
صرح رئيس النيابة بنيابة  «
الجرائم المالية وغسل األموال 

حسن المهيزع أن النيابة العامة 
قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة 

استيالء مدير بجهة حكومية على 
مبلغ 467 ألف دينار من أموال 

جهة عمله.

ارتفعت القيمة السوقية لألصول  «
المشفرة بنحو 17 مليار دوالر في 

تعامالت أمس، مع مكاسب تقارب 
6 % للبيتكوين. وتلقت العمالت 

الرقمية الدعم بعد أن أعلنت شركة 
“باي بال” السماح للعمالء باستخدام 

العمالت المشفرة وبيعها.

بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات  «
تركية مختلفة من ورق العنب المخلل 

إلى القهوة واألجبان من رفوفها 
بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة 

المنتجات. وتستهدف الحملة 
السعودية االقتصاد التركي المتضرر 
من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي  «
الدولي عن منح الفنانة منى زكي 

جائزة فاتن حمامة للتميز في 
الدورة 42، التي تقام في الفترة 
من 2  إلى 10 ديسمبر المقبل؛ 

تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة 
بأعمال سينمائية بارزة.

قطع البسيتين شوًطا كبيًرا نحو  «
البقاء في دوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم، بعد تفوقه على البحرين 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في 
مباراة ذهاب الملحق للموسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠، التي أقيمت مساء الخميس 
على استاد مدينة خليفة الرياضية.

بنـــاًء علـــى المســـتجدات والمعطيـــات التي تتم دراســـتها 
بشـــكل دوري وحســـب توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )COVID-19 (، واســـتنادا إلى 
مباشـــرة تنفيـــذ مـــا تـــم اإلعالن عنـــه ســـابقًا بإعـــادة فتح 
الخدمـــات الداخليـــة للمطاعـــم والمقاهـــي بمـــا ال يتعـــدى 
30 شـــخصًا داخـــل المنشـــأة بدًءا من غد الســـبت، وجهت 

وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة المطاعم والمقاهي 
إلى ضرورة االلتزام وبشـــكل جدي بتطبيق االشـــتراطات 
الصحية المتعلقة بتقديم الخدمات في األماكن الداخلية 

والخارجية للمطاعم و المقاهي لضمان سالمة الجميع.
وشـــددت الـــوزارة على أهميـــة مراعاة تطبيـــق التعليمات 
واإلرشـــادات التي أطلقهـــا الفريق الوطنـــي الطبي وكافة 
الجهـــات الرســـمية المعنيـــة بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 

)كوفيـــد- 19(، مؤكـــدة علـــى كافة المؤسســـات والمحالت 
التجارية ضرورة التقيد باإلجراءات االحترازية التي يتم 
اإلعـــالن عنها من وقت إلى آخر وضرورة أخذ المعلومات 
والتعليمات من المصادر الرسمية فقط، والتي يتم نشرها 
فـــي الصحف المحليـــة وعلى المواقع الرســـمية مع أهمية 
االطـــالع عليهـــا وتطبيقها مـــن أجل الحفاظ على ســـالمة 

مرتاديها والعاملين فيها في هذا الظرف االستثنائي.
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الصالح لـ “^”: إحالة القضية لـ “نهرا”... و “النيابة” تستمع لوالدي التوأم

لجنة تحقيق وإيقاف طبيب في حادثة إجهاض مريضة

تفاعـــالً مع الموضوع المنتشـــر بوســـائل 
توأميـــن  لوالـــد  االجتماعـــي  التواصـــل 
)ابنتين( تســـلم فلذتي كبـــده بكيس من 
مستشـــفى الســـلمانية لدفنهمـــا ثم تبين 
أنهما حّيتـــان، تواصلت صحيفة “البالد” 
مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، كاشفًة 
األخيرة عن أنها قررت إحالة الموضوع 
للتحقيـــق بعهـــدة هيئـــة تنظيـــم المهـــن 

والخدمات الصحية )نهرا(.
وأفـــاد القائم بأعمال الرئيـــس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري 
بأنه فور اكتشـــاف المالبســـات الخاصة 
بحـــادث إجهاض مريضة في 16 أكتوبر 
تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة 
رئيس األطباء بمجمع السلمانية الطبي 
نبيـــل العشـــيري وفقـــا لقانـــون الخدمـــة 
المدنية، كما تم إيقاف طبيب عن العمل 

بمجمع الســـلمانية الطبي لحين االنتهاء 
من عمل لجنة التحقيق. 

وفـــي خـــط مـــواٍز، صـــرح نائـــب رئيـــس 
نيابة الـــوزارات والجهات العامة عدنان 
ببالغـــه،  تقـــدم  األب  بأنـــه  الوداعـــي 
وبـــادرت النيابـــة العامـــة فورا بمباشـــرة 
إجـــراءات التحقيـــق وتم ســـماع أقوال 

والد التوأمين.

وأمـــرت النيابـــة العامـــة بالتحفـــظ فورا 
علـــى الملف الطبي الخاص بالمولودتين 
الطبيـــب  نـــدب  تـــم  كمـــا  ووالدتهمـــا، 
الشرعي لتشريح جثة المولودتين، فيما 
تم تكليف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
اتخـــاذ  بســـرعة  الصحيـــة  والخدمـــات 
اإلجـــراءات الالزمة عن الواقعة وإعداد 

تقرير مفصل بشأن الواقعة.

وزير النفط أثناء زيارته لموقع مشروع تحديث المصفاة

عوالي - بابكو

الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  تفّضـــل 
محمـــد بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفة، أمس بزيـــارة إلى موقع 
 “ مصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع 
بابكو”؛ لالطالع على عملية رفع 
أحد أثقل المعدات وهو مفاعل 
المرحلة األولى الجديد للتكسير 

الهيدروجيني والذي يزن 1300 
طـــن. ويهـــدف هـــذا المشـــروع 
إلـــى  اإلســـتراتيجي  الوطنـــي 
بنـــاء التكوين األمثـــل للمصفاة، 
إذ ســـيضعها فـــي مصـــاف أكثر 
المصافي تنافسية في المنطقة 

والعالم.

وزير النفط يطلع على أثقل معدات “مصفاة بابكو”

البحريـــن  نفـــط  شـــركة  طرحـــت 
مجلـــس  جلســـة  فـــي  )بابكـــو( 
أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
نقـــل  خدمـــات  لتوفيـــر  مناقصـــة؛ 
زمنـــي  عقـــد  بالجملـــة  األســـفلت 
لمدة 4 ســـنوات، تنافســـت عليها 8 
شـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة 
شـــركة ريديكس للصناعـــات بنحو 
1.03 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 
3.2 مليون دينار. وطرحت شـــركة 
للقيـــام  أخـــرى  مناقصـــة  “بابكـــو” 
باألعمال التأهيلية للموقع لتركيب 
محطات وقـــود متنقلة في موانئ 
الصيادين، وكان أقـــل عطاء بنحو 
212.9 ألـــف دينـــار لشـــركة الرفـــاع 
لإلنشـــاء والصيانة، وأكبرها بقرابة 

337.3 ألف دينار.

مليون دينار 
لخدمات نقل 

أسفلت “بابكو”

)07(
)07(

)05(

تمكنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور من 
ضبـــط ســـائقين يبلـــغ كل منهما 21 
عامـــا لتســـببهما فـــي الحـــادث الذي 
وقـــع علـــى شـــارع ولـــي العهـــد يوم 
اإلثنيـــن الماضـــي، وأدى إلـــى وفـــاة 
أربعة أشـــخاص وإصابة شـــخصين 
آخريـــن بإصابات بليغـــة، حيث الذا 

بالفرار من موقع الحادث.
وقـــد تبيـــن من خـــالل اإلجـــراءات 
المـــرور  شـــرطة  بهـــا  قامـــت  التـــي 

ومتابعـــة  الحـــادث  وقـــوع  فـــور 
الكاميرات األمنيـــة وأعمال البحث 
والتحري من قبل اللجنة المختصة 
بمتابعة حـــوادث الوفـــاة والهروب، 
يتســـابقان  كانـــا  المذكوريـــن  أن 
الشـــارع  نفـــس  علـــى  بمركبتيهمـــا 
مـــا أدى إلـــى وقـــوع الحـــادث، وقد 
تـــم ضبطهمـــا واتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة الالزمـــة وإحالتهمـــا إلـــى 

النيابة العامة.

ضبط سائقين هاربين تسببا في وفاة 4 أشخاص تحديث المعدات األمنية وتطوير 
المنظومات التكنولوجية

جانب 
من ختام 
فعاليات 
التمرين 
البحري 

المشترك 
“أمن 

المملكة 6”

المنامة - وزارة الداخلية | تصوير: أيمن يعقوب

المنامة - وزارة الداخلية

شـــهد رئيـــس األمن العـــام الفريق طارق الحســـن، ختام فعاليـــات التمرين البحري المشـــترك 
“أمن المملكة 6” الذي نفذته قيادة خفر السواحل بمشاركة سالح البحرية الملكي البحريني 
وعـــدد مـــن إدارات وزارة الداخلية بهدف الوقوف على مســـتويات الجاهزية والتي تشـــكل 
محورا رئيسيا في منظومة العمل وأداء الواجبات. وأكد الحسن أن استمرار إجراء التمرين 
على مدى هذه السنوات يظهر التخطيط السليم والجهود المبذولة في مجال بناء القدرات 
وتعزيز الخبرات، كما يعكس تميز أداء خفر السواحل والجهات األخرى المشاركة، األمر الذي 

)٠٣(يتطلب مواصلة تحديث المعدات وتطوير المنظومات التكنولوجية والتدريبية.

0607101513

البسيتين يقترب من البقاء بدوري ناصر بن حمد الممتازتكريم منى زكي بجائزة فاتن حمامةمقاطعة سعودية للمنتجات التركيةالعمالت المشفرة تربح 17 ملياراأمر قبض دولي لمدير حكومي

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة
وقع النائب حمد الكوهجي اقتراحا 
بقانون لزيادة مدة ســـداد المحكوم 
عليه لألقساط المدين بها من عامين 
إلـــى 5 أعوام. وشـــرح لــــ “البالد” أن 
المبـــرر األســـاس لهـــذا التعديـــل هو 
أن بعـــض المبالـــغ المســـتحقة علـــى 

المحكـــوم عليـــه قـــد تكـــون ضخمة 
الســـداد  اســـتطاعته  فـــي  وليـــس 
األقصـــى  حدهـــا  يكـــون  بأقســـاط 
عامين. وذكر أن في بعض الحاالت 
تكون الحالة المادية للمحكوم عليه 
دفـــع  معهـــا  يســـتطيع  وال  ضعيفـــة 
األقســـاط الشهرية إذا كانت موزعة 

على 24 شهرا فقط.

تمديد سداد أقساط “المدين المحكوم” إلى 5 سنوات“التجارة” توجه المطاعم والمقاهي إلى االلتزام باالشتراطات الصحية

)06(

رسالة سمو رئيس الوزراء بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء األمم المتحدة
“كورونا” يجب أال تشغلنا عن مواجهة محاوالت التدخل في الشؤون الداخلية

)٠٢(

الجائحة وضعت العالم أمام تحدٍّ ال يمكن مواجهته بشكل منفرد

نجاح مميز لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد لمحاربة الوباء

يجب العمل على تطوير آليات األمم المتحدة وفق مستجدات العصر  

تعاون المملكة واألمم المتحدة خالل 50 عاًما أثمر عن نجاحات عديدة

البحرين بقيادة جاللة الملك تساند جهود نشر السالم واالستقرار

وفرنا العالج لجميع المواطنين والمقيمين بال استثناء أو تفرقة

توقف الحياة والتأثيرات الجمة يجب أن تذكرنا بمدى تشابك المصالح

تحقيق األمن الصحي بات يحتل أولوية قصوى في ظل األزمة الراهنة

أمل الحامد
بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

أكـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
المتحـــدة  األمـــم  أن مكانـــة  خليفـــة 
ترســـخت على مدى أكثر من ســـبعة 
فاعلـــة  عالميـــة  كمنظومـــة  عقـــود، 
الجماعـــي  العمـــل  وتنســـيق  إلدارة 
الســـام  لحفـــظ  الهـــادف  المشـــترك 
واألمـــن واالســـتقرار العالمـــي، وقـــد 
ســـاهمت األمـــم المتحـــدة عبـــر هذه 
العقـــود فـــي تعزيـــز جهـــود التنميـــة 
النبيـــل  اإلنســـاني  العـــون  وتقديـــم 
والكـــوارث  األزمـــات  مواجهـــة  فـــي 
تهـــدد  التـــي  التحديـــات  ومختلـــف 

حاضر ومستقبل العالم.
وقال ســـموه: “إن االحتفاء بالذكرى 
الخامســـة والســـبعين إلنشـــاء األمم 
المتحـــدة، هو احتفـــاء بعقود ممتدة 
مـــن التضامـــن والتعـــاون اإلنســـاني 
مـــن أجـــل عالـــم ينعـــم فيـــه الجميع 

باالستقرار والرخاء”.
البحريـــن  مملكـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
بقيـــادة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد، 
حفظـــه هللا ورعـــاه، حرصـــت علـــى 
توطيـــد عاقـــات التعاون مـــع األمم 
المتحدة وتســـاند جهودها في نشـــر 
مـــن  إدراًكا  واالســـتقرار؛  الســـام 
المملكـــة ألهميـــة دور األمم المتحدة 
كإطـــار دولـــي جامـــع يجـــب الحفاظ 
عليه حتى يؤدي رســـالته النبيلة في 

خدمة اإلنسانية وتطورها.
الظـــروف  أن  علـــى  ســـموه  وشـــدد 
الراهنـــة التـــي يعيشـــها العالم ال تقل 
فـــي خطورتها عـــن تلك التـــي كانت 
ســـائدة قبل خمســـة وســـبعين عاًما، 
عندمـــا نشـــأت األمـــم المتحـــدة، مـــع 
اختـــاف فـــي طبيعة الخطـــر الماثل 
الـــذي يتـــم التعامل معـــه، حيث حل 
الخطر الصحـــي العالمي حاليا مكان 
التهديد العسكري المدمر الذي مثلته 

الحرب العالمية الثانية.

ودعـــا ســـموه في رســـالة إلـــى العالم 
بمناســـبة يـــوم األمم المتحـــدة الذي 
يوافـــق يـــوم غـــد الســـبت 24 أكتوبر 
2020، إلـــى تعزيـــز التعـــاون الدولي 
المشـــترك من أجل مواجهة التحدي 
الراهـــن الذي تمثلـــه جائحة فيروس 
كورونا المســـتجد، مؤكدا ســـموه أن 
هـــذه الجائحة وضعـــت العالم أجمع 
أمام تحد مصيري للبشـــرية ال يمكن 

مواجهته بشكل منفرد.
وأعـــرب ســـموه عن تقديـــره للجهود 
الكبيـــرة التي بذلتهـــا األمم المتحدة 
المتخصصـــة  ووكاالتهـــا  وأجهزتهـــا 
علـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة، ومـــا 
قامـــت بـــه مـــن دور فعال فـــي إنهاء 
الصراعـــات والتخفيـــف مـــن وطـــأة 
األزمـــات العالميـــة، ومســـاندة جهود 

الـــدول لتحقيـــق األهـــداف اإلنمائية 
لأللفية، وأهداف التنمية المستدامة 
2030، التي شـــكلت منطلقا لتحقيق 

المنافع المشتركة للشعوب.
وقـــال ســـموه إن جائحـــة فيـــروس 
كورونا جـــددت التأكيـــد على أهمية 
العالمـــي  التعـــاون  مســـيرة  تطويـــر 
وتنســـيقا  تضامنـــا  أكثـــر  لتكـــون 
فـــي استشـــراف المســـتقبل ووضـــع 
تصـــورات لســـبل مواجهـــة الطوارئ 
واألزمـــات غير التقليدية من منطلق 
اعتبـــارات  أيـــة  يتجـــاوز  إنســـاني 

سياسية أو اجتماعية.
توقـــف  “إن  ســـموه:  وأضـــاف 
والتأثيـــرات  الحيـــاة  واضطـــراب 
الجمـــة التـــي طالـــت شـــعوب العالم 
بمـــدى  تذكرنـــا  أن  يجـــب  أجمـــع 

تشـــابك مصالحنا والمصير المشترك 
الذي يربـــط بيننـــا، وأن بمقدورنا أن 
نبنـــي وأن نمضـــي قدما فـــي صناعة 
مســـتقبل واعـــد تتحقق فيـــه معاني 

األخوة اإلنسانية النبيلة”.
ونوه ســـموه إلى أن جائحـــة كورونا 
صعًبـــا  اختبـــاًرا  تـــزال  وال  شـــكلت 
الحفـــاظ  علـــى  وقدرتهـــا  للبشـــرية 
علـــى مـــا تحقق مـــن منجـــزات، وأن 
أن  تحتـــم  األخاقيـــة  المســـؤولية 
يتحرك الجميع وتحـــت قيادة األمم 
المتحدة لمواجهة هذا التحدي وفقا 
لقيـــم الضمير الدولي كأســـاس يعزز 

السام واالستقرار.
وأعرب ســـموه عن االعتـــزاز والفخر 
مملكـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  بالجهـــود 
لجائحـــة  التصـــدي  فـــي  البحريـــن 

كورونـــا ومـــا حققـــه فريـــق البحرين 
بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة من نجاحات عبر 
مجموعة من المبادرات واإلجراءات 
التي أســـهمت في احتواء تداعيات 
درجـــات  بأعلـــى  الجائحـــة  هـــذه 

الكفاءة.
ونوه ســـموه إلـــى أن مملكة البحرين 
عملـــت على توفيـــر الرعاية والعناية 
المواطنيـــن  لجميـــع  والعـــاج 
والمقيميـــن بـــا اســـتثناء أو تفرقة، 
بما يجســـد القيم البحرينية األصيلة 
والوجه الحضاري المشـــرق للبحرين 

وشعبها.
بيـــن  التعـــاون  أن  ســـموه  وأكـــد 

مملكـــة البحريـــن واألمـــم المتحـــدة 
أثمـــر فـــي ما يربـــو عـــن 50 عاًما عن 
المجـــاالت  فـــي  عديـــدة  نجاحـــات 
االقتصاديـــة والصحيـــة والتعليميـــة 
والثقافيـــة والتنمويـــة، وأن المملكة 
تفتخـــر باحتضان عدد مـــن المقرات 
اإلقليميـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 
والتـــي تجد مـــن المملكـــة كل الدعم 

والمساندة.
ونوه ســـموه إلى أن مواجهة جائحة 
كورونـــا يجـــب أال تشـــغل العالم عن 
أهميـــة وجـــود تنســـيق مشـــترك في 
مواجهـــة التحديات التي تمثل أيضا 
تهديـــدا مباشـــرا لحاضـــر ومســـتقبل 
الصراعـــات  بينهـــا  ومـــن  البشـــرية، 
ومحـــاوالت  المســـلحة،  والنزاعـــات 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل 
للـــدول، واإلرهاب والعنف والتطرف 

والتغير المناخي وغيرها.
وشـــدد ســـموه في هـــذا الصـــدد إلى 
ضـــرورة تعزيز التعـــاون الدولي في 
المجاالت التي تخدم تقدم البشرية 
وتعافيهـــا مـــن األزمـــة الراهنة، وفي 
مقدمتهـــا تحقيـــق األمـــن الصحـــي، 

الذي بات يحتل أولوية قصوى.
وحث ســـموه على أهمية بلورة رؤى 
مســـتقبلية شـــاملة لتحقيـــق األمـــن 
مجـــاالت  فـــي  والتعـــاون  والســـام 
التنميـــة التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق 
المصالح المشتركة للدول والشعوب 
وبناء مســـتقبل أكثر استقرارا ونماء 

لألجيال القادمة.
وفـــي ختـــام رســـالته، دعـــا صاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء إلى 
الحفاظ على األمم المتحدة والعمل 
على تطوير آلياتها وفق مســـتجدات 
العصر وبمـــا ال يتنافي مع مقاصدها 
النبيلة، السيما وأن المنظمة الدولية 
أثبتت علـــى مدى عقود قدرتها على 
الصمود في مواجهة التحديات التي 

هددت األمن واالستقرار العالميين.

رســالة مــن ســمو رئيــس الــوزراء بمناســبة مــرور 75 عامــا علــى إنشــاء األمــم المتحــدة

كورونا يجب أال تشغلنا عن مواجهة محاوالت التدخل في الشؤون الداخلية

الجائحة وضعت 
العالم أمام تحّدٍ 

ال يمكن مواجهته 
بشكل منفرد

تطوير التعاون 
العالمي ليكون 

أكثر تنسيًقا في 
استشراف المستقبل

يجب العمل على 
تطوير آليات األمم 

المتحدة وفق 
مستجدات العصر  

نجاح مميز لفريق 
البحرين بقيادة 

سمو ولي العهد 
لمحاربة الوباء

بمقدورنا أن نمضي 
قدما في صناعة 

مستقبل واعد تتحقق 
فيه معاني اإلنسانية

تعاون المملكة 
واألمم المتحدة 

خالل 50 عاًما أثمر 
عن نجاحات عديدة

البحرين بقيادة 
جاللة الملك 

تساند جهود نشر 
السالم واالستقرار

االحتفاء بالذكرى الـ75 
إلنشاء األمم المتحدة 
هو احتفاء بعقود من 

التضامن اإلنساني

توقف الحياة 
والتأثيرات الجمة 

يجب أن تذكرنا بمدى 
تشابك المصالح

وفرنا العالج 
لجميع المواطنين 

والمقيمين بال 
استثناء أو تفرقة

المملكة تفتخر 
باحتضان عدد من 

المقرات اإلقليمية 
التابعة لألمم المتحدة

تحقيق األمن 
الصحي بات يحتل 

أولوية قصوى في 
ظل األزمة الراهنة

تقديم المساعدة اإلدارية للوافدين في رفع الدعاوى العمالية

وقع كل من وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف وهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل، مذكرة تفاهم، بشـــأن 
تقديـــم المســـاعدة اإلداريـــة للعمالة 
الوافدة فـــي رفع الدعـــاوى العمالية 
من خال تخصيص نظام إلكتروني.

ووقـــع المذكـــرة من جانب الـــوزارة، 
وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشـــيخ خالـــد بن علي آل 
خليفـــة، ومـــن جانـــب هيئـــة تنظيم 
التنفيـــذي  الرئيـــس  العمـــل  ســـوق 
للهيئة أســـامة العبسي، وذلك صباح 

أمس الخميس.
هيئـــة  تقـــوم  المذكـــرة،  وبموجـــب 
تنظيم سوق العمل ممثلة في إدارة 
التظلمـــات والحمايـــة بمهـــام تقديم 
المســـاعدة اإلدارية للعمالـــة الوافدة 
في رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها 

من خـــال النظـــام اإللكتروني الذي 
مـــن  الغـــرض  لهـــذا  تـــم تخصيصـــه 
قبـــل وزارة العـــدل، وتزويـــد طالـــب 
المســـاعدة بكافـــة المعلومـــات التي 
يحتاجها من واقع النظام واالطاع 
رفـــع  منـــذ  وذلـــك  مجرياتهـــا  علـــى 
الدعـــوى حتـــى صدور الحكـــم فيها، 
بما يشمل تقديم المساعدة اإلدارية 
والمذكـــرات  الطلبـــات  إدخـــال  فـــي 
والـــردود، كما تقوم الـــوزارة بتقديم 
الدعـــم التقنـــي الـــازم حتـــى تقـــوم 
الهيئـــة بمباشـــرة مهامهـــا فـــي هـــذا 

الشأن.
وأكـــد وزير العـــدل علـــى أهمية هذا 
التعـــاون، والـــذي يهدف إلـــى تعزيز 
منظومة العمل الحكومي المشـــترك، 
المســـاعدة  تقديـــم  علـــى  وحرًصـــا 
مـــن  لتمكينهـــا  الوافـــدة  للعمالـــة 

االســـتفادة من التســـهيات اإلدارية 
المتاحـــة فـــي مجـــال التقاضي التي 
تقدمهـــا مملكـــة البحريـــن للوصـــول 
للعدالـــة فـــي كافـــة جوانبهـــا وعلـــى 

األخـــص الجانـــب المتعلـــق بحقـــوق 
العمال.

ومـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل أســـامة 

العبســـي، إن الهيئـــة قامـــت بتعيين 
مـــدرب  متخصـــص  إداري  كادر 
يختـــص بتســـجيل وقيـــد الدعـــاوى 
العمالية، بعد التحقق من اســـتيفائها 

للمتطلبـــات الازمـــة وذلك بالشـــكل 
الـــوزارة  تحددهـــا  التـــي  والكيفيـــة 
ممثلـــة فـــي إدارة الدعـــوى العمالية، 
وتزود الهيئة العامل بناء على طلبه 
برقم الدعوى ومواعيد االجتماعات 
أمـــام قاضي إدارة الدعـــوى العمالية 
ومواعيد الجلســـات أمـــام المحكمة، 
حيـــث ســـتدعم الهيئـــة أعمـــال هذا 
الـــكادر بمترجميـــن ذوي كفـــاءة في 
مختلـــف اللغـــات التـــي تتحـــدث بها 

العمالة الوافدة.
هـــذا  أهميـــة  علـــى  العبســـي  وأكـــد 
التعـــاون الـــذي يجســـد روح الفريق 
الواحـــد، والحـــرص علـــى دعـــم كل 
ما من شـــأنه وصول الكافـــة للعدالة 
الناجزة، وبلـــورة توجهات الحكومة 
لتكامـــل العمـــل الحكومي بمـــا يرفع 

الكفاءة ويخفض التكاليف.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو 
رئيس الوزراء يتلقيان 

شكر رئيس أوكرانيا

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ــي الــعــهــد نــائــب  ــ ســلــمــان آل خــلــيــفــة، وول
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  الـــــوزراء صــاحــب 
شكر  برقيات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
فولوديمير  أوكــرانــيــا  رئيس  مــن  جوابية 
زيلينسكي، ردا على برقيات التعزية التي 
ــادث تحطم  حـ فــي ضــحــايــا  إلــيــه  بعثوها 
ــتــي ســقــطــت في  الــطــائــرة الــعــســكــريــة ال

منطقة “خاركيف” شرقي أوكرانيا.

البحرين تتلقى شكر ولي عهد الكويت

تلقـــى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 

نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيات شـــكر جوابية من 
ولـــي عهد دولـــة الكويت الشـــقيقة 

سمو الشـــيخ مشعل األحمد الجابر 
الصباح؛ رًدا على البرقيات المهنئة 
له بمناســـبة تزكية سمو أمير دولة 
األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  الكويـــت 

ا للعهد. الجابر الصباح له وليًّ
وأعرب سمو الشيخ مشعل األحمد 

الصبـــاح فـــي البرقيات عـــن عظيم 
امتنانـــه للمشـــاعر الطيبـــة، متمنًيا 
لجالة الملك وسمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولـــي العهد موفـــور الصحة 
والعافية، ولشـــعب مملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

ــر مــتــرجــمــيــن ــيـ ــوفـ ــد جـــلـــســـات الـــمـــحـــاكـــم وتـ ــيـ ــواعـ ــز مـ ــج ــح ــل ب ــف ــك ــت ــل” ت ــمـ ــعـ “ســــــوق الـ
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تحديث المعدات األمنية وتطوير المنظومات التكنولوجية
ــة 6” ــن المملكـ ــترك “أمـ ــري المشـ ــن البحـ ــام التمريـ ــهد ختـ ــن يشـ الحسـ

شـــهد رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طـــارق 
الحســـن ختـــام فعاليـــات التمريـــن البحري 
المشترك “أمن المملكة 6” الذي نفذته قيادة 
خفـــر الســـواحل بمشـــاركة ســـاح البحرية 
الملكـــي البحريني وعدد من إدارات وزارة 
الداخليـــة؛ بهدف الوقوف على مســـتويات 
الجاهزية والتي تشـــكل محورا رئيسا في 

منظومة العمل وأداء الواجبات.
واســـتمع رئيـــس األمن العـــام إليجاز حول 
مجريـــات ومراحـــل التمريـــن بمـــا يعكـــس 
العمـــل  علـــى  األمنيـــة  األجهـــزة  قـــدرات 
المشـــترك فـــي إطـــار التكامـــل والتنســـيق 
أثنـــاء أداء المهـــام األمنيـــة وذلـــك ضمـــن 
الجهـــود الهادفة إلى زيـــادة القدرات ورفع 

مستوى االستعداد والجاهزية. 
كمـــا اطلـــع علـــى المعـــرض األمنـــي الـــذي 
أقيـــم على هامـــش التمرين وتضمن عرضا 
األمنيـــة  والمعـــدات  واآلليـــات  للتقنيـــات 
الحديثـــة المســـتخدمة فـــي مجـــال العمل 
األمني، فيما اختتم التمرين بالسام وذلك 

بمرور السفن أمام راعي الحفل.
تنفيـــذا  أنـــه  العـــام  األمـــن  رئيـــس  وأشـــار 
الفريـــق أول  الداخليـــة  لتوجيهـــات وزيـــر 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
فـــإن الـــوزارة مســـتمرة فـــي نهـــج التطوير 
األمنـــي،  بـــاألداء  واالرتقـــاء  والتحديـــث 
مشـــيدا ســـعادته باالســـتعداد والجاهزيـــة 
العاليـــة خـــال مراحـــل التمريـــن والـــروح 
المعنويـــة العاليـــة للمشـــاركين فيـــه، األمـــر 
الذي يســـاعد في تحقيق األهداف وإنجاز 
المهام األمنية بما يعزز دور وزارة الداخلية 
في إنفاذ القانون وبسط األمن واألمان في 
ربـــوع الوطـــن، مثنيا على كفـــاءة وقدرات 
خفـــر الســـواحل والجهـــات المشـــاركة، وما 
أبدوه من تعاون وتنســـيق فـــي التخطيط 
عـــن شـــكره وتقديـــره  والتنفيـــذ، ومعربـــا 
لدعم ومشـــاركة قوة دفاع البحرين ممثلة 
في ســـاح البحرية الملكـــي البحريني في 
التماريـــن المشـــتركة مما يســـهم في تعزيز 
المعلومـــات  وتبـــادل  والتنســـيق  التعـــاون 

والخبرات.
وأكـــد أن اســـتمرار إجـــراء التمريـــن علـــى 
التخطيـــط  يظهـــر  الســـنوات  هـــذه  مـــدى 

الســـليم والجهـــود المبذولة في مجال بناء 
القـــدرات وتعزيـــز الخبـــرات، كمـــا يعكـــس 
تميز أداء خفر السواحل والجهات األخرى 
المشـــاركة، األمـــر الـــذي يتطلـــب مواصلـــة 
تحديـــث المعـــدات وتطويـــر المنظومـــات 

التكنولوجية والتدريبية وتأهيل منتسبي 
مختلـــف القطاعـــات وفـــق أحـــدث النظـــم 

والمعايير الدولية.
مـــن جهتـــه، أعـــرب قائـــد خفـــر الســـواحل 
اللـــواء الركـــن بحـــري عـــاء ســـيادي عـــن 

لرئيـــس األمـــن  الشـــكر والتقديـــر  خالـــص 
العـــام على رعايته لختام فعاليات التمرين 
البحري المشـــترك “أمن المملكـــة 6”، ودعم 
سعادته المســـتمر لتطوير وتحديث جميع 
إدارات وزارة الداخليـــة ومـــن بينهـــا قيادة 
خفـــر الســـواحل، األمـــر الـــذي له بالـــغ األثر 
فـــي النهـــوض بمســـيرة العمـــل األمني في 

المجاالت كافة.
وقد شـــارك في التمرين البحري المشـــترك 
“أمـــن المملكـــة 6” عـــدد مـــن إدارات وزارة 
الداخلية وهي قوة األمن الخاصة، اإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية، اإلدارة 
العامـــة  اإلدارة  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة 
لإلعـــام والثقافـــة األمنيـــة، قيـــادة طيران 
الشـــرطة، إدارة العمليـــات برئاســـة األمـــن 
العـــام، والمكتب التنفيـــذي للجنة الوطنية 

لمواجهة الكوارث.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمـــة  محافـــظ  رعايـــة  تحـــت 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
“مايكروســـوفت”  أطلقـــت  خليفـــة، 
شـــريك التحول الرقمي في أسبوع 
المنامة لريـــادة األعمال الذي تنظمه 
نســـخته  فـــي  العاصمـــة  محافظـــة 
السادســـة، مؤتمرا افتراضيا بعنوان 
ابتـــكار  إعـــادة  نحـــو  معـــا  “التقـــدم 
الغـــد”، والذي شـــهد عـــرض عدد من 
المواضيـــع اســـتمرت لمـــدة يوميـــن 
والتقنيـــات  االبتـــكارات  اشـــتملت 
الرائدة التي من شأنها تقديم الدعم 
والمتخصصيـــن  المجـــاالت  لكافـــة 
كمـــا  القطاعـــات،  مختلـــف  عبـــر 
“مايكروســـوفت”  اســـتعرض خبراء 
التحـــول  عجلـــة  دفـــع  موضـــوع 
الرقمي لمؤسســـات المملكـــة، وبناء 
المرونة التي تضمن لهم االســـتجابة 
والمســـتقبلية،  الحاليـــة  للتحديـــات 
فضـــا عـــن إعـــادة ابتـــكار أعمالهـــم 
ورفـــع قدرتهـــم علـــى التكيـــف مـــع 
مـــن  والتعافـــي  الطارئـــة  التغيـــرات 

األزمات.
وأكـــد المحافـــظ أن مواصلة تنظيم 
أســـبوع المنامة للعام السادس على 
التوالي تأتي ضمن جهود المحافظة 
نحـــو تعزيـــز ثقافـــة ريـــادة األعمـــال 
البحرينـــي  الشـــباب  أوســـاط  فـــي 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
قدمـــا  المضـــي  فـــي  وتحفيزهـــم 
نحـــو تأســـيس مشـــاريعهم الخاصة 
خـــال  مـــن  أعمالهـــم،  وتوســـعة 
الصحيـــح  المســـار  إلـــى  إرشـــادهم 
لبدء تلك المشـــاريع، وإطاق العنان 

البتكاراتهـــم وإبداعاتهـــم، وإلهامهم 
عبر اســـتعراض العديد من التجارب 
الناجحـــة،  والعالميـــة  المحليـــة 
معربـــا عـــن اعتـــزازه بالشـــراكة مـــع 
“مايكروســـوفت” في هذه النســـخة 

من الحدث.
وقال الشيخ ســـيف الحوسني وهو 
فـــي  “مايكروســـوفت”  عـــام  مديـــر 
ُعمـــان،  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 
إن الشـــراكة تأتـــي فـــي إطار حرص 
مايكروســـوفت على دعم المبادرات 
اإلمكانـــات  بتســـخير  ُتعنـــى  التـــي 
الواســـعة للتكنولوجيـــا بهدف إعادة 
ابتـــكار نماذج األعمال فـــي المملكة، 
منوها إلى أنـــه رغم التحديات التي 
مســـتوى  علـــى  الجائحـــة  شـــكلتها 
فـــي  أننـــا  إال  القطاعـــات،  جميـــع 
المقابل شـــهدنا تحقيق ســـنوات من 
التحـــول الرقمي في غضون أشـــهر، 
وســـتواصل مايكروسوفت جهودها 
الراميـــة إلـــى تمكيـــن هـــذه المرحلة 
مـــن أجـــل مواكبـــة المتغيـــرات فـــي 
الجديـــد،  االقتصـــادي  المنـــاخ  ظـــل 
والمضـــي قدما نحـــو تحقيق المزيد 

من اإلنجازات.
وســـلطت “مايكروســـوفت” الضـــوء 
 Microsoft for“ برنامـــج  علـــى 
للشـــركات   ”Startups Program
الناشـــئة، وهـــي مبـــادرة تهـــدف إلى 
دعـــم الشـــركات الناشـــئة مـــن خال 
تمكينها بشـــكل موســـع من الوصول 
إلـــى التكنولوجيـــا بما يضمـــن تعزيز 
وتوســـيع عملياتهـــا ودعـــم المجتمع 

للنمو والتطور.

محافظ العاصمة: إطالق العنان 
البتكارات الشباب وإبداعاتهم

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، امس في مكتبه بالديوان العام للوزارة، 
ســـفير اليابـــان لـــدى مملكة البحرين هيديكـــي إيتو، بحضور وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون الدولية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليقة، ومديرة إدارة الشؤون االفرو 

آسيوية السفيرة منى عباس محمود رضي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية بســـفير اليابـــان، معرًبا عن اعتـــزازه وتقديره 
لما تشـــهده عاقـــات الصداقة والتعـــاون المتميزة بين البلدين مـــن تطور ونماء في 
شـــتى المجـــاالت، معرًبا عن تطلع مملكة البحرين إلـــى المزيد من التعاون مع اليابان 
واالرتقـــاء بتلـــك العاقـــات إلى مســـتويات أرحـــب بما يلبـــي الطموحات المشـــتركة 

ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

االرتقاء بالعالقات مع اليابان نحو مستويات أرحب

سمو محافظ الجنوبية يرعى ندوة حول مكافحة السرطان
ـــارز لســـموه فـــي تشـــجيع الفعاليـــات الصحيـــة ـــدور الب الدوســـري يشـــيد بال

برعاية محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
نـــدوة  الجنوبيـــة  المحافظـــة  نظمـــت 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي، فـــي إطار 
الحملـــة التوعويـــة لمكافحـــة الســـرطان 
“نتضامن معاكم”، بحضور نائب محافظ 
الدوســـري،  عيســـى  العميـــد  الجنوبيـــة 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  والوكيـــل 
بوزارة الصحة مريم الهاجري، وممثلين 
عـــن وزارة الصحـــة وجمعيـــة البحريـــن 
لمكافحة الســـرطان. وفي الندوة، أشـــاد 
البـــارز لســـمو  بالـــدور  نائـــب المحافـــظ، 
محافـــظ الجنوبيـــة عبـــر دعـــم وتوجيه 
ســـموه لتنظيـــم وإقامـــة كل الفعاليـــات، 
ومنهـــا الصحية والمجتمعيـــة لما لها من 

دور فعـــال فـــي ترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة 
الصحـــي  الوعـــي  وتعزيـــز  المجتمعيـــة، 
لألفـــراد وتشـــجيعهم علـــى الممارســـات 
لألمـــراض،  درءا  الصحيحـــة  الصحيـــة 

ومنها مرض السرطان.
وأعربت الوكيل المساعد للصحة العامة 
بوزارة الصحة، عن شكرها وامتنانها لما 
تقدمة المحافظة الجنوبية من مبادرات 

الصحيـــة  الجوانـــب  تتضمـــن  متنوعـــة 
والمجتمعيـــة وتتعلـــق بتوعية المجتمع، 

والتي تتزامن مع المناسبات العالمية.
البرامـــج  قســـم  رئيـــس  قدمـــت  كمـــا 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  االجتماعيـــة 
ســـلوى العيســـى، أبـــرز المبـــادرات التـــي 
الســـنوات  خـــال  المحافظـــة  قدمتهـــا 
بالجانـــب  والمتعلقـــة  الماضيـــة  الثـــاث 

الصحـــي والتي تهدف إلى رفع مســـتوى 
الوعـــي عنـــد أهالـــي المحافظـــة؛ لضمان 
ســـامة الجميع. وتحـــدث األمين المالي 
لجمعيـــة البحريـــن لمكافحـــة الســـرطان 
أحمـــد النواخـــذه عـــن دور الجمعيـــة في 
تقديـــم األعمال التطوعية بالشـــراكة مع 
المحافظـــة الجنوبيـــة؛ بهـــدف مكافحـــة 
الســـرطان، والحرص على تقديم أفضل 

الخدمات؛ للكشف المبكر عن المرض.
وقدمـــت استشـــارية طـــب العائلـــة هند 
العوامـــل  عـــن  مرئيـــا  عرضـــا  الســـندي 
الصحيـــة المســـاعدة علـــى الوقايـــة مـــن 
الســـرطان والعاجات المتاحة باإلضافة 
إلى كيفية التعامل مع المصابين بأفضل 

األساليب.

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

قـــدم مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عبدهللا 
المرئـــي  البـــث  عبـــر  امـــس،  الدوســـري، 
العـــام  المفتـــش  بحضـــور  االلكترونـــي، 
بجهاز المخابرات الوطني محاضرة لعدد 
مـــن ضباط جهاز المخابرات الوطني عن 

إنجازات مملكة البحرين الحقوقية.
وأثنـــاء المحاضـــرة، قـــدم مســـاعد وزير 
الخارجية تعريًفا لمفهوم حقوق اإلنسان 
وخصائصه، وما يشتمل عليه من حقوق 
كالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق 
والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
وحقوق التضامن واإلنسانية، مستعرًضا 
االلتزامـــات القانونيـــة للـــدول والمتمثلة 
في االحترام والحماية والوفاء، مشـــيًرا 
إلـــى أن على الدول أن تتخذ اإلجراءات 
المناســـبة لحماية وضمـــان عدم اإلخال 
بالحقـــوق اإلنســـانية، وأن تحتـــرم كافة 
حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية، 

وأن تضمـــن التمتـــع بالحقـــوق بالطـــرق 
الوعـــي  ونشـــر  والحقوقيـــة  القانونيـــة 
والممارســـة  التطبيـــق  لضمـــان  بشـــأنها 

الفضلى.
واســـتعرض إنجـــازات مملكـــة البحريـــن 
العديـــدة في مجـــاالت حقوق اإلنســـان، 
مشـــيًرا إلـــى أن مملكة البحريـــن تحترم 
والقانـــون  الدولـــي  القانـــون  قواعـــد 

الدولي لحقـــوق اإلنســـان، منوًها بنجاح 
الدبلوماســـية البحرينيـــة فـــي الحضـــور 
الدولـــي والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي إبـــراز 
البحريـــن  مملكـــة  ومبـــادرات  إنجـــازات 
في مجال حقوق اإلنســـان كإنشاء مركز 
الملـــك حمد العالمـــي للتعايش الســـلمي، 
وكرســـي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش الســـلمي في جامعة ســـابينزا 
اإليطالية، وفوز مملكة البحرين لعضوية 
مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التابـــع لألمـــم 
المتحدة، مؤكـــًدا حرص مملكة البحرين 
على إعـــداد تقاريرها الوطنية وذلك في 
إطار المراجعة الدورية الشـــاملة لحقوق 
اإلنســـان، وفـــق أعلـــى المعاييـــر الدولية 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مـــن  إطـــار  وفـــي 
ونجاحهـــا بأحـــد أفضـــل االســـتعراضات 

الدورية.

عبدالله الدوسري

إطاع وســائل اإلعــام على إنجــازات البحريــن الحقوقية
الدوسري: الدول مطالبة باحترام الحريات األساسية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

نائـــب  التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  شـــارك 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء مملكة 
البحريـــن المستشـــار عبـــدهللا البوعينيـــن 
في االجتماع الســـادس لرؤساء المحاكم 
العليـــا والتمييـــز بـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة برئاســـة رئيـــس 
المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة المستشـــار محمد البادي 
وبمشـــاركة األمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجرف 

أمس عبر االتصال المرئي. 
وأعـــرب البوعينيـــن عـــن خالـــص تعـــازي 
وفـــاة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ومواســـاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى أميـــر دولة 
الكويـــت الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح، كمـــا هنأ 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد 
الجابـــر الصبـــاح بتوليـــه مقاليـــد الحكـــم 

داعيا هللا أن يوفقه لخدمة دولة الكويت 
وشـــعبها العزيز، وقضايـــا األمتين العربية 
البوعينيـــن  واســـتعرض  واإلســـامية.  
مقتـــرح مملكـــة البحريـــن بإيجـــاد نقطـــة 
اتصـــال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم 
القضائيـــة  واإلنابـــات  اإلعانـــات  بشـــأن 
مجلـــس  دول  بيـــن  األحـــكام  وتنفيـــذ 
التعـــاون، كمـــا ناقـــش الحضور عـــدًدا من 

الموضوعات المدرجة في جدول األعمال 
في مقدمتها آلية عمـــل لجنة المختصين 
من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، باإلضافة 
إلى الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 
بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر العمـــل القضائي 
فـــي دول مجلس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.

البوعينين يقــّدم مقترًحا بحرينيًّا لتطوير العمل القضائي
نقطة اتصال إلكترونية لتنفيذ األحكام بين دول الخليج

تصوير: أيمن يعقوب
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البسيتين- بلدية المحرق

متمثلـــة  المحـــرق  بلديـــة  هدمـــت 
بقسمي الرقابة والتفتيش وخدمات 
النظافة عقارين آيلين للســـقوط في 
الديـــر.  231/  232 بمنطقـــة  مجمـــع 
وأفادت البلدية في بيانها أنه “وفًقا 
للقواعد واإلجـــراءات التي حددتها 
الالئحة التنفيذيـــة لقانون البلديات 
رقم )35( لســـنة 2001م التي تخول 
للبلدية هدم العقار بالطريق اإلداري 
فـــي حال شـــكل خطـــورة بالـــغ على 
ويســـتدعي  وممتلكاتهـــم  األفـــراد 
إزالته بشـــكل عاجل، قامت البلدية 
بإزالـــة العقاريـــن اآليليـــن للســـقوط 
مســـبقًا  حصرهمـــا  بعـــد  وذلـــك 
مـــن قبـــل مفتشـــي البلديـــة خـــالل 
الكشـــوفات الميدانيـــة فـــي مناطق 
محافظـــة المحرق” مشـــيرة إلى أنه 
تـــم معاينتهمـــا مـــن قبـــل مفتشـــين 
ومهندسين قسم الرقابة والتفتيش 

االنشـــائية  حالتهـــم  ودراســـة 
والموافقـــة علـــى أعمـــال اإلزالة بعد 
استيفاء كافة االشتراطات اإلدارية 
والقانونيـــة الالزمة وانتهـــاء المهلة 
المحـــددة فـــي اإلخطـــار واالشـــعار 
المحـــرر ألصحابهـــا.  وأوضحت أنها 
“قامـــت بإخطـــار المـــالك وإعطائهم 
مهلـــة حســـب األنظمـــة والتعليمات 
فـــي  والمبـــادرة  البلديـــة  لمراجعـــة 
تصحيـــح وضعيـــه تلـــك العقـــارات، 
علـــى  إشـــعارات  وضـــع  تـــم  وقـــد 
العقاريـــن تمهيدًا إلزالتهمـــا، كما أنه 
قـــد تـــم اســـتيفاء كافة اإلجـــراءات 
اإلداريـــة والقانونيـــة الالزمة لتنفيذ 
عمليـــة الهـــدم مـــن فصـــل خدمـــات 
مـــن  وغيرهـــا  والمـــاء  الكهربـــاء 
خدمات أخـــرى مثبتة علـــى واجهة 

تلك المباني”.

هدم عقارين آيلين للسقوط بالدير

الماضيـــة  األيـــام  خـــالل  فيديـــو  انتشـــر 
ج ألســـماك من كشـــك يبيع  لبحرينيـــة تـــروِّ
أصناًفـــا مـــن المأكـــوالت البحريـــة بموقـــع 
مفتوح قرب شارع البديع.  وثارت نقاشات 
جدلية بمنصات التواصل االجتماعي بشأن 
هـــذا الفيديو بين مؤيـــد وممتعض. وقصد 
مصور صحيفة “البالد” كشك البيع، وتبين 
أن من قامت بدور البائعة ناشطة بالمجال 
التواصـــل  بمنصـــات  واإلعالنـــي  الفنـــي 
االجتماعـــي، وصـــّورت الفيديـــو للترويـــج 
لصاحب الكشـــك دون مقابل.  وبناًء عليه، 
د  تواصلت “البالد” مع لمياء جاســـم، وتحدَّ
ميعـــاد لتصويـــر فيديـــو خـــاص للصحيفة 
ينشـــر علـــى مواقـــع التواصـــل الخاصـــة بــــ 
“البـــالد”، وذلك في ســـوق الســـمك بمنطقة 
ســـترة، ويظهـــر الفيديـــو أن لميـــاء تحمـــل 
مايكروفـــون الصحيفـــة، وتجـــول بأرجـــاء 

الســـوق، وتحـــاور الباعـــة، بشـــأن أصنـــاف 
األسماك وأسعارها وحركة الصيد في زمن 
كورونـــا. وأخبرهـــا الصيـــادون بـــأن الفترة 
المقبلـــة ستشـــهد تحســـًنا بالجو، وســـيؤثر 
ـــا، بصيـــد وفيـــر ومعروضـــات  ذلـــك إيجابيًّ
أكثر من األسماك وأسعار أقل. وأضافوا أن 

ـــا قليلة، إذ يصطاد  الكميـــة المعروضة حاليًّ
كل بحـــار قرابة 7 كيلوجرامـــات، وهذا هو 
ســـبب ارتفاع أســـعار الســـمك بهذه الفترة. 
وكانت صحيفة “البالد” قد أطلقت هويتها 
اللفظيـــة إلنتاجهـــا المرئي بوســـم #البالد_

بمختلف_األبعاد.

سترة ســوق  في  بجولتها  لمياء  ترافق  “الــبــاد”  كاميرا 
صيادون لـ “^”: الرزق آٍت... واألسعار ستنخفض

المنامة - وزارة الصحة

اإلجـــراءات  تطبيـــق  إطـــار  فـــي 
االحترازيـــة وفًقا لتوجيهـــات الفريق 
انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء  الطبـــي 
فـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
مملكة البحرين، وحرًصا على سالمة 
متلقـــي الخدمـــات الصحيـــة تماشـــًيا 
مـــع المســـتجدات الصحيـــة الراهنـــة، 
أفادت إدارة مجمع الســـلمانية الطبي 
أنه ُيســـمح بإحضار الطعـــام للمرضى 
في وقت الزيارة المســـموح بها فقط، 
مـــع أهمية أن تكـــون األطعمة صحية 
وتتوافـــر فيهـــا شـــروط الســـالمة بما 
المريـــض  صحـــة  مـــع  يتعـــارض  ال 
واحتياجاته. كما أكدت إدارة المجمع 
علـــى الجميع ضرورة ارتـــداء الكمام، 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والتقّيـــد 
حرًصا على ســـالمة كل مـــن المرضى 

والمراجعين والموظفين.

السماح بإحضار 
الطعام للمرضى 

بشروط

الحرس الوطني... قوة عسكرية متطورة
ــات ــري ــح ــحــريــن راعـــيـــة لــلــحــقــوق وال ــب ــز بـــن ســـعـــود: ال ــعــزي ــدال عــب

اســـتقبل مديـــر أركان الحـــرس الوطني 
بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء 
ســـعود آل خليفـــة عضو لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائـــب عبدهللا الـــذوادي، ونائب رئيس 
لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة 
النائب باسم المالكي، وذلك صباح أمس 

الخميس في مكتبه بمعسكر الصخير.
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  وأكـــد 
المشـــتركة  الواســـع والجهـــود  التعـــاون 
التي يبذلها أعضاء الســـلطة التشريعية 
إلـــى جانب الحرس الوطنـــي، بما يصب 
فـــي مصلحـــة الوطن ويدعم المشـــروع 
اإلصالحـــي الـــذي أرســـاه عاهـــل البـــالد 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضـــاف أن الســـلطة التشـــريعية تبـــذل 
جهـــودًا واضحـــة فـــي تعزيـــز مســـتوى 
القوانين التـــي تؤكد أن مملكة البحرين 
للحقـــوق  وراعيـــة  مؤسســـات،  دولـــة 

والحريات بمختلف أشكالها.
بدورهمـــا، أكـــد ُعضـــوا مجلـــس النـــواب 

عبـــدهللا الـــذوادي وباســـم المالكـــي، أن 
الحـــرس الوطنـــي حقـــق تقدمـــًا كبيـــرًا 
فـــي بنـــاء قوتـــه العســـكرية، وجاهزيته 
العاليـــة لمختلـــف الظـــروف، بما يســـهم 
في الحفاظ على أمن الوطن ومواطنيه 
وسالمة مكتســـباته إلى جانب األجهزة 

األمنية األخرى.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء  شـــهد  كمـــا 
المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك بين 
الحرس الوطني والســـلطة التشـــريعية، 
لرفع مســـتوى التنســـيق والتعـــاون بين 

الجانبين.

لمياء جاسم بعدسة “البالد”

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

عقد رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبـــد الحســـين ميـــرزا اجتماًعا عن 
بعد مع شركة Hempel فرع ألمانيا 
برئاســـة المديـــر االقليمـــي للشـــركة 

كريستوف ليبتير.
عـــن  عامـــة  لمحـــة  ميـــرزا  وقـــّدم 
مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة وفرص االستثمار المتضمنة 
للطاقـــة  الوطنيـــة  الخطـــة  فـــي 
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة 
الطاقـــة واإلنجازات التـــي تحققت 
في قطـــاع الطاقة المســـتدامة في 

مملكة البحرين.
 Hempel شـــركة  ممثلـــو  وأشـــاد 
فـــي  الملحـــوظ  والنمـــو  بالتطـــور 
قطاع الطاقة المستدامة واالهتمام 
الواضـــح لقيـــادة مملكـــة البحريـــن 
برؤى االستدامة المتعلقة بالطاقة، 
رغبتهـــم  الشـــركة  ممثلـــو  وأبـــدى 
شـــهادات  مـــن  عـــدد  حيـــازة  فـــي 
الطاقـــة المتجددة لالســـتفادة منها 
النظيفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام  فـــي 
لمنشـــآتهم  للبيئـــة  والصديقـــة 

الموجودة في البحرين.

“همبل” تتبنى نظاًما صديًقا 
للبيئة لمنشآتها في البحرين

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

استقبل األمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية بالمؤسسة الملكية 
لألعمال يوسف اليعقوب في مكتبه رئيس مجلس إدارة مجموعة آفاق الطبية حمد 
الحلـــو التي تشـــمل )مركز برايم كير الطبي، شـــركة اكويفا الطبيـــة، صيدليات برايم 

هيلث وشركة بارياتريك آرابيا( والرئيس التنفيذي للمجموعة خالد مهران.
وســـلم الحلو األمين العام المساعد للمؤسســـة تبرع المجموعة بمبلغ 10 آالف دينار، 
خصص منها 5000 دينار لصالح حملة فينا خير، و5000 دينار أخرى لصالح األعمال 

اإلنسانية التي تشرف عليها المؤسسة.

10 آالف دينار من “آفاق الطبية” 
لـ “المؤسسة الملكية”

وزير “التجارة” يفتتح ضاحية عربات الطعام
افتتــح وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة، رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض زايد الزيانــي “ضاحية عربات 
الطعــام” في الســاحات المحاذية الســتاد البحريــن الوطني، بطاقة 
اســتيعابية تصــل لـــ 50 عربة متنقلة، بحضور وزير شــئون الشــباب 
والرياضة أيمن المؤيد والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة 
والمعــارض ناصــر قائــدي، والنائــب احمــد العامــر والنائــب ابراهيم 

النفيعي مساء أمس.

وثمـــن الزيانـــي رؤيـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني أمين 
عـــام مجلـــس الدفـــاع األعلـــى رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
وتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 

رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة  رئيـــس 
بالمجلـــس  “اســـتجابة”  والمتابعـــة 
بدعـــم  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
واحتضـــان تلـــك المشـــاريع الوطنيـــة 
المتمثلـــة في عربات الطعام المتنقلة، 
المحاذيـــة  المســـاحات  وتخصيـــص 
منوهـــا  الوطنـــي،  البحريـــن  الســـتاد 
بفخره واعتزازه بهذا القطاع الناشئ 

والمكـــون مـــن الكفـــاءات البحرينيـــة 
ومشـــددًا حرص الوزارة على دعمهم 
باســـتمرار متمنيًا لهـــم دوام التوفيق 

والتقدم.
يذكـــر أن “ضاحيـــة عربـــات الطعـــام “ 
تفتتـــح أبوابهـــا بشـــكل يومـــي خالل 

ســـاعات العمـــل المقرة للمشـــروع من 
منتصـــف  مـــن   ١٢ وحتـــى  مســـاًء   ٤
الليل، علمًا بأن الموقع مهيأ بجلسات 
ومرافق عامة من أجل راحة العاملين 
والمرتاديـــن آخـــذا فـــي االعتبـــار كل 
التدابير الصحية والوقائية واألمنية.

مدير أركان الحرس الوطني يستقبل النائبين ال ذوادي والمالكي

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة- نادي روتاري سيف البحرين

اســـتضاف نادي روتاري سيف البحرين 
في اجتماعه االعتيادي النصف شهري، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، رئيـــس 
المؤسســـات  جمعيـــة  ادارة  مجلـــس 
عبدالحســـن  المتوســـطة  و  الصغيـــرة 

الديري.
هـــذه  واقـــع  عـــن  الديـــري  وتحـــدث 
المؤسســـات وريادة األعمال في مملكة 
البحريـــن وعـــن اإليجابيـــات المصاحبة 
باإلضافـــة  الناشـــئة  المؤسســـات  لبنـــاء 
إلـــى التحديـــات التي تواجههـــا وعالقة 
المؤسسات المباشـــرة باقتصاد المملكه 
بكل اتجاهاته ومؤسسات الدولة العامة 
هـــذه  تمثـــل  حيـــث  تطويرهـــا،  وســـبل 
الشـــريحة الجـــزء االكبـــر مـــن االقتصاد 

الوطنـــي والـــذي ينبغـــي أن يكـــون لـــه 
مساهمة أكبر في الدخل وتوفير فرص 

العمل للكوادر الوطنية.
بعدهـــا تـــم فتح المجال أمـــام مجموعة 
مـــن األســـئلة والتعليقـــات التـــي كانـــت 
ا للنقاش والتأكيد على ما  محوًرا إضافيًّ

جاء في المحاضرة.
حضر اللقاء باإلضافة إلى أعضاء نادي 
روتـــاري ســـيف البحريـــن العديـــد مـــن 
أعضـــاء نـــوادي الروتاري فـــي البحرين 
والمنطقـــة 2452 وضيـــوف وأصدقـــاء 

النادي.

األعمال وريــادة  المؤسسات  واقع  عن  يتحدث  الديري 
“روتاري السيف” يحاضر عن المؤسسات الناشئة

المنامة- معهد الخليج لتدريب فنون الطهي

أقـــام معهد الخليـــج لتدريب فنون الطهي 
 ”Dividend Gate Capital“ التابع لشـــركة
ومجموعة مستثمرين من المملكة العربية 
السعودية بالشـــراكة مع الكلية األسترالية 
“ACOT” يـــوم التهيئة للدفعـــة األولى من 
الطـــالب الذيـــن انتظـــروا طويـــالً بســـبب 
جائحـــة كورونا، إذ تم اختيـــار المتقدمين 
بناًء على معاييـــر محددة خاضعة لتقييم 
اللجنـــة المختصـــة باالختيـــار فـــي الكليـــة 
األســـترالية، وأبدى الطالب حماســـًا كبيرًا 
ورغبة للحصول على شـــهادة معتمدة في 

فنون الطهي.
يقـــدم المعهد مؤهالت في الطبخ معتمدة 
البرامـــج  عالميـــة، وتنقســـم  هيئـــات  مـــن 
التدريبيـــة بالمعهـــد إلـــى تدريـــب نظـــري 
وعملـــي داخل المعهـــد وتدريب عملي في 

الفنادق والمطاعم.
ويســـعى معهـــد الخليـــج لتدريـــب فنـــون 
الطهي إلى إرساء معايير التميز من خالل 
التعليـــم االحترافـــي فـــي الطهـــي ليكـــون 
مركـــزًا إقليميـــًا فـــي هـــذا التخصـــص. كما 
يســـعى المعهـــد جاهدًا لتشـــجيع الشـــباب 

االخليجـــي على التدريب مـــن أجل العمل 
زيـــادة  الـــى  باإلضافـــة  الضيافـــة  بقطـــاع 
الوعـــي فـــي المجتمـــع تجـــاه العمـــل بهـــذا 
حكومتنـــا  لتطلعـــات  تحقيقـــًا  القطـــاع؛ 
فـــي  العمـــل  فـــرص  بتوفيـــر  الرشـــيدة 

القطاعات االقتصادية الواعدة.

االحــتــرافــي التعليم  عبر  التميز  معايير  إرســـاء 
“الخليج لتدريب فنون الطهي” يستقبل الفوج األول

الصخير- الحرس الوطني

محرر الشؤون المحلية



عقـــد مجلـــس النـــواب مســـاء أمـــس األول 
نـــدوة  الخارجيـــة،  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
حواريـــة افتراضيـــة بعنـــوان “دور الســـلطة 
التشـــريعية البحرينيـــة في تعزيـــز التعاون 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  االقتصـــادي 
األميركيـــة”، قدمها ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحدة األميركية الشـــيخ 
عبـــدهللا بن راشـــد آل خليفة ، وأدار الحوار 
عضو لجنة الشـــؤون التشريعية والقانونية 
هشام العشـــيري ، وذلك عن طريق برنامج 
“زووم”، وشـــارك فيهـــا عـــدد مـــن  أعضـــاء 
وبحضـــور  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
المستشـــار راشـــد بـــو نجمـــة األميـــن العـــام 

لمجلس النواب.
وبـــدأت النـــدوة، التـــي تأتـــي انطالقـــًا مـــن 
حرص مجلس النـــواب في مملكة البحرين 
علـــى توطيـــد وتوثيق العالقـــات مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة في مختلف المجاالت 
وال ســـيما علـــى الصعيد البرلمانـــي، بعرض 
مـــن الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة 
الواليـــات  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
المتحـــدة األميركيـــة تضمن أربعـــة محاور 
رئيســـية هي: الحكومة والنظام السياســـي 

األميركـــي  الرئيـــس  وسياســـة  األميركـــي، 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  ترامـــب  دونالـــد 
المملكـــة  بيـــن  االقتصاديـــة  والعالقـــات 
والواليات المتحدة، واالنتخابات الرئاسية 

والسياسة الخارجية األميركية.
وفيمـــا يتعلق بمحور الحكومـــة األميركية، 
تحدث الشـــيخ عبد هللا بن راشد ال خليفة 
ودور  األميركـــي  الفيدرالـــي  النظـــام  عـــن 
الســـلطة التشـــريعية في الواليات المتحدة 
الكونجـــرس  فـــي  والمتمثلـــة  األميركيـــة 
الشـــيوخ  مجلـــس  بغرفتّيـــه،  األميركـــي 
المكـــون مـــن 100 عضـــو وينتخـــب لمدة 6 
ســـنوات وتمثـــل فيـــه كل واليـــة بعضوين، 
ومجلـــس النـــواب المكـــون مـــن 435 عضو 
ينتخب كل ســـنتين ويتـــم تمثيل الواليات 
فيه حســـب عـــدد الســـكان، مشـــيرًا إلى أن 
المجلسين شريكان في العملية التشريعية.

وعـــن المالمـــح العامة للسياســـة الخارجية 
للرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب، أشـــار 
الشـــيخ عبـــد هللا بـــن راشـــد آل خليفة إلى 
أنهـــا تميـــزت بعـــدة ســـمات أساســـية أهمها 
اعتماد مبدأ “ أمريكا أوالً “ كهدف للسياسة 
األميركية فـــي الداخل والخـــارج، وإدخال 
عقلية ادارة األعمال في السياسة الخارجية 

)عقـــد الصفقـــات(. وأكد الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد ال خليفـــة أن السياســـة الخارجيـــة 
للواليـــات المتحـــدة تجـــاه منطقـــة الشـــرق 
األوســـط شـــهدت عدة تطورات والتي كان 
من أهمها االنســـحاب األميركي من االتفاق 
النووي مع النظام اإليراني واعتماد سياسة 
واشـــنطن  ومســـاندة  األقصـــى،  الضغـــط 
لتحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، وكذلك 
ومحاصـــرة  والتطـــرف  اإلرهـــاب  محاربـــة 
المجموعـــات اإلرهابية التـــي تدعمها إيران 

في دول المنطقة.
واســـتطرد في تفاصيل مهمة عن العالقات 
خاصـــة  المتميـــزة  األميركيـــة  البحرينيـــة 
االقتصادية منها، ودور السلطة التشريعية 
فـــي تعزيزها وتوطيدهـــا، مشـــيرًا إلى أنها 
شهدت نموًا خالل إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، ففي أغســـطس 2020 بلغت 
صـــادرات مملكـــة البحريـــن إلـــى الواليـــات 
المتحدة 203 مليون دوالر وتتمثل معظمها 
فـــي ألواح األلمونيوم، فيما بلغت الواردات 
 335 المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  البحرينيـــة 
مليـــون دوالر وتتمثل معظمها في الشـــحن 
الســـيارات  غيـــار  وقطـــع  القيمـــة  متدنـــي 
والطائـــرات المدنيـــة والعســـكرية والعتـــاد 

االســـتثمارات  أن  إلـــى  ومنوهـــا  الحربـــي، 
البحرينية المباشـــرة في الواليات المتحدة 
األميركيـــة فـــي 2019م بلغـــت 556 مليون 
دوالر، فيمـــا بلغت االســـتثمارات األميركية 
في المملكة نفس العام 510 ماليين دوالر.
كما تناول السفير محور مستقبل السياسة 

الخارجية األميركية في الشرق األوسط.
بعـــض  علـــى  وردا  حديثـــه،  نهايـــة  وفـــي 
مجلســـي  أعضـــاء  وأســـئلة   استفســـارات 
الشـــورى والنواب، نوه الشـــيخ عبد هللا بن 
راشـــد ال خليفـــة إلـــى أهمية دور الســـلطة 

التشـــريعية، خصوصا مجلـــس النواب، في 
الواليـــات  مـــع  العالقـــات  تعزيـــز وتوطيـــد 
العالقـــات  خاصـــة  األميركيـــة،  المتحـــدة 
وإلـــى  معهـــا،  واالســـتثمارية  التجاريـــة 
فـــي  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  أهميـــة دور 
مجـــال التنمية االقتصادية، داعيًا الســـلطة 
التشـــريعية إلـــى مشـــاركة ســـفارة المملكة 
في الواليات المتحـــدة في وضع إطار عام 
وبرنامج شـــامل ومتكامل لتبادل الزيارات 
وبنـــاء عالقات صداقة مباشـــرة مع أعضاء 
الكونجـــرس األميركـــي مـــن أجـــل توســـعة 

قاعدة االســـتثمارات البحرينية- األميركية 
المتبادلـــة، وخلـــق فـــرص اســـثمارية جدية 
المســـاهمة  الخطـــة  وتتضمـــن  مشـــتركة، 
فـــي الترويـــج للفرص االســـتثمارية لمملكة 
البحريـــن لدى المســـتثمر األميركـــي والذي 
يأخـــذ بعيـــن االعتبـــار قوانين وتشـــريعات 
البلـــد المضيـــف، مؤكدًا أهميـــة دور أعضاء 
مجلســـي الشـــورى والنواب ترويج وإظهار 
البيئة االســـتثمارية والتشريعية في مملكة 

البحرين.

الصالح لـ “^”: إحالة المعنيين للتحقيق ومحاسبتهم

تفاعالً مع الموضوع المنتشر بوسائل التواصل االجتماعي لوالد توأمين 
)ابنتين( تســـلم فلذتي كبده بكيس من مستشـــفى الســـلمانية لدفنهما ثم 
تبيـــن أنهمـــا حّيتـــان، تواصلت صحيفـــة “البالد” مع وزيـــرة الصحة فائقة 
الصالـــح، كاشـــفًة األخيرة عن أنهـــا قررت إحالة هـــذا الموضوع للتحقيق 

بعهدة هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(.

 وقالـــت الوزيـــرة للصحيفـــة إن المعنيين بموضوع الواقعة ســـيخضعون 
للتحقيق من قبل “نهرا” وسيحاسبون وفًقا للقانون واألنظمة.

تـــان عند بلوغه  وكان والـــد التوأميـــن قد فوجئ بـــأن زهراء وفاطمة حيَّ
المغتسل.

كما قدم بالًغا للنيابة العامة.

local@albiladpress.com
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المنامة - النيابة العامة

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  نائـــب  صـــرح 
الوداعـــي  عدنـــان  العامـــة  والجهـــات 
بمواقـــع  خبـــر  تـــداول  إثـــر  علـــى  بأنـــه 
التواصـــل االجتماعي حـــول تضرر والد 
توأميـــن حديثي الوالدة ســـلما إليه من 
المستشـــفى الـــذي تمـــت والدتهمـــا فيه 
علـــى أنهمـــا متوفيتـــان فيمـــا تبيـــن لـــه 
بالمغتسل أنهما على قيد الحياة، والذي 

واكبه تقدم األب ببالغه. 
وبـــادرت النيابـــة العامـــة فورا بمباشـــرة 
إجـــراءات التحقيـــق وتم ســـماع أقوال 
والـــد التوأميـــن والذي قدم مســـتندات 
تثبت تسليمهما إليه من قبل المستشفى 
بإدعـــاء أنهمـــا متوفيتـــان وتقريـــر آخر 

يثبت جلبه إحدى المولودتين بعد ذلك 
وهـــي علـــى قيـــد الحيـــاة وتبكـــي وأنه 
تم تقديـــم الرعاية الطبيـــة إليها إال أنها 

فارقت الحياة في نفس اليوم مساًء.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ فورا 
على الملف الطبي الخاص بالمولودتين 
الطبيـــب  نـــدب  تـــم  كمـــا  ووالدتهمـــا، 
المولودتيـــن،  الشـــرعي لتشـــريح جثـــة 
فيمـــا تم تكليف الهيئة الوطنية لتنظيم 
بســـرعة  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول الواقعة 
وإعـــداد تقريـــر مفصـــل بشـــأن الواقعة 
وموافـــاة النيابـــة بمـــا تم مـــن إجراءات 
وما أســـفرت عنه، فيما تواصـــل النيابة 
العامة تحقيقاتها بسماع شهادة الشهود 
الواقعـــة؛  مالبســـات  علـــى  وللوقـــوف 

لتحديد المسؤولية الجنائية.

ـــن ـــة المولودتي ـــريح جث ـــرعي لتش ـــب الش ـــدب الطبي ـــم ن ت

“السلمانية” تسّلمه ابنتيه بكيس لدفنهما وتبّين أنهما حيَّتان

“النيابة” تستمع لوالدي التوأم وتكلف “نهرا” بتقرير مفصل

المنامة - وزارة الصحة

الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  أفـــاد 
التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية 
أحمـــد األنصاري بأنه فور اكتشـــاف 
بحـــادث  الخاصـــة  المالبســـات 
إجهاض مريضة في السادس عشر 
من أكتوبر الجاري تم تشكيل لجنة 
رئيـــس  برئاســـة   خاصـــة  تحقيـــق 
األطبـــاء بمجمـــع الســـلمانية الطبي 
نبيل العشـــيري  وذلـــك وفقا لقانون 
الخدمـــة المدنيـــة، كمـــا تـــم إيقـــاف 
طبيب عن العمل بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي لحيـــن االنتهـــاء مـــن عمـــل 

لجنة التحقيق. 
وشـــدد األنصـــاري علـــى أنه ســـيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحـــق مـــن يثبـــت تقصيـــره وفق ما 
ســـتصل إليه نتائج لجنـــة التحقيق 

وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة 
الصحيـــة  المهـــن  تنظيـــم  وهيئـــة 
المجلـــس  مـــن  مباشـــر  وبإشـــراف 
األعلى للصحـــة. وأضاف األنصاري 
متميـــزة  خدمـــات  تقديـــم  بـــأن 
لمرتـــادي مجمع الســـلمانية الصحي 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  وكافـــة 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  والحفـــاظ 
أكـــد  أولويـــة دائمـــة، كمـــا  الجميـــع 
األنصـــاري بأنه ال يمكـــن التهاون أو 
التردد في اتخـــاذ ما يلزم بحق من 
يقصر في أداء المهمات المناطة به 
وفق اإلجـــراءات والمعايير الطبية 

المعتمدة.

“الصحة”: اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق من يثبت تقصيره
لجنة تحقيق وإيقاف طبيب في حادثة إجهاض مريضة

أعلنـــت مجموعـــة مـــن النـــواب عزمهـــم 
فـــي  للتحقيـــق  خاصـــة  لجنـــة  تشـــكيل 
الُمتزايـــد  واإلهمـــال  الطبيـــة  األخطـــاء 
بالمراكـــز والُمستشـــفيات الواقعـــة تحت 
مظلـــة وزارة الصحـــة، وآخرهـــا الحادثة 
التي صدمت الشارع البحريني باإلعالن 
عن وفاة توأم ُخدج حديثي الوالدة قبل 
اكتشاف أنهما ال تزاالن على قيد الحياة 

خالل إجراء مراسم الغسل. 
وأكـــد النـــواب حمـــد الكوهجـــي، وعمـــار 
وإبراهيـــم  عبداألميـــر  وزينـــب  قمبـــر 
وأحمـــد  إســـحاقي  وعلـــي  النفيعـــي 
الدمســـتاني رفضهم مثـــل هذه األخطاء 
الفادحـــة التي تتنافى مع تطلعات قيادة 
الزاهـــر  العصـــر  فـــي  الرشـــيدة  المملكـــة 
لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بالوصـــول بالقطـــاع 

الطبـــي والصحي إلى أعلى الُمســـتويات 
من التطـــور واالزدهار. وفـــي تعليق لهم 
حـــول المأســـاة التي ألمت بعائلـــة التوأم 
الـــذي راح ضحية إهمـــال طبي ال ُيغتفر، 
أكدوا أنه من المفروض عدم وقوع مثل 
هذه الهفوات التي ال تليق بمكانة مملكة 
البحريـــن وســـمعتها فـــي الحقـــل الطبي، 
بالتحقيـــق  الصحـــة  وزيـــرة  مطالبيـــن 
الفـــوري بالواقعـــة وُمحاســـبة جميـــع من 

أهملـــوا فـــي اتباع اإلجـــراءات الســـليمة 
والصحيحـــة بحســـب المعاييـــر الطبيـــة؛ 

للحفاظ على حياة المولودتين.
ووصفـــوا فـــي بيـــان ُمشـــترك فـــي هـــذا 
الصـــدد وقـــوع مثل هذا اإلهمـــال الطبي 
باألمـــر “الُمخزي” و”وصمة عار” ســـتبقى 
على جبين جميع من اســـتهتروا وأهملوا 
في الحفاظ على حياتهم. ولفتوا إلى أن 
“الشـــكاوى مســـتمرة على وزارة الصحة 

ومنـــذ ســـنوات بداية من نقـــص األدوية 
والقصـــور في تخزين األدويـــة، وفترات 
االنتظار الطويلة؛ للحصول على مواعيد 
واألشـــعة،  الخارجيـــة  العيـــادات  فـــي 
إضافة إلى المشكلة المزمنة في طوارئ 
الســـلمانية وفترات االنتظار التي يعاني 
إلـــى  يـــؤدي بهـــم  منهـــا المواطنـــون مـــا 

الذهاب والتوجه إلى القطاع الخاص”.
الســـابقة  المجالـــس  “أن  وأوضحـــوا 

قامت بتشـــكيل لجـــان تحقيق وخرجت 
وزارة  أداء  حـــول  عديـــدة  بتوصيـــات 
الصحـــة وهيئـــة تنظيم المهـــن الصحية، 
وأثبتت لجـــان التحقيق مســـؤولية هذه 
الخدمـــات  فـــي  القصـــور  عـــن  الجهـــات 
الصحيـــة، وبالرغـــم من كل ذلـــك لم تقم 
الـــوزارة بتصحيح الوضع، وهذا ما يضع 
الوزيرة في موقع المســـاءلة السياســـية 

أمام ممثلي الشعب”.

مـــا  دائمـــا  الصحـــة  وزارة  “أن  وتابعـــوا: 
تخـــرج لنـــا بعـــد كل قضيـــة عن تشـــكيل 
لجـــان  ولكـــن  داخليـــة،  تحقيـــق  لجنـــة 

التحقيق ال تخرج بأي نتيجة بتاتا. 
إن تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
وفي كل عام يسجل جملة من المخالفات 
علـــى الـــوزارة، ولكن الـــوزارة ال تعمل أي 
شـــيء لتصحيح هـــذه المخالفات، وهذا 
األمر يقع على مسؤولية وزيرة الصحة”.

ــاة الـــتـــوأم ــوفـ ــق الــمــتــســبــبــيــن بـ ــاح ــت ــار” س ــ ــة عـ ــمـ ــواب غـــاضـــبـــون: “وصـ ــ نـ

لجنة تحقيق نيابية في اإلهمال الُمتزايد بالمستشفيات

جانب من الندوة الحوارية عن سبل تعزيز العالقات البحرينية األميركية

أحمد الدمستانيعلي إسحاقيإبراهيم النفيعيزينب عبداألميرعمار قمبرحمد الكوهجي

بدور المالكي

وزيرة الصحة

سفير البحرين بواشنطن: للدبلوماسية البرلمانية دور كبير في توطيد العالقات االقتصادية

محرر الشؤون المحلية

القضيبية - مجلس النواب



تسلط الحلقة 12 من برنامج “إضاءة 
قانونية” بصحيفة البالد الضوء على 
موضوع خطورة اللعب بالمفرقعات 

واأللعاب النارية )الجراخيات(.  
ووجهت الصحيفة ســـؤاال للمحامي 
هاشم الوداعي عن عقوبة استخدام 
هذا النـــوع من األلعاب التي يجرمها 

القانون.
قانـــون  مـــن   280 المـــادة  إن  وقـــال 
العقوبات تنص على عقوبة الســـجن 
فـــي  أو شـــرع  اســـتعمل عمـــدا  مـــن 
اســـتعمال المفرقعـــات اســـتعماال من 
شـــأنه تعريض حياة النـــاس للخطر، 
فـــإذا أحـــدث االنفجـــار موت إنســـان 

كانت العقوبة السجن المؤبد.

ـــن أن المـــادة 281 مـــن القانـــون  وبيَّ
تنـــص علـــى عقوبة الســـجن مـــدة ال 
تزيـــد عـــن 10 ســـنوات من اســـتعمل 
اســـتعمال  فـــي  شـــرع  أو  عمـــدا 
شـــأنه  مـــن  اســـتعماال  المفرقعـــات 

تعريض أموال الغير للخطر.
األلعـــاب  تعريـــف  يمكننـــا  وأضـــاف: 
النارية بأنها تلك األلعاب التي تتكون 

من أدوات يكون من شأن استعمالها 
أن يـــؤدي إلى تعريض حيـــاة الناس 
أو أموالهـــم للخطـــر، الســـيما أخطار 

الحرق.
وأردف: يالحـــظ أن حيـــازة أو حمل 
أو تصنيـــع أو اســـتيراد تلك األدوات 
مجرم بموجب المرسوم بقانون رقم 
16 لســـنة 1976 في شأن المفرقعات 

واألســـلحة والذخائر. أما استعمالها، 
فإنه مجـــرم بموجـــب المادتين رقما 

)280، 281( من قانون العقوبات.
وقال: المشـــرع البحرينـــي فّرق بين 
حماية حيـــاة الناس وأموالهم، وقرر 
لألولـــى عقوبـــات أشـــد مـــن الثانية، 
باعتبـــار أن حيـــاة اإلنســـان ال تقـــدر 

بثمن.

وقـــع النائب حمـــد الكوهجي اقتراحـــا بقانون 
لزيـــادة مدة ســـداد المحكـــوم عليه لألقســـاط 

المدين بها من عامين إلى 5 أعوام.
لــــ “البـــالد” أن المبـــرر األســـاس لهـــذا  وشـــرح 
التعديـــل هو أن بعض المبالغ المســـتحقة على 
المحكـــوم عليه قـــد تكون ضخمـــة وليس في 
حدهـــا  يكـــون  بأقســـاط  الســـداد  اســـتطاعته 

األقصى عامين.
وذكـــر أن فـــي بعـــض الحـــاالت تكـــون الحالـــة 
الماديـــة للمحكـــوم عليه ضعيفة وال يســـتطيع 
معها دفع األقســـاط الشـــهرية إذا كانت موزعة 

على 24 شهرا فقط.

وتنـــص المـــادة 362 بقانـــون العقوبـــات علـــى 
يمنـــح  أن  العقـــاب  تنفيـــذ  “لقاضـــي  اآلتـــي: 
المحكـــوم عليـــه فـــي أحـــوال اســـتثنائية بناء 
علـــى طلبه وبعد أخـــذ رأي النيابة العامة أجال 
لدفـــع المبالـــغ المســـتحقة للدولـــة، أو أن يأذن 
له بدفعها على أقســـاط بشـــرط أال تزيد المدة 
على ســـنتين )في اقتراح التعديل 5 ســـنوات(، 
وال يجـــوز الطعـــن حمـــد الكوهجي فـــي القرار 
الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر 
المحكـــوم عليـــه عـــن دفـــع قســـط حلـــت باقي 
األقســـاط، ويجوز للقاضي الرجـــوع في األمر 

حمد الكوهجيالصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك”.
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تمديد سداد أقساط “المدين المحكوم” إلى 5 سنوات
المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة الجرائـــم 
المالية وغســـل األموال حســـن المهيزع 
أن النيابـــة العامة قد أنجزت تحقيقاتها 
فـــي واقعة قيـــام مدير بجهـــة حكومية 
باالستيالء على مبلغ 467 ألف دينار من 
أمـــوال جهة عمله. وكانت النيابة العامة 
قد باشـــرت التحقيق بناًء على ما تلقته 
مـــن إخطار بالواقعة، وفي ضوء ما ورد 
بشـــأنها ضمـــن مالحظات تقريـــر ديوان 
الرقابـــة المالية واإلدارية لســـنة 2018 - 
2019، إذ اســـتمعت إلى شـــهادة المدقق 
بديـــوان الرقابـــة الذي رصـــد المالحظة 
وإلى المســـؤولين في الجهة التي يعمل 
فيهـــا المتهم، وانتدبت خبيرا محاســـبيا 

لحصر مقدار المبالغ المستولى عليها. 
ســـرية  عـــن  بالكشـــف  أمـــًرا  وأصـــدرت 
وتبيـــن  بالمتهـــم  الخاصـــة  الحســـابات 
عـــدم وجـــود أموال بهـــا، فيمـــا ثبت من 
التحقيقات استيالء المتهم على المبالغ 
المالية المشـــار عليها مـــن خالل التزوير 
وحـــذف  اإللكترونيـــة  الســـجالت  فـــي 
بيانات وسيلة تقنية المعلومات بالجهة 
تبيـــن هروبـــه خـــارج  كمـــا  الحكوميـــة، 
البـــالد. وإزاء مـــا قـــام ضـــده مـــن أدلـــة، 
أمـــرت النيابـــة بإحالتـــه إلـــى المحكمـــة 
الكبـــرى الجنائيـــة، وأصـــدرت أمر قبض 
دولـــي لمالحقتـــه واألمـــوال المســـتولى 

عليها.

أمر قبض دولي لمدير حكومي استولى على نصف مليون دينار

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أنه في إطـــار جهود 
التصدي آلفة المخـــدرات، فقد تمكنت 
شـــرطة إدارة مكافحة المخـــدرات من 
القبـــض على ثالثـــة آســـيويين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 31 و 38 عامـــا وذلـــك 

لترويجهم للمواد المخدرة.
وأوضح أنـــه بعد تلقـــي معلومات بهذا 
الشـــأن تمت مباشـــرة عمليـــات البحث 

والتحـــري، والتي أســـفرت عـــن تحديد 
عليهـــم،  والقبـــض  المذكوريـــن  هويـــة 
حيـــث ضبط بحوزتهم كمية من المادة 
المخدرة والتي تبلغ قيمتها نحو 3650 
دينارا. وأشـــار مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة إلى أنه تم 
التحفـــظ علـــى المضبوطـــات واتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة إلحالـــة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على 3 مروجين آسيويين

بطالن حرمان العسكري “المختلس” من تقاعده
الدســـتورية  المحكمـــة  أبطلـــت 
جـــزًءا من مـــادة بقانون التقاعد 
العسكري كانت تحرم العسكري 
من حقوقه التقاعدية إذا تورط 
بجريمـــة اختالس أموال الدولة 
العامة أو سرقتها أو التزوير في 
األوراق الرسمية بعقوبة مقيدة 

للحرية تزيد على شهر.
بجلســـتها  المحكمـــة  وحكمـــت 
األخيـــرة بعـــدم دســـتورية نص 
البنـــد )ب( مـــن الفقـــرة )1( مـــن 
المـــادة )50( مـــن قانـــون تنظيم 
التقاعـــد  ومكافـــآت  معاشـــات 
دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط 
البحريـــن واألمـــن العـــام الصادر 
 )11( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
ل بالمرســـوم  لســـنة 1976 المعدَّ

بقانون رقم )20( لسنة 1991.

نص المادة
وتنص المادة 50 على اآلتي:

يحـــرم الضابط أو الفرد، ســـواء 
كان فـــي الخدمـــة أو متقاعـــدا، 
مـــن كافـــة الحقـــوق التقاعديـــة 

هـــذا  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
القانون في الحاالت اآلتية:

-1 إذا حكـــم عليـــه بحكم نهائي 
من محكمـــة بحرينيـــة مختصة 

الرتكابه:
العظمـــى  الخيانـــة  جريمـــة   -  أ 
التجســـس  بأعمـــال  القيـــام  أو 
لحســـاب دولـــة أجنبيـــة أو أيـــة 
جريمـــة أخـــرى مخلـــة بســـالمة 

أو  الداخلـــي  الدولـــة  وأمـــن 
الخارجي.

أمـــوال  اختـــالس  - جريمـــة   ب 
أو  ســـرقتها  أو  العامـــة  الدولـــة 
التزويـــر فـــي األوراق الرســـمية 
تزيـــد  للحريـــة  بعقوبـــة مقيـــدة 

على شهر.
حـــزب  أي  إلـــى  االنتســـاب   -  ج 
غيـــر  جمعيـــة  أو  سياســـي 

مشروعة أثناء الخدمة.
التـــي  الدعـــوة  رفـــض  إذا   2-
توجـــه إليـــه لاللتحـــاق بالخدمة 
االحتياطيـــة، إال إذا كان هنـــاك 

مانع جدي حال دون ذلك.
الخدمـــة  أثنـــاء  التحـــق  إذا   3-
التقاعـــد  إلـــى  إحالتـــه  بعـــد  أو 
فـــي خدمـــة دولـــة أجنبيـــة دون 

موافقة السلطات المختصة.

تســلط الحلقــة 13 مــن برنامــج “إضــاءة قانونيــة” بصحيفــة البــاد الضــوء علــى موضوع الســب والقــذف وبخاصة في وســائل 
التواصل االجتماعي.  

ووجهت الصحيفة سؤاال للمحامي إبراهيم الهاشمي عن عقوبة السب والقذف.
وبين الفرق بين القذف والســب، بأن معنى القذف إســناد واقعة لشــخص لو كانت صحيحة ألوجبت عقابه واحتقاره بين أهله 

وذويه، وموردا مثاال باتهام شخص لشخص آخر بسرقة مال.

وواصـــل: أمـــا بالنســـبة للســـب، فهو 
شـــتم شـــخص آلخر، والتلفـــظ عليه 
بألفـــاظ نابيـــة أو وصفـــه بالحيـــوان 
مثال، وذلك دون إسناد واقعة معينة 

مثل القذف.

عقوبات السب والقذف

- مـــادة 364: يعاقـــب بالحبـــس مدة 
ال تزيد عن ســـنتين أو بالغرامة التي 
ال تجـــاوز مئتي دينار من أســـند إلى 
غيـــره بإحدى طـــرق العالنية واقعة 
مـــن شـــأنها أن تجعله محـــال للعقاب 
أو لالزدراء. وتكون العقوبة الحبس 
والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين 
إذا وقع القذف في حق موظف عام 

أثنـــاء أو بســـبب أو بمناســـبة تأديته 
وظيفتـــه، أو كان ماســـا بالعـــرض أو 
كان  أو  العائـــالت،  لســـمعة  خادشـــا 
ملحوظـــا فيـــه تحقيـــق غـــرض غير 
مشـــروع. وإذا وقـــع القـــذف بطريق 
أو  الصحـــف  إحـــدى  فـــي  النشـــر 

المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.
- مـــادة 365: يعاقـــب بالحبـــس مدة 
ال تزيـــد عن ســـنة أو بالغرامـــة التي 
ال تجـــاوز مئـــة دينار مـــن رمى غيره 
بإحـــدى طـــرق العالنية بمـــا يخدش 
شـــرفه أو اعتبـــاره دون أن يتضمـــن 
ذلـــك إســـناد واقعـــة معينـــة. وتكون 
العقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تزيـــد عن 
تجـــاوز  التـــي ال  والغرامـــة  ســـنتين 

هاتيـــن  بإحـــدى  أو  دينـــار  مئتـــي 
العقوبتيـــن إذا وقـــع الســـب في حق 
أو  بســـبب  أو  أثنـــاء  عـــام  موظـــف 
بمناســـبة تأديتـــه وظيفتـــه، أو كان 
ماســـا بالعـــرض أو خادشـــا لســـمعة 
فيـــه  ملحوظـــا  كان  أو  العائـــالت 
تحقيـــق غرض غيـــر مشـــروع. وإذا 
وقع الســـب بطريق النشر في إحدى 
الصحـــف أو المطبوعـــات عـــد ذلـــك 

ظرفا مشددا.
- مـــادة 366: يعاقـــب بالحبـــس مدة 
ال تزيـــد عن ســـتة أشـــهر أو بالغرامة 
دينـــارا  خمســـين  تجـــاوز  ال  التـــي 
إذا وقـــع القـــذف أو الســـب بطريـــق 
التليفـــون، أو من دون اســـتفزاز في 

مواجهـــة المجنـــي عليـــه وبحضـــور 
غيره. وتكـــون العقوبة الغرامة التي 
ال تجـــاوز خمســـين دينـــارا إذا وقـــع 
القذف أو الســـب من دون اســـتفزاز 
في مواجهة المجني عليه وفي غير 
حضور أحد. ويعد ظرفا مشـــددا إذا 
وقـــع القذف أو الســـب فـــي الحاالت 
المبينة في الفقرتين السابقتين في 
حـــق موظف عام أثناء أو بســـبب أو 
بمناســـبة تأديتـــه وظيفتـــه، أو كان 
ماســـا بالعـــرض أو خادشـــا لســـمعة 

فيـــه  ملحوظـــا  كان  أو  العائـــالت، 
تحقيق غرض غير مشروع.

بروفايل

وأطلقـــت صحيفـــة البـــالد برنامجـــا 
للتوعية القانونيـــة والثقافة األمنية 

بعنوان “إضاءة قانونية”.
ويســـتضيف البرنامـــج فـــي كل يوم 
محاميـــا لإلجابـــة عـــن ســـؤال يهـــم 
المجتمع، وتسهم اإلجابة في تقديم 

المعلومة المفيدة.

زمـــالء   3 البرنامـــج  وأعـــد حلقـــات 
قســـم  رئيـــس  وهـــم:  بالصحيفـــة، 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
اإللكترونـــي الزميـــل راشـــد الغائب، 
ورئيس قســـم الرياضة رئيس فريق 
صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم، 
الفيديـــو  صحافـــة  فريـــق  وعضـــو 

الزميل إسماعيل السقاي.
يشـــار إلى أن صحيفة البالد أطلقت 
المرئـــي  لإلنتـــاج  اللفظيـــة  هويتهـــا 

)البالد بمختلف األبعاد(.

مــجــرم اســـتـــيـــرادهـــا  أو  تــصــنــيــعــهــا  أو  حــمــلــهــا  أو  ــا  ــه ــازت ــي ح

قــانــونــيــة” ــاءة  ــ “إضـ بــرنــامــج  ــن  م  13 بالحلقة  الــهــاشــمــي  ــم  ــي ــراه إب الــمــحــامــي 

الوداعي: عقوبة استعمال المفرقعات تصل للسجن المؤبد

الحبس 6 أشهر و50 دينارا غرامة القذف والسب بالتلفون
هاشم الوداعي

إبراهيم الهاشمي

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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أمل الحامد

علي الفردان

خســـائر “بنــــادر للفـنـــادق”
عـــن  باإلفصـــاح  البحرينيـــة  الشـــركات  بـــدأت 
خســـائرها الناشـــئة عن جائحة “كوفيـــد – 19” مع 
بدء موســـم إعالن أربـــاح النتائـــج الفصلية للربح 
الثالث، إذ أعلنت شـــركة بنادر للفنادق والتي تدير 
فنـــدق “داون تـــاون روتانا” في قلـــب المنامة، عن 
تكبـــد خســـائر قاســـية، في ظـــل تأكيد مســـؤولين 
حكوميين أن قطاع الضيافة من القطاعات األكثر 

تضررا من الجائحة.
وذكرت الشركة المدرجة في بورصة البحرين في 
إفصاح للمســـاهمين أن خســـائرها جراء انخفاض 
المـــردود المالـــي؛ بســـبب جائحـــة كوفيـــد 19 قـــد 

ارتفـــع ليبلـــغ 2.295 مليـــون دينار بنهاية ســـبتمبر 
الماضي، بعد أن كانت هذه الخســـارة 1.64 مليون 

دينار بنهاية يونيو الماضي.
وتقدر الخســـائر بنحـــو 12.41 % بنهاية ســـبتمبر 
الماضـــي، مقارنـــة مـــع 8.88 % مـــن رأس المـــال 

بنهاية النصف األول من العام الجاري.
اتخاذهـــا  ســـيتم  التـــي  اإلجـــراءات  وبخصـــوص 
لمعالجـــة الخســـائر المتراكمة، أشـــار المديـــر العام 

إفصـــاح  فـــي  حبيشـــي،  كمـــال  حســـن  للشـــركة 
تخفيـــض  تنـــوي  الشـــركة  أن  إلـــى  للمســـاهمين، 
المنـــح  جميـــع  مـــن  واالســـتفادة  المصروفـــات 
الحكوميـــة المقدمـــة للحـــد مـــن تداعيـــات تأثيـــر 
الجائحـــة.  وانخفـــض الدخل التشـــغيلي للشـــركة 
التدابيـــر  أدت  إذ  دينـــار،  مليـــون   1.55 بنحـــو 
الوقائيـــة إلى إغـــالق أعمـــال الفندق بشـــكل كبير 
والمرافـــق المصاحبـــة وذلك منذ مـــارس الماضي. 
وفـــي المقابـــل، حصلـــت الشـــركة علـــى 64 ألـــف 
دينـــار كمســـاعدة من منـــح حكومية للمؤسســـات 
البحرينية وذلك كدعم رواتب وتأمينات ورسوم، 
وتتضمن نحو 39.8 ألف دينار من المنح المتعلقة 

بفواتير الكهرباء.

دبي - مباشر

ارتفعت القيمة الســـوقية لألصول المشـــفرة 
تعامـــالت  مليـــار دوالر خـــالل   17 بحوالـــي 

أمس ، مع مكاسب تقارب 6 % للبيتكوين.
أن  بعـــد  الدعـــم  الرقميـــة  العمـــالت  وتلقـــت 
أعلنـــت شـــركة المدفوعـــات “بـــاي بـــال” أنهـــا 
ســـوف تســـمح للعمالء باســـتخدام العمالت 
المشـــفرة وشـــرائها واالحتفـــاظ بهـــا وبيعهـــا 
على شـــبكتها. وتجاوزت البيتكوين مستوى 
12 ألـــف دوالر هـــذا األســـبوع ألول مـــرة في 
أكثر من شـــهر بعد مكاسب بنحو 78 % منذ 

بداية العام الجاري.
وأدت معـــدالت الفائـــدة المنخفضة وشـــراء 

األصـــول بكميـــة كبيرة خـــالل وبـــاء كورونا 
مـــن قبل البنـــوك المركزية إلى زيـــادة الطلب 
علـــى العمـــالت المشـــفرة حيـــث ينظـــر إليها 
كتحوط ضد التضخم. كما صعد “اإليثريوم” 
التـــي تحتـــل المرتبة الثانية بنحـــو 5 % إلى 
397 دوالرًا، في حين استقرت عملة “تيثير” 
عند مســـتوى 1 دوالر. فيما صعدت “الريبل” 
بنســـبة 4.6 % إلـــى 0.258 دوالر، وارتفعـــت 
“البيتكويـــن كاش” بنحـــو 5 % إلـــى 263.1 
دوالر. وخـــالل نفس الفتـــرة، ارتفعت القيمة 
الســـوقية إلجمالـــي العمـــالت المشـــفرة إلـــى 
390.2 مليـــار دوالر مقارنـــة مـــع 373 مليـــار 

دوالر قبل 24 ساعة مضت.

العمالت المشفرة تربح 17 مليار دوالر

“وكالء المالية الخليجيين” يستعرضون المستجدات االقتصادية
شارك وكيل الوزارة للشؤون المالية في وزارة المالية واالقتصاد الوطني، يوسف 
عبــدهللا حمــود، فــي أعمــال االجتمــاع التاســع والخمســين للجنــة وكالء وزارات 
الماليــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الــذي عقــد أمــس عبــر االتصال 
المرئــي، وذلــك تحضيــرًا لالجتمــاع الثاني عشــر بعد المائــة للجنة التعــاون المالي 
واالقتصــادي، بمشــاركة األميــن العــام المســاعد للشــئون االقتصاديــة والتنمويــة 

باألمانة العامة لمجلس التعاون ووكالء وزارات المالية بالدول األعضاء.

وجرى خالل االجتماع مناقشة آخر 
المســـتجدات والتداعيـــات الماليـــة 
بجائحـــة  المتعلقـــة  واالقتصاديـــة 
كورونـــا )كوفيـــد19-( وانعكاســـاتها 
علـــى كافة القطاعـــات االقتصادية، 
وتم اســـتعراض التدابيـــر الوقائية 

التـــي نفذتهـــا دول مجلس التعاون 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس.

االجتمـــاع  خـــالل  تـــم  كمـــا 
الماليـــة  القـــرارات  تنفيـــذ  متابعـــة 
واالقتصاديـــة وبحث ســـبل تعزيز 
فـــي  المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل 

مرحلـــة مـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا 
)كوفيد - 19( عبـــر مواصلة تفعيل 
وتنفيـــذ الخطط بما يحقـــق الرؤى 

والتطلعات المنشـــودة المشـــتركة، 
آليـــات  الـــوكالء دعـــم  كمـــا بحـــث 
العمـــل  قـــرارات  وتنفيـــذ  اعتمـــاد 
المشـــترك فـــي اإلطـــار االقتصادي 
للجنة التعاون المالي واالقتصادي 
الوحـــدة  برنامـــج  ســـير  ومتابعـــة 

االقتصادية بين دول المجلس.
كمـــا اســـتعرضت اللجنـــة محاضـــر 
وأهمهـــا  العالقـــة،  ذات  اللجـــان 
لجنـــة محافظـــي مؤسســـات النقد 
والبنوك المركزيـــة بدول المجلس، 
اإلدارات  ومـــدراء  رؤســـاء  لجنـــة 
الضريبية ولجنة السوق الخليجية 

المشتركة.

المنامة - وزارة المالية

 يوسف حمود

عواصم - وكاالت

أسعار الذهب 
ا تهبط عالميًّ

ــا خــالل  تــراجــعــت أســعــار الــذهــب عــالــمــيًّ
ــالن بــيــانــات  تــعــامــالت أمـــس ، قــبــل إعــ
اقتصادية ومع عدم اليقين بشأن صفقة 

التحفيز.
بتوقيت  صباحًا   8:10 الساعة  وبحلول 
جــريــنــتــش، هــبــط ســعــر الــعــقــود اآلجــلــة 
 %  0.4 بنسبة  ديسمبر  تسليم  للذهب 
دوالر   1921.50 مــســتــوى  ــــى  إل لــيــصــل 
لألوقية. كما تراجع سعر التسليم الفوري 
ليسجل   %  0.3 بنسبة  األصــفــر  للمعدن 

مستوى 1918.45 دوالر لألوقية.

تمضـــي شـــركة بابكـــو قدًمـــا فـــي برنامج 
هـــذا  يهـــدف  حيـــث  المصفـــاة  تحديـــث 
إلـــى  االســـتراتيجي  الوطنـــي  المشـــروع 
بنـــاء التكويـــن األمثـــل للمصفـــاة والـــذي 
ســـيضع مصفاة البحرين في مصاف أكثر 
المصافي تنافســـية فـــي المنطقة والعالم. 
وقـــد تـــم منـــح عقـــد األعمـــال الهندســـية 
والمشـــتريات واإلنشـــاءات إلى المشروع 
المشـــترك المؤلـــف من شـــركة تكنيب من 
إيطاليا وتكنيكاس ريوندياس من اسبانيا 
وسامسونج الهندسية من كوريا الجنوبية 
 والمســـجل فـــي مملكـــة البحريـــن باســـم 

 .”TTSJV“
 وفي إطار األنشـــطة االنشائية للمشروع، 
وصـــل لمملكة البحرين عـــدد من األجهزة 
والمعـــدات فائقة الضخامـــة حيث يجري 
ـــا العمـــل علـــى تركيبهـــا فـــي موقـــع  حاليًّ
المشروع. وقد تفّضل وزير النفط، الشيخ 
محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أمس 

الخميـــس 22 أكتوبـــر 2020 بزيـــارة إلـــى 
موقع المشـــروع لالطالع على عملية رفع 
أحـــد أثقل المعدات وهـــو مفاعل المرحلة 
األولـــى الجديـــد للتكســـير الهيدروجينـــي 
والـــذي يـــزن 1300 طـــن. ورافـــق الوزيـــر 
فـــي هـــذه الزيـــارة رئيس مجلـــس اإلدارة 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بابكو، الدكتور 

داوود نصيـــف، نائـــب الرئيـــس التنفيذي، 
إبراهيـــم طالب، ورئيـــس برنامج تحديث 
المصفـــاة حافظ القصـــاب. وأعرب الوزير 
عن تهانيه لكافة أعضاء فريق المشـــروع 
وفريـــق  بارســـون  وورلـــي  بابكـــو  مـــن 
المشـــروع المشـــترك وشـــركات المقاوالت 
الفرعية بمناســـبة النجاح في تحقيق هذا 

اإلنجاز الكبير.
بابكـــو  تحديـــث مصفـــاة  برنامـــج  ويعـــد 
اســـتثماًرا ضخًمـــا تبلـــغ قيمتـــه مليـــارات 
الـــدوالرات، ويعتبر من أضخم المشـــاريع 
االســـتثمارية فـــي تاريـــخ بابكـــو الممتـــد 
لــــتسعين عاًما. وسيســـاهم المشروع في 
زيـــادة الســـعة اإلنتاجية للمصفاة بنســـبة 

 380  ,000 إلـــى   000,267 )مـــن   %  42
ـــا(، عـــالوة على تعزيـــز قدرة  برميـــل يوميًّ
منتجاتهـــا علـــى تلبية احتياجـــات الطلب 
فـــي األســـواق العالمية بشـــكل أفضل، مع 
المســـتوى  ذات  األصـــول  قـــدرة  ضمـــان 
العالمي في المصفـــاة على تحقيق كفاءة 

أفضل في استهالك الطاقة.

وزير النفط أثناء زيارته لموقع مشروع تحديث المصفاة

عوالي - بابكو

وزير النفط يطلع على رفع أثقل المعدات لتحديث مصفاة بابكو
مفاعــل المرحلــة األولــى للتكســير الهيدروجينــي يــزن 1300 طــن

 المشروع يساهم 
في زيادة 

السعة اإلنتاجية 
للمصفاة بـ 42 %

“نفط البحرين”: مليون دينار لخدمات نقل األسفلت بالجملة
ــقــلــة ــن ــمــت ال ــو”  ــ ــك ــ ــاب ــ “ب وقــــــود  ــات  ــحـــطـ مـ مـــوقـــع  لـــتـــأهـــيـــل  ــار  ــ ــن ــ دي ألـــــف   212.9

طرحت شركة نفط البحرين )بابكو( في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصــة لتوفيــر خدمات نقل األســفلت بالجملة عقد زمني لمدة 4 ســنوات، تنافســت 
عليهــا 8 شــركات، وكان أقــل عطــاء لشــركة شــركة ريديكــس للصناعــات بنحــو 1.03 

مليون ينار، وأكبرها بقرابة 3.2 مليون دينار.

ويشمل نطاق العمل نقل األسفلت السائب 
)درجة بي 1138( من وحدة األســـفلت في 
مصنـــع التكريـــر إلـــى الناقلـــة البحرية في 
مرفـــأ ســـترة والعـــودة الالحقـــة للصهريج 
المفـــرغ إلـــى وحدة األســـفلت فـــي مصنع 
التكرير إلعادة التعبئة باســـتخدام ســـواق 
المقـــاول المتعهـــد مع قاطـــرات الصهاريج 

وصهاريج الشركة.
وطرحـــت شـــركة “بابكـــو” مناقصـــة أخرى 
للقيام باألعمـــال التأهيلية للموقع لتركيب 
موانـــئ  فـــي  متنقلـــة  وقـــود  محطـــات 
الصياديـــن، وســـيكون مطلوًبا مـــن مقاول 
التأهيليـــة  األعمـــال  تنفيـــذ  اإلنشـــاءات 
للموقـــع بمـــا فـــي ذلـــك األعمال اإلنشـــائية 
والكهربائية والنقل، تركيب ودعم تشغيل 
تنافســـت  المحمولـــة،  الوقـــود  محطـــات 
عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقـــل عطاء بنحو 
212.9 ألف دينار لشـــركة الرفاع لإلنشـــاء 
ألـــف  والصيانـــة، وأكبرهـــا بقرابـــة 337.3 

دينار.
وطرحـــت وزارة المواصـــالت واالتصاالت 
مناقصـــة لتقديـــم الخدمات االستشـــارية 
للحصـــول علـــى رخصة تشـــغيل مـــن قبل 
للواليـــات  الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة 
المتحـــدة األميركية، تقدمت إليها شـــركة 
 )The Wicks Group Consulting LLC(

بعطاء فني.
وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع 
المجلـــس أمس فتح 15 مناقصة ومزايدة 
)13 مناقصة ومزايدتين( تابعة لـ 9 جهات 
حكوميـــة بإجمالي 76 عطاء، في حين تم 
تعليـــق 8 عطـــاءات تابعـــة لــــ 6 مناقصات 
ومزايـــدات )5 مناقصـــات ومزايـــدة(. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 

مليوني دينار.
لهيئـــة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء والماء، أولهـــا لصيانة المصابيح 
فـــي  المنخفـــض  الجهـــد  ذات  والمعـــدات 

منشـــئات نقـــل الكهرباء تنافســـت عليها 9 
شـــركات، تم تعليق أحـــد العطاءات، وكان 
لينـــزوم  إســـماعيلي  لشـــركة  أقـــل عطـــاء 
الكهربائيـــة بنحو 57.3 ألف دينار، وأكبرها 
بقرابـــة 176.6 ألف دينـــار، والثانية إلدارة 
المخازن المركزية بالهيئة لشراء موصالت 
كهربائية لغرض استخدامها من قبل إدارة 
توزيع الكهرباء، تقدمت إليها شركة خيبر 
للتجـــارة بنحو 62.8 ألـــف دينار، واألخيرة 
إلدارة المخـــازن المركزية لشـــراء وحدات 
لغرض اســـتخدامها من قبل الرفاع إلنتاج 
الكهربـــاء، تقدمـــت إليهـــا شـــركة )آ بي بي 
الكتريكيل & اتوميشـــن( بنحـــو 62.3 ألف 

دينار.

لشـــركة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
طيـــران الخليـــج، أولهـــا لتنفيـــذ تصاريـــح 
رحـــالت الطيران للبيع بالجملة، إذ ســـيتم 
تعيين بائع لتوفير دفعة إليرادات مبيعات 
تـــم  شـــركتان،  عليهـــا  تنافســـت  التذاكـــر، 
تعليق أحدهـــا، وكان أقل عطاء بنحو 6.5 
يـــورو )ما يعـــادل 2.9 ديناًرا(، وكان أكبرها 
بقرابـــة 1.5 مليون يـــورو )مايعادل 668.4 
لتقديـــم خدمـــات  دينـــار(، والثانيـــة  ألـــف 
المناولـــة األرضية والخدمـــات األمنية في 
مطـــار كوااللمبـــور الدولـــي فـــي ماليزيـــا، 
تنافســـت عليها شركتان، وكان أقل عطاء 
لشركة )Ground Team Red Sd( بـ 3.99 
ألـــف رينجيت ماليزي )مـــا يعادل 361.85 

ديناًرا(، واألخيرة لتوفير مالبس لموظفي 
والســـالمة  األمـــن  األرضيـــة  المنـــاوالت 
وغيرهـــم، تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات، تم 
تعليـــق أحـــد العطـــاءات، وكان أقل عطاء 
KAVA-( 70.2 ألـــف دينـــار لشـــركة  بنحـــو

.)LANI & SONS
لجامعـــة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
البحريـــن، أولهمـــا لتوفيـــر خدمـــات تذاكر 
الســـفر للجامعة، تنافســـت عليها شركتان، 
وكان أقل عطاء بـ 4 آالف دينار لســـفريات 
كانـــو، واآلخر بــــ 500 ألف دينـــار، والثانية 
لتوفيـــر خدمـــات التنظيـــف للجامعة لمدة 
4 ســـنوات، تنافســـت عليها 15 شـــركة، تم 
تعليـــق أحـــد العطـــاءات، وكان أقل عطاء 
بنحو 30.2 ألف دينار لشـــركة درة المحرق 
للتنظيفـــات والصيانة، وأكبرها بقرابة 2.3 

مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصة لحلبـــة البحرين 
الدولية لتعيين شـــركة متخصصة لتقديم 
اإللكترونيـــة  لألجهـــزة  التقنـــي  الدعـــم 
الخاصة لســـباقات الفورموال واحد لســـنة 
2020، فـــي الحلبـــة فـــي شـــهري نوفمبـــر 
 PKE Gulf( وديسمبر، تقدمت إليها شركة
WLL( بنحـــو 78.1 ألـــف دينـــار، ومناقصة 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية لتوفير 
خدمـــات الصيانـــة ألنظمة تكييـــف الهواء 
 28 لمـــدة  للـــوزارة  التابعـــة  المبانـــي  فـــي 
شهًرا، تنافست عليها 16 شركة، تم تعليق 
عطاءين، وكان أقل عطاء بنحو 20.8 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 200.4 ألف دينار.
عـــالوة على ذلـــك، طرحـــت وزارة الصحة 
مزايـــدة تأجير 3 كافتيريات ومســـاحتين 
 )coffee carts( لوضـــع عربـــة بيـــع القهـــوة
بمجمع الســـلمانية الطبي بناء على أوقات 
وأيام عمل المجمع، واشـــترطت أن تكون 
فتـــرة التعاقـــد 4 ســـنوات، بقيمـــة 177.6 
ألـــف دينار لكافيـــة لوفتي دونـــت، وكانت 
قـــد تقدمـــت إليها 5 شـــركات، وتـــم تعليق 

عطاءين.
وطرحت بلدية المنطقة الجنوبية مزايدة 
اســـتثمار جزء من عقار رقـــم 08022353 
فـــي ســـوق مدينـــة  الكائـــن   812 بمجمـــع 
عيســـى الشـــعبية بتطبيـــق نظام اســـتثمار 
وإنشاء وتشغيل العقار على مساحة 680 
متـــًرا مربًعا تقريًبا، ولمدة 20 ســـنة مقابل 
مبلغ بدل انتفاع، تقدمت إليها شركة ركن 
أبـــو كريم للمفروشـــات بنحـــو 178.9 ألف 

دينار.

تمثل 12.4 % من 
رأس مال الشركة



جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القيد: 1 - 40845
التاريخ : 2020/10/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت اليها 
الســيد ســاره محمد عبد هللا عثمان المالك ل مؤسســة طارق الياســي  )مؤسســة 
فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 1-40845 طالبا تحويل المؤسســة الفردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  1500دينار بحريني
لتصبح  الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:

سارة محمد عبد هللا عثمان
GODLY SOMAN

القيد: 63007  -  التاريخ : 2020/10/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )144455( لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت اليها 
السيدة  عفاف حسن محمد ابراهيم البلوشي مالكة عبايات الريشة البيضاء

  )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 63007 طالبــا تحويــل الفــرع 
الســادس ) مجوهرات بيكوش ( من  المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره   3000دينار بحريني
لتصبح  الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:

عفاف حسن محمد ابراهيم البلوشي
PURUSHOTHAMAN KUTTIYADI VALAPPIL

القيد : 121978  -  12-10-2020     
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن رقم  000  لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة سلطانة هوم 
للتنظيفات تضامن بحرينية الصحابها حميد الوداعي و شريكه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة ســلطانة هــوم للتنظيفــات تضامــن بحرينيــة الصحابهــا 
حميــد الوداعي و شــريكه – المســجلة بموجب القيد رقــم 121978 ،طالبين تغيير 
االســم التجاري للفرع الثاني من شــركة ســلطان هوم للدعاية واالعالن - شــركة 

تضامن بحرينية - الى شركة هوم لوكايشن للعقارات شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن 

التاريخ :22/10/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجــيــل  
                             CR2020--   144520  إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري      ، فعلــى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

االعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر :   السيد هشام علوي حمزه سلمان الساكن  

االسم  التجاري الحالي :    كميونيكيت مي لالستشارات
االسم التجـــاري المطلوب : يو بيك

 رقم السجل : 7777 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد لتكون فرعا لمؤسسة فردية
 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدم إليها السادة / تسوية للمحاسبة واالستشارات نيابة عن السيد 
/ عمــار عبــدهللا عبدعلــي عيســى الخنيــزي، المالــك لشــركة الخنيــزي 
للســفريات ش.ش.و ، المســجلة بموجب القيد رقم 4-29319، بطلب 
تحويل  ملكية الشركة لتكون فرعا تابعا  للمؤسسة الفردية المسماة 
: اشــبيليا للفواكه والخضروات، وقيدها 1-127583، وهي مؤسســة 

مملوكة لنفس المالك 
السيد / عمار عبدهللا عبدعلي عيسى الخنيزي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة فيصل جالل أحمد محسن شرف لتنظيف المباني - شركة تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 1-122786

بنــاء علــى قــرار الشــركاء  في شــركة فيصل جالل أحمد محســن شــرف لتنظيف المباني - شــركة 
تضامــن بحرينيــة ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-122786، بتصفية الشــركة اختياريــا وتعيين 
الســادة / الســيد فيصل جالل أحمد محســن شــرف مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
 عنوان المصفي: السيد فيصل جالل أحمد محسن  شرف 

faisalsharaf@hotmail.com  -   +973  39440005 

التاريخ : 22 ٔاكتوبر 2020
ٕاعالن بحل وتصفية شركة
شركة باناتكنكس ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 1-106335

بنــاء علــى قرار الشــركاء  في شــركة باناتكنكس ذ.م.م  ، المســجلة بموجب القيــد رقم 1-106335، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / محمود محمد ادريس سعد مصفيا للشركة. بهذا يعلن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون 
الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
 عنوان المصفي: محمود محمد ادريس سعد

mmi770@batelco.com.bh  -   +973  ٣٣٠٦٦٧٠٠ 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة سمول ورلد بزنس انتربرايسيز ش.ش.و لمالكها ايمن عريقات

سجل تجاري رقم 100662

بنــاء علــى قــرار المالك شــركة ســمول ورلــد بزنــس انتربرايســيز ش.ش.و لمالكها 
ايمن عريقات المسجلة بموجب القيد رقم100662 ، بتصفية الشركة اختياريا و 
تعييــن الســيد / ايمن رشــدي خليل عريقات مصفيا للشــركة . بهــذا يعلن المصفي 
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، و عمال بنص 
المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: ايمن رشدي خليل عريقات
      38463333

ahmed.zaimoor@hotmail.com 
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Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORK SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

CHADAR ABAYAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679997  or  famit_75@hotmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ALETIQAN MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39958383  or  hassan791225@yahoo.com 

ABU KHALIL JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

SEVEN PLUS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

Rabea Alwaha Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33211622  or  AM.KAM7007@GMAIL.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ROOTS GARDEN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  CLARIFY.BS01@YAHOO.COM 

AL EZERAQ GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552771  or  bmohdfati0@gmail.com 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17710533  or  Abufaizanac@yahoo.com 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

GRACE WELDING SMITHERY AND FEBRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

FAROOQ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233336  or  FAROOQUPHOLSTRY@GMAIL.COM 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

Dallah construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

ALRAYAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35123755  or  SAYEDJALAL.ADNAN@GMAIL.COM 

Swat Garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33801802  or  SWAT.SK89@GMAIL.COM 

ALSAGHEER BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36459593  or  ABUOSAMA98@HOTMAIL.COM 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

N R BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C OWNED BY MD RAHIM MIAH MIAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66669918  or  NRBUILDING8@GMAIL.COM 

HIGH MOOD  MOBILES AND ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37761333  or  ALI39669712@YAHOO.COM 

Tactile Roofing S.P.C Owned by Tile and Carpet Centre Limited 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223661  or  ANKIT@TILECENTRE.COM 

AL HANOOF CORNER BEAUTY SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36500022  or  YOUSIFALHOORI@GMAIL.COM 

Star marketing & promotion S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39084053  or  JEHANGIR.KTK99@GMAIL.COM 

Wahaj Hairdressing Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36923907  or  KHANSAJID.CAN@GMAIL.COM 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Magic Wood carpentry Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH / SAQER ALSAFON - 8146 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33849736  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446399  or  ch.kashifgorsi@gmail.com 

MEPPAYUR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33800917  or  OM.OTHMAN74@GMAIL.COM 

CAPITAL TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abd 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Pearl Art Painting and Design 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33918999  or  KHALIL.EBRAHIM85@HOTMAIL.COM 

HABARA GATE  SNACKS & FISH  Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

Seven Days Contracting Co. SPC owned by Mohaamad Akhtar Mian 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

CITY PEACE FACILITY SERVICES S.P.C S.P.C Owned by MUHAMMED BASHE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

IMPACT GRAND CONSULTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813156  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM 

Jamil ahmed company s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238105  or  JAMILAHMED772010@GMAIL.COM 

Riffa Cars Showroom W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330406  or  RIFFACARSWLL@GMAIL.COM 

Vertex car washing 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM 

GURU SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

Muscle City Gym 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39876855  or  ES445566@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Petra Real Estate Company  S.P.C by owner Amin Hussein Mustafa K 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32101666  or  KUTKUT.WIJDAN@GMAIL.COM 

SALFI CARGO SERVICE CO - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35915159  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

SALFI CARGO SERVICE CO - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35915159  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

Velvet Home Trading 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39494099  or  Lattliv.bahrain20@GMAIL.COM 

SADDEQ SKY LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

KHALID MAHMOOD ASHRAF INTERIOR DECORATION COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38018897  or  RANDOM_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

JUST BIRIYANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32365397  or  MDMOISH@GMAIL.COM 

WEB EYE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33264026  or  INFO.WEBEYE@GMAIL.COM 

ABDUL SAMAD MOHAMED BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34329941  or  AS.SADARY@OUTLOOK.COM 

ABDUL SAMAD MOHAMED BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 34329941  or  AS.SADARY@OUTLOOK.COM 

Horain AC Repairing Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35531230  or  INFO@PISTARTUP.CO 

Al-Awad Holder Holding Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 35442756  or  ANYAR.ME2030@GMAIL.COM 

ULTRA ENERGY SOLUTION & SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34199500  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM 

ADDTRAIN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33249930  or  Aqeel.rawalia@gmail.com 

S B C TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33602501  or  DC@FAHDAN.COM 

S.JAAFAR ALI SHARAF HASAN ( SAMUAL / 8267 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39263338  or  JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

SALEM JUMA ABDULLA ALROMAIHI ( KRDASAH ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33009700  or  ALRUMAIHI24@GMAIL.COM 

TAREQ ISA MAJED ALMAJED (WELLD MAJED  / 9102) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39625239  or  WALADMAJED@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35043681  or  SUNDEXBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

KHALIL ALI AKBAR LARI 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17344877  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

WAJDANI GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784198  or  WEJDANIMTT3@HOTMAIL.COM 

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

RIVIERA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36692325 

ALMALAKY AUTO REPAIR AIC AND ELECTRIC 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33320001  or  ALMALAKYAUTO@HOTMAIL.COM

NOOMA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675594  or  ZAINAABDULLATIF@GMAIL.COM 

ABU TALIB CURTAINS & ARAB SEATING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39851888  or  ABU-TALIB1@LIVE.COM 

SAMARA AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17789797  or  Heji.ebahim@GMAIL.COM 

ABDULLA ISA EID KADHEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17207291  or  ABDULLAEIID@GMAIL.COM 

The 10 Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

STAR WORLD COMPUTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17281325  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

DNATA TRAVEL AND TOURISM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 13103636  or  dnata.bahrain@dnata.travel 

BADRA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66300270  or  AGDCLMRA@GMAIL.COM 

ABU HASANAN ROLING & HUTTER DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39455083  or  ABUHASANAIN_CARP@HOTMAIL.COM 

AL SARAYA SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33111533  or  ALSARAYASWEETS63@GMAIL.COM 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

WAHAT TYLOS CERMICA . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_85@HOTMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Nov Marine Machine Repair Services 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC(SHIPS ENGINE ROOM) 

 suitably qualified applicants can contact
 17760054  or  GHAZI_ALDOSERI@HOTMAIL.COM 

AL JASRA ELECTRICAL CONTRACTING CO 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  LOLWA1956@GMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

MADINA HASAN AHMED HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36368236  or  ALHABOOOB55@HOTMAIL.COM 

GULF TRADING DEVELOPMENT CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732000  or  INFO@MASKATIGROUP.COM 

WISHAM ALTAIF VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39837878  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN -Infra S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17557724  or  Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALSULTAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404270  or  ALIALALAWI2008@YAHOO.COM 

Alam alpokemon 5 electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39222614  or  POKE378@GMAIL.COM 

ALAFRAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33360305  or  AL-AFRA7@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Glorious fruits and vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  QASWACONTRA@GMAIL.COM 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

ALSAFINA BUILDING & ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  KHADIJA@ALNOOHWD.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

Nazwa Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39213668  or  NAZOOA@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@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 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

MOHAMED ABDULLA S. ALDARAZI(MALATH ALTAIR-8668) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36557888  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

ALI AHMED ALI MOHAMED ALMARRI ( RASS LAFFAN / 10161 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39652515  or  AHMADH2111@HOTMAIL.COM 

CREATIVE DESIN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

RASHEED BUILDING EQUIPMENS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

CAIRO BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17716602  or  ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

NADA ALBAHAR DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36685503  or  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM 

ARABS MAURITANIA AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212133  or  BOURSHAID2@HOTMAIL.COM 

BAIT ALNOOR STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39281282  or  MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

HILL INTERNATIONAL ( MIDDLE EAST )LTD 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17514428  or  sharifmakki@hillintl.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

Al wisham food trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN HUSSAIN MOHAMMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36447410  or  RASHID10@BATELCO.COM.BH 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ALWAHA WATER FOR SWEET WATER AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784940  or  JAFFAR@IDEALFURNITURELINK.COM 

SKIP STYLE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17718003  or  fmtradingbh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

BROSTED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  MAYANCHERY@YAHOO.CO.IN 

FANCY BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431313  or  MAHA_HUMOOD@YAHOO.COM 

AL AWAN MECHANCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17773759  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

HUDA EBRAHIM HASAN MOHARAM 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462175  or  stopleak@batelco.com.bh 

IDEAL HOME Interior Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17276711  or  info@idealhomebh.net 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

POWER AIR CARGO CO. S.P.C Owned by ABBAS ALI HASAN BU HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

MIRAGE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700008  or  PERSONNEL@AL-ALAWI.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com
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ردا على استمرار العداء وتجاوز خطوط حمراء ال تقبل المساس

قرقاش: أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة التي تأثرت سلبا بتدخالت إيران

مقاطعة شعبية سعودية لكل ما هو تركي

اإلمارات وإسرائيل توقعان مذكرة لإلعفاء من التأشيرات

بـــــدأت مــتــاجــر ســـعـــوديـــة بـــإزالـــة 
ورق  من  مختلفة  تركية  منتجات 
العنب المخلل إلى القهوة واألجبان 
سعودية  دعــوات  بعد  رفوفها  من 

إلى مقاطعة هذه المنتجات.
الجاري، دعا رئيس  الشهر  وأوائــل 
ــســعــوديــة إلــى  غـــرفـــة الـــتـــجـــارة ال
“مقاطعة كل ما هو تركي”، مؤكدا 
أنها “مسؤولية كل سعودي، التاجر 
اســتــمــرار  والــمــســتــهــلــك، ردا عــلــى 
على  التركية  الحكومة  العداء من 

قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
أعلنت سالسل  الــدعــوة،  هــذه  بعد 
بينها  السعودية  في  كبرى  متاجر 
وتميمي  العثيم  عــبــدهللا  أســــواق 

استيراد  أنها ستتوقف عن  وباندا 
وبيع المنتجات التركية.

العثيم،  عــبــدهللا  أســــواق  وقــالــت 
فــي بــيــان عــبــر تــويــتــر، إن الــقــرار 
الشعبية  الحملة  مع  “تضامنا  جاء 
لــلــمــقــاطــعــة”، مـــؤكـــدة أن “قــادتــنــا 
وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر ال 

يقبل المساس”.
ــد الــمــتــاجــر فــي الــريــاض،  فــي أحـ
عمل موظفون على إزالة منتجات 
“مصنوعة في تركيا” من عدد كبير 
من الرفوف، وقاموا بملء عربات 
الــقــهــوة  مــثــل  مختلفة  بمنتجات 
الخضار  من  وعلب  والشوكوالته 
ــلــة. واســـتـــبـــدلـــت األجـــبـــان  ــمــخــل ال

التركية بأجبان صنعت في مصر.
وتــســتــهــدف الــحــمــلــة الــســعــوديــة 
االقــتــصــاد الــتــركــي الــمــتــضــرر من 

المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
وفي وقت تراجعت الليرة التركية 

إلى أدنى مستوياتها.

والــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــه أصــبــح بــإمــكــان مواطني  الــدولــي أن
ــارات الــســفــر إلـــى إســرائــيــل دون  ــ اإلمـ
ولمدة  مسبقة،  تأشيرة  إلــى  الحاجة 

أقصاها 90 يوما في كل زيارة.
تفاهم  مــذكــرة  بناء على  ذلــك  ويــأتــي 
ــتــأشــيــرات  ــادل مـــن ال ــب ــمــت اإلعـــفـــاء ال
وإســرائــيــل،  اإلمـــــارات  بــيــن  المسبقة 

والتي تم توقيعها بين البلدين.
من  المتبادل  اإلعفاء  أن  غباش  وأكــد 
تأثيرات  سيترك  المسبقة  التأشيرات 
إيـــجـــابـــيـــة مـــتـــعـــددة عـــلـــى قــطــاعــات 
ــارة واالســـتـــثـــمـــار  ــجــ ــتــ ــ الـــســـيـــاحـــة وال
ــا، ويـــعـــزز أواصــــــر الــتــعــاون  ــرهـ ــيـ وغـ

المشترك بين الدولتين.
مـــن جــانــب آخــــر، قـــال وزيــــر الــدولــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة بـــــاإلمـــــارات، 
ــور قــرقــاش، إن االهــتــمــام الــدولــي،  أنـ
بــأمــن منطقة  الــتــاريــخــي والــمــتــجــدد، 
ببناء  يبدأ  أن  يجب  العربي  الخليج 
الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، 
بـــالـــتـــدخـــالت اإليـــرانـــيـــة فـــي الــشــأن 

الخليجي العربي.
التغريدات  مــن  سلسلة  فــي  وأضـــاف 
ــدون  ــ ــر”: “ب ــتـ ــويـ عــلــى حــســابــه فـــي “تـ
ــصــعــب االنـــطـــالق  ــن ال ــثــقــة مـ بـــنـــاء ال
إلــى خــطــوات بنيوية جــديــدة ووضــع 
تـــصـــورات مــســتــقــبــلــيــة تــعــزز الــســالم 

واالستقرار”.
وغّرد قرقاش قائال: “الشك أن الخليج 
الــعــربــي يــعــانــي تــاريــخــيــا مــن مخاطر 
جوانب  وهــي  والــمــواجــهــة،  التصعيد 
ــال مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة،  ــيـ مــقــلــقــة حـ
واإلمــــــــارات عــلــى قــنــاعــة أن تــفــادي 
التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو 
الخليج  أمــن  لضمان  الوحيد  الطريق 
واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة 

أساسية لتحقيق هذه الغاية”.
وأضــــاف أن اهــتــمــام الــــدول الــكــبــرى 
ومهم،  ضــروري  العربي  الخليج  بأمن 
ــنـــجـــاح فــــي خــلــق  ــن ال يــمــكــن الـ ــكـ ولـ
منصات حوار تدعم هذه األفكار دون 

معالجة األعمال العدائية القائمة، ومن 
ودعــم  الــصــاروخــي  الــتــهــديــد  ضمنها 

الميليشيات.

الرياض - أ ف ب

دبي ـ وكاالت

بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية من رفوفها

أنور قرقاش

موسكو ـ وكاالت

في  بقنبلة  إرهابيا  أحبط هجوما  إنــه  الــروســي  االتــحــادي  األمــن  قــال جهاز 
لتفجير قنبلة في مبنى  الخميس، واعتقل رجال كان يحّضر  موسكو، أمس 

حكومي.
ووصف جهاز األمن االتحادي الرجل بأنه مواطن من آسيا الوسطى، وقال 
نقلت  حسبما  دولية،  إرهابية  جماعة  من  تعليمات  بموجب  يعمل  كــان  إنــه 

“رويترز”.
وأضاف أنه عثر على مكونات عبوة ناسفة بين متعلقات المعتقل، باإلضافة 

إلى تعليمات لصنع متفجرات ومراسالت مع متشددين آخرين.
وقال في بيان على موقعه على اإلنترنت إن “الجاني خطط للسفر إلى منطقة 

قتالية في الشرق األوسط؛ للمشاركة في أنشطة الجماعات اإلرهابية”.
وكانت وسائل إعالم روسية قد أعلنت في منتصف شهر أكتوبر، القضاء على 
مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد الواقعة 

جنوب شرق الجزء األوروبي من البالد.
وبحسب مكتب جهاز األمن االتحادي الروسي، فإن زعيم العصابة وشريكه 
أبديا مقاومة أثناء عملية االعتقال، األمر الذي دفع أفراد األمن إلى القضاء 

عليهما.

إحباط هجوم إرهابي في موسكو واعتقال المهاجم

موسكو ـ نوفوستي

ــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر  ــار ال أشــ
ــنــظــام الــعــالــمــي  بــوتــيــن إلـــى تــغــيــر ال
الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ 
على  الكبرى  الــدول  هيمنة  وانتهاء 

العالم.
بوتين خالل مشاركته عبر  وأوضــح 
فالداي  نــادي  فعاليات  فــي  الفيديو 
نظام  أن  الخميس  أمــس  للحوارات 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  عالم 
العظمى  القوى  قبل  من  إنــشــاؤه  تم 
على  االنــتــصــار  حققت  التي  الــثــالث 
السوفيتي  االتــحــاد  وهـــي  ــنــازيــة،  ال

والواليات المتحدة وبريطانيا.
دور  تغير  الحين،  ذلــك  “منذ  وتــابــع: 
لم  السوفيتي  واالتــحــاد  بريطانيا، 

يــعــد مــــوجــــودا، فــيــمــا يــحــاول 
البعض شطب روسيا من 

الحسابات”.
وقال الرئيس الروسي 

الــتــي كانت  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  إن 
العالم  في  المطلقة  بالهيمنة  تحظى 
ــادرة  خـــالل فــتــرة ســابــقــة لــم تــعــد قـ
متسائال  باستثنائيتها،  االدعــاء  على 
بشأن ما إذا كان األميركيون أنفسهم 

يحتاجون إلى هذه االستثنائية.
إلى أن الصين وألمانيا  ولفت بوتين 
ــتــجــهــان حـــالـــيـــا نـــحـــو صـــفـــة دول  ت
السياسي  التأثير  حيث  من  عظمى 
واالقتصادي، مشيرا إلى تعزيز دول 
أخــــرى مــنــهــا الـــبـــرازيـــل وجــمــهــوريــة 

جنوب إفريقيا مواقعها.
ــأن فكرة  ــر الــرئــيــس الـــروســـي بـ وأقــ
الحالي  التنظيمي  الهيكل  تــعــديــل 
نقاشا  تستحق  العالمية  للسياسة 
الملموسة  للتغيرات  نظرا  جديا؛ 
فـــي اصــطــفــاف الـــقـــوى الــتــي 
حصلت في العقود الثالثة 

واألربعة الماضية.

بوتين: المجتمع الدولي يحتاج إلى هيكل تنظيمي

عواصم ـ وكاالت

أمس  القدس  في  محلية  مصادر  أفــادت 
ا زار الخرطوم  الخميس أن وفًدا إسرائيليًّ
الــعــالقــات  تطبيع  فــي  للبحث  ــاء  ــعـ األربـ
مستأجرة  طائرة  وأقلعت  البلدين.   بين 
األربــعــاء من مطار بن غــوريــون قــرب تل 
السودانية،  العاصمة  إلــى  متوجهة  أبيب 
ــا ظــهــر عــلــى مـــوقـــع تــتــبــع مــســار  ــق مـ وفــ
واوضــحــت    .Flightradar24 الــطــائــرات 
الكشف  عــدم  فضلت  إسرائيلية  مــصــادر 
أمــس،  بــرس  فــرانــس  لوكالة  هويتها  عــن 
األربعاء  السودان  زار  ا  إسرائيليًّ وفــًدا  أن 
البلدين،  بين  العالقات  للبحث في تطبيع 
فــي تــأكــيــد لــمــا أوردتـــــه وســائــل اإلعـــالم 
المحلية.   وكان وزير الخارجية األميركي 
في  أمله  عن  األربعاء  عّبر  بومبيو،  مايك 

أن يعترف السودان “بسرعة” بإسرائيل. 
أحــرونــوت  يــديــعــوت  وتــنــاولــت صحيفة 
المحادثات  الخميس،  صباح  اإلسرائيلية 

السرية في الخرطوم، إذ قالت إن الحكومة 
االنــتــقــالــيــة وافــقــت داخــلــيــا عــلــى تطبيع 
ا بهذا  العالقات، وأنها “اتخذت قراًرا مبدئيًّ
ــشــأن”.  مــن جانب آخــر، أطلقت قــوات  ال
للدموع  المسيل  الــغــاز  السودانية  األمــن 
العاصمة  في  المتظاهرين  مئات  لتفريق 
للضغط  حشود  تجمعت  حيث  الخرطوم 
على الحكومة من أجل تحسين األوضاع 
ــمــضــي قــدمــا فـــي اإلصـــــالح. وذكـــرت  وال

في  بيان صدر  في  لألطباء  محلية  لجنة 
متظاهرا  أن  األربــعــاء  مــن  متأخر  وقــت 
واحـــدا على األقــل قتل وأصــيــب آخــرون 
شاهد  وقــال  الشرطة.  مع  اشتباكات  في 
مــن رويــتــرز إن قـــوات األمـــن أغلقت كل 
الجسور التي تربط الخرطوم وبحري وأم 
األبيض  والنيل  األزرق  النيل  عبر  درمــان 
منطقة  إلى  الوصول  من  المحتجين  لمنع 

وسط المدينة.

مطالبات بتحسين األوضاع في السودان

إغالق جســور الخرطوم واألمن يفرق احتجاجات تطالب باإلصالح
وفد إسرائيلي زار السودان وبحث تطبيع العالقات

بيروت ـ أ ف ب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة 
المكّلف سعد الحريري، أمس الخميس، 
أنه سيسعى لوقف االنهيار الذي يهدد 

اقتصاد لبنان وأمنه.
بتشكيل  تكليفه  بعد  الحريري  وقــال 
الــحــكــومــة الــجــديــدة ولـــدى مــغــادرتــه 
فخامة  “أطلعني  الجمهوري:  القصر 
بحضور  مشكوًرا،  الجمهورية  رئيس 
على  النيابي،  المجلس  رئــيــس  دولـــة 
الملزمة  النيابية  االستشارات  نتيجة 
تشكيل  تكليفي  إلـــى  أفــضــت  ــتــي  ال

الحكومة الجديدة”.
ــالـــشـــكـــر إلـــى  وأضــــــــــاف: “أتـــــوجـــــه بـ
ــواب، وبــخــاصــة الــذيــن  ــ ــن ــ الـــزمـــالء ال
حكومة  لتشكيل  بتسميتي  شرفوني 
اخــتــصــاصــيــيــن مـــن غــيــر الــحــزبــيــيــن، 
مـــهـــمـــتـــهـــا تـــطـــبـــيـــق اإلصــــــالحــــــات 
االقتصادية والمالية واإلدارية الواردة 

التي  الفرنسية،  الــمــبــادرة  ورقـــة  فــي 
البرلمان  في  الرئيسية  الكتل  التزمت 

بدعم الحكومة لتطبيقها”.
اللبنانيين  إلــى  “أتــوجــه  قــائــالً:  وتــابــع 
الــذيــن يــعــانــون الــصــعــوبــات إلـــى حد 
ــازم عــلــى االلـــتـــزام  ــيـــأس، بــأنــنــي عــ الـ
على  بالعمل  لــهــم،  المقطوع  بــوعــدي 
اقتصادنا  يتهدد  الــذي  االنهيار  وقــف 
إعمار  إعادة  وعلى  وأمننا،  ومجتمعنا 
في  الرهيب  المرفأ  انفجار  دمــره  مــا 
ــيــروت، وأنــنــي ســأنــكــب بــدايــة على  ب
الوقت  بسرعة، ألن  الحكومة  تشكيل 
الحبيب  بلدنا  أمــام  والــفــرصــة  داهـــم، 

هي الوحيدة واألخيرة”.
اللبناني، ميشال عون،  وكّلف الرئيس 
بتشكيل  الــحــريــري  الــخــمــيــس،  أمـــس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بــعــد حــصــولــه 
ــــواب في  ــن ــ ــبــيــة أصــــــوات ال عــلــى غــال

أجــراهــا،  الــتــي  النيابية  االســتــشــارات 
وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

ــمــرشــح الــوحــيــد  وحــــاز الـــحـــريـــري، ال
بحسب  ــا،  65 صـــوًتـ عــلــى  لــلــمــنــصــب، 
الــرئــاســة، فــيــمــا امــتــنــع 53 نــائــًبــا عن 
ــنــواب  الــتــســمــيــة. ويــتــألــف مــجــلــس ال
ثمانية  هــنــاك  لــكــن  عـــضـــًوا،   128 مــن 
في  يــشــاركــوا  لــم  مستقيلون  ــواب  ــ ن

االنتخابات.

رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة المكّلف سعد الحريري

تعهد بإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت
بعد تكليفه.. الحريري يعد الشعب اللبناني بوقف االنهيار

رام اهلل ـ أ ف ب

تـــقـــدم مــحــامــون فــلــســطــيــنــيــون أمــس 
محكمة  في  قضائية  بدعوى  الخميس 
نــابــلــس شــمــال الضفة  بـــدايـــة بــمــديــنــة 
الغربية المحتلة، ضد حكومة بريطانيا 
بلفور”  “وعــد  مسؤولية  يحملونها  التي 

في خطوة تعّد سابقة.
القضائية  الــدعــوى  الــمــحــامــون  وقـــدم 
للمستقلين،  الوطني  التجمع  عن  نيابة 
حقوق  لمتابعة  ــيــة  الــدول والــمــؤســســة 
الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين 
على  الــدعــوى  وتــقــوم  الفلسطينيين. 
والمطالبة  بلفور  بوعد  الطعن  أســاس 
بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة 
الفلسطيني  للشعب  باالعتذار  بريطانيا 

وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة 
واحتالل أراضيه، ومحاسبتها 

ــى “جـــرائـــمـــهـــا خــالل  عــل
ــا  ــ ــه ــمــ ــكــ فـــــــــتـــــــــرة حــ
العسكري لفلسطين. 

وقال المحامي نائل الحوح إن “القضاء 
اخــتــصــاص  جــهــة  أصــبــح  الفلسطيني 
دولة  صفة  على  فلسطين  حصول  بعد 
ويتوقع  المتحدة”.  األمــم  فــي  مــراقــب 
الفلسطيني  القضاء  إقرار  أن  المحامي 
يعني  المسؤولية،  بريطانيا  بتحميل 
“تثبيت حق كل إنسان فلسطيني تضرر 
ســواء  شخصي،  بشكل  بريطانيا  مــن 
بالقتل أو التهجير، وتعويضه”. وجاءت 
ــذه الــخــطــوة الــفــلــســطــيــنــيــة بــجــهــود  هــ
الدولي  القانون  في  وخبراء  محامين 
ومؤرخين فلسطينيين. في العام 1917 
انتزع  األولــى،  العالمية  الحرب  وخالل 
العثمانيين،  من  فلسطين  البريطانيون 
المتداولة،  الروايات  وفق  وتعهدوا، 
الثاني  في  بلفور  وعد  خالل  من 
مــن نــوفــمــبــر بـــ “وطــــن قومي 

للشعب اليهودي” هناك.

فلسطينيون يقاضون بريطانيا بسبب “وعد بلفور”
عواصم ـ وكاالت

صـــرح الــرئــيــس األذربــيــجــانــي إلــهــام 
بأن بالده ال  الخميس،  علييف أمس 
وقوات  مراقبين  نشر  فكرة  تعارض 
لحفظ السالم في إقليم قره باغ من 
شروطا  ستطرح  لكنها  المبدأ،  حيث 

لدخولهم.
ــيــيــف فــــي حــــــوار مــع  وأضــــــــاف عــل
ــانـــيـــة أن  ــابـ ــيـ صــحــيــفــة “نـــيـــكـــي” الـ
لمنظمة  التابعة  مينسك  مجموعة 
أوروبا ستتقدم  والتعاون في  األمن 
باالقتراحات الخاصة بتشكيلة بعثة 
الــمــراقــبــيــن وقــــوات حــفــظ الــســالم، 

وعدد أفرادها ومواعيد نشرها.
إجـــراء  بــاكــو  رفـــض  وجــــدد علييف 
أي اســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــالل قــره 

منح  يستبعد  أن  دون  بـــاغ، 
االســــتــــقــــالل الــــذاتــــي 

الـــثـــقـــافـــي لــلــســكــان 
األرمن هناك.

إمكان  يستبعد  ال  أنه  علييف  وأعلن 
ورئيس حكومة  بينه  قمة  لقاء  عقد 
أرمـــيـــنـــيـــا نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان فــي 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو لبحث 

النزاع حول قره باغ.
واجــتــمــع الــرئــيــس األرمــيــنــي، أرمين 
ــى  ــع الــمــمــثــل األعــل ســركــيــســيــان، مـ
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
بوريل،  جوزيب  األوروبـــي،  لالتحاد 
نزاع  لمناقشة  أمــس؛  بروكسل،  في 

ناغورنو كاراباخ.
واطلع الرئيس األرميني، بوريل على 
تقوده  الــذي  األذربيجاني”  “العدوان 

تركيا ضد إقليم ناغورونو كاراباخ.
إن  لبوريل  األرميني  الرئيس  وقــال 
“تركيا تجلب المتشددين للمنطقة، 
ــذا يــمــثــل تــهــديــدا خــطــيــرا  ــ وهـ
اإلقليمي  واألمــن  لالستقرار 

والدولي”.

علييف يوافق على نشر مراقبين في كاراباخ بشروط

مقتل 11 طفاًل وإمام بغارة 
أفغانية طالت مسجًدا

قندوز ـ أ ف ب

دراســيــة في  أثــنــاء حلقة  وإمـــام  قتل 11 طفالً 
األفغاني  الجيش  شنها  جوية  غــارة  إثر  مسجد 
في شمال شرق البالد، على ما أعلنت السلطات 
المحلية أمس الخميس في رواية نفتها الحكومة 
المركزية. ووقع الهجوم الذي استهدف قرية في 
مقاتلو  هاجم  بعدما  شــرق(  )شمال  تخار  واليــة 
طــالــبــان قـــوات األمـــن األفــغــانــيــة فــي المنطقة. 
وقال المتحدث باسم شرطة الوالية خليل أسير 
القتال  أثــنــاء  حصلت  الــتــي  الجوية  الــغــارة  إن 
بالخطأ، ما أسفر عن مقتل 12  أصابت مسجًدا 

شخًصا بينهم 11 طفال.
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سر تراجعات وتنازالت نظام الماللي ومدى جديتها )2(
لـــم يعد خافيـــا على أحد حتى مـــا أصبح قادة ومســـؤولو النظام 
يصرحون به أو يعلنونه في مجالسهم الخاصة والعامة من الدور 
والتأثير الذي قامت وتقوم به “مجاهدي خلق” من حيث ممارسة 
التأثيـــر علـــى النظـــام من حيـــث إثـــارة المواضيع والمســـائل ذات 
الصلة بالمجاالت الحساسة التي يخشاها النظام ومن كونها أكثر 

طرف لعب ويلعب دورا فعاال ومؤثرا بهذا الصدد.
لكـــن الذي يجب هنا أن نالحظه وننتبـــه له كثيرا، هو أن المنظمة 
ال تتأثـــر بما يصدر عن النظام من تراجعـــات وتنازالت ناجمة عن 
مواجهتهـــا وصراعهـــا ضده، ألنهـــا تعلم اســـتحالة أن يقوم النظام 
بتغييـــر يؤثـــر علـــى واحد مـــن مرتكزاتـــه األساســـية الثالثة التي 
يقـــف عليها أي قمع الشـــعب اإليراني وتصدير التطرف واإلرهاب 

وسعيه من أجل إنتاج األسلحة النووية.
ومـــن هنـــا وبنفس القـــوة والقـــدرة والجهـــد الحثيث الـــذي كانت 
المنظمة قد مارســـته وتمارســـه بشأن كشف وفضح نظام الماللي 
فـــي مجـــاالت حقـــوق اإلنســـان والتطـــرف واإلرهـــاب والبرنامـــج 
النـــووي، فإنهـــا تقـــوم بممارســـته بشـــأن التراجعـــات والتنـــازالت 
الشـــكلية الكاذبـــة والواهيـــة والمخادعـــة له، إذ وكما كشـــفت عن 
كذبه بخصوص حرصه على االتفاق النووي “الهزيل من أساســـه” 
وطلبـــه من الموقعين علـــى االتفاق حث الواليـــات المتحدة على 
العـــودة إليـــه عندما أعلنـــت عن معلومات بخصوص موقع ســـبند 
النووي الجديد لهذا النظام قرب طهران والذي يثبت خداع العالم 

واإلصرار على المضي قدما في برنامجه المشبوه حتى النهاية.
الصراع الذي تخوضه المنظمة مع نظام الماللي هو صراع مصيري 
ال توجد منطقة وسطى أو خيار ثالث، فهو صراع الوجود والفناء 
ألن المنظمـــة تعلـــم وتعـــي جيدا أنـــه ال يمكن أبـــدا وإطالقا جعل 
أفـــكار ومفاهيـــم ورؤى القرون الوســـطى تتالءم مـــع هذا العصر، 
والتعايـــش والتأقلـــم مع هـــذا النظام يعني التعايـــش والتأقلم مع 

القرون الوسطى وهو المستحيل بعينه. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

يتم اســـتخدام البالســـتيك بأحجام وأنواع مختلفة في العديد من الصناعات، فعلى 
سبيل المثال شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في استخدام البالستيك 
ذي األحجـــام الدقيقـــة “الميكـــرو والنانوبالســـتيك” فـــي العديد مـــن التطبيقات مثل 
معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي وفـــي المجاالت الطبيـــة، باإلضافة إلى اســـتخدامها 
فـــي منتجـــات التجميل ومطهـــرات الجلد، وهذه المـــواد المصنعة تجـــد طريقها إلى 
البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب األنشطة البشرية، ما يجعل الكائنات الحية 
التي تعيش على اليابسة أو الماء معرضة للمواد البالستيكية على اختالف أنواعها 

وأحجامها.
ونظـــًرا ألخطارها المحتملة علـــى الكائنات الحية، تم االعتـــراف عالمًيا بأن النفايات 
البالستيكية تمثل تهديًدا للنظم البيئية البحرية وهي تمثل نسبة كبيرة من النفايات 

البحرية. ومع ذلك، لم تتم دراسة تأثيرها على الكائنات البحرية بصورة عميقة.
تتعـــرض الحيـــاة البحريـــة والعوالـــق النباتيـــة “الطحالـــب الدقيقـــة” بشـــكل خـــاص 
للبالســـتيك بأحجامـــه المختلفة، وبالتالـــي أصبح من الضروري تقييـــم وفهم كيفية 
تأثر الكائنات البحرية بهذا النوع من الملوثات. البولي إيثيلين )PE( والبوليســـترين 
)PS( والبولي بروبيلين )PP( تعتبر من أبرز أنواع البالستيك التي يمكن العثور عليها 
في البيئات الملوثة. الميكروبالســـتيك )MPs( هي جزيئات بالســـتيكية يقل قطرها 
عن 5 مم وفًقا لإلدارة الوطنية األميركية للمحيطات والغالف الجوي، في حين يقل 
قطـــر النانوبالســـتيك )NPs( بشـــكل عام عن 100 نانومتر. ُيعـــد تقييم تأثير األجزاء 

الصغيرة من الملوثات البالستيكية السابق ذكرها، أحد أقل المواد التي تمت دراسة 
تأثيرها على البيئة والكائنات الحية، وأصبح من الضرورة التحقق بجدية من أهمية 

هذا الخطر المتطور وخصوصا على البيئة البحرية.
ومع زيادة االهتمام المحلي والعالمي بقضايا التلوث بالمواد البالســـتيكية تم إجراء 
بحـــث في قســـم علوم الحيـــاة بجامعة البحريـــن بالتعاون مع باحثيـــن من جامعات 
عالميـــة لدراســـة تأثير أنـــواع معينة وأحجام مختلفة من البالســـتيك علـــى العوالق 
النباتية “الطحالب الدقيقة” التي تمثل أســـاس السلسلة الغذائية في البيئة البحرية، 
وكانـــت الفرضيـــة التـــي تـــم وضعها من قبـــل فريق البحـــث أن الحجـــم والخصائص 
الكيميائية للمواد البالستيكية تحدد مدى تفاعلها وتأثيرها على الطحالب الدقيقة.
أما أهداف الدراسة فيمكن إيجازها في النقاط التالية: أوال تقييم مدى تأثرالطحالب 
مـــن نـــوع )Chlorella vulgaris( من جســـيمات البالســـتيك عن طريق دراســـة بعض 
العوامـــل مثل نمو الطحالب وتركيز مـــادة الكلوروفيل، والتغييرات في تركيز أنواع 
األكســـجين التفاعليـــة )ROS( التـــي يتم إنتاجها بواســـطة الطحالـــب عندما تتعرض 
لضغوط بيولوجية وكيميائية وتقييم سالمة غشاء الخلية.  ثانيا دراسة التغييرات 
التي تحدث عند سطح الخاليا وارتباط المواد البالستيكية بمكونات غشاء الخلية. 
ثالثا عمل فحص للخاليا والتغييرات التي تحدث داخل الخلية باســـتخدام المســـح 
المجهـــري اإللكتروني )SEM( والتحليل المجهـــري اإللكتروني )TEM(. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

د. ليلى هزيم

دراسة أثر الميكروبالستيك والنانوبالستيك على الكائنات الحية البحرية

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

للتواصل: 17111483

االبتسامة صفقة مضمونة لكل إنسان
أعرف صديقين مرسومة على وجههما االبتسامة كخط االستواء تماما، 
وشـــفاههما ال يشـــققها قيظ العبوس والقفار مهما كانـــت الظروف، ففي 
ابتســـامتهما صـــوت الحيـــاة القوي الـــذي يطـــرد أمامـــه كل الهزائم مهما 
اختلفـــت وتنوعـــت، إنهما يحمالن زاد االبتســـامة في حلهمـــا وترحالهما 
وأينما يكونان، إنهما الصديقان العزيزان المخرج بسام الذوادي والفنان 
أحمـــد مبارك اللـــذان يرغمان أوتـــار قلبك على االهتزاز أمام االبتســـامة 
وكأنهـــا منهـــج يســـير حياتهما، كيف ال وكمـــا يقول “دايـــل كارنيجي” إن 
االبتســـامة ال تكلف شـــيئا ولكنها تعـــود بالخير الكثير، إنهـــا تغني أولئك 
الذيـــن يأخـــذون، وال تفقر الذين يمنحون، إنها ال تســـتغرق أكثر من لمح 
البصـــر، لكـــن ذكراهـــا تبقى إلـــى اآلخر، لم تجـــد أحدا مـــن الغنى بحيث 

يستغني عنها، وال من الفقر في شيء وهو يملك ناصيتها.
االبتســـامة تشـــيع الســـعادة فـــي البيت، وطيـــب الذكر فـــي العمل، وهي 
التوقيـــع على ميثاق المحبـــة بين األصدقاء، إنها راحة للتعب، وشـــعاع 
األمـــل للبائس، وأجمـــل العزاء للمحزون، وأفضل ما فـــي جعبة الطبيعة 

من حلول للمشـــكالت؟ االبتســـامة ال تشترى وال تستجدى، وال تقترض، 
وال تسلب، إنها شيء ما يكاد يؤتي ثمرته المباركة حتى يتطاير شعاعا.
إذا غـــادرت بـــاب بيتـــك، فارفـــع رأســـك وامـــأ رئتيـــك بالهـــواء، وحـــي 
أصدقاءك بابتســـامة مشـــرقة، وبث الروح في كل مصافحة، فتعبيرات 
الوجه تتكلم بصوت أعمق أثرا من صوت اللسان، وكأن االبتسامة تقول 
لك عن صاحبها، أنا أحبك، إنك تمنحني السعادة وسعيد برؤيتك، وهذا 
هو الســـبب في أن الـــكالب تنجح نجاحا باهرا في اكتســـاب األصدقاء، 
فهي ال تنطق بشـــيء، لكنها تعبر عن ســـرورها برؤيتنا خير تعبير، حتى 
لتـــكاد تقفـــز مـــن جلدها ســـرورا بنـــا، فليس عجيبا أن نســـر نحـــن كذلك 

برؤيتها.
يقول الفيلســـوف الهندي “أوشـــو” كل شـــيء في هذا العالم يشـــترى إال 
االبتسامة، فهي صفقة مضمونة لكل إنسان، صفقة ال أربح منها، ويقول 
مواطنه الفليســـوف “ســـادغورو” صادق االبتســـامة ســـترد عليك الحياة 

بالسعادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هنـــاك اتفـــاق عالمـــي بين متخصصي الـــذكاء االصطناعـــي الحديث علـــى أن الذكاء 
االصطناعـــي ال يرقي إلى مســـتوى القدرات البشـــرية في بعض مـــن المعنى النقدي، 
علـــى الرغـــم مـــن أن خوارزميات الـــذكاء االصطناعي هزمت البشـــر فـــي العديد من 

المجاالت المحددة مثل الشطرنج. 
اقترح البعض أنه بمجرد أن يكتشف باحثو الذكاء االصطناعي كيفية القيام بشيء 
مـــا، فـــإن هذه القدرة لم تعد تعتبر ذكية، فقد اعُتبر الشـــطرنج مثاال للذكاء حتى فاز 
حاســـوب ديب بلو )Deep Blue( ببطولة العالم ضد بطل العالم في الشـــطرنج غاري 
كاسباروف، لكن حتى هؤالء الباحثون يتفقون على أن هناك شيًئا مهًما مفقودا في 

أنظمة الذكاء االصطناعي الحديثة.
نظًرا ألن هذا التقسيم الفرعي للذكاء االصطناعي قد اندمج للتو، فإن “الذكاء العام 
االصطناعـــي” )AGI( هـــو المصطلح الفني الناشـــئ المســـتخدم لإلشـــارة إلـــى الذكاء 
االصطناعـــي “الحقيقـــي”. كما يوحي االســـم، فإن اإلجماع الناشـــئ هـــو أن الخاصية 
المفقودة هي العمومية، وتتميز خوارزميات الذكاء االصطناعي الحالية ذات األداء 
البشـــري المـــوازي أو المتفوق بكفاءة مبرمجة بشـــكل متعمد فقـــط في مجال مقيد 

واحـــد. أصبـــح حاســـوب ديب بلو بطـــل العالم في لعبة الشـــطرنج، لكنه ال يســـتطيع 
حتـــى لعب لعبة الداما، ناهيك عن قيادة الســـيارة أو القيام باكتشـــاف علمي. تشـــبه 
خوارزميـــات الذكاء االصطناعي الحديثة كل أشـــكال الحياة البيولوجية باســـتثناء 
اإلنســـان العاقل، حيـــث يظهر النحل الكفاءة في بناء خاليـــا النحل، وُيظهر القندس 
الكفاءة في بناء الســـدود، لكن النحلة ال تبني ســـدوًدا، والقندس ال يمكنه تعلم بناء 
خليـــة نحـــل. يمكن لإلنســـان الذي يراقـــب أن يتعلم القيام باألمريـــن، لكن هذه قدرة 
فريدة بين أشكال الحياة البيولوجية. إنه أمر قابل للنقاش ما إذا كان الذكاء البشري 
عاًمـــا حًقـــا، فنحـــن بالتأكيد أفضـــل في بعض المهمـــات اإلدراكية عـــن اآلخرين، لكن 

الذكاء البشري بالتأكيد أكثر قابلية للتطبيق بشكل عام من الذكاء غير البشري.
عـــادة مـــا يكـــون من الســـهل تصور نوع مشـــكالت الســـالمة التي قد تنتـــج عن عمل 
الـــذكاء االصطناعي فقط في مجال معين. إنها فئة مختلفة من المشـــاكل من حيث 
النوعيـــة للتعامل مع الذكاء االصطناعي العام الذي يعمل عبر العديد من الســـياقات 
الجديـــدة التي ال يمكن التنبؤ بها مســـبًقا. عندما يقوم المهندســـون البشـــريون ببناء 

مفاعل نووي، فإنهم يتصورون األحداث المحددة التي يمكن أن تحدث.

 

د. جاسم حاجي

أخالقيات خوارزميات الذكاء االصطناعي

الحاجة إلى التغيير
يقـــال إن “التغيير المســـتمر شـــيء ثابت فـــي الحياة”، واإلنســـان 
بطبعـــه يحـــب التغييـــر، وربما في أبســـط األمور كتغييـــر الطريق 
المـــؤدي إلـــى العمـــل، أو المطعـــم الـــذي اعتـــاد الشـــراء منـــه، أو 
محطـــة الوقـــود التـــي دأب على تزويـــد مركبته منهـــا، وهلم جرا، 
لكـــن الشـــيء الملفت حقيقـــة، والذي يتأكد يومًا بعـــد يوم، هو أن 
الغالبية العظمى من الناس تطلب التغيير، ولكن تغيير محيطهم، 
أما تغيير النفس فعملية صعبة، تحتاج إلى شـــجاعة، وإلى يقين، 
وإلى دراية ووعـــي ورؤية، وأهداف توضع نصب األعين لبلوغها 

مع التحدي.
ليـــس هنـــاك أي شـــخص راٍض تمامـــًا عن وضعـــه؛ فالـــكل يتذمر، 
ويتمنـــى أن يتغيـــر، إال القلة القليلة التي تخاف التغيير وتتجنبه، 
وهـــو إلى حد ما ضعف إنســـاني، أو ربما ملجـــأ اتكالي بأن يتركوا 
مهمـــة التغيير إلى اآلخريـــن، ويبقون هم على التـــل، مترقبين ما 
يمكن أن يحدث، ويتعاملون معه حينها كيفما يقررون ويشاؤون.

لكـــن، هـــل يفلح التغيير فـــي كل مرة؟ إن اإلنســـان يرتئي التغيير 
لحياة أفضل وأجمل، وقد تكون قراراته – أحيانًا - غير مناســـبة، 
فيســـتمر ســـعيه حتى بلـــوغ الهدف المـــراد، إلى أن يكتشـــف بأنه 
أخطـــأ فـــي قراراتـــه، وأنه كان منـــذ البدء على الجـــادة، وغدا في 
الطريق غير المناســـب، وبالتالي ليســـت دعوات التغيير الداخلية 
كفيلة دائمًا لوحدها بإحداث التغير اإليجابي في حياة اإلنســـان، 
بـــل تأمـــل فيما هم عليـــه من حال، ومـــن ثم النظـــرة الثاقبة نحو 

المستقبل، ثم العمل، هذا كله قد يصنع تغييرًا مفلحًا يومًا ما.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

عقــدت اللجنــة المعنية بالنظر فــي طلبات األنديــة الراغبة في الحصول 
على عضوية االتحاد البحريني لكرة القدم، اجتماًعا مع نادي عالي أحد 

األندية األربعة التي تقدمت بطلب االنضمام للعضوية.

 وتـــرأس االجتمـــاع عضـــو مجلس 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  القـــدم 
رئيس لجنة النظـــر بطلبات األندية 
عبدالرضـــا حقيقي، بحضور األمين 
العـــام لالتحـــاد إبراهيـــم البوعينين 
ومقرر اللجنة ســـعد عبدهللا، ومثل 
نـــادي عالـــي فـــي االجتمـــاع رئيس 

النادي حسين العالي. 
 وخصص االجتماع لمناقشة الملف 
الـــذي تقـــدم به نـــادي عالـــي لطلب 
االتحـــاد  عضويـــة  إلـــى  االنضمـــام 
تـــم  إذ  القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي 

االطالع على تفاصيله والمستندات 
الواجـــب توفرها في طلـــب النادي 
للحصـــول علـــى العضويـــة، على أن 
تقـــوم اللجنـــة برفـــع تقريـــر شـــامل 
عـــن كل طلـــب بعـــد االجتمـــاع مـــع 
األندية األربعة؛ تمهيًدا لعرضه على 
البحرينـــي  إدارة االتحـــاد  مجلـــس 
لكرة القدم للدراســـة واالســـتيضاح 
للجمعيـــة  التوصيـــة  إصـــدار  قبـــل 
رفـــض  أو  بالموافقـــة  العموميـــة 
الطلـــب. وتقدمـــت 4 أنديـــة بطلب 
العضويـــة وهـــي: أم الحصم، اتحاد 

الريف، بوري وعالي.

“لجنة عضوية الكرة” تجتمع مع نادي عالي

أعــرب ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا بــن عيســى آل خليفة رئيــس االتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة عــن شــكره وتقديره إلى ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية بمناســبة إعادة تشــكيل مجلس إدارة االتحاد الملكي للفروســية وسباقات 

القدرة ومواصلة سموه رئيًسا لالتحاد.

 وكان ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة قـــد أصـــدر قـــراًرا بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس إدارة االتحـــاد الملكـــي البحريني 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة فـــي دورته 
ســـمو  برئاســـة   2024  -  2020 الجديـــدة 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
وعضوية كال من: الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفـــة، الشـــيخ ســـلمان بـــن صقـــر آل 
خليفة، الشـــيخ حسن بن راشد آل خليفة، 
الشـــيخ خالد بن محمد آل خليفة، الشـــيخ 
ناصـــر بـــن محمد آل خليفة، الشـــيخ أحمد 

بن عيســـى آل خليفة، غالب السيد مختار 
أحمد العلوي، د. خالد أحمد محمد حســـن، 
فيصل حســـن علي مفرح العجمي، توفيق 
حســـن علي حســـين صالحي، حسن مفرح 

حسن علي العجمي. 
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة أن االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة ســـيعمل جاهـــدا علـــى 
تنفيـــذ رؤية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشـــئون الشباب الرئيس الفخري 

لالتحـــاد والراميـــة الـــى مواصلـــة تطويـــر 
رياضة الفروسية في المملكة.

 وقال ســـموه “لقـــد تمكن االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة مـــن تحقيق 
نقلـــة نوعيـــة بـــارزة فـــي كافـــة منظومتـــه 

اإلداريـــة والفنيـــة بفضل االهتمـــام الكبير 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
الفروســـية  خليفـــة والـــذي منـــح رياضـــة 
البحرينيـــة مـــن خبراته وإنجازاتـــه الكثير 
وباتـــت تســـير بخطـــى ثابتة نحـــو التطور 
وتحقيق اإلنجازات وهو االمر الذي تمثل 
مـــن خالل اإلنجازات الرائدة التي حققتها 
رياضات الفروسية البحرينية في مختلف 
البطـــوالت الرياضيـــة والتـــي جعلـــت مـــن 

البحرين تحتل المراكز األولى”. 
 وتابع سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة “نعتـــز فـــي مجلـــس إدارة االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة بثقة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة في 
رئيس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة وإن ثقة 
ســـموه ســـتمثل حافًزا كبيًرا أمـــام أعضاء 
مجلـــس اإلدارة لبـــذل المزيـــد مـــن العطاء 

وتقديم األفكار والمقترحات التي تساهم 
فـــي جعل رياضـــات الفروســـية البحرينية 
تحقـــق المزيـــد مـــن التقـــدم واإلنجـــازات 
فضـــال عـــن المحافظـــة علـــى المكتســـبات 
الكبيـــرة التي تحققت وتعزيـــز اإلنجازات 
لتبقـــى رياضـــة الفروســـية البحرينيـــة في 
الطليعـــة دائمـــا”.  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة “ســـيبدأ  عيســـى 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة مشواره في هذا الموسم من خالل 
االعتماد على استراتيجية جديدة لالتحاد 
تكون كافة عناصر التقدم الفني واإلداري 
والتســـويقي حاضـــرة فيهـــا وذلـــك بهدف 
التأكيد على أهمية التعاون والتكاتف في 
ســـبيل رفعة رياضة الفروســـية البحرينية 
كمـــا أن االتحـــاد ســـيتخذ أيًضـــا إجراءات 
فنية ســـتمهد الطريق إلى رفع المستويات 

الفنيـــة للفرســـان واكتشـــاف المزيـــد مـــن 
المواهب باإلضافة الى تحقيق التنافسية 

في جميع مسابقاته”. 
 وبين ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة “نفتخر بجميع االسطبالت والمالك 
الذين يساهمون بجهودهم ومبادراته في 
دعم مسيرة االتحاد وإنجازاته وحرصهم 
الموصول على تطوير مســـتوياتهم الفنية 
للفروســـية  الملكـــي  ونحـــن فـــي االتحـــاد 
وسباقات القدرة سنكون خير سند وعون 
لإلســـطبالت والمالك وسنقف الى جانبهم 
في مســـيرتهم لتطوير رياضة الفروســـية 

في المملكة”. 
 وأعرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة عن تمنياته ألســـرة الفروســـية 
فـــي المملكة بالمزيد من التوفيق والنجاح 

في هذا الموسم.

الــفــروســيــة بــمــنــظــومــة  لــارتــقــاء  المستقبلية  ــة  ــرؤيـ الـ تــحــقــيــق  إلـــى  نــتــطــلــع 

عيسى بن عبداهلل ينّوه بثقة ناصر وخالد بن حمد في االتحاد الملكي

داركليب ينافس في أصعب الظروف
)4( بـــمـــركـــز  ــرف  ــتـ ــحـ ــمـ لـ بـــحـــاجـــة  ــد  ــيـ ــنـ ــعـ الـ ــان:  ــ ــط ــ ــل ــ س

أكد العب داركليب عباس ســلطان أن داركليب ســيظل منافســا قويا على األلقاب المحلية 
والخارجيــة فــي الموســم المقبــل 2020 – 2021 رغم خروج أكثر من العــب بنظام اإلعارة، 
مشــيرا إلــى أن “العنيــد” يلعــب دائمــا بمــن حضــر ويدخــل بشــعار الفــوز والمنافســة علــى 

البطوالت.

أن  ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  ســـلطان  وأضـــاف 
داركليـــب منافس قوي في أصعب الظروف، 
مستشـــهدا على ذلـــك إثر فوزه بكأس ســـمو 
رغـــم  المنصـــرم  الموســـم  فـــي  العهـــد  ولـــي 
غيـــاب عدد مـــن نجومه ومـــن دون محترف 
أجنبـــي، موضحـــا “لـــم يكـــن أحـــد يتوقع أن 
نتخطى المحرق ونصل إلى النهائي.. ولكننا 
فعلناهـــا بالعزيمة واإلصرار والقتال من أجل 
شـــعار النادي وتكلل مجهودنـــا بالفوز بأغلى 

الكؤوس..”.
المـــدرب  مـــع  التعاقـــد  حـــول  رأيـــه  وعـــن 
البرازيلي الجديد “ســـيرجيو” أوضح سلطان 

أن المدرســـة البرازيليـــة أثبتـــت نجاحهـــا مع 
داركليـــب على مـــدار المواســـم الماضية وأن 
النادي والالعبين متفائلون بمواصلة تحقيق 
النتائج اإليجابية مســـتقبال، مشيدا بالمكانة 
المرموقة للمدرســـة البرازيليـــة عالميا. وعن 
مدى حظوظه في حجز مكان له بالتشـــكيلة 
أنـــه  )4( أوضـــح ســـلطان  األساســـية بمركـــز 
إثبـــات  مـــن أجـــل  ســـيبذل قصـــارى جهـــده 
نفســـه ولكن القـــرار النهائي هو بيـــد المدرب 
والبقـــاء ســـيكون لالعـــب األفضـــل فنيـــا وال 
أحد يســـتطيع أن يضمن له موقعا بالتشكيلة 
األساسية إذا لم يقدم المستوى المرجو منه.

كمـــا أكد ســـلطان الحاجة لالســـتعانة بالعب 
محتـــرف أجنبي فـــي مركـــز )4( رغم وجوده 
عبدالواحـــد  محمـــود  زمالئـــه  مـــن  كال  مـــع 
وحســـن ناصر وعبدهللا محمـــد جعفر لتعزيز 
صفـــوف الفريـــق واالســـتعانة بالعـــب يملك 
المزيـــد من الخبرة في حال تراجع مســـتوى 

أحد الالعبين المحليين.

لـــن  المنافســـة  بـــأن خارطـــة  ســـلطان  ورأى 
القـــادم حيـــث  الموســـم  فـــي  كثيـــرا  تتغيـــر 
أنهـــا ســـتنحصر بين األربعـــة الكبـــار المحرق 
واألهلـــي وداركليب والنجمة مبديا احترامه 
لجميـــع الفـــرق الثمانيـــة فـــي الـــدوري وعدم 
التقليل من شأن أي فريق ألن باب المنافسة 

يبقى مفتوحا أمام الجميع.

عباس سلطان

حــّدد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم يــوم 1 نوفمبــر المقبل 
موعًدا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021. 

وينتهـــي الموســـم الرياضـــي 
أكتوبـــر   30 يـــوم  الحالـــي 
المبـــاراة  بإقامـــة  الجـــاري 
االتحـــاد،  لـــكأس  النهائيـــة 
ظـــل  فـــي  ذلـــك  يأتـــي  إذ 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
طـــرأت علـــى الموســـم جراء 
فيروس كورونـــا الذي أوقف 

المنافسات حوالي 5 شهور.
الموســـم  بدايـــة  وســـتكون 
كأس  بمســـابقة  الجديـــد 
االتحـــاد فـــي يـــوم 1 نوفمبر، 
على أن يقام الدور التمهيدي 
الثانيـــة  الدرجـــة  ألنديـــة 
يـــوم  الملـــك  كأس  لمســـابقة 
دوري  وســـيبدأ  نوفمبـــر.   20

الدرجة الثانية يوم 1 ديسمبر 
المقبل، فيما سيدشـــن دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز يوم 2 

ديسمبر.

1 نوفمبر بدء الموسم الكروي الجديد
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حمــد بــن  خالــد  عــن  صــادرة  بقــرارات 

إعادة تشكيل اتحادات “الفروسية” و“الجولف” و“الجوية”

صدر عن ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
 )14( رقـــم  قـــرار  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة اإلتحـــاد 
الملكـــي البحريني للفروســـية وســـباقات 
القدرة للدورة االنتخابية 2020 - 2024. 
 وجـــاء في المادة )1( مـــن القرار أنه يعاد 
تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحـــاد الملكـــي 
البحرينـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
 2024  -  2020 الجديـــدة  دورتـــه  فـــي 
برئاسة ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 

آل خليفة وعضوية كال من: 
 الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
الشـــيخ سلمان بن صقر آل خليفة الشيخ 
حسن بن راشد آل خليفة الشيخ خالد بن 
محمد آل خليفة الشـــيخ ناصر بن محمد 
آل خليفـــة الشـــيخ أحمـــد بن عيســـى آل 
خليفة الســـيد/ غالب السيد مختار أحمد 
العلوي السيد/د. خالد أحمد محمد حسن 
السيد/ فيصل حسن علي مفرح العجمي 
حســـين  علـــي  حســـن  توفيـــق  الســـيد/ 
صالحي الســـيد/ حسن مفرح حسن علي 
العجمي وجاء في المادة )2( على األمين 

العـــام وكافة المعنيين تنفيذ هذا القرار - 
كل فيمـــا يخصه - ويعمـــل به اعتبارا من 

تاريخ صدوره. 
 كما صدر عن ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة قـــرار رقـــم )15( بشـــأن إعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للرياضات الجوية. 
 وجـــاء في المادة )1( من القرار بأنه يعاد 
تشـــكيل مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للرياضـــات الجويـــة في دورتـــه الجديدة 
2020 - 2024 برئاســـة الشيخ سلمان بن 

عبدهللا آل خليفة وعضوية كال من: 
 ســـمو الشـــيخ حمد بن محمد بن ســـلمان 
مـــال  الســـيد/ محمـــد أحمـــد  آل خليفـــة 

هللا عبدالرحمن الســـبت الســـيد/ مشاري 
عبدالوهـــاب علي محمد الحنفي الســـيد/ 
خالـــد زايـــد علـــي زايـــد الســـيد/ عبـــدهللا 
مصطفـــى محمـــد أحمـــد الســـيد/ نـــواف 
أحمـــد علي الســـادة وجاء فـــي المادة )2( 
على األميـــن العام وكافة المعنيين تنفيذ 
هـــذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به 

اعتباًرا من تاريخ صدوره. 
 كما صدر عن ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة قـــرار رقـــم )16( بشـــأن إعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للجولف. 
 وجـــاء في المادة )1( مـــن القرار أنه يعاد 
تشـــكيل مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للجولـــف فـــي دورتـــه الجديـــدة 2020 - 
2024 برئاســـة الســـيد علي صقر عبدهللا 

صقر النعيمي وعضوية كال: 
الســـيد/ دعيـــج خليفـــة ســـعيد محمـــد   
العيد السيد/ راشد مصباح خالد مصباح 
الكعبـــي الســـيد/ صالـــح جمعـــة عبـــدهللا 
عبـــدهللا  محمـــد  الســـيد/عبدهللا  مبـــارك 
الحبـــال الســـيد/عبدهللا ســـعيد مهنا مهنا 
الكعبـــي الســـيد/عادل علـــي علـــي أحمـــد 
الفياض بني خالد السيد/ يوسف يعقوب 
يوســـف ماجد رحمة وجاء في المادة )2( 
على األميـــن العام وكافة المعنيين تنفيذ 
هـــذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به 

اعتباًرا من تاريخ صدوره.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ خالد بن حمد  علي صقر النعيمي الشيخ سلمان بن عبدالله 

فيما تبدأ النسخة الجديدة مطلع نوفمبر

30 أكتوبر موعًدا لنهائي كأس االتحاد

حـــّدد االتحاد البحريني لكـــرة القدم يوم 
30 أكتوبر الجاري موعًدا للمباراة النهائية 
لمســـابقة كأس االتحـــاد، والتي ســـتجمع 
وســـتقام  والبســـيتين.  المحـــرق  ناديـــي 
المبـــاراة عنـــد 5.45 مســـاء علـــى اســـتاد 
مدينة خليفـــة الرياضيـــة. ويأتي اعتماد 
الموعـــد الجديد بعد تأجيـــل المباراة عن 
وقتها األصلي، إذ كان من المقرر أن تقام 
يـــوم 16 أكتوبـــر، لكنهـــا تأجلـــت؛ بســـبب 
وجـــود حالة قائمة لفيـــروس كورونا في 

صفـــوف أحد العبي فريـــق المحرق. إلى 
ذلك، اعتمد االتحاد يوم 1 نوفمبر موعًدا 
للموســـم  االتحـــاد  كأس  مســـابقة  لبـــدء 
الرياضـــي الجديـــد 2021-2020. وأعلـــن 
االتحـــاد عـــن هويـــة المجموعـــات األربع 
للبطولـــة، وجـــاءت كالتالـــي: المجموعـــة 
األولى: الحد، الرفاع الشـــرقي، الشـــباب، 
البحريـــن واالتحـــاد، المجموعـــة الثانية: 
المحـــرق، المنامة، الحالة، مدينة عيســـى 
الرفـــاع،  الثالثـــة:  المجموعـــة  واالتفـــاق، 
والتضامـــن،  ســـترة  المالكيـــة،  األهلـــي، 

المجموعـــة الرابعـــة: النجمة، البســـيتين، 
البديع وقاللي.

فتـــرات  خـــالل  االتحـــاد  كأس  وتلعـــب   
الوطنيـــة،  المنتخبـــات  العبـــي  ارتبـــاط 
كمـــا تقـــام فـــي الـــدور التمهيـــدي بنظـــام 
المجموعات مـــن دور واحد، ويتأهل من 

كل مجموعـــة بطلهـــا إلـــى نصـــف النهائي 
الـــذي يقـــام بنظام إخـــراج المغلـــوب، ثم 
النهائي الذي يقام بنظام المباراة الواحدة 
أيًضـــا، علـــى أن تحســـم ركالت الترجيح 
المبـــاراة في حال التعادل بنصف النهائي 

أو النهائي.

أحمد مهدي

حسن علي

أحمد مهدي

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 



اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

تلقى رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
رســـالة تهنئة وتبريـــكات من قبل 
رئيس الجامعة الخليجية الدكتور 
المشـــهداني؛  إســـماعيل  مهنـــد 
بمناســـبة ختام الموسم الرياضي 

2019 - 2020 بنجاح.
 وتلقى رسالة من رئيس الجامعة 
“تتقـــّدم  فيهـــا:  جـــاء  الخليجيـــة 
الجامعة الخليجية بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات إلى الشـــيخ 
بـــن أحمـــد آل  بـــن خليفـــة  علـــي 
خليفـــة رئيس االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم وإلـــى أعضاء مجلس 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
القـــدم بمناســـبة نجـــاح الموســـم 
الرياضـــي 2020-2019 فـــي ظل 

التحديات التـــي واجهت االتحاد 
منـــذ بدايـــة الموســـم مـــن جـــراء 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا وحتى 

يومنا هذا..”.
 وأكـــد الدكتـــور مهنـــد إســـماعيل 
المشـــهداني في رسالته أن نجاح 

االتحاد البحريني لكرة القدم في 
الحفـــاظ علـــى ســـام الجميع في 
ظل مواصلة المســـابقات الكروية 
لهو أكبر مثال على حســـن تعامل 
وإدارتـــه  الجائحـــة  مـــع  االتحـــاد 

الممتازة.

مهند المشهدانيعلي بن خليفة

هنأ وشــكر رئيــس وأعضاء االتحــاد البحريني لكــرة القدم
رئيس الجامعة الخليجية يشيد بنجاح الموسم الكروي

نفـــى أميـــن ســـر نـــادي االتفـــاق ذوالفقـــار 
الباشـــا وجـــود أربـــع اســـتقاالت بمجلـــس 
إدارة النـــادي، مؤكدا تكاتف المجلس من 
أجـــل الرقي بالنـــادي ومواصلة مســـيرته 
تجاه خدمة الحركة الشبابية والرياضية.
وأضاف الباشا لـ “الباد سبورت” أن هناك 
عضوين فقط تقدما باالســـتقالة الرسمية 
علـــي  اإلعاميـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وهمـــا 
يعقوب الذي قبلت اســـتقالته، فيما تقدم 
العضـــو اآلخر توفيـــق الســـاري و لم يبت 
مجلـــس اإلدارة فيها، دون أن يفصح عن 

األسباب التي دفعت األخير لإلستقالة.
وأوضح الباشـــا “ هناك تباين في وجهات 
النظر بيـــن بعض اعضـــاء مجلس اإلدارة 
وهـــو أمـــر طبيعـــي يحـــدث فـــي العائلـــة 
الواحـــدة وليس في النـــادي فقط، ونحن 
نمر بمرحلة تســـتدعي التكاتف والتعاون 

والعمـــل بروح األســـرة الواحـــدة لتخطي 
تلك المرحلة ومواصلة مسيرة النجاحات 

لنادي االتفاق ..”.
ورفض أمين السر الخوض في التفاصيل 
وأســـباب االختافـــات في الـــرأي مكتفيا 
بالقول “ ال يمكننـــي الحديث عن القضايا 
موضـــع الخاف ألنها تظل داخل األســـرة 

الواحـــدة وســـتحل بـــإذن هللا وســـنصلح 
األمـــور وستســـير ســـفينة نـــادي االتفـــاق 
أؤكـــد  أن  وأســـتطيع  األمـــان..  بـــر  إلـــى 
بأنـــه ال توجـــد اربـــع اســـتقاالت كمـــا تثير 
بعـــض وســـائل اإلعـــام ونصابنـــا قانوني 
ومكتمـــل ونتطلـــع لمســـتقبل أفضـــل في 
النادي وتســـيير األلعاب الرياضية وباقي 

األنشطة بأفضل صورة..”.

األمــان لبــر  ســتبحر  النــادي  وســفينة  اســتقالتان.. 
الباشا ينفي 4 استقاالت باالتفاق

سبورت

حسن علي

أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com
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اتحاد الدراجات الهوائية

انتهت اللجنة الفنية في االتحاد البحريني للدراجات الهوائية من وضع اللمســات 
األخيرة على خطة عمل وسير واحتياجات “سباق ضد الساعة فردي”، الذي تقيمه 
لمســافة 28 كيلومتــًرا بالقــرب مــن درة البحريــن خالل الفترة مــن 23 – 30 أكتوبر 
الجاري، ويشهد باكورة أنشطة اتحاد الدراجات الهوائية في العام الجاري 2020 
مشــاركة واســعة لنخبــة من ألمع نجوم وممارســي رياضة الدراجــات الهوائية من 

الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية ويصل عدد المشاركين إلى 100 دراج.

وبحســـب البرنامـــج العام للســـباق الذي 
المحترفيـــن  الدراجيـــن  فئـــات  يضـــم 
)العبـــي المنتخـــب الوطنـــي(، الناشـــئين 
فـــي هـــذه  الوطنـــي  المنتخـــب  )العبـــي 
الفئـــة العمريـــة(، الرجـــال )المتأهلين من 
مـــن  )المتأهـــات  النســـاء  التصفيـــات(، 
التصفيـــات(، راكبـــي الدراجـــة اليدويـــة 
وفئة األولمبياد الخاص، فإنه من المقرر 
أن ينطلـــق الســـباق فـــي الســـاعة الثالثة 
مـــن عصـــر اليـــوم الجمعة بإقامـــة جولة 
التصفيات األولى خـــال الفترة الزمنية 
مـــن الســـاعة الثالثـــة حتـــى الثالثة و40 
دقيقة عصـــًرا، وتليها جولـــة التصفيات 
الثانية خال الفترة الزمنية من الساعة 
دقيقـــة  و40  الرابعـــة  حتـــى  الرابعـــة 
عصـــًرا، علًمـــا بـــأن نســـبة المتأهلين إلى 
المرحلة النهائية هي 25 % لألسرع من 

المشاركين من الرجال والنساء.
ويتواصـــل برنامـــج الســـباق فـــي صباح 
يوم غد الســـبت بإقامة جولة التصفيات 
الســـاعة  مـــن  الفتـــرة  خـــال  الثالثـــة 
السادســـة حتـــى السادســـة و40 دقيقـــة 
صباحا، تليهـــا جولة التصفيـــات الرابعة 
مـــن الســـاعة السادســـة و50 دقيقة إلى 
وتختتـــم  والنصـــف،  الســـابعة  الســـاعة 
منافســـات اليـــوم الثانـــي واألخيـــر مـــن 
التصفيـــات  جولـــة  بإقامـــة  التصفيـــات 
مـــن  الزمنيـــة  الفتـــرة  الخامســـة خـــال 
الساعة السابعة و40 دقيقة إلى الساعة 
وتعـــود  صباحـــا،  دقيقـــة  و20  الثامنـــة 
اللجنـــة الفنيـــة فـــي االتحـــاد البحرينـــي 

أكتوبـــر   30 فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات 
الجـــاري إلقامـــة الجـــوالت النهائيـــة من 
هذا الســـباق، المتوقع له أن يكون مثيًرا 
ا علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد فني  وحماســـيًّ
وتنظيمـــي وفي ظل المشـــاركة النوعية 
والحضـــور  البارزيـــن  اللعبـــة  ألبطـــال 
فـــي عالـــم  الامعيـــن  للنجـــوم  المتميـــز 
رياضة الدراجات الهوائية من الجنسين 

ومن ذوي الهمم.
وأخـــذت اللجنة الفنية المنظمة للســـباق 
احتياطاتهـــا الكاملـــة والازمـــة إلظهـــار 
واضعـــة  المتميـــزة،  بالصـــورة  الســـباق 
االلتزامـــات  جميـــع  عينيهـــا  نصـــب 
والضوابـــط الخاصـــة بمكافحـــة جائحة 
 ”19 بـ”كوفيـــد  يعـــرف  مـــا  أو  “كورونـــا” 
ووفـــق الشـــروط التـــي أقرتهـــا اللجنـــة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الجائحـــة والكتيب 
شـــئون  وزارة  مـــن  الصـــادر  اإلرشـــادي 
الشـــباب والرياضة في هـــذا الخصوص، 
وتحظى مثل هذه الســـباقات واألنشطة 
والفعاليات والبرامج الرياضية للدراجة 
البحرينيـــة باهتمام وعناية المســـئولين 
فـــي مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
للدراجـــات وفي طليعتهم الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس 
الذي أشـــاد بـــدور القائمين على التنظيم 
وشدد على أهمية توفير كل اإلمكانيات 
النجـــاح  ســـبل  وكل  لديهـــم  المتاحـــة 
لتقديـــم ســـباق راق وبأعلـــى المقاييس 
الضوابـــط  ووفـــق  والتنظيميـــة  الفنيـــة 

واألنظمة العليا.

اتحاد “الدراجات” يدّشن أنشطته

أقـــّر االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
عـــدد المحترفيـــن للموســـم الرياضي 
الجديـــد 2021-2020، والذي ســـيبدأ 
وأجـــرى  المقبـــل.  نوفمبـــر   1 يـــوم 
االتحاد تعديا على عدد المحترفين 
بالنســـبة ألنديـــة الدرجـــة األولـــى، إذ 
ســـيخصص ألنديـــة الدرجـــة األولـــى 
وهـــو   ،)3+1( بواقـــع  محترفيـــن   4
ذات النظـــام الذي يشـــترطه االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم في مســـابقاته. 
أمـــا بالنســـبة ألنديـــة الدرجـــة الثانية 
فاعتمد االتحاد محترًفا واحًدا فقط 

لكل ناد.
وكان االتحـــاد طبـــق في الموســـمين 
ألنديـــة  محترفيـــن   3 الماضييـــن 
واحـــد  ومحتـــرف  األولـــى  الدرجـــة 
فقـــط ألنديـــة الدرجـــة الثانيـــة، قبـــل 

أن يعود حديًثا عبر الموســـم الجديد 
إلى النظام اآلســـيوي بالنسبة ألندية 
الدرجة األولى، والتي سيشارك اثنان 
منها في المســـابقات اآلسيوية وهما 
نادي الحد )بطل دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز( ونادي المحـــرق )بطل كأس 
جالـــة الملك(، فيما لـــم يطرأ التغيير 

على أندية الدرجة الثانية.

اتحاد الكرة يقّر عدد المحترفين
البسيتين يقترب من البقاء بدوري ناصر بن حمد الممتاز

ــاراة ذهـــــاب الــمــلــحــق ــ ــب ــ ــة فـــي م ــي ــاع ــرب ــن ب ــري ــح ــب ــب ال ــس ك

قطــع البســيتين شــوًطا كبيًرا نحــو البقاء فــي دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم، بعد تفوقه على البحرين بأربعة أهداف مقابل 
هــدف واحد فــي مباراة ذهاب الملحق للموســم ٢٠١٩-٢٠٢٠، التي 

أقيمت مساء الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية.

فـــي  مثيـــرة  المبـــاراة  وجـــاءت 
الشـــوط  انتهـــى  إذ  مجرياتهـــا، 
األول بتقـــدم البســـيتين بهدفين 
مقابـــل واحـــد. وســـتقام مبـــاراة 
المقبـــل  اإلثنيـــن  يـــوم  اإليـــاب 
الجـــاري،  أكتوبـــر   ٢٦ الموافـــق 
وسيلعب البســـيتين بفرص عدة 

لضمان البقاء.
تقـــدم البســـيتين بهـــدف لاعب 

محمـــد خالد من كرة رأســـية في 
يعـــادل  أن  قبـــل   ،)٢١( الدقيقـــة 
دا ســـيلفا النتيجـــة للبحرين في 

الدقيقة )٣٠(. 
ووضع عبدهللا دعيج البســـيتين 
فـــي المقدمـــة مـــرة ثانيـــة عنـــد 
الشـــوط  وفـــي   .)٤٠( الدقيقـــة 
الثاني، ســـجل البسيتين هدفين 
متتاليين عبر ســـلطان الساطنة 

الدقيقتيـــن  فـــي  وماركينيـــوس 
)٥٤( و)٥٦(.

نـــواف  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 

شـــكرهللا، وعاونـــه محمـــد جعفر 
وعبـــدهللا صالـــح، والحكم الرابع 

سيد عدنان محمد.

من اللقاء

ذو الفقار الباشا

نويصر أصغر مدرب حول العالم “غير كوري” يحقق “9 دان”
ــة الـــتـــايـــكـــوانـــدو ــبـ ــعـ ــرًزا أعــــلــــى حــــــــزام فـــــي لـ ــ ــ ــح ــ ــ م

حقـــق المـــدرب الوطنـــي للتايكوانـــدو في مملكـــة البحرين 
الجراند ماســـتر توفيق نويصر الحزام األسود 9 دان، وهو 
أعلـــى حـــزام فـــي لعبـــة التايكوانـــدو، وبهذا يصبـــح أصغر 
مـــدرب فـــي العالم يحقق حـــزام 9 دان من غيـــر الكوريين، 
علًمـــا بأن عـــدد المدربين الحاصلين علـــى 9 دان في العالم 

من غير الكوريين حوالي 20 مدرًبا. 
 وجـــرى الفحـــص فـــي العاصمـــة الكوريـــة ســـيول بدايـــة 
الشـــهر الجاري، بإشـــراف لجنة الفحوصات مـــن الكوكوان، 
ـــا في التايكوانـــدو، وبحًثا  حيـــث قـــدم نويصر فحًصا عمليًّ
يتعلـــق بحياتـــه عن هـــذه الرياضـــة منذ العـــام 1980 حتى 
اليـــوم، مســـتعرًضا مســـيرة تدريباتـــه للمنتخبـــات األردنية 

والبحرينية. 
 وبعـــد الفحـــص تســـلَّم نويصر مـــن رئيس الكوكـــوان أعلى 
شـــهادة فخريـــة مـــن الكوكوان، كذلـــك قام رئيـــس االتحاد 
الدولـــي للتايكوانـــدو د تشـــو بتســـليمه الحـــزام األســـود 9 
دان، ملتقًيـــا علـــى هامـــش الفحص كل من رئيـــس االتحاد 
اآلســـيوي بروفيســـور لي، ورئيس االتحاد الدولي للشرطة 

بروفيســـور كيـــم والذي ســـلمه أعلـــى شـــهادة تقديرية من 
االتحاد الدولي. 

 وبهـــذه المناســـبة، أهـــدى نويصر هـــذا الفوز لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على دعم 
جالته الدائم له حيث إن جالته أول رئيس عربي، وثاني 

رئيس حول العالم لديه الحزام األسود 9 دان الفخري. 
 كما توّجه الجراند ماســـتر توفيق نويصر بالشكر والتقدير 

لممثـــل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة، وللنائـــب األول لرئيس المجلس 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على دعم 
ســـموهما الامحدود لرياضات الفنـــون القتالية، مما ضمن 

ا. ا ودوليًّ للبحرين تحقيق إنجازات متميزة إقليميًّ

من اجتماع اللجنة الفنية

طاقم بحريني إلدارة مباريات دوري أبطال آسيا
ــارة ــ ــقـ ــ ــة شـــــــرق الـ ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــع لـ ــ ــم ــ ــج ــ ــت ــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــي نـ ــ ــ ف

ا،  ا بحرينيًّ كّلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، طاقًما تحكيميًّ
للمشـــاركة في إدارة المباريات المتبقية لمنطقة شـــرق آسيا 
فـــي دوري أبطال آســـيا لكـــرة القـــدم 2020، والتي ســـتقام 
بنظام التجمـــع في قطر خال الفترة 18 نوفمبر وحتى 13 

ديسمبر المقبلين.
 ويتكـــون الطاقـــم مـــن حكـــم الســـاحة المونديالـــي نـــواف 
شـــكرهللا، والحكميـــن المســـاعدين محمـــد جعفـــر وعبدهللا 
صالح، والذين سيشاركون في إدارة مباريات منطقة شرق 
القـــارة اآلســـيوية مع اســـتئناف المســـابقة بعـــد توقفها في 
مارس الماضي. وكان الطاقم ذاته شارك في إدارة مباريات 
منطقة غرب القارة اآلسيوية التي استأنفت في الفترة 14 

سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر الجاري.
ويأتـــي اختيار الطاقم التحكيمـــي البحريني الدولي تأكيًدا 
علـــى المكانـــة الرياديـــة للصافـــرة البحرينيـــة علـــى جميـــع 
المســـتويات بما فيها اآلســـيوية، إذ شـــكل التحكيم محوًرا 
ا مـــن رؤى التطوير ومجاالت الدعـــم التي ينتهجها  أساســـيًّ
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم برئاســـة الشيخ 

علـــي بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، لارتقـــاء بالعناصر 
التحكيمية وضمان تواجدها في أكبر المحافل والبطوالت.
ويعتبر الحكم الدولي نواف شكرهللا من خيرة حكام القارة 
وهـــو موجـــود ضمن قائمة النخبة اآلســـيوية للعـــام الحالي 
)2020(، وســـبق لـــه المشـــاركة فـــي إدارة مباريات بكأســـي 
عالم على التوالي في )2014( و)2018(، كما أن المساعدين 
محمـــد جعفـــر وعبدهللا صالح موجودان فـــي قائمة النخبة 

فـــي  تواجدهمـــا  وســـبق  المســـاعدين،  للحـــكام  اآلســـيوية 
بطوالت مختلفة.

وإلـــى جانب حكامنـــا البحرينيين الثاثة، فقـــد وقع اختيار 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم علـــى 20 حكًمـــا للســـاحة، 
باإلضافة إلى 20 حكًما مســـاعًدا، كما تم اختيار 6 مراقبين 
للمباريـــات و7 مقيمـــي حكام، عـــاوة علـــى 3 مدربي لياقة 

بدنية للحكام.

عبدالله صالح نواف شكرالله محمد جعفر

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

أحمد مهدي  |  تصوير : عبدالرسول الحجيري



حققت أغنية “بالبنط العريض” للنجم اإلماراتي حســين 
الجسمي 214 مليون مشــاهدة على موقع يوتيوب، في 
شــهرين، وهي من ألحانــه، وكلمات أيمــن بهجت قمر 
وتوزيــع تومــا، وأصبحت األغنيــة تريندا لــدى الجمهور 

ضمــن أغانيهم المفضلة خالل هــذه الفترة، وكذلك على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وحــازت األغنية علــى إعجاب 

الجميع، خصوصا الفنانات، وظهر ذلك من خالل مقاطع الفيديو التي انتشرت 
لهم وهن يرقصن على األغنية.

أعلنت الفنانة إلهام الفضالة، من خالل حســابها بـ “ســناب 
شــات” خضوعهــا لعمليــة جراحية، مــا فاجــأ الكثير من 
معجبيها ومتابعيها. ولهذه الغاية نشــرت الفضالة صورة 
ظهــرت فيهــا أثنــاء وجودها بالمستشــفى، وبــدت بحالة 

جيدة. وتعليقًا عليها كتبــت “عملية صغيرة لركبتي، الحمد 
لله. خلصت مــن أخذهم للخاليا الجذعية من دهوني، ووضعوها 

بالجهــاز لفرز الخاليا عن الدهــون، وتالي يغزوها بركبتي، ويــا رب”. وتناقل الصورة 
والتعليق بعد ذلك عدد كبير من الحسابات الناشطة على إنستغرام.

قــرر عــدد مــن المنتجيــن إطــالق أفالمهم بــدور العرض 
المصريــة قريبا دون االنتظار لزيادة الطاقة االســتيعابية 
للســينمات، وذلــك من خالل إطــالق أعمالهــم الجاهزة 
للعرض؛ بهدف إنعاش الســينما بعد فتــرة توقف طويلة 

تأثرا بأزمــة فيروس كورونــا. أطلقت المنتجة شــهد رمزي، 
فيلمهــا الجديد “الخطة العايمة” الــذي بدأ تصويره قبل عامين 

وشهد التوقف أكثر من مرة، لتبدأ عروضه قبل أيام بجميع دور العرض من خالل 
التعاون مع شركة والدها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

“الخطة العايمة”عملية الفضالةنجاح الجسمي
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قدمت أبـــل Apple هاتف آيفون 12 
ميني iPhone 12 mini خالل حدث 
“Hi,Speed” الخـــاص باإلعـــالن عـــن 
الجيل الجديد من هواتفها باعتباره 
أخف وأصغر هاتف في العالم يدعم 

.5G تقنية الجيل الخامس
 ،ubergizmo.com لموقـــع  ووفقـــا 
فإنـــه وعلـــى الرغـــم من دقـــة وصف 
آبـــل Apple لهاتف آيفـــون 12 ميني 
األقـــل  باعتبـــاره   iPhone 12 mini
العالـــم،  فـــي  وزنـــا  واألخـــف  ســـعرا 
ولكـــن هنـــاك بعـــض التنـــازالت التي 
يجب على عمالء الشركة األمريكية 
تقديمها من أجل الحصول على هذا 

بالتنـــازالت  البدايـــة  تأتـــي  الهاتـــف. 
المرئيـــة علـــى ســـطح هاتـــف آيفون 
12 مينـــي iPhone 12 mini والتـــي 
تبدو واضحـــة ويمكن تلخصيها في 
للهاتـــف،  الحجـــم  الشاشـــة صغيـــرة 
ولكـــن تحت الغطـــاء يبدو أن عمالء 
أبـــل Apple ســـيتنازلون أيضـــا عـــن 

حجم البطارية.
خفيـــف  هاتـــف  إنتـــاج  أجـــل  فمـــن 
وصغير الحجم كان البد أن تتغاضى 
النســـخة  تزويـــد  عـــن   Apple أبـــل 
 ”iPhone 12“ 12 األصغـــر من آيفون
ببطاريـــة كبيـــرة واســـتبدالها بأخرى 

صغيرة مقارنة بالهواتف األخرى.

آيفون 12 ميني الجديد.. ماذا ينقصه؟

تعـــرض قناة “البحريـــن لول” في 
تمام الســـاعة السادسة والنصف 
الجمعـــة  اليـــوم  مســـاء  مـــن 
المســـرحية الكويتيـــة” القرقـــور” 
مـــن بطولـــة حيـــاة الفهـــد، علـــى 
العقـــل،  عبدالرحمـــن  المفيـــدي، 
كاظـــم القـــالف، محمـــد كنعـــان، 
محمد حســـن، علي سلطان، ثائر 
شـــامل. المســـرحية مـــن تأليـــف 
الفنانـــة القديرة أســـمهان توفيق 
وإعـــداد و حـــوار علـــي المفيدي، 
وغناء أغاني المســـرحية الفنانة 
زينب الضاحي ومحمود حمدي، 
مبـــارك  المســـرحي  واإلخـــراج 
ســـويد، واإلخـــراج  التلفزيونـــي  
اإلنتـــاج  وســـنة  الشـــطي،  فـــؤاد 

.1984
عن هذه المســـرحية، قال الفنان 
لقـــاء  فـــي  العقـــل  عبدالرحمـــن 

عرضـــت  لقـــد  ســـابق،  صحافـــي 
المســـرحية في موســـم مسرحي 
تنافســـت فيه الكثير من األعمال 
ذلـــك  ففـــي  الجمهـــور،  لكســـب 
الوقـــت كانت المســـارح في أوج 
العطاء والنشاط، وكل مسرح أو 
مؤسســـة تحاول تقديم األفضل 
واألبـــرز ومـــن جميـــع النواحـــي، 
اســـتطاعت  الجميـــع  وبتعـــاون 
بطرحهـــا  “القرقـــور”  مســـرحية 
نجاحـــا  تحقـــق  أن  وموضوعهـــا 

كبيرا.

“القرقور” على قناة البحرين لول

 محرر مسافات

قررت النجمة آديل ألول 
مرة تقديم حلقة 

من البرنامج 
Sat� “الكوميدي 

 urday Night
Live” كمذيعة 

الذي يحظى بشعبية 
كبيرة حول العالم، 
والحلقة ستعرض 

يوم 24 أكتوبر، وتم 
اختيار H.E.R كضيف 

موسيقى بالحفل.

ــهــا ــا وجــمــال ــه ــات ــي ــاب ــج ــة بــكــل إي ــع ــي ــب ــط عــشــت ال

النعيمة: الرسم متنفسي الذي ال يمكنني االستغناء عنه )1 - 2(

برز اسم الفنان فهد النعيمة على صعيد 
وطنه المملكة العربية السعودية، وهو 
في العشرين من العمر، ويمتاز بالتنوع 
فـــي النتاج والتجريب المســـتمر، وهذا 
الخبـــرة والقـــدرة علـــى  الـــذي أكســـبه 
التحول والتوع  في األسلوب وانشغل 
الثقافـــي وببيئتـــه المحليـــة  بموروثـــه 
وكأنهـــا القـــدر الـــذي يتوجـــب البحـــث 
فيه باســـتمرار ليقدمه بصورة مختلفة 
ومعاصرة ليواكب كل مستجدات هذا 
العالـــم. ومنـــذ بداياته انشـــغل برســـوم 
فناني عصر النهضـــة؛ بوصفها المصدر 
االنطباعييـــن  كمـــا  فنـــان  ألي  المهـــم 

وفناني الحداثة.
ما عالقتك باألدب/ شعرا/قصة/  «

رواية مثال؟ 

منـــذ صغـــري أحـــب قـــراءة المجـــالت 
أحـــب  كمـــا  واألدبيـــة،  الرياضيـــة 
الســـفر واالطـــالع  الوثائقيـــات، أحـــب 
علـــى معالم البلـــدان، مع مـــرور الوقت 
تطـــور األمـــر معـــي، فصرت أقـــرأ أكثر، 
صرت أميل لقراءة السير الذاتية التي 
أجـــد فيهـــا متعة ومـــا يتعلـــق بقصص 
النجـــاح وتطوير الذات، وكل ما يتعلق 
بالفنـــون البصريـــة بشـــكل دائـــم، ســـير 

الفنانين/ المزادات/ تاريخ الفن.
 هل الوظيفة الرسمية تعيق  «

انطالقة الفنان؟

الوظيفـــة حقيقة ســـالح ذو حدين، أنا 
موظـــف وبحكـــم محبتـــي للرســـم في 
الصبـــاح أكـــون فـــي الوظيفـــة حقيقـــة 
أشعر بتضايق بعض الشيء، أتمنى أن 
أكون في المرسم، لكن الوظيفة مصدر 
أمـــان ال يمكن االســـتغناء عنهـــا؛ كونها 
مصـــدر دخـــل ثابـــت نقـــدر أن نعتمـــد 
عليه في تســـير أمور حياتنـــا اليومية، 
التفـــرغ حلـــو شـــريطة أن يكـــون هناك 
دخل ثابت للفنان أو أن يكون متقاعدا 
ويستلم راتبا، طبعا المشاريع حلوة إذا 
اســـتطاع الفنان ترتيـــب أموره المادية 

بشـــكل منظم ســـوف يشـــعر بالراحة.. 
وأيضا ســـيوفر الوقت إلنجاز مشـــاريع 

فنية ما.
- فهد يا صديقي ورد في سيرتك  «

أن لبيئتك البدوية أثر على لوحتك، 
ترى، هذا األثر في أي النواحي 
يتجلى؟ وهل تعتقد أنه مازال 

قائما؟

كبير  أثــر  الريفية  البدوية  للبيئة  نعم 
، أنـــا عــشــت فــي مــديــنــة ضــرمــاء  عــلــيَّ
نحو  الــريــاض  عــن  تبعد  الطفولة  فــي 
ــع رأســــي من  ــال رفــ 45 كـــم طــبــعــا حــ
النوم أرى أمامي جبل طويق/ البيوت 
طفولتي  منذ  النخيل  اإلبل/  الطينية/ 
وأنا أشاهدها، عشت مع جدي وجدتي 
فترة طويلة ومع والدي ووالدتي، كنت 
الغنم،  المزرعة نرعى  أروح معهم إلى 
عشت  القدمين،  حافي  أمشي  النخل، 

بكل  الطبيعة  النظر  مد  على 
وجمالها  إيــجــابــيــاتــهــا 

ــبــر لــه أثــر  طــبــعــا، ال
لــون   ، ــيَّ عــل كبير 
الـــــــصـــــــحـــــــراء، 
ــل،  ــ ــي ــاصــ ــفــ ــ ــت ــ ال
الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة، 
الــــــــــــــعــــــــــــــادات 

ــيــد، ومـــا تــحــمــلــه مـــن دالئـــل.  ــتــقــال وال
لك  ذكرت  مما  الكثير  الكثير  اختزلت 

ووظفته في لوحتي ورسوماتي. 
 هل للصداقات مع الفنانين من أثر  «

عليك.. على مسيرتك الفنية؟

لست من األشخاص الذين يحرصون 
الصداقة  عالقات  توطيد  على  كثيرا 
مــع الــفــنــانــيــن، أحـــب أن أشــتــغــل على 
ــر، الحــظــت  ــ ــث ــ مـــشـــروعـــي الـــفـــنـــي أك
فرحت  والشللية،  بينهم  الــصــراعــات 
تجارب  لديهم  ممن  األصدقاء  أنتقي 
فنية يمكنني اإلفادة منها، وهذه أتت 
في  كانت  مشاركاتي  أولــى  تدريجيا، 
كانت   2005 العام  حتى   1998 العام 
صداقاتي  عموما  خجولة،  مشاركات 
“ممن يزورني في المرسم” أغلبها كانت 
باستثناء  الــفــنــي  الــوســط  خـــارج  مــن 
بــدأت  بــعــدهــا  الفنانين  مــن  ــد  واحـ
األصــدقــاء  ــرة  ــ دائ تتسع 
عـــبـــر الـــمـــشـــاركـــات 
ــارض  ــعــ ــمــ ــ فـــــي ال
والـــــــلـــــــقـــــــاءات 

الفنية.
ــد لـــلـــه  ــ ـــمـ ــحــ ــ الـ
طـــــــــــوال تـــلـــك 

ذاتــي  تطوير  على  اشتغلت  الــفــتــرات 
استفدت  والثقافية،  الفنية  ومهاراتي 
من ذلك كثيرا، أعني التفرغ إلى ذاتي 

كفنان. 
 ورد في سيرتك الذاتية “الفنان  «

فهد النعيمة بدأ مسيرته الفنية 
االحترافية في العشرين من عمره”. 

هل لك تفسير ذلك؟

نهايـــة  فـــي  الفنيـــة  بـــدأت مســـيرتي   
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي عبـــر 
مشـــاركاتي في المعـــارض التي تقيمها 
والرياضـــة  الشـــباب  رعايـــة  مؤسســـة 
لألنديـــة، وأولى مشـــاركاتي كانت عن 
منطقتنـــا  فـــي  البطيـــن  نـــادي  طريـــق 
بعدهـــا   1998 العـــام  فـــي  الضرمـــاء، 
بدأت أشـــارك في المســـابقات المحلية 
وزارة  تنظمهـــا  التـــي  والمســـابقات 
الثقافـــة والفـــن المعاصر، وفـــزت بأول 
جائـــزة رســـمية فـــي العـــام فـــي أولـــى 
مشـــاركاتي في معرض الفن السعودي 
الفنانيـــن  بجائـــزة  بعدهـــا  المعاصـــر، 
الشباب على مســـتوى المملكة العربية 
المعاصـــر  الفـــن  وجائـــزة  الســـعودية، 
2012. نعـــم، بداياتـــي حققـــت نتائـــج 
طيبـــة عبر المشـــاركات فـــي المعارض 

الجماعية.

أجرى اللقاء: الفنان عباس يوسف

يوم رائع على الصعيد المهني وإنجازات واضحة.

لديك فرصة كبيرة لتتولى مسؤوليات كبيرة في الشركة.

كن على قدر الثقة، وتجنب أية خالفات جانبية مع زمالئك. 

لديك رغبة شديدة في الذهاب إلى أحد المراكز الرياضية. 

حفاظ على مستوى اللياقة البدنية الذي وصلت إليه.

أنت شخص عصبي على موظفيك في العمل.

التمارين الرياضية مهمة جدا للصحة والنشاط. 

لديك أمراض مزمنة تؤثر على الصحة العامة.

أنت شخص تحتاج أن تفكر في حياتك أكثر.

التزم بتعاليم الطبيب؛ لكي ال تتعرض للوعكة. 

القراءة خير لك من السهر أمام التلفزيون كثيرا.

رتب وارسم خطواتك قبل أي تحرك مستقبال.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

23 أكتوبر

 1941
ــيـــس األركــــــــان الــســوفــيــتــي  رئـ
قيادة  يتولى  زيــخــوف  جــورج 
عمليات الجيش األحمر؛ لوقف 
إلى روسيا وذلك  تقدم األلمان 

أثناء الحرب العالمية 

 1942
اندالع أولى مواجهات معركة العلمين بين القوات ألمانية واإليطالية وبين القوات البريطانية.

 1982
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يضع حجر األساس لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

 1983

تفجير مقر القوات الفرنسية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات جنوب لبنان.

 1919

اغتيال مبارك التوزونيني على يد وزيره بلقاسم النكادي بين الريصاني وأرفود.

 1086

المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ينتصرون على مملكة قشتالة.

أحمد مبارك: يضحكني علي الغرير.. والهالل عشقي
البحريـــن  بتلفزيـــون  “وطنـــي”  برنامـــج  اســـتضاف 
وضمـــن إحدى فقراته الفنـــان القدير والممثل البارع 
أحمد مبارك، إذ طرحت عليه بعض األسئلة وبشكل 

سريع، وفيما يلي نستعرض األسئلة واألجوبة:
 الداعم األول لك في بداياتك؟ «

األهل.
 جيل اليوم يفتقد إلى.....؟ «

االلتزام.
 أين تجد نفسك في الدراما أم الكوميديا؟ «

االثنان معا. 
 نادي الهالل السعودي؟ «

عشقي. 
- لو حياتك كتاب ماذا تختار عنوانه؟ «

أبي.
 بناتك في كلمة؟ «

حياتي كلها.
 قدمت الكثير من األعمال، ولكن أيهما األقرب إلى  «

قلبك؟

هنـــاك أكثـــر مـــن عمـــل، ولكـــن بالتحديـــد مسلســـل 
سعدون. 

- من يضحك أحمد مبارك من القلب؟ «

الفنان الراحل علي الغرير رحمه هللا.
 ماذا تعني لك الكاميرا؟

ألفة ومحبة. 

 هل حققت كل أهدافك الفنية؟ «

صعب جدا ..ال.
 سر ابتسامتك الدائمة؟ «

نعمة من هللا سبحانه وتعالى. 
 عمل وحيد لو ما قدمت غيره الكتفيت به؟ «

مسلسل “نيران”. 
 كلمة توجهها لشريكة حياتك؟ «

مـــا قصـــرِت ..تحملِتنـــي وهللا يخليـــك لـــي ..كفيـــِت 
ووفيِت. 

 مثل تحب أن تردده دائما؟ «

ليـــس مثـــل بالمعنى المتعـــارف عليـــه ....قدر هللا ما 
شاء فعل.

كمـــا قـــدم البرنامـــج هدية إلـــى الفنان أحمـــد مبارك 
بمناســـبة “البيـــت الجديـــد” عبـــارة عن ملـــف يحمل 

صورا مختلفة لمشواره الفني الطويل.
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ما سبب الهجوم على نجمة مسلسل “إيميلي في باريس“؟
معجبو مسلســل “إيميلي في باريس” مرتبكون بعد أن كشــفت ليلي كولينز أن 
شــخصيتها فــي مسلســل Netflix تبلــغ مــن العمــر 22 عاًما فقــط وانتقلت إلى 
فرنسا، حيث “ تخرجت حديًثا من الكلية’’، فالممثلة ذات الـ 31 سنة، قالت إن 
بطلة المسلسل إميلي كوبر- التي تلعب دور البطلة األمريكية التي تنتقل من 

شيكاغو إلى باريس للعمل - “تخرجت حديًثا من الجامعة”!

في تصريحات نشـــرت لها مؤخرا قالت 
كولينـــز: “ال أعتقد أننا أعطيناها مطلًقا” 
رقًما “محدًدا لســـنها، لكننـــي أعتقد أنها 
حديثة العهـــد بالتخرج من الكلية، ربما 
هـــذه هـــي ســـنتها األولى بعـــد التخرج، 
كانـــت لديها خبـــرة كافية في شـــركتها 
في شيكاغو لتكســـب احترام رئيسها”، 
المسلســـل الكوميدي  متابعـــي  لكـــن 
اإلشـــارة  إلـــى  ســـارعوا  االجتماعـــي 
إلـــى صدمتهم مـــن حديـــث البطلة عن 
قـــال  حيـــث  الشـــخصية ،  مالبســـات 
أحدهم على تويتـــر Twitter: “عزيزتي 
هي بالتأكيد ليست كذلك. إميلي لديها 
درجة الماجستير وهي ليست في عمر 
22! “، بينمـــا كتـــب آخـــر: “إنهـــا حاصلة 
على درجة الماجســـتير، لديها استقرار 

مالي، وكانت مخطوبة، ولديها وظيفة 
وخبرة جيدة جًدا، إنها على األقل تبلغ 
30 عاما، والمسلسل يحكي عن إميلي، 
امـــرأة أمريكيـــة شـــابة وظفتها شـــركة 
تســـويق فـــي باريـــس لمنحهـــم وجهـــة 
نظـــر أمريكيـــة فـــي طريقـــة تســـويقهم 

للمنتجات.
مسلســـل “إيميلـــي فـــي باريـــس” علـــى 
الشـــاهدة  مـــن تصـــدره قوائـــم  الرغـــم 
علـــى نتفليكـــس فـــي أكثـــر مـــن دولـــة، 
ولكنـــه يواجـــه بحملـــة هجوميـــة مـــن 
قبـــل اإلعـــالم الفرنســـي، ورواد مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي الذيـــن وصفـــوه 
بأنه مسلسل غير الئق؛ النتقاده الشعب 

الفرنسي بصورة قاسية.
ومـــن جهتـــه، تحـــدث الممثـــل لـــوكاس 

برافـــو، الـــذي يلعـــب دور غابرييـــل في 
المسلســـل، مـــع مجلـــة كوزمـــو بوليتان 
حول كيفية استقبال المسلسل من قبل 
بعض النقاد غير الفرنسيين، ويعتقد أن 
لديهـــم وجهة نظر جيـــدة، حيث يقول 
برافـــو: “أعتقـــد أنهم على حـــق بطريقة 
مـــا، نحـــن نصـــور الكليشـــيهات ونصور 
رؤيـــة واحـــدة لباريـــس، تعـــد باريـــس 
واحدة من أكثر المدن تنوًعا في العالم، 

لدينا العديد من طرق التفكير، والعديد 
من الجنســـيات المختلفة ، والعديد من 
األحياء المختلفة“، بحسب مجلة هي.

واعتـــرف برافو بأن العمر كله لن يكون 
كافيا لمعرفة كل ما يحدث في باريس، 
إنـــه عالم كامل فـــي مدينة، كما اعترف 
بأنـــه، فـــي مرحلة ما، إذا كنـــت تريد أن 
تحكـــي قصـــة عـــن باريـــس، “عليـــك أن 

تختار زاوية. عليك أن تختار رؤية”.

“القاهرة السينمائي” يكرم منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز 

آل باتشينو ودي نيرو وآدم درايفر بفيلم جديد

السينما ــي  فـ الـــمـــرأة  ــورة  لـــصـ ــي  ــال ــث م ونـــمـــوذج  ــا..  ــه ــل ــي ج نــجــمــة  ــي  ــ زك ــى  ــن م ــي:  ــظ ــف ح مــحــمــد 

حمامة  فاتن  جائزة  زكي  منى  الفنانة  منح  عن  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن 
المقبل؛ وذلك تقديرا  إلى 10 ديسمبر  الفترة من 2   تقام في  التي  الــدورة 42،  للتميز في 

لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

ويقول رئيس المهرجان محمد حفظي: “منى 
زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي 
لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت 
باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع 
بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر 
دائما  فهي  الــتــواجــد،  لمجرد  أعــمــاال  لتقديم 
ببريقها  تحتفظ  ولذلك  ال،  تقول  متى  تعرف 
وتقدير  احــتــرام  إلــى  بــاإلضــافــة  ونجوميتها 
الــوقــت”،  بعض  غابت  إذا  حتى  الجمهور 
مؤكدا أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها 
افتتاح  في  للتميز  حمامة  فاتن  جائزة 

الدورة 42.
من جانبها تقول منى زكي، إن اختيارها 
اسم  تحمل  عظيمة  بجائزة  للتكريم 
الــفــنــانــة الــكــبــيــرة فــاتــن حــمــامــة من 
الــعــريــق، يجعلها  الــقــاهــرة  مــهــرجــان 
واالمتنان  والسعادة  بالفخر  تشعر 
سنوات  طــوال  بذلته  مجهود  لكل 
ومخرج  زميل  ولكل  بالفن،  عملها 
المهنة كان  وكاتب وعامل في هذه 
سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.
تتابع منى زكي قائلة: “سأظل فخورة 
المصرية،  والسينما  للفن  بانتمائي 
وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء 
المهمة  الصناعة  هذه  دعم  في  بسيط 

ووصولها المكانة الالئقة.. وأعد الجمهور بأننا 
سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة 

الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب”.
مسيرتها  بـــدأت  زكــي  منى  المصرية  النجمة 
الممثل  مع  أدوارهـــا  أول  وكــان  مبكًرا،  الفنية 
القدير محمد صبحي في مسرحية  والمخرج 
امتألت  الحين  ذلك  ومنذ  الفصيح”،  “بالعربي 
المتنوعة  األدوار  من  بالعديد  الفنية  مسيرتها 
التمثيل  فــي  المتعددة،  مواهبها  ُتظهر  التي 
قدرتها  تثبت  كما  الصوتي،  واألداء  والرقص 
األدوار  اخــتــيــار  فــي  ــوازن  ــتـ الـ تحقيق  عــلــى 

وإتقان تقديمها على الشاشة.

كــــان لــمــنــى زكــــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاركــات 
األفالم  أدوارهــا في  من  بداية  المهمة،  الفنية 
في  “صعيدي  مثل  والكوميدية  الرومانسية 
الــجــامــعــة األمــريــكــيــة” و”أفــريــكــانــو” و”الــحــب 
ــي”،  عــل و”أبــــــو  ــقــة”  وشــفــي ــمـــور  ــيـ و”تـ األول” 
من  المسرح  في  الفعال  دورهــا  إلى  باإلضافة 

خالل مسرحيات “عفروتو” و”كده أوكي”.
إلى جانب األعمال الرومانسية والكوميدية، 
الــدرامــا  أفـــالم  لمنى زكــي بصمة فــي  كــان 
ــيــالــي” و”عـــن  ــل االجــتــمــاعــيــة مــثــل “ســهــر ال
الــصــورة تطلع  والــهــوى” و”اضــحــك  العشق 
حلوة” و”دم الغزال”، وكذلك دورها الشهير 
من  تناولت  الــذي  زاد”  يــا شهر  فــي”احــكــي 
خــاللــه بــشــجــاعــة قــضــايــا الــعــنــف األســــري 
ــرأة، كما  ــمــ ــ ال ضـــد 
أيضا  تــمــيــزت 
فيلمي  فــي 
“أســـــــــوار 

القمر”، و”والد العم”. 
السادات”،  “أيــام  فيلم  أيضا  أعمالها  أهم  ومن 
ــى جيهان  ــ األول الــســيــدة  حــيــث جــســدت دور 
السادات، كما جسدت أيضا شخصية األسطورة 
هذا  مسلسل”السندريال”،  في  حسني،  سعاد 
ــارز فـــي عـــدد من  ــبـ ــا الـ ــ بــاإلضــافــة إلـــى دورهـ
و”أفراح  “آسيا”  منها  التلفزيونية،  المسلسالت 
أحمد  النجم  من  المتزوجة  زكي  منى  القبة”. 
حلمي، ولديهما ثالثة أطفال، تهتم إلى جانب 
خاصة  االجتماعية  بالقضايا  الفنية،  أعمالها 
سفيرة  لتصبح  أّهلها  مما  باألطفال  المتعلقة 
نشر  على  جهودها  تركز  حيث  اليونيسيف، 
الوعي في ملفات مهمة تخص حقوق الطفل 
والفقر،  األطفال،  تغذية  وسوء  الختان،  مثل 
وعــــــــمــــــــالــــــــة 

األطفال.

البالد: خاص

تجري النجمة “سيلينا جوميز“ محادثات لتمثيل دور البطولة في  «
.”Dollhouse“ فيلم الرعب النفسي بعنوان

وتدور أحداثه في عالم الموضة والنخبة المهتمة بهذا المجال في  «
.”Black Swan“ مدينة نيويورك، ويوصف بأنه سيكون بروح أجواء فيلم
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ُتجـــري محادثـــات مـــع آدام درايفز، 
جاريد ليتو، وآل باتشـــينو وروبرت 
دي نيـــرو، جـــاك هيوســـتن، وريـــف 
كارنـــي لالنضمام إلى الفيلـــم القادم 
“Gucci” الـــذي يضـــع بالفعـــل ليـــدي 
لـــذا  الرئيـــس؛  الـــدور  فـــي  جاجـــا 
اآلخريـــن  الممثليـــن  هـــؤالء  فـــإن 

 A Star“ ســـيحيطون جميًعـــا بممثلة
is Born “ ويحولون السيرة الذاتية 
إخـــراج  مـــن  حقيقيـــة،  فرقـــة  إلـــى 

ريدلي سكوت.
دور  جاجـــا  ســـتلعب  الفيلـــم،  فـــي 
الزوجـــة  ريجيانـــي،  باتريســـيا 
السابقة لماوريتسيو جوتشي، التي 

حوكمـــت وأدينت بتهمـــة التخطيط 
الغتياله علـــى درج منزله. ومن غير 
الواضـــح مـــا األدوار التي سيشـــغلها 
باقي طاقم الممثلين الجدد، إضافة 
إلى هذين الفيلمين، يستعد سكوت 
إلطـــالق مسلســـله الطويـــل القـــادم 
“Raised by Wolves” الـــذي أنتجه 

وأخـــرج حلقتيـــن منـــه. كما أنه 
يتحدث دائًما عن عودته يوًما 

 ”Gladiator“ مـــا إلـــى عالـــم
أن  يبـــدو  ولكـــن   ،”Alien”و
هـــذه المشـــروعات تخطط 
علـــى المـــدى الطويل أكثر 

مما ستأتي قريًبا.
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أسمن رجل في بريطانيا يخرج من منزله برافعة
في محاولة لنقله إلى مستشــفى لتلقي 
العــاج بعــد أن ظــل 5 ســنوات حبيــس 
الفــراش غير قادر على الحركة؛ بســبب 
ســمنته المفرطة، اســتعان أســمن رجل 
فــي بريطانيا برجال إنقاذ إلخراجه من 

نافذة شقته باستخدام رافعة.
فــي  إنقــاذ  رجــل   30 حوالــي  وشــارك 
عمليــة إخــراج جيســون هولتــون، )30 
كيلوغرامــا،   317 وزنــه  البالــغ  عامــا( 
صــن”  “ذا  صحيفــة  ذكــرت  حســبما 

البريطانية.
وأوضحــت الصحيفــة أن رجــال اإلنقاذ 
كسروا نافذة شقته الواقعة في الطابق 
الثالــث فــي مبنــى بكيمبرلــي، ووضعوا 
انهيــار  خشــية  األرض  علــى  دعائــم 

السقف في حال سقوط الرجل.
وقــال هولتــون “إنــه يعانــي دومــا مــن 
الســمنة لكــن حالتــه لــم تكــن خطيــرة، 
حتــى تدهــورت فــي العــام 2014، بعــد 
أن أدمن على تطبيق لتوصيل األطعمة 

السريعة”. وبحســب الشاب البريطاني، 
الكبــاب  تنــاول  علــى  اعتــاد  فإنــه 
والبطاطــس المقلية في وجبة الفطور، 
بجانب الكعك بالشوكوالته، إضافة إلى 
3 أطبــاق كبيــرة مــن معكرونــة النودلــز 
الصينيــة وخبــز بالقريــدس وكعــك في 

وجبة الغداء.

يتنــاول  كان  العشــاء  وجبــة  وفــي 
شــطيرتي جبن وعلبتي شــوكوالته و3 

أكياس من البطاطس المقلية.
كان  األطعمــة،  هــذه  كل  جانــب  وإلــى 
مــن  ونصــف  لتــرا  يشــرب  هولتــون 
عصيــر البرتقــال يوميــا، و5 علــب مــن 

المشروبات الغازية.

اســتغرب رجــل مــن أهالــي مدينة 
أوفــا الروســية كثيــًرا حيــن طالــع 
ا من المستشفى سجل  تقريًرا طبيًّ

فيه تشخيص أنه حامل.
ونشــر الرجل صــورة فوتوغرافية 
الطبــي  التقريــر  مــن  لصفحــة 
المذكــور فــي حســابه على شــبكة 
الروســية  االجتماعــي  التواصــل 
ضمــن  ضجــة  أثــار  مــا   ،VK

مستخدميها. 
وأفــاد الرجــل بــأن التقريــر يضــم 
طبيــب  عيــادة  بزيــارة  توصيــة 

األمراض النسائية.
وأفــاد ناطــق باســم وزارة الصحة 
فــي جمهورية بشــكيريا الروســية 
بــأن إدارة المستشــفى الـــ21 فــي 
مدينــة أوفا أجــرت تحقيقا محليا 
بهذا الشأن حيث اتضح أن أطباء 
ــا  تقنيًّ ارتكبــوا خطــأ  المستشــفى 
عند إماء المستندات وتم توبيخ 

المتورطين بالخطأ.

مستشفى روسي 
تسببت “حساء النودلز” في وفاة 9 أشخاص من عائلة واحدة في الصين.يشّخص رجاًل بالحمل

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، احتوت الـ “نودلز” )المعكرونة( التي تم حفظها 
في الثاجة ألكثر من عام، على دقيق الذرة المخمر الذي تسبب في تسميم األسرة 

بحمض “البونغكريك”.
وتوفي 9 بالغين، من مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، 
عقــب تنــاول الحســاء، كما رفــض 3 أطفال تناولها في الوقت نفســه لعــدم إعجابهم 
بطعمها. وقال مدير سامة األغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على األمراض 

والوقاية منها جاو فاي “إن التسمم بحمض البونغكريك غالبا ما يكون مميتا”.
وتبــدأ أعــراض التســمم فــي غضــون ســاعات قليلــة، وهــي عبــارة عــن آالم المعــدة 

والتعرق والدخول في غيبوبة، ثم الوفاة في غضون 24 ساعة على أقل تقدير.

تعامدت أشــعة الشمس، فجر الخميس، 
لمــدة تصل إلى 20 دقيقة على الحجرة 
المعروفــة بـ”قــدس األقــداس” في معبد 
الفرعــون رمســيس الثاني، وهــو ما أثار 
والــزوار  الســياح  مــن  وإقبــاال  إعجابــا 

المصريين.
وُتســجل هــذه الظاهــرة الفلكيــة مرتين 
كل ســنة، أوالهما فــي 22 أكتوبر، إيذانا 
الفيضــان والزراعــة عنــد  ببــدء موســم 

ففــي  الثانيــة  أمــا  المصرييــن،  قدمــاء 
العشــرين مــن فبراير تزامنــا مع انطاق 
موســم الحصــاد. وتوافد ســياح أجانب 
وزوار مصريــون إلى المعبد لاســتمتاع 
بمشــاهدة هــذه الظاهــرة الفريــدة، رغــم 
الوقت المبكر لحدوثها. وتســللت أشــعة 
الشمس داخل المعبد، لتصل إلى حجرة 
“قدس األقداس” التي تبعد عن المدخل 

بنحو ستين مترا.

“حساء” يقتل 9 أفراد من عائلة واحدة

تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني

الفنان الفلسطيني نعيم الخطيب ينحت بيًتا تراثًيا 
في ورشته في قرية دورا بالضفة الغربية، جنوب 

غرب الخليل )أ ف ب(.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

 70 نحــو  بتعــرض  تقاريــر  أفــادت 
قطعــة أثرية من بينهــا قطع فرعونية 
لتخريــب متعمد في جزيرة المتاحف 

بالعاصمة األلمانية برلين.
وبحســب األنباء فقــد تعرضت القطع 
بيرغامــون  متحــف  فــي  الموجــودة 
والمتحــف الجديد والمعرض الوطني 
القديــم ومواقــع أخــرى للرش بســائل 

زيتي في 3 أكتوبر الجاري.
تعرضــت  التــي  األعمــال  وتشــمل 
للتخريــب توابيــت فرعونية وتماثيل 
حجرية ولوحات من القرن 19، وترك 
علــى  واضحــة  بقعــا  الزيتــي  الســائل 

القطع األثرية.
ووصــف الهجــوم بأنه األكبر من نوعه 
علــى قطــع أثريــة وفنيــة فــي تاريــخ 

ألمانيا ما بعد الحرب.
وفتحــت الشــرطة األلمانيــة التحقيق 
فــي الحادثة، إذ تشــير أصابــع االتهام 
بضلوع مؤيدي نظريات المؤامرة من 

اليمين المتطرف في الهجوم.

اســتيقظ رجــل بريطاني من غيبوبة 
بســبب  أعــوام؛   8 قبــل  بهــا  أصيــب 
تســمم باللحوم، بفضــل عاج يعتمد 

على الحبوب المنومة.
شــديد  تلــف  مــن  ريتشــارد  وعانــى 
فــي الدماغ أدى إلى إصابته بالشــلل 
وحالة عقلية نادرة تمنعه من الكام 
أو تناول الطعام أو الحركة، بحســب 

صحيفة “ديلي ريكورد”.
واســتعاد صاحــب الـــ 37 عامــا وعيه 
بالكامل، وتعرف على أسرته وطلب 
التحدث إلى والده بعد تناول جرعة 
مــن عقار “الزولبيديــم” المنوم، حتى 
أنــه تمكــن مــن النهــوض من كرســيه 

المتحرك والسير.
ووجــد األطباء أن الحبــوب المنومة 
يمكــن أن تســاعد األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن أنــواع معينــة مــن تلــف 
مقدرتهــم  اســتعادة  علــى  الدمــاغ 
علــى الــكام والحركــة، ولكن بشــكل 

مؤقت.

تعرض 70 قطعة أثرية 
للتخريب في برلين

حبوب منومة توقظ رجال 
من غيبوبة 8 سنوات

تشــتهر مدينــة حلــب الســورية بعدد من 
المهــن التراثيــة المتوارثة بيــن األجيال، 
لعــل أبرزها صناعة صابــون الغار العريق 
إلــى صناعــة  إضافــة  الحلبــي،  والزعتــر 
والنحاســيات  الطبيعــي  الزيتــون  زيــت 
والحريــر الطبيعــي، ويعــود تاريخ نشــأة 
خــان الصابــون إلى حوالي الـ 400 ســنة، 
إذ بنــاه األميــر “أزدمــر” فــي بدايــة القرن 
محطــة  وكان  للميــاد،  عشــر  الســادس 

للقوافل التجارية وتبادل البضائع ولكنه 
بــات بعــد ذلــك مخصًصــا لصناعــة وبيــع 

صابون الغار الحلبي الشهير.
ويســعى اليوم خان الصابون إلى دخول 
لألرقــام  العالميــة  “غينيــس”  موســوعة 
القياســية، عبــر أكبــر قطعــة صابــون غار 
فــي العالــم التــي تتوســط الخــان بــوزن 
بلــغ 1520 كغ، واســتغرقت صنعها قرابة 

العامين.

حلب تطرق أبواب “غينيس” بأكبر قطعة صابون

موديل تعرض فستان زفاف في متجر ألزياء العرائس في أمريتسار، 
الهند )أ ف ب( ويصدر اليوم الخان صابون الغار إلى مختلف أنحاء العالم، إذ تجد هذه القطع الصابونية 

المشغولة بحرفة وإتقان قل نظيره طريقها إلى أسواق العديد من الدول.

قررت بعض الفتيات 
فـــي مــديــنــة يــوجــنــو 
ســـاخـــالـــيـــنـــســـك   -
الروسية لفت األنظار 
ــة تـــجـــمـــع  ــ ــل ــكــ ــشــ ــمــ ــ ل
ــاه فــــي بــعــض  ــيــ ــمــ ــ ال
شــــــــــوارع الـــمـــديـــنـــة 
ــر صـــــورهـــــن  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ بـ
ــواح الــتــزلــج  ــ عــلــى ألـ
المائية في الشوارع. 
وكــتــب حــســاب على 

تطوير  على  بنشاط  نعمل  “نحن  الصور  إحــدى  نشر  الــذي  “إنستغرام” 
السياحة في منطقتنا واستثمار األموال في هذا القطاع.. لكننا نحناج 
مدينتا..  في  المكان  هــذا  مثل  ولدينا  السائح..  الجتذاب  فريد  لشيء 
رائعة  صور  والتقاط  المائية  التزلج  ألــواح  لركوب  فرصة  ستجد  كيف 
للمدينة لوال بركة الماء الموجودة بالقرب من البناء -B 111 في شارع 

أوكراينسكايا؟”.
التي  الصور  التي ظهرت في  البركة  فإن  اإلعــام،  لبعض وسائل  وتبعا 
للنظر في شوارع مدينة يوجنو- بركة ملفتة  ثاني  انتشرت أخيًرا هي 

الــحــســابــات على  نــشــر أحـــد  الــمــاضــي  ــل سبتمبر  ــ ســاخــالــيــنــســك، وأوائـ
“إنستغرام” صورا لبركة شارع بالمدينة تفاعل معها نحو 14 ألف شخص.

من جانبها، أشارت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس بلدية المدينة إلى 
الخبراء  ويراقب  مدة  منذ  معروفة  شــارع  في  المياه  بركة  مشكلة  “أن 
للبناء  المقابل  الفناء  لترميم  خطة  لدينا  لمعالجتها،  باستمرار  وضعها 
الذي توجد قربه البركة، وهناك جدول زمني نلتزم به لعمليات الترميم، 
والبركة الموجودة في شارع أوكراينسكايا ستعالج مشكلتها أيضا وفق 

الجدول الزمني الرسمي”.

فتيات يلفتن النظر لمشكلة شوارع مدينتهن بصور طريفة

قبضــت األجهــزة األمنيــة بــوزارة الداخليــة 
بالمرحلــة  طفليــن  أســرة  علــى  المصريــة، 
حفــل  خــال  ظهــرا  بعدمــا  االبتدائيــة 
خطوبتهمــا عبــر فيديو على “فيســبوك” في 
األجهــزة  ورصــدت  شــمس.  عيــن  منطقــة 
األمنيــة بمديرية أمن القاهرة، مقطع فيديو 
متــداول علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي 
لحفــل خطوبــة طفــل وطفلــة، فــي المرحلة 

االبتدائية ال يتخطى عمرهما 10 سنوات.
وعلى الفور تحركت األجهزة المعنية وألقت 
القبض على أسرة الطفلين، وتحرر المحضر 

الازم بالواقعة، وجار التحقيق معهم.
وأثار الفيديو ضجة وجدال بين رواد مواقع 
التواصــل االجتماعــي فــي مصــر، خاصة أن 

الواقعة ليست األولى من نوعها.

خطوبة بين طفلين تثير ضجة في مصر

5 سنوات حبيس الفراش بسبب سمنته المفرطة
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