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العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، تتعلق بالتعاون بيـــن الجانبين في 
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إدانة 20 متًهما ببيع تصاريح العمل وتغريمهم 441 ألف دينار
المنامة - بنا

كشـــفت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل عن 
إصـــدار أحـــكام قضائيـــة باإلدانة ضد 20 
متًهما في قضايا تتعلق بإصدار تصاريح 

عمل لعمالة وافـــدة دون الحاجة الفعلية 
الغرامـــات  مجمـــوع  وبلـــغ  وبيعهـــا،  لهـــا 
المحكـــوم بهـــا 441 ألـــف دينـــار،  مؤكًدة 
أن الغرامات المقضـــي بها تعد األكبر في 

البحريـــن فـــي مثل هذه القضايـــا، فيما ال 
تزال بعض القضايا منظوره لدى المحاكم 
المختصة.  فيما ال يزال التحقيق مستًمرا 
فـــي مجموعـــه مـــن القضايا األخـــرى بما 

يســـهم في تعزيـــز بيئة العمـــل والتصدي 
لكل الممارســـات المخالفة للقانون والتي 
من شـــأنها اإلضرار بمســـتوى التنافســـية 

)10(والعدالة بسوق العمل.

بلغـــت قيمة عمليات نقـــاط البيع 
 324.2 اإللكترونيـــة  والتجـــارة 
مليـــون دينـــار في شـــهر ســـبتمبر 
الماضي، مســـجلة زيادة مقدارها 
بارتفـــاع  دينـــار،  مليـــون   40.2
أســـاس  علـــى   %  14.1 نســـبته 
سنوي قياًسا بـ 284 مليون دينار 
فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 

الماضي.
وتراجعـــت قيمـــة عمليـــات نقاط 

البيـــع في الشـــهر الماضي بمقدار 
5.6 مليـــون دينـــار أي مـــا نســـبته 
1.7 % قياًســـا بــــ 329.8 مليـــون 
دينار في شهر أغسطس الماضي.
التجـــارة  عمليـــات  وشـــكلت 
اإللكترونية في ســـبتمبر الماضي 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  35.2
البيـــع، و47 % عمليـــة  عمليـــات 
ال تالمســـية مـــن إجمالـــي قيمـــة 

العمليات.

عمليات التجارة اإللكترونية ونقاط البيع
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األســـرة  نيابـــة  رئيســـة  صرحـــت 
العدالـــة  محكمـــة  بـــأن  والطفـــل 
أصـــدرت  الصغـــرى  اإلصالحيـــة 
المتهمـــة  بمعاقبـــة  أمـــس  حكمـــا 
جســـم  ســـالمة  علـــى  باالعتـــداء 
الطفلة بإحدى دور رياض األطفال 
لمدة 3 ســـنوات مع النفاذ وبحبس 
تولـــت  التـــي  األخـــرى  المتهمـــة 
تصويـــر الواقعـــة لمـــدة ســـنة مـــع 
النفاذ وتغريم كل منهما 100 دينار 
عـــن تهمـــة العمل في هـــذا المجال 
دون تصريـــح مع اإلبعاد نهائيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
كمـــا صرحـــت رئيـــس النيابـــة بأن 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 
بمعاقبـــة  حكًمـــا  أمـــس  أصـــدرت 
مالـــك الحضانـــة بالحبس شـــهرين 
مـــع النفـــاذ وغرامة ألـــف دينار عن 
تهمـــة فتـــح وإدارة الحضانـــة رغم 
ألفـــي  وغرامـــة  رخصتهـــا  انتهـــاء 
دينار عن اســـتخدامه عاملين غير 
مصرح لهم بالعمل في هذا المجال 
عمـــا  الحضانـــة  مديـــرة  وببـــراءة 

نسب إليها في ذات الشأن.

أضفـــى حضـــور الوكيل المســـاعد للصحة العامة بـــوزارة الصحة مريـــم الهاجري 
وجمع من المدعوات والمشـــاركات والمنظمات لوًنـــا وردًيا أخاًذا مفعًما بالتفاؤل 
واألمل والتكاتف في فعالية “صورة الحياة” صبيحة يوم أمس )األربعاء( الثاني 
عشـــر من شـــهر أكتوبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج، بالتعاون والشـــراكة 
بين صحيفة “البالد” وجمعية الكلمة الطيبة ممثلة في إدارة تقدم المرأة، لتحمل 

أهدافها المتناغمة مع “شـــهر أكتوبر الوردي” نحو رسائل األمل والتوعية بأهمية 
الفحـــص المبكـــر وطرق الوقاية مـــن اإلصابة بـــاألورام من جهة، ونحو مســـاندة 
المصابـــات والمتعافيـــات مـــن ســـرطان الثـــدي، تفعيـــاًل ألهـــداف هـــذه المناســـبة 

العالمية.
وتعـــددت فقـــرات الفعاليـــة بين مشـــاهد قدمتهـــا الزميالت في صحيفـــة “البالد” 

وباقة من المشـــاركات التي قدمت فيها استشـــاري الجراحـــة والعامة والمناظير 
الدكتورة سهير السعد، وقدمت فيها كل من المتعافيتين فجر المنصوري وزينب 
النشيط تجربتيهما بما فيهما من عزيمة وإصرار على مواجهة أصعب التحديات 
لالنتصـــار علـــى المرض، لتتالقـــى كل تلك الفقـــرات في خالصة رســـائل معطرة 

بالحب.

الحبس 3 سنوات للمعتدية على “طفلة 
الروضة” وسنة للمصورة وشهرين للمالك

المنامة - بنا
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أمام “صورة الحياة”.. عدسة “أكتوبر الوردي” تلتقط زوايا التفاؤل واألمل ومعاني “التكاتف”

عواصم - العربية.نت، وكاالت

قال وزير الخارجية الســـعودي األمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان فـــي حديـــث لــــ 
اتفـــاق  أي  إن  و”الحـــدث”  “العربيـــة” 
مـــع إيـــران يجـــب أن يراعـــي األمـــن 

اإلقليمي في المنطقة.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
أن أي اتفـــاق نـــووي مع إيـــران يجب 
أن يراعـــي القصور باالتفاق الســـابق. 
وبخصوص الملف اليمني، أكد فيصل 
والتحالـــف  المملكـــة  أن  فرحـــان  بـــن 

وحكومة اليمن حريصون على تمديد 
الهدنـــة، وأن مســـاعي تمديـــد الهدنـــة 

في اليمن ال تزال قائمة.
القضـــاء  وّجـــه  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
اإليرانـــي اتهامات إلـــى أكثر من 100 
شـــخص علـــى خلفيـــة االحتجاجـــات 
التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وفق مـــا أفاد 
موقع “ميزان أونالين” التابع للســـلطة 

القضائية، أمس.

“السعودية”: يجب مراعاة األمن اإلقليمي بأي “اتفاق نووي” مع إيران
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أمل الحامد

مليون دينار
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طلـــب  العاصمـــة  إشـــرافية  قبلـــت 
االعتـــراض المقـــدم مـــن المترشـــح عن 
أولـــى العاصمـــة مـــراد علـــي مـــراد ضد 
النائب عادل العســـومي، ليصبح األخير 
خـــارج الســـباق االنتخابـــي بعـــد تفوقه 
فـــي 4 دورات برلمانيـــة متتاليـــة ممثال 
عـــن الدائـــرة، وذلك في أولـــى مفاجآت 

.2022
وأمام العســـومي خيار اللجوء للقضاء 

للعودة لقائمة المترشحين.
 وفـــي تصريح لـ “البالد” قال المترشـــح 
مراد علي مراد إنـــه تقدم بطلبه للطعن 
ضـــد منافســـه النائب عادل العســـومي، 
بعـــد مراقبـــة مكثفـــة أجراهـــا عـــن مقر 
الماضيـــة،  بالفتـــرة  العســـومي  إقامـــة 
قبـــل أن يقـــدم علـــى طلـــب االعتراض 
حتـــى يكـــون كل شـــيء موثـــق باألدلة 

والبراهين.
نجـــح  الشـــطب،  لمعركـــة  واســـتمرارا 
النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي فـــي شـــطب 

ترشح منافسه الرئيس السابق لمجلس 
المحرق البلدي محمد آل سنان.

وحضر إلى إشـــرافية العاصمـــة النائب 

الســـابق علي شـــمطوط للتقـــدم بطلب 
إدراج اعتراضـــا على قرار اللجنة بعدم 

قبول أوراق ترشحه.

النائب السابق علي شمطوط تقدم بطلب إدراج اعتراض على قرار اللجنة
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أولى مفاجآت برلمان 2022: العسومي خارج المنافسة
النفيعي ينجح في شطب آل سنان... وشمطوط لم يستسلم

حسن عبدالرسول



سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي شهد مراسم التوقيع

مذكرة تفاهم بين “القوة” و“الدفاع” اإلماراتية

شهد مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي سمو اللواء 
الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة ونائـــب رئيس أركان 
القوات المســـلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
الفريق الركن عيســـى المزروعي، مراسم التوقيع على مذكرة 
تفاهم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، تتعلـــق بالتعاون بيـــن الجانبين 
فـــي مجـــال التدريب وإجـــراء التماريـــن المشـــتركة، بحضور 
قائد قوة الحرس الملكي الخاصة ســـمو المقدم الركن الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة ونائب قائد حرس الرئاســـة لمقاومة 
اإلرهـــاب بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة العميد 

الركن مسلم الراشدي، صباح أمس.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى وضع األســـس والمبادئ 
المتعلقـــة  المشـــتركة  والتماريـــن  التدريبـــات  بشـــأن  العامـــة 
بمكافحـــة اإلرهاب وتعزيز التعاون بيـــن الجانبين في مجال 

تبادل الخبرات العسكرية.

المنامة - بنا

سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي شهد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم 
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

نـــواف  اإلســـامية واألوقـــاف  والشـــؤون  العـــدل  أعـــرب وزيـــر 
المعـــاودة عن فخـــره واعتزازه بالمراكز المشـــرفة التـــي يحققها 
المتســـابقون البحرينيون في المسابقات القرآنية الدولية، والتي 
تضاف إلى ســـجل اإلنجازات الحافل لمملكة البحرين في مجال 
القـــرآن الكريـــم، مشـــيدًا بالجهـــود المبذولـــة مـــن ِقبـــل منتســـبي 
إدارة شـــؤون القـــرآن الكريم الهتمامهم ببرنامـــج إعداد وتأهيل 
المتســـابقين للمشاركة في المســـابقات القرآنية الدولية، وجودة 
مخرجـــات المراكـــز والحلقات القرآنيـــة التابعة للـــوزارة، وهو ما 
ُيعـــد ثمرة مـــن ثمار اهتمام القيادة الرشـــيدة بكتـــاب هللا تعالى، 
والتي تسعى دائمًا من خال توجيهاتها إلى تشجيع كافة فئات 
المجتمـــع لإلقبال على كتاب هللا تعالى حفظًا وتاوًة وتفســـيرًا، 

والتخلق بآدابه وقيمه السمحة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة تكريمه للمتســـابقة إســـراء محمـــود الفائزة 
بالمركز الســـابع عالميًا في مســـابقة الشـــيخة فاطمة بنت مبارك 
الدولية للقرآن الكريم في نسختها السادسة والتي أقيمت بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
 وأضاف المعاودة: يأتي تحقيق المتسابقة إسراء للمركز السابع 
عالميًا امتدادًا لإلنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في 

المسابقات القرآنية الدولية.
كما كرم الوزير كل من سهيلة رجب ويمن محمد؛ لجهودهما في 

تحفيظ القرآن الكريم للمتسابقة.
يذكـــر أن وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف تحرص 
على المشـــاركة في المســـابقات الدولية للقرآن الكريم على مدار 

العام، إذ وضعت خطة لتأهيل وإعداد المتسابقين دولًيا.

ا إسراء محمود: وزير العدل مكرمًّ

نعتز بإنجازات البحرينيين في المسابقات القرآنية الدولية

المنامة - بنا

جرى بقـــوة دفـــاع البحرين، 
تخريـــج  األربعـــاء،  أمـــس 
إحدى الدورات المتخصصة.

وبعـــد أن قـــدم إيجـــازا عـــن 

الـــدورة ومراحـــل التدريـــب 
مـــن  اشـــتملت عليهـــا  التـــي 
وتطبيقـــات  نظريـــة  مـــواد 
القـــوة  قائـــد  قـــام  عمليـــة، 

بتســـليم  الملكيـــة  الخاصـــة 
الشـــهادات علـــى الخريجين 
علـــى  التقديريـــة  والجوائـــز 

المتفوقين.

تخريج إحدى الدورات المتخصصة بقوة الدفاع
  

المنامة - بنا

ســـّلم النائـــب العام علـــي البوعينين، 
جائـــزة حامـــد العثمـــان للتميـــز إلـــى 
المستشـــار فهد البوعينين المحامي 
النـــواب  إياهـــا  منحـــه  التـــي  العـــام؛ 
العمـــوم والمدعـــون العامـــون لـــدول 
فـــي  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
اجتماعهـــم الرابـــع عشـــر الـــذي ُعقد 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  أمـــس  يـــوم 
المرئـــي، بحضـــور المستشـــار وائـــل 
رشـــيد بوعاي المحامي العام األول 
مساعد النائب العام.  الجدير بالذكر، 

أن جائزة حامد العثمان هي الجائزة 
التـــي قررهـــا النـــواب العمـــوم بدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي للعمـــل 
الخـــاق والمتميز ألعضـــاء النيابات 
وهيئـــات التحقيـــق واالدعـــاء العـــام 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  بمجلـــس 
العربية؛ ويأتي اســـمها نســـبًة للنائب 
العام الكويتي السابق حامد العثمان 
رحمـــه هللا، وتهـــدف إلـــى االرتقـــاء 
بمســـتوى العمل بالنيابـــات واالدعاء 

العام بدول المجلس.

النائب العام يسّلم البوعينين جائزة العثمان للتمّيز

تركيب الطاقة الشمسية على “الحلبة” و “الدانة”
حميدان استعرض مع سلمان بن عيسى أبرز الفعاليات واألنشطة

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
التنفيـــذي  الرئيـــس  حميـــدان،  ياســـر 
لحلبـــة البحريـــن الدولية الشـــيخ ســـلمان 
الســـتعراض  خليفـــة؛  آل  عيســـى  بـــن 
أبـــرز الفعاليـــات واألنشـــطة التـــي ســـيتم 
اســـتضافتها فـــي حلبة البحريـــن الدولية 
من معارض ومهرجانـــات وغيرها ابتداًء 
مـــن نوفمبـــر حتـــى مـــارس 2023، وإبراز 
التـــي  والتجهيـــزات  االســـتعدادات  أهـــم 
ســـيتخذها فريق الدعم الفني، ومناقشة 
مشـــروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية 

على حلبة البحرين ومسرح الدانة.
وبحـــث الطرفان الســـبل الكفيلـــة بتعزيز 
والتنســـيق  التعـــاون  أواصـــر  وتوثيـــق 

المشـــترك بيـــن الـــوزارة وحلبـــة البحرين 
الدولية، حيث رحب الوزير باســـتمرارية 

هذا التعاون.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لحلبة البحرين الدولية عن جزيل شـــكره 
للتعـــاون الكبيـــر الـــذي حظـــي بـــه خـــال 
الجهـــود  االســـتقبال، مؤكـــًدا أن تضافـــر 
من قبـــل األجهـــزة الحكومية ســـاهم في 
نجاح مملكة البحرين في تنظيم وإقامة 

سباقات الفورموال واحد.
 وفـــي الختـــام، عبـــر الوزيـــر عـــن شـــكره 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  للشـــيخ ســـلمان 
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفـــة، أمس األربعاء، 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  النقيـــب  ســـمو 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة.  وخال 

اللقـــاء، رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بسمو النقيب الشيخ محمد 
بن سلمان بن حمد آل خليفة، وأشاد 
بجهود سموه لكل ما من شأنه رفعة 

وتقدم قوة دفاع البحرين.

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، أمس، 
قائـــد القيـــادة العســـكرية الموحـــدة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
الخليـــج العربيـــة الفريـــق الركن عيد 
بـــن عواض الشـــلوي، بحضور رئيس 
هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن 
صقر النعيمي.  وخال اللقاء، رحب 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
بقائـــد القيـــادة العســـكرية الموحدة، 
مشـــيًدا بالجهود المثمرة التي تبذلها 

فـــي  الموحـــدة  العســـكرية  القيـــادة 
ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي 
يربـــط دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، كما أشـــاد بتعاون 
القيـــادة  منســـوبي  كافـــة  وتفانـــي 
العســـكرية الموحـــدة، مثمًنـــا عملهم 
الدؤوب والمخلص بكافة القطاعات 
والتشـــكيات الذي يسهم في تعزيز 
وتطوير التعاون والتكامل الدفاعي 
المشـــترك، فضـــاً عـــن دعم وإســـناد 
القدرات الدفاعية للقوات المســـلحة 

بدول مجلس التعاون الخليجي.

القائد العام يستقبل محمد بن سلمان

تطوير التكامل الدفاعي الخليجي المشترك

وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية
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تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
اجتماع المجلس التنســـيقي التاســـع في 
دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2022 “عـــن بعـــد”، 
بحضـــور نائـــب المحافظ العميد عيســـى 
الدوسري، وبمشاركة األعضاء من ممثلي 

الجهات الحكومية.
ســـمو  رّحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
الشـــراكة  مؤكـــًدا  باألعضـــاء،  المحافـــظ 
والتنســـيق المســـتمر مع مختلف الجهات 
الحكوميـــة بمـــا يحقـــق تطلعـــات األهالي 
المختلفـــة،  المجـــاالت  فـــي  والمواطنيـــن 
وذلـــك تنفيًذا للتوجيهات الســـديدة لملك 
البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعم ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وخـــالل االجتمـــاع، تابـــع ســـمو محافـــظ 
مشـــروعات  مســـتجدات  الجنوبيـــة، 
فـــي  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
فـــي  والمتمثلـــة  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
إعـــادة إحيـــاء المواقع األثريـــة من خالل 
إنشـــاء متحف في منطقة مدينة عيسى 
عبـــر تحويل أحـــد المنـــازل القديمـــة إلى 
متحـــف يوثـــق المراحـــل التاريخية التي 
شـــهدتها المنطقة، موضًحا سموه حرص 
المحافظة الجنوبية على إبراز مكتسباتها 
التاريخية والوطنية المشـــهودة، مشـــيًدا 
ســـموه بجهـــود هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثار ووزارة اإلســـكان في هذا التعاون 
إلنشـــاء المشـــروع الرائـــد خـــالل الفتـــرة 

المقبلة.
 وأكـــد ســـموه أن المحافظة تزخر باإلرث 
يعكـــس  الـــذي  والحضـــاري  التاريخـــي 
معاني الهويـــة التاريخية والوطنية التي 
تعـــد محل فخـــر واعتـــزاز لجميـــع أهالي 

المحافظة.
وفـــي ســـياق آخـــر، بحث ســـمو المحافظ 
رئيس المجلس التنسيقي، االستعدادات 
القائمـــة فـــي ســـياق االحتفـــال بمناســـبة 
العيد الوطني المجيد للعام 2022، حيث 
دعـــا المجلـــس لتوفيـــر جميـــع اإلمكانات 
لتزييـــن معالـــم الجنوبيـــة لالحتفال بهذه 
المناســـبة الوطنية المجيـــدة في مختلف 
علـــى  والحـــرص  المحافظـــة  مناطـــق 
إخراجهـــا بالشـــكل المتميـــز الـــذي يرتقي 
إلـــى تطلعـــات جميع األهالـــي والمقيمين، 
بلديـــة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  وذلـــك 

المنطقة الجنوبية.
 مـــن جانب آخـــر، أوصى ســـمو المحافظ 
بإقامـــة  التنســـيقي،  المجلـــس  رئيـــس 
الحمـــالت التوعوية بالتنســـيق مع بلدية 
شـــرطة  ومديريـــة  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، وذلـــك ضمـــن أطر 
تعزيز الشـــراكة المجتمعية والتعاون في 
تنفيـــذ سلســـلة مـــن المبـــادرات التوعوية 
واتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة فـــي المرافـــق 
العامـــة، من خـــالل التعريف باإلرشـــادات 
ونشـــر  الســـالمة  باشـــتراطات  المتعلقـــة 
الوعي لـــدى جميع األهالـــي والمواطنين، 

وذلـــك تزامًنـــا مـــع حلول موســـم األمطار 
في الفترة المقبلة.

التنســـيقي، دور  المجلـــس  تابـــع  بعدهـــا، 
مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية في 
تعزيز التعاون والتنســـيق مـــع المحافظة 
الجنوبيـــة مـــن خـــالل تنظيـــم العديد من 
البرامـــج والمبـــادرات المشـــتركة، حيـــث 
أوصى ســـمو محافـــظ الجنوبية باإلعداد 
الالزم للمناســـبات المقبلة والتي تقام في 
مختلـــف مناطـــق المحافظة، األمـــر الذي 
يعكس حـــرص المحافظـــة الجنوبية في 
تلبية احتياجات األهالي والمواطنين في 

الجانب األمني والمجتمعي والخدمي.
كمـــا بّيـــن ســـموه حـــرص المحافظـــة على 
الصحيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  تنظيـــم 
والمجتمعية، التي تتزامن مع المناســـبات 
العالمية، منها المشاركة في اليوم العالمي 

الصحـــة،  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  للســـكر 
بهدف ترســـيخ القيـــم المجتمعية وتعزيز 
المبادرات الصحية النموذجية وفق أعلى 

معايير الجودة، ســـعًيا إلى ترسيخ الوعي 
الصحي بين مختلف أفراد المجتمع األمر 
الذي يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

مـــن جهـــة أخـــرى، اطلـــع ســـمو محافـــظ 
شـــؤون  وزارة  خطـــة  علـــى  الجنوبيـــة 
الشـــباب والرياضة في إقامـــة العديد من 

المرافـــق والمشـــروعات الرياضيـــة التـــي 
تســـعى إلى تنفيذها بمـــا يلبي احتياجات 
األهالي، مثّمًنا ســـموه التعاون والتنســـيق 
الدائم مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لدعمهـــم للمبـــادرات التـــي تهتم بالناشـــئة 
وتنمـــي مواهبهـــم وقدراتهم فـــي الجانب 

الرياضي واالجتماعي.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــاد الحضـــور 
مـــن أعضاء المجلس مـــن ممثلي الجهات 
الحكوميـــة بالـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم به 
خـــالل  المســـتمر  والتواصـــل  المحافظـــة 
المجلس التنســـيقي األمر الذي يؤكد دور 
الشـــراكة المجتمعيـــة والســـعي الحثيـــث 
الســـتمرار التعاون والتنســـيق مع مختلف 
الجهـــات، وذلـــك لتحقيق تطلعـــات ورؤى 

األهالي في مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

إنشاء متحف في مدينة عيسى يوثق المراحل التاريخية للمنطقة
سمو محافظ الجنوبية يوصي بإقامة الحمالت التوعوية تزامنا مع قرب حلول األمطار



أمام “صورة الحياة”.. عدسة “أكتوبر الوردي” تلتقط زوايا التفاؤل واألمل ومعاني “التكاتف”

الهاجري: مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث الهادفة إليجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي

دليلة أرناؤوط: مسؤولية... إنسانية ومجتمعية

سامية حسين: تعاون مثمر بين “^” والجمعية في فعاليــات تشكل أولويــات

فجـــر المنصـــوري:
ال تحرموا أنفسكم من التفاؤل

د. سهيـــر ال سعد:
الكشف المبكر يساهم في تقليل المضاعفات

زينب النشيـــط:
إشراق األمل في نفوس المرضى

أضفى حضور الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة سعادة الدكتورة مريم الهاجري وجمع من المدعوات والمشاركات والمنظمات لوًنا وردًيا أخاًذا مفعًما بالتفاؤل واألمل والتكاتف في فعالية “صورة الحياة” صبيحة يوم أمس )األربعاء( الثاني 
عشــر من شــهر أكتوبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج، بالتعاون والشــراكة بين صحيفة “البالد” وجمعية الكلمة الطيبة ممثلة في إدارة تقدم المرأة، لتحمل أهدافها المتناغمة مع “شهر أكتوبر الوردي” نحو رسائل األمل والتوعية بأهمية الفحص 

المبكر وطرق الوقاية من اإلصابة باألورام من جهة، ونحو مساندة المصابات والمتعافيات من سرطان الثدي، تفعياًل ألهداف هذه المناسبة العالمية. 
وتعددت فقرات الفعالية بين مشــاهد قدمتها الزميالت في صحيفة “البالد” وباقة من المشــاركات التي قدمت فيها استشــاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتورة ســهير السعد، وقدمت فيها كل من المتعافيتين فجر المنصوري وزينب النشيط 

تجربتيهما بما فيهما من عزيمة وإصرار على مواجهة أصعب التحديات لالنتصار على المرض، لتتالقى كل تلك الفقرات في خالصة رسائل معطرة بالحب.

قالت الوكيل المســاعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري: “إن مملكة البحرين تشــارك دول العالم االحتفال بمناسبة شهر التوعية 
بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف االحتفال إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر لتقليل الوفيات، كما أن 

مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث التي تهدف إلى إيجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي”.
وأضافت: “يعتبر سرطان الثدي واحدا من أهم الموضوعات الصحية التي يجب االهتمام بها والتركيز عليها عبر تسخير كل اإلمكانات الالزمة للتشجيع 

على الفحص المبكر الروتيني والدوري؛ إذ يساهم الكشف المبكر عن المرض والسيطرة على المرض وتقليل المضاعفات المستقبلية”.
وتابعــت الهاجري: “إن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة ســخرت العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الداعمة لتكثيف ســبل الوقاية الممكنة إلى 
جانب تعزيز الشــراكة المجتمعية وحفلنا اليوم مثال على ذلك، فنحن اليوم نســعى إلى الحد من انتشار المرض وتداعياته عبر التشجيع على اتباع األنماط 
الصحية التي تســاهم في توفير حياة صحية بعيًدا عن عوامل الخطورة التي قد تســبب المرض مســتقباًل”. وأكدت أن وزارة الصحة تحرص على الحد من 

انتشار المرض ونشر الوعي الالزم عن سبل الوقاية عبر التنظيم الحمالت التثقيفية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر له دور في نجاح العالج.
وشــددت علــى أهمية الدور اإلعالمي في التثقيف، مشــيدة بدور صحيفــة البالد وجمعية الكلمــة الطبية في مواكبة المســتجدات والتطورات العلمية 
خصوًصا ســرطان الثدي باعتبار أن األخير من أكثر األمراض شــيوًعا لدى النســاء مما يبرز أهمية المواصلة على نشر الوعي والتثقيف بااللتزام بالفحوصات 

الدورية مما يساهم في خفض الوفيات.

وبمشــاعر عميقة تجاه كل أحبتها، تحدثت الشيف فجر المنصوري 

بالتعبير عن الحب للجميع، فصورة الحياة تعني أن نأمل ونتمنى الخير 

لكل من حولنا بروح دينية وإنسانية ووطنية. 

وقالت: ”لي من صميم قلبي رسالة قصيرة وهي... كونوا دائًما على 

اتصــال بعطايا رب العالميــن، وكونوا دائًما في حالة من األحاســيس 

المشــرقة المرتبطة بما يمنحنا اهلل جل وعال من نعم، ال تستسلموا ألي 

موقف قد يلزم منكم أن تخســروا ولو لحظة واحدة في يومكم تحرمكم 

من االبتسامة والتفاؤل وتأمل القادم الجميل”.

وتوجهت مدير أول المبيعات والتســويق واالشــتراكات بصحيفة البالد دليلة أرناؤوط بالشكر والعرفان إلى جميع المشــاركات في هذا المحفل، مؤكدًة أن الفعالية تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وهذا الدور 
الحضاري يجسد معاني الخير والسالم والمحبة، ويغرس معاني األسرة الواحدة الداعمة لكل المرضى، والشكر موصول إلى الشركات التي دعمت الحملة التي أطلقتها “البالد” كل من نوغا، بابكو، جيبك، بناغاز، الهالل 

اليف، شركة المعلم، بنفت، درة البحرين، سوليدرتي. 
ولفتت إلى أن الحملة ستســتمر في الســنوات المقبلة؛ ألنها تأتي تواصاًل مع حملة الصحيفة التي أطلقتها في العامين الماضيين بعنوان “أكتوبر الوردي” عبر ملحق أضواء وملحق صحتنا في “البالد” وسلســلة 
لقاءات “اليف انستغرام”، مؤكدة أن شعار الحملة “صورة الحياة” يحمل في مضامينه وأبعاده تأكيد أهمية الفحص المبكر للكشف عن أورام الصدر، وهو ما يعرف بالتصوير اإلشعاعي للصدر )الماموغرام( الدقيق في 
الكشف عن النمو غير الطبيعي ألنسجة الثدي، وفكرة الشعار تربط بين عاداتنا في استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات التصوير  الرقمي في شتى مناحي حياتنا اليومية، فيما يمكن أن يكون الفحص 
بالتصوير اإلشعاعي جزًءا من ذلك النشاط بالنسبة للمرأة ال سيما بعد سن األربعين، للتأكد من سالمتها من أي أورام، وتعيش حياتها بشكل صحي آمن. وأوضحت أن مجموعة من موظفات صحيفة “البالد” يشاركن 

في الحملة بأفكار مبتكرة إليصال رسائل توعية متنوعة بمختلف الوسائط اإللكترونية والورقية، باعتبار أن شهر أكتوبر مناسبة عالمية لتكثيف التوعية وتأكيد أهمية الفحص الطبي للوقاية من اإلصابة.

من جهتها، أرســلت عضو مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة ورئيس إدارة تقدم المرأة ســامية حســين باقات من الزهور للقائمين على الفعالية من المنظمات والمشاركات، مؤكدًة أن اللقاء يعكس في 
جوهــره الــدور الحقيقي لمســاندة المرضى. كما أثنت على التعاون المثمر بين “البالد” والجمعية في الفعاليات التي اعتبرتها من األولويات ال ســيما أن إدارة تقدم المــرأة لديها العديد من األهداف تتصدر 

قائمتها برامج وفعاليات توعية المرأة واألسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تحرص على المشاركة في فعاليات داخل البحرين وخارجها ومن بينها مناسبة “أكتوبر الوردي”؛ للمساهمة في توعية المجتمع سواء عبر المحاضرات أو الدورات أو ورش العمل.
وزادت: ”نحن بصفتنا جمعية في إطار مؤسسات المجتمع المدني، وإدارة متخصصة، البد أن تكون لنا بصمة ومشاركة، فهذا دور مهم نعتز بالمشاركة فيه خصوًصا في تعاوننا المثمر مع صحيفة البالد”.
ولفتت إلى أن من أهم أهداف إدارة تقدم المرأة تلك الموضوعات المتعلقة بالمرأة في عالم التكنولوجيا، والمرأة في ريادة األعمال، وســرد قصص النجاح وبرامج التوعية األســرية، كما أشــارت ألهمية 

استمراريتها في رفع وعي المجتمع.

أكدت استشــاري الجراحة العامة والثدي واألورام الدكتورة ســهير الســعد أن نسبة 
الوفاة بســرطان الثدي عالمًيا بدأت تنخفض تدريجًيا وليس مثل ما كانت في الســابق 

وقد يكون ذلك بسبب االكتشاف المبكر.
وشــددت على أهمية اكتشــاف المرض فــي مرحلة مبكرة إذ إن ذلك يســاهم في 
التقليل من المضاعفات. وقالت: ”ســرطان الثدي أكثر شــيوًعا إال إن التطورات العالجية 
التي نشــهدها أعطتنا الفرصة بــأن يكون هذا المرض تحت الســيطرة. وأضافت:” أكثر 
إصابات سرطان الثدي تسجل بين النساء، إال أنه بحسب اإلحصاءات فإن منطقتنا تسجل 
عــدد حاالت أقل من العديــد من الدول كأميركا وأســتراليا وكندا وحتى نســبة الوفيات 

أيضا، إضافة إلى قلة عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في منطقتنا أيًضا”. 
ولفتت إلى أن نســبة النجاة تعتمد على مرحلة اكتشــاف السرطان، إذ إنه في حال 
اكتشــافه في المرحلة األولى والثانية فإن نســبة الشــفاء تصل إلى أكثر من 90 % وقد 
تصــل إلى %100. وتحــدث في كلمتها عن عوامل الخطورة التي تســاهم في اإلصابة 

كالتقدم في العمر والعامل الوراثي وغيرها من العوامل.

ومن أجل نشر “فكرة وخبرة”، اختارت المتعافية زينب النشيط أن تحذر من “الخوف”، 
فقالــت: ”هنــاك الكثير الكثير مما اســتطيع قوله مــن تجربتي مع المــرض، لربما تنفع 
المجتمع وتوضــح بعض الجوانب، وعلي أن أركز على ثقافــة الخوف ليحل محلها ثقافة 
الفحص، وأقول إن المرأة حينما تبادر للفحص المبكر فســتتمكن من الحصول على العالج 
مبكــًرا أيًضــا ثم تعود إلى حياتها... أســرتها وعملها، خالف اكتشــاف الــورم في وقت 
متأخر، ولهذا كلي أمل في أن ينتقل مضمون ما قلته إلى محتوى المؤثرين في وســائل 

التواصل االجتماعي، سواء في شهر أكتوبر أم سائر شهور العام”.
ووجهــت رســائل 3 إلى الكادر الطبــي الذي يعالــج مرضى األورام، وإلى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وإلى المرضــى وذويهم، وخالصة تلك الرســائل الثالث هي: الشــكر 
والتقدير واالمتنان، وفي الوقت ذاته اســتمرار الدعم والمســاندة وغرس إشراقة األمل في 

نفوس المرضى.
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نظم مجلس التعليم العالي برعاية األمين 
العام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيس 
العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء مجلـــس  مجلـــس 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
خليفـــة، ورشـــة عمل بعنوان “نحـــو المزيد 
بحرينيـــة  عـــال  تعليـــم  مؤسســـات  مـــن 
مصنفة دوليًا” بمشاركة عدد من اإلداريين 
الجامعـــات،  مختلـــف  مـــن  واألكاديمييـــن 
 QS وبحضـــور المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة
لتصنيـــف الجامعات في الشـــرق األوســـط 
وإفريقيا وجنوب آسيا اشيون جيرومي. 
وأكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
أهمية المؤتمر ودوره في دعم مؤسســـات 
عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرة  العالـــي،  التعليـــم 
 QS الجامعـــات المندرجـــة ضمـــن تصنيف
في البحرين ٣ جامعات خالل عام ٢٠٢٣، 
وهو الرقـــم األعلى الذي تحققـــه البحرين 
في عدد الجامعات المندرجة في تصنيف 
QS، الفتـــة إلى دعـــم المجلس الجامعات؛ 
لضمـــان تقدمها فـــي التصنيف الدولي في 

الفترة المقبلة.
وذكـــرت خـــالل كلمـــة ألقتها لـــدى رعايتها 
للمؤتمـــر، أن أهـــداف الورشـــة تتمثـــل في 
تقييـــم قـــدرة مؤسســـات التعليـــم العالي، 
على فهـــم معايير ومؤشـــرات التصنيفات 
الدوليـــة، وذلـــك لمقارنتهـــا باالحتياجـــات 
المتغيـــرة، إلـــى جانـــب تحســـين تصنيـــف 
المحليـــة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
لتتماشـــى مع أفضل الممارسات والمعايير 

الدوليـــة، إضافة إلـــى تطوير نظام التعليم 
العالي في مملكة البحرين بطريقة تساعد 
على جذب شـــريحة كبيرة من الطالب من 
دول مجلس التعـــاون الخليجي خصوصا 

ودول العالم عموما.
لهـــذه  األساســـي  الهـــدف  أن  وأضافـــت، 
الورشـــة هو تحويـــل مملكـــة البحرين في 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد المعظم 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد عيســـى آل 
خليفـــة، وبقيـــادة ودعـــم مـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير حمد بن ســـلمان آل خليفة، 
إلى مركز للتميز في مجال التعليم العالي، 
حيـــث يتـــم االرتقـــاء بجميـــع مؤسســـات 
التعليم العالي المحلية إلى مســـتوى أعلى 
وأفضـــل لتصبـــح أكثـــر تنافســـية أكاديمًيا 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
وأوضحـــت أن ســـبب اهتمـــام الجامعـــات 

لتحســـين تصنيفهـــا العالمـــي هـــو من أجل 
تحســـين هويتها وســـمعتها، الفتـــة إلى أن 
الطالب أصبح يعتمد بشـــكل أساسي على 
تصنيف الجامعات وسمعتها لدى اختياره 
الجامعة، ممـــا يؤثر التصنيف على اختيار 
الطالـــب الـــذي يشـــعر بثقـــة أكبـــر عندمـــا 
يـــدرس في جامعة ذات تصنيف عال، إلى 
جانب األكاديميين والخبـــراء الذين عادة 
مـــا يميلون إلـــى العمل فـــي جامعات ذات 
تصنيف عال لما ســـيضيف لهم من مسيرة 

محنية حافلة بالنجاحات.
التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وقالـــت 
العالـــي، أنها تأمل من خالل ورشـــة العمل 
التي ســـتقام على مدار يوميـــن بالوصول 
إلـــى نتائج إيجابية تســـاهم في تحســـين 
وتطوير مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد 
الحلول للمعوقات التي تحول دون إدراج 
 QS باقـــي الجامعات الـــى تصنيف منظمة

لتصنيف الجامعـــات، وتحقيق مراكز اكثر 
تقدما للجامعـــات المدرجة ضمن تصنيف 
QS، مؤكـــدة دعـــم مجلس لتعليـــم العالي 
التعليـــم  للمؤسســـات  منتســـبيه  بجميـــع 
العالـــي؛ لتحقيق اإلنجازات التي يســـعون 

إليها.
بـــدوره، أشـــاد جيرومـــي بالتطور الســـريع 

لمؤسســـات التعليـــم العالي فـــي البحرين، 
ومواكبـــة الجامعات للتطـــور التكنولوجيا 
المناســـبة  التعليميـــة  البيئـــة  وتوفيـــر 
للطالـــب، وإدماج الطالب قبل تخرجه في 
ســـوق العمـــل، معربـــًا عن شـــكره وتقديره 
النقاشـــية،  الجلســـات  فـــي  الســـتضافته 
لتصنيـــف   QS منظمـــة  رغبـــة  مؤكـــدًا 

الجامعـــات في تحقيق المزيد من التعاون 
بما يخدم الطرفين.

وشـــملت الجلســـات النقاشـــية عـــددا مـــن 
المطروحـــة  واألفـــكار  واآلراء  المبـــادرات 
بين األكاديمين واإلداريين المشاركين من 
مختلف الجامعات فـــي البحرين، معربين 
عن تقديرهـــم وعرفانهم لمبـــادرة مجلس 
التعليـــم العالي في الســـعي لتطوير البيئة 
التعليمية في البحرين، ومساندة المجلس 
لتحقيـــق  العالـــي؛  التعليـــم  لمؤسســـات 
نتائـــج إيجابية تعود بالمنفعـــة للجامعات 

وللبحرين.
يذكـــر أن الجامعـــات التـــي أدرجـــت فـــي 
تصنيـــف منظمة QS لتصنيـــف الجامعات 
فـــي  التطبيقـــة  العلـــوم  جامعـــة  مـــن  كالً 
الجامعـــة  وتليهـــا   ،561-570 التصنيـــف 
وجامعـــة   ،651-700 بتصنيـــف  األهليـــة 

البحرين في التصنيف 801-1000.

المنامة  - مجلس التعليم العالي

نسعى لتحويل البحرين إلى مركز متميز في التعليم العالي
٣ جامعات وطنية ضمن تصنيف QS ... رنا بنت عيسى:

 اختتـــم مهرجـــان الفـــن مـــن أجـــل 
أمـــس  مســـاء  فعالياتـــه  الســـالم 
اإلثنيـــن، بحفل تكريم للمشـــاركين، 
فـــي  المســـؤولين  كبـــار  حضـــره 
البوســـنة مـــن بينهـــم وزيـــر اتحـــاد 
الثقافة والرياضـــة، ونائب محافظ 
محافظـــة ســـراييفو، ونائب رئيس 
بلديـــة نوفا ســـرايفو وآخرين، وقد 
مـــن  الفـــت  حضـــور  الحفـــل  ضـــم 
الفنانيـــن واألكاديميين من الجانب 

البحريني والجانب البوسني.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا وزيـــر الثقافـــة 
والرياضـــة البوســـني ســـامر افديك 
فيهـــا  عّبـــر   ،)Mr.SAMIR AVDIC(
عن سعادته الغامرة بهذا المهرجان 
وأنه يفتح آفاًقا جديدة للمستقبل، 
مؤكًدا أن مثل هذه المبادرات تعّزز 
روح التعاون بين البلدين، وتشـــجع 
األجيال القادمة على االنخراط في 
المجاالت الفنيـــة التي بدورها تعبر 
عن أحالم الشـــعوب بنشـــر الســـالم 
بلـــدان العالـــم،  واألمـــن فـــي كافـــة 
متمّنًيـــا اســـتمرار هـــذا النـــوع مـــن 
المحافـــل والفعاليات التي تســـاهم 
في تنمية الوعي لألجيال القادمة”.

البحرينـــي  الوفـــد  رئيـــس  وعّلـــق   
الفنـــان  المشـــروع  ومؤســـس 
التشـــكيلي عباس الموســـوي قائالً: 
“هـــذه هي الفكرة األساســـية والتي 

تتمحور حول جعل السالم أسلوب 
حيـــاة وتشـــييده في عقول البشـــر، 
الثقافـــات،  لتبـــادل  نافـــذة  وهـــي 
باإلضافـــة إلـــى استســـقاء الخبرات 
المشـــترك  التعلـــم  فرصـــة  وإتاحـــة 
وبنـــاء الثقـــة في تكويـــن عمل فني 

مشترك يناشد باإلنسانية والمحبة، 
ونحـــن هنـــا فـــي ســـراييفو بموقـــع 
مهم ولـــه إطاللـــة مميـــزة، وبالرغم 
مـــن كونـــه يـــوم إجـــازة رســـمية إال 
بالجمهـــور،  ممتلئـــة  الســـاحة  أن 
وقد أثلـــج صدورنـــا التفاعل الكبير 
بيـــن الجمهـــور وفقـــرات المهرجان 
الخـــط  بيـــن  المتنوعـــة  وفعالياتـــه 
والرســـم والنحت والموسيقى وكل 
ألـــوان الفنـــون تـــم تقديمها بشـــكل 
مشترك جنًبا إلى جنب مع الفنانين 

فـــي البوســـنة”. وتابـــع “نحـــن هنـــا 
نـــزرع حب الســـالم، وحـــب األرض 
واألشـــجار، لنبنـــي أطفـــاالً يتبنـــون 
فكـــرة المحافظـــة علـــى األرض من 
األخطـــار وجعلهـــا مـــكان أكثـــر أمًنا 

واستقراًرا لألجيال القادمة”.
وأعلن الموسوي، خالل كلمته التي 
ألقاها في حفل الختام عن تأسيس 
اللجنـــة الدولية لألولمبيـــاد العالمي 
للجـــان الفن من أجل الســـالم وأنها 

ستبصر النور قريًبا.

مهرجان الفن من أجل السالم يختتم فعالياته في سراييفو
تعزيز روح التعاون بين البحرين والبوسنة
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعالم رمـــزان النعيمي بمكتبه أمســـنائب المبعـــوث الخاص 
لرصد ومكافحة معاداة الســـامية بوزارة الخارجية األميركية آرون كياك، الذي يزور 
المملكة حالًيا. وخالل اللقاء، أكد وزير شؤون اإلعالم أن مملكة البحرين بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة تحرص على دعم 
كل الجهـــود الرامية إلى نشـــر نهج الســـالم والتعايش باعتبارها قيًمـــا نبيلة وأهداًفا 
محوريـــة لتحقيـــق التعاون بين الدول والشـــعوب والتأخي اإلنســـاني. مـــن ناحيته، 
أعـــرب نائـــب المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة الســـامية عن تقديره للجهود 

التي تبذلها مملكة البحرين على صعيد ترسيخ مبادئ السالم والتعايش اإلنساني.

وزير اإلعالم: البحرين تدعم كل 
الجهود الرامية إلى نشر السالم

المنامة - وزارة الدخلية

ضاحية السيف- المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريق طارق بن حسن الحسن، 
أمـــس، ســـفير جمهوريـــة كوريا 
لدى مملكـــة البحرين هاي كوان 

تشونغ.
وتم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عدد 

المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن 
مجـــال  فـــي  التعـــاون  بتطويـــر 
السالمة العامة وتعزيز الحماية 
المدنية، باإلضافـــة إلى القضايا 
التي تســـهم في تعزيـــز التعاون 

بين البلدين الصديقين.

عقدت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنسان محاضرة توعوية لموظفي 
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، حول 
الوطنيـــة  المؤسســـة  ومهـــام  دور 
لحقوق اإلنسان في حماية وتعزيز 
حقـــوق اإلنســـان، وذلك عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
لجنـــة  رئيـــس  المحاضـــرة  وقـــّدم 
زيـــارة أماكـــن االحتجـــاز والمرافق 
الحمـــادي،  هللا  مـــال  بالمؤسســـة 
تنـــاول مـــن خاللهـــا اســـتراتيجيتها 
وخطـــة عمـــل المؤسســـة، واإلطـــار 

القانونـــي لعملهـــا، فضـــال عـــن نبذة 
لحقـــوق  الدوليـــة  الشـــرعة  حـــول 
اإلنســـان التي تضم حقوق اإلنسان 
وحرياتـــه األساســـية. وتأتـــي هذه 
الفعالية ضمن اســـتراتيجية وخطة 
واختصاصاتهـــا  المؤسســـة  عمـــل 
ثقافـــة  ونشـــر  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 
حقـــوق اإلنســـان عن طريـــق إقامة 
المحاضـــرات والـــدورات التدريبية 
والتثقيفية لكافة شـــرائح المجتمع 
الصلـــة  ذات  الموضوعـــات  فـــي 

بحقوق اإلنسان.

تطوير التعاون مع كوريا بمجاالت السالمة العامة

محاضرة حقوقية توعوية لموظفي “ألبا”

تطوير قدرات العاملين في الرقابة يعزز مكافحة الفساد
أدلة خليجية استرشادية لحماية المبلغين والشهود والضحايا ... الحسن:

تـــرأس رئيس األمـــن العام الفريق طارق الحســـن، وفد 
وزارة الداخلية، المشـــارك في اجتماع اللجنة الوزارية 
المعنية بمكافحة الفســـاد بـــدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، الـــذي عقد أمس عبـــر تقنية االتصال 
المرئي، بحضور رؤســـاء األجهزة المسؤولة عن حماية 
النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد، فـــي إطـــار مـــا توليه دول 
المجلـــس من جهـــود ومتابعة مســـتمرة لكافة مجاالت 
التنميـــة المســـتدامة، بما يســـهم في تحقيـــق األهداف 
الســـامية، التي يتطلـــع إليها أصحاب الجاللة والســـمو 
قـــادة دول المجلـــس؛ من أجل دعم المســـيرة التنموية 

المباركة.
وفي مستهل كلمته، نقل رئيس األمن العام للمشاركين 
فـــي االجتمـــاع، تحيـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وتمنياته لالجتماع 
بالتوفيق والســـداد، مثمنا الدور التنسيقي والتنظيمي 
لألمانـــة العامة لمجلس التعاون لتحقيق أهداف العمل 

الخليجي المشترك.
وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام، أن العالقـــة التكاملية بين 
التعـــاون  وآليـــات  الوطنيـــة  واإلجـــراءات  الجهـــود 
اإلقليمـــي والدولـــي، مـــن الركائز األساســـية في مجال 
مكافحـــة الفســـاد، حيـــث يســـتند تنفيذ اتفاقيـــة األمم 
المتحدة لمكافحة الفســـاد على وجـــود عالقات وثيقة 
مع الشـــركاء الدوليين وتعزيـــز عمل األجهزة اإلقليمية 
والدوليـــة المختصـــة واكتســـاب المزيـــد مـــن الخبرات 

المهنية وبناء القدرات المؤسسية. 
وقـــال إن تعزيز قـــدرات العاملين فـــي المجال الرقابي 
وتطويـــر أطـــر التعـــاون اإلقليمي والدولـــي، يمثل نقلة 
نوعيـــة لمواجهـــة تحديـــات مكافحـــة الفســـاد، مؤكـــدا 
أهميـــة الجهـــود االســـتثنائية فـــي مجـــال التوعية؛ من 
أجـــل تعزيـــز الشـــفافية والنزاهـــة، معربا عـــن ثقته في 
القـــدرة على تجـــاوز أي عقبات من خـــالل العمل الجاد 
المشترك والنظرة االستراتيجية واالستشرافية؛ لدعم 
وتعزيـــز أطـــر النزاهـــة، وفـــي إطـــار منظومـــة متكاملة 

للحماية من الفساد. 
وأوضـــح رئيس األمـــن العام أن إقـــرار مجموعة األدلة 
االسترشـــادية المعروضـــة فـــي جدول األعمال، ســـواء 
تلـــك المتعلقـــة بحمايـــة المبلغيـــن والشـــهود والخبراء 
والضحايا، أو المساعدة القانونية المتبادلة، أو توظيف 
التقنيـــة، أو تلقـــي البالغات والشـــكاوى وغيرها، يمثل 
خطـــوة أساســـية فـــي مجـــال توحيـــد المفاهيـــم، وفي 
الوقـــت ذاتـــه تعزيـــز اإلجـــراءات وكفاءتها، بمـــا يدعم 
جهـــود الـــدول األعضاء في تعزيـــز النزاهـــة ومكافحة 

الفساد. 
وأعـــرب رئيـــس األمن العام عن شـــكره للجنـــة الوكالء 

أو المســـاعدين ودورها في اإلعـــداد لالجتماع، وتعزيز 
قدرات اللجنة الوزارية، مثمنا جهود المختصين باللجنة 
في دراســـة ومراجعة مشاريع األدلة االسترشادية في 
إطار العمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفســـاد وفق 
أفضـــل الممارســـات اإلقليميـــة والدوليـــة، األمـــر الـــذي 
يســـهم في نجاح المساعي الهادفة إلى تفعيل التعاون 

والتكامل وتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك.
وقد بحثـــت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفســـاد 

بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، عددا 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة على جـــدول األعمال، من 
بينهـــا نظـــام حماية المال العام لـــدول مجلس التعاون، 
األدلـــة االسترشـــادية المقدمـــة مـــن هيئـــات وأجهـــزة 
مكافحة الفســـاد، آلية عمل لمراجعة مشـــاريع األنظمة 
أو األدلة االسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين 
باألجهـــزة المســـؤولة عـــن حمايـــة النزاهـــة ومكافحـــة 
الفساد، الئحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال 
حمايـــة النزاهـــة ومكافحة الفســـاد، دليل اســـتراتيجي 
للتنســـيق والتعـــاون بيـــن الهيئـــات واألجهـــزة واللجان 
الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات 
منـــع ومكافحـــة الفســـاد، تفعيل آليـــات تنفيـــذ المبادئ 
االسترشـــادية؛ لتبادل الخبـــرات والتجارب بين هيئات 

وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس.
وضـــم وفـــد وزارة الداخليـــة، مدير عـــام اإلدارة العامة 
الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي وااللكترونـــي  لمكافحـــة 

العميد بسام المعراج وعددا من الضباط.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

رفـــع محافـــظ محافظـــة المحـــرق ســـلمان بـــن عيســـى بن 
هندي المناعي الشـــكر والتقدير إلى وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى التطـــور 
الـــذي تشـــهده إدارات وأقســـام الـــوزارة لخدمـــة الوطـــن 
والمواطنين، مشيرًا خالل ترؤسه الجتماع اللجنة األمنية 
بحضور نائب المحافظ العميد عبدهللا بن خليفة الجيران 
إلى أهمية الشـــراكة المجتمعيـــة ودور األهالي والمقيمين 

في البالغات وتقديم المقترحات والتواصل الدائم.
وتمت مناقشة أبرز القضايا األمنية في محافظة المحرق 

كاالزدحامـــات المروريـــة وأهمية الشـــراكة المجتمعية مع 
الجهـــات التنظيمية لتالفيها، والجهـــود المبذولة لمكافحة 

ظاهرة التسول.
كما تمت اإلشـــادة ببرنامج “معًا” والذي ساهم بشكل كبير 

في تعافي العديد من حاالت إدمان المخدرات.
واختتمـــت اللجنـــة االجتمـــاع بتوجيـــه الشـــكر والتقديـــر 
لـــإدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي علـــى تقديمها الـــدورات 
الميدانيـــة لألهالي وتدريب العامليـــن بالمناطق الصناعية 

لتالفي الحوادث.

اللجنة األمنية تناقش االزدحامات وظاهرة التسول... بن هندي:

“معًا” ساهم في عالج العديد من حاالت اإلدمان

تكثيف الدوريات لتالفي وقوع التجاوزات ضد مقرات المترشحين
األمن اإللكتروني: نتابع ما ينشر وإجراءات ضد المخالفين ... شرطة الشمالية:

تـــرأس محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور االجتمـــاع 
الســـابع والثالثين للجنـــة األمنيـــة بالمحافظة، بحضور  
نائب المحافظ العميد خالد الدوســـري وممثلي الجهات 

واإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد المحافظ أهميـــة التعاون 
والتنســـيق مع هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني، وإدارة 
الجرائم اإللكترونية ومديرية شـــرطة الشمالية وبلدية 
الشـــمالية؛ للحـــد من المخالفـــات االنتخابيـــة والترويج 
االنتخابـــي  لالســـتحقاق  االنتخابـــات  فـــي  للمشـــاركة 
القادم، باإلضافة إلـــى تعاون الجهات المعنية في رصد 

المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
المحافظة الشـــمالية العميد عادل المهـــزع أن المديرية 
ســـتقوم بتكثيـــف الدوريات وزيـــارة مقار المرشـــحين؛ 
لتالفـــي وقـــوع التجـــاوزات أو حـــدوث أي مخالفـــات، 
وتقديـــم الدعـــم للجهـــات المعنيـــة إلزالـــة المخالفـــات 

اإلعالنية. 

وخـــالل االجتمـــاع، أكد ممثـــل هيئة اإلفتاء والتشـــريع 
االســـتعداد للتعـــاون فـــي عـــرض النشـــرات والرســـائل 
التوعويـــة اإلعالميـــة للترويـــج للمشـــاركة، بحيث يتم 
التعـــاون مـــع جميـــع الجهـــات والشـــركاء فـــي اللجنـــة 
األمنية؛ لنشـــر التوعية بأهمية المشاركة الشعبية كحق 

دستوري إلنجاح العملية الديمقراطية.
مـــن جهتـــه، أكـــد ممثـــل اإلدارة العامـــة للفســـاد واألمن 
االقتصـــادي واإللكترونـــي أن اإلدارة تقـــوم بمتابعـــة ما 
يتم نشره واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال رصد أي 

مخالفة واتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة حيالها.

المنامة - وزارة الداخلية

عقد مجلـــس إدارة جمعية حســـن 
)الســـعودية  الخيريـــة  الجـــوار 
البحرينيـــة( برئاســـة نائـــب رئيـــس 
حمـــد  بـــن  خالـــد  اإلدارة  مجلـــس 
اليحيـــى االجتمـــاع الثانـــي للعـــام 

2022 بحضور عدد من األعضاء.
عضـــو  أوضـــح  البدايـــة  وفـــي 
اللجنـــة  رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
الصحافـــي  بالجمعيـــة  اإلعالميـــة 
المجلـــس  أن  الياقـــوت  جمـــال 
اســـتهل اجتماعه بمناقشـــة جدول 
األعمال وســـط عدد من المشـــاريع 
وتنفذهـــا  نفذتهـــا  التـــي  الخيريـــة 
الجمعيـــة، واإلطـــالع على الرســـم 
البياني األسري للوارد والمنصرف، 
وبيان األســـر الموجودة بالجمعية، 

الـــوارد  بيـــان  علـــى  اإلطـــالع  ثـــم 
والمنصرف للجمعية.

 وأشار الياقوت إلى أن نائب رئيس 
مجلـــس اإلدارة خالد اليحيى قدم 
الشكر واالمتنان نيابًة عن مجلس 
اإلدارة إلـــي المحســـنين لتبرعهـــم 

ودعمهم المستمر للجمعية.
 ونـــوه الياقـــوت إلـــى أن الجمعيـــة 
اإلدارة  مجلـــس  خـــالل  ومـــن 
فـــي  الخيريـــة  بواجباتهـــا  تقـــوم 
مملكـــة البحرين لتحقيـــق أهدافها 
إيصـــال  فـــي  النبيلـــة  ورســـالتها 
لألســـر  والمســـاعدات  الخدمـــات 
المقيمـــة  المحتاجـــة  الســـعودية 
إقامـــة دائمـــة في مملكـــة البحرين 
أحوالهـــم  ومتابعـــة  ورعايتهـــا 
والســـعي لتلبيـــة احتياجاتهم بمن 
فيهم المواطنات البحرينيات ممن 
ســـبق لهن الـــزواج مـــن المواطنين 
الســـعوديين واألرامل والمطلقات، 
كما تقوم الجمعيـــة برعاية األيتام 
عليهـــم  تنطبـــق  ممـــن  وغيرهـــم 

المساعدات وصرف اإلعانات.

الياقوت: الجمعية تؤدي واجباتها الخيرية في البحرين لتحقيق أهدافها النبيلة

“الخيرية السعودية البحرينية” تناقش مشاريع مساعدة المحتاجين

جمال الياقوت



local@albiladpress.com الخميس 13 أكتوبر 2022 - 17 ربيع األول 1444 - العدد 085112

أوزارهـــا،  الطعـــون  حـــرب  وضعـــت 
نتائجهـــا  عنـــه  ستســـفر  مـــا  بانتظـــار 
النهائيـــة خـــال األيام المقبلة، وســـط 
أرقام قياسية سجلها عدد المتقدمين 
البرلمانيـــة  لانتخابـــات  للترشـــح 
والبلديـــة المقبلـــة بواقـــع 561 طلـــب 

ترشح.
أعـــداد  ارتفـــاع  يســـاهم  أن  ويرجـــح 
المترشـــحين البرلمانييـــن علـــى وجـــه 
عـــدد  تدويـــر  إلـــى جانـــب  التحديـــد، 
مـــن النـــواب الحالييـــن والمترشـــحين 
عناويـــن ســـكنهم، فضـــاً عـــن نتائـــج 

وأغلبيـــة  االنتخابيـــة،  الطعـــون 
المســـتقلين، ومغـــادرة بعـــض النـــواب 
االنتخابـــي،  المشـــهد  “الحاســـمين” 
فـــي توســـيع الدوائـــر الرماديـــة )غيـــر 
جـــوالت  معـــدل  ورفـــع  المحســـومة( 
اإلعـــادة المحتملة، التي بلغ مجموعها 

31 دائرة خال انتخابات 2018.
وتصـــدرت المحافظـــة الجنوبية عدد 
الدوائر المحســـومة خال االنتخابات 

الماضية، وذلك في الثالثة والخامسة 
والثامنة والعاشرة، وتساوت المحرق 
لـــكل  دائرتيـــن  بواقـــع  والشـــمالية 
وسادســـة  رابعـــة  شـــملت  محافظـــة، 
المحرق، وثانية وسادســـة الشـــمالية، 
فيما شـــهدت 9 دوائر بالعاصمة جولة 
إعـــادة مـــا عـــدا أولـــى العاصمـــة التي 
حسمها النائب عادل العسومي بمعدل 

75.21 % من أصوات الدائرة.

هيمنة المستقلين ومغادرة “الحاسمين” ترفع احتماالت جوالت اإلعادة
31 دائرة خاضت جولة ثانية برلمانياً بانتخابات 2018

“الحاسمان” الدوسري والبوعينين وجها لوجه بعاشرة الجنوبيةفوزية زينل وعيسى الكوهجي خارج المشهد االنتخابي

جانب من عملية االقتراع بأحد المراكز العامة )أرشيفية(

سيدعلي المحافظة
كاظـم يعـود لمواجهـة القطـري وارتفـاع 

أعداد مترشحي ثانية الشمالية للضعف

تشكيلة جديدة 
من المترشحين 

في مواجهة 
عبدالنبي سلمان

طعن ضد 
العسومي 

ومستقبل الدائرة 
بيد “القضاء”

مقعد األصالة 
المحسوم “يتأرجح”

عشيريان بالدير 
وسماهيج

وأســـفرت جولـــة الطعون عـــن تقديم الغريـــم التقليدي 
المترشـــح مـــراد علـــي مراد طعنـــًا ضد منافســـه النائب 
عـــادل العســـومي عـــن أولـــى العاصمـــة، فـــي محاولـــة 
لاســـتفادة من هذه األداة إلســـقاط خصمه الذي تغلب 
عليه بفارق شاســـع خـــال االنتخابات الســـابقة، فضا 
عـــن دخـــول مترشـــح جديد علـــى خط المنافســـة وهو 

محمد جناحي.
ويواجه النائب محمد السيســـي البوعينين الذي حسم 
ثامنـــة الجنوبيـــة خـــال االنتخابـــات الماضيـــة بمعدل 
63.26 % من أصوات الدائرة بواقع 3984 صوتا، طعنًا 
من زميلـــه بالمجلس النيابي وخصمـــه في االنتخابات 
الجارية النائب عيسى الدوسري، الذي حصد هو اآلخر 
83.31 % مـــن أصـــوات عاشـــرة الجنوبيـــة بواقع 539 

صوتًا.

وتفتـــح مغـــادرة رئيســـة مجلس النـــواب فوزيـــة زينل 
الســـباق االنتخابـــي، بعد حســـمها الدائـــرة بواقع 4570 
صوتـــًا مـــا يعادل 53.47 % من أصـــوات الدائرة، تفتح 
باب المنافسة الشديدة على الدائرة التي يتنافس على 
مقعدهـــا 5 مرشـــحين، بينهـــم بلديان ســـابقان، وعضو 

مجلس نواب سابق. 
وحيـــث يعاود النائب عن كتلة األصالة أحمد األنصاري 
ترشحه في ثالثة الجنوبية، بعد حسمه الدائرة بمعدل 
54.9 % فـــي انتخابـــات 2018، يبـــدو أن مهمة حســـم 
الدائـــرة ســـتكون صعبـــة في ظـــل وجود 9 منافســـين، 
مـــن جمعيتيـــن سياســـيتين وهمـــا  بينهـــم منافســـون 
عبـــدهللا بوغمـــار أمين عـــام جمعية الصف اإلســـامية، 
والمرشـــح الوحيد عن جمعية تجمـــع الوحدة الوطنية 

محمد الرفاعي.

وأما المحافظة الشـــمالية، فيخوض منافســـات ثانية 
الشـــمالية التـــي حســـمتها النائب فاطمـــة القطري من 
بيـــن 3 مترشـــحين فـــي 2018 بواقـــع 51.58 % مـــن 
إجمالـــي أصوات الدائرة، 7 مترشـــحين بينهم النائب 
الســـابق جال كاظـــم الذي غادر االنتخابات الســـابقة 

بعد طعن القطري في حقه بسبب عنوان سكنه.

وفي سادســـة الشمالية يعود النائب عبدالنبي سلمان 
الذي حســـم الدائرة من بين 8 مترشحين في الجولة 
األولـــى فـــي االنتخابـــات الماضيـــة، يعود لمنافســـة 8 
مترشـــحين 7 منهـــم جـــدد، حيث حصد مـــن إجمالي 
أصـــوات الدائرة البالغ عددها 4737 صوتًا عدد 2662 

صوتًا بواقع 56.2 %.

وأمـــا محافظـــة المحرق، فيرجـــح أن تضع مغـــادرة النائب 
عيســـى الكوهجـــي المشـــهد االنتخابي، والـــذي تصدر فيه 
خامسة ورابعة المحرق لثاث دورات متتالية، الدائرة أمام 
احتمالية دخولها على خط جوالت اإلعادة، حيث يتنافس 

على مقعد الدائرة البرلماني 6 مترشحين مستقلين جدد.
ويمكـــن أن يســـاهم انقســـام أصـــوات عائلـــة العشـــيري في 
سادســـة المحـــرق بيـــن النائـــب هشـــام العشـــيري وإســـراء 
العشيري، إلى جانب أصوات المترشحة منى الحايكي، في 
إدخال الدائرة ضمن الدوائر الرمادية، بعد أن حسم النائب 

هشام العشيري الدائرة في االنتخابات السابقة من الجولة 
األولى بعدد 1556 صوتًا ما يعادل %59.12 من األصوات 

من بين 5 مترشحين.
من بين 9 مترشـــحين حســـموا دوائرهم في الجولة األولى 
مـــن االنتخابـــات الماضيـــة، يعـــود 4 نـــواب منهـــم للســـباق 
االنتخابـــي مـــن جديـــد، ولكـــن مـــع قواعـــد لعبـــة جديـــدة، 
وظروف مختلفة، ودخول منافســـين جدد، ما يفتح الباب 
أمـــام احتمـــال تقلـــص دائرة الحســـم في الدوائـــر، وارتفاع 

منسوب دوائر جوالت اإلعادة.

جولة الطعون

المحافظة الشمالية

محافظة المحرق

النفيعي ينجح في شطب آل سنان من المحرق

أسرار: النائب العشيري ليس من أقارب الدرجة األولى

عمال مطعم يسكنون في جزء من بيت الرئيس السابق لبلدي المحرق

تشابه األلقاب بدائرة الدير.. و“تشتت األصوات” وارد

نجح النائب ابراهيم النفيعي في 
شـــطب ترشـــح منافســـه الرئيس 
الســـابق لمجلس المحـــرق البلدي 

محمد آل سنان.
اللجنـــة  قـــرار  صـــدور  وقبـــل 
المترشـــح  أوضـــح  االشـــرافية، 
الثانيـــة  الدائـــرة  عـــن  النيابـــي 
آل  محمـــد  المحـــرق،  بمحافظـــة 
المســـكن  أن  “البـــاد”  لـــــ  ســـنان 
الموجـــود بمجمـــع 203 بالدائـــرة 
الثانيـــة يتردد عليه و”يبيت” فيه 

فيـــه  األهالـــي  ويســـتقبل  كذلـــك 
بجانـــب تردده علـــى عقاره اآلخر 

بالدائرة األولى بالمحافظة ذاتها.
وأردف آل ســـنان أنه نظرًا لحجم 

مســـكنه األول الموجـــود بالدائرة 
وتحديـــدًا   بهـــا  يترشـــح  التـــي 
بمجمـــع 203 خصص جـــزًءا منه 

لعمالة.
وفي سؤال “الباد” عما إذا كانت 
هـــذه العمالـــة تعمـــل فـــي مـــكان 
معيـــن أم ال، أجـــاب” أعتقـــد أنهم 

يعملون في مطعم”.
واختتم “أعتقد أن الشكوى التي 
تقدم بها النائب إبراهيم النفيعي 
المغزى منها تشتيت األصوات”.  

وظفـــر النائـــب النفيعـــي بالمقعـــد 
النيابي بـ 2932 صوتًا. 

أوضحت المترشـــحة النيابيـــة عن الدائرة 
والتـــي  المحـــرق  بمحافظـــة  السادســـة 
تضـــم الديـــر وســـماهيج أســـرار العشـــيري 
خـــال حديثهـــا لــــــ “الباد” أنها ســـتخوض 
االنتخابـــات النيابيـــة وللمـــرة االولـــى عن 
المجتمـــع  خدمـــة  بغيـــة  الدائـــرة؛  مقعـــد 

والوطن.
وفـــي ســـؤال “الباد” عـــن صلتهـــا بالنائب 

هشام العشيري الذي جدد رغبته بالترشح 
المقبلـــة،  لانتخابـــات  المقعـــد  ذات  عـــن 
أجابـــت: هـــو مـــن األهـــل، ولكـــن ليس من 
أقـــارب الدرجـــة األولـــى. وتابعت” الشـــك 
يبقـــى  ولكـــن  ستتشـــتت،  األصـــوات  أن 
اختيار الناخبين لألكفأ وصندوق االقتراع 
الفيصل الحق”. وأشارت إلى أن  برنامجها 
االنتخابي يحتوي على ملفات عدة إال أن 
الملفـــات المعيشـــية هـــي األبـــرز، مختتمًة 

“أتمنى التوفيق للجميع”.

إبراهيم النفيعي محمد آل سنان 

منال الشيخ

منال الشيخ

الدائـــرة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح  أوضـــح 
الخامســـة بمحافظة المحرق )قالي، جزر 
أمـــواج وديـــار المحـــرق( ثائر علـــي ربيعة 
لـــــ “البـــاد” أن حـــل شـــكاوى ومشـــكات 
بجانـــب  أهدافـــه  أبـــرز  مـــن  المواطنيـــن 
البلديـــة  الخدمـــات  وتســـهيل  تحســـين 
وحلحلـــة ملـــف الزوايـــا، وتطويـــر الطرق 

والبنيـــة التحتية وتزيين الشـــوارع وزيادة المســـاحات الخضراء. يذكر أنه 
حاصل على شـــهاد الماجســـتير من بريطانيا ويمتلك رصيد خبرة دام لــ 24 
عامـــًا في القطاع المصرفي بجانب خبرته لمدة عامين في “البلديات” وهو 

ابن عضو المجلس الوطني بالسبعينات علي ربيعة.

أوضح المترشـــح النيابي محمد الحايكي 
لـــــ “البـــاد” أنـــه ســـبق وأن ترشـــح بثالثـــة 
وكربابـــاد(  الديـــه  )الســـنابس،  العاصمـــة 
بانتخابـــات 2018 إال أنـــه انتقـــل مؤخـــرًا 
لمحافظة المحرق وأبدى رغبته بالترشح 

عن رابعة المحرق )الحالة(.
وأشـــار إلى أنـــه توجـــه للجنة اإلشـــرافية 
بمحافظـــة المحـــرق لتقديم انســـحابه من 

الترشـــح، وقـــد اســـتلم “مســـج” بذلـــك. وأرجع انســـحابه إلى ظـــروف عمله 
كونـــه محاميا ورجـــل أعمال ومالك مكتـــب استشـــارات قانونية وعدد من 
الشـــركات، وتفاجـــأ باســـتقالة عدد مـــن موظفيـــه بشـــركتين يملكهما جراء 

خاف دار بينهم ومديرهما المباشر.
وأعرب عن اعتقاده بأن خلًا تقنيا وراء تداول صورته باســـم شـــخص آخر 

من عائلة العرادي مؤكًدا انتماءه الفعلي لعائلة الحايكي.

ثائر ابن البرلماني السبعيني ربيعة

خالفات لموظفين بشركتين للحايكي

ثائر ربيعة

محمد الحايكي

منال الشيخ

منال الشيخ

هشام العشيري أسرار العشيري



أوضـــح المترشـــح البلـــدي عـــن الدائرة 
األولـــى بمحافظة المحـــرق عبدالمنعم 
المســـيفر لدى زيارته المركز اإلشـــرافي 
فـــي  التأخـــر  أن  المحـــرق  بمحافظـــة 
دفـــع المخالفـــات المروريـــة منعـــه مـــن 
إدراج اســـمه في كشـــوف المترشحين 
ولذلك تقـــدم إلى اللجنـــة بطلب إعادة 
إدراج اســـمه كونـــه أتـــم ســـداده جميع 

مستحقات اإلدارة العامة المرور. أشار إلى أن وفي حال تمت الموافقة 
على إدراج اســـمه ســـيخوض غمار االنتخابات البلدية المقبلة بالدائرة 
وسط 8 مترشـــحين للمجلس البلدي. وفيما يتعلق باللجنة اإلشرافية، 
فســـتقوم بدراســـة الطلب والرد عليه برســـالة نصية “مســـج” في حال 
تمت إضافته إلى قائمة المترشـــحين المتاحة عبـــر الموقع اإللكتروني 

لالنتخابات.

تأخر في سداد مخالفات المرور فلم يدرج بالكشوف

العثمــان والعـوضــي وسيناريــو الطعــون
طلبا طعن بـ “إشرافية المحرق”

أغلقت لجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء بمحافظة المحرق “مدرسة الهداية 
الخليفية الثانوية للبنين” بابها أمس بعد استقبالها الطعون بدًءا من االثنين.

وتردد على اللجنة كل من لبنى الحسن، 
المقـــر  إقامـــة  عـــن  االستفســـار  بغيـــة 
االنتخابي في منطقتها، أمين عبدالقادر 
لمراجعـــة مـــا يتعلـــق باإلعالنـــات، وليـــد 
مســـتندات  عـــن  لالستفســـار  المناعـــي 
قبـــول الترشـــح، محمود الغانـــم لوجود 
مشـــكلة بالصـــورة، عبدالمنعم المســـيفر 
لطلـــب إدراج اســـم، صالح الســـادة بغية 
طلب إدراج اسم مرشح، محمد العثمان 
للطعـــن علـــى منافســـه هشـــام العوضي، 

هشـــام العوضي لالستفســـار عن الطعن 
ضـــده إضافـــة إلـــى رده علـــى العثمـــان 
بتقديـــم طعن وأخيرا عيســـى الموســـى 

لطلب تغيير صورة.
بـــدوره، أشـــار رئيـــس لجنـــة اإلشـــراف 
بمحافظـــة  واالنتخـــاب  االســـتفتاء 
المحرق المستشـــار علي الشويخ لتلقي 
للمجلـــس  مترشـــح  اســـم  إدراج  طلـــب 
البلدي وطلبي طعن من مترشحين ضد 

بعضهما البعض.

وأشـــار الشـــويخ إلى أن تم البت بطلب 
إدراج اســـم مترشـــح للمجلـــس البلـــدي 
عبر الموافقة عليه فيما تم رفض إدراج 

اســـم مترشـــح للمجلس النيابي بجانب 
البت بالقبول في اعتراض مترشح ضد 

آخر.
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تتصــدر الوجــوه الشــبابية لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة وبنســبة ال تقل عن 70 
%، في الوقت الذي تحمل به هذه المشاركة الكثيفة الثقل الكبير الذي يمثلونه، 
ســواء كمرشــحين أو كناخبين، وأثرهم المباشــر في قلب موازين االنتخاب عند 

صناديق االقتراع بلحظة الحسم.

ويبلـــغ عـــدد المترشـــحين لالنتخابـــات 
مرشـــحا،   561 والبلديـــة  النيابيـــة 
غالبيتهم دون الخمســـين مـــن العمر، ما 
يعطي مؤشرا إلمكان أن يكون الرئيس 
الرابـــع للبرلمـــان البحريني مـــن الوجوه 

الشابة.
رابعـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح  وقـــال 

إن  العمـــران  ناصـــر  عبـــاس  الشـــمالية 
تغذيـــة المجلس النيابي المقبل بالدماء 
الشابة، من حملة الكفاءات والمؤهالت 
العلميـــة والثقافيـــة، من شـــأنه أن يفعل 
عمله، ويوجد النـــور للكثير من الملفات 
األساسية التي تهم المواطن البحريني، 

وتعتبر أولوية له.
لــــ  بتصريحـــه  العمـــران  وأضـــاف 
”البـــالد” أن التغييـــر هـــو ســـمة التطور، 

واالســـتدامة، والعبـــور إلى المســـتقبل، 
وأن المراهنـــة علـــى الوجـــوه الشـــبابية 

المترشـــحة باالنتخابات، سواء للنيابي 
أو للبلدي، ســـيترك األثـــر اإليجابي على 
حيـــاة النـــاس، وســـيقدم الخدمـــة التي 
يأملونها في مجاالت التشريع والرقابة 
العمليتيـــن  وســـيفعل  والخدمـــات، 
السياســـية واالقتصادية بالشـــكل الذي 

يرتضيه المواطن الكريم.
مـــن جهتهـــا، قالـــت المترشـــحة النيابية 
عـــن خامســـة الشـــمالية نـــور الحايكـــي 
إن “المشـــاركة البرلمانيـــة لفئة الشـــباب 
كشـــباب  فدورنـــا  ضروريـــة،  أصبحـــت 
مثقف وواٍع هو بذل الجهود والمشاركة 

لبناء مستقبل أفضل للبحرين”.

وتابعـــت “إن مشـــاركتنا هـــذه تنعكـــس 
الديمقراطيـــة  اســـتدامه  علـــى  إيجابـــا 
وتأكيـــد أهميـــة بـــذل الجهـــود إليصـــال 
قضايا الشـــعب تحت قبـــة البرلمان. كما 
أنه أحد حقوقنا في المجال السياســـي 

واالنتخابي”.
وأردفـــت “نحـــن بحاجة لالنخـــراط في 
وصياغـــة  لتطويـــر  البرلمانـــي  العمـــل 
التحديـــات  بهـــا  نواجـــه  سياســـات 
االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية 
بجميـــع أنواعها. فالشـــباب قادر بعطائة 
أن يشـــكل عنصـــرا حيويـــا فـــي إحداث 

التأثير والتغيير واإلصالح”.

قبلت إشرافية العاصمة طلب االعتراض 
المقدم من المترشـــح عن أولى العاصمة 
عـــادل  النائـــب  ضـــد  مـــراد  علـــي  مـــراد 
العســـومي، ليصبح األخير خارج السباق 
4 دورات  فـــي  بعـــد تفوقـــه  االنتخابـــي 
برلمانية متتالية ممثالُ عن الدائرة وذلك 

في أولى مفاجآت 2022.
وفـــي تصريـــح لـ “البـــالد” قال المترشـــح 
مـــراد علي مـــراد إنه تقـــدم بطلبه للطعن 
ضد منافسه النائب عادل العسومي، بعد 
مراقبـــة مكثفة أجراها بشـــأن مقر إقامة 
العسومي خالل الفترة الماضية، قبل أن 
يقدم علـــى طلب االعتراض حتى يكون 

كل شيء موثقا باألدلة والبراهين.
التـــي  الفصـــل  آليـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
تجريها اللجان اإلشـــرافية بشأن طلبات 
االعتراض تتم من خالل االســـتعالم عن 
المطعون ضده بواسطة جهات حكومية 
عـــدة ذات العالقـــة ومـــن أبرزهـــا دائـــرة 
التحريـــات التابـــع لهـــا المطعـــون ضـــده 
فـــي مقر إقامتـــه للتأكد مـــن كونه مقيم 

فعليـــا من عدمه، إلى جانب االستفســـار 
مـــن الجهاز المركزي لإلحصاء فضالً عن 
خطوات عدة أخرى تســـتعين بها اللجان 

اإلشرافية قبل البت المقدم أمامها.
العاصمـــة  إشـــرافية  إلـــى  حضـــر  وقـــد 
النائـــب الســـابق علـــي شـــمطوط للتقدم 
بطلب إدراج اعتراضـــا على قرار اللجنة 
بعـــدم قبـــول أوراق ترشـــحه، مؤكدا أنه 
فـــي حال رفـــض طلب إدراجه ســـيتخذ 
اإلجـــراءات القانونية كافـــة المعمول بها 

في هذا الشأن وهي اللجوء إلى محكمة 
االســـتئناف والطعـــن أمامهـــا للفصل في 

أحقيته في الترشح من عدمه.
إلـــى ذلك أعلن رئيس اللجنة اإلشـــرافية 
نايـــف  المستشـــار  العاصمـــة  بمحافظـــة 
يوســـف محمـــود أن اللجنـــة تلقـــت فـــي 
يومها األخير لتقديم الطعون االنتخابية 
طلـــب إدراج وحيـــد اعتراضـــا قـــدم من 
ترشـــحه  أوراق  رفـــض  علـــى  مترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة، ليصبـــح إجمالـــي 

ما قـــدم خالل األيام الثالثـــة الماضية 9 
طلبـــات إدراج، فيمـــا تقدم خـــالل اليوم 
األخير لفتح باب الطعون 8 مترشـــحين 
ضـــد  االعتراضـــات  مـــن  بمجموعـــة 
منافســـيهم بداوئرهـــم االنتخابية حيث 
تعمـــل اللجنة على فحصهـــم للبت فيهم 

خالل الساعات المقبلة. 
يحـــق  أنـــه  اللجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
للمســـتبعدين مـــن الترشـــح الطعـــن على 
اللجنة اإلشرافية خالل موعد ال يتجاوز 

3 أيـــام من تاريخ صـــدوره أمام محكمة 
االســـتئناف العليـــا المدنية علـــى أن يتم 
الفصل فـــي هذا الطعن خالل 7 أيام من 
تاريـــخ إقامة الدعوى بحكـــم نهائي غير 

قابل للطعن.
وشـــهدت اللجنـــة فـــي ســـاعاتها األولـــى 
مـــن مســـاء أمـــس تقـــدم المرشـــح عالء 
آل نـــوح عـــن ثانيـــة العاصمـــة باعتراض 
ضد المرشـــح أحمد قراطـــة، بينما تقدم 
بخمســـة  رجـــب  بـــن  حســـين  المرشـــح 

اعتراضـــات من بينهـــم أحمد قراطة و 4 
منافســـين آخرين، وتقدمت المترشـــحة 
عن ثانية العاصمة ســـعاد مبارك بطلبات 
تقـــدم  كمـــا  منافســـيها،  ضـــد  اعتـــراض 
المرشـــح عن نفس الدائـــرة محمد هزاع 
بطلبـــات اعتراضـــات ضـــد المترشـــحين 
وتقـــدم  الدائـــرة،  نفـــس  مـــن  اآلخريـــن 
قراطـــة بطلبين اعتراض ضـــد بن رجب 

وآل نوح. 
بـــاب  فتـــح  مـــن  األخيـــر  اليـــوم  وشـــهد 
الطعون معركة حامية من المترشـــحين 
لالعتراض على منافســـين في دوائرهم 
االنتخابية، حيث حصدت ثانية العاصمة 
النســـبة األكبـــر فـــي عـــدد االعتراضـــات 
من خـــالل تقـــدم 5 مترشـــحين بطلبات 
االعتراض ضد منافســـيهم من أصل 11 

مترشح.
ومـــن أبـــرز المالحظـــات تصحيح صورة 
المترشـــح عن ثالثة العاصمة في شاشة 
صـــور المترشـــحين، حيـــث حـــدث خطأ 
أمـــس األول لوضع صورة مترشـــح آخر 

انسحب من المعترك االنتخابي.

أغلقت أمس في تمام الساعة 9 مساء رئيسة إشرافية الجنوبية في مدرسة المستقبل في المحافظة 
القاضــي فاطمــة حبيــل بــاب االعتراض أمام المترشــحين، وكانت الحصيلة النهائية بحســب ما جاء 

على لسان القاضي حبيل أن هناك 11 اعتراضا للنيابي بينما كانت حصيلة البلدي 7 اعتراضات.

وأوضحـــت رئيســـة اللجنـــة القاضـــي حبيـــل أن 
هناك 6 اعتراضات من مترشـــح على آخر رفض 
4 منها وبقي 2 قيد االنتظار، بينما كان كان هناك 
4 طلبات إدراج رفض 3 وتم قبول طلب واحد، 

بينما هناك تنازل لمرشح بلدي قيد االنتظار.
وأشارت حبيل بشأن حصيلة يوم أمس إلى أنه 

كان هنـــاك 4 اعتراضات للنيابـــي وتوزعت على 
طلـــب إدراج واحـــد وطلبـــي اعتـــراض وتنـــازل 
المرشـــح البلدي، حيث تـــم رفض طلب اإلدراج، 
بينمـــا كانت حصيلة البلدي يوم أمس كان هناك 
طلبين اعتراض من مترشح على آخر وهم قيد 

االنتظار.

هــل سيكــون الــرئيــس الــرابــع للبــرلمـــان شــابــا؟

في أولى مفاجآت برلمان 2022.. العسومي خارج المنافسة

18 اعتراضـا أمـام اإلشرافيـة حصيلـة النيابي والبلـدي

الشباب يكتسحون قائمة المترشحين لالستحقاق االنتخابي

شمطوط لم يستسلم... ويطالب إشرافية العاصمة بإدراج اسمه

انسحاب عضو بلدي... “الجنوبية” تلقي حبلها:

منال الشيخ

منال الشيخ

بدر الحايكي  |  تصوير خليل ابراهيم

نور الحايكي عباس العمران

إبراهيم النهام

حسن عبدالرسول

عبدالمنعم المسيفر 
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المنامة - وزارة الداخلية

الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  حـــّذرت 
العامـــة  بـــاإلدارة  اإللكترونيـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكتروني من مكالمـــات احتيالية، 
تطلب من المواطنين تزويدهم بكلمة 
المـــرور لمـــرة واحـــدة “OTP” بغـــرض 
االحتيال وسرقة المعلومات البنكية.

وأوضحت اإلدارة أن هذه المكالمات،  «
عمليات احتيالية، القصد منها 

اختراق كلمة السر لمستخدمي 
خدمات البنوك عبر اإلنترنت، مشيرًة 
إلى أن البنوك ال تطلب أي معلومات 

أو كلمات سر عبر المكالمات أو 
الرسائل النصية، داعية إلى عدم 

الرد على تلك المكالمات، كما يمكن 
اإلبالغ عن أي شكوى أو استفسار أو 
مالحظة على الخط الساخن لإلدارة 

العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني 992 على 

مدار الساعة.

“الجرائم اإللكترونية” 
تحّذر من مكالمات 

احتيالية 3 سنوات للمعتدية على “طفلة الروضة” وسنة للمصورة
تغريم كل منهما 100 دينار وإبعادهما نهائيا عن البالد... النيابة:

بـــأن  صرحـــت رئيســـة نيابـــة األســـرة والطفـــل 
محكمة العدالة اإلصالحية الصغرى قد أصدرت 
حكمـــًا أمـــس بمعاقبـــة المتهمـــة باالعتـــداء على 
سالمة جسم الطفلة بإحدى دور رياض األطفال 
لمدة ثالث ســـنوات مع النفـــاذ وبحبس المتهمة 
األخـــرى التي تولـــت تصوير الواقعة لمدة ســـنة 
مع النفاذ وتغريم كل منهما مائة دينار عن تهمة 
العمـــل في هذا المجـــال دون تصريح مع اإلبعاد 

نهائيًا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانـــت النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغًا من مركز 
شـــرطة البديع يتضمن قيام عاملـــة بإحدى دور 
ريـــاض األطفـــال باالعتداء على ســـالمة جســـم 
طفلـــة داخـــل الدار، وقد تبيـــن أن ذلك االعتداء 
قـــد تـــم تصويـــره بمعرفـــة عاملـــة أخـــرى بالدار 
ذاتها. وقد باشـــرت النيابـــة العامة التحقيق في 
ذلـــك البالغ فـــور وروده، فاطلعـــت على المقطع 
المرئي المسجل لواقعة االعتداء وأمرت بضبط 

وإحضـــار العاملة واســـتجوبتها وكذلـــك العاملة 
األخرى التي تولـــت تصوير الواقعة وواجهتهما 
القائمـــة  وباألدلـــة  للواقعـــة  المســـجل  بالمقطـــع 
ضدهمـــا فاعترفتـــا بمـــا نســـب إليهمـــا، وأمـــرت 

بحبســـهما احتياطيًا على ذمـــة التحقيق، وإزاء 
ثبـــوت انتهـــاء ترخيص الحضانـــة وأن العاملين 
بهـــا غيـــر مصـــرح لهـــم بالعمل فـــي هـــذا المجال 
فقد أمرت النيابـــة بغلق الحضانة، وكلفت مركز 

حمايـــة الطفـــل ببحـــث ودراســـة حالـــة الطفلـــة 
المجنـــي عليهـــا، ومـــن ثـــم أحالـــت المتهمتيـــن 
أصـــدرت حكمهـــا  والتـــي  المختصـــة  للمحكمـــة 

المتقدم.

المنامة - بنا

قال المطران بول هيندر المدبر الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية 
المجتمــع  إن  الكاثوليكــي،  “كروكــس”  موقــع  أجراهــا  مقابلــة  خــال 
البحرينــي يتميــز بمزيــج ثقافــي ثــري يشــكل نموذجا للتعايــش، حيث 
تحتضن مملكة البحرين مختلف األديان على أرضها في سام ووئام.

 وفي تعليق له على زيارة قداســـة 
البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان إلى 
مملكـــة البحرين والتي تأتي تلبية 
لدعـــوة مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، قال المطران إن 
زيارة قداســـة البابـــا، وهي األولى 
إلـــى البحرين، حلـــٌم أصبح حقيقًة 
وأفـــرح كل من في المملكة وليس 
الكاثوليكيين وحسب، مشيرا إلى 
أن المملكة تضم 80 ألف مسيحي 
كاثوليكي من مختلف الجنسيات.

 ويشـــارك قداســـة بابـــا الفاتيـــكان 
إلـــى جانب فضيلـــة اإلمـــام األكبر 
فضيلـــة األســـتاذ الدكتـــور أحمـــد 

الشـــريف  األزهـــر  شـــيخ  الطيـــب 
رئيس مجلس الحكماء المسلمين 
البحريـــن  ملتقـــى  فعاليـــات  فـــي 
“حـــوار الشـــرق والغـــرب مـــن أجل 
التعايـــش اإلنســـاني” والـــذي يقام 
تحت رعايـــة جاللة الملك المعظم 
في الثالث والرابع من شهر نوفمبر 

القادم.
 ويأتـــي تنظيـــم هـــذا الملتقى في 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  إطـــار 
لمـــد  االســـتراتيجي  وتوجههـــا 
جـســــور الحـوار بـيـن قـادة األديان 
والمذاهب ورمــــوز الفكر والثقافة 
واإلعـــالم وذلـــك بالتعـــاون الدائم 
مــــع األزهــــر الشــــريف والكنيســـة 

حكمـــاء  ومجلـــس  الكاثوليكيــــة 
المســـلمين وعدد من المؤسســـات 
الدولية المعنية بالحوار والتعايش 

اإلنساني والتسامح.
 وفـــي اللقـــاء الـــذي أجـــراه موقع 
“كروكـــس” اإلخبـــاري المتخصص 
الفاتيـــكان  أخبـــار  تغطيـــة  فـــي 
نـــوه  الكاثوليكيـــة،  والكنيســـة 
البحريـــن  بـــأن  هينـــدر  المطـــران 

عرفـــت بحرية األديان وتعايشـــها 
عبر تاريخها، مشيرًا إلى أن مملكة 
البحريـــن تضـــم أول كنيســـة فـــي 
الخليج العربي وهي كنيسة القلب 
المقدس، والتي ُبنيـــت وافُتِتَحت 
وكاتدرائيـــة  1939م،  عـــام  فـــي 
ســـيدة العرب المبنيـــة على قطعة 
الملـــك  جاللـــة  مـــن  ُمهـــداة  أرض 
المعظـــم والتـــي تصـــل مســـاحتها 
إلى 9000 متـــر مربع، وتعتبر أكبر 
كاتدرائيـــة كاثوليكية في الخليج 
البابـــا  زيـــارة  خبـــر  وان  العربـــي، 
فرنســـيس قد بث حماســـًة عارمًة 
ليـــس فقـــط عنـــد  النفـــوس،  فـــي 
الكاثوليكييـــن، وإنما عند مختلف 

األديان.
مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  وحـــول   
أشـــار  والفاتيـــكان،  البحريـــن 
المطـــران هينـــدر إلـــى أنها تشـــهد 
تناميـــًا مســـتمرًا حيـــث زار جاللة 
الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعاه 

قداســـة البابا عام 2014م وأهداه 
نموذجـــًا لكاتدرائية ســـيدة العرب 
التـــي تـــم بناؤها في وقـــت الحق 
علـــى األرض التـــي تـــم منحهـــا لها 

بهبة كريمة من جاللته.
 كما تال ذلك زيارة صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء وممثليـــن عن جاللته في 
السنوات الماضية حيث تم تقديم 
الدعـــوة إلى قداســـة البابـــا لزيارة 

مملكة البحرين.
وقـــال المطـــران هينـــدر إن ملتقى 
موقـــع  يجســـد  للحـــوار  البحريـــن 
متقـــدم  كبلـــد  البحريـــن  مملكـــة 
وســـعيها  اآلخـــر،  علـــى  ومنفتـــح 
ألن يصـــل صوتها بشـــأن ترســـيخ 
قيـــم وأهـــداف الســـالم والوحـــدة 
اإلنســـانية، مما نال اهتمام قداسة 

البابا وتشجيعه.
 وأشـــار المطـــران هينـــدر إلـــى أن 

جاللـــة الملـــك المعظـــم حفظه هللا 
ورعاه كان قد دعم وثيقة “األخوة 
اإلنسانية” التي وقعها قداسة البابا 
وفضيلة شيخ األزهر في أبوظبي 
عاصمـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
 ،2019 العـــام  الشـــقيقة  المتحـــدة 
الفتـــا إلى أن الوثيقة تؤكد حرص 
قداسة البابا وفضيلة شيخ األزهر 
علـــى الحوار من أجـــل التعامل مع 
التحديات والمشـــاكل التي تواجه 
البشـــرية، مؤكدًا أن زيـــارة مملكة 
البحريـــن تشـــكل اســـتكماالً لما تم 

تأسيسه في أبوظبي.
 وتوقع المطـــران هيندر أن انعقاد 
ملتقـــى البحريـــن للحـــوار ســـوف 
تؤكـــد  إذ  واســـعًا،  صـــدى  يلقـــى 
مملكة البحرين من خالله التزامها 
بالتعايش واالحترام المتبادل بين 
األديـــان وســـعيها إليجـــاد أرضيـــة 
القضايـــا  مـــع  للتعامـــل  مشـــتركة 

الملحة.

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن إصدار أحكام قضائية باإلدانة ضد 20 متًهما في 
قضايــا تتعلــق بإصــدار تصاريح عمــل لعمالة وافــدة دون الحاجة الفعليــة لها وبيعها، 
وبلــغ مجمــوع الغرامــات المحكــوم بها 441 ألف دينــار، فيما ال يزال التحقيق مســتًمرا 
فــي مجموعــه مــن القضايــا األخرى بما يســهم في تعزيز بيئــة العمل والتصــدي لكافة 
الممارســات المخالفة للقانون والتي من شــأنها اإلضرار بمســتوى التنافســية والعدالة 

بسوق العمل.

وأكـــدت الهيئـــة أن اإلدانـــات تحققت بعد 
جٍهـــد وعٍمـــل دقيق من قبـــل المعنيين في 
الهيئـــة، بالتعاون مـــع الجهـــات الحكومية 
ذات العالقـــة في وزارة الداخلية واإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة، إلـــى 
و  العامـــة  للنيابـــة  الكبيـــر  الـــدور  جانـــب 
الســـلطة القضائية فـــي التحقيق في هذه 
القضايـــا وصًوال إلى صدور أحكام اإلدانة، 
مؤكـــدة أهمية تعـــاون الجميع مع الجهات 
الحكومية للتصدي لمثل هذه الممارســـات 
التـــي لهـــا تداعيـــات علـــى مســـتوى الفـــرد 
منـــح  فـــي  التســـاهل  وعـــدم  والمجتمـــع، 
التوكيـــالت والصالحيـــات لفتـــح وإصدار 
ســـجالت تجارية بأســـمائهم بهـــدف الربح 
الســـريع، مما ينعكس الحًقا بشـــكل ســـلبي 
وخطيـــر علـــى أصحـــاب تلـــك الســـجالت 

خاًصة وعلى المجتمع البحريني عامة.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كمـــا صرحـــت 
تنظيم سوق العمل، نوف جمشير أن الهيئة 
حريصـــة علـــى بذل كافـــة الجهـــود لتعزيز 
بيئـــة العمل والتصـــدي لكافة الممارســـات 
المخالفة للقانون والتي من شأنها اإلضرار 
بمستوى التنافسية والعدالة بسوق العمل، 
مؤكدة أن الحفاظ على ســـوق عمل منظم 
ومســـتقر يعـــد علـــى رأس أولويـــات عمل 

هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل. ولفتـــت إلى 
أن الهيئـــة أحالـــت إلى النيابـــة العامة 441 
قضيـــة تتعلـــق بمخالفات ألحـــكام القانون 
رقم )19( لســـنة 2006 بشـــأن تنظيم سوق 
 )23( المـــادة  أحـــكام  وباألخـــص  العمـــل، 
الفقرة )ج( المعدلة بقانون رقم )40( لســـنة 

2014، والتـــي تنص علـــى أنه “يحظر على 
صاحـــب العمل تقديم بيانات أو معلومات 
أو مســـتندات مخالفـــة للحقيقـــة من أجل 
الحصـــول على تصريح عمـــل دون وجود 
حاجة فعلية له، كما يحظر عليه االحتفاظ 
بتصريح العمـــل متى انتفت الحاجة إليه” 
وأشـــارت إلـــى أن النيابـــة العامـــة أحالـــت 

الـــى القضاء بعد أن اســـتكملت تحقيقاتها 
وصدرت أحكامـــا باإلدانة بتهمة الحصول 
واالحتفـــاظ بــــ 321 تصاريـــح عمل بشـــأن 
عمال أجانـــب دون الحاجة الفعلية إليهم، 
وقـــد قضـــت بمعاقبتهـــم بغرامـــات ماليـــة 
بلـــغ مجموعهـــا 441 ألـــف دينـــار، مؤكـــًدة 
أن الغرامـــات المقضـــي بها تعـــد األكبر في 

البحريـــن فـــي مثل هـــذه القضايـــا، فيما ال 
تزال بعض القضايا منظوره لدى المحاكم 

المختصة.
لقطـــاع  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
القانونـــي خالـــد عبدالرحمـــن أن  الضبـــط 
الهيئة تعمل بصورة مستمرة على االرتقاء 
بكفاءة ومهارة موظفـــي قطاع التفتيش، 
ومنهـــا تطوير قدراتهم فـــي مجال تحليل 
بصـــورة  ومتابعتهـــا  والتقاريـــر،  البيانـــات 
الســـجالت  نشـــاط  مـــن  للتحقـــق  دقيقـــة 
ومـــدى الحاجة للعمالة المســـجلة، كما دعا 
جميع المواطنين إلى الحذر من مثل هذه 
الممارســـات، مشـــدًدا على أنـــه ربما يعتقد 
البعـــض أنـــه ســـيحقق ربحا ســـرًيعا، ولكن 

تطـــورات ذلـــك ربمـــا تفضـــي إلى خســـائر 
فادحـــة، عـــالوة على ذلـــك اآلثار الســـلبية 

المترتبة على المجتمع ككل.
الرئيـــس  أكـــدت  الســـياق،  نفـــس  وفـــي 
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل أن 
مســـؤولية التصدي لمخالفي القانون ببيع 
تصاريـــح العمـــل، ومكافحـــة العمالـــة غير 
النظاميـــة تتطلـــب تعاًونـــا مشـــتًركا، ولـــن 
نتمكـــن مـــن تحقيق الهـــدف الذي نســـعى 
لـــه جميًعـــا ما لم يكن هنـــاك دور مجتمعي 
يتمتع بالوعي بخطورة التهاون والتساهل 
في استخراج السجالت ألشخاص آخرين 
ومنحهم الصالحيات وكافة البيانات ذات 

العالقة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

زيـارة قـداسـة البـابـا إلـى البحريـن حلم أصبـح حقيقـة

إدانة 20 متهما ببيع تصاريح العمل وتغريمهم 441 ألف دينار

منوها بالنموذج البحريني في التعايش... المطران هيندر:

في أكبر حكم إدانة بهذا المجال... “سوق العمل”:

المنامة - النيابة العامة

صرحت رئيس نيابة األسرة والطفل بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد 
أصدرت أمس حكًما بمعاقبة مالك الحضانة بالحبس شـــهرين مع النفاذ 
وغرامة ألف دينار عن تهمة فتح وإدارة الحضانة رغم انتهاء رخصتها 
وغرامة ألفي دينار عن اســـتخدامه عاملين غير مصرح لهم بالعمل في 

هذا المجال وببراءة مديرة الحضانة عما نسب إليها في ذات الشأن.
وكانـــت النيابـــة العامـــة فـــي إطـــار اســـتكمالها التحقيقـــات فـــي واقعة 

االعتـــداء على ســـالمة جســـم طفلة في إحدى دور ريـــاض األطفال قد 
اســـتدعت مالـــك ومديرة الحضانة وتم اســـتجوابهما في شـــأن ما وقع 
مـــن اعتـــداء على الطفلة المجنـــي عليها وكذلك فتـــح وإدارة الحضانة 
رغـــم انتهـــاء رخصتها فضالً عن اســـتخدامهما عاملين غير مصرح لهما 
بالعمل في هذا المجال، وقد أمرت النيابة العامة بحبس مالك الحضانة 
وبإحالته ومديرتها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

حبس مالك الحضانة شهرين و3 آالف دينار غرامة

المنامة - النيابة العامة

دعت هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، العمالة الوافدة 
المقيمة في مملكة البحرين إلى ضرورة التحقق 
مـــن أوضاعهم القانونية بمـــا يحفظ حقوق كافة 
أطـــراف العمـــل ويجنبهـــم المســـاءلة القانونيـــة، 
باإلضافـــة إلى تحديث بياناتهم وأرقام التواصل 
لـــدى الهيئـــة بصـــورة مســـتمرة حتى يبقـــوا على 

إطالع بأية مستجدات تتعلق بتصريح العمل.
ونّوهـــت الهيئـــة بأهمية اســـتكمال العامـــل كافة 
اإلجـــراءات القانونيـــة الخاصة بتصريـــح العمل، 
ومنها تزويد الهيئة بالبيانات البيولوجية )بصمة 
اليديـــن والعين والصورة والتوقيـــع( عند دخول 

المملكـــة ألول مرة، خالل مدة ال تزيد على شـــهر 
واحـــد، ومؤكدة عدم وجود فتـــرة تجريبية قبل 

استكمال كافة اإلجراءات الرسمية المطلوبة . 
وأشـــارت إلى أنه انطالًقا مـــن العملية التنظيمية 
المعتمـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن، فإنـــه ال يمكـــن 
للوافـــد القدوم إلـــى المملكة للعمل قبل الحصول 
علـــى تصريـــح عمـــل رســـمي مـــن قبـــل صاحـــب 
العمـــل، مشـــددة علـــى أن القانـــون يحظـــر علـــى 
الوافد ممارســـة أي عمل باالعتمـــاد على اإلقامة 
فقط *دون* الحصـــول على تصريح عمل والذي 
يعـــرض الوافد إلـــى المحاكمـــة الجنائية، ويصدر 

عليـــه حكـــم باإلدانة مـــع غرامـــة ماليـــة واإلبعاد 
النهائي عن البالد.

ولفتـــت الهيئة إلى ضـــرورة مزاولة العامل للعمل 
في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع 
صاحب العمل األخرى التي تزاول ذات النشـــاط، 
مشددة على عدم ترك العمل دون إذن أو موافقة 
صاحب العمل، أمـــا في حال الرغبة في االنتقال 
إلـــى صاحـــب عمـــل جديد فيجـــب عـــدم مزاولة 
العمل لديه أثناء إجراءات االنتقال لحين صدور 

التصريح للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
وأكـــدت أن مملكـــة البحرين عملـــت على تطوير 

بنيتهـــا القانونيـــة والتشـــريعية التـــي من شـــأنها 
حفـــظ حقوق أصحـــاب العمل والعمـــال على حٍد 
ســـواء مشـــيرة إلى ضرورة مراعاة حقوق جميع 
األطـــراف لكافـــة األنظمـــة والقوانيـــن المطبقـــة 
فـــي المملكـــة ومنهـــا قانـــون هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، وقانون اإلقامـــة، والبلديات، وغيرها من 
القوانين. مشـــيرًة إلـــى إّن جميع القـــرارات التي 
تصدر بشـــأن تعزيز حماية جميـــع أطراف العمل 
تأتـــي ضمـــن إطار زيـــادة الوعـــي بأبـــرز الحقوق 
والواجبـــات التـــي ينـــص عليهـــا قانـــون مملكـــة 

البحرين.

“سوق العمل” تدعو العمالة الوافدة للتحقق من سالمة أوضاعهم القانونية

المطران بول هيندر
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الجمعيات الدينية أصبحت مثل الورقة الهابطة على األرض
ال أود الوقـــوف طويـــا عند الجزء اإليجابي من المشـــهد االنتخابي وهو 
اكتســـاح المســـتقلين، لكننـــي ســـأتحدث عن انحســـار شـــعبية الجمعيات 
الدينيـــة التـــي لـــم تســـتوعب التغيـــرات العديـــدة التـــي طـــرأت خـــال 
الســـنوات الماضيـــة، وتدخل هذه االنتخابات بمرشـــحين اثنين فقط من 
بيـــن 561 مترشـــحا، وهذا يعطينـــا ميا للتخمين بـــأن ردة فعل المواطن 
إزاء تفـــكك وتناقـــض وضياع هويـــة الجمعيات الدينيـــة كان حتميا وأن 
التغيير الشامل والجذري قادم ال محالة ولن تنفع الزعامات في الساحة 
ومحاولة الســـيطرة المباشـــرة على عقول الناخبيـــن، ألن رفض المواطن 
هـــذه الجمعيات في ظل إخفاق نوابها الســـابقين وتلونهم رفض منطقي 
ومســـتند إلى صور وأحداث شـــرعية ال يمكن التغاضي عنها، فقد طلعت 
الشمس الحقيقية، وخرج من خرج من غيبوبته وكشف معسكر الدينيين 

وحماتهم وبأي اتجاه!
لكن لغة الرمز التي أمامنا هي لماذا خرج عدد من المترشحين من عباءة 
الجمعيات الدينية وفضلوا خوض االنتخابات على أنهم مســـتقلون؟ هل 

هناك تعارض في المفاهيم، أم شعور بتبعات جسيمة ستقع على كاهلهم 
إذا ما وصلوا إلى البرلمان ومثلوا الجمعية؟ لماذا تقلصت منزلة الجمعية 
الدينيـــة عندهـــم وقـــت االنتخابـــات وهم يعلمـــون أن الجمعيـــة بإمكانها 
مدهم بتأييد معنوي كبير على ســـاحة األحداث. هل يا ترى هناك صراع 
عقائـــدي على أشـــده بيـــن مختلف األطراف فـــي هذه الفتـــرة، بمعنى أن 
كل طرف يغترف من آيديولوجيته الخاصة وال يوجد توافق وانسجام.
المســـألة ال تحتاج إلى تفكيـــر أفاطوني وال عقل إلكتروني، فالجمعيات 
الدينيـــة أصبحـــت مثـــل الورقـــة الهابطـــة علـــى األرض، ولم تعـــد مقبولة 
عنـــد الناخب في دخول البرلمان، ألنها تســـير على منهج يخدم تطلعاتها 
وأغراضهـــا وتوجهاتهـــا على حســـاب مصلحة المواطن، الـــذي وصل إلى 
تجربة الذروة وأصبح طريق الرؤية أمامه واضحا ولم تعد تختلط عليه 

المسائل.
ربمـــا.. أقـــول ربمـــا أن خـــروج بعـــض المرشـــحين مـــن عبـــاءة الجمعيات 

الدينية يمثل لهم الفجر الذي أشرق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السعادة بعيداً عن السوشال ميديا

إعصـــار يضـــرب األميركتيـــن وشـــرق آســـيا، حرب مشـــتعلة بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، زلزال يخلف جرحى وقتلى فـــي الصين، أوبئة تقتل اآلالف 
من البشر، انفجار هنا وتسرب غاز هناك، انتحار شابة، زواج يثير الجدل 
بيـــن المشـــاهير وطـــاق يســـتدعي التســـاؤالت آلخرين، ظهـــور جريء، 
ظهـــور صـــادم لفنانيـــن، جرائـــم قتل محليـــة تثيـــر الرعـــب، وغيرها من 
األخبار واألحداث التي نقرأها كل يوم في وسائل التواصل االجتماعي 
مـــن خـــال تطبيقاتـــه المختلفـــة. فهـــل تؤثر تلـــك األنباء علـــى أمزجتنا 
ونفســـياتنا ســـلبا، وهل نحن مجبرون على متابعة أخبـــار الكون إن كان 

هذا هو الحال، أم أن الجهل نعمة؟
كميـــة مـــن الضوضـــاء والفوضى الذهنيـــة تهاجمنا من خال السوشـــال 
ميديـــا واتخـــاذ القـــرار بإيصاد ذلك البـــاب الذي تأتي منـــه الريح يضمن 
لنـــا الهدوء والســـكينة والســـام النفســـي والداخلي. وال نقـــول إن علينا 
االنقطـــاع عـــن العالـــم الخارجـــي تمامـــا وجهـــل مـــا يجـــري علـــى الكـــرة 
األرضية من أحداث بطبيعة الحال، لكننا لســـنا مجبرين على اســـتخدام 
وســـائل التواصـــل المختلفة للتواصـــل مع العالم ومعرفـــة آخر األحداث 
والتطـــورات، ونحـــن نعلم جيـــدا أنها غيـــر موثوقة المصـــادر غالبا، وقد 
تتسبب ألدمغتنا بالتشويش ولحياتنا بالفوضى، يكفينا أن نتابع وسيلة 
أو اثنتين للتواصل تضمن لنا الحصول على مادة مفيدة وتصلنا بالعالم 

كما هو.
ليـــس مصـــدرا للقلق ومبعثا على انعدام الراحة النفســـية فحســـب حين 
تعـــرض بعض وســـائل التواصـــل أحداثا مريعة وصـــورا مرعبة لحوادث 
وحـــروب تدمي القلوب وتقســـيها مع الوقت، بـــل وقاتلة للوقت وجالبة 
للضرر الجسدي عندما يجلس المستخدم أمام شاشة حاسوبه أو هاتفه 
لســـاعات طويلـــة مـــن يومه، في حيـــن أنه من األولى بـــه أن يقضي هذا 
الوقـــت مـــع أهلـــه وأحبتـــه، أو يمارس فيـــه هواياتـــه التي تركهـــا بعدما 
انغمس في استخدام السوشال ميديا، أو أن يكرس هذا الوقت للعبادة 

والذكر وخدمة المجتمع.
عندما يفتح المرء على نفسه أبواب المشقة واألذى، ال ينبغي له أن يلوم 
التكنولوجيـــا والعلـــم، بل ليلم نفســـه على اختياراته وطرق اســـتخدامه 
تلـــك التكنولوجيـــا. ليس علينا أن نلج عبر كل بـــاب يفتح فقد نواجه ما 
ال يرضينـــا، ولنكثف التواصل اللطيف مع الحيـــاة الواقعيِة، ولنترك باب 
الحياة االفتراضية مواربا كيا ننقطع عن العالم وما يجري فيه. فلنفعل 

ذلك بحكمة ولنختر السعادة بعيدا عن السوشال ميديا.

هدى حرم

الكتابة عن هموم الناس
التقيـــت مســـاء يـــوم أمس أحـــد األصدقـــاء، وكان مهتمًا جـــدًا بالحراك 
االنتخابـــي، ومـــا يشـــوبه مـــن مفاجـــآت وأحداث ســـاخنة، منها ترشـــح 
أســـماء غير متوقعـــة باللحظات األخيرة، والتصريحـــات “الفلتة” لبعض 

المرشحين بقصد اإلثارة ولفت االنتباه.
لـــه بوضـــوح إن واقـــع المرحلـــة المعيشـــي  وبســـياق الحديـــث، قلـــت 
واالقتصـــادي الخانـــق، يتطلـــب التوقـــف فورًا عـــن المجامـــات، ولربما 
“التطبيـــل والدفدفه” على األخطاء، والنظر بشـــكل واقعي للمشـــهد من 
كل االتجاهـــات، والتعـــاون مطلـــوب لكي تخرج البحريـــن مما هي فيه، 

لواقع أفضل وأجمل بإذن هللا.
قلـــت أيضـــًا إن المشـــهد االنتخابـــي جزء ال يتجـــزأ من هـــذا الواقع، عبر 
النظر إلى طبيعة المرشـــحين، وأهدافهم، وتاريخهم الخدمي، ودورهم 
فـــي المجتمع، وإمكانياتهم، ومســـتوى تعليمهم، ولغـــة خطابهم، وأن ال 
ضير من الســـؤال عنهم، فاألمر يرتبط بمســـتقبل شـــعب، ووطن، وحال 

الناس ككل.
المســـؤولية الوطنيـــة تجاه البحرين، هي مســـؤولية تشـــاركية يتحملها 
الجميع با استثناء، تبدأ من البيت وتصل حتى موقع العمل، ومنها إلى 
العاقات الشخصية والفردية والمصلحية، وبنظرة واقعية لما يحدث.

أشـــرت كذلك للدور الكبير الذي تتحمله الصحافة المحلية على كاهلها، 
وعلـــى كاهل كتابها، رغـــم الظروف االقتصادية الصعبـــة التي تعترضها 
وتخنقهـــا، وأيضًا لقادة المنصات الرقميـــة والمؤثرين وصناع المحتوى 
وأولوياتـــه،  لهمومـــه  اإلشـــارة  وتجـــاه  المواطـــن،  تجـــاه  اإللكترونـــي، 

واحتياجاته، كأولوية طرح ونقاش دائمين.
وألهميـــة اســـتمرار ذلك، وعدم غيابه عن المشـــهد اليومـــي، وبأن بعض 
حاالت الفشـــل كما هو الحال لنواب “التبصـــم بنعم” والذين خرجوا عن 
اإلرادة الشـــعبية بمحـــض إرادتهـــم ألســـباب ال تهمنا، بقـــدر معرفة أنهم 

نسوا الهدف الذي أوصلهم الناس ألجله للبرلمان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تعتبـــر االزدواجيـــة السياســـية فـــي اتخـــاذ المواقـــف والقرارات من ســـمة 
السياســـة األميركيـــة، وكذلـــك الـــدول الغربية، وهي سياســـة تكـــرس مبدأ 
الكيل بمكيالين وبما يتوافق مع هذه الدول، وال تخشى اإلدارة األميركية 
مـــن هـــذا المســـار وال تهتم بانتقادات الـــدول من غربية وشـــرقية لها، فهي 
تعتقـــد أنهـــا على حق دائًمـــا ما دام ذلـــك ُيحقق مصلحتها بالســـيطرة على 
مقـــدرات اآلخريـــن، ومهمـــا كان الثمـــن في ذلك بإيـــذاء الـــدول واضطهاد 

شعوبها.
ورفضـــت اإلدارة األميركيـــة مؤخـــًرا قـــرار روســـيا بضـــم أربـــع مقاطعـــات 
أوكرانيـــة كونـــه ال يتفق مع القانون الدولي الذي يدعو لعدم االعتداء على 
دول الغيـــر، وضم أراضيهـــا بالقوة، والقرار األميركـــي ال يتعامل مع جوهر 
القضية األساســـية بل اســـتقراًء للمصالح األميركية في تلك المناطق التي 
ترى أن من مصلحتها أن تبقى تلك المقاطعات تحت ســـيطرتها وهيمنتها 
حتـــى لـــو تمـــت تجزئتهـــا أو تدميرهـــا كما حدث فـــي العراق وأفغانســـتان 
واالســـتمرار بالتاعب بعملية الســـام المتعلقة بفلســـطين وباقي األراضي 

العربية التي مازالت تشهد الحروب واالضطرابات السياسية.
والتحـــرك األميركي غرًبا وشـــرًقا يوهم العالم بنزاهة القـــرارات األميركية 
وانحيازهـــا للســـلم واألمـــن العالمـــي، ومحاربـــة اإلرهـــاب، إال أن اإلدارات 

األميركيـــة المتعاقبـــة قامـــت وتقـــوم بممارســـات مناقضة من خال نشـــر 
اإلرهـــاب وتدريب اإلرهابيين إلضعـــاف الدول وتمزيقهـــا، وتدخلها الدائم 
بحجـــة حماية المدنيين ونشـــر مبادئ حقوق اإلنســـان، وذلك تحت “حجة 
واهيـــة” ـــــ وهـــي ــ أن مـــا يحدث فـــي دول العالـــم يؤثر بشـــكل خطير على 
األمـــن األميركي. ويقابل هـــذا الرفض األميركي اعتراف اإلدارة األميركية 
الســـابقة بســـيادة إســـرائيل على هضبة الجوالن الســـورية فـــي 25 مارس 
2019م والتي ضمها في 1981م بعد احتالها في 1967م. وذلك بحجة أن 
“هضبـــة الجوالن لها أهمية حيوية لدولة إســـرائيل واالســـتقرار اإلقليمي”؛ 
وأن “أمن إسرائيل له األولوية على ما عداه من اعتبارات مهما كان شأنها”؛ 
وهـــو موقف ال يتفـــق مع قوانيـــن العاقـــات الدولية وأعرافهـــا والمواثيق 
والمعاهـــدات والقـــرارات األمميـــة التـــي تدعـــو لعـــدم جواز ضـــم األراضي 
بالقـــوة، فكيف رفضت أميركا القرار الروســـي وتقبلت القرار اإلســـرائيلي؟ 
تلك هي سياسة الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير التي تتبعها اإلدارة 

األميركية لتحقيق أطماعها الدولية.
إن االزدواجيـــة السياســـية تعتمد علـــى انتقائية المواقـــف والقضايا، وهي 
ال تتوافق مع الخط اإلنســـاني العام، بـــل تتوافق مع مصالح الدول الكبرى 

ورغبتها بالهيمنة والتفرد بالقرار.

عبدعلي الغسرة

ازدواجية السياسة األميركية

لقـــد اســـتوقفني الخبر المنشـــور في الصحـــف المحلية، بل أثلج صـــدري قيام 
اإلدارة العامـــة للمرور بتحرير ٣٧٥٢ مخالفة مرورية للمركبات التي تســـتخدم 
مســـار الطوارئ وذلك منذ بدء العام الدراســـي، تصوروا هذا العدد المهول من 
المخالفيـــن بعـــد شـــهر فقـــط من بدء الدراســـة فـــي المملكة وكلهـــا كانت حول 
االســـتخدام الخاطـــئ لمســـار الطـــوارئ. هـــؤالء المخالفـــون يبـــررون كعادتهم 
بأنهم على عجلة للوصول إلى مقار عملهم أو بســـبب توصيل أبنائهم المدرسة 
وغيرها من األعذار الواهية وغير المقبولة. أقول لهؤالء الســـواقين اتقوا هللا، 
فـــا تبـــرروا أخطاءكم بأعذار واهيـــة واعترفوا بأنكم على خطأ لســـبب واحد 
ال غيـــر أال وهـــو افتقادكم التخطيط الســـليم في حياتكـــم، وأقصد بالتخطيط 
هنـــا “الوقـــت”، فقليا مـــن التخطيط في وقت خروجكم من المنزل وســـتكون 

النتائج إيجابية.
اإلدارة العامـــة للمـــرور بـــكل صراحـــة تقوم بجهود كبيرة ومشـــكورة وبشـــكل 
مكثـــف بحمـــات توعويـــة وتثقيفيـــة، لكـــن مـــع األســـف الكثير من الســـواق ال 

ينفـــع معهـــم غير تحريـــر المخالفات، وفي المقابل، فإن تحريـــر أكثر من 3700 
مخالفـــة فـــي فتـــرة بســـيطة لم تتجـــاوز الشـــهر يعتبر مؤشـــًرا خطيـــًرا ويثبت 
استهتار المواطنين والمقيمين بالنظام. لقد ذكر لي أحد المسؤولين بأن إحدى 
الموظفـــات تتأخر عن الدوام بشـــكل يومـــي تقريًبا وكان عذرهـــا أن االزدحام 
في الشـــوارع هو الســـبب! هل تعتقدون بأن هذا العذر مقنع أو عقاني.. هذه 
الموظفـــة بـــداًل من أن تخطط لمغادرة منزلها مبكًرا لضمان وصولها في الوقت 
المحدد لجهة العمل، كانت تتأخر في خروجها من منزلها وبعدها تلوم الزحمة.

فكما ذكرت آنًفا بأننا نفتقد شيئا اسمه “التخطيط” واحترام الوقت في حياتنا، 
بـــل ال وجود له في قاموســـنا! فدائما نضع اللوم علـــى غيرنا وال نقر بأن الخلل 
بداخلنا، أتمنى أن نتعظ قليًا ونعمل على تصحيح أنفسنا واتباع السلوكيات 
الصحيحـــة ليـــس فيما يخص قواعـــد وقوانين المرور فحســـب، بل في جميع 
ى  ُر َما ِبَقـــْوٍم َحتَّ مناحـــي الحيـــاة. قال تعالـــى في كتابه العزيـــز “ِإنَّ الّلـــَه الَ ُيَغيِّ

ُروْا َما ِبأَْنُفِسِهْم”. وهللا من وراء القصد. ُيَغيِّ

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

اإلدارة العامة للمرور.. شكًرا
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يتناول الفيلم الجديد على 
 ”Luckiest Girl Alive“ نتفليكس

قصة امرأة تعيش في مدينة 
نيويورك، وتسير األمور بشكل 

مثالي في حياتها حتى تبدأ في 
فقدان السيطرة على كل شيء، 
وتقع مأساة تتسبب في انهيار 

حياتها. وبطلة الفيلم كاتبة يجبرها 
فيلم وثائقي عن الجريمة الحقيقية 

على مواجهة ماضيها المروع في 
المدرسة الثانوية.

tariq_albahhar

شـــهد مركز صفيـــة كانو للفنـــون والحرف 
الســـبت  يـــوم  مســـاء  بالمنامـــة  اليدويـــة 
الموافـــق ٨ أكتوبـــر 2022م انطـــاق مزاد 
وحضـــر  العاشـــرة،  نســـخته  فـــي  نفائـــس 
حفل المزاد رئيـــس هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا 
آل خليفة والســـيدة صفية كانو وعدد من 
الشـــخصيات رفيعة المستوى، إضافة إلى 
حضور كبير من هواة التراث من البحرين 
المـــزاد  وشـــهد  التعـــاون،  مجلـــس  ودول 
عرض قطع نفيسة ونادرة منها الشهادات، 
والســـاعات،  والصـــور،  والمراســـات، 
والخرائـــط،  والوثائـــق،  والمطبوعـــات، 

والعمات والقطع القديمة المتنوعة.
وألقت مقدمة حفل المزاد اآلنسة سوسن 
أهميـــة  وأكـــدت  نفائـــس  كلمـــة  فريـــدون 
التـــراث فـــي حيـــاة الشـــعوب، حيـــث يعد 
التـــراث جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن المجتمعات 
اإلنسانية، والهوية الحقيقة التي يتميز بها 
كل شـــعب عن الشعوب اإلنسانية األخرى، 
ومن خال الحفاظ على التراث تســـتطيع 
تأثيـــرات  مواجهـــة  اإلنســـانية  الشـــعوب 
العولمـــة التـــي تهـــدد الهويـــة االجتماعيـــة 
والحفـــاظ على التنـــوع الثقافـــي، وينبغي 
على جميـــع أفـــراد المجتمعات اإلنســـانية 
االهتمـــام بالتـــراث بنوَعْيـــِه المـــادي وغير 
الثقافـــي،  المـــوروث  وباحتضـــان  المـــادي 
األجيـــال  فـــي  التـــراث  أهميـــة  وترســـيخ 
الصاعدة،علـــى الرغم مـــن مغريات العصر 

والتطور التكنولوجي.
كمـــا شـــهد المـــزاد بيـــع ســـيارة األديـــب 
والشاعر السعودي غازي القصيبي، بمبلغ 
4 آالف دينـــار. وهـــي ســـيارة مرســـيدس 

موديـــل 500 ســـنة 2006 و قـــررت عائلة 
المرحـــوم غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
بيـــع الســـيارة والتبـــرع بالمبلـــغ بالكامـــل 
لألعمال الخيرية.  ورست مطرقة المزاد 
علـــى قطعـــة نـــادرة مـــن كســـوة الحجرة 
الحريـــر  مـــن  يدويـــا  نســـجت  النبويـــة 
الخالـــص بالون األخضر الغامق والذهبي 
وكســـيت بهـــا الحجـــرة النبويـــة في زمن 
الدولة العثمانية أواخر القرن الثاني عشر 
بدايات القرن الثالث عشر الهجري، بمبلغ 
5 آالف دينـــار، كمـــا بيعـــت لوحـــة زيتيـــة 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  عبدالعزيـــز  للملـــك 
ســـعود رحمه هللا تعود لعام 1999 بمبلغ 

1200 دينـــار، وبيعـــت مجموعـــة طوابـــع 
للملـــك فيصل آل ســـعود رحمه هللا بمبلغ 
340 دينـــارًا، وبيعت صـــورة فتوغرافية 
نـــادرة لبعثـــة المملكـــة الســـعودية لألمـــم 

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
تعود لعـــام ١٩٤٦م بمبلغ 170 

صـــورة  وبيعـــت  دينـــارًا، 
فتوغرافية للملك فيصل 
هللا  رحمـــه  ســـعود  آل 
بمبلـــغ  توقيعـــه  تحمـــل 
260 دينـــارًا، كمـــا بيعـــت 

مجلـــة الناصريـــة وتعتبـــر 
مـــن أنـــدر المجـــات تصدرها 

جماعـــة الصحافـــة بمعهد األنجـــال الذي 
أسسه الملك ســـعود بن عبدالعزيز رحمه 
هللا حينمـــا كان ولـــي للعهد عـــام 1365هـ 
)1946 /   1945م( وجعل مقره في قصره 

قصـــر الناصريـــة بمبلـــغ 250 دينـــارًا. كما 
بيعـــت وثيقـــة نـــادرة لفتوى صـــادرة عن 
الشيخ محمد عبده من مؤسسي النهضة 
المصريـــة الحديثـــة، ومـــن كبـــار الدعـــاة 
للتجديد واالصاح والتنوير. اشترك في 
الثورة العرابية بمبلغ 200 دينار، وبيعت 
ميداليـــة مـــن الذهب الخالص لســـيدة 
الغناء العربي أم كلثوم بمبلغ 
وبلغـــت  دينـــار   900
مبيعـــات  نســـبة 
المـــزاد 85 % من 
القطـــع  مجمـــل 

المعروضة.

وصرح المنسق العام للمزاد عبدهللا محمد 
الســـليطي “يشـــكل هـــذا المـــزاد بنســـخته 
العاشـــرة فرصة ممتـــازة للمهتمين باقتناء 
القطـــع التاريخيـــة التـــي لها صلة مباشـــرة 
بتاريخ المحلي والعربي، وفي الوقت الذي 
يتوقـــع فيه أن يكون المشـــاركون في هذا 
المزاد من المســـتثمرين أو عشـــاق التراث، 
إال أن نفائس تشـــجع المقتنيين المبتدئين 
بجمـــع ما هو نفيس على المشـــاركة أيضًا، 
بهـــدف استكشـــاف عالـــم االنتيك الواســـع 
واكتســـاب الخبـــرة وإمكانيـــة اســـتثمارها 
في المســـتقبل وتنمية ثقافة االقتناء في 

مجتمعنا”.

بيع سيارة األديب والشاعر السعودي غازي القصيبي بمبلغ 4 آالف دينار
في النسخة العاشرة من مزاد نفائس

بداية موفقة لمهرجان الشارقة السينمائي 
مـــع   2022 والشـــباب  لألطفـــال  الدولـــي 
 Kids Are تقديـــم الفيلم الكوري الجميـــل
مســـرح  علـــى  تقديمـــه  تـــم  والـــذي   Fine
“مركز الجواهر للمناسبات” بحضور قرينة 
ســـمو  الشـــارقة،  حاكـــم  الســـمو  صاحـــب 
الشـــيخة جواهـــر بنـــت محمـــد القاســـمي، 
رئيســـة المجلس األعلى لشـــؤون األســـرة، 
مديـــر مكتـــب الشـــارقة الرقميـــة الشـــيخ 
القاســـمي، ومخـــرج  بـــن ســـلطان  ســـعود 

العمل وفريق الفيلم.
مشـــغول  وأب  مريضـــة  أم  وجـــود  مـــع 
للغايـــة، اعتـــاد الطفـــل “داي” على فعل كل 
شـــيء بمفـــرده تقريبا، تقترب أســـرته من 
مستشـــفى والدتـــه حتى يتمكـــن داي من 

زيارة والدته كل يوم. 
على الرغم من وجوده في الحي و بالقرب 
من المدرســـتين الجديدتيـــن، إال أن “داي” 
ال يشـــعر بالوحـــدة طالمـــا أنه مـــع والدته، 
فهو يزورها كل يـــوم، لقضاء الوقت معها 
وتناول الطعام معها. يتكيف تدريجًيا مع 
مدرســـته الجديـــدة، وهناك يصبـــح “داي”  
اقـــرب الـــى اصدقائه الجدد من المدرســـة 

 .Min-ho و Yu-jin :الجديدة، وهم
ومـــع مـــرور الوقـــت يقضـــي وقًتـــا 

ويبتعـــد  أصدقائـــه  مـــع  أطـــول 
تدريجيا عـــن والدته، ومع ذلك، 
عندما تزداد حالة والدته سوًءا 
ويتم نقلها إلى مستشفى بعيد، 

يشـــعر“داي” بالقلق من أنه 
قـــد ال يراها مـــرة أخرى 
أبـــًدا ويتوجـــه للبحـــث 
مع أصدقائه؛ للوصول 
باالعتمـــاد على  إليهـــا 

مدخراتـــه كدرس جميل لاطفال من عدة 
نواٍح.

فيلـــم رائـــع مـــع أطفـــال وهـــم يغامـــرون 
ببســـاتهم وخفة دمهم فـــي قلب المغامرة، 
إنه فيلم رائع يثلج الصدر ويصور العاقة 
بيـــن االبـــن وأمـــه، وأحببـــت كيـــف يجمـــع 
الصبي أصدقاءه في مغامرة ليجد أمه في 
الريف الكوري ويعلمنا العديد من الدروس 
الجميلة في الحياة مثل الصبر وحب األم 
واالدخار، والتعاون مع األصدقاء وغيرها 
مـــن األمـــور المحفـــزة للشـــباب واألطفال، 
جـــوان  ليـــي  المخـــرج  اســـتطاع 
بكل  تقديمها 

إتقـــان، فـــي صـــور جميلـــة بألـــوان زاهية، 
وقد حقق العديد من الجوائز الدولية عند 

تقديمه في عدد من المهرجانات.
وقبـــل عـــرض الفيلـــم قـــال جـــي ون لـــي 
مخرج الفيلم االفتتاحي “األطفال بخير” 
إن الفيلـــم يمتـــاز بخصوصيـــة أبطاله من 
األطفـــال الممثليـــن الذيـــن أدوا أدوارهم 
بعفويتهـــم دون تدريب على األداء، وإنه 
ألمر رائـــع أن يكون أبطال فيلم كامل 
هـــم فئـــة الصغـــار، وهـــذا يـــدل 
على مســـؤوليتنا نحن الكبار 
فـــي أن نوفر لألطفال البيئة 
التـــي تدعـــم اإلبـــداع وتعزز 
فيهم طاقاتهم المنتجة التي 
تجعلهـــم قادريـــن ومؤهلين 
إلنجـــاز الكثير من األعمال 
ذات القيمة الفنية العالية. 

ْر سينما َفكِّ

حتـــى  يســـتمر  الـــذي  المهرجـــان،  ينظـــم 
الخامس عشـــر من أكتوبـــر الجاري، تحت 
“الســـجادة  ـــْر ســـينما”، فعاليـــة  “َفكِّ شـــعار 
الخضراء” التي تعرض ســـتة أفام روائية 
طويلة وتتيـــح للجمهور لقـــاء المخرجين 
والكـــوادر الســـينمائية التـــي عملـــت علـــى 
إنتاجهـــا والتحـــدث إليهم حـــول خبراتهم 
في عالم الســـينما عمومـــا، وتجربتهم في 

تلك األفام المعروضة خصوصًا.
ويســـتضيف “مركـــز الجواهـــر للمؤتمـــرات 
والمناســـبات” عرض ثاثـــة أفام هي بيبر 
فلـــور Paper Flower، فـــي أول عـــرض له 
علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط، وحكاية 
 ،The Neighborhood Storyteller حـــي 
وفرحـــة Farha، كأول عـــرض لهمـــا علـــى 
تعـــرض  حيـــن  فـــي  اإلمـــارات،  مســـتوى 

فوكس سينما ســـيتي سنتر الزاهية ثاثة 
أفـــام كأول عـــروض لهـــا علـــى مســـتوى 
الشرق األوســـط، وهي ذا سكريت جاردن 
Crois- وكرواسان ،The Secret Garden

sant، وذا إلكتريـــكال اليـــف أوف لويـــس 
.The Electrical Life of Louis Wain واين

وتعـــرض دورة العـــام الجـــاري 95 فيلمـــًا، 
تمثـــل ثقافات 43 دولة، فـــي ثاثة مواقع 
للمناســـبات  الجواهـــر  “مركـــز  هـــي  ثابتـــة 
“ســـيتي  ســـينما  والمؤتمـــرات”، وفوكـــس 
ســـنتر الزاهيـــة” فـــي الشـــارقة، و”مـــردف 
ســـيتي ســـنتر” فـــي دبـــي، حيـــث تتنافس 
تلـــك األفام على فئـــات جوائز المهرجان، 
منهـــا 12 فيلمـــًا في فئـــة “أفـــام من صنع 
األطفـــال واليافعيـــن”، و16 فيلمـــًا في فئة 
“أفام من صنع الطلبة”، و8 أفام في فئة 
“أفـــام خليجيـــة قصيـــرة”، و8 أفـــام في 
فئـــة “أفام دولية قصيرة”، و28 فيلمًا في 

فئة أفام رســـوم متحركة، و16 فيلمًا في 
فئـــة “أفام روائية طويلـــة”، و7 أفام في 

فئة “أفام وثائقية”.
وتضم لجنة تحكيم دورة العام الجاري من 
المهرجان نخبة مـــن المخرجين والخبراء 
السينمائيين من 11 دولة عربية وأجنبية، 
حيـــث تضـــم لجنـــة تحكيـــم فئـــة “أفـــام 
مـــن صنـــع الطلبـــة” كاً مـــن أمـــل الدويلة، 
ونادية رحمن، وسيونا فيداكوفيتش، كما 
تضـــم فئة “أفـــام خليجية قصيـــرة”، هبة 
مشـــاري حمادة، وبثينة الرئيســـي، وهاني 
الشـــيباني، في حين تشـــمل لجنة تحكيم 
فئـــة “أفـــام روائيـــة قصيرة” مســـعود أمر 
هللا آل علـــي، وياســـر الياســـري، أمـــا فئـــة 
“أفام رسوم متحركة” فتضم سارة محمد 
ولدادة، ومريم السركال، ولوري غوردون، 
وتتألـــف لجنة تحكيم فئة “أفام وثائقية” 
من أحمد شـــهاب الديـــن، ووعد الخطيب، 
وســـوزان مبوغـــو، بينما تضم فئـــة “أفام 
روائيـــة طويلة” نواف الجناحـــي، وعايدة 

الحساني.  
واختـــار المهرجـــان 25 طفـــاً وشـــابًا مـــن 
المحكميـــن الواعديـــن، الذين شـــاركوا في 
مجموعـــة ورش “تأهيـــل المحكمين” التي 
اإلجـــازة  خـــال  )فـــن(  مؤسســـة  نظمتهـــا 
النقديـــة،  مهاراتهـــم  لتعزيـــز  الصيفيـــة؛ 
وقدراتهـــم في تحليـــل األفـــام وتقييمها 
فنيـــًا وتقنيًا من حيث الشـــكل والمضمون 
والرســـائل التـــي تحملهـــا؛ لإلشـــراف على 
تحكيـــم فئـــة “أفـــام مـــن صنـــع األطفـــال 
والناشـــئة”، واختيار الفيلم الفائز في هذه 

الفئة.

طارق البحار

”Kids Are Fine“ بداية جميلة ألول أفالم “الشارقة السينمائي الدولي” مع الكوري
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Vacancies Available
SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17578287 or KARAK1977.BAHAIN@GMAIL.COM

FK FATMA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37771881 or 7ASSAN.RADHI1992@GMAIL.COM

FRESH N COOL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39461267 or ANABI67M@GMAIL.COM

RUSTAM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17261663 or RUSTOMRE@GMAIL.COM

CHADAR ABAYAH 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39679997 or famit_75@hotmail.com

JALAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39897188 or SALES@JALALOPTICIAN.COM

Alaa salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17233717 or HYAGA2006@GMAIL.COM

HAMA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17467979 or HAMABAHRAIN@GMAIL.COM

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 17253030 or MOTOROX17@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

AL-SHERA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33795990 or bader.khaleq@gmail.com

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39893138 or DOOR_1974@OUTLOOK.COM

SADAD CONTRACTIING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17632638 or NEAMAH1@HOTMAIL.COM

LE VENDOME TOURIST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17002888 or admin@inventhouse.net

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM

Raheeq Flowers 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686646 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

GODZILLA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39223240 or RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

HOWAR SUPERIOR SHINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36099194 or HOWARMARBLEBAHRAIN@YAHOO.COM

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 17695267 or JINESH71@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

SENSE  BUTY  SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39772226 or LAMALNOAIMY@HOTMAIL.COM

SQUARE ONE MEDIA AND OFFICE EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33741599 or ashfi@outlook.com

LEVER WORLD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 36690049 or S-STATIONERY@HOTMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ANSAR & SONS JEWELLERY TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36377969 or SHAHIDASHRAF72@OUTLOOK.COM

Westline International Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17227206 or geepasbahrain@gmail.com

MODA BITAR WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39322274 or moda_bitar_bh@yahoo.com

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 39333032 or ali.e.isssa@gmail.com

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17141162 or HR@ALZAHRACARGO.COM

MARVEL BUSINESS CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39885090 or UMERTOQIR@GMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CRANE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh

Seedar for foodstuff and cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39875475 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17102960 or ALEX@BFHARBOUR.COM

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17464043 or HRMANAGER@JAZAYANI.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

Taj mahal gate resturant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 39854633 or HU951122@gmail.com

Taj mahal gate resturant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(VEGETABLES)
, suitably qualified applicants can contact

 39854633 or HU951122@gmail.com

OLYMPIA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17784253 or OLYMPIA_GARAGE@WINDOWSLIVE.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM

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

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com

STROKE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33445221 or adel.abdulkhaliq@gmail.com

SHUTTLE MECHNICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33247319 or muhammedshah338@gmail.com

MINACOMO TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM

MINACOMI DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 39338189 or JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM

Albaraka for telephone repair and accessories 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39795151 or 39795151BAHRAIN@GMAIL.COM

Wadi Alumaraa Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37777745 or tcm37777@gmail.com

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 16161616 or KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-146869   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا ورثة السيد المعلن يوسف محمد عبدهللا محمود بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة ماجد يوسف محمد عبدهللا محمود

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 3 – 5065
االسم التجاري : عالم تنجيدات االثاث

رقم القيد : 5 – 5065
االسم التجاري : مؤسسة يوسف محمد محمود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-1488532   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري  

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي: عالم تنجيدات االثاث

اسم التاجر: احمد علي حسين الشهابي
االسم التجاري الجديد: أمار لألزياء

رقم القيد : 2 – 21117

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-146490   إعالن رقم
تغيير اسم تجاري  

إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير اسم تجاري  فعلى كل من لديه أي  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي: فوزية مكي جاسم احمد

اسم التاجر: الخيرات لبيع منتوجات االلمنيوم
االسم التجاري الجديد: الخيرات لخردة المعادن

رقم القيد : 2 – 64919

وزارة الصناعة التجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )الرحمة المهداة لدعم األعمال
شركة تضامن بحرينية( إلى شركة )ذات مسئوليه محدوده(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة )الرحمة 
القيد رقم  )المسجلة بموجب  لدعم األعمال شركة تضامن بحرينية  المهداة 
القانوني  بالشكل  الثاني  والفرع  األول  الفرع  تحويل  بطلب   )1-104414(
)ذات مسئوليه  إلى شركة  بحرينيه(  المذكورة من )شركه تضامن  للشركة 

محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -    إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)كونسلت - يو انترناشيونال ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )98420(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  انترناشيونال  يو   - )كونسلت  شركة 
)نافنيت  السادة  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  بطلب تصفية   ،)98420(

بسنت كومار كامباني( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)نافنيت بسنت كومار كامباني(
kampaninavneet@gmail.com    -   )+971( 557751801 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-145591   إعالن رقم
إدارة السجل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي: علي محمد علي ابراهيم مهدي

اسم التاجر: جوما سبورت
االسم التجاري الجديد: جوما سبورت البحرين

رقم القيد : 1 – 142750

تاريخ :11-10-2022
) CR2022- 146574( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة امينه يوسف محسن حسين علي النزر بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة هدى حسن علي االنصاري

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: بالك باندا كافيه
رقم القيد: 1-112532

االسم التجاري: بالك باندا كافيه
رقم القيد: 3-112532

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة
)شركة البحرين للتسعيرات ذ.م.م.(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  العالي(  جعفر  موسى  علي  عادل  )علي  السيدة   / السيد 
بموجب  والمسجلة  ذ.م.م.(،  للتسعيرات  البحرين  )شركة  لشركة  القانوني 
تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)121334-1( رقم  القيد 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  نت ليت للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة   SREEKANTH AYYAN PARAMBIL نيابة عن السادة 
شركة  نت ليت   للمقاوالت ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   ١٥٥٢٥٧   

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1 من:
نت ليت للمقاوالت ذ.م.م

NET LITE CONTRACTING W.L.L 
الى: نت ليت للتجارة وللمقاوالت ذ.م.م

NET LITE TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-147573   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

حاجي  عبدهللا  اسماعيل حسن  معصومه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
محمد بطلب تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد اسماعيل حسن عبدهللا حاجي محمد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-137999

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة فيوجر جو ذ.م.م
سجل تجاري رقم 142501

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد / امير علي نجف 
علي نيابة عن السادة شركة فيوجر جو ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 142501 ، بطلب 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة فاطمه عباس حسين علي الشريف مصفيا 
للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على 

العنوان التالي: عنوان المصفي: فاطمه عباس حسين علي الشريف
FutureGo.bh@gmail.com    -        39782782

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   122108   لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة باتريسيو انتربرايز البحرين ذ.م. م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مكتب / مزارز محاسبون قانونيون رقم القيد 67749 باعتباره 
المصفي القانوني لشركة باتريسيو انتربرايز البحرين ذ.م.م ،المسجلة 
 ، 144223 القيد رقم  كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري،  السجل  من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 136195 لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نورديك أرابيا القابضة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / SUBRAMANIAN PRAKASH باعتباره المصفي القانوني 
لشركة نورديك أرابيا القابضة ذ.م. م، المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية 
تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  141387 رقم  القيد  بموجب  ة  محدود 
وفقا ألحكام  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  اختيارية و شطبها  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001
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ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39904366 or hanafico@batelco.com.bh

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39339937 or ZAFEER2030@YAHOO.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact
 33999840 or MOHAMMED@DELTA-SS.ME

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 34335122 or hr@gulfsuiteshotel.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

MONI AUTOMOBILES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39990740 or MONEE77@HOTMAIL.COM

AQUILA CREATIVE STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33226044 or WBC9192@GMAIL.COM

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

PERFECT SHAVE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36669292 or oldmaaaan@hotmail.com

Joys Earth Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17253943 or JOYTHOTTAKATH@YAHOO.COM

BAHRAIN CHANNELS FOR COMMUNICATION & DISTRIBUTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TELEPHONE TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17112226 or ABDULLATIF.BUALLAY@SALE-CO.COM.BH

Silah GULF W L L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DATA PROCESSING PLANNING)
, suitably qualified applicants can contact

 17155200 or bshanker@silah.bh

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36262227 or ANWAR123@GMAIL.COM

ARABIAN GULF AUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 17273736 or BINCY.PAULOSE@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

EEHAA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 39997757 or AFARDAN88@GMAIL.COM

EEHAA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact
 39997757 or AFARDAN88@GMAIL.COM

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
, suitably qualified applicants can contact

 33667675 or bshuqair@enerflex.com

TENDER SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39665776 or ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM.

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

CRAFTY DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33061466 or carnation.bh@gmail.com

Alaliaa Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17251216 or GHAREEB9@GMAIL.COM

Al Soofi Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35574776 or to.z@hotmail.com

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17749111 or ARUN@KANOOELITE.COM

DEPORTE 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(FASHION)
, suitably qualified applicants can contact

 33780878 or INFO.NWAY@GMAIL.COM

DEPORTE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33780878 or INFO.NWAY@GMAIL.COM

Narowal Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33146675 or RIASAT.BUTT6@GMAIL.COM

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM

C9 Electrical and Electronic Equipment Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 34046796 or C9.ABDULLH@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66950555 or YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 34633301 or Hamadali346333@gmail.com

AROMAX FIRE & SAFETY SYSTEMS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17000973 or AROMAX@BATELCO.BH

ARAD PHARMACY. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17239393 or HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM

RIFFA GYMNASTIC ACADEMY 
has a vacancy for the occupation of

 PHYSICAL TRAINER
, suitably qualified applicants can contact
 33599565 or AYSHAAL@HOTMAIL.COM

PEPPER SQUARE MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17620608 or BINOYKJ@GMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com

Bahrain Drone Studios 
has a vacancy for the occupation of

 CAMERA TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36663002 or INFO@BAHRAINDRONE.CO

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.com

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

ALHARAM PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39944530 or LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com

SHRINGA ELECTRIC Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 36564093 or SETHU@SHRINGAELECTRIC.COM

NOUR AL DUHA SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM

GARAGE ONE STOP SMART 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 36668020 or YK4ME@WINDOWSLIVE.COM

TEA TIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39867872 or HASH2H2@GMAIL.COM

SANAR LINE DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39800088 or SANARLINEMFP@GMAIL.COM

Monsoon restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM

AMIN SULAIMAN FOODSTUFF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34176204 or AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM

Supersonic laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37769169 or supersoniclaundry@gmail.com

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

REEM ALZAIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 66700086 or TAIMREEM@YAHOO.COM

BEST CHOICE  FURNISHING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 33600506 or HANEEFALANFAL@GMAIL.COM

Intex Arab Trading & Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY GENERAL
, suitably qualified applicants can contact
 33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM

TEDO MINI MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17296001 or AKZGREAT@YAHOO.COM

FLORES FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36787705 or MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM

CODE BEAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39534385 or HISHAM@MHISHAM.NET

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 66359933 or SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39904366 or hanafico@batelco.com.bh

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

CONSOLE SHIPPING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38990438 or INFO@CSSBAHRAIN.NET

Catchy Jewellery and Designing Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39858938 or POLIYATH@GMAIL.COM

WORKS FOR SMART SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact

 33997339 or MD@ALMORISI.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM

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

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33322207 or AHMED@BTSBAH.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

SHAKIR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33897906 or M.SHAKIRKHAN11@GMAIL.COM

AZLAN SCRAP METAL AND NON-METAL & GOODS RE-EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17005554 or ABUAZLAN@YAHOO.COM

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 77488080 or moosaa@addresshotels.com

SALONS FIVE GUYS 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39088229 or S.SALEH@SAYEDMAHDI.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38931414 or SARIFUDDIN9@GMAIL.COM

BROTHERS PARADISE FOR FRESH FRUITS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 38826282 or REDHA.RMAH@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

ALI SABAH GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33004822 or GGLADS1981@GMAIL.COM

FAYONA LAUNDRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17000011 or HR@ALSAADOON.COM

ALSAHRA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact
 33337745 or J.SADADI89@GMAIL.COM

TRUE BLUE TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39669841 or ASAD2443@HOTMAIL.COM

ASEER STAR PHONES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39679779 or ABULKASIMIBRAHIM@GMAIL.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

FUTURE WAY BUSINESS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS)
, suitably qualified applicants can contact

 36994577 or ABDOJUL181984@GMAIL.COM

S S NAEEM MARKETING  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33179673 or MR2037645@GMAIL.COM

S S NAEEM MARKETING  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33179673 or MR2037645@GMAIL.COM

ASHFAQ AND ARIF SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66633465 or ASHFAQBH89@GMAIL.COM

BROTHERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33131412 or BROTHERSCONTRACTING111@GMAIL.COM

ALETGAN ALANSAB TOWERS FOR REAL ESTATE & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact
 36367790 or TALALAL621@GMAIL.COM

M E K TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36967577 or KARAMTRADINGCOMP@GMAIL.COM

WAQAR ALI CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35113783 or JUSTFORCR90@GMAIL.COM

DIAMOND STAR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33582134 or SJHSHEHEHE8@GMAIL.COM

TAGO FOR COMPUTER AND MOBILE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 35586138 or TAJOBEN60@GMAIL.COM
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القدس - وكاالت

الـــصـــحـــة  وزارة  ــت  ــ ــن ــ ــل أعــ
الفلسطينية أمس مقتل شاب 
مواجهات  خــال  فلسطيني 
في  اإلسرائيلي  الجيش  مــع 
جنوب  فــي  الــعــروب،  مخيم 

الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة في بيان 
إن “أســـامـــة مــحــمــود عــدوي 
)18 عامًا( اسُتشهد )بإصابته( 
برصاص االحتال الحي في 

وجرت  المحتلة”.  الغربية  الضفة  في  لحم  بيت  مدينة  جنوب  العروب  بمخيم  البطن 
اإلسرائيليين  الجنود  بين  )وفــا(  وكالة   بحسب  العروب  مخيم  مدخل  على  مواجهات 
اإلسرائيلي. شهدت  الجيش  ينفذها  عمليات  على  يحتجون  كانوا  فلسطينيين  وشبان 
القدس الشرقية أمس إضرابا؛ احتجاجا على فرض السلطات اإلسرائيلية إغاقا على 
مخيم شعفاط لاجئين، ومواصلتها عملية واسعة للقبض على مهاجم جندية إسرائيلية 
قتلت قرب المخيم. ولم تفتح المحال التجارية في البلدة القديمة واألسواق خارجها 
اإلسمنتية  بالمكعبات  المجاورة  البلدات  فلسطينيون شوارع  شبان  أغلق  فيما  أبوابها، 

وحاويات النفايات.
القريب من  المصرارة  فرن في سوق  من  الخبز  اشترت  بعدما  عاما(   50( نوال  وقالت 
أيام.  المحاصر منذ خمسة  اإلضــراب جاء تضامنا مع مخيم شعفاط  إن  العامود،  باب 
وأشارت إلى أن ابنتها تعيش هناك مع عائلتها، مضيفة “عندما تحدثت معها، قالت إن 

الوضع سيئ”.

مقتل فلسطيني خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي

واشنطن - وكاالت

المّتحدة  الواليات  أعلنت 
ــات  ــا فـــرضـــت عــقــوب ــ ــه ــ أّن
ــة  ــركـ ــى حـ ــ ــل جــــــديــــــدة عــ
طـــالـــبـــان؛ بــســبــب انــتــهــاك 
الـــــحـــــركـــــة اإلســــامــــيــــة 
النساء  حقوق  المتطرفة 
والفتيات في أفغانستان.

قال  للفتاة،  العالمي  لليوم  العاشرة  الــذكــرى  بمناسبة  أصــدره  بيان  وفــي 
على  قيود  فــرض  عــن  “أعــلــن  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
األفراد  من  وغيرهم  والسابقين  الحاليين  طالبان  ألعضاء  تأشيرات  منح 
أفغانستان عبر  والفتيات في  النساء  المتواطئين في قمع  أو  المسؤولين 

ممارسة سياسات تقييدية والعنف”.
وأضاف أّن أفغانستان هي “منذ سنة، الدولة الوحيدة في العالم التي ُتمنع 
فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من 

دون أن يلوح في األفق أي موعد” لعودة طالبان عن هذا القرار.
وفي بيانه قال بلينكن “ندعو الحكومات األخرى لانضمام إلينا في اتخاذ 
أّن  التأكيد على رسالة جماعية مفادها  إجــراءات مماثلة واالستمرار في 
كّل  تمّثل  التي  تلك  اعتبارها شرعية هي  يمكن  التي  األفغانية  الحكومة 

شعبها وتحمي وتعّزز حقوق اإلنسان لكل فرد”.

عقوبات أميركية جديدة على “طالبان” النتهاكها حقوق النساء
أنجمينا - وكاالت

تم تعيين صالح كبزابو، المعارض 
ــي لــلــرئــيــس إدريـــــس  ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
عام  فــي  ُقتل  ــذي  ال إيتنو  ديبي 
2021، رئيًسا لوزراء تشاد أمس 
إدريــس  محمد  أصــدره  بمرسوم 
ــذي أعــلــن رئيًسا  الـ ديــبــي إيــتــنــو 
ــده وُمـــدد  ــ لــلــدولــة بــعــد وفـــاة وال
مدتها  انتقالية  لفترة  مؤخًرا  له 

عامان.
كبزابو البالغ 75 عاما هو صحافي 
سابق ترشح للرئاسة أربع مرات 
حزبه  وانضم  ديبي  الراحل  ضد 

عينها  التي  الحكومة  إلــى 
ــمــجــلــس الــعــســكــري  ال

ــجــنــرال  بــقــيــادة ال
محمد ديبي قبل 

18 شهرا.
أبـــريـــل   20 ــي  فــ

تم  عندما   ،2021

أعلن  األب،  ديــبــي  وفـــاة  إعـــان 
الجيش ابنه الجنرال محمد ديبي 
البالغ 37 عاًما، رئيًسا للجمهورية 
من  عسكري  مجلس  رأس  على 
مدتها  انتقالية  لفترة  جنرااًل   15
إلــى  تــفــضــي  ــًرا عــلــى أن  18 شــه

انتخابات “حرة وديمقراطية”.
اليمين  ديبي  أدى  اإلثنين،  لكن 
كرئيس للدولة مرة أخرى لفترة 
على  بــنــاًء  عامين،  مــن  انتقالية 
اقــتــراح حـــوار وطــنــي كــان يــراد 
منه جمع كل مكونات المجتمع 
ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ ــادي بـ ــتـــشـ الـ
محمد  ووعـــــد  ــرد.  ــمـ ــتـ الـ
بتعيين  االثنين  ديبي 
“حــــكــــومــــة وحـــــدة 
وطــــــنــــــيــــــة” فـــي 
القليلة  ــام  ــ “األيـ

المقبلة”.

تعيين المعارض السابق كبزابو رئيًسا لوزراء تشاد
تونس - األناضول

ــاب تــونــس  هــــّدد حــــراك شــب
أمس،  يوليو”،   25“ الوطني 
ــات  ــ ــاب ــخــ ــتــ ــ ــة االن ــعـ ــاطـ ــقـ ــمـ بـ
إجراؤها  المزمع  التشريعية 
في 17 ديسمبر المقبل، ما لم 
إزاء  حازمة  قـــرارات  تصدر 
االنتخابّي  السياسي  المناخ 

للقيادي بالحراك المعروف بتأييده  “الملّوث والفاسد”. جاء ذلك في كلمة  الحالي 
بالعاصمة تونس.  للرئيس قيس سعيد، محمود بن مبروك، خال ندوة صحافية 
تيار  توقف  قـــرارات  تصدر  لم  حــال  في  االنتخابات  “بمقاطعة  مبروك  بن  وهــّدد 

التاعب باالنتخابات والتزكيات”.
“هناك  أن  وأكــد  والفاسد”.  الملّوث  السياسي  المناخ  في  طرًفا  نكون  “لــن  وتابع: 
أشخاص نافذون ومقربون من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعملون ضد مسار 

25 يوليو، ويقومون بمغالطته”.
وتوّعد بكشفهم قائاً: “سَنذكرهم باألسماء في الندوات القادمة، في حال لم يتّم 

إيقافهم عند حّدهم لتحمل مسؤولياتهم”.
بتدخل  تمثلت  االنتخابات  هيئة  عاينتها  انتخابية  جرائم  عدة  “هناك  أن  وكشف 
بتزكية  التزكيات  مسألة  فــي  ــوالة  والـ المعتمدين  بعض  مــن  المحلية  السلطات 
أشخاص على حساب آخرين، وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة”.

تونس.. حراك “25 يوليو” يهّدد بمقاطعة االنتخابات

نحو مئة قتيل في 
االنهيار األرضي بفنزويال

الس تيخيرياس - أف ب

تالشت اآلمال أمس في العثور على 

المفقودين الخمسين  ناجين من بين 

فــي فــنــزويــال بــعــد االنــهــيــار األرضـــي 

ــام في  ــ ــة أيـ ــعـ ــدث قــبــل أربـ ــذي حــ ــ الـ

الصناعية  المدينة  تيخيرياس،  الس 

شمال-وسط  في  الواقعة  الصغيرة 

البالد، والذي تسببت بمقتل نحو مئة 

في  الوطني  الحداد  وأعلن  شخص. 

البالد األحد ولمدة ثالثة أيام.

توجيه اتهامات لـ100 من المحتجين بطهران.. وحصيلة القتلى تصل 201

“السعودية”: يجب مراعاة األمن اإلقليمي في أي “اتفاق نووي” مع إيران
ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي  ــ قـ
فرحان في حديث  بن  فيصل  األمير 
لـ”العربية” و”الحدث” إن أي اتفاق مع 
إيران يجب أن يراعي األمن اإلقليمي 

في المنطقة.
السعودي  الــخــارجــيــة  وأضـــاف وزيـــر 
ــووي مــع إيـــران يجب  أن أي اتــفــاق ن
السابق.  باالتفاق  القصور  يراعي  أن 
وبخصوص الملف اليمني، أكد فيصل 
بــن فــرحــان أن الــمــمــلــكــة والــتــحــالــف 
وحكومة اليمن حريصون على تمديد 
الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في 

اليمن ال تزال قائمة.
من جهة أخرى، وّجه القضاء اإليراني 
100 شخص  أكثر مــن  إلــى  اتــهــامــات 
ــتـــجـــاجـــات الــتــي  عــلــى خــلــفــيــة االحـ
ــاة الــشــابــة مــهــســا أميني  أعــقــبــت وفــ
فــي سبتمبر الــمــاضــي، وفــق مــا أفــاد 
موقع “ميزان أوناين” التابع للسلطة 

القضائية، أمس األربعاء.
ونقل الموقع عن مسؤولين قضائيين 
لــــ60 شخًصا  االتــهــام  تــم توجيه  إنــه 
في  آخرين  شخًصا  و65  طهران  في 
محافظة هرمزكان )جنوبا( موقوفون 
ــمـــال  لــضــلــوعــهــم فـــي مـــا ســـّمـــاه “أعـ
شغب” وقعت مؤخًرا، في إشارة إلى 
إيران منذ وفاة  احتجاجات تشهدها 
توقيفها  بعد  سبتمبر،   16 في  أميني 

على يد شرطة األخاق.
يأتي هذا بينما أفادت منظمة حقوق 
عدد  بارتفاع  أمس  اإليرانية  اإلنسان 
إلى  إيـــران  فــي  قتلى االحــتــجــاجــات 
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طفاً، فيما تتواصل االحتجاجات في 

مناطق متفرقة من الباد.
وقالت المنظمة إن القتلى سقطوا في 

18 محافظة، مشيرًة إلى أن غالبيتهم 
ســقــطــوا فـــي مــحــافــظــات ســيــســتــان 
وأذربيجان  وكردستان  وبلوشستان 

الغربية.
وبحسب المنظمة ُقتل 108 أشخاص 
التي  األمنية  الحملة  في  األقــل  على 
تــشــنــهــا إيـــــران مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة 
أنحاء  فــي  التظاهرات  على  أسابيع 
“منظمة حقوق  أعلنت  الباد، حسبما 
التي تتخذ من  ــران”  إيـ فــي  اإلنــســان 
ا لــهــا. كــمــا قتلت قــوات  ــو مــقــرًّ أوســل
آخرين  شخًصا   93 اإليــرانــيــة  األمـــن 
على األقل في مواجهات منفصلة في 

مدينة زاهدان.
اإلنسان  حقوق  “منظمة  مدير  وقــال 
أميري مقدم في  إيــران” محمود  في 
بيان أمس األربعاء إن “على المجتمع 
الــمــزيــد من  ــوع  وقـ يمنع  أن  ــي  ــدول ال
ــدار رد  ــإصــ ــ ــي كـــردســـتـــان ب ــقــتــل فـ ال

فوري”.
الــتــحــقــيــق  أن  الــمــنــظــمــة  ــت  ــافــ وأضــ
“القمع” في  أجرته عن مستوى  الــذي 
اإلنــتــرنــت،  قــيــود  عرقلته  كــردســتــان 
ــذرت مـــن “قــمــع دمــــوي وشــيــك”  ــ وحـ
الواقعة  المحافظة  في  للمتظاهرين 

غرب الباد.
بمحافظة  سنندج  مدينة  و”شــهــدت 

ــة  ــعـ ــان احـــتـــجـــاجـــات واسـ ــ ــت ــردســ كــ
وحملة قمع دموية في األيام الثاثة 

الماضية”.
اإليرانية  الجمعية  دانــت  جهتها،  من 
الذي  “العنف”  الطفل  حقوق  لحماية 
ــن ضــد األطــفــال  ــوات األمـ تــمــارســه قـ
الــذيــن شــاركــوا فــي الــتــظــاهــرات في 

المدارس والشارع.
الــتــي تتخذ من  الــمــجــمــوعــة  وقــالــت 
اإللكتروني  موقعها  على  مقرا  إيــران 
 28 قتل  لــإحــصــاءات  “وفــقــا  اإلثنين 
معظمهم  المواجهات  هــذه  في  طفًا 
بلوشستان  سيستان  محافظة  فــي 

المحرومة”.
ــاغ  ــن “عـــــدم إبـ ــا عـ ــًضـ وتـــحـــدثـــت أيـ
العائات بمكان تواجد أطفالها وإدارة 
وعــدم  محامين  غــيــاب  فــي  ملفاتهم 
وقــضــاة متخصصين  وجـــود شــرطــة 

بملفات األطفال”.
ــد الـــعـــام لــلــحــرس  ــقــائ وقــــال نــائــب ال
ــدوي لــوســائــل إعــام  ــثــوري عــلــي فـ ال
“متوسط  إن  أكــتــوبــر   5 فــي  إيــرانــيــة 
عـــمـــر الــمــعــتــقــلــيــن فــــي الـــعـــديـــد مــن 

االحتجاجات األخيرة كان 15 سنة”.
وقال المحامي المتخصص في حقوق 
اإلنسان حسن رئيسي أمس إن “نحو 
300 شخص تراوح أعمارهم بين -12

13 سنة و19-18 سنة محتجزون لدى 
الشرطة” وقد ُوضع بعضهم في مراكز 
المحكومين  بالبالغين  خاصة  اعتقال 

في قضايا مخدرات.
“مقلقة  الــمــعــلــومــات  ــذه  هـ إن  ــال  وقــ
للغاية” مشدًدا على أن األفراد “الذين 
يجوز  ال  عاًما   18 عن  أعمارهم  تقل 
على اإلطاق احتجازهم مع مجرمين 
ـــ18... إنه واجــب قانوني  ال فوق سن 

وليس توصية”.
المدارس  تاميذ  انضم  ما  وســرعــان 
إلى حركة االحتجاج ورددوا شعارات 

مناهضة للنظام.

5 سنوات

إلى ذلك، أصدر القضاء اإليراني حكًما 
بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي 
زاده  تــــــاج  مـــصـــطـــفـــى  اإلصـــــاحـــــي 
تقويض  بتهمة  يوليو  منذ  الموقوف 

أمن الدولة، وفق محاميه.
الـــذي  عـــاًمـــا(   65( زاده  ــاج  تـ ــف  ــ وأوقـ
التيار اإلصاحي  أبــرز وجــوه  يعد من 
والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات 
منزله  في  اإلسامية،  الجمهورية  في 
الــمــاضــي على  الــثــامــن مــن يوليو  فــي 
الــقــومــي”،  ــن  “الــعــمــل ضــد األمـ خلفية 

وبدأت محاكمته في أغسطس.

عواصم - العربية.نت، وكاالت

كييف، موسكو - وكاالت

أعلنت أوكرانيا أمس استعادة بلدات عّدة 
ــبــاد، ورّحــبــت  مــن الـــروس فــي جــنــوب ال
جــديــًدا،  ــا  جــويًّ ــا  دفــاعــيًّ نــظــاًمــا  بتسليمها 
يومين على  بعد  “حقبة جديدة”  متوّقعة 
أوكــرانــيــا  واستهدفت  المكّثف.  القصف 
وبتحليق  الصواريخ  من  بوابل  أيــام  منذ 
للطائرات المسيرة التي استهدفت بشكل 
خاص البنية التحتية للطاقة المدنية، في 
الروسي فاديمير  الرئيس  اعتبر  ضربات 
بــوتــيــن أنــهــا رّد انــتــقــامــي عــلــى الــهــجــوم 
والــذي  القرم،  دّمــر جسر  الــذي  التفجيري 
إلى  بـ”اإلرهابي” ونسبته  وصفته موسكو 

كييف.
الروسية  األمــن  أجهزة  أعلنت  واألربــعــاء 
أنــهــا اعــتــقــلــت ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، بينهم 
ضلوعهم  فــي  لــاشــتــبــاه  روس،  خــمــســة 
القرم  جسر  استهدف  الــذي  التفجير  في 

السبت.
إن  قالت  هجومين  إحباط  أعلنت  كذلك 
ــيــة كــانــت تعتزم  االســتــخــبــارات األوكــران

تنفيذهما على األراضي الروسية.
وأعلن األمين العام لحلف شمال األطلسي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أن حــلــفــاء أوكــرانــيــا 
مزيدا  كييف  تــزويــد  يــدرســون  الغربيين 
لحمايتها  الجوية  الدفاعية  األنظمة  من 
ــروســيــة  ــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة ال ــن ال مـ

“العشوائية” على مختلف أنحاء الباد.
اجتماع  مستهل  فــي  ستولتنبرغ  وقـــال 

تــســلــيــم أســلــحــة لكييف  بـــشـــأن  لــلــحــلــف 
ألوكرانيا  الدعم  تعزيز  كيفية  “سنناقش 
ــة لــمــزيــد مـــن أنــظــمــة  ــويــ ــ وســتــكــون األول
ــا”. وأضـــاف أن  ــي ــدفــاع الــجــوي ألوكــران ال
روســـيـــا ســتــواجــه عـــواقـــب وخــيــمــة إذا 
استخدمت أسلحة نووية مشدًدا على أن 

النصر مستحيل في أي حرب نووية.
طويلة  لحرب  مستعد  الحلف  “أن  وتابع 

في أوكرانيا مشيًرا إلى أن تزويد أوكرانيا 
ــة قــصــوى  ــ ــوي ــ ــأنــظــمــة دفـــــاع جــــوي أول ب

للحلفاء”.
وتوّعد بوتين برّد “قاٍس” على أي هجمات 
أراضيها  تعتبره  ومــا  روســيــا  على  أخــرى 
موسكو  ضــّم  ظــّل  فــي  التحتية،  وبنيتها 
لشبه جزيرة القرم في العام 2014 ثم أربع 

مناطق أوكرانية أخرى في سبتمبر.

وأعلنت كييف أمس أنها استعادت خمس 
الــتــي تعّد  بــلــدات فــي منطقة خــيــرســون 
إحدى المناطق األربع التي أعلنت موسكو 
للجيش  ــتــكــاســة  ان ــدث  ــ أحـ فـــي  ضــّمــهــا، 
المنطقة  هذه  في  يتراجع  الــذي  الروسي 
منذ  الــشــرق  وفــي  الشرقي  الشمال  وفــي 

بداية سبتمبر.

 بوتين “أساء التقدير” 

رد  إلــى  أشـــارت  األوكــرانــيــة  الرئاسة  لكن 
موضحة  العملية،  على  الروسية  القوات 
“يــتــواصــل قصف مــواقــع وحــداتــنــا لــردع 
الهجوم المضاد على طول خط التماس”.

في األثناء أعلن الجيش الروسي أنه صّد 
دونيتسك  مناطق  في  أوكرانية  هجمات 
ــي الـــشـــرق  ــيــــف فــ ــاركــ ــك وخــ ــسـ ــانـ ــوغـ ولـ

األوكراني.
في  األقـــل  على  أشــخــاص  ثمانية  وُقــتــل 
قــصــف روســــي طـــال ســـوًقـــا فـــي مدينة 
أفدييفكا في شرق أوكرانيا قرب خطوط 
الجبهة، حسبما أعلن حاكم المنطقة بافلو 

كيريلنكو.
وجاء في بيان “ال منطق عسكريا في هذا 
الجامحة  الرغبة  القصف سوى  النوع من 
شعبنا  أبــنــاء  مــن  ممكن  عــدد  أكــبــر  بقتل 

وترهيب من تبقى”.

“الناتو”: موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية

أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة رغم القصف الروسي المتواصل

االحتجاجات في ايراناألمير فيصل بن فرحان



غداً انطالق الموسم الجديد للقدرة بسباقات تأهيلية دولية ومحلية
االتحاد الملكي أنهى التحضيرات

الموسم  سباقات  باكورة  )الجمعة(  غــدًا  تنطلق 
الجديد للقدرة 2022/2023 في قرية البحرين 
الملكي  االتحاد  ينظمها  والتي  للقدرة  الدولية 

للفروسية وسباقات القدرة.
القدرة  سباق  بإقامة  الجديد  الموسم  وسيبدأ 
وسباقات  كــم   100 لمسافة  الــدولــي  التأهيلي 
40 و80 كم على مدار  تأهيلية محلية لمسافة 

يومي الجمعة والسبت.
وسباقات  للفروسية  الملكي  االتــحــاد  وأكــمــل 
القدرة كل التحضيرات الالزمة النطالق الموسم 
الماضية  ــام  األيـ فــي  استقبل  أن  بعد  الــجــديــد 
الخيول  ومدربي  اإلسطبالت  ومــالك  منتسبي 
السباقات  فــي  الــمــشــاركــيــن  الــجــيــاد  لتسجيل 
االفتتاحية التأهيلية الدولية والمحلية لمسافة 

100 و80 و40 كم.
الماضيين  اليومين  في  الملكي  االتحاد  وشهد 
تسجيل العديد من الجياد لإلسطبالت الراغبة 
المحلية  التأهيلية  السباقات  المشاركة في  في 

والدولية.

موسم مثير

إثارة  الحالي  الموسم  يشهد  أن  المتوقع  ومن   
ية في ظل االستعدادات المثالية التي قامت  وندِّ
بها اإلسطبالت في الفترة الماضية، عالوة على 
في  البحرينية  للمشاركات  اإليجابية  النتائج 
المحافل الخارجية وهو ما سينعكس على قوة 

المنافسة في الموسم الحالي.

وأنهت اإلسطبالت المحلية تحضيراتها األخيرة 
المتواصلة  اليومية  التدريبات  من  سلسلة  بعد 
الفنية  الخطط  ووضعت  الماضية  الفترة  في 
ــاقــات افــتــتــاح  ــتــي ســتــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي ســب ال
الموسم، حيث يتوقع أن تكون السباقات كبيرة 
في ظل رغبة اإلسطبالت بتواجد جيادها في 
وإنهاء  تأهلهم  عبر  القادمة  الكبرى  البطوالت 

السباقات التأهيلية بنجاح. 

    ترحيب باالنطالقة

للفروسية  الملكي  االتحاد  رحب  جانبه،  من     
وسباقات القدرة بجميع اإلسطبالت والفرسان 
في  خصوصًا  القدرة  سباقات  في  المشاركين 
السباقات التأهيلية االفتتاحية للموسم الجديد 
يــة في  ــارة ونــدِّ الـــذي مــن الــمــؤكــد أن يشهد إثـ

جميع بطوالته وسباقاته.
وأكد االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
من  والُماّلك  اإلسطبالت  كل  دعم  على  حرصه 
أجل مواصلة تطوير رياضة القدرة التي تمتلك 
التطور  عكس  على  قــادريــن  مميزين  فــرســانــًا 

الذي تشهده هذه الرياضة.
وسيكون برنامج اليومين على النحو اآلتي:

 يشهد يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري إقامة  «
الفحص البيطري للسباق التأهيلي لمسافة 40 

كم والفحص البيطري لسباق مسافة 100 كم 
الدولي التأهيلي والفحص البيطري لسباق 80 
كم تأهيلي محلي، فيما ستكون انطالق سباق 

مسافة 40 كم عند الساعة الثالثة عصراً. 

   وسيقام يوم السبت 15 أكتوبر سباق 100 كم  «
دولي تأهيلي، وسباق 80 كم تأهيلي محلي.

 تغطية - اللجنة اإلعالمية:

 جانب من سباقات القدرة

Sports@albiladpress.com17
الخميس 13 أكتوبر 2022 - 17 ربيع األول 1444 - العدد 5112

 فونتين بلو )فرنسا( - المكتب اإلعالمي:

بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
ــك لــأعــمــال  ــمــل خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة ال
الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية 
وبــطــمــوحــات متجددة  ــلــقــدرة،  ل الــمــلــكــي 
للقدرة  اإلنـــجـــازات  حصد  مــواصــلــة  نحو 
الملكي  الفريق  البحرينية، يشارك فرسان 
ــبــيــطــري لــبــطــولــة  ــفــحــص ال ــيـــوم فـــي ال الـ
في  القدرة  لسباقات  الدولية  بلو  فونتين 
و120  كم  و127  كم   160 لمسافة  فرنسا 
للعموم و120 للناشئين إضافة إلى سباق 
100 كمـ حيث ستشهد السباقات مشاركة 

واسعة من فرسان العالم.
ويتطلع الفريق الملكي للبقاء على عرش 
أبطال السباقات األوروبية بعد أن سجل 
الــفــتــرة الماضية  إنــجــازات مــتــعــددة فــي 
الــتــي يمتلكها  الــعــالــيــة  تــؤكــد اإلمــكــانــات 
ــه يــحــظــى بــقــيــادة  ــ الــفــريــق خــصــوصــًا أن
ناجحة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
ــرز  ويــعــتــبــر الــفــريــق الــمــلــكــي لــلــقــدرة أبـ
الــمــرشــحــيــن لــنــيــل األلـــقـــاب فـــي بــطــولــة 
فــرســان  عـــدة  أن  خــصــوصــًا  بــلــو  فونتين 
الفريق سبق لهم تحقيق األلقاب في  من 
هذه البطولة العريقة التي دائمًا ما تشهد 

منافسة قوية ومشاركة واسعة.
ــد الــدكــتــور خــالــد أحــمــد حــســن مدير  وأكـ
الفريق الملكي أن قيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة للفريق في سباق 160 
لها مردود إيجابي كبير على  كم سيكون 
أنه  خصوصًا  المشاركة  هــذه  في  الفريق 
سموه الملهم والمساند الدائم للفرسان في 
مسيرتهم واستطاعوا أن يكسبوا خبرات 
مشاركتهم  بفضل  عالية  وقــدرات  كبيرة 
الماضية  السباقات  في  سموه  جــوار  إلى 
البحرينية  الـــقـــدرة  ريـــاضـــة  يــجــعــل  مــمــا 
في  الفريق  ويجعل  وتطورًا  إشراقًا  أكثر 

الطليعة دائمًا.
ــح الــدكــتــور خــالــد أحــمــد حسن أن  وأوضـ
الملكي  الفريق  يمتلكها  عــديــدة  أهـــداف 
تحقيقها  في  ويأمل  المشاركة  هــذه  في 
أن هناك عناصر شابة ممزوجة  خصوصًا 

في  الــفــريــق  ستمثل  الــخــبــرة  بــأصــحــاب 
أقــوى  مــن  تعتبر  الــتــي  الكبيرة  البطولة 
ــًا مــا تشهد  ــة ودائـــمـ ــيـ ــبــطــوالت األوروبـ ال
أن  مبينًا  عالية،  ومشاركة  قوية  منافسة 
اإلنجازات  حصد  لمواصلة  يتطلع  الفريق 
ــذي شــهــد نجاحات  ــجــاري الـ فــي الــعــام ال

متواصلة طوال المشاركات الماضية.
إلى أن  الدكتور خالد أحمد حسن  وأشــار 
مكثفة  تدريبات  شهدت  الماضية  الفترة 
للفريق عبر تواجد الجهاز الفني في فرنسا 
بعد ختام المشاركة البحرينية في بطولة 
العالم للجياد ذات 8 سنوات التي أقيمت 
الملكي  الفريق  وصــل  حيث  فرنسا،  فــي 

إلى كامل الجاهزية لهذه المشاركة.
كل  للقدرة  الملكي  الفريق  مدير  وتمنى 
ناصر  الشيخ  إلى سمو  والنجاح  التوفيق 
بن حمد آل خليفة وفرسان الفريق الملكي 
التي تؤكد  النتائج اإليجابية  في تحقيق 

مكانة الفريق في الساحة األوروبية.

جناحي: عازمون على استمرارية الريادة

أعرب أحمد جناحي مدرب الفريق الملكي 
ــى ســمــو الشيخ  ــقــديــره إلـ عـــن شــكــره وت
ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه 
المتواصل للفريق وهو ما يعطي الفرسان 
حـــافـــزًا لــمــواصــلــة الــتــألــق فــي الــســبــاقــات 
ــد اإلنــــــجــــــازات فــي  األوروبــــــيــــــة وحــــصــ
البطوالت الخارجية، مشيرًا إلى أن قيادة 
تحقيق  فــي  ستسهم  السباق  فــي  سموه 

أهداف عديدة للفريق في البطولة.
وأوضح أحمد جناحي أن الفريق الملكي 
في  للمشاركة  الجاهزية  كامل  إلى  وصل 
النتائج  تحقيق  إلـــى  ويــهــدف  الــبــطــولــة 
في  الفريق  مكانة  تؤكد  التي  اإليجابية 
البطوالت األوروبية بعد أن سجل العديد 
من اإلنجازات في الفترة الماضية بفضل 
ناصر بن حمد  الشيخ  رؤية وقيادة سمو 

آل خليفة.
وقـــال أحــمــد جــنــاحــي “نــتــوقــع أن تكون 

المنافسة قوية في السباقات كافة، ولكننا 
الفريق  فرسان  بــقــدرات  كبيرة  ثقة  على 
والشــك  المتقدمة،  الــمــراكــز  تحقيق  فــي 
160 كم سيشهد منافسة قوية  أن سباق 
ونــتــمــنــى كـــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح لسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كتابة 
كتبها  الــتــي  النجاحات  مــن  جــديــد  فصل 

سموه في الفترة الماضية”.

اليوم الفحص البيطري

)الخميس(  اليوم  البطولة  قرية  وستشهد 
ووزن  للجياد  الــبــيــطــري  الــفــحــص  إقــامــة 
الفرسان  على  ــام  األرقـ وتــوزيــع  الفرسان 

المشاركين.
ــق الــمــلــكــي  ــريـ ــفـ ــان الـ ــرســ وســـيـــشـــارك فــ
المشاركين في البطولة في فحص الجياد 
التي سيشاركون بها في السباقات، إضافة 
الفرسان  وزن  عملية  في  مشاركتهم  إلى 

واالجتماع الفني الذي يسبق البطولة.

مشاركة واسعة

بقيادة  البحرينية  المشاركة  وستكون    
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 

فالنسيا،  الجواد  على  كم   160 في سباق 
إضافة إلى مشاركة الفرسان الشيخ محمد 
محمد  وعبدالرحمن  خليفة  آل  مبارك  بن 

الزايد ومحمد عبدالحميد الهاشمي.
ستكون  األخــرى  البحرينية  المشاركة  أما 

على النحو اآلتي:
في سباق 127 كم، سيشارك معيوف  «

عبدالعزيز الرميحي، وسلطان عبدالعزيز 
الرميحي، وعيسى حميد العنزي، وناصر 

حمد القحطاني، ومحمد عبدالصمد 
البستكي. 

في سباق 100 كم، سمو الشيخ عيسى بن  «
فيصل بن راشد آل خليفة، وخليفة مبارك 

سبت، والفارسة جوليا التي ستشارك 
بجواد من الفريق الملكي. 

 في سباق 120 كم للعموم الذي سيقام  «
يوم السبت، سيشارك محمد عبدالحميد 

الهاشمي وسرحان حميد العنزي، 
والفارسة المغربية مها الخالد التي 
ستشارك بجواد من الفريق الملكي. 

 كما سيشارك الفريق الملكي بفرسان  «
في سباق 120 للناشئين بتواجد سلطان 

عبدالعزيز الرميحي ومحمد خالد الرميحي 
وأحمد خالد الذوادي. 

جاهزية الفرسان

أن  للقدرة  الملكي  الفريق  فرسان  أكــد     
بن حمد  ناصر  الشيخ  ودعــم سمو  قيادة 
سيكون  الملكي  الفريق  قائد  خليفة  آل 
حافزًا لهم في بطولة فونتين بلو الدولية 
عطائهم  من  سيزيد  مما  القدرة  لسباقات 
وكسبهم خبرات واسعة وحافزًا متواصالً 

لمستقبل مشرق للقدرة البحرينية.
تكون  لــن  البطولة  أن  الــفــرســان  وأوضـــح 
الــمــراحــل ولكن  فــي ظــل صــعــوبــة  سهلة 
معنوياتهم مرتفعة بفضل دعم ومساندة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
لهم طوال المرحلة الماضية التي شهدت 
من سموه  بارز  ودعم  متواصلة  تعليمات 

لهم في مختلف السباقات األوروبية.
الطموحات عالية  إلى أن  الفرسان  وأشار 
دائــمــًا حصد  والــهــدف  البطولة  هــذه  فــي 
المراكز األولى في مختلف السباقات األمر 
الذي ينسجم مع رؤية سمو الشيخ ناصر 
حصد  مــواصــلــة  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنجازات للفريق في الساحة األوروبية، 
جهدهم  قصارى  سيبذلون  أنهم  مؤكدين 

لتحقيق أفضل المراكز.

أحمد جناحيالشيخ عيسى بن فيصل الشيخة نجالء بنت سلمانالشيخ محمد بن مبارك

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

خالد أحمد

بقيادة ناصر بن حمد... ومشاركة كبيرة لفرسان البحرين

الفريق الملكي يشارك الخميس في الفحص البيطري لبطولة فونتين بلو للقدرة بفرنسا

هكذا يفكر الطليان؟!
قبل عدم أيام، تحدثت عن العاصمة اإليطالية روما، التي ُعدت منها قريبًا، واليوم، 
أتحدث عن مشــهد أربكني، وأنا أقوم  ببعض “التحريات الصحافية” علني أتعرف 
عبرها على مجريات األحداث في إيطاليا، ومدى صحة األخبار والتقارير المهولة 

بويالت أصحاب “العيون الزرقاء”!
الواضــح بشــكل جلــي أن المخاوف مــن انقطاع “الغاز الروســي” تخيم على “القارة 
العجــوز” وإيطاليــا، بينما يشــكل هبوط “ســعر اليورو” إلى أدنى مســتوياته بشــكل 
تاريخي، مســألة محسوسة للمســافر أثناء تصريفه العملة األوروبية بـ”الدوالر”، أو 

الدينار البحريني المربوط أساسًا بالعملة األميركية.
وخــالل تحرياتــي، اســتوقفني خبــر يتعــرض مباشــرة إلى كــرة القدم فــي إيطاليا، 
وكان مفــاده أن الحكومــة منعت تشــغيل “كشــافات” مالعب كــرة القدم أكثر من 4 
ســاعات في اليوم الواحد، وذلك في إطار جهود البالد لترشــيد استهالك “الطاقة”، 
كونهــا واحــدة مــن “أكبــر القضايا” فــي “القارة العجــوز” التي ربما تقضــي بعضًا من 

“فصل الشتاء” الطويل، دون أن تنعم بدفء “غاز” يسري في شرايينها “الباردة”!
في الواقع، “أدرك” تمامًا مدى فداحة انقطاع الغاز عن أوروبا، ومدى أهمية الترشيد 
في اســتهالك الطاقة، لكن، خيالي قادني إلى أجواء النقاش بين المســؤولين على 

مسودة قرار أضواء المالعب الكروية!
وفــي تصــوري أن هــذا ما حدث فــي قاعة االجتماع حيث دار نقاش بين مســؤول 
إيطالــي وزميلــه: “ســوف يربــك هــذا جــدول مباريــات المســابقات في كــرة القدم، 
وخصوصًا أن غالبية المباريات تقام في المساء”. فرد عليه، “عندما ال نتأهل لكأس 
العالــم مرتيــن متتاليتين. فلتذهــب المباريات إلى الجحيم، وختم كالمه بـ “عقيدة 

بوتينية”، ما فائدة “الكرة” بدون “إيطاليا”!
هكذا يفكر الطليان. غارقون في بوتقة التاريخ، وكلما مرت السنون، ازداد حنينهم 
إلى عودة أمجاد كرة القدم اإليطالية التي فازت بكأس العالم 4 مرات، ولكنها اآلن 

خارج البطولة للمرة الثانية على التوالي!
ولسُت أعلم حقيقًة هل من المصادفة أن تكون مدة إشعال “األضواء الكاشفة” في 
مالعب “الكالتشــو” و”األزوري” 4 ســاعات أيضًا. فيا ترى هل يكون الرقم 4 تميمة 

الحظ التي ستنقذ بالد البيتزا والفراري من مأزقها!!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

اقتربت مملكة البحرين من الحصول على شرف استضافة بطولة العالم للشباب للكرة 
الطائرة تحت 21 عاما والتي من المؤمل أن تقام العام المقبل 2023 بعدما تقدم االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة بملف االستضافة بانتظار اإلعالن الرسمي لحصوله على شرف 
التنظيم. وكانت مملكة البحرين استضافت بطولة العالم تحت 21 ثالث مرات، األولى 
المركز  ويعتبر  الثامن  المركز  منتخبنا  فيها  وحقق  الرابعة  بنسختها   1978 في  كانت 
األفضل عالميا وجاءت االستضافة الثانية للبحرين عام 1997 وأحرز خاللها المنتخب 
الثامن  المركز  خاللها  وحقق   2019 في  الثالثة  االستضافة  كانت  فيما  التاسع،  المركز 
إيطاليا  من  كل  استضافتها  التي   2021 الماضية  النسخة  في  منتخبنا  وشــارك  عالميا. 
أكثر  من  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  ويعتبر  عشر.  الرابع  المركز  وأحــرز  وبلغاريا 
احتضان  في  واسعة  بخبرة  ويتمتع  والعالمية  اآلسيوية  للبطوالت  تنظيما  االتحادات 
كبريات البطوالت وقد حصل على درجة االمتياز من االتحادين الدولي واآلسيوي إثر 
كوادر  بفضل وجود  وإتقان  بتميز  والعالمية  اآلسيوية  البطوالت  استضافة  نجاحه في 

محلية مؤهلة وبنية تحتية ذات جودة عالية.

البحرين تقترب من استضافة بطولة العالم للطائرة 2023

من آخر مشاركة لمنتخب الشباب ببطولة العالم تحت 21

حسن علي

خالد أحمد: أهداف 
عديدة نتطلع لتحقيقها 

في البطولة

جاهزية تامة 
للفرسان والهدف 

منصات التتويج

ناحي: عازمون على 
استمرارية ريادة الفريق 

الملكي في أوروبا

البحرينية  الحكمة  تــشــارك 
ــعــزيــز عــبــدهللا  ــورة عــبــدال ــ نـ
فــي بــطــولــة “ســبــورت الب” 
األولــى  الخليجية  النسائية 
ــدم، والـــتـــي تــقــام  ــقـ ــكــرة الـ ل
 12 الفترة  خــالل  قطر،  فــي 
الــجــاري  أكتوبر   16 وحــتــى 

في قطر، بصفتها حكًما مرافًقا لفريق أكاديمية 
سوبر سوكر البحرينظز وتأتي مشاركة الحكمة 
البحرينية نورة عبدالعزيز عبدهللا في البطولة 
ضمن حرص االتحاد البحريني لكرة القدم على 
التحكيم،  مجال  في  النسوي  الحضور  تفعيل 
من خالل الزج بعدد من العناصر كواحدة من 
التي  المستجدات  الحكمات  دورات  مخرجات 

نظمها االتحاد خالل الفترة الماضية.

الحكمة نورة عبدالعزيز



اليوم انطالق منافسات بطولة البحرين المفتوحة للجولف
تنطلـــق فـــي الســـابعة من صبـــاح اليوم 
علـــى  الجـــاري  أكتوبـــر   13 )الخميـــس( 
مالعب النـــادي الملكي للجولف الجولة 
األولـــى من منافســـات بطولـــة البحرين 
المفتوحـــة الرابعـــة لفئـــة الهـــواة والتي 
يشرف على تنظيمها االتحاد البحريني 
للجولـــف ويشـــارك فيهـــا 96 العبـــًا مـــن 
أنديـــة الجولـــف فـــي مملكـــة البحريـــن 
وبعض أندية الجولف في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي ويأتـــي تنظيم هذه 
البطولـــة الســـنوية التـــي غـــدت تســـير 
فـــي ركـــب البطـــوالت الناجحـــة التـــي 
تســـتقطب العديد من الالعبيـــن الهواة 
وذلـــك رغبـــًة مـــن االتحـــاد البحرينـــي 
المنافســـات  تنويـــع  مـــن  للجولـــف 
الرياضيـــة بين العبـــي الجولف وكذلك 
أن  ممكـــن  التـــي  المواهـــب  اكتشـــاف 

تغـــذي المنتخبـــات الوطنيـــة بالالعبين 
الموهوبين. 

وقـــد بدأ الالعبون يـــوم أمس التدريب 
علـــى مالعب النـــادي الملكـــي وخاضوا 

جولة تدريبية متكاملة.
ويشـــارك بطل النســـخة الســـابقة العب 
محمـــد  خليفـــة  الوطنـــي  المنتخـــب 
المريســـي في هذه البطولة للدفاع عن 
اللقـــب في ظل مشـــاركة جميـــع العبي 
المنتخـــب الوطنـــي وهم: فهـــد الحكم، 
اليعقـــوب،  عبـــدهللا  الكعبـــي،  خليفـــة 
ســـلطان الحكـــم، وأحمـــد محمد راشـــد 

بطل النسخة الثانية.  
الالعبيـــن  مـــن  العديـــد  يشـــارك  كمـــا 
أصحـــاب الخبرة في هـــذه البطولة من 
أمثـــال ناصـــر يعقـــوب وصقـــر النعيمي 
وناصر يعقـــوب وحمد العفنان والعديد 

من العبي نادي البحرين للجولف.
هذا وتعتبر هذه البطولة من البطوالت 
التـــي تم اعتمادهـــا لتصنيـــف الالعبين 
حيـــث تقـــام علـــى 3 جـــوالت وســـوف 
يتم اختيار الالعبين الذين ســـيدخلون 
التصفيـــة للجولـــة الختامية للمنافســـة 

على المراكز المتقدمة.
هذا وكان لدور رعـــاة البطولة ودعمهم 
األثـــر اإليجابي في مواصلة إقامة هذه 
البطولة ســـنويًا وتشـــجيعهم للمنافسة 

الرياضية التي تقام على أرض المملكة 
وهـــم: شـــركة رضـــا هايجيـــن، وشـــركة 
رفـــاع فيـــوز وديســـتركت ون، وشـــركة 

بانز،  وشركة سيكيورتي سلوشنز.

البطولـــة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
منافســـة قوية بيـــن الالعبين البحريين 
والعبي دول مجلس التعاون الخليجي 
فـــي  المقيميـــن  األجانـــب  والالعبيـــن 

المنطقـــة وذلك بســـبب أجـــواء الطقس 
المساعدة وجاهزية ملعب نادي الملكي 

للجولف.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي اللـــواء الركن علـــي بن صقر 
النعيمـــي علـــى أهميـــة مواصلـــة إقامة 
هذه البطوالت الســـنوية للهـــواة والتي 
من شـــأنها إبراز الالعبيـــن الهواة الذين 
يمكـــن االرتقـــاء بمســـتوى جاهزيتهـــم 
للوصـــول بهم إلى مســـتوى المنتخبات 
الوطنيـــة والحرص من خالل ذلك على 
زيـــادة االحتـــكاك واكتســـاب الخبـــرات 
والمهارات الفنية كما أشاد بدور الرعاة 
الدعـــم والمســـاندة  الذيـــن قدمـــوا كل 
للبطولـــة حتى تســـتمر بنجاح مع زيادة 
أعداد الالعبين الراغبين في المشـــاركة 

في برنامجها.

 االتحاد البحريني للجولف

بمشاركة 96 العبًا 
وأندية البحرين 
ودول مجلس 

التعاون

المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  افتتـــح 
رئيـــس  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
االتحـــاد البحريني للجـــودو د. فيصل 
 ”UFC GYM“ خالـــد كانو، صالة نـــادي
 UFC“ للجـــودو، وذلك بحضـــور مالك
GYM” - فرع مملكة البحرين ســـعادة 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 

خليفة.
وقد حضـــر االفتتاح، عدد من أعضاء 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
للجـــودو والمدير التنفيـــذي بالمجلس 
البحريني لأللعاب القتالية السيدجعفر 
 UFC“ علي، وعدد مـــن ممثلي وأفراد

GYM” - البحرين والنادي.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  قـــام  وقـــد 
رئيـــس  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
االتحاد البحريني للجودو بمعية مالك 
الصالـــة بقص الشـــريط إيذانًا بافتتاح 
الصالـــة رســـميًا. بعدهـــا، قـــام بجولـــة 
تفقديـــة في “UFC GYM” - البحرين، 
اطلـــع خاللها على الخدمات الرياضية 

الرياضيـــة،  الصالـــة  تقدمهـــا  التـــي 
وانعكاســـات ذلك في تطوير مستوى 
المشـــتركين بدنيًا ولياقيًا على الشكل 
الـــذي يحقق المبدأ العام في أن تكون 
الرياضـــة نمـــَط حيـــاة صحيـــًا لجميـــع 
أفـــراد المجتمـــع، بما يخـــدم توجهات 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  وسياســـات 
برئاســـة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، في تعزيز الحياة 
المجتمـــع  فـــي  والرياضيـــة  الصحيـــة 

البحريني.
وبهذه المناسبة، قال سعادة د. فيصل 
خالـــد كانـــو: “ســـعداء أن نفتتح صالة 
نـــادي “UFC GYM” للجـــودو، لتكـــون 
المتخصصـــة  الصـــاالت  مـــن  واحـــدة 
فـــي هـــذه الرياضـــة، والتـــي تســـاهم 
فـــي تعزيـــز ثقافـــة هـــذه الرياضة في 
المجتمع الرياضـــي البحريني، وتدعم 

الوطنيـــة  الفـــرق  لتشـــكيل  الجهـــود 
القادرة على تمثيل الجودو البحرينية 
في مختلف المشاركات. معربين بذلك 
 UFC“ عـــن ســـعادتنا بانضمـــام نـــادي
تحـــت  نـــادي  كأول  للجـــودو   ”GYM

للجـــودو،  البحرينـــي  االتحـــاد  مظلـــة 
مثمنين الجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
مالـــك صالـــة “UFC GYM” - البحرين 
ســـعادة الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة بدعـــم الرياضـــة البحرينية 

الســـيما رياضة الجودو، متطلعين أن 
يحقـــق النـــادي مزيـــدًا مـــن النجاحات 

لسجل الرياضة بالمملكة”.
 UFC“ مـــن جهته، أعـــرب مالـــك صالة
الشـــيخ  ســـعادة  البحريـــن   -  ”GYM

محمـــد بن عبدالرحمـــن آل خليفة عن 
شـــكره وتقديـــره للمجلـــس البحريني 
لأللعاب القتالية برئاســـة سمو الشيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة نائـــب 
رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضـــة، على 
الـــدور البارز الـــذي يبذله المجلس في 
العمـــل التطويريـــة،  وضـــع سياســـات 
التي ترتقي بمستوى األلعاب القتالية 
لتحقيـــق  تدفـــع  التـــي  ومنتســـبيها، 
النتائج المشـــرفة في هذه الرياضات، 
البحرينـــي  االتحـــاد  جهـــود  مقـــدرًا 
للجودو برئاسة سعادة د. فيصل خالد 
كانـــو فـــي تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج 
الهادفـــة لتحقيـــق المزيـــد مـــن التقدم 
لرياضـــة الجـــودو البحرينيـــة، مؤكـــدًا 
أن نادي صالـــة “UFC GYM” للجودو 
سيسخر كل اإلمكانات والجهود التي 
تعمل في المســـاهمة على تطوير هذه 

الرياضة.

نائب رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية يفتتح “UFC GYM” للجودو
أول ناٍد ينضم تحت مظلة االتحاد البحريني

جانب من االفتتاح

صورة جماعية من النسخة السابقة

 اللجنة البارالمبية

أكدت نور حسين المدير التنفيذي  لكأس 
علـــى   2022 البحريـــن  للبوتشـــيا  العالـــم 
جاهزيـــة اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة بكل 
لجانها وكوادرها البحرينية الشابة للعمل 
علـــى اســـتضافة الـــكأس والتـــي ســـتقام 
11 نوفمبـــر   - 6 بيـــن  الفتـــرة مـــا  خـــالل 

المقبل. 
وأوضحت المديرة التنفيذية لالستضافة 
أن هـــذه االســـتضافة تأتـــي وفـــق رؤيـــة 
اللجنة وتنفيذًا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب، كمـــا 
تعكس االهتمام الذي يوليه ســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة فـــي دعم جميع 
الرياضات على حد ســـواء، مؤكدة ســـعي 

واهتمام ســـعادة الشـــيخ محمد بن دعيج 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  خليفـــة  آل 
البحرينية لالستضافة والمتابعة الحثيثة 
البارالمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  مـــن 
البحرينيـــة علـــي محمد الماجـــد، وتعاون 
المديـــر التنفيـــذي للرياضـــة والمبـــادرات 
حســـن  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  باللجنـــة 

عبداللطيف، ومشيرة إلى المكانة العالية 
والمرموقـــة للمملكة وقدرتها الفائقة على 

تنظيم مختلف األحداث الرياضية. 
وأشـــارت نور حســـين إلى أنه يشارك في 
البطولـــة أكثر مـــن 240 العبـــًا والعبة من 
30 دولة من جميع أنحاء العالم، وستقام 
الشـــيخ  صـــاالت  أحـــد  علـــى  منافســـاتها 
عيســـى بن راشد آل خليفة وتحديدًا في 

 .D الصالة
وفـــي الختـــام ، قدمـــت الشـــكر الجزيـــل 
لـــإدارة العليـــا للجنـــة علـــى إعطائها هذه 
الفرصـــة فـــي تنظيم االســـتضافة مؤكدة 
أن اللجنـــة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص بين العاملين فيها، وتسعى إلبراز 
صورة مشـــرفة عن المـــرأة البحرينية في 

المحافل الدولية.

 استعداداً لـ”عالمية البوتشيا” بمشاركة أكثر من 240 العبا

نور حسين تؤكد أن اللجنة البارالمبية 
تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

نور حسين

 الصخير - حلبة البحرين الدولية

والعدائـــون  الهوائيـــة  الدراجـــات  راكبـــو 
علـــى موعـــد جديـــد مـــن انطـــالق فعالية 
البحريـــن  حلبـــة  فـــي  فتنـــس”  “بتلكـــو 
الدوليـــة “موطـــن رياضـــة الســـيارات في 
الشرق األوســـط” وذلك يوم غد )الجمعة( 
ســـتكون  الجـــاري.  أكتوبـــر   14 الموافـــق 
المشـــاركة فـــي الفعالية مفتوحـــة لراكبي 
الدراجـــات الهوائيـــة والعدائين من جميع 
األعمـــار مـــن 6 صباحـــًا حتـــى 10 صباحًا، 
حيث تعـــد فعالية “بتلكـــو فتنس” فرصة 
للمشـــاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ 
على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا 
العالمـــي. وخالل الفعالية يتم اســـتخدام 
مضماريـــن مختلفيـــن، حيـــث يســـتخدم 
بطـــول  الداخلـــي  المضمـــار  العدائـــون 
2.550 كيلومتـــر، بينمـــا راكبـــو الدراجات 
الهوائية سيشـــاركون على مضمار الحلبة 
 3.543 طولهـــا  يبلـــغ  التـــي  الخارجيـــة 
كيلومتـــرًا، مـــع وجـــود منطقـــة مخصصة 

لركوب الدراجات لألطفال.

يجب على جميع الراغبين في المشـــاركة 
التســـجيل والدفـــع مســـبقًا علـــى الموقـــع 
البحريـــن  لحلبـــة  الرســـمي  اإللكترونـــي 
وتبلـــغ   ،”bahraingp.com“ الدوليـــة 
تكلفة المشـــاركة 2 دينار بحريني لراكبي 
الدراجـــات الهوائيـــة و1 دينـــار بحرينـــي 
للعدائيـــن، ولألطفـــال أقـــل مـــن 12 عامـــًا 
يمكنهم المشـــاركة مجانـــًا إذا كانوا برفقة 

شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
يذكـــر أن هـــذه الفعاليـــة خـــالل الموســـم 

الماضي القت إقباالً كبيرًا من المشاركين 
أو  الهوائيـــة  الدراجـــات  لراكبـــي  ســـواء 
جميـــع  مـــن  هائلـــة  ومشـــاركة  العدائيـــن 
األعمـــار والعديـــد منهـــم شـــمل عائـــالت 
بأكملهـــا، وتتيـــح هـــذه الفعاليـــة لراكبـــي 
الدراجـــات الهوائيـــة والعدائيـــن الفرصـــة 
لتجربـــة مضمـــار ســـباق الجائـــزة الكبـــرى 
للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة أو الجـــري فـــي بيئة 

آمنة.

الجمعة موعد جديد لـ “بتلكو فتنس” في حلبة البحرين الدولية
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شركة سكيورتي سلوشنز راعًيا ذهبًيا لبطولة البحرين للجولف
لبطولـــة  دعمهـــا  سلوشـــنز  ســـكيورتي  شـــركة  أكـــدت 
البحريـــن الرابعـــة للهـــواة والتـــي ســـتقام علـــى مالعب 
النـــادي الملكـــي للجولـــف خـــالل الفترة مـــن 13 ولغاية 
15 أكتوبـــر ويشـــرف علـــى تنظيمها االتحـــاد البحريني 
للجولـــف ويشـــارك فيها أكثر مـــن 95 العبًا يتنافســـون 
للفـــوز بكأس البطولة الغاليـــة ويأتي هذا الدعم المقدم 
من الشـــركة لتشـــجيع البطوالت المحلية التي يشـــارك 
فيها نخبة من الالعبين الهواة الذين ينتمون إلى أندية 

الجولف في المملكة إضافة إلى اهتمامها بالمســـؤولية 
االجتماعيـــة تجـــاه المجتمع وتقديـــم الدعم المتواصل 
إلنجـــاح هذه البطوالت. وبهذه المناســـبة يتقدم رئيس 

وأعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص  للجولـــف 
محمد ريـــاض اليعقوب الرئيـــس التنفيذي 
بشـــركة ســـيكيورتي سلوشـــنز علـــى دعـــم 

المســـؤولين للبطوالت التي ينظمها االتحاد 
البحرينـــي للجولـــف ممـــا يســـاهم فـــي 

نجاحها وإظهارها بالمستوى الفني 
المطلوب.

 االتحاد البحريني للجولف

محمد اليعقوب



تواصلــت منافســات بطولــة آســيا لرفــع األثقــال 2022 فــي يومهــا الخامــس، 
والتــي تحتضنهــا العاصمــة البحرينيــة المنامة تحت رعاية كريمــة من النائب 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
للرياضــة رئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة، والتــي ينظمهــا االتحاد البحريني لرفع األثقال تحت إشــراف االتحاد 
اآلســيوي لرفــع األثقــال فــي الفتــرة -6 16 أكتوبــر بقاعــة المؤتمــرات بفنــدق 

كراون بالزا- البحرين.

االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الدولـــي لرفـــع األثقـــال IWF محمـــد جلود 
الشمري أن مملكة البحرين أبهرت الجميع 
بتنظيـــم رائـــع ومميـــز لبطولـــة آســـيا لرفع 
األثقـــال، مضيفـــا أن تميـــز البحريـــن فـــي 
تنظيم هذه البطولـــة القارية يؤكد قدرتها 
الفائقـــة في احتضـــان كبريـــات البطوالت 

السيما في عالم رياضة رفع األثقال.
وقـــال الشـــمري: “إن عنـــوان النجـــاح هـــي 
انطالقـــة البطولـــة بحفـــل افتتـــاح مميـــز 
وجميـــل ومعبـــر للغاية، حيث اســـتطاعت 
مملكـــة البحرين من خالل هـــذا الحفل أن 
تعـــزز من نجاحاتها فـــي أن تكون حاضنة 
لكبريـــات الفعاليات والمحافـــل الرياضية. 
ونشـــيد فـــي هـــذا المقـــام، برعايـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لهـــذا 
الملتقـــى الرياضـــي القـــاري، والـــذي منـــح 
دفعة واضحة وكبيرة في تســـجيل نجاح 
تنظيمـــي جديد للبحرين وهذه المرة على 

مستوى رياضة رفع األثقال”.
وأضـــاف: “ونشـــيد بالجهود الجبـــارة التي 
يبذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال 
برئاسة إسحاق إبراهيم إسحاق، وعلى ما 
ســـخره من إمكانيات وقدرات لوجســـتية 
وتنظيميـــة عاليـــة الجودة إلنجـــاح وتميز 
هـــذه البطولـــة”، مؤكـــدا أن االتحـــاد وضع 
نفســـه فـــي خانـــة فريـــدة من حيـــث حفل 
انطالقة البطولـــة والتنظيم الكبير، والذي 
سيســـجل صعوبة للبلد الذي سيستضيف 
النســـخة القادمة من هـــذا الحدث، في أن 
يقـــدم أفضل ممـــا قدمه االتحـــاد في هذه 

النسخة.
وأكـــد رئيس االتحـــاد الدولي لرفع األثقال 
أن منافســـات هذه البطولة تشهد منافسة 
قوية، خصوصا مع وجود أســـماء آسيوية 

المعـــة فـــي ســـماء هـــذه الرياضـــة، والتي 
أكـــدت حضورهـــا عالميا من خـــالل حصد 
الميداليـــات الملونة وتســـجيل األرقام في 
األولمبياد األخيرة بطوكيو 2020 وبطولة 
العالم، متوقعا أن تشـــهد منافســـات األيام 
القليلـــة المقبلـــة تســـجيل أرقاما قياســـية 
منتخـــب  يســـجل  أن  متوقعـــا  وعالميـــة، 
هـــذه  فـــي  إيجابيـــة  نتائـــج  البحريـــن 
المشـــاركة، مهنئا الفائزيـــن بالمراكز األولى 
فـــي منافســـات األيـــام الماضيـــة، ومتمنيا 
للجميع التوفيق فيما تبقى من منافســـات 

هذا الحدث.

نتائج منافسات 64 كيلوجراما - سيدات

ســـجلت الالعبة الفيتنامية بـــام تاي هونغ 
 64 وزن  منافســـات  فـــي  كبطلـــة  نفســـها 
كيلوجرامـــا للســـيدات فـــي هذه النســـخة 
مـــن البطولة، بعد أن حققـــت المركز األول 
والميداليـــة الذهبيـــة، بعـــد أن نجحت في 
الوصـــول إلـــى 217 كيلوجرامـــا مجمـــوع 
مـــا رفعته من أوزان في مســـابقة الخطف 
ومســـابقة الكليـــن والجرك. فيمـــا حصلت 
الالعبة التايلندية ثيبوارا تشونتافين على 
المركز الثانـــي والميدالية الفضية، بعد أن 
وصلـــت إلـــى مجمـــوع 203 كيلوجرامات، 
بينمـــا حصلـــت الالعبة اإلندنيســـية ســـاره 
على المركـــز الثالث والميداليـــة البرونزية 
 201 مجمـــوع  إلـــى  وصلـــت  أن  بعـــد 

كيلوجرام.

 نتائج منافسات 73 كيلوجراما - رجال

كيلوجرامـــا   73 وزن  مســـابقة  شـــهدت   
للرجال منافســـات قوية من قبل الالعبين 
المشـــاركين فـــي هـــذا الوزن، حيـــث حقق 
المركـــز  يعقوبـــوف  دوســـتون  األوزبكـــي 

األول والميدالية الذهبية، بعد أن نجح في 
الوصول إلى مجموع 332 كيلوجراما في 
مسابقة الخطف ومسابقة الكلين والجرك. 
فيما حصل الالعب الصيني شـــولين زيانغ 
على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد 
أن حقـــق مجمـــوع 321 كيلوجرامـــا، بينما 
حقـــق الالعب الســـعودي نـــواف المزيادي 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية بعد 
أن وصل إلى مجموع 309  كيلوجرامات.

 اهتمام كبير

تحظـــى البطولـــة باهتمـــام كبيـــر مـــن قبل 
والخليجيـــة  المحليـــة  اإلعـــالم  وســـائل 
والعربيـــة وكذلـــك اآلســـيوية، كمـــا حازت 
الجماهيـــر  اهتمـــام  علـــى  البطولـــة  هـــذه 
البحرينيـــة، وهـــو مـــا اتضـــح فـــي األيـــام 

القيلـــة الماضية، من خـــالل اإلقبال الكبير 
علـــى التواجـــد، باإلضافـــة لالستفســـارات 
الكثيـــرة التي تلقتها اللجنـــة المنظمة. كما 
كان متوقعا أن تشـــهد حضـــورا جماهيريا 
رائعا وتفاعال، مع الالعبين المشاركين في 
ظـــل النجومية الكبيرة التي يتمتعون بها. 
ويعتبـــر الحضـــور الجماهيري جـــزءا مهما 
مـــن نجاح هـــذا الحدث، خصوصـــا تفاعل 
الجاليـــات المقيمـــة فـــي مملكـــة البحرين؛ 
لتشـــجيع منتخباتهـــا الوطنيـــة المشـــاركة 

البطولة. 

  أعالم الدول تزين مسرح البطولة

 تبـــذل اللجنـــة التنفيذية للبطولـــة جهودا 
كبيـــرة؛ من أجل إخـــراج البطولـــة بأفضل 
صـــورة وإعطاء كل المنتخبات المشـــاركة 

لكافـــة  األمثـــل  االســـتعداد  عبـــر  حقهـــا، 
الجوانب التنظيمية واإلدارية.

 وجـــاءت خطوة تزيين قاعـــة المؤتمرات 
بفندق كراون بالزا- البحرين بأعالم الدول 
المشـــاركة؛ من أجل إبـــراز الحدث بأفضل 
صـــورة، حيث تصدر علـــم مملكة البحرين 
األعالم إلى جانب بقية الدول والبالغة 32 
دولة آســـيوية مشـــاركة في هذه البطولة، 
وهـــي: بنغالديش، برونـــاي، الصين، الهند، 
إيران، إندونيسيا، العراق، األردن، اليابان، 
الســـعودية،  قيرغســـتان،  كازاخســـتان، 
الكويـــت، كوريـــا الجنوبيـــة، الوس، لبنان، 
ماليزيا، منغوليا، عمان، باكستان، الفلبين، 
قطر، سنغافورة، ســـريالنكا، طاجاكستان، 
تركمانســـتان،  تايبيـــه،  الصيـــن  تايلنـــد، 

اإلمارات، أوزبكستان، فيتنام واليمن.

منافسات اليوم السادس

وتتواصـــل منافســـات البطولـــة اليوم 
“الخميـــس” بإقامـــة مســـابقات اليـــوم 
الخامس، حيث ســـتنطلق المنافسات 
مســـابقات  إقامـــة   11 الســـاعة  عنـــد 
المجموعة الثانية لوزن 89 كيلوجراما 
للرجال، والتي تشـــهد مشـــاركة العب 
منتخبنا الوطني حسين علي حسين، 
عنـــد  المنافســـات  تتواصـــل  أن  علـــى 
الســـاعة 1.30 ظهرا بإقامة مســـابقات 
المجموعة األولى لوزن 89 كيلوجراما 
للرجـــال، علـــى أن تختتـــم منافســـات 
اليـــوم، عندمـــا تقـــام عنـــد الســـاعة 4 
عصـــرا مســـابقات المجموعـــة األولـــى 

لوزن 76 كيلوجراما للسيدات.

  االتحاد البحريني لرفع األثقال- المركز اإلعالمي

مملكة البحرين أبهرت الجميع بتنظيم مميز لبطولة رفع األثقال
المنافسات تواصلت في يومها الخامس.. ورئيس االتحاد الدولي يؤكد:

سمو الشيخ عيسى بن سلمان
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لجنة الكارتنغ تشيد بدعم اتحاد السيارات والحلبة الدولية
أشـــاد رئيس لجنـــة الكارتنـــغ المنضوية 
البحرينـــي  االتحـــاد  مظلـــة  تحـــت 
للسيارات جهاد درويش بالنجاح الكبير 
الذي شهدته الجولة األولى والثانية من 
تحدي صخير روتاكس ماكس األسبوع 
الماضـــي والتـــي أقيمـــت علـــى مضمـــار 
حلبة البحرين الدولية للكارتنغ وشهدت 
مشـــاركة واسعة ومنافســـات قوية بين 

المتسابقين.

وثمـــن درويـــش باســـمه وباســـم أعضاء 
الـــذي  الكبيـــر  بالدعـــم  الكارتنـــغ  لجنـــة 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  يقدمـــه 
وعلى رأســـه الشـــيخ عبدهللا بن عيسى 
االتحـــاد  منتســـبي  خليفـــة وجميـــع  آل 
وعبدالعزيز الـــذوادي مدير عام االتحاد 
رئيـــس لجنـــة المتطوعيـــن والمحكمين 
الدوليـــة علـــى كل الدعـــم الـــذي يقدمـــه 
للجنـــة، مؤكـــًدا أن اللجنـــة ماضيـــة فـــي 

عملية تطوير هذه الرياضة الميكانيكية 
والتـــي تعـــد الخطـــوة األولى فـــي عالم 
رياضـــة الســـيارات، كمـــا أن دعـــم حلبـــة 
رياضـــة  موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط وحلبة 
وجميـــع  للكارتنـــغ  الدوليـــة  البحريـــن 
منتســـبي الحلبة لهم بصـــة واضحة في 
تيســـير إقامة الســـباقات ونحـــن ما زلنا 
فـــي بداية الموســـم ونتطلع لمنافســـات 

أقـــوى مع الجـــوالت القادمة مـــع ارتفاع 
حدة المنافسات وسخونتها.

وســـيكون جمهـــور وعشـــاق ومتســـابقو 
الكارتنـــغ مـــع موعـــد جديـــد مـــن اإلثارة 
الثالثـــة  الجولتيـــن  خـــالل  والتحـــدي 
روتاكـــس  صخيـــر  لتحـــدي  والرابعـــة 
ماكس يومي الجمعة والسبت القادمين 
أكتوبـــر  شـــهر  مـــن   15 و   14 الموافـــق 

الجاري.

 الصخير - لجنة الكارتنغ

جهاد درويش

البـرونــزيــة والميــدالية  الثــالث  بالمركز  المزيــادي  نواف  السعودي 
حسين علي  حسين  الــوطــنــي  منتخبنا  العــب  ــارك  ــش ي ــوم  ــي ال

 المنامة / بنا

 أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة رئيـــس الهيئة العليا لنادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل، الحرص 
علـــى مواصلة المســـاعي؛ من أجـــل تعزيز 
مكانة مملكة البحرين التنافسية بمختلف 
المســـابقات الرياضية اإلقليمية والدولية، 
منوهـــًا بمـــا تحظـــى بـــه رياضـــات ســـباق 
الخيـــل والفروســـية مـــن رعايـــة واهتمـــام 
مـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ودعـــم ومتابعـــة مـــن 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، وهـــو ما يدفـــع نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل لتحقيق 
المزيـــد مـــن النجاحـــات بـــكّل عـــزم وبمـــا 
يلّبـــي الطموحـــات ويعزز مـــن تقدم قطاع 

سباقات الخيل في المملكة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع 
الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية الذي 
ُعقـــد صباح أمس في قصـــر الرفاع، حيث 

اســـتهل ســـموه االجتمـــاع بتقديم الشـــكر 
راشـــد  نـــادي  منتســـبي  لكافـــة  والعرفـــان 
للفروســـية وســـباق الخيل علـــى جهودهم 
المبـــادرات  تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  الحثيثـــة؛ 
والبرامج الداعمة ألهداف النادي، مشـــيرًا 
إلـــى حـــرص الهيئـــة العليـــا لنـــادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل علـــى تحقيـــق 
تبنـــي  خـــالل  مـــن  المنشـــودة  األهـــداف 

المبـــادرات التـــي تســـهم في رفعـــة ونماء 
قطـــاع ســـباقات الخيـــل وتدعم الفرســـان 

والمدربين وأصحاب اإلسطبالت.
علـــى  ســـموه  اطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــالل   
تفاصيـــل مقتـــرح المخطط العـــام الجديد 
لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل 
المقومـــات  ُيدعـــم  أن  شـــأنه  مـــن  والـــذي 
المتنوعـــة التـــي يمتلكهـــا النادي، ويرســـخ 

ريـــادة المملكة في قطاع ســـباقات الخيل 
ســـموه  موجهـــًا  األصعـــدة،  جميـــع  علـــى 
لمواصلـــة العمـــل علـــى تطويـــر المخطـــط 
بما يتماشـــى مـــع كافة المتطلبـــات البيئية 

والرياضية والعمرانية.
 كمـــا اطلـــع ســـموه علـــى مقتـــرح اإلطـــار 
الموحد للمشـــاريع والبرامج ذات األولوية 
للنـــادي والـــذي يهـــدف إلـــى جعـــل النـــادي 

أحـــد أبرز الوجهـــات الترفيهية والرياضية 
بمملكـــة البحرين، حيث أشـــار إلـــى أهمية 
التخطيـــط اإلســـتراتيجي والعمـــل وفـــق 
لالرتقـــاء  وواضحـــة  محـــددة  أولويـــات 
بقطاع ســـباقات الخيـــل محليًا، وتوســـيع 

مدى حضوره إقليميًا ودولًيا.
 وخـــالل االجتماع، تم اســـتعراض الخطة 
الخيـــل  ســـباقات  لموســـم  التنظيميـــة 

والفعاليـــات   2023/2022 والفروســـية 
أهميـــة  علـــى  التأكيـــد  وتـــم  المصاحبـــة، 
مواصلـــة تطوير التنظيم المميز للمواســـم 
المقبلـــة بمـــا يحقـــق التطلعـــات، كمـــا تمت 
الموافقـــة على عدد من القرارات التي من 
شأنها اإلســـهام في تطوير مسارات العمل 
بالنـــادي بفاعليـــة أكبـــر ورفـــع اإلنتاجيـــة 

وتعزيز كفاءة العمليات.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد:

مواصلة الجهود لجعل نادي راشد للفروسية أحد أبرز الوجهات الترفيهية

سموه خالل االجتماع
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أمل الحامد

أطلقــت إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن مشــروعًا إســتراتيجيًا بالتعــاون مــع 
بوليتكنــك البحريــن، ممــا يتيــح للطــاب فرصة اكتســاب الخبــرة العملية في 

مجال الصحة والسامة في الميناء.

 ويضمـــن هذا المشـــروع منح الطالب 
فـــي  الخبـــرة  الكتســـاب  الفرصـــة 
إدارة المشـــاريع بالتدريب المباشر 
واإلشـــراف من قبل المتخصصين 
والســـالمة،  الصحـــة  مجـــال  فـــي 
مـــن أجـــل تطويـــر حلـــول  وذلـــك 
فعالـــة لهـــا قابليـــة التطبيـــق علـــى 
مســـتوى العالم. سيشـــارك الطالب 
البالـــغ عددهـــم 23 طالبًا في ثالثة 
مســـارات عمـــل: معـــدات الحماية 
وتعريـــف   ،)PPE( الشـــخصية 

والســـالمة،  الصحـــة  تطبيقـــات 
والتعامل مع البضائع العامة.

“إي بي إم تيرمينالز” تطلق مشروعًا 
مشتركًا لطلبة “بوليتكنك”

برعاية وزير النفط والبيئة ويقام في نوفمبر المقبل

“مينتكون 2022” يستقطب الخبرات العالمية 
بـالصيانـة واالعتمـاديـة وإدارة األصـول

أكد رئيس الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية، ســعد بن إبراهيم الشــمراني، أن مؤتمر الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول )مينتكون( في 
الوقت الحاضر من أكبر المؤتمرات في هذا المجال على مســتوى العالم؛ نظرًا للمشــاركة الواســعة فيه من كبريات الشــركات فى المنطقة، مؤكدًا 
تنامي عدد المشــاركين والعارضين فيه منذ انطاقته في العام 2010م حتى بلوغ عدد المشــاركين في النســخة الخامســة التي أقيمت في العام 

2018م إلى أكثر من 1300 مشارك و65 شركة من 29 بلدًا، مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي.

أن  إلـــى  الشـــمراني  وأشـــار 
المشـــاركة في مؤتمـــر ومعرض 
تنظمـــه  والـــذي  )مينتكـــون( 
للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة 
واالعتماية وجمعية المهندسين 
البحرينية وتســـتضيف النسخة 
السادســـة منه مملكـــة البحرين 
النفـــط  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
والبيئـــة، محمـــد بـــن مبـــارك بن 
دينـــة، في الفترة من 27 وحتى 
30 نوفمبر 2022 بمركز الخليج 
الخليـــج،  بفنـــدق  للمؤتمـــرات 
قـــد نجـــح منـــذ تأسيســـه فـــي 
العالميـــة  الخبـــرات  اســـتقطاب 
في مجال الصيانة واالعتمادية 
وإدارة األصـــول للتحـــدث فـــي 
هـــذا المؤتمـــر وعـــرض خالصة 
خبراتهـــم فـــي هـــذه المجـــاالت 
االحترافيـــة، مما له مـــن أهمية 
كبيـــرة لدى جميـــع العاملين في 
هذا الحقل المهني وألي شـــركة 
أو مؤسسة في عالمنا الصناعي 

المتنامي.
رئيـــس  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
جمعية المهندســـين البحرينية، 
رائدة العلوي، بالدور الكبير الذي 
تضطلـــع بـــه سلســـلة مؤتمـــرات 
للصيانـــة  األوســـط  الشـــرق 
األصـــول  وإدارة  واالعتماديـــة 
)مينتكـــون( فـــي التعريف بآخر 
التطورات والخبرات فى مجال 
وموضوعـــات  اختصاصـــات 
وهـــي  الصيانـــة  المؤتمـــر 

األصـــول  وإدارة  واإلعتماديـــه 
واالســـتفادة منها من قبل كافة 
المعنييـــن بهـــذه المجـــاالت في 

الخليج العربي والمنطقة.
وأشـــارت العلوي إلى أن مؤتمر 
األوســـط  الشـــرق  ومعـــرض 
والـــذي  واالعتماديـــة  للصيانـــة 
المشـــاركين  يســـتقطب  بـــات 
دول  جميـــع  مـــن  والعارضيـــن 
العالم، هـــو نتاج وثمـــرة تعاون 
مشترك بين جمعيتين مهنيتين 
غيـــر ربحيتيـــن تهدفـــان لنشـــر 
المعرفـــة والعمـــل فـــي القطـــاع 
الهندسي بكل احترافية، معبرة 
أغلـــب  بتواجـــد  إشـــادتها  عـــن 
العامليـــن فـــي هـــذا المؤتمر هم 
مـــن المتطوعيـــن من الشـــركات 
والمسســـات الصناعية في دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
إلـــى  مـــا يدعـــو  العربـــي، وهـــو 

الفخر واالعتزاز. 
رئيـــس  نائـــب  أكـــد  ذلـــك  إلـــى 
المؤتمـــر، محمـــود ميـــرزا، على 
أن هـــذا المؤتمر قد بات مؤتمرًا 
عالميًا ومنصة مثالية للمهنيين 
واإلقليمييـــن،  الدولييـــن 
والباحثيـــن ومقدمي الخدمات 
النهائييـــن  والمســـتخدمين 
الستكشـــاف األحـــدث في عالم 
الرقمنة، السيما مع نمو األعمال 
بشـــكل  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
آلـــي أكثر مـــن أي وقـــت مضى، 
األمـــر الـــذي يجعلنـــا حريصيـــن 
علـــى دعوة المعنييـــن بمجاالت 
الفاعلـــة  للمشـــاركة  المؤتمـــر 
واالســـتفادة مـــن هـــذا الحـــدث 

العالمي.
ودعا نائب رئيس المؤتمر كافة 
المعنيين للمشاركة في النسخة 
المؤتمـــر،  هـــذا  مـــن  السادســـة 

الفتًا االنتباه ألهمية المشـــاركة 
الخبـــرات  مـــن  لالســـتفادة 
المعنييـــن  لـــدى  المتراكمـــة 
بالمؤتمر من خبراء ومتحدثين 
الشـــركات  فـــي  ومســـؤولين 
مشـــيرًا  المشـــاركة،  العالميـــة 
ينظـــم  المؤتمـــر  هـــذا  أن  إلـــى 
وبشـــكل متـــواٍز مـــع المقاييـــس 
شـــهادات  ويوفـــر  العالميـــة 
احترافيـــة معترف بهـــا وورش 
عمـــل متخصصـــة وغيرهـــا من 
الفعاليات التي تتم تحت سقف 
واحـــد، وهو ما يجعل مينتكون 
فرصـــة ذهبيـــة لكافـــة المعنيين 
بالصيانـــة واالعتماديـــة وإدارة 
األصول ألي شـــركة أو مؤسسة 
النجاحـــات  لمواصلـــة  تســـعى 
وتحقيـــق أفضل اإلنجازات في 
الحقـــل الصناعـــي المتنامي في 

منطقتنا الخليجية والعربية.

324.2
 مليون دينار

قيمة عمليات التجارة اإللكترونية ونقاط البيع
بزيادة نسبتها 14.1 % على أساس سنوي ... “المركزي”:

بلغت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 324.2 مليون دينار 
فــي شــهر ســبتمبر الماضــي، مســجلة زيــادة مقدارهــا 40.2 مليــون دينار، 
بارتفاع نسبته 14.1 % على أساس سنوي قياًسا بـ 284 مليون دينار في 

الفترة المماثلة من العام الماضي.

نقـــاط  عمليـــات  قيمـــة  وتراجعـــت 
البيع في الشهر الماضي بمقدار 5.6 
مليـــون دينـــار أي ما نســـبته 1.7 % 
قياًســـا بــــ 329.8 مليـــون دينـــار في 
شـــهر أغســـطس الماضي. وشـــكلت 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  عمليـــات 
 %  35.2 الماضـــي  ســـبتمبر  فـــي 
مـــن إجمالـــي قيمـــة عمليـــات البيع، 
مـــن  تالمســـية  ال  عمليـــة   % و47 

إجمالـــي قيمـــة العمليـــات. وجاءت 
أكبـــر 5 قطاعـــات مـــن حيـــث قيمـــة 
الصـــرف عليهـــا، كاآلتـــي: الخدمات 
الحكوميـــة في الصـــدارة من حيث 
قيمـــة العمليـــات المســـجلة بــــ 94.8 
مليون دينار، إال أنها سجلت تراجًعا 
قياًســـا فـــي أغســـطس بنســـبة 2.2 
%، ثانًيـــا المطاعـــم بــــ 36.6 مليون 
تراجًعـــا  ســـجلت  أنهـــا  إال  دينـــار 

قياًســـا بأغســـطس بنســـبة 2.1 %، 
ثالًثا أسواق الســـوبرماركت بـ 34.2 
مليون دينار مسجلة ارتفاًعا قياًسا 
رابًعـــا   ،%  4.7 بنســـبة  بأغســـطس 
مليـــون   17.1 بــــ  الســـيارات  وكالء 
قياًســـا  ارتفاًعـــا  مســـجلة  دينـــار 
بأغســـطس بنســـبة 4.4 %، وأخيـــًرا 
الفنادق والمنتجـــات بـ 15.7 مليون 
دينار إال أنها ســـجلت تراجًعا قياًسا 

بأغسطس بنسبة 12.6 %.
وشـــهد ســـبتمبر الماضي تنفيذ نحو 
بزيـــادة  بيـــع  عمليـــة  مليـــون   14.2

بنســـبة 24.6 % على أساس سنوي 
فـــي إجمالي عدد عمليات البيع، كما 
شـــهدت زيـــادة بنســـبة 2.3  % على 
أســـاس شـــهري. وشـــكلت عمليـــات 
 %  12.6 اإللكترونيـــة  التجـــارة 
مـــن إجمالـــي عـــدد عمليـــات البيـــع، 
و75.5 % عمليـــة ال تالمســـية مـــن 
إجمالي عدد العمليـــات، وذلك وفًقا 
إلحصـــاءات عمليـــات نقـــاط البيـــع 
وأنظمة المدفوعات لشـــهر ســـبتمبر 
2022 الصادرة عن مصرف البحرين 

المركزي.

“بي نت” تنال شهادة اعتماد في تسريع نمو “النطاق العريض” بالبحرين
من أوكال )Ookla( خالل معرض جايتكس 2022

أعلنت شركة شبكة البحرين )بي نت(، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في البحرين، عن حصولها على شهادة 
اعتماد في تسريع نمو شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين من خال تعزيز سرعات األلياف البصرية. من شركة أوكا )Ookla( خال معرض 
جايتكــس 2022. ومنحــت شــركة أوكا الرائــدة عالمًيــا فــي تطبيقات اختبار ســرعة شــبكات البرودباند وشــبكات الهاتــف النقال وتحليــل البيانات، 
منحت بي نت شهادة االعتماد بعد أن صنفت نوع تقنية األلياف البصرية )فايبر( في مملكة البحرين؛ لتحديد متوسط زيادة سرعة الرفع والتحميل 

الملحوظة لمستخدمي األلياف البصرية من خال مقارنة الربع الثاني من عام 2022 بنفس الفترة من عام 2020.

وتمنـــح شـــهادة االعتماد ألبـــرز مزودي 
خدمـــات االتصـــاالت فـــي العالـــم بعـــد 
تقييـــم أدائهـــم وقياس ســـرعة التنزيل 
والتحميـــل التـــي تم جمعهـــا من خالل 
االختبـــارات التـــي أطلقهـــا المســـتخدم 
وتم إكمالها على Speedtest بواســـطة 
Ookla، حيث تجـــرى اختبارات قياس 
مســـتوى ســـرعة الشـــبكة حصريـــًا مـــن 
أجهـــزة حديثـــة قـــادرة علـــى االتصـــال 
بأحدث تقنيات االتصاالت المتاحة في 
الســـوق. وقد سجلت ســـرعات تحميل 

شـــبكات الفايبـــر فـــي مملكـــة البحريـــن 
معـــدل زيـــادة بنســـبة تزيـــد علـــى 206 
% منـــذ عـــام 2020، إلـــى جانـــب زيادة 
ســـرعات التنزيـــل بنســـبة 157 % منـــذ 
عام 2020، وذلك خالل اختبار السرعة 

الذي تم باستخدام هذه التقنيات.
جابـــر  أحمـــد  علـــق  المناســـبة  وبهـــذه 
الدوســـري الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
بي نـــت: “يســـعدنا الحصـــول على أول 
شـــهادة اعتماد غير تنافسية من شركة 
تكليـــالً  تعـــد  والتـــي    )Ookla( أوكال 

لجهودنـــا التـــي نبذلهـــا؛ لتعزيـــز اتصال 
األليـــاف البصرية الثابتـــة “الفايبر” في 
الشـــركة  إن  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
ُتكـــِرس كافـــة جهودهـــا لنشـــر وتعزيـــز 
اتصـــال األليـــاف البصرية، األمـــر الذي 
فـــي مصـــاف  البحريـــن  يضـــع مملكـــة 
فـــي قطـــاع تقنيـــة  المتقدمـــة  الـــدول 
المعلومات واالتصاالت وبما يتماشـــى 
و  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات  مـــع 
تحقيقًا ألهـــداف رؤية مملكة البحرين 
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وتوجه الدوســـري بالشـــكر إلى مجلس 
علـــي  الشـــيخ  برئاســـة  الشـــركة  إدارة 
بـــن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة وإلى 
كافـــة موظفـــي الشـــركة بمناســـبة هذا 
اإلنجـــاز المتميـــز، حيـــث ُيعـــد حصول 
شـــركة بي نت أول شـــهادة اعتماد غير 
  )Ookla( أوكال  شـــركة  مـــن  تنافســـية 
ترجمة حقيقيـــة ألداء الشـــركة المميز 
عمالئهـــا،  تجربـــة  بإثـــراء  واهتمامهـــا 
األمـــر الـــذي ُيشـــكل أحد أهـــم أهدافها 

اإلستراتيجية األساسية.

سعد الشمرانيرائدة العلوي محمود ميرزا

يتيح اكتساب 
خبرة في مجال 

الصحة والسالمة 
بالميناء

“الحكومة اإللكترونية” تستحوذ على 94.8 
مليون دينار من قيمة عمليات البيع



افتتح وزيـــر النفط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ، محمـــد بـــن 
مؤتمـــر  فعاليـــات  دينـــه،  بـــن  مبـــارك 
ومعرض التســـرب البيئي في نسخته 
وبيئـــة  “بحـــار  شـــعار  تحـــت  الثانيـــة 
 500 مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة  نظيفـــة” 
مشارك و60 متحدثا من مختلف دول 
العالم و30 شـــركة عارضـــة تمثل أكثر 
من 20 دولة؛ لمناقشـــة أهم المواضيع 
المتعلقة في هذا المجال باإلضافة إلى 
تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات واالطالع 
على أفضل الممارسات في االنسكاب 

النفطي والحفاظ على البيئة.
وينظـــم هذا الحـــدث العالمي المنظمة 
نظافـــة  علـــى  للمحافظـــة  االقليميـــة 
البحار وشركة ايكونكس وشركة نفط 
البحرين )بابكـــو( وبالتعاون مع وزارة 
النفـــط والبيئـــة، إذ يعـــد هـــذا المؤتمر 
واحـــدًا من أهم األحـــداث على أجندة 
المؤتمـــرات والمعـــارض البيئيـــة التي 
تعبر عـــن اآلراء واألفكار التي تســـهم 
في إيجـــاد الحلول المناســـبة؛ لضمان 
النظيفـــة  والبيئـــة  الطاقـــة  اســـتدامة 

لألجيال القادمة. 
عـــن  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  وأعـــرب 
شـــكره وتقديـــره إلى اللجنـــة المنظمة 
علـــى الجهـــود المبذولـــة فـــي تنظيـــم 
هذا الحـــدث العالمي واختيـــار مملكة 
البحرين النعقاد المؤتمر في نســـخته 
الثانيـــة، مؤكـــدًا حـــرص المملكة على 
تقديم الدعم والمساندة لهذه النوعية 
من المؤتمرات والمعارض المتخصصة 
ذات العائـــد اإليجابي علـــى المنظومة 
المعرفيـــة والتنموية البيئية باإلضافة 
إلى المحافظة على بيئة نظيفة خالية 
إلـــى  الوزيـــر  مشـــيرا  الملوثـــات،  مـــن 
أن العالـــم مـــازال بحاجة إلـــى الوقود 
االحفـــوري في تشـــغيل الطاقة والتي 
تعتبـــر الســـفن طريقـــة من طـــرق نقل 

النفط إلى مختلف دول العالم، مضيفا 
أن هياكل بعض الســـفن الناقلة قديمة 
جـــدا ومتآكلـــة ممـــا يســـاهم ذلك في 
تســـرب النفط في المحيطات والبحار 
باإلضافـــة إلـــى العوامـــل األخـــرى من 
حيث اتخاذ بعض الشـــركات سياســـة 
الترشيد في شراء المعدات المتطورة 

والتدريب وغيرها من األمور. 
وأشار الوزير إلى أنه تم مؤخرا إجراء 
العديد مـــن األبحاث والدراســـات في 
مجال االنســـكابات النفطية من حيث 
الذكيـــة والســـفن  الرقمنـــة والموانـــئ 

المتصلـــة المتواكبـــة مـــع التطـــور في 
تقنيـــات نمذجة االنســـكاب والمراقبة 
انتهـــاج  فـــي  بالشـــك  تســـهم  التـــي 

اتجاهات جديدة في هذا المجال.  
ونـــوه وزير النفط والبيئـــة إلى أهمية 
المواضيع الذي سيتطرق اليها المؤتمر 
هذا العام والذي سيسلط الضوء على 
موضوع البحـــار النظيفة المســـتدامة 
واالســـتجابة  الجاهزيـــة  حيـــث  مـــن 
وإدارة  األزمـــات،  وإدارة  والتكيـــف، 
وتأثيـــر  ودور  واإلعـــالم،  االتصـــاالت 
القيادة فـــي إدارة االنســـكاب النفطي 

الـــذي تعتبـــر هـــذه المواضيـــع فرصـــة 
الـــدروس  مـــن  لالســـتفادة  جيـــدة 
الســـابقة  التجـــارب  مـــن  المســـتفادة 
واالســـتماع الى نخبة من المتحدثين 
هـــذا  فـــي  المتخصصيـــن  المتميزيـــن 
المجـــال، مؤكـــدا حرص الـــوزارة على 
تنظيم هذه المؤتمرات التي تعتبر من 
أســـاليب البرامـــج التدريبيـــة المقدمة 
للكوادر البشـــرية البحرينيـــة المبدعة 
القـــادرة على إيجاد الحلـــول المبتكرة 
االســـتباقية والمرنة لمواجهة حوادث 

االنسكابات المتنوعة. 

وقال الوزير إن أهداف المؤتمر جاءت 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــع  مواكبـــا 
2030 وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة مـــن 
خالل تنفيذ المبادرات البيئية وتعزيز 
القدرات الكاملـــة للوصول إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2060. 

تقديم أوراق فنية متنوعة في 

الجاهزية والمرونة 

عـــدد  إلـــى  المؤتمـــر  وســـيتطرق 
فـــي  المتنوعـــة  الفنيـــة  األوراق  مـــن 
والمرونـــة  واالســـتجابة  الجاهزيـــة 
المتعلقـــة  المواضيـــع  إلـــى  باإلضافـــة 
مواجهـــة  عنـــد  والتأهـــب  بالوقايـــة 
حوادث االنســـكاب النفطي وذلك من 
خـــالل اســـتخدام األدوات والمعـــدات 
المتطـــورة المناســـبة التـــي ستســـاهم 
فـــي حماية الحيـــاة البحريـــة وحماية 
البيئـــة. كمـــا سيشـــتمل الحـــدث علـــى 
سلســـلة من ورش العمل التي ستوفر 
فرصـــة جيـــدة لمزيـــد من المناقشـــات 
التفصيلية والتفاعلية بين المشاركين 
ومـــن  الرئيســـة  الموضوعـــات  حـــول 
أهمهـــا االســـتعداد لالنســـكاب النفطي 
النظيفـــة  والبحـــار  لـــه،  واالســـتجابة 

االســـتجابة،  الجاهزيـــة،  المســـتدامة: 
ومرونـــة  النفـــط  وتســـرب  التكيـــف، 
االنســـكاب  إدارة  وفعاليـــة  األعمـــال، 
النفطـــي: الكفاءة، التدريب، التمارين، 
إدارة  فـــي  واالبتـــكار  والتكنولوجيـــا 

االنسكابات النفطية.
كما افتتح وزير النفط والبيئة المبعوث 
المعـــرض  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
المصاحب للمؤتمر الذي شـــاركت فيه 
أكثـــر مـــن 30 شـــركة متخصصـــة مـــن 
مختلـــف دول العالـــم، إذ  اســـتعرض 
والتقنيـــات  الممارســـات  أفضـــل 
الحديثة في هذا المجال المهم، حيث 
التقـــى الوزيـــر بكبـــار المســـؤولين في 
الشـــركات العارضة واســـتمع إلى آخر 
ما توصلت إليه التقنيات والدراســـات 
والحلـــول البيئيـــة، حيـــث شـــارك في 
المعرض المصاحب عدد من الشركات 
المتخصصـــة فـــي هذا الحـــدث المهم، 
ومنهـــا شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( 
وشـــركة أرامكـــو الســـعودية وشـــركة 
أدنوك و عمليات الخفجي المشـــتركة 
وWJO وPDO وشـــركة نفط الكويت 
ودبـــي للبترول وغيرها من الشـــركات 

العالمية.
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رئيس “الذكاء االصطناعي” يناقش إمكانات التقنيات التحويلية ودورها بالتنمية المستدامة

  نظمــت “هــواوي”، بالتزامــن مــع فعاليــات جيتكــس جلوبــال، وبالشــراكة مــع المنظمــة العربيــة 
لتكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات، النســخة الثانيــة مــن مؤتمرهــا الســنوي لالبتكار فــي منطقة 
الشــرق األوســط وإفريقيا 2022 تحت شــعار “التعاون على تعزيز االبتكار؛ من أجل بناء مســتقبل 
رقمــي مســتدام”. وشــارك فــي الحــدث مســؤولين حكومييــن مــن مختلــف القطاعات فــي المنطقة، 
وخبــراء ومحللو القطاع التقني وشــركاء النظام اإليكولوجــي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وممثلين عن منظمات المعايير الدولية.

ألقى جيف وانغ، الرئيس العالمي للعالقات العامة 
واالتصاالت كلمة افتتاح المؤتمر أكد فيها التزام 
هـــواوي بدعـــم التحـــول الرقمي وبناء مســـتقبل 
مســـتدام لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 
وتعميـــم فوائـــده وميزاتـــه على ســـائر القطاعات 
والصناعات األخرى في منطقة الشـــرق األوســـط 

وإفريقيا.
للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس  وشـــارك 
االصطناعـــي، جاســـم حاجـــي، فـــي حلقـــة نقاش 
تمحـــور موضوعها حول دور التقنيـــات الحديثة 
والطاقـــة الرقمية ودمـــج التقنيـــات واالبتكارات 
الناشـــئة فـــي التنمية المســـتدامة. وقـــال حاجي 
سياســـات  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وجـــود  ظـــل  “فـــي 
الـــذكاء االصطناعـــي والبحـــث  واســـتراتيجيات 
والتطويـــر واالســـتثمارات فـــي التحـــول النظيف 
واالقتصـــاد الدائـــري فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
تتضح اإلمكانات الحقيقية للتقنيات التحويلية، 
مثـــل الـــذكاء االصطناعـــي، التـــي ســـتعمل علـــى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. 
وتـــرأس حلقـــة النقـــاش طونـــي عيـــد، مؤســـس 
مجموعـــة تيليكـــوم ريفيـــو والرئيـــس التنفيـــذي 

لشـــركة تريـــس ميديا الجلســـة النقاشـــية األولى 
فـــي المؤتمر، وشـــارك فيها أيضـــًا  الصادق جمال 
الديـــن الصـــادق كرار المديـــر العام لجهـــاز تنظيم 
االتصاالت والبريد في السودان، وعمار الحسيني 
نائـــب المدير العام للجهـــاز المركـــزي لتكنولوجيا 

المعلومات في الكويت. 
وكان محمد بن عمر، األمين العام للمنظمة العربية 
لتكنولوجيـــات االتصـــال والمعلومـــات قـــد ألقـــى 
كلمة ضيف شـــرف الحدث أكد فيها دور التعاون 
بيـــن األطـــراف الفاعلـــة فـــي المنطقة والشـــركاء 
العالمييـــن علـــى طريـــق بنـــاء نظـــام إيكولوجـــي 
متكامـــل لتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت؛ مـــن 
أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية رقمية 
مســـتدامة. وقال بن عمر “يســـعدنا أن نتعاون مع 
هواوي على تنظيم مؤتمـــر االبتكار الذي يتناول 
موضوعـــًا مهمـــًا ُيعتبر مـــن المقومات األساســـية 
للتطـــور التقني المســـتدام، حيث تعتمـــد التنمية 
اليوم على االبتكار الذي يؤدي دورًا أساســـيًا في 
تغييـــر طريقة حياتنا ويســـهم في بناء مســـتقبل 
رقمـــي مزدهـــر. ونثق بقـــدرة االبتـــكارات التقنية 
علـــى تحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص وتحقيـــق 

أهدافنا المشـــتركة، وبالتالي يجب علينا التعاون 
على المستويين اإلقليمي والدولي؛ لتعزيز أنظمة 
االبتـــكار المحليـــة واإلقليميـــة لتنفيـــذ المبادرات 

التقنية المبتكرة والمستدامة”.
مـــن جهتـــه، قال ســـتيفن يي، رئيس هـــواوي في 
لمضاعفـــة  “نتطلـــع  األوســـط وإفريقيـــا:  الشـــرق 
جهـــود العمـــل مـــع كافـــة شـــركائنا فـــي المنطقـــة؛ 
لتعزيز مســـارات بناء النظام اإليكولوجي لتقنية 
المعلومات واالتصاالت وتحقيق التحول الرقمي 
ودفـــع عجلـــة التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية. 
والشـــك بأن األفكار التـــي تم طرحها في المؤتمر 

ستســـهم في رفع مســـتوى التعـــاون ودفع عجلة 
العمل ضمن منظومة التنمية المستدامة”.

وكان مـــن بيـــن المتحدثيـــن فـــي المؤتمـــر فاديـــا 
كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، ومدير 
إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة 
الدول العربية خالـــد والي، ورئيس جامعة الملك 
فيصـــل محمـــد العوهلي، ورئيس منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا في الجمعيـــة الدولية 
للهاتف المحمول )جي اس ام ايه( جواد عباسي.
وتناولـــت الحلقة النقاشـــية الثانية التـــي أدارتها 
كاروليـــن فرج، نائـــب رئيس ســـي ان ان ورئيس 

تحريـــر ســـي ان ان العربيـــة تعزيـــز دور المـــرأة 
فـــي القطـــاع التقنـــي وتوفيـــر فـــرص التدريـــب 
والتعليم للنساء؛ من أجل تمكينهن من المشاركة 
فـــي مســـيرة الرقمنـــة وتنميـــة االقتصـــاد الرقمي 

المستدام المبني على المعرفة. 
مهندســـي  معهـــد  رئيســـة  الحلقـــة  فـــي  وشـــارك 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  واإللكترونيـــات  الكهربـــاء 
فاطمة طاهر ، ونائب عميد كلية علوم الحوســـبة 
والمعلومات بجامعة التقنيـــة والعلوم التطبيقية 
في ســـلطنة ُعمـــان إيمان ســـعيد العبـــري، ومدير 
كليـــة تقنية المعلومـــات واالتصـــاالت واإلحصاء 
بجامعـــة صـــالح الديـــن فـــي أربيـــل فـــي العـــراق 
مارديـــن عبد هللا أنور، ومدير العمليات اإلقليمية 

في شركة لوجيكال أوبريشنز رانيا حليمة. 
وناقش المشـــاركون تحســـين المناهـــج والبرامج 
الجامعيـــة في ظل االبتـــكارات التقنية المتزايدة 
وردم فجـــوة المواهـــب وغيرهـــا مـــن المواضيـــع 

المهمة.
وألقـــى شـــونلي وانـــغ، رئيس هواوي في الشـــرق 
األوســـط الكلمـــة الختاميـــة، حيـــث أكـــد ضرورة 
ابتكار طرق جديدة للتعاون بين القطاعين العام 
والخـــاص؛ مـــن أجـــل تحقيـــق النجـــاح المشـــترك 
وتعزيـــز االبتـــكار مـــن أجـــل بناء مســـتقبل رقمي 
مســـتدام في الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا”. وأكد 
وانـــغ أن هـــواوي تركـــز علـــى الجيـــل الخامـــس 
والنصـــف 5.5G الـــذي ســـيتم إطالقـــه قريبـــًا مما 
يوفر تجربة 10 جيجابت في الثانية و100 مليار 

اتصال.

حاجي متحدثا في إحدى جلسات المؤتمر 

خالل مشاركته بمؤتمر “هواوي لالبتكار بالمنطقة 2022 “ في “جيتكس جلوبال”

ـــدة ـــة المتزاي ـــكارات التقني ـــل االبت ـــي ظ ـــة ف ـــج الجامعي ـــين المناه ـــوا تحس ـــاركون ناقش المش



وقعـــت مجموعـــة اللولـــو اتفاقيـــة مع شـــركة دلة، الجهـــة المنظمة لمعـــرض البحرين 
كوميـــك؛ كون الـــذي طال انتظـــاره بصفته راعيًا رئيســـًا. ووقع اتفاقيـــة الرعاية من 
قبـــل مديـــر مجموعـــة اللولو جوزيـــر روباواال مـــع خالد وســـلمان بخاري الشـــريكين 
اإلداريين لشـــركة دلة. لولو، التي تشـــتهر بصفقاتها وإكسسواراتها الرائعة، ستحضر 
تجمـــع الالعبين بعروض خاصة وأحدث األلعاب. قال روباواال: “إن معرض البحرين 
كوميـــك كون   هو منصة شـــهيرة للغاية ويســـعدنا أن ندعمه، إنـــه حدث يجمع الناس 
ويزيد من إمكانات البحرين الســـياحية”. ســـتقام مسابقة البحرين للكوميديا، يومي 

28 و 29 أكتوبر 2022 في حلبة البحرين الدولية.

“اللولو” توقع اتفاقية مع “دلة” 
لرعاية معرض كوميك كون

210 مليارات دوالر قيمة العمل الخيري بمنطقة الخليج
وفق دراسة لمجموعة LGT و“جامعة كامبردج”

تتأّصـــل تقاليـــد العطـــاء والكـــرم فـــي 
ثقافة دول مجلس التعاون الخليجي، 
وتتطـــور حاليـــًا إلـــى أعمـــال خيريـــة 
اســـتراتيجية ومســـتدامة في نموها. 
المبـــادرات  وتنـــوع  رســـوخ  ورغـــم 
اإلنســـانية التـــي تنطلق مـــن المنطقة، 
لم تخضع لدراسات دقيقة حتى اآلن، 
ولذلـــك أجـــرى “المركز االســـتراتيجي 
لألعمال الخيرية في جامعة كامبردج” 
دراســـة رائـــدة حـــول هـــذا الموضـــوع 
بالتعـــاون مع مجموعـــة LGT الدولية 
الخاصة للخدمـــات المصرفية وإدارة 
األصول التي تملكهـــا العائلة األميرية 
فـــي ليختنشـــتاين، وتوصلـــت إلى أن 
منطقـــة مجلس التعـــاون تقدم أعمال 
عطـــاء خيريا تصل قيمتهـــا اإلجمالية 
أن  وُيتوقـــع  دوالر.  مليـــار   210 إلـــى 
يحقق العمل الخيري نموًا استراتيجيًا 

دول  فـــي  المقبلـــة  الســـنوات  خـــالل 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــي كٍل 
مـــن اإلمـــارات والســـعودية والبحرين 
وذلـــك  وقطـــر،  وُعمـــان  والكويـــت 
بحســـب تقريـــر جديـــد أطلقتـــه أمس 

مجموعة LGT والمركز اإلستراتيجي 
لألعمـــال الخيرية التابـــع لكلية جادج 

إلدارة األعمال في جامعة كامبردج. 
وُأطلقـــت الدراســـة في دبـــي بحضور 
صاحـــب الســـمو األميـــر ماكـــس، أمير 

ليختنشـــتاين ورئيـــس مجلـــس إدارة 
غولـــن،  ومـــاورو  LGT؛  مجموعـــة 
األعمـــال  إلدارة  جـــادج  كليـــة  عميـــد 
فـــي كامبـــردج، وممثليـــن رفيعين من 
إلـــى  LGT وكليـــة جـــادج،  مجموعـــة 
جانب عدد من المحســـنين والخبراء. 
وضـــم الحضـــور والمحســـنين الذيـــن 
خـــالل  مقابـــالت  معهـــم  أجريـــت 
الدراسة، ومنهم سمو الشيخة انتصار 

الصباح وبدر جعفر.
وقـــال صاحب الســـمو األميـــر ماكس، 
أميـــر ليختنشـــتاين ورئيـــس مجلـــس 
إدارة مجموعـــة LGT: “الثـــروة بحـــّد 
مـــن  النهائـــي،  الهـــدف  ليســـت  ذاتهـــا 
وجهة نظر عائلتنا، بل يجب أن تكون 
الثروة وســـيلة تمّكـــن المجتمعات من 
خالل األعمـــال، والتعاون السياســـي، 

والعمل الخيري”.

حتفـــل مجمـــع الواحـــة – الجفيـــر  “مركـــز 
التســـوق األفضـــل فـــي المنطقـــة” بمرور 4 
ســـنوات علـــى تأسيســـه بتنظيـــم فعاليـــة 
تحت رعاية، محافـــظ محافظة العاصمة، 

الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.
كمـــا شـــرفت الفعاليـــة الشـــيخة هنـــد بنت 
ســـلمان آل خليفـــة، مديـــر مجلـــس إدارة 
مجموعـــة الراشـــد، كمـــا انضـــم مجموعـــة 
مـــن ســـفراء وكبـــار الشـــخصيات للحفـــل 
الفلبينيـــة  التايلنديـــة،  الســـفارة  مـــن 
واإلندونيسية، باإلضافة إلى سمير ميسرا، 
الرئيس اإلقليمي لمجموعة الراشد و عدد 
مـــن كبار المســـؤولين فـــي المجموعة. كما 
حضـــر الحفل مســـتأجرو المركـــز التجاري 
وشـــركاء األعمال والشخصيات اإلعالمية 

والعديد من العمالء.
وأشـــاد الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة محافـــظ محافظـــة العاصمـــة، في 
بجهـــود  الحفـــل،  هامـــش  علـــى  تصريـــح 
وتنشـــيط  دعـــم  فـــي  الراشـــد  مجموعـــة 
الحركـــة التجاريـــة في المملكـــة من خالل 
عملهـــا،  فـــي  والتوســـع  النمـــو  اســـتمرار 
وتقديم نطاق متنوع من الســـلع والبضائع 
ومراكز البيـــع القريبة من الجمهور، مؤكدًا 
حرص المحافظة على دعم جميع أشـــكال 
التطويـــر والتحديـــث المرتبـــط بالنشـــاط 
ينعكـــس  بمـــا  العاصمـــة،  فـــي  التجـــاري 
بدوره بشـــكل إيجابي في تطوير النشاط 
المشجع لالستثمار والتجارة بوصفها أحد 

أهم أعمدة دعم االقتصاد الوطني.
ونـــوه المحافـــظ بجهود مجموعة الراشـــد 
في دعم برنامـــج “المنامة مدينة صحية”، 
والذي أطلقته محافظة العاصمة بالشراكة 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة، وذلـــك من 
خـــالل اســـتيفاء مجمـــع الواحـــة التجاري 
لـــكل الشـــروط والمعايير التـــي أهلته لنيل 

لقـــب “مجمـــع صحـــي”، معربـــًا عـــن اعتزاز 
المحافظـــة بتبنـــي مختلف الجهـــات لمثل 
هـــذه المبـــادرات، لمـــا تحملـــه مـــن أهداف 
إيجابيـــة تنعكـــس على تحســـين الظروف 
الصحيـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية في 

العاصمة.

أربع سنوات استثنائية

وقـــال ســـمير ميســـرا: “لقـــد كانـــت أربـــع 
ســـنوات اســـتثنائية مـــع مجمـــع الواحـــة 
– الجفيـــر، إذ يقـــف خلـــف هـــذا النجـــاح 
المستأجرون لدينا، المرافق داخل المركز 
التجـــاري وبالطبـــع الموقـــع المذهـــل الذي 
يتميـــز بـــه باالضافة إلـــى موظفينا، وقبل 
كل شـــيء الحـــب الـــذي أظهـــره عمالؤنـــا 
بزيارتنـــا  عمالؤنـــا  يقـــوم  إذ  تجاهنـــا، 
لالستمتاع بتجربة مميزة وهذا ما نسعى 

ونعمل لتحقيقه لهم”. 
لالحتفـــال بهـــذه الذكـــرى، أطلـــق المركـــز 
التجـــاري أكبـــر العـــروض الترويجيـــة في 
الســـنوية  الذكـــرى  “عـــروض   - المنطقـــة 
الرابعة”، حيث ســـتبدأ العـــروض المذهلة 
مـــن 12 إلـــى 16 أكتوبـــر 2022. وســـوف 
تشـــمل فئات مختلفة من األزياء، األثاث، 

الطعـــام، الترفيه، الســـاعات، المجوهرات 
وأكثر من ذلك بكثيـــر. إنه الوقت المثالي 

للتسوق وخوض التجربة األمثل.
تشـــمل المجموعـــة الكبيرة مـــن العروض 
علـــى األزيـــاء خصـــم ثابت بنســـبة 50 % 
فـــي ســـنتر بوينـــت، خصـــم ثابت بنســـبة 
30 % فـــي ماكـــس ،خصم يصـــل إلى 75 
%  فـــي كوتـــون، خصم يصـــل إلى 50 % 
فـــي ريد تاغ، خصـــم يصل إلى 50 % في 
أولمبيـــا، وخصـــم ثابت بنســـبة 50 % في 

جيوردانو. 
اســـتمتع بأحدث األفالم باللغتين العربية 
مـــع  لـــدى ســـينما ســـينيكو  واإلنجليزيـــة 
المأكـــوالت  جميـــع  علـــى   %  50 خصـــم 
والمشـــروبات، كمـــا أنـــه الوقـــت المثالـــي 
إلعـــادة تزييـــن منزلـــك بخصـــم ثابـــت 40 
% فـــي هوم بوكـــس. العـــروض ال تنتهي 
هنـــا، فهنـــاك المزيـــد ممـــا يلفـــت األنظـــار 
مـــع خصـــم يصل إلـــى %50 في إحســـان 
للبصريـــات و آيـــزون. احصل علـــى العطر 

المثالـــي مـــن Kolmaz  مع عرض اشـــتر 1 
واحصـــل علـــى 1 مجانـــا، وال تنـــس تفقد 
متاجـــر  المجوهـــرات و الســـاعات الرائعة 
مـــع عروض مذهلة مثـــل خصم يصل إلى 
60 %  في Hour Choice ، وخصم يصل 
إلـــى 50 %  فـــي الجوهـــرة و60 % فـــي 

أالمود وأكثر من ذلك بكثير.
أقـــض بعض الوقت الممتـــع مع أصدقائك 
في Giorgio Caf واســـتمتع بعرض اشتر 
1 واحصـــل على 1 مجانا على مشـــروبات 

األطبـــاق  لعشـــاق  يمكـــن  كمـــا  مختـــارة، 
 Joey’s Pizza اإليطالية االســـتمتاع فـــي
مع مشـــروب مجاني عند شـــراء أي وجبة 
رئيســـة، أمـــا إذا كنـــت تتـــوق إلـــى بعـــض 
األطعمـــة الهنديـــة الحارقـــة، فتوجـــه إلى 
مشـــروب  علـــى  واحصـــل   Mysore Caf
مجانـــي عند شـــراء أي طبـــق من األطباق 

الرئيسة. 
بعـــد كل هذه المتعة الفريدة في التســـوق 
يمكنك االرتياح والذهاب إلى سبا الفيش 
وأنعم بالحصول على خصم يصل إلى 10 

% على جميع الخدمات.
إلـــى جانـــب “عـــروض الذكـــرى الســـنوية 
الرابعـــة”، ســـيكون هنـــاك أيضـــا مجموعة 
مـــن األنشـــطة الترفيهيـــة إلبقـــاء العمالء 
مســـتمتعين يوميـــًا. يقع مجمـــع الواحة - 
الجفيـــر في موقع مالئم في قلب المدينة 
مـــع ســـينما وســـوبرماركت ومدينة المرح 
لألطفـــال والعديـــد مـــن متاجر التســـوق. 
إضافـــة إلـــى المزايا، فهو المركـــز التجاري 
الوحيـــد الذي يحتوي على أماكن لوقوف 
الســـيارات ألكثر من 700 ســـيارة في هذا 

الجزء من المدينة.

استمرار النمو والتوسع بأعمال مجموعة الراشد يدعم تنشيط الحركة التجارية
“مجمع الواحة - الجفير” يحتفل بالذكرى السنوية الـ 4  لتأسيسه.. محافظ العاصمة:

business@albiladpress.com
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أكـــد رئيـــس جمعيـــة المقاوليـــن أمين 
البحرينيـــة  الصداقـــة  جمعيـــة  ســـر 
الصينية رجـــل األعمال، خلف حجير، 
أن العالقـــات االقتصاديـــة بين مملكة 
البحرين وجمهورية الصين الشـــعبية، 
علـــى  كبيـــرا  وتناميـــا  زخمـــا  تشـــهد 
مختلـــف المســـتويات وحققت تطورا 
ملحـــوظ خـــالل الســـنوات الماضيـــة، 
مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  الســـنوي 
تجـــاوز 2.19 مليـــار دوالر أى بنســـبة 
يضـــع  بمـــا   ،%  15.34 بلغـــت  نمـــو 
جمهورية الصين الشـــعبية ضمن أكبر 

الشركاء التجاريين لمملكة البحرين.

البحرينيـــة  عالقـــات  بعمـــق  ونـــوه 
الصينيـــة والتي تحظـــى باهتمام من 
لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم، وترتكز على تحقيق مصالح 
البلدين والشـــعبين، وتقوم على الثقة 
واالحتـــرام المتبـــادل وتتوافر لها كل 
مقومـــات الرقـــي واالزدهـــار، مؤكـــدًا 
ضرورة اســـتمرار التواصل والتنسيق 
في إطار التعـــاون البحريني الصيني 

بشكل فعال في مختلف المجاالت.
حجـــم  زيـــادة  إلـــى  حجيـــر  ودعـــا 
البلديـــن  بيـــن  التجـــاري  التبـــادالت 
الصديقين، والســـيما فـــى ظل تراجع 

أســـعار الشـــحن بمـــا ينعكـــس بشـــكل 
إيجابـــي علـــى الحركـــة التجارية بين 
المنامـــة وبكين، مضيفـــًا بالقول نأمل 
في الفترة المقبلة بمزيد من التنسيق 
علـــى مســـتوى العالقـــات االقتصادية 
بحيـــث تكون البحريـــن مركز إقليمي 
للبضائع الصينية على مستوى الشرق 
السياســـات  بفضـــل  وذلـــك  األوســـط 
والخطـــوات التي تتخذهـــا الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الـــوزراء؛ لتعزيز 
مرونـــة وجاذبيـــة بيئـــة األعمـــال في 

مملكة البحرين.
وأشار إلى أن اللقاءات الدورية لسفير 

جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة 
البحريـــن أنور حبيـــب هللا مع أعضاء 

جمعية الصداقـــة البحرينية الصينية 
هدفهـــا تعزيـــز العالقات بيـــن البلدين 
الصديقين على كافة األصعدة خاصة 
منوهـــًا  واالســـتثمارية،  االقتصاديـــة 
إلى أن الســـفير الصيني تعهد بتقديم 
لرجـــال  الالزمـــة  التســـهيالت  كافـــة 
األعمـــال البحرينييـــن الراغبيـــن فـــي 
زيـــادة المعـــدالت التجارية مع الصين 
لكل ما من شأنه رفع مستوى التبادل 
التجـــاري إلـــى األفضـــل فـــي الفتـــرة 

المقبلة. 
وشـــدد حجيـــر أنـــه يجـــب أال تقتصر 
العالقـــات البحرينيـــة الصينيـــة علـــى 
واالســـتثماري  االقتصـــادي  الجانـــب 

إلـــى  تمتـــد  أن  ينبغـــي  بـــل  فحســـب 
المســـتوى  علـــى  أخـــرى  مجـــاالت 
أن  إلـــى  الفتـــًا  والعلمـــي،  الثقافـــي 
الشـــارع التجاري فـــي المملكة منفتح 
على الســـوق الصينية لمـــا تمتلكه من 
مقومـــات وخيـــارات متعـــددة تصـــب 
فى صالح المواطنيين وتنعكس على 
االقتصـــاد الوطنـــي؛ كونهـــا ســـتدعم 
وتضمـــن  الشـــرائية  الحركـــة  بقـــوة 
دوران رأس المـــال، فضـــالً عـــن كونها 
ستشـــبع الســـوق المحلية من مختلف 
التـــى  االســـتهالكية  االحتياجـــات 

يطلبها المواطن.

حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين تجاوز 2.2 مليار دوالر
بنسبة نمو بلغت 15.34 %... حجير:

خلف حجير



أبرمـــت شـــؤون الموانـــئ والمالحة البحريـــة بـــوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت عقـــد إيجـــار أرض جديد وذلك بمســـاحة مـــا يقارب 
4000 متـــر مربـــع فـــي منطقـــة البحريـــن اللوجســـتية مـــع شـــركة 
Conrep Co المتخصصـــة فـــي تقديم خدمـــات تنظيف وتصليح 

وصيانة حاويات الشحن. 
وقـــع العقـــد كل مـــن وكيـــل شـــؤون الموانـــئ والمالحـــة البحريـــة 
بـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، الشـــيخ أحمـــد بـــن عيســـى آل 
 ،Conrep Co خليفة ويوســـف الريـــس الرئيس التنفيذي لشـــركة
وذلك بحضور ســـلمان نبيل شكيب مدير إدارة الشؤون التجارية 
والمناطق اللوجســـتية بوزارة المواصالت واالتصاالت، ويوســـف 
معرفانـــي، المديـــر العـــام لشـــركة Conrep، وفريـــق عمـــل إدارة 
المناطق اللوجستية الذين ساهموا في استقطاب الشركة لمزاولة 

أنشطتها في منطقة البحرين اللوجستية. 
وبهذه المناســـبة صرح الوكيل معلقًا على هذه الشـــراكة: “نســـعى 
دائمـــا إلى تعزيز نوعيـــة وجودة الخدمـــات المتوافرة في منطقة 
البحريـــن اللوجســـتية، ونســـعد بانضمام شـــركة Conrep Co إلى 
المنطقـــة وتواجدهـــا بالقـــرب مـــن مينـــاء خليفة بن ســـلمان كون 
ذلك سيتيح لعمالئنا ومستخدمي الميناء االستفادة من خدمات 
الشـــركة والتـــي تعـــد متطلب أساســـي لعملية شـــحن البضائع في 

الحاويات عبر البحر”. يأتي اختيار الشـــركة لمزاولة أنشـــطتها من 
خـــالل منطقة البحرين اللوجســـتية؛ نظرًا لموقعها االســـتراتيجي 
بالقرب من ميناء خليفة بن ســـلمان، األمر الذي ســـيتيح للشـــركة 

التواجد بشكل أقرب من عمالئهم وخدمتهم بشكل أسرع.
باإلضافـــة الى تواجد خدمة تصليح وصيانة وتنظيف الحاويات، 
توفـــر منطقة البحرين اللوجســـتية مجموعة واســـعة مـــن المزايا 
أهمهـــا التواجد الجمركي في المنطقة حيـــث يتم تقديم خدمات 
التخليـــص الجمركـــي والتفتيش بشـــكل حصري لعمـــالء المنطقة 

على مدار الساعة.

متخصصة في تقديم خدمات تنظيف وتصليح وصيانة الحاويات

”Conrep Co“ الموانئ والمالحة” توقع عقد إيجار مع“
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التابعـــة  الترويجيـــة  المنصـــات  تســـتمر 
لحســـاب البـــركات االســـتثماري بتحقيـــق 
البركـــة  بنـــك  أعلـــن  نجـــاح فائـــق، حيـــث 
منصتـــه  نجـــاح  عـــن  أخيـــًرا  اإلســـالمي 
الترويجيـــة التفاعليـــة فـــي مجمع ســـيتي 
ســـنتر البحريـــن، فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 27 

سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2022. 
قـــام بنك البركة اإلســـالمي بهـــذه المبادرة 
للمـــرة الثالثة خالل أقل من ســـنة بصفتها 
جـــزًءا مـــن جهـــوده تجـــاه زبائنـــه الكـــرام 
ولتدعيـــم ثقتهم الكبيـــرة المتجذرة طيلة 
الســـنوات الماضيـــة، حيـــُث القـــت فعالية 
البنـــك استحســـاًنا كبيًرا من قبـــل العمالء 
بحضور أكثر مـــن 5000 زائر للمنصة على 

مدى 5 أيام.
البـــركات  منصـــة  فعاليـــات  وتضمنـــت   
فرصـــة منـــح العمـــالء الذين قامـــوا بفتح 
حســـاب البـــركات وتعبئة أو زيـــادة رصيد 
حســـاباتهم في منصة البنـــك أو من خالل 
التطبيـــق الرقمي المشـــاركة في األنشـــطة 
والفـــوز بجوائز نقديـــة فورية بقيمة تصل 
إلـــى 1000 دينار بحرينـــي، باإلضافة لعدة 
مختلفـــة  وفعاليـــات  وجوائـــز  مســـابقات 
البـــث  بمتابعـــي  المنصـــة  زوار  جمعـــت 

المباشر وعمالء البنك.
وخـــالل البـــث مباشـــر الـــذي أجـــراه البنك 
لإلعالن عن الفائز بالجائزة الكبرى، والتي 
كانـــت من نصيب صالح حســـين الحمري، 

قامـــت فاطمـــة العلـــوي، رئيـــس الخدمات 
المصرفية لألفراد ببنك البركة اإلســـالمي 
بتقديـــم التهنئـــة رســـمًيا للفائـــز بالجائـــزة 
الكبرى قائلة “سعادتنا كبيرة بلقاء عمالئنا 
األعزاء ومشاركتهم فرحة الفوز بالجوائز 
الكبـــرى، والتـــي نهنئهـــم بالفـــوز بهـــا كمـــا 
نهنئ أنفســـنا على ثقتهـــم ووالئهم ودوام 
تعاملهم مـــع بنك البركة اإلســـالمي، وهي 
ثقـــة غالية نعتـــز بها ونحـــرص دائًما عليها 
مـــن خـــالل التطويـــر المســـتمر لبرامجنـــا 

وخدماتنا المصرفية”.
نجـــاح  حصـــد  أيًضـــا  “يســـرنا  وأضافـــت: 
منصـــة البـــركات وتســـليط الضـــوء علـــى 
حساب البركات االستثماري لشريحة أكبر 
مـــن الجمهور. حيث نؤكـــد في بنك البركة 
اإلســـالمي عبر هـــذه الفعالية علـــى أهمية 
إنشـــاء عالقة متينـــة مع عمالئنـــا تتجاوز 
المعايير المصرفية المتعارف عليها. فضاًل 

عـــن منحنـــا الفرصـــة لإلعالن عن حســـاب 
البـــركات وجوائزه األســـبوعية والشـــهرية 
والكبـــرى. ردة الفعل الرائعة التي تلقيناها 
من قبل زوار المنصـــة، تحفزنا إلى التطلع 
لتقديـــم المزيد من الجهود لتعزيز عالقتنا 

مع عمالئنا”.
وبهـــذه المناســـبة، أبـــدى صالـــح الحمـــري 
علـــى  للبنـــك  الكبيـــرة وامتنانـــه  ســـعادته 
فـــوزه، مضيًفا أنه عندمـــا بدأ بالتوفير في 
حســـاب البـــركات االســـتثماري، لـــم يخطر 
بباله مطلًقا فكرة الفوز بجائزة نقدية بهذا 
الحجـــم، وهـــي بـــكل تأكيد مفاجأة ســـارة 
وغيـــر متوقعة، وقد أدخلـــت البهجة على 
جميـــع أفراد عائلتـــه. وعّبر الحمـــري أيًضا 
عن تقديره العميق للشفافية والمصداقية 
التي يقدمها بنك البركة اإلسالمي للزبائن، 
مؤكـــًدا أهميـــة ذلـــك فـــي كســـب ثقتهـــم 

وتحقيق رضاهم.

الحمري يحصد جائزة سبتمبر الكبرى بـ 300 ألف دينار من “البركات االستثماري”
تزامًنا مع نجاح منصة “البركة اإلسالمي” الترويجية بـ“سيتي سنتر”

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة، زايد بن راشـــد 
الزيانـــي، حرص مملكة البحريـــن على مواصلة 
دعم القطاع التجاري، وتســـهيل كل اإلجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز هـــذا القطـــاع ورفـــده 
بمختلـــف المتطلبات التي تســـهم فـــي تطويره 
البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  ليعكـــس  وتنميتـــه 
وموقعهـــا اإلســـتراتيجي المتميـــز وبمـــا يســـهم 
مـــن  المزيـــد  وجـــذب  تنافســـيتها  زيـــادة  فـــي 
االســـتثمارات التـــي يعـــود أثرهـــا علـــى الوطـــن 

والمواطنين. 
جـــاء ذلك خالل حفل افتتاح معرض ســـيارات 
ســـيارة  عـــن  الســـتار  وإزاحـــة  جينيســـيس 

والـــذي  الفاخـــرة،  الكوريـــة   G90 جينيســـيس 
أقيم تحت رعاية الوزير مســـاء أمس، بمعرض 
فيرســـت موتـــورز فـــي منطقـــة ســـترة، حيـــث 
كان فـــي اســـتقباله، نواف خالـــد الزياني رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة الزياني للســـيارات وعدد 

من كبار المسؤولين في الوزارة والشركة.
وخالل حفل إطالق النســـخة الجديدة لســـيارة 
جينيسيس، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن 
عالمة هذه السيارة الكورية الفاخرة، باعتبارها 
العالمة التجارية الشعبية األولى للسيارات في 
كوريـــا، والتطويرات التي تمـــت إضافتها عليها 

وعملية توزيعها عالميًا.

افتتاح معرض سيارات جينيسيس وإزاحة الستار عن “جينيسيس G90” الكورية الفاخرة
وزير الصناعة والتجارة: البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاع التجاري
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تأسســـت شـــركة أســـد شـــرفوئي فـــي العـــام 1952، وهـــي 
امتـــداد لشـــركة محمد تقي شـــرفوئي التي أسســـها الوالد 

رجل األعمال المغفور له محمد تقي شرفوئي.
وعملـــت شـــركة أســـد شـــرفوئي بمزاولـــة تجارة اســـتيراد 
وتصديـــر المـــواد الغذائيـــة. وتغيـــر اســـمها الحًقـــا ليصبح 
شـــركة أســـد محمد تقـــي شـــرفوئي، وأخيًرا أصبح اســـمها 

شركة أبناء أسد محمد تقي شرفوئي.
وال تزال شـــركة أبناء أســـد محمد تقي شرفوئي تعمل في 
نفـــس المجـــال، وتمـــت إضافة أنشـــطة جديدة، وشـــركات 
فرعيـــة، حيـــث تـــم الدخول فـــي مجـــال صناعـــة األغذية 
ومصانـــع بالســـتيك، وأنشـــطة المنظفات. وتعتبر الشـــركة 

مـــن المســـتوردين الرئيســـيين للفحم في مملكـــة البحرين 
ومنطقة الخليج، كما تعمل على تصدير الفحم كذلك.

شـــركة أبنـــاء أســـد محمـــد تقـــي شـــرفوئي مســـاهمة فـــي 
مجموعة شركات هي: شركة بافكو التي تعمل في صناعة 
الحبوب والعدس، شركة بحرينيكا وهي عبارة عن سلسلة 
مطاعـــم، شـــركة ون بـــت التي تعمـــل في مجـــال التغليف، 

وشركة ذي ون.
وتعمـــل شـــركة أبنـــاء أســـد محمـــد تقـــي شـــرفوئي ضمـــن 
خططهـــا المســـتقبلية على إعادة العمـــل في مجال صناعة 
وتعبئـــة الزيـــوت في العام المقبـــل 2023، وذلك عبر إعادة 

افتتاح مصنع أسد للزيوت الذي أغلق في العام 2014.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

شركة أبناء أسد محمد تقي شرفوئي من أعرق الشركات التجارية التي اشتهرت في مملكة البحرين منذ 70 
عاًما، وبدأت أنشطة التجارة على يد مؤسسها رجل األعمال البحريني المغفور له أسد محمد تقي شرفوئي. 

“البالد” تنشر نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

شركة أبناء أسد محمد تقي شرفوئي
تأسست في العام 1952
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 BMB)( انتخب اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والشرق األوسط
5 أعضاء لمجلس اإلدارة لمدة 3 سنوات للفترة من 2022 إلى 2025.

وفـــاز بعضوية مجلـــس اإلدارة خالل اجتماع الجمعيـــة العادية للبنك الذي عقد 
يـــوم الثالثـــاء 11 أكتوبـــر 2022، كل مـــن: الشـــيخ خليفـــة بن دعيـــج آل خليفة 
عضوًا مستقالً، عماد يوسف المنيع عضوًا مستقالً، خليل إسماعيل المير عضوًا 
مستقالً، نادر أحمد عبدالرضا عضوًا مستقالً، عبدهللا محمد داود عضوًا تنفيذيًا.

“BMB” ينتخب مجلس إدارته الجديد السنة الرابعة عشرة - العدد 5112
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“البحرين والكويت” يوفر “التقسيط المتساوي” من دون فوائد لبطاقاته االئتمانية
توفير المزيد من التسهيالت والمزايا لزبائن البنك

أعلـــن بنك البحريـــن والكويت، عن توفير ميزة نوعيـــة جديدة لحاملي بطاقات 
االئتمانيـــة، تتيح لهم تقســـيط ســـداد مدفوعـــات هذه البطاقـــات بالطريقة التي 

يختارونها، ودون أية فوائد إضافية لفترات محددة.
وبموجـــب ذلـــك، بـــات بإمـــكان حاملـــي البطاقـــات االئتمانيـــة من بنـــك البحرين 
والكويـــت اختيار الجـــدول الزمني الـــذي يرغبون بتســـوية مدفوعاتهم المالية، 
وذلك من خالل الدخول لتطبيق “كريدي مكس” واختيار تقســـيط ســـداد المبلغ 
المســـتحق علـــى مبالـــغ وتواريخ يحددونها بأنفســـهم ولغاية 24 شـــهر، في عدة 

خطوات سهلة وسلسة وآمنة.
وقال المدير العام لقسم الخدمات المصرفية لألفراد في بنك البحرين 

والكويـــت، عـــادل ســـالم “إن خدمة التقســـيط المتســـاوي الجديدة 
للبطاقـــات االئتمانيـــة مـــن البنـــك تهـــدف إلـــى توفيـــر المزيد من 

التســـهيالت والمزايا لزبائن البنك الكرام حاملي هذه البطاقات، 
وإعطائهم التســـهيل الالزم؛ لتســـديد التزاماتهم بما يتناسب 

مع خططهم المالية، مع الحفاظ على قائمة المزايا المميزة 
التـــي تقدمها بطاقات بنك البحرين الكويت االئتمانية، 

ودون تحميلهم أية ضغوطات مالية.
وأكـــد ســـالم حـــرص بنـــك البحريـــن والكويـــت على 
مواصلـــة تقديـــم مزايـــا مبتكـــرة لمختلـــف زبائنـــه، 
انطالقًا من قدرة البنك على االبتكار وقيادة التطور 

فـــي مجال الخدمـــات المالية والمصرفية، وقال: “ســـنبقى دائمًا البنك الرائد في 
تحقيق تطلعات زبائننا، وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة”.

 وتوفـــر بطاقات بنـــك البحرين والكويت االئتمانية الكثير مـــن المزايا، من بينها 
سحب نقدي حتى 50 % من الحد االئتماني، وحد أدنى للسداد 5 % من الرصيد 
الختامي في الشهر، وفترة سماح تصل إلى 25 يومًا من تاريخ كشف الحساب، 
ومعـــدالت فائدة تنافســـية، والحماية من االحتيال باســـتخدام رمز المرور لمرة 
واحـــدة )OTP(، إضافـــة إلـــى إمكانية إصدار بطاقـــات إضافية ألفراد 

األسرة.
كمـــا تتيح هـــذه البطاقـــات “نقاط الـــوالء” بحيث يحصل 
ينفقـــه  مبلـــغ  كل  مقابـــل  نقـــاط  علـــى  المســـتخدم 
باســـتخدام بطاقتـــه االئتمانيـــة، ويحصـــل على 
2,500 نقطـــة والء فـــور االشـــتراك، و5,000  
نقطـــة والء إضافيـــة عنـــد تحويـــل راتبـــه أو 
قرضه إلى بنك البحريـــن والكويت، والوصول 
إلـــى مختلف العـــروض والخصومات التـــي تقدمها 
قاعـــات  اســـتخدام  إمكانيـــة  إلـــى  إضافـــة   ،Visa
المطـــارات الخاصة برجال األعمال والشـــخصيات 
المهمة فـــي البحرين وكثير مـــن دول العالم عند 

.”Lounge Key“ السفر عبر تطبيق

المحرر االقتصادي

 12 أكتوبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.04      

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.19

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.35

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.317

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.455

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.25

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.045

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.61

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.74

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.48

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.49

البحرين تستقطب استثمارات مباشرة بـ 98 مليون دوالر بـ “ تكنولوجيا المعلومات”
يتوقع أن تساهم في خلق 770 فرصة وظيفية

نجـــح مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة بالتعـــاون مـــع 
فريق البحرين في اســـتقطاب اســـتثمارات مباشـــرة 
بقيمـــة 98 دوالر أميركي )37 مليـــون دينار بحريني( 
شـــملت 14 شركة عالمية بارزة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت خالل األشـــهر التسعة األولى 
من 2022، ويتوقع أن تخلق هذه االســـتثمارات أكثر 
مـــن 770 فرصـــة وظيفيـــة خـــالل الســـنوات الثـــالث 
المقبلة، وستساعد في تحقيق أهداف خطة التعافي 

االقتصادي التي تتبناها المملكة.
التعافـــي  خطـــة  ضـــوء  فـــي  البحريـــن  وأطلقـــت 
االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية  االقتصـــادي 
وتكنولوجيـــا المعلومات واالقتصاد الرقمي  )-2022

2026( والتـــي تســـتند إلى أربـــع دعائم رئيســـة ومن 
بينهـــا تطوير البنيـــة التحتية في قطـــاع االتصاالت، 
الحوكمـــة  وتعزيـــز  الرقمـــي،  االقتصـــاد  ودعـــم 
اإللكترونيـــة، وتطويـــر اإلمكانيات الرقميـــة للمملكة، 
إذ تهدف اإلســـتراتيجية إلى تحسين مكانة المملكة 
العالميـــة علـــى صعيـــد المشـــاركة اإللكترونيـــة فـــي 
اســـتطالع األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية، إلى 
جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية ، وزيادة فعالية 

وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
تطويـــر  بـــإدارة  التنفيـــذي  للمديـــر  تصريـــح  وفـــي   
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  االســـتثمارات، 
االقتصاديـــة،  التنميـــة  مجلـــس  فـــي  واالتصـــاالت، 

مصعب عبدهللا، بهذه المناسبة قال فيه:
“تتخـــذ العديـــد مـــن شـــركات التكنولوجيـــا البحرين 
مقـــرًا لالنطـــالق بأعمالهـــا فـــي المنطقـــة، مســـتفيدة 
الـــذي يقـــع ضمـــن  مـــن التطويـــر المســـتمر للقطـــاع 
األولويـــات االســـتراتيجية للمملكـــة. ويقـــوم فريـــق 
البحريـــن بمســـاندة هذه الشـــركات من خـــالل تعزيز 
المزايا التنافســـية التي تجعل البحرين وجهة مثالية 
للشـــركات العالمية فـــي قطاع تكنولوجيـــا معلومات 
االتصاالت ومن بين هذه المزايا المواهب والكفاءات 
عالية التأهيل، والكلفة التشغيلية التنافسية، وإتاحة 
الملكيـــة األجنبية بنســـبة 100 %، إلى جانب الموقع 
االستراتيجي واالتصال الوثيق مع المنطقة إجماالً”.
وبحســـب األمـــم المتحـــدة، تصـــدرت البحريـــن دول 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا في مجال 
الجاهزيـــة في تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت، 
حيث جاء هـــذا التصنيف المتقـــدم كحصيلة للرؤية 

التـــي تتبناهـــا الحكومـــة؛ لتعزيـــز المكانـــة اإلقليمية 
الرائدة للمملكة في تكنولوجيا معلومات االتصاالت، 
والتـــي مـــن بينهـــا مراكز البيانـــات العالميـــة وصناعة 

األلعاب.
ويعتبـــر قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
من بين الدعائم الرئيســـة لالقتصاد البحريني، حيث 
يســـاهم هـــذا القطـــاع فـــي خلـــق العديد مـــن الفرص 
الوظيفية النوعية، حيث يشـــغل البحرينيون 59 % 
مـــن هذه الوظائف، ويســـاهم هذا بنســـبة 6.8 % من 
الناتج اإلجمالـــي الحقيقي للبحرين في الربع األخير 

من 2021.
وبلغ إجمالي االســـتثمارات المباشرة التي استقطبها 
المجلـــس خـــالل االشـــهر التســـعة األولـــى مـــن هـــذا 
مليـــون   348( أميركـــي  دوالر  مليـــون   921 العـــام 
دينـــار بحريني(، اســـتثمرتها 66 شـــركة فـــي عدد من 
القطاعـــات الحيوية التي تتضمـــن الخدمات المالية، 
والســـياحة،  اللوجســـتية،  والخدمـــات  والصناعـــة، 
أن  ويتوقـــع  االتصـــاالت،  معلومـــات  وتكنولوجيـــا 
4700 فرصـــة وظيفيـــة خـــالل  فـــي خلـــق  تســـاهم 

السنوات الثالث المقبلة.

شملت 14 شركة عالمية بارزة خالل 
األشهر التسعة األولى 2022 

يشغل البحرينيون 59 % من 
وظائف القطاع 
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