
“دانوب هوم” 
تطلق كتالوجها 

اإللكتروني 
“حديقتي 2023”
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بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة المؤتمر

الملك المعظم يتلقى إصداراً خاصًا من مدير “سيكا”
المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، إصـــدارًا خاصًا 
لجاللته من المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آســـيا )ســـيكا( الســـفير 
خيرت صاريباري، وهو عبارة عن ميدالية تذكارية، وذلك بمناسبة مرور 30 سنة على إقامة 
المؤتمر. وأعرب صاحب الجاللة عن شكره وتقديره على هذا اإلصدار، وأشاد جاللته بالدور 
المهـــم الـــذي يضطلـــع به مؤتمـــر التفاعل وإجـــراءات بناء الثقة في آســـيا في تعزيـــز التعاون 
والتنســـيق بين الدول األعضاء بما يخدم قضايا الســـالم واألمن واالستقرار وتعزيز التسامح 
والتعايش اإلنساني والحوار والتنمية المستدامة في القارة اآلسيوية وفي دول العالم أجمع 
بمـــا يعـــود بالخير والنفع على الجميع. يذكـــر أن قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في 

آسيا )سيكا( قد عقدت في جمهورية كازاخستان في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
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برنامج وقاية

Cancer Care

ضمان قابلية التجديد
دورية مشاركة و طرق دفع مرنة

 

برنامج لألمراض المستعصية يغطي السرطانات الخبيثة

 
 للمبادئ اإلسالمية) برأس مال مصرح به بقيمة ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ دوالر أمريكي

ً
الهالل تكافل ش.م.ب (م) "شركة مساهمة مقفلة" تأسست في ١٠ مارس ٢٠٠٩ ، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي برخصة شركة محلية للتأمين على الحياة (وفقا

والمدفوع منه قيمة ١٣٬٢٦٢٬٦٠٠ دوالر أمريكي ومسجلة في مملكة البحرين بسجل تجاري رقم ٧١١٨١. مقرها في برج فخرو، مكتب ١٧٠١ / ١٧٠٢، الطابق ١٧، مبنى رقم ٤٧٠، طريق ١٠١٠، سنابس ٤١٠، ص.ب ٥٨٣٢، المنامة ، مملكة البحرين.

www.alhilal.life

البحرين تعتز باإلسهامات الوطنية الخالدة لرجاالتها المخلصين
مآثر عبداهلل بن خالد الطيبة حفرت مكانته لدى الجميع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكد ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن تعتز باإلســـهامات الوطنية 
لرجاالتهـــا المخلصين عبر تاريخها الممتد لعقود 
وتفخر بمنجزاتهم الوطنية التي سطروها بعزٍم 
وإصرار. ولدى لقاء ســـموه فـــي قصر القضيبية 
أمس، تشـــرف رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة مركـــز الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خالد لرعاية الوالدين الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بإهداء 
ســـموه نســـخة مـــن كتـــاب “الشـــيخ عبـــدهللا بن 
خالـــد... الداعية والمفكـــر والمؤرخ”، الذي يوثق 
ســـيرة المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خالد آل خليفة ومآثره الطيبة التي 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشيخ محمد بن عبداللهحفرت مكانته الوطنية لدى الجميع.

محكمـــة المنامة - بنا مـــن  قضائـــي  بقـــرار 
المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف 
المخصصـــة بنظـــر الطعـــون علـــى 
قرارات اللجان اإلشرافية لسالمة 
ورئاســـة  واالنتخـــاب  االســـتفتاء 
القاضي جمعة الموســـى خرج من 
االســـتحقاق النيابـــي المقبل بعض 
المترشـــحين في مقدمتهم ســـعيد 
السماك الذي رفض طعنه ألنه جاء 
بغيـــر الطريق الذي رســـمه القانون 
حيث تقـــدم بالطعن لدى المحكمة 
مباشـــرة دون تقديـــم الطعـــن فـــي 
اإلشرافية، وكذلك رفض طعن آل 
ســـنان وحســـن بن رجـــب وفاطمة 

ســـعد وجناحـــي والخـــال ومختار 
عبدعلـــي وبعـــض هـــؤالء غـــادروا 

المشهد االنتخابي يوم أمس.
من جهة أخرى، شـــطب المترشـــح 
محمـــد رضـــا العـــرادي طعنـــه ضد 
الوطنـــي  زهـــراء  المترشـــحة 
أفـــاد ممثـــل جهـــاز  مـــا  وبحســـب 
قضايـــا الدولة بـــأن الطعن ضعيف 
وال يعتـــد بـــه وقد طلبـــت محامية 
ضـــد  الطعـــن  بشـــطب  الطاعـــن 
القاضـــي  رفـــض  فيمـــا  الوطنـــي، 
ضـــد  األخـــرى  الطعـــون  الموســـى 
النائب ممدوح الصالح والمترشح 

عبدالهادي البصري.

السمــاك وآل سنـــان أبــــرز 
مغـادري المشهــد االنتخـابـي

)٠٢(

ترقبـــوا

قائمة 
ألقوى 50 شركة بحرينية 

لعام 2023
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دعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة
شـــارك وزير التنمية االجتماعية، أسامة 
العصفـــور، فـــي أعمـــال الدورة الســـابعة 
والســـبعين للمكتـــب التنفيـــذي لمجلس 
العـــرب،  االجتماعيـــة  الشـــؤون  وزراء 
والتـــي عقـــدت فـــي المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية، وذلك على مدى يومي 19 - 

20 أكتوبر 2022.
 وأكـــد الوزير أن نهج البحرين الراســـخ 
يقـــوم علـــى دعـــم كافـــة صـــور التعاون 
والتضامن العربي المشترك، وذلك وفًقا 
للرؤيـــة الحكيمـــة لملـــك البـــاد المعّظم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
وفاعلـــة  وبجهـــود حثيثـــة  خليفـــة،  آل 
من ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، لدعم ومســـاندة أطـــر التضامن 
العربـــي وتعزيز التعاون تجـــاه مختلف 
القضايا ذات االهتمام المشترك، وبلورة 
المواقـــف المشـــتركة نحو تعزيـــز األمن 

االجتماعـــي وترســـيخ فـــرص االزدهـــار 
في كافة الدول العربية الشقيقة.

 وناقش االجتماع التحضيرات الخاصة 
واألربعيـــن  الثانيـــة  الـــدورة  بانعقـــاد 
االجتماعيـــة  الشـــؤون  وزراء  لمجلـــس 
العـــرب والتـــي من المقـــّرر أن تنعقد في 
العاصمـــة الدوحـــة بدولـــة قطـــر خـــال 
شـــهر ديســـمبر المقبل، إلـــى جانب عدد 
علـــى  المطروحـــة  الموضوعـــات  مـــن 
جـــدول األعمـــال، حيـــث تـــم الموافقـــة 
على انعقاد مبادرة “العيش باستقالية” 
ريـــادة األعمال ذات الصلة باألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى دعم 
الجهود العربيـــة الرامية لتنفيذ اتفاقية 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  حقـــوق 
وضمـــان توفيـــر الحمايـــة الشـــاملة لهم 
وضمـــان كافـــة حقوقهـــم، إلـــى جانـــب 
أهـــداف  بتنفيـــذ  المعنـــي  البنـــد  بحـــث 
ومـــدى   ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 

التقـــدم المحرز فـــي تنفيذهـــا، كما وتم 
مناقشـــة االســـتراتيجية الوطنية حول 
الفقر متعدد األبعاد في دولة فلســـطين 
والذي يتناول السياســـات والتشريعات 
المعـــززة للحـــد مـــن أبعـــاد الفقـــر المادي 
والطبـــي والتعليمـــي واالجتماعـــي فـــي 

دولة فلسطين.
 وتـــم بحـــث مقترحـــي جمهوريـــة مصر 
العربية بشأن رغبتها في تنظيم المؤتمر 
اإلقليمي الرابع للملتقى العربي للنســـاء 
“النســـاء  شـــعار  تحـــت  اإلعاقـــة  ذوات 
ذوات اإلعاقـــة فـــي مرحلـــة التعافي ما 

بعد كوفيـــد19-”، لتمكينهن االقتصادي 
السياســـية”.  المشـــاركة  إلـــى  الكامـــل 
ومقترح آخر بشـــأن رغبتهـــا في تنظيم 
سياســـات  حـــول  اإلقليمـــي  المؤتمـــر 
الرعايـــة االجتماعيـــة وتحقيـــق األمـــن 
االجتماعـــي والـــذي يهـــدف إلـــى تقديم 
نماذج علمية لتطوير سياســـات الرعاية 
وأدوار  أهميـــة  ويوضـــح  االجتماعيـــة، 
وخاصـــة  االجتماعيـــة  األمـــن  تحقيـــق 

للفئات الضعيفة والهشة.
وزراء  أصـــدر  االجتمـــاع،  وفـــي ختـــام 
عـــدًدا  العـــرب  االجتماعيـــة  الشـــؤون 
مشـــروع  اعتمـــاد  منهـــا  القـــرارات  مـــن 
لمجلـــس   )42( الـــدورة  أعمـــال  جـــدول 
العـــرب،  االجتماعيـــة  الشـــؤون  وزراء 
والموافقة علـــى تنظيم جمهورية مصر 
سياســـات  بشـــأن  المؤتمريـــن  العربيـــة 
الرعايـــة االجتماعيـــة وتحقيـــق األمـــن 

االجتماعـــي، والمؤتمر اإلقليمـــي الرابع 
للملتقـــى العربي للنســـاء ذوات اإلعاقة، 
وأيًضـــا الموافقـــة علـــى متابعـــة تنفيـــذ 
الفقـــر  حـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
فلســـطين،  دولـــة  فـــي  األبعـــاد  متعـــدد 
والتي ســـتتضمن العديد من المشـــاريع 
واألنشـــطة وورش العمـــل التي تســـاهم 
في تبـــادل الخبرات وتعزيـــز المنظومة 

االجتماعية في دولة فلسطين.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية
العصفور: البحرين 
حريصة على تعزيز 
كل صور التضامن 

المشترك
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أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة  أن مملكة البحرين 
تعتـــز باإلســـهامات الوطنيـــة لرجاالتهـــا 
المخلصيـــن عبـــر تاريخهـــا الممتد لعقود 
التـــي  الوطنيـــة  بمنجزاتهـــم  وتفخـــر 
ســـطروها بعزٍم وإصـــرار؛ لتبقـــى خالدًة 
فـــي ذاكـــرة األجيال نبراًســـا للمســـتقبل 
لتقديـــم المزيـــد من البـــذل والعطاء من 
أجـــل الوطـــن، الفًتـــا ســـموه إلـــى أهمية 
مواصلة تعزيـــر اإلرث التاريخي لمملكة 
البحريـــن مـــن خـــال تدويـــن وتوثيـــق 
أبـــرز المحطـــات وحفظ ما تـــم فيها من 
إنجـــازات نوعيـــة وذلك وصـــواًل لكل ما 
يتحقق اليوم في ظل المسيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة  ملـــك البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
القضيبية أمس، بحضور رئيس مجلس 
أمناء وقف عيســـى بن سلمان التعليمي 
الخيري ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ، وســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة مركـــز الشـــيخ 
الوالديـــن  لرعايـــة  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، حيث تشـــرف بإهداء ســـموه 
نســـخة مـــن كتاب “الشـــيخ عبـــدهللا بن 
خالد .. الداعية والمفكر والمؤرخ”، الذي 
يوثق ســـيرة المغفور له بإذن هللا تعالى 
سمو الشيخ عبد هللا بن خالد آل خليفة 
ومآثـــره الطيبـــة التـــي حفـــرت مكانتـــه 

الوطنية لدى الجميع.
 وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره 
للجهـــود المبذولـــة فـــي إعـــداد الكتـــاب 
التاريخيـــة  المحطـــات  أبـــرز  وتوثيـــق 
للمغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو الشيخ 
عبد هللا بن خالد آل خليفة في مسيرته 
الحافلـــة بالعطاء والخيـــر على أكثر من 
صعيد، مؤكًدا أن الكتاب مرجٌع تاريخي 
هـــام وســـيبقى شـــاهًدا على األثـــر الذي 

تركـــه المغفـــور لـــه وبصماتـــه الوطنيـــة 
في مســـيرة المملكة مـــن خال مختلف 
المناصـــب التي تقلدها، ليقتدي به أبناء 

البحرين في حاضر الوطن ومستقبله.

المجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  مـــن جهتـــه،   
األعلـــى للصحـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة مركز الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
الشـــكر  عـــن خالـــص  الوالديـــن  لرعايـــة 

والتقديـــر لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على ما 
يوليـــه ســـموه من اهتمـــاٍم وحرٍص على 
توثيـــق تاريـــخ مملكـــة البحريـــن تعزيًزا 

إلرث الوطن التاريخي.
 كما حضـــر اللقاء، نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر البنية التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر 

الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة ، ووزيـــر 
شـــئون مجلس الـــوزراء حمـــد المالكي، 

وعدد من كبار المسؤولين.

المنامة - بنا

البحرين تعتز باإلسهامات الوطنية الخالدة لرجاالتها المخلصين
مآثر عبداهلل بن خالد الطيبة حفرت مكانته لدى الجميع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبلت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
بمكتبهـــا  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
بديـــوان الوزارة ســـفير جمهورية كوريا 
الصديقـــة المعتمـــد لـــدى المملكـــة هـــاي 
وزيـــرة  رحبـــت  تشـــونغ، حيـــث  كـــوان 
اإلسكان والتخطيط العمراني بالسفير، 
وأشـــادت بمـــا يوليـــه من جهـــود لتنمية 
عاقـــات الصداقـــة الطيبة التـــي تجمع 
كوريـــا  بجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 

الصديقة.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 
العاقـــات التاريخيـــة التـــي تجمـــع بين 
البلدين الصديقين في شتى المجاالت، 

المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  والمواضيـــع 
فيما أعرب الســـفير الكوري عن اعتزازه 
وتقديـــره للـــدور الحيـــوي المهـــم الـــذي 
لتنفيـــذ  البحريـــن  مملكـــة  بـــه  تضطلـــع 

المشـــاريع التنمويـــة، والتي مـــن أبرزها 
الســـكن  قطـــاع  ومبـــادرات  مشـــاريع 
االجتماعـــي، مثمًنـــا جهود الـــوزارة في 
توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

وزيرة اإلسكان تبحث التعاون مع السفير الكوري
المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، أمـــس األول، 
مســـاعد قائد قوات المشـــاة البحرية 
األميركية الفريق أول ايريك سميث، 
المتحـــدة  الواليـــات  بحضـــور ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  األميركيـــة 

البحرين ستيفن بوندي. 
هيئـــة  رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء  وفـــي 
األركان بمســـاعد قائد قوات المشـــاة 
البحريـــة األميركية وســـفير الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة لـــدى 
مملكـــة البحريـــن، إذ تـــم اســـتعراض 
عاقات التعاون والتنســـيق المشترك 

والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة فـــي 
بحـــث  تـــم  كمـــا  العســـكري،  المجـــال 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام 

المشترك. 
حضر اللقاء مدير التعاون العســـكري 
اللـــواء الركن طيار الشـــيخ محمد بن 

سلمان آل خليفة.

تنسيق التعاون العسكري مع أميركا
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المنامة - بنا

اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  أعـــرب 
النعيمـــي،  عبـــدهللا  بـــن  رمـــزان 
بفـــوز  وفخـــره  اعتـــزازه  عـــن 
فـــي  بمقعـــد  البحريـــن،  مملكـــة 
العـــرب،  الصحفييـــن  اتحـــاد 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  ونيـــل 
جمعيـــة الصحفيين أمين الســـر 
والعاقـــات الدولية راشـــد نبيل 
الحمـــر، منصـــب األميـــن العـــام 
الصحفييـــن  التحـــاد  المســـاعد 

العرب.
اإلعـــام،  شـــؤون  وزيـــر  وهنـــأ 
راشـــد الحمر بهذا الفوز، متمنيًا 

له دوام التوفيق والنجاح.

وأكـــد أن هـــذا الفوز المســـتحق 
يعبر عـــن المكانة المتميزة التي 
تتمتع بهـــا الصحافة البحرينية، 
ودورها وإسهاماتها الرائدة في 

الوطن العربي.

النعيمي: فوز الحمر يؤكد 
تميز الصحافة البحرينية

المنامة - وزارة العدل

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
جمهوريـــة  ســـفير  المعـــاودة، 
كليمنـــس  االتحاديـــة  ألمانيـــا 
اوغســـطينوس هـــاخ؛ بمناســـبة 
تعيينـــه ســـفيرًا جديـــدًا لبـــاده 
لدى مملكـــة البحرين، متمنيًا له 
التوفيـــق والنجاح فـــي مهماته 

الدبلوماسية الجديدة.
وأشـــاد وزيـــر العـــدل بمســـتوى 

الوطيـــدة  الصداقـــة  عاقـــات 
التـــي تربط بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة، 
ومـــا تشـــهده من تطور مســـتمر 
في ســـائر المجـــاالت، بما يخدم 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 

والشعبين الصديقين.
وجـــرى فـــي اللقـــاء اســـتعراض 
مجـــاالت التعاون المشـــترك في 

المجالين العدلي والقانوني.

استعراض التعاون العدلي مع ألمانيا

حميدان: جهد الفت لملحق “^” التكميلي للبحرنة
مؤكداً دعمه للجهود المساهمة في توثيق المنجزات التنموية

عبـــر وزيـــر العمل جميـــل حميدان عن 
لصحيفـــة  الافـــت  بالجهـــد  إشـــادته 
البـــاد فـــي إعـــداد الملحـــق التكميلي 
للبحرنـــة ألقـــوى 50 شـــركة بحرينيـــة 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي   ،2022 لعـــام 
إبـــراز دور المؤسســـات الوطنيـــة فـــي 
اســـتقطاب الكفاءات البحرينية لدعم 
النمـــو االقتصادي وترســـيخ خطوات 
ازدهاره بصورة مستدامة، إلى جانب 
تســـليط الضوء على أكثـــر القطاعات 
اســـتقطابًا للعمالة الوطنيـــة بما يدعم 
لعاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
لرئيـــس  بعثهـــا  رســـالة  فـــي  وأعـــرب 

مجلس إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة 
بمناســـبة إهدائه نســـخة مـــن التقرير، 

والـــذي تضمـــن اســـتعراض جملـــة من 
اإلحصاءات القيمة والمتعلقة بســـوق 
العمل في مملكة البحرين، عن خالص 
الدائـــم  الصحيفـــة  لســـعي  تقديـــره 
لتدعيـــم أطر التعـــاون والتنســـيق بما 
يحقق مصالـــح الجميع ونهضـــة بلدنا 

العزيز.
وأكـــد حميدان االســـتعداد التام لدعم 
مثـــل هذه الجهـــود الطيبـــة والمباركة 
والتي تســـاهم في توثيـــق المنجزات 
التنمويـــة فـــي هـــذا العهـــد الميمـــون، 
وعّبـــر عن خالـــص تمنياتـــه للصحيفة 
بالمزيـــد من النجـــاح والتوفيق، ورجا 

قبول فائق التحيات والتقدير.

عبدالنبي الشعلة جميل حميدان

بحـــث التنسيـــق الصحـــي مـــع اليمـــن
بناء قدرات الكوادر عبر البرامج التدريبية المتكاملة... السيد:

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد 
أهمية بنـــاء قدرات الكـــوادر الصحية 
التدريبيـــة  البرامـــج  عبـــر  وتأهيلهـــا 
المتكاملـــة المبنّية على أســـس علمية 

واحترافية.
جـــاء ذلك لدى اســـتقبالها بمكتبها في 
وزارة الصحـــة، وكيـــل وزارة الصحـــة 
لقطـــاع التخطيط والتنميـــة الصحية 
الشـــقيقة  اليمنيـــة  الجمهوريـــة  فـــي 
أحمـــد الكمـــال، على هامش مشـــاركة 
كوادر يمنيـــة في البرنامـــج التدريبي 
حـــول تطويـــر القيـــادات فـــي المجال 
الصحـــي؛ والـــذي جـــاء بمبـــادرة مـــن 
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
مملكـــة  فـــي  والمنعقـــد  الخليجـــي 
 16-20 مـــن  الفتـــرة  البحريـــن خـــال 

أكتوبر 2022.
وفي مســـتهل اللقاء، رحبـــت الوزيرة 
بالوفـــد اليمنـــي، وأشـــادت بالعاقـــات 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  القويـــة  الثنائيـــة 

مملكة البحريـــن والجمهورية اليمنية 
الشـــقيقة في مختلف المجـــاالت، كما 
تـــم اســـتعراض وبحـــث ســـبل تعزيـــز 
فـــي  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 

المجال الصحي.
مـــن جانبه، أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
لقطـــاع التخطيط والتنميـــة الصحية 
في الجمهورية اليمنية الشـــقيقة على 
متانـــة العاقـــات الثنائية التـــي تربط 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 

مشـــيدًا بالجهود وباإلمكانات الكبيرة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا  التـــي 
المجـــاالت كافة، خصوصًا في المجال 
الصحـــي، الفتًا إلـــى اســـتجابة مملكة 
البحريـــن لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
اســـتجابة  تعتبـــر  إذ   ،)19  - )كوفيـــد 
المملكـــة مثـــاالً ُيحتذى على مســـتوى 

العالم أجمع.
كمـــا أشـــار إلـــى دور مملكـــة البحريـــن 
في دعم القطاع الصحي بالجمهورية 

اليمينيـــة، منوهـــًا بما يشـــهده القطاع 
تطويـــر  مـــن  المملكـــة  فـــي  الصحـــي 
وتحديث مســـتمر بما يعـــزز من دوره 
في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها 

المملكة.
حضر اللقاء  سفير الجمهورية اليمنية 
لـــدى مملكـــة البحرين علـــي األحمدي، 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  والوكيـــل 
مريم الهاجري، وعدد من المســـؤولين 

من الجانبين.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  اســـتقبلت 
لـــدى  تايلنـــد  مملكـــة  ســـفير  الســـيد 

مملكة البحرين بياباك سريشارون.
متانـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
العاقـــات الثنائية التي تجمع مملكة 
البحريـــن ومملكة تايلند في مختلف 
المجـــال  فـــي  خصوًصـــا  المجـــاالت، 
الصحـــي، مشـــيرة إلـــى أن العاقـــات 
التطـــور  مـــن  بمزيـــد  قدًمـــا  تمضـــي 
والنمـــاء، ورحبت بـــكل ما يدفع نحو 
تعزيـــز التعاون الصحـــي بين البلدين 

الصديقين.
مـــع  الصحـــة  وزيـــرة  واســـتعرضت 
الســـفير جملة مـــن الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك، مؤكـــدًة أهميـــة 
الثنائـــي  التعـــاون  تدعيـــم  اســـتمرار 
الصحي فـــي مجال التدريب وتبادل 
الخبـــرات فـــي التخصصـــات الطبيـــة 

والبحوث.
من جانبه، أعرب بياباك سريشاروين، 
عن اعتزازه بروابط الصداقة العميقة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  تجمـــع  التـــي 
مؤكـــًدا دعمـــه لكل الجهـــود التي من 

شـــأنها أن تعزز التعـــاون الثنائي، بما 
يســـهم فـــي االرتقـــاء بالعاقـــات إلى 
أعلـــى المســـتويات، ويعـــود بالخيـــر 
والمنفعـــة علـــى البلديـــن والشـــعبين 

الصديقين.

السيد: تبادل الخبرات في التخصصات الطبية والبحوث

تعزيـــز التعــاون الصحــي مــع تايلنـــد

المنامة - بنا

العالـــم  البحريـــن دول  ُتشـــارك مملكـــة 
لهشاشـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــاء 
العظام؛ والذي ُيصـــادف 20 أكتوبر من 
كل عـــام، ويهـــدف إلى رفـــع الوعي عن 
الوقاية والتشخيص والعاج من مرض 
هشاشـــة العظام، تماشيًا مع التوجهات 
العالمية من خال التركيز على عوامل 
الخطر لإلصابة بالمرض، ونمط الحياة 
الصحـــي؛ للوقاية من هشاشـــة العظام، 
والكسور الناجمة عنها، وأهمية الكشف 

المبكر عن هشاشة العظام.
وتـــم إطـــاق اليـــوم العالمـــي لهشاشـــة 
العظام فـــي 20 أكتوبـــر 1996 من ِقبل 
العظـــام  لهشاشـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
بالمملكـــة المتحدة، وبدعـــم من اللجنة 

األوروبيـــة، وتصنـــف منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة هشاشـــة العظـــام، بيـــن أكثـــر 
10 أمراض انتشـــارًا في العالم، وتشـــير 
تقارير منظمة الصحـــة العالمية إلى أن 
مـــرض هشاشـــة العظـــام مـــن األمراض 
الخطيـــرة الصامتة التي تصيب 30 % 
من النســـاء بعد ســـن 50 عامـــًا و10 % 
من الرجال بعد ســـن 50 عامـــًا، ويؤدي 
إلى تدهور فـــي كثافة وقوة العظام ما 

يؤدي إلى كسور.
وتســـعى مملكـــة البحرين إلـــى تحقيق 
األهداف المنشودة من االحتفال باليوم 
العالمـــي لهشاشـــة العظـــام، إذ تحـــرص 
تســـليط  علـــى  الحـــرص  كل  المملكـــة 
الضـــوء علـــى المـــرض بهـــدف توعيـــة 

النـــاس بالتدابيـــر التي ينبغـــي اتخاذها 
للوقايـــة مـــن المـــرض ومنـــع حدوثـــه، 
حيث إن مرض هشاشـــة العظام مرض 
يصيـــب المايين من النـــاس في جميع 

أنحاء العالم.
وتحـــرص وزارة الصحـــة علـــى تنظيـــم 
واألنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
مـــع  بالتزامـــن  والتوعويـــة  التثقيفيـــة 
لهشاشـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
المحاضـــرات  إقامـــة  عبـــر  العظـــام، 
تهـــدف  التـــي  التوعويـــة  والفعاليـــات 
بدورها إلـــى توعية الجمهور بهشاشـــة 
وطـــرق  أعراضـــه  وبيـــان  العظـــام 
الوقايـــة والعـــاج وكيفيـــة التقليل من 

مضاعفاته.

“الصحة” تنظم العديد من الفعاليات واألنشطة التثقيفية والتوعوية

هشاشة العظام يصيب 30 % 
من النساء بعد سن الـ 50

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء 
ياســـر حميدان أمس بمبنـــى الوزارة 
الدكتور فهد إبراهيم الشـــهابي الذي 

أهداه نسخة “محبوبتي البحرين”.
 ورحب الوزير بفهد الشـــهابي، معرًبا 
عن شـــكره وتقديره لـــه على اإلهداء 
المتميـــز، مثنًيا على جهود الشـــهابي، 
مـــن  القيـــم  اإلصـــدار  يعكســـه  ومـــا 
البحريـــن  الحبيبـــة  لمملكتنـــا  ثقافـــة 

وحضارتها.
وجميـــع  بالشـــهابي  الوزيـــر  وأشـــاد 
البحرينييـــن،  والكتـــاب  الباحثيـــن 
وبإنتاجهـــم الفكـــري واألدبـــي والذي 
مملكـــة  مكانـــة  تعزيـــز  فـــي  يســـهم 
ـــا متمنًيـــا لـــه  ـــا وأدبيًّ البحريـــن ثقافيًّ

المزيـــد مـــن النجـــاح والتوفيـــق فـــي 
مسيرته العلمية والعملية.

فهـــد  تقـــدم  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
لوزيـــر  والتقديـــر  بالشـــكر  الشـــهابي 

شـــئون الكهرباء والمـــاء على حفاوة 
مـــن  أبـــداه  مـــا  وعلـــى  االســـتقبال، 
اهتمـــام وتقديـــر للُكتـــاب والباحثين 

والعمل الثقافي.

لدى استقباله الكاتب الشهابي

وزير “الكهرباء” يشيد بالباحثين البحرينيين
المنامة - وزارة األشغال

بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  نظمـــت 
األشـــغال محاضـــرة توعويـــة تزامنـــًا مـــع 
الشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي، 
قدمتهـــا استشـــاري جراحـــة أورام الثـــدي 
والجراحـــة الترميميـــة بمستشـــفى الملـــك 
حمـــد الجامعـــي نـــوف الشـــيباني؛ بهـــدف 
رفـــع التوعية والدعـــم وتقديم المعلومات 

والمساندة ضد المرض.
وفي البداية أثنت الشـــيباني على اهتمام 
التوعويـــة  المحاضـــرات  بإقامـــة  الـــوزارة 
والتثقيفيـــة المتعلقة بالمواضيع المختلفة 
ســـواء الصحيـــة منهـــا أو المهنيـــة، وهـــو 
مـــا يعكـــس وعيهـــا واهتمامهـــا بكوادرهـــا 

البشرية.
محاضرتهـــا  الشـــيباني  قدمـــت  بعدهـــا 

التوعويـــة التـــي بدأتهـــا بتعريـــف مـــرض 
الثـــدي  وســـرطان  عمومـــا،  الســـرطان 
خصوصا، كما شملت المحاضرة معلومات 
عـــن أعراض المرض والطرق الحديثة في 
تشـــخيصه وعاجه، واألســـاليب الصحية 
إلـــى  باإلضافـــة  المـــرض،  مـــن  للوقايـــة 
الفحوصـــات الطبيـــة المبدئيـــة، والعوامل 
التـــي تزيـــد مـــن خطـــر اإلصابـــة بالمرض، 

والتشـــجيع على الكشـــف المبكر. يذكر أن 
مبـــادرات لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص تأتي في 
إطـــار تعزيـــز ثقافـــة الصحـــة العامـــة لدى 
موظفـــات وزارة األشـــغال، وتـــم تنظيـــم 
هذه المحاضرة؛ بهدف تثقيف الموظفات 
وتشجيعهن على الكشف المبكر، في إطار 
الدور االجتماعي والتوعوي الذي تحرص 

الوزارة على تقديمه لمنتسبيها.

شملت المحاضرة معلومات عن األعراض والطرق الحديثة في تشخيصه

“األشغال” تنظم محاضرة للتوعية بسرطان الثدي

محرر الشؤون المحلية

رمزان النعيمي
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دراسة لتوثيق دور البحرينية في تأسيس التعليم المبكر
نظمــت األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للمرأة لقاء عبــر االتصال المرئي مع الجمعيات النســائية فــي مملكة البحرين 
جــرى خاللــه اســتعراض مشــروع دراســة بعنــوان “دور المرأة البحرينيــة الريادي في تأســيس اللبنات األولــى للتعليم 
المبكر: دراسة توثيقية تاريخية حول نشأة وتطور حضانات ورياض األطفال في مملكة البحرين”، يجريها المجلس 
بالتعــاون مــع فريــق أكاديمــي بحثــي متخصص برئاســة عضــو المجلس األعلــى للمرأة صبــاح الجنيــد، وعضوية عدد 
مــن عضــوات مــن الجمعيــات النســائية، ومؤسســات المجتمــع المدني واألهلــي وبالتعاون مــع الجهات الرســمية ذات 

االختصاص.

العمـــل  بـــدأ  التـــي  الدراســـة  وتســـعى 
فيها في أغســـطس من العام الماضي 
لتوثيق دور المرأة البحرينية المبادرة 
في وضـــع أســـس التعليـــم المبكر في 
مملكـــة البحريـــن منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي، مـــا يعكـــس مـــا تميـــزت بها 
المملكة تاريخيا عبر تشـــجيع النســـاء 
علـــى أخـــذ زمـــام المبادرة فـــي مجال 
وريـــاض  الحضانـــات  دور  تأســـيس 
األطفال. كما تســـلط الدراســـة الضوء 

علـــى الـــدور الريـــادي الـــذي اضطلعت 
بـــه هـــذه المؤسســـات الخدميـــة فـــي 
تشجيع المرأة البحرينية للخروج إلى 

سوق العمل والمساهمة في االقتصاد 
الوطني.

ومن المؤمل أن تســـهم هذه الدراســـة 
فـــي إبراز توصيـــات مبنية على نتائج 
التقصي واالستبيانات تتيح ألصحاب 
االختصاص تعزيز التشريعات والنظم 
واالســـتراتيجيات والبرامج واآلليات 
الداعمة إلدماج احتياجات المرأة في 
الوقـــت الراهـــن، وتعزيـــز دور التعليم 
المبكر في نمو وتنمية قدرات الطفل.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شارك وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد 
النعيمي، في االجتماع الســادس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، واالجتمــاع الثاني والعشــرين للجنــة وزراء 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الخليجييــن، واللذين ُعقدا بتقنيــة االتصال 
المرئــي عــن بعد، برئاســة وزيــر التعليم بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
يوسف البنيان، وحضور  األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

نايف الحجرف، وعدد من المسؤولين.

تـــم خـــال اجتمـــاع لجنـــة  وقـــد 
وزراء التربيـــة والتعليم مناقشـــة 
المواضيـــع المدرجـــة على جدول 
األعمال، واتخاذ القرارات الازمة 
بشـــأنها، ومـــن بينهـــا التوســـع في 
مجال التحول الرقمي واستخدام 
التقنيات الحديثة، والتأكيد على 
أهمية تعزيز التعاون بين وزارات 
الخليجيـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
الســـيبراني  األمـــن  مجـــال  فـــي 
واالســـتمرار  المعلومـــات،  وأمـــن 
فـــي تضميـــن المناهـــج التعليمية 
بمحاربـــة  الخاصـــة  المفاهيـــم 
اإلرهـــاب والتطـــرف ونبـــذ كافـــة 
أشـــكاله وصـــوره، والتأكيـــد على 
التسامح والتعايش بين الشعوب، 
الـــدول  مـــع  التعـــاون  وتعزيـــز 
واإلقليمية  الدوليـــة  والمنظمـــات 
وتبـــادل الخبرات معها في مجال 

التعليم العام.
اســـتمرار  االجتمـــاع  قـــرر  كمـــا 
لتحقيـــق  المبذولـــة  الجهـــود 

الهـــدف الرابـــع من أهـــداف األمم 
المتحدة )التعليم الجيد( وتوسيع 
التعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة 
وتبـــادل الخبرات بشـــأن التعامل 
مـــع جائحـــة كورونـــا كوفيـــد19-، 
واالســـتمرار فـــي تزويـــد قاعـــدة 
بيانـــات األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
الجهـــود  بمســـتجدات  التعـــاون 
الجائحـــة،  لمواجهـــة  المبذولـــة 
الســـوق  متطلبـــات  واســـتكمال 
الخليجية المشتركة، واالستفادة 
من التجـــارب والتقنيات الخاصة 
بالـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجال 
بمـــا  المناهـــج  التعليـــم، وتطويـــر 
هـــذه  متطلبـــات  مـــع  يتناســـب 
المرحلـــة، واالســـتمرار في تزويد 
بالتجـــارب  التقنـــي  المرصـــد 

الجديدة في هذا المجال.
وناقـــش االجتماع آلية التنســـيق 
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  بيـــن 
التعـــاون ومكتب التربيـــة العربي 
لـــدول الخليـــج، مـــع اإلبقـــاء على 

الخليـــج  جامعـــة  خصوصيـــة 
العربـــي، حيـــث تـــم تكليـــف لجنة 
وكاء وزارات التربيـــة والتعليـــم 
بدراســـة الموضوع، بالشكل الذي 
يعـــزز مـــن جهـــود األمانـــة العامة 
ومكتـــب التربيـــة العربـــي لـــدول 
الخليج، بما يضمن تطوير مسيرة 
التعليم في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 
وتم االطـــاع على مذكرة األمانة 
العامة بشـــأن آليـــات حماية القيم 
األخاقية والدينية واألسرية في 
المجتمعـــات الخليجيـــة، وتكليف 
مكتب التربية العربي إليجاد إطار 

عام لبرامـــج الحماية لاســـتفادة 
منهـــا واالسترشـــاد بهـــا، كمـــا تـــم 
االطـــاع علـــى نتائـــج اجتماعات 
لجنة رؤســـاء الجمعيات الكشفية 

ولجنة مرشدات دول المجلس.
وزراء  لجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  أمـــا 
التعليـــم العالي والبحـــث العلمي، 
فقد تم التأكيد على أهمية تنسيق 
الدبلوماســـية  المواقف  وتوحيـــد 
في المحافل اإلقليمية والعالمية، 
المنظمـــات  مـــع  بالشـــراكة 
والمؤسسات العربية واإلسامية 
والدوليـــة؛ لمواجهة األمـــور التي 
تستهدف هوية وعقيدة وثوابت 

المجتمعـــات العربيـــة، كمـــا تقـــرر 
تكليـــف لجنـــة رؤســـاء ومديـــري 
التعليـــم  الجامعـــات ومؤسســـات 
بحـــث  المجلـــس  بـــدول  العالـــي 
القيـــم  المناســـبة لحمايـــة  اآلليـــة 
األخاقية والدينية واألسرية في 

المجتمعات الخليجية.
الدليـــل  ووافـــق االجتمـــاع علـــى 
للتطويـــر  الموحـــد  االسترشـــادي 
المهنـــي ألعضاء هيئـــة التدريس 
علـــى  وتعميمـــه  بالجامعـــات، 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
والبحـــث العلمي بـــدول المجلس، 
كمـــا تمـــت الموافقة علـــى تنظيم 

ورشـــة عمل )التحول الرقمي في 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي 
بـــدول مجلـــس التعـــاون( خـــال 
العـــام المقبل؛ لبحث ســـبل العمل 
المشـــترك فـــي مجـــال التقنيـــات 
التحـــول  وتحديـــات  الحديثـــة 
الرقمي وســـبل مواجهتها، وتمت 
تنظيـــم  علـــى  كذلـــك  الموافقـــة 
المجلـــس  دول  )تجـــارب  ورشـــة 
فـــي متطلبـــات الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة واالبتكار وربطها بســـوق 
العمـــل المســـتقبلي(، إلـــى جانـــب 
االتفاق على قيام الدول األعضاء 
المتعلقـــة  السياســـات  بتطويـــر 
باألمن الســـيبراني وحماية البنية 
التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات في 
مؤسسات التعليم العالي والبحث 

العلمي.
وأكد االجتمـــاع أهمية دور لجان 
معادلـــة شـــهادات التعليـــم العالي 
بـــدول المجلـــس، وقـــرر تشـــكيل 
المســـتوى  رفيعـــة  دائمـــة  لجنـــة 
مختصة بمتابعة العمل الخليجي 
العلمـــي،  البحـــث  فـــي  المشـــترك 
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
التعـــاون مـــع الـــدول والمنظمـــات 
وتبـــادل  واإلقليميـــة  الدوليـــة 
الخبـــرات معها في مجال التعليم 

العالي والبحث العلمي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تشكيل إطار عام لحماية القيم األخالقية والدينية في الجامعات
تضمين المناهج المفاهيم الخاصة بمحاربة اإلرهاب والتطرف... “التعليم العالي الخليجي”:

تتيح تعزيز التشريعات 
الداعمة إلدماج 
احتياجات المرأة

الصخير - جامعة البحرين

اســـتقبلت رئيســـة جامعة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي، أمـــس، األمين 
العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام 
نائب رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، في 
مقـــر الجامعـــة بالصخيـــر، وتطـــرق 
األكاديمـــي  التعـــاون  إلـــى  اللقـــاء 
والبحث العلمي، ومستقبل التعليم 

العالي.
ورحبـــت رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
في اللقاء، بالشيخة رنا بنت عيسى 

بـــن دعيـــج آل خليفـــة، معبـــرة عـــن 
تقديرها لدور المجلس وجهوده في 
االرتقاء بالتعليم العالي، وتحســـين 
مخرجاته، وتوفير مقومات النجاح 
فيه، والتشجيع على االستثمار في 

التعليم العالي.
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى 
ارتقـــاء  خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن 
التعليـــم العالـــي فـــي ظـــل ازدهـــار 
قطـــاع التعليـــم الجامعـــي بشـــقيه: 
العـــام والخـــاص، ومســـاهمته فـــي 
التطويـــر األكاديمـــي للطلبة في كل 
المســـتويات، والعمل علـــى تقليص 
الفجـــوة بين التعليم وســـوق العمل 

عبر الربـــط بين مؤسســـات التعليم 
األعمـــال  قطـــاع  وبيـــن  العالـــي، 

والصناعة.

حضـــر اللقاء نائب رئيـــس الجامعة 
المعلومـــات  تقنيـــة  لخدمـــات 
والشـــؤون اإلدارية والمالية أسامة 
الجـــودر، وعميـــدة كليـــة الهندســـة 
الشـــيخة هيفـــاء بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة، ومـــن جانب أمانـــة التعليم 
العالي حضر كل من رئيس االتصال 
بمكتب االمين العام الشيخ عبدهللا 
بن خالد آل خليفة، ومنســـق برامج 

مكتب األمين العام إيمان عبدهللا.

لدى لقائها رنا بنت عيسى... رئيسة جامعة البحرين:

نقدر التشجيع على االستثمار في التعليم العالي
المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمعـــت 
تطوير مؤسسات  إلستراتيجية 
التدريب المهني، برئاســـة القائم 
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  بأعمـــال 
العامة لمراجعة أداء المؤسسات 
فـــي  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
هيئـــة جودة التعليـــم والتدريب 
حســـن الحمادي؛ لاطـــاع على 
آخر مســـتجدات قطـــاع التعليم 

والتدريب في مملكة البحرين.
اجتماعهـــا  اللجنـــة  وعقـــدت 
 - 2022 للعـــام  الثالـــث  الـــدوري 
للتعـــاون  ُبْعـــٍد - اســـتمراًرا  عـــن 
والتنسيق المشـــترك بين الهيئة، 
اإلســـتراتيجيين،  والشـــركاء 
التعليـــم  بقطـــاع  والمعنييـــن 
والتدريـــب فـــي المملكـــة، حيث 
تمت مناقشـــة عدد من األنشطة 
والتقاريـــر الصـــادرة عنها بشـــأن 
منهـــا:  والتـــي  القطـــاع،  هـــذا 
الهيئـــة  عـــن  الصـــادرة  التقاريـــر 
ممثلـــة فـــي “إدارة مراجعة أداء 
المهنـــي،  التدريـــب  مؤسســـات 
وإدارة مراجعـــة أداء المـــدارس 
األطفـــال،  وريـــاض  الخاصـــة 

وإدارة عمليـــات اإلطار الوطني 
للمؤهـــات”، إلـــى جانـــب تقارير 
التربيـــة  ووزارة  العمـــل،  وزارة 
والتعليم بشـــأن اإلنجازات التي 
قامـــت بهـــا القطاعـــات المعنيـــة 
خال الفترة الماضية، باإلضافة 
إلـــى آخر المســـتجدات المتعلقة 
كمبـــادرة  الهيئـــة؛  بمبـــادرات 
الجـــودة”،  “ســـفير  مشـــروع 
ومشـــروع “التدريب اإللكتروني 

للمدارس”.
آخـــر  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
المستجدات بشأن المشروعات، 

واألنشـــطة التطويريـــة المتعلقة 
بقطاع التعليم والتدريب المهني 
العـــام والخـــاص من ِقَبـــِل فريق 
التعليـــم التابـــع للمجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
هذا، وقد حضر االجتماع أعضاء 
اللجنـــة الممثليـــن عـــن كل مـــن: 
)هيئة جودة التعليم والتدريب، 
ووزارة العمـــل، وفريـــق التعليم 
التابـــع للمجلس األعلـــى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب(، إلى جانب 
عـــدد مـــن المعنييـــن مـــن وزارة 

التربية والتعليم.

مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال...”تنسيقي التدريب”:

إطالق مشروعي “سفير الجودة” و“اإللكتروني للمدارس”
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تحت رعاية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
تطلـــق  الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
مســـابقة “ُمبـــادرات إنســـانية”، حيـــث تـــم 
اســـتحداث هـــذه المســـابقة التـــي تســـبق 
إقامة المنتدى الســـنوي للمؤسسة لتحفيز 
المجتمـــع على المســـاهمة بأفـــكار إبداعية 
والمبـــادرات  الخيـــر  عمـــل  فـــي  وُملهمـــة 
اإلنسانية التي تصب في صالح المجتمع، 
وذلـــك امتداًدا لدعوة ســـمو الشـــيخ ناصر 
المجتمـــع  ألفـــراد  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
للمســـاهمة فـــي “حملـــة فينـــا خير” بشـــتى 
أنواع المســـاهمات، والتي شـــهدت تفاعاًل 

واسًعا منقطع النظير.
العـــام  األميـــن  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
المؤسســـة  “تســـعى  الســـيد:  مصطفـــى 
الملكية لألعمال اإلنسانية وبرعاية ملكية 
من ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة الرئيس 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري 
اإلنســـانية، وبمـــؤازرة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبقيادة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
الُمبـــادرات  تبنـــي  إلـــى  خليفـــة  آل  حمـــد 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  الرائـــدة  اإلنســـانّية 
واإلنســـاني التي تشـــمل البرامج الخيرية 
يســـاهم  بمـــا  واالجتماعيـــة،  والتنمويـــة 
فـــي المحافظة علـــى كرامة المســـتفيدين 
وتوفيـــر ســـبل العيـــش الكريم لهـــم، حيث 
تحـــرص المؤسســـة وبتوجيـــه مـــن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة للعمل 

علـــى زيـــادة انتشـــار مســـابقة “مبـــادرات 
لتقديـــم  المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  إنســـانية” 
نموذج حقيقـــي من الشـــراكة المجتمعية، 
مـــن خـــالل مســـاهمة الجميـــع فـــي تنفيـــذ 
الرؤيـــة اإلنســـانية للمؤسســـة، واســـتقبال 
الملهمـــة  اإلبداعيـــة  األفـــكار  مـــن  العديـــد 
فـــي العمـــل الخيـــري واإلنســـاني، وتبنـــي 
واســـتثمار أفضل المبادرات بدعم ورعاية 
شـــركاء المؤسسة من المؤسسات الداعمة 
لمختلـــف برامج المؤسســـة ومشـــروعاتها 

الخيرية المتنوعة”.
المســـابقات  إقامـــة مثـــل هـــذه  وبيـــن أن 
تعمـــل علـــى تنمية قيمـــة العمل اإلنســـاني 
والتطوعي في مملكة البحرين، إلى جانب 
زيادة عدد شـــرائح الفئات المستفيدة من 
مشـــروعات المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
الجديـــدة،  مبادراتهـــا  ضمـــن  اإلنســـانية 
وتشـــجيع مؤسســـات المجتمع للمســـاهمة 
اإلنســـانية  المبـــادرات  تبنـــي ودعـــم  فـــي 

الخيريـــة الجديـــدة التـــي تمثـــل نموذًجـــا 
فاعـــاًل فـــي عمـــل الخيـــر، متمنًيا ســـعادته 
بأن تشـــهد هذه المسابقة تفاعاًل كبيًرا من 
الجميـــع والمســـاهمة بمختلـــف المبادرات 
الُملهمـــة فـــي العمـــل الخيـــري واإلنســـاني، 
فـــكل فـــرد مـــن أفـــراد المجتمع لـــه واجب 

المشاركة في االرتقاء بعمل الخير.
الرعايـــة  إدارة  مديـــر  قـــال  جهتـــه  ومـــن 
االجتماعيـــة بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بدر قمبر إن المؤسســـة أطلقت 
هذه المبادرة الحتضـــان أفضل الُمبادرات 
اإلنســـانية الُموجهة لجميـــع مناحي العمل 
اإلنســـاني، والســـعي إلى تبنيهـــا وتنفيذها 
من قبل المؤسسة، لتشجيع المجتمع على 
المساهمة في تقديم المبادرات التي تعزز 
مـــن مكانـــة العمل الخيري واإلنســـاني في 
مملكـــة البحريـــن، موضًحـــا أن المؤسســـة 
تســـعى مـــن خالل هـــذه المســـابقة الرائدة 
الســـتقطاب مـــا ال يقـــل عـــن 100 مبـــادرة، 

لتعزيـــز التنافســـية فـــي العمـــل اإلنســـاني 
بمملكـــة البحرين، وتنوع المبـــادرات التي 
تطرحهـــا المؤسســـة للمجتمـــع البحرينـــي، 
حيث تهدف المؤسســـة لتنفيـــذ الُمبادرات 
الفائـــزة، وإتاحـــة الفرصـــة للفـــرق الفائـــزة 
للمســـاهمة فـــي تنفيذها بصـــورة تطوعية 

بإشراف المؤسسة. 
ويشـــترط للمتقدمين للمســـابقة أن ال تقل 
أعمارهـــم عن 16 عاًمـــا بفريق عمل مكون 
مـــن )2 – 5 أفـــراد(، وأن تكـــون المبـــادرة 
جديـــدة لـــم يســـبق تنفيذها فـــي أية جهة 
البحرينـــي  المجتمـــع  أخـــرى، وأن تخـــدم 
فقط، كما يمكن أن تســـتهدف الُمبادرة أيا 
من المجاالت المعيشـــية أو االجتماعية أو 
العلمية الموجهة للفئات المحتاجة بصورة 

خاصة أو المجتمع بصورة عامة.
ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة 
www. زيارة الموقع اإللكتروني للمؤسسة
الجوانـــب  علـــى  لالطـــالع   ،rhf.gov.bh
البيانـــات  ومـــلء  للمســـابقة  التفصيليـــة 
الخاصة بالمشـــاركين، علًما بأن آخر موعد 
للتســـجيل واســـتقبال المبادرات ســـيكون 
بتاريـــخ 16 نوفمبـــر 2020، وســـتخصص 
جوائز للمبـــادرات الفائزة الســـتة المتأهلة 

للمرحلة النهائية.

فـــي إطـــار حـــرص الهيئة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
علـــى النهـــوض بعلوم الفضاء فـــي مملكة البحرين 
وتمكيـــن  االبتـــكار  تعزيـــز  بأهميـــة  منهـــا  وإيماًنـــا 
الشـــباب لخلق قطاع فضائي مســـتدام بما يتوافق 
مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030، فقد شـــارك مـــن الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء كل من مهندســـة الفضاء 
عائشـــة الحرم ومهندس الفضـــاء يعقوب القصاب 
في النســـخة العشـــرين من المؤتمر الســـنوي “جيل 
الفضـــاء” الـــذي تـــم عقده فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس بمشـــاركة أكثر مـــن 150 شـــابًّا يمثلون 55 
دولـــة منهـــا 8 دول عربيـــة وهـــي مملكـــة البحرين 
اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
المتحـــدة والكويـــت ومصـــر، والمغـــرب،  العربيـــة 
وتونس، واألردن. وتعتبر هذه المشاركة البحرينية 
األولى بعد أن تم اختيار المهندسين للمشاركة في 
هـــذا المؤتمر مـــن قبل اللجنة المنظمـــة، حيث يتم 
االختيار بشكل تنافسي بين المتقدمين للمشاركة. 
فـــي المؤتمر تم التطرق إلى عدد من الموضوعات 

ذات العالقـــة بأحدث تقنيـــات الفضاء والتحديات 
التـــي تواجـــه هـــذا القطـــاع خصوًصـــا فـــي الدول 
حديثـــة العهـــد بالفضـــاء وذلـــك مـــن قبـــل خبـــراء 
ومختصين من مختلف وكاالت وشـــركات الفضاء 
العالميـــة مثـــل “ناســـا” ووكالـــة الفضـــاء األوروبية 
وشـــركة “Airbus”. كمـــا تم توزيع المشـــاركين في 
مجموعـــات عمل مختلفة إلنجاز أوراق عمل حول 
أحـــدث التحديـــات التـــي تواجـــه قطـــاع الفضـــاء 
لتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة الداعمة 
لمجموعات العمل مثل وكالة ناســـا ووكالة الفضاء 
وعـــدد  البريطانيـــة  الفضـــاء  ووكالـــة  األوروبيـــة 
مـــن شـــركات الفضـــاء العالميـــة. وقـــد تـــم التركيز 
بمخرجات أوراق العمل على فئة الشـــباب وكيفية 
تمكينهم في قطاع الفضاء بما يحقق رؤية مكتب 
األمم المتحدة لشـــؤون الفضاء الخارجي “الفضاء 

للجميع”.
عن مشـــاركتها في هذا المؤتمر تحدثت مهندســـة 
أتقـــدم  “بدايـــة  قائلـــة:  الحـــرم  عائشـــة  الفضـــاء 
بالشـــكر الجزيـــل للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 

علـــى دعمهـــا وإيمانها بقـــدرات الشـــباب البحريني 
فـــي  للمشـــاركة  لموظفيهـــا  المســـتمر  وتشـــجيعها 
مثـــل هـــذه المؤتمرات العالميـــة الهامة. خالل هذه 
المشـــاركة عملـــت ضمـــن مجموعة العمـــل التي تم 
تنظيمها من قبل وكالـــة الفضاء البريطانية والتي 
اختصـــت بتحديـــد الفجـــوة بيـــن قطـــاع الفضـــاء 
والتعليـــم األكاديمـــي ووضـــع توصيـــات لـــكل مـــن 
المؤسســـات التعليمية ووكاالت وشـــركات الفضاء 
لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات 
العمليـــة والتقنية المطلوبة لوظائف علوم الفضاء. 
ومـــن أهـــم هـــذه التوصيـــات هـــي االســـتمرار فـــي 
تطويـــر المناهـــج التعليميـــة وآليـــات التدريس بما 
يتواكـــب مـــع ســـوق العمـــل المســـتقبلي، باإلضافة 
إلـــى تطبيـــق برامـــج تعليميـــة مشـــتركة للتدريـــب 
العملي والمشاريع الطالبية بين مؤسسات التعليم 
بمـــا يضمـــن  الفضـــاء  العالـــي وشـــركات ووكاالت 
تبـــادل الخبرات وتطوير مهـــارات الطالب العملية 
والتقنية ناهيك عن ضرورة تدريبهم على مهارات 
المســـتقبل الشـــخصية وذلـــك لصقل شـــخصياتهم 

وإعدادهم لمواكبة وظائف المستقبل. 
من جانبه، صرح مهندس الفضاء يعقوب القصاب 
عـــن المشـــاركة قائـــالً: “كانـــت المشـــاركة فـــي هذا 
المؤتمر العالمي مع نخبة من الشـــباب من مختلف 
دول العالـــم مثمـــرة جـــدا، حيـــث إنهـــا أتاحـــت لنـــا 
الفرصـــة لتبـــادل الخبرات مع كبـــار ممثلي وكاالت 
وشـــركات الفضـــاء العالمية العريقة. وقد شـــاركت 
ضمـــن مجموعة العمـــل المختصة بريـــادة األعمال 
فـــي قطـــاع الفضـــاء فـــي الـــدول الناشـــئة والتـــي 
نظمتها وكالة الفضاء األوروبية، حيث تهدف هذه 
المجموعة إلى دراســـة كيفية تمكين جيل الشباب 
مـــن تولـــي ريـــادة األعمـــال خصوًصـــا فـــي الـــدول 
حديثـــة العهد بقطاع الفضـــاء. ومن أهم توصيات 
ورقـــة العمل إصـــدار شـــهادات معتمدة مـــن األمم 
المتحـــدة إلـــى كبريـــات شـــركات الفضـــاء العالمية 
التـــي تعمـــل علـــى التعـــاون مـــع شـــركات الفضـــاء 
المبتدئـــة والصغيرة في الدول الناشـــئة بما يضمن 
التعـــاون بيـــن الـــدول الرائـــدة والناشـــئة فـــي هذا 
القطاع، باإلضافة إلى ضرورة نشـــر الوعي بأهمية 

تمكين الشـــباب مـــن ريادة الشـــركات المبتدئة في 
الدول الناشـــئة مـــن خالل ورش العمـــل والندوات 
التي تســـاهم في تحفيزهم وإرشادهم إلى أفضل 
الممارســـات العالمية في مجال ريادة األعمال في 

قطاع الفضاء”. 
يذكر أن مهندســـي الهيئـــة قد مثال مملكة البحرين 
فـــي فعالية اليوم العالمي التي عقدت على هامش 
المؤتمـــر وذلـــك للتعريف بمملكـــة البحرين وتراثها 
وثقافتهـــا وحظيت فقرة مملكـــة البحرين من بين 
55 دولة مشاركة في الفعالية بتفاعل واسع وثناء 
خاص من قبل المشاركين وقد استحسنوا األكالت 
الشـــعبية البحرينيـــة المقدمـــة لهـــم مثـــل الحلـــوى 
البحرينيـــة والقهـــوة العربية، باإلضافة لموســـيقى 
األغاني الوطنية والشعبية، كما لقي تصميم شعار 
القمر الصناعي ضوء1 إعجاب الكثيرين وزين علم 
مملكة البحرين صدور المشـــاركين أثنـــاء الفعالية 
بمـــا يعكس نجاح ممثلـــي الهيئة في توصيل فكرة 

جميلة جدا عن مملكة البحرين بين المشاركين.

أقام الشـــيخ فـــواز بن محمد آل خليفة، ســـفير 
المتحـــدة،  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
مأدبـــة عشـــاء ألعضـــاء المجموعـــة البرلمانيـــة 
البرلمـــان  فـــي  الخارجيـــة  بالشـــؤون  المعنيـــة 
البريطانـــي، بحضـــور كل مـــن ليـــزا كاميـــرون، 
رئيســـة المجموعـــة عضـــو البرلمـــان البريطاني 
الوطنـــي االســـكتلندي، وأفضـــل  الحـــزب  مـــن 
خـــان، وزيـــر العدل فـــي حكومة الظـــل، وباقي 
أعضاء اللجنـــة المكونين من مختلف األحزاب 

البرلمانية البريطانية.
وألقى السفير كلمة رحب فيها برئيسة وأعضاء 
اللجنـــة، مشـــيًدا بجهودهم في دعـــم العالقات 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تربـــط المملكتيـــن 

200 عـــام،  الصديقتيـــن والممتـــدة ألكثـــر مـــن 
مســـتعرًضا أبرز اإلنجازات التي حققتها مملكة 
البحريـــن في مختلف المجاالت بقيادة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البالد الُمعظم، ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
كمـــا أشـــار الســـفير إلـــى تطلـــع مملكـــة البحرين 
إلـــى الزيارة التاريخية المرتقبـــة لبابا الفاتيكان 
منوًهـــا  المنامـــة،  للعاصمـــة  فرانســـيس،  البابـــا 
باستضافة المملكة لمختلف الفعاليات العالمية 
فـــي نوفمبر المقبل كــــمعرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران، وملتقـــى البحريـــن للحـــوار، ومؤتمر 

حوار المنامة.

مـــن جانبهـــا، أعربـــت ليـــزا كاميـــرون عـــن بالـــغ 
شـــكرها وتقديرهـــا للشـــيخ فواز بـــن محمد آل 
خليفة وســـفارة المملكة لـــدى المملكة المتحدة 
متانـــة  علـــى  مثنيـــة  االســـتضافة،  هـــذه  علـــى 
العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة، معبرة عن امتنانها 
لما تقدمه المملكة من تسهيالت لقوات البحرية 
الملكيـــة البريطانية، وتطلعها لتعزيز وبناء هذه 

الروابط الراسخة بين البلدين الصديقين.
هـــذا، وتـــم تبـــادل أطـــراف الحديـــث عـــن آخر 
باتفاقيـــة  المتعلقـــة  المفاوضـــات  مســـتجدات 
التجارة الحرة الخليجية البريطانية، باإلضافة 
األحـــداث  مســـتجدات  آخـــر  مناقشـــة  إلـــى 

السياسية واالقتصادية في المنطقة.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - وزارة الخارجية

“المؤسسة الملكية” تطلق مسابقة ومنتدى “مبادرات إنسانية”

أول مشاركة بحرينية في مؤتمر “جيل الفضاء” التابع لألمم المتحدة

البحرين تتطلع للزيارة التاريخية المرتقبة لبابا الفاتيكان

يشترط للمتقدمين أال تقل أعمارهم عن 16 عاًما بفريق عمل من 2 إلى 5 أفراد

بمشاركة 55 دولة

أشاد باستضافة المملكة لمختلف الفعاليات العالمية بنوفمبر... سفير البحرين بالمملكة المتحدة:

افتتاح المعرض المشترك للفنون التشكيلية... سفير المملكة بمسقط:

سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يقيم مأدبة عشاء ألعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية في لندن

العالقـات البحرينيـة العمانيـة متجـذرة في أعمـاق التاريـخ
نظمت ســـفارة مملكـــة البحرين لدى 
ســـلطنة ُعمـــان بالتعاون مـــع جمعية 
البحرينيـــة،  الُعمانيـــة  الصداقـــة 
المعرض البحريني العماني المشترك 
نســـخته  فـــي  التشـــكيلية  للفنـــون 
الُعمانيـــة  الجمعيـــة  بمقـــر  األولـــى، 
للفنون بمسقط، تحت رعاية سعادة 
السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، 
والرياضـــة  الثقافـــة  وزارة  وكيـــل 
والشباب للثقافة، وبحضور الشيخة 
مروة بنت راشـــد آل خليفة، رئيســـة 
جمعية البحرين للفنون التشـــكيلية، 
ومسؤولي الجمعية العمانية للفنون 
الفنانيـــن  مـــن  ونخبـــة  التشـــكيلية، 

التشكيليين البحرينيين والعمانيين، 
وعدد من المهتمين وممثلي وسائل 

اإلعالم المحلية.
وألقـــى جمعة الكعبي، ســـفير مملكة 
البحريـــن لدى ســـلطنة ُعمـــان، كلمة 
رحـــب فيهـــا بالحضور، مؤكـــدًا فيها 
البحرينية-العمانيـــة  العالقـــات  أن 
التاريـــخ  أعمـــاق  فـــي  متجـــذرة 
فـــي ظـــل مـــا يربـــط بيـــن الشـــعبين 
الشقيقين من عالقات متنامية على 
مدى العصور والعهود، وهي تعكس 
عالقات األخوة والمحبة والود بين 
والشـــعبين  الحكيمتيـــن  القيادتيـــن 

الشقيقين.
العالقـــات  أن  إلـــى  الســـفير  وأشـــار 

حـــد  عنـــد  تقـــف  ال  البلديـــن  بيـــن 
بـــل  التقليديـــة  الدبلوماســـية 
تتجاوزها إلى آفاق أرحب وأشـــمل 
مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  فـــي  تتمثـــل 
الدبلوماســـيات ومنها الدبلوماســـية 
الثقافيـــة والتـــي تتجلـــى من خالل 
المعـــرض البحريني-العماني للفنون 
األولـــى،  نســـخته  فـــي  التشـــكيلية 
والـــذي يمثـــل حالـــة شـــغف ثقافية 
متفـــردة تجمـــع بين ثقافتـــي مملكة 
البحرين وســـلطنة عمـــان من خالل 
إبداعـــات فناني البلديـــن وتجاربهم 
الذاتية وتـــراث البلدين، حيث تعبر 
اللوحات الفنيـــة لفناني البلدين عن 
والواقـــع  الحضـــارة  مـــع  تعاطيهـــم 

المعاصـــر لإلنســـان، واألحـــداث في 
كال البلديـــن الشـــقيقين مـــن خـــالل 

مدارسهم التشكيلية.
مـــن جهته، أثنى ســـعيد بن ســـلطان 

البوســـعيدي علـــى تنظيـــم المعرض 
ومستوى الجهود المبذولة إلعداده، 
علـــى  الجانبيـــن  حـــرص  مثمنـــًا 
إقامـــة جســـور ثقافية بيـــن البلدين 

أن  آمـــالً  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
تشـــهد المرحلـــة المقبلـــة مزيـــدًا من 
الفعاليـــات فـــي مختلـــف المجـــاالت 
التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق التقـــارب 
وصـــوالً إلـــى مرحلـــة التكامـــل بيـــن 

البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيـــم المعرض الـــذي يقام 
خـــالل الفتـــرة مـــن 20-18 أكتوبـــر 
والتعـــاون  الصلـــة  توثيـــق  بهـــدف 
الفنيـــة  بالحركـــة  واالرتقـــاء 
رفـــع  علـــى  والعمـــل  التشـــكيلية، 
مســـتوى الوعـــي الفنـــي التشـــكيلي 
وتبـــادل الخبـــرات والتعـــارف بيـــن 
الفنانيـــن التشـــكيليين فـــي البلدين 

الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

مصطفى السيد



المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اســـتقبل 
العصفـــور ، في مجلـــس المحافظة، 
واألهالـــي  الوجهـــاء  مـــن  عـــددا 
بالمحافظة، بحضور نائب المحافظ 
ونائـــب مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة. وفي بدايـــة اللقاء، أكد 
العمليـــة  نجـــاح  أهميـــة  المحافـــظ 
االنتخابيـــة النيابيـــة والبلديـــة، بمـــا 
يحقق أهداف المشـــروع اإلصالحي 
المعظـــم،  الملـــك  لصاحـــب الجاللـــة 
داعيا إلى ضـــرورة االلتزام بالنزاهة 
والحرية المســـؤولة التي تركز على 
ترســـيخ الوحـــدة الوطنيـــة، خـــالل 
العرس االنتخابي، والعمل على منع 

وقوع الجرائم االنتخابية.
ومـــن جهته، أشـــار هشـــام العباســـي 
فـــي  والتفتيـــش  الرقابـــة  رئيـــس 
بلدية الشـــمالية إلى قانـــون الدعاية 

االنتخابية وأنـــواع المخالفات التي 
قد يقـــع فيها المرشـــحون، فيما عبر 
المحافظـــة  مجلـــس  فـــي  الحضـــور 
لحـــرص  وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن 
مبـــدأ  ترســـيخ  علـــى  المحافـــظ 
اللقاءات المباشرة مع األهالي ونهج 
ومســـتمر،  دائـــم  بشـــكل  التواصـــل 
معربيـــن عـــن تقديرهم للـــدور الذي 
تقـــوم بـــه المحافظـــة الشـــمالية في 
إبراز مختلف المشـــاريع والمبادرات 
المجتمـــع  لخدمـــة  تهـــدف  التـــي 
فـــي كافـــة المجـــاالت. كما اســـتقبل 
المحافـــظ خـــالل المجلـــس المصور 
البحرينـــي  التلفزيونـــي  والمخـــرج 
حســـن الســـماهيجي الذي أهدى له، 
 ، التلفزيونـــي  انتاجـــه  مـــن  نســـخة 
حيث تمنى له المحافظ كل التوفيق 

والنجاح في مشاريعه المستقبلية.

العصفور: لنعمل معًا لمنع وقوع الجرائم االنتخابية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح المحامـــي العـــام المستشـــار مهنا 
الشـــايجي رئيـــس لجنـــة التحقيـــق في 
بشـــأن  الصـــادر  االنتخابيـــة  الجرائـــم 
تشـــكيلها قـــرار مـــن النائـــب العـــام بـــأن 
اللجنة قد باشـــرت إجـــراءات التحقيق 
أحـــد  قبـــل  مـــن  المقـــدم  البـــالغ  فـــي 
المترشـــحين لالنتخابـــات النيابيـــة في 
المحافظة الشمالية بشأن قيام شخص 
بتصويـــر مســـكنه وإرســـال الصور ألحد 
الحســـابات فـــي أحـــد مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي بالخارج والـــذي قام بدوره 
بنشر الصورة والتعليق عليها بتعليقات 
عبـــارات  تتضمـــن  للمترشـــح  مســـيئة 
مـــن ســـلوكه وأخالقـــه.  تنـــال  وألفـــاظ 
وقـــد اســـتمعت اللجنـــة ألقـــوال المبلـــغ 
المترشـــح واســـتجوبت المتهم بشأن ما 
نســـب إليه من جرائم إســـاءة استعمال 
أجهـــزة االتصال الســـلكية والالســـلكية 
ونشـــر أقوال تنال من أخالق المترشـــح 
والقـــذف بطريق العالنية فأقر بارتكابها 

بقصد التأثيـــر على الناخبين باإلســـاءة 
قرارهـــا  اللجنـــة  وأصـــدرت  للمرشـــح، 
بحبـــس المتهـــم ســـبعة أيـــام احتياطيًا 
علـــى ذمة التحقيـــق وإحالته محبوســـًا 
لمحاكمـــة عاجلـــة مـــع المتهـــم صاحـــب 
الحســـاب فـــي أحـــد مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.
وفي هـــذا الصـــدد، أكد المحامـــي العام 
رئيـــس لجنـــة التحقيـــق فـــي الجرائـــم 
الـــرأي والتعبيـــر  االنتخابيـــة أن حريـــة 
حقـــًا مكفـــوالً للجميـــع شـــريطة أال ينال 
من حقـــوق الغيـــر وحرياتهـــم المكفولة 
بموجب القانون والدستور بما فيها حق 
الترشـــح ومباشـــرة الحقوق السياســـية 
العمليـــة  ســـير  تضمـــن  أجـــواء  فـــي 
وفـــق  وشـــفافية  بنزاهـــة  االنتخابيـــة 
ضوابـــط قانونيـــة مـــن شـــأنها الحيلولة 
دون االعتـــداء على حرياتهم بالقول أو 
بالفعل، وفي ظل دعاية انتخابية قائمة 

على المنافسة الشريفة والنزيهة.

حبس متهم أساء لمترشح بمواقع التواصل
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جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش اللقـــاء الذي 
جمع جمعية الصيادين بوزير شـــؤون 
البلديات وائل المبارك، وحضور وكيل 
والقائـــم  الحيوانيـــة  للثـــروة  الـــوزارة 
والثـــروة  الزراعـــة  شـــؤون  بأعمـــال 
البحريـــة خالـــد أحمـــد حســـن، ومدير 
إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، 
ومدير إدارة الثروة الســـمكية حسين 

مكي.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة الصيادين في 
علـــى  األصـــول  لبيـــع  اتجهـــوا  حينـــه 
الحكومة، وتم الســـعي للحصول على 
تعويـــض الصيادين عن فترة التعطل، 
إال أن أولويـــة معالجـــة ملـــف جائحـــة 
الملـــف  هـــذا  مناقشـــة  أّجـــل  كورونـــا 
إلـــى حين تحســـن األوضـــاع وانجالء 

الجائحة.
وأكـــد ثقـــة الصياديـــن فـــي الحكومـــة 
الموقـــرة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بالنظـــر بعيـــن االهتمـــام إلـــى مطالـــب 

تعويـــض الصيادين، الذين يســـاهمون 
بشـــكل أساســـي فـــي تحقيـــق األمـــن 
الغذائي لمملكة البحرين، بما ينســـجم 
لحضـــرة  الســـامية  التوجيهـــات  مـــع 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك البالد المعظم.
ولفـــت إلـــى أن اللقاء اســـتعرض عدة 
ملفـــات تتعلـــق بالدعومـــات الموجهة 
للصياديـــن علـــى غـــرار دعـــم تمكيـــن 
وعـــالوة الغـــالء وتعويضـــات الديزل، 

مؤكـــًدا أهميـــة هـــذه الدعومـــات فـــي 
تحفيـــز هـــذا القطـــاع االســـتراتيجي، 
وتمكيـــن المواطنين العاملين في هذا 
القطـــاع من تلبيـــة متطلباتهم المهنية 

والمعيشية.
وقال إن الصيادين نقلوا للوزير أهمية 
إعادة إعادة النظر في مقاسات شباك 
صيد أسماك الســـلس والميد، إثر قرار 
إدارة الثروة الســـمكية بمنع استخدام 
الشباك التي تقل مقاساتها عن 2 إنش، 
وبالتالي فإن منع هذه المقاسات يمنع 
صيـــد هـــذه األســـماك التجاريـــة التـــي 

تتواجد في بحر البحرين.
ناقـــش  االجتمـــاع  أن  المغنـــي  وذكـــر 
ضرورة العمل على معالجة اإلشكاالت 
المتعلقة بتجديد بعض رخص الصيد، 
إلـــى جانـــب أهميـــة إعـــادة النظـــر في 
علـــى  العمالـــة  أعـــداد  تقليـــص  قـــرار 
قـــوارب الصيد، والذي تســـبب بإعاقة 
عمـــل البحـــارة، والحـــد مـــن إمكانيـــة 
إبحارهـــم بشـــكل يومـــي، فضـــال عـــن 
الحـــد مـــن قدرتهـــم علـــى التعامل مع 

حاالت الطوارئ.
وعبر المغني عن بالغ شـــكره وتقديره 
علـــى  الـــوزارة،  ومنتســـبي  للوزيـــر 
اهتمامهم باالســـتماع إلـــى مالحظات 
ومطالـــب الصياديـــن، والتأكيـــد علـــى 
بمـــا  منهـــا  الممكـــن  لمعالجـــة  الســـعي 
يحفـــظ هـــذه المهنـــة ويحافـــظ علـــى 

الثروة البحرية في مملكة البحرين.

اإلستراتيجية الوطنية

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير شؤون 
البلديات وائل المبارك أكد في لقائه 

مـــع الصياديـــن علـــى أهميـــة الـــدور 
الـــذي يلعبه الصيـــادون البحرينيون 
في الحفـــاظ على الثـــروة البحرية، 
إلى جانب كونهم شـــركاء أساسيين 
فـــي دعـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة 

لألمن الغذائي.
ولفت إلى أهميـــة االلتزام باألنظمة 
الالزمـــة  والقـــرارات  والقوانيـــن 
البحريـــة  الثـــروة  علـــى  للحفـــاظ 
وحماية المخزون الســـمكي، مشيًرا 
إلى أن الصيادين شركاء أساسيون 
مـــع الـــوزارة فـــي تحقيـــق األهداف 

المنشـــودة للنهـــوض بقطـــاع الثروة 
السمكية.

وأوضـــح أن الـــوزارة تولـــي أهميـــة 
بالغة لقطاع الثروة البحرية والعمل 
مخـــزون  علـــى  المحافظـــة  علـــى 
األســـماك في البحريـــن، وتعمل في 
الوقـــت ذاته من أجـــل الحفاظ على 

مصالح الصيادين ومصادر رزقهم.
ودعـــا الصياديـــن لتقديـــم مرئياتهم 
هـــذا  تطويـــر  فـــي  ومقترحاتهـــم 
القطـــاع بما يحفظ ديمومـــة الثروة 

البحرية.

صيــادو الروبيــان بــال تعويــض عن سنتي التعطــل
استعرض مرئيات “الصيادين المحترفين” في لقاء مع وزير “البلديات”... المغني:

ــق الــبــحــارة وقـــيَّـــد رحــاتــهــم ــ ــصــيــد أره ــوارب ال ــ ــة عــلــى قـ ــعــمــال  تــقــلــيــص عـــدد ال
ــلـــس” والـــسـ ــد  ــيـ ــمـ “الـ ــط  ــق ــت ــل ت ال  “الـــرســـمـــيـــة”  ــد  ــيـ الـــصـ شـــبـــاك  ــات  ــاسـ ــقـ مـ  

جانب من اجتماع الصيادين المحترفين مع وزير البلديات

محافظ العاصمة يبحث التعاون مع “سيدات األعمال”
لدعم قطاع الريادة واستمرار البرامج التدريبية المشتركة

اســـتقبل محافظ العاصمة الشيخ 
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
بمجلس المحافظة، أعضاء جمعية 
سيدات األعمال البحرينية برئاسة 
نائـــب  بحضـــور  جناحـــي،  أحـــالم 
المحافـــظ حســـن المدنـــي، وعـــدد 
من المســـؤولين في المحافظة، إذ 
بحـــث مع الجمعية أوجـــه التعاون 
ريـــادة  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 

فـــي  التعـــاون  وفـــرص  األعمـــال، 
المســـتقبلية  والمشـــاريع  البرامـــج 

للمحافظة.
وأكد المحافظ مواصلة التعاون مع 
جمعية سيدات األعمال البحرينية 
األعمـــال  ريـــادة  قطـــاع  لدعـــم 
التدريبيـــة  البرامـــج  واســـتمرار 
المشتركة ودفع فعاليات الجمعية، 
بما يتواءم مـــع الجهود الحكومية 

لتحقيق التنوع االقتصادي.
مـــع  الجمعيـــة  بتعـــاون  وأشـــاد 

مـــن  العديـــد  فـــي  المحافظـــة 
الفعاليـــات والبرامـــج، مـــن أبرزهـــا 
برنامـــج المنامـــة مدينـــة صحيـــة، 
وأســـبوع المنامة لريـــادة األعمال، 
إضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في 
األنشـــطة التطوعية التـــي تنظمها 

وتدعمها المحافظة.
مـــن جهتها، أكدت أحـــالم جناحي 
استمرار مشـــاركة جمعية سيدات 
األعمـــال البحرينيـــة فـــي أســـبوع 
فـــي  األعمـــال  لريـــادة  المنامـــة 

نسخته المقبلة، مشيدة بالمشاريع 
والفعاليات التـــي تطلقها محافظة 
تنميـــة  إلـــى  الهادفـــة  العاصمـــة 
الشـــباب والمجتمـــع ودعـــم ريـــادة 

األعمال وتعزيز روح المواطنة.
والبرامـــج  المشـــاريع  أن  وأكـــدت 
التـــي تبنتهـــا المحافظـــة تتطابـــق 
مع رؤى وأهداف جمعية ســـيدات 
األعمال البحرينيـــة، الرامية لدعم 
تنميـــة االقتصـــاد الوطني وتمكين 

الشباب.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ العاصمة مستقباًل أعضاء جمعية سيدات األعمال البحرينية برئاسة أحالم جناحي

“سوق العمل”: حملة تفتيشية في “العاصمة”
بالتعاون مع “الجوازات” و”شرطة المحافظة”

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  نفـــذت 
حملة تفتيشـــية على عدد من المحال 
التجارية ومواقع العمل في محافظة 
العاصمة بالتعاون مع شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية شرطة العاصمة.
 وأســـفرت الحملة عـــن ضبط عدد من 
المخالفـــات التي تتعلق بأحكام قانون 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانـــون 
اإلقامـــة بمملكـــة البحريـــن، حيث يتم 
إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية 

وفقا لآلليات القانونية المتبعة.
 وأكـــدت الهيئة حرصهـــا على تكثيف 
مـــع  بالتعـــاون  التفتيشـــية  الحمـــالت 

شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بـــوزارة الداخلية والجهات الحكومية 
ذات العالقة، بهدف الوقوف على أية 

مخالفـــات أو إجـــراءات غيـــر قانونية 
عدالـــة،  علـــى  تؤثـــر  أن  شـــأنها  مـــن 
ومرونة، وتنافســـية سوق العمل، عبر 

حزمـــة من الخطوات الرقابية الهادفة 
لتشـــديد الرقابة على المخالفين سعًيا 
لتطويـــر بيئـــة العمـــل والقضـــاء علـــى 
ظاهـــرة العمالـــة غيـــر النظاميـــة فـــي 

سوق العمل.
 وجـــددت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم 
جهـــود الجهـــات الحكوميـــة للتصـــدي 
للممارســـات غيـــر القانونية في ســـوق 
العمـــل والعمالة غيـــر النظامية حماية 
للمجتمع ككل، داعية الجمهور لإلبالغ 
عـــن أيـــة شـــكاوى تتعلـــق بمخالفـــات 
ســـوق العمـــل والعمالة غيـــر النظامية 
عبر االتصال على مركز اتصال الهيئة 

.17506055

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

حملة تفتيشية بالتعاون مع “الجوازات” و”شرطة العاصمة” تشمل عدداً من المحال التجارية

سيدعلي المحافظة

عبداألمير المغني

قــال رئيــس جمعيــة الصياديــن المحترفيــن عبداألميــر المغني إن ملــف تعويض الصياديــن عن تعطلهم لفترة ســنتين 
نتيجــة القــرار المفاجــئ الــذي قضــى بمنــع صيــد الروبيــان بواســطة شــباك الجــر القاعيــة مــا زال يمثــل أولويــة لــدى 
الصيادين، حيث طرحت األجهزة الرســمية المعنية في حينه حلوالً الســتمرار صيادي الروبيان في العمل، تمثلت في 

منحهم إمكانية تحويل الرخص لصيد األسماك، أو بيع األصول على الحكومة.



محرر الشؤون المحلية
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بقرار قضائي من محكمة االســـتئناف العليا المدنية 
المخصصـــة بنظـــر الطعـــون علـــى قـــرارات اللجـــان 
اإلشـــرافية لســـامة االســـتفتاء واالنتخاب ورئاسة 
القاضـــي جمعـــة الموســـى خـــرج مـــن االســـتحقاق 
النيابـــي المقبـــل بعض المترشـــحين فـــي مقدمتهم 
ســـعيد الســـماك الـــذي رفـــض طعنـــه ألنه جـــاء بغير 
الطريـــق الذي رســـمه القانـــون حيث تقـــدم بالطعن 
لـــدى المحكمـــة مباشـــرة دون تقديـــم الطعـــن فـــي 
اإلشـــرافية، وكذلـــك رفض طعن آل ســـنان وحســـن 
بن رجب وفاطمة ســـعد وجناحـــي والخال ومختار 
عبدعلي وبعـــض هؤالء غادروا المشـــهد االنتخابي 

يوم أمس.
مـــن جهـــة أخـــرى، شـــطب المترشـــح محمـــد رضـــا 
العـــرادي طعنـــه ضـــد المترشـــحة زهـــراء الوطنـــي 
وبحســـب مـــا أفـــاد ممثـــل جهـــاز قضايا الدولـــة بأن 
الطعـــن ضعيـــف وال يعتـــد بـــه وقد طلبـــت محامية 
الطاعـــن بشـــطب الطعن ضـــد الوطنـــي، فيما رفض 
القاضـــي الموســـى الطعـــون األخـــرى ضـــد النائـــب 

ممدوح الصالح والمترشح عبدالهادي البصري.
إلى ذلـــك أوضح النائب ممـــدوح الصالح أن “العمل 
فـــي  الدائـــرة والحضـــور معهـــم  أهالـــي  أجـــل  مـــن 

أفراحهـــم وأحزانهـــم يمثـــل واجبـــًا ونداًء إنســـانيًا، 
وترشـــحي للمجلس من جديد إنما هـــو تكملة لعهد 
قطعتـــه على نفســـي أن أبقـــى صوتًا لهـــؤالء الناس 
وإيصاله للمســـؤولية للدولة هـــي أمانة في عنقي... 
البد من تكملة المشروعات التي بدأتها وعلى رأسها 

المشروع اإلسكاني”.

طعن الصالح الكيدي

المترشـــح العـــرادي الـــذي فشـــل في الوصـــول لقبة 
البرلمـــان في انتخابـــات 2018 بعد أن كســـب عددًا 
قليـــاً ومخجاً من األصوات، جاء من جديد ليعيد 

الكـــرة في االســـتحقاق النيابـــي المقبـــل ولكن هذه 
المـــرة اســـتخدم سياســـة الطعـــن في المترشـــحين 
المنافســـين وعلى رأسهم النائب الحالي عن الدائرة 
ممـــدوح الصالح، والغريب في األمر أن متن الطعن 
الـــذي تقدم به العرادي لإلشـــرافية ضعيـــف جدًا ما 
دعا رئاســـة اإلشـــرافية لرفضه، لكـــن العرادي توجه 
مـــن جديـــد لتقديم 3 طعون ضـــد الصالح والبصري 
والوطنـــي وكان أبرزهـــا طعـــن الصالـــح الـــذي عبـــر 
عنـــه ممثل جهاز قضايـــا الدولة بأنه عبارة عن كام 
مرســـل وال يعتـــد بـــه، والدليـــل أن متـــون الطعـــون 
ضعيفة هـــو تراجع محامي العرادي وطلب شـــطب 

طعن الوطني، كما هو الحال بالنسبة لطعن الصالح 
وهـــو عبارة عـــن قصاصـــات لـــردود النـــاس وبعض 
المنشـــورات القديمـــة لمـــا قبـــل 8 ســـنوات والتي ال 

تمثل أمام القانون حجة يعتد بها عاقل.

مستقبل العرادي في الدائرة الثالثة

محمـــد رضا العرادي للمرة الثانية يترشـــح للبرلمان 
عـــن ثالثة العاصمة، وبحســـب آراء بعـــض الناخبين 
مـــن أهالي الدائـــرة الذين تم اســـتطاع آرائهم بأنه 
بعيـــد كل البعد عن المنافســـة االنتخابية، متوقعين 
ســـقوطه مـــن الـــدور األول فاألصوات التـــي حققها 

في انتخابات 2018 شـــاهد بارز، وأضاف الناخبون 
الذيـــن تحدثت إليهم “الباد” أن العرادي غير نِشـــط 
اجتماعيـــًا في الدائرة وال يملـــك القبول االجتماعي 
الـــذي يملكـــه النائب الصالـــح، واألخيـــر تعرفه أزقة 
الدائـــرة وأهلهـــا، مؤكدين أنهم فهمـــوا معنى الطعن 
الكيدي الذي تقدم به العرادي ضد الصالح معتبرين 

أنه ال يمثل المنافسة الشريفة.

حظوظ الصالح أمام المنافسين

   يملـــك النائـــب ممـــدوح الصالح رصيـــدًا جيدًا من 
اإلنجازات أمام المترشـــحين معه من الدائرة نفسها 
مثـــل المترشـــح عبدالهـــادي البصـــري والمترشـــحة 
زهراء الوطني، والصالح نقش عدة إنجازات له في 
الدائـــرة وأهمها المشـــروع اإلســـكاني الـــذي تنتظره 
الدائرة والذي ستستفيد منه على األقل 800 عائلة 
وكثيـــر مـــن اإلنجازات األخـــرى، كمـــا أن الصالح لم 
توا على ملفي “الضريبة”  يكن من النواب الذين صوَّ
و”التقاعـــد” بعكس ما فعل عدد من النواب اآلخرين 
وبعـــض الكتـــل، وهـــذه الجزئيـــة تضع المترشـــحين 
اآلخريـــن مثـــل البصـــري والوطني في ورطـــة أمام 
تاريخ رجل دافع عن حقوق الناس وكافح من أجل 

إثبات أحقيتهم في مشروع إسكاني.

السماك وآل سنان أبرز المغادرين من المشهد االنتخابي
طعن الصالح كيدي... واألهالي يؤكدون: العرادي من الجولة األولى

محمد رضا العراديزهراء الوطني ممدوح الصالح عبدالهادي البصري

صـــرح المحاميـــان عبدالرحمـــن 
بأنـــه  الخضيـــر  أحمـــد ومحمـــد 
محكمـــة  عـــن  اليـــوم  صـــدر 
االستئناف العليا المدنية الحكم 
فـــي الطعـــن المقـــام مـــن محمد 
العثمـــان ضد موكلهما المرشـــح 
اعتبـــار  العوضـــي علـــى  هشـــام 
بالدائـــرة  يقيـــم  ال  األخيـــر  أن 
المحـــرق  بمحافظـــة  الرابعـــة 
الترشـــح  عليـــه  يمنـــع  وأنـــه 
لعضوية مجلس النـــواب لكونه 
ودفـــع  الحالـــة،  لنـــادي  رئيًســـا 
المحاميـــان بـــأن موكلهمـــا يقيم 
عنهـــا  المترشـــح  الدائـــرة  فـــي 
وقدمـــا للمحكمة مـــا يفيد ذلك، 
أمـــا بشـــأن أن المرشـــح هشـــام 
العوضـــي رئيس مجلس اإلدارة 
فقد بّيـــن المحاميـــان أن قانون 
مباشـــرة الحقـــوق السياســـية ال 
يمنع رؤســـاء أو أعضاء األندية 
مـــن الترشـــح لعضويـــة مجلس 
النـــواب، وأن قانـــون الجمعيات 
واألندية االجتماعية والثقافية 
العاملـــة  الخاصـــة  والهيئـــات 
فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضة 
يمنـــع  الخاصـــة  والمؤسســـات 
أو  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء 

السياســـي  للعمـــل  الممارســـين 
الترشـــح لعضوية مجلس إدارة 
نـــادي أو هيئة رياضيـــة، وعليه 
يكون قرار لجنة اإلشـــراف على 
واالنتخاب  االســـتفتاء  ســـامة 
برفـــض االعتـــراض المقـــدم من 
الطاعن يوافق صحيح القانون، 
المحكمـــة  اقتنعـــت  وحيـــث 
بدفـــوع المحامييـــن فقـــد صدر 
الحكـــم برفـــض الطعـــن، وبذلك 
يستمر المرشح هشام العوضي 
في خـــوض االنتخابات النيابية 
عـــن الدائـــرة الرابعـــة بمحافظة 
المرشـــح  وأشـــاد  المحـــرق، 
هشـــام العوضي بنزاهة القضاء 
واســـتقاليته وعدالتـــه مؤكـــدا 
العدالـــة  مبـــدأ  تطبيـــق  علـــى 
وشـــكر  وأهميتـــه،  الناجـــزة 
علـــى  المحامييـــن  العوضـــي 
جهودهمـــا المبذولـــة وتعاونهما 
معه وأشاد بكفاءتهما وتعاملهم 
االحترافي، وأكد العوضي على 
إيمانـــه بالشـــباب البحريني في 
كافـــة مياديـــن العمـــل والحيـــاة 
وأنـــه سيســـتمر فـــي دعـــم هذه 
والوطنيـــة  الشـــبابية  الطاقـــات 

في كافة المجاالت.

المحاميان أحمد والخضير: العوضي 
مستمر في المعترك االنتخابي

النشيط يخوض االنتخابات النيابية
حامالً ملفات الدعم والبطالة واإلسكان

^ قال مجدي النشـــيط إن هناك الكثير من 
االســـتحقاقات التـــي تواجه المجلـــس النيابي 
في الدورة التشـــريعية المقبلة على رأســـها 
البطالة واإلسكان، والتعليم وبرامج الدعم 
المقدمـــة للمواطنين، وهـــي ملفات لها 
األولويـــة فـــي برنامجـــه االنتخابي. 
ودخل النشـــيط الســـباق االنتخابي 
الدائـــرة  عـــن  النـــواب  لمجلـــس 

السابعة في محافظة العاصمة.
دخـــول  يعتـــزم  أنـــه  وأضـــاف 
المجلـــس بـــرؤى واقعيـــة لحلحلـــة 
ملفات كالبطالة واإلسكان، والتعليم 
خـــال  “مـــن  وواصـــل:  وغيرهـــا. 
موقعـــي كعضو فـــي المجلس البلدي 
ســـابقًا وأمانة العاصمة ســـابقًا تشكلت 

لـــدّي رؤية واضحـــة لحل الملفـــات الخدمية في 
برنامجي االنتخابي”.

وأوضـــح النشـــيط أن أبرز الملفـــات التي تحظى 
بأولوياتـــه هـــي برامـــج الدعـــم الملف الـــذي بات 
مقلقـــًا للمواطنيـــن فـــي ظـــل التحديثـــات التـــي 
تدخلهـــا الحكومـــة عليـــه. وقـــال: “ســـأعمل على 
المحافظة على مكتســـبات المواطن عبر تصميم 
برامـــج دعـــم تلبـــي احتياجـــات الفـــرد واألســـر، 
وحصرها على المواطنيـــن”. وواصل: “الحكومة 
اآلن تخصـــص دعمـــًا عامًا يوجـــه للجهات كدعم 
فواتيـــر الكهربـــاء الـــذي يقدم مخصصـــات مالية 
للهيئة الكهرباء والماء، ودعم ألمور اســـتهاكية 
أخـــرى وغيرهـــا مـــن خدمـــات مدعومـــة، برامج 
الدعـــم المخصصة للمواطنين والموجهة بشـــكل 
عام تفقـــد الهدف منها ألن الدعم يصل للمواطن 

والمقيم وبهذه الكيفية يفقد هدفه الذي خصص 
له”.

وأوضح: “لتصحيح مســـار الدعـــم أقترح إصدار 
بطاقـــة دعـــم لـــكل أســـرة ولألرامـــل والمطلقـــات 
وهـــذا  فقـــط،  المواطـــن  علـــى  الدعـــم  لحصـــر 
سيســـهم في توفير مبالغ كبيرة مخصصة للدعم 
وتوجيههـــا لمصـــارف أخرى فـــي الموازنة العامة 

كالرواتب والمشاريع التنموية”.
وختم قائاً: “العمل النيابي جهد متراكم فشـــكرًا 
للنـــواب الســـابقين، وأنا ســـعيد بمنافســـة اإلخوة 
واألخـــوات الذين رشـــحوا أنفســـهم فـــي الدائرة 
والعمـــل مـــن أجل المواطنيـــن والمملكـــة، وأدعو 
مخلصًا الجميع بمواصلـــة العمل بعد االنتخابات 
مســـاهمين  نكـــون  وأن  الفائـــز  المرشـــح  ودعـــم 

وفاعلين في المجتمع”. مجدي النشيط

بدر الحايكي

العماني: سأتفوق كتلميذ على أستاذي بوزينل
معوال على إبراز البحرين والخليج للقيادات الشبابية

التاســـعة  الدائـــرة  علـــى مقعـــد  المنافســـة 
بالمحافظـــة الشـــمالية والتـــي تضم الجزء 
الغربـــي مـــن مدينـــة حمـــد وتحديـــدًا مـــن 
الـــدوار الرابـــع إلـــى الثالث عشـــر، مختلفة 
نوعًا ما حيث يترشـــح فيها مجددًا النائب 
الحالي ورئيس جلسة السن، يوسف زينل 
بجانب كل من النائب الســـابق عبدالحميد 
النجـــار بـــدورة انتخابـــات 2014، يعقـــوب 
الدخيـــل ولطيفة عيد و نخبة من الشـــباب 

العمانـــي،  عبـــاس  فـــي  يتمثلـــون  والذيـــن 
عبدالرحمن الذوادي، أحمد الحدي، محمد 

األحمد وعلي القطاف.
والنائـــب الحالي يوســـف زينل نـــال 3186 
صوتا في انتخابـــات 2018 وظفر بالمقعد 
وســـبق وأن صرح لــ “الباد” أنه سيترشـــح 
لرئاســـة المجلس بالدورة المقبلة في حال 

طلب منه النواب ذلك. 
عـــن  النيابـــي  المترشـــح  أوضـــح  بـــدوره، 
الشـــمالية،  بالمحافظـــة  التاســـعة  الدائـــرة 

عبـــاس العمانـــي أن إقنـــاع الناخـــب بقدرة 
الشـــاب البحرينـــي علـــى العطـــاء واإلنجاز 
كان هـــو التحـــدي األبـــرز فـــي انتخابـــات 
2018 إال أن اليـــوم الحـــال تغيـــر؛ كـــون أن 
الشـــباب دائمًا ما يطالهم الدعم والتشجيع 
وترشـــح نخبـــة كبيـــرة منهـــم لانتخابـــات 
المقبلة 2022 باختاف المحافظات لدليل 

على ذلك وفي سبيل إحداث التغيير.
وعن منافســـته مع النائب الحالي يوســـف 
زينل، قال العماني: منافســـتي مع العم أبو 

بـــدر في انتخابات 2018 في نفس الدائرة 
كانت منافســـة التلميذ ألستاذه واعتقد أن 
في انتخابات 2022 سيتفوق التلميذ على 
أستاذه. وشدد العماني على قدرة الشباب 
البحرينـــي علـــى إدارة العملية السياســـية 
قـــراءة  إليجادهـــم  وديناميكيـــة  بعطـــاء 

المشهد وإدارته بصورة أسرع.
وأوضح أن بعد خوضه االنتخابات النيابية 
بالدائرة بعام 2018 وتنافسه على مقعدها 
من خال دخوله الجولة الثانية مع النائب 

الحالـــي وإحـــرازه 2475 صوتا، القى دعم 
وتشـــجيع كبير من األهالي والقاعدة التي 
اســـتند إليها في انتخابات 2018، لخوض 
االنتخابات المقبلة ولكونه يجد في نفسه 
الكفاءة، األمر الذي أدى إلى ترشحه. وعن 
برنامجـــه االنتخابـــي، ذكـــر “ابتعـــدت عـــن 

فكرة عمل برنامج انتخابي مفصل يحمل 
ملفات عدة من خال طرحي رؤية تحوي 
خطوط عريضة تشكل طموحي وتوجهي 
وأغلـــب الملفـــات الموجـــودة متفـــق أنهـــا 
تمس معيشة المواطن، وبالتالي اليختلف 

عليها أحد”.

يوسف زينل  عباس العماني

ال يصح أن ينتظر المواطن عشرين سنة ليحصل على بيت اإلسكان
مقترحنا للحكومة “أرض وقرض” كان مفتاًحا لحلول إسكانية... آل عباس:

صـــرح النائـــب عمـــار آل عبـــاس عـــن 
أنـــه وعلى ضـــوء المتابعة المســـتمرة 
االطـــاع  تـــم  اإلســـكانية،  للمشـــاريع 
علـــى أنـــه قـــد تـــم البـــدء فـــي بنـــاء 
وحدات إســـكانية في مواقع جديدة، 
وذلـــك بعد أن انتهت هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي مـــن تخطيطهـــا 
وتصنيفها األراضـــي المعنية، وتوجد 
هـــذه المناطـــق فـــي عمـــوم مناطـــق 
جزيـــرة ســـترة وأحدهـــا يقـــع بجنـــب 
نـــادي ســـترة الرياضـــي، وتهدف هذه 
المســـاعي في مجملها إلى اســـتيفاء 
ضمـــن  اإلســـكانية  الطلبـــات  وتلبيـــة 

خطـــط الـــوزارة التـــي وضعتها ألجل 
ذلك. 

وأعـــرب النائـــب عمـــار آل عباس عن 
بالـــغ األهميـــة الـــذي يحظى بـــه ملف 
اإلسكان بين المواطنين حيث حظي 
هـــذا الملـــف بعـــدد كبيـــر مـــن طلبات 
المواطنيـــن الذيـــن كانـــوا يراجعـــون 
المكتـــب لتقديـــم طلباتهـــم ومتابعـــة 
شـــؤونهم، وإنـــه وعلـــى ضـــوء ذلـــك 
فقد كان لملف اإلســـكان األولوية في 
البرنامـــج االنتخابـــي األمـــر الـــذي تم 
ترجمتـــه إلى عـــدة نقاط هـــي بمثابة 

برنامج العمل لهذا الملف:
أوالً: الدفـــع بالحلـــول التـــي تقلل من 

عدد سنوات االنتظار

ولقـــد كانت هنـــاك جهود ســـابقة في 
هذا المجال وقد تحقق بعضها ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال القبـــول بمقترح 

فـــي  واالســـتمرار  وقـــرض”،  “أرض 
اســـتكمال الجهود هو الضمانة للدفع 
بالحلـــول التي تتناســـب مـــع ظروف 

وأوضاع المواطنين
ثانيًا: الحرص على التوزيع الشـــفاف 

في المشاريع اإلسكانية
األدوات  تفعيـــل  خـــال  مـــن  وذلـــك 
النيابيـــة الرقابيـــة فـــي المجلـــس من 
الدفـــع باألســـئلة والنقاشـــات العامـــة 
ولجان التحقيق بحســـب مـــا يتطلبه 

األمر في حينه.
ثالثًا: اإلســـراع في توفيـــر الخدمات 

اإلسكانية للحاالت اإلنسانية
حرمـــان  أســـباب  معالجـــة  رابًعـــا: 
المستحقين من الخدمات اإلسكانية. 

عمار آل عباس

منال الشيخ
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بيروت ـ وكاالت

أخفــق البرلمــان اللبنانــي للمــرة الثالثــة، أمــس الخميــس، فــي انتخــاب رئيس 
جديد، ما جعل البالد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في أعلى منصب مسيحي 

في الحكومة وأزمة أوسع في شرعية الدولة.

وحضـــر 119 برلمانيـــا مـــن أصل 128 
نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة 
قواعـــد  وتتطلـــب  الخميـــس.  أمـــس 
أعضـــاء  بثلثـــي  نصابـــا  االنتخابـــات 
البرلمـــان المنقســـم سياســـيا، ما يعني 
أنـــه ال يمكـــن ألي حـــزب أو تحالف أن 
يفـــرض خيـــاره. وأظهر فـــرز بطاقات 
التصويـــت وجـــود 55 ورقـــة بيضـــاء، 
المســـيحي  السياســـي  حصـــل  بينمـــا 
ميشال معوض على دعم 42 وحملت 

األصـــوات الباقية شـــعارات سياســـية 
كان مـــن بينها “دكتاتور عـــادل”، وفقا 

لوكالة رويترز.
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 

الجلسة المقبلة في 24 أكتوبر.
ميشـــال  الرئيـــس  واليـــة  وتنتهـــي 
عـــون فـــي 31 أكتوبـــر، بينمـــا ال تـــزال 
الكتـــل  بيـــن  عميقـــة  االنقســـامات 
السياســـية بشـــأن تشـــكيل الحكومـــة 

الجديدة.

للمرة الثالثة.. لبنان يخفق في انتخاب رئيس للبالد

واشنطن ـ وكاالت

أنــه  األمــيــركــيــة  ــعــدل  ال أعــلــنــت وزارة 
تــم توجيه اتــهــام إلــى رجــل مــن واليــة 
بــنــســلــفــانــيــا، بــالــتــهــديــد بــقــتــل الــرئــيــس 
ــب  ــائـ ــنـ ــي جــــو بـــــايـــــدن، والـ ــركــ ــ ــي ــ األم
رئيس  تــومــســون  بيني  الــديــمــقــراطــي 
ــارة لــمــجــلــس الـــنـــواب  ــمــخــت الــلــجــنــة ال
للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول 
المحكمة  فـــي  ــاٍض  ــ وقـ ــايــر،  يــن  6 فـــي 

الجزئية األميركية.
بإرسال  الرجل  االدعـــاء  ممثلو  ويتهم 
الخبيثة”،  “الــجــمــرة  إلــى  تشير  رســالــة 
وتــحــتــوي عــلــى مــا بـــدا أنـــه “مسحوق 
األسبوع  تومسون  مكتب  إلى  أبيض” 

اللجنة  عقد  من  أيــام  قبل  الماضي، 
الختامية  االســتــمــاع  جلسة 

بشأن أعمال الشغب في 
الكابيتول والتصويت 
الســتــدعــاء الــرئــيــس 
ــق دونـــــالـــــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ

ــب، وفـــقـــًا لــمــوقــع “أكـــســـيـــوس”  ــرامــ ــ ت
اإلخباري.

وأشارت الرسالة إلى دور تومسون مع 
اللجنة، وهددت أيضًا عائلته والقاضي 
ــــرت مــاريــانــي، وفــقــًا لــبــيــان وزارة  روب

العدل.
الشرطة  قالت  منفصلة،  حــادثــة  وفــي 
إن رجالً من جورجيا يبلغ من العمر 80 
قانوني  غير  بشكل  متوقفًا  كــان  عامًا 
األميركي  الكونغرس  مبنى  أرض  في 
إنــه يريد تسليم  فــي واشــنــطــن، قــائــالً 
بعد  اعُتقل  العليا،  المحكمة  إلى  وثائق 
في شاحنته،  بنادق  ثالث  على  العثور 

وفقًا “أكسيوس”. 
بيان  في  الكونغرس  شرطة  وقالت 
مكتوب، إن توني باين من تانيل 
اعتقل  جورجيا  بــواليــة  هيل 
إلى  أسلحة  إحــضــار  بتهمة 

الكابيتول.

واشنطن.. اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن
بغداد - وكاالت

تـــبـــرأ الــتــيــار الـــصـــدري مـــن بعض 
الــــدعــــوات لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
مسلحة في العراق في خضم أزمة 
ــزال مــســتــمــرة رغــم  ــ ســيــاســيــة ال ت
التحوالت األخيرة بانتخاب رئيس 

للحكومة ورئيس للجمهورية.
وهو  العراقي  محمد  صالح  وقــال 
الصدري  التيار  لقائد  المقربين  من 
مــقــتــدى الــصــدر “أن الــتــيــار بــريء 
على  تعمل  يسمها(  )لــم  جهات  من 
تهدف  مسلحة  مجاميع  تشكيل 
إلى خرق القانون وزعزعة استقرار 

البالد”.
ــعــراقــي فــي بــيــان نشره  ــال ال وقــ

فــي وســائــل اإلعـــالم وعلى 
ــل  ــواصـ ــتـ ــات الـ ــحـ ــفـ صـ

ــي نــقــال  ــاعــ ــمــ ــ ــت االجــ
ــن زعـــيـــم الــتــيــار  عــ
تــنــاهــى   “ ــدري  ــصــ ــ ال

يسعى  من  هناك  أن  مسامعي  إلى 
عسكرية  خاصة  مجاميع  لتشكيل 
ــقــانــون  مــهــمــتــهــا خــــرق الـــشـــرع وال
وزعزعة أمن الوطن، ومن هنا أعلن 
أخالقنا  وال  أفعالنا  ليست  أن هذه 
التعامل حتى مع  وال طريقتنا في 

الفاسدين، فضال عمن سواهم”.
وأضـــــاف “نــحــن نــبــرأ مــنــهــم أمـــام 
العراقي  الشعب  وأمــام  تعالى  هللا 
الحبيب، ونرجو من الجميع التعاون 
معنا باإلبالغ عنهم من جهة وعدم 
أخــرى،  مــن جهة  االنــخــراط معهم 
القوانين  لكل  مخالفة  فأعمالهم 
والنظم  والوضعية  السماوية 
األخــالقــيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وال  ــم  ــ ــوهـ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ قـ بـــــــل 
تعينوهم على أفعالهم 

المشينة”.

الصدر يحذر من زعزعة استقرار العراق
واشنطن ـ أ ب

الوسطى  األميركية  القيادة  أعلنت 
“يــــو أس  ــنـــوويـــة  الـ الـــغـــواصـــة  أن 
المحملة  فــيــرجــيــنــيــا”  وســـت  أس 
في  مــوجــودة  باليستية  بصواريخ 
ــام قــائــد الــقــيــادة  بــحــر الـــعـــرب، وقــ
كوريال  إيــريــك   - مايكل  الــجــنــرال 

بزيارتها.
ــقــيــادة  ــمــتــحــدث بـــاســـم ال ــال ال ــ وقـ
جو  كولونيل  الوسطى  األميركية 
برفقة  كــان  “كــوريــال  إن  يوتشينو، 
الخامس األدميرال  قائد األسطول 
براد كوپر، حيث اطلعا على قدرات 
التي تعمل تحت إشراف  الغواصة 
األميركية  االستراتيجية  القيادة 

من قاعدة “أوفوت” في والية 
نيبراسكا”.

“مــهــمــة  أن  وأوضـــــــح 
الــــغــــواصــــة “ويـــســـت 
ــمـــزودة  فــرجــيــنــيــا”، الـ

متعددة  باليستيا  صــاروخــا   20 بـــ 
الــدفــاع عن مصالح  ــرؤوس، هي  الـ
في  والــحــلــفــاء  المتحدة  ــواليــات  ال

المنطقة.
وقـــــال كـــوريـــال فـــي بـــيـــان: “هـــذه 
الـــغـــواصـــات هـــي جـــوهـــرة الــتــاج 
ــووي، وتــكــشــف عن  ــ ــن ــ ــوث ال ــال ــث ــل ل
ــبــقــاء  ــدرة عـــلـــى ال ــ ــقـ ــ ــة والـ ــرونـ ــمـ الـ
واالســتــعــداد وعــن قـــدرات القوات 

األميركية في البحر”.
ويــســت  أس  أس  ــو  ــ “يـ أن  ــر  ــذكـ يـ
هجومية  غــواصــة  هــي  فيرجينيا” 
توجد  الــذي  األسطول  قائدة  وهي 
فــيــه وتــعــتــبــر أقـــوى الــغــواصــات 
ــت  ــقـ ــلـ ــطـ األمـــــيـــــركـــــيـــــة، وانـ
الغواصة ألول مرة بتاريخ 
 2005 ــر  ــ ــب ــمــ ــوفــ ــ ن  23
ــمــشــاركــة بــالــحــرب  ــل ل

على اإلرهاب.

غواصة نووية أميركية في بحر العرب

إضراب شامل يعم 
مدن الضفة الغربية

عم إضراب شامل أمس الخميس مختلف 
احتجاجا  المحتلة؛  الغربية  الضفة  مدن 
على قتل فلسطيني مساء األربعاء بعد 
إسرائيليين  حـــراس  على  الــنــار  إطــالقــه 
حركة  ودعـــت  مستوطنة.  مــدخــل  عــنــد 
هــذا  إلـــى  الفلسطينيين  بــيــان  فــي  فــتــح 
ــارس  االضـــــــراب الـــشـــامـــل “مــــن أجــــل فـ
 20( التميمي  عـــدي  ومــقــاتــلــهــا”  ــقــدس  ال
هجوما  تنفيذه  خــالل  قتل  الـــذي  عــامــا( 
ادومــيــم  معالي  مستوطنة  مــدخــل  عند 
في  الميت  والبحر  القدس  بين  الواقعة 

الضفة الغربية.

تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الدرونات

إيران في مرمى العقوبات األوروبية بسبب المسّيرات
أمـــس  األوروبـــي،  االتحـــاد  أقـــر 
إيـــران  ضـــد  عقوبـــات  الخميـــس، 
أوكرانيـــا.  فـــي  مســـّيراتها  بســـبب 
وأعلنت الرئاســـة التشيكية لالتحاد 
األوروبـــي أن دول االتحـــاد قـــررت 
تجميـــد أصول 3 أفراد وكيان واحد 
الطائـــرات  توريـــد  عـــن  مســـؤولين 

المسّيرة.
“تويتـــر”:  علـــى  الرئاســـة  وذكـــرت 
األوروبـــي  االتحـــاد  دول  “قـــررت 
تجميـــد أصول 3 أفراد وكيان واحد 
الطائـــرات  توريـــد  عـــن  مســـؤولين 
المســـّيرة وهي على اســـتعداد أيضا 
أربعـــة  لتشـــمل  العقوبـــات  لتمديـــد 
مدرجـــة  أخـــرى  إيرانيـــة  كيانـــات 
بالفعل على قائمة عقوبات ســـابقة”. 
التنفيـــذ  حيـــز  العقوبـــات  ودخلـــت 

أمس الخميس.
وكان االّتحاد األوروبي جّدد مســـاء 

إيـــران  أّن  علـــى  التأكيـــد  األربعـــاء 
وراء تزويد روسيا بالمسّيرات التي 

تستهدف بها المدن األوكرانية.
وقالـــت نبيلـــة مصرالـــي المتحدثـــة 
باســـم مسؤول السياســـة الخارجية 
جوزيـــب  األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي 
بوريل “لقـــد جمعنا أدّلتنـــا الخاصة” 
واضـــح  “رّد  لــــ  يســـتعّد  والتكّتـــل 

وسريع وحازم”.

وأظهرت قائمة اّطلعت عليها وكالة 
“فرانس برس” أّن االّتحاد األوروبي 
أعـــّد لفـــرض عقوبـــات علـــى ثالثـــة 
مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم 
الجنـــرال محمد باقـــري رئيس هيئة 
المســـلحة  للقـــوات  العامـــة  األركان 
اإليرانيـــة. والعقوبـــات تشـــمل أيضا 
“شـــاهد” لصناعـــات الطيـــران، وهي 

شركة مرتبطة بالحرس الثوري.

وأبلغـــت أوكرانيـــا منـــذ أســـابيع عن 
بمســـّيرات  هجمـــات  روســـيا  شـــّن 
إيرانية من طراز شـــاهد136-، وهي 
تنفجـــر  طيـــار  دون  مـــن  طائـــرات 
رؤوسها الحربية في عمليات هبوط 
انتحاريـــة، كما تحّركت كييف لقطع 

العالقات مع طهران.
وأفـــاد الجيـــش األوكرانـــي األربعاء 
أنـــه أســـقط أكثـــر مـــن 220 طائـــرة 
مسّيرة إيرانية الصنع في نحو شهر، 
علـــى الّرغـــم مـــن أّن قصـــف كييـــف 
بطائرات مســـّيرة أســـفر اإلثنين عن 

وقوع خمسة قتلى.
وتقول الواليات المتحدة إّن تزويد 
حربيـــة  بمســـّيرات  روســـيا  إيـــران 
2231 الصـــادر عـــن  القـــرار  ينتهـــك 
مجلـــس األمـــن الدولـــي فـــي 2015 
والـــذي رعى اتفاقًا نوويـــًا بات اآلن 

في حكم المنهار.

عواصم ـ وكاالت

الجيش األوكراني يعلن إسقاط أكثر من 220 مسّيرة إيرانية الصنع

لندن ـ وكاالت

أعلنـــت رئيســـة الحكومة البريطانية ليز تـــراس، أمس الخميس، 
اســـتقالتها مـــن منصبها كزعيمة لحزب المحافظيـــن، مؤكدة أنها 

ستبقى رئيسة للحكومة حتى انتخاب زعيم جديد للحزب.
وبررت رئيســـة الحكومة البريطانية اســـتقالتها بأنها ال تستطيع 
متابعة مهامهـــا. وقالت تراس إنها اتفقت مع رئيس لجنة 1922 
غراهـــام برايـــدي، أن تجـــرى انتخابـــات زعيـــم جديـــد األســـبوع 
المقبـــل، ممـــا يعنـــي وفـــق قواعـــد الحـــزب أنـــه ســـيصبح رئيس 
الحكومـــة الجديد. من جهته، دعا زعيـــم حزب العمال المعارض 
كيـــر ســـتامر إلـــى إجـــراء انتخابات عامـــة مبكرة فـــورا، في أول 

تعليق له بعد خطاب تراس.
يشار إلى أنه وفق قواعد حزب المحافظين، يتوجب على لجنة 
1922 أن تجتمـــع لتغييـــر القاعـــدة التي تمنع تغييـــر زعيمه قبل 

مرور عام على انتخابه.
وجاءت اســـتقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويال برايفرمان، 
األربعاء، لتزيد من األزمات التي ُتحاصر حكومة ليز تراس التي 
تراجعـــت شـــعبيتها، وســـط محـــاوالت داخل حـــزب المحافظين 
لإلطاحـــة بها، بعد أزمة البرنامـــج االقتصادي الذي نال انتقادات 

داخلية ودولية وعزز فرص المعارضة.

االستقالة تأتي بعد 5 أيام من إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ، 
عقـــب أزمة الموازنة المصغرة وقـــرارات خفض الضرائب، ونحو 
أســـبوعين من إقالـــة وزير السياســـة التجارية كونـــور بيرنز، إثر 

ادعاءات بارتكابه “سلوكا جسيما غير الئق”.
تتولـــى تراس رئاســـة الحكومـــة منذ 6 ســـبتمبر الماضي، وكانت 
آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي 

توفيت في 8 من الشهر ذاته.

لم تستطع متابعة مهامها بعد 6 أسابيع من تسلمها منصبها

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

ليز تراس تعلن استقالتها

موسكو ـ نوفوستي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
أمـــس الخميس، إن الغرب الذي يزود أوكرانيا بالســـالح يقترب 
من خط خطير سيتسبب بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وأضافت زاخاروفا: “تســـتمر دول الناتـــو، كما لو كانت تتنافس 
مـــع بعضها البعض، في ضخ األســـلحة والذخيـــرة لنظام كييف، 
وتزويده بالمعلومات االستخبارية، وتدريب جنود نظام كييف، 
وإعطـــاء التوجيهـــات حـــول كيفيـــة إجـــراء العمليـــات القتالية، 
وبالتالـــي االقتـــراب مـــن الخـــط الخطيـــر المتمثـــل فـــي صـــدام 
عسكري مع روسيا”. وأضافت زاخاروفا أن إجمالي المساعدات 
العسكرية التي قدمها الغرب ألوكرانيا بلغت بالفعل 42.3 مليار 

دوال، وأكثر من نصفها من الواليات المتحدة.
وقالت زاخاروفا، إن موســـكو منفتحة على الحوار مع واشنطن 
بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح على عكس تصريحات 
واشـــنطن بشـــأن معاهـــدة ســـتارت التـــي “ال تدعمهـــا نـــداءات 
جوهرية”. وشـــددت على أن “االســـتقرار واإلجـــراءات للحد من 
المخاطر بما في ذلك الحد من التسلح كل هذا ممكن فقط على 

أساس المساواة واحترام مصالح بالدنا”.
وعلقـــت زاخاروفا على رحلـــة ممثلي كتيبـــة “آزوف” المتطرفة 

إلـــى الواليات المتحـــدة برعاية الســـفير األميركي الســـابق لدى 
روسيا مايكل ماكفول.

وقالت : “ما يثير الدهشـــة في هذه القصة ليس استقبال هؤالء 
القتلـــة والمغتصبيـــن الذيـــن يعتنقـــون رهـــاب روســـيا ومعـــاداة 
الســـامية كضيوف شـــرف من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون 
والكونغـــرس األميركـــي. مـــا يصدم أن نـــرى هـــذه الحثالة تلقى 
على المكشوف تكريما لسبب وحيد، هو أنهم يقتلون الروس”.

منفتحة على الحوار مع الواليات المتحدة على أساس المساواة

روسيا تحذر الغرب من خط الصدام العسكري

ماريا زاخاروفا 

نيقوسيا - أ ف ب : برهنت الحركة  «
االحتجاجية في إيران قدرتها على 

االستمرار ألكثر من شهر منذ 
اندالعها، على الرغم من حملة القمع 

التي شنتها قوات األمن وأودت 
بحياة ما ال يقل عن 122 شخًصا. 

احتجاجات خاطفة ضمن مجموعات 
صغيرة، وصور تعرض على جدران 

أبراج سكنية، ونوافير ُصبغت مياهها 
باللون األحمر، هكذا تبنى شباب 

إيرانيون، ما بيدهم من وسيلة غير 
هواتفهم، تكتيكات مختلفة إلبقاء 
جذوة التظاهرات متقدة، احتجاًجا 

على موت مهسا أميني. وقد اندلعت 
االحتجاجات ردا على وفاة مهسا 

أميني عن 22 عاما بعد أن اعتقلتها 
شرطة اآلداب في طهران على أساس 
عدم تقيدها بقواعد اللباس الصارمة 

في إيران. وقادت النساء التحرك حتى 
أنهن خلعن الحجاب وأشعلن النار 
فيه وسرن هاتفات “المرأة، الحياة، 

الحرية” و “الموت للديكتاتور”، وهي 
تحركات وشعارات رُددت وتكررت في 

مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من 
القيود على شبكة اإلنترنت وحجب 
الوصول إلى تطبيقات رائجة مثل 

إنستغرام وواتساب، إال أن الشباب 
ظلوا بفطنتهم قادرين على إخراج 
مقاطع فيديو تصور احتجاجاتهم. 

وأظهرت لقطات مصورة، فيما يشبه 
لعبة مطاردة، سائقين يطلقون 

أبواق سياراتهم دعًما للمتظاهرين 
ويغلقون الطرق بالسيارات إلبطاء 

قوات األمن. كذلك عرقل حركة السير 
في الشوارع قلب صناديق القمامة 

وإشعال النار فيها، وفي بعض 
الحاالت سيارات شرطة منقلبة. 

ردت قوات األمن من خالل ركوب 
الدراجات النارية للمرور وشوهدت 

وهي تنزع لوحات السيارات للتعرف 
على السائقين الحًقا وتوقيفهم. 

كذلك شوهد شرطيون على دراجات 
نارية وهم يطلقون على المتظاهرين 

من بنادق خرطوش أو يلقون الغاز 
المسيل للدموع أو حتى كرات الطالء 
لتعقبهم. ولجأ الشباب بدورهم إلى 
التلثم وتبديل هواتفهم إلى “وضع 

الطيران” لتجنب تحديد مكانهم 
وحمل مالبس إضافية الستبدال تلك 
الملطخة بالطالء. وقال هنري رومي، 

المتخصص في الشؤون اإليرانية 
في معهد واشنطن، إنه يتوقع 

استمرار االحتجاجات لبعض الوقت. 
وصرح لوكالة فرانس برس بأنه 

“كلما تحسنت قدرتهم على التنظيم 
والتنسيق، زادت فرصة توسيع قاعدة 

دعمهم وشكلوا تحديا واضحا على 
المدى القريب للنظام”.

توقعات باستمرار االحتجاج والعنف في إيران لفترة طويلة

من االحتجاجات اإليرانية

رام اهلل ـ أ ف ب
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مــــــن وإلى

��

�
�

�

سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
ALI MUBARAK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM  

WILLOW LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66360470 or WILLOWLANDSCAPING77@GMAIL.COM  

Alsaleheya coldstore 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36455266 or buahmed182@gmail.com  

DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH  

DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH  

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh  

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh  

TechArt Constructions EST 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33344033 or TECHART_BH@HOTMAIL.COM  

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM  

DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH  

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17244183 or POPULAR_AC@YAHOO.COM  

JENA BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 66373728 or workspace.enroll@gmail.com  

HARDSCAPE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39055666 or roqayacr2007@gmail.com  

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com  

YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39087776 or YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM  

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM  

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM  

DES PARDES PAKISTANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66655844 or QAMARRAMADHAN@GMAIL.COM  

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM  

Emanoor Beauty SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140075 or FATIMA.ASIRI@HOTMAIL.COM  

CREATIVITY SECRETS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com  

SMART KEY CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33289922 or HS_9484@HOTMAIL.COM  

OAKLEY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 77951400 or MOHAMED@ALBOOMMARINE.AE  

USMANS FURNITURE UHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM  

Landmark Fitness W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17116219 or fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh  

DREAM LAND ICE-CREAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17535982 or BUTALAL1953@YAHOO.COM  

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM  

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM  

UM MAJEED SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM  

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN - CONSULTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17100050 or arvind.benani@protivitiglobal.me  

Desert Landscape Co S P C 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE  

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  

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM  

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)

 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM  

PICK ME PETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17532311 or YACOOB@PICKMEPETSGCC.COM  

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH  

Um badar tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33215756 or FAWADOUSUF.BH@GMAIL.COM  

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh    

+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

التاريخ :19/10/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 140860 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: سعد محمد سلمان محمد

االسم التجاري الحالي: فيستا دريم للنجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : براش ميديا

قيد رقم: 142154-1

19/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

CR2022-148912 اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم الينا المعلن ادناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: جعفر السيد محمد حسين حيدر
االسم التجاري الحالي: المهندس لالستشارات االدارية

االســـــم التجـــاري الجديد : المهندس لصيانة المعدات الطبية
قيد رقم: 144675-2

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-126611( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: مريم محمد مظهرالدين فواز

االسم التجاري الحالي: كفتريا ملك الكرك
االســـــم التجـــاري الجديد : كفتريا وعد

قيد رقم: 45856-57

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري 
مؤسسة فردية وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة  البيت الفضي لمكافحة الحشرات  والمملوكة للسيد/  
منصور رضي عبدعلي ال رضي  والمسجلة بموجب القيد رقم   33363 - 4   ، 
بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى  شركة ذات 
مسئولية محدودة  برأسمال وقدر ه  2,500   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك 
المحل  الفردية  عن جزء من أصول وموجودات  المؤسسة  التجاري   المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
منصور رضي عبدعلي ال رضي  بنسبة   1 %  

  IRSHAD BANGALI   بنسبة   99%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     
إدارة التسجيل

)CR2022- 151919( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد صادق حسن علي العالي بطلب تحويل المحل التجاري التالي :
إلى السيد ياسر حسن علي العالي

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

االســـــم التجـــاري : مفروشات ياسر
قيد رقم: 4-56894

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 142507( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : محمد سعيد الجشي

اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد سعيد علي مسعود الجشي
االســـــم التجـــاري الجديد : مقاوالت الجشي

قيد رقم: 2-13318

وزارة العدل والسئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
رقم الخطاب: CS3007873481  -  رقم الملف: 022022133659

تاريخ اإلصدار: 28/09/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

يوسف  عبدالخالق  علي  حسين  المدعي:  بأن  الثانية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
القطان قد أقاموا هذه الدعوي ضد: جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

رقم  وثيقة  السلمانية  بمنطقة  الكائن  للعقار  ملكيتهم  اثبات  فيها:  طالبين 
1960/252 والمقدمة رقم 198/1957.

المحكمة  يتقدم لهذه  المستأنفين أن  لديه اعتراض على طلب  لذا فإن كل من 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 2/11/2022 لنظر 

الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-133916   إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ميرزا جواد جعفر ضيف حلواجي

االسم التجاري الحالي : فاترينا جاليري للتجارة اإلكترونية
االسم التجاري : فاترينا المتجر اإليطالي

رقم القيد : 7 – 46448

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية

وتحويل القيد الى  شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ت إليها 
للسيد/  والمملوكة  والعقارات  للتنمية  زوايا  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
عصام محمد اسحاق إسحاق والمسجلة بموجب القيد رقم 41989 - 1، بطلب 
بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات 
بتنازل مالك  2000 دينار بحريني، وذلك  مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 

المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن كافة أصول وموجودات والتزامات
المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

ابراهيم عصام محمد اسحا ق بنسبة 50 %
محمد منير محمد صالح يعقوب ي بنسبة 50%

التاريخ : 18/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2022-151297   إعالن رقم  

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : لمياء السيدعدنان محمد النعيمي

االسم التجاري الحالي : ابراج الرواسي لالعمال الخشبية
االسم التجاري الجديد : مقاوالت ابراج الرواسي

قيد رقم : 70040 – 2

تاريخ   19 - 10 - 2022
  CR2022-149032   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  محمد  ابراهيم  فيصل  السيد  حوراء  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة السيد حسن عدنان ماجد عيسى

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 : 87007 – 2
االسم التجاري : تيتانيوم للحالقة الرجالية

رقم القيد : 87007 – 3
االسم التجاري : بوابة سبع نجوم للحالقة الرجالية  

رقم القيد : 87007 – 4
االسم التجاري : بوابة سبع نجوم للحالقة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-152446   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

التجاري  المحل  تحويل  بطلب  هزيم  عبدهللا  محمد  خوله  السيدة  إلينا  تقدمت 
التالي : إلى السيدة سميره محمد عبدهللا حمد هزيم

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 1-59419
االسم التجاري: تنجيدات الغزالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة  نيو ايم للتسويق ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تغيير  طالبين   – رقم1  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتسويق  ايم  نيو  شركة 

االسم التجاري للفرع رقم 1 من: نيو ايم للتسويق ذ.م.م
NEW AIM MARKETING CO W.L.L   

الى: بروموتيك للتجارة والتسويق  ذ.م.م
  PROMOTEC TRADING & MARKETING  W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى 

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله الى شركه ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية 
ابراهيم  للسيد عبدالقادر بن عبدالرحمن بن  امينت بستيسايد والمملوكة  المسماة جست 
القوزي والمسجلة بموجب القيد رقم 147304 ، بطلب بيع المحل التجاري جست امينت 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركه  الى  وتحويله  فروعه  بكافة  المذكور  بستيسايد 
وقدره 3000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن 

جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 عبدالقادر بن عبدالرحمن بن ابراهيم القوز ي بنسبة 51%

JACOB PAPPU ARIKKATT 49 %

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية

وتحويله الى شركه ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدمت  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك ة المؤسسة الفردية المسماة ، أللئ الشرهان والمملوكة للسيدة 
 113618 القيد رقم  ناديه عيسيى شبيب شرهان والمسجلة بموجب 
بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى 
شركه ذات مسئولية محدود ة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني 
وذلك بتنازل مالكة المحل التجاري أللئ الشرهان عن جزء من أصول 
وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

 ناديه عيسيى شبيب شرها ن بنسبة 1%
     ABBAS ALSHARHANبنسبة 99 %

التاريخ : 19/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-151872   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 .
اسم التاجر : ساره سامي ميرزا طاهر حسين التحو

االسم التجاري الحالي : رد الين للشحن والتفريغ
االسم التجاري الجديد : رد الين للتجارة العامة

رقم قيد : 43248 3-

إعالن بحل و تصفية شركة 
شركة كاماي لتصميم االزياء شركة تضامن بحرينية ألصحابها حسناء 

واحمان وشريكتها سجل تجاري رقم 119588

بناء على قرار الشركاء شركة كاماي لتصميم االزياء شركة تضامن بحرينية ألصحابها 
الشركة  بتصفية   ،  119588 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  وشريكتها  واحمان  حسناء 

اختياريا و تعيين السادة / فاطمة حجرى 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، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
yusuf.clearance@gmail.com   -   فاطمة حجرى

33316049

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-146750   إعالن
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، 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 : عين البحرين لإلنتاج

اسم التاجر : فتحيه حسن يوسف اليعقوب
االسم التجاري الجديد : تصوير ستيشن لإلنتاج

قيد رقم : 1 – 135922

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  فلود تك للخدمات الميكانيكية  والمملوكة للسيد/السيدة  حسين 
علي محمد علي مال هللا  والمسجلة بموجب القيد رقم   49733 - 6   بطلب بيع المحل 
إلى  شركة ذات مسئولية محدودة   القيد  المذكور وتحويل  الفردية   المؤسسة  التجاري  
برأسمال وقدره   10000  دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة 
الفردية  عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
 HUSAIN ALI MOHAMED ALI MALALLA   بنسبة   1 %  

  DURAISAMY KUMARAGURU   بنسبة   50 %  
  MOHIDEEN PITCHAI MOHAMED GANI   بنسبة   39 %  

  DEEPIKA KUMARAGURU   بنسبة   10%

التاريخ 2022/06/29
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-96940 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : امينه عبدهللا احمد محمد طراده

اســـــــم التاجـــــــــــر : لي مونا كافيه
االســـــم التجـــاري الجديد : بيت الجريش كافيه

قيد رقم: 97530-3
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11 الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 25 ربيع األول 1444 - العدد 5120 Vacancies Available
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

  EDUCATION LINKS UNIVERSITY SERVICES OFFICE 

has a vacancy for the occupation of

 STUDENT COUNSELOR

 suitably qualified applicants can contact

 17255909 or ERASOOL@HOTMAIL.COM  

Mohammed akram abdulshakoor umar din 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33441542 or VIBRANT.SAMEER@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  

NAEEMA SANDWICHS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39860760 or cra66851@hotmail.com  

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com  

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LAND SURVEYOR

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh  

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BLACKSMITH

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh  

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh  

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM  

Scarabee Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17745060 or RAMY75.GOV@GMAIL.COM  

A.H.M AUTO SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or SARDARGROUP254@GMAIL.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  

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM  

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM  

Wadi AlSalam Plastic Factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(PACKING MACHINE)

 suitably qualified applicants can contact

 17274030 or Ahmed@wadialsalam.com  

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me  

AL HANINI PALACE MARKETS 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33040740 or SMAJEDA82@GMAIL.COM  

Pet Arabia Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ANIMALS KEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 66779955 or support@petarabia.com  

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM  

SANA MUMTAZ TYRE REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34663233 or alziafsd@gmail.com  

AL EKBAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17772195 or ALEKBARBHR@GMAIL.COM  

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com  

Hot Pack Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39934786 or ABDUL@HOTPACK.AE  

OCTOPUS FOR GENERAL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33373553 or Y.M.H132@HOTMAIL.COM  

BLUE DIAMOND LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33998472 or abithn@gmail.com  

Layali Al-Kharif Cold Store 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33362222 or SAHAR-1818@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  

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM  

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com  

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com  

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH  

BURGER ZOOM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or BURGERZOOMBH@GMAIL.COM  

SHATT ALMUHARRAQ TAIILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17438089 or BUALLAY1964@HOTMAIL.COM  

KEY SKY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39625000 or butalal1953@yahoo.com  

TRIPLE STAR CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34070186 or NIGHATCHANGAIZ03@GMAIL.COM  

Infonas W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contact

 16500100 or HR@INFONAS.COM  

UCO STEEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17730208 or M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM  

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com  

REYA STAR AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39872299 or JAWAIDJALAP@HOTMAIL.COM  

Awatif view For Design & Fashion 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)

 suitably qualified applicants can contact

 33355125 or MA010101@HOTMAIL.COM  

MAZAYANA GERMAN CARS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 77588577 or mazayana-co@hotmail.com  

REMODEL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35963592 or Wariiss.ali@gmail.com  

AL KHAREEF ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33157555 or BSCARGO@BATELCO.COM.BH  

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33086311 or CEO@BORJITOWERCRANES.COM  

PETROJANA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34688884 or LOAI@PETROJANA.COM  

Crystal Light Auto Shine 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36828117 or CRYSTALLIGHT.BH@GMAIL.COM  

PACKAGEAT TRAVEL CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17643888 or ALBAHARNAMAA@GMAIL.COM  

BASATAIN AL KHAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39978833 or HUSSAINSHAMLAN@HOTMAIL.COM  

Check first line cars services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39654452 or A7MADI2012@GMAIL.COM  

SEEM  INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36291858 or AFJOY2019@YAHOO.COM  

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM  

AL AREESH SHADOW CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36330866 or MMM880_7@HOTMAIL.COM  

Tabarak Pharmcy co  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

 77207730 or HATEM_SAAD98@YAHOO.COM  

ALKIAN BROASTED WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38718883 or alkianbroasted@gmail.com  

Tyre express 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 38888397 or NSAQ81@GMAIL.COM  

M KASHIF RIAZ CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33045481 or KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM  

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE  

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE  

BU AMMAR PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17870586 or MDABIDBARI@GMAIL.COM  

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com  

BAHRAIN  HANGERS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39909951 or M.BUCHEERY@HOTMAIL.COM  

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36608687 or RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM  

GHAZAL BEIRUT RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 34620288 or HG8962757@GMAIL.COM  

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com  

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com  

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com  

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com  

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com  

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com  

DAR ALDALLAL ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 36202303 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM  

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com  

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com  

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com  

PETROJANA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34688884 or LOAI@PETROJANA.COM  

IMTIAZ CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33095974 or LALAIMTIAZ121@GMAIL.COM  

B O J STEEL AND ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32280325 or BELLAI33716708@GMAIL.COM  

MUSAKKAIS DELI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33291260 or NASARABDULLAVA@GMAIL.COM  

MUHAMMAD ISHFAQ REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36400916 or AUTOEXPERT.PK@GMAIL.COM  

AHMED MOHAMED SAAD BUILDING COMPLETION FINISHING AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.COM  

AMIR IKRAM FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39034941 or AMIRIKRAM121@GMAIL.COM  

INDIAN SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH

 suitably qualified applicants can contact

 17684166 or isbvpaa@gmail.com  

ABDULSHAHEED ISA MOHAMMED HUSSAIN )ABUALESH( 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17700744 or habibsaeed@hotmail.com  

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com  

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM  

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34168854 or BHINDERG052@GMAIL.COM  

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com  

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 17727600 or Personnel@intercol.com  

MOHAMMAD AKBARI & SONS COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 66771177 or info@akbari-kitchen.com  

BRADRAN STORE & PERSIAN STORE 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17228655 or bradranbh@gmail.com  

AUTOMO B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH  

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH  

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17404101 or SMALACME@GMAIL.COM  

MOHAMMED JALAL CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM  

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM  

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co  

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co  

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH  

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH  

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com  

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH  

Uco Engineering W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36216664 or hr@bakgroup.net  

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM  

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM  

Hardeez 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA-FOOD.COM  

ALTADHAMON CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39454277 or ATCE1977@OUTLOOK.COM  

ARAB WORLD ADVERTISING PROMOTION&PUBLIC RELATIONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39677793 or AWAICJHN@BATELCO.COM.BH  

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

 CATERING / SUPPLY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17337804 or recruitment@gulfair.com  

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM  

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh  

GULF FIBERGLASS & PLASTIC FACTORY.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17731284 or TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH  

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17731000 or CAREER@GARMCO.COM  

2000 MARINE STORES Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17742777 or 2000grp@gmail.com  

AHMED ALSAYYAD TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17256494 or SAYYADTRADING@GMAIL.COM  

YOUSIF ALI AHMED ISA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39762225 or YAAHCC2013@GMAIL.COM.  

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com  

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com  

AL SHAIJI READY MADE GARMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39644840 or YOUSIFALSHAIJI@HOTMAIL.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  

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com  

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh  

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh  

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com  

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh  

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh  

JASSIM HASAN ALFARDANI AUTO SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39665911 or fhfardan@gmail.com  

HIDADA LTD.CO. 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact

 36228526 or ashfaque@hidada.com.sa  

ALLOYS JALAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or ALLOYS.JALAL@AIRMECH.NET  

AL RAQEEB EILCTRICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39417071 or alqattanservice@gmail.com  

NAWAAB PAKISTANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39199354 or AHMEDR33.SULTAN@GMAIL.COM  

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com  

Almarjah auto service 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39431339 or ADELALSAYYAD@GMAIL.COM  

PENO COLDSTORES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39841310 or ZUHAIR-MAJEED@HOTMAIL.COM  

BU HABIB MENS BARBER AND BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33445533 or HAMADALMALEKI@LIVE.COM  

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU  

MIDDLE EAST GATE STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK TYPIST

 suitably qualified applicants can contact

 77051514 or MGS.BH@HOTMAIL.COM  

AL-SHERA AUTO ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33795990 or bader.khaleq@gmail.com  

MOON STAR MOBILES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17442156 or 1210HUSSAIN@GMAIL.COM  

AL- KHEYAL DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17874443 or HUSSAIN@ALKHEYALDECOR.COM  

GFH Financial Group B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17538538 or info@gfh.com  

AIRTECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contact

 17675599 or admin@airtech.com.bh  

EXTRA CONSTREATION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39666723 or ASHRAF.PAM@GMAIL.COM  

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM  

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458665 or khalil2121354@gmail.com  

AL SHAT AL ARABI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39453406 or FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM  

MOHAMED JALAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM  

ALQADSIYA MANPOWER 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact

 39183813 or yaqoobzayed@gmail.com  

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36684495 or ADMIN@ALSAHDA.COM  

BAHRAIN STANLESS STEEL B.S.S 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36609929 or ALI@BAHRAIN-SS.COM  

RASRUMMAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39881494 or ABUNOORA14@YAHOO.COM  

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39889555 or DONIA10002@HOTMAIL.COM  

SIEMENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17225501 or SAYED.HASHEM@SIEMENS-ENERGY.COM  

ROYAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or GROUPAWTAD@GMAIL.COM  

SOSO ELECTRONICS AND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39559997 or prabhuleshp@gmail.com  

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com  

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM  
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تدور أحداث فيلم الرعب 
 Halloween Ends الجديد

كتكملة ألحداث الجزأين 
السابقين، من خالل رحلة 

مايكل مايرز ولوري ستورد، 
ولكن فقط حينما يصبح كل 

شيء على وشك االنتهاء 
لألبد! يعرض حاليا بنجاح 

كبير في شاشات شركة 
البحرين للسينما ”سينيكو“.

tariq_albahhar

اختتمــت يــوم أمــس األول فعاليــات مهرجــان البحريــن الســينمائي فــي دورتــه الثانيــة والتي اســتمرت لمدة 
خمســة أيام بســينما الســيف، وذلك بإعالن نتائج األفالم الفائزة في 4 فئات. في مســتهل الحفل القي المدير 
الفني للمهرجان عمار زينل كلمة بالمناسبة شكر فيها الرعاة وجميع من ساهم في نجاح المهرجان، ثم تفضل 
رئيس المهرجان يوســف فوالذ بتكريم الرعاة ولجان التحكيم، وبعدها قدم الكاتب الصحفي أســامة الماجد 
“درع محمــد الماجــد لإلبــداع الســينمائي” إلــى المخرج والناقــد والمؤلف كاظم مؤنس كرابع شــخصية عربية 

تمنح هذا الدرع السنوي وفيما يلي نتائج المهرجان:

أوال: مسابقة أفالم التحريك

“بكرة  فيلم  عن  مدني  فــؤاد  آيــة  للمخرجة  الجائزة  ذهبت 
خيط” من جمهورية مصر العربية.

ثانيا: مسابقة األفالم البحرينية

عن  الرويعي  جمعان  للمثل  تقدير  شهادة  اللجنة  منحت   1
دوره في فيلم “ تيه الحمام” . 

2 منحت اللجنة شهادة تقدير للمخرجة تقوى محمد جواد 
عن فيلم “الحذاء الذي يصغر كل ليلة”.

فيلم  إلى  ذهبت  البحرينية  لألفالم  رمضان  فريد  جائزة   3
“سالم” للمخرج احمد اكبر. 

ثالثا: مسابقة األفالم الوثائقية 

من  محمد  فــراس  للمخرج  تقدير  شهادة  اللجنة  منحت   1
سوريا عن فيلم “الناس اللي فوق”

2 جائزة عبدالرحمن الرويعي ذهبت للمخرجة فائزة امبا من 
المملكة العربية السعودية عن فيلم “جوي”.

رابعا: مسابقة األفالم القصيرة

1 منحت اللجنة شهادة تقدير للمخرجين محمود أبوشميسة 
وثائر متولي من فلسطين عن فيلم “ستة أيام ال تكفي”.

2 منحت اللجنة شهادة تقدير للمصور ريكاردو براتس عن 
دولة  من  الجناحي  نــواف  للمخرج  الزمن”  في  “مكان  فيلم 

اإلمارات العربية المتحدة.

محسن  للمخرج  تقدير  شهادة  اللجنة  منحت   3
في  “خــط  فيلم  عــن  مصر  مــن  عبدالغني 

دائرة”.
الخاصة  التحكيم  لجنة  جــائــزة   4
ذهــبــت لــلــمــخــرج خــالــد زيــــدان من 
المملكة العربية السعودية عن فيلم 

“عثمان”.
قصير  روائــي  فيلم  أفضل  جائزة   5

الـــبـــدري من  لــلــمــخــرج محمد  ذهــبــت 
مصر عن فيلم “ بوتيتو”.

مختلف  من  فيلما   49 وتنافس  هذا 
الدول العربية على جوائز المهرجان 

منها ثمانية أفالم بحرينية.

التونســـية  والكاتبـــة  المنتجـــة  مؤخـــرا  حضـــرت 
للطفـــل  الشـــارقة  شـــعبان مهرجان  بـــن  شـــامة 
والشـــباب؛ لتقديم فيلمهـــا )قدحة(، والتي تشـــارك 
فـــي بطولتـــه بإإلضافـــة إلـــى أنهـــا كاتبة ســـيناريو 
وحوار الفيلم الذي يعد تجربة الكتابة الســـينمائية 
الطويلـــة األولـــى لهـــا بعـــد عـــدة مـــن كتابـــة أفالم 
تســـجيلية مـــع العديـــد مـــن المشـــاركات العربيـــة 
أطفـــال  أبطالهـــا  إنســـانية  والعاميـــة وهـــو قصـــة 
يقدمون نفســـهم من زوايا مختلفـــة، وفيه تتناول 
مســـاحات جديـــدة، وهـــم يقفـــون ألول مـــرة أمام 

الكاميرا بقيادة المخرج أنيس األسود.
في لقاء خاص مع شامة بن شعبان أكدت بمسافات 
البـــالد أن الكتابة واإلعداد للفيلـــم أخذ العديد من 

السنوات من التجهيزات واالستعدادات.
ويـــروي الفيلـــم قصة “قدحة” طفل يبلـــغ 12 عاما، 
يتعرض لحادث مرور يدخل على إثره المستشفى، 
وتتلقى والدته مســـاعدة إحدى األسر التي تتكفل 
بمصاريف المستشـــفى، وتوفر لعائلته مسكنا، لكن 
ســـرعان ما يعرف الطفل ســـر تغير مستوى عيش 

عائلته، فتنقلب حياته رأسا على عقب.
الفيلـــم مليء بالحساســـية، والرمزية والتناقضات 

التي تعطي هذه المأســـاة المعاصرة األسطورية 
نظـــر  وجهـــة  فـــي  ويقـــدم  الخالـــدة، 

هـــذا الصبـــي الـــذي يغادر والـــده إلى 
إيطاليـــا ســـنوات قبـــل الشـــروع 
في الرحلـــة البحرية المحفوفة 
بالمخاطر، والتي تأخذ الكثير 

حين الهجـــرة بطريقة غير 
شرعية إلى أوروبا، ومثل 
البحر دائما يعكس شوق 
يقضـــي  الـــذي  الفتـــى 
علـــى  وقتـــه  معظـــم 
الشـــاطئ مع أصدقائه 

حتى يوم تعرضه لحادث بليغ!
وبســـبب أنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تحمـــل الفواتيـــر 
الطبيـــة، تجد والدته المســـاعدة من فاعلي الخير، 
الذيـــن لديهـــم أيًضـــا ابـــن في المستشـــفى يســـعى 
للعـــالج مـــن مرض مزمن فـــي الكلى، وســـرعان ما 
يســـتيقظ قدحـــة من العمليات يجد أن األســـرة لم 
تغـــط نفقاتـــه الطبيـــة فحســـب، بل عرضـــت أيًضا 
على والدته وأخته وله منزاًل للعيش فيه، وتقترح 
األســـرة أيًضا تســـجيل غاديا في مدرسة فرنسية 
خاصـــة راقيـــة، وهـــو نفس الشـــيء الـــذي حضره 

ابنهم.
يصبـــح قدحـــة مضطرًبـــا ومريًبا، فهو ال يســـتطيع 
التخلص من الشـــعور بأن شـــيًئا ما على ما 
يرام، علـــى الرغم من كرم مضيفيه. 
فـــي غضون ذلك تتطـــور الصداقة 
بيـــن قدحـــة وابـــن العائلة أســـامة 
الذي يتعافى من عملية زرع كلى. 
ال يســـتغرق األمـــر وقًتـــا طويـــالً 
بالنســـبة لقدحة لمعرفة ما حدث، 
المفقـــودة  حيـــث يكتشـــف كليتـــه 
وكيـــف قامـــت والدتـــه بمقايضة 
أعضائـــه من أجل حياة جديدة 
الناجـــم عـــن  األلـــم  ومحســـنة. 
اغترابتـــه عن والـــده وخيانة 
الصبـــي  يدفـــع  والدتـــه 

بعيـــًدا عن عائلته وأســـامة نحو البحـــر، ومنذ ذلك 
الحيـــن يتصاعـــد التوتر فـــي الفيلم بشـــكل مطرد، 
حيث تلحق مأســـاة أخرى بأخرى، في سلســـلة من 

األحداث التي تنتهي بنبرة رمزية.
وأكدت شيما بن شعبان، التي كتبت السيناريو مع 
لسود، أن الكثير من الفيلم يعتمد على شخصيات 
األطفال، والســـيما قدحة، وقد قضى الفريق وقًتا 
طويـــالً فـــي البحث عن الشـــخص المناســـب للعب 
الـــدور، فـــي حيـــن أن معظـــم الممثليـــن يأتون من 
خلفيـــات مســـرحية في تونس، قالـــت إن األطفال 
الذيـــن ظهـــروا فـــي الفيلم يعملـــون أمـــام الكاميرا 

ألول مرة بصورة مذهلة.
وفـــي التفاصيل تبـــدأ أحداث الفيلم بحادث ســـير 
يقـــع للطفـــل نبيـــل وشـــهرته )قدحـــة( أي “شـــعلة” 
الـــذي ســـلك والـــده البحـــر فـــي رحلـــة هجـــرة غير 
شـــرعية إلى إيطاليا؛ بســـبب الظروف االقتصادية 
الصعبـــة وتركه هو وأمه وأختـــه الصغيرة غارقين 
فـــي الديـــون، فلم تملـــك األم أي نقود إلنقـــاذ ابنها 

بالمستشفى.
تجمـــع الصدفة بين أم قدحة وبيـــن الزوجين معز 
ومليكة اللذين يعالجان ابنهما من الفشـــل الكلوي، 
كان  المقابـــل  لكـــن  المســـاعدة،  فيعرضـــان عليهـــا 
مؤلمـــا، فقد تبرعت األم بإحدى كليتي ابنها للطفل 

المريض.
يخـــرج قدحـــة مـــن المستشـــفى دون أن يعلـــم مـــا 

حـــدث له، لكنـــه يفاجأ بتغير حياتـــه 180 درجة إذ 
ينتقـــل مـــع أمه وأخته من الفقـــر للعيش في منزل 
جديـــد داخل مزرعة معز، وتبـــدأ عملية دمجه في 
طبقـــة اجتماعية مختلفة لم يألفها وظل يحن إلى 

عالمه القديم.
بعـــد تعافي الطفل أســـامة مـــن عمليـــة زرع الكلى 
يعود إلى مزرعة والده فتنشأ صداقة بين الطفلين 
ويجمعهمـــا حب لعبة القوس والســـهم، لكن قدحة 
يكتشـــف بطريـــق الصدفـــة ســـر تحـــول حياته هو 
وعائلتـــه وأن بيـــع كليتـــه كان ثمنـــا لهـــذه النقلـــة، 
فتضطرب مشـــاعره تجاه أمـــه وال تعود عالقتهما 
كمـــا كانت. وبنهايـــة الفيلم يختتـــم صناعه عملهم 
بعبارة مقتبســـة من كتـــاب )النبـــي( للبناني جبران 
خليـــل جبران “أوالدكم ليســـوا لكم.. أوالدكم أبناء 
الحياة المشتاقة إلى نفسها” عن ذلك نقول شامة: 
“عملنا لمدة 3 أشهر مع أطفال في ورشات للدخول 
فـــي عالمهم ومـــن أجل كتابـــة الســـيناريو وتوزيع 
الشـــخصيات، وتـــم االختيار بناء على الشـــخصية 

الخاصة لكل منهم”.
لقـــد شـــاهدنا األحـــداث مـــن خـــالل عيـــون الطفل 
“قدحـــة” التـــي كانـــت بمثابـــة الكاميـــرا، وعن ذلك 
تقـــول شـــامة: “نعم تركنا الجميع يقـــول ويعبر من 
خالل عيون قدحة واألطفال وتركنا التحليل عند 
الجمهـــور، ومـــن خالل ذلـــك نســـتطيع العثور على 
الحقيقة بوصلتنا الكتشاف القصة كاملة واألسرار 

واإلشـــارات التـــي تـــدور فـــي الفيلم لمعرفة الســـر 
الخفـــي، وترك لهـــم الباب مفتوحا علـــى مصراعيه 
للتحليـــل، األطفـــال هـــم أبطـــال والخـــوف واأللـــم 
ومعانـــاة الطفولـــة المتمثلـــة فـــي الفقـــر والحرمان 
والمـــرض، فينتمـــي كل طفـــل إلى بيئـــة اجتماعية 
معارضة لآلخر، ابن حي شعبي، اشتكى من غياب 
والـــده ومصيـــره المجهـــول في الخـــارج في رحلة 
هجـــرة غير شـــرعية إلـــى إيطاليـــا،  وأســـامة الذي 
يفتقر الصحـــة، كان الطفالن وجهان لعملة واحدة 

في المعاناة”.
وفـــي القصـــة نشـــاهد أنه قـــد يكون األغنيـــاء غير 
قادرين على مواجهة المرض، وربما يكون الفقراء 
قادريـــن علـــى بيـــع الحيـــاة لمـــن يدفع. وهنـــا نرى 
مصيـــر الطفلين معلـــق في أيدي عائالتهـــم، الذين 
اتخـــذوا قـــرارات مصيريـــة مكانهم بقيمـــة الحياة 
وخطر الموت، وفي النهاية يكتشف الطفالن أنهما 

ضحيتان ويجدان نفسيهما وسط دائرة العجز.
الفيلـــم مســـتوحاة مـــن اللقطـــة الحزينـــة للطفـــل 
الســـوري البالـــغ من العمـــر عامين، الـــذي غرق عام 
2015 فـــي البحـــر األبيـــض المتوســـط بينمـــا كان 
يحاول هو وعائلته الوصول إلى أوروبا، سرعان ما 
انتشـــرت صورة كردي على نطاق واسع وأصبحت 
رمًزا ألزمة الالجئين األوســـع، وتضيف بن شعبان: 
‘المشـــهد فـــي الفيلم يعكس ذلـــك: ”أن تكون طفالً 

على هامش الحياة وليس لك رأي في مصيرك“.

شهادة تقدير للمخرجة تقوى محمد جواد مخرج فيلم “سالم” أحمد أكبر

تكريم الزميل البحار من لجنة المشاهدة الزميل الماجد يسلم كاظم مؤنس درع الماجد السينمائي

فيلم “سالم” يفوز بجائزة فريد رمضان لألفالم البحرينية
في ختام مهرجان البحرين السينمائي

المشهد يعكس معنى أن تكون طفال على هامش الحياة وليس لك رأي في مصيرك
قدمت فيلمها اإلنساني “قدحة” ضمن أفالم الشارقة السينمائي... شامة بن شعبان:
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طارق البحار
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منـــذ یوم الســـبت الماضي أصبحت حادثة ســـجن إیفین حدیـــث اإلیرانیین 
وإلی حّد ما العالم أیضًا، وحتی الیوم تتواصل أخبار ومعلومات جدیدة  عن 
مـــا حدث لیلة الســـبتـ  األحد في هذا الســـجن. آخر المعلومـــات الواردة  من 
داخل الســـجن تفید بأن عدد الشـــهداء من السجناء في تلك المعركة تجاوز 

أربعین شخصًا، ومصیر عشرات من السجناء ال یزال مجهوالً.
مســـاء یـــوم الســـبت الماضي وفور أن ســـمع أهالي طهران خبـــر إضرام النار 
في هذا الســـجن فإذا بعشرات اآلالف من المواطنین قد خرجوا باتجاه هذا 
السجن الواقع في شمال طهران العاصمة. الطرق السریعة ملئت بالسیارات 
لكیلومتـــرات، لكن النظام أغلق الطرق المؤدیة إلی الســـجن وأطلق الغازات 
المســـیلة  للدمـــوع علی عوائل الســـجناء والنـــاس الذین وصلـــوا إلی منطقة 
السجن. المهم أن الحادثة الكبرى لم تنته بعد، وتداعیاتها ال تزال متواصلة 
علـــی الصعيدین الداخلـــي والدولي. لكنني ال أرید التركیـــز هنا علی األخبار 

والمعلومـــات الجدیـــدة في هذا المجال.. أرید أن أشـــرح للقـــارئ أهمیة هذا 
الســـجن والســـبب الذي كان وراء خروج أهالي طهران إلی الشوارع والبقاء 

فیها طوال اللیل.
ســـجن إیفیـــن الذي یعرف بــــ “الرهیب” تم بنـــاؤه في نهایات الســـتینات من 
القرن الماضي في عهد الشـــاه، وبدأ الســـافاك نشـــاطه في هذا الســـجن منذ 
1971، هذا السجن شهد أحداثًا مؤلمة جدًا خالل األعوام األخیرة من حكم 
الشاه، حیث إن نسبة كبیرة من المعارضین أعضاء وأنصار حركة مجاهدي 
خلق وغیرهم من النشـــطاء السیاسیین تعّرضوا للتعذیب واالستجواب بید 
عناصـــر الســـافاك في هذا الســـجن. مؤسســـو منظمة مجاهـــدي خلق الثالثة 
كانوا في هذا السجن قبل إعدامهم، كما أن الكوادر القیادیة لحركة فدائيي 
خلـــق أیضـــًا تعّرضـــوا للتعذیـــب ومنهم مـــن لفظوا أنفاســـهم األخیـــرة تحت 

التعذیب. “إيالف”.

د. سنابرق زاهدي

سجن إیفین وموقعه التاریخي )1(

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

للتواصل: 17111483

شكرا سمو محافظ الجنوبیة
نقلت لســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفة محافـــظ الجنوبية، 
يوم األربعاء الماضي خالل المجلس االفتراضي األسبوعي، مشكلة 
اإلشـــارة الضوئيـــة تحـــت كوبـــري وزارة العمل، وهـــذا التقاطع الذي 
يتسبب في االختناقات المرورية بشكل دائم، وقال سموه إنه على 
علـــم بهـــذا الكوبري واالتصـــاالت جارية مع الجهـــات المعنية إليجاد 
الحلـــول، ومواطنـــون غيري نقلوا إلى ســـموه آراءهـــم ومقترحاتهم 
فـــي مختلف المجـــاالت األمنيـــة واالجتماعيـــة والخدميـــة، وكعادة 
ســـموه دائما اســـتمع إليهم باهتمام بالـــغ مؤكدا المتابعة والتنســـيق 
المســـتمر مـــع الجهات ذات العالقة، خصوصـــا أن مالحظات األهالي 
تحتـــل موقـــع الصدارة عند ســـموه وقد جنـــد فريقا مـــن المحافظة 

يعمل على مدار الساعة للتواصل مع األهالي.
إن ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة لـــم يدخـــر وســـعا فـــي العمل مـــن أجل 
خدمة المواطنين والســـهر على راحتهم، بكل أمانة وصدق، ويســـير 
علـــى سياســـة واضحة المعالم وفـــق مبادئ ثابتة تتمثـــل في تنفيذ 
التوجيهات السديدة لسيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، ومتابعة سيدي صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه الرامية إلـــى متابعة وتنفيذ وتحســـين 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن، وحمايـــة كل المكتســـبات 

والعمل على النماء واالزدهار.
حقيقـــة يبهرنا ســـموه حفظه هللا بمخـــزون الطاقة البشـــرية والثقة 
في فريق عمل المحافظة بقيادته والرؤية االســـتراتيجية الشـــاملة 
والقاعـــدة الصلبـــة للتنميـــة واالزدهـــار وتطويـــر المحافظـــة في كل 
المجاالت، وال يســـعنا الحديث عن اإلنجازات الكثيرة التي تحققت 
علـــى يـــد ســـموه فـــي مســـاحة زمنيـــة قصيـــرة، مشـــاريع وخدمات 
ومتابعـــات أوال بـــأول، وزيـــارات ميدانيـــة والتواصـــل مـــع النـــاس 
واالســـتماع إلى مالحظاتهـــم وتطلعاتهم وجها لوجه دون وســـيط، 
وهذه من ســـمات القيادة الحقة والمســـتقبل الواضح والعزائم التي 
ال تليـــن. فشـــكرا لســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل خليفـــة محافظ 

المحافظة الجنوبية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يعتبـــر أي إنجاز علمي تحققه أية دولة في معرض “جيتكس” الســـنوي في 
مركز دبي التجاري العالمي، بمثابة مكانة وتقدير وإنجاز كبير، وهاهي مملكة 
البحرين تثبت وجودها في معرض العام الجاري الذي خصص للتكنولوجيا 
واالتصـــاالت بفوز الـــذراع البحثي لمركـــز ناصر للتأهيـــل والتدريب المهني 
ممثالً بمركز ســـمو الشـــيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء االصطناعي 
بجائزة الشـــرق األوســـط للتحول الرقمي للذكاء االصطناعي في النســـخة 

الثانية واألربعين من المعرض.
إن هـــذا “األســـبوع العالمـــي في حقل التقنيـــة” الذي يـــزوره قرابة 100 ألف 
زائـــر بمشـــاركة قرابـــة 200 جهة ممثلـــة لقطاعات مختلفة من دول الشـــرق 
األوســـط وممثلين عن شـــركات كبرى من مختلف دول العالم، هو مناســـبة 
لرصـــد التقدم الذي تحققـــه الدول في حقل تكنولوجيـــا المعلومات وعلوم 
المســـتقبل، ويســـعدنا كبحرينييـــن أن نفخـــر ونعتـــز بمثـــل هـــذه اإلنجازات 
الحضاريـــة فـــي العهـــد الزاهر لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البالد المعظم، واهتمام صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا، كما نهنئ 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب، والكوادر العاملة في المركز علـــى الجهود المتميزة التي 

تؤكد قدرة أبناء البحرين على االبتكار في أهم مجاالت العصر.
وليـــأذن لـــي القارئ الكريـــم أن أعود به إلـــى مقال احتواه هـــذا العمود يوم 
الجمعة 9 ســـبتمبر 2022 تحت عنوان: “مركز الملك حمد لعلوم المستقبل”، 
طرحـــت فيـــه مقترًحـــا أو نـــواة فكـــرة إلنشـــاء “مركـــز الملـــك حمـــد لعلـــوم 
المستقبل”، ويمكن أن يضم تحت سقفه كل المبادرات المذكورة وتوظيف 
جهودهـــا فـــي علـــوم الحوســـبة والبيانـــات الضخمـــة وهندســـة البرمجيات 
واألمـــن اإللكتروني والـــذكاء االصطناعي من جهة، ومـــن جهة أخرى يمهد 
إلعـــداد الكـــوادر الوطنيـــة الشـــبابية المتخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا الطاقة 
والصناعة وقطاع المال واالســـتثمار، فأبنـــاء البحرين يمتلكون عقواًل نيرة 

تفخر بها هذه البالد الكريمة.
فـــي الواقع، نجد أن ما صرح به المدير التنفيذي لمركز ســـمو الشـــيخ ناصر 
للبحـــوث والتطويـــر فـــي الـــذكاء االصطناعـــي الدكتـــور عبـــدهللا بـــن ناصر 
النعيمـــي بمناســـبة هـــذا اإلنجـــاز باعتبـــاره مـــن اإلنجـــازات المتواصلة على 
المســـتويين المحلي والدولي فيما يتعلق بتمكين الشـــباب البحريني علمًيا 
ومهنًيا، وهو تتويج لســـعي المركز نحو ترســـيخ مكانة مملكة البحرين في 
مجـــال االبتكار والذكاء االصطناعي في المنطقة. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

عادل المرزوق

البحرین تتألق في “جیتكس 2022”

مستقبل النظام في إیران
يـــرى كثيـــرون أن االحتجاجات التي تشـــهدها طهران منذ أكثر من شـــهر والتي 
فجرتهـــا وفـــاة الشـــابة الكردية مهســـا أميني بعد ســـاعات من اعتقالهـــا على يد 
“شـــرطة األخـــالق” بســـبب طريقـــة ارتدائها الحجـــاب، قد تمهد لتغييـــر في قمة 
النظـــام فـــي إيـــران، وأن الحركـــة االحتجاجيـــة الراهنة تختلف عمـــا حدث عام 
2009، حيـــن انطلقـــت تظاهـــرات ضخمـــة فـــي عـــدة مـــدن إيرانية ضـــد “تزوير 
االنتخابات”، وعرفت باسم الحركة الخضراء، وتختلف كذلك عن تظاهرات عام 
2017 التـــي كانـــت بســـبب ترّدي األحـــوال االقتصادية، وارتفاع معـــّدل البطالة، 

وجذبت أعداًدا أكبر من تظاهرات 2009.
الفـــارق الجوهري هو أن التظاهرات الحالية يوًمـــا بعد يوم ورغم القمع والعنف 
الموجـــه ضدهـــا إال أنها تتســـع في دائرتهـــا وتجتذب إليها فئـــات مختلفة ومدنًا 
إيرانيـــة أكثـــر بجانـــب القاعدة األساســـية لها وهـــي الحركة الطالبيـــة وليس لها 
سقف محدد في مطالبها، لدرجة وصلت إلى تصاعد كتابة الشعارات المناهضة 

للمرشد خامنئي ومن بينها “الموت لخامنئي” في أنحاء مختلفة من البالد.
هناك اتفاق على أنه ورغم قوة االحتجاجات وما تشكله من تحد خطير للنظام 
اإليراني، لكنها بحاجة لمساعدة خارجية كي تحقق أهدافها في تخليص البالد 
من هذا النظام المتســـبب فيما يعانيه الشعب من أزمات ومشكالت ضخمة وما 

يعيشه من حالة اختناق في الحقوق والحريات.
ففـــي مقال مهـــم بصحيفة “التليغراف” فـــي 20 أكتوبر 2022م لمستشـــار األمن 
القومي األميركي السابق جون بولتون، نصح الغرب بضرورة دعم االحتجاجات، 
وقـــال “عـــدة ســـنوات من القمـــع، يقـــاوم اإليرانيـــون.. ولتحقيق النجـــاح، يجب 
علـــى الغـــرب دعم نضالهم”، واصفـــا الضغوط الداخلية التي يتعـــرض لها النظام 
“الديكتاتوري، العســـكري، الديني” في إيران، بأنها األقوى منذ الثورة اإلسالمية 
عـــام 1979، مؤكـــدا أنها ليســـت مجـــرد “معارضة” إيرانية جديـــدة، إنما هي قوة 
حقيقية مضادة للثورة اإليرانية، وتمثل تحديات آيديولوجية مباشرة لشرعية 

النظام.
يطالـــب بولتـــون الغـــرب بمزيد مـــن االهتمام بهـــذه االحتجاجـــات وتقديم دعم 
حقيقي لها الســـيما في مجال االتصاالت، وإنهاء حالة “الهوس” في العودة إلى 

االتفاق النووي اإليراني عام 2015 الذي يشغل جل اهتمام العواصم الغربية.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

الیوم العالمي للفقر
تعيـــش الكثيـــر مـــن المجتمعات في دائـــرة ُمزمنة مـــن الفقر، ولهـــذه الحالة آثار 
اقتصادية واجتماعية كبيرة، تؤثر على حياة الناس ومستقبل أسرهم، وفي كل 
عـــام تحتفل األمم المتحدة باليوم العالمـــي للفقر، وفي هذا العام 2022م تكون 
ن اإلنســـاني  االحتفاليـــة تحت شـــعار “الكرامـــة للجميع” فالكرامة جزء من الُمكوِّ
لإلنســـان، وبموجـــب ذلـــك البـــد أن يحظى اإلنســـان بحيـــاة عزيزة كريمـــة َينال 
فيها ما يســـتحق مـــن الحقوق االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية والمهنية 
والمعيشـــية وغيرها، وهو التزام على الدولة ومؤسســـاتها ليضمن لجميع الناس 

السالم االجتماعي واالزدهار االقتصادي.
تتحدث اإلحصائيات عن وجود )1.3( مليار شـــخص ال يزالون يعيشون في فقر 
متعـــدد األبعاد وبجميـــع فئاتهم الُعمريـــة، والرقم في تزايد ســـنوي، وذلك يعود 
إلـــى ارتفـــاع حجم التفاوت فـــي الفرص والمداخيل، ما يســـبب اتســـاع الفجوة 
بين األغنياء والفقراء، وهذه الفجوة ليســـت شيئا اعتياديا، فقد كشفت جائحة 
“كورونـــا” حجـــم حـــاالت الفقر ومدى اتســـاع فجواته وإخفاقات نظـــام الحماية 
االجتماعية في الكثير من الدول، وقد ســـاهمت الصراعات المدنية والعســـكرية 
وتغير المناخ وتراجع المياه النظيفة في زيادة حجم الفقر بجانب آثار الكوارث 

الطبيعية والتدهور البيئي المستمر.
وتحث األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية في كل عام على التضامن العالمي 
تجاه فقراء العالم، وتحمل المســـؤولية المشـــتركة للقضاء على الفقر ومكافحة 
جميع أشـــكال التمييز، في عالم مليء بالموارد االقتصادية والطبيعية والمالية 
حيث يتنعم القلة من ســـكان العالم بخيرات ونعيم هذه الموارد، وتحرم الكثرة 
منهـــا، وتؤكـــد منظمة “اليونســـكو” أن “محاربة الفقر على نحو ُمســـتدام تتطلب 
تعزيـــز قـــدرات األفـــراد مـــن خـــالل التعليم والِعلـــم ودعـــم االقتصـــاد اإلبداعي، 
باعتبارهـــا عوامل ُمولدة لفرص العمل ومعززة للشـــعور بالفخر والكرامة”، وهذا 
يتفق مع الهدف )1( للتنمية المستدامة لعام 2030م المعني “بالقضاء على الفقر 

بجميع أشكاله في كل مكان”.
يتطلـــب إنهاء حالة الفقر أو التقليل منـــه تهيئة فرصة العيش الكريم لكل امرأة 
ورجـــل، وحيـــن يتحقق ذلك ســـيتغير وجه البشـــرية، وهذا نهـــج يتطلب المزيد 
مـــن التعاضـــد والتمويل الدولي من الدول الغنيـــة والمنظمات الدولية من مالية 
واقتصاديـــة وصحيـــة وبيئيـــة وتربوية لمســـاعدة الـــدول الناميـــة الفقيرة على 
التصـــدي للتحديـــات اإلنمائيـــة، ويجـــب أن تعمـــل الـــدول والمنظمـــات الوطنية 
واإلقليميـــة والدوليـــة مًعـــا وبشـــكل أفضل وبمزيد مـــن التعاون والتنســـيق، وال 

يمكن ألية دولة أن تقوم بذلك بمفردها.

عبدعلي الغسرة



نهلة السني تحرز ذهبية للبحرين في البطولة العربية
فازت على الكويتية هيفاء الناصر

حققـــت العبـــة منتخـــب البحريـــن للســـيدات نهلـــة الســـني 
الميدالية الذهبية في مسابقة فردي السيدات للتسع كرات 
الميداليـــة الذهبيـــة بفوزهـــا علـــى الالعبة الكويتيـــة هيفاء 
الناصر بســـتة أشـــواط مقابل ثالثة ظهر أمـــس في البطولة 
العربية للبليارد والســـنوكر التي تستضيفها مملكة البحرين 
فـــي الفترة من -15 29 أكتوبر الجـــاري في ضيافة االتحاد 
البحرينـــي للبليارد والســـنوكر والدارتس فـــي مجمع النادي 

األهلي.
وشـــهد اللقاء النهائي سباًقا كبيًرا من السني والناصر أسفر 
فـــي النهايـــة عـــن وصـــول البحرينيـــة إلـــى منصـــة التتويج 
واللقـــب العربـــي بجـــدارة محافظة علـــى فـــارق مريح كان 
ســـًدا منيًعا ضد أي تقدم أو زحف من الكويتية الناصر نحو 
المقدمـــة التي حصنتها الســـني باألشـــواط الثالثـــة وزادتها 
أخـــرى حتـــى اعتلت القمـــة وأهـــدت المملكـــة أول ميدالية 

ذهبية في البطولة العربية.

وخســـرت العبـــة منتخبنـــا للســـيدات مي الدوســـري فرصة 
الفـــوز بالميداليـــة البرونزيـــة بخســـارتها أمـــام المصرية يار 

أشرف التي أحرزت الميدالية البرونزية.
ولم تترك الســـني الفرصة لمنافستها الكويتية بالتقدم أكثر، 

لتزين الســـني عنقهـــا بالميدالية الذهبية مجـــدًدا في إنجاز 
جميل سعت إليه السني منذ اإلعالن عن استضافة المملكة 

للبطولة العربية.
وقالت الســـني إن التعادل بثالثة أشـــواط لمثلها لم يشـــكل 
أيـــة ضغوطـــات عليها، مبينة أنها لم تشـــعر بمالحقة الناصر 
ولعبت بأريحية واعتمدت في األشواط المقبلة على تقليل 

األخطاء.
وأضافـــت: كان باســـتطاعتي إنهاء المباراة بســـتة أشـــواط 
مقابل شـــوط، لكن األخطاء البسيطة استغلتها الناصر التي 
تتمتـــع بمســـتوى كبيـــر، لكننـــي اســـتعددت للبطولة بشـــكل 
يتناســـب مـــع أهميتهـــا، إال أن اللعب أمـــام الجمهور أفقدني 
التركيـــز الرتفـــاع األصـــوات فـــي بعـــض األوقـــات، لكننـــي 
اســـتطعت العـــودة إلـــى مســـتواي الطبيعـــي؛ ألننـــي قـــررت 
االستمتاع باللعب بعد أن فقدت ذلك في األدوار التمهيدية، 

وأحببت المحافظة على الميدالية الذهبية في القاهرة.

 االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

نهلة السني خالل المباراة النهائية
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كوااللمبور - االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكـــد رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة 
دائـــرة  القـــاري بتوســـيع  اســـتمرارية االتحـــاد 
برامـــج التطوير المقدمة لالتحـــادات الوطنية 
األعضـــاء يما يراعي متطلبـــات مختلف أركان 
المنظومـــة الكروية وبما يســـهم في مســـاعدة 
االتحـــادات الوطنيـــة على الوصـــول إلى أعلى 
درجـــات االحترافية فـــي اإلدارة الكروية على 

الصعد الفنية واالدارية والمالية. 
جاء ذلك لدى لقاء الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل مـــع رئيـــس االتحـــاد األفغانـــي لكـــرة القدم 
محمد يوسف كارغار، ورئيس االتحاد النيبالي 
لكرة القـــدم بانكاج بيكرام نيمبانغ، وذلك بمقر 
الماليزيـــة  العاصمـــة  فـــي  اآلســـيوي  االتحـــاد 

كوااللمبور. 
وخـــالل لقائـــه برئيس االتحاد األفغاني، أشـــاد 
رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم بتأهل 
أفغانســـتان إلى نهائيات كأس آســـيا للناشئين 

تحـــت 17 عاًما، وحصولها علـــى المركز الثاني 
في بطولة آســـيا للشـــباب تحت 20 عاًما بكرة 

الصاالت.
وركز الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على 
ضـــرورة تحقيق مزيد من التطـــور لكرة القدم 
النســـائية فـــي أفغانســـتان، مؤكـــًدا أن االتحاد 

االتحـــاد  مســـاعدة  فـــي  سيســـاهم  اآلســـيوي 
األفغاني للعبة من أجل تنظيم مســـابقات لكرة 
القدم النســـائية، ضمن جهود دعم وتعزيز كرة 

القدم النسائية.
من جهته، أعـــرب كارغار عن تقديره وامتنانه 
إلى الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم علـــى جهوده 

بتوحيـــد أســـرة كرة القدم اآلســـيوية، مشـــدًدا 
على تصميم االتحاد األفغاني لكرة القدم على 
تجاوز جميع التحديات لضمان مواصلة تطور 

كرة القدم في البالد.
وخـــالل اللقاء مع رئيس االتحاد النيبالي لكرة 
القدم، هنأ الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 

الرئيـــس نيمبانـــغ، الـــذي انتخـــب أخيـــرا فـــي 
رئاســـة االتحاد المحلـــي، مؤكـــًدا أن فوزه في 
االنتخابات كان دليل ثقة أسرة كرة القدم في 
نيبال بقدراته وجدارته بقيادة مسيرة االتحاد 

نحو التميز والتطور. 
المشـــروعات  ســـلمان  الشـــيخ  واســـتعرض 
االتحـــاد  بتنفيذهـــا  يقـــوم  التـــي  المختلفـــة 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم فـــي الجوانـــب الفنيـــة 
والتحكيمية والتطوير، والتي تواصل إحداث 
تأثيـــر كبير على كرة القدم في نيبال، مشـــيًدا 
بالعشـــق الكبيـــر للعبـــة كـــرة القدم فـــي البالد، 
وقـــال: قمت بزيارة نيبال في مناســـبات عدة، 
وقد شهدت بنفســـي العشق الكبير لهذه اللعبة 

الجميلة في البالد.
مـــن جهتـــه، أعـــرب نيمبانـــغ عـــن امتنانـــه إلى 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على دعمه 
لتطويـــر كـــرة القدم في نيبـــال، وأكد ثقته في 
تعميق أواصر التعاون المستقبلي بين االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم واتحاد نيبال لكرة القدم.

... ويتسلم درع االتحاد النيبالي الشيخ سلمان بن إبراهيم يسلم علم االتحاد اآلسيوي لرئيس االتحاد األفغاني

خالل استقباله رئيسي االتحادين األفغاني والنيبالي

سلمان بن إبراهيم: توسيع دائرة برامج التطوير للنهوض بالمنظومة الكروية اآلسيوية

علـــى حظوظـــه  الكويتـــي  المنتخـــب  أبقـــى 
فـــي التأهـــل لنهائـــي منافســـات المجموعـــة 
اآلســـيوية الرابعـــة “B” لبطولـــة كأس ديفيـــز 
للتنـــس، والتـــي تقـــام فـــي ضيافـــة االتحـــاد 
البحرينـــي للتنـــس، وذلـــك بعـــد فـــوزه علـــى 
منتخبنـــا الوطنـــي بنتيجة 3/ 0 فـــي المباراة 
التـــي جمعتهما أمس ضمن إطـــار المجموعة 
الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  وخســـر  الثانيـــة. 
أشـــرف يوســـف مبـــاراة الفردي األولـــى أمام 
الشـــطي  علـــي  الكويتـــي  المنتخـــب  العـــب 
الفـــردي  مبـــاراة  وفـــي  و6/ 1،   3 /6 بنتيجـــة 
الثانيـــة تفوق الكويتي عيســـى قبـــازرد على 
العب منتخبنـــا فارس التوبلـــي بنتيجة 6/ 3 
و6/ 2، وفـــي مبـــاراة الزوجـــي حقـــق الثنائي 
الكويتـــي بـــدر العبدلله وعلي الشـــطي الفوز 
على ثنائي منتخبنا فارس التوبلي وعيســـى 

القطان بنتيجة 6/ 2 و6/ 1.

كأس ديفيس

طموح - اللجنة اإلعالمية:

دّك فريـــق أكاديميـــة طموح لكـــرة القدم 
تحـــت )17 ســـنة( شـــباك منافســـه فريـــق 
البســـيتين تحت )19 سنة( بنتيجة ثقيلة 
وتغّلب عليه بنتيجة ستة أهداف مقابل 
هـــدف واحد، وذلك في اللقاء الذي أقيم 
بينهما على ملعب نادي البســـيتين ضمن 
تحضيرات فريق طموح وتجاربه الودية 

مع األندية المحلية.
طمـــوح  أكاديميـــة  العبـــو  واســـتعرض 
مهاراتهم الفنيـــة العالية، وضربوا مرمى 
المنافـــس بسداســـية فـــي ثامـــن تجارب 

فريق األكاديمية التحضيرية مع األندية 
المحليـــة، دون أن يتعـــرض الفريـــق ألية 
خســـارة حتى اآلن، مؤكديـــن جاهزيتهم 
الفنية العالية، وأداءهم الجماعي الكبير.
ســـيواصل  التجربـــة  هـــذه  ختـــام  ومـــع 
الجهـــاز الفنـــي لفريـــق أكاديميـــة طموح 
لكـــرة القدم برنامجـــه التحضيري بإقامة 
العديـــد مـــن المباريات الوديـــة؛ من أجل 
تهيئـــة الالعبيـــن وجعلهـــم فـــي أجـــواء 
المباريـــات تأهبا لالســـتحقاقات القادمة 
والتـــي تتضمـــن الكثير من العمـــل الجاد 

والمنّظم.

مواصالً عروضه ونتائجه الكاسحة

“طموح” يدك شباك البسيتين بسداسية

فريق البسيتين تحت )19 سنة(

اليوم تنطلق أولى جوالت بطولة البحرين الوطنية للدريفت
بمواقف حلبة البحرين ومشاركة واسعة من المتسابقين

تنطلـــق اليـــوم الجمعـــة الموافق 21 من شـــهر 
أكتوبـــر الجاري أولى جـــوالت بطولة البحرين 
لجنـــة  تنظمهـــا  التـــي  للدريفـــت  الوطنيـــة 
لالتحـــاد  التابعـــة  والدريفـــت  األوتوكـــروس 
البحرينـــي للســـيارات وذلـــك بمواقـــف حلبـــة 
البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في 

الشرق األوسط.
للبطولـــة  الجولـــة األولـــى  مـــن  اليـــوم  ويبـــدأ 
العاشـــرة  الســـاعة  عنـــد  للدريفـــت  الوطنيـــة 
والفحـــص  التســـجيل  بإجـــراءات  صباحـــًا 

الفنـــي للســـيارات المشـــاركة، بعدهـــا اجتمـــاع 
المتســـابقين والتعـــرف علـــى المضمـــار مشـــيًا 
المنافســـات  تنطلـــق  أن  علـــى  األقـــدام  علـــى 
بحصـــص التأهيـــل عند الســـاعة 6:10 مســـاء 

تليها السباقات التنافسية.
االفتتاحيـــة  الجولـــة  تشـــهد  أن  ويتوقـــع 
مـــن الموســـم الجديـــد مشـــاركة واســـعة مـــن 
المتســـابقين بنـــاء علـــى الرغبـــة الكبيـــرة مـــن 
محبي وعشاق هذا النوع من رياضة السيارات 
والتي تشـــهد انتشـــار واسع بين الشـــباب إلى 
جانـــب النجاح الـــذي حققه الموســـم الماضي 

والمشاركة الكبيرة؛ لذا حرص اتحاد السيارات 
علـــى تنظيـــم موســـم خـــاص بها وجـــذب أكبر 
عدد من محبيها وممارســـيها، وقد أنهت لجنة 
األوتوكـــروس والدريفـــت كافة اســـتعداداتها 
النطـــالق الموســـم الجديـــد، وقد دعـــت لجنة 
األوتوكروس والدريفت المتســـابقين لاللتزام 
بكافـــة القوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا في 
عالـــم رياضة الســـيارات وااللتـــزام بالتواقيت 
التي وضعتهـــا لبرنامج الجولة األولى، وتؤكد 
اللجنـــة أنها تبذل قصارى جهدها الســـتحضار 
وتحقيق كافة عوامل النجاح للموسم الجديد 

الـــذي يضـــم 4 جـــوالت، حيـــث تـــم االجتمـــاع 
بعـــدد مـــن المتســـابقين مســـاء يـــوم اإلثنيـــن 
الماضـــي واســـتعرض معهـــم ممثلـــي اللجنـــة 
واســـتمعوا  والمســـتجدات  التطـــورات  كافـــة 
لمقترحاتهـــم؛ مـــن أجل تطوير هـــذه البطولة، 

متمنية لجميع المتسابقين التوفيق.
ويضـــم الموســـم الجديـــد 4 جـــوالت، تنطلـــق 
الجولـــة األولـــى الجمعـــة المقبـــل 21 أكتوبـــر 
الجـــاري، الجولـــة الثانية 30 ديســـمبر المقبل، 
والجولـــة   ،2023 ينايـــر   27 الثالثـــة  الجولـــة 

الرابعة والختامية 14 أبريل 2023.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

أوروبا تحت المجهر
* للتو كنت قد تحدثت عن أن اســتمرار المدرب 
بالفريــق  ســيردي  يوفنتــوس  بقيــادة  اليغــري 
للهاويــة حتــى لــو اكتمــل الفريــق بعــودة جميــع 
الالعبيــن المصابين، وها هو يوفنتوس يتعرض 
الفريــق  أمــام  بالخســارة  تاريخيــة  لفضيحــة 
اإلســرائيلي المغمور فــي دوري األبطال ليقترب 

من مغادرة الدور األول!!.
إدارة نــادي يوفنتــوس لــم تتخــذ قــرار اإلبقــاء 
علــى اليغــري ومنحــه وقتــا أكثــر لثقتــه بــه، بــل 
فــي حقيقــة األمــر أن االدارة ال تريــد أن تقيلــه 
حتــى ال تتحمــل تعويضــه بالمســتحقات المالية 
فــي عقــده المتبقــي عليه ســنتين ونصف الســنة 
والتــي تقــدر ب50 مليــون يــورو تقريبــا. وهــذا 
يؤكــد مدى ضعــف النظرة لهذه االدارة المفلســة 
فكريــا، فبقاء اليغري قرب يوفنتوس من توديع 
دوري األبطــال وحتمــا سيفشــل فــي الفوز بلقب 
الكالتشــيو، وبالتالــي سيخســر الفريــق مكافــآت 
هــذه االضرار بمبالغ تفــوق ال50 مليون المقلقة 

لإلدارة!!.
 

 *تفاءلــت جماهيــر نادي برشــلونة بقدرة فريقها 
هــذا الموســم علــى العــودة للواجهــة مــن جديــد 
محليــا وخارجيا بعد قيــام االدارة بإتمام العديد 
مــن التعاقــدات المميــزة، بيد أن حــال الفريق لم 
يتغير كثيرا وأصبح على بعد خطوة من مغادرة 
دوري األبطــال مــن المجموعــات للســنة الثانيــة 
على التوالي والسبب في ذلك يعود إلى المدرب 

تشافي!!. 
 فمــن الواضــح أن تشــافي تنقصــه الكثيــر مــن 
المجموعــة  هــذه  لقيــادة  التدريبيــة  الفنــون 
المتميــزة مــن الالعبيــن، كمــا أنــه في عــرف كرة 
القــدم ال يجــب إدخــال العاطفة فيهــا لكي تصل 
إلــى النجــاح، وهــذا مــا لــم يدركــه تشــافي الذي 
جامل صديقيه بيكيه وبوسكيتس على حساب 
العبين أفضل منهما بكثير وكلفه ذلك خيبة أمل 

كبيرة!!.
 

 * طوال متابعتنا لكرة القدم لم يمر على ذاكرتنا 
العبــا يضــع شــروطا ويأمــر وينهــي لكــي يقنــع 
النادي بالبقاء معه كما يفعل مبابي مع باريس!!.
 ال استطيع لوم مبابي كثيرا؛ ألنه يلعب في نادي 
يعتقد هو انه أكبر منه بكثير، ولو كان العبا في 

ناٍد عريق لما تجرأ بالتمادي هكذا!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



نادي الرفاع للتنس ينظم فعالية لمكافحة سرطان الثدي

أنابـــت وزيـــرة الصحـــة جليلـــه بنت 
السيد جواد حسن، الوكيل المساعد 
الهاجـــري  مريـــم  العامـــة  للصحـــة 
الفتتاح فعالية نادي التنس بالرفاع 
مســـاء أمس األربعاء والموافق 19 
بشـــهر  لالحتفـــال  وذلـــك  أكتوبـــر، 
التوعيـــة لمكافحـــه ســـرطان الثدي 
فـــي نســـختها الثانيـــة حرصـــا منـــه 

على المساهمة في نشر الوعي لدى 
الفتيـــات بضرورة الوقايـــة من هذا 
المـــرض الخطيـــر وبحضـــور رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للتنس الشـــيخ 

عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة. 
بـــدأ الحفـــل بكلمـــة أمـــل الجـــودر، 
رحبـــت بها بالحضور وأكدت أهميه 
اتبـــاع نمط حيـــاه صحـــي والفوائد 
من ممارسة رياضة التنس األرضي، 

ثـــم كلمـــة لســـارة الريفـــي تضمنـــت 
المبكـــر  بالفحـــص  القيـــام  أهميـــة 
للثـــدي بالماموجـــرام بـــدءا من عمر 
األربعين، ثم بـــدأت المباراة الودية 
جمعـــت بيـــن فتاتيـــن مـــن العبـــات 
نادي البحرين للتنس باإلضافة إلى 

مباراة لزوجي الفتيات.
مريـــم  نقلـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الهاجـــري تحيـــات الوزيـــرة وأثنـــت 

المجتمعيـــة  األنشـــطة  هـــذه  علـــى 
التـــي مـــن شـــأنها ترفـــع مـــن وعـــي 
المواطنيـــن والمقيمين في تحقيق 
رئيـــس  أشـــاد  كمـــا  أفضـــل  صحـــه 
االتحـــاد البحرينـــي للتنس الشـــيخ 
الخليفـــة  مبـــارك  بـــن  عبدالعزيـــز 
بتنظيـــم نادي الرفاع هـــذه الفعالية 
التي تتماشـــى مع الجهـــود العالمية 
لمكافحـــة مرض الســـرطان، ونشـــر 

التوعيـــة لـــدى الســـيدات بضـــرورة 
إجـــراء الفحوصات الدورية؛ للتأكد 

من سالمتهن.
كما أشاد بدور نادي الرفاع في نشر 
وتطويـــر لعبـــة التنـــس، متمنيا لهم 

المزيد من التوفيق والنجاح.
نـــادي  أعـــرب مديـــر  ومـــن جانبـــه، 
العلـــوي عـــن  إيـــاد  للتنـــس  الرفـــاع 
لوزيـــرة  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص 

الصحـــة جليلـــة بنـــت الســـيد جواد 
حســـن على قبـــول ســـعادتها رعاية 
الفعالية، مؤكدة بذلك حرصها على 
المشـــاركة في كافة الفعاليات التي 
تهتـــم بصحـــة المواطنين وتســـاهم 
فـــي نشـــر الوعي لديهـــم، متمنيا لها 
المزيـــد مـــن التوفيـــق والنجاح في 
مهمتهـــا كمســـؤول أول عـــن صحة 

الجميع في المملكة.

الرفاع فيوز - نادي الرفاع للتنس

تنفيـــذًا لتوجيهـــات النائـــب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، تنطلـــق اليـــوم فعالية كل 
النجـــوم “All Stars” ضمن مبادرة 
دوري خالد بن حمد لجيل الذهب 
من خالل منافسات الكرة الطائرة، 
العمريـــة  للفئـــات  المخصصـــة 
والتي تهدف الكتشـــاف المواهب 
وصقلهـــا وصنع منتخبـــات وطنية 
قوية قادرة على المنافسة وحصد 

اإلنجازات.
مـــن جهته، أكد مدير إدارة الرقابة 
العامـــة  الهيئـــة  فـــي  والتدقيـــق 
للرياضةمحمد شـــوقي سليس أن 
كافـــة التحضيرات إلقامـــة فعالية 
كل النجـــوم قـــد تم االنتهـــاء منها 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد البحرينـــي 

للكـــرة الطائرة، مثمنًا الجهود التي 
بذلهـــا المعنيـــون في االتحـــاد إلى 
جانـــب طواقـــم العمل فـــي الهيئة 
العامة للرياضة؛ استعدادًا لتطبيق 
الفكـــرة ألول مـــرة ضمـــن مبـــادرة 
دوري خالد بن حمد لجيل الذهب.

وأشـــار محمد شـــوقي ســـليس أن 
لالتحـــاد  التابعـــة  الفنيـــة  اللجنـــة 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة قامـــت 

باإلضافـــة  العبـــًا   24 باختيـــار 
نهايـــة  بعـــد  وإدارييـــن،  لمدربيـــن 
مســـابقة  مـــن  التمهيـــدي  الـــدور 
الـــدوري، وذلك عطفـــًا على تقييم 
والمســـتويات  لهـــم  الفنـــي  األداء 
تلـــك  فـــي  تقديمهـــا  تـــم  التـــي 
المرحلـــة، مبينـــًا بـــأن فعاليـــة كل 
النجـــوم تقـــام على مـــدى يومين، 
فـــي  الالعبـــون  خاللهـــا  ســـيدخل 
معسكر قصير تشـــمل على برامج 
متعـــددة مثل المحاضـــرات الفنية 
عـــالوة  واإلعالميـــة،  والذهنيـــة 
عـــن الفحوصـــات الطبية الشـــاملة 

ســـيخوض  حيـــن  فـــي  لالعبيـــن، 
اســـتعراضية  مبـــاراة  الالعبـــون 
جماهيريـــة فـــي اليـــوم الثانـــي – 
السبت - على أرضية صالة عيسى 
بن راشـــد في تمام الساعة الرابعة 
رســـمي  حضـــور  وســـط  مســـاًء، 

وجماهيري كبير.
وعبر ســـليس عن ثقتـــه في نجاح 
فعاليـــة كل النجـــوم فـــي تجربتها 
األولـــى، مؤكـــدًا أنه بجهـــود جميع 
األطـــراف واهتمامهـــم وإدراكهـــم 
ســـيتم  المبـــادرة،  هـــذه  ألهميـــة 
تحقيق أهداف ورؤى سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة وتطلعاته 
لصناعة جيل قوي ومناســـب على 

أسس صحيحة.
وتطبـــق فكـــرة كل النجـــوم للمـــرة 
األولـــى في المملكة على مســـتوى 
الفئـــات العمريـــة، حيث ستشـــمل 
األلعـــاب الجماعيـــة األربعـــة كـــرة 
اليـــد  وكـــرة  الســـلة  وكـــرة  القـــدم 
والكـــرة الطائـــرة، وتتمثـــل الفكرة 
فـــي تنظيـــم مبـــاراة تجمـــع أبـــرز 
ألفضـــل  باإلضافـــة  الالعبيـــن 
يتـــم  الـــذي  اثنيـــن،  مدربيـــن 
اختيارهم من قبـــل اللجان الفنية 
في كل اتحاد بعد نهاية القســـمين 
يدخـــل  أن  علـــى  والثانـــي،  األول 
الالعبـــون في أجـــواء خاص لهذه 
المباراة عبر إقامة معسكر داخلي 
قصيـــر فـــي أحـــد الفنـــادق؛ لمنـــح 
بيئـــة  معايشـــة  فرصـــة  الالعبيـــن 
االحتراف والبطوالت والمباريات 

المهمة واالعتياد عليها.

 المكتب اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

انطالق فعالية “All Stars” الطائرة ضمن دوري خالد بن حمد لجيل الذهب
الالعبون يدخلون معسكراً يتضمن العديد من المحاضرات

مباراة كل النجوم بوست

صدارة إماراتية ببطولة عبداهلل ناس واألنصاري يتألق بمسابقة الشباب
حضور يومي داعم للرئيس غازي ناس

تصدر اإلماراتي نايف عقاب الترتيب لعام لمسابقة 
الرجـــال ببطولة المغفور لـــه بإذن هللا تعالى الوجيه 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد نـــاس الثانيـــة للبولينـــج والتـــي 
ينظمها االتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز 
أرض المـــرح لغايـــة 22 أكتوبر الجـــاري بعدما حصد 
2225 نقطـــة، فيمـــا جـــاء أحمد الخاجة فـــي المركز 
الثانـــي 2224 نقطـــة، وتراجـــع أحمـــد فريـــد للمركز 

الثالث 2205 نقطة.
وجـــاء البريطاني مايلس كورنلـــي في المركز الرابع 
بالترتيب العام 2184 نقطة والكويتي حســـن قاسم 
خامســـا 2171 نقطـــة ومواطنه فهد راغب سادســـا 
2165 نقطة، ومنصور العوامي ســـابعا 2163 نقطة، 
واإلماراتـــي حســـين الســـويدي ثامنـــا 2155 نقطة، 
 2148 تاســـعا  الخليـــوي  عبدالرحمـــن  والســـعودي 
نقطـــة، ومواطنـــه عبـــدهللا الدليجان عاشـــرا 2147 
نقطة. وألول مرة تراجع الكويتي إياد العميري عن 
مركـــز الصـــدارة بمســـابقة المخضرمين فـــوق الـ 50 
ســـنة بعدما استطاع صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلطان آل ســـعود مـــن اعتـــالء المركز 

األول 2053 نقطة، فيمـــا جاء العميري ثانيا 2048، 
ومهدي أســـد ثالثا 2035 نقطة، ومحمد الشـــاووش 
رابعا 2017 نقطة والكويتي يعقوب الشطي خامسا 
2013 نقطـــة ويوســـف العلـــي سادســـا 2007 نقطة 
وياســـر أبوالريـــش ســـابعا 2005 نقـــاط، واألمريكي 
دانتي تيسدوم ثامنا 1955 نقطة والسعودي محمد 
النجراني تاســـعا 1947 نقطة وأيوب حســـن عاشرا 

1940 نقطة.

وضمن منافســـات فئة الشباب تمكن الالعب محمد 
األنصـــاري مـــن تصـــدر الترتيـــب بكل جـــدارة بعدما 
حصـــد 2127 نقطـــة، وجـــاء الســـعودي عبدالعزيـــز 
التميمي ثانيا 2119 نقطة، ومواطنه زياد الطويريب 
ثالثـــا 2115 نقطة، والعماني مصعـــب العدوي رابعا 
2112 نقطـــة، والســـعودي أحمد ابوالريش خامســـا 
التميمـــي سادســـا  نـــواف  2112 نقطـــة، ومواطنـــه 
2105 نقطة، والكويتي حســـن قاســـم ســـابعا 2104 

نقطة، والســـعودي محمد ياســـر ثامنـــا 2083 نقطة، 
والسعودي بندر اليابه تاسعا 2075 نقطة، ومواطنه 

عبدهللا ماجد عاشرا 2072 نقطة.
وفي إطار منافســـات مســـابقة الســـيدات احتفظت 
الالعبة نورة ســـلطان بمركز الصـــدارة 1873 نقطة، 
وناديـــة عقيل ثانية 1820 نقطـــة والفلبينية جازين 
بالتـــا ثالثـــة 1812 نقطـــة، واإلماراتيـــة ريـــم جمال 
رابعـــة 1787 نقطـــة، والســـعودية مريـــم الدوســـري 

خامســـة 1760 نقطـــة، وليلـــى الجناحـــي سادســـة 
1757 نقطـــة، والســـعودية مشـــاعل ســـابعة 1745 
نقطـــة، واألمريكيـــة لي كـــوري ثامنـــة 1736 نقطة، 
والســـعودية هديل تاسعة 1708 تاسعة، والفلبينية 

جهينك عاشرة 1708 نقاط.

متابعة دائمة من رئيس االتحاد

يحرص رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للبولينج غازي 
بـــن عبدهللا نـــاس على حضـــور منافســـات البطولة 
بصـــورة مســـتمرة ومتابعـــة المنافســـات عـــن قـــرب 
ولقاء الالعبين والالعبات وتبادل أطراف الحديث 
معهم ويلتقـــي الصغير والكبيـــر ويعمل على تذليل 
كافة الصعوبات في البطولة مع اللجان العاملة بكل 
تواضـــع، فهو ركيزة أساســـية في نجاح الحدث من 
خـــالل مســـاهمته الفاعلة فـــي تقديم كافة أشـــكال 
الدعـــم لهـــذه البطولـــة التـــي أصبحـــت واحـــدة من 
أنجح البطوالت سنويا ليس على مستوى البحرين، 
وإنمـــا الخليج العربي لتكتســـب المزيـــد من التطور 

والنجاح عاما بعد عام.
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قـــال نجم منتخبنـــا الوطنـــي ونادي النصـــر للكرة 
الطائـــرة محمـــد عمـــر إن النصـــر يتطلع للمنافســـة 
علـــى لقبي الـــدوري والـــكأس في الموســـم القادم 
2022 – 2023 بعدما حافظ على معظم عناصره.
وأضاف عمر لـ “البالد سبورت” أن النصر الذي كان 
منافســـا قويا الموســـم الفائت بوصوله إلى نهائي 
مســـابقتي الـــدوري والـــكأس يســـعى ألن ينافـــس 
بقـــوة فـــي ظل االســـتقرار الفنـــي بقيـــادة المدرب 

البرازيلي ســـيرجيو ووجود عناصـــر من أصحاب 
الخبرة والشباب.

وتابـــع “لقـــد حافـــظ فريقنا علـــى معظـــم عناصره 
بوجـــود صانع األلعاب حســـين الحايكي وحســـين 
عبدالكريـــم  ويونـــس  عيســـى  وأحمـــد  الجشـــي 
وجاســـم تركي وعلي ســـلطان والبقيـــة باإلضافة 
إلـــى المحتـــرف األمريكي “جيفـــري مينزيل” الذي 
تـــم اختيـــاره هذه المـــرة للعب في صفـــوف مركز 
)4( بـــدال مـــن مركـــز )2( الـــذي كان يشـــغله الالعب 

البلغاري كادانكوف”.

وعـــن مـــدى تأثـــر الفريـــق بانتقـــال النجم حســـن 
ضاحـــي إلى نادي النجمـــة أوضح عمر أن ضاحي 
يعتبـــر مـــن ركائـــز الفريـــق وهـــو صاحـــب خبـــرة 
وبالتأكيد ســـيكون لغيابه تأثير وأن الفريق دائما 
بحاجـــة للخبـــرة فـــي النهائيـــات تحديـــدا، متمنيا 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي مســـيرته القادمة مع 

النجمة.
وأشار بأنه ال يمكن الحكم حاليا على نظام دوري 
الدمـــج ولكنـــه أوضح بـــأن أندية الدرجـــة الثانية 
ستكون المستفيد األكبر من أندية الدرجة األولى.

عمر: طائرة النصر تتطلع للفوز باأللقاب

في الــمـــــوســــم الــمقبل

محمد عمر

حسن علي

السيد محمد شوقي سليس



business@albiladpress.com 16
الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 25 ربيع األول 1444 - العدد 5120

أقـــام ويســـتن ســـيتي ســـنتر البحريـــن حدثـــًا إعالميـــًا فـــي مســـاء 
األربعـــاء 19 أكتوبـــر 2022 لعـــرض منطقـــة “نســـمات أرينـــا”، أحدث 
مســـاحة مخصصـــة لديـــه ألكبر حدث كروي هـــذا العـــام. ابتداًء من 
الشـــهر المقبل، ستلبي “نســـمات أرينا” احتياجات عشاق كرة القدم، 
وســـتقدم عروضًا ترويجية رائعة لألطعمة والمشـــروبات للجماهير 
خـــالل مباريـــات كـــرة القـــدم العالميـــة، كما ســـتكون هناك جلســـات 
داخليـــة وخارجيـــة تقـــع بجانـــب بركة الســـباحة في فندق ويســـتن 

سيتي سنتر البحرين.

“ويستن سيتي سنتر البحرين” يطلق “نسمات أرينا”

قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت 1.5 مليار دينار

الصادرات وطنية المنشأ خالل الربع الثالث 2022
أصدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
األولـــي  تقريرهـــا  اإللكترونيـــة 
إلحصـــاءات التجـــارة الخارجيـــة عـــن 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2022، حيث 
عـــن  بيانـــات  علـــى  التقريـــر  يشـــتمل 
الواردات والصادرات )وطنية المنشـــأ( 
إلـــى  باإلضافـــة  التصديـــر،  وإعـــادة 
الميـــزان التجـــاري. وذكـــر التقريـــر أنه 
خـــالل الربـــع الثالث مـــن العـــام 2022، 
بلغت قيمة إجمالي الواردات الســـلعية 
نحو 1.471 مليـــار دينار مقابل 1.349 
مليـــار دينار لنفس الربع بالعام الســـابق 
بنســـبة ارتفـــاع 9 %، ويمثـــل مجموع 
واردات أهـــم 10 دول مـــا نســـبته 71 
% مـــن حجـــم إجمالـــي الـــواردات، أما 
الـــواردات من باقي الـــدول فهي تمثل 

نسبة 29 %.
الصيـــن  تحتـــل  التقريـــر،  وبحســـب 
المرتبـــة األولـــى فـــي حجم الـــواردات 
التـــي بلغـــت 213 مليـــون دينـــار، تليها 
البرازيل بقيمة 188 مليون دينار، بينما 
تأتي أســـتراليا في المرتبـــة الثالثة من 
حيـــث حجم الواردات التي بلغت 123 

مليون دينار.
ومركزاتهـــا  الحديـــد  خامـــات  وتعتبـــر 
اســـتيرادًا  الســـلع  أكثـــر  مكتلـــة  غيـــر 
)201 مليـــون دينـــار( ثم ثانيا أوكســـيد 
األلمنيـــوم )113 مليون دينـــار( ويليهما 
أجـــزاء لمحركات الطائرات )78 مليون 

دينار(. 
قيمـــة  ارتفعـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الصادرات وطنية المنشـــأ بنســـبة 6 % 
حيث بلغت 1.240 مليـــار دينار مقابل 
1.174 مليـــار دينـــار لنفـــس الربـــع مـــن 
العام السابق، ويمثل مجموع صادرات 
أهـــم 10 دول مـــا نســـبته 77 % مـــن 
إجمالـــي حجـــم الصـــادرات، بينما بقية 

الدول ال تتجاوز نسبتها 23 %.
واحتلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
حجـــم  حيـــث  مـــن  األولـــى  المرتبـــة 
الصـــادرات وطنية المنشـــأ البالغة 260 
مليون دينـــار وتليها الواليات المتحدة 
األميركيـــة بقيمـــة 171 مليـــون دينـــار، 
بينمـــا تأتي اإلمـــارات العربية المتحدة 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة من حيـــث حجم 

الصادرات البالغة 139 مليون دينار.

وطنيـــة  الصـــادرات  صعيـــد  وعلـــى 
المنشـــأ حسب السلع، كانت خالئط من 
األلمنيـــوم الخـــام أكثـــر الســـلع تصديرًا 
خـــالل الربـــع الثالث مـــن العـــام 2022، 
دينـــار،  مليـــون   455 قيمتهـــا  وبلغـــت 
وتأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة خامـــات 
الحديـــد ومركزاتها مكتلـــة التي بلغت 
قيمتهـــا 231 مليون دينـــار وتليهما في 
المرتبة الثالثة أســـالك من ألمنيوم غير 
مليـــون  مخلـــوط وبلغـــت قيمتهـــا 53 

دينار.
أما فيما يخص إعـــادة التصدير، فقد 
ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنســـبة 
1 % حيـــث بلغـــت 177 مليـــون دينار 
مقابل 175 مليـــون دينار لنفس الربع 

من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 
10 دول ما تتجاوز نســـبته 80 % من 
إجمالـــي حجـــم إعـــادة التصديـــر، أما 
بقيـــة الدول فنصيبها 20 % فقط من 

حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية في 
المرتبة األولى من حيث حجم إعادة 
التصدير الذي بلغت قيمته 38 مليون 
دينار، تليها اإلمارات العربية المتحدة 
بقيمة 37 مليون دينار، ومن ثم تأتي 
المملكـــة المتحدة فـــي المرتبة الثالثة 
التي بلغـــت قيمة إعادة تصديرها 14 

مليون دينار.
وتعتبـــر أجـــزاء لمحـــركات الطائرات 
أكثر الســـلع من حيث إعادة التصدير، 

دينـــار،  مليـــون   31 قيمتهـــا  وبلغـــت 
تليهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة تركيبات 
ولـــوازم وأصنـــاف مماثلـــة تســـتعمل 
للمركبات مـــن معادن وتصـــل قيمتها 
إلـــى 10 ماليين دينار، لقاحات للطب 
البشـــري المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
إعـــادة التصدير، التي بلغت قيمتها 9 

ماليين دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق 
بيـــن الصـــادرات والـــواردات، فقد بلغ 
54 مليـــون دينار مســـجال ارتفاعا في 
قيمة العجز في الربع الثالث من العام 
2022 عمـــا عليـــه في نفـــس الربع من 
العـــام الســـابق 1 مليون دينار بنســـبة 

.% 8739

“زين البحرين” و”إريكسون” تطلقان البيئة التجريبية لتقنية الجيل الخامس الحديثة
زيادة سرعات تحميل وتصفح اإلنترنت وتحسين الرياضات اإللكترونية

وإريكســـون  البحريـــن  زيـــن  أطلقـــت 
بيئـــة تجريبيـــة لتقنيـــة الجيـــل الخامس 
الحديثـــة 5G mmWave بنجـــاح تحـــت 
إدارة هئيـــة تنظيـــم االتصـــاالت، حيـــث 
علـــى  الحديثـــة  التقنيـــة  هـــذه  ســـتعمل 
تحســـين شـــبكة زين البحريـــن من خالل 
تزويدهـــا بســـرعات أعلـــى وزمـــن انتقال 
منخفـــض مما سيســـهل عمليات التصفح 
فـــي اإلنترنـــت لجميع العمـــالء خصوصا 
فـــي االســـتخدامات الحديثـــة لإلنترنـــت 
والتـــي تتطلب اتصال عالي الجودة مثل 

الرياضات اإللكترونية.
 5G تقوم تقنية الجيل الخامس الحديثة
mmWave بتحســـين خدمـــات الموبايل 

برودباند والبرودباند المنزلي للعمالء من 
خالل زيادة ســـرعات التحميل والتنزيل. 
باإلضافة إلى ذلك، ســـتمكن هذه التقنية 
فـــي  البحريـــن  زيـــن  شـــبكة  اســـتخدام 
االســـتخدامات التي تتطلب زمن انتقال 
منخفـــض، حيث تمنح هذه التجربة زين 
البحريـــن وســـيلة فعالـــة لتوســـيع نطـــاق 
تطبيـــق شـــبكتها بزمن انتقـــال منخفض 
لإلنترنـــت وتقديـــم شـــبكة جيـــل خامس 

)5G( متقدمة للعمالء والشركات.
تعليقًا على تجربة تقنية الجيل الخامس 
)5G( الناجحـــة، قال علي عيســـى اليهام، 
المديـــر التنفيـــذي للتكنولوجيـــا في زين 
البحرين: “يسعدنا جدًا كون زين البحرين 

األولى في المملكـــة لتقديم تقنية الجيل 
ســـتعمل  المتقدمـــة.   )5G( الخامـــس 
 5G mmWave التجربـــة الناجحة لتقنية

مع إريكســـون على زيادة ســـعة شـــبكتنا، 
مما ســـيمنح عمالئنـــا خدمات ذات نطاق 
عالـــي الســـرعة. فإن نجاح هـــذه التجربة 
يدفع زيـــن البحرين نحو التزامها بتوفير 
 )5G( الخامـــس  للجيـــل  تجربـــة  أفضـــل 

لعمالئها”.
وأضـــاف اليهام قائالً: “كمـــا أعلننا مؤخرًا 
إنترنـــت  تقنيـــات  أحـــدث  إطـــالق  عـــن 
األشـــياء )NB-IoT(  لتكون زين البحرين 
أول شـــركة اتصـــاالت فـــي المملكة تقوم 
بتطبيـــق هذه التقنيـــة؛ بهدف التقدم في 
أفضـــل  فـــي  لالســـتثمار  إســـتراتيجيتها 
التقنيات؛ لتعزيز شـــبكة الجيل الخامس 

.”)5G(

لجنة بازل لإلشراف على البنوك
سياســـة “اعرف عميلك” في البنوك لمكافحة غســـل األموال، أظهرت إيجابيات 
كثيـــرة للقطـــاع المصرفي من جهة والبنية االقتصادية من الجهة األخرى، إال أن 
بعض البنوك لم تتمكن من تنفيذ هذه السياســـة بالصورة المطلوبة، وهذا قطعا 
ســـيترك فراغا وســـط القطاع المصرفـــي. ولهذا رأت “لجنة بازل لإلشـــراف على 
البنـــوك” التدخل من أجل ســـد هـــذه الفجوة حتى يتمكن القطـــاع المصرفي من 

الوقوف في وجه جريمة غسل األموال. 
وتحقيقا لهذا، قامت “لجنة بازل لإلشـــراف على البنوك” بإصدار مؤشـــرات عدة 
يجـــب على البنـــوك اتباعها حتى يتم التقيـــد بالتنفيذ الكامل والفاعل لسياســـة 
“اعـــرف عميلـــك” في كل البنـــوك قاطبة، ومن أهم مؤشـــرات لجنة بازل ضرورة 
قيـــام البنـــوك بوضـــع سياســـة تبيـــن موافقـــة العميل علـــى اإلجـــراءات الخاصة 
بسياســـة “اعرف عميلك” تجاه جريمة غســـل األموال، وإلزام العميل بتقديم كل 
المعلومـــات الخاصة بـــه وبطريقة تقود البنوك إلى التعـــرف عليه بصورة كاملة، 
وقيـــام البنوك بإعـــداد طريقة معينة يتم اتباعها طيلة الوقـــت لمراقبة ومتابعة 
الحسابات ذات المخاطر العالية، وضرورة اتباع سياسة واضحة في البنوك يتم 
تطبيقهـــا لمقابلـــة إدارة المخاطر المتعلقة بالحســـابات المصرفيـــة وارتباط هذه 

السياسات بمكافحة غسل األموال.
وقامـــت معظـــم البنـــوك باالعتـــراف بأهمية المؤشـــرات الصادرة مـــن لجنة بازل 
وتـــم اعتمادهـــا كمعيـــار أساســـي “بنـــش مارك” يجـــب اتباعـــه لتفعيـــل مكافحة 
غســـل األمـــوال عبر البنوك. وأشـــارت لجنة بازل، إلـــى أن المحك في تنفيذ هذه 
المؤشـــرات التوجيهيـــة يتمثـــل في ضـــرورة قيام البنـــوك بوضع لوائـــح داخلية 
يتـــم اتباعهـــا بصورة واحـــدة و “متكاملة” في الفروع التابعـــة للبنك وكذلك في 
الشـــركات المملوكة والمرتبطة. ومن اتباع هذا المنهج يتم اســـتحداث سياســـة 
موحـــدة إلدارة المخاطـــر الخاصـــة بالتعامـــل مـــع العمـــالء وإدارة معامالتهـــم 
المصرفيـــة من أجل مكافحة جريمة غســـل األموال، ومـــن هذا المنهج “الموحد” 
تبـــرز ضرورة اتخاذ الوســـائل المصرفية لمعالجة اإلجـــراءات القانونية التي قد 

تعوق المكافحة. 
ويبـــدو واضحـــا، أن “لجنة بـــازل” تنادي بهـــذه اإلجراءات الموحدة فـــي البنوك، 
نظـــرا ألن جريمـــة غســـل األموال جريمة عابـــرة للحدود وتتجـــول بحرية وبكل 

سرعة وبدون الحاجة لتأشيرة مرور أو دخول.
هنـــاك بالطبـــع بعض العوائـــق التي تقف حائال فـــي تطبيق السياســـة “الموحدة” 
إلدارة المخاطر الخاصة بمكافحة جريمة غسل األموال، ومن أهم هذه العوائق 
وجـــود بعـــض القوانين المحلية التي تنص على “ســـرية المعلومـــات المصرفية” 
والمناداة بعدم كشف المعلومات المصرفية لخصوصيتها. واعترافا منها بأهمية 
إزالة العقبات، قامت “لجنة بازل” بمطالبة الدول بإعادة النظر في قوانين “سرية 
المعلومات المصرفية” وبطريقة تحفظ الحقوق القانونية وال تسمح للمجرمين 

باستخدام ستار “السرية المصرفية” كمنطلق ألعمالهم. 
واســـتجابة لهـــذه المطالبة قامت دول عـــدة بتعديل قوانينهـــا لتحقيق الموازنة 
المتكافئة بين حقوق العمالء وفي نفس الوقت قفل الباب تماما أمام من يريد 
االنتفـــاع مـــن الســـرية. وتوجيهات “لجنـــة بازل” تعتبـــر مكملـــة للتوصيات التي 
أصدرتهـــا )فاتـــف( في 1989 لمحاربة غســـل األمـــوال، وما تبعها فـــي 2001 من 
توصيـــات إضافيـــة مكملة خاصـــة بمحاربة تمويـــل اإلرهاب، وهذه النشـــاطات 
المكثفـــة تصب فـــي بوتقة واحدة هدفهـــا األول توحيد الجهود للوقوف ســـويا 

وبقلب واحد ضد جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
وعلـــى البنـــوك المركزية وانســـجاما مـــع توجيهـــات “لجنة بازل”، االســـتمرار في 
توجهاتهـــا الحثيثة ومواصلة وضع كل الضوابـــط التي تؤهلها لتوجيه ومراقبة 
مـــا تقـــوم بـــه البنـــوك وبصفة دائمـــة ومتكاملـــة وروتينيـــة حتى يتـــم قفل هذه 
المنافـــذ فـــي وجه اإلجـــرام. وال بد من قفل أبـــواب القطـــاع المصرفي في وجه 
هـــذه الجريمة، حتى تعود للصناعة المصرفية رونقهـــا وريادتها في قيادة زمام 

الحركة التجارية واالقتصادية وخدمة المجتمع على أفضل وجه. 
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د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

1.2
مليار دينار

54 مليون دينار قيمة الميزان التجاري في الربع الثالث 2022

ـــة ـــا بالمملك ـــات التكنولوجي ـــدث تقني ـــي أح ـــتثمار ف ـــة باالس ـــركة ملتزم الش

علي اليهام

“الخليجية للصيانة واالعتمادية” تشيد بدور جامعة البحرين بالمجالين البحثي والعلمي
كّرمت مديرة التعليم اإللكتروني الشيخة َفي آل خليفة

أكـــد رئيـــس الجمعية الخليجيـــة للصيانة 
واالعتمادية، المهندس ســـعد بن إبراهيم 
بن سعد آل طهيفان الشمراني، الدور الذي 
تضطلع به جامعة البحرين في المجالين 
البحثي والعلمي، ورفد البحرين بالكوادر 
الشابة والمؤهلة من خريجيها مما جعلها 
مفخـــرة لمؤسســـات التعليـــم العالـــي في 
البـــالد، بمـــا تضّمـــه مـــن كليـــات وبرامـــج 
دراســـية متقدمة تواكب آخـــر التطورات 
والمســـتجدات العلميـــة والبحثيـــة، األمر 
الذي يحفز جميع المؤسسات والجمعيات 
الجمعيـــة  طليعتهـــا  وفـــي   - المهنيـــة 
الخليجية للصيانة واالعتمادية - للسعي 
لالرتقـــاء بأعضائها وبرامجها وأنشـــطتها 
عبر إيجاد شـــراكات فاعلة مع الجامعات 
والمؤسســـات التعليمية، لتمكينها من أن 

تكون شـــريكًا فاعالً وأساســـيًا في نهضة 
القطـــاع الصناعي في جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي.
جاء ذلك بمناسبة استقبال رئيسة جامعة 

البحريـــن، الدكتورة جواهر بنت شـــاهين 
المضحكي،  الشماسي  والمهندس جاسم 
يوســـف أحمد المدير التنفيـــذي للجمعية 
الخليجية بحضور عميدة كلية الهندســـة 

الشـــيخة  الدكتـــورة  البحريـــن  بجامعـــة 
هيفـــاء بنـــت إبراهيم آل خليفـــة ومديرة 
التعليـــم اإللكتروني بالجامعـــة الدكتورة 

الشيخة َفي بنت عبدهللا آل خليفة.
الجمعيـــة  كّرمـــت  اللقـــاء  هـــذا  وخـــالل 
الخليجية للصيانة واالعتمادية الدكتورة 
َفـــي آل خليفة، وتســـليمها درعـــًا تذكاريًا 
نظيـــر مشـــاركاتها الفاعلـــة والمتميزة في 

إنجاح فعاليات الجمعية.
الجامعـــة  رئيســـة  أبـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
فخرهـــا واعتزازهـــا بالكـــوادر العاملة في 
جامعـــة البحريـــن، والتي ُتمّثـــل الجامعة 
خيـــر تمثيـــل فـــي الفعاليـــات والمحافـــل 
المختلفـــة، إضافـــة إلى الـــدور المجتمعي 

الذي تضطلع به.



تصوير: حسن أبو الحسن

ــع” ــ ــواق ــ ال إلـــــى  الـــحـــلـــم  “مـــــن  فـــكـــرة  حـــــول   ”2023 “حـــديـــقـــتـــي  ــوج  ــالـ ــتـ كـ يـــتـــمـــحـــور 

ــة ــي ــعــال ــة والـــــجـــــودة ال ــانـ ــتـ ــمـ ــم والـ ــي ــم ــص ــت تــتــمــّيــز الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــجـــديـــدة بـــجـــمـــال ال

ــبـــات الـــعـــمـــاء ــّلـ ــتـــطـ ــرة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع جـــمـــيـــع مـ ــبـ ــخـ ــالـ ــق الـــتـــصـــمـــيـــم يــتــمــيــز بـ ــ ــري ــ ف

“دانــوب هــوم”، إحــدى العالمــات التجاريــة الرائــدة في مجــال األثــاث المنزلــي والمفروشــات المنزلية في مملكــة البحرين 
ومنطقة الشرق األوسط، أطلقت أحدث كتالوج خاص بالحدائق، وذلك في صالة العرض التابعة لها في سلماباد، بتاريخ 
19 أكتوبــر 2022، للكشــف عــن النســخة اإللكترونيــة من هــذا الكتالوج الذي حمل عنــوان “حديقتــي 2023”، وذلك بحضور 

مجموعة من اإلعالم والمسؤولين اإلداريين من “دانوب هوم”.

فـــي تعليقـــه علـــى هـــذا الحـــدث الـــذي 
باالطـــاع  المهتّميـــن  جميـــع  يترّقبـــه 
علـــى آخر ما يشـــهده عالم المفروشـــات 
واألثاث والديكور، قال  عادل ســـاجان، 
المديـــر اإلداري لـ “مجموعـــة الدانوب”: 
يتمحور موضـــوع الكتالوج اإللكتروني 
“حديقتي 2023” من “دانوب هوم” لهذا 
العام حول فكرة “من الحلم إلى الواقع”، 
حيـــث يعـــرض هـــذا الكتالـــوج الشـــامل 
بتصميمهـــا  تتمّيـــز  التـــي  القطـــع  أروع 
المذهـــل وجودتهـــا العاليـــة، والمناســـبة 
مـــن  الخارجيـــة،  المســـاحات  لمختلـــف 
شرفة شـــقة صغيرة في وسط المدينة، 
إلـــى فناء خلفي في فيـــا داخل مجّمع 
ســـكني راٍق، إلـــى الحدائـــق المتراميـــة 
التصاميـــم  إلـــى  باإلضافـــة  األطـــراف، 
المتنّوعة األشـــكال واأللوان، بما يضمن 

حصـــول الجميـــع على مـــا يرغبون فيه، 
لتحويل حديقة أحامهم إلى واقع”.

تشـــمل المجموعة الجديـــدة والمتميزة 
مـــن قطع الديكـــور والمنتجات الخاصة 
علـــى  هـــوم”  “دانـــوب  مـــن  بالحدائـــق 
مجموعٍة واســـعة من المظات العادية، 
وأخـــرى بنمـــط “الجازيبـــو”، إلـــى جانب 
“البرجوال” واألرائك ومجموعات أدوات 
اإلنـــارة  وأدوات  واألراجيـــح  المائـــدة 
المبتكـــرة  واألكسســـوارات  الخارجيـــة 
للحدائـــق. وكمـــا هـــو الحال فـــي جميع 
منتجـــات “دانـــوب هـــوم”، تتمّيـــز هـــذه 
المجموعـــة الجديـــدة بجمـــال التصميم 
والمتانة والجـــودة العالية التي تجعلها 
قـــادرًة على تحّمـــل التقّلبـــات المناخية 
خـــال الجلســـات فـــي الهـــواء الطلـــق. 
خدمـــة  أيًضـــا  هـــوم”  “دانـــوب  وتقـــّدم 

التصميـــم والتطوير لعمائهـــا الراغبين 
ديكـــورات  بحلـــول  االســـتمتاع  فـــي 
داخليـــة وخارجيـــة مصّممـــة خصيصـــًا 

لمنازلهم.

حبيب: تحويل األحالم إلى واقع
وفـــي هـــذا الســـياق، عّلق ســـيد حبيب، 
Dan�  المديـــر العام للموقـــع اإللكتروني
ube Home.com قائـــاً: “عند رغبتهم 
حديقتهـــم  أو  منزلهـــم  تصميـــم  فـــي 
الخاصـــة، غالًبـــا ما يســـتلهم األفراد من 
الصور التي يشاهدونها في المجات أو 
علـــى المواقع اإللكترونيـــة المتخصصة 
بالديكور والتصاميم المنزلية. وانطاًقا 
مـــن قناعتنا بأّن المنزل هو المكان الذي 
واألمـــان  بالراحـــة  المـــرء  فيـــه  يشـــعر 
والســـعادة، وألّن لـــكل شـــخص فكرتـــه 

الفريـــدة والخاصـــة عن منـــزل أحامه، 
قّررنـــا- مـــن خـــال كتالـــوج “حديقتـــي 
2023” مـــن “دانوب هوم”- تحقيق هذه 
األحام، وتحويلها إلى واقع، وذلك من 
خال منتجاتنا الجديدة التي أطلقناها 
بعـــد دراســـٍة معّمقـــة لـــكل مـــا يحتـــاج 
إليـــه عماؤنـــا ويتطّلعون إلـــى اقتنائه، 
ويواكب االتجاهات الحديثة السائدة”.

وأضـــاف: “بالنســـبة إلى عمائنـــا الذين 
يمتلكـــون رؤيـــًة فريـــدة، خصصنـــا لهم 
متخصًصـــا  وتطويـــر  تصميـــم  فريـــق 
وحاضـــًرا إلنشـــاء تجهيـــزات خارجيـــة 
رغباتهـــم،  لتلّبـــي  بالكامـــل  مخصصـــة 
ســـواء أكانت منطقة مظّللة بـ “جازيبو” 
ضخمـــة، أم مســـاحة خارجية واســـعة، 
أو منطقـــة خارجيـــة مجهـــزة للمشـــاوي 

ومصممة لتوفير األجواء الترفيهية. 
 Translation is too long to be

saved
ينفـــرد فريـــق التصميـــم والتطويـــر في 
“دانـــوب هـــوم” بالخبـــرة والقـــدرة على 
التعامـــل مع جميـــع متطّلبـــات العماء، 

بـــدًءا من حشـــوات الوســـائد والنســـيج 
الـــذي يختارونـــه، وصـــوالً إلـــى تجهيـــز 
شكل ومساحة “الجازيبو” والمواد التي 

يفّضلونها.

ارتفاٌع في الطلب على األثاث 
“شـــوبوجيت  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
ماهاالنوبيـــس”، المديـــر العـــام “لدانـــوب 
هـــوم”: “ ارتفـــاع أعـــداد العمـــاء الذيـــن 
ينتقلـــون مـــن مســـتأجرين إلـــى مالكيـــن 
للبيـــوت، ومـــن مالكي شـــقق إلـــى مالكي 
فلـــل، واكبـــه ارتفـــاٌع فـــي الطلـــب علـــى 
األثـــاث الخارجـــي العالي الجـــودة، وفي 
هـــذا اإلطار تبـــرز “دانوب هـــوم” العامة 
لألثـــاث  موثوقيـــة  األكثـــر  التجاريـــة 
الخارجـــي فـــي المنطقـــة، وخصوًصا مع 
تخصيـــص  وخيـــار  منتجاتهـــا،  أحـــدث 

وتنفيذ كل ما يرغب فيه عماؤها”.
تمتلـــك العامـــة التجارية حالًيـــا منطقة 
عرض داخل اللولو مول يعرض منتجات 
الحدائق المتميزة كمقدمة الفتتاح صالة 
العـــرض الجديـــدة. ســـيوفر هـــذا فرصة 

تسوق أخرى للعماء في المنطقة.
يتمّيـــز الكتالـــوج اإللكترونـــي “حديقتـــي 
جميـــع  علـــى  تصفحـــه  بســـهولة   ”2023
أّن  كمـــا   ،iOS و   Android أجهـــزة 
المجموعـــة الجديـــدة مـــن قطـــع األثـــاث 
والديكـــور الخارجية متوّفـــرة لدى صالة 
عـــرض “دانوب هوم” في دولـــة البحرين 
www.dan�  وعبـــر الموقـــع اإللكترونـــي:

.ubehome.com
 QR الســـريعة  االســـتجابة  رمـــز  امســـح 
اإللكترونـــي  الكتالـــوج  لعـــرض  أدنـــاه 

“حديقتي2023” من “دانوب هوم”.

“دانوب هوم” تطلق كتالوجها اإللكتروني الجديد “حديقتي 2023”
business@albiladpress.comإحدى العالمات التجارية الرائدة بمجال األثاث والمفروشات المنزلية
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أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

الكنعد
د.ب2.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب3.5

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

الصايف
د.ب2.5

السبريم
د.ب2.8

الشعري
د.ب3.5

الهامور
د.ب6

اجلنم
د.ب3

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.7

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.5

بيض تركي
بالشدةد.ب1.4

بيض سعودي
بالشدةد.ب2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

شـــهدت أســـعار الذهـــب أمـــس انخفاًضـــا 
مـــع  بالتزامـــن  البحريـــن  فـــي  ملحوًظـــا 
هبوط مكاســـب المعدن األصفر باألسواق 
العالمية، حيث وصل ســـعر جـــرام الذهب 
فـــي البحرين عيار 21 إلى 17.4 دينار بعد 
أن كان ســـعره منذ فتـــرة غير بعيدة 18.2 
دينـــار للجـــرام، وأرجـــع مراقبـــون وتجـــار 
ذهـــب هـــذا االنخفـــاض إلـــى عوامـــل عدة 
منها إعالن االحتياطي الفيدرالي عن رفع 

سعر الفائدة األخير.
وفي هذا السياق، قال صاحب مجوهرات 
“تشـــهد  التحـــو  الرمضـــان، جـــالل  حســـن 
بالفعـــل أســـواق الذهـــب انخفاضـــا كبيـــرا 
فـــي األســـعار واألســـباب الظاهريـــة هـــي 
الحـــرب األوكرانية الروســـية ولكـــن هناك 
أســـباب حقيقية وهي االرتفاع في معدل 
التضخم في العالم كله، ما دعا الحكومات 
لبيع مخزون المعدن األصفر لتغطية كلفة 
التضخـــم ومواجهته، ما جعـــل المعروض 
مرتفعـــا فـــي األســـواق”. وبيـــن التحـــو أن 

االرتفـــاع ونقص المعـــروض دفع إلى ضخ 
كميات من الذهب في األســـواق لتصحيح 
المعادلـــة وهـــذا أدى إلـــى االنخفاض الذي 

نشهده اليوم.
وعـــن مســـتقبل األســـعار، يـــرى التحـــو أن 
أســـعار الذهـــب فـــي البحريـــن والعالـــم ال 
يمكـــن الحكـــم علـــى مســـتقبلها فـــي ظـــل 
األوكرانيـــة،  الروســـية  الحـــرب  اســـتمرار 
وكذلـــك اســـتمرار موجـــات التضخـــم في 

العالـــم، والذي طـــال جميع الـــدول، ونظًرا 
لكـــون المعـــدن النفيـــس أحد أهم وســـائل 
التوازن في األســـواق فإن ســـعره ســـيظل 

متماسكا لحين هدوء األسواق”.
وإشار التحو إلى أن دول الخليج في وضع 
آمـــن، ألنها طرف مســـتفيد بســـبب ارتفاع 

أســـعار النفـــط، وهـــي بمنأى عـــن التقلبات 
التـــي تحدث في األســـواق العالمية، لذلك 
ينعكس هذا على انخفاض أسعار المعادن 
والعمـــالت في الـــدول األخرى. وعن القوة 
الشـــرائية، بيـــن التحـــو أن اإلقبال ضعيف 
بســـبب كلفة المعيشـــة، متوقًعا أن تشـــهد 

ســـوق الذهـــب ارتفاعـــا طفيفـــا فـــي القوة 
الشرائية مع موسم األعراس واألعياد.

وعلـــى صعيـــد متصـــل، أوضـــح صاحـــب 
أن  الشـــهابي  طـــه  الشـــهابي  مجوهـــرات 
االنخفاض في أســـعار الذهب ســـيتواصل 
حتى يصل إلى 1550 دوالرا لألونصة، بما 

يعادل 16.8 دينار للجرام عيار 21 والسبب 
يرجـــع إلـــى اســـتمرار الحـــرب األوكرانية، 
ارتفاع أســـعار الـــدوالر وانخفاض عمالت 
الدول األخرى والمعادن ومن بينها الذهب 

أمام الدوالر.
وعـــن انعـــكاس ذلك على القوة الشـــرائية، 
أشـــار الشـــهابي إلى أن هناك قوة شـــرائية 
فـــي دول الخليج عموما، والناس تســـتغل 
فرصـــة انخفاض أســـعار الذهـــب باعتباره 

“زينة وخزينة”.
وعن البحرين، أشار الشهابي إلى أن القوة 
الشـــرائية ضعيفـــة نســـبًيا بســـبب ضعـــف 
الرواتـــب وغـــالء المعيشـــة وزيادة نســـبة 
البطالـــة إلى حد ما. وتوقع الشـــهابي مثل 
التحـــو بـــأن الفتـــرة المقبلـــة، مع اســـتمرار 
انخفاض األسعار العالمية للذهب وحرص 
الدول األوروبية على خفض سعر المعدن 
مـــن  روســـيا  تســـتفيد  ال  حتـــى  األصفـــر 
المخـــزون واالحتياطي من أطنان الذهب 
لديهـــا، ستشـــهد تحســـنا طفيًفا فـــي القوة 

الشرائية وهذا هو المالذ األخير.

ضعف القوة الشرائية بسوق الذهب رغم انخفاض سعر الجرام بالبحرين
بسبب عوامل عدة منها رفع الفائدة والتضخم العالمي واألوضاع الجيوسياسية

إعداد: هبة محسن

كشـــف الجزاف في ســـوق المنامة، علي سلمان، 
أن أســـعار األسماك هذا األسبوع ثابتة ولم يطرأ 
عليها تغييرا ماعدا ســـعر ســـمك الســـبريم الذي 
شـــهد انخفاض طفيفا، فقد وصل سعره 2.800 
دينـــار للكيلو،  مقارنة باألســـبوع الماضي حيث 
كان ســـعره 3 دنانيـــر للكيلو وذلك بســـبب وفرة 
المعروض المستورد من دولة اإلمارات وسلطنة 

عمان اللتان يتتوفر فيهما مزارع األسماك. 
وأوضح ســـلمان أن األســـماك األخرى لم تشـــهد 
أيضـــا أي زيـــادة او نقص وذلك بســـبب اعتدال 

الطقس بدرجة كبيرة.
ويقول ســـلمان إن اســـعار األســـماك تتغير وفق 
حالـــة الطقس قائالً “ نشـــهد اعتداال في الطقس 
هـــذه األيام ونحن مقبلون على موســـم الشـــتاء 
حيـــث تشـــهد األســـواق غـــزارة المعـــروض مـــن 

انواع مختلفة من األســـماك مما ينعكس بشـــكل 
إيجابي على األسعار “.

يذكر أن ظاهرة غزو أســـماك الســـبريم والبلطي 
والســـيباس لمائـــدة البحرينييـــن، تجـــد اهتمامًا 
واســـعًا من قبل باعة األســـماك المحليين، حيث 
يواظـــب العديد منهم على توفير تلك األســـماك 
وبيعهـــا بســـبب اإلقبـــال الكبيـــر عليهـــا مـــن قبل 

الزبائن.

“األسماك” لم تشهد تغيراً  في األسعار بسبب اعتدال الطقس
ماعدا انخفاض طفيف في سعر “السبريم”

هبة محسن

هبة محسن

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 550 فلسا

 

مانجو: 800 فلس

 

سنطره: 800 فلس

 
الرمان:  650 فلسا

 

أناناس: 800 فلس

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 350 فلسا

 

كيوي: 1.4 دينار

 

أفوكادو : 1.2 دينار

 

عنب : 1.3 دينار

 

جوافة: 1.5 دينار

 

برتقال أبوصرة: 500 فلس

 

جريب فروت: 500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع : 200 فلس للحزمةسبنت : 100 فلس للحزمةبربير : 250 فلسا للحزمة

جرير : 25 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس : 150 فلسا للحزمة

ريحان : 150 فلسا للحزمةرويد : 30 فلسا للحزمةسبانخ : 50 فلسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

350 فلس

 
خيار:

400 فلسا

 
كوسة:

500 فلس

 
فاصوليا:

1.8 دينار

 

باذنجان:
500 فلس

 

ثوم:
750 فلسا

 
بصل أحمر:
250 فلسا

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

650 فلسا

 

زنجبيل:
900 فلس 

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.8 دينار

 

فلفل أخضر:
600 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

 نصيحة
استهالكية

قـــّدم موقـــع “رابيـــد هـــوم ريميديـــز” وصفـــة ســـهلة 
وبســـيطة، للتخلـــص بســـرعة مـــن اإلمســـاك المزعج، 
الـــذى يؤثر على حياة الشـــخص ويعيـــق قدرته على 
ا فى  التركيـــز. وأكـــد الموقـــع أن الزبيـــب ناجـــح جـــدًّ
التخلـــص مـــن اإلمســـاك، موضًحـــا أن هـــذه الوصفـــة 

مفيدة وآمنة للجميع حتى لألطفال والحوامل.
وأشـــار الموقع إلى أن المطلوب هو ملعقتان كبيرتان 
مـــن الزبيـــب، تنقع فى نصـــف كوب من المـــاء طوال 
ليلـــة كاملـــة. أوضـــح الموقـــع على أنـــه عنـــد الصباح 
يتوّجب أكل الزبيب وشرب الماء الذى نقع فيه، قبل 

تناول أي طعام أو شراب آخر.

الزبيب يحمي من اإلمساك

طه الشهابي



 فريق ملحق االقتصاد
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1.7 
مليون دينار 

فتـــح مجلـــس المناقصـــات أمـــس 20 مناقصـــة 
ومزايـــدة لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة كان 
مجمـــوع قيمـــة العطـــاءات والمزايـــدات التـــي 
تقدمت لهـــا 6.6 مليون دينـــار تقريبًا.  وتضمن 
جـــدول أعمـــال لجنة الفتـــح، فتـــح مناقصتين 
لوزارة األشغال، المناقصة األولى بشأن إضافة 
مســـار لالنعطاف يسارًا من شارع المعسكر إلى 
شـــارع الرفـــاع بمجمـــع 911، وقـــد تم اســـتالم 
10 عطـــاءات لهـــذه المناقصـــة. أمـــا المناقصـــة 
الثانيـــة، فكانـــت بشـــأن الخدمات االستشـــارية 
إلعداد التصاميم ووثائق المناقصة واإلشـــراف 
لمشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي 
المرحلـــة الثالثـــة )3(، وقـــد تـــم اســـتالم عطـــاًء 

واحدًا لهذه المناقصة.
خمـــس  اللجنـــة  فتحـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
مزايـــدات لـــوزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة، 
المزايـــدة األولـــى بشـــأن مزايدة تأجيـــر مواقع 
إعالنية من نوع يونيبول عدد 10 في شـــوارع 
المحافظـــة الشـــمالية، وقـــد تم اســـتالم ثمانية 
عطـــاءات لهـــذه المزايدة. أما المزايـــدة الثانية، 
فكانـــت بشـــأن تأجيـــر موقـــع إعالني مـــن نوع 
اســـكفولدنج في شـــوارع المحافظة الشـــمالية، 
وقد تم اســـتالم تسعة عطاءات لهذه المزايدة. 
أما المزايدة الثالثة، فكانت بشأن تأجير مواقع 
إعالنية على أعمدة اإلنارة عدد 52 في شوارع 
الثالثـــة-  المجموعـــة   - الشـــمالية  المحافظـــة 
ســـتة  اســـتالم  تـــم  وقـــد  األولـــى،  المجموعـــة 
عطاءات لهذه المناقصة. كما تم اســـتالم ســـتة 
عطاءات لمزايدة بشـــأن تأجيـــر مواقع إعالنية 
علـــى أعمـــدة اإلنـــارة عـــدد 310 فـــي شـــوارع 
الثانيـــة،  المجموعـــة  الشـــمالية-  المحافظـــة 
أمـــا المزايـــدة الخامســـة، فكانـــت بشـــأن تأجير 
مواقـــع إعالنيـــة علـــى أعمدة اإلنـــارة عدد 206 
في شـــوارع المحافظـــة الشـــمالية - المجموعة 
الثالثة، وقد تم اســـتالم خمســـة عطاءات لهذه 

المناقصة.
تنظيـــم  لهيئـــة  مناقصـــة  اللجنـــة  وفتحـــت 
تعييـــن شـــركة استشـــارية  بشـــأن  االتصـــاالت 
إلجـــراء مراجعـــة تقاريـــر اإليـــرادات الماضيـــة 
وغيـــر  لـــه  المرخـــص  المشـــغل  عـــن  الصـــادرة 
المرخـــص له، وقد تم اســـتالم أربعـــة عطاءات 

لهذه المناقصة.
وكذلـــك فتحـــت اللجنة أربـــع مناقصـــات لهيئة 
الكهرباء والماء، المناقصة األولى بشأن قياس 
التفريغ الجزئي في محطات نقل الكهرباء، وقد 
تم اســـتالم عشرة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشـــأن توريد وتركيب 
وتشـــغيل 6 صمامـــات آليـــة قيـــاس 1000مـــم 
للخزانات  رقم 1، 2، 3 في محطة ســـترة لضخ 
الميـــاه، وقـــد تم اســـتالم أربعة عطـــاءات لهذه 

المناقصـــة. كمـــا تـــم اســـتالم ثالثـــة عطـــاءات 
DI PIPES & AC�  لمناقصة بشأن معدات مياه

CESSORIES، أمـــا المناقصـــة الرابعـــة فكانت 
بشـــأن معـــدات ميـــاه )DI Fittings(، وقـــد تـــم 

استالم عطاًء واحدًا لهذه المناقصة.
عـــالوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض بشـــأن ترقيـــة 
إلـــى   MS Dynamics CRM 2011 وترحيـــل 

365Online، وقد تم اســـتالم خمسة عطاءات 
لهـــذه المناقصـــة. وفـــي قطـــاع النفـــط، فتحت 
اللجنـــة مناقصة لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو( 
بشـــأن تقديـــم الخدمـــات االستشـــارية وإدارة 
اإلنشـــاءات لبناء المقر الرئيســـي للشركة، وقد 
تـــم اســـتالم ثالثـــة عطـــاءات لهـــذه المناقصة. 
كمـــا فتحت اللجنـــة مناقصتين لشـــركة تطوير 
توريـــد  بشـــأن  األولـــى  المناقصـــة  للبتـــرول، 

أربعـــة  اســـتالم  تـــم  وقـــد  الطاقـــة،  محـــوالت 
عطـــاءات لهـــذه المناقصـــة. كمـــا تـــم اســـتالم 
خمســـة عطاءات لمناقصة بشأن توريد كابالت 
)أســـالك( لألجهـــزة. وفتحـــت اللجنـــة مناقصـــة 
لمجلس الشـــورى بشـــأن تنفيذ وتجديد قاعات 
االجتماعات في مبنى اللجان، وقد تم اســـتالم 

خمسة عطاءات لهذه المناقصة.
ســـبعة  اللجنـــة  فتحـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 

عطاءات لمناقصة شـــركة البحرين لالســـتثمار 
العقـــاري )إدامة( بشـــأن مشـــروع تطوير مجمع 
الريف التجاري فـــي منطقة المالكية،وكان أقل 

العطاءات بقيمة 1.7 مليون دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  اللجنـــة  فتحـــت  وأخيـــرًا، 
تعييـــن  بشـــأن  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
المدققيـــن الخارجييـــن )5 ســـنوات(، وقـــد تـــم 

استالم ثالثة عطاءات لهذه المناقصة.

لمشروع تطوير مجمع الريف التجاري في منطقة المالكية
6.6 مليون دينار إجمالي أقل العطاءات والمزايدات المطروحة

حسن عبدالنبي

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

لســـيارات  الكبيـــر  لوالئهـــم  تقديـــرًا 
الرائـــدة،  ســـي”  أيـــه  “جـــي  عالمـــة 
وضمن احتفاالت  شـــركة التسهيالت 
للســـيارات الوكيـــل الحصـــري لعالمة 
 7 مـــرور  بمناســـبة   ”GAC Motor“
ســـنوات ناجحة على تدشين العالمة 
التجارية في مملكة البحرين، احتفلت 
الشـــركة بدعوة عائلة بحرينية قامت 
GAC Mo� “بامتـــالك جميع طـــرازات 

tor” وذلك لتوثيق قصتهم وعالقتهم 
وكبـــادرة   ،”GAC“ بعائلـــة  القويـــة 
عـــن االمتنـــان والتقديـــر لثقـــة العائلة 
الكريمـــة المتواصلـــة منـــذ اإلطـــالق. 
وقامت التسهيالت للسيارات بإهداء 
سيارة من طراز “GS3” للعائلة إلكمال 
GAC Mo� “مجموعتهم من طرازات 

tor” كتعبيـــر عـــن تقديرهـــم وحبهـــم 
للعالمة الناجحة في المملكة.

وقـــال ســـايمون إليـــس المديـــر العام 
فـــي  للســـيارات  التســـهيالت  لشـــركة 
“نعمـــل  لـ”البـــالد”:  خـــاص  تصريـــح 
جميعًا في التســـهيالت للســـيارات مع 
عمالئنـــا كافـــة كعائلـــة واحـــدة، وتبدأ 

هذه العالقة مـــع وقت دخول العميل 
إلـــى المعـــرض، وصـــوالً إلى ســـنوات 
مـــا بعد البيـــع، واليوم وكشـــكر خاص 
من عندنا وبالتشـــاور مع الشركة األم 
فـــي الصيـــن قمنـــا اليـــوم بالترحيـــب 
والشـــكر لعائلـــة بحرينيـــة اختـــارت 8 
من ســـياراتنا بتقديم هدية لهم وهي 
 ”GS3“ الموديـــل األصغر والناجح من
عرفانًا لهـــم ولمحبتهم، وخصوصًا أن 
سياســـتنا ليســـت مجرد بيع سيارات 

بل تتعدى ذلك بكثير”.

وأكـــد ســـايمون أن هنـــاك العديـــد من 
األســـباب التـــي جعلـــت هـــذه العائلـــة 
المحترمـــة تختـــار مجموعة “جي أيه 
ســـي”، مثـــل األســـعار التـــي نقدمهـــا، 
بعـــد  مـــا  وخدماتنـــا  والتســـهيالت، 
البيـــع، والعالقة الوطيـــدة التي نبنيها 
كل يـــوم مع عمالئنـــا بتقديم خدمات 

صيانة سهلة ومتوافرة.
وبمناســـبة الذكرى الســـنوية الســـابعة 
إلطالق عالمة “GAC Motor” بمملكة 
التســـهيالت  شـــركة  فـــإن  البحريـــن، 

للســـيارات تقـــدم عروضـــًا مـــن العيار 
الثقيل علـــى جميع طرازاتها. تشـــمل 
العـــروض صيانـــة مجانية تصـــل إلى 
6 ســـنوات وضمان 7 ســـنوات بأسعار 

خيالية!
ورحـــب ســـايمون إليس المديـــر العام 
لشركة التسهيالت للسيارات بالجميع 
لزيارة معـــرض “GAC Motor” الكائن 
بمنطقـــة ســـترة لالســـتمتاع بتجربـــة 
القيادة. للمزيد من المعلومات الرجاء 

التواصل مع 17734008.

”GAC“ التسهيالت” تكرم عائلة تملك جميع طرازات“
تقديراً لوالئهم الكبير لسيارات عالمة “جي أيه سي” الرائدة

أقل عطاء )بالدينار( اسم الشركة المتقدمة عدد العطاءات وصف المناقصة اسم الجهة

172,478.350 عرب كونسبت 5 تنفيذ وتجديد قاعات االجتماعات في مبنى اللجان مجلس الشورى
53,257.500 تاكسس تكنيكال للخدمات 5 توريد كابالت )أسالك( لألجهزة

تطوير للبترول
726,000.000 يونيفيرسال للهندسة 4 توريد محوالت الطاقة

161,519.250 شركه يوسف خليل المؤيد 
واوالده 3 معدات مياه إدارة المخازن 

المركزية – هيئة 
37,545.112الكهرباء والماء محمد فخرو وبروس 1 معدات مياه

فنية p2m middle east 1
الخدمات االستشارية إلعداد التصاميم ووثائق 

المناقصة واإلشراف لمشروع إعادة تأهيل شبكات 
الصرف الصحي المرحلة الثالثة )3( وزارة األشغال

218,051.250 JAHECON 10 إضافة مسار لالنعطاف يسارا من شارع المعسكر 
إلى شارع الرفاع – مجمع 911

976,536.000 محمد صالح الدين لالستشارات 
الهندسية 3 المقر الرئيسي لشركة بابكو - تقديم الخدمات 

االستشارية وإدارة اإلنشاءات بابكو

77,300.137 شركة سنترال ألنظمة الطاقة 
والعمليات 4 توريد وتركيب وتشغيل 6 صمامات آلية قياس 

1000مم في محطة سترة لضخ المياه
هيئة الكهرباء والماء

91,377.000 Rukun Al Yaqeen Interna-
tional 10 قياس التفريغ الجزئي في محطات نقل الكهرباء

702,625.000 آرنستينغ الشرق األوسط 3 تعيين المدققين الخارجيين )5 سنوات( ممتلكات

44,990.000 المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط 5 ترقية وترحيل MS Dynamics CRM 2011 إلى 
Online 365

هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض

160,500.000 ENCYCLOMEDIA OUT-
DOORS 9 مزايدة تأجير مواقع إعالنية من نوع اسكفولدنج 

عدد 1 في الشمالية

بلدية المنطقة 
الشمالية

301,320.000 العين الثالثة ميديا 6 مزايدة تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة 
عدد 310 في الشمالية المجموعة الثانية

540,000.000 ENCYCLOMEDIA OUT-
DOORS 8 مزايدة تأجير مواقع إعالنية من نوع يونيبول عدد 

10 في الشمالية

183,824.160 مجموعة بلس للدعاية 6 مزايدة تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة 
عدد 52 في الشمالية المجموعة االولى

270,017.000 الخليج لإلعالم الدولي 5 مزايدة تأجير مواقع إعالنية على أعمدة اإلنارة 
عدد 206 في الشمالية المجموعة الثالثة

9,900.000 جراثنورتون 4
مراجعة اإليرادات السنوية للخدمات المرخص لها 
وغير مرخص لها الناتجة عن مشغل مرخص له من 

2015-2020
هيئة تنظيم اإلتصاالت

1,777,000.000 سرايا للمقاوالت 7 مشروع تطوير مجمع الريف التجاري في منطقة 
المالكية إدامة

طارق البحار
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أنهـــت الخطـــوط الجويـــة التركية في البحرين تدشـــين 3 رحالت إلى طرابـــزون مع 3 مكاتب 
رائدة في الســـفر والســـياحة في المملكة. وكان مكتب البيان للســـفر والســـياحة قد بدأ بأول 
رحلة يوم االثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري ومن ثم مكتب ســـجى للســـفر والســـياحة، حيث 
بدأ تشغيل أول رحلة له يوم الجمعة الماضي، وختاما مكتب النصر للسفر والسياحة الذي من 
المزمع تشغيل رحلته مطلع الشهر المقبل، على أن تكون كل يوم ثالثاء. وسيتوافر على متن 
الطائرات الثالث مقاعد الدرجة الســـياحية ودرجة رجال األعمال. يذكر أن الخطوط الجوية 
التركية حرصت دائما على تســـيير رحالتها طوال الســـنة إلى طرابزون منذ العام 2018 نظرا 

لإلقبال المتزايد على هذه الوجهة الخضراء الملقبة بعروس الشمال التركي.

الخطوط الجوية التركية بالبحرين تدشن 3 رحالت إلى طرابزون

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

بتنظيم من “المحامين” و“التنمية االقتصادية” و“األونيسترال”

السنة الخامسة عشرة - العدد 5120

الجمعة
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 التهاني تتوالى على “^” 
في ذكـرى تـأسيسها الخامسة عشرة

التهنئـــة  برقيـــات  تواصلـــت 
والتبريكات على صحيفة “البالد” 
وذلك بمناســـبة الذكرى السنوية 
الخامسة عشـــرة لتأسيسها. فقد 
تلقت الصحيفة برقية تهنئة من 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، ومـــن 
العقاريـــة،  غرناطـــة  مجموعـــة 
ومـــن معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
ممثـــال في المدير العـــام الدكتور 
رائد محمد بن شمس. كما تلقت 
“البالد”، برقيات تهنئة من األمين 
العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
مصطفـــى  الدكتـــور  اإلنســـانية 
الســـيد، ومـــن الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة نفـــط البحريـــن ) بابكو(، 

الدكتور عبدالرحمن جواهري.
وقد عبر المهنئون عن ســـعادتهم 
عشـــرة  الخامســـة  بالذكـــرى 
مشـــيدين  “البـــالد”،  النطالقـــة 
وتميزهـــا  الصحيفـــة  بجهـــود 
خـــالل عمرهـــا المديـــد وتفانيهـــا 
فـــي طـــرح كافـــة القضايـــا التـــي 
تهـــم الوطـــن والمواطن وتعكس 
بصورة إيجابية حرية الصحافة 
في مملكـــة البحرين، متمنين لها 

مزيدا من التقدم والنجاح”.

تهنئة األمين العام لـ” الملكية لألعمال اإلنسانية”

تهنئة مجموعة غرناطة العقارية

تهنئة الرئيس التنفيذي لـ”بابكو” 

تهنئة مجلس أمانة العاصمة

من المقرر أن تعقد ندوة عن اتفاقية األمم المتحدة 
بشـــأن عقـــود البيـــع الدولـــي للبضائع “اتفاقيـــة فيينا 
المحاميـــن  جمعيـــة  مـــن  بتنظيـــم  وذلـــك   ”1980
البحرينية بالتعاون مـــع مجلس التنمية االقتصادية 
ولجنـــة األمـــم المتحـــدة للقانـــون التجـــاري الدولـــي 
)األونيســـترال( وتحت رعاية وزير العدل والشـــؤون 
وســـتقام  المعـــاودة،  نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
الندوة في الســـاعة 6 مســـاء االثنين المقبل الموافق 
24 أكتوبـــر 2022 بمركـــز المؤتمـــرات بفنـــدق كراون 
لـــوكا كاســـتيالني  النـــدوة  بـــالزا. وســـيتحدث فـــي 
مـــن لجنـــة األمم المتحـــدة للقانون التجـــاري الدولي 
)اليونســـترال( والمحامية إلهام علي حســـن الشريك 

الرئيس في مكتب إلهام علي حسن ومشاركيها. 
وقـــال المستشـــار القانونـــي األول بمجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة جميـــل العلـــوي “إن الهـــدف مـــن هـــذه 
النـــدوة هو الوقوف على أحـــكام وتطبيقات اتفاقية 
فيينا 1980 بشـــأن البيع الدولي للبضائع ودورها في 
تعزيـــز عمليـــات التبـــادل التجـــاري وخفـــض تكاليف 
المعامـــالت التجارية من خـــالل توفير نظام حديث 
وموّحـــد ومنصـــف بشـــأن إبـــرام عقود البيـــع الدولي 
للبضائـــع، كمـــا ســـيجري خـــالل النـــدوة اســـتعراض 
مقارنـــة ألحكام االتفاقية مـــع أحكام القانون المدني 
البحرينـــي، وســـوف يشـــارك فـــي المناقشـــات عـــدد 
المهتمين من المستشـــارين والمحاميـــن الذين تمت 

دعوتهم للحضور”.

الدعامـــة  يعتبـــر  البيـــع  “عقـــد  أن  العلـــوي  وأضـــاف 
األســـاس للتجـــارة الدوليـــة لذلك فـــإن اتفاقية البيع 
الدوليـــة  االتفاقيـــات  مـــن  واحـــدة  تعتبـــر  الدولـــي 
األساســـية المتعلقة بالتجارة، حيث إنها تنظم عقود 
البيـــع الدولي للبضائع بين شـــركات القطاع الخاص، 
وقد قامـــت مملكة البحرين باالنضمام إليها بموجب 
القانون رقم )9( لســـنة 2013 نظًرا ألنها توفر قواعد 
موحـــدة لتنظيم البيع الدولي للبضائع ملزمة لطرفي 
عقـــد البيع بصرف النظـــر عن قانون الدولة مقر عمل 
كل مـــن طرفـــي العقد وبالتالي فأن في ذلك تيســـير 

للتجارة الدولية وتعزيز لتنميتها”. 
وتابـــع “لقد حظيت اتفاقية فيينا 1980 بشـــأن البيع 
الدولـــي بقبول واســـع من خالل انضمـــام العديد من 
دول العالـــم إليهـــا وذلـــك ألنهـــا تتميـــز بدورهـــا فـــي 
توحيد األحكام القانونية التي تحكم معامالت البيع 
الدولي للبضائع خصوًصا لما توفره من توازن دقيق 
بيـــن مصالـــح المشـــتري والبائـــع، واســـتلهمت عـــددا 
مـــن الـــدول أحـــكام االتفاقية فـــي إصـــالح قوانينها 

الوطنية”.
مـــن جانبه، قـــال رئيس جمعية المحاميـــن المحامي 
حســـن بديـــوي “توفـــر اتفاقية األمم المتحدة بشـــأن 
البيـــع الدولي للبضائع آليـــة يتحدد بموجبها األحكام 
التي تســـري بشـــأن عقود البيع الدولية وبالتالي فأن 
في ذلك تيســـير للتجارة الدولية تساعد على تجنب 
الخالفـــات بيـــن طرفي العقـــد خصوًصا أنـــه غالًبا ما 

تنشـــأ منازعات بشـــأن القانون الواجب التطبيق في 
العقـــود التـــي يكون مقر عمـــل أطرافها فـــي دولتين 
مختلفتين، وقد ينتج عن ذلك سريان قانون أجنبي 
علـــى العقد لم تراعـــى أحكامه من قبل أحد أطرافه، 
وفـــي حاالت أخرى قد يفرض بنـــص في العقد على 
الطـــرف الضعيـــف قبول قانـــون أجنبي قـــد ال يكون 
هـــذا الطـــرف ملًما به وال يســـتطيع تحمـــل مصاريف 
اللجـــوء للمكاتـــب األجنبيـــة الني تكون علـــى دراية 
بذلـــك القانون األجنبـــي لتبصيره بأحكامـــه وتبعات 

قبولها بالنسبة له”.
فـــي  األطـــراف  الـــدول  “عـــدد  أن  بديـــوي  وأضـــاف 
اتفاقيـــة األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع قد بلغ 
95 دولـــة تمثـــل تجارتها الدوليـــة مجتمعة ما يعادل 
80 % مـــن مجمـــل التجـــارة الدوليـــة، وأن مملكـــة 
البحريـــن تعتبر أول دولة مـــن دول مجلس التعاون 
تنضـــم إلـــى االتفاقية في العـــام 2013 وذلك بغرض 
تعزيز البيئة التشـــريعية الجاذبة لالستثمار ومواكبة 
الحديثـــة”،  لالتجاهـــات  البحريـــن  مملكـــة  قوانيـــن 
موضحا أن “هذه الندوة سوف تشكل فرصة إلجراء 
الخبـــراء والمحاميـــن  مـــع  حـــوار مفتـــوح وهـــادف 
والمستشـــارين القانونييـــن وتســـليط الضـــوء علـــى 
القواعد الرئيسة الواردة في هذه االتفاقية وفائدتها 
واســـتعراض  والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
أحكام القضاء في مختلف دول العالم األطراف في 

االتفاقية بشأن تفسير أحكامها”.

ندوة تناقش اتفاقية األمم المتحدة 
بشأن عقود البيع الدولية

حسن بديويجميل العلوي

 20 أكتوبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.032

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.92

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 0.345

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

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 0.458

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 0.482

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.25

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

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 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.600

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754


