
بعد 50 عاما... قرار تاريخي من المحكمة األميركية يلغي الحق في اإلجهاض
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“التشريع  المتحدة  الواليات  في  العليا  المحكمة  ألغت 
الــتــاريــخــي” الـــذي يمنح حــق اإلجــهــاض فــي الــواليــات 

المتحدة منذ العام 1973.
ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للواليات 
الفردية سلطة وضع قوانين اإلجهاض الخاصة بها دون 

القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت باإلجهاض 
لما يقرب من نصف قرن، في الثلثين األولين من الحمل.

ويتوقع من نصف الواليات تقريبا أن تحظر اإلجهاض 
أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.

وبهذا القرار، عادت الواليات المتحدة إلى الوضع الذي 

كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل والية حرة في أن 
تسمح باإلجهاض أو أن تحظره.

9 أعضاء في  6 من أصــل  الــقــرار  ووافــق على مسودة 
بتصويت  اإلجــهــاض  حــق  إلــغــاء  ليتم  العليا،  المحكمة 

األكثرية.

مــع ارتــفــاع الــمــخــاوف مــن استمرار 
الــصــراع الــروســي األوكــرانــي ألشهر 
بعد، وســط أزمــة غــذاء بــدأت تلوح 
الــدول  بعض  في  األفــق السيما  في 
اإلفريقية التي تعتمد على محاصيل 
قمحها من أوكرانيا وروسيا، حذرت 
ــم الــمــتــحــدة مـــجـــددا مـــن أزمـــة  األمــ

جوع مقبلة.
ونــبــه األمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
قمة  في  أمس  غوتيريش،  أنطونيو 
أن  من  برلين،  في  دولــة   40 جمعت 
النقص  بسبب  “كارثة  يواجه  العالم 

المتزايد في الغذاء”.
كما أكد أن النزاع األوكراني الروسي 
ــنــاجــمــة عن  فـــاقـــم االضـــطـــرابـــات ال
وعدم  كورونا  وجائحة  المناخ  تغير 
أزمة جوع عالمية  ليسبب  المساواة 
غــيــر مــســبــوقــة، تــؤثــر بــالــفــعــل على 

مئات الماليين.
الدول  من جانبها، تعهدت مجموعة 

أوكرانيا  إعــمــار  إعـــادة  بدعم  السبع 
وصمود الدول المجاورة لها، مؤكدة 

ذلك  فــي  بما  لكييف  الثابت  دعمها 
المساعدات العسكرية.

تحذير من أزمة جوع عالمية غير مسبوقة
مجموعة السبع: دعمنا ألوكرانيا يشمل المساعدات العسكرية

مؤتمر بشأن أزمة الغذاء العالمية

عواصم ـ وكاالت

المعظم  ــبــالد  ال مــلــك  بــرعــايــة 
حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
أقامت  خليفة،  آل  عيسى  بن 
مـــنـــظـــمـــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــثــقــافــة  ــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم وال ل
)الـــيـــونـــســـكـــو( بـــالـــتـــعـــاون مع 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
بمملكة البحرين، حفل تسليم 
ــزة الــيــونــســكــو - الــمــلــك  ــائـ جـ
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
الســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــات 
ــال في  ــصــ ــ ــمــعــلــومــات واالت ال
المنظمة  بمقر  التعليم،  مجال 
ــيـــث أنــــاب  فــــي بـــــاريـــــس، حـ
جاللته وزير التربية والتعليم 
ماجد النعيمي لحضور الحفل 
وتسليم الجوائز للدول الفائزة 
خــــالل الـــدورتـــيـــن الــحــاديــة 

ــة عـــشـــرة،  ــيــ ــ ــان ــ ــث ــ ــرة وال ــشــ عــ
ــزتــيــن في  ــفــائ ــتــيــن ال ــلــدول ول
الدورة الحالية الثالثة عشرة، 
االحتفال  تأجيل  تــم  أن  بعد 
بسبب ظروف جائحة كوفيد 

.19
تسليم  بمناسبة  كلمتها  وفــي 
الـــجـــائـــزة، أشـــــادت مــســاعــدة 
التعليم  لقطاع  الــعــام  المدير 
ستيفاني  اليونسكو  بمنظمة 
جيانيني بالجائزة التي تكافئ 
المبادرات الخاصة باستخدام 
ــوجــيــات الــمــعــلــومــات  ــول تــكــن
التعليم،  واالتصال في مجال 
ــوم مــرجــعــيــة  ــيـ وأصـــبـــحـــت الـ
حيث  العصر،  تواكب  تربوية 
حققت نجاحا كبيرا وأصبحت 

ذائعة الصيت.

مسؤولة بـ “اليونسكو”: جائزة - الملك 
حمد مرجعية تربوية تواكب العصر
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الرئيس الفرنسي: حريصون على تطوير العالقات مع البحرين

إيمانويل ماكرونجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  ملك  تلقى 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتي شكر جوابيتين من رئيس الجمهورية الفرنسية 
الرئيس إيمانويل ماكرون، ردا على برقية التهنئة التي 
انتخابه  إعــادة  بمناسبة  إليه  وسموه  جاللته  بها  بعث 

رئيسا للجمهورية الفرنسية.
ــاد الــرئــيــس الــفــرنــســي بــمــســتــوى عــمــق الــعــالقــات  وأشــ
الثنائية المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية 
البحرين، ومؤكدا حرصه على تطوير وتعزيز  ومملكة 

)02(العالقات في شتى المجاالت.

خالد بن عبداهلل: الحمد ترك 
إرثا فكريا وثقافيا غزيرا
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس التحرير 
” بخالص التهنئة إلى  ومنتسبو “

صحافية الفيديو حوراء مرهون

بمناسبة فوز عملين نشرتهما الصحيفة بجائزة الشراع الذهبي 
والشراع الفضي في مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون 

كما يهنئون الكاتب الصحافي أسامة الماجد 

لفوز عمله اإلذاعي بجائزة الشراع الذهبي

خالد بن عبدالله يقدم واجب العزاء في وفاة اإلعالمي سعيد الحمد

الفائزون بجائزة اليونسكو - الملك حمد
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المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
إلى رئيـــس جمهورية ســـلوفينيا 
بـــوروت باهـــور، وذلـــك بمناســـبة 

لبـــاده،  الوطنـــي  العيـــد  ذكـــرى 
أعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة عن 
أطيـــب تهانيه وتمنياته لفخامته 
بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ سلوفينيا

مكافحة المخدرات واجب ديني وأخالقي ووطني
على الرغم من اختاف األديان واألوطان والملل 
والعقائـــد والطوائـــف واألحـــزاب إال أن الجميـــع 
يتحـــد ضد آفة المخـــدرات، وأصبحت مكافحتها 
واجبا دينيا وأخاقيـــا ووطنيا، وال يتوقف األمر 
علـــى المكافحـــة فقط وإنما ينبغي أيضًا اإلرشـــاد 
عـــن المعلومـــات التـــي تفيـــد فـــي وقـــف انتشـــار 
المخدرات، كما أنه على األولياء مراقبة تصرفات 
أبنائهـــم ليتمكنوا من اكتشـــاف المشـــكلة -ال قدر 
هللا- قبـــل تفاقمها، فتعاطـــي المخدر ينتهي غالبًا 
إلـــى إدمانـــه، وإدمانه يهـــدد ضحاياه المباشـــرين 

وغير المباشـــرين بأخطار فادحة، فالمخدر يتلف 
تدريجيـــا مداركهم وينتهي بعـــدد كبير منهم إلى 

الجنون أو االنتحار أو السجن. 
وهناك دالئل تشـــير إلى التعاطي، والواقع يقر أن 
تعاطي المخدرات يحدث أسوأ األثر في المدمن، 
فتـــراه عصبي المزاج ال يتحمـــل الضغط العصبي 
الناتـــج مـــن المشـــاكل الحياتية، ويميـــل لابتعاد 
واالنطـــواء وقد ينهار عاطفيًا، ويفقد اإلحســـاس 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة أو العائلية أو الزوجية، 
كما أكدت جميع الدراســـات العلمية أن المتعاطي 

الامبـــاالة  إلـــى  والميـــل  اإلرادة  بضعـــف  يتميـــز 
ويبتعد عن الدراســـة ويكـــره العلم والعمل، فضاً 
عـــن أن ولي األمر يمكن أن ياحظ تدهور صحة 
ابنه، وقد يتأخر بعض أولياء األمور في اكتشاف 
هذه األمور الخطيرة، وبالتالي يتحول الشـــخص 
مـــن متعاٍط إلى مدمن يصعـــب عاجه، فاإلدمان 
هو الخـــراب والدمار؛ ولذا ننبه أولياء األمور إلى 
ضـــرورة ماحظة وجـــود آثار تدل علـــى اإلدمان 
وهي ضمور جسم المدمن وشحوب وجهه وتغير 
فـــي طريقة مشـــيته وضعـــف أعصابـــه، والمدمن 

يســـتنفد مصروفه اليومي أو األســـبوعي بشـــكل 
ســـريع، أما في مرحلة متأخرة مـــن اإلدمان، فإن 
المدمـــن يلجأ إلى ارتكاب جرائـــم جنائية يعاقب 
عليها القانون بعقوبات شـــديدة دون أدنى إرادة؛ 
ألن المدمن هدفه هو شراء المخدر سواء حصل 
على المال بالســـرقة أو االحتيـــال أو بأية طريقة 

أخرى. 
بعـــض  علـــى  يتعـــرف  أن  األمـــر  لولـــي  ويمكـــن 
العامـــات التي تشـــير إلى درجة اإلدمان وتشـــير 
أيضـــا إلى الفترة الزمنيـــة للتعاطي وهذه الدالئل 

تتـــراوح من بســـيطة إلـــى خطيرة وهـــي احمرار 
البـــارد  الجـــو  فـــي  والتعـــرق  باســـتمرار  العيـــن 
وســـرعة اإلحســـاس بالتعب واإلرهـــاق واالبتعاد 
عن األلعـــاب الرياضية رغم تعلقـــه بهذه األلعاب، 
والســـهر ليـــاً خـــارج المنـــزل ومرافقـــة المدمنين 
واإلهمـــال المتزايـــد في كافة األنشـــطة، وإن رأى 
ولـــي األمر ظهور بعـــض من هذه الدالئـــل، فعليه 
أن يعـــرض المدمـــن على المختصين وأن يســـرع 
ويحســـن التصـــرف، فالوقايـــة خيـــر مـــن العاج، 

لنتقي شر المخدرات.
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التقـــى وزير شـــؤون اإلعـــام رمـــزان النعيمي، أمس علـــى هامش مهرجـــان الخليج 
لإلذاعة والتلفزيون، رئيس الهيئة الوطنية لإلعام بجمهورية مصر العربية الشقيقة 

حسين زين بمناسبة مشاركته بالمهرجان.
وخال اللقاء أشـــاد وزير شـــؤون اإلعام بعمق العاقات األخويـــة الوطيدة القائمة 
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تشهد على الدوام نموا 
وتطـــورا فـــي ظـــل رعاية واهتمـــام ملك الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ، وأخيه رئيـــس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيســـي. 
واســـتعرض النعيمي مع رئيـــس الهيئة الوطنية لإلعام التعـــاون القائم بين البلدين 

في قطاعي اإلذاعة والتلفزيون وغيرها من المجاالت اإلعامية.

تعزيز التعاون اإلعالمي مع مصر
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السبت 25 يونيو 2022 - 25 ذو القعدة 1443 - العدد 5002
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حريصون على تطوير العالقات مع البحرين
تلقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيتـــي شـــكر جوابيتين من رئيس 
الرئيـــس  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
إيمانويـــل ماكـــرون، ردا على برقية 
جالتـــه  بهـــا  بعـــث  التـــي  التهنئـــة 
وسموه إليه بمناسبة إعادة انتخابه 

رئيسًا للجمهورية الفرنسية.
فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
البرقية عن خالص شـــكره وتقديره 
لجالة الملك المعظم ولســـموه على 
مشـــاعرهما النبيلة، مشيدًا بمستوى 
عمـــق العاقـــات الثنائيـــة المتميـــزة 

التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية 
ومملكـــة البحريـــن، ومؤكـــدًا حرصه 
علـــى تطويـــر وتعزيـــز العاقات في 

لجالـــة  متمنيـــًا  المجـــاالت،  شـــتى 
موفـــور  وســـموه  المعظـــم  الملـــك 
الصحة والســـعادة ولمملكة البحرين 

وشـــعبها تحقيـــق مزيـــد مـــن التقدم 
واالزدهـــار فـــي ظـــل قيـــادة جالته 

الحكيمة.

المنامة - بنا

خالد بن عبداهلل يقدم واجب العزاء في وفاة اإلعالمي القدير

الحمد ترك إرثا فكريا وثقافيا وأدبيا وتاريخيا غزيرا

م نائــب رئيــس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشــيخ خالد بن عبد  قــدَّ
هللا آل خليفــة، واجــب العزاء إلى أســرة اإلعالمــي والكاتب الصحفي القدير 

سعيد الحمد، رحمه هللا.

وأعـــرب عـــن خالـــص تعازيـــه ومواســـاته 
ألقـــارب الحمـــد، وإلـــى الجســـم الصحفي 
واإلعامـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، داعيـــًا 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمده بواســـع 
رحمته ورضوانه، ويســـكنه فسيح جناته، 
الصبـــر  جميـــل  وذويـــه  أهلـــه  يلهـــم  وأن 

والسلوان وحسن العزاء.
واســـتذكر - لـــدى زيارتـــه مجلـــس العـــزاء 
الذي أقامته أسرة الفقيد - مناقب الحمد، 
المجـــاالت  فـــي  وإســـهاماته  هللا،  رحمـــه 

اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة والصحفيـــة التي 
انخرط فيها في سن مبكرة واشتغل فيها 
على مدى عقود من الزمن، حتى غدا أحد 
رموزهـــا وروادهـــا الفاعليـــن الذيـــن تركوا 
بصمـــة وأثرًا وإرثـــًا فكريًا وثقافيـــًا وأدبيًا 
وتاريخيًا غزيرًا يختـــزن الذاكرة الوطنية 
لمختلـــف الحقـــب التـــي عايشـــها، منوهـــًا 
ر فيهـــا الكلمة  بمواقـــف الفقيـــد التي ســـخَّ
الصادقـــة والمعبـــرة للدفـــاع عـــن قضايـــا 

وطنه وأمته. 

مـــن جانبهم، أعربت أســـرة الحمـــد، رحمه 
هللا، عن شـــكرهم وتقديرهم للشيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة على مـــا أبداه من 
مشـــاعر صادقـــة تجـــاه الفقيـــد، مثمنيـــن 

مـــع  المجتمعـــي  التواصـــل  علـــى  حرصـــه 
المواطنيـــن  ومشـــاركة  الوطـــن،  أبنـــاء 
أفراحهم وأحزانهـــم في مختلف المواقف 

والظروف.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
إلى رئيـــس جمهورية موزمبيق 
فيليب جاسينتو نيوسي، وذلك 

بمناسبة ذكرى اســـتقال باده، 
أعـــرب جالتـــه فـــي البرقية عن 
لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه  أطيـــب 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

... ويهنئ موزمبيق

المنامة - بنا

بعث عاهل الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
رئيس جمهوريـــة كرواتيا زوران 
بمناســـبة  وذلـــك  ميانوفيتـــش؛ 

لبـــاده،  الوطنـــي  اليـــوم  ذكـــرى 
أعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة عن 
أطيـــب تهانيه وتمنياته لفخامته 
بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

... ويهنئ كرواتيا

رئيس الجمهورية الفرنسية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك المعظم

الثقافة األمنيـة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمزان 
النعيمـــي، المدير العام التحـــاد إذاعات 
الـــدول العربيـــة عبدالرحيـــم ســـليمان، 
ورئيـــس اتحـــاد اإلذاعـــات اإلســـامية 
عمـــرو الليثي، والمديـــر التنفيذي لهيئة 
ســـعيد  واإلعـــام  للثقافـــة  الفجيـــرة 
اليمامي، وذلك على هامش مشاركتهم 
لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان  فـــي 
والتلفزيون الـــذي اختتم أعمال دورته 
مملكـــة  فـــي  أمـــس  عشـــرة  الخامســـة 

البحرين.
ورحب وزير شؤون اإلعام بمشاركتهم 
لإلذاعـــة  الخليـــج  مهرجـــان  فـــي 
والتلفزيون وأكـــد أهمية هذه اللقاءات 
فـــي تأكيـــد وتعزيـــز التعـــاون وتبـــادل 
الخبـــرات واألفـــكار فـــي كل مـــا يســـهم 
في االرتقاء بالرســـالة اإلعامية وسبل 
تطويـــر مختلـــف قطاعـــات ومنصـــات 

اإلعام بما يواكـــب مختلف التطورات 
التقنية في هذا المجال الحيوي.

الوثيـــق  بالتعـــاون  الوزيـــر  وأشـــاد 
اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  بيـــن  القائـــم 
الهيئـــات واالتحـــادات اإلذاعية العربية 
واإلســـامية خاصة فمـــا يتعلق بتبادل 
البرامج ومجـــاالت التدريب؛ معربا عن 
تقديره لهم لحرصهم على المشاركة في 
مهرجان الخليـــج لإلذاعـــة والتلفزيون 

الذي تحتضنه مملكة البحرين.
مـــن جانبهم أعرب الحضور عن تقديره 
وشـــكرهم لوزير شؤون اإلعام على ما 
لقوه مـــن اهتمام طوال أيام المهرجان، 
مشـــيدين وعلى ما قدمتـــه الوزارة من 
الخامســـة  الـــدورة  لتنظيـــم  إمكانـــات 
عشـــرة مـــن مهرجـــان الخليـــج لإلذاعة 
والتلفزيون، مما أســـهم في نجاح كافة 

فعالياتها.

لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات واألفكار ... النعيمي:

االستعانة بالتطورات التقنية لالرتقاء باإلعالم العربي
المنامة - بنا

شـــارك وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبد هللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة في مؤتمر برليـــن الوزاري بعنوان 
الغذائـــي  األمـــن  أجـــل  مـــن  “متحـــدون 
الحكومـــة  نظمتـــه  والـــذي  العالمـــي”، 
األلمانية أمس بمشاركة وزراء الخارجية 
وكبـــار المســـؤولين فـــي مجموعة الســـبع 
ومجموعـــة األمـــم المتحـــدة لاســـتجابة 
المانحـــة  والـــدول  العالميـــة،  لألزمـــات 

الرئيسة.
الـــوزاري، مناقشـــة  وتـــم فـــي االجتمـــاع 
ســـبل الدفـــع قدًمـــا بالمبـــادرات العالميـــة 
لمعالجة تهديدات األمن الغذائي الناتجة 
عـــن الصراعـــات الدوليـــة وتغيـــر المنـــاخ 
كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  وعواقـــب 

وتحّديات ساسل التوريد.
وأكد وكيل وزارة الخارجية أن مشـــاركة 
مملكة البحرين في هذا االجتماع الوزاري 

تأتي في إطار حرصها الدائم بقيادة ملك 
البـــاد الُمعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، علـــى دعم 
الجهـــود الدوليـــة فـــي تســـوية النزاعـــات 
والحـــد  الدبلوماســـية،  بالطـــرق  الدوليـــة 
مـــن تداعياتها اإلنســـانية وتأثيراتها على 
األمن الغذائي، وتفعيل الشـــراكة الدولية 
فـــي القضاء على الجوع وضمان ســـامة 
الغـــذاء اآلمـــن للجميـــع تحقيًقـــا للهـــدف 
الثانـــي مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة 

.2030

وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بتبنـــي الحكومـــة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، اســـتراتيجية متكاملـــة 
لتحقيـــق األمن الغذائـــي وتطوير برنامج 
المخزون االســـتراتيجي، وإتباع أساليب 
إنتاجية حديثة مبتكـــرة، مثمًنا نجاحات 
المملكة في تجـــاوز أزمة جائحة كورونا، 
وســـعيها لتحقيق المرتبة 25 على مؤشـــر 
العـــام  بحلـــول  العالمـــي  الغذائـــي  األمـــن 

.2030

وكيل “الخارجية” للشؤون السياسية يشارك في مؤتمر برلين

مناقشة الدفع بالمبادرات العالمية لمعالجة تهديدات األمن الغذائي
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^أهـــدى خريـــج مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة عمـــر عبداللطيـــف 
الحاصـــل علـــى نســـبة 96.90 % تفوقـــه لوالدتـــه الغاليـــة، مبيًنـــا أنه 
ســـيتجه نحـــو تخصص األمـــن الســـيبراني أو هندســـة الكمبيوتر في 

المرحلة الجامعية.

عمر عبداللطيف: سأتخصص باألمن السيبراني

^أهدى خريج مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين علي عبدهللا 
األدرج الحاصـــل علـــى نســـبة 98.82 % تفوقـــه أوالً لوطنـــه الغالـــي 
البحرين وثم لوالديه، وباألخص والدته الغالية التي دائًما ما تسانده 
وتقـــدم لـــه كل الدعم، موجًها كذلك اإلهداء إلى كل الذين وقفوا إلى 

جانبه دائًما وأبًدا وإلى إخوانه الغالين.

علي األدرج: تفوقي للوطن الغالي

^أهدت خريجة الشهادة اإلعدادية من مدرسة عالي اإلعدادية 
للبنـــات منـــى جاســـم الحاصلـــة علـــى نســـبة 97 % تفوقهـــا لوالدتهـــا 

الحبيبة ووالدها العزيز.

منى جاسم: أهدي التفوق لوالدّيحبيل: حب الوالدين سر تفوقي
^اســـتهلت خريجة مدرســـة ســـترة الثانوية للبنـــات آالء حبيل 
والحاصلة على نسبة 95 % حديثها إلى “البالد” بالشكر لرب العالمين 
علـــى التفـــوق. وأهدت تفوقهـــا لوالديها على جهدهمـــا المبذول معها 

وعلى كل ما قدماه لها من حب وتشجيع.

^أهدى خريج مدرســـة عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية 
محمـــد راشـــد الكواري والحاصـــل على نســـبة 98.91 % تخرجه إلى 

الوالدين وكل من له فضل عليه في تفوقه من أهله ومعلميه.

محمد الكواري: أهدي تفوقي لألهل

^أهدت خريجة مدرســـة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات نوراء 
محمد حســـين آل مبـــارك الحاصلة على نســـبة 96.90 % تفوقها إلى 

أبيها وأمها وكل من شجعها وساندها.

نوراء آل مبارك: تفوقي إهداء لوالَدّي ومن ساندني

^التقـــت “البالد” خريجة مدرســـة الشـــروق الثانويـــة للبنات، األولى 
على المســـار األدبي )اللغات والعلوم االنســـانية( على مســـتوى المملكة و 
الحاصلـــة على نســـبة 98.9 % كوثر المحروس، والتي أســـتهلت حديثها 
بأنها ما وصلت إلى هذا الشرف لوال فضل هللا ومنه علي، وأهدي تفوقي 

للوالدين العزيزين لما لهما من فضل كبير في دعمي. 
وأوضحـــت المحـــروس أن فتـــرة دراســـتها ســـارت بالشـــكل الطبيعي، إال 
أن مشـــكلة ضيـــق الوقـــت دائمـــا ما كانـــت تواجههـــا، مردفة أنهـــا تمكنت 
مـــن التغلب عليها بتنظيم وقتها، مبينة أنها ال تحب أن تســـلبها الدراســـة 
لحظاتهـــا العائليـــة إلى جانب اللحظات التي يشـــتهي المـــرء بطبيعته أن 

يشارك فيها.
أمـــا عـــن طموحهـــا فأفـــادت “البـــالد” بأنهـــا ســـتلتحق بكليـــة تكنولوجيـــا 
المعلومـــات فـــي بوليتكنيك، مختتمـــة حديثها بتمنيهـــا تحقيق مزيد من 

اإلنجازات والشهادات.

^التقت “البالد” بخريجة مدرســـة الشروق الثانوية 
للبنـــات، الثانية مكـــرر عن العلوم التجارية على مســـتوى 
المملكة والحاصل على نسبة 99.1 % رغد خليل سوار.

 وفي مطلع حديثها، وجهت سوار الشكر الجزيل لصحيفة 
“البالد” على الفرصة المميزة من عبر االستضافة. وقالت 
الحمد لله حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه، لوال فضل هللا لما 

وصلت وحققت هذا اإلنجاز.
وتابعت ســـوار: أحب أهـــدي اإلنجاز إلـــى والدتي الغالية 
الداعـــم األكبر لي طيلـــة مراحلي الدراســـية وإلى وطني 
الغالـــي الـــذي أطمـــح فـــي المســـاهمة فـــي ازدهـــاره فـــي 
السنوات المقبلة بإذن هللا، إضافة إلى مدرستي وإدارتها 
ومعلماتهـــا علـــى مجهودهـــم العظيم ودعمهـــم الكبير لي 

طيلة فترة دراستي.

وأشـــارت سوار إلى أن الفترة االســـتثنائية خالل جائحة 
كورونـــا فتـــرة تحديـــات وصعوبـــات لهـــا ســـلبياتها ولهـــا 
إيجابياتهـــا علـــى الجميع، مبينة أن أبنـــاء البحرين أثبتوا 
اليـــوم أنهم قادرون على مواجهة التحديات والصعوبات 

مهما كانت كبيرة واألكثر أن يحرزوا أكبر اإلنجازات.
كما أفادت “البالد” بأنها ستلتحق بالجامعة وتحديًدا عبر 

تخصص الصيرفة اإلسالمية.
من جانبها، عبرت والدة رغد عن فرحتها لــ “البالد”، مبينة 

أن فرحتها كبيرة بتخرج ابنتها.
وزادت: الحمـــد للـــه، بتوفيق مـــن هللا ســـبحانه والجهود 
الدعـــم  قدمـــن  الالتـــي  المعلمـــات  وجهـــود  المتظافـــرة 
والتشـــجيع في فترة الجائحة إلى جانب دعم أهلي ومن 

حولنا.

^التقـــت “البـــالد” خريج مدرســـة الهدايـــة الخليفة، األول مكرر عن المســـار 
العلمي )العلوم و الرياضيات( على مستوى المملكة والحاصل على نسبة 99.9 % 
عبدالناصـــر محمد، والذي أهدى نجاحه وتفوقه لوالديه ولمعلميه الذين أخلصوا 
فـــي عملهم ووضعوا أنشـــطة توضيحية عدة بجانب شـــروحاتهم، موجها محمد 
الشـــكر الجزيل لـــوزارة التربية والتعليـــم ولوزير التربية، على جـــل الجهود التي 
بذلـــت في فتـــرة الجائحة، والتي ضمنت اســـتمرارية مســـيرة التعليم، التي نجم 

عنها هذا النجاح، كما وجه شكره ألصدقائه على دعمهم ومساندتهم له.
وفيما يخص الصعاب، أشار محمد إلى أنه طيلة سنوات دراسته كان معتادا على 
اإلجابة عن االمتحانات الورقية بشـــكل حضوري، مبينا أنه عندما كان في األول 
الثانوي و تحديدا في الفصل الثاني وجد بعض الصعوبات نظرًا للتحول الرقمي، 
مردفـــا أنـــه حاول تنســـيق مواعيده في التطبيقات األســـبوعية، مؤكـــدًا أنه رغم 
الضغوط وكثرة التطبيقات خالل التعليم عن بعد وجد فرصة الكتشاف مواهبه، 

وبين أنه يرغب بدراسة الطب.

األولى على مستوى المملكة عن المسار األدبي لــ“^”:

الثانية مكرر في العلوم التجارية لــ “^”:

األول مكرر على مستوى المملكة عن المسار العلمي لــ “^”:

ضيـق الوقـت مشكلـة واجهتنـي وتغلبـت عليهـا

طمـوحـي فـي الصيرفـة اإلسالميـة

جهــود “التربيــة” مشكــورة... ووجهتــي “الطــب”

كوثر المحروس و والدها

عبدالناصر مع األهل

رغد خليل سوار



طبيب يتسبب لي بكارثة صحية واللجان الطبية لم تنصفني
^أنـــا مواطـــن وتتلخـــص معاناتـــي بأننـــي مصـــاب بمرض 
الصـــرع منـــذ العام 2017، وفـــي العام 2018 حوّلـــُت إلى مجمع 
الســـلمانية الطبي عن طريق الطوارئ، حيث أودعُت في عيادة 
األعصـــاب، ُطِلـــب لـــي بعد االستشـــارة األولى تخطيـــط للدماغ 
 KEPPRA 500MG ووصـــف لـــي عـــاج ،CT SCAN وأشـــعة

بجرعتين يوميًا.
 بعد اســـتكمال األشـــعة وظهور نتيجة تخطيط الدماغ لم يتم 
أي تغيير في العاج ولم يتم أي تخطيط جديد أو أشعة أخرى 
رغـــم اســـتمرار نوبات الصـــرع التي أثرت  علـــى صحتي العامة 
بشـــكل كامل، شـــكوت دوما من زيادة النوبات وأعراض الدواء 
الجانبيـــة دون جـــدوى، الطبيب االستشـــاري زاد جرعة الدواء 
مـــرة واحـــدة رغم عـــدم منفعته وشـــكواي من الـــدواء، إال إنني 

التزمت التزاما كاما بتعليماته.
فـــي أحـــد المواعيد الهاتفية )أثناء جائحـــة كورونا( طلبت مني 
الطبيبة )بعد استشـــارة االستشـــاري( التي تعمـــل معه الحضور 
فـــي موعـــدي القـــادم القريب لمقابلـــة االستشـــاري؛ وذلك تلبية 
لطلبي بســـبب عدم توقـــف النوبات وعدم فائـــدة العاج، وعند 
ذهابي للموعد وانتظاري الطبيب أمام غرفة االستشـــارة اتصل 
بي وأخبرته أنني أمام غرفة االستشـــارة إال أنه رفض إدخالي، 
أخبرتـــه عن ســـبب حضوري، لكنـــه قذفني بكلمـــات هابطة مما 
حـــدا بي إلى تقديم شـــكوى مباشـــرة ضده فـــي مكتب عاقات 
المرضـــى وتقديـــم نســـخة مـــن الشـــكوى إلـــى مكتـــب الرئيـــس 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري، علما لم أجد 

أي اهتمام أو رد يذكر.
رغـــم اإلهمال في العاج واالستشـــارة ورغم تقديمي الشـــكوى 
وعلـــم االستشـــاري بالشـــكوى قـــام بتـــدارك األمر قبل مباشـــرة 
الشـــكوى عن طريق طلب أشعة الرنين المغناطيسي وتخطيط 
جديد للدماغ؛ ألنه لم يقم بقراءة التخطيط السابق بنفسه، كل 
ذلـــك حصل من دون حضوري لموعد أو استشـــارة إنما بســـبب 

الشكوى.
ورغـــم مـــا ذكـــرت آنفـــا لـــم يتـــم التواصـــل معـــي، فعمـــدت إلى 
نشـــر شـــكواي فـــي صحيفة محليـــة، وإثر ذلك اتصل بي قســـم 
العاقـــات العامـــة بمستشـــفى الســـلمانية ألخـــذ اســـم الطبيـــب 
إال أنهـــم لم يقوموا بأي شـــيء بعـــد االتصال، فكتبت الشـــكوى 
عـــن طريق البرنامـــج الوطني للمقترحات والشـــكاوى )تواصل( 
ورقم الشكوى 2126383835 ليتم التواصل معي وإباغي بأن 

الطبيـــب قـــام بواجبه بطلب األشـــعة والتخطيـــط، ويجب أن 
أقوم بأخذ المواعيد من األقسام المعنية.

تواصل معي المستشـــار بوزارة الصحة محمد جاسم لحلحلة 
الشـــكوى واتفقـــت معـــه علـــى أن تبقى الشـــكوى قائمـــة ويتم 
تغييـــر الطبيـــب المعالج وتم ذلك رســـميًا على أن أقوم بطلب 

التغيير وقدمت الطلب وتم تغيير الطبيب.
لـــم ُتحـــل الشـــكوى إلـــى اليوم رغـــم كثـــرة األدلة علـــى إهمال 
االستشـــاري وســـأذكر بعضها هنا: كتب لي تقريرًا طبيًا خاطئًا 
بعـــد الشـــكوى، اإلهمـــال في العـــاج أدى إلى إصابتي بشـــكل 
مباشـــر في العمود الفقري، وبعد الفحص واألشـــعة تبين أنني 
مصاب بهشاشـــة العظام وكذلك إصابتي بعقد “شمورل” التي 

ال تصيب إال من تجاوز السبعين من العمر.
بعـــد زيادة التعـــب واإلصابات وعدم الســـيطرة على النوبات 
تقدمـــت بطلـــب اإلحالـــة للجـــان الطبيـــة وذلك لتقدير نســـبة 
العجـــز الطبيعي لتحويلي إلى التقاعد المبكر ألســـباب طبية 

)الصرع وهشاشة العظام(.
التقيـــت اللجنـــة األولـــى المؤلفة مـــن استشـــاري واحد فقط 
مع استشـــاري اللجان، حيث طلبوا مني تقرير أشـــعة الرنين 
المغناطيســـي الـــذي لـــم أتممـــه بســـبب تقصير االستشـــاري، 
وخـــال اللقـــاء ذكـــرت لاستشـــارية الممثلـــة للجـــان الطبية 
أن التقريـــر خاطـــئ، وتقدمـــت بشـــكوى ضـــده وحصلت لي 
مشـــكات معه وتم تأجيل اللجنة لحين إحضار تقرير أشعة 

الرنين المغناطيسي.
بعـــد صـــدور تقرير أشـــعة الرنيـــن المغناطيســـي تـــم تحديد 
موعـــد جديـــد للجان الطبيـــة، حضره استشـــاري واحد فقط 
)تخصص أعصاب( والمتبقون اتضح أنهم أطباء أخصائيون 

مـــع الممثلـــة للجـــان الطبية، لـــم يحضر أي ممثـــل عن تخصص 
العظـــام أو الغـــدد الصماء، بعـــد االنتهاء من المناقشـــة تفاجأت 
بالقرار الصادر، إذ كان ســـحب رخصة القيادة وتغيير الوظيفة 

والتأجيل لحين استكمال العاج.
تواصلـــت مباشـــرة مع اللجـــان الطبيـــة وطلبت مقابلة رئيســـة 
اللجـــان إال أن طلبـــي قوبـــل بالرفـــض؛ بســـبب أن الرئيســـة في 
إجـــازة، فطلبـــت من ينوب عنها وقمت بإرســـال بريد إلكتروني 
لمقابلـــة رئيســـة اللجـــان الطبيـــة ولـــم يتـــم الـــرد علـــى البريـــد 

اإللكتروني إلى اليوم!
قامـــت باالتصال بي دكتورة تقوم بمقام رئيس اللجان الطبية، 

وطلبـــت مقابلتهـــا ووافقـــت وأثنـــاء المقابلة شـــرحت أســـباب 
رفضي القرار الصادر من اللجنة وهي باختصار شديد كالتالي: 
طلبـــت العـــون فـــي تقدير نســـبة العجـــز الطبيعـــي ألتقاعد من 
العمل؛ ألكســـب قـــوت يومـــي بحكم اشـــتراكي فـــي التأمينات 
االجتماعيـــة، إال أن القـــرار كان عدم الموافقة وســـحب رخصة 

القيادة!
 كيف سأكســـب قوت يومي إذا سحبت رخصة القيادة وبقيت 
با عمل؟ ذكرت أثناء المناقشـــة مع اللجنة أن وظيفتي قد تم 
م الحالة  تغييرهـــا ولم يتغير وضعـــي الصحي أبدًا، فكيـــف تقيَّ

بطلب تغيير الوظيفة مع ذكري لذلك أثناء انعقاد اللجنة؟

مـــع العلم أن القـــرار فيما يخـــص الوظيفة غير 
ملـــزم لرب العمل. أما التأجيل لحين اســـتكمال 
العـــاج، فـــا يوجـــد مـــدة محـــددة الســـتكمال 
المباشـــر علـــى  تأثيـــره  مـــع  العـــاج خصوصـــًا 
العظـــام وعـــدم الســـيطرة على نوبـــات الصرع، 
فكيـــف يكون هـــذا القـــرار صحيحـــًا. مـــع العلم 
أن االستشـــاري المختـــص الحاضـــر للجنـــة هـــو 

استشاري واحد فقط.
وعدتنـــي بإعادة اللجنة وبحضور استشـــاريين 
مـــن التخصصـــات التـــي أعانـــي منهـــا جميعهـــا 
وكذلـــك وعدتنـــي بعـــدم دخولهـــا إلـــى اللجنـــة 
القادمـــة؛ لكـــي ال يكـــون هنـــاك تأثير علـــى قرار 

اللجنة واستبشرت من ذلك خيرا.
اللجنـــة  إلـــى  دخلـــت   2022 /2 /27 تاريـــخ  فـــي 
الجديدة ألتفاجأ بوجود االستشـــاري الذي قصر 
فـــي عاجي والـــذي لدي شـــكوى ضـــده وكذلك 
الطبيـــة  للجـــان  الممثلـــة  االستشـــارية  وجـــود 
واستشـــاري آخـــر فـــي نفـــس تخصـــص الدمـــاغ 
واألعصاب مع عدم وجود استشـــاريين خاصين 
بالعظام أو الغدد الصماء أبدًا، كتمت في داخلي 
مـــا يخالجنـــي وأجبت عن األســـئلة التي ســـألني 
إياها االستشاري بكظم الغيظ وبحسن نية تامة.
مـــع كل ذلـــك يصدر القـــرار بتغييـــر طبيعة العمل 
رغم تغييرها سابقًا. ورغم إخباري ممثلة اللجان 
بوجـــود شـــكوى ضـــد االستشـــاري إال أن اللجنـــة 

تشكلت بوجوده.
هـــل ســـينصفني طبيـــب مازالـــت شـــكواي عليـــه قائمـــة. هـــل 
ســـينصفني طبيـــب توجـــد بيني وبينه شـــكوى. رغـــم تقديمي 
تقريريـــن اثنيـــن من تخصصيـــن مختلفين لهما عاقة مباشـــرة 
استشـــاري  أي  تنتـــدب  لـــم  الطبيـــة  اللجـــان  أن  إال  بالصـــراع، 

متخصص فيهما.
أرجـــو منكم النظر في الشـــكوى ضد االستشـــاري وكذلك النظر 

فيما حصل في اللجان الطبية.

حسن محمد

كتب تقريرا طبيا خاطئا بعد الشكوى وأصبت بمشكلة في العمود الفقري
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برعاية ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، أقامت 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
والثقافـــة )اليونســـكو( بالتعـــاون مع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم بمملكـــة البحرين، حفل 
تســـليم جائزة اليونســـكو - الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات 
المعلومـــات واالتصال فـــي مجال التعليم، 
وذلـــك بمقـــر المنظمـــة في باريـــس، حيث 
أنـــاب جالته وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي لحضـــور هـــذا الحفـــل وتســـليم 
الجوائـــز للـــدول الفائـــزة خـــال الدورتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة، وللدولتين 
الثالثـــة  الحاليـــة  الـــدورة  فـــي  الفائزتيـــن 
عشـــرة، بعد أن تم تأجيل االحتفال بسبب 
كمـــا شـــهد   ،19 ظـــروف جائحـــة كوفيـــد 
الحفـــل كذلـــك حضـــور مســـاعدة المديـــر 
العـــام لقطـــاع التعليـــم بمنظمة اليونســـكو 
ســـتيفاني جيانيني، باإلضافة إلى السفير 
ســـانتياغو إيرازابال موراو رئيس المؤتمر 
العام، وكبار المسؤولين بالمنظمة الدولية، 
واإلعامييـــن  الســـفراء  مـــن  والعديـــد 
والباحثيـــن والمتخصصيـــن فـــي مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والطلبة 
الجامعـــات  فـــي  الدارســـين  البحرينييـــن 

الفرنسية.
وفـــي كلمتهـــا بمناســـبة تســـليم الجائـــزة، 
لقطـــاع  العـــام  المديـــر  مســـاعدة  أشـــادت 
التعليـــم بمنظمة اليونســـكو بالجائزة التي 
باســـتخدام  الخاصـــة  المبـــادرات  تكافـــئ 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
مجـــال التعليم، وأصبحـــت اليوم مرجعية 
حققـــت  حيـــث  العصـــر،  تواكـــب  تربويـــة 

نجاحا كبيرا وأصبحت ذائعة الصيت.
ثـــم ألقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي كلمـــة مملكة البحريـــن، نقل فيها 
تحيـــات وتهانـــي ملـــك مملكـــة البحريـــن 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتحيـــات  المعظـــم، 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى لجنة 
تحكيم الجائزة والقائمين عليها والفائزين 
بمبادراتهـــم المتميزة التـــي تحقق أهداف 
هـــذه المنظمـــة العريقـــة، منوها بالتناســـق 
بينهـــا وبيـــن المســـتجدات العالميـــة علـــى 
الصعيـــد التعليمي والتدريبـــي، واحتفائها 
بالمبـــادرات الهادفة إلـــى تقديم الخدمات 
التعليميـــة فـــي مختلـــف الظـــروف التـــي 

يشهدها العالم.
للمنظمـــة،  المملكـــة  دعـــم  الوزيـــر  وأكـــد 
ســـواًء عبر المشـــاركة في برامجها، أو في 
الدراسات التي يتم تنفيذها بالتعاون معها 
علـــى مســـتوى التعليـــم أو التعليـــم العالي 
والمجاالت األخرى، مشـــيًدا بالجهود التي 
تبذلها المديرة العامة للمنظمة في قيادتها 

لليونســـكو في مختلف الظروف، ومنها ما 
شهده العالم بسبب انتشار جائحة كورونا 
كوفيد 19، وما قامت به المنظمة من دور 
بارز في دعم الجهود التي ترمي إلى عدم 
توقف التعليم، ومعالجة الظواهر السلبية 
المترتبـــة علـــى تلـــك الجائحـــة التي عمت 

العالم.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن جائـــزة اليونســـكو 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك   -
المعلومـــات  تكنولوجيـــات  الســـتخدام 
واالتصال فـــي مجال التعليم قد أصبحت 
من الجوائز المتميزة التي تكرم المبادرات 
الرائـــدة من خال العناويـــن التي تحددها 
سنوًيا، لتتناسب مع تطورات التكنولوجيا 
واالتصـــال التي يشـــهدها العالـــم، وتواجه 

أي ظروف قد يتعرض لها التعلم.
واستعرض الوزير في كلمته الجهود التي 
بذلتها مملكـــة البحرين الســـتمرار التعليم 
أثناء الجائحة، حيث قامت وزارة التربية 
والتعليـــم بتوفيـــر خدماتهـــا التعليمية من 
خـــال البوابـــة التعليميـــة التـــي بلـــغ عدد 

الزيـــارات لها منذ بـــدء الجائحة في 2019 
وحتى اليـــوم أكثر مـــن 134 مليون زيارة 
مـــن داخل المملكـــة وخارجهـــا، إلى جانب 
بـــث الـــدروس المرئيـــة مـــن خـــال القنـــاة 
التلفزيونيـــة، وتخصيـــص 14 قنـــاة علـــى 
اليوتيـــوب لبث الـــدروس، منها قناة لذوي 
االحتياجات الخاصة وقناة للتعليم الفني 

والمهني.
بعدهـــا تـــم عـــرض فيلم عن جهـــود مملكة 
رغـــم  التعلـــم  اســـتمرار  فـــي  البحريـــن 
ظـــروف الجائحة، ثـــم قدم أعضـــاء فرقة 
األوركســـترا الطابية فـــي مملكة البحرين 

مقطوعات موسيقية محلية وعالمية.
بعدها ألقى رئيســـا لجنة التحكيم الدولية 
إنجـــه مولينـــار، وإبراهيمـــا جيمـــا ســـايغو 
كلمتين، أشادا فيها بهذه الجائزة الدولية، 
واســـتعرضا الفائـــدة التـــي يجنيهـــا العالم 
منهـــا، وما تشـــهده مـــن إقبال لنيل شـــرف 

الفوز بها.
ثـــم قام وزير التربية والتعليم نائب راعي 
الحفـــل، ومســـاعدة المديـــر العـــام لقطـــاع 

التعليم بمنظمة اليونسكو بتسليم الجائزة 
عشـــرة،  الحاديـــة  الـــدورة  فـــي  للفائزيـــن 
التـــي تم تخصيصهـــا للمبـــادرات المتعلقة 
باســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي لابتكار 

في التعليم والتدريب والتعلم، وهما: 
البرازيـــل، مـــن خـــال برنامـــج “لِتـــروس” 
لمهـــارات الكتابة الذي اســـتحدثته شـــركة 
“لتـــروس” البرازيليـــة، والـــذي يعتمد على 
الـــذكاء االصطناعي فـــي إبداء ماحظات 
بصـــورة آليـــة علـــى اإلنشـــاء الـــذي يكتبـــه 
الطـــاب، ويهـــدف إلـــى الحـــد مـــن األمية 
الوظيفيـــة باللغـــة البرتغاليـــة مـــن خـــال 
تحســـين فرص التمـــرن المتاحـــة للطاب 

والمعلمين في المدارس الثانوية. 
إســـبانيا، من خـــال أداة “دايتكتيف” التي 
 )Change Dylexia( شـــركة  اســـتحدثتها 
عســـر  عـــن  للكشـــف  اإلســـبانية، مصممـــة 
القـــراءة لـــدى الناطقيـــن باللغة اإلســـبانية 
خال 15 دقيقة تقريًبا، وتوفر هذه األداء 
أيًضـــا تماريـــن ترفيهيـــة للمتعلميـــن الذين 
يعانـــون مـــن عســـر القـــراءة للتغلـــب على 

الصعوبـــات التـــي يواجهونها فـــي الكتابة 
والقراءة.

كما تم تسليم الجائزة للفائزين في الدورة 
تخصيصهـــا  تـــم  والتـــي  عشـــرة،  الثانيـــة 
الـــذكاء  باســـتخدام  المتعلقـــة  للمبـــادرات 
التعلـــم  اســـتمرار  لتعزيـــز  االصطناعـــي 

وجودته، وهما:
فنلندا، مـــن خال منصة التعليم التعاوني 
تحليـــات  مركـــز  طورهـــا  التـــي   )ViLLE(
التعلم بجامعة توركو بفنلندا، والتي تقدم 
مجموعـــة متخصصـــة مـــن التماريـــن بناء 
على أداء الطاب، وتوفر للمعلمين تقارير 

مفصلة عن تقدم طلبتهم.
)طالـــب  مخطـــط  خـــال  مـــن  الصيـــن، 
جامعي لكل قرية( الذي يســـتخدم الذكاء 
االصطناعي لتزويد المتعلمين من المناطق 
الريفيـــة والنائيـــة بفرص تعليميـــة جيدة. 
وتـــم خال الحفـــل كذلك تســـليم الجائزة 
للفائزين في الدورة الحالية الثالثة عشرة، 
والتـــي تم تخصيصها للمبـــادرات المتعلقة 
باســـتخدام التكنولوجيـــا من أجـــل توفير 
نظم تعلم شاملة وقادرة على الصمود في 

وجه األزمات، وهما:
أجـــل  مـــن  )مبـــادرات  خـــال  مـــن  الهنـــد، 
المقـــدم  للجميـــع(  تعليـــم شـــامل متوافـــر 
مـــن المعهد المركـــزي لتكنولوجيـــا التعليم 
التابـــع للمجلس الوطني للبحوث التربوية 

والتدريب.
تنزانيا، من خال مشروع )أوبونجو: أكبر 
فصل دراســـي رقمي فـــي إفريقيا( المقدم 

من مؤسسة أوبونجو.
بعدها قام كل فائز بالجائزة بتقديم عرض 
موجـــز عـــن مبادراتـــه. ثـــم أهـــدى الوزيـــر 

هدية تذكارية للمديرة العامة لليونسكو.

المنامة - بنا

جائزة اليونسكو - الملك حمد تكرم المبادرات الرائدة
إقامة حفل التسليم تحت رعاية جاللة الملك المعظم... وزير “التربية”:

تسليم الجائزة للهند تسليم الجائزة للصين

تسليم الجائزة إلسبانيا فرحة الفائزين الفائزون بجائزة اليونسكو - الملك حمد
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شراعان لألمل... إلى علي وروان
ــاء الـــخـــمـــيـــس بــحــصــد  تـــشـــرفـــت مــــســ
لإلذاعة  الخليج  مهرجان  في  جائزتين 
تقرير  الذهبي عن  الشراع  والتلفزيون، 
الفيديو “القلب.. عصا بيضاء”، والشراع 
يحتفلون  “الــمــســيــحــيــون  عــن  الــفــضــي 
هــذان  وأهـــدي  البحرين”،  فــي  بالميالد 
لألمل  وروان، شراعاي  لعلي  الشراعان 

كلما ماج بي بحر اليأس.
قلبي  مــن  قريبان  الــفــائــزان  التقريران 
وأعتز بهما جًدا؛ ألنهما يحمالن الرسالة 
المسؤولية  والوطنية وحس  اإلنسانية 
االجتماعية، كل هذه األفكار التي يجب 
وهو  عينه  نصب  اإلعــالمــي  يضعها  أن 

يعمل على قصصه الصحافية.
حب  قصة  يــروي  بيضاء،  عصا  القلب 
السّباع  زهـــراء  الكفيفة  جمعت  رائــعــة 
بدر، حتى  الفنان علي  بفارس أحالمها 
كل  متحدين  بــالــزواج  الحب  هــذا  كلل 

إعـــاقـــات الــمــجــتــمــع الــفــكــريــة. أمـــا عن 
تقرير  فهو  البحرين،  في  المسيحيين 
التي  والــســالم  التعايش  روح  يعكس 
الــغــالــيــة  مملكتنا  ســمــاء  فـــي  تـــرفـــرف 
متجذرة  أصيلة  روح  وهــي  البحرين، 

في وطننا قيادة وشعبا.
ــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة اإلعــالمــيــة  ومـ
هـــذه  عـــلـــى  ــوء  ــضــ ــ ال تــســلــيــط  وددت 
تقنيات  ألن  بــالــفــيــديــو؛  الــمــمــارســات 
المشاعر  ــادرة عــلــى عــكــس  قــ الــفــيــديــو 
ــنــاس وأجـــواء  الــصــادقــة فــي عــيــون ال
ــي تــحــيــط  ــ ــتـ ــ الــــرهــــبــــة والــــــصــــــدق الـ

بالممارسات الدينية.
وتسليط الضوء على هذه الممارسات، 
ــان، تحفه  ــ يــحــمــل وطــنــنــا لــبــر مــن األمـ
ــدة والـــتـــمـــاســـك وقـــبـــول اآلخـــر  ــوحــ ــ ال
واجبة  وطنية  رسالة  وهــي  المختلف، 

علينا كإعالميين.

التي  المجتمع،  مـــرآة  هــو  اإلعـــالم  ألن 
النشغالهم  ــنــاس  ال يـــراه  ال  مــا  تعكس 

وارتباطهم بماديات الحياة وقسوتها.
رســالــتــي لــكــل الــشــبــاب الــعــامــلــيــن في 
الحقيقية  الجائزة  اإلعــالمــي،  المجال 
هـــي صــنــاعــة األثـــــر اإليـــجـــابـــي، بــنــاء 
اإلنسانية  والــمــبــادئ  األفــكــار  وترسيخ 
ــــالص في  والــوطــنــيــة. بــالــشــغــف واإلخـ
الجائزة،  موعد  يحين  وأن  البــد  العمل 

لكنها ليست الهدف أبًدا.
لكل إنسان على هذه المعمورة رسالته، 
بأسمى  ليؤديها  بــهــا،  هللا  خصه  الــتــي 
شكل، وما إن ينتهي من إيصال األمانة 
األرض،  هذه  على  حياته  رحلة  تنتهي 

لتبدأ الرحلة األعظم واألهم..
الرحلة حتى  تنتهي هذه  أال  أسأل هللا 
يد  اإلنسان ومــد  األمــانــة: خدمة  أؤدي 

العون بالطريقة التي أجيدها: اإلعالم.

 حوراء مرهون



Vacancies Available
Bridge Industrial Services CO B.s.c. closed 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17810509  or  HR1@BIS.COM.BH 

BAHRAIN CINEMA CO. B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

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

  SHOVEL OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS)
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.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 

ALTHAMARA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 36221040  or  ESSAMOHALHOUTAIMI@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALASWAD TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17590020  or  atebahrain@yahoo.com 

UNIVERSAL ALUMINIUM CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17620881  or  hrd@arcal.biz 

DINESH DEVJI &SONS JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17277050  or  DINESHDEVJI@YAHOO.COM 

FUTURE AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17879733  or  futureac@gmail.com 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39664667  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

SEA STAR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33919000  or  ALNOOR9191@GMAIL.COM 

ALQATTAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39461102  or  JABERALI_AL_QATTAN@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

TAMIL NADU  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17277521  or  ALSARRJ@BATELCO.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 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALSAFAH GRILLS & PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17689777  or  NAJEEBI@HOTMAIL.COM 

Kooch flowers gifts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34130060  or  KUWAITAN64@YAHOO.COM 

A. A. K CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  aak5862@yahoo.com 

Al Dana Capital Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17229100  or  HASS303@HOTMAIL.COM 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SITE INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

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

  FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AL SARHANI FOR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

JAMAL SHOWAITER SWEETS FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY)
 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36292224  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

ASEEL CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17465582  or  ALMURRAN.MOHAMED@GMAIL.COM 

ALMOEEN CAFETERIA . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17640904  or  RAALAALI@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

BLUE LINE UTOMATICA MARKETING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33735522  or  EUROPEVEND@GMAIL.COM 

Zahrat almahooz cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33439999  or  Taisser77@Gmail.com 

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

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  info@albarakabh.com 

ALSEEF JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17226040  or  PARESH4REAL@YAHOO.COM 

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 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

MACHINSER STAR SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  S-AL-ZAYED@HOTMAIL.COM 

ALSAYYAD FISH CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

SHAY MADHBOOT CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33665947  or  ALNAHEA.BOUTIQUE@GMAIL.COM 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

AL BESAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39861400  or  AL-BESAT@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  varghese@dadabhaiconstruction.com 

EBRAHIM KHALIL EBRAHIM KHAIRI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Deal garage 
has a vacancy for the occupation of
  VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17230101  or  CEO@EATCORP.COM 

NOR ALTABAANA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163  or  HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

RITA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39426267  or  RITACACHIN@YAHOO.COM 

DAR ALMAMLAKAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  HASSAN-4123@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

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

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

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

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 

AL AALI GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM 

AL HINDAM GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

BANSRIAN FRUITS AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33404260  or  MOHSEANABALI70@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MEDICAL LABORATORY)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ZENAT LYN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17764909  or  ASKARALI0502013@GMAIL.COM 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact
 17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

ELIAS STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  AL_MATOOQ@HOTMAIL.COM 

ALKHATOON FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA_ADEL@HOTMAIL.COM 

B2B TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 0  or  NAVEEDTANOLI94@GMAIL.COM 

MARAMI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39404411  or  malbaharna@gmail.com 

FRESH CUTS GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 17596593  or  S.KADHEM@GMAIL.COM 

EXCEED IT SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17382000  or  hr@exceedgulf.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

CHOCOLATE AND CO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17491350  or  choc.and.co@gmail.com 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@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 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

SUPER GATE MAINTENANCE  AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36006364  or  HU33SSAIN@YAHOO.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MAITHAM ELECTRICAL CONTRACTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39007929  or  JEGATHISHBAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

DOME CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  jalaskari13@gmail.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 33858115  or  NADIA94BH@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

ALMOND CAKES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33239096  or  ALMOND_BH@OUTLOOK.COM 

BUSAITEEN HORSE RIDING SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33436066  or  NATIONALELEVATORS.BH@GMAIL.COM 

Amo abu rageb cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  N0O0RA.89@HOTMAIL.COM 

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM   
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RED CAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of
  PAINTER

 suitably qualified applicants can contact
 17162977  or  plazaa.auto@gmail.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  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

  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

  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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@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 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17007672  or  WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

HASAN AHMED ALI SALMAN(MASOOD/7725) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

ROCHELE SALE - TRADE OF FOOD & BEVERAGES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 39246644  or  SHERINSSD@YAHOO.COM 

ROCHELE SALE - TRADE OF FOOD & BEVERAGES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 39246644  or  SHERINSSD@YAHOO.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 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33162922  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

TANWEER ALAKER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

BETTER LIFE HAIR DRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  007ALMAHRIN@GMAIL.C0M 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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 

GOLDEN FLEX INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38281832  or  FAISALXBUSINESS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 34237725  or  HHAB65009@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Yathreb gate trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 36663188  or  YATHRIB.GATE@GMAIL.COM 

Leader Asia Construction and real estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39836061  or  LEADERASIA110@GMAIL.COM 

SOLAS TECHNICAL AND TRADERS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17466859  or  GSHETTY@SOLASMARINE.COM 

TRENDFULL Cafes and Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 77779614  or  RAEF@TRENDFULL.NET 

MUHAMMAD AMIN ELECTRONIC REPAIRS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36820910  or  zeeshan.ibrahim1971@gmail.co 

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

  MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

NEW GULF ROSE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

CHAUDHRY CARGO HANDLING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37137275  or  TARIQ4SEASONS@YAHOO.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.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 

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

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

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.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 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.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 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17414142  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

SAYED ABDULLA AHMED ALAWI ALI/ DAR ALHUSSAIN - 14635 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17456276  or  SAYEDABDULLA999@GMAIL.COM 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

EYE LINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

TONSE TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33186786  or  ADMIN@TONSETECH.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220061  or  LUBINA@FAKHRO.COM 

ROSTER MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33391968  or  ROSTER12296@GMAIL.COM 

ABU KAMAL AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572848  or  a.hafeez45@yahoo.com 

SAYED ABDULLA AHMED ALAWI ALI/ DAR ALHUSSAIN - 14635 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17456276  or  SAYEDABDULLA999@GMAIL.COM 

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

  NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Dar Al Raha Foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39626699  or  DARALRAHA.BH@GMAIL.COM 

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 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33567639  or  MD.AFSAR.7639@GMAIL.COM 

HASAN ABDULRASOOL HASAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33126843  or  ALWAHAJ4@GMAIL.COM 

ALWASEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34149478 

SILVER DRESS TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17333696  or  EBRAHIM-DHAIF@HOTMAIL.COM

Ivy Chocolates AND FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contact
 39977970  or  INFO@IVYBAHRAIN.COM 

RAOUF CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17784497  or  raouf@BATELCO.COM.BH 

ALSEEF TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17322427  or  Fbuali@hotmail.com 

THESUPREME BAKE HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE)
 suitably qualified applicants can contact

 17611330  or  SATHEESH@IBSGROUPBH.COM 

M K & M A SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36175823  or  MURADBH90@GMAIL.COM 

KOHINOOR MOTOR VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33869820  or  HA420145@GMAIL.COM 

Gullzameen cold store 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 34452076  or  FAISALSAKHI76@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SUFYAN KHAN MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37132645  or  SUFYANMAHER842@GMAIL.COM 

BUNAYEF SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17458646  or  OMMNAYEF.REST@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

M K & M A SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36175823  or  MURADBH90@GMAIL.COM 

Izhiman Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39402991  or  NAZERIZHIMAN@GMAIL.COM 

ALSHAMALEYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33444662  or  hzz88@hotmail.com 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17672220  or  mahmoodbali@hotmail.com 

ALSHAMALEYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  COLLECTOR(DEBTS)
 suitably qualified applicants can contact

 33444662  or  hzz88@hotmail.com 

IT MAGIC TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17004617  or  IT.MAGICTECH@GMAIL.COM 

ABUMOHAMMED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33574737  or  almajaheem@gmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

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 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

ASHRAFS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17211211  or  aqeel@almoayyed.com.bh 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com 

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

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 
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طهران - وكاالت:  إيران أمس الجمعة إن  «
اتهامات وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير 

البيد لها بتدبير مؤامرة إليذاء إسرائيليين 
في إسطنبول “سخيفة” وتهدف إلى اإلضرار 

بالعالقات اإليرانية التركية. وفي مؤتمر 
صحفي في أنقرة يوم الخميس، وجه البيد 

الشكر لتركيا على المساعدة في إحباط مؤامرة 
إيرانية يشتبه في أنها ضد إسرائيليين في 

إسطنبول، وقال إن الجهود ال تزال جارية. وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 
خطيب زاده في تغريدة للوزارة إن مزاعم البيد 
“السخيفة” كانت “سيناريو معد سلفا لتدمير 
العالقات بين البلدين المسلمين”، في إشارة 
إلى تركيا وإيران. وأوقف ثمانية أشخاص عدد 

منهم إيرانيون األسبوع الماضي في اسطنبول 
لالشتباه بتحضيرهم هجمات ضّد مواطنين 

إسرائيليين. وأشارت وكالة األنباء التركية 
“إخالص” في وقت سابق الخميس إلى أّن 

األشخاص الثمانية الذين أوقفتهم الشرطة 
واالستخبارات الوطنية التركية يعملون 
لحساب االستخبارات اإليرانية. وأضافت 

الوكالة أنّه تّم ضبط أسلحة خالل عمليات 
تفتيش ُنّفذت في منطقة بيوغلو وسط 

اسطنبول في 17 يونيو.

إيران تتنصل من مخططات الستهداف إسرائيليين في تركيا

حذر من مخاطر تراجع الدور الروسي في سوريا وتحدث عن إيران

عاهل األردن: العمل جار لتشكيل “ناتو عربي” لحماية المنطقة
أكد العاهل األردني، الملك عبدهللا 
ــار مــن أجــل  ــثــانــي، أن الــعــمــل جـ ال
دول  مجموعة  مــن  جبهة  تشكيل 
إلى  الفتًا  المنطقة،  لحماية  عربية 
أن بالده ستكون من أوائل الدول 
خاص  “نــاتــو”  تشكيل  تدعم  التي 
“يتم  أن  عــلــى  ــط،  ــ األوسـ بــالــشــرق 
الــتــي لديها نفس  الـــدول  ــك مــع  ذل

التفكير”.
شبكة  مــع  مقابلة  فــي  أضـــاف  كما 
“سي إن بي سي” األميركية ُنشرت 
أمس الجمعة، أن زيارته إلى مصر 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  وزيــــارة 
أمن  بحث  إلــى  تهدف  األردن  إلــى 

المنطقة ومساعدة بعضنا البعض.
الثاني  وحول إيران، قال عبد هللا 
الــحــرب، ال أحد  إنــه “ال أحــد يريد 
يريد الصراع”، مضيفا أنه “يبقى أن 
نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق 
يكون  رؤيـــة  نحو  العمل  ــط  األوسـ

فيها االزدهار هو اسم اللعبة”.
ــن أن  ــذر الــعــاهــل األردنــــــي مـ ــ وحـ
تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد 
ــًا إلـــى أن  الــمــخــاطــر األمــنــيــة، الفــت
تنظيم داعش عاد للظهور مجددًا.

كــمــا نــبــه الــمــلــك األردنـــــي إلـــى أن 
سوريا  فــي  الشيعية  الميليشيات 
السالح  تهريب  عمليات  من  زادت 
ولفت  ــحــدود.  ال عبر  والــمــخــدرات 
الوجود  إلــى  “تنظر  عمان  أن  إلــى 

السورية  األراضــــي  على  الــروســي 
كان مصدر  إيجابي، حيث  كعنصر 
استقرار خالل السنوات الماضية”. 
وتابع قائال “من وجهة نظر أردنية، 
الــروســي عامل  الــوجــود  لقد شكل 

تهدئة.
أما عن الصراع الروسي األوكراني، 
أنه بعيد  الرغم من  أنه على  فــرأى 
أن  إال  األردن،  عــن  الــشــيء  بعض 
استمراره يزيد من عدم االستقرار 
بتبادل  يتعلق  فيما  السيما  عامة 

السلع”.

لكنه اعتبر أن “األثر اإليجابي لتلك 
التحديات، هو الدفع نحو التحاور 
الحلول  العربية إليجاد  الدول  بين 

كما تفعل مختلف الدول اآلن”.
المشاريع  إلــى أن  إلــى ذلــك، أشــار 
اإلقــلــيــمــيــة بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، 
أضاف  لكنه  للجميع،  الفرص  توفر 
الــــدول تــواجــه  “إذا كــانــت إحـــدى 
تلك  ذلك سيعّطل  فإن  التحديات، 
الــمــشــاريــع”. وأعـــرب عــن أمــلــه بأن 
يظهر خالل هذا العام توجه جديد 
في المنطقة، نحو التواصل والعمل 

المشترك.
يشار إلى أن الملك عبد هللا الثاني 

كان زار أمس األول اإلمارات.
فيما زار ولي العهد السعودي عمان 
العاهل  التقى  حيث  يومين،  قبل 
األردنـــــــي، ضــمــن جـــولـــة إقــلــيــمــيــة 

شملت مصر وتركيا أيضًا.
ــان الـــعـــديـــد من  ــرفـ ــطـ  ونـــاقـــش الـ
الملفات اإلقليمية، من ضمنها إقامة 
مشاريع واتفاقيات مشتركة، تعزز 

التعاون بين األردن والسعودية.

عمان ـ وكاالت

العاهل األردني الملك عبدالله الثاني

تونس ـ وكاالت

كانــت  إرهابيــة  عــن خطــة  تونــس  فــي  األمنيــة  الســلطات  كشــفت 
الداخليــة وجــود  قيــس ســعيد. وأعلنــت وزارة  الرئيــس  تســتهدف 

معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.

ــة  ــدثـ ــحـ ــتـ ــمـ كــــمــــا أوضــــــحــــــت الـ
فضيلة  ــوزارة،  ــ ال باسم  الرسمية 
صحافي،  مــؤتــمــر  فــي  الخليفي 
الــمــعــلــومــات  الــجــمــعــة أن  أمــــس 
تهديدات خطيرة  أظهرت وجود 
عــلــى حــيــاة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وســالمــتــه، مــضــيــفــًا أن أطـــرافـــًا 

داخلية وخارجية متورطة.
ــوزارة  ــ ــادت بـــأن الـ ــ ــك، أفـ ــ إلـــى ذل
هجومًا  الخميس  مساء  أحبطت 
ــهــــدف قــــوات  ــتــ “إرهـــــابـــــيـــــًا” اســ
الشرطة، وأوقفت متطرفًا وصفه 
أمني  أمام مركز  منفرد”،  “ذئب  بـ 

حساس، فيما أصيب رجال أمن. 
رئيس  باعتقال  يتعلق  فيما  أمــا 
ــيـــادي  ــقـ ــــق والـ ــب الـــحـــكـــومـــة األســ
الجبالي،  حمادي  النهضة  بحركة 
بشبهة تبييض أموال، فأكدت أن 
توقيفه جاء بعد تسجيل عمليات 
ــيــة مــريــبــة لــنــاشــطــيــن ضمن  مــال
ــد  ــونـــس” ورصـ ــاء تـ ــمـ جــمــعــيــة “نـ
تتماشى  ال  مهمة  مالية  تدفقات 

مع نشاطها المصّرح به.
أفضت  األبــحــاث  أن  وأوضــحــت 
3 أشــخــاص وحجز  إلـــى إيــقــاف 
حــواســيــب وأجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 

ــد  ــؤّكـ ــات مـــصـــرفـــيـــة تـ ــوفــ ــشــ وكــ
أمــواال  المذكورة  الجمعية  تلقي 
مــن الـــخـــارج، الفــتــة إلـــى أنـــه تــّم 
التحقيق مع عدد من الشخصيات 
مـــن ضــمــنــهــا صــاحــب مــســؤولــيــة 

سياسية سابقًا.

المخطط  هــذا  عن  الكشف  يأتي 
بينما تعيش البالد أزمة اقتصادية 
وسياسية، وسط استنفار من قبل 
خصوم سعيد الذي أطلق معركة 
من  السيما  ودستورية،  قانونية 

حركة النهضة.

السلطات األمنية تعتقل حمادي الجبالي بشبهة تبييض أموال

الداخلية التونسية تحبط مخططًا الستهداف قيس سعيد

الرئيس قيس سعيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

موسكو ـ وكاالت

فالديمير  الــروســي،  الرئيس  أعلن 
“الزيادة  أن  الجمعة،  أمس  بوتين، 
الحادة في التضخم في العالم هي 
نتيجة لعدة سنوات من العمل غير 
السبع  مجموعة  لــدول  المسؤول 
ولــيــس بــســبــب الــعــمــلــيــة الــخــاصــة 

الروسية”.
وقــــال بــوتــيــن خــــالل جــلــســة في 
ــلــس”: “مــن  إطـــار قــمــة “بــريــكــس ب
ــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا،  ــل الـــحـ ــ أجـ
إلى  الدول باستمرار  تسعى بعض 
الحالي  العالمي  الهيكل  استبدال 
لألمم  المركزي  الــدور  على  القائم 
القائم  النظام  من  بنوع  المتحدة 
ــقــواعــد، مــا هــي الــقــواعــد،  عــلــى ال

ومن اخترعها غير واضح”.
ــن أن  ــيــ ــ ــوت ــ ب وأضــــــــــاف 

“مــــــحــــــاوالت تــقــيــيــد 
ــور الـــــــــدول غــيــر  ــطــ ــ ت
ــدة لــلــعــيــش  ــعـ ــتـ ــمـــسـ الـ

ــد الـــتـــي اخــتــرعــهــا  ــواعـ ــقـ بـــهـــذه الـ
المتهور  واالستخدام  مــا،  شخص 
المشروعة،  غير  العقوبات  ألدوات 
ــــى عـــواقـــب جــائــحــة  بـــاإلضـــافـــة إل
فــقــط  أدت  كـــــورونـــــا،  فــــيــــروس 
االقتصاد  فــي  األزمـــة  تفاقم  ــى  إل
ــار إلــى أن “الــغــرب  الــعــالــمــي”. وأشـ
مصطنع  بشكل  هيستيريا  يخلق 
بشأن الموقف من تسليم الحبوب 
األوكرانية، وروسيا ال تمنع تصدير 
إلى  االنتباه  الفــتــًا  الحبوب،  هــذه 
نقل  لضمان  مستعدة  روســيــا  أن 
عوائق،  دون  األوكرانية  الحبوب 
بما  بــنــاء  غير  كييف  مــوقــف  لكن 

فيه الكفاية”.
روسيا  في  “الحصاد  أن  وتابع 
سيكون جيدا وأنها ستكون 
قــــــادرة عــلــى تــوفــيــر 50 
مليون طن من الحبوب 

لألسواق العالمية”.

بوتين يوضح سبب التضخم العالمي
لندن ـ أ ف ب

ــتـــزيـــد الــضــغــط  ــائـــج سـ ــتـ فــــي نـ
الحاكم،  المحافظ  الحزب  على 
البريطاني  الــوزراء  رئيس  ُمِني 
ــه  ــزبـ ــســــون وحـ ــ ــون ــــس جــ ــوريـ ــ بـ
بـــهـــزيـــمـــتـــيـــن ســـاحـــقـــتـــيـــن فــي 
االنـــتـــخـــابـــات الـــفـــرعـــيـــة أمـــس 
الــجــمــعــة، خــصــوصــا فـــي دائـــرة 
ــوب غـــرب  ــنـ انــتــخــابــيــة فــــي جـ
إنكلترا، حيث خسر المحافظون 
وهي  تيفرتن،  آنــد  هونيتن  في 
دائرة انتخابية في جنوب غرب 
ويكفيلد  فــي  وكــذلــك  إنــكــلــتــرا، 

)شمال(.
عبر  عــامــًا(   58( جونسون  أن  إال 
ــه يــرفــض  ــ ــق أنـ ــابـ ــت سـ ــ فــــي وقـ
االستقالة، حتى في حال الفشل، 

مؤكدا “أنا متفائل”.
وال يبدو الوضع مواتيا 
جــونــســون،  لحكومة 
نـــســـبـــة  بــــلــــغــــت  إذ 

منذ  مــســتــويــات  أعــلــى  التضخم 
بالمئة   9 من  أكثر   - عاما  أربعين 
التحركات  مــن  مــزيــدا  يثير  مــا   -
بينما فشلت مؤخرا  االجتماعية، 
لترحيل  للجدل  مثيرة  محاولة 

مهاجرين إلى رواندا.
ــأتــي كــل ذلـــك بــعــد أشــهــر من  وي
الذي  الحفالت  فضيحة  مسلسل 
ــرى  أضــيــفــت إلـــيـــه فــضــيــحــة أخـ
وتتعلق  غــيــت”  “كـــــاري  ســمــيــت 
من  مفترضة  متكررة  بمحاوالت 
على  للحصول  جونسون؛  جانب 
لزوجته  األجــر  مدفوعة  وظائف 
ــق أعلن  ــت الحـ ــي وقـ كــــاري. وفـ
ــيــس حـــزب الــمــحــافــظــيــن في  رئ
أمس  دودن  أوليفر  بريطانيا 
اســتــقــالــتــه على  الــجــمــعــة 
خلفية نتائج االنتخابات 
“سيئة  اعتبرها  التي 

جدا”.

هزيمة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني

أميركا.. المحكمة العليا تلغي 
الحق الدستوري في اإلجهاض

أصدرت المحكمة األمريكية العليا أمس 
الدستوري  الحق  بإلغاء  قـــرارا  الجمعة 
فــي اإلجــهــاض. ويــأتــي هــذا الــقــرار رغم 
ــمــاضــي  ــرات حـــاشـــدة الــشــهــر ال ــاهـ ــظـ مـ
لــمــؤيــدي اإلجــهــاض فــي مختلف أرجــاء 
أطلق  ما  مستهل  في  المتحدة  الواليات 

عليه المنظمون “صيف الغضب”.
المتحدة  الواليات  عادت  القرار،  وبهذا   
 1973 قبل  ساريا  كان  الــذي  الوضع  إلى 
عندما كانت كل والية حرة في أن تسمح 

باإلجهاض أو أن تحظره.

واشنطن ـ أ ف ب

جنيف ـ أ ف ب

قــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم مــفــوضــة األمــم 
أمس  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
أن  إلـــى  خلصت  المفوضية  إن  الجمعة 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبــو 
القوات  بنيران  11 مايو  ُقتلت في  عاقلة 

االسرائيلية.
ــا شــمــدســانــي فـــي مؤتمر  وقـــالـــت رافــيــن
المعلومات  “جميع  جنيف  فــي  صحافي 
التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش 
 - الفلسطيني  العام  والنائب  اإلسرائيلي 
أبو  التي قتلت  الطلقات  تؤكد حقيقة أن 
الصمودي  علي  زميلها  وجــرحــت  عاقلة 
ــن اإلســرائــيــلــيــة  ــوات األمــ ــدرت عــن قــ صــ

ــادرة عن  ولــيــســت طــلــقــات عــشــوائــيــة صــ
فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات 

اإلسرائيلية في البداية”.
ــــم نــعــثــر على  وأوضـــحـــت شــمــدســانــي “ل
مسلحين  قــيــام  إلــى  تشير  معلومات  أي 
ــأي نـــشـــاط بـــالـــقـــرب من  ــ فــلــســطــيــنــيــيــن ب
المقلق  “مـــن  أن  مضيفة  الــصــحــافــيــيــن”، 
تفتح  لم  اإلسرائيلية  السلطات  أن  للغاية 

تحقيقا قضائيا”.
تــرتــدي سترة  عاقلة  أبــو  وكــانــت شيرين 
كلمة  عليها  مكتوب  الرصاص  من  واقية 
أصيبت  عندما  واقية  وخــوذة  “صحافة” 

برصاصة أسفل خوذتها.

األمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

موسكو ـ وكاالت

في تغيير للنغمة الروسية السابقة التي حذرت 
ــيــا إلـــى تــحــالــفــات غربية،  مــن انــضــمــام أوكــران
منح  األوروبية  الدول  قرار  أن  الكرملين  اعتبر 
أوكــرانــيــا ومــولــدوفــا وضـــع الــمــرّشــح لعضوية 

االتحاد األوروبي “شأن داخلي”.
ــاســم الــكــرمــلــيــن، ديــمــتــري  ــال الــمــتــحــدث ب ــ وق
بيسكوف، أمس الجمعة، “تعليقًا على تصويت 
داخلي”،  أوروبــي  شأن  “هــذا  أمس  األوروبيين 
أال  المهم  “من  أنه  إلى  عينه  الوقت  مشيرًا في 

أو  لموسكو  مــشــاكــل  اإلجـــــراءات  هـــذه  تحمل 
لعالقات تلك الدول مع بالده”.

ــؤدي ذلـــك إلـــى تــدهــور  ــ كـــذلـــك، أمـــل فـــي أال ي
التي وصلت  بين موسكو وبروكسل،  العالقات 
بالفعل إلى مستوى منخفض جدًا، “إلى حّد أنه 

بات من الصعب للغاية زيادة تدهورها”.
مولدوفا  بنية  بيسكوف  ندد  أخــرى  ناحية  من 
ــيــيــن  ــة أكــثــر مــن األوروب ــيـ ــأن “تــصــبــح أوروبـ بـ

أنفسهم”.

الكرملين: ترشيح كييف لـ”األوروبي” شأن داخلي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تعاطـــي المخـــدرات والمؤثرات العقلية واالتجـــار بها، من أخطـــر الجرائم التي 
تعانـــي منها مختلـــف المجتمعات، وعلى الرغم من تطور وســـائل المكافحة مع 
تطور الزمن وتقدم أساليب التصدي بشراسة لهذه اآلفة المدمرة للمجتمعات، إال 
أن خطرها ال يمكن االستهانة به، وهي نقطة جوهرية أكد عليها وزير الداخلية 
الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، يوم األربعاء الماضي في 
االحتفال بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإطالق النسخة الثانية 
مـــن الخطـــة الوطنية لمكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقليـــة. وكعادته دوما، 
يخـــرج علينا وزير الداخليـــة بمبادرات خالقة تعكس فكرا بطابع اســـتراتيجي 
ورؤيـــة واضحـــة للمتغيرات والتحديات األمنية المتســـارعة مـــن خالل الدعوة 
لممارسة فاعلة للمسؤوليات المجتمعية، إذ أشار إلى العمل على إطالق مبادرة 
تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات، تضم كل أطياف المجتمع وفعالياته، وهو 
أمر يســـتحق أن نســـجل تقديرنا لـــه، خصوصا أن مكافحة المخـــدرات تتجاوز 
مســـؤولياتها الجهـــات األمنية ليصبح المجتمع بكامله مســـؤوال، من خالل هذه 
الطبيعة التفاعلية التي يمكن أن تكون عليها هذه المبادرة التي نستبشـــر منها 
خيرا، في مواجهة هذه الحرب الشرســـة، التي تســـتلزم بالتأكيد مشاركة أفراد 

ومؤسسات المجتمع في تحمل المسؤولية المجتمعية. 
ونحـــن وللـــه الحمد في مملكـــة البحرين نجد واضًحا دور مؤسســـات المجتمع 

المدنـــي وكذلـــك األفراد من باحثيـــن واختصاصيين اجتماعييـــن ولجان عمل 
تركـــز بشـــكل دائم، ليس على التوعية ونشـــرها فحســـب، بل علـــى دعم جهود 
الدولـــة فـــي المكافحـــة، لذلـــك فإننا مطمئنـــون تماًما إلـــى أن األجهـــزة األمنية 
المعنيـــة تقـــوم بدورهـــا علـــى أكمل وجـــه وفي أصعـــب الظروف وتقـــوم فرق 
المكافحة بعمل ضخم يســـتحقون عليه الشـــكر بمتابعتهم أحدث المستجدات 
فـــي هـــذا المجـــال، إال أننا نعتقـــد أنه مازالـــت هناك حاجـــة للوصـــول إلى أكبر 
شـــريحة فـــي المجتمـــع من مواطنيـــن ومقيميـــن لتكثيـــف التوعية، بـــدًءا من 
األسرة وانتهاًء بدور كل فرد في المجتمع. وفي ظني، فإن النسخة األولى من 
الخطـــة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تم اطالقها عام 2015 آتت ثمارها، 
وكذلك ستنجح هذه النسخة ألن كل األطراف مؤمنة بدورها الوطني لحماية 

بالدنا من هذا الخطر.
فتحية شـــكر وتقديـــر لمعالي وزير الداخليـــة رئيس اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
المخدرات على توجيهاته ومتابعته كل التفاصيل ســـواء فيما يتعلق بعمليات 
مكافحـــة المخـــدرات أو التوعيـــة بأخطارها، وكذلك فإن التحيـــة واجبة إلدارة 
مكافحـــة المخدرات وكل األجهزة األمنية المتعاونـــة لحماية المجتمع من هذه 
اآلفـــة الخطيرة، والشـــكر موصول كذلك لكل مواطن ومقيم يدرك مســـؤوليته 

الكبيرة في صيانة بالدنا من كل خطر.

عادل المرزوق

مكافحة المخدرات.. والمبادرة التفاعلية

رغـــم مـــرور نحـــو ربع قرن علـــى إحالل مصطلـــح “ذوي االحتياجـــات الخاصة” 
محل مصطلح “المعوقين” تقديرًا لما تتحلى به كثرة منهم من ملكات إبداعية 
في النبوغ والموهبة في مجاالت شـــتى، إال أن كال المصطلحين - في تقديري 
- إشـــكاليان، فالثانـــي ال يـــكاد يختلف عـــن األول في داللته علـــى الخصوصية، 
علمـــًا أن عطـــاء جمهرة منهم يعتمد على جهودهـــم الذاتية المتواضعة، رغم ما 
تنجزه من إبداعات واختراعات علمية تفوق في كثير من األحيان “األســـوياء” 
ودون أن يتلقوا سوى أدنى القليل من التشجيع والدعم من المؤسسات العامة 
في مجتمعاتنا العربية، دع عنك المؤسسات الخاصة، بل ليس سرًا القول إنهم 
فـــي مجتمعاتنـــا العربية األكثـــر عرضًة لضـــروب التمييز المعروفـــة التي تطال 

“األسوياء”. 
خـــذ مثـــالً نابغة العرب فـــي تاريخنا الحديث طه حســـين )1889 - 1973( فلوال 
ثمـــة مصادفات ُهيئت لـــه تضافرت مع إرادته الفوالذيـــة التي ال تعرف القنوط 
لما تبوأ تلك المكانة السامقة في سوح األدب واللغة، حتى وصلت إلى توزيره 
وزارة مهمـــة حساســـة )التربية والتعليم(، هو الذي كـــم عانى من صنوف الظلم 

والتهميش في عصره من ِقبل مجايليه، وتفجير المعارك الهامشية تلو المعارك 
ضـــده؛ إلشـــغاله عن رســـالته العلمية التي نذر نفســـه وحياته لهـــا من أجل رقي 
شـــعبه وأمتـــه، وليس من قبيـــل الصدفة أن صـــّدر كتابه الرائع “مـــع أبي العالء 
المعـــري في ســـجنه” بهذا اإلهـــداء: “إلى الذيـــن ال يعملون ويؤذي نفوســـهم أن 
يعمل الناس” ليصفع به المصابين من “األســـوياء” بداء الغيرة والغرور ومركب 
النقص من منافسة اآلخرين لعظمتهم األحادية ونجوميتهم، ولو كانوا عباقرة 

من “ذوي االحتياجات الخاصة” بدالً من أن يفرحوا بمواهبهم المتميزة.
 ومع أن طه حســـين المثال األبرز في عالمنا العربي في اجتراح معجزة تحدي 
“اإلعاقة” إال أن ثمة نماذج عديدة مشرفة - بدرجات متفاوتة - في كل مجتمع 
عربـــي خســـرتهم أوطانهم؛ لغيـــاب البيئة الحاضنـــة لكفاءاتهـــم وتنميتها، ولئن 
كانت أعداد منهم تحظى بالرعاية في مجتمعنا - أيًا تكن درجتها - فإن نماذج 
غيـــر قليلـــة ما برحت تعمل بصمت وبحاجة إلى اهتمـــام أكبر. من هذه النماذج 
التـــي ُقيـــض لـــي معرفتها عـــن قرب الصديق ياســـر أميـــر رجب المشـــرف على 

“مجلس أمير بن رجب الثقافي”. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

وزارة اإلسكان.. وذوو “االحتياجات الخاصة”

شارع سعيد الحمد
نتطـــرق فـــي حديثنا اليـــوم لصفـــوف القيـــادات الثانيـــة والثالثة، 
كالـــوكالء والمســـاعدين والمدراء العامين والمـــدراء العاملين في 

مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. 
التعديـــالت في الدوائـــر الحكومية بدأت منذ عام 1920، وال يزال 
نهـــج قيـــادة البـــالد فـــي هـــذا الخصـــوص متواصال وســـوف يظل 
مســـتمرا لغاية تحقيق األهداف المرســـومة بـــإذن هللا، فمن الملح 
تغييـــر الوجـــوه والعمـــل على التحديث الشـــامل وتطويـــر اآلليات 

وتغيير نمطية العمل فيه.
وفي هذا الســـبيل البد من االلتفات لبعـــض القيادات التي وصلت 
لمرحلـــة الجمـــود، مـــا ســـاعد في توســـيع مســـاحة التراخي وعدم 
االكتـــراث بالمســـؤولية، وبالتالـــي نتـــج عـــن ذلـــك تعطـــل مصالح 

الشعب ومعامالتهم.
لهـــذا آن األوان إلعـــادة النظـــر في أمثال أولئك المســـؤولين الذين 
غيـــر صالحيـــن  وأمســـوا  وأصبحـــوا  قدراتهـــم  تدريجيـــا  فقـــدوا 
لالستمرار في مواقعهم، فاستبدالهم بقيادات واعدة من الكفاءات 

السبيل األفضل كي يلمس المواطن إنجازات تتماشى مع المرحلة 
الحالية وتنعكس آثارها اإليجابية على حياة المواطن.

الصورة الثانية

نعـــزي أنفســـنا في رحيـــل زميلنـــا اإلعالمـــي الكبير ســـعيد الحمد، 
فالمرحوم تربطني معه زمالة قديمة منذ أكثر من 40 عاما، وقتها 
كنت أعـــد البرنامج اإلذاعي الصباحي نافذة على العالم الذي كان 
يـــذاع عبـــر أثيـــر إذاعـــة البحريـــن، وكان البرنامج مـــن تقديمه مع 

األخت فتحية عبدهللا، وإخراج المرحوم كمال بوكمال.
أيضـــا عملـــت معه كصحافـــي في مجلة صدى األســـبوع لفترة من 
الزمـــن، وكان وقتهـــا يرأس تحريرها. أمانة تعلمت من هذه القامة 
اإلعالمية الوطنية الكثير في المجال اإلعالمي والصحافي، رحم 
هللا “بوعبدهللا” ونأمل تسمية أحد شوارع البحرين باسمه تخليدا 
وعرفانـــا لـــدوره الوطنـــي المخلـــص فـــي مجـــال عملـــه. وعســـاكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

مفاوضات فيينا.. ماذا عن الخطة “B”؟ )2(
هناك تقارير غربية تتحدث عن االنتقال أميركيًا إلى الخطة “B”، وهي خطة ُكثر 
الحديث عنها منذ عام مضى، وجاء الحديث في معظمه كرسائل تحذير مبطنة 
للجانب اإليراني، األمر هنا ال يتعلق بوجود خطة بديلة في حال فشل سيناريو 
التفاوض ألن هذا يعد مســـألة بديهية في التخطيط االســـتراتيجي لقوة عظمى 
مثل الواليات المتحدة، لذلك فإن النقاش ال يتعلق بوجود الخطة من عدمه، بل 
يفتـــرض أن يتمحـــور حول طبيعتها وفرص نجاحها في ضوء التجارب الحالية 

والسابقة.
التسريبات اإلعالمية، وكذلك تحليل المعطيات، يشيران إلى أن الخطة البديلة 
تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العقوبات المفروضة على إيران، وهذه المسألة 
األكثـــر احتياجـــًا لنقاش واقعي، ألن ما فعلته إيران طيلة الســـنوات الماضية تم 
فـــي ظـــل مظلة العقوبات، والتي لم تردع طهران عن “عســـكرة” قدراتها الذاتية 
بغـــض النظـــر عن حدود هذه القـــدرات، حتى أن البعض يـــرى أن هناك حالة من 
التعايـــش بينهـــا وبيـــن العقوبـــات المفروضة عليهـــا منذ عـــام 2006، فيما يعتقد 
آخرون أن النظام اإليراني ال يريد في حقيقة األمر إنهاء هذه العقوبات بشـــكل 
تام ســـواء ألن هذه العقوبات خلقت شـــبكات مصالح عميقة لن يرحب أطرافها 
بأيـــة إجـــراءات تحرمهـــم مـــن أرباحهـــم الضخمـــة التي تنمـــو في ظـــل عمليات 
التحايل على العقوبات مثل تهريب النفط ومشـــتقاته وغير ذلك، أو ألن النظام 
اعتاد العيش وســـط ظـــروف العقوبات التـــي توفر له مبررات مجانية يســـوقها 

للشعب اإليراني في سياق تبرير الظروف المعيشية والحياتية المتدهورة.
الســـفير اإلســـرائيلي لـــدى األمـــم المتحدة جلعـــاد اردان تحدث مـــن قبل عن أن 
التقديـــر الخـــاص بعودة إيران لالتفاق النووي الموقع عام 2015 تراجع من نحو 
80 % إلى 30 %، وفي ظل األوضاع الراهنة وبعد مرور فترة ليست قليلة، فإن 
الثالثيـــن بالمئة قد تالشـــت تقريبًا، وأصبح توقع إحيـــاء االتفاق النووي بمنزلة 

تقدير ال يمكن استبعاده، لكن ال تدعمه الوقائع والشواهد.
الرسالة الرئيسية الواردة من الواليات المتحدة هي أنه إذا لم يتم إحياء االتفاق 
النووي، فإن إدارة بايدن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران، وهي رسالة 
ال تخيـــف طهـــران وال ترعـــب نظامها، رغـــم أن العقوبات القائمـــة بالفعل لها آثار 
عميقـــة ال يمكـــن إنكارها على االقتصـــاد اإليراني، لكن مراكمة خبـــرات التعامل 
مع هذه العقوبات واالعتياد عليها أمور تدعم موقف النظام، ولن تدفعه لتغيير 

سلوكه ما لم يحصل على ما يريد. “إيالف”.

سالم الكتبي

مطلوب راقصات خبرة!
فـــي الوقت الـــذي ُيعاني فيه كثيٌر مـــن حملة الدرجات العلميـــة الرفيعة من قلِة 
الدخل، وعدم توافر فرص عمل، ُتفاجئنا إحدى الصحف بإعالن عن حاجة أحد 
الفنادق الشهيرة بدولة عربية لـ 3 راقصات ُيجدن الرقص الشرقي بخبرة براتب 
شـــهري يبُلغ 60 ألف دوالر، شـــريطة أن تكون الُمتقِدمة للوظيفة جميلة، حســـنة 
المظهـــر، تحمـــل مؤهال عاليا، وال يزيد ســـُنها على 35 عاما، مـــع إجادة تامة للغة 

اإلنجليزية.
ولو َقِبلنا شرَط الجمال باعتباره من ُمتطلبات تلك المهنة، فإن الشروط األخرى 
ليـــس لهـــا غرٌض إال اســـتفزاز القارئ، ودفعه للعض على إبهامـــه غيظا! إن إعالنا 
كهـــذا يجعـــُل الكثيريـــن ممن حرصوا علـــى الحصول على أعلى الشـــهادات؛ ظنا 
أنهـــا ســـفينُة الوصول إلى بر األمان يبكون بدال من الدمـــوع دما على أيام العمر 
الُمهـــَدرة فـــي جهـــد ال طائل مـــن ورائـــه إال الفقـــر والحرمان، وشـــدة الجوع بعد 

التخرج! 
إن أمـــة تفيـــض ببـــذخ علـــى راقصـــات يرتديـــن ثيابـــا تكشـــف أكثـــر مما تســـتر، 
ويتمايلـــن بأجســـامهن فتتمايل معهـــن قلوب الغارقين في الملـــذات، في الوقت 
الذي ُتقطر فيه على حملة الدكتوراه وأصحاب االكتشـــافات واألبحاث العلمية، 
لهـــي أمـــٌة في عداد الموتي !قطعا إن مثل هـــذه اإلعالنات تقتُل الطموح، ودافَع 
التفـــوق في نفوس الناشـــئة، إذ يترســـُخ في وجدان الفرد بعـــد قراءة مثل هذه 
اإلعالنات أن َتعَبه وجهده أشـــبه بحرث في ماء، وغرس في قيعان، بعدما صار 
العلُم والتفوق ســـلعة كاســـدة، على عكس حال العبي الكرة والراقصات، الذين 

يتقاضون الماليين بل المليارات !
إن إعالنا كهذا سيجعل الكثيرات - ممن سلكن طريق العلم الوعرة، التي تتطلب 
صبـــرا وجلـــدا، وبعد ذلك يلتحقن بطابور العاطلين - يفكرن في تحويل المســـار 
رغبة في المكســـب الســـريع والشـــهرة الواســـعة! نظرة لحال حاملي الشـــهادات 
تكشـــف أزمـــة حقيقيـــة، إذ إن راتب راقصـــة ممن تنطبق عليها شـــروط اإلعالن 
الســـابق يزيد على راتب أكثر من 500 خريج من خريجي كلية الطب التي ُتعُد 

من كليات القمة، والتي يبذُل الطالب وأسرُته الغالي والنفيس لاللتحاق بها.
إعالن كهذا يتطلُب أن ُنعيَد النظر في مداخيل حملة الشهادات العلمية والنوابغ 
باعتبارهـــم فـــرس رهـــان التقـــدم وليـــس الراقصات ممـــن على شـــاكلة الراقصة 

محاسن الصدف في الفيلم المصري “صاحب الجاللة”!.

sabryelmougy74@gmail.com

صبري الموجي



يخـــوض ممثل كـــرة اليـــد البحرينية 
فريـــق النجمـــة مباراتـــه الثانية اليوم 
الكويـــت  نظيـــره  بمواجهـــة  الســـبت 
الكويتـــي وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 
3.30 مســـاًء ضمـــن الجولـــة الثانيـــة 
مـــن البطولـــة اآلســـيوية لألنديـــة 24 
المقامة في حيـــدر آباد الهندية حتى 

30 يونيو الجاري.
وتعتبـــر مبـــاراة اليـــوم مهمـــة للغايـــة 
إن  حيـــث  النجمـــاوي،  للفريـــق 
تحقيـــق نتيجة الفـــوز يجعله يتصدر 
للـــدور  التأهـــل  ويضمـــن  مجموعتـــه 
الثانـــي مع تبقي له مباراة أخرى أمام 
الوكرة القطري بعدما استهل مشواره 
اإليرانـــي،  كيرمـــان  ميـــس  بعبـــور 
خصوًصـــا أن الفريـــق الكويتـــي الذي 
كســـب لقاءه االفتتاحي أمام الوكرة 

يسعى لألمر نفسه.
لقـــاء مهم وصعـــب للطرفين في ظل 
الحسابات المذكورة وأيًضا لإلمكانات 
الفنيـــة الكبيرة فـــي صفوفهما، إذ من 
المتوقـــع أن تكـــون المواجهـــة نديـــة 
وقويـــة وشرســـة مـــن أجـــل الخروج 
بنقـــاط الفـــوز. مـــدرب النجمـــة ســـيد 
علي الفالحي مـــن المفترض أنه تابع 

فريـــق الكويـــت مـــن خـــالل البطولـــة 
الخليجيـــة وأيًضا اآلســـيوية، وعرف 
مكامـــن القوة والضعـــف لديه، وعمل 
من خالل التدريبات السابقة بتمويل 
العبيـــه بالخطط التي ســـيتم تفعيلها 
وتطبيقهـــا للحـــد من خطـــورة العبيه 
من جهة، وأيًضا الذي تؤهله لتحقيق 

األهداف والتفوق عليه.

ثاني مبارياته في البطولة اآلسيوية لكرة اليد

النجمة يواجه الكويت بشعار الفوز والصدارة

فريق النجمة لكرة اليد

مـــن مصـــادر  “البـــالد ســـبورت”  علـــم 
الخليـــج  نـــادي  إدارة  أن  مطلعـــة 
جلًيـــا  تفكـــر  اليـــد  لكـــرة  الســـعودي 
بالتعاقـــد مـــع قائـــد منتخبنـــا الوطني 
بالموســـم  الصيـــاد،  حســـين  األول 

الرياضي الجديد.
الســـعودي  الفريـــق  إدارة  ووضعـــت 
عينهـــا علـــى الصيـــاد، بســـبب إلمامها 
بقيمتـــه ومكانته الكبيرتين من خالل 
وجوده بالدوري الســـعودي لســـنوات 
يصـــب  أن  شـــأنه  مـــن  مـــا  طويلـــة، 
لمصلحـــة فريقها الســـاعي للدفاع عن 
األلقاب التي حققها بالموسم المنصرم 
منها بطولتّي كأس األمير ســـلطان بن 
فهد والنخبـــة واحتالله المركز الثاني 
للـــدوري، باإلضافة المتالكه مشـــاركة 
مهمـــة للغاية متمثلة فـــي كأس العالم 
شـــهر  فـــي  غلـــوب”  “ســـوبر  لألنديـــة 

أكتوبر المقبل.

الصيـــاد الـــذي يمثـــّل النور الســـعودي 
اآلن في بطولة األندية اآلســـيوية 24 
بحيـــدر آباد الهندية، وقبل أســـبوعين 
تقريًبا حقق بطولة األندية الخليجية 
شـــك،  دون  البحرينـــي،  النجمـــة  مـــع 
سيكون تحت الرصد من ِقبل الخليج 

أخـــرى  خليجيـــة  وأنديـــة  الســـعودي 
تســـتهدف التعاقـــد معـــه وضمـــه إلى 
صفوفها، باعتبـــاره الالعب األبرز في 
ســـاحة كرة اليد الخليجية في الفترة 
الحاليـــة، فهل يرتـــدي الصياد قميص 

الخليج السعودي بالموسم المقبل؟

هل يرتدي الصياد قميص الخليج السعودي؟

حسين الصياد
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اتحاد الطاولة

اتحاد كرة القدم

حقــق منتخبنــا الوطني للناشــئين لكــرة الطاولة انتصاره الثاني في تصفيات غرب آســيا المؤهلة لكأس 
آســيا لكرة الطاولة في التصفيات التي يســتضيفها االتحاد البحريني لكرة الطاولة على صالة االتحاد، 

حيث جاء الفوز البحريني على حساب عمان بثالثة أشواط نظيفة.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وحرصـــت   
الطاولة الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة 
علـــى متابعـــة المواجهـــات التـــي شـــهدت حضورا 

جماهيريا.
 ويشـــارك فـــي التصفيـــات 5 منتخبات للناشـــئين 
)الرجال( هي: البحرين واألردن وفلسطين وعمان 
وقطـــر، و4 منتخبـــات للناشـــئات )الفتيـــات( هـــم: 

البحرين والعراق وسوريا واألردن.
 وتمكـــن منتخبنـــا البحريني للناشـــئين مـــن الفوز 
على عمان )3/صفر(، حيث فاز الالعب علي عباس 
علـــى العماني أحمد ســـليم بثالثة أشـــواط نظيفة 
بواقـــع )11/6 و11/5 و11/8(، وفاز ســـلمان محمد 
علـــى معـــاذ جمعـــة بثالثيـــة نظيفـــة بواقـــع )11/1 
و11/4 و11/4(، فيما حسم سيد حسين المواجهة 
الثالثـــة علـــى العماني محمد يوســـف بواقع )11/6 

و11/6 و11/9(.
 وفـــي المباراة األخـــرى للناشـــئين، تمكن منتخب 
قطـــر من الفـــوز على منتخب فلســـطين )3/صفر(، 

حيـــث فـــاز الثالثـــي عبـــدهللا عبدالوهـــاب وخالد 
اليافعي وأحمد سعداوي على الثالثي الفلسطيني 

عبدهللا المغربي وماجد موسى وإسالم ياسين.

  تألق السيدات

 وتألقـــت العبـــات منتخبنـــا في المواجهـــة األولى 
أمام العراق، حيـــث فاز منتخبنا )3/صفر(، وفازت 
الالعبـــة مريـــم العالـــي على العراقية ســـجه ماجد 
و11/8(،  و11/7   11/5( بواقـــع  نظيفـــة  بثالثيـــة 
وفازت الالعبة أمروتا أميت على الالعبة العراقية 
أســـما علـــي بثالثيـــة نظيفـــة بواقـــع )11/9 و11/7 
و11/6(، وفـــازت فاطمة العالي على العراقية راند 
رامـــي بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوطين، وجاءت 
األشـــواط البحرينية بواقع )11/8 و11/4 و11/5(، 

ولالعبة العراقية شوطين )11/7 و11/9(.
ســـوريا  منتخـــب  فـــاز  األخـــرى،  المبـــاراة  وفـــي   
للناشـــئات على األردن )3/2(، في المواجهة األولى 
فـــازت األردنيـــة بتول حســـن على الســـورية نايه 

ســـليمان، والمبـــاراة الثانيـــة فـــازت الســـورية هند 
زازي علـــى األردنيـــة زينة رضا، والثالثـــة األردنية 
ميـــرا هاشـــم فـــازت على الســـورية إنانـــه كرديان، 
والرابعة فازت الســـورية هنـــد زازي على األردنية 
بتول حســـن، والمواجهة الفاصلة فازت الســـورية 

نايه سليمان على األردنية زينة رضا.

حياة بنت عبدالعزيز تكرم الناشئين

 كرمـــت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة، 
العبـــي منتخبنـــا الوطنـــي للناشـــئين بعـــد تحقيـــق 
بمســـتوى  وأشـــادت  التصفيـــات،  فـــي  انتصاريـــن 
الالعبيـــن خـــالل المباراتين وحرصهـــم على تقديم 

أفضل المستويات والتي قادتهم لتحقيق الفوزين، 
متمنيـــة للمنتخـــب التوفيـــق والنجاح في مشـــواره 

المقبل.

  هدية تذكارية من فلسطين

 تســـلمت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة 
هديـــة تذكاريـــة من وفـــد منتخب فلســـطين، حيث 
أعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا علـــى هـــذه الهدية 
التذكارية، متمنية للمنتخب الفلســـيطيني التوفيق 

والنجاح.

 مباريات اليوم

 وتتواصـــل اليـــوم الســـبت منافســـات التصفيـــات، 
الصباحيـــة،  الفتـــرة  فـــي  مباراتـــان  حيـــث ســـتقام 
ســـيلتقي قطـــر مـــع العـــراق، ومنتخبنا ســـيلعب مع 
فلســـطين، والمباراتـــان عنـــد الســـاعة 10:30 علـــى 
صالة االتحاد.  أما في الفترة المســـائية، فســـيلتقي 
منتخبنـــا للناشـــئين )الرجـــال( مـــع قطـــر، والمبـــاراة 
الثانيـــة ســـتجمع بيـــن العـــراق وعمـــان، وفـــي فئـــة 
البحريـــن  فتيـــات  ســـتلعب  )الفتيـــات(،  الناشـــئات 
مـــع ســـوريا، وفتيـــات العـــراق أمـــام األردن، وجميع 
مباريات الفترة المسائية في تمام الساعة 5 مساًء.

أشـــاد ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب ســـمو  اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المركـــز  ديقنتـــي”  “بيـــور  بتحقيـــق 
نيوماركـــت  مضمـــار  فـــي  األول 
بالمملكـــة المتحـــدة لســـباق الخيـــل 
لفريق فيكتوريوس وKHK ريســـنغ 
في الشـــوط الثالث )نوفس ســـتيك 
علـــى  والممتـــد  الرابعـــة(  الدرجـــة 

مسافة الميل.
االنتصـــار يؤكـــد  أن   وأكـــد ســـموه 
مكانة رياضة الفروســـية البحرينية 
والتـــي  الخارجيـــة  المحافـــل  فـــي 
سجلت العديد من اإلنجازات طوال 
الفتـــرة الماضيـــة، مبينـــًا ســـموه أن 
االنتصار سيكون حافزًا للمشاركات 
المحافـــل  فـــي  المقبلـــة  البحرينيـــة 

األوروبية.
بـــن   وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفة عن تقديره للجهود 
البـــارزة التـــي بذلهـــا المـــدرب روجر 

فيرنـــز فـــي تهيئـــة “بيـــور ديقنتـــي” 
والمستوى المميز الذي ظهرت عليه 
طوال السباق، مشيدًا سموه بجهود 
الفارس ديفيد أيغن، ومتمنيًا سموه 

لهم دوام التوفيق والنجاح.
 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن المشاركات البحرينية 
فـــي المحافـــل األوروبيـــة دائمـــًا مـــا 

تبـــرز المســـتويات البـــارزة لرياضـــة 
الفروســـية البحرينية ومدى سيرها 
على خطى ثابتة نحو تحقيق مزيد 

من النجاحات.

هدية تذكارية من فلسطين

حياة بنت عبدالعزيز كرمت المنتخب وتسلمت هدية من وفد فلسطين

KHKفوز مشترك بين فيكتوريوس و

ناشئو األحمر يحققون االنتصار الثاني بتصفيات غرب آسيا للطاولة

ناصر بن حمد يشيد بانتصار “بيور ديقنتي”

سبورت

سبورت

سيدات منتخب البحرين 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

أحـــرز منتخـــب الســـيدات لكـــرة 
فـــي  الثالـــث  المركـــز  الصـــاالت 
بطولة اتحاد غرب آســـيا الثالثة، 
بعدمـــا فاز على نظيـــره الكويتي 
بهدفيـــن دون رد، فـــي المبـــاراة 
التي جمعت الطرفيـــن، الجمعة، 
علـــى صالة مدينة الملك عبدهللا 
فـــي  جـــدة  بمدينـــة  الرياضيـــة 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
ضمـــن  لقـــاء تحديـــد المركزيـــن 

الثالث والرابع.

منتخبنـــا  هدفـــي  وســـجلت   
الالعبتـــان الشـــيخة العنـــود بنت 

حمد آل خليفة ومنار إبراهيم.
منتخبنـــا  العبـــات  وظفـــرت   
فـــي  البرونزيـــة  بالميداليـــة 
فيـــه  قدمـــت  والتـــي  البطولـــة، 
متميـــزا  أداء  األحمـــر  ســـيدات 
وكن قريبيـــن من التأهل للنهائي 
أمـــام  بصعوبـــة  الخســـارة  قبـــل 
الســـعودية صاحـــب األرض فـــي 
نصف النهائي بهدف دون مقابل.

سيدات “األحمر” يحرزن برونزية غرب آسيا

اللجنة االعالمية



هكذا يحافظ النجوم على طول عمرهم
لم يعد االعتزال بعد بلوغ ســـن الثالثين 
أول مـــا يفكر بـــه العب كرة القـــدم، فقد 
تغيرت األوضاع وبات الهدف االستمرار 
فـــي المالعـــب حتـــى األربعيـــن، أو ربمـــا 

أكثر.
القـــدم  كـــرة  أســـطورة  احتفـــل  فقـــد 
إبراهيموفيتـــش  زالتـــان  الســـويدية 
مهاجـــم ميـــالن اإليطالـــي، بعيـــد ميالده 
الــــ40 في أكتوبـــر 2021، ومـــا زال يقود 
فريقـــه فـــي الملعـــب، حتـــى تـــوج معـــه 
حديثا بلقب الدوري اإليطالي ألول مرة 

منذ 11 عاما.
كما أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر 
يونايتـــد اإلنجليزي وأســـطورة البرتغال، 
احتفل بكعكة ميالده رقم 37 في فبراير 
الماضـــي، ومـــا زال متعطشـــا لمزيـــد من 
األلقـــاب الجماعية واإلنجـــازات الفردية، 

وال يتحدث مطلقا عن االعتزال.
وبعد 10 أيام سيكمل األسطورة األخرى 
ليونيـــل ميســـي 35 عاما، بينمـــا ما يزال 

يتحـــدث عـــن مســـتقبله فـــي المالعـــب، 
وما إذا كان ســـيكمل مسيرته مع باريس 
ســـان جرمان لما بعد الموســـم المقبل أم 

سيخوض تحديا آخر.
وعلى النهج ذاته يســـير الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة هـــداف ريـــال مدريد اإلســـباني، 
حيـــث ســـيحتفل فـــي ديســـمبر المقبـــل 
بإتمام عامه الـ35، ومع ذلك فهو من أبرز 

المرشـــحين للفـــوز بالكـــرة الذهبيـــة هـــذا 
العـــام بعد أداء اســـتثنائي تفوق به على 

معظم المنافسين.

هل تغيرت قواعد اللعبة؟

فـــي لعبـــة كرة القـــدم تتغيـــر القواعد من 
حين آلخر، فهناك تعديالت في القوانين 
وابتـــكارات فـــي طـــرق اللعـــب، لكـــن مـــا 

يحـــدث في العصر الحالـــي على ما يبدو 
ارتفاع في متوســـط عمـــر الالعبين على 

المستطيل األخضر. 
يقـــول الطبيب أحمد مســـعد اختصاصي 
التغذية العالجية، إن اســـتمرار الالعبين 
حتى ســـن متأخـــرة في المالعـــب يعتمد 
علـــى المخزون البدني والبناء الجســـدي 

والتغذية السليمة.

وأضاف مسعد في حديث لموقع “سكاي 
نيوز عربية”: “استمرار العب مثل زالتان 
حتى ســـن 40 عاما ليس صدفة، وكذلك 
رونالـــدو وغيرهمـــا. هؤالء النجـــوم لدى 
كل منهـــم فريـــق متخصص فـــي متابعة 
التغذيـــة  اليوميـــة،  حيواتهـــم  أنمـــاط 
والتدريبات واألحمال البدنية، بعيدا عن 

العمل اليومي مع أنديتهم”.

تغذيـــة  برنامـــج  علـــى  “الحفـــاظ  وتابـــع 
صحـــي بالتعـــاون مع طبيـــب متخصص، 
مـــع الحفـــاظ علـــى األحمـــال البدنيـــة مع 
القياســـات  لمتابعـــة  متخصـــص  فريـــق 
البدنية بشكل دوري، ال تساعد فقط على 
رفـــع معـــدل عمر الالعبين فـــي المالعب، 

بل وتحد من تعرضهم لإلصابات”.
التغذيـــة  “بجانـــب  أنـــه  مســـعد  واعتبـــر 
والتدريبـــات البدنيـــة، يمثـــل االبتعاد عن 
العادات الســـيئة مثل اإلفراط في السهر 
والتدخيـــن ومـــا شـــابه، أمـــرا رئيســـا في 
مســـاعدة أجســـاد الالعبيـــن علـــى تحمل 
الضغط الواقع من التدريبات والمباريات 

ألطول فترة ممكنة”.
وختم “كل هذه األشـــياء تكشـــف الفارق 
بين رياضي يكرس حياته للعبة ليســـتمر 
حتـــى الـ40، وآخر ال يكتـــرث كثيرا بذلك 
تلبيـــة  علـــى  قـــادر  غيـــر  جســـده  ليجـــد 
قراراتـــه الدماغية فـــي الملعب، فيضطر 

إلى االعتزال مبكرا”.

ابراهيموفيتش في عمر األربعين ومازال العبا مؤثرارونالدو مستمر في العطاء والنجومية في عمر 37

كشـــف رئيـــس نـــادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي ناصـــر الخليفي، عن المكاســـب 
“الضخمة” التي حققها التعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل ميســـي، على الرغم من 

مستواه “المتراجع”.
وفـــي تقريـــر لصحيفة “مـــاركا”، قال الخليفي إن بطل فرنســـا اســـتطاع بيع أكثر من 
مليون قميص، في الموســـم األول لميســـي، وهي سابقة تحدث للمرة األولى بتاريخ 
النادي. وأكد أن 60 % من القمصان المباعة كانت تحمل اسم ميسي، وأصبح النادي 
األكثـــر بيعا للقمصان في العالم، إلى جانب مانشســـتر يونايتـــد. كما أكد الخليفي أن 
التعاقد مع ميسي جلب 10 عقود رعاية جديدة للنادي الفرنسي، مع شركات ضخمة، 
وبعقود أعلى من المعتاد، بسبب وجود ميسي. وكشف مدير العقود في باريس سان 
جرمان، مارك آرمسترونغ، عن الرقم الضخم، وهو 700 مليون يورو حصدها باريس 
ســـان جرمان من اإليرادات، بعد موســـم ميســـي األول. حتى على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، زاد متابعي النادي الفرنســـي 15 مليون متابع علـــى جميع المنصات، ما 

يدخل لهم ربحا بـ1.4 مليون يورو أسبوعيا.

“ميسي” يبيع “الفانيالت” في فرنسا

البالد سبورت

تجـــاوز نجـــم منتخـــب الكويت في 
العصـــر الذهبي عبدالعزيـــز العنبري 
المرحلـــة الخطرة، التـــي دخل على 

أثرها أمس األول العناية المركزة.
وكان العنبـــري قـــد تعـــرض ألزمـــة 
صحيـــة، ما أصاب جماهير الكويت 
بقلـــق كبيـــر علـــى صحـــة الالعـــب 
الســـابق، وعضو مجلس إدارة نادي 

الكويت.
وأشـــار عبد العزيـــز الهاجري، العب 
العصـــر  فـــي  الكويـــت  منتخـــب 
الذهبي، إلى أنه موجود مع العنبري 

خارج الكويت في إجازة خاصة.

وأكـــد أن العنبـــري الـــذي يعـــد أحـــد 
أســـاطير اللعبة في الكويت “تجاوز 
المرحلـــة الخطرة”. ونفـــى الهاجري 
أصيـــب  قـــد  العنبـــري  يكـــون  أن 
“بجلطـــة”، وطالـــب الجميع بالدعاء 
له، متمنيا أن يمن هللا عليه بموفور 
الصحة والعافيـــة. ويعد عبدالعزيز 
العنبـــري أحـــد أفضـــل الالعبين في 
تاريخ الكـــرة الكويتية، ولعب دورا 
بـــارزا فـــي اإلنجـــازات التـــي حققها 
األزرق، سواء الفوز بكأس آسيا، أو 
بطوالت الخليـــج، والوصول لكأس 

العالم 1982.

العنبري تجاوز المرحلة الخطرة وحالته الصحية مستقرة

وكالء الالعبين يستغلون أوضاع الحرب في أوكرانيا
لنـــادي  التنفيـــذي  الرئيـــس  بالكيـــن،  ســـيرجي  اتهـــم 
كـــرة  العبـــي  وكالء  األوكرانـــي،  دونتيســـك  شـــاختار 
القدم باســـتغالل الحرب فـــي أوكرانيا إلجراء صفقات 
انتقال العبين أجانب، وذلك في الوقت الذي مدد فيه 
االتحـــاد الدولـــي للعبة )فيفـــا( فترة تســـجيل الالعبين 

األجانب في البالد.
وفـــي وقـــت ســـابق من األســـبوع الجـــاري، قـــرر )فيفا( 
تمديـــد اللوائـــح التـــي تســـمح لالعبيـــن األجانـــب فـــي 
أوكرانيـــا باللعـــب في أماكـــن أخرى، فيما يعد شـــاختار 
حالة خاصة في الوقت الذي لم يتمكن فيه الفريق من 

اللعب في ملعبه “دونباس أرينا” منذ عام 2014.
وتـــم إيقـــاف بطولـــة الـــدوري األوكرانـــي فـــي فبرايـــر 
الماضـــي، مـــع إمكانيـــة عـــودة المنافســـات فـــي شـــهر 

أغسطس المقبل.
وعـــاد كل من مارلوس ودينتنهـــو وجونيور موراييس 
إلى البرازيل فـــي صفقات إعارة، فيما انضم تيتي إلى 
ليـــون الفرنســـي على ســـبيل اإلعارة أيضـــا، فيما انتقل 
ثنائـــي دينامو كييف، فيتينيو وكارلـــوس دي بينا، إلى 
البرازيـــل أيضا عنـــد بداية الحـــرب. ووفقا لتصريحات 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــاختار، فقـــد قام بعـــض الوكالء 

باســـتباق األمـــور قبـــل صـــدور قـــرار )فيفا(، مـــن خالل 
االتفاق على صفقات انتقال أكبر مع عموالت أكبر لهم.

وقـــال بالكيـــن فـــي تصريحـــات لموقـــع “ذا أثلتيـــك”: 
بعض الوكالء دمرونا، إنهم يحاولون ســـرقة الالعبين، 
يلعبـــون المباريـــات ويتواصلون مع األنديـــة ويقولون 

إننا ال ندفع لهم، ويتم خرق الصفقات، ال يمكنك تخيل 
ما يجري.

وأضـــاف: قرار تجديد العقود في يـــد وكالء الالعبين، 
لكـــن ذلـــك ال يعكس رغبـــة النادي في حمايـــة الالعبين 

واالستثمارات.

جنود أوكرانيون يلعبون كرة القدم على خطوط الجبهة
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منتخب شباب اليد يتوجه إلى المجر
استعدادا لبطولة آسيا التي تحتضنها البحرين

يغادر منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد فجر اليوم 
)الســـبت( إلى المجر للمشـــاركة فـــي البطولة الدولية 
الوديـــة التـــي تقـــام هنـــاك فـــي ظـــل االســـتعدادات 
الجارية التي اســـتعدادا للبطولة اآلســـيوية السابعة 
عشرة، التي تستضيفها المملكة خالل الفترة من 15 

- 24 يوليو المقبل.
وتضـــم قائمة المنتخـــب 18 العبًا، وهم: كميل فؤاد، 
عبدهللا عبدالكريم، ســـيد محمود الفالحي، حســـين 
علـــي أحمد، محمد مجيد عيســـى، أحمـــد رضا علي، 
أحمـــد حســـين علواني، علـــي أحمد الصائب، حســـن 
خليـــل علي، مصطفى عيســـى الحايكي، علي رضي 
العشـــيري، محمـــد حميد ربيع، علـــي محمود محمد، 
جاســـم علـــي خميـــس، هشـــام أحمـــد عيســـى، علي 
جميـــل ميـــرزا، علـــي أحمـــد المدني ومحمود باســـم 
الخنيـــزي. ويتـــرأس وفـــد المنتخب رئيـــس االتحاد 
علي إســـحاقي ويتكـــون الجاهزين الفنـــي واإلداري 
منب إداري الفريق حســـين الفردان، والمدرب عادل 
الســـباع ومســـاعده رائد المـــرزوق، والمحلـــل الفني 
فاضل عباس، ومدرب الحراس مكســـيم، الى جانب 

اختصاصي العالج الطبيعي باسم رباح.
منتخبنـــا يلعـــب 4 مباريـــات تجريبية في معســـكره 

ويالقـــي منتخـــب المجر فـــي مباراتيـــن، ومنتخبي 
بولندا والنمسا، على أن يعود إلى المملكة في الثاني 
مـــن الشـــهر المقبل لمواصلـــة تدريباتـــه اليومية إلى 

حين موعد البطولة.
يذكـــر أن األحمـــر الشـــاب يقع فـــي المجموعـــة التي 

تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، والهند وباكستان، 
ويتأهل إلى الدور الثاني المنتخبين الحاصلين على 
المركزيـــن األول والثاني، في حين تحدد 4 بطاقات 
آســـيوية إلـــى كأس العالـــم 2023 كمقاعـــد إلى قارة 

آسيا.

اللجنة اإلعالمية

منتخب الشباب لكرة اليد

يحـــل نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة القدم، 
الالعـــب الرائـــع مهـــدي حميـــدان، ضيفا على 
برنامج “خلك رياضي” عبر اليف االنستغرام 
بمنصة صحيفة “البالد”، مساء اليوم الساعة 

.7:30
وتقـــدم البرنامج الزميلة بدور عدنان، حيث 
مشـــواره  عـــن  الالعـــب  بمحـــاورة  ســـتقوم 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة مـــع المنتخـــب ونادي 
العـــروض  طبيعـــة  عـــن  فضـــال  الخالديـــة، 
االحترافيـــة التي تلقاها في الفترة الماضية، 

وأين سيكون الالعب في الموسم المقبل.
يذكر أن برنامج خلك رياضي استضاف في 
الحلقات السابقة عددا من نجوم كرة القدم، 
ومنهـــم الالعبة منـــار ابراهيم نجمة منتخب 
الســـيدات لكـــرة الصـــاالت، والالعب عبدهللا 
الهزاع نجم الرفاع الشرقي، ونجم المنتخب 
الوطني لكرة القدم الالعب عبدهللا يوسف.

ويتســـم البرنامـــج بالجـــرأة والصراحـــة في 
طـــرح األســـئلة، كما أنـــه يتيـــح الفرصة أمام 
المتابعيـــن عبـــر منصـــة االنســـتغرام لطـــرح 
البـــث  خـــالل  التداخـــل  وإمـــكان  االســـئلة 

المباشر.

الليلة... مهدي حميدان ضيف “خلك رياضي”

مهدي حميدان بدور عدنان
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مهرجان  فعاليات  األول  أمس  يوم  اختتمت 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون الخامس عشر 

حيث  المهرجان،  بمسابقات  الفائزين  بإعالن 
فئة  الفضي عن  بالشراع  البالد  فازت جريدة 
“المسيحّيون  لفيديو  اإللكترونية  الصحافة 
يــحــتــفــلــون بــعــيــد الـــمـــيـــالد فـــي الــبــحــريــن”، 
ــشــراع الــذهــبــي عن  ــًضــا حققت جــائــزة ال وأي
بــيــضــاء”، وفـــاز الزميل  فــيــديــو”الــقــلــب عــصــا 
األستاذ أسامة الماجد بجائزة الشراع الذهبي 
أم  “يوميات  الكوميدي  عن مسلسله اإلذاعــي 

سحنون” الجزء الخامس. 
بعد  مــرهــون  حـــوراء  للزميلة  تصريح  وفــي   
“بــالــرغــم  قــالــت:  المسابقة  فــي  أعــمــالــهــا  فـــوز 
معروف  هو  كما  الصحافة  مهنة  صعوبة  من 
إنسانية  مهنة  هي  بالطبع  لكنها  الجميع،  عند 
ــدرجــة األولـــــى، مـــع حـــسٍّ عـــاٍل  ــال ووطــنــيــة ب
نشر قصص  لنا هو  تقدير  فأكبر  بالمسؤولية، 
نقل  وفي  صوُتها،  ُيسمع  أن  بحاجة  إنسانية 
قصصهم للعامة، خصوًصا عندما ننشر مشكلة 
معّينة ونرى التجاوب كما هو ما نتلمسه في 
الكبيرة  الــجــائــزة  هــي  هــذه  الغالية،  مملكتنا 
أما  األول،  المقام  في  نحن  عنها  نبحث  التي 
ــيــوم فــي هـــذا الــحــفــل الــكــبــيــر، وفــي  ــا ال فــوزن
قيمة  فله  المهمة،  الخليجية  المسابقة  هــذه 
مقدر  عملنا  نرى  فنحن  عارمة،  وفرحة  كبرى 
ا، ونكّرم على الجهد اإلنساني  ا وخليجيًّ محليًّ
إلــيــه وأضــعــه نصب عيني وأن  الـــذي أســعــى 
واألثــر  والمسؤولية  الصحافي،  بعملي  أقــوم 

واإلنسانية والوطنية بالطبع.
 أحــمــد هللا عــلــى الــجــائــزتــيــن 
البالد  صحيفتي  باسم  الــيــوم 

الــداعــمــة لــي ولــلــشــبــاب، والــتــي 
تشجيع  خالل  من  للفوز  دفعتني 

اإلدارة العليا والتحريرية والزمالء، 
سكرتير  األســـتـــاذ  بــالــشــكــر  وأخــــص 

ــوال  ــذي ل ــ ــد الــغــائــب الـ ــ ــتــحــريــر راشـ ال
وللفيديوهات  المستمرة  لي  متابعته 

المسرح مع  اليوم على  أقف  لم  الفائزة 
النجاح ألوالدي، علي  الفائزين، وأهدي 

وروان، والحمد لله على الفوز.
فاز  إذاعي جديد،  بحريني  إنجاز  وفي 
“يوميات  الشعبي  الكوميدي  المسلسل 
بالشراع  الخامس  الــجــزء  سحنون”  أم 
التي  الثالثة  المرة  هي  وهــذه  الذهبي، 
الجائزة  الشهير  المسلسل  فيها  يحقق 
ــازت مــن قــبــل بطلة  الــذهــبــيــة، حــيــث فـ
بجائزة  سلطان  هدى  الفنانة  المسلسل 
المهرجان  فــي  أول  دور  ممثلة  أفــضــل 
العربي لإلذاعة والتلفزيون بمصر، العام 
عمل  كــأفــضــل  المسلسل  وفـــاز   ،2010
الخليج  مهرجان  في  بالذهبية  متكامل 
وبذلك   2012 عام  والتلفزيون  لإلذاعة 
يكون أول مسلسل إذاعي كوميدي في 

تاريخ اإلذاعة يحقق هذه الجوائز.
تأليف  مــن  مــعــروف  هــو  كــمــا  المسلسل 
الزميل أسامة الماجد من قسم المنوعات 
وأحمد  سلطان  هــدى  وبطولة  والثقافة، 
ووالء  الــســعــدون  ناصر  وتمثيل  مــبــارك، 
ــزيــانــي، أحــمــد مــجــلــي، أمــيــن الــصــايــغ،  ال
وشارك في حلقاته معظم نجوم البحرين 
تناوب  كما  الخمسة،  أجــزائــه  بمختلف 

إخراجه كل من محمد عتيق، وعبدهللا  على 
إسماعيل،  أمينة  المنفذ  والمخرج  الشوملي، 
ومتابعة  كبيًرا  نجاًحا  المسلسل  حقق  وقــد 
ودائًما  والخليجي،  المحلي  المستمع  قبل  من 
يحرص  التي  المسلسالت  طليعة  في  يكون 

المستمع على متابعتها في شهر رمضان.
عن هذا اإلنجاز تحدث الزميل أسامة الماجد 
قائاًل: أهدي هذه الجائزة الرفيعة إلى سيدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
هللا  حفظه  الــمــعــظــم  ــبــالد  ال مــلــك  خليفة  آل 
الملكي  السمو  صاحب  سيدي  وإلــى  ــاه،  ورعـ
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
رئيس مجلس الــوزراء حفظه هللا ورعــاه، إذ 
ليس هناك فرحة تعادل فرحة رفع اسم الوطن 
عالًيا والصعود على 

المسرح  خشبة 
وأمـــــــــــــــــام 
جــــــمــــــوع 
غــــفــــيــــرة 
مــــــــــــــــــــــن 

الــفــنــانــيــن 
مــــــــــــــــن 

ذهبية  جائزة  لتسلم  العربية  الــدول  مختلف 
الشيء  ولــعــّل  البحرين،  مملكة  اســم  تحمل 
التي حصل  الشهرة  هو  كذلك  أسعدني  الــذي 
أن  حتى  األول،  الجزء  منذ  المسلسل  عليها 
أحد األشقاء من سلطنة عمان قال بالحرف.. 
أتابع هذا المسلسل الرائع في رمضان لتميزه 
واللغة  والــمــفــردة  القوية  والكتابة  بالحبكة 
سر  هــو  وهــذا  الجميلة،  البحرينية  الشعبية 

نجاحه وشهرته. 
لما  لوالهم  الذي  المسلسل  طاقم  أيًضا  أهّنئ 
حققنا شيًئا، ألن أي عمل فني ناجح البد أن 
لــه ثــالثــة عــنــاصــر..”تــألــيــف، وإخـــراج،  تتوافر 
وأداء” ولله الحمد كل عناصر النجاح متوافرة 
في مسلسلنا الذي أصبح وبفضل من هللا من 
دول  إذاعــات  في  الكوميدية  األعمال  أشهر 

الذهبية  الجائزة  تحقيقه  بدليل  الخليج، 
ثالث مرات، وهذا ليس بشيء سهل.

ــاجـــد: ال شـــك أن  ــمـ وأضــــــاف الـــزمـــيـــل الـ
المسؤولية ستزداد على طاقم المسلسل 
أن  يــجــب  إذ  كــمــؤلــف،  ا  شخصيًّ وعــلــّي 

يــكــون الــجــزء الــســادس مــن المسلسل 
من  تكليف  هــنــاك  ــان  كـ “إن 

المسوؤلين في  اإلخوة 
اإلذاعــة” ال يقل قوة 

ومستوى عن بقية 
الخمسة  ــزاء  األجــ
فكما  قدمناها،  التي 
يقال الصعوبة ال تكمن في 
البقاء  في  إنما  الجبال،  صعود 
الــقــمــة، ونــحــن فــريــق “أم  على 
البقاء  على  عــازمــون  سحنون” 
في القمة من أجل تشريف ورفعة 

اسم مملكة البحرين الغالية.

“إنجازات متواصلة”

مبارك  أحمد  الفنان  عّبر  ــــدوره،  وب
وهو بطل مسلسل “أم سحنون” عن 

المستحق،  الفوز  بهذا  سعادته  بالغ 
الــمــتــواصــلــة  اإلنــــجــــازات  أن  ــًدا  مــــؤكــ
الــعــمــل جعلته مــن أهـــم وأقـــوى  لــهــذا 
وال  اإلذاعــيــة،  الكوميدية  المسلسالت 
يدخل مسابقة إال ويحرز الذهب، وهذا 
كله بفضل من هللا وتكاتف فريق العمل 
البحرين  إذاعـــة  على  القائمين  وإيــمــان 
القادم  هللا  وبـــإذن  سحنون”  “أم  بفريق 

أفضل.
 أما الفنان ناصر السعدون وهو أيًضا من 
المسلسل  أن  أكــد  فقد  المسلسل،  أبطال 

أن  استطاع  الخمسة  أجــزائــه  كامل  وفــي 
يكون الرقم 1 في الدراما الكوميدية، كونه 

يــنــاقــش قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة بــأســلــوب شعبي 
جميل محبب عند الجميع، فالجمل الحوارية 
الــمــاجــد جمل  أســامــة  الــمــؤلــف  يكتبها  الــتــي 
شعبية بسيطة، وكذلك المواقف التي يرسمها 

على الورق.
الشراع  جائزة  ولنا  البحرين  لمملكة  مبروك 
ــذهــبــي ونــعــد الــمــســتــمــع بــتــقــديــم األفــضــل  ال

واألحسن خالل الفترة المقبلة.

“الماجد.. من أهم كّتاب الدراما اإلذاعية”

 كما هنأ الفنان خليل الرميثي طاقم المسلسل 
وقال في تصريح لـ “البالد”:

مبروك للصديق وأخي الكبير أسامة 
الــمــاجــد هـــذا الــتــألــق الــدائــم 
الــدرامــا  كتابة  سماء  فــي 
نحن  وبالفعل  اإلذاعية، 
بهذا  كفنانين  فــخــورون 
الــذي  الناجح  المسلسل 
ــبــط اســمــه بــالــجــوائــز  ارت
فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل، 

ا فحسب،  خاصة وأن مؤلفه ال نعتبره صحافيًّ
وله  ا  وسينمائيًّ ا  مسرحيًّ ونــاقــًدا  مؤلًفا  وإنما 
والثقافية،  الفنية  الساحة  فــي  قــوي  حضور 
الذهب في  الذي حقق  المسلسل  بهذا  وأثبت 
كتاب  وأهــم  مــن خيرة  أنــه  مناسبة  مــن  أكثر 

الدراما اإلذاعية في الخليج. 
أما باقي الجوائز فجاءت كالتالي:

“ جوائز مسابقات اإلذاعة..هيئات”

“الدراما اإلجتماعية “  «

“بعض الناس” الشراع الذهبي..سلطنة عمان «

“ جزر االمادوس” الشراع الفضي ..البحرين..و  «
“شوف على السيف.”.الكويت مناصفة

“ الدراما الكوميدية” «

“ يوميات أم سحنون” الشراع الذهبي..البحرين «

“ السدرة” الشراع الفضي الكويت، و “ خطار  «
الهنا “االمارات مناصفة

“ برامج االطفال واألسرة” «

“ عوالم تك “ الشراع الذهبي السعودية «

“ أسرتي مع التحية” الشراع الفضي الكويت «

“ البرامج الدينية” «

“ جنة على االرض” الشراع الذهبي البحرين «

“ تالوات مساجد” الشراع الفضي السعودية و  «
“أثير العربية” عمان بالمناصفة

“ البرامج الحوارية” «

“ نوافذ على المستقبل” الشراع الذهبي  «
البحرين و” مسك الختام” السعودية مناصفة

“ قضية األسبوع” الشراع الفضي الكويت «

“البرامج الرياضية” «

“ جلوبل سبورتس” الشراع الذهبي الكويت و”  «
المستطيل األخضر” البحرين مناصفة

 جوائز مسابقات التلفزيون..هيئات”

“ الدراما االجتماعية “  «

“ الزقوم” الشراع الذهبي البحرين «

“ سما عالية” الشراع الفضي دبي «

“الدراما الكوميدية” «

“ هاشتاق شو” الشراع الذهبي، البحرين و “  «
نتفلوركس” السعودية مناصفة

“ اسمع وشوف” الشراع الفضي سلطنة عمان «

“برامج المسابقات” «

“سددها” الشراع الذهبي السعودية «

“ زمكان” الشراع الفضي سلطنة عمان «

“ البرامج الثقافية” «

“ الحادي” الشراع الذهبي سلطنة عمان، و”  «
دخينة” الكويت بالمناصفة

“ ابعاد ثقافية” الشراع الفضي دبي «

“ الفواصل التوعوية” «

“ ارقام خضراء” الشراع الذهبي السعودية «

“ مجتمع واعي” الشراع الفضي البحرين «

“ برامج البيئة” «

“ شريعة الزيد” الشراع الذهبي الشارقة «

“ يال بحر” الشراع الفضي السعودية و” نحو  «
الضياء” عمان بالمناصفة

“البرامج الحوارية” «

“ وطني” الشراع الذهبي البحرين «

“ مراحل” الشراع الفضي السعودية «

“^” تفوز بجائزتين في المسابقة “وأم سحنون” تترّبع على القمة
توزيع جوائز مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون الخامس عشر

رئيس الوفد االماراتي يسلم حوراء مرهون الشراع الذهبي أحمد مبارك وأسامة الماجد يتسلمان الشراع الذهبي من وزير االعالمرئيس الوفد االماراتي يسلم راشد الغائب الشراع الفضي )تصوير: يوسف سلطان(

طارق البحار ووديعة الوداعي

الزميل أسامة الماجد 
وجائزة الشراع الذهبي

الزميلة حوراء مرهون 
حاملة الجائزتين
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برامج “إنجاز البحرين” تدعم 135 ألف طالب بالعام الدراسي 2021-2022
عقدت اجتماع مجلس إدارتها السنوي برئاسة سمو الشيخة حصة

عقدت مؤسســـة إنجاز البحرين، عضو 
منظمـــة جونيـــور أتشـــيفمنت العالمية 
وهـــي أكبر منظمة غيـــر ربحية لتعليم 
اجتمـــاع  العالـــم،  فـــي  األعمـــال  إدارة 
ا في  مجلـــس إدارتها الســـنوي حضوريًّ
14 يونيـــو 2022 في ســـيتي البحرين، 
إنجـــازات  الضـــوء علـــى  الـــذي ســـّلط 
ومبادراتهـــا  ونجاحاتهـــا  المؤسســـة 
وتطلعاتهـــا للعام المقبل. مع مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 135,000 طالـــب فـــي العام 
 ،2021-2022 الختامـــي  الدراســـي 
احتفلت إنجاز البحرين بإنجازاتها مع 
أعضاء مجلس إدارتها الذين ســـاهموا 
بـــدور أساســـي فـــي إشـــراك أكثـــر مـــن 
1700 متطـــوع وموجه لتقديم برامج 
المؤسســـة فـــي أكثر من 300 مدرســـة 
و10 جامعـــات في جميع أنحاء مملكة 
الســـمو  صاحبـــة  برئاســـة  البحريـــن، 
الشـــيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة إنجاز 

البحرين. 
أعضـــاء  مـــن  كل  االجتمـــاع  حضـــر 
مجلس إدارة المؤسسة وهم الدكتور. 
عبد الرحمن سيف - الرئيس التنفيذي 
لبنك البحرين والكويت، وعلي البقالي 
- الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألمنيوم 
الرئيـــس   - مـــراد  وأنـــور  البحريـــن، 
التنفيذي لبنك السالم، وكريس راسل 
- الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي 
ســـي، ودانـــة بوحجي- بنـــك البحرين 
الوطني، وعيســـى الجودر - الشـــريك 
يونـــغ،  آنـــد  إرنســـت  لمكتـــب  اإلداري 
وحســـين رجـــب - الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة تمكيـــن، وخالـــد كانـــو – مدير 
شـــركة إبراهيم خليل كانو، وميشـــال 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   - ســـوايا 
المؤيـــد  ومحمـــد  البحريـــن،  ســـيتي 
مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
المؤيـــد العالمية، وســـطام القصيبي - 
الرئيـــس التنفيذي للمصرف الخليجي 

التجـــاري، والشـــيخ بـــدر آل خليفـــة - 
مدير عام االتصاالت واالستدامة في 
شـــركة بتلكـــو، وعبد الحكيـــم الخياط 
- الرئيـــس التنفيـــذي لبيـــت التمويـــل 
الكويتـــي، وياســـر العباســـي - رئيـــس 
 - الســـرواني  وهنـــاء  جيبـــك،  شـــركة 
إنجـــاز  لمؤسســـة  التنفيـــذي  المديـــر 

البحرين.
وكان من بين اإلنجـــازات البارزة التي 
تم الحديث عنها في االجتماع إطالق 
إنجـــاز  لمؤسســـة  الجديـــدة  الهويـــة 
البحريـــن والتـــي ُتعـــد عالمـــة فارقـــة 
في مســـيرتها حتـــى اآلن، حيث تقدم 
الهوية رؤيـــة جديدة تركز على أهمية 
تمكين الشـــباب وبناء المهارات ودعم 

العقليات لبناء مجتمعاٍت مزدهرة.
كما ســـّلطت مؤسســـة إنجـــاز البحرين 
الضوء على تعاونها مع وزارة الشباب 
والرياضة لتأســـيس “أكاديميـــة إنجاز 
هـــذه  ستســـاعد  وكيـــف  البحريـــن” 
الشـــراكة فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحرين 
الوطنية المتمثلة في االبتكار والتميز 
وتمكين مجتمع الشباب على المستوى 

الوطني واإلقليمي والعالمي.
المتواليـــة  النجاحـــات  علـــى  وتعليًقـــا 
التي حققتها وتحققها إنجاز البحرين، 

قالـــت صاحبة الســـمو الشـــيخة حصة 
بنت خليفة آل خليفة - رئيس مجلس 
“كجـــزء  البحريـــن:  إنجـــاز  مؤسســـة 
مـــن عضويتهـــا فـــي منظمـــة جونيـــور 
أتشـــيفمنت العالميـــة، تفخر مؤسســـة 
إنجـــاز البحرين بالتأثيـــر الذي أحدثته 
في هذا العام األكاديمي على الشـــباب 
فـــي المملكة حيـــث تعدهـــم ليصبحوا 
قادة مبتكرين وُملهمين في المستقبل 
يخدمـــون مجتمعاتهم بكل إمكاناتهم. 
نشـــكر شـــركاءنا على دعمهم المستمر 
لنـــا ونؤكـــد مجدًدا على أنـــه من خالل 
التعـــاون والشـــراكات البّنـــاءة ُيمكننـــا 
إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا، 
التغييـــر الـــذي يحقق الرؤيـــة الوطنية 
البشـــرية  التنميـــة  فـــي  المتمثلـــة 

الُمستدامة”.
ومـــن بيـــن النقـــاط األخـــرى التـــي تـــم 
التطـــرق إليهـــا فـــي االجتمـــاع تعـــاون 
بنـــك  مـــع  البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة 
البحريـــن والكويـــت لتطويـــر برنامـــج 
الوعـــي  نشـــر  إلـــى  يهـــدف  جديـــد 
بأساســـيات الخدمـــات المصرفية بين 
طالب المـــدارس الثانويـــة ومعلميهم. 
إلـــى ذلـــك، تســـتعد إنجـــاز  باإلضافـــة 
البحريـــن للدخـــول في شـــراكة مع كل 

وغيـــر  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
األعضـــاء لتقديـــم أكثر مـــن 79 فرصة 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  تدريـــب 
لمجموعتهـــا الموهوبـــة مـــن خريجـــي 
 Entrepreneurial Skill. برنامـــج 

)Pass )ESP
وكجـــزء مـــن خططها المقبلة، تســـتعد 
إنجـــاز البحريـــن الســـتضافة مســـابقة 
رواد األعمـــال الشـــباب الســـنوية التي 
 15 مـــن  طـــالب  مشـــاركة  ستشـــهد 
مدرســـة ثانويـــة و 10 جامعـــات فـــي 
البحرين. ومن المقرر تنظيم المسابقة 
بحلـــول نهايـــة شـــهر يونيو فـــي فندق 

ويندهام جراند.
ومـــن خـــالل االســـتفادة مـــن قنواتهـــا 
على وسائل التواصل االجتماعي لسد 
الفجـــوة المعرفيـــة وتثقيـــف وتعليـــم 
إنجـــاز  مبـــادرات  تتضمـــن  طالبهـــا، 
البحريـــن المقبلة بـــث برنامج”مالزمة 
الوظائف” بالتعاون مع شركتي “بابكو” 
و”الغاليـــة”ـ والـــذي يهدف إلـــى تعريف 
الطـــالب بالمهـــن المختلفـــة مـــن خالل 
لمـــدة  تعريفيـــة  جولـــة  فـــي  أخذهـــم 
يـــوم كامـــل يتعلمـــون خاللهـــا المزيـــد 
عن أماكـــن العمل والفـــرص الوظيفية 

المحتملة والمتاحة.

أظهـــر أحـــدث اســـتطالع للـــرأي أجري 
معظـــم  أن  المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي 
علـــى  بالقلـــق  يشـــعرون  األميركييـــن 
أموالهـــم ومدخراتهم من جراء نســـب 
التضخـــم المرتفعـــة التـــي تـــؤدي إلـــى 

تآكل القدرة الشرائية لألموال.
وخلـــص اســـتطالع أجراه موقـــع “بنك 
ريـــت” علـــى اإلنترنـــت إلـــى أن ارتفاع 
التضخم جعل 58 % من الناس قلقين 
بحســـب  الماليـــة،  مدخراتهـــم  بشـــأن 
مـــا نقلـــت شـــبكة “ســـي أن بـــي ســـي” 
األميركيـــة فـــي تقريـــر، واطلعت عليه 

“العربية نت”.
ووجد االســـتطالع أن النســـبة المئوية 
لألشـــخاص القلقين أو غير المرتاحين 
لألمـــوال التي يدخرونهـــا هي اآلن 58 

%، مقارنة بـ44 % قبل عامين.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فإن األشـــخاص 
مرتاحـــون  إنهـــم  يقولـــون  الذيـــن 
لمدخراتهـــم الطارئـــة أصبحوا اآلن 42 

%، بانخفاض عن 54 % قبل عامين.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك مؤشـــرات علـــى أن 
النـــاس قد يكـــون لديهـــم أمـــوال أكثر 
مخصصة لالدخار اآلن مما كانت عليه 

في السنوات الماضية.

مـــن   %  23 أن  االســـتطالع  ووجـــد 
المســـتجيبين ليـــس لديهـــم مدخـــرات 
اإلطـــالق،  علـــى  الطارئـــة  لألحـــوال 
انخفاًضـــا مـــن 25 % العـــام الماضـــي، 
وهذا من بين أدنى المستويات في 12 
عاًمـــا من االســـتطالع من قبـــل الموقع 

المتخصص.
 %  27 تمتلـــك  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
من األســـر مدخرات لألحـــوال الطارئة 
كافيـــة لتغطيـــة 6 أشـــهر أو أكثـــر مـــن 
فـــي   %  25 مـــن  ارتفاًعـــا  النفقـــات، 
العاميـــن الماضييـــن، وهـــذا هـــو أعلـــى 

مستوى منذ 2018.
وقال كبير المحللين الماليين في موقع 
“بنك ريت”، جريج ماكبرايد، إنه “على 
الرغـــم من وجود مزيد من المدخرات، 

إال أن مستوى الراحة يتراجع”.
أعلـــى  التضخـــم  “بلـــوغ  أن  وأضـــاف 
مســـتوياته فـــي 4 عقـــود ســـيؤدي إلى 
القـــوة  فـــي  راحتـــك  مســـتوى  تـــآكل 

الشرائية لمدخراتك الطارئة”.
وتم إجراء االســـتطالع عبـــر اإلنترنت 
والهاتـــف فـــي الفترة مـــن 3 يونيو إلى 
 1025 االســـتطالع  وشـــمل  يونيـــو،   5

مستجيًبا.

جدد بنك ســـتاندرد تشـــارترد البحرين تأكيد التزامه الراسخ باألعراف والتقاليد 
المعمـــول بها فـــي مملكة البحرين، وحرصـــه المطلق على مراعـــاة مكانة المملكة 

كدولة عربية مسلمة، وشعبها الكريم المتمسك بمكارم األخالق.
وأوضح البنك في بيان تنويه واعتذار لموظفيه وعمالئه والجميع “إن موظفينا 
اســـتلموا بالفعـــل بريـــد إلكتروني بشـــأن قضايا المثلييـــن جرى إرســـاله من فرع 
البنـــك فـــي ســـنغافورة، وهو خطـــأ غير مقصود جـــرى االعتذار عنه فـــورا لجميع 

الموظفين”.
وأكـــدت إدارة البنـــك فـــي البحريـــن أنها اتخذت جميـــع اإلجـــراءات الالزمة لمنع 
تكرار مثل هذه األخطاء، مضيفة “نحن شركة عالمية تعمل في دول ومجتمعات 
مختلفـــة ونفهـــم ثقافـــة االختالف، لكننـــا في الوقـــت ذاته نحترم ونجـــل ونقدر 
الثقافـــة البحرينيـــة الرافضـــة لألفـــكار والتوجهات التي ال تتماشـــى مـــع المبادئ 

واألخالق السائدة في المجتمع البحريني”.
وتابع البنك في بيانه بالقول “كما أننا لن نسمح لمثل هذه األخطاء غير المقصودة 
من المســـاس بســـمعتنا كأقـــدم بنك في البحريـــن عايش التطـــورات االجتماعية 
والثقافيـــة واالقتصاديـــة على هذه األرض على مدى أكثر من 100 عام، وأســـهم 

على الدوام في تعزيز ريادة وسمعة القطاع المصرفي البحريني ككل”.

الفيدرالي األميركي: مكافحة التضخم 
“غير مشروطة” رغم خطر زيادة البطالة

“ستاندرد تشارترد البحرين” يعتذر 
عن إيميالت بشأن قضايا المثليين

بنك البحرين والكويت يتصّدر التداوالت بقيمة 345 ألف دينار

مؤشر البحرين العام يغلق على تراجع 1.9 % في أسبوع
سجلت بورصة البحرين في تداوالت األسبوع 
الماضي تراجعا بنســـبة 1.91 % ليغلق مؤشـــر 
البحرين العام عند مستوى 1,816.35 نقطة. 

وبلغـــت كميـــة األســـهم المتداولة فـــي بورصة 
البحريـــن خـــالل األســـبوع الماضـــي 5 ماليين 
و301 ألـــف و149 ســـهًما بقيمة إجمالية قدرها 
مليون و534 ألًفا و200 دينار، نفذها الوسطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 278 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األسبوع الماضي 
22 شركــــة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم 5  أســـهم 
شـــركات، في حين انخفضت أســـعار أسهم 10 
شـــركات، واحتفظـــت باقي الشـــركات بأســـعار 

إقفالها السابق. 
واســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي تعامـــالت 

األســـبوع الماضـــي قطـــاع المـــال، حيـــث بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة 856 ألًفا و701 دينار أو 
ما نســـبته 55.84 % من إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا 4 ماليين و136 ألًفا 
و962 سهًما، تم تنفيذها من خالل 135 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع 
المـــواد األساســـية، حيـــث بلغت قيمة أســـهمه 
ا بنسبة  المتداولة 330 ألًفا و353 ديناًرا بحرينيًّ
21.53 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
فـــي البورصة وبكميـــة قدرهـــا 283 ألًفا و846 

سهًما، تم تنفيذها من خالل 36 صفقة.
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد جـــاء بنك 
البحريـــن والكويت في المركز األول من حيث 
القيمـــة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 345 ألًفا و270 

دينـــاًرا وبنســـبة 22.50 % مـــن قيمـــة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 717 ألًفا و919 سهًما، 

تم تنفيذها من خالل 29 صفقة.
وجـــاءت فـــي المركـــز الثانـــي شـــركة ألمنيـــوم 
البحريـــن )ألبـــا( بقيمـــة قدرهـــا 330 ألًفا و353 
دينـــاًرا وبنســـبة 21.53 % مـــن قيمـــة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 283 ألًفا و846 سهًما، 

تم تنفيذها من خالل 36 صفقة.
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
المتداولـــة 306 آالف و840 دينـــاًرا، فـــي حين 
كان المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة 
مليوًنا و60 ألًفا و230 ســـهًما، أما متوسط عدد 
الصفقـــات خـــالل األســـبوع الماضـــي فبلـــغ 56 

صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
23 يونيو 2022

اإلقفال السابق
 16 يونيو 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1.91-35.30-1,816.351,851.65مؤشر البحرين العام

1.96-13.44-671.69685.12مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

345,269.870

251,675.550

156,376.270

131,886.200

330,353.480

318,638.880
22.50%

21.53%

16.40%

10.19%

8.60%

20.77%



عقـــد المجلـــس العـــام للبنـــوك والمؤسســـات المالية 
الماليـــة  للصناعـــة  الرســـمية  المظلـــة  اإلســـامية 
اإلســـامية بنجاح نـــدوة افتراضية حول: “التمكين 
الماليـــة  المؤسســـات  دور  للمـــرأة:  االقتصـــادي 

اإلسامية في سد الفجوات الحالية”.
وتمثـــل النـــدوة االفتراضية منصـــة حوارية رفيعة 
المســـتوى لإلطـــاق التمهيـــدي لتقريـــر االســـتبيان 
العالمـــي للمصرفييـــن اإلســـاميين للمجلـــس العـــام 
بنســـخته الســـابعة تحـــت عنـــوان: “تمكيـــن المـــرأة: 
تقييـــم الممارســـات والتحديات الحاليـــة”. ويهدف 
تقريـــر هذا العام إلى قيـــاس مدى تمكين المرأة في 
الصناعة المالية اإلسامية، وتقييم أهميتها كعنصر 
فعال، ناهيك عن الكشـــف عن التدابير المتخذة من 
قبل البنوك اإلسامية لتمكين المرأة سواء في بيئة 

العمل أو كعماء للبنوك اإلسامية.
ا في تعزيز  وتلعـــب المؤسســـات الماليـــة دوًرا حيويًّ
التمكيـــن االقتصـــادي للمرأة من خـــال تطبيق عدد 
مـــن االســـتراتيجيات، تتمثـــل فـــي زيـــادة الوعـــي 
وتشجيع مواهب وقدرات المرأة، وتقديم منتجات 
مالية وخدمات رقمية مخصصة تساعد في وصول 
المـــرأة إلـــى التمويـــات. إضافـــة إلى الحـــرص على 
توفير فرص متســـاوية للمرأة العاملة في الصناعة. 
إذ إن التركيز على تمكين المرأة يساهم في تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة، ناهيك عن خلق فرص 
عمـــل جديدة في جميع القطاعات. ويعتبر التمويل 

اإلســـامي أحد أهم القطاعات الرائدة التي تســـلط 
الضـــوء على أهمية التمكيـــن االقتصادي للمرأة من 
خـــال القيـــم األخاقية التي تنـــادي بتكريم المرأة، 

ودعم المساواة وعدم التمييز في الجنس.
وفـــي نفـــس الخصوص، أظهـــرت نتائج االســـتبيان 
العالمـــي للمصرفييـــن اإلســـاميين نظـــرة إيجابيـــة 
حـــول تمكيـــن المرأة فـــي صناعة الخدمـــات المالية 
اإلســـامية. وأوضـــح االســـتبيان أن تمكيـــن المرأة 
يبـــدأ مـــن داخـــل بيئـــة العمـــل، متبوًعـــا بالخدمـــات 
الماليـــة المخصصة للنســـاء والتي تســـاهم في دعم 

مبادراتهـــن ومســـاعدتهن فـــي تحقيـــق طموحاتهن 
وأعمالهـــن التجاريـــة، ناهيك عن إشـــراك المرأة في 

المبادرات االجتماعية والخيرية.
وأوضحـــت نتائج االســـتبيان أن البنوك اإلســـامية 
الكبيرة، تعد األكثر نشـــاًطا في مجال تمكين المرأة 
مـــن خال المبـــادرات االجتماعيـــة والخيرية، نظًرا 

إلى توافر الموارد المستخدمة.
وتم افتتـــاح الندوة بكلمة ترحيبية من قبل األمين 
العـــام للمجلس العام عبداإللـــه بلعتيق، تبعها كلمات 
رئيســـة مـــن قبل قطب ســـانو، األمين العـــام، مجمع 

الفقه اإلسامي الدولي، المملكة العربية السعودية، 
ومريـــم بطـــي الســـويدي، الرئيـــس التنفيـــذي، هيئة 
األوراق المالية والسلع، اإلمارات العربية المتحدة.

وتعليًقا على التقرير، صرح بلعتيق “نسعى دوًما في 
المجلس العام إلى تجاوز التحديات واالستفادة من 
الفرص والتوجهات الناشـــئة فـــي الصناعة. ونؤمن 
بشـــدة أن تمكين المرأة هو أحـــد أهم العوامل التي 
تســـاهم فـــي النمو االقتصـــادي. ولذلـــك عمدنا على 
تســـليط الضوء على 3 جوانب للتمكين االقتصادي 
للمـــرأة في التقرير الســـنوي للمجلس العام: الجانب 
األول يركـــز علـــى تمكيـــن المرأة داخل بيئـــة العمل، 
والثانـــي يركـــز علـــى تمكيـــن المـــرأة كأحـــد عمـــاء 
البنوك اإلســـامية، وأخيًرا تمكيـــن المرأة من خال 
المبـــادرات الخيريـــة واالجتماعيـــة. وفـــي الوقـــت 
الحالـــي، يشـــكل التمكيـــن االقتصادي للمـــرأة عامًا 
ـــا لـــدى البنـــوك اإلســـامية لتحقيـــق االزدهار  حيويًّ
االقتصادي. ولذلك باشرت البنوك اإلسامية بتنفيذ 
عدد من المبـــادرات لتحقيق هذا الهدف. وكلنا أمل 
أن نتائـــج هذا التقرير ستســـاهم في تعزيز وتطوير 
التمكيـــن االقتصادي للمـــرأة في صناعـــة الخدمات 

ا”. المالية اإلسامية عالميًّ
وبعد الجلســـة االفتتاحية، تـــم تقديم عرض موجز 
العالمـــي  االســـتبيان  لتقريـــر  الرئيســـية  للنتائـــج 
قبـــل  مـــن   2022 لعـــام  اإلســـاميين  للمصرفييـــن 

مستشار المجلس العام بيتر كيسي.

لتبـــادل  فعالـــة  النـــدوة جلســـة حواريـــة  وشـــهدت 
الخبرات واآلراء مـــع مجموعة من رائدات األعمال 
فـــي الصناعة وخبيرات في القطاع المالي، تضمنت 
دور المؤسســـات الماليـــة اإلســـامية فـــي تحقيـــق 
تحقيـــق  وعوامـــل  للمـــرأة  االقتصـــادي  التمكيـــن 

التمكين االقتصادي والعقبات المحاطة بها. 
وشارك في المناقشات كل من: لولوة المطلق، مالك 
ومؤسس، جولدن ترســـت للتدريب واالستشارات، 
البحرين، وناتاشا غارشا، مدير أول، اختصاصي في 
التمويل المبتكر ومنظور المســـاواة بين الجنســـين، 
شـــركة تأثير التبادل االســـتثماري )IIX(، سنغافورة، 
وايروم ســـبا، مشـــارك ومدير البرنامـــج، معهد إدارة 
األعمال بكراتشي، باكستان، وفاطمة سينار، رئيس 
محفظة التمويل اإلسامي، مركز اسطنبول الدولي 
للقطاع الخاص في التنمية، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي، تركيـــا، ومريـــم العمرانـــي كريـــم، رئيـــس 
وحـــدة الضوابط االحترازية، بنك المغرب، المغرب، 
بـــإدارة زينـــب العويناتـــي، مديـــر الشـــؤون اإلدارية 

والمالية، المجلس العام”.
ويواصـــل المجلـــس العـــام دعـــم صناعـــة الخدمات 
الماليـــة اإلســـامية مـــن خـــال عـــدد من األنشـــطة 
والمبـــادرات المتنوعة، بمـــا في ذلك تزويد أصحاب 
المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات 
وتمثيـــل الصناعة المالية اإلســـامية فـــي المحافل 

الدولية.

فخرو: إسهامات واسعة لمؤتمر “الصغيرة والمتوسطة” باالقتصاد

ا في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة المؤسسات المالية تلعب دوًرا حيويًّ

سيسلط الضوء على المؤسسات المهمة ذات القيمة المضافة

“مجلس البنوك” يناقش بندوة افتراضية تشجيع المواهب النسائية بالقطاع

تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون االقتصادي مع مختلف األسواق العالمية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ســـمير 
نـــاس أن الغرفـــة تعمل علـــى تنفيذ اســـتراتيجية 
شـــاملة لتنميـــة التعـــاون االقتصـــادي بيـــن مملكة 
البحريـــن ومختلـــف دول العالم، تســـتهدف زيادة 
التعـــاون  وتعزيـــز  التجـــاري،  التبـــادل  معـــدالت 
االســـتثماري وتبـــادل الخبرات الصناعية، مشـــيرًا 
التعـــاون  لتعزيـــز  كبيـــرة؛  فرصـــا  هنـــاك  أن  الـــى 
األلمانـــي  البحرينـــي-  واالســـتثماري  التجـــاري 
تدعمهـــا الروابـــط الثنائيـــة المتميزة فـــى مختلف 
المجاالت، وتســـاندها الزيادة المتنامية في حجم 
التبـــادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنســـبة 
24 %، لتبلـــغ قيمتـــه 624.6 مليون يـــورو، بزيادة 

149 مليونًا مقارنة بـ 2019. 
وشـــدد في ختام مشـــاركته على رأس وفد غرفة 
البحريـــن فـــي فعاليـــات الملتقى العربـــي األلماني 
الخامـــس والعشـــرين الـــذي عقـــد فـــي العاصمـــة 
األلمانيـــة برليـــن واســـتمرت فعالياتـــه ثاثـــة أيام 
بمشـــاركة واســـعة من الوزراء والسفراء ورؤساء 
الغـــرف ورجـــال األعمـــال األلمـــان والعـــرب، علـــى 
أهميـــة بـــذل مزيـــد من الجهـــود على المســـتويين 
اإلقليمـــي والدولي؛ لمواجهة التحديـــات العالمية 
الراهنة، مضيفـــًا أن العاقات االقتصادية العربية 
األلمانية تشـــهد تطورًا مستمرا ونموا في مختلف 
المجاالت، بما يدفعها لمســـتويات أشـــمل وأوســـع 

علـــى المســـتوى االقتصادي لما من شـــأنه تحقيق 
المصالح المشتركة بين مختلف األطراف. 

التوســـع  إلـــى  األلمانيـــة  الشـــركات  نـــاس  ودعـــا 
االســـتثماري في مملكـــة البحرين لاســـتفادة من 
موقع البحرين الجغرافي االستراتيجي لانطاق 
إلـــى األســـواق الخليجيـــة والعربيـــة خاصـــة فـــي 
ظـــل التطـــور الكبيـــر في البنيـــة التحتيـــة للقطاع 
اللوجســـتي بجانب ما يوفره مناخ االستثمار في 
البحرين من تسهيات وخدمات واسعة تصاحبها 
منظومة تشـــريعية جاذبة لاســـتمثار، مشيرًا إلى 
تطلـــع الغرفة نحـــو تفعيل دور ملتقيـــات األعمال 
لحشـــد الطاقـــات واإلمكانـــات؛ من أجـــل التعریف 
بفرص االســـتثمار المتاحة أمام قطاعات األعمال 
زيـــادة  فـــي  بمـــا يســـهم  األلمانيـــة،   – البحرينيـــة 
الشـــراكات التجاريـــة واالســـتثمارية بيـــن البلدين 

الصديقين. 
وأشـــار رئيس الغرفة إلـــى أن مملكة البحرين فى 
إطـــار تحقيقها لتنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد، 
أعلنت عن خطـــة “التعافي االقتصادي” من خال 
تســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا 
الســـتقطاب المزيد مـــن االســـتثمارات، وتحديث 
القوانين والتشـــريعات لمواكبة متطلبات التنمية، 
وإقامـــات دائمة للمســـتثمرين، إضافـــة إلى تعزيز 
التكامل االقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين 

توقيـــع  فـــي  للتوســـع  تهـــدف  التـــي  والبضائـــع 
االتفاقيـــات االقتصادية المتعددة مما أســـهم فى 
تحقيـــق نتائـــج مبشـــرة علـــى االقتصـــاد الوطني، 
مستعرضًا أهم الفرص االســـتثمارية المتاحة في 
البحرين والحوافز التي قدمتها الحكومة لتيسير 
جـــذب االســـتثمارات األجنبية عمومـــا إلى مملكة 

البحرين.
وأشاد بعمق العاقات البحرينية - األلمانية والتي 
يتـــم االحتفـــال بمـــرور 50 عاما علـــى إقامتها بين 
البلديـــن الصديقين، وما تشـــهده مـــن اهتمام بارز 
فـــي مجـــاالت التعـــاون االقتصـــادي وزيـــادة فـــي 
المجـــال االســـتثماري والتبـــادل التجـــاري، مؤكدًا 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى فتح آفاق واســـعة 
ورحبـــة مـــن التنســـيق المشـــترك مـــع ألمانيـــا فـــي 

ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة لصاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد 
المعظـــم، وتعزيز التعاون في القطاعات التجارية 
والصناعية والتكنولوجيـــة وغيرها من المجاالت 
األخـــرى بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين. 
كما ثمن ناس دور شركة ألمنيوم البحرين ألبا في 
تعزيـــز وتنميـــة االقتصاد الوطنـــي؛ كونها من أبرز 
الواجهـــات االقتصاديـــة على المســـتوى االقليمي 
والدولـــي، مؤكدًا دعم الغرفة الكامل ومســـاندتها 
لكافة الخطط المســـتقبلية للشـــركة نحو توســـيع 
التمنيـــة  بمـــا يعـــزز مـــن حركـــة  العالمـــي  دورهـــا 
االقتصادية في مملكة البحرين ويسهم في خلف 

فرص العمل النوعية للمواطنين. 

وعقد رئيس الغرفة، جلســـة مباحثات موسعة مع 
اتحـــاد الغـــرف العربية بمشـــاركة وزراء وســـفراء 
الـــدول العربيـــة، وبحضـــور النائـــب األول لرئيس 
الغرفـــة خالد نجيبـــي، تناول خالها ســـبل تطوير 
وتنميـــة عاقـــات التعـــاون االقتصـــادى المشـــترك 
وآليـــات النهـــوض بالتجـــارة البينيـــة بيـــن الـــدول 
العربية الســـيما فـــي ظل تراجعهـــا مقارنة بحجم 
التبـــادالت التجاريـــة العربية مـــع دول العالم، كما 
تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشـــأن مختلف 
القضايا االقتصادية العربية واإلقليمية ومناقشة 
عـــدد مـــن الملفـــات والموضوعـــات ذات االهتمام 

العربي المشترك. 
واســـتعرض نـــاس اســـتعدادات غرفـــة البحريـــن 
لرئاســـة مملكـــة البحريـــن للـــدورة )133( التحـــاد 
لخدمـــة  تطلعـــه  عـــن  معربـــًا  العربيـــة،  الغـــرف 
االقتصـــادات العربية وتنمية دورها التكاملي، بما 
يخـــدم مســـارات التعاون المشـــترك ويحقق رؤية 
أصحاب الجالة والفخامة ملوك ورؤســـاء الدول 
العربية الشـــقيقة، معربًا عن خالص تقديره للدور 
المهـــم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية 
في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص 
العربي تحت مظلـــة واحدة؛ لتعزيز التعاون بينها 
وتنســـيق جهودهـــا مـــن أجـــل التعـــاون اإلقليمـــي 

وتطوير قطاع األعمال العربي.
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عبدالرحيم فخرو

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
البحرينيـــة عبدالرحيم فخرو، أن المؤتمر الســـنوي لليوم العالمي للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة 2022 في نســـخته العاشـــرة له إســـهامات واســـعة على 
االقتصـــاد، وأنه سيســـلط الضوء على هذه المؤسســـات المهمـــة التي لها قيمة 

اقتصادية مضافة.
وســـيقام المؤتمر تحت رعايـــة وزير الصناعة والتجارة زايـــد الزياني، بتنظيم 
مـــن جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة البحرنية بالتعـــاون مع مكتب 
األمـــم المتحـــدة )البحريـــن( واالتحاد العالمـــي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة )الينســـمو( يومـــي 27 و28 يونيـــو الجـــاري 2022، تحـــت شـــعار 
االبتـــكار ودعم ريادة األعمال وتنمية المؤسســـات الصغيـــرة ومتناهية الصغر 

نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام في مواجهة تداعيات األزمات.
وقال عبدالرحيم فخرو “المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة تعاني من الكثير 
مـــن العقبـــات التـــي تعترض طريـــق نموها واســـتمراريتها، ولكـــن ضمن وجود 
جهـــات الدعم المختلفة فإن هذه المؤسســـات تحاول جاهـــدة أن تنجح فكرة 
مشروعاتها وتستمر في مواجهة التحديات والصدمات والمنافسات الداخلية 
والخارجيـــة”. وأضاف “إننا في هذه الجمعيـــة نمتلك الكثير من الخبرات التي 
تســـاهم معنا في مساندة ودعم هذه المؤسسسات وتشجيع المبادرات الحرة، 
حيـــث ترتكـــز التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية على االســـتثمار خصوصا في 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. 
وتابـــع “تأتـــي فكرة هذه الفعالية إيمانا بالدور اإلســـتراتيجي والمحوري المهم 
الذي تقوم به هذه المؤسسات في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول 

المتقدمـــة والناميـــة. حيـــث تولد هـــذه المؤسســـات الوظائف بمعـــدالت كبيرة 
وتكلفـــة رأســـمالية قليلـــة والتي من شـــأنها أن تســـاهم بقدر كبيـــر في معالجة 
مشـــكلة البطالـــة لدى الشـــباب التي تعانـــي منها العديد من الـــدول. كما يرتبط 
إعـــان هذا اليوم للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة بالمســـاهمة في تســـليط 
الضوء على هذه المؤسســـات المهمة والتي لها قيمة اقتصادية مضافة. يذكر 
هنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في توسيع القاعدة اإلنتاجية 
وزيادة الصادرات وخلق فرص وظيفية جديدة. وتماشيا مع التطور الملحوظ 
الـــذي شـــهدته مملكة البحرين في مرحلـــة الكورونا والتحديـــات التي فرضت 
نفســـها، ومن هذا المنطلق ونحو اقتداء الجمعيات غير الربحية والتخصصية 
بالرؤيـــة 2030 وأخـــذ توجيهـــات عاهل البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وبمســـاندة دائمة مـــن ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة في الســـعي 
بجهـــد إلى تذليـــل العقبات، ومـــن جانبنا نقـــوم بتقديم االستشـــارات والنصح 
والتوجيـــه ألصحاب ورواد األعمال والمســـتثمرين المبتدئيـــن إيمانا منا بدور 
هذه المؤسســـات في تســـريع وتيـــرة النمو وخلق فرص عمـــل إضافية وتنمية 
واســـتمرارية نجـــاح هذه المؤسســـات، حيث إنـــه يرتبط بإدماج إســـتراتيجية 
تنمية المؤسســـات والمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة ضمن االســـتراتيجية 

الصناعة الشاملة وربطها باحتياجات التنمية المستدامة”.

االستمرار في مواجهة التحديات

الصغيـــرة  المشـــروعات  الجمعيـــة أن  إدارة  نائـــب رئيـــس مجلـــس  وذكـــر 

والمتوســـطة تعانـــي مـــن الكثيـــر مـــن العقبـــات والتي تعتـــرض طريق 
نموهـــا واســـتمراريتها ولكن ضمن وجـــود جهات الدعـــم المختلفة 

فإن هذه المؤسسات تحاول جاهدة أن تنجح فكرة مشروعاتها 
وتســـتمر فـــي مواجهـــة التحديـــات والصدمـــات والمنافســـات 
الداخليـــة والخارجيـــة. وأضاف “إننا في هـــذه الجمعية نمتلك 

الكثيـــر من الخبـــرات التي تســـاهم معنا في مســـاندة ودعم 
هـــذه المؤسسســـات وتشـــجيع المبـــادرات الحـــرة حيـــث 

ترتكز التنمية االقتصادية واالجتماعية على االستثمار 
خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. 

وســـوف يشـــارك فـــي الحـــدث مجموعة كبيـــرة من 
كبار أصحـــاب األعمال واالختصـــاص كمتحدثين 

رئيســـين يطرحـــون المســـتجدات والتحديـــات 
التـــي تواجـــه هذا القطـــاع المهم. كما تشـــمل 

الفعاليـــة جلســـة حواريـــة لثاثـــة ســـفراء 
وجلســـة أخرى لرؤساء الجامعات وجلسة 
األمـــم  األعمـــال ودور  لســـيدات  حواريـــة 
ودور  المؤسســـات  تنميـــة  فـــي  التحـــدة 
الشـــباب فـــي تنميـــة ريـــادة األعمـــال كمـــا 
يشـــمل الحدث تكريم 4 جامعات وتوقيع 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع بعـــض الجهـــات ذات 

االختصاص.
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 السبت
ألمـــوال 25 يونيو 2022 - 25 ذو القعدة 1443  جديـــدة  ســـرقة  الكريبتـــو،  أســـواق  شـــهدت 

المتعاملين بلغت قيمتها 100 مليون دوالر، وذلك بعد 
أن تمّكن قراصنة الخميس من اختراق تشـــفير خاص 

.Harmony بمنصة
وتعتبر هذه الســـرقة الضخمة هي الثالثة لهذه الســـنة 
Worm� 300 مليون دوالر من منصة  بعد أن تم سرقة
hole، وقبلها منصة Ronin بحجم 620 مليون دوالر.

وأوضح رئيس العمليات والمؤســـس المشـــارك لشركة 
Ronin، ألكســـندر الرسن، وقتها، إن “الخرق حدث عبر 
طريقـــة تدعـــى الهندســـة االجتماعيـــة، وليس بســـبب 
عيـــب فنـــي”. وبّيـــن أن “الهندســـة االجتماعيـــة”، هـــي 
عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة 
لخـــداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون 

عن معلومات سرية وشخصية.

وقـــد تســـتخدم الهندســـة االجتماعيـــة دون االعتمـــاد 
على أي تقنية واالعتماد فقط على أســـاليب االحتيال 

للحصول على معلومات خاصة من الضحية.
المســـروقة عبـــر منصـــات  وارتفـــع إجمالـــي األمـــوال 
العمـــات المشـــفرة، إلى مليـــار دوالر منـــذ بداية العام، 
بحسب بيانات Chainalysis، المتخصصة في تحليل 

سوق العمات المشفرة.

سرقة 100 مليون دوالر من أموال المتعاملين بالعمالت المشفرة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

23 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.135

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.648

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 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.83

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.084

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.487

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.28

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623

قــال المهنــدس األول فــي إدارة المناطق الصناعية بــوزارة الصناعة 
والتجارة، مؤيد الصديان، إن المناطق الصناعية في مملكة البحرين 
تســتضيف نحــو 700 مشــروع مــن بينهــا مصانــع وشــركات وطنيــة 

وأجنبية.

 وقـــــــــال الـــــصـــــديـــــان فــي 
لـــوزارة  إذاعــيــة  مداخلة 
الصناعة والتجارة في 
ــي  ــبــرنــامــج اإلذاعــ ال
ــاح الـــخـــيـــر يــا  ــ ــب “صــ
المصانع  إن  بحرين” 
المناطق  تضّمها  التي 
الــصــنــاعــيــة تــشــمــل 
مثل  كبرى  شــركــات 
حـــديـــد الــبــحــريــن، 
و”ويـــســـت بــويــنــت” 
و”مــونــدلــيــز” و”ألــبــا” 
ــن  وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا مــ

الشركات.
المشاريع  أن  وبّين 
هــي فــي قــطــاعــات 

ــة بــيــن  ــــوعــ ــن ــ ــت مـــخـــتـــلـــفـــة ومــ
داعــمــة،  ولوجستية  صناعية 
ــواد الــبــنــاء، والــصــنــاعــات  ــ ومـ
ــى  ــار إل الـــغـــذائـــيـــة، حــيــث أشـــ
رؤيــة  يعكس  التنوع  هــذا  أن 
الدخل  تنويع  نحو  البحرين 
مع  تماشيًا  للبحرين  القومي 

رؤية المملكة لعام 2030. 
وأوضـــح الصديـــان أن الوزارة 
خـــال  مـــن  تســـهيات  تقـــدم 
مراحل المشروعات الصناعية، 
تخصيـــص  تشـــمل  والتـــي 
القســـيمة الصناعية، وتســـريع 
منح عقـــود اإليجار، وتســـريع 
الموافقات حتى مرحلة البناء 

وتشغيل المشروع.

وأكـــد أن الـــوزارة تتعامـــل مع 
الشـــركات الصناعية على أنهم 
شـــركاء في التنمية والتطوير. 
وأوضـــح أن البحريـــن أعلنـــت 
عـــن عدد من المشـــروعات في 
قطـــاع الصناعة والتي تشـــمل 
منطقـــة الصناعـــات التحويلية 

منطقـــة  وإنشـــاء  لأللمنيـــوم 
تجارية أميركية لتكون مركزًا 
إقليميـــًا للتصنيـــع والخدمـــات 
اللوجستية، وذلك ضمن خطة 
البحريـــن للتعافي االقتصادي، 
لتكون المملكة وجهة منافســـة 

ومفضلة لاستثمارات.

وأشار الصديان إلى أن الوزارة 
تعمل حاليـــًا على تزويد جميع 
المناطـــق الصناعية والجديدة 
منهـــا بالبنية التحتيـــة، مؤكدًا 
مفتوحـــة  الـــوزارة  أبـــواب  أن 
للتواصل عبر مختلف القنوات 

المتاحة.

الصــديــان: 700 مشــروع فــي المنــاطــق الصناعيــة
تزويد الجديدة منها بالبنية التحتية

علي الفردان

مؤيد الصديان

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

“االستئناف” تلزم شركاء برد 
مبالغ مختلسة 1.1 مليون دينار 

إلحدى الشركات العائلية
خلصـــت محكمة االســـتئناف العليا المدنية، في حكـــم فريد من نوعه، إلى أن 
غش الشـــريك لشـــريكه ُيعـــّد مانعًا من موانـــع التقادم وقضت بإلزام شـــركاء 
بإحدى الشـــركات العائلية المعروفة برد مبلغ 1136435 دينار بحريني قيمة 

المبالغ التي اختلسوها والتي أثبتها تقرير مدقق الحسابات.
ويقـــول المحامـــي محمـــد رضـــا بوحســـين “تعـــود وقائـــع القضيـــة إلى أن 
مجموعة من الشركاء قاموا باختاس مبلغ 1136435 دينار بحريني في 
غضـــون عام 2010، ولم يكتشـــف باقي الشـــركاء ذلـــك إال بعد مضي مدة 
زمنيـــة كبيـــرة، وقد أثبت تقرير مدقق الحســـابات عمليـــة اختاس تلك 
المبالـــغ، والتـــي خلصت معهـــا المحكمة بإلزام كل شـــريك بـــرد قيمة ما 
اختلسه من أموال للشركة، واعتبرت المحكمة أن غش الشريك لشريكه 
يعـــد قاطعـــًا لمضي المدة أو ســـقوط الحـــق بالتقـــادم، وبالتالي رفضت 

الدفع الُمبدى من قبلهم بسقوط الدعوى بمرور الزمن أو بالتقادم”.

المحرر االقتصادي

المحامي محمد رضا بوحسين

طلبة جامعة البحرين يستعرضون تصاميم “مترو البحرين”
إيجاد حلول معمارية مبتكرة حسب المعايير التكنولوجية المتطورة

عـــرض طلبـــة جامعـــة البحريـــن مؤخـــًرا خال عـــرض نهائي لمشـــاريعهم، 
تصميًما مفّصًا لمشروع محطة المترو في مملكة البحرين، وذلك بتنظيم 

من قسم العمارة والتصميم في كلية الهندسة.
 واســـتعرض الطلبة شرًحا موّسًعا عن مشـــروع مترو البحرين وتصاميمه 
الهندســـية والتطـــرق إلى جميـــع جوانب العمـــارة، إضافة إلى اســـتعراض 
تفاصيـــل تمّوجاتـــه التي لها شـــكل أو مخطط تفصيلـــي يرتفع وينخفض 
بساســـة، وموازنـــة المســـاحة بيـــن متطلبـــات حمايـــة الطقـــس والرغبـــة 
فـــي المناظـــر والهواء والضوء إلنتاج مســـاحة تشـــعر باالرتيـــاح والبهجة 

ا. للمسافرين يوميًّ
وقد عّبرت الدكتورة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة عميدة كلية الهندســـة 
فـــي جامعـــه البحريـــن عن ســـعادتها بإنجـــازات الطلبـــة من قســـم العمارة 
والتصميـــم، وأكدت أهمية الربط بين مشـــاريع الطلبة والجهات الرســـمية 

في سوق العمل.
 وأضافت د.هيفاء “تميزت تصاميم الطلبة بأفكار جديدة وعملية، تهدف 
إلـــى إيجاد حلول معمارية مبتكرة حســـب المعايير المهنية والتكنولوجيا 

المتطورة في اإلنشاء”.


