميركية العمالقة الشـــهيرة- يقـــال إنه جي بي مورجان- مع ممولين 
آخرين على ضخ ما يقرب من الـ 10 مليارات دوالر في هذا الدوري الذي أثار 

كثيرا من اللغط حوله.
هـــذا مثال صارخ علـــى “البزنس الرياضي” أو “بزنـــس الرياضة”، وهو صناعة 
يعرف الكثير من الناس حول العالم مدى ربحيتها، وأن االستثمار فيها ليس 
اقتصاديـــا فقـــط، بـــل اجتماعيا وسياســـيا وثقافيـــا، وكلما أتقّنا فـــي البحرين 
مهـــارات ومعطيـــات هـــذه الصناعـــة تمكّنـــا من ضـــخ المزيد من األمـــوال في 
خزائـــن فرقنـــا الرياضيـــة ونهضنـــا أكثر بقطـــاع الرياضة ككل، بعـــد أن أصبح 
المـــال أحـــد أهم عوامـــل االرتقاء بالرياضـــة إن لم يكن أهمهـــا على اإلطالق، 

سواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا.
لقد عشـــت األســـبوع الماضي تجربة ثرية ومختلفة إلى حد ما استمرت على 
مـــدى ثالثـــة أيام، قدمت خاللها دورة في التســـويق الرياضـــي ضمن برنامج 
دبلـــوم اإلدارة الرياضيـــة الـــذي تنظمـــه األكاديميـــة األولمبيـــة فـــي البحرين، 
وذلـــك في إطـــار الجهود النوعية التي تبذلها هذه األكاديمية من أجل تطوير 

مختلف مفاصل الرياضة البحرينية.
ومـــن خـــالل تقديمـــي لهـــذه الـــدورة، تعـــزز إدراك أنه فـــي عالم األعمـــال ُيعد 
تحديـــد الجمهور المســـتهدف والوصـــول إليه أحد أصعـــب العمليات لتحقيق 
نجاح المشـــروع وهذا ما تملكه الرياضة بشـــكل عام، لكن تفاوت القدرة على 
االســـتفادة مـــن الجمهور هو ما يصنـــع الفرق بين الرياضـــة الناجحة وغيرها، 
فالفرق العالمية تتعامل مع مواردها غير الملموسة مثل التدريب والفعاليات 
الرياضيـــة الترفيهية والمنتجات الملموســـة مثل منتجات المالبس الرياضية 
وغيرها، في تحقيق موارد دخل إضافية، من غير االعتماد على المســـاعدات 
والدعـــم المقـــدم مـــن الدولة، عـــن طريق بيع حقـــوق النقل وعـــروض الرعاية 
المباعة للشركات التي تشارك األندية واالتحادات نفس الجمهور المستهدف.
التسويق الرياضي عالم كبير ال يقتصر فقط على تأجير مرافق األندية، وقد 
أوضح تقرير نيلســـين ســـبورت Nielsen Sports الشـــركة الرائدة في تحليل 
الرعايـــات الرياضيـــة وذكاء الجمهـــور الرياضي في عـــام 2021 تغير ملحوظ 
لـــدى الجماهير الرياضيـــة خاصة بعد الوباء في تبني ســـلوكيات جديدة في 
مشـــاهدة المباريـــات عن طريق شـــبكات التواصل االجتماعـــي، مما خلق لدى 
األنديـــة مصـــادر دخـــل مختلفة في عالـــم اإلنترنت من خـــالل تقديم عروض 
رعايـــة جديـــدة كليا مثل رعاية ملخصات المباريـــات المعروضة على برنامج 
اليوتيوب أو تويتر، كما تم استغالل انتشار الرياضات اإللكترونية من خالل 

بيع حقوق الهويات التجارية لألندية الرياضية في ألعاب الفيديو.
وأصبـــح الطلـــب علـــى المحتـــوى الرياضي بشـــكل عـــام مرتفًعـــا، فالبث على 
اإلنترنـــت غيـــر المتعلق فقـــط بالمباريات، مثل البرامـــج التحليلية في مواقع 
التواصـــل ومقاطـــع الفيديـــو من ملخصـــات ولقاءات مـــع الالعبيـــن وغيرها، 
 Nielsen ارتفع تقريًبا مثل ارتفاع الطلب على المباريات نفسها، وتقدر شركة
أن 39.4 % مـــن المعجبين العالميين يشـــاهدون محتوى غير مباشـــر مرتبط 

بحدث رياضي مباشر.
هـــذا التغيير العالمـــي يخلق أيضا فرصًا تجارية مربحـــة للمنظمات الرياضية 
في البحرين، إذا ما كنا على استعداد لتحويل عمليات التسويق إلى عمليات 
تجاريـــة احترافيـــة، والتـــي تحتاج لقـــرارات جريئة من مجالـــس االدارة في 
األندية واالتحادات، وهذا ما شـــهدته شـــخصيا خالل الثالث أيام في الدورة 
من نقاشات واستفسارات متعلقة في التسويق الرياضي من أعضاء مجالس 
اتحاداتنـــا وانديتنـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو مؤشـــر إيجابـــي للتغيير إلى 
األفضل في المستقبل القريب، وكم أنا معجب بعزم القائمين على األكاديمية 
األولمبيـــة فـــي البحريـــن في تحقيـــق األهداف المنشـــودة، وكم شـــدني أيضا 
حرص المشاركين في الدورة على تطوير معارفهم ومهاراتهم، وكل ذلك في 

سبيل االرتقاء بالقطاع الرياضي في البحرين.

رسالة لرواد األعمال

اهتمـــام األنديـــة الرياضيـــة في التســـويق وعرض طـــرق رعاية أكثـــر ابتكاًرا، 
يعطي فرصة كبيرة لرواد األعمال للوصول لشريحتهم المستهدفة المشتركة 
مع األندية واالتحادات، وفي عالم التجارة اليوم ال حدود لإلبداع في تقديم 

خدمات للعمالء عن طريق هذه الشراكات.

خليل القاهري



ناقـــش مســـؤولون ورجـــال أعمـــال واقتصاديـــون مـــن اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
والمغرب، في العاصمة المغربية الرباط، المشـــهد االقتصادي والفرص االستثمارية 
في المغرب، وذلك عبر ملتقى لألعمال نظمته منصة إنفستوبيا العالمية لالستثمار. 
وشـــّكلت الربـــاط المحطـــة الثانية في سلســـلة حـــوارات إنفســـتوبيا العالمية، التي 
انطلقـــت أولـــى محطاتهـــا خـــارج اإلمـــارات في شـــهر مايـــو الماضي واســـتضافتها 

العاصمة الهندية نيودلهي.  
وبحـــث الملتقـــى فـــرص االســـتثمار المبتكـــر والمســـتدام في عـــدد مـــن القطاعات 
االقتصاديـــة المهمـــة والمرتبطة بالنمو األخضر مثل االقتصـــاد الدائري والصناعات 
تحـــول  تســـريع  فـــي  الرقميـــة  التكنولوجيـــا  ودور  النظيفـــة  والطاقـــة  المتقدمـــة 
االســـتثمارات العالمية إلى تلك القطاعات الجديدة، حيث توفر قطاعات االقتصاد 
األخضر فرصة هائلة للشـــركات والمســـتثمرين، ويقدر المنتدى االقتصادي العالمي 
أن االقتصاد الدائري يمكن أن يساهم بما يصل إلى 4.5 تريليون دوالر في الفوائد 

االقتصادية بحلول عام 2030. 
كمـــا شـــهد الملتقى، الـــذي نظمته إنفســـتوبيا بالتعاون مـــع اإلتحاد العـــام لمقاوالت 
المغـــرب تحـــت عنوان “حوارات إنفســـتوبيا لألعمال في المغرب - المشـــهد الحالي 
للســـوق، الفـــرص والتحديات”، توقيع مذكرة تفاهم إلعـــادة تفعيل مجلس األعمال 
المغربي اإلماراتي، التي تتماشـــى مع أهداف إنفســـتوبيا للترويج لفرص االستثمار 
فـــي االقتصـــادات الجديدة بين الـــدول، ودعـــم جهودها لتطوير سياســـات عالمية 
تحفز االســـتثمار وصياغة فرص وشراكات جديدة في األسواق العالمية، وتشجيع 
االســـتثمار فـــي االقتصـــادات الجديدة، حيث يمكـــن أن يكون لالقتصـــاد تأثير في 
مستقبل 3.5 مليار شخص. وقال المري وزير االقتصاد اإلماراتي: “إن تحفيز فرص 
االســـتثمار في القطاعات التي تشـــكل اقتصادات مسؤولة ومســـتدامة للمستقبل، 
ا مـــن المبادرات في  يمثـــل أولويـــة لدولـــة اإلمارات، وقـــد طورت الدولة عـــدًدا مهمًّ
هـــذا االتجاه ومـــن أبرزها “مبادرة انفســـتوبيا العالمية” لخلق حـــوار مع مجموعات 
األعمـــال والمســـتثمرين من المنطقة والعالم يخدم هـــذا التوجه ويعمل على الدفع 

قدما باالستثمارات نحو االقتصادات الجديدة”. 

4.5 تريليون دوالر مساهمة االقتصاد 
الدائري في االقتصاد بحلول 2030
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قــوة اإلهــانــة
عندمـــا كان ســـتيف هارفـــي بالمدرســـة وقد كان يبلغ مـــن العمر 6 
ســـنوات، فقيرا بمالبس متواضعة ومشـــاكل فـــي التلعثم والتأتأة 
طلبـــت المعلمـــة مـــن الطـــالب كتابة حلمهم المســـتقبلي، فتشـــجع 
ســـتيف وهبـــت في عروقـــه الحماس وكتب حلمـــه )أريد أن أعمل 
بالتلفـــاز( فما كان مـــن معلمته إال تقليل وتحقيـــر حلمه بحجة أنه 
لـــن يصـــل إلى ذلك الهدف وأصرت على أن يكتب شـــيئا آخر أكثر 
واقعيـــة لمكانته المتواضعة فكتـــب لها ما تريد! مهنة أخرى ولكن 
اتفـــق مع والده ســـرا بعيدا عـــن معلمته على كتابـــة حلمه األصلي 
ويكنـــزه فـــي درجه على أن يفتح الدرج مرتين في اليوم مرة في 
الصباح عند االستيقاظ ومرة مساء قبل النوم وترديد ذلك الحلم.

االن من منا لم ير ستيف على التلفاز! 
كم مرة تعرضت لإلهانة أو التقليل من الذات، لن تستطيع، فاشل، 
قليل الذكاء، فقير، قدراتك العقلية، أتحسب نفسك عبقريا؟ اسمع 
مني ستستســـلم ســـريعا..... إلخ. أليس هذا ما تســـمعه من بعض 
النـــاس المثبطة التي ال تريدك أن تنهض لكي ال تذكرهم بحالهم؟ 

فقاعدتهم بالحياة إن لم استطع أنا فعلها فأنت ال تستطيع!
عندمـــا تصفـــع تلـــك الصفعـــة المعنوية صفعـــة اإلهانـــة ويقلل من 
شـــأنك وتتخدر أنامل حلمك ووقـــارك ويحطك الغضب من جميع 
جوانبـــك، مـــا الذي تفعلـــه وإلى أيـــن تريد أن توجـــه غضبك؟ الى 
قبضـــة يداك لتهشـــم بها بعـــض الوجوه؟ أم إلـــى حلقومك لتصرخ 

بأعلى صوتك؟ أم إلى لسانك لتسب وتهين؟ 
ال بل حول كل ذلك الغضب إلى طاقة، طاقة تشعل فتيل حماسك، 

تقيمك وتنفض خوفك، تشعل إرادتك، طاقة تذلل لك الصعاب.
تذكـــر يـــا صديقي - غضـــب الجاهل في قوله وغضـــب العاقل في 

فعله – علي بن ابي طالب رضي هللا عنه.
ســـنويا وفـــي كل عيـــد ميـــالد كان يرســـل ســـتيف هارفـــي تلفـــازا 
لمعلمتـــه لكي تشـــاهده على التلفاز وبذلك حقـــق انتقامه بتحقيق 

حلمه! 
اجعل غضبك طاقة كالفحم والِق به بغرفة احتراق تحفيزك ودع 
قطـــارك يســـرع نحو ما تســـمو إليه مســـتفيدا من كل مـــن يحاول 

اهانتك!
تخيـــل أن العالـــم كله يدبـــر لك مؤامـــرة كبيرة ليســـاعدك على أن 
تصبح ناجحا وسعيدا – دابليو. كليمنت ستون - لذا اعتبر اإلهانة 
إحدى تلك المؤامرات التي تساعدك على النجاح وتذكر أي شيء 
تـــراه في عقلك تســـتطيع إمســـاكه بيديك بـــإذن هللا وعند توجيه 
غضبـــك بالشـــكل الصحيـــح تكن شـــديدا وتـــرزق الحكمـــة ألنك ال 
تتكلم بما ال تعي عند الغضب وخلوقا ألنك ال ترد اإلهانة بإهانة. 
قال الرســـول صلى هللا عليه وســـلم )ليس الشـــديد بالصرعة إنما 

الشديد من يمسك نفسه عند الغضب(. 
لـــذا يـــا صديقي حـــّول غضبك إلى ســـعرات حراريـــة واحرقها في 

سبيل بذل الجهد للوصول إلى هدفك.

رشيد الحلواني

* رجل أعمال وشريك مؤسس لشركة GPS لصناعة األسنان

3 مترشحين لرئاسة “المهندسين” بينهم امرأتان

طيران الخليج تبدأ عملياتها إلى ميالن اإليطالية

9 % نموا في استثمارات الطاقة بالمنطقة لتبلغ 879 مليار دوالر

9 يتنافسون على 4 مقاعد إدارية باقتراع الجمعية اليوم

لجلب فرص تجارية واستثمارية جديدة إلى البحرين

خالل السنوات الخمس المقبلة.. “ابيكورب”:

تعقد جمعية المهندســين البحرينية اجتماع الجمعية العمومية الســنوي، مســاء 
غد األحد الموافق 19 يونيو الجاري بمقر الجمعية بالجفير، وذلك النتخاب أحد 
المرشــحين الثالثــة لرئاســة الجمعيــة وشــغل المقاعد األربعة الجــدد في مجلس 
اإلدارة باإلضافــة الــى عضــو آخر لفترة تكميلية(  نظرا الســتقالة أحد االعضاء، 
وســيعقد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لهــذا العــام 2022م حضوريــا بعــد أن تــم 
إجــراء االجتمــاع افتراضيــا عــن بعــد خــالل الســنتين الماضيتين بســبب مراعاة 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتها ممكلة البحرين للحد من انتشــار فيروس 

كورونا كوفيد 19.

مـــن جانبه، أكد المهنـــدس جعفر محمد 
أن  بالجمعيـــة،  اإلعـــالم  مديـــر  علـــي 
الجمعية اســـتكملت كافة االستعدادات 
لعقـــد الجمعية العمومية الســـنوية التي 
دأبت الجمعية علـــى عقدها مرتين في 
كل دورة انتخابية والتي تشـــهد إجراء 
انتخـــاب رئيـــس للجمعيـــة ونصف عدد 
واالنتخـــاب  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
نصـــف أعضـــاء المجلـــس فـــي الجمعية 
العمومية الســـنوية التالية، مشـــيرا إلى 
العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم  لجنـــة  أن 

فّعلـــت كافـــة صفحاتهـــا علـــى منصـــات 
وســـائل التواصل االجتماعـــي والموقع 
والصحافـــة  للجمعيـــة  اإللكترونـــي 
كافـــة  إلطـــالع  اإللكترونـــي  والبريـــد 
أعضاء الجمعية عن الجمعية العمومية 
والمرشـــحين  للرئاســـة  والمرشـــحين 

لعضية مجلس إدارة الجمعية.
وأشـــار مديـــر إعـــالم “المهندســـين” إلى 
أن اجتماع الجمعية العمومية الســـنوي 
للجمعيـــة ســـتتم فيـــه المصادقـــة علـــى 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  محضـــر 

الســـابق ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة 
عـــن أعمال الـــدورة المنتهية ومناقشـــة 
باإلضافـــة  للجمعيـــة،  المالـــي  التقريـــر 
النتخاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
وذلك بعد أن أقرت اإلدارة في اجتماع 
ســـابق قائمة المترشـــحين بعد التحقق 
من كافـــة طلبات الترشـــح، حيث تقدم 
رئيـــس  لمنصـــب  مترشـــحين  ثالثـــة 

الجمعية وهم رائدة سيد كاظم العلوي، 
المهنـــدس فـــؤاد أحمـــد الشـــيخ، ووفاء 

عبد الرحمن المنصوري.
وبالنســـبة للمترشحين التسعة لعضوية 
مجلـــس اإلدارة، فقد أكـــد مدير اإلعالم 
بـــأن  بالجمعيـــة  العامـــة  والعالقـــات 
الجمعيـــة العموميـــة ســـتنتخب أربعـــة 
وانتخـــاب  اإلدارة  لمجلـــس  أعضـــاء 
عضـــو آخـــر لمنصـــب العضو المســـتقيل 
لتكـــون عضويتـــه لفتـــرة تكميلية وهي 
ســـنة واحدة، مشيرًا إلى أن المرشحين 
التســـعة هـــم كل مـــن المهنـــدس ســـمير 
المهندســـة شـــيخة  إبراهيـــم بوحيمـــد، 
ســـلطان الخالصـــي، المهنـــدس عدنـــان 
علي آل رحمة، المهندس فريد إسماعيل 
عبـــد  مرجـــان  المهندســـة  بوشـــهري، 
الرســـول مدارا، المهنـــدس مهدي طاهر 
الجالوي، المهندســـة نزهـــة عبد هللا أبو 
هندي، المهندســـة هدى ســـلطان مبارك، 

المهندسة هيام محمد المسقطي.

دشـــنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية 
لمملكـــة البحرين – خدماتهـــا الجوية إلى 
مدينـــة ميـــالن اإليطالية، حيـــث انطلقت 
الرحلـــة االفتتاحيـــة مـــن مطـــار البحريـــن 
الدولي في األول من يونيو الجاري إيذانًا 
ببـــدء عمليـــات الناقلـــة المباشـــرة وغيـــر 

المباشرة إلى ثاني أكبر مدن إيطاليا.
وأقامـــت الناقلـــة الوطنيـــة مأدبـــة غـــداء 
بهـــذه المناســـبة حضرهـــا عـــدد مـــن كبار 
الشـــخصيات التي ضمت ســـفير البحرين 
لدى إيطاليا د. ناصر البلوشـــي، وســـفيرة 
أمـــادي،  بـــاوال  البحريـــن  لـــدى  إيطاليـــا 
ورئيـــس تطويـــر أعمـــال الطيـــران بمطار 
ميالن أندريا توتشـــي؛ وغيرهم من نخبة 
رجـــال األعمـــال ووجهـــاء المجتمـــع. كما 
ضـــم حفل الغـــداء ممثلي وكاالت الســـفر 

والسياحة واإلعالم.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح القائـــم بأعمـــال 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس 
القبطان وليد العلـــوي قائالً “تعتبر ميالن 

إحـــدى أكبر مراكـــز المـــال واألعمال على 
مســـتوى دول االتحاد األوروبـــي والعالم 
بأســـره. كمـــا أنها تشـــهد تنوعـــًا كبيرًا في 
األنشـــطة الحياتيـــة والتجاريـــة مـــا بيـــن 
إلـــى  والمصرفيـــة،  الماليـــة  المؤسســـات 
األزيـــاء المبتكرة والســـيارات، وإبداعات 

المميـــزة،  والتصميمـــات  الموســـيقى 
والعمارة والفنون؛ إلى جانب شـــهرتها بال 
منـــازع كإحـــدى الوجهات األكثر شـــعبية 
فـــي أوروبـــا لجـــذب الماليين مـــن الزوار 
كل عـــام. مـــن خـــالل تدشـــين خدماتنـــا 
إلـــى مدينـــة ميـــالن، فإننـــا نفتـــح أبوابـــًا 

جديدة ليس فقط لفرص االســـتثمار في 
مجاالت التجارة والســـياحة التي نقدمها 
فـــي  الراغبيـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن 
الســـفر إلـــى ميالن إلـــى جانب الشـــركات 
العاملـــة فـــي البحرين وفـــي المنطقة؛ بل 
أيضًا لجلـــب فرص تجارية واســـتثمارية 
جديـــدة إلـــى البحريـــن المعروفـــة بكونها 
بوابـــة الخليـــج العربـــي ومـــا وراءه”. كما 
علـــى  الحضـــور  العلـــوي  القبطـــان  شـــكر 
فـــي  الخليـــج  طيـــران  لتوســـع  دعمهـــم 
إيطاليـــا، وتقديره لجهودهم في تدشـــين 

هذه الوجهة الجديدة.
ميـــالن هـــي عاصمـــة منطقـــة لومبـــاردي 
ومقاطعـــة ميـــالن؛ حيـــث تحافـــظ هـــذه 
المدينـــة العالميـــة علـــى موقعهـــا الريادي 
للمواصـــالت  مركـــزًا  كونهـــا  األوروبـــي 
والصناعات الرئيســـية، وهـــي إحدى أهم 
مراكـــز األعمـــال فـــي االتحـــاد األوروبي، 
باإلضافة إلى كونها إحدى المراكز المالية 

الرائدة في غرب أوروبا في العام 2022

أصـــدرت الشـــركة العربيـــة لالســـتثمارات 
مؤسســـة  وهـــي  )ابيكـــورب(،  البتروليـــة 
ماليـــة متعددة األطراف، مؤخـــرا تقريرها 
السنوي “توقعات اســـتثمارات الطاقة في 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
لألعـــوام 2022 – 2026” )رابـــط التقريـــر(. 
وبحســـب التقرير، فإن الشـــركة تتوقع أن 
يتخطـــى إجمالي االســـتثمارات المخطط 
لها والملتزم بها في القطاع على مســـتوى 
المنطقـــة نحـــو 879 مليـــار دوالر أمريكـــي 
خالل الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، بزيادة 
قدرهـــا 74 مليـــار دوالر  عـــن تقريـــر العام 

الماضي التي بلغت 805 مليارات دوالر.
طبيعـــة  تفـــاوت  إلـــى  التقريـــر  ويشـــير 
التأثيـــرات الناجمـــة عن تداعيـــات الحرب 
الروســـية األوكرانيـــة علـــى مشـــهد قطاع 
الطاقـــة في المنطقـــة، حيث تأتـــي الدول 
المصـــّدرة للطاقة في صدارة اإلنفاق على 
مســـتفيدة  المتجـــددة،  الطاقـــة  مشـــاريع 
في ذلك من المكاســـب غيـــر المتوقعة من 
عائدات النفـــط والغاز بعد أن أدت الحرب 
الرتفـــاع كبيـــر فـــي األســـعار. ومـــع ذلـــك، 
فـــإن التقلبـــات الجيوسياســـية والظروف 
العالميـــة غيـــر المواتية لن تبطـــئ من نمو 
االســـتثمارات في مجـــاالت النفـــط والغاز 
خـــالل  المنطقـــة  فـــي  والبتروكيماويـــات 

السنوات الخمس المقبلة.
وهـــي   – بهـــا  الملتـــزم  المشـــاريع  وتمثـــل 
المشـــاريع التي دخلت حيـــز التنفيذ – في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي نحو 45 
% مـــن إجمالـــي اســـتثمارات الطاقـــة في 
المنطقـــة العربيـــة، وهي نســـبة أعلى بـ 50 
ككل  للمنطقـــة  العـــام  المتوســـط  عـــن   %
والبالغـــة 30 % لهذه الفئة من المشـــاريع. 
أمـــا بالنســـبة للـــدول التي تســـتورد معظم 

فـــي منطقتـــي  الطاقـــة  مـــن  احتياجاتهـــا 
المشـــرق العربـــي وشـــمال إفريقيـــا، فقـــد 
تراجعـــت اســـتثمارات الطاقة فيهـــا؛ نظرًا 
لتأثـــر هـــذه الدول بشـــكل أكبـــر بالمخاطر 
الجيوسياسية الناجمة عن الحرب، والتي 
تفاقمت نتيجة الضغوط االقتصادية التي 

فرضها التضخم وأعباء الديون.
وفي هذا السياق، قال أخصائي طاقة أول 
لدى ابيكورب رامي العشـــماوي: “يكشـــف 
تقريرنا األخير حول توقعات اســـتثمارات 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الطاقـــة 
وشـــمال إفريقيا بأن المنطقة تشق طريقًا 
خاصـــًا بها نحو تحقيق التحول في قطاع 
المنطقـــة  الطاقـــة، حيـــث تســـتحوذ دول 
على الحصة األكبر من اســـتثمارات النفط 
والغـــاز العالميـــة المســـتقبلية؛ لضمان أمن 
الطاقـــة العالمـــي وتفـــادي مخاطـــر النمـــو 
المتســـارع )supercycle( الوشيكة والتي 
االقتصـــاد  علـــى  كبيـــرًا  تهديـــدًا  تشـــكل 
تواصـــل  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي  العالمـــي. 
المنطقـــة االســـتثمار فـــي الطاقـــة النظيفة 
والمتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء 
من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف 

مـــن  الكربـــون  لبنـــاء مســـتقبل منخفـــض 
خـــالل اعتماد مزيـــج أكثر نظافـــة وتوازنًا 

واستدامة من الطاقة”. 

الهيدروجين األزرق واألخضر

أن  إلـــى  ابيكـــورب  توقعـــات  تشـــير 
الهيدروجين األزرق واألخضر ســـيهيمنان 
علـــى أســـواق الهيدروجيـــن الناشـــئة فـــي 
شـــّتى أرجاء المنطقة على المدى القريب، 
أســـواق  أســـس  ترّســـخ  ســـيؤدي  حيـــث 
وبالنســـبة  توســـعها.  إلـــى  الهيدروجيـــن 
لمنطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا – 
ودول مجلـــس التعاون الخليجي وشـــمال 
إفريقيـــا تحديـــدًا- فســـيكون التركيز على 
تصديـــر الهيدروجيـــن منخفـــض الكربون 
عبر شـــحنات األمونيـــا إلى مراكـــز الطلب 

في أوروبا وجنوب شرق آسيا.
أول  طاقـــة  أخصائـــي  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لـــدى ابيكورب ســـهيل شـــاتيال: “لقد أثبت 
الهيدروجين األزرق بأنه خيار أكثر جاذبية 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
على المدى المتوسط، حيث يتميز بتكلفة 
إنتـــاج منخفضـــة نســـبيًا وتأثيـــر محـــدود 

علـــى نمـــاذج األعمـــال الحاليـــة لشـــركات 
النفـــط الوطنيـــة والدولية. وهـــذا مقياس 
أساســـي فـــي رحلـــة التحـــول فـــي قطـــاع 
الطاقـــة؛ نظرًا للدور المهم لمنتجي الطاقة 
الهيدروكربونيـــة فـــي دعـــم جهـــود إزالـــة 
الكربـــون فـــي مجـــال التنقيب عـــن النفط 
والغـــاز، وتحقيـــق أهـــداف الوصـــول إلـــى 
صافـــي انبعاثات صفري بحلـــول منتصف 

القرن الجاري”. 

تنويع مصادر الطاقة

الطاقـــة  مصـــادر  تنويـــع  قضيـــة  تتصـــدر 
جـــداول أعمـــال العديـــد مـــن دول منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، حيث 
تسعى لدمج مصادر الطاقة المتجددة في 
مزيـــج الطاقـــة الخاص بها، وذلك تماشـــيًا 
مـــع هدفهـــا المشـــترك المتمثل فـــي تنويع 
مزيـــج توليـــد الطاقـــة بمصـــادر منخفضة 
التكلفـــة ومنخفضة الكربـــون؛ لتعزيز أمن 
إمـــدادات الطاقـــة. ويتمثـــل هـــدف الدول 
مـــن  احتياجاتهـــا  تســـتورد معظـــم  التـــي 
الطاقة الهيدروكربونية وتتمتع بإمكانيات 
عالية إلنتـــاج الطاقة المتجددة في تقليل 
االعتمـــاد علـــى واردات الوقـــود التقليدي 
ودمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة 
التكلفة في شبكات الكهرباء المحلية. في 
المقابل، ســـتكون األولوية بالنســـبة للدول 
المصـــدرة للطاقـــة الهيدروكربونية تحرير 
المزيـــد مـــن صـــادرات الوقـــود التقليـــدي؛ 
مـــن أجل رفع اإليـــرادات واالســـتفادة من 
ظروف التســـعير المواتيـــة وتوظيف هذه 
المكاســـب فـــي تمويـــل مشـــاريع التنميـــة 
االجتماعية واالقتصادية، ودعم مبادرات 
إزالـــة الكربـــون مـــن أجـــل تحقيـــق هدفها 

بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

المهندس جعفر محمد
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أسعار النفط ترتفع لشح اإلمدادات والعقوبات الجديدة على إيران
وصل إلى 120 دوالرا للبرميل

ارتفعـــت أســـعار النفـــط أمـــس الجمعـــة، بدعـــم مـــن شـــح اإلمـــدادات 
والعقوبـــات الجديدة على إيران، لكن األســـعار فـــي طريقها النخفاض 
أســـبوعي بعدما رفعت البنوك المركزية الرئيســـة أســـعار الفائدة، األمر 

الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.
وزاد خام برنت 62 سنتا، أي 0.5 %، إلى 120.43 دوالر للبرميل، فيما 
ارتفـــع خام غرب تكســـاس الوســـيط األميركـــي 75 ســـنتا، أي 0.6 %، 
إلـــى 118.34 دوالر. وانخفـــض كالهما بأكثر من دوالر واحد في وقت 
سابق من الجلسة. وإذا استمر تراجع األسعار، ستسجل العقود اآلجلة 
لخـــام برنـــت أول انخفـــاض أســـبوعي منـــذ 5 أســـابيع، فيما ستســـجل 

العقود اآلجلة للخام األميركي أول خسارة في 8 أسابيع.
ورفعـــت البنـــوك المركزية في أنحاء أوروبا أســـعار الفائـــدة الخميس، 
وكانت بعض معدالت الرفع صادمة لألسواق ولوحت بارتفاع تكاليف 
اإلقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشـــركات 

ويؤدي إلى تبدد المدخرات. وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب 
رفع البنك المركزي األميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا 
األســـبوع في أعلى معدل منذ 1994. لكن المســـتثمرين ظلوا يركزون 
علـــى انخفـــاض اإلمـــدادات بعـــد أن أعلنـــت الواليات المتحـــدة فرض 
عقوبـــات جديـــدة على إيـــران. وفرضـــت الواليات المتحـــدة الخميس 
عقوبات على شـــركات صينية وشـــبكة من الشركات اإليرانية ساعدت 
في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى 

زيادة الضغط على إيران إلحياء اتفاق 2015 النووي.
وفـــي مقابلـــة مع قناة “العربيـــة”، قال العضو المنتدب في شـــركة منار 
للطاقـــة جعفر الطائي، إنه توجد مشـــكلة أساســـية وهي ضعف أنظمة 
تحليل الســـوق وأنظمة البيانات الكبرى، إذ نالقي صعوبة فيما يتعلق 
بتحديـــد التحديات التي يواجههـــا قطاع الطاقة وذلك على الرغم من 

تقدم الذكاء االصطناعي.

السماح بفتح حسابات مصرفية للبحرينيين بالخارج عن ُبعد
باستخدام تقنية “اعرف عميلك إلكترونياً”

أجـــرى مصـــرف البحريـــن المركزي تعديـــالت على أحد بنـــود وحدة 
الجرائم المالية من كتاب القواعد للمصرف، المجلدين األول والثاني 
والتي تتعلق بعمل البنوك التجارية، والتي ســـمحت بموجبها للبنوك 
بفتح حســـابات مصرفية للبحرينييـــن المقيمين خارج دول مجلس 

التعاون الخليجي وذلك عن بعد.
وأدخـــل المصرف المركزي تعديالت على إحدى الفقرات التي كانت 
تحظـــر علـــى المرخـــص لهم فتـــح حســـابات لألشـــخاص الطبيعيين 
المقيميـــن خـــارج دول مجلس التعـــاون الخليجي مـــن خالل عملية 

تهيئة رقمية. 
وقـــام مصـــرف البحريـــن المركزي بإضافـــة متطلب في هـــذا الصدد 
حيـــث إنه بصرف النظر عن المتطلبات الواردة في الفقرة  الســـابقة 
الذكـــر، يجـــوز للمرخص لهم فتح حســـابات للمواطنيـــن البحرينيين 
ـــا في البحرين من خالل عمليـــة تهيئة رقمية  غيـــر الموجودين فعليًّ

.)E KYC( ”ا باستخدام النظام الوطني لـ”اعرف عميلك إلكترونيًّ
ونـــوه المصـــرف بأنـــه يجـــب مراعـــاة متطلبـــات النهـــج القائـــم على 
بالجرائـــم  الخاصـــة  المجلـــدات  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  المخاطـــر 

اإللكترونية والمتعلقة بفتح الحسابات لغير المقيمين.
يشـــار إلى أن كتيب القواعد يســـتلزم  أن يكون لدى المرخصين من 
بنوك التجزئة الذين يفتحون حسابات بنكية أو يتعاملون مع عمالء 
غيـــر مقيمين، معاييـــر موثقة لقبول األعمال من هؤالء األشـــخاص،  
حيـــث يجب عليهم ضمان عدد من المتطلبات لضمان وجود ســـبب 
اقتصـــادي مقنـــع لعالقـــة العمـــل، وبـــذل العنايـــة الواجبـــة المعـــززة، 
الحصول على دليل على العالقات المصرفية في بلد اإلقامة، معرفة 
أسباب التعامل مع المرخص له في البحرين. والحصول على حجم 
معامـــالت أو قيمـــة األموال الواردة؛ والتحقـــق من إمكانية االتصال 

باألشخاص دون تأخير غير معقول.
يذكـــر أن شـــركة “بنفـــت” تعاونـــت مع هيئـــة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونيـــة فـــي البحرين إلنشـــاء آليـــة جديدة لتســـهيل إجراءات 
“اعـــرف عميلـــك” باســـتخدام الوســـائل اإللكترونيـــة، وهـــي خدمـــة 
ـــا” التـــي تربـــط بيـــن المؤسســـات الماليـــة  “اعـــرف عميلـــك إلكترونيًّ
والعمـــالء بزيـــادة الفعاليـــة والســـهولة والســـرعة فـــي اإلجـــراءات، 
ا  حيث تســـمح هـــذه الخدمة للمؤسســـات المالية بالتحقـــق إلكترونيًّ
مـــن هوية العمالء واســـترجاع بيانـــات “اعرف عميلـــك” للعمالء من 
األفـــراد والشـــركات بطريقـــٍة آمنـــٍة وشـــفافٍة، حيـــث تســـعى شـــركة 
“بنفت” لتسهيل استفسارات األعضاء عن معلومات “اعرف عميلك” 
الخاصة بعمالئهم من خالل العديد من عمليات التحقق واسترجاع 
البيانات. تشـــمل العمليات الموافقة، التي تتميز بدرجة أمان عالية، 
مـــن خالل البصمـــة البيومتريـــة أو المفتاح اإللكترونـــي أو الموافقة 

الخطية أو اإللكترونية للعميل.
ـــا” للبنـــوك واألعضـــاء في  وتتيـــح خدمـــة “اعـــرف عميلـــك إلكترونيًّ
الخدمـــة، االطالع على الســـجالت الشـــخصية والتحقق من صحتها 
وحفظهـــا ألغـــراض الســـالمة واألمـــان. كمـــا يمكـــن توزيـــع الخدمـــة 
على القطاعات األخرى مثل مؤسســـات التأمين وشـــركات الصرافة 

وغيرها في المستقبل.
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علي الفردان

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلــزام شــركــة بتــأديــة 121.7 ألـــف دينــار 
الستيــالئهــا علــى 5 كيلوجرامات ذهــب

قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة بأن 
تؤدي ألخرى مبلًغا وقدره 121.709 ألف دينار، 
ا  وضمنتـــه الفوائد القانونية بواقع 4 % ســـنويًّ
حتى الســـداد التام، وتتحصل وقائع الدعوى 
بأن المدعية شـــركة متخصصة ببيع ســـبائك 
الذهب على تجـــار التجزئة وكانت المدعى 
عليها قد استولت على 5 كيلوجرامات من 
سبائك الذهب الصافي )عيار 24( وقدمت 
نظير عملية البيع شـــيك تجـــاري كان قد 
ارتـــد وقـــت صرفـــه لعدم وجـــود رصيد 

كاٍف في حسابات المدعى عليها.

وحيـــث قـــرر وكيل المدعيـــة المحامي علي عبدالمحســـن 
فـــي متن الئحته بأنه على الســـاحب ضمان وفاء الشـــيك 
وأن المقـــرر فقًها أن تحرير الشـــيك إنمـــا يكون وفاء لدين 
سابق مستحق على الساحب للمستفيد مما يتضمن إثباًتا 
للديـــن بمحرر عرفي مكتوب يســـتمد حجيته في اإلثبات 
من توقيع الســـاحب عليه، وإذ أن المدعى عليها تحصلت 
على المبيع وكانت المدعية قد اســـتلمت الشـــيك اســـتناًدا 
لما يربط التجار من ثقة متبادلة وفي اإلخالل بهذه الثقة 
تحقيـــق للضـــرر بنوعيه على المدعيـــة، وحيث كان المقرر 
وفًقـــا لقضـــاء التمييـــز أنه: لمـــا كان القصد مـــن التعويض 
وغايته جبر الضرر وإزالة أثره فال ينبغي أن يكون تقديره 

جزاًفـــا بل يجب أن يكون تقديـــًرا حصيًفا يقبله العقل وال 
يأباه المنطق السليم. 

وإذ جـــاء في حيثيـــات الحكم أنه متى وقع المتعاقد على 
الورقـــة العرفيـــة بنفســـه أو بوكيل عنه اعتبـــرت حجة بما 
ورد فيهـــا عليه فـــال يملك التحلل من حجيتهـــا دون مبّرر 
قانونـــي وأن المحكمـــة تجيب المدعية فـــي طلب الفائدة 
القانونية باعتبارهـــا تعويًضا عن األضرار التي لحقت بها، 
وحيث إن للمحكمة سلطة في تقديرها األمر الذي ينتهي 
إليـــه حكمها بما ورد تذييالً فيه على أن تحتســـب الفائدة 
القانونيـــة اعتبـــاًرا مـــن تاريـــخ االســـتحقاق وهـــو تاريـــخ 

الشيك.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.2

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.44

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.495

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.165

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.031

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.848

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.487

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.299

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.621


