
قـــال الفنـــان الكبيـــر أحمـــد الجميري 
لـ“البـــاد” إنـــه ســـعيد جـــدًا بتكريمـــه 
فـــي الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر 
األوبـــرار  بـــدار  العربيـــة  الموســـيقى 

بالقاهرة. 
واعتبـــر التكريم مهمًا جـــدًا؛ ألنه من 
أعلى مؤسسة موسيقية في الوطن 

العربي.

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

لندن ـ وكاالت

عقـــب تقديم ليز تراس، اســـتقالتها 
مـــن  يومـــا   44 بعـــد  منصبهـــا  مـــن 
انتخابها، بدأت في بريطانيا، أمس، 
حملـــة البحث عن شـــخصية لتولي 
رئاسة الحكومة خال أسبوع على 
أبعد حد، فيما لم تعلن أي شخصية 

ترشحها رسميا حتى اآلن.
ومن المتوقع أن يخوض المنافسة 

على المنصب وزير المالية األســـبق 
الدفـــاع  ووزيـــرة  ســـوناك،  ريشـــي 
لكـــن  موردونـــت،  بينـــي  الســـابقة 
الســـباق ربمـــا يشـــهد أيضـــا عـــودة 
تمـــت  الـــذي  جونســـون  بوريـــس 
عندمـــا  يوليـــو  فـــي  بـــه  اإلطاحـــة 
اســـتقال وزراؤه بصـــورة جماعيـــة 

إلجباره على التنحي.

عودة جونسون بعد استقالة تراس

أبوظبي - وكاالت

والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
ســـفير  اســـتدعاء  باإلمـــارات  الدولـــي 
هولنـــدا لدى أبوظبـــي وأبلغته احتجاج 
الدولـــة واســـتنكارها الشـــديدين علـــى 
بـــاده فـــى عمـــان فـــي  تدخـــل ســـفير 
وأكـــدت  لـــأردن.  الداخليـــة  الشـــؤون 
العربيـــة  اإلمـــارات  “تضامـــن  الـــوزارة 
المتحدة مع األردن واحتجاجها الشديد 
المســـؤولة  غيـــر  التصريحـــات  علـــى 
والخارجـــة عـــن األعراف الدبلوماســـية 
التي أدلى بها الســـفير الهولندي يوم 19 
أكتوبر2022، والتي تعد تدخًا ســـافًرا 
في الشـــؤون الداخلية للمملكة األردنية 
الهاشـــمية”. وأعلـــن األردن، الخميـــس، 
رفضـــه طلـــب الســـفير الهولنـــدي لـــدى 
المملكة هاري فيرفاي من وزير اإلعام 
فيصل الشبول ترخيص إذاعة لشخص 

أجنبي.

اإلمارات تستنكر تدخل 
السفير الهولندي 

بشؤون األردن
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مقاعد بلدية وأخرى نيابية تخلو من الجنس الناعم

عزوف نسائي عن الترشح بعشرات الدوائر
مع اعتزام الكثيرين الترشـــح باختاف الدوائر 
والمحافظات قبيل فتح باب الترشـــح الفعلي، 
بـــرزت وجـــوه عديـــدة ومن بينهم ســـيدات، إال 
أنـــه بعد قفـــل باب الترشـــح الرســـمي لعضوية 
المجلس النيابي والمجلس البلدي بات واضحًا 
أن هنـــاك مقاعد بلديـــة عديدة وأخـــرى نيابية 
خلـــت مـــن أيـــة وجـــوه نســـائية رغـــم اختاف 

)04(المحافظات.
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الجميري لـ“^”: سعيد بتكريمي في القاهرة
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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.
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منال الشيخ

اعتقال 20 ألفاً من المحتجين السلميين... المعارضة اإليرانية: لمن يعاني من األمراض المزمنة... وكبار السن واألطفال
مقتل أكثر من 400 متظاهر باالحتجاجات

العربية.نت

مـــع تواصـــل االحتجاجات فـــي مختلف 
المدن اإليرانيـــة، أعلن المجلس الوطني 
االحتجاجـــات  أن  اإليرانيـــة  للمقاومـــة 
التـــي شـــهدتها إيران أســـفرت عن مقتل 
فـــي صفـــوف  شـــخص   400 مـــن  أكثـــر 

المتظاهرين.
وأضـــاف أنـــه بحســـب المعلومـــات التي 
تلقتهـــا المعارضـــة، فقد تـــم اعتقال أكثر 

من 20 ألف شخص في الباد.

يأتـــي ذلك فيما قال البيـــت األبيض في 
تصريحـــات لقنـــاة “العربيـــة”، إنه يبحث 
عـــن طـــرق أخـــرى لمســـاعدة المحتجين 
الســـلميين فـــي إيـــران، كما حّمـــل البيت 
قمـــع  إيـــران مســـؤولية  نظـــام  األبيـــض 
االحتجاجـــات الســـلمية التـــي تشـــهدها 
الناطقـــة  دانـــت  كمـــا  اإليرانيـــة.  المـــدن 
كليـــر  آن  الفرنســـية  الخارجيـــة  باســـم 
لوجاندر، مقتل العشرات في التظاهرات 
فـــي  وقالـــت  إيـــران.  فـــي  المتواصلـــة 

االتحـــاد  إن  لـ“الحـــدث”  تصريحـــات 
األوروبي تبنى عقوبات ضد المسؤولين 
والمســـؤولين  اإليرانييـــن  السياســـيين 
عـــن الشـــرطة الذيـــن تولـــوا أعمـــال قمع 

التظاهرات.
ومع تواصل االحتجاجات في إيران في 
مناطـــق متفرقة من الباد، الســـيما لياً، 
منـــذ منتصف الشـــهر الماضـــي، توعدت 
مجـــددًا الســـلطات األمنيـــة المتظاهرين 

بالتصدي لهم.

البيت األبيض يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران

“الصحة”: ألخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمية
حثـــت وزارة الصحة عبـــر منصاتها 
الرقمية على أخذ تطعيم اإلنفلونزا 
الموسمية لمن يعاني من األمراض 
أمـــراض  الســـكري،  مثـــل  المزمنـــة 
الجهـــاز  أمـــراض  المناعـــة،  نقـــص 
القلـــب والكبـــد  أمـــراض  العصبـــي، 
والكلـــى المزمنـــة، أمـــراض الجهـــاز 
التنفســـي مثل الربو، أمـــراض الدم 
الوراثيـــة مثـــل الســـكلر، خصوصـــًا 
عامـــًا   65 مـــن  العمريـــة  للفئـــات 
فمـــا فـــوق، ولأطفـــال مـــن عمـــر 6 
أشـــهر إلـــى 5 ســـنوات، للوقاية من 
الموســـمية،  مضاعفـــات اإلنفلونـــزا 
التهابـــات الرئة والشـــعب الهوائية، 
عضلـــة  التهـــاب  األذن،  التهابـــات 
القلـــب، تحفيـــز نوبـــات الربـــو لـــدى 

المصابين بالربو.
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حسن عبدالرسول

أسامة الماجد
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بعثت قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة إلـــى حـــرم جاللة ســـلطان عمان 
الســـيدة الجليلة عهد بنت عبدهللا البوســـعيدية؛ بمناسبة 
يـــوم المرأة العمانيـــة.  وباركت قرينة العاهل المعظم هذه 

الذكـــرى الطيبـــة، معربـــة عن بالـــغ التقديـــر واإلعجاب بما 
يحظين به نســـاء عمان الكرام مـــن رعاية واهتمام ودعم 
وطنـــي، وما يجســـدون بدورهم من قصـــص نجاح باهرة 
فـــي ســـياق ما تشـــهده عمان الشـــقيقة من نهضـــة تنموية 
حداثيـــة بســـعي حثيث وعـــزم قوي لقيادتهـــا نحو الرفعة 
والرخـــاء والريـــادة.  وفـــي ختـــام البرقية، كررت ســـموها 

تهانيهـــا بهـــذه المناســـبة الطيبـــة، مباركة للســـيدة الجليلة 
حـــرم ســـلطان عمـــان جهودهـــا المخلصـــة إلعـــالء مكانـــة 
المـــرأة العمانية ودوام تقدمها، معربة ســـموها عن تطلعها 
لفتح آفاق أرحب من التعاون بين البلدين الشـــقيقين في 
مجـــاالت االهتمـــام المشـــترك في ســـياق ما يجمـــع مملكة 

البحرين وسلطنة عمان من عالقات أخوية وثيقة.

حثـــت وزارة الصحـــة عبـــر منصاتهـــا الرقمية 
بأخذ تطعيم اإلنفلونزا الموســـمية لمن يعاني 
مـــن األمراض المزمنة مثل الســـكري، أمراض 
العصبـــي،  الجهـــاز  أمـــراض  المناعـــة،  نقـــص 
المزمنـــة،  والكلـــى  والكبـــد  القلـــب  أمـــراض 
أمراض الجهاز التنفســـي مثـــل الربو، أمراض 
الـــدم الوراثية مثل الســـكلر، خصوصا للفئات 
العمريـــة مـــن 65 عامـــا فمـــا فـــوق، ولألطفال 
مـــن عمر 6 أشـــهر إلى 5 ســـنوات، للوقاية من 

مضاعفـــات اإلنفلونـــزا الموســـمية، التهابـــات 
األذن،  التهابـــات  الهوائيـــة،  والشـــعب  الرئـــة 
التهاب عضلة القلب، تحفيز نوبات الربو لدى 

المصابين بالربو.
ولفتت الوزارة إلى طرق الوقاية من اإلنفلونزا 
الموسمية عبر تجنب مخالطة المرضى، غسل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون واســـتخدام معقم 
اليديـــن، تعقيـــم األســـطح باســـتمرار، تجنـــب 
لمس الوجه، اســـتخدام المناديل عند السعال 

األماكـــن  فـــي  منهـــا  والتخلـــص  العطـــس  او 
المخصص، أخذ قسط كاٍف من الراحة.

ويعتبـــر النصف الثاني من أكتوبر الجاري من 
كل عـــام، بداية موســـم اإلنفلونزا الموســـمية 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، حيـــث تنصح 
وزارة الصحـــة بأخـــذ لقاحـــات التطعيـــم ضد 
“الموســـمية” فـــي كل عام لتفـــادي مضاعفات 
المرض في بداية موســـم تقلب األجواء قبل 

دخول موسم فصل الشتاء إلى المملكة.

أكد مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون اإلعالم ان 
الحـــرب االوكرانيـــة المســـتعرة حتـــى اللحظـــة 
هـــي بداية تشـــكل نظام عالمـــي جديد، وبغض 
النظـــر عـــن مـــن ينتصر فيهـــا اليوم فـــإن العالم 
أمام حقبة سياســـية جديدة سوف تتغير فيها 
الموازيـــن وتتعـــزز مواقـــع بعض القـــوى وتفقد 

أخرى مواقعها.
وقال الســـيد الحمر خالل مشـــاركته كمتحدث 
رئيـــس في النـــدوة التي نظمها منتـــدى أصيلة 
بالمملكة المغربية الشقيقة تحت عنوان “ندوة 
الخليج العربي بين الشرق والغرب” ان الحرب 
االوكرانيـــة كشـــفت الكثيـــر من مواقـــف العالم 
الغربـــي وخاصـــة ما يتعلـــق بالحريات وحقوق 
اإلنســـان والديمقراطيـــة والمبـــادئ والمفاهيم 
واإلعـــالم الحـــر التي ذهبت كلهـــا ادراج الرياح 

عندما المست الحرب العالم الغربي.
واضاف قائـــال.. كونه رجل إعالم فانه اليعرف 
المنظمـــات  ســـوف تصنـــف  كيـــف  اآلن  حتـــى 
الغربية كمراســـلون بـــال حدود ومنظمـــة العفو 
مـــا مارســـه اإلعالم الغربي من مصـــادرة لآلراء 
وعنصريـــة وحجـــب المواقـــع اإلعالمية خالل 

الحـــرب فيمـــا كانت طـــوال الســـنوات الماضية 
تدين وتشـــجب وتســـتنكر وتحمل علينا وعلى 

إعالمنا.
ورأى الســـيد الحمـــر ان أهم ما كشـــفته الحرب 
الدائـــرة فـــي اوكرانيا، هو ان العالـــم الغربي لم 
يســـتطع ان يجـــر العرب إلى جانبه في ســـاحة 
الحـــرب، وهـــذه كانـــت عالمة بـــارزة جـــدا في 
مســـيرة التحوالت التي شهدتها البالد منطقتنا 

العربية بين الشرق والغرب.
وأشار الى ان الغرب قد مارس ضغوطات كبيرة 
علـــى دول الخليـــج خصوصا مـــن أجل إحداث 
تحوالت رئيســـية في مواقفها بالنسبة للحرب، 
بيـــن العســـكرية  وتنوعـــت هـــذه الضغوطـــات 
واالقتصاديـــة والسياســـية واإلعالميـــة وحتى 
المثليـــة، واألهم هو قيام الغرب بفتح الســـاحة 
العربيـــة إليران من أجل ان تعيـــث فيها إرهابا 

ودمارًا.
وقـــال الحمـــر انـــه لـــم يكن مـــن مصلحـــة دول 
الخليـــج ان تدخـــل طرفـــًا في هـــذه الحرب أو 
فـــي الصـــراع الدائر بيـــن الدول الكبـــرى، فهذه 
الدول تملـــك تاريخًا طيبًا وعالقات اقتصادية 
أو  الصيـــن  أو  روســـيا  مـــع  ســـواء  مســـتقرة 

ســـائر الـــدول الشـــرقية، وطـــوال تاريخها فإن 
دول الخليـــج حاولـــت ان تتجنـــب الصراعـــات 
وسياســـات االســـتقطاب مـــن أية جهـــة كانت، 
علـــى  قائمـــة  متوازنـــة  بعالقـــات  واحتفظـــت 
االحتـــرام المتبادل وعدم التدخل في الشـــئون 

الداخلية مع الجميع.
واضـــاف: فـــاذا ما كانت هنـــاك حســـنة لما كان 
يطلق عليه الربيـــع العربي والذي خطط له من 
الدول الغربية لتدمير الدول العربية وانهيارها، 
فإنهـــا خلقـــت تحـــوالت إيجابيـــة جديـــدة في 
عالمنـــا العربـــي، فيمـــا يخـــص تعزيـــز الجبهـــة 
الداخليـــة العربيـــة والنـــأي بهـــا عـــن التدخالت 
الخارجية، وتكثيف االتصاالت والتنسيق فيما 
بين دولنا من أجل خلق مواقف أكثر إنســـجامًا 
فـــي الحديـــث مـــع الخارج إلـــى جانـــب الوعي 

العربي العام الذي تشكل في اعقاب ذلك.
وأشـــار الـــى إن الخليـــج جغرافيـــا عـــرف انـــه 
بين الشـــرق والغـــرب بموقعـــه المميـــز، واليوم 
فإنـــه يعزز هـــذه المســـألة سياســـيًا واقتصاديًا 
وفـــق موقف مســـتقل ومتوازن يرفض بشـــدة 
محـــاوالت التدخـــل فـــي شـــئونه الداخليـــة أو 
أيـــة ضغوطـــات عليـــه مهمـــا كانـــت  ممارســـة 

أشكالها.
واضاف أيضا بأن الخليج عرف كذلك بمساعيه 
والتســـامح  التقـــارب  تعزيـــز  نحـــو  الخيـــرة 
والتالقـــي وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين 
الشرق والغرب، مشيرا في هذا الخصوص الى 
الزيارة التاريخية غير المســـبوقة التي سيقوم 

بهـــا قداســـة البابـــا فرانســـيس بابـــا الفاتيـــكان 
للبحرين فـــي الثالث من نوفمبـــر القادم ولمدة 
4 أيـــام تلبيـــة لدعـــوة من عاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة للمشـــاركة فـــي ملتقى البحريـــن “حوار 

الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني”.

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  قالـــت   
العمرانـــي إنه في إطار الخطـــة التثقيفية 
المواطنيـــن  تعريـــف  تســـتهدف  لتـــي  ا
بأنـــواع التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة 
وأغراضهـــا المتعددة، واألحـــكام المتعلقة 
بـــكل خدمـــة تمويليـــة، فإن الـــوزارة تقوم 
بتنظيـــم محاضرات تعريفيـــة بالتمويالت 
اإلســـكانية الجديـــدة التي قامـــت الوزارة 
بطرحهـــا مطلـــع شـــهر أغســـطس الماضي، 
وذلـــك أيـــام الثالثـــاء والخميـــس مـــن كل 
بمتحـــف  حاضـــرات  م ل ا ة  ـ ـ ـ ع ا ق ب ع  و ب ـ ـ ـ س أ

البحرين الوطني.
المحاضـــرات  بـــأن  ة  ر ا ز و ـ ـ ـ ل ا ت  د ا ـ ـ ـ ف أ و  
التعريفية بالتمويالت اإلسكانية الجديدة 

متاحـــة لحضـــور جميـــع المواطنيـــن ممن 
لديهـــم طلبات إســـكانية قائمـــة ويرغبون 
ــن  ــتفادة مـ ــم لالسـ ــل طلباتهـ ــي تحويـ فـ
ــة إلـــى  ــكانية، باإلضافـ التمويـــالت اإلسـ
دم  ـ ـ ـ تق ل ا ـون  ـ ـن يعتزمـ ـ ـ لذي ا ن  ـ ـ ـ المواطني
بطلبـــات إســـكانية جديـــدة، وأنـــه بإمكان 
حجـــز مواعيـــد حضـــور المحاضـــرات من 
www. خـــالل زيـــارة الموقـــع االلكترونـــي
housing.gov.bh، واختيار التاريخ الذي 
يناسب المواطن، ويتسلم صاحب الطلب 
إشعاًرا من الوزارة بتثبيت الحجز لحضور 

المحاضرة.
حجـــم  أن  إلـــى  لـــوزارة  ا ت  ر ا ـ ـ ـ ش أ و  
االستفســـارات التي يتقدم بها المواطنون 

يوميا عبر قنوات الوزارة المختلفة تشهد 
تناميا مســـتمرا، باإلضافـــة إلى تزايد عدد 
ـدم بهـــا المواطنيـــن  ـ ـي يتقـ ـ ـات التـ ـ الطلبـ
ــالت االســـكانية  ــن التمويـ ـتفادة مـ ـ لالسـ
الجديـــدة، فـــي ظـــل امتيـــازات فوريـــة 
الحصـــول على الخدمة، وتنـــوع أغراضها 
ن  ـ ـ ـ ي طن موا ل ا ات  ـ ـ جـ ا ي احت ب  ـ ـ سـ ا ن ي ا  ـ ـ ـ م ب
ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ن  أ ى  ـ ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ـ ت ف ال  ، ة ـ ـ ـ ف ل ت خ م ل ا
المحاضرات التعريفية يمثل قناة تواصل 
جديدة، تعتمد على التواصل الشـــخصي، 
والـــذي يتيـــح للمواطنيـــن الحصـــول على 
كافـــة المعلومات، والحصول على إجابات 
وافية حول جميع االستفسارات المتعلقة 

بكل خدمة تمويلية وأحكامها المختلفة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

نساء عمان يملكن قصص نجاح باهرة بدعم وطني

“الصحــة” تدعو ألخـــذ لقــــاح 
اإلنفلونـــــزا الموسميــــــة

الحـرب األوكرانيـة بدايـة تشكل نظـام عالمـي جـديـد

“اإلسكان” تنظم محاضرات تعريفية 
بالتمويـــالت الجديــدة للمواطنيـــن

فتح آفاق أرحب من التعاون بين البلدين ... قرينة عاهل البالد المعظم:

لمن يعاني من األمراض المزمنة... وكبار السن واألطفال

العالم أمام حقبة سياسية جديدة تتغير فيها الموازين... مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم:

تعقد مرتين أسبوعيا... وتسجيل الحضور عن طريق الموقع اإللكتروني للوزارة

محاضرات تعريفية بالتمويالت اإلسكانية الجديدة للمواطنين

حرم جاللة سلطان عمانسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

حسن عبدالرسول

مستشار جاللة الملك لشؤون االعالم يشارك في ندوة نظمها منتدى اصيلة بالمملكة المغربية الشقيقة
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البلديـــة الجنوبيـــة تشجــر حديقــة نــون
بالتعاون مع مدرسة النخيل الخاصة

بزراعـــة  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  مـــت  ا ق
عـــدد من األشـــجار من صنـــف خيار “الشـــمبر” 
فـــي حديقـــة نـــون بمنطقة الرفـــاع الشـــمالي، 
بالتعاون مع مدرســـة النخيـــل الخاصة، ضمن 
مبـــادرة تكثيـــف أعمـــال التشـــجير والتخضير 
في إطار تعزيز مبدأ الشـــراكة المجتمعية بين 
البلديـــة والمـــدارس. وتواصل بلديـــة المنطقة 
الجنوبية جهودها لالرتقـــاء بالبيئة الحضرية 
في مختلف المناطق، عبر تنفيذ المشـــروعات 
التنموية المختلفة، إذ تم حديثا إضافة ألعاب 
جديدة وأرضيـــات مطاطية آمنة الســـتخدام 

األطفال في حديقة نون باإلضافة إلى تركيب 
المظـــالت واأللعاب الرياضيـــة وأعمدة اإلنارة 

التي تعمل بالطاقة الشمسية في الحديقة.
كمـــا تولـــي البلديـــة اهتمامـــا كبيـــرا بالزراعـــة 
بيئـــة  ل ا ى  ـ ـ ـ ل ع ة  ـ ـ ـ ظ ف ا ح م ل ا و ة  ـ ـ ـ ي ل ي م ج ت ل ا
واستدامتها، وتحرص على التنويع في أنماط 
الزراعـــة، إذ قامـــت أخيـــرا بتكثيـــف الزراعـــة 
فـــي جميـــع المناطـــق لنشـــر الرقعـــة الخضراء 
والمحافظة على المساحات الخضراء القائمة 
والجديدة، وزراعة األشـــجار والنباتات البيئة 

المحلية لضمان تنميتها المستدامة.

الرفاع - بلدية الجنوبية

اب في إبراز الوجه الحضاري للبحرين دور مشهود للكتَّ
أثنى على اإلسهامات الصحافية للكاتب محيي الدين  بهلول... وزير العمل:

التقـــى وزيـــر العمـــل جميل حميـــدان، في مكتبـــه بالـــوزارة، الكاتب 
محيـــي الدين بهلـــول، الذي أهداه مجموعة مـــن المقاالت الصحفية 

التي كتبها ووثقها في أرشيفه الخاص.
وأشـــاد حميـــدان بـــدور الكتـــاب والصحافييـــن البحرينييـــن الذيـــن 
ســـاهموا فـــي إبراز الوجه الحضـــاري لمملكة البحريـــن، ونقل قضايا 
المجتمـــع في مختلف المجاالت، مثنًيا في هذا الســـياق بإســـهامات 
بهلـــول الصحافيـــة ومـــا يطرحـــه مـــن آراء وأفـــكار ثرية مـــن خالل 

مقاالته الصحفية، متمنًيا له التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى - وزارة العمل

حميدان متسلًما إهداء الكاتب بوهلول

الثقافة األمنيـة
التسول في الشوارع مظهر غير 

حضاري ويزيد من االعتماد على الغير
Û  تواصــل المديريــات األمنيــة جهودهــا لمكافحــة ظاهــرة التســول

غيــر الحضاريــة بجميــع أشــكالها، لما لهــا من تأثيرات ســلبية على 
المجتمــع، فالمتســول هــو كل شــخص وجــد فــي الطريــق العام أو 
األماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسان، 
ويعتبر متســوال كل من قام بعرض ســلعة أو غير ذلك من األعمال 

بقصد التسول في الشوارع والطرقات.
Û  منهــا المجتمــع  علــى  ســلبية  تأثيــرات  لهــا  التســول  ظاهــرة  ن  إ

األخالقيــة والســلوكية التــي تتســبب فــي تشــويه صورتــه، حيث 
إن ظاهــرة التســول فــي الشــوارع والمناطــق الحيويــة وافتــراش 
الحدائق العامة يعد مظهرا غير حضاري، ويزيد من االعتماد على 
الغيــر وعــدم بذلــك الجهــد ممــا يــؤدي إلى ضيــاع وإهــدار طاقات 
الشــباب والتــي ينبغــي االســتفادة منهــا لتنميــة وتطويــر المجتمع 
وخصوصــًا بيــن الفئــة الشــابة والقــادرة على االنخراط في ســوق 
العمل والقادرة على اإلنتاج في أي من القطاعات. كما أنه يعكس 
نظرة ســلبية عن صورة المملكة لدى الســياح والزوار، حيث تؤثر 

ظاهرة التسول سلبًا على السياحة واالقتصاد الوطني.
Û  وهناك أشكال عديدة للتسول، حيث يقوم فيها باستعطاف أفراد

المجتمــع؛ لكــي يحصــل منهــم علــى المــال أو االحتيــال والتمثيــل 
بارتــداء مالبــس رثــة أو قديمــة وطلــب المســاعدة، وإن كان مــن 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، فإنــه يقوم بإظهار مــا لديه من إعاقة 
الســتعطاف اآلخريــن أو ادعــاء العجز، كما يقوم المتســول بإخبار 
النــاس أنــه فقــد أموالــه أو نســي محفظتــه أو نفــد وقود ســيارته، 
والتمثيل بأنه يريد المال؛ لكي يقوم بشراء األدوية أو أنه يحتاجه 
لدفع الفواتير أو شــراء الطعام، فيما يقوم البعض منهم بالتســول 
أمــام اإلشــارات الضوئيــة وذلــك مــن خــالل بيــع الســلع الرخيصــة 
كالمــاء أو الــورد أو المناديــل، إضافــة إلــى الجلوس أمــام األماكن 
واألعيــاد  المناســبات  وأيــام  والمآتــم  المســاجد  وقــرب  الدينيــة 
واألســواق فيمــا تقــوم بعض المتســوالت باســتغالل األطفال غير 
مكترثــة لطفولتهم وتعريضهم للحر والبرد الشــديد بالجلوس في 

الطرقات وعلى األرصفة لفترات طويلة مفترشين الشارع.
Û  ويتــم رصــد حــاالت التســول مــن قبــل الدوريــات األمنيــة التابعة

لمراكــز الشــرطة، مــن خــالل التركيــز علــى المواقــع التــي يكثر بها 
تواجد المتسولين، وتقوم مراكز الشرطة بعد أن يتم توثيق الحالة 
التــي وجــد عليهــا المتســول واســتنادا للمــادة الرابعة مــن القانون 
رقــم 5 لســنة 2007 بشــأن مكافحــة التســول والتشــرد بتســليم 
المتســول للمــرة األولــى إلــى دار متخصصــة لرعايــة المتســولين 
والمتشــردين ليتــم دراســة حالتــه وبيــان األســباب التــي أدت إلى 
ممارســته التســول، وأمــا بالنســبة لمعتادي التســول والمتســولين 
األجانــب، فيتــم إثبــات واقعــة التســول وإحالتهــا للنيابــة العامــة؛ 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
Û  إن المواطنيــن والمقيميــن هــم شــركاء فــي تحقيــق األمــن ومــن

المهــم التواصــل واإلبــالغ عــن أي حالــة للتســول يتــم رصدهــا، 
وإبــالغ الجهــات األمنيــة باالتصال علــى غرفة العمليات الرئيســة 
999 أو التواصل المباشــر مع مراكز الشــرطة، لتقوم بدورها وفقًا 
لإلجــراءات القانونيــة وذلك فــي إطار تعزيز الشــراكة المجتمعية 

مع الجهات األمنية.

“صرحنا الوطني” تعّزز المواطنة في أوساط الطلبة
تتضّمن أسئلة ثقافية تتعلق بتاريخ وحضارة البحرين ... النعيمي:

النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  زار 
صـــرح الميثـــاق الوطنـــي، اطلع خاللهـــا على آلية 
الموجهـــة  الوطنـــي(  )صرحنـــا  مســـابقة  تنفيـــذ 
لطلبـــة المدارس الحكوميـــة والخاصة، والهادفة 
إلى تعريف المشـــاركين بتاريـــخ مملكة البحرين 
العريـــق وأبـــرز اإلنجـــازات التـــي تحققـــت علـــى 
قاعـــات  تحتويهـــا  والتـــي  األصعـــدة،  مختلـــف 
الصـــرح المتعددة، حيث يتم تقســـيم الطلبة إلى 
ثالثـــة فرق )فريق النخيل، وفريق اللؤلؤ، وفريق 
الذهـــب األســـود(، وإعطاؤهـــم بطاقـــات أســـئلة 
تتعلق بتاريخ وحضـــارة مملكة البحرين، ويقوم 
أعضـــاء الفـــرق باإلجابة عليها مـــن خالل بحثهم 
عـــن اإلجابـــات فـــي قاعـــات الصـــرح، ويحصـــل 

الفريق الفائز على جوائز تشجيعية.
وأشاد الوزير بهذه المسابقة التي تأتي في إطار 
تعزيـــز المواطنـــة لـــدى الطلبـــة، من خـــالل تنفيذ 
الدراســـي، منّوًهـــا  للمنهـــج  المســـاندة  األنشـــطة 
بالتفاعـــل الـــذي يبديـــه الطلبـــة المشـــاركون في 
هذه المســـابقة التي تجمع بين الجانبين الثقافي 
الـــذي تتركـــه عبـــر  الطيـــب  والرياضـــي، واألثـــر 
تزويدهـــم بمعلومـــات ثريـــة عن ماضـــي وحاضر 
ومستقبل مملكة البحرين، نتيجة اطالعهم على 
المقتنيـــات التاريخيـــة والصـــور واألفـــالم التـــي 
تزخر بها قاعات الصرح، موّجًها شـــكره للقائمين 
علـــى هذه المســـابقة علـــى جهودهم فـــي تقديم 

البرامج واألنشطة المخصصة للطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم خالل زيارته إلى صرح الميثاق الوطني

كسبت زوجة قضية ضم حضانة األبناء، في معركتها 
ضــد والــد أبنائهــا الــذي ال ينفــق عليها وال علــى أبنائه، 
وكانت المحكمة الصغرى الشــرعية الثالثة قد حكمت 
وبصفة مستعجلة بضم حضانة االبناء )الولد والبنت( 
للمدعية والزام المدعى عليه بتأدية نفقة وقدرها 40 

دينارا شهريا. 

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية زوجة المدعى 
عليه بموجب وثيقة الزواج الصادرة من إحدى الدول 
العربيـــة والمصـــدق عليها من قبل المحكمة الســـنية 
وأنجبـــت منه علـــى فـــراش الزوجية ابنـــة تبلغ من 
العمر ســـنتين وابن يبلغ من العمر أربع ســـنوات، إال 
أن المدعى عليه ال ينفق عليها وال على األبناء، 
األمـــر الـــذي ألحق بهـــم الضـــرر وخالف 
الشـــرع والقانـــون وخصوصـــا أنهـــا ال 
تعمـــل وال تملك أي مصدر للدخل، مما 
حـــدا بها إلقامـــة دعواها وطلـــب ضم حضانة 

األبنـــاء لهـــا كونهـــم في ســـن صغيرة وبحاجة لرعايتهـــا لهم والزام المدعـــى عليه بدفع 100 دينـــار كنفقة زوجية 
شـــهرية و100 دينار لألبناء موزعة عليهم بالتســـاوي عالوة على تقديمها نســـخة من الوكالة الرسمية، نسخة من 

جواز االبن، نسخة من شهادة ميالد االبنة، نسخة من هويتها ونسخة من عقد الزواج. 
وتداولـــت المحكمـــة الدعوى ومثل وكيل المدعية المحامي خليل ابراهيم والمدعى عليه، والحظت المحكمة أن 

المدعى عليه تقدم بمذكرة رد إلكترونية وبعد مطالعتها أتضح أنه طلب في ختامها اآلتي:
 أوالً: أصليا: عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى النتفاء االستعجال في الواقعة ولألسباب الواردة في المذكرة 

مع الزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا: احتياطيا: أن تكون النفقة في حدود 30 دينارا نظرا إلعسار المدعى عليه.

كما وارفق المدعى عليه بمذكرة رده نسخة من االتفاقية التي بينه وبين المدعية، إضافة إلى نسخة من محادثة 
دارت بينهما عن طريق “الواتس أب”، كشـــف حســـاب وحواالت مصرفية ورســـوم روضة االبن بجانب تحويالت 

تمت عبر “بنفت”.
وعلى ضوء ما تم وما تقدمت به المدعية حكمت المحكمة لصالحها.

سيدة عربية تكسب الحضانة وفوقها 40 دينارا شهريا

المحامي خليل إبراهيم

منال الشيخ



عزوف نسائي كامل عن تمثيل عشرات الدوائر
مقاعد بلدية وأخرى نيابية تخلو من الجنس الناعم

مـــع اعتـــزام الكثيريـــن الترشـــح باختالف 
الدوائـــر والمحافظـــات قبيـــل فتـــح بـــاب 
بـــرزت وجـــوه عديـــدة  الفعلـــي،  الترشـــح 
ومـــن بينهـــم ســـيدات، إال أنـــه بعـــد قفـــل 
باب الترشـــح الرســـمي لعضويـــة المجلس 
النيابي والمجلـــس البلدي بات واضحًا أن 
هنـــاك مقاعد بلدية عديـــدة وأخرى نيابية 
خلت من أية وجوه نســـائية رغم اختالف 
المحافظـــات، إذ خـــال المقعـــد النيابـــي عن 
الدائـــرة األولـــى بمحافظـــة العاصمـــة مـــن 
علـــي  مـــراد  بترشـــح  واكتفـــى  الســـيدات 
ومحمـــد جناحي بعد خـــروج النائب عادل 
العســـومي من الســـباق االنتخابي والحال 
ذاتـــه في الدائرة الخامســـة والتي ترشـــح 
عنهـــا كل من النائـــب أحمد الســـلوم، خالد 
صالـــح، مهدي المدحوب، عبـــدهللا العالي، 
أنـــور عبدالغفـــور، محمـــد الجابـــري، علـــي 
بجانـــب  حســـن  وعبداألميـــر  الحايكـــي 
الدائرة التاســـعة والتي ترشح فيها النائب 
عمار آل عباس، محسن العسبول، إبراهيم 

العصفور وأحمد عبدعلي.
أما محافظة المحرق، فخلت 4 دوائر منها 
مـــن ترشـــح أي ســـيدة لعضويـــة المجلس 
البلدية كما وخلت دائرة واحدة من ترشح 
أي واحدة منهن لعضوية المجلس النيابي، 
فاكتفـــت الدائرة الثانيـــة بالمحافظة ذاتها 
بترشـــح النائـــب إبراهيم النفيعـــي، محمد 
القاضي، إبراهيم بوصندل، محمد الجودر 

وحمد الدوي.
إضافـــة إلى ذلك، غابت الوجوه النســـائية 
عـــن الترشـــح لعضويـــة المجلـــس البلـــدي 
الثالثـــة وترشـــح فيهـــا كل مـــن  بالدائـــرة 
عبدالقادر الســـيد، محمد الدوســـري، باسم 
المجدمـــي وخالـــد الجابـــر والحـــال ذاتـــه 
فـــي الدائـــرة الخامســـة التي ترشـــح فيها 
7 مترشـــحين وهـــم ثائـــر ربيعـــة، رمضان 
المـــال، عبـــدهللا المرباطي، أنـــور الحريري، 
عبدالعزيـــز المناعي، صالح بوهزاع وخالد 
الياســـي بجانـــب الدائـــرة السادســـة التـــي 
تشـــهد منافسة مابين الخال علي النصوح 

وابـــن اختـــه فاضـــل العود ومحمـــود غانم 
وأحمـــد آل معتـــوق، أمـــا عن دائـــرة “عراد 
أو باألحـــرى  الســـلطة والنعيـــم”  وحالتـــي 
“ســـابعة المحرق” فخال مقعدها البلدي من 
ترشـــح أي ســـيدة كذلك في حين ترشـــح 
فيهـــا مجددًا العضو البلدي أحمد المقهوي 
أمام كل من علي الصائغ وخليل بوهزاع.

وفيما يخص المحافظة الشـــمالية، فخلت 
6 دوائر انتخابية منها من ترشح أي سيدة 
لعضوية المجلس البلدي، إذ اكتفت الدائرة 
األولى بترشح علي الشويخ، ضياء خليل، 

عبدهللا هالل وشبر الدواعي كما واكتفت 
الثالثة كذلك بترشح 3 دواسر وهم محمد، 
علي وفريد الدوسري أمام بالل إسماعيل 
وعبدالعزيـــز ســـند والحـــال لـــم يتغير في 
بقيـــة الدوائر الــ 4، إذ ترشـــح فـــي الدائرة 
الخامسة ســـلمان العصفور، إبراهيم علي، 
حســـين علـــي، طارق الفرســـاني وعيســـى 
العصفـــور وترشـــح فـــي الدائـــرة الثامنـــة 
كل مـــن حافظ بوحســـان، محمـــود فخرو، 
جاسم هجرس، شوقي قمبر، أحمد مبارك، 
أحمـــد عياش أمـــام العضو البلدي ياســـين 

زينل إضافة إلى أن ترشـــح العضو البلدي 
محمد الظاعن بجانب كمال سعد، عبدهللا 
الذوادي وخالد الزباري في العاشـــرة منها، 
فـــي حيـــن ترشـــح فـــي الدائـــرة الحاديـــة 
عشـــرة في المحافظة ذاتها كل من حمادة 
حبيـــب،  حســـن  ســـعيد،  جـــواد  حســـين، 
عبدالرحمن عبدهللا، سعيد سنان، عبدهللا 
عيســـى، علـــي إبرهيـــم، عبدهللا الـــذوادي 

وأحمد المناعي. 
أمـــا عن المحافظـــة الجنوبيـــة، فالحال لم 
يتغيـــر فيها كثيـــرًا عن بقيـــة الدوائر التي 

غاب فيها الحضور النســـائي، حيث ترشح 
بلديـــًا عـــن الدائـــرة الثانيـــة كل مـــن مبارك 
فـــرج، عمـــاد العلـــي، راشـــد عنتـــر وأحمـــد 
خليفة وترشـــح عـــن الرابعـــة كل من علي 
الشيخ، خالد القعود، محمد دراج، إبراهيم 
السويدي، عمر عبدالرحمن، عيسى الغرير 

وأمين العباسي. 
كما وترشـــح مجددًا في الدائرة السادســـة 
أحمـــد  جناحـــي،  خالـــد  البلـــدي  العضـــو 
العبدهللا، إبراهيم أبوبكر، وليد الســـريهيد 
وأحمـــد الدوســـري، في حين غـــاب الوجه 
النســـائي عـــن المقعد النيابـــي والبلدي في 
ســـابعتها، واكتفـــى بترشـــح النائـــب علـــي 
النعيمي، صالح العبيدان، مشـــعل الذوادي 
وأحمـــد التميمي برلمانيًا وعلي الســـبيعي 
وغـــاب  كمـــا  بلديـــًا،  بوبشـــيت  وعبـــدهللا 
العنصـــر النســـائي عـــن المقعـــد النيابـــي بــ 
“تاسعة الجنوبية” بدليل ترشح النائب بدر 
الدوســـري، محمد الكعبي، علي الدوسري، 

ناجي الكواري وناصح الدخيل.

مترشحات الجنوبية: “النقاب” اليعيقنا
بعـــد إغـــالق بـــاب الترشـــح وبشـــكل 
رسمي لالنتخابات النيابية والبلدية 
الرؤيـــة  اتضحـــت   ،2022 المقبلـــة 
وأن  ســـبق  وجـــوه  عـــدة  وبـــرزت 
ترشـــحت فـــي الـــدورة الماضيـــة أو 
الدورات التي تلتها بجانب من ترشح 
للمـــرة األولـــى ســـواء مـــن الرجـــال، 
النســـاء أو الشـــباب، فهـــذا هو الحال 
فـــي أغلـــب الدوائـــر االنتخابية رغم 
اختـــالف المحافظـــات، إال أن األمـــر 
الالفت يتلخص في ترشح سيدتين 
المترشـــحين  بيـــن  مـــن  “منقبتيـــن” 
لعضوية المجلس النيابي والمجالس 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  البلديـــة 
بالمحافظـــة  وتحديـــدًا  المملكـــة، 
الجنوبية، حيث تترشـــح المترشحة 
النيابيـــة عـــن الدائـــرة األولـــى والتي 

تغطـــي الجـــزء الغربـــي مـــن مدينـــة 
عيسى، يسرى المالود وتترشح منال 
بـــن فارس لعضويـــة المجلس البلدي 
في الدائرة الثامنة بالمحافظة ذاتها 
والتي تضم عســـكر، عوالـــي، الرفاع 

الشرقي والرفاع فيوز.

عطاء ال محدود 

وأوضحت المترشحة البلدية عن “ثامنة 
الجنوبية”، منال بن فارس أن منافســـتها 
علـــى المقعـــد البلـــدي بجانـــب 5 رجـــال 
جعلها تستشعر قوتها بالمعنى الصحيح.

وعـــن اختيارها المجلس البلدي، أجابت” 
توجهـــت لذلك كـــون أن الدائـــرة بحاجة 
لمزيـــد من التطوير، فعلى ســـبيل المثال 
منطقـــة عســـكر تفتقـــر إلـــى العديـــد مـــن 
مدينـــة  عكـــس  األساســـية  الخدمـــات 
خليفـــة، إضافة إلى أن الرفاع فيوز رغم 

تطورهـــا إال أنها مازالـــت بحاجة لتعديل 
في بعض من شوارعها”.

وزادت “تعاني عسكر من انتشار الكالب 
الضالـــة والتـــي البـــد من إنشـــاء ملجأ لها 
بـــدالً مـــن قتلهـــا لما تشـــكله مـــن خطورة 
على سالمة األهالي وباألخص األطفال”.
عـــن  تختلـــف  الـــكالم  لغـــة  أن  وأكـــدت 
األفعـــال وأنها لن تعد بأية أمور لن تقوم 

بها.
وأوضحت أن مقرها االنتخابي ســـيكون 
بمنزلهـــا وســـتتواصل مـــع أهالـــي الدائرة 
عـــن طريق “زووم” أو في “الخيمة” وفي 
حال فوزها ســـتتعاون مـــع ممثل الدائرة 
فـــي المجلـــس النيابـــي لما له مـــن أهمية 

تعود بالنفع على المواطنين والدائرة.
وعـــن توقعاتهـــا بنســـبة األصـــوات التـــي 
ســـتنالها، قالت بن فارس”ليس لدي رقم 

معين لكنني أتأمل خير”.

وكشـــفت عـــن نيتهـــا بالترشـــح لرئاســـة 
المجلس البلدي مردفـــة أن عطاء المرأة 
ال حـــدود لهـــا وهي مـــن أنشـــأت  الرجال 

واألجيال وال شك تستحق كل الدعم.
عائقـــًا  يشـــكل  “النقـــاب”  كان  إذا  وعمـــا 
لهـــا، أوضحـــت أنها ســـبق وأن عملت في 
مجـــال مختلط ولمدة 17 عاما وتحديدًا 
بأحد البنـــوك ولم تواجه أية صعوبة في 
التعامل كون أن  رحابة الصدر هي األهم 

لكسب اآلخرين.
مـــن  “أتمنـــى  فـــارس  بـــن  واختتمـــت 
الناخبيـــن اختيـــار األكفـــأ وعـــدم التقليل 

من قدرة المرأة”.

صوت الشعب

مـــن جانبها، أرجعت المترشـــحة النيابية 
عن الدائـــرة األولى بالمحافظة الجنوبية 
فـــي  لرغبتهـــا  المالـــود ترشـــحها  يســـرى 
والمواطـــن  الوطـــن  خدمـــة  التطويـــر، 

وإيصال صوت الشعب. 
وأكدت ســـعيها لتحقيـــق برنامجها الذي 
بجانـــب  والمواطـــن  بالوطـــن  ســـينهض 

حقل التعليم.

وعـــن منافســـتها علـــى المقعـــد النيابـــي 
بيـــن 9 رجال، شـــددت على قـــدرة المرأة 
على مشـــاركة الرجل فـــي معترك الحياة 
وصناعـــة القـــرار خصوصا علـــى الصعيد 

السياسي بجانب 
المياديـــن  شـــتى  فـــي  المجتمـــع  تنميـــة 

وخصوصا إذا  كانت مثقفة.
وذكرت المالود “بالنســـبة لالصوات ليس 

لدي أي تصور  إال أنني متفائلة”. 
ولفتـــت إلـــى أن النقـــاب ال يشـــكل لها أي 

عائق في تأدية العمل كالكمام.

منافسة “رجالية” 
ووجوه نسائية 

“وحيدة”
يسرى المالود  منال بن فارس 
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مجدي 
النشيط

زينب 
عبداألمير

منال الشيخ

منال الشيخ

علوي الموسوي

حكمت الظروف االنتخابية على مرشـــحي ســـابعة 
العاصمـــة لشـــغر المقعـــد النيابـــي زينـــب عبداألميـــر 
ومجدي النشـــيط، بالدخول فـــي مواجهة انتخابية 
توصف “بالشرســـة”؛ نظـــًرا لما إلى المترشـــحين من 
مكانـــة اجتماعية كبيرة في أوســـاط ناخبي الدائرة 

التي يتنافسون على أصواتهم.
في التفاصيل، سطعت شمس التحدي الصارخ بين 
أبـــرز المرشـــحين في الدائرة الســـابعة في محافظة 
العاصمـــة لشـــغر مقعد مجلـــس النـــواب وهما زينب 

عبداألمير ومجدي النشيط. 
ذلك معترك فرضتـــه الوقائع االنتخابية، فأي ظالل 
لهذه الشـــمس الســـاطعة ســـتكون؟ هل للمترشـــحة 
زينـــب بــــ “الءاتهـــا” النيابيـــة المتمثلـــة فـــي رفضهـــا 
التقاعـــد والضريبـــة وتقليـــص صالحيـــات  قانـــون 

مجلـــس النواب ووقف زيادة معاشـــات المتقاعدين 
تستطيع أن تحسم؟! 

أمـــا المرشـــح مجـــدي النشـــيط الـــذي يأتـــي محمال 
بتاريخـــه خدماتـــه االجتماعيـــة الطويـــل، وقيادته 
العديـــد مـــن منظمات المجتمـــع المدنـــي وجمعيات 
النفـــع العـــام فـــي هـــذه الدائـــرة، وتمثيلـــه المنطقـــة 
كعضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، وهو يأتـــي مدثًرا 
بعباءة تاريخه الخدماتي الناجح حســـب معطيات 

التجربة، فهل تحسم له هذه اإلنجازات.
مجـــدي  المترشـــح  تجربـــة  تشـــهد  التحليـــل،  فـــي 
النشـــيط الـــذي يمتلـــك مـــن لقبـــه الشـــيء الكثيـــر 
إنجازات ال يمكن إحصاؤها، لكن يمكن اإلشارة إلى 
بعضهـــا، ولعل مـــن أهمها حصوله أثنـــاء االنتخابات 
البلديـــة فـــي العـــام 2010 علـــى 2086 صوتـــا فـــي 
النطـــاق الجغرافي لهـــذه الدائرة، ودخـــل في جولة 
إعادة منافًسا ممثل جمعية الوفاق المنحلة حسين 

العريبـــي وحصـــل علـــى 2182 صوتـــا فـــي الجولـــة 
الثانية.

لكن المرشـــح مجدي النشـــيط وبلغة تحمـــل الكثير 
مـــن معانـــي الثقة يفهـــم من حديثـــه االنتخابي إلى 
أن هذه الدائرة ملعبه األساســـي وحديقته األمامية 

والخلفية والزمان زماني والمكان مكاني.
فـــي المقابـــل وعلـــى الطـــرف اآلخـــر تســـير زينـــب 
عبداألميـــر بخطـــى واثقـــة فـــي دخولهـــا المعتـــرك 
النيابـــي انطالًقـــا مـــن تجربها الناجحـــة على صعيد 
ملموســـة  بإنجـــازات  المطـــرزة  النيابـــي  عملهـــا 
ومحسوســـة لدى أهالي الدائرة خصوصا والشـــعب 

البحريني عموما.
ويشـــهد علـــى ذلـــك “الءاتهـــا المعروفـــة” وترؤســـها 
وتشـــكيلها لجـــان تحقيـــق فـــي تجـــاوزات طيـــران 
وتجـــاوزات  اإلســـكان،  توزيـــع  وعدالـــة  الخليـــج 
اســـتجوابين  وتقديمهـــا  الصحـــة،  وزارة  وأخطـــاء 

لوزيـــر العمـــل ووزيـــرة الصحة، وإنجـــازات في حل 
قضايا فصل العمل، وتوظيف العاطلين في القطاع 
العـــام والخـــاص، وتحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجازات 
الخدمية في الدائرة، إضافة إلى جهودها اإلنسانية 
ألهالي الدائـــرة، واعتمادها سياســـة الباب المفتوح 
لناخبيها طوال فترة تمثيلهم للمجلس )4 سنوات(.

وبعيـــًدا عـــن هـــذا وذاك وبقـــراءة متأنيـــة حصـــدت 
النائـــب زينـــب فـــي اســـتبانة أعدتها “البـــالد” خالل 
األيام الماضية على المركز األول ألكثر نواب 2018 

إنجاًزا على المستوى التشريعي والرقابي.
ما ورد من أسئلة وتحليالت وما بسطته الوقائع كله 
يبقـــى ضمن التحليالت إلى أن تحين ســـاعة الصفر 
االنتخابية المحددة بتاريخ 12 نوفمبر لتجيب بعد 
ذلك على كل ما ورد من أسئلة ومالحظات وعندها 

سيكشف لمن الغلبة.
ونعيد إلى األذهان بأن عدد المترشحين في سابعة 

العاصمـــة للمقعـــد النيابـــي 16 مترشـــحا نصفهم من 
النســـاء ويبلـــغ عددهـــم 8 والنصـــف اآلخـــر رجـــال، 
وتشـــمل الدائرة المجعـــات التالية: 709، 721، 729، 

.816 ،733
وتشـــمل أســـماء المترشـــحين لشـــغر المقعد النيابي 
)vote.bh( مجـــدي  لمـــا هـــو معتمـــد بموقـــع  وفًقـــا 
النشـــيط، علي طاهري، سلمان رضي، مجيد مبارك، 
جعفـــر محفوظ، أمل عبدهللا، ســـاجدة ســـوار، هناء 
أحمـــد، نســـيم محمد، رباب شمســـان، ســـعيد أحمد، 
باســـل العريـــض، ريـــاض كويتـــان، ســـمانة حيدري، 

ابتهاج العسبول، زينب عبد األمير.
وبقـــراءة متأنية للمشـــهد االنتخابـــي العام في هذه 
الدائـــرة فلربما تكون هنالك مفاجآت على عكس ما 
هـــو متوقع ومأمول ولربما يكون بين المترشـــحين 
“حصان أســـود” يصنع الفارق. فهل يخرج من بينهم 

هذا “الحصان” أم إن المشهد يرسم نفسه بنفسه؟

ــة “حـــــــــصـــــــــان أســــــــــــــود”؟ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ هـــــــــل يـــــــخـــــــرج مـــــــــن أوســـــــــــــــــاط الـ

عبداألمير بـ“الءاتها النيابية” تواجه النشيط بـ“خدماته االجتماعية”

زينب VS مجدي... لمن الغلبة؟
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Vacancies Available
EBRAHIM ALI TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 39605578 or EATCO@BATELCO.COM.BH 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh 

BMMI bsc 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39494552 or ahelal@bmmi.com.bh 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17537881 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

BAHRAIN PHILIPPINES CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37555999 or FOREX_UMACBH@YAHOO.COM 

AALA CENTRE FOR ADERTISING MANAJMENT & PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17312100 or aalactr@gmail.com 

Basheer cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17333379 or S_HAWAJ90@HOTMAIL.COM 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

AL KOBAISI MOTORS 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

ALMOAYED SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 37741741 or amma@almoayedict.com 

Phoenix Shipping W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17210055 or info@phxbahrain.com 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.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 

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 

ABDULAZIZ MOHAMED ISA ALROMAIHI ( DAR ALSAADA / 12342 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36566552 or ABULAZIZ.ISA.ALRUMAIHI54@GMAIL.COM 

SHTIYA BUILDING CONTRACTING & MAINTENANC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33744544 or shtiyacontracting@gmail.com 

PRINCE BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39960552 or MOHDUNION@GMAIL.COM 

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 38080801 or INFO@KATANATORII.COM 

MARIAM 88 FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33143660 or OM88SALMAN@GMAIL.COM 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33363766 or HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

LADEY OF TODAY 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact
 17554202 or ASHPLOBO@GMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contact
 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

Gulf Crystal Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com 

AWAL GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17701511 or um0099@gmail.com 

Millennium ME CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39723000 or INFO@OREEM.COM 

LOOK MAN FOR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36787812 or J_9889@HOTMAIL.COM 

ALATAR GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36331103 or alkaabi6800@windoslive.com 

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 37371334 or BATOOL313@GMAIL.COM 

BROTHERS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 37111115 or INFO@AWAL.BIZ 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17226618 or ACKR007@GMAIL.COM 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com 

Creative World Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39631928 or SARAHAMAD2009@YAHOO.COM 

BLACK HORES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33370999 or JOKERGAMES120@GMAIL.COM 

STAR EXPRESS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39999755 or LUCKYSTARBKR2@GMAIL.COM 

TRINITY INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MOULDER(FLOOR/PIT)
 suitably qualified applicants can contact
 39457945 or METEE@BATELCO.COM.BH 

Dentcare labs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(DENTAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17587992 or ROGERBASSIT@HOTMAIL.COM 

MUNI SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 37722742 or MARYAM_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@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 

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 

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 

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33444870 or YOUNES.77@HOTMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17550880 or SHHAITHEMHAMZH1977@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 

SPIDER SPEED GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39224004 or WALDALHELLI@GMAIL.COM 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

Mega Star Tailor and Fashion 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33987930 or ALQAIDOOM_MANPOWER@YAHOO.CO.UK 

ALRASASI ARABIC PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39877267 or svalavil@rediffmail.com 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17227206 or BAHRAINHO@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MALAKI SPECIALIST HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF FINANCIAL PLANNING
 suitably qualified applicants can contact

 17759999 or HR@RHWC.COM.BH 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

Top power Fixing and Removing of Advertisement Board 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39122259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM 

Easy Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 36693335 or A.RIYADH277@GMAIL.COM 

DAAEM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.BH 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17140090 or shikkulal@gmail.com 

Mustafa fazal construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com 

THE BEAUTIFUL PRINCESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38317568 or SOLO13.31OLOS@GMAIL.COM 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

ARCON EXPRESS SERVICES  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 37786161 or arconcargobh@gmail.com 

70 CARS RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RENT COLLECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 33540020 or hrm@sevensholding.com 

NAREES MAINTENANCE & ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37555759 or human.resources.ngc@gmail.com 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

MOHAMED EBRAHIM GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39919902 or ggsbahrain@GMAIL.COM 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33351669 or RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

CHAMPIONX MIDDLE EAST SERVICES LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 38331129 or Aaron.grimley@championx.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MAHMOOD GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36077630 or MAHMOOD301916@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17251216 or GHAREEB9@GMAIL.COM 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 36582946 or sameeer.ishtiaq@gmail.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم
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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 

Bfc group holdings  wll 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39600903 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

BREAD TOWN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17744777 or EYATEEM@GMAIL.COM 

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

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

M R A LIVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 36889233 or MRADC2020@GMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33448080 or ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

ACCESS ACCOUNTING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17879859 or DOMINICFRANCIS73@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17811811 or CORP@DADABAI.COM 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17490911 or DEVESBABU@GMAIL.COM 

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33200511 or ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

MINACOM MOTORBIKES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34567893 or HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

BAQMA FOR METALS 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

ABOVE & BEYOND INTERNATIONAL CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39937376 or ABIC.DIRECTOR@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39666128 or hussain@refcone.coM 

Bayazid Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39144776 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39650549 or ALJARADY@YAHOO.COM 

PAK BEARD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SHAKEELG8607@YAHOO.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

FAHAD DILSHAD JAN FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FACTORY)
 suitably qualified applicants can contact

 66693786 or fdj786engineering@gmail.com 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com 

Um saleh beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39210555 or aqlanaas1@gmail.com 

RAIN BOW PROPERTIES. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33889949 or TAULAD2020@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 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

LAHORE MARHABA RESTAURANT w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33572848 or A.HAFEEZ62@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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 

DAR ALDALLAL ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36202303 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33095974 or LALAIMTIAZ121@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

CLEAN EARTH SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38723776 or CLEANEARTHSCRAP953@GMAIL.COM 

Bright cool for Repair of electronic،  electrical  and optical eq 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33436055 or MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM 

MARQOOQ FOR TRADITIONAL FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330563 or COOLMAN147@HOTMAIL.COM 

OLYMPICA MARTIAL ART CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 SPORT INSTRUCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 36604604 or ADELBADER64@GMAIL.COM 

GLOBAL MASTER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 33822669 or BOUOMAR78@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33062533 or masoodriaz512@gmail.com 

WEST POINT CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39680228 or EKD434@GMAIL.COM 

AL GUDHABIYA LAUNDRY bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 39863991 or INDIANBAHRAIN123@GMAIL.COM 

HALAYA BAHRAIN SWEETS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 63330888 or HASHIM@HALAYAGROUPINTL.COM 

AUTOPOWER TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66366362 or ams.alawi@gmail.com 

ORIGINAL MUHARRAQ SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36960999 or HASH2H2@HOTMAIL.COM 

MASALA DARBAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39259304 or MASALADARBAR786.BH@GMAIL.COM 

BAIT ALMUKASARAT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39654630 or Z.ALHAIKI@ELEGANT-PALACE.COM 

F Q CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35629596 or MUSTHAFAPONNOR@GMAIL.COM 

MANILA STAR SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 36331134 or QHQHISHAM@GMAIL.COM 

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 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh 

YOUSIF ALI AHMED ISA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39762225 or YAAHCC2013@GMAIL.COM. 

DAREEN GATE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33118222 or SJS.ALI83@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 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.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 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

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

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

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

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

 RESEARCHER
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.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 

SPORT CASTLE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH
 suitably qualified applicants can contact

 17730816 or SPORT-CASTLE@HOTMAIL.COM 

AL GUDHABIYA LAUNDRY bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 38431321 or INDIANBAHRAIN123@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33048194 or HVAC.GENERAL.TRADING@GMAIL.COM 

H Y CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33425120 or HALAYOUSIF315@GMAIL.COM 

SWEET ONE COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33041025 or SANOBERS71@GMAIL.COM 

SEVEN SKY PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33060389 or AL.HMAAD.H3@GMAIL.COM 

WAGGA WAGGA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39808464 or RAMVATWANI@HOTMAIL.COM 

HT INTEGRATED CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34114599 

BAHRAIN EYES COMPUTER ACCESSORIES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33846029 or ALMU0158@GMAIL.COM

TOBA TEK MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33400251 or TOBATEK789@GMAIL.COM 

ADNAN HUSSAIN COMBINED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34623276 or MNAUMANMBOOTA406@GMAIL.COM 

BANNU WAZIRISTAN CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 34540232 or SHEHARYARMNS123@GMAIL.COM 

HIP HOP HAIR EXPRESSO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 33302709 or SHIBU_SAJU@YAHOO.COM 

SALIM AKBAR CONSTRUCTION AND PLUMBING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 35497380 or SALIMBD9800@GMAIL.COM 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL ( KHOKHA - 2060 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36300065 or AYYS1976@HOTMAIL.COM 

ISA ALAMDAR E. M.  ZAINAL(JABAL ALNOOR1 - 9608) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17675062 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

HUSAIN SAIFUDDIN SAIFUDDIN EBRAHIM JI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17246380 or HSB78652@GMAIL.COM 

ALKHALIL BULDING OWNERS ASSOCIATION 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact

 33326527 or TMAA456@GMAIL.COM 

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

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

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 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or PARAM.BH.PK@GMAIL.COM 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39666191 or tasahulbh@gmail.com 

ABDULKARIM ALMANNAI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17344455 or AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

Mohamed Mahmood Alkooheji Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17701701 or MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

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 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 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 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 LIGHT VEHICLES DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ZOWAID TRADING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17673308 or MAHERWS@BATELCO.COM.BH 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39411229 or DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 
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أبوظبي - وكاالت

والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
الدولي باإلمارات اســـتدعاء سفير هولندا 
لـــدى أبوظبـــي وأبلغتـــه احتجـــاج الدولـــة 
واستنكارها الشـــديدين على تدخل سفير 
بـــاده فـــى عمـــان فـــي الشـــؤون الداخلية 

لألردن.
اإلمـــارات  “تضامـــن  الـــوزارة  وأكـــدت 
العربيـــة المتحدة مـــع األردن واحتجاجها 
الشـــديد على التصريحات غير المســـؤولة 
الدبلوماســـية  األعـــراف  عـــن  والخارجـــة 
التـــي أدلى بها الســـفير الهولنـــدي يوم 19 
أكتوبـــر2022، والتـــي تعـــد تدخًا ســـافًرا 
في الشـــؤون الداخليـــة للمملكـــة األردنية 

الهاشمية”.
وأعلـــن األردن، الخميـــس، رفضـــه طلـــب 

هـــاري  المملكـــة  لـــدى  الهولنـــدي  الســـفير 
فيرفـــاي من وزير اإلعام فيصل الشـــبول 
ترخيـــص إذاعة لشـــخص أجنبـــي، معتبًرا 
البـــاد  شـــؤون  فـــي  “تدخـــا  التصـــرف 

الداخلية”.
مديـــر  “أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأشـــارت 
الدائـــرة األوروبية )بالوزارة(، أبلغ الســـفير 
الهولنـــدي اســـتغراب الـــوزارة تدخلـــه في 
معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير 

أردني وغير هولندي”.
واســـتدركت: “يتم التعامل معها )تصديق 
واألنظمـــة  القوانيـــن  وفـــق  اإلذاعـــات( 
وبشـــفافية مطلقـــة، ومـــن غيـــر المفهـــوم 
تدخـــل ســـفير يمثـــل دولـــة صديقـــة فـــي 

قضية تحكمها القوانين واألنظمة”.

اإلمارات تستنكر تدخل السفير الهولندي في شؤون األردن

إسالم أباد ـ وكاالت

االنتخابـــات  لجنـــة  اســـتبعدت 
الباكســـتانية، أمـــس الجمعة، رئيس 
الـــوزراء الســـابق عمـــران خـــان، من 
تولـــي منصب عام لمدة 5 ســـنوات، 
كمـــا اتهمتـــه بإخفـــاء األصـــول، في 
خطـــوة مـــن المرجح أن تـــؤدي إلى 

تعميق االضطرابات السياسية.
ووفقا للخبراء القانونيين، ســـيفقد 
خان مقعده فـــي الجمعية الوطنية 

بموجب حكم لجنة االنتخابات.
ويأتـــي القـــرار األخيـــر بعـــد أشـــهر 
من عـــزل البرلمان لخـــان من خال 

تصويت بحجب الثقة.
وحـــث حـــزب عمران خـــان موالييه 

الشـــوارع  إلـــى  النـــزول  علـــى 
بقـــرار  الســـلمي  للتنديـــد 

اللجنة.
ــي الـــخـــطـــوة  ــ ــ ــأت ــ ــ وت
األخيرة قبل أيام من 

إعان خان عن مسيرته التي طال 
إلجبار  أبــاد  إســام  إلــى  انتظارها 
الــــــوزراء شهباز  رئــيــس  حــكــومــة 
شــريــف عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
ــرة. وقـــــدمـــــت الـــحـــكـــومـــة  ــكــ ــ ــب مــ
إلى  التماسا  لشريف  االئــتــافــيــة 
باتخاذ  مطالبا  االنتخابات،  لجنة 
ــه بــاع  ــان بــتــهــم أنـ إجــــراء ضــد خـ
الدولة  هدايا  قانوني  غير  بشكل 
التي تلقاها من رؤساء دول أخرى 

عندما كان في السلطة.
كمـــا اتهـــم خـــان بإخفـــاء األمـــوال 
تلـــك  ببيـــع  عليهـــا  حصـــل  التـــي 

الهدايا.
منـــذ اإلطاحـــة بـــه، ادعـــى خان 
أن شـــريف أطـــاح بحكومتـــه 
بمؤامـــرة أميركيـــة، ونفـــى 
كل من شريف وواشنطن 

هذه المزاعم.

لجنة انتخابات باكستان ُتقِصي عمران خان

استشهاد فلسطيني 
في الضفة الغربية

استشهاد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أعلنت 
فــلــســطــيــنــي أمــــس بــإصــابــة فـــي رقــبــتــه في 
اشتباكات مع الجيش اإلسرائيلي في مدينة 

جنين. 
وأكــــدت مــراســلــة “فــرانــس 24” فــي الــقــدس 
جــراء  ويشتد  ــزداد  يـ التوتر  أن  عـــودة  ليلى 
للمدن  اإلسرائيلي  الجيش  اقتحامات  تجدد 
ــام  ــ ــي األي ــزت فـ ــركـ ــي تـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ

األخيرة في منطقتي نابلس وجنين. 
مختلف  الخميس  عــّم  شامل  إضـــراب  وكــان 
مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة األولى منذ 
سنوات، احتجاجًا على قتل الفلسطيني عدي 

التميمي )20 عامًا(.

شعبية حزب المحافظين في الحضيض بحسب استطالع للرأي

حراك الختيار بديل لتراس... وتقارير عن عودة جونسون
تـــراس،  ليـــز  تقديـــم  عقـــب 
اســـتقالتها مـــن منصبها بعد 44 
يومـــا مـــن انتخابها، بـــدأت في 
بريطانيا، أمـــس الجمعة، حملة 
البحـــث عـــن شـــخصية لتولـــي 
رئاســـة الحكومة خال أسبوع 
على أبعد حد، فيما لم تعلن أي 
شخصية ترشحها رسميا حتى 

اآلن.
يخـــوض  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المنافســـة علـــى المنصب وزير 
المالية األســـبق ريشي سوناك، 
ووزيـــرة الدفاع الســـابقة بيني 
موردونـــت، لكـــن الســـباق ربما 
بوريـــس  عـــودة  أيضـــا  يشـــهد 
جونســـون الذي تمت اإلطاحة 
به فـــي يوليـــو عندما اســـتقال 
جماعيـــة  بصـــورة  وزراؤه 

إلجباره على التنحي.
وذكـــر اإلعـــام المحلـــي أن 30 
نائبـــا محافظـــا أعلنـــوا دعمهـــم 
لزعامـــة  جونســـون  لعـــودة 
الحـــزب، فـــي وقت شـــدد وزير 
الدفـــاع البريطانـــي بـــن واالس 
أمـــس، علـــى أنـــه لـــن يترشـــح 
لمنصـــب رئيـــس الـــوزراء، لكنه 
ســـيدعم جونســـون أيضـــا في 

زعامة حزب المحافظين.
وفي الســـياق، أفـــادت صحيفة 
“ذي تايمـــز” البريطانية أنه بعد 
تـــراس، يســـتعّد  ليـــز  اســـتقالة 
ســـلفها بوريس جونســـون إلى 
تحقيـــق عـــودة سياســـية غيـــر 
مسبوقة بعد سّتة أسابيع فقط 
من تركـــه منصب رئيس وزراء 

بريطانيا.
كشـــف  تايمـــز”  “ذي  تقريـــر 
مـــن  طلـــب  جونســـون  أن 
الحلفـــاء والمانحيـــن والفريـــق 
الـــذي ســـاعده فـــي الفـــوز فـــي 
االنتخابـــات العاّمة لعام 2019، 

إدارة حملته الجديدة.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن عـــودة 
الســـاحة  إلـــى  جونســـون 
السياســـية ســـتؤّدي إلـــى مزيد 
حـــزب  فـــي  االنقســـام  مـــن 
 3 اســـتعداد  مـــع  المحافظيـــن، 
نواب على األقل لترك الحزب.

يأتـــي ذلـــك فيمـــا أعلـــن رئيس 
لجنة الخزانـــة بمجلس العموم 
ســـترايد،  ميـــل  البريطانـــي 
دعمه لريشـــي ســـوناك لرئاســـة 
حـــزب المحافظيـــن والحكومة 
البريطانية المقبلة بعد استقالة 

ليز تراس.
وأوضـــح ســـترايد فـــي تغريدة 
عبر “تويتر” أن ريشـــي ســـوناك 
ويعيـــد  االقتصـــاد،  ســـيعالج 
توحيـــد الحزب، وســـيضعه من 

جديد في التنافس السياسي.
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا 
الخميـــس،  يـــوم  تـــراس،  ليـــز 
اســـتقالتها بعـــد أقصـــر فتـــرات 
الوالية وأكثرهـــا فوضوية ألي 

رئيس وزراء بريطاني.

واضطرت تراس لاستقالة بعد 
أن أضـــر برنامجهـــا االقتصادي 
بســـمعة البـــاد فـــي االســـتقرار 
مـــن  كثيريـــن  وجعـــل  المالـــي 

الناس أفقر.
المحافظيـــن  حـــزب  ويتمتـــع 
بأغلبيـــة كبيـــرة فـــي البرلمـــان، 
وال يحتاج للدعـــوة النتخابات 
عامة قبل عامين، وســـينتخب 
الحزب زعيمـــا جديدا -خامس 
رئيـــس وزراء لبريطانيـــا خال 
 28 بحلـــول  ســـنوات-  ســـت 

أكتوبر.
إال أن أحـــدث اســـتطاع للرأي 
أظهـــر،  البريطانييـــن  بيـــن 
أمـــس، تدهـــور شـــعبية حـــزب 
إلـــى  الحاكـــم  المحافظيـــن 
مســـتويات لم يســـبق لها مثيل 

في تاريخ الباد.
وقال االســـتطاع الذي نشرته 
صحيفـــة “الغارديان” إن 14 % 
فقـــط مـــن البريطانيين الذين 
شملهم االســـتطاع أكدوا أنهم 
المحافظيـــن  حـــزب  يؤيـــدون 

الحاكم.
وهـــذا يعنـــي أن نســـبة تأييـــد 
5 % بيـــن  الحـــزب انخفضـــت 
البريطانيين خال شـــهر واحد 

فقط.
 %  53 أيـــد  المقابـــل،  وفـــي 
مـــن المشـــاركين حـــزب العمال 
المعـــارض، وقـــال 11 % إنهـــم 
حـــزب  لصالـــح  ســـيصوتون 

الليبراليين الديمقراطيين.
جـــاءت هـــذه النتائـــج ردا على 
سؤال االستطاع، الذي أعدته 
 ،”peoplepolling“ مؤسســـة 
حـــول الحـــزب الـــذي ســـيدلون 
بأصواتهـــم لصالحـــه فـــي حال 

أجريت االنتخابات غدا.
 1237 االســـتطاع  وشـــمل 
بريطانيـــا تزيـــد أعمارهـــم على 
الخميـــس،  وأجـــري  عامـــا،   18
رئيســـة  إعـــان  مـــع  بالتزامـــن 
الـــوزراء المحافظة، ليز تراس، 
بعـــد  منصبهـــا  مـــن  االســـتقالة 
علـــى  فقـــط  يومـــا   44 مـــرور 

وصولها إليه.

لندن ـ وكاالت

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

عواصم ـ وكاالت

اعتبـــر رجـــل األعمـــال األميركـــي إيلـــون 
ماســـك أنـــه ال ينبغـــي التعويـــل علـــى أن 
من ســـيخلف الرئيس الروســـي فاديمير 

بوتين سيكون أكثر ميا نحو الغرب.
وقال “أولئك الذيـــن يريدون عزل بوتين 
مـــن  أن  اعتقـــاد خاطـــئ  مـــن  ينطلقـــون 
ســـيخلفه ســـيكون أكثـــر ميا للســـام أو 
الفلســـفة الغربيـــة، لكننـــي أعتقـــد أن هذا 
غيـــر مرجـــح - فالكرملين ليـــس أولمبياد 

الرجال اللطفاء”.
فـــي وقـــت ســـابق، قـــال مستشـــار األمـــن 
القومـــي الســـابق للبيـــت األبيـــض جـــون 
بولتـــون إن الواليـــات المتحـــدة بحاجـــة 
إلى روســـيا “تكون مناسبة لانضمام إلى 

الناتو”.
وتســـتمر العملية العســـكرية الروسية في 
أوكرانيـــا، أمـــس )الجمعـــة(، حيـــث تقـــوم 
وحـــدات من الجيـــش الروســـي بمحاولة 

بســـط السيطرة على المناطق األوكرانية، 
فيما تســـتمر كييف في محاولة استعادة 

أراضيها بدعم من الغرب.
وفـــي آخـــر التطـــورات الميدانيـــة، قالـــت 
مـــن  سلســـلة  إن  األوكرانيـــة،  الســـلطات 
خاركيـــف  مدينتـــي  هـــزت  االنفجـــارات 
وزابوريجيـــا، أمس، وذلـــك بعد أن كثفت 
القـــوات الروســـية ضرباتهـــا الصاروخيـــة 

القليلـــة  األســـابيع  فـــي  أوكرانيـــا  علـــى 
للطاقـــة  منشـــآت  مســـتهدفة  الماضيـــة 

الكهربائية.
في غضون ذلك، نصحت وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة، أمـــس، المواطنيـــن اإليرانيين 
باالمتناع عن الســـفر إلى أوكرانيا؛ بسبب 
تصاعـــد النزاع العســـكري وتزايـــد انعدام 

األمن هناك، وفقا لبيان.

استمرار المعارك بأوكرانيا... وإيران تدعو رعاياها للمغادرة

ماسك يحذر من المراهنة على “خليفة” بوتين

السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجالؤهم من خيرسون

العربية.نت

مـــع تواصـــل االحتجاجـــات فـــي مختلف 
المـــدن اإليرانية، أعلـــن المجلس الوطني 
للمقاومة اإليرانية أن االحتجاجات التي 
شهدتها إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 

400 شخص في صفوف المتظاهرين.
وأضـــاف أنـــه بحســـب المعلومـــات التـــي 
تلقتها المعارضة، فقد تم اعتقال أكثر من 

20 ألف شخص في الباد.
يأتـــي ذلك فيمـــا قال البيـــت األبيض في 
تصريحـــات لقنـــاة “العربيـــة”، إنـــه يبحث 
عـــن طـــرق أخـــرى لمســـاعدة المحتجيـــن 
الســـلميين فـــي إيـــران، كمـــا حّمـــل البيت 
قمـــع  مســـؤولية  إيـــران  نظـــام  األبيـــض 
تشـــهدها  التـــي  الســـلمية  االحتجاجـــات 

المدن اإليرانية.
الخارجيـــة  باســـم  الناطقـــة  دانـــت  كمـــا 
مقتـــل  لوجانـــدر،  كليـــر  آن  الفرنســـية 
العشـــرات في التظاهرات المتواصلة في 

إيران. وقالـــت في تصريحات لـ “الحدث” 
عقوبـــات  تبنـــى  األوروبـــي  االتحـــاد  إن 
ضـــد المســـؤولين السياســـيين اإليرانيين 
والمســـؤولين عـــن الشـــرطة الذيـــن تولوا 

أعمال قمع التظاهرات.
ومـــع تواصل االحتجاجات في إيران في 
مناطـــق متفرقة مـــن الباد، الســـيما لياً، 

منـــذ منتصـــف الشـــهر الماضـــي، توعـــدت 
مجـــددًا الســـلطات األمنيـــة المتظاهريـــن 

بالتصدي لهم.
واعتبـــر نائب قائـــد قوى األمـــن الداخلي 
اإليرانـــي قاســـم رضائي فـــي تصريحات 
أنـــه ال مـــكان لاحتجاج الذي يـــؤدي إلى 

“الفوضى واالضطراب”.

اعتقال 20 ألفاً من المحتجين السلميين... المعارضة اإليرانية:

مقتل أكثر من 400 متظاهر خالل االحتجاجات

البيت األبيض يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران

الضفة الغربية ـ أ ف ب
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جنيف ـ أ ف ب

األمـــم  مبعـــوث  نائبـــة  قالـــت 
المتحـــدة الخـــاص إلى ســـوريا 
نجـــاة رشـــدي، أمـــس الجمعـــة، 
إن فريق العمل اإلنساني التابع 
للمجموعة الدولية لدعم سوريا 
حذر مـــن أن وضع الكوليرا في 
الباد يمكن أن يصبح “كارثيا”.

وأضافت رشـــدي عبر حســـابها 
ترأســـت  أنهـــا  تويتـــر،  علـــى 
اجتماًعـــا ألعضـــاء الفريـــق في 
جنيـــف، حيـــث أكـــدوا الحاجة 
إلـــى تقديـــم مســـاعدات عاجلة 

لمواجهة تفشي المرض.
كما شـــدد أعضـــاء الفريق على 

المســـتدام  الوصـــول  أن 
إلـــى  عوائـــق  دون 

السكانية  المناطق 
“أمـــر  المتأثـــرة 

حتمي”.

كانت بعثـــة االتحـــاد األوروبي 
إلـــى ســـوريا أعلنت هذا الشـــهر 
إضافـــي  دعـــم  تقديـــم  عـــن 
للمســـاعدة في احتواء تفشـــي 
الكوليـــرا في البـــاد، فيما حذر 
االتحاد من أن نصف السوريين 
تقريبـــا يعتمدون علـــى مصادر 

مياه غير آمنة.
فقد قـــال رئيس فريق المنظمة 
وأمـــراض  بالكوليـــرا  المعنـــي 
فيليـــب  الوبائـــي،  اإلســـهال 
إن تفشـــي  الجمعـــة،  باربوســـا، 
الكوليرا في ســـوريا منتشر في 
فـــي  وينتشـــر  محافظـــات   10

جميع أنحاء الباد.
أن  باربوســـا  أوضـــح  كمـــا 
بالخطـــر،  ينـــذر  الوضـــع 
 33 تســـجيل  وســـط 

وفاة و426 إصابة.

ا” تفشي الكوليرا في سوريا قد يصبح “كارثيًّ
أنقرة ـ وكاالت

قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو إن باده ال يمكن 
األميركيـــة  التهديـــدات  تقبـــل  أن 
قـــرار  خلفيـــة  علـــى  للســـعودية، 
خفـــض إنتـــاج النفـــط مـــن منظمة 

“أوبك+”.
ــه في  ــال كــلــمــة لـ ــي كــلــمــة خــ وفــ
والتنمية  العدالة  لحزبه  اجتماع 
الحاكم، في والية مرسين جنوبي 
إلى  أوغلو  تشاووش  أشــار  تركيا، 
الواليات  من  تهديدات  نــرى  “أننا 
للسعودية،  األمــيــركــيــة  الــمــتــحــدة 
إنــتــاج  ــرار خــفــض  قــ عــلــى خلفية 
)التهديد  وهــو  أوبــك+،  من  النفط 

ال  مــا  للسعودية(  األمــيــركــي 
مشددا  قبوله”،  يمكننا 

“هـــــــــذا  أن  عــــــلــــــى 
والتنمر  االســتــقــواء 
مــن طــرف الــواليــات 

المتحدة ليس أمرا صائبا”.
إلـــى الواليـــات المتحـــدة  وتوجـــه 
والغـــرب قائـــا: “ال يمكن حل أزمة 
الطاقـــة عالميـــا، فقـــط مـــن خـــال 
تهديد المملكة العربية السعودية.. 
إن أردتـــم خفـــض أســـعار الطاقـــة 
العقوبـــات  فارفعـــوا  عالميـــًا، 
المفروضـــة على إيران”، مؤكدا أنه 
“ال يمكن حل مشكلة نقص الطاقة 

من خال التهديدات”.
وكانت الدول األعضاء في تحالف 
“أوبـــك+”، قـــد اتفقـــت فـــي وقـــت 
ســـابق، علـــى خفـــض حـــد اإلنتـــاج 
الجماعـــي بمقـــدار مليونـــي برميل 
يوميـــا، فيمـــا يعـــد أكبـــر عمليـــة 
كبـــح لإلمـــدادات منـــذ اتفاق 
خضـــم  فـــي   2020 عـــام 
انهيار األسعار التاريخي 

بسبب الجائحة.

تركيا: ال نقبل التهديدات األميركية للسعودية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لم تجف دماء عشرات القتلى من أنصار التيار الصدري الذين اعتصموا داخل 
المنطقـــة الخضـــراء، إثـــر االشـــتباكات التي جرت أواخر شـــهر أغســـطس بين 
الصدرييـــن مـــن جهة، وقوات األمن وعناصر مســـلحة من “اإلطار التنســـيقي” 
التابـــع إليـــران مـــن جهة أخـــرى، حتـــى بـــادر األخير إلـــى صفقة سياســـية مع 
الحزبين الكرديين )الديمقراطي والوطني( لترشـــيح محمد شـــياع السوداني 
لرئاســـة الحكومـــة وُيكلـــف بتشـــكيلها، ومـــن الواضـــح أن أطـــراف الصفقـــة 
-وبضمنهـــم الســـوداني المقـــرب من “اإلطار التنســـيقي” - لم تبـــاِل البتة ببقاء 
األزمـــة السياســـية المتفجرة بيـــن هذا األخيـــر و”التيار الصـــدري” على حالها، 
بالرغـــم مـــن امتالكه 73 نائبا في البرلمان يشـــكلون أكبر كتلة فيه واســـتقالوا 
منه احتجاجًا، ثم ازدادت األزمة اشـــتعاالً إثر صفقة مماثلة للصفقة األخيرة، 
مـــا دفـــع أنصـــار التيار الصـــدري إلى اقتحـــام البرلمـــان واالعتصام فيـــه لفترة 

طويلة متقطعة استمرت من أواخر يوليو الماضي حتى نهاية أغسطس.
إن ذلك ليعكس عقلية االســـتئثار بالســـلطة لدى أطراف الصفقة، وعلى رأسها 
“اإلطار التنسيقي” المؤتمر بطهران، حتى لو تطلب األمر عدم احترام أعراف 
لعبـــة المحاصصة السياســـية الطائفية في تداول الســـلطة، وهـــي اللعبة التي 

ثبتت خطورة استمرارها؛ لما تسببه من استشراء الفساد داخل جهاز الدولة، 
جـــراء أزمـــة بنيويـــة عميقـــة تطـــال مفاصـــل الدولة، والمســـؤولة عـــن تفريخ 
األزمات االقتصادية واالجتماعية المتعددة التي تعصف بالشعب العراقي منذ 
نحو عشـــرين عامًا. بعبارة أخرى فإن الصفقة تمت دون أي اعتبار ألكبر كتلة 
برلمانية أو لقاعدتها الشـــعبية العريضة الناقمة بشـــدة من “تطنيشها”، وهذا ال 
يعني ســـوى االســـتهتار بقواعد اللعبة السياســـية ذاتها التي استمرؤوها، ذلك 
أنهم لم يبتغوا من الصفقة حل األزمة السياسية، بل الوصول إلى السلطة بأي 
شـــكل، دون اكتراث بإعادة إنتاج األزمة السياســـية التي ستبقى لغمًا موقوتًا 
قابـــالً للتفجـــر في أي وقت، ودون مبـــاالة أيضًا ببقاء البرلمـــان أعرج ال يمثل 
بعض القوى السياسية الكبرى المنخرطة في اللعبة السياسية ذاتها، دع عنك 
القوى المهمشـــة التي تناضل من خارجها، كقوى التغيير الديمقراطية، والتي 
ســـبق أن طالبـــت واالنتفاضة التشـــرينية في 2019 بإلغاء قواعـــد تلك اللعبة 
الســـقيمة، وإســـقاط المحاصصـــة الطائفية، وصـــوالً إلقامة نظـــام ديمقراطي 
دســـتوري تعـــددي حقيقـــي من شـــأنه تمثيـــل كل القوى السياســـية الحية في 

البرلمان وتنتشل البالد من أزماتها التي طال أمدها.

رضي السّماك

“اإلطار التنسيقي” والعقلية االستحواذية

تريـــد حكومـــة إيـــران بالتـــوازي مـــع تقـــدم ثـــورة الشـــعب اإليرانـــي لإلطاحـــة 
الحالـــي  األســـلوب  ســـياق  فـــي  تعمـــل  أن  الحاكمـــة  الدينيـــة  بالدكتاتوريـــة 
للدكتاتوريين وحماتهم على حرف المســـار الحقيقي لثورة الشـــعب ومنعه من 

الوصول إلى تحقيق مطالبه الرئيسية.
تكمن “شـــهادة الميالد الحقيقية للثورة” في الهدف والشـــعار الرئيسيين للثوار 
وهو “رمز نجاح الثورة”، وتكمن أيضا في تحقيق الشعار والرغبة المتمثلة في 
أن الشـــعب في إيران يريد إســـقاط هـــذا النظام برمته، وقد نشـــأ هذا المطلب 
نتيجة األوضاع السياســـية واالجتماعيـــة والثقافية واالقتصادية المؤلمة في 
إيـــران تحت حكـــم النظام الديني على مدى الـ 43 ســـنة الماضية، وقد صادف 
أنه لم يبلغ إلى هذا الشـــعار وهذا المطلب األساســـي. تزامنًا مع اســـتمرار ثورة 
الشـــعب وآفاقهـــا، وكذلك مـــن أجل إظهار بلوغ لوحة الثـــورة وهي في مرحلة 
الكمال، ُيطرح ســـؤال مفاده ما الذي ســـتكون عليه األوضاع بعد إســـقاط هذا 
النظـــام؟ وبعبـــارة أخرى بمعنى من ســـيذهب ومن ســـيأتي؟ اإلجابة الواضحة 
علـــى هذيـــن الســـؤالين المكمليـــن هـــي أن دليـــل ومســـيرة انتفاضـــة الشـــعب 

مسترشدة طريق الثورة متجنبة الضالل.

الدكتاتورية الدينية المتسلطة على إيران هي أكثر أنواع األنظمة الدكتاتورية 
المرعبة التي تســـلطت على إيران، لهذا السبب فإن الخسائر المادية والبشرية 
لهـــذه الحكومـــة أكبر مـــن كل الحكومـــات الدكتاتورية على هـــذه األرض، ولن 
تتراجـــع عـــن ارتـــكاب الجرائم والنهب والســـلب حتى يـــوم اإلطاحـــة بها. لقد 
دخلت مواجهة الشعب اإليراني مع الدكتاتورية الحاكمة المرحلة النهائية اآلن 
وبلغت حدا يصل فيه إلى األسماع صوت تهشيم عظام الدكتاتور الحاكم بكل 

مكان في إيران، وهنا ما الذي يجب عمله اآلن وما هي التهديدات واآلفاق؟
كانـــت وال تزال الرجعية واالســـتعمار دائما ضد مصالح الشـــعب اإليراني على 
مر التاريخ، ولو اســـتطاعوا إخماد الثورة من خالل قمعها بأســـاليب عســـكرية 
وميدانيـــة لفعلـــوا، وألنهم ال يســـتطيعون يلجأون إلى وضـــع العراقيل وحرف 
المســـار الحقيقي للثورة وســـحبها بعيدا دون دائرة مطالـــب الناس ورغباتهم، 
إنهـــم مرعوبـــون مـــن وصـــول “االنتفاضـــة” إلـــى مرحلـــة “الثـــورة” و”اإلطاحـــة 
بالدكتاتـــور”، لهـــذا الســـبب يحاولـــون بطـــرق مختلفـــة تحويـــل مســـار عمليـــة 
انتفاضة الشـــعب من أجل إســـقاط الدكتاتور إلى مســـاِر باتجاه “تحوٍل وبقاٍء” 

للنظام. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

لن يرضى الشعب اإليراني بأقل من إسقاط الدكتاتور

قسم الوالدة بالسلمانية
مّن علي هللا عز وجل األســـبوع الماضي بمولود جميل أسميته 
“هاشـــم” حبًا وفخرًا واعتزازًا بنسبنا الهاشمي، والذي يمتد إلى 

سيد الخلق محمد بن عبدهللا صلى هللا وعليه وآله وسلم.
وأعبر بمتن مقال اليوم، عن شـــكري وتقديري لما يقدمه أبطال 
جناح طوارئ النساء والوالدة بمستشفى السلمانية الطبي، منذ 
لحظـــة وصول المـــرأة الحامل إليهـــم، ومرورًا بمتابعـــة حالتها، 

وتوليدها، ونقلها للجناح، وخروجها من المستشفى.
ازدحـــام ال يتوقف مـــن الزائرات، وضغط نفســـي كبير لألزواج، 
والمرافقيـــن، حـــاالت صعبـــة، وأخـــرى معقـــدة، أنيـــن، وصراخ، 
ووجـــع، وألم، وغيرهـــا، يســـتقبلها األطبـــاء والممرضات طوال 
ســـاعات العمل المرهقـــة، بال انقطاع، لكننـــي، وبعين الصحافي 
المجـــردة، رأيـــت هذه المرة، كما رأيت فـــي والدة أوالدي كلهم، 
وفـــاء، وتحمـــال، وتجاوبـــا مـــن الـــكادر الطبي، يحترمـــون عليه 

ويقدرون.
فالـــكل يعمل معًا بتناغم جميل، وبـــروح الفريق الواحد، والكل 
يتفهـــم طبيعة الحاالت القادمة من خلف ذلك الباب، ماذا تريد 

وماذا تحتاج؟ وماذا يجب أن يفعل ألجلها؟
حتـــى في الجناح الطبي المخصـــص لألمهات والمواليد الجدد، 
هنـــاك اهتمـــام ومتابعـــة دقيقـــة لكليهمـــا، وباللحظـــة، وتجاوب 
ســـريع حين تضغط األم على زر االســـتدعاء بسريرها، للوقوف 

على حاجتها، وقضائها.
أشكر المستشفيات الحكومية على ما تقدمه من جهود لخدمة 
المراجعيـــن، وأشـــكر األطباء والممرضين مـــن أصحاب القلوب 
الحية النابضـــة بالخوف من هللا على وفائهم وأمانتهم، متأمالً 

للخدمات الصحية العامة المزيد من التقدم واالزدهار.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

العالقات األسرية في خطر
فـــي الســـنوات األخيرة بـــرزت أمامنا ظاهـــرة وإن كانت موجـــودة إال أنها 
ازدادت وكثرت وظهرت على الســـطح بشكل واضح ومخيف، وأصبحت 
وأمســـت الكثيـــر من األســـر البحرينية تعانـــي منها، وتنحصـــر في ضعف 
العالقـــات األســـرية والتفـــكك االجتماعـــي الـــذي يعـــد من أخطـــر القضايا 

االجتماعية التي نواجهها في وقتنا هذا.
تلـــك الظاهـــرة دون شـــك موجودة بكثرة فـــي كل المجتمعـــات في العالم 
وبدرجـــات متفاوتة، لكن في البحرين وكوننا عشـــنا منذ القدم متكاتفين 
ومتراحميـــن ومتالحمين كأســـرة فوق أرض صغيرة المســـاحة جغرافيا، 
يفتـــرض أن ال تكـــون بهذا الحجم الذي نشـــهده اليوم، حيث نرصد أفرادا 
من األســـرة الواحدة القاطنين في البيت الواحد إن لم يكن جميعهم “كل 
واحد الهي عن الثاني وال أحد يدري بأحد حي أو ميت”، والكل مشغول، 
همـــه األول واألخير االهتمام بنفســـه، وبذلك اختفى بـــل انعدم التواصل 
فيما بينهم إال فيما ندر ووقت الحاجة فقط وعن طريق الهاتف، حتى إن 
كانت غرفة “ذي يم ذي”، ال اجتماع على “ويبة غدا وال على ويبة عشاء”، 
مع ذلك حتى في المناســـبات المختلفة ال يلتقون على اإلطالق، ووصلت 

األمور كما نســـمع بأن الكثير من أفراد األســـرة الواحدة ال يحضرون حتى 
في حالة وفاة أحدهم “ال إله إال هللا شنهو ذي!”، وبتلك القسوة واألفعال 
والتصرفات والسلوكيات الدخيلة تدهورت بل احترقت العالقات العائلية 
الحميمـــة، وأصبحت الحيـــاة كئيبة “باصجه”، خصوصا بعـــد فترة كوفيد 
19, وبالتالي انعكســـت ســـلبا على المجتمع البحريني الذي ال يزال الكثير 
مـــن أفـــراده يحاولـــون التمســـك والمحافظة علـــى ما تبقى مـــن العالقات 
االجتماعية وعلى وجه الخصوص شريحة كبار المواطنين رجاال ونساء، 

والذين يتألمون أكثر من غيرهم من الشرائح العمرية األخرى.
ألهمية طرح هذا الموضوع ندعوا مؤسســـات المجتمع المدني المختصة 
بهـــذا األمر والجهـــات الحكومية المعنية إلى المزيد مـــن العمل المتواصل 
مـــن خـــالل النـــدوات والفعاليـــات والبرامـــج التوعويـــة التي لهـــا دور في 
إنقـــاذ البناء االجتماعـــي وتقويتـــه، فالمجتمع البحريني عمومـــا والفئات 
العمرية الشبابية خصوصا بحاجة بين فترة وأخرى لمن يذكرها بخطورة 
اســـتمرارية هذه الظاهرة التي نأمل أن تقف عند الحد المقبول. وعساكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

سجن إيفين وموقعه التاريخي )2(
منظمة  العفو الدولیة بعثت وفدا إلی هذا السجن عام 1972، واستطاع 
هـــذا الوفـــد مقابلـــة قیادیین اثنیـــن من مجاهـــدي خلق، وتـــم إعدامهما 
بعدئـــذ بأمر من الشـــاه. وجاء فـــي جانب من هذا التقریـــر: “تقرير لبعثة 
منظمـــة العفـــو الدولية إلى إيران عام 1972: زيـــارة المحامي نوري البال 
لسجن إيفين.. استطعت أنا وزميلي »ل« زيارة ناصر صادق وعلي ميهن 
دوســـت. وقـــد راَفَقنـــا مترجمان قّدما نفســـيهما على أنهمـــا من موظفي 
وزارة اإلعـــالم، وأعلنا فـــي وقت الحق أنهما كانـــا تابعين لمكتب رئيس 
الـــوزراء، وفـــي الحقيقـــة كانـــا تابعيـــن لفـــرع خـــاص من مكتـــب رئيس 

الوزراء، أي السافاك.
وقال ناصر صادق لنا إنه ولد في مايو 1945 في طهران، وهو مهندس 
درس الكهربـــاء، وألقـــي القبض عليه في ســـبتمبر 1971، بينما ولد علي 
ميهـــن دوســـت فـــي أكتوبـــر 1947 فـــي مدينـــة قزويـــن، وهـــو مهنـــدس 
ميكانيكي، وقال لنا إنه منذ ذلك الحين شارك بدوام كامل في األنشطة 
السياســـية. اعتقل ميهن دوســـت في شـــهر أكتوبر 1971. قال لنا ميهن 
دوســـت إن أنشـــطته تركّزت علـــى طهران قبل اعتقالـــه، وإنه كان يعمل 
ســـّرًا وكان عضـــوًا فـــي مجموعـــة كانـــت تســـتعد للكفـــاح المســـلح ضـــد 
النظام، ووّجه له اتهام “أنشـــطة ضد الدولة واالنتماء إلى منظمة حركة 

مجاهدي خلق”.
وضعت هذا السؤال أمامهما: عن االتهامات التي ُوّجهت لكما، هل يمكن 
لكما أن تقوال من هم الذين وّجهوا لكم هذه االتهامات؟ فأجاب صادق: 
الســـافاك. وعندما ســـألنا ناصر صادق عن التعذيب الذي خضع له، أجاب 
برّد طويل باللغة الفارسية، وتمت ترجمة كالمه بشكل مقتضب من قبل 
أحد المترجمين على النحو التالي: “إنهما تعّرضا للضرب یوم اعتقالهما”، 
وأشار صادق إلى أن الترجمة غير صحيحة، فإنني كّررت السؤال حتى 

أصيب المترجمان بالملل بترجمة الموضوع نفسه.
یوم ســـقوط نظام الشـــاه، أي 11 فبرایر 1979، سيطر الثوار علی سجن 
إیفین، وآیة هللا طالقاني الذي كان قد قضی ســـنوات من عمره في هذا 
الســـجن زاره بعـــد أیـــام وأوصی بأن یتحّول ســـجن إیفیـــن إلی متحف، 
لكـــن بعد شـــهرین من انتصـــار الثورة بـــدأ نظام خمیني باســـتخدام هذا 
الســـجن العتقـــال واســـتجواب وتعذیـــب أنصـــار مجاهدي خلـــق، وبعد 
عامیـــن ونصـــف تحّول هذا الســـجن إلی بیـــت الجّزارین بعـــد ما حّولت 
قـــوات الحـــرس مظاهـــرة أكثر من نصف ملیـــون من أهالـــي طهران فی 

العشرین من یونیو 1981 إلی حمام دم. “إيالف”.

د. سنابرق زاهدي



 اللجنة اإلعالمية: 

توجـــت الالعبـــة نـــورة ســـلطان بلقب مســـابقة الســـيدات 
ببطولـــة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى الوجيـــه عبـــدهللا 
بـــن أحمد نـــاس الثانيـــة للبولينـــج والتي ينظمهـــا االتحاد 
البحريني للبولينج وسيســـدل الســـتار عليها اليوم السبت 
بعدمـــا تفوقت على حاملة لقب النســـخة األولى في العام 
الماضـــي نادية عقيل في النهائي الذي أقيم من شـــوطين 
لتفـــوز نـــورة ســـلطان )202 - 166( مقابـــل )200 - 178( 

لنادية عقيل.
وفـــاز الالعـــب العمانـــي مصعـــب العـــدوي بلقـــب مســـابقة 
المخضرميـــن لفئة فوق الخمســـين عامـــا بعدما تغلب في 
النهائـــي الـــذي أقيم من شـــوط واحد علـــى الالعب محمد 

األنصاري 193 - 191 نقطة.
وفاز الالعب الســـعودي ياسر ابوالريش بلقب مسابقة فئة 
الشـــباب بعدما تغلب في النهائي الذي أقيم من شـــوطين 
على الالعب مهدي أسد )192 - 236( مقابل )183 - 174(.

وضمن منافســـات فئة الرجال ومـــع تبقي يوم واحد على 
ختـــام المنافســـات مازال الالعـــب اإلماراتـــي نايف عقاب 
يتصـــدر الترتيب العام حتى يوم الخميس الماضي 2225 
نقطـــة ويليه الالعـــب أحمـــد الخاجـــة 2224 وأحمد فريد 

ثالثا 2205 نقطة.
وحظيـــت النســـخة الثانيـــة مـــن بطولـــة المغفور لـــه بإذن 
هللا تعالـــى الوجيـــه عبـــدهللا بـــن أحمـــد نـــاس للبولينـــج 
بمشاركة واسعة وإقبال كبير على التسجيل من الالعبين 

والالعبـــات ســـواء المحلييـــن أو المقيميـــن والعبـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي ومختلف الجنســـيات األخرى 

لتكتسب البطولة زخما كبيرا عاما بعد عام.
النســـخة الحاليـــة شـــهدت مشـــاركة 164 العبا فـــي جميع 
المســـابقات )الرجـــال، الســـيدات، الشـــباب، المخضرميـــن( 
يمثلون 11 دولة، وهي البحرين وســـلطنة عمان والكويت 
والســـعودية واإلمـــارات وقطـــر والفلبين ومصـــر وأمريكا 

وبريطانيا وأستراليا.
وبلـــغ عـــدد الالعبيـــن المشـــاركين بفئـــة الرجـــال 81 العبا 
وبفئـــة الكبـــار المخضرميـــن 27 العبا وبفئة الســـيدات 29 
العبا وبفئة الشـــباب 27 العبا بما مجموعه 1503 محاولة 

حتى يوم اإلثنين الماضي.

مشاركة قياسية بتواجد 164 العباً والعبة

بمشاركة مميزة من الجنسين في المستوى األول

نورة سلطان بطلة السيدات ببطولة عبداهلل ناس للبولينج

تكريم البطلة نورة سلطان

 ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  شـــارك 
البحرينيـــة فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي 
 22 رقـــم  العموميـــة  الجمعيـــة  باجتمـــاع 
التحـــاد اللجان األولمبيـــة الوطنية )أنوك( 
الكوريـــة  العاصمـــة  تســـتضيفه  والـــذي 
الجنوبية ســـيؤول يومي 19 و20 أكتوبر 
الجـــاري بحضور رئيـــس اللجنة األولمبية 

الدولية األلماني توماس باخ.
وافتتح االجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس 
جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة يـــون ســـوك 
يـــول، تبعتها كلمة ترحيبيـــة أخرى للقائم 
بأعمـــال رئيـــس اتحـــاد اللجـــان األولمبية 

الوطنية روبن ميتشل.
وأعقـــب ذلك تقديم جوائز أنوك إلى عدد 
من الشـــخصيات فـــي الحركـــة األولمبية، 
وهـــم رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة لغامبيـــا، 
رئيس اللجنة األولمبية بجيبوتي، رئيس 
والالعـــب  بنيوزلنـــدا،  األولمبيـــة  اللجنـــة 

الجزائري األولمبي نور الدين مورسلي.
بعـــد ذلك قدم القائـــم بأعمال رئيس أنوك 
هدية تذكاريـــة لرئيس اللجنـــة األولمبية 
الكوريـــة Lee Kee-heung وبيـــرو ميرو 
اللجـــان  بيـــن  المديـــر الســـابق للعالقـــات 

األولمبيـــة الوطنيـــة والتضامـــن األولمبي 
في اللجنة األولمبية الدولية.

مـــن  سلســـلة  بعـــرض  االجتمـــاع  وبـــدأ 
التقاريـــر لكل من أميـــن عام أنوك جونيال 
القانونيـــة  اللجنـــة  وتقاريـــر  ليندبـــرغ 
واللجنـــة المالية وعـــرض اللجنة المنظمة 
لـــدورة األلعـــاب الشـــاطئية العالميـــة في 
مدينـــة بالي اإلندونيســـية 2023 وعرض 
اللجنة المنظمة لـــدورة األلعاب األولمبية 
 Gangwon 2024 للناشـــئين  الشـــتوية 
وتقرير دورة األلعاب االولمبية الشـــتوية 
ميالنو كورتينا 2026 واستعراض تقارير 
المنشـــطات  لمكافحـــة  الدوليـــة  اللجنـــة 
الرياضـــي  التحكيـــم  ومحكمـــة  )وادا( 

الدولية )كاس(. وشـــهد االجتماع انتخاب 
الجمعيـــة العموميـــة روبـــن ميتشـــل مـــن 
فيجي رئيســـا ألنـــوك، والـــذي كان يتولى 
 ،2018 منـــذ  بالوكالـــة  الرئيـــس  منصـــب 
حيـــث حصـــل علـــى 177 مـــن أصـــل 184 

صوتا، بنسبة 97.25 بالمئة. 
الشـــيخ  العموميـــة  الجمعيـــة  وانتخبـــت 
جوعـــان بن حمد آل ثانـــي، رئيس اللجنة 
األولمبية القطرية، نائبا أول لرئيس أنوك 
للسنوات األربع المقبلة. وقد تم ترشيحه 
لهذا المنصـــب من قبل المجلس األولمبي 
اآلســـيوي وحصـــل علـــى 166 صوتـــا من 
177 للجـــان األولمبيـــة الوطنية الحاضرة 

أو عبر اإلنترنت.

استضافته العاصمة الكورية

الكوهجي يشارك باجتماع اتحاد “أنوك”

جانب من مشاركة الكوهجي في االجتماع

انطالق الدورة الدولية “IFBB” لمدربي بناء األجسام واللياقة البدنية
شـــهدت قاعة المحاضرات بفندق الجولدن 
فعاليـــات  انطـــالق  أمـــس  صبـــاح  توليـــب 
االتحـــاد  مـــن  المعتمـــدة  الدوليـــة  الـــدورة 
الدولي IFBB المستوى األول لمدربي بناء 
األجســـام واللياقة البدنيـــة والتي تقام في 
البحريـــن يومي الجمعة والســـبت الموافق 
21 و22 من شـــهر أكتوبر الجاري بمشـــاركة 

24 مشاركًا ومشاركة.
وبـــدأت فعاليـــات الـــدورة بنبـــذة تعريفيـــة 
لألكاديميـــة  العـــام  المديـــر  فيهـــا  تحـــدث 
المهنـــدس وليـــد عبدالكريـــم والـــذي اطلـــع 
المشاركين على نبذة عن تاريخ األكاديمية 
التـــي  والـــدورات  والفعاليـــات  واألنشـــطة 
تقدمهـــا فـــي مجـــال رياضة بناء األجســـام 
واللياقـــة البدنيـــة، مؤكـــدًا للمشـــاركين أن 
المتـــدرب  عليهـــا  يحصـــل  التـــي  الشـــهادة 

خـــالل المســـتويات الثالثة األولـــى تمنحه 
شـــهادة الدبلومـــا ليكـــون مدربـــًا شـــخصيًا، 
وأن هـــذه الدورات معتمدة دوليا وتحتوي 
على العديد مـــن المحاور في عالم ومجال 
تدريـــب رياضـــة بنـــاء األجســـام واللياقـــة 

البدنية.
العقيـــد عبدالكريـــم  الســـفير  ألقـــى  بعدهـــا 
 IFBB أكاديميـــة  رئيـــس  ســـعيد  محمـــد 
الدوليـــة لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنية 
األوســـط  والشـــرق  العربـــي  الوطـــن  فـــي 
كلمـــة رحـــب فيهـــا بالمشـــاركين، معربًا عن 
سعادته بالعودة لمملكة البحرين من خالل 
التعـــاون والتنســـيق مع االتحـــاد البحريني 
لكمـــال األجســـام واللياقـــة البدنيـــة، مؤكدًا 
للمشاركين أن الدورات ستشهد استمرارية 
لجميع مستوياتها بعد التنسيق مع اإلخوة 

البحرينـــي،  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  فـــي 
وسيتم اإلعالن عن مواعيد إقامتها.

ثـــم ألقـــى إبراهيـــم الشـــيبه نائـــب رئيـــس 
االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة 
بمســـؤولي  فيهـــا  رحـــب  كلمـــة  البدنيـــة 

األكاديميـــة فـــي بلدهـــم الثانـــي البحريـــن 
وبالمشـــاركين في أولـــى الـــدورات، مؤكدًا 
أن مجلس اإلدارة وبرئاســـة سامي الحداد 
حريـــص علـــى تطويـــر هـــذا الجانـــب ورفع 
كفـــاءة مدربي الصـــاالت واألندية والمراكز 

التدريبيـــة وكل مـــن يرغـــب بخـــوض هـــذا 
المجـــال مـــن الجنســـين، وستســـتمر هـــذه 

الدورات الدولية بالمملكة.
محاورهـــا  بأولـــى  الـــدورة  بـــدأت  بعدهـــا 
وهـــي علـــم الوظائـــف واألعضـــاء، الجهـــاز 

الصـــالة  اســـتراحة   11 الســـاعة  العضلـــي، 
وتنـــاول وجبـــة الغـــداء، وعنـــد الســـاعة 1 
ظهـــرًا تواصلت محاور الدورة حول أنظمة 
إنتـــاج الطاقـــة، أنـــواع القوة فـــي تدريبات 
األثقال، وتتواصل الدورة في يومها الثاني 
الســـبت الموافق 22 من أكتوبر من الساعة 
العاشرة صباحًا بأولى المحاور وهي أنواع 
االنقباضات العضلية، الســـاعة 10:45 شرح 
مبادئ وأســـاليب التدريب، الســـاعة 12:30 
اســـتراحة قصيرة، الساعة 1 ظهرًا الجانب 
العملي، الســـاعة 2 ظهرًا اســـتراحة الغداء، 
الســـاعة 3 عصـــرًا كلمـــة ختـــام الـــدورة مع 
الســـفير عبدالكريـــم محمد ســـعيد وتكريم 
ضيوف الشرف والخريجين، وعند الساعة 
3:45 تقديم االختبار للمشـــاركين بالدورة، 

ثم الختام.

البديع - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

جانب من المشاركين بالدورة الدولية عايشة أحمدي خالل كلمتها

يســـدل الســـتار صبـــاح اليـــوم الســـبت علـــى 
 ”B“ منافســـات المجموعة اآلســـيوية الرابعة
لبطولة كأس ديفيس، حيث ســـتقام المباراة 
النهائية للبطولة والتي ستجمع بين منتخبي 
كمبوديـــا وســـنغافورة، وســـتقام المباراة في 
الساعة التاسعة صباحا على مالعب االتحاد 
البحريني للتنس بجامعـــة بوليتكنك بمدينة 
عيســـى. وجـــاء تأهـــل المنتخـــب الكمبـــودي 
للمبـــاراة النهائيـــة بعـــد صدارتـــه للمجموعـــة 
التـــي ضمـــت إلـــى جانبـــه منتخبـــات كال من 
تركمنســـتان، بوتـــان ومنغوليـــا، حيـــث حقق 
الفوز في جميـــع مبارياته الثالث، بينما جاء 
تأهـــل المنتخـــب الســـنغافوري إلـــى المبـــاراة 
النهائيـــة بعـــد أن تصـــدر المجموعـــة الثانيـــة 
والكويـــت  البحريـــن  مـــن  كل  علـــى  بالفـــوز 

والوس وغوام.

كأس ديفيس للتنس
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 كوااللمبور -  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

اســتقبل رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة النائــب األول لرئيــس االتحاد الدولــي لكرة القدم 
فــي مكتبــه بمقر االتحاد اآلســيوي في العاصمة الماليزيــة كوااللمبور 
كاليان تشــاوبي الرئيس المنتخــب حديثًا لالتحاد الهندي لكرة القدم، 
وشــاجي برافــاكاران الــذي تــم تعيينــه مؤخــرًا بمنصــب األميــن العام 

لالتحاد الهندي.

وتقدم الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
بالتهنئة إلى تشاوبي على حصوله 
vعلـــى ثقـــة أســـرة كرة القـــدم في 
االتحـــاد  بجهـــود  مشـــيدا  الهنـــد، 
الهنـــدي لكـــرة القـــدم فـــي تنظيـــم 
كأس العالم للناشئات، والتي تقام 
حاليـــًا في مدن بوبانيســـوار وغوا 

ونافي مومباي.

كمـــا نوه رئيس االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم بنجاحـــات منتخـــب 
الهند للرجال الذي تمكن من حجز 
بطاقـــة التأهل إلـــى نهائيات كأس 
آســـيا 2023 في قطر، وذلك للمرة 

الثانية على التوالي.
وقال الشيخ ســـلمان بن إبراهيم: 
أريـــد أن أســـجل امتنـــان االتحـــاد 

اآلســـيوي لكرة القدم إلى االتحاد 
التزامـــه  علـــى  للعبـــة  الهنـــدي 
مســـابقات  مـــن  العديـــد  بتنظيـــم 
القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
ونحن واثقـــون أن هذه الفعاليات 
والمسابقات ستواصل تعزيز بيئة 

اللعبة في الهند.
وأضـــاف: فـــي عـــام 2017 ســـاهم 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
طريـــق  وخارطـــة  خطـــة  بوضـــع 
لكـــرة القـــدم الهنديـــة؛ مـــن أجـــل 
أكبـــر،  نجاحـــات  تحقيـــق  رعايـــة 
ونحـــن بالفعـــل بدأنا نشـــاهد نموًا 
كبيـــرًا للعبـــة فـــي البالد، وســـوف 

يواصـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم التزامـــه بالعمـــل عـــن قرب 
مـــع القيادة الجديـــدة في االتحاد 
الهنـــدي للعبـــة؛ مـــن أجـــل رعايـــة 
مســـتقبل مســـتدام ومميـــز لكـــرة 

القدم الهندية.
مـــن جهته، تقـــدم تشـــاوبي، الذي 
كان لعب حارسا لمرمى بالمنتخب 
رئيـــس  إلـــى  بالشـــكر  الهنـــدي، 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على 
الدعـــم الكبير الـــذي قدمه االتحاد 
القـــاري علـــى مـــر الســـنين، وأكـــد 
التزامه بتعزيز روح الشـــراكة بين 

االتحادين في السنوات المقبلة.
سلمان بن إبراهيم مستقباًل كاليان تشاوبي

هنأ الرئيس المنتخب بثقة الجمعية العمومية

رئيس االتحاد اآلسيوي يتطلع لتعزيز الشراكة مع االتحاد الهندي

االتحاد البحريني لكرة القدم ينظم محاضرة طبية لموظفاته
بمناسبة احتفال العالم بشهر التوعية بسرطان الثدي

نظـــم االتحاد البحريني لكرة القدم، محاضرة طبية توعوية لموظفاته؛ بمناســـبة احتفاء 
العالم في شهر أكتوبر بشهر التوعية بسرطان الثدي.

 Blessy وأقيمت المحاضرة، الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، في مقر االتحاد، وحاضرت فيها
hohn مـــن مستشـــفى كيمز هيلث الطبـــي. وجاءت المحاضرة ضمن إطـــار الحرص على 
تســـليط الضـــوء علـــى واحـــد من أكثـــر الموضوعـــات الصحية التـــي يجب االهتمـــام بها، 
والتركيز عليها وتسخير اإلمكانيات كافة في سبيل التشجيع على الكشف المبكر وإجراء 
الفحوصـــات الروتينيـــة والدوريـــة لمختلـــف الفئات العمرية بما يســـاهم في  االكتشـــاف 
المبكر والسيطرة على المرض وتقليل مضاعفاته. وتأتي أهمية شهر أكتوبر إلبراز الدور 
اإلعالمي الذي يواكب المستجدات والتطورات العالمية والطبية في هذا الجانب باعتبار 
أن ســـرطان الثدي يعتبر من أمراض العصر، وهو من أكثر األمراض الســـرطانية شـــيوًعا 

لدى النساء مما يبرز أهمية التشجيع على مواصلة نشر الوعي  والتثقيف الالزم.
 وعلـــى هامش المحاضرة التوعوية، أجريت فحوصات طبية مختلفة لموظفي االتحاد، 

باإلضافة إلى فحص طبي خاص بالنساء.

 االتحاد البحريني لكرة القدم:

صورة جماعية للمشاركات في االحتفال



تتواصـــل التحضيـــرات واالســـتعدادات؛ مـــن أجل 
اإلعالمييـــن  عيـــد  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة 
الرياضيين العرب الثاني عشـــر الذي تنظمه جمعية 
الصحفييـــن البحرينيـــة ولجنـــة اإلعـــالم الرياضـــي 
بالتعـــاون مع االتحـــاد العربي للصحافـــة الرياضية 

يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد عيـــد اإلعالمييـــن العرب 
حضـــورا إعالميا كبيرا من خالل تواجد العديد من 
الشـــخصيات الرياضية من مختلف الدول العربية، 
ويعد الحـــدث األبرز الذي يحـــرص االتحاد العربي 
علـــى مواصلـــة تنظيمـــه لتقديـــر عطـــاء وإبداعات 
زمـــالء المهنة في الدول العربية بعد ســـنين طوال 

من الجد واالجتهاد.
من جانبه، أكد األمين العام لالتحاد العربي الناطق 
اإلعالمي عوني فريج أن جميع الترتيبات اكتملت 
وســـط عمل جبـــار من قبل لجنة اإلعـــالم الرياضي 
الزمـــالء  أســـماء  اســـتالم  إلـــى  الفتـــا  البحرينيـــة، 

الذين شـــملهم التكريم إضافة إلى تجهيز األوسمة 
المذهبة التي ستقدم للمكرمين وبراءة الوسام.

وقال فريج أن االتحاد العربي استلم األسماء التي 
تم اختيارها من قبل االتحادات واللجان والروابط 
العربيـــة، وتضم كوكبة من نجوم اإلعالم الرياضي 

الذين سينالون شرف التكريم.
وكشـــف األميـــن العام لالتحـــاد العربي عن أســـماء 
المكرميـــن وتضـــم القائمـــة كال مـــن أيمـــن فلحوط 
“ســـوريا”، محمد الجفال “المغـــرب”، وهيبة بلحوى 

“الجزائـــر”، عبـــد الرحمـــن عبدالرســـول علـــي عبـــد 
الدائـــم “الســـودان”، محمـــد محمـــود أبـــو المعالـــي 
“موريتانيـــا”، عاطـــف عبدالعزيـــز عســـاف “األردن”، 
محمـــد عبدالرحيـــم خميس صدر “فلســـطين”، عبد 
الكاظم جاسم محمود “العراق”، محمد سعيد سالم 
“اليمـــن”، رجـــاء المختـــار “تونـــس”، فـــادي محمـــود 
جفـــال “لبنـــان”، مطلـــق نصـــار الشـــريفي “الكويت”، 
عدنـــان حمد محمد حمـــد الحمادي “اإلمارات”، عبد 

العزيز بن عبد هللا الغيامة “السعودية”.

ومن مملكة البحرين سيتم تكريم جعفر علي، فايز 
السادة، عبد هللا بونوفل، علي جاسم وأحمد رضا. 
وأعرب رئيس االتحاد العربي الزميل محمد جميل 
عبدالقادر عن ســـعادته بمشـــاركة هذا العدد الكبير 
مـــن نجـــوم االعـــالم الرياضي فـــي الوطـــن العربي 
فـــي مملكـــة البحريـــن التي تقـــوم بجهـــد كبير؛ من 
أجل التصدي إلقامة االنشـــطة الرياضية المختلفة 
بنجـــاح الفت صـــادف كل النشـــاطات التي أقيمت 

هناك.

فيمـــا أعـــرب تركـــي العـــواد نائـــب رئيـــس االتحاد 
العربـــي عن ســـعادته الكبيـــرة بالترتيبـــات المثالية 
التـــي تقوم بهـــا لجنة اإلعالم الرياضـــي البحرينية 
برئاســـة الزميـــل أحمـــد كريـــم إلخـــراج االحتفـــال 
اإلعـــالم  بنجـــوم  تليـــق  التـــي  المثاليـــة  بالصـــورة 
الرياضي العربي، مســـتذكرا النجاح الذي ســـجلته 
الرياضيـــة  المناســـبات  فـــي كل  البحريـــن  مملكـــة 
التـــي تصـــدت لتنظيمهـــا، ومنهـــا عيـــد اإلعالميين 

الرياضيين.

 لجنة اإلعالم الرياضي

إعالن أسماء المكرمين في عيد اإلعالميين الرياضيين العرب
تكريم 19 شخصية إعالمية عربية

أحمد رضا علي جاسم عبدالله بونوفل جعفر علي فايز السادة

 الحجر ينهي آمال سلماباد ببطولة المراكز الشبابية لكرة القدم
“تمكين شباب القادسية” يواجه “تمكين شباب بوقوة”

ضمن مباريات بطولة المراكز الشـــبابية 
لكـــرة القـــدم والتـــي تقـــام تحـــت رعاية 
الوجيـــه ناصر بن محمد جميل العريض 
الرئيـــس الفخـــري لمركز تمكيـــن الحجر 
والتـــي  للبطولـــة  الرســـمي  والراعـــي 
ينظمهـــا مركـــز تمكيـــن شـــباب الحجـــر 
وبالتعـــاون مـــع وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة وضمـــن المجموعـــة الثالثـــه 
الثانيـــة، فـــاز مركـــز تمكيـــن  وبالجولـــة 
شـــباب الحجـــر المرصـــع بالنجـــوم على 
مركز تمكين شـــباب سلماباد 1/ 7 وينهي 
آمالـــه بالصعـــود للـــدور الثانـــي ويصبح 
الحجـــر متأهـــال كأول المجموعة بقيادة 
وســـجل  عيـــاد،  عـــالء  الشـــاب  مدربـــه 
ويعقـــوب  عبدالســـالم  محمـــد  للحجـــر 

بنـــي حمـــاد وأحمـــد توفيق هدفـــا، فيما 
ســـجل العبه المحتـــرف تانكو 3 أهداف 
)هاتريك(، وسجل عبدهللا رضي الهدف 
ســـلماباد  هـــدف  ســـجل  فيمـــا  الســـابع 
الوحيـــد العبـــه قاســـم عبدالكريـــم مـــن 
ركلـــة جزاء وأقيمت علـــى ملعب النادي 
األهلـــي الرياضـــي )النجيـــل الصناعـــي( 
وتحت األضـــواء الكاشـــفة وأدار اللقاء 
باقتدار الحكم عقيل حســـن وبمساعدة 
نـــوح  الحكميـــن أحمـــد مهـــدي وهانـــي 
ومقيم الحـــكام بالبطولة الحكم الدولي 
الســـابق أحمد حبيب، فيما أشـــرف على 
اللقـــاء أعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة عـــادل 
عبـــدهللا ووائـــل محمـــد وعـــادل عيـــاد 
وعلي عبدهللا وعبدهللا الشـــمالن، وكان 

لمصـــور اللقـــاءات الكابتن علـــي التاجر  
الـــذي لعب دورا بارزا متميزا في التقاط 
الصور التذكارية الجميله كعادته للفرق 
المشـــاركة والفيديوات وبرفقة المصور 
زهيـــر عيـــاد فـــي متابعاتـــه مـــع التقـــاط 
الصور مع الفرق وكل أحداث المباريات.
وتم اختيـــار العب مركز تمكين شـــباب 
الحجـــر العبـــه المحتـــرف تانكـــو نجـــم 

المبـــاراه وقـــام بتكريمـــه الكباتـــن الكبار 
ونجـــوم نـــادي الوحدة ســـابقا ) النجمة ( 
والعبي منتخبنا الوطني ســـابقا الدولي 
بدر سوار والدولي عادل سالم وبحضور 
عمـــران النجـــداوي رئيس اللجنـــة العليا 
المنظمـــة وعبـــدهللا الشـــمالن المشـــرف 

الفني بالبطولة.
وفي اللقاء الثاني اجتاز  نادي نويدرات 

عقبة مركز تمكين شـــباب دمستان  0/ 2  
في مباراه جميلة فنيا من الفريقين وقد 
حســـمها أبنـــاء نويدرات بقيـــادة الخبرة 
مدربه القدير عبدالجليل ويتأهل للدور 
الثانـــي ســـجل لنويـــدرات أحمـــد ميـــرزا 

وأيمن عبدهللا ربيع.
عبـــدهللا  عبـــاس  باقتـــدار  اللقـــاء  وأدار 
وســـاعده محمد عبدالرســـول وحســـين 

شمســـان ومقيم الحـــكام الحكم الدولي 
السابق أحمد حبيب.

فيما أشرف على المباراه أعضاء اللجنة 
عادل عبدهللا وعبدهللا الشـــمالن وعلي 
عبـــدهللا وعلـــي عيســـى ووائـــل محمـــد 
اختيـــار  تـــم  فيمـــا   - الشـــمالن  وعـــادل 
العب دمستان المميز علي الماجد نجما 
للمباراه واســـتلم الجائزة مـــن اإلداريان 
الوطنيـــة  األنديـــة  فـــي  المعروفـــان 
الســـابقين عبدالعزيـــز الشـــمالن وســـيد 
جعفـــر ) بوضيـــاء (  وبحضـــور أعضـــاء 
اللجنة المنظمة، وكانت عدســـة كاميرة 
اإلعالمي والمصور جعفر صالح ) وقناة 
المعرفـــة ( حاضرة طـــوال المبارتين من 

خالل متابعة اللقاءات والتصوير .

 اللجنة المنظمة:

 اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عقد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة وسام 
عبدالعزيـــز باقـــر ومستشـــار ســـمو رئيـــس المجلس 
األهلي للشـــباب والرياضة، رئيـــس لجنة المنتخبات 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة محمـــد العجمـــي 
اجتماعًا مع مستشـــار االســـتثمارات االســـتراتيجية 
في االتحاد الوطني األمريكي لكرة السلة ريز شات 
وذلـــك بحضور عضوي مجلس إدارة االتحاد حســـن 
علي ياســـين ومحمـــد ناصـــر النعيمي، وأمين الســـر 
العام باالتحاد أحمد يوســـف حسين، وعضوي لجنة 

المنتخبات نوح نجف ومحمد حاجي.

ويأتـــي هذا االجتماع فـــي إطار الزيـــارة التي يقوم 
بهـــا ريز شـــات للبحريـــن، وتم فيـــه مناقشـــة العديد 
مـــن األمـــور المتعلقـــة بتطويـــر العالقـــات بيـــن كرة 
الســـلة البحرينية واألمريكية؛ بهدف االســـتفادة من 
الخبـــرات األمريكية في هذا المجـــال، خصوصًا في 
ظل أن الواليات المتحدة األمريكية هي موطن كرة 

السلة والرقم واحد على مستوى العالم.
وأشـــاد محمـــد العجمـــي بمخرجات هـــذا االجتماع، 
مؤكـــدا أن هنالـــك العديـــد مـــن النقاط المهمـــة التي 
تمـــت مناقشـــتها والتـــي تصـــب فـــي إطـــار تطويـــر 

العالقـــات بين الجانبين ويهـــدف إلى الوصول بكرة 
الســـلة البحرينية إلى أعلى المراكـــز في ظل الرغبة 
الشـــديدة فـــي االســـتفادة مـــن الخبـــرات األمريكية 
المميـــزة، والترحيـــب األمريكـــي بتطويـــر اللعبة في 

مملكة البحرين.
وحضر الســـيد ريز شات مباراة المنامة والنجمة في 
دوري زين لكرة الســـلة، وأشـــاد بالمستوى الذي ظهر 
بـــه الفريقان والحب الذي تكنه الجماهير البحرينية 
للعبة، وأبدى إعجابه بمســـتوى الالعب أحمد سلمان 

من فريق المنامة وعلي جابر من فريق النجمة.

االتحاد البحريني يجتمع مع مسؤول باالتحاد األميركي لكرة السلة

جانب من االجتماع

 إشبيلية - اللجنة اإلعالمية: 

اضطر نجم فريق البحرين ريد إكســـتريم سيباســـتيان لوب لمجاراة 
لعبـــة االنتظار بســـبب اضطرابات الطقس وســـوء األحـــوال الجوية 
والتـــي أدت إللغاء القســـم الثاني من رالـــي األندلس الجولة األخيرة 

من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.
وكان قد تأخر انطالق القســـم الثاني من الرالي البالغ مســـافته 335 
كـــم اليـــوم لمـــدة ســـاعتين عندمـــا تســـببت الســـحب المنخفضة في 
مركـــز التجمع في منطقـــة “دوس هيرماناس” باعاقة إقالع طائرات 
الهليكوبتـــر الخاصـــة بالحدث وجعل من المســـتحيل ضمان ســـالمة 
المنافســـين.  وبعـــد إضاعة الوقت بســـبب مشـــاكل أجهـــزة التوجيه 
والمالحـــة قبـــل 24 ســـاعة، كان لـــوب ومالحـــه فابيـــان لوركين في 
طريقهما نحو سلسلة جبال “سييرا دي تورسال” على متن سيارتهما 
برودرايف هانتر  أمالً بإحياء مســـاعيهما للفـــوز بلقب بطولة العالم. 
وســـيعاود لوب االنطالق غدًا من المركز الثالث وبفارق 10 دقائق و 
20 ثانية خلف متصدر الرالي والبطولة ناصر العطية بسيارة تويوتا 

هايلوكس.
ويحتل السعودي يزيد الراجحي حاليًا المركز الثاني بسيارة تويوتا 
هايلوكـــس أخـــرى، فيما حل جيرالن شيشـــيريه، الفائـــز بلقب الرالي 
قبل األخير في المغرب في وقت ســـابق من هذا الشـــهر  في المركز 

الرابع بسيارة برودرايف هانتر أخرى.
وكان القســـم الثاني من الرالي الذي يتكون من أربعة أقسام، يشكل 
اختبارًا مختلفًا عن القســـم الســـابق ويتألف من مزيج من المسارات 
الضيقة في التالل شمال مدينة ملقة بالقرب من محمية  “إل توريل 

دي انتغويرا” الطبيعية.
وتم تأجيل انطالق القســـم الثاني لمدة ســـاعتين قبل أن يتم إلغاؤه 

في النهاية، تاركًا مرحلتين متبقيتين قبل النهاية يوم األحد.
وقـــال لـــوب بطل العالم للراليات تســـع مـــرات “إنه أمـــر محبط دائمًا 
عندمـــا تذهب إلـــى بداية المرحلة، ثم تعود إلـــى مركز الخدمة. لكن 
الظـــروف الجوية كانت صعبة حقًا، حيث لم تتمكن المروحيات من 

الوصول إلى المنصة؛ لذا لم يكن لدينا أي عنصر أمان”.
وأضـــاف “ال يمكـــن أن تخاطر الجهـــة المنظمة للرالي ببـــدء المرحلة 

وكان إلغاؤها هو الشيء الوحيد الذي يجب القيام به”. 
 ومـــن المتوقـــع أن تكـــون المرحلة األخيـــرة األحد، والتـــي تقام في 
مقاطعـــة هويلفـــا، هي األصعـــب في الرالي ويمكـــن أن تحدد نتيجة 

الحدث والبطولة.
وال يـــزال لـــوب لـــوب عازمًا علـــى تعويـــض الزمن الذي فقـــده أمس 
بســـبب مشـــاكل فـــي أجهـــزة التوجيـــه بســـيارته برودرايـــف هانتـــر، 
والمشـــكالت الفنيـــة المتعلقـــة بكتيب المســـارات الرقمـــي مما جعل 

المالحة  صعبة للغاية.

األحوال الجوية تعطل الجولة األخيرة من بطولة العالم للراليات

نجم فريق البحرين ريد إكستريم مستعد للتحدي الكبير

نجم فريق البحرين سباستيان لوب خالل منافسات رالي األندلس

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

ذاع صيـــت البطـــل العراقي أمير علي في أوســـاط البطولـــة العربية 
للبليارد والســـنوكر التي تســـتضيفها المملكة في الفترة من 15 – 21 
أكتوبـــر الجـــاري، وذلك بفـــوزه بالميداليـــة الذهبية الثانيـــة له كأحد 
القالئـــل الذين تمكنوا من الفوز بذهبيتين لينضم إلى مواطنه العب 

السنوكر فراس كامل.
إذ بدأ علي بذهبية التسع كرات في الزوجي مع زميله حسن هويدي، 
ويـــوم أمـــس األول تباهى بالميدالية الثانية في فردي العشـــر كرات 
بانتصـــاره الجدير على الســـعودي ســـعد إدريس بأحد عشـــر شـــوًطا 
مقابـــل ثمانية فـــي مباراة صعبة علـــى الطرفين وســـع فيها العراقي 
الفـــارق إلى ثالثة أشـــواط، بينما لم يتقدم الســـعودي طوال المباراة 
فـــي األشـــواط. فقد تقـــدم البطـــل العراقي بخمســـة أشـــواط مقابل 
شوطين، واســـتطاع الســـعودي إدريس التعادل بخمسة أشواط، إال 
أن العراقي أصر على الفوز ومواصلة مشوار البطولة ليحسم اللقاء 

لصالحـــه في نهايـــة األمر ويضع حًدا للصراع على الميدالية الذهبية 
لتســـعد بها بغداد وجميع محافظات العراق اعتـــزاًزا ببطلها المتألق. 
مـــن جانب آخر حـــرص االتحـــاد الســـعودي للبليارد والســـنوكر على 
تقديـــم هدية لالعب منتخب البحرين حســـين علـــي خالل مباريات 
الناشـــئين في التســـع كرات، وأصر العب منتخب البليارد الســـعودي 

فارس آل مدن على تقديم الهدية نيابة عن االتحاد السعودي.
وقـــال آل مـــدن: طلبت من االتحاد الســـعودي تقديـــم الهدية لالعب 
البحريني المتألق حسين علي بعد أن التقينا في مباراة الدور نصف 
النهائـــي وفاز العب منتخب البحريـــن وتأهل للمباراة النهائية، لذلك 
قدمتهـــا له تشـــجيًعا له بعد مســـتواه الرفيع في نصـــف نهائي فردي 
التســـع كرات، فهو بطل يستحق التكريم بمبادرة جميلة من االتحاد 
الســـعودي. وأضـــف آل مدن: أدينا مباراة قوية مـــن الطرفين انتهت 
بفوز أخي حسين وأحببت تهنئته بالفوز والتأهل إلى النهائي تأكيًدا 

للروابط القوية التي تجمع الشعبين السعودي والبحريني.

االتحاد السعودي يكافئ البحريني حسين علي

أمير علي يحرز ذهبية فردي عشر كرات في البطولة العربية
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من منافسات البطولة العب السعودية فارس آل مدن يقدم هدية االتحاد السعودي للبحريني حسين علي  
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شيماء عبدالكريم

SEO Re� ”أجرت“ وكالة“ 
boot”“ دراسة“ استطالعية“ 
جديدة“ حصل“ خاللها“ النجم“ 
فين“ ديزل“ على“ لقب“ األصلع“ 
األكثر“ جاذبية“ في“ العالم“ 

لهذا“ العام“ بنسبة“ 6.46“ من“ 
10،“ منتصرًا“ بذلك“ على“ 
األمير“ ويليام.“ 
ونظرت“ 
الدراسة“ 
هذا“ العام“ 

في“ 
عوامل“ 
كثيرة“ 

منها“ لمعان“ 
الجمجمة.

tariq_albahhar

فـــي“ خطوة“ جديدة“ لتميز“ المســـارح“ األهلية“ عبر“ مشـــاركاتها“ الخارجية“ لتمثيل“ 
مملكة“ البحرين“ في“ مختلف“ المحافل،“ يســـتعد“ مســـرح“ الصواري“ للمشاركة“ في“ 
الدورة“ الثالثة“ من“ مهرجان“ بغداد“ الدولي“ للمسرح“ خالل“ الفترة“ بين“ 20“ إلى“ 28 
أكتوبر“ الحالي“ عبر“ مســـرحية“ “هاراكيري”“ من“ تأليف“ وإخراج“ حســـين“ عبدعلي“ 
خليـــل،“ وذلـــك“ من“ بين“ 215“ عرضًا“ مســـرحيًا“ تقدمـــت“ للمنافســـة“ كان“ بينها“ 21 

عرضًا“ أجنبيًا،“ و155“ عرضًا“ عربيًا،“ و39“ عرضًا“ عراقيًا.
مســـرحية“ “هاراكيـــري”“ قدمها“ الصواري“ فـــي“ احتفاله“ اليوبيـــل“ اللؤلؤي“ واليوم“ 
العالمي“ للمســـرح“ خالل“ شـــهر“ مارس“ الماضي،“ وهي“ من“ تمثيل:“ باســـل“ حسين،“ 
دانة“ آل“ ســـالم،“ محمود“ الصفار“ وأفنان“ المرباطي،“ وقام“ بتصميم“ السينوغرافيا“ 
كل“ من“ حســـين“ عبدعلي“ ومحمود“ الصفار،“ واإلضاءة“ علي“ حسين“ ميرزا،“ بينما“ 

يدير“ الخشبة“ علي“ الشعلة.
هـــذا“ وخلصت“ لجنة“ مشـــاهدة“ العروض“ إلى“ اختيار“ 24“ عرضـــًا“ فقط“ كان“ بينها“ 
5“ عـــروض“ أجنبيـــة،“ أما“ العروض“ العربية“ فضمـــت“ قائمتها“ 13“ عرضًا،“ إذ“ تحضر“ 
مســـرحية“ “أي“ ميديـــا”“ للكويتي“ بســـام“ الســـليمان“ بصفتها“ عرضًا“ شـــرفيًا،“ بينما“ 
ضّمت“ قائمة“ المشاركات“ مسرحيات“ “البائع“ المتجول”،“ إخراج“ المعتمد“ المناصير“ 

إخـــراج“  “هاراكيـــري”“  األردن.“  مـــن“ 
البحريـــن.“  مـــن“  عبدعلـــي“  حســـين“ 
“كلب“ الست”،“ للمخرج“ الفلسطيني“ 
فـــراس“ أبـــو“ صبـــاح،“ “لقمـــة“ عيش”“ 
إخراج“ محمد“ الرواحي“ من“ سلطنة“ 
عمان،“ “كافية”“ للمخرج“ الســـعودي“ 
سامي“ الزهراني،“ “المنديل”“ إخراج“ 
بســـام“ حمـــدي“ مـــن“ ســـوريا،“ ““ ليلة“ 
القتلة”“ للمخـــرج“ المصري“ صبحي“ 
يوســـف.“ كمـــا“ هنـــاك“ عـــروض“ من“ 
المغرب“ العربي.“ تمنياتنا“ لمســـرح“ 
الصـــواري“ بالتوفيق“ والنجاح“ في“ 
هـــذا“ المحفـــل“ المســـرحي“ العربي“ 

الكبير.

“هاراكيري” الصواري تمثل البحرين في مهرجان بغداد
أسامة الماجد

أسامة الماجد

التقـــى“ مؤخـــرا“ محمـــد“ الســـيد“ بعـــدد“ من“ 
اإلعـــالم“  تخصـــص“  خريجـــي“  طالبـــه“ 
بجامعـــة“ البحريـــن،“ في“ لقاء“ ســـنوي“ ودي“ 
نظـــم“ للمـــرة“ األولـــى.“ وفـــي“ هذا“ الســـياق“ 
أثنى“ الســـيد“ على“ الجهـــود“ الحثيثة“ الذي“ 
يبذلهـــا“ طالبـــه“ خريجو“ تخصـــص“ اإلعالم“ 
فـــي“ االرتقـــاء“ بمهنـــة“ اإلعـــالم“ وتطويرها“ 
علـــى“ جميـــع“ األصعـــدة“ بمـــا“ يتواكـــب“ مع“ 
متطلبـــات“ العصـــر،“ مؤكـــدا“ أن“ هـــذا“ اللقاء“ 
يحمـــل“ في“ طياته“ العديـــد“ لتحفيز“ طالبه“ 
علـــى“ مواصلـــة“ هذه“ المســـيرة“ بـــكل“ أمانة“ 

علـــى“  وأنـــه“  أتم“ االستعداد“ وإخـــالص،“ 

إلرشـــادهم“ على“ االتجاهات“ الجديدة“ في“ 
اإلعـــالم“ وأفضل“ المصادر“ لتعلمها“ ليكونوا“ 

سباقين“ في“ النهوض“ بمهنة“ اإلعالم.
وأوضـــح“ الســـيد“ أن“ مجـــال“ اإلعـــالم“ منـــذ“ 
نشـــأته“ إلى“ اليوم“ يشهد“ صراعات“ متتالية“ 
عـــدة“ ســـريعة“ الحـــدوث“ ومجموعـــة“ مـــن“ 
التحديـــات“ والتطـــورات“ التي“ تســـير“ على“ 
وتيرة“ متســـارعة؛“ وبالتالي“ فإن“ اإلعالمي“ 
الناجـــح“ ال“ يكون“ ناجحا“ ما“ لم“ يتمكن“ منها“ 
وأن“ يســـعى“ بشكل“ مســـتمر“ لتطوير“ نفسه“ 
النواحـــي“ وبـــكل“ اإلمكانـــات“  مـــن“ جميـــع“ 
المســـخرة“ من“ حوله“ ويوســـع“ مـــن“ نظرته“ 
للعالـــم“ ومـــا“ يحـــدث“ فيـــه“ مـــن“ تغيـــرات“ 
ليســـتطيع“ مواكبة“ احتياجـــات“ اإلعالم“ 
أن“  أردت“  “إذا“  وأضـــاف“  الحديـــث.“ 
تكون“ إعالميا“ ناجحا“ بامتياز“ عليك“ 
باإلجابـــة“ علـــى“ ذاتـــك“ بـــكل“ صـــدق“ 
وأمانـــة“ )مـــاذا“ ســـأكون“ بعد“ عشـــرة“ 
ســـأكون؟“  وأيـــن“  اآلن؟“  مـــن“  أعـــوام“ 
اإلجابـــة“  فحتميـــة“  ســـأكون؟(،“  ولمـــاذا“ 
علـــى“ تلك“ األســـئلة“ ســـتحدد“ موقعك“ من“ 
اإلعـــراب“ كإعالمي“ ذات“ رســـالة“ فعالة“ في“ 

المجتمع”.
وبيـــن“ أن“ اتجاهـــات“ اإلعالم“ فـــي“ اللحظة“ 
الحاليـــة“ مختلفـــة“ تمامـــا“ عما“ كانـــت“ عليه“ 

سابقا،“ فقبل“ 8“ أعوام“ شهد“ المقرر“ الدراسي“ 
“البودكاســـت”“ إنـــكارا“ مـــن“ الطلبـــة“ عندما“ 
طـــرح“ ألول“ مـــره“ للدراســـة“ فـــي“ الجامعة،“ 
ولـــم“ يعرفوا“ مـــا“ االســـتفادة“ المرجوة“ منه“ 
آنذاك“ وقال:“ أخبرتهم“ بأنكم“ أســـبق“ الناس“ 
فـــي“ تعلـــم“ مهـــارات“ “البودكاســـت”،“ وقـــد“ 
صدقـــت“ قوال“ فما“ حدث“ اليوم“ من“ انفجار“ 
في“ “البودكاســـت”“ يمثـــل“ النقلـــة“ النوعية“ 
في“ مجال“ اإلعالم،“ وطالبي“ الذين“ شهدوا“ 
بدايـــات“ المقـــرر“ عندمـــا“ طـــرح“ هـــم“ األكثر“ 

تميزا“ بهذا“ المجال“ اليوم.

محمد السيد: وتيرة اإلعالم متسارعة

 Jazz “يعـــود“ مهرجان“ جاز“ البحرين“ مجددا“ هذا“ العام“ تحت“ عنوان
Unmasked“ الحدث“ الكبير“ لعشاق“ موسيقى“ 
الجـــاز“ مع“ تقديم“ أســـماء“ المعة“ من“ الفنانين“ 
من“ داخل“ وخـــارج“ المملكـــة،“ باإلضافة“ إلى“ 
العديد“ من“ األنشـــطة“ المصاحبـــة“ وذلك“ في“ 
2“ ديســـمبر“ المقبـــل.“ وســـيركز“ المهرجان“ هذا“ 

العـــام“ علـــى“ جمـــال“ البحريـــن“ وحـــب“ موســـيقى“ 
المجيـــد،“  الوطنـــي“  العيـــد“  احتفـــاالت“  مـــع“  حيث“ الجـــاز“ 

 Clockwork “تسيطر“ الموسيقى“ على“ األجواء،“ وهو“ من“ تنظيم“ شركة
البحرينية.“ “ يستضيف“ المهرجان“ المواطنين“ وزوار“ المملكة“ وعشاق“ موسيقى“ 

الجـــاز“ من“ جميع“ أنحاء“ العالم“ مثل“ الواليات“ المتحـــدة“ األميركية“ والمملكة“ المتحدة“ 
والهند“ وفرنسا“ والمملكة“ العربية“ السعودية“ والكويت“ واإلمارات“ العربية“ المتحدة،“ وسوف“ 

يعلن“ عن“ قائمة“ المغنين“ والنشاطات“ المصاحبة“ في“ نادي“ الرفاع“ للغولف“ قريبا.
تأسس“ المهرجان“ في“ 2017،“ وأصبح“ اليوم“ المهرجان“ الموسيقي“ األكثر“ انتظاًرا“ في“ تقويم“ 

األحداث“ في“ البحرين.“ اجتذب“ أكثر“ من“ 20“ ألف“ زائر“ منذ“ تقديمه،“ واستضاف“ أكثر“ من“ 100 
موســـيقي“ جاز“ من“ المملكة“ وحول“ العالم،“ ويعتبر“ اليوم“ محطة“ مهمة“ في“ خريطة“ موســـيقى“ الجاز“ 

العالمية.

“مهرجان جاز البحرين” في ديسمبر المقبل

استعدادات تقديم مهرجان “مسرح الطفل البحريني”

طارق البحار

كشـــفت“ نتفليكس“ عن“ اللقطات“ األولى“ 
التـــي“   “،”Knives Out  2“ فيلـــم“  مـــن“ 
تتضمـــن“ بعض“ الصـــور“ التي“ يظهر“ فيها“ 
نجـــوم“ الفيلم“ فـــي“ اليونـــان،“ وظهر“ في“ 
الفيلـــم“ وهـــم“  نجـــوم“ وطاقـــم“  الصـــور“ 
جالســـون“ حـــول“ مائـــدة“ عشـــاء،“ ويقف“ 
على“ أحـــد“ أطرافهـــا“ النجـــم“ البريطاني“ 
دانيـــال“ كريج،“ الذي“ بدا“ أنه“ في“ حديث“ 

مع“ األشخاص“ الجالسين.
علـــى“  نتفليكـــس“  تعليـــق“  فـــي“  وجـــاء“ 
الصور“ “ال“ شـــيء“ يجمـــع“ األصدقاء“ مًعا“ 
مثـــل“ حفـــل“ عشـــاء“ يـــؤدي“ إلـــى“ القتل،“ 
 Glass “Onion: “A “Knives “Out“ “فيلـــم
Mystery”“ أحـــدث“ قصـــة“ بوليســـية“ لــــ“ 
بينـــوا“ بـــالن“ للكاتـــب“ والمخـــرج“ ريـــان“ 
نتفليكـــس“  واختتمـــت“  جونســـون”،“ 
التعليـــق“ بالكشـــف“ عـــن“ أســـماء“ نجـــوم“ 

الفيلم“ وموعد“ عرضه.
من“ المقـــرر“ أن“ يعود“ دانيـــال“ كريج“ في“ 

بينـــوا“  بـــدور“   “”Knives Out  2“ فيلـــم“ 
محقـــق“  وهـــو“   “،Benoit Blanc بـــالن“ 
بـــارز،“ ومـــن“ المتوقع“ أن“ يتنـــاول“ الفيلم“ 
الجديـــد“ لغزا“ منفصـــال“ تماًما“ عن“ الفيلم“ 
األصلـــي،“ خصوصـــا“ أن“ الجـــزء“ الثانـــي“ 
المرتقـــب“ تـــدور“ أحداثـــه“ فـــي“ اليونان،“ 
التكنولوجـــي“  المليارديـــر“  عندمـــا“ دعـــا“ 
مايلز“ براون،“ الـــذي“ يؤدي“ دوره“ إدوارد“ 
نورتـــون،“ بعًضـــا“ من“ أقاربـــه“ وأصدقائه“ 

لقضـــاء“ إجازة“ فـــي“ جزيرتـــه“ اليونانية“ 
الخاصة،“ لكن“ سرعان“ ما“ يتضح“ أن“ كل“ 
شيء“ ليس“ مثالًيا“ هناك،“ وعندما“ يموت“ 
شخص“ ما،“ يتم“ االستعانة“ بـ“ بينوا“ بالن“ 

لحل“ لغز“ المؤامرة.
الفيلم“ من“ إخراج“ ريان“ جونسون“ الذي“ 
قـــام“ بإخراج“ الجـــزء“ األول،“ ومـــن“ أبرز“ 
النجـــوم“ دانيال“ كريج،“ إدوارد“ نورتون،“ 
جانيل“ موناي،“ ليزلي“ أودوم“ جونيور.

“Knives Out 2” على “نتفليكس” قريبًا

 سعيد بتكريمي من أعلى مؤسسة موسيقية في الوطن العربي
المؤسسة ال تعطي جوائزها سدى... الجميري لـ“^”:

قـــال“ الفنـــان“ الكبيـــر“ أحمد“ إنه“ ســـعيد“ جدا“ 
الـــدورة“ 31“ مـــن“ مهرجـــان“  بتكريمـــه“ فـــي“ 
ومؤتمر“ الموســـيقى“ العربية“ بـــدار“ األوبرار“ 

بالقاهرة.
واعتبـــر“ الجميـــري“ فـــي“ تصريـــح“ خـــاص“ لـ“ 
“البـــالد”“ التكريم“ مهما“ جـــدا؛“ ألنه“ من“ أعلى“ 
مؤسســـة“ موســـيقية“ فـــي“ الوطـــن“ العربي،“ 
مشـــيرا“ إلـــى“ أن“ القائميـــن“ عليهـــا“ نخبة“ من“ 

علماء“ وفطاحل“ الموسيقى“ العربية.
تعطـــي“  ال“  المؤسســـة“  هـــذه“  أن“  ولفتـــت“ 
مـــن“ خـــدم“  لـــكل“  جوائزهـــا“ ســـدى،“ وإنمـــا“ 
بالنتاجـــات“  العربيـــة“ وأثراهـــا“  الموســـيقى“ 
متقدمـــة،“  ويجعلهـــا“  يفيدهـــا“  مـــا“  وقـــدم“ 

موضحـــا“ فـــي“ الســـياق“ ذاتـــه“ أن“ التكريـــم“ 
اعتـــراف“ مـــن“ المؤسســـة“ لما“ قدمـــه“ طوال“ 

مشواره“ الفني“ للموسيقى“ العربية.
الجميـــري“  تقـــدم“  تصريحـــه“  ختـــام“  وفـــي“ 

بخالص“ الشكر“ والعرفان“ لمهرجان“ ومؤتمر“ 
الموسيقى“ العربية“ على“ التكريم.“ 

هذا“ وكرمت“ وزيرة“ الثقافة“ المصرية“ نفين“ 
الكيالنـــي“ ورئيـــس“ دار“ األوبـــرا“ المصريـــة“ 
الموســـيقى“  ومؤتمـــر“  مهرجـــان“  ورئيـــس“ 
البحريـــن“  فنـــان“   “ العربيـــة“ مجـــدي“ صابـــر“ 
المتميـــز“ أحمـــد“ الجميـــري؛“ لمـــا“ قدمـــه“ من“ 
أســـلوب“  علـــى“  الحفـــاظ“  فـــي“  إســـهامات“ 
الموســـيقى“ العربية“ الكالسيكية“ المتميزة،“ 
وتقديـــرا“ أللحانـــه“ الغنائيـــة“ التـــي“ ارتقـــت“ 
بالتالقـــح“ الفني“ المميز“ بين“ الفن“ البحريني“ 
األصيـــل“ ومـــا“ وصـــل“ إليـــه“ الفـــن“ الغنائـــي“ 
العربـــي“ األصيـــل“ فـــي“ الوطـــن“ العربـــي“ من“ 

رقي“ وتميز“ في“ اإلحساس“ والتعبير.

والهوايـــات“  المواهـــب“  لتنميـــة“  رابحـــة“  مركـــز“  عقـــد“ 
االجتمـــاع“ التشـــاوري“ األول“ بشـــأن“ مهرجـــان“ مســـرح“ 
الطفل“ البحريني“ مع“ مجموعة“ واسعة“ من“ المسرحيين“ 
والتربوييـــن“ المهتميـــن“ بمجال“ أدب“ وفـــن“ الطفل.“ وتم“ 
خـــالل“ االجتماع“ عرض“ التصـــور“ األول“ من“ قبل“ مديرة“ 
المركز“ رابحة“ عيســـى“ بشـــأن“ تأســـيس“ حراك“ مسرحي“ 
خاص“ بالطفل“ في“ البحرين“ بدء“ من“ النص“ وصواًل“ إلى“ 
مرحلة“ العرض،“ بهدف“ نشـــر“ ثقافة“ التربية“ المســـرحية“ 
ورفـــع“ الذائقة“ الفنية“ لـــدى“ الجمهـــور“ البحريني“ عموما“ 

وفئـــة“ األطفـــال“ خصوصا،“ وإعـــداد“ كـــوادر“ مؤهلة“ فنًيا“ 
وأدبًيا“ وتربوًيا“ لقيادة“ هذا“ الحراك.

حضر“ االجتماع“ مجموعة“ من“ المسرحيين“ والتربويين“ 
الذيـــن“ أثـــروا“ اللقـــاء“ بمداخالتهم“ ومقترحاتهم“ بشـــأن“ 
رؤيـــة“ المهرجـــان“ وخطـــة“ ســـيره،“ كان“ أهمهـــا“ تضميـــن“ 
خطة“ المهرجـــان“ مجموعة“ ورش“ عمل“ مصغرة“ للصغار“ 
تجمع“ بين“ األهداف“ التربوية“ والتعليمية“ باإلضافة“ إلى“ 
الـــورش“ التدريبيـــة“ األساســـية“ ضمن“ خطـــة“ المهرجان“ 

المسرحي.
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نّظمت أسرة روضة الرعاية فعالية لألطفال بعنوان )أكتوبر الوردي(، وذلك يوم 
الخميـــس الموافـــق 20 أكتوبر الجاري، حيث اشـــتملت الفعالية على العديد من 

الفقرات التعليمية والترفيهية.

 روضـــة الــرعـايــة تنظــم
 “أكتــوبــر الـــوردي” لألطفـــال

نيسان تطّور تكنولوجيا جديدة لتعطيل نشاط الفيروسات

سوق أبوظبي لألوراق المالية يحقق زيادة 16.9 % بمؤشر “فاداكس 15”

بالتعاون مع كلية علوم األدوية في جامعة توهوكو

منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث

علــوم  كليــة  مــع  تعاونهــا  المحــدودة مؤخــًرا  نيســان موتــور  أعلنــت شــركة 
األدويــة فــي جامعة توهوكو باليابان لتطويــر تكنولوجيا جديدة تعّطل عمل 

الفيروسات باستخدام األنواع النشطة المحّفزة لألكسدة الهوائية.

 ويمكن اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 
لتعطيل عمـــل الفيروســـات من خالل 
أكســـدة البروتينـــات والمـــواد األخرى 
الفيـــروس  ســـطح  علـــى  الموجـــودة 
وبالتالـــي تغييـــر طبيعتهـــا وتفكيكها. 
وتقوم األنواع المحّفزة بهذه الوظيفة 
بمســـاعدة األكســـجين الموجـــود فـــي 
الهـــواء والـــذي يشـــّكل عامل أكســـدة، 
وذلك حتى فـــي بيئة مظلمة وبدرجة 
حرارة الغرفة ومـــن دون الحاجة إلى 
التعريـــض لإلشـــعاع كمـــا هـــو الحـــال 

عادًة مع األكسدة.
عمـــل  تعطيـــل  إلـــى  وباإلضافـــة 
الفيروســـات بما فيها فيروس كورونا 
المســـتجّد، يمكـــن لهـــذه التكنولوجيـــا 
القضاء أيًضا على مســـّببات األمراض 

مثل الفطريات والبكتيريا.
كمـــا يمكـــن اســـتخدامها علـــى نطـــاق 
واســـع في المســـتقبل كمواد أساســـية 
مضـــادة للبكتيريـــا والفيروســـات في 
فالتـــر أجهزة التكييف وتنقية الهواء، 

وكذلك في األقنعة واأللبسة الطبية.

 وتستخدم هذه التكنولوجيا محّفزات 
أكســـدة جذور النيتروكسيل العضوّية 
)محّفـــزات جذرّيـــة( التـــي تعمـــل على 
أكســـدة المرّكبات العضوية بمســـاعدة 
محّفزات مناســـبة تســـتخدم جزيئات 
األكسجين في الهواء المحيط لتعمل 

كمؤكسد طرفّي.
أجريـــت  التـــي  الدراســـات  وأظهـــرت 
التكنولوجيـــا،  هـــذه  تأثيـــرات  حـــول 

المنتجـــة  أوكســـوأمونيوم  أمـــالح  أّن 
مـــن المحّفـــزات الجذريـــة مـــن خـــالل 
األكســـدة الهوائية تعمل على أكســـدة 
البروتينـــات على ســـطح الفيروســـات 
مـــن  يمنعهـــا  مّمـــا  عملهـــا،  وتعطيـــل 
االلتصـــاق بالخاليـــا المســـتهدفة. كما 
تحـــّد معالجة مجال ربط مســـتقبالت 
SARS- البروتين الشـــوكّي لفيـــروس

بشـــكل  أوميكـــرون(  )ســـاللة   CoV2

كبيـــر مـــن إمكانيـــة التحـــام البروتين 
بالمســـتقبالت. ومن خالل اســـتخدام 
وهـــو  الســـّنوري،  كورونـــا  فيـــروس 
تـــم  بديـــل،   SARS-CoV2 فيـــروس 
تقييـــم نشـــاطه المعدي علـــى الخاليا 
ولوحـــظ  الســـنوريات  لـــدى  الكلويـــة 
كبح الفـــت للتغيـــرات المورفولوجية 

المرتبطة بالعدوى في الخاليا.
وابُتكـــرت هـــذه التكنولوجيا الجديدة 
مـــن خالل اســـتخدام تقنيات نيســـان 
الســـيارات،  تطويـــر  فـــي  وخبراتهـــا 
وكذلـــك تقنيـــات هيئـــة التدريس في 
جامعـــة توهوكـــو المرتبطـــة بتطويـــر 
األدويـــة  وعلـــوم  وتقييمهـــا  األدويـــة 
األخـــرى وإعـــداد المحّفـــزات وتقييـــم 

أدائها.
الجذريـــة  المحّفـــزات  وُتســـتخدم 
كإضافات في مواد البوليمر األساسية 
فـــي طـــالء الســـيارات وفـــي األليـــاف 
ومواد البوليمر العضوية المستخدمة 
في المقصـــورة الداخليـــة والخارجية 
تفاعـــالت  تمنـــع  حيـــث  للمركبـــات. 
التحّلل الضوئي )كالتشـــّقق والتقّصف 
وتالشـــي األلـــوان( مـــع مـــرور الزمـــن. 
وتنكـــّب نيســـان علـــى إجـــراء أبحاث 
حول اســـتخدام المحّفـــزات الجذرية 
وتطويـــره لتعطيـــل عمل الفيروســـات 
مـــن  حـــّد  أقصـــى  إلـــى  واالســـتفادة 
نشـــاطها التحفيزي والمساهمة بشكل 

أكبر في المجتمع.

واصل ســوق أبوظبي لألوراق المالية مســار نموه الطموح مســّجًل زيادة بنسبة 16.9 
% فــي المؤشــر المرجعي للســوق، مؤشــر فوتســي ســوق أبوظبي لــألوراق المالية 15 
)مؤشــر “فاداكــس 15”(، خــلل الفتــرة الممتــدة منذ بدايــة العام الجــاري وحتى نهاية 
الربع الثالث. وجاءت هذه المكاســب نتيجة لزيادة عدد المســتثمرين من المؤسســات 
واألفراد في السوق، وارتفاع نشاط التداول في سوق صناديق المؤشرات المتداولة 
ســريع النمــو لــدى ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة، باإلضافــة إلــى عمليــات اإلدراج 

الجديدة، وطرح مؤشر جديد تم تطويره بالتعاون مع شركة “فوتسي راسل”.

 وارتفعت قيم التداول )بيًعا وشـــراًء( في 
الســـوق إلـــى 648.9 مليار درهـــم إماراتي 
للفتـــرة الممتـــدة منـــذ بداية العـــام الجاري 
وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة مع 495 
مليـــار درهم خـــالل الفترة ذاتهـــا من العام 
الماضـــي، أي بزيادة قدرها 31 %. وارتفع 
صافـــي االســـتثمارات األجنبيـــة إلى 19.8 
مليـــار درهـــم خـــالل الفتـــرة الممتـــدة منذ 
بدايـــة العـــام الجـــاري وحتـــى نهايـــة الربع 

الثالـــث، مقارنًة بــــ 7.1 مليـــار درهم خالل 
الفتـــرة ذاتها مـــن العام الماضـــي، أي بنمو 
قـــدره 176 %، بجانب زيادة قيم األســـهم 
مـــن  المســـتثمرين  قبـــل  مـــن  المتداولـــة 
المؤسســـات بنســـبة 28.7 % ارتفاًعـــا إلى 
541.5 مليـــار درهـــم خـــالل الفتـــرة ذاتها. 
وزادت القيمة الســـوقية لألسهم المدرجة 
في ســـوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة 
59.7 % لتصل إلى 2.2 تريليون درهم مع 

نهايـــة الربع الثالث من العـــام بالمقارنة مع 
1.38 تريليـــون درهـــم خالل الفتـــرة ذاتها 

من العام 2021.
 كما شهدت الفترة الممتدة منذ بداية العام 
الجـــاري وحتى نهاية الربـــع الثالث ارتفاع 
قيـــم التـــداول فـــي صناديـــق المؤشـــرات 

المتداولـــة فـــي ســـوق أبوظبـــي لـــألوراق 
المالية بنســـبة 744 % لتصـــل إلى 886.9 
مليـــار درهم، مقارنًة بـ 105 مليارات درهم 
خـــالل الفترة ذاتهـــا من العـــام، مما يجعل 
ســـوق صناديق المؤشـــرات المتداولة لدى 
لـــألوراق الماليـــة األكثـــر  ســـوق أبوظبـــي 

سيولة ضمن فئته في المنطقة. 
إدراج  بتشـــجيع  التزامـــه  علـــى  وتأكيـــًدا 
أدرج  بالمؤشـــرات،  المرتبطـــة  المنتجـــات 
سوق أبوظبي لألوراق المالية خالل الربع 
الثالث صندوق مؤشـــرات متـــداول يتتبع 
حركـــة األســـهم المتوافقـــة مـــع الشـــريعة 
اإلســـالمية المدرجـــة ببورصة إســـطنبول. 
وبـــدأ صندوق شـــيميرا ســـتاندرد آند بورز 
تركيا شريعة المتداول التداول في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية يوم 1 أغســـطس، 
ليرفـــع بذلـــك عـــدد صناديـــق المؤشـــرات 
المتداولة في السوق إلى سبعة، وهو أكبر 
عـــدد من هـــذه الصناديق في ســـوق مالي 
ضمـــن منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
 وفي إطار ســـعيه لتلبيـــة الطلب المتزايد 
على استراتيجيات االستثمار غير النشط، 

أبرم ســـوق أبوظبـــي لـــألوراق المالية هذا 
العام شـــراكة مع شـــركة “فوتســـي راســـل” 
لتطويـــر مجموعـــة مـــن المؤشـــرات. وفي 
هـــذا الســـياق، تم إطالق مؤشـــر فوتســـي 
ســـوق أبوظبـــي – ســـوق نمـــو )فادجمـــي( 
في الربع الثالث، وهو يتيح للمســـتثمرين 
إمكانية تتبع أداء “ســـوق نمو” الذي يضم 
مجموعة واســـعة من الشـــركات المتنامية 
التـــي بـــدأت رحلتها في األســـواق المالية. 
هذا وارتفعت قيم التداول في ســـوق نمو 
خـــالل األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العام 
مـــع  مقارنـــة   ،%  147.7 بنســـبة  الجـــاري 
الفتـــرة ذاتها من العـــام الماضي لتصل إلى 
20.1 مليـــار درهم إماراتـــي، فيما ارتفعت 
قيمته السوقية بنسبة 84.8 % لتصل إلى 
76.6 مليـــار درهـــم مع نهاية الربـــع الثالث 

من العام.

بنسبة 35.9 % من إجمالي التعامالت األسبوعية

سهم “بيتك” يواصل تصّدر تداوالت البورصة
ســـجلت بورصـــة البحريـــن فـــي تعامـــالت األســـبوع 
الماضي تراجًعا طفيًفا بنســـبة 0.05 % ليغلق مؤشـــر 

البحرين العام عند مستوى 1,866.64 نقطة.
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خـــالل األســـبوع الماضـــي 8 مالييـــن و20 ألفـــا و20 
سهما بقيمة إجمالية قدرها 3 ماليين و899 ألفا و55 
دينارا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 
316 صفقـــة. وتـــداول المســـتثمرون خالل األســـبوع 
الماضـــي أســـهم 23 شركــــة، ارتفعت أســـعار أســـهم 6 
شـــركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، 

واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. 
واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 

الماضي قطاع الشـــركات غير البحرينية، حيث بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة مليونا و399 ألفا و694 دينارا 
أو ما نسبته 5.90 من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها مليـــون و503 آالف و331 ســـهما، تم 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 51 صفقة. أمـــا المرتبـــة الثانية 
فقـــد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولة مليونا و23 ألفا و898 دينارا بنسبة 
26.26 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة في 
البورصـــة وبكميـــة قدرها 3 مالييـــن و995 ألفا و693 
ســـهما، تـــم تنفيذها من خـــالل 138 صفقـــة. أما على 
مســـتوى الشـــركات، فقد جاء بيت التمويل الكويتي 
)بيتـــك( في المركـــز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت 

قيمة أســـهمه مليونا و399 ألفا و694 دينارا وبنســـبة 
35.90 % من قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
مليـــون و503 آالف و331 ســـهما، تـــم تنفيذهـــا مـــن 
خـــالل 51 صفقـــة. وجـــاء فـــي المركـــز الثاني شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )البا( بقيمة قدرهـــا 758 ألفا و433 
دينارا وبنســـبة 19.45 % من قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 732 ألفـــا و894 ســـهما، تــــم تنفيذها 
مـــن خالل 41 صفقـــة. وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة 
األســـهم المتداولـــة 779 ألفـــا و811 دينـــارا، في حين 
كان المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة مليونا 
و604 آالف و4 أســـهم، أمـــا متوســـط عـــدد الصفقات 

خالل األسبوع الماضي فبلغ 63 صفقة.

  
المؤشرات
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20 أكتوبر 2022

اإلقفال السابق
 13 أكتوبر 2022
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بعد أن تعافت أســعار النفط بوتيرة ســريعة منذ األسبوع األخير من 
ســبتمبر 2022، اتجهــت مــرة أخرى لالنخفاض علــى خلفية المخاوف 
المتعلقــة بنمــو االقتصــاد العالمــي وإمكانية دخول بعــض أجزاء من 

أوروبا في حالة ركود. 

النفـــط  عقـــود  أســـعار  ووصلـــت   
اآلجلـــة إلـــى مســـتويات الـــذروة، 
فـــي  مســـتوياتها  أعلـــى  مســـجلة 
 98.63 إلـــى  5 أســـابيع بوصولهـــا 
دوالر أميركـــي للبرميـــل فـــي 10 
شـــهدت  أن  بعـــد   2022 أكتوبـــر 
مكاســـب متواصلـــة فـــي أعقـــاب 
عـــن  وحلفائهـــا  األوبـــك  إعـــان 
خفـــض حصص اإلنتـــاج بمعدالت 
ان  إال  متوقعـــًا.  كان  ممـــا  أعلـــى 
األســـعار اتجهت نحـــو االنخفاض 
بعـــد أن وصـــل الـــدوالر األميركي 
إلى أعلى مستوياته المسجلة في 
24 عاًمـــا، في ظل توقعـــات برفع 
أســـعار الفائدة بمعدالت أعلى من 
المتوقع خال األشـــهر المقبلة مع 
مواصلة ارتفاع معدالت التضخم. 
باإلضافة إلى ذلك، ســـاهم خفض 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتوقعات 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  نمـــو 
زيـــادة  مـــن  وتحذيـــره  العالمـــي 
مخاطـــر حدوث ركـــود عالمي في 
التأثير على مســـار أســـعار النفط. 
وفـــي ذات الوقـــت، أّدت مخاطـــر 
تزايد تفشـــي فيروس كوفيد19- 
في الصين مرة أخرى إلى تشديد 
القيـــود في بعض المـــدن الصينية 
الرئيســـية، ممـــا أدى إلـــى تأجيـــل 
آمـــال انتعاش الطلـــب على النفط 
فـــي واحـــدة مـــن أكبر مســـتهلكي 

النفط على مستوى العالم.
 في المقابل، نمت أسعار المنتجات 
النفطيـــة بوتيرة ثابتة مع اقتراب 
الموعـــد النهائـــي لفـــرض عقوبات 
أوروبيـــة على روســـيا والمقرر لها 
أن تبـــدأ فـــي ديســـمبر 2022، إلى 
التـــي  األخيـــرة  التقاريـــر  جانـــب 
كشـــفت عـــن تعـــرض اإلمـــدادات 

للعديد من االضطرابات. 
 وكشـــف تقرير حديـــث صادر عن 
وكالـــة رويترز عـــن ارتفاع أســـعار 
والواليـــات  أوروبـــا  فـــي  الديـــزل 
المتحـــدة بمعدالت كبيـــرة. ويعزى 
ارتفـــاع األســـعار فـــي أوروبـــا إلى 
النفـــط  مصافـــي  عمـــال  إضـــراب 
في فرنســـا بينما تأثـــرت إمدادات 
المنتجـــات النهائيـــة فـــي الواليات 
المتحـــدة بعمليات صيانة مصافي 
التكرير. وأظهرت بيانات المصافي 
بلومبـــرج  وكالـــة  جمعتهـــا  التـــي 
المصافـــي  تكريـــر  طاقـــة  تقلـــص 
األميركيـــة بأكثـــر مـــن 0.9 مليون 
ا مع انقطـــاع إضافي  برميـــل يوميًّ
ا في  يزيد عـــن مليون برميل يوميًّ
شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر 
األبيـــض المتوســـط. باإلضافة إلى 
ذلـــك، أدى اكتشـــاف تســـريب في 
خط أنابيب لنقل النفط في بولندا، 
التي تشـــّكل الممر الرئيســـي لعبور 
النفـــط الروســـي إلـــى ألمانيـــا إلـــى 
توقف اإلمدادات وتعزيز األسعار. 
كمـــا حـــدث عطل في مصفاة شـــل 
برنيس مما نتج عنه اندالع حريق 

هائل. 
 وعلـــى صعيـــد اإلنتـــاج، كان قرار 
أوبـــك وحلفائهـــا بخفـــض اإلنتاج 
ا بدًءا  بمقدار 2 مليون برميل يوميًّ
مـــن نوفمبر 2022 مفاجًئا لســـوق 
النفـــط، حيث اســـتعد المتداولون 
أقـــل  بوتيـــرة  اإلنتـــاج  لخفـــض 
بكثيـــر بســـبب الضغـــوط الدوليـــة 
الناجمـــة عـــن عـــدد مـــن العوامـــل 
معـــدالت  ارتفـــاع  صدارتهـــا  فـــي 
التضخـــم. وتشـــمل خطـــة خفض 
اإلنتاج قيام الســـعودية وروســـيا 
بخفـــض إنتاجهما المشـــترك بأكثر 
ـــا، بينما  مـــن مليـــون برميـــل يوميًّ
واإلمـــارات  العـــراق  ســـيخفض 
 0.5 بمقـــدار  اإلنتـــاج  والكويـــت 
ا. كما  مليـــون برميل إضافية يوميًّ
خفضـــت إدارة معلومـــات الطاقة 
األميركيـــة توقعاتها إلنتاج النفط 
فـــي أحـــدث تقاريرهـــا لتوقعـــات 
القصيـــر.  المـــدى  علـــى  الطاقـــة 
حيث ترى اآلن أن يصل متوسط 
اإلنتاج في الواليات المتحدة إلى 
ـــا فـــي  12.4 مليـــون برميـــل يوميًّ
العـــام 2023 مقابـــل 12.6 مليـــون 

لتوقعاتهـــا  وفًقـــا  ـــا  يوميًّ برميـــل 
الســـابقة، بينما تم خفض توقعات 
اإلنتاج العالمي بمقدار 0.6 مليون 
ا إلـــى 100.7 مليون  برميـــل يوميًّ

ا. برميل يوميًّ
وبالنسبة للطلب، خفضت األوبك 
 2022 للعـــام  للطلـــب  توقعاتهـــا 
ـــا  بمقـــدار 460 ألـــف برميـــل يوميًّ
بنمـــو قـــدره 2.64 مليـــون برميـــل 
التوقعـــات  تشـــير  بينمـــا  ـــا،  يوميًّ
إلـــى انخفـــاض الطلـــب فـــي العام 
ألـــف برميـــل   360 2023 بمقـــدار 
ـــا بنمـــو قـــدره 2.34 مليـــون  يوميًّ
ا. كمـــا خفضت إدارة  برميـــل يوميًّ
األميركيـــة  الطاقـــة  معلومـــات 
المقبـــل  للعـــام  للطلـــب  توقعاتهـــا 
ا  بنحـــو 0.47 مليون برميـــل يوميًّ
ا،  إلى 101.03 مليون برميل يوميًّ
مقارنة بتوقعاتها الســـابقة البالغة 

ا. 101.50 مليون برميل يوميًّ

االتجاهات الشهرية ألسعار 
النفط

تراجعـــت أســـعار النفـــط بوتيـــرة 
األســـبوع  بدايـــة  منـــذ  مســـتمرة 
الماضـــي بعـــد صـــدور تحذيـــرات 
بشـــأن توقعات النمـــو االقتصادي 
على المدى القريب. وعادلت تلك 
التراجعات بشـــكل شبه كامل نمو 
األســـعار بعـــد أن أعلنـــت األوبـــك 
وحلفاؤها خفض حصص اإلنتاج 
بوتيـــرة أعلـــى ممـــا كان متوقًعـــا 
ابتداًء من الشهر المقبل. ونتيجة 
لذلـــك، تراجعـــت العقـــود اآلجلـــة 
لمزيـــج خـــام برنـــت مـــرة أخـــرى 
إلى مســـتوى 90.0 دوالر أميركي 
للبرميل وتم تداولها عند مستوى 
للبرميـــل  أميركـــي  دوالر   91.52
فـــي 13 أكتوبر 2022. كما يعكس 
هذا الضعف أيًضا خفض توقعات 
الطلـــب التي أعلنـــت عنها كل من 
األوبـــك ووكالة معلومـــات الطاقة 
األميركية ووكالة الطاقة الدولية 
فـــي تقاريرهـــا الشـــهرية الخاصة 
بكل منهـــا. إال أن بعـــض األحداث 
مثل تعطل خط أنابيب النفط في 
أوروبا ومصافي التكرير وتسارع 
وتيرة الشراء قبل موسم الشتاء، 
ســـاهمت أيًضـــا فـــي تقديم بعض 
الدعم ألسعار النفط. وفي تقريرها 
الشـــهري األخيـــر، خفضـــت وكالة 
الطاقة الدولية توقعاتها لتشـــغيل 
المصافي في العام 2023 بســـبب 
ارتفاع تكاليف المواد األولية مما 
يؤثر علـــى هوامش المصافي في 
وقت تستعد فيه االقتصادات في 
كافـــة أنحـــاء العالـــم للدخول في 
مرحـــة مـــن التباطـــؤ االقتصادي. 
وظلـــت مســـتويات إنتـــاج النفـــط 
فـــي الواليـــات المتحدة مســـتقرة 
عند مســـتوى 12.0 مليون برميل 
ـــا بنهاية ســـبتمبر 2022. كما  يوميًّ
منصـــات  عـــدد  بيانـــات  كشـــفت 
الحفر النفطي الصادرة عن شركة 

بيكر هيوز أيًضا عن وصول العدد 
فـــي  الحفـــر  لمنصـــات  اإلجمالـــي 
الواليـــات المتحـــدة إلى نحو 600 
منـــذ يوليو 2022. وســـاهم إعان 
عـــن ســـحب  المتحـــدة  الواليـــات 
كميـــات إضافيـــة مـــن االحتياطي 
االســـتراتيجي بعـــد إعان األوبك 
معـــدالت  خفـــض  عـــن  وحلفائهـــا 
اإلنتـــاج فـــي دعم األســـعار، إال أن 
انخفـــاض المخـــزون ظـــل مصـــدر 
قلـــق لمراقبـــي النفـــط. وأظهـــرت 
انخفـــاض  األســـبوعية  البيانـــات 
مخزون النفط الخام في الواليات 
المتحـــدة فـــي األســـبوع المنتهي 
وذلـــك   ،2022 ســـبتمبر   30 فـــي 
لألســـبوع الثانـــي علـــى التوالـــي، 
ا خال األسابيع  بعد أن سجل نموًّ

الثاثة السابقة.
 وتراجـــع متوســـط أســـعار النفط 
بيـــن  مـــا  تراوحـــت  بمعـــدالت 
المتوســـط إلى المرتفـــع في خانة 
اآلحـــاد في ســـبتمبر 2022. حيث 
وصـــل متوســـط ســـعر ســـلة نفط 
األوبـــك إلـــى 95.3 دوالر أميركي 
للبرميـــل، شـــهد المتوســـط أعلـــى 
معدل تراجع يســـجله في شهرين 
إلـــى  باإلضافـــة   .%  6.5 بنســـبة 
ســـعر  متوســـط  انخفـــض  ذلـــك، 
النفـــط الخـــام إلـــى أقل مـــن 100 
للمـــرة  للبرميـــل  أميركـــي  دوالر 
األولى منذ ســـبعة أشـــهر. وشـــهد 
ســـعر مزيـــج خام برنـــت انخفاًضا 
ا بنســـبة 9.8 %، ليصـــل فـــي  حـــادًّ
المتوســـط إلـــى أدنـــى مســـتوياته 
المســـجلة فـــي ثمانية أشـــهر عند 
أميركـــي  دوالر   89.8 مســـتوى 
الـــذي  التراجـــع  وكان  للبرميـــل. 
شهده خام النفط الكويتي معتداًل 
ا، إذ تراجـــع بنســـبة 4.9 %  نســـبيًّ
ليصـــل فـــي المتوســـط إلـــى 98.7 
دوالر أميركـــي للبرميـــل. كما أدت 
انخفـــاض  إلـــى  األســـعار  تقلبـــات 
متوســـط توقعـــات أســـعار النفط. 
إذ تـــم خفـــض تقديـــرات اإلجماع 
فـــي الربـــع الرابع من العـــام 2022 
لسعر مزيج خام برنت بمقدار 9.1 
دوالر أميركـــي للبرميل إلى 91.9 
دوالر أميركـــي للبرميل، في حين 
تم خفض تقديرات الربعين األول 
والثانـــي مـــن العـــام 2023 بمقدار 
6.0 دوالر أميركـــي للبرميل و3.0 

لتصـــل  للبرميـــل  أميركـــي  دوالر 
األســـعار إلـــى 90.0 دوالر أميركي 
أميركـــي  دوالر  و92.0  للبرميـــل 

للبرميل، على التوالي.

الطلب على النفط

قامـــت األوبـــك بخفـــض توقعات 
نمـــو الطلـــب العالمي علـــى النفط 
للعـــام 2022 بمقـــدار 0.5 مليـــون 
لتقريرهـــا  وفًقـــا  ـــا  يوميًّ برميـــل 
تتوقـــع  حيـــث  األخيـــر.  الشـــهري 
الطلـــب  ينمـــو  أن  اآلن  األوبـــك 
ا  بمقـــدار 2.64 مليون برميل يوميًّ
ليصـــل في المتوســـط إلى 99.67 
ا خال العام.  مليون برميـــل يوميًّ
وعكســـت هذه المراجعة البيانات 
والتحذيـــرات  مؤخـــًرا  الصـــادرة 
العالمـــي  االقتصـــاد  نمـــو  بشـــأن 
وتأثيره على الطلـــب على النفط. 
كمـــا أثـــرت إعـــادة فـــرض القيـــود 
في الصين بســـبب ارتفاع حاالت 
كوفيـــد19-  بفيـــروس  اإلصابـــة 
علـــى التوقعـــات. أمـــا مـــن حيـــث 
التعديات على أساس ربع سنوي، 
فقـــد تم خفـــض تقديـــرات الطلب 
خال الفترة الممتدة ما بين الربع 
الثاني من العام 2022 حتى الربع 
الرابع مـــن العام 2023. وشـــهدت 
توقعـــات الطلـــب علـــى النفط في 
الربـــع الرابع من العام 2022 أعلى 
معدل خفـــض، إذ يتوقـــع اآلن أن 
يصل الطلب إلـــى 101.64 مليون 
ا بعـــد خفضها بمقدار  برميل يوميًّ
ـــا. وتم  0.78 مليـــون برميـــل يوميًّ
خفـــض توقعـــات الطلـــب للربعين 
الثانـــي والثالـــث من العـــام 2022 
برميـــل  مليـــون   0.29 بمقـــدار 
برميـــل  مليـــون   0.34 و  ـــا  يوميًّ
ـــا، علـــى التوالـــي. وانخفض  يوميًّ
منظمـــة  منطقـــة  مـــن  الطلـــب 
والتنميـــة  االقتصـــادي  التعـــاون 
ا  بنحـــو 0.17 مليون برميـــل يوميًّ
ا،  إلـــى 46.2 مليـــون برميـــل يوميًّ
بينما تم خفـــض التوقعات للدول 
التعـــاون  لمنظمـــة  التابعـــة  غيـــر 
االقتصادي والتنمية بمقدار 0.19 
ا إلـــى 53.47  مليـــون برميل يوميًّ
تـــم  ـــا. كمـــا  برميـــل يوميًّ مليـــون 
خفـــض توقعات الطلـــب في الربع 
الرابـــع مـــن العـــام 2022 لمنطقـــة 
االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 

مليـــون   0.58 بنحـــو  والتنميـــة 
ا علـــى خلفية خفض  برميـــل يوميًّ
توقعـــات الطلب مـــن أوروبا بنحو 
ـــا. أمـــا  0.35 مليـــون برميـــل يوميًّ
علـــى صعيد الدول غيـــر األعضاء 
االقتصـــادي  التعـــاون  بمنظمـــة 
توقعـــات  فشـــهدت  والتنميـــة، 
أكبـــر  بالصيـــن  الخاصـــة  الطلـــب 
تعديل هبوطي بمقدار 0.1 مليون 
ا عن فترة الربع الرابع  برميل يوميًّ

من العام 2022.
 من جهة أخـــرى، خفضت األوبك 
توقعاتهـــا لنمو الطلب للعام 2023 
ا  بمقـــدار 0.36 مليون برميل يوميًّ
ـــا  إلـــى 2.34 مليـــون برميـــل يوميًّ
إلـــى  الطلـــب  توقـــع وصـــول  مـــع 
ـــا.  يوميًّ برميـــل  مليـــون   102.02
وتتوقـــع منظمة أوبـــك أن ارتفاع 
الواليـــات  فـــي  الفائـــدة  أســـعار 
المتحـــدة مـــن المتوقـــع أن يؤثـــر 
على القوة الشـــرائية للمستهلكين 
فـــي الواليـــات المتحدة وســـيؤثر 
النفـــط  ذلـــك علـــى الطلـــب علـــى 
فـــي الربع الرابع مـــن العام 2023. 
كما مـــن المتوقـــع أن يســـتمر هذا 
فـــي الربـــع األول من العـــام 2023 
مـــع الضغـــط الهبوطـــي اإلضافـــي 
الناجـــم عـــن تراجـــع الســـفر علـــى 
الطرق والنشاط االقتصادي العام 
بســـبب الشـــتاء والذي ســـيعوضه 
علـــى  الطلـــب  ارتفـــاع  ـــا  جزئيًّ
وقـــود التدفئـــة ونواتـــج التقطير 
باإلضافة إلى بعض االنتعاش في 
وقـــود الطائرات مع التحســـن في 

ا. السفر جوًّ

عرض النفط

ارتفع اإلنتاج العالمي من السوائل 
النفطيـــة مـــرة أخرى على أســـاس 
2022 فـــي  شـــهري فـــي ســـبتمبر 
ظـــل إشـــارة البيانـــات األولية إلى 
قدرهـــا  شـــهرية  زيـــادة  تســـجيل 
ا ليصل  0.93 مليون برميـــل يوميًّ
اإلنتاج في المتوسط إلى 101.48 
وكانـــت  ـــا.  يوميًّ برميـــل  مليـــون 
الزيـــادة التي شـــهدها اإلنتاج لهذا 
الشـــهر مدفوعـــة بصفـــة رئيســـية 
بزيـــادة إنتاج الدول غير األعضاء 
بمنظمة األوبك بمقدار 0.8 مليون 
ـــا، مع وصـــول معدل  برميـــل يوميًّ
النمـــو اإلجمالـــي إلـــى 0.6 مليـــون 

ـــا مـــن دول المنطقة  برميـــل يوميًّ
األخـــرى،  األســـيوية  األوروبيـــة 
والدول األوروبية التابعة لمنظمة 
والتنميـــة،  االقتصـــادي  التعـــاون 
والدول األميركية التابعة لمنظمة 
والتنميـــة،  االقتصـــادي  التعـــاون 
تراجـــع  ـــا  جزئيًّ قابلهـــا  والتـــي 
معدالت اإلنتاج الخاصة بروســـيا 

وبعض الدول األخرى.
ووفًقـــا ألحـــدث التقارير الشـــهرية 
الصـــادرة عـــن منظمـــة األوبـــك، تم 
خفض توقعات إمدادات الســـوائل 
النفطيـــة مـــن خـــارج األوبـــك للعام 
2022 بمقـــدار 0.2 مليـــون برميـــل 
ـــا. وتتوقع المجموعة اآلن أن  يوميًّ
يصـــل متوســـط العرض إلـــى 65.6 
ا، في ظل تزايد  مليون برميل يوميًّ
اإلنتـــاج بمقدار 1.9 مليـــون برميل 
ـــا. وعكســـت المراجعة بصفة  يوميًّ
الهبوطيـــة  التعديـــات  رئيســـية 
الخاصـــة  اإلمـــدادات  لتوقعـــات 
وقطـــر  والنرويـــج  بكازاخســـتان 
والواليـــات  المتحـــدة  والمملكـــة 
ا تعديل  المتحدة والتي قابلها جزئيًّ

تصاعدي لإلمدادات من غيانا.
كما تـــم خفـــض توقعـــات العرض 
للعـــام 2023 بمقـــدار 0.2 مليـــون 
 1.5 قـــدره  بنمـــو  ـــا  يوميًّ برميـــل 
ليصـــل  ـــا،  يوميًّ برميـــل  مليـــون 
المتوسط إلى 67.1 مليون برميل 
ـــا. وعكـــس خفـــض توقعات  يوميًّ
رئيســـية  بصفـــة  المقبـــل  العـــام 
تعديـــل بيانـــات العـــرض الخاصة 
 423 بمقـــدار  وخفضهـــا  بروســـيا 
ـــا، وهو األمر  مليـــون برميـــل يوميًّ
الذي قابله رفـــع البيانات الخاصة 
بأذربيجان وماليزيا وكازاخستان.
وواصـــل إنتاج األوبـــك من النفط 
ارتفاعه في ســـبتمبر 2022 للشهر 
الســـابع عشـــر على التوالي ليصل 
ا،  إلـــى 29.9 مليـــون برميـــل يوميًّ
وفًقا للبيانـــات الصادرة عن وكالة 
بلومبـــرج. وجـــاءت تلـــك الزيادة 
بدعـــم رئيســـي من زيـــادة اإلنتاج 
فـــي ليبيـــا إلى 1.2 مليـــون برميل 
ا بعد أشهر من االضطرابات،  يوميًّ
هذا إلى جانب ارتفاع اإلنتاج في 
الســـعودية ونيجيريـــا وفنزويـــا. 
مصـــادر  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
نمـــو  تســـجيل  الثانويـــة  األوبـــك 
في اإلنتـــاج بمعدل أقـــل بلغ 146 
ـــا، ليصـــل فـــي  ألـــف برميـــل يوميًّ
مليـــون   29.77 إلـــى  المتوســـط 
ـــا على خلفيـــة تزايد  برميـــل يوميًّ
إنتاج الســـعودية ونيجيريا وليبيا 
ـــا  واإلمـــارات، والـــذي قابلـــه جزئيًّ
العـــراق  فـــي  اإلنتـــاج  انخفـــاض 
فنزويـــا وإيـــران. هـــذا واقتـــرب 
إنتـــاج المملكة العربية الســـعودية 
ـــا  يوميًّ برميـــل  مليـــون   11 مـــن 
بإضافـــة 40 ألـــف برميـــل يوميـــا 
ا  خال الشهر )82 ألف برميل يوميًّ
وفًقـــا لمنظمة أوبك( وبزيادة أكثر 
من نســـبة 10 % منذ بداية العام. 
وبلغـــت الزيـــادة في إنتـــاج النفط 
الخام السعودي 1.1 مليون برميل 
ـــا أو مـــا نســـبته 56.2 % من  يوميًّ
ا أضافتها  1.9 مليون برميل يوميًّ

أوبك منذ ديسمبر2021.

مخاوف النمو االقتصادي العالمي تؤثر سلًبا على أسعار النفط
متوسط اإلنتاج في أميركا إلى 12.4 مليون برميل يوميًّا في 2023... “كامكو”:

الطلب العالمي على النفط 2022/ 2023 )مليون برميل يوميًا(
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يحتــل عمــاق الصناعــة الهندي جوتــام أداني مكانة مرموقة في مكتــب رئيس مجلس إدارة 
الطابــق 16 فــي Adani House، مقــر المجموعــة فــي بلــدة “Shantigram” فــي أحمــد آبــاد، 
واســتطاع أداني في وقت قصير للغاية، تجاوز أســطورة أمازون ومؤسســها جيف بيزوس، 
ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم، ليأتي بعد ملياردير تسا وسبيس إكس، إيلون ماسك، 

الذي يعد الرجل األكثر ثراء على الكوكب.

وبدأت ثروة أداني في االنطاق الفعلي في بداية جائحة كوفيد 19، بعد توسيع إمبراطوريته 
مــن خــال عمليــات اســتحواذ كبيــرة مثل شــراء عــام 2020 لحصــة 74 % في مطــار مومباي 
الدولــي، ثانــي أكثــر المطــارات ازدحاًمــا فــي الهند، إلــى جانــب شــراء “Softbank” المتجدد، 
وحدة الطاقة في الهند، بقيمة 3.5 مليار دوالر.كما يسيطر قطب البنية التحتية جوتام 
أدانــي علــى مينــاء موندرا، أكبــر ميناء في الهنــد، في واليته األصليــة غوجارات، 
ووافقــت شــركته مؤخــرا علــى شــراء “Ocean Sparkle”، أكبــر شــركة للخدمــات 

البحرية في الهند، في صفقة قيمتها 220 مليون دوالر.

ويمتلـــك أداني أيضا شـــركة “Abbot Point”، وهو 
مشـــروع مثير للجدل لتعدين الفحم في أستراليا، 
ويوصـــف منجـــم الفحم فـــي كارمايـــكل، بأنه أحد 
أكبـــر مناجم الفحم في العالم. واســـتغرق أداني 9 
ســـنوات للحصول علـــى جميع الموافقـــات. ويريد 
أدانـــي أن يصبح أكبر منتـــج للطاقة الخضراء في 
العالـــم، وقال إنه سيســـتثمر ما يصل إلى 70 مليار 
دوالر فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجددة، وبحســـب 
موقـــع المجموعـــة، تركـــز كل شـــركة مـــن أعمـــال 
المجموعـــة على المســـاعدة في بناء قـــدرات بنية 
تحتية على مســـتوى عالمي للمساعدة في تسريع 
النمـــو فـــي الهنـــد، وذلك من خـــال األعمـــال التي 
تمتـــد عبـــر مجاالت الطاقـــة والموانـــئ والخدمات 
اللوجســـتية والتعديـــن والمـــوارد والغـــاز والدفاع 
والفضـــاء والمطـــارات، بلغ من العمـــر 60 عاما في 
24 يونيـــو الماضـــي، ومؤخـــرا تحـــدث إلـــى مجلة 
فورتشـــن الهنديـــة حـــول مـــا يدفع طموحـــه الذي 
التـــي ال  الشـــركات؛ بســـبب شـــهيته  أذهـــل عالـــم 
تشـــبع على ما يبدو للشـــركات الجديـــدة - ومهمته 
الخضـــراء والجريئـــة بقيمة 70 مليـــار دوالر وكان 

التالي:
ما الرؤية األكبر التي تقود مجموعة أداني؟ «

لطالمـــا كانـــت رؤيتي لمجموعة أدانـــي تدور حول 
تقدم األمة، إن الوضع العالمي الحالي يتيح ألمتنا 
فرصـــا غيـــر مســـبوقة، تغيـــر المناخ هـــو واحد من 
أكبـــر التحديـــات، لكنـــه يفتح أيضا فرصـــا تجارية 
ضخمـــة في تحـــول الطاقة من الوقـــود األحفوري 

إلى مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ما شـــهده العالم فـــي 100 عام من أشـــكال الطاقة 
من المقرر أن يتغير في السنوات العشر والعشرين 
المقبلة. تعمل األوســـاط األكاديمية والبحثية على 
كيفية جعـــل الطاقة الخضـــراء ميســـورة التكلفة، 
وتتمتـــع الهنـــد بميزة كبيـــرة جغرافيـــا، وفي إنتاج 
إلكترونـــات فعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة، وتحويلها 
إلى خضراء، يمكننا أن نكون معتمدين تماما على 
أنفســـنا، ويمكـــن للهند أيضا أن تتطلـــع إلى تصدير 
الطاقـــة، وألجـــل ذلـــك يتعيـــن علينا أن نجد ســـبا 

لزيادة نصيب الفرد من استهاك الكهرباء.
نحـــن بحاجة إلى شـــحذ تركيزنا علـــى الصناعات، 
بدال مـــن الخدمـــات والزراعة، فمـــن دون االعتماد 
على الذات ال يمكننا خدمة 1.4 مليار شخص، هذه 
فرصـــة كبيرة للهند لتصبح مســـتقلة في صناعاتها 
وتعتمـــد علـــى نفســـها تماما، ومن ثـــم االنتقال من 
)االعتمـــاد علـــى الذات(، إلـــى االعتماد علـــى الهند، 
فـــي الوقت الحالـــي، يعتمد العالم علـــى ما تصنعه 
الصيـــن، ويمكن للهند أن تلعب هذا الدور من أجل 

العالم.
كيف يمكنك جلب فكرة )االعتماد على الذات(  «

إلى تحول الطاقة؟

 لن نســـتورد أي شـــيء، الســـيليكا )الرمـــال( متاحة 
ســـيليكون  البولـــي  صنـــع  يمكنـــك  ومنهـــا  هنـــا، 
والســـبائك والرقائـــق، ومنهـــا يمكنك صنـــع الخايا 
الكهروضوئية ومن الخايا يمكنك إنشاء وحدات 
شمســـية لصنـــع وحـــدات، تحتـــاج إلـــى الزجـــاج، 
وتحتـــاج إلى إطارات من األلمنيـــوم، يمكن القيام 
بنحو 98-97 ٪ من القيمة المضافة داخل الباد. 

هل ستتمكن من صنع كل هذا على حساب ما  «
تنتجه الصين؟ 

يمكـــن للهند أن تنتج أرخـــص من الصين مع زيادة 
تكاليـــف العمالـــة، هـــذه فرصـــة كبيـــرة وعلينـــا أن 

نغتنمها بشكل صحيح.
أعلنتم عن خطة استثمار خضراء أكبر بقيمة 70  «

مليار دوالر للسنوات الـ 8 المقبلة، ما تفاصيلها؟

عـــن  أعلنـــت  التـــي  الوحيـــدة  المجموعـــة  نحـــن 
وهـــذا   ،2030 عـــام  بهـــدف  اســـتثمارات ضخمـــة 

بدأنـــا  لقـــد  للهنـــد.  فرصـــة  وأفضـــل  ممكـــن  أمـــر 
بالفعل فـــي التنفيذ والنظام البيئـــي للتصنيع قيد 
التطويـــر،  يجـــب أن نكـــون مســـتعدين وقادريـــن 
على االســـتفادة من المزايا الطبيعيـــة للهند، تنعم 
الهند بوفرة من أشعة الشمس، والتي يجب علينا 
التقاطهـــا اقتصاديـــا وتحويلهـــا إلـــى إلكترونـــات، 
وفي مؤتمر األطراف األخير، أعلن رئيس الوزراء 
مـــودي عـــن هـــدف معـــزز قـــدره 500 جيجـــاوات 

بحلول عام 2030.
مـــن الواضـــح تمامـــا أن الهنـــد تمضـــي قدما في 
السياســـات الخضـــراء، الحكومـــة تلعـــب دورها، 
السياســـة الصحيـــح  عـــن هيـــكل  أعلنـــت  وقـــد 
وتقـــود الطريـــق إلـــى االعتمـــاد علـــى الـــذات مع 
خطـــط الدعم مثـــل مخطط الحوافـــز المرتبطة 

باإلنتـــاج )PLI(. اآلن تحتـــاج الشـــركات إلـــى 
تصعيـــد ولعـــب أدوارهـــا في تطويـــر النظام 
البيئـــي األخضـــر بأكملـــه. إذا التزمـــت الهند 
بــــ 500 جيجاوات مـــن الطاقـــة المتجددة، 
فا يمكننـــا االعتماد على الصين للحصول 
على األلواح الشمســـية إلنشاء هذه البنية 

التحتية.
خال الوباء رفعت الصين أسعار األلواح 
من 18 ســـنتا إلى 30 سنتا، عند 30 سنتا 
يتعثـــر برنامـــج التطوير الخـــاص بك وال 
يمكنـــه إنتـــاج إلكترونـــات رخيصة، من 
يمكنـــك  ال  رخيصـــة  إلكترونـــات  دون 

الحصول على انتقال مستدام للطاقة.
كيف تختار التجارة التي تود  «

االستفادة منها؟

والخدمـــات  الطاقـــة  اختـــرت  لقـــد 
اللوجســـتية، واآلن أنـــت فـــي العديد 

مـــن الشـــركات غيـــر ذات الصلـــة، نحـــن 
نتبع نموذجا يختار الشـــركات الجديدة 

بنـــاء علـــى األنشـــطة المجـــاورة ألعمالنـــا 
الحاليـــة. نمـــوذج األعمال “المجـــاور” هذا هو 

اســـتراتيجية قمنـــا بضبطها على مـــدى عقود في 
أداة تمييز يصعب نسخها.

قصتنـــا هـــي قصـــة البنيـــة التحتيـــة فـــي الهنـــد 
ســـواء كانـــت الموانـــئ والخدمـــات اللوجســـتية 
ومحطـــات الطاقـــة الحرارية والطاقـــة الخضراء 
والنقـــل والتوزيـــع واآلن الهيدروجيـــن. بالنســـبة 
لاقتصادييـــن الغربييـــن وخبـــراء اإلدارة الذيـــن 
ينظرون إلـــى الكفاءة األساســـية، هذه صناعات 

متنوعة. 
كفاءتنـــا األساســـية هي البنية التحتية. المشـــكلة 
مع بعض الشـــركات األجنبية التي تطور مشـــاريع 
جديـــدة فـــي الهند هـــي أنها تتوقـــع أن يتم توفير 
عوائـــد لهـــا. ومـــا يحتـــاج المـــرء إلـــى أخـــذه فـــي 
االعتبـــار هو أن الهند بلـــد نام، وكما هو الحال في 

أي بلـــد نـــام آخـــر، يتعين على المـــرء أن يخاطر 

ويعمـــل مـــع العمليـــات والنظـــم المحليـــة لتحقيق 
النجاح. عليك أن تكون طويا على الهند.

ما الفلسفة التي تدفع الدخول في عمل جديد؟  «

بدأنـــا كبيـــت تجـــاري فـــي عـــام 1994، وأدرجنـــا 

منصـــة التداول الخاصة بنـــا، وبعد عامين أدركنا 
هذه المسألة. وقال الناس إن أداني ال يشتري أي 
أصول، في نظرهم كانت شركة مالية أو تجارية 

ذات خبرة فردية وليس لها أصول.
ثم بدأت الهند في فتح شـــراكات بين القطاعين 
العـــام والخـــاص، دخلنـــا الموانـــئ؛ ألننـــا كنـــا في 
التداول وكنا نســـتخدم أكثر من 20 منفذا، هكذا 
بـــدأت رحلتنا فـــي البنية التحتيـــة. عندما يكون 
لديك ميناء ومســـاحة كبيرة من األرض بجانبه، 
وكونك أكبر مســـتورد للفحـــم، كان من الطبيعي 

الدخول إلى محطات الطاقة الحرارية. 
فـــي 2006 كانـــت هنـــاك أزمـــة طاقـــة ضخمة، 
وفـــي عام 2003 تم تعديـــل قانون الكهرباء 
وفـــي عـــام 2006، تم تغييـــر القواعد. هذه 
هـــي الطريقـــة التي بـــدأت بها الـــدورة مع 
الطاقـــة، بعـــد 5-4 ســـنوات مـــن توليـــد 
الطاقة، كان مـــن الطبيعي الدخول في 

النقل ثم التوزيع.
عندما بـــدأت الحكومة في التركيز على 
فـــي  بدأنـــا  المتجـــددة،  الطاقـــة  مصـــادر 
مصادر الطاقة المتجددة،  منذ نحو 10-15 
عامـــا، عندما لم تكن سياســـة الغـــاز واضحة، 
بدأت حكومة واليـــة غوجارات في توزيع الغاز 
عبـــر األنابيب، لقد كانت فرصة لنا لتطوير توزيع 
الغـــاز في المدينة في أحمـــد آباد، في عام 2014 
أصبـــح ناريندرا مـــودي رئيســـا للـــوزراء وتصور 
مـــا فعله فـــي والية غوجارات لتوزيـــع الغاز على 
الباد بأكملها، شاركنا في جميع العطاءات وفزنا 
بالكثيـــر، هـــذا هو الســـبب في أن لدينـــا محفظة 
طاقـــة ضخمـــة، ثـــم نظرنا إلـــى مجـــاالت أخرى، 
تمـــت خصخصـــة مطـــاري دلهـــي ومومبـــاي بعد 
عـــام 2005، وتـــم تطويـــر المطـــارات فـــي حيدر 
أبـــاد وبنغالـــور من قبـــل حكومات الواليـــات، ثم 
توصلت الحكومة إلى خصخصة ســـتة مطارات 
أخـــرى، فكرنـــا فيه علـــى أنه امتداد مـــن الموانئ 
إلى المطارات، هذه هي المتجاورات ودخلنا في 
الوقـــت المناســـب، لـــم ندخل االتصـــاالت؛ ألنه ال 

يوجد اتصال لنا.
لكنك دخلت مجال األغذية واألعمال الزراعية؟ «

كنـــا أكبـــر مســـتوردي زيـــت الطعـــام، اتصـــل بنـــا 
شـــريكنا ويلمـــار قبل 25 عامـــا، عندمـــا بدأنا في 
تطويـــر المينـــاء، كانـــت لديهـــم رؤيـــة المصافـــي 
الزراعيـــة القائمـــة علـــى الموانـــئ، الجميـــع يـــرى 
الهنـــد كســـوق ضخمـــة، وعندما يرى أي شـــخص 
1.4 مليـــار شـــخص، فهـــي فرصـــة هائلـــة. عليك 

أن تعمـــل علـــى االســـتفادة مـــن الفرصـــة، كجزء 
من المجـــاالت المجـــاورة والمجـــاالت الضرورية 
لتتماشـــى مع سياســـة الحكومة ونمو الهند، نرى 
وسائل اإلعام والرعاية الصحية تصبح شركات 

كبيرة في المستقبل.
ماذا عن مراكز البيانات، وإدارة المياه، والدفاع،  «

وما إلى ذلك؟

لتعزيز اقتصادك عليك تعزيز دفاعك، خاف ذلك، 
يمكـــن أن يذهب اقتصـــادك إلى وضع غير صحي، 
بعد 70 عاما من االستقال، مازلنا أكبر مستوردي 

المعدات الدفاعية، أال تعتقد أن هذا عار!
كيف يتناسب الدخول في صناعة األسمنت  «

وهوليس مع أهدافك في مجال الحوكمة 
البيئية واالجتماعية؟

نحـــن ندرك أن صناعة األســـمنت تحتـــاج إلى أن 
تكـــون أكثـــر اخضرارا، نحن في وضع يســـمح لنا 
بـــأن نصبـــح الشـــركة المصنعـــة لألســـمنت األكثر 
خضـــرة فـــي العالـــم ونوفـــر القـــدرة علـــى تحمل 
التكاليـــف التـــي يحتاجهـــا كل مســـتهلك هنـــدي، 
ويبلـــغ نصيب الفرد من اســـتهاك األســـمنت في 
الهنـــد 240 كيلوغراما، مقابل المتوســـط العالمي 
المقارنـــة  وســـتكون  كيلوغرامـــا،   525 البالـــغ 
المناســـبة هـــي الصيـــن مع اســـتهاك الفـــرد البالغ 
1600 كجم، سيأتي التسارع من البنية التحتية: 
100 مدينة ذكية، و200 مطار جديد، واإلســـكان 
للجميـــع، والطـــرق الســـريعة الخرســـانية، ووالية 
الـــوزارة التـــي تنص على الحـــد األدنى من حجم 
الخرسانة في الطرق السريعة الوطنية، والطرق 
الســـريعة، وصعود ممرات الشـــحن المخصصة - 

إمكانيات دفع استهاك األسمنت ال حصر لها.
إنهـــا لعبة سلســـلة التوريد وكفـــاءة الطاقة، تبدو 
تجاوراتنـــا الطبيعيـــة جذابـــة للغاية. ســـواء كان 
ذلـــك في مجال التعديـــن، أو ضمان توافر المواد 
الخـــام، أو مصادر الوقود، أو إمدادات الطاقة، أو 
القـــدرات اللوجســـتية الفعالـــة، فكلهـــا أوجه تآزر 

قائمة.
تعتبر القدرة على اســـتخدام الرماد المتطاير من 
محطـــات توليد الطاقة واســـتخدامه فـــي إنتاج 
األســـمنت ميـــزة كبيـــرة. لـــم يكن مـــن الممكن أن 
تكون هنـــاك طريقة أفضل بالنســـبة لنا لبدء هذا 
العمل، مـــن 70 مليون طن حاليا، نتوقع أن نصل 
إلـــى 100 طـــن متري في غضون 4-3 ســـنوات و 

130 طنا متريا في ست سنوات.
fortuneindia :المصدر

عمالق الصناعة جوتام أداني: الهند ستنتج أرخص من الصين
نحن في وضع يسمح لنا بأن نصنع األسمنت األكثر خضرة في العالم

طارق البحار
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رئيس التحريرمؤنس المردي

قـــال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي األميـــر عبدالعزيز 
بن ســـلمان، أمس )الجمعـــة(، إن مجموعة أوبك+ 
تقـــوم بما يجب لضمـــان أن تكون أســـواق النفط 

مستقرة ومستدامة.
ا علـــى أســـئلة تتعلـــق بالقـــرار الذي  جـــاء هـــذا ردًّ
اتخذتـــه “أوبـــك+” أخيـــًرا بخفـــض إنتـــاج النفط 

ا، وفق ما نقلته “رويترز”. مليوني برميل يوميًّ
ا  ـــا وعربيًّ وشـــهدت الفتـــرة األخيـــرة تضامًنا دوليًّ

وسياســـاته  “أوبـــك+”  تحالـــف  لموقـــف  واســـًعا 
الهادفـــة للحفـــاظ على تـــوازن األســـواق النفطية 

واستقرارها.
يذكـــر أن مجموعـــة أوبـــك+، التـــي تضـــم منظمة 
البلـــدان المصدرة للبترول )أوبك( وعددًا من كبار 
المنتجيـــن خارجهـــا، قررت في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل 

يوميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وزير الطاقة السعودي: “أوبك+” تقوم بما يجب الستقرار السوق

الفجر: 04:22 - الظهر: 11:23 - العصر: 02:38  

المغرب: 05:04 - العشاء: 06:20

“ميدال للكابالت” تعتمد الطاقة 
الشمسية في 3 مشروعات ألمنيوم

لخفض تكاليف الكهرباء والتوجه نحو المنتجات الخضراء

قـــال الرئيـــس الفخـــري فـــي مجموعـــة اســـتثمارات 
الزياني ورئيس مجلس إدارة شركة ميدال للكابالت 
خالد الزياني إن شـــركات األلمنيوم التي تشارك فيها 
المجموعـــة تتجـــه الســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة في 
مرافقهـــا في خضـــم التوجه العالمي نحو اســـتخدام 

مصادر الكهرباء المتجددة.
وأضاف الزياني أن شركة ميدال للكابالت بدأت في 
مشـــروع للطاقة الشمســـية، كما تم أخذ القرار بشأن 
ذلـــك للمصنـــع المشـــترك مـــع “أميرســـي” لكاشـــطات 
األلمنيـــوم، وتم أخـــذ نفس الخطـــوة لمصنع “بحرين 
واير” ومصانع خارجية أخرى في تركيا وموزمبيق.

وأشـــار إلى أن الهدف هو تسويق منتجات األلمنيوم 
على أنها منتجات نظيفة مع زيادة االهتمام بالطاقة 
الشمســـية، خصوصـــا مـــع ارتفـــاع أســـعار الكهربـــاء 
المحلية وزيادة كفاءة تقنية الطاقة الشمســـية التي 
وصلـــت تكلفتهـــا فـــي المنطقـــة لنحو 3 ســـنتات لكل 

كيلووات في الساعة.

وأبلـــغ الزياني “البـــالد” على هامش لقاء تجاري نظم 
مؤخـــرا وتطـــرق إلى صناعة األلمنيـــوم في البحرين 
بقيادة شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، أن شركة ميدال 
للكابـــالت والتـــي تمثل جـــزءًا مهمًا من اســـتثمارات 
المجموعـــة في األلمنيوم، تعد أحد أبرز مشـــروعات 
الصناعـــات التحويليـــة لأللمنيـــوم، وأن شـــراكتها مع 

“ألبا” تعتبر إستراتيجية ومهمة للطرفين.
وأشـــار إلى أن شـــركة ميدال تعتبر مســـتهلكا رئيسًا 
لمنتجـــات “ألبا”، حيث تســـتهلك قرابة 300 ألف طن 

سنويًا.
واعتبـــر الزياني مشـــروع منطقة جديـــدة للصناعات 
التحويليـــة بالقـــرب مـــن “ألبـــا” موضـــوع اهتمام من 
قبـــل شـــركة ميدال للكابـــالت وغيرها من الشـــركات 
والمســـتثمرين، لكنه أشـــار إلى أنه مازال هناك بعض 
التحديات التي ينبغي النظر إليها في القطاع، ومنها 
مســـألة أســـعار مـــواد األلمنيـــوم التي تحصـــل عليها 
المصانـــع، واحتســـاب رســـوم الشـــحن إلـــى اليابـــان، 

مشـــيرًا إلـــى أن هذه الرســـوم كّبدت شـــركة “ميدال” 
نحو 40 مليون دوالر زيادة في التكاليف، معبرًا عن 
شـــكره للنظر في هذه المسألة والتي وجدت طريقها 
لحـــل مـــرٍض حاليـــًا، ولكنه عبـــر عن أمله بـــأن يكون 

هناك تفاهم بهذا الشأن.
وأوضـــح الزيانـــي أن المصانع البحرينيـــة في البنية 
التحتيـــة والتـــي تشـــغل آالف الوظائـــف، قـــد يتعين 
عليها الحصول على أســـعار مشابهة لما هو في دول 

الخليج المجاورة؛ لتتمكن من المنافسة.
وأكد الزياني أن سوق المملكة العربية السعودية تعد 
أحد أهم األســـواق بالنســـبة لقطـــاع األلمنيوم، حيث 
بـــدأت الصناعة تزويد الشـــقيقة الكبـــرى بالمنتجات 
منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضي، مشـــيرًا إلـــى أنه مع 
تملـــك الســـعودية نســـبة كبيـــرة فـــي شـــركة ألمنيوم 
البحريـــن “ألبـــا”، فـــإن ذلـــك يدفـــع لتعزيـــز العالقات 
في هذا الســـياق ومســـاهمة البحرين في نســـبة من 

مصاهر ومصانع األلمنيوم هناك.

علي الفردان

الشركة تستهلك قرابة 300 
ألف طن سنويًا

شراكة إستراتيجية مع شركة 
ألمنيوم البحرين “ألبا”

 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

خالد 
الزياني

ء

ء


