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جـــدد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشـــي، أمـــس )األحد(، التأكيد 
علـــى التـــزام الجيـــش بالهدنـــة الســـائدة فـــي البـــاد برعايـــة األمـــم 
المتحدة، لكنـــه أكد االحتفاظ بحق الرد على ما وصفها بالخروقات 
الحوثيـــة. وقـــال إن الجيش ملتزم بالهدنة األمميـــة ويحتفظ بحق 
الرد علـــى الخروقات الحوثيـــة واعتداءاتها المســـتمرة على مواقع 
الجيش في مختلف الجبهات واســـتمرارها في نهج الغدر واالنتقام 

واإلرهاب.

وزير الدفاع اليمني: نحتفظ بالرد 
على خروقات الحوثي للهدنة
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أكـــد نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
تعزيـــز  أهميـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
بالعاقـــات  قدًمـــا  الدفـــع  ومواصلـــة 
فـــي  المتميـــزة  األميركيـــة  البحرينيـــة 
شـــتى المجـــاالت خصوًصـــا العســـكرية 
والدفاعية بما يسهم في تحقيق األمن 

واالستقرار والسام في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
أمس، حيث رحب ســـموه بالفريق أول 
مايـــكل كوريـــا، وهنـــأه بتعيينـــه فـــي 
منصبـــه الجديـــد، متمنًيـــا لـــه التوفيـــق 
والنجاح في مهام عمله، مشـــيًرا سموه 
إلى عمـــق ومتانة العاقـــات التاريخية 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  اإلســـتراتيجية 
البحريـــن بالواليات المتحدة األميركية 

مســـتويات  مـــن  إليـــه  وصلـــت  ومـــا 
متقدمة، ومنوًها بأهمية مواصلة تعزيز 

مسارات العمل والتنسيق المشترك بين 
البلدين الصديقين والدفع بها نحو أفٍق 

أرحـــب بما يلبـــي التطلعـــات واألهداف 
المنشودة.

مواصلة الدفع بالعالقات مع أميركا في المجاالت العسكرية 
تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين... نائب جاللة الملك ولي العهد:

المنامة - بنا

وقع صنـــدوق العمل “تمكين” اتفاقية 
تعاون إســـتراتيجي مع بنك البحرين 
وتطويـــر  نمـــو  لدعـــم  والكويـــت 
الحلـــول  خـــال  مـــن  المؤسســـات 
التمويليـــة المختلفـــة التـــي تتماشـــى 
مـــع برامـــج تمكيـــن الجديـــدة. وبهذه 
المناســـبة، رحـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
حســـين  )تمكيـــن(،  العمـــل  لصنـــدوق 
محمـــد رجب، بهـــذا التعـــاون مع بنك 
“تكمـــن  وقـــال  والكويـــت،  البحريـــن 
أهمية هذه الشـــراكات اإلستراتيجية 

فـــي ضمان حصول المؤسســـات على 
النشـــاط  لتحفيـــز  الـــازم  التمويـــل 
المســـتثمرين  وتشـــجيع  االقتصـــادي 
علـــى الخـــوض فـــي مشـــاريع جديدة 
وتوســـيع عمـــل المؤسســـات القائمـــة 
التنمويـــة. حيـــث  أهدافهـــا  لتحقيـــق 
تحـــرص “تمكين” علـــى تقديم حلول 
تمويليـــة متنوعـــة كجـــزء مـــن باقات 
الدعـــم المطروحة أخيرًا، وذلك لدعم 
المحـــرك  وجعلـــه  الخـــاص  القطـــاع 

األساسي للنمو االقتصادي.

“تمكين” و“البحرين والكويت” يقدمان 
حلواًل تمويلية لتطوير المؤسسات
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نبارك للشيخ محمد بن زايد مبايعة اإلمارات له ... جاللة الملك معزًيا بوفاة خليفة بن زايد:

فقيد الجميع أعماله راسخة في الوجدان 
وسيبقى نموذًجا يحتذى في القيادة

المنامة - بنا

قـــدم عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، خالص التعازي وصادق 
المواســـاة إلـــى رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة فقيد الجميع 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رحمه هللا وذلك في قاعة التشريفات الرئاسية 
الجالـــة  صاحـــب  وأشـــاد  أبوظبـــي.  بمدينـــة 
بمآثـــر ومناقـــب الفقيد ودوره وجهـــوده رحمه 
هللا فـــي بنـــاء نهضة دولـــة اإلمـــارات الحديثة 
وتطورها فـــي جميع المجاالت وخدمة شـــعبه 
وأمته العربية واإلســـامية واإلنسانية جمعاء، 
وستظل أعمال الفقيد الراحل ومنجزاته رحمه 
هللا راســـخة فـــي الوجـــدان وســـتبقيه نموذًجا 

يحتذى به فـــي القيادة والبذل والعطاء. وقال 
جالتـــه: بعـــد أن ودعـــت دولة اإلمـــارات األب 
الحاني والقائد صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان طيـــب هللا ثـــراه، انتخـــب 
الســـمو  صاحـــب  لاتحـــاد  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان حفظه هللا 
رئيًســـا للدولة، مباركين لســـموه، مبايعة حكام 

)02(اإلمارات وشعب اإلمارات الشقيق له .

كشـــف النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة البحرين، 
خالـــد نجيبي، عن فتح باب الترشـــح لعضوية 
اللجان الدائمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
للـــدورة الثاثيـــن، اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم اإلثنين 
يوًمـــا   14 ولمـــدة   ،2022 مايـــو   16 الموافـــق 
مـــن تاريـــخ فتـــح بـــاب التســـجيل، وذلـــك في 
إطـــار توجهـــات الغرفة نحـــو تعزيز اســـتدامة 
وتنافســـية بيئة األعمال، وتعزيـــز دور القطاع 

الخاص في دعم االقتصاد الوطني.

فتح باب الترشح 
لعضوية لجان 
“الغرفة” اليوم

65 مستفيًدا من “فاعل خير” في 2022... خالد بن راشد:

التبرع بـ 473.4 ألف دينار للمتعثرين وإغالق 164 ملًفا
المنامة - وزارة الداخلية

أعـــرب مديـــر عام اإلدارة العامـــة لتنفيذ األحـــكام والعقوبات 
البديلة بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، عن خالص الشكر لكافة المتبرعين وأصحاب األيادي 
البيضـــاء مـــن رجـــاالت البحريـــن ونســـائها من خـــال خدمة 
)فاعل خير(، معربًا عن تقديره لفاعل الخير الذي قام بســـداد 
باقـــي المبالـــغ المســـتحقة عن الحالـــة المدرجة فـــي التطبيق 
وســـبق أن قـــام فاعـــل الخيـــر بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة 

بدفـــع الملفات العام الماضي والوقوف بجانب أخيه المعســـر 
والمتعثر، موضحًا أن هذه الخدمة، تشـــمل قائمة بالمعسرين 
والمتعثريـــن، ممـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة، وتعد 
إحـــدى مبـــادرات الخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(.
وأوضح أن عدد المســـتفيدين من خدمـــة “فاعل خير” خال 
العـــام 2022 بلغ نحو 65 شـــخصًا، وبلغ عدد الملفات التي تم 
الدفـــع لها 164 ملـــف تنفيذ، بقيمة مالية تصـــل إلى 473437 

دينارًا.
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
وقـــع  الـــذي  اإلرهابـــي  التفجيـــر  بشـــدة 
بالقـــرب من مركبة عســـكرية في منطقة 
جمهوريـــة  غربـــي  شـــمال  وزيرســـتان 
باكستان اإلســـامية، وأودى بحياة عدد 
مـــن األبرياء مـــن بينهم جنـــود وأطفال، 
معربة عـــن خالـــص التعازي والمواســـاة 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألســـر 
والشـــعب الباكســـتاني الشـــقيق، جـــراء 

هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتعارض 
مـــع المبادئ والقيـــم األخاقية والدينية 
وزارة  وأكـــدت  كافـــة.  واإلنســـانية 
الخارجيـــة تضامن مملكة البحرين التام 
مـــع جمهورية باكســـتان اإلســـامية في 
حربهـــا ضـــد اإلرهـــاب، مجـــددة موقفها 
الثابت والراسخ في نبذ العنف والتطرف 
واإلرهـــاب بكل صـــوره وأشـــكاله ومهما 

كانت دوافعه أو مبرراته.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي شمال غرب باكستان

يصّوت مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية 
في اجتماعـــه االعتيادي اليوم )اإلثنين( 
الموافـــق 16 مايو الجـــاري على توصية 
مرفوعـــة من ممثل الدائرة البلدي شـــبر 
الوداعي بوضع حجر األســـاس لإلعان 
الرســـمي للتحضيـــر للبـــدء فـــي إنشـــاء 

مشـــروع حديقـــة باربار الســـاحلية، بعد 
تأخر عملية البدء في مشروع الحديقة 
ترســـية  عـــن  الـــوزارة  أعلنـــت  الـــذي 
مناقصتـــه البالغة قيمتها 415 ألف دينار 
فـــي  الوطنيـــة  الشـــركات  إحـــدى  علـــى 

فبراير الماضي.

حجر أساس حديقة باربار على طاولة “بلدي الشمالية”
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سيدعلي المحافظة



قـــدم عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، خالص التعازي 
وصادق المواساة إلى رئيس دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة أخيـــه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 
وفاة فقيد الجميع صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيـــان رحمه هللا وذلك 
فـــي قاعـــة التشـــريفات الرئاســـية بمدينـــة 

أبوظبي.
كمـــا قدم جاللـــة الملـــك تعازيه ومواســـاته 
وأنجـــال  أشـــقاء  الســـمو  أصحـــاب  إلـــى 
الفقيد وإلى أســـرة آل نهيان وإلى الشـــعب 
ســـبحانه  هللا  داعًيـــا  الشـــقيق،  اإلماراتـــي 
وتعالـــى أن يتغمـــد الفقيـــد الراحل بواســـع 
رحمتـــه ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته 
الجميـــل  الصبـــر  نهيـــان  ويلهـــم عمـــوم آل 
وحســـن العـــزاء. وأشـــاد صاحـــب الجاللـــة 
وجهـــوده  ودوره  الفقيـــد  ومناقـــب  بمآثـــر 
رحمـــه هللا في بنـــاء نهضة دولـــة اإلمارات 

الحديثـــة وتطورهـــا فـــي جميـــع المجاالت 
وخدمة شـــعبه وأمته العربية واإلســـالمية 
واالنســـانية جمعاء وإســـهاماته مع إخوانه 
أصحاب الجاللة والســـمو في دعم مجلس 

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وتوطيد 
أركان مســـيرته المباركـــة، وســـتظل أعمال 
الفقيد الراحل ومنجزاته رحمه هللا راسخة 
في الوجدان وســـتبقيه نموذًجا يحتذى به 

في القيادة والبذل والعطاء.
 وأكـــد جاللـــة الملـــك أن مملكـــة البحريـــن 
قيادًة وشعًبا التي آلمها هذا المصاب الجلل 
والفخـــر  االعتـــزاز  بـــكل  تســـتذكر  ســـتظل 
المواقف الخالدة والمشـــرفة للراحل الكبير 

رحمه هللا تجاهها. 
وقال جاللته: بعد أن ودعت دولة اإلمارات 
األب الحاني والقائد صاحب السمو الشيخ 

خليفـــة بن زايـــد آل نهيان طيـــب هللا ثراه، 
انتخـــب المجلـــس األعلى لالتحـــاد صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان 
حفظه هللا رئيًســـا للدولة، مباركين لسموه، 
مبايعـــة حكام اإلمـــارات وشـــعب اإلمارات 
الشـــقيق لـــه ليكمـــل ســـموه مســـيرة القائد 
المؤســـس والموحد لدولة اإلمارات الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان طيب هللا ثراه، 

سائلين هللا أن يحفظه ويرعاه ويسدد على 
طريق الخير خطاه. كما أعرب جاللة الملك 
هذه المناســـبة عن بالغ اعتـــزازه بالعالقات 
التاريخية األخوية الوثيقة والمتميزة التي 
تربط بين مملكة البحرين وشـــقيقتها دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة والتي تجســـد 
الروابط األخوية الوثيقة ووشـــائج القربى 
والمحبـــة التـــي تجمـــع البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين على مر التاريخ، مؤكًدا جاللته 
عـــن ثقته بـــأن عالقـــات األخـــوة والتعاون 
المتينـــة والتي تطورت وتوثقت على مدى 
ســـنوات طويلة، ســـتبقى بإذن هللا راسخة 
ومتجـــذرة، وبمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن 

الشقيقين. 
وكان صاحـــب الجاللـــة الملـــك قـــد وصـــل 
أمـــس إلى دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة لتقديم التعازي في وفاة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان 

رحمه هللا.

الحبس لمن يكشف على متوفى أو يسعف مصاًبا بحالة جناية ولم يبلغ

المصادقة على قانون لتعديل المادة 231 من قانون العقوبات
صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون 
رقم )18( لسنة 2022 بتعديل المادة )231( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )15( لسنة 1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

 المادة األولى:
ُيســـتبدل بنـــص المـــادة )231( من 
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
 ،1976 لســـنة   )15( رقـــم  بقانـــون 

النص اآلتي:
مادة )231(:

أو  وبالغرامـــة  بالحبـــس  يعاقـــب 
بإحدى هاتيـــن العقوبتين، من قام 

في أثنـــاء مزاولته مهنـــة طبية أو 
شـــخص  علـــى  بالكشـــف  صحيـــة 
متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة 
جســـيمة وجدت به عالمات تشير 
إلى أن وفاته أو إصابته من جناية 
أو جنحـــة أو إذا توافـــرت ظـــروف 
أخـــرى تدعـــو إلـــى االشـــتباه فـــي 
ســـببها ولـــم يبلـــغ الســـلطة العامـــة 

بذلك”.
المادة الثانية:

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
 – يخصـــه  فيمـــا  ُكلٌّ   – والـــوزراء 
تنفيذ أحكام هـــذا القانون، وُيعمل 
به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صــادق عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة على 
قانون رقم )19( لســنة 2022 بشــأن تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة 
البحريــن وبرنامــج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرســوم بقانون 
رقم )7( لسنة 1979 على العالقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم لألمم 

المتحدة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى:
ُتطبـــق أحـــكام االتفـــاق بيـــن حكومة 
األمـــم  وبرنامـــج  البحريـــن  دولـــة 
عليـــه  الموافـــق  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
لســـنة   )7( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
مملكـــة  بيـــن  العالقـــة  علـــى   ،1979
لألمـــم  المقيـــم  والمنســـق  البحريـــن 

المتحـــدة وأعضـــاء مكتبه في مملكة 
البحرين.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
– ُكٌل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا 
القانـــون، وُيعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق أحكام االتفاق بين البحرين و “األمم اإلنمائي”
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المنامة - بنا

آلمنا المصاب الجلل وسنظل نستذكر المواقف الخالدة للراحل الكبير
نبارك للشيخ محمد مبايعة اإلمارات له ليكمل مسيرة القائد المؤسس... جاللة الملك معزًيا بوفاة خليفة بن زايد:

الروابط األخوية 
الوثيقة ووشائج 

القربى والمحبة تجمع 
البحرين واإلمارات

نثق أن عالقات 
األخوة والتعاون 

المتينة بيننا ستبقى 
راسخة ومتجذرة

جاللته أشاد بمناقب 
الراحل ودوره في 

خدمة األمة العربية 
واإلنسانية جمعاء 

فقيد الجميع أعماله 
راسخة في الوجدان 

وسيبقى نموذًجا 
يحتذى في القيادة

جاللته أشاد بدور 
الفقيد في توطيد 

أركان مجلس 
التعاون لدول الخليج



ــعــام  ــد ال ــائ ــق اســتــقــبــل ال
لـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 
الشيخ  الــركــن  الــمــشــيــر 
ــن أحـــمـــد آل  ــ ــيــفــة ب خــل
ــد،  ــس األحــ خــلــيــفــة، امــ
المركزية  الــقــيــادة  قــائــد 
أول  الفريق  األميركية 
والــوفــد  كــوريــا  مايكل 
المرافق، بحضور رئيس 
هــيــئــة األركـــــان الــفــريــق 

الركن ذياب النعيمي.
رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 

القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين بقائد القيادة المركزيـــة األميركية والوفد المرافق، 
مشيًدا بعاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة وما تشـــهده مـــن تطور ونماء على كافة األصعدة والتي من شـــأنها تعزيز 
االرتقاء بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، متمنًيا اســـتمرار هذا التنسيق والتعاون في 
مختلف الشـــؤون الســـيما في المجال العسكري، بما يصب في صالح تطوير عاقات 
الصداقة والتنسيق المستمر في الشأن الدفاعي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء 
اللـــواء الركن حســـن محمد ســـعد مدير ديوان القيـــادة العامة، واللـــواء الركن بحري 
يوســـف أحمد مال هللا مساعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين، واللواء الركن 
غانم إبراهيم الفضالة مســـاعد رئيس هيئة األركان للعمليات، واللواء الركن الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيـــم والتقنية، واللواء الركن طيار 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل خليفة مدير التعاون العســـكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بمكتبـــه بمقـــر الـــوزارة، ســـفير الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة 
عبدالحميد خوجة، بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لباده لدى مملكة البحرين. وخال اللقاء، 
رحب وزير العدل بالسفير الجزائري، مشيًدا بما تشهده العاقات بين البلدين والشعبين 
الشقيقين من تقدم مستمر في مختلف المجاالت، متمنًيا للسفير التوفيق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة.

تطــور العــالقـــات مـــع الجـــزائـــر

تطور ونماء في العالقات مع أميركا
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أكـــد نائـــب جالة الملـــك ولي العهد صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أهمية 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن مملكـــة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية، ومواصلة 
األميركيـــة  البحرينيـــة  بالعاقـــات  قدًمـــا  الدفـــع 
المتميـــزة في شـــتى المجاالت خصوصا العســـكرية 
والدفاعية بما يســـهم في تحقيق األمن واالستقرار 

والسام في المنطقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع أمس 
بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ووزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس هيئة 

األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمـــي، قائد القيادة 
المركزيـــة األميركيـــة الفريـــق أول مايـــكل كوريـــا، 
حيـــث رحـــب ســـموه بالفريـــق أول مايـــكل كوريا، 
وهنـــأه بتعيينـــه فـــي منصبـــه الجديـــد، متمنًيـــا لـــه 
التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيًرا سموه إلى 
عمـــق ومتانـــة العاقـــات التاريخية االســـتراتيجية 
التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن بالواليـــات المتحـــدة 
األميركية وما وصلت إليه من مســـتويات متقدمة، 
ومنوًهـــا بأهميـــة مواصلـــة تعزيـــز مســـارات العمـــل 
والتنسيق المشـــترك بين البلدين الصديقين والدفع 
بهـــا نحو أفٍق أرحب بما يلبـــي التطلعات واألهداف 
المنشـــودة. وخال اللقـــاء، تم اســـتعراض عدد من 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك علـــى الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا

مواصلة الدفع بالعالقات مع أميركا في المجاالت العسكرية والدفاعية
تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين... نائب جاللة الملك ولي العهد:

المشير يقدم واجب العزاء لسمو رئيس اإلمارات
قـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة  بزيـــارة إلـــى دولـــة اإلمارات 
لتقديـــم  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
واجـــب العـــزاء إلـــى أخيه رئيـــس دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، في وفاة صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رحمـــه هللا، 

أمس.
كما قدم  القائد العام لقوة دفاع البحرين 
تعازيه ومواســـاته إلى أصحاب الســـمو 
أشـــقاء وأنجـــال الفقيـــد وإلى أســـرة آل 
نهيان وإلى الشـــعب اإلماراتي الشقيق، 

داعيًا هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح جناته، 
وأن يلهـــم أســـرة آل نهيان الكرام جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وأكـــد القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 

أن األمتيـــن العربية واإلســـامية فقدت 
برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان قائدًا عظيما كرس حياته 
فـــي خدمـــة شـــعبه واألمتيـــن العربيـــة 
بمناقـــب  واإلســـامية، مشـــيدًا معاليـــه 

اإلمـــارات  لدولـــة  حققـــه  ومـــا  الفقيـــد 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة فـــي عهده 

الميمون من تقدم ونمو وازدهار.
وقـــد رافقه فـــي تقديـــم واجـــب العزاء 
عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

وفد من كبار العائلة المالكة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

قـــام وفد من كبار العائلـــة المالكة الكريمة، يتقدمهم 
نائـــب رئيس مجلـــس العائلـــة المالكة الكريمة ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة، امـــس بزيارة 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، حيث 
قدموا خالص التعازي وصادق المواســـاة إلى رئيس 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيـــان، في وفاة 
فقيـــد دولة اإلمارات صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رحمه هللا.  كما قدم الوفد التعازي 

إلى أشـــقاء وأنجال الفقيد وأســـرة آل نهيان الكرام، 
ضارعيـــن إلى هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته ومغفرته ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته، 
وأن يلهـــم األســـرة الكريمـــة جميـــل الصبـــر وحســـن 
العـــزاء. وأعـــرب صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان وأشـــقاء وأنجـــال الفقيد، عن خالص 
شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى هـــذه المشـــاعر األخويـــة 
الطيبـــة النبيلة والتي تعكس عمـــق وتميز العاقات 
األخويـــة التاريخيـــة الوثيقة والراســـخة التي تجمع 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

عبداهلل بن أحمد يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد
مشيًدا بإسهامات الرئيس الراحل في نصرة قضايا األمة

تقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، بخالص 
التعازي والمواســـاة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، قيادًة وحكومًة وشـــعًبا، 
في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد بن ســـلطان آل 
نهيان، طيب هللا ثراه. وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، لدى زيارته مقر 
ســـفارة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة لدى المملكة لتقديـــم واجب العزاء، عن 
تقدير مملكة البحرين إلسهامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

رحمه هللا، في نهضة وطنه، واعتزازها بدعمه لمســـيرة الشـــراكة األخوية واالســـتراتيجية 
المتميـــزة بيـــن البلدين الشـــقيقين، واهتمامه بتوطيـــد أواصر األخوة الخليجيـــة والعربية 
ونصـــرة قضايـــا أمتـــه، وأياديه البيضاء في خدمة اإلنســـانية، ســـائًا المولـــى عز وجل أن 
يتغمـــد فقيد األمة العربية واإلســـامية والعالم أجمع بواســـع رحمتـــه ورضوانه، وأن يلهم 
أســـرة آل نهيان الكرام وحكام اإلمارات وشـــعبها الشـــقيق جميل الصبر والســـلوان، متمنًيا 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة دوام التقدم والرخاء واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المنامة - وزارة الخارجية



local@albiladpress.com

االثنين 16 مايو 2022 - 15 شوال 1443 - العدد 4962
04

حجر أساس حديقة باربار على طاولة “بلدي الشمالية”
الوداعي: لتبديد مخاوف األهالي واإلعالن عن بدء التنفيذ

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  يصـــّوت 
الشـــمالية فـــي اجتماعـــه االعتيـــادي 
اليـــوم )اإلثنيـــن( الموافـــق 16 مايـــو 
الجـــاري علـــى توصيـــة مرفوعـــة من 
ممثـــل الدائـــرة البلدي شـــبر الوداعي 
لإلعـــان  األســـاس  حجـــر  بوضـــع 
الرســـمي للتحضير للبدء في إنشـــاء 
مشـــروع حديقـــة باربـــار الســـاحلية، 
بعد تأخـــر عملية البدء في مشـــروع 
الحديثـــة الـــذي أعلنـــت الـــوزارة عن 
قيمتهـــا  البالغـــة  مناقصتهـــا  ترســـية 

415 ألف دينار على إحدى الشركات 
الوطنية في فبراير الماضي.

باربـــار  إن حديقـــة  الوداعـــي  وقـــال 
المشـــاريع  مـــن  تعـــد  الســـاحلية 
اإلســـتراتيجية في مملكـــة البحرين، 
والتي تسبب البطء في اإلعان عن 
البدء في تنفيذها في إثارة مخاوف 
األهالي من عدم تنفيذ المشروع كما 
حصل فـــي وقت ســـابق، حيث باتوا 
يتطلعـــون إلى البدء بخطـــوة عملية 

تؤكد عزم الوزارة على تنفيذه.
هـــذه  أن  إلـــى  الوداعـــي  وأشـــار 
المخـــاوف تأتـــي آخذة فـــي االعتبار 

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  خطـــاب 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الماضـــي،  العـــام  عصـــام خلـــف فـــي 
والـــذي أكـــد فيـــه أن الحديقـــة هـــي 
من المشـــاريع التنموية فـــي الحزمة 
الثانية، والتي يتم العمل على إعداد 
وثائـــق المناقصـــة اســـتعدادًا لطـــرح 
المشـــروع في مناقصـــة عامة، حيث 
مـــن المتوقع البـــدء فـــي التنفيذ في 

الربع الرابع من العام الماضي.
وذكـــر أن هـــذه التوصيـــة تســـتهدف 
بنـــاء الثقـــة لـــدى المجتمـــع المحلـــي 
التنفيـــذي  العمـــل  بإجـــراءات 

والسياسات التي تتبناها الوزارة في 
تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، 
العمـــل  بخطـــة  المجتمـــع  وطمأنـــة 
المعلنـــة بالتوجـــه الفعلـــي فـــي قرب 
تنفيذ المشـــروع، إضافة إلى التأكيد 
على المسار الصحيح لمنظومة العمل 
التنفيـــذي الـــذي تتبنـــاه الـــوزارة في 
االهتمـــام بالمصالح العليـــا للمجتمع، 
وتوفير بيئة صحية صالحة للمعيشة 
المستدامة للمجتمعات المحلية، إلى 
جانب التأكيد علـــى االلتزام بثوابت 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 

توفير متطلباتها.

مخطط الحديقةشبر الوداعي

Kingdom of Bahrain
Ministry of Works, Municipalities and Urban Planning

CAPITAL MUNICIPALITY

مملكة البحرين
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

أمانة العاصمة

إعــــــالن
بشــأن اســترجاع مبالــغ التأميــن علــى رخــص البنــاء وإشــغال 

واالعالنــات الطريــق 

نلفــت عنايــة المواطنيــن والمقيميــن الكــرام بخصــوص المبالــغ المدفوعــة 
ــاء  ــص البن ــى رخ ــن عل ــرض التأمي ــة بغ ــة العاصم ــدى أمان ــودة ل الموج
واالجــازات التابعــة لهــا للفتــرة مــن عــام 2004 وحتــى 2007م، علــى ان 
ــه قــد اســتوفي شــروط اســتحقاق االســترجاع، وهــي: يكــون المرخــص ل

- إنهاء مزاولة العمل بالرخصة
- انقضاء فترة صالحية الرخصة

- إلغاء الرخصة
ــغ،  ــذه المبال ــك الســترجاع ه ــن بذل ــة اشــعار للمعنيي ــذا اإلعــالن بمثاب وه
ــز  ــة مراك ــي منص ــن ف ــترجاع التأمي ــة اس ــالل خدم ــن خ ــدم م ــر التق عب
ــة، بموقــع وزارة االشــغال وشــئون البلديــات  خدمــات العمــالء االلكتروني
ــي https://www.mun.gov.bh  ، أو  ــي االلكترون ــط العمران والتخطي
ــة  ــي ألمان ــى الرئيس ــن بالمبن ــتقبال المراجعي ــز اس ــي مرك ــدم ف ــر التق عب
ــى  ــدوام الرســمي مــن االحــد إل ــام ال ــك خــالل أي ــة، وذل ــة بالمنام العاصم

ــراً. ــى 12 ظه ــاً وحت ــاعة 8 صباح ــن الس ــس م الخمي

وذلك للفترة من 16 مايو 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022 

ولمزيد من االستفسار، يرجى االتصال على قسم الشئون المالية في 
أمانة العاصمة حسب األرقام التالية:

17983485  -  17983122
)WhatsApp(  17983118

قــام وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بزيــارة ميدانيــة تفقديــة للدائــرة األولــى 
فــي محافظــة المحــرق بحضــور النائــب حمــد  الكوهجي، حيث تأتــي هذه الزيــارة تأكيدًا على أن الــوزارة تعمل ضمن 
إستراتيجيتها على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية 

وخدمية ذات جودة عالية، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

رافـــق الوزيـــر في الزيـــارة كل مـــن: أحمد 
الخيـــاط وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال، 

وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة.
ولفـــت الوزير إلـــى أن الـــوزارة تعمل على 
التطويريـــة  المشـــاريع  مـــن  عـــدد  تنفيـــذ 
بالدائـــرة األولـــى فـــي محافظـــة المحرق، 
تضـــم مشـــروع إعـــادة تأهيـــل عـــدد مـــن 
الطرق بمجمع 225 في منطقة البســـيتين، 
لـــكل مـــن طريـــق 2502، و2516، و2504، 
و2514، و2507، و2505، وقد بلغت نسبة 

اإلنجاز فيها 70 %. 
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن المشـــروع يهـــدف 
إلعـــادة تأهيـــل الطـــرق بالمجمع الســـكني، 

ورصف الطرقات باألســـفلت لرفع مستوى 
الســـامة  وتحســـين  الطريـــق  كفـــاءة 
المرورية، مما سيســـهم في خدمة األهالي 
وتسهيل حركة التنقل. كما نوه الوزير بأن 
الوزارة تعمل على صيانة عدد من المواقع 
المتضـــررة فـــي طرقـــات منطقـــة إســـكان 
الســـاية بالمجمـــع 228 وطرقـــات المجمـــع 
226 والتي تشـــمل صيانة الطرق المتأثرة 

بتجمعات مياه األمطار.
عطـــاءات  فتـــح  تـــم  أنـــه  الوزيـــر  وذكـــر 
مناقصـــة مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصرف 
الصحي بمجمع 228 في منطقة البسيتين 
- المرحلـــة الثانيـــة - فـــي مناقصـــة عامة، 

توصيـــل  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف  حيـــث 
المنـــازل بشـــبكة الصرف الصحـــي لضمان 

بيئة صحية وسليمة لقاطني المنطقة. 
وأضـــاف: كمـــا ســـيتم تطويـــر شـــارع )9( 
بمنطقـــة البســـيتين من شـــارع مفـــرد إلى 
شـــارع مزدوج ذي مســـارين في كل اتجاه 
شـــارع  توســـعة  مشـــروع  ضمـــن  مـــدرج 
ثـــاث  مـــزدوج ذي  شـــارع  إلـــى  الغـــوص 

مسارات في كل اتجاه. 
وتابـــع أن المشـــروع يشـــمل إعـــادة رصف 
الشارع باألسفلت، وتوفير أرصفة جانبية 
الـــدوار الفاصـــل بيـــن  للمشـــاة، وتحويـــل 
شـــارع )9( وشـــارع الغـــوص إلـــى تقاطـــع 

يدار باإلشـــارات الضوئية، وإنشـــاء شبكة 
لتصريف ميـــاه األمطار – والذي سيســـهم 
فـــي تخفيف مـــن تجمعات ميـــاه األمطار- 
وأيضًا أعمال اإلنـــارة باإلضافة إلى توفير 
العامـــات المرورية واللوحات اإلرشـــادية 
الازمة، الفتًا إلى أن المشروع في مرحلة 
إعـــداد التصاميـــم التفصيليـــة للمشـــروع. 
علمًا أنه ســـيتم التنفيذ حـــال االنتهاء من 
التصاميـــم التفصيليـــة وموافقـــة الجهات 
الخدميـــة وتخصيـــص الميزانيـــة الازمـــة 
لذلك.  وتابع: إلى جانب ذلك، لدى الوزارة 
مشـــروع لصيانـــة وإعـــادة رصـــف للجـــزء 
المتضـــرر مـــن شـــارع 9 مـــن دوار الغوص 
باتجاه مبنى بلدية المحرق، وسيتم العمل 

على تنفيذه قريبًا. 
كمـــا أكـــد الوزيـــر خلـــف أن هنـــاك برنامـــج 
صيانـــة للمرافـــق والحدائـــق العامـــة فـــي 
الدائـــرة األولى بمحافظة المحرق حســـب 
خـــال  مـــن  وذلـــك  المتاحـــة  الميزانيـــات 

الصيانـــة الدوريـــة التـــي تقوم بهـــا البلدية 
لهذه المرافق. 

وأشـــار إلـــى أن برنامـــج الصيانـــة يشـــمل 
كورنيـــش ســـاحل البســـيتين الـــذي يعتبر 
مـــن أكبـــر الواجهـــات البحريـــة فـــي الباد 
إلـــى جانب حديقة عاء الدين ومشـــروع 
إلعادة تأهيل حديقة مجمع 228 وإنشـــاء 
ماعـــب وتركيـــب المظـــات فـــي حديقة 
الســـاية وبقيـــة الحدائـــق والمرافـــق فـــي 

الدائرة.
وذكـــر أن هناك توجهـــًا للتعاون مع القطاع 
الخاص إلنشاء عدد من المرافق الجديدة 
فـــي الدائرة مـــن ماعب شـــعبية وحدائق 
تخـــدم أهالي المنطقة وتســـهم في تطوير 

البيئة الحضرية بالدائرة. 
كمـــا ســـتعمل الـــوزارة علـــى دراســـة طلب  
النائـــب بإزاحـــة ســـور الحديقتيـــن لتوفير 
أكبـــر عـــدد من مواقـــف الســـيارات لتخدم 

قاطني المنطقة.

ومـــن جانـــب آخر، تقـــدم النائـــب بعدد من 
الطلبات تمثلت باســـتعجال إنشـــاء شبكة 
لتصريف مياه االمطار في المجمعين 228 
و226، علمـــًا أن الـــوزارة تعمـــل حاليًا على 
تنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء فتحـــات تصريف 
مياه األمطار في عدد من المواقع لمعالجة 

تجمعات مياه األمطار.
كما ســـتعمل الـــوزارة على تنفيذ مشـــروع 
إنشـــاء مواقف للســـيارات في مجمع 226 
خـــال هذا العام بناء علـــى طلب تقدم به 

النائب والممثل البلدي في وقت سابق.
مواقـــف  بإنشـــاء  األهالـــي  طالـــب  كمـــا 
 228 مجمـــع  قاطنـــي  تخـــدم  للســـيارات 
لتحـــل مكان أحواض تجمـــع مياه األمطار 

الموجودة في إسكان الساية بعد إزالتها.
كمـــا ووجـــه الوزيـــر المهندســـين المعنيين 
إلى دراســـة باقي الطلبـــات ومدى إمكانية 
توافـــر  مـــع  وقـــت  أســـرع  فـــي  تنفيذهـــا 

الميزانيات الازمة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تطوير شارع “9” وساحل البسيتين وإعادة تأهيل الطرق والحدائق
فتح عطاءات مناقصة الصرف الصحي بمجمع 228... خلف متفقداً “أولى المحرق”:

وأضـــاف أن هذه المبادرة اإلنســـانية 
علـــى  بغريبـــة  ليســـت  الرفيعـــة، 
المجتمـــع البحرينـــي األصيل، وتأتي 
امتـــدادا ألعمـــال الخيـــر والمبادرات 
النبيلة المتجذرة فيه لدعم الغارمين 
قيـــم  تعزيـــز  فـــي  قدمـــا  والمضـــي 

التكافل االجتماعي ونشر الخير.

وأوضـــح أن عـــدد المســـتفيدين من 
خدمـــة “فاعـــل خيـــر” خـــال العـــام 
2022 بلـــغ نحـــو 65 شـــخصا، وبلـــغ 
عـــدد الملفات التي تم الدفع لها 164 
ملـــف تنفيذ، بقيمة ماليـــة تصل إلى 
473437 دينـــارا، معربـــا عـــن خالص 
تقديـــره لجميـــع المتبرعيـــن، حيـــث 
كان لتبرعاتهم دورا أساسيا في فك 
كرب عدد من المعسرين والمتعثرين 

المدرجين في التطبيق.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
لتنفيذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
إلـــى أنه يتم دراســـة كل حالة، صدر 
بحقها حكم نهائي، من خال تطبيق 
معايير محددة، منها الحالة الصحية 

والعمر وعدد األبناء ومصادر الدخل 
ومـــن ثـــم إصـــدار تقريـــر مفصل عن 
كل حالـــة مـــع المســـتندات الازمـــة 

المختصـــة  اللجنـــة  علـــى  وعرضهـــا 
مـــن أجـــل إقـــرار الحـــاالت، بحســـب 

الضوابط واالشتراطات.
يذكر أن الخدمة والتي تم تدشـــينها 
برعايـــة وزيـــر الداخليـــة، تهدف إلى 
تمكيـــن أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء 
لصالـــح  ماليـــة  بمبالـــغ  التبـــرع  مـــن 
المعســـرين والمتعثريـــن، ممـــن صدر 
بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة، ومتاحـــة 
3 منصـــات إلكترونيـــة  حاليـــا علـــى 
)تطبيـــق إســـاميات، شـــركة ســـداد، 
تطبيـــق بنفت بي( من أجل تســـهيل 
المتبرعيـــن  علـــى  الدفـــع  عمليـــات 

المحسنين.

المنامة - وزارة الداخلية

خالد بن راشد: 65 مستفيًدا من “فاعل خير” في 2022
التبرع بـ 473.4 ألف دينار للمتعثرين وإغالق 164 ملًفا 

أعرب مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد بن عبدهللا آل خليفة، عن خالص 
الشــكر لكافــة المتبرعيــن وأصحــاب األيــادي البيضاء من رجاالت البحرين ونســائها من خــال خدمة )فاعل خير(، معربــا عن تقديره لفاعل 
الخيــر الــذي قــام بســداد باقــي المبالغ المســتحقة عــن الحالة المدرجة في التطبيق وســبق أن قام فاعــل الخير بالتعاون مــع اإلدارة العامة 
بدفع الملفات العام الماضي والوقوف بجانب أخيه المعسر والمتعثر، موضحا أن هذه الخدمة، تشمل قائمة بالمعسرين والمتعثرين، ممن 

صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(.

الشيخ خالد بن راشد

سيدعلي المحافظة
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة أحلى هدية الدولية ذ.م.م

أحلى  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
هدية الدولية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )92528(، بطلب تغيير اسم الشركة من: 

شركة أحلى هدية الدولية ذ.م.م
NICE GIFT INTERNATIONAL CO W.L.L.

الى:
شركة أحلى تغليف الدولية ذ.م.م

BESTPACK INTERNATIONAL CO. W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :15/5/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 69234 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدهللا عيسى ماجد الماجد

االسم التجاري الحالي : خباز فريج المري
االســـــم التجـــاري الجديد : الحارة المحرقية لدعم االعمال

قيد رقم : 79315-5

تاريخ   11 / 5 / 2022
  CR2022-70414   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : ريان بن محمد بن احمد ناجي بطلب تحويل 
السيده حسنه  إلى  المستقبل  ابناء  التالي : قرطاسية  التجاري  المحل 

علي حمد الحصيه
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 135455 – 1

االسم التجاري : قرطاسية ابناء المستقبل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة االنصاري للتطوير العقاري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة االنصاري
للتطوير العقاري ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 152951 ، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: االنصاري للتطوير العقاري ذ.م.م
AL ANSARI REAL ESTATE DEVELOPMENT W.L.L

الى: االنصاري للتطوير العقاري ذ.م.م
AL ANSARI PROPERTY DEVELOPMENT W.L.L

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

تاريخ   11 / 5 / 2022
  CR2022-69558   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : فتحية علي مسعد حسين  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي   إلى السيده وفاء فارس علي صالح منصر

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

رقم القيد : 47584 – 2  
االسم التجاري : اضواء البلد لاللمنيوم 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  بشأن تغيير اسم شركة بوتيك ميدل ايست لالثاث والمقاوالت  واالستيراد  
والتصدير شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة بوتيك 
ميدل ايست لالثاث والمقاوالت  واالستيراد  والتصدير شركة تضامن بحرينية المسجلة 

بموجب القيد رقم 139061 ، بطلب تغيير اسم الشركة
من: شركة بوتيك ميدل ايست لالثاث والمقاوالت  واالستيراد  والتصدير شركة تضامن بحرينية

 BOUTIQUE MIDDLE EAST FOR FURNITURE, CON-
TRACTING, IMPORT & EXPORT CO BAHRAINI PART-
NERSHIP COMPANY

الى: شركة بوتيك ميدل ايست شركة تضامن بحرينية
BOUTIQUE MIDDLE EAST BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم  التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة   

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا إعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة
شركة عبد هللا  احمد باخشب العقارية ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  باخشب  عبدهللا  احمد  عبدهللا   السيدة   / السيد  إليها  تقدم 
المصفي القانوني لشركة شركة عبدهللا  احمد باخشب العقارية ذ.م.م 
، والمسجلة بموجب القيد رقم 125015 ،طالبا إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البحرين للمنتجات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة علي سلمان الشيخ علي حسن باعتباره المصفي 
القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  للمنتجات  البحرين  لشركة  القانوني 
تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  ،طالبا   56804-1 رقم 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة  2001 .

التاريخ 2022/05/12
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2022-70252 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدهللا احمد محمد صالح المنتصر

االسم التجاري الحالي : كافيه حجي كرك
االســـــم التجـــاري الجديد : كافيه حجي التيه

قيد رقم : 65091-14
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Vacancies Available
EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

NESTO EXPERTS CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

RAYAN SAMBOSA  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39429296  or  MUNEEREM@GMAIL.COM 

ALMOSAWAT FOODSTUFF  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33335839  or  YY66AA@HOTMAIL.COM 

ALSHAEALAN RECEYCLE  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

36742299  or  HANY9522@YAHOO.COM 

ZARWAN FIBER GLASS FACTORY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM 

Ivy Chocolates AND FLOWERS  

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contac

39977970  or  INFO@IVYBAHRAIN.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

OLIVE INTERIORS & DECOR CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

39849847  or  BABUKOTTAPURATH@GMAIL.COM 

STAR WORLD COMPUTERS  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17281325  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

ALKHAIR TOWER CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

33040067  or  MUNIRB23@HOTMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BALAD ALWALEED RESTRUNT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39625218  or  ALDOY888@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MUROOJ SPOT W L L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

ABDULLA ISA ABDULLA ALJANAID ( ANABI 1 - 13812 )  

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17466788  or  ENTESAREALJUNAID@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

JAHECON W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MEHAK GENERAL TRADING  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33482656  or  AYAZMUSHTAQ2003@GMAIL.COM 

SPEED HORSE FOR CARGO HANDLING  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33525424  or  MOHSENALI30@GMAIL.COM 

Bambudha WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac

38098080  or  HUANGT67@YAHOO.COM 

ALKHAIR TOWER CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contac

17697881  or  LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

AL BAHRAIN AWALAN DOCUAMENT CLEARANCEF REAL STSTE  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

39133472  or  JAMALMEHZA@GMAIL.COM 

HASAN ALI HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / FAREED 8133  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39846654  or  HASAN.ALMEHRI@CUSTOMS.GOV.BH 

WOK N GRILL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33558811  or  GLOBALBAH@GMAIL.COM 

Alexandra trading co W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34230389  or  DXB.ALRAIS@GMAIL.COM 

ISA SALIM SALON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

39881063  or  sabah_talaq@hotmail.com 

PARIS TOWER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36087133  or  hu951122@gmail.com 

AL ANSARI MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33872338  or  TALIBZO6TURBO@GMAIL.COM 

QUICK LIFE CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33928660  or  ZAHEERA895@GMAIL.COM 

KHALIL YOUSIF ABDULLA HAREEM(LAWTADRY-9674)  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39015423  or  ALHADDAR123@HOTMAIL.COM 

MISK ALARAB perfumes  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33904999  or  NOMANGHORI.NG@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com

 YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33326004  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

NINE STARS PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66924438  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM 

EBOOST TRADING & SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & CONT EST  

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17551122  or  SADDLE.HORN@HOTMAIL.COM 

BUSINESSTECH MIDDLE EAST COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33390628  or  NAVED.NAVED@GMAIL.COM 

PLAN B RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39547755  or  PLANBBH@OUTLOOK.COM 

DIGITAL ROUND DECORATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

35619326  or  digitalround98@gmail.com 

PARS PALACE LUBRICANTS CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38803735  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

S. SAEED ALBANNA CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

36055535  or  ali36055535@gmail.com 

KARA IT SERVICES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contac

17261962  or  ACSUL.PK@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

ALQALAWI TRANSPORTATION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39941151  or  INFO@ALQALAWI.COM 

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

ALQALAWI TRANSPORTATION  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39941151  or  INFO@ALQALAWI.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17211800  or  jobs@asb.bh 

YOUSIF ABDULWAHAB AL HAWAJ & SONS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17230088  or  ALHAWAJ@BATELCO.COM.BH 

ALWEHDA TRANSPORT ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

77364697  or  WEHDA_2005@YAHOO.COM 

Clyde laundry  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contac

17300017  or  AZHER@CLYDEBH.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

VINS  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

33410009  or  malmeer@batelco.com.bh 

POWERS EYE TRADING Company WLL  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

35000402  or  powersfoodbh@gmail.com 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39262606  or  ahmed@sanarep.com 

ALLIED MIDDLE EAST W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

ALLIED MIDDLE EAST W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contac

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

AMCO COOLTECH TRADING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33022133  or  ZAHRASADIQ82@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33610210  or  hajen.const@gmail.com 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contac

17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

Krishna for Construction of Floating Structures W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39804140  or  BALAJIKRISHNACONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

SILVER MOON CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33660884  or  SILVER.MOON1986@HOTMAIL.COM 

AL JOORY ALUMINUM FABRICTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33286628  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

UPDATE DATES, CHOCOLATES & MORE  

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

17713716  or  ISA@ALSHARFAHOLDINGS.COM 

KIFAYA GENTLEMEN TAILORING  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 

 suitably qualified applicants can contac

33888900  or  aldoseri_Ghazi@hotmail.com 

RANWA STONE CONSTRACTION  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ABU NABEEL CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35171912  or  public2016@hotmail.com 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36363936  or  daytona@daytonabh.com 

LAMAZANI LINE BAKARY ANCOLD STORE  

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17715574  or  MARAHIM99@GMAIL.COM 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17250627  or  admin01@kameshki.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac

66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

BABSEEL REAL ESTATE CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

35528453  or  AYMAN.S.S.B@HOTMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABUL HOUL CORNER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37200661  or  SAAD.SHAFEI83@GMAIL.COM 

Electronic Village  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17212992  or  electronicvillagebh01@gmail.com 

Promag Technical Services W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17713866  or  febin@promagbahrain.com 

WESTON CLEANING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

Calm Nature Cafeteria Co. (Partnership)  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

ALI ABDULHASAN ALJANABI  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 

 suitably qualified applicants can contac

17694546  or  ALKARAR2012@HOTMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 

 suitably qualified applicants can contac

17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

A M BLACK DIAMOND CAR SERVICE  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

34103018  or  GROUPDIXSON@GMAIL.COM 

MAHAB  INTERNATIONAL STEEL COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

66995857  or  AKALI@MAHABSTEELS.COM 

FREE STYLE BOUTIQUE  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

36855004  or  hussain6aloraibi@gmail.com 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM 

COMPLETE AUTO SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35621462  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

TMM PAPER INDUSTRY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36784786  or  ADMIN@TEXSTYLE.IN 

RAMZANA JEWELLERS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17210788  or  ramzanajewellersbh@hotmail.com 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36633480  or  essatowers@gmail.com 

AKHOND BUILDING MATERIALS AND TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

DENTAL TECHNICAL LABORATORY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17683025  or  DENTALLABCENTER@YAHOO.COM 

S A T INTERIOR DECORATION CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35006242  or  SATHEESH7555@GMAIL.COM 

JADOON GARAGE  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33363766  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

PINK SADAF ELECTRONCS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM  
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YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

MRG MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34207388  or  MRGMANAGEMENT2020@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

THE DIAMOND 21 SALON  

has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 

 suitably qualified applicants can contac

17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17224615  or  mao@ucc-bh.com 

THE DIAMOND 21 SALON  

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Blend it cafe w.l.l  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contac

36051526  or  ALKULAIB8@GMAIL.COM 

None for general clenaing  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33130318  or  NONA4885@GMAIL.COM 

HASAN ABDULNABI ALI ABDULNABI (BLHSH 2 / 4928)  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33110556  or  HASANABDULN@GMAIL.COM 

Jasmi’S Corporation  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

Lazard Contracting Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

Alsheryas Mens Tailoring  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33606515  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM 

HAPPY HORSE HOUSE OF MEAT  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17473977  or  HAPPYHORSECONTRACTING@GMAIL.COM 

Sameeh Pastries  

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

NORTH AIR CONDITIONING  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  m.vishal@exibah.com 

SPINFLOW SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM 

Burj Al Tameer Scaffoldings W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

36699924  or  INFO@ALTAMEERBH.COM 

NORTH AIR CONDITIONING  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

LION CONSTRUCTION CO.W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17610233  or  info@lionconstruction.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Shri Shri Construction  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17713199  or  sarah_noor_mohd@yahoo.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770  

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contac

66642233  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

CAFE DE FLORE  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17333623  or  SULAIMAN.ALSHABANY@GMAIL.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Al Faris Motors W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RAIMAS AUTO SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38933496  or  HGFPVDK55@GMAIL.COM 

MASHMOOM CLENING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17641580  or  alkahaf293@gmail.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

VNSB CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34178733  or  VIJESHMAYYANNUR@GMAIL.COM 

EBTESAM EBRAHIM AL SOWAIDI BEAUTY CENTER  

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39466041  or  AHMED.ALMUQLA@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contac

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

TABASSUM SUPER FAST BUILDING COMPLETION COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(COST) 

 suitably qualified applicants can contac

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

EMAAR PROPERTY DEVELOPMENT AND CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17263606  or  alex@emaarbahrain.com 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Dag Ayoosh Restaurent W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  AHASHE@GMAIL.COM 

Grant Thornton - Abdulaal - Bahraini Partnership Co.  

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac

39065262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

ALBAIT FURNISHING B.S.C (CLOSED)  

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contac

17534354  or  ALBAIT@BATELCO.COM.BH 

VNSB CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34178733  or  VIJESHMAYYANNUR@GMAIL.COM 

MCDONALDS  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

APPLE CAFTEETERIA  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17712230  or  tedrick.karam@gmail.com 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

APPLE CAFTEETERIA  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17712230  or  tedrick.karam@gmail.com 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

FRESH CUTS GENTS SALOON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

17596593  or  S.KADHEM@GMAIL.COM 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH)  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39252020  or  sharef.works@gmail.com 

Mastercard Singapore Holding Pte. Ltd. - Bahrain Representative Office  

has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

35404047  or  cynthia.elkhoury@mastercard.com 

DEMORA FURNISHING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33596933  or  ABOODKHLFAN.21@GMAIL.COM 

RAHIM KHA YOUNUS MAINTENANCE CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

33154343  or  MDPAPPU0410@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39252020  or  sharef.works@gmail.com 

MANDI ELECTRICAL  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17672655  or  manditrading56@gmail.com 

Laialy Zaman W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

17292313  or  FUNLAND@BATELCO.COM.BH 

YOUSEF AHMED RASHID ALDOSSARY AND SONS  TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17625900  or  YOUSEF@ALDOSSARY.BIZ 

Eco Express Laundry  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36663772  or  YUSUF@PACIFICBAH.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39252020  or  sharef.works@gmail.com 

MEELCOM  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39663200  or  MEELCOM.Co@gmail.com 

ISA ALAMDAR E. M.  ZAINAL(JABAL ALNOOR1 - 9608)  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17675062  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39252020  or  sharef.works@gmail.com 

MEELCOM  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39663200  or  MEELCOM.Co@gmail.com 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17211800  or  jobs@asb.bh 

FOUR YES TRADING CO. WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33742881  or  ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

AHMED SALEM CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33423392  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AHMED SALEM CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33423392  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

Atif Glass & Mirrors W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33924495  or  aqibmughalmughal@gmail.com 
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 عواصم - وكاالت

الجزائـــري  الرئيـــس  وصـــل 
عبدالمجيـــد تبون، أمـــس )األحد(، 
مطـــار “أســـن بوغـــا” الدولـــي فـــي 
العاصمـــة التركيـــة أنقـــرة، بزيـــارة 

رسمية تستغرق 3 أيام.
وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس 
مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  التركـــي، 
الرئيس الجزائري والوفد المرافق 
له. كما اســـتقبل تبـــون في المطار، 
رئيـــس مجموعة الصداقة التركية 
حـــزب  عـــن  النائـــب  الجزائريـــة، 
العدالـــة والتنميـــة التركي، أورهان 
التركيـــة  والســـفيرة  أطـــاالي، 
أوزدميـــر  ماهينـــور  الجزائـــر  فـــي 
الجزائـــري  والســـفير  غوكتـــاش، 

ميمونـــي.  ســـفيان  أنقـــرة  فـــي 
ويـــزور الرئيـــس الجزائـــري، تركيا 
بيـــن 17-15 مايـــو الجـــاري، تلبية 
لدعـــوة نظيره التركي رجب طيب 
أردوغان، وفق بيان ســـابق لدائرة 
الجمهوريـــة  برئاســـة  االتصـــال 

التركية.
ومـــن المقـــرر أن يـــرأس أردوغـــان 
وتبـــون في أنقـــرة اليـــوم اإلثنين، 
االجتمـــاع األول لمجلـــس التعاون 

رفيع المستوى بين البلدين.
جانـــب  إلـــى  تبـــون  يـــرأس  فيمـــا 
إســـطنبول  فـــي  أردوغـــان  نائـــب 
األعمـــال  منتـــدى  الثالثـــاء،  غـــدًا 

واالستثمار التركي الجزائري.

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

عواصم - وكاالت

أدلـــى اللبنانيون أمـــس )األحد( 
انتخابـــات  فـــي  بأصواتهـــم 
ُيبقـــي  أن  ُيرّجـــح  برلمانيـــة 
الكفـــة مرجحـــة لصالـــح القوى 
التـــي  التقليديـــة  السياســـية 
ُيحّملها كثر مســـؤولية االنهيار 

االقتصادي المستمر في البالد منذ أكثر من عامين.
وتشـــّكل االنتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة 
أفرزتها احتجاجات شـــعبية غير مســـبوقة في أكتوبر 2019 طالبت برحيل 

الطبقة السياسية.
وبدت نسبة االقتراع حتى الساعة الخامسة مساًء )14:00 ت غ( منخفضة 
نســـبيًا، إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها بلغت 32 % قبل ســـاعتين من إغالق 
الصناديق، التي فتحت أمام أكثر من 3,9 ماليين ناخب يحق لهم االقتراع. 

ومن المرجح أن تصدر النتائج النهائية اليوم اإلثنين.
ورغم سلسلة األزمات التي تعصف بالبالد منذ أكثر من عامين، يرى محللون 
في المحطة االنتخابية فرصة للطبقة السياسية إلعادة إنتاج ذاتها، بسبب 
تجّذر الســـلطة والنظام السياســـي القائم على المحاصصـــة وتحّكم النخب 

الطائفية بمقدرات البالد وحالة اإلحباط العام في البالد.

اللبنانيون يختارون ممثليهم في االنتخابات البرلمانية
دبي - العربية. نت

اليمنـــي  الدفـــاع  وزيـــر  جـــدد 
محمد المقدشي، أمس )األحد(، 
التأكيـــد علـــى التـــزام الجيـــش 
البـــالد  فـــي  الســـائدة  بالهدنـــة 
برعايـــة األمـــم المتحـــدة، لكنـــه 
أكد االحتفاظ بحق الرد على ما 

وصفهـــا بالخروقات الحوثية. وقال إن الجيـــش ملتزم بالهدنة األممية ويحتفظ 
بحـــق الرد على الخروقـــات الحوثية واعتداءاتها المســـتمرة على مواقع الجيش 

في مختلف الجبهات واستمرارها في نهج الغدر واالنتقام واإلرهاب.
وأطلع الفريق المقدشـــي، خالل تفقده، وحدات الجيش في المنطقة العســـكرية 
الخامسة، والخطوط األمامية بجبهات مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض 
بمحافظـــة حجـــة، على أحوال المقاتلين. وعبر عن الفخـــر واالعتزاز بتضحياتهم 
وبطوالتهم في التصدي لميليشيا التمرد والكهنوت الحوثية ومشروعها اإليراني.
وأضـــاف وزير الدفـــاع اليمني “نحن ُنقاتـــل من أجل إنهاء الحـــرب التي فرضتها 

ميليشيا التمرد واالنقالب الحوثية، وملتزمون بالهدنة”.
وأكد المقدشـــي، الجاهزية للمعركة العسكرية إذا أصرت الميليشيا الحوثية على 

الحرب فمشروعها قائم على الدماء والدمار، وفق تعبيره.
ـــدت بنادُقنا  وقـــال إن “موقفنـــا )الحكومـــة الشـــرعية( اليـــوم أقـــوى بعـــد أن توحَّ

نا الجمهوري”. وتوحدت أصواُتنا وَصفُّ

وزير الدفاع اليمني: نحتفظ بالرد على خروقات الحوثي للهدنة
تونس - وكاالت

شـــارك اآلالف، أمـــس )األحـــد(، 
فـــي وقفـــة احتجاجيـــة وســـط 
رفضـــًا  التونســـية،  العاصمـــة 
لسياسات الرئيس قيس سعيد. 
وأفـــادت مراســـلون، أن اآلالف 
تجمعـــوا أمـــام المســـرح البلدي 

وســـط العاصمة، بدعوة من حراك “مواطنون ضّد االنقالب” )مبادرة شـــعبية( 
و”جبهة الخالص الوطني” )تضم عدة قوى سياسية ونواب(.

ونظمـــت الوقفـــة وســـط حضـــور أمنـــي مكثـــف بالشـــارع الرئيســـي للعاصمة 
والمداخل القريبة المؤدية إليه، وتفتيش كل من يمر بالشارع.

وردد المحتجون شـــعارات مناهضة للرئيس ســـعيد منها “الشـــعب يريد ما ال 
تريد”، و”يســـقط االنقالب”، و”ال لتقسيم الشـــعب”، و”حريات... حريات دولة 
البوليس وفات )انتهت(”، و”دســـتور، حرية، كرامة وطنية”. وقرأ المحتجون 
الفاتحـــة ووقفـــوا دقيقـــة صمـــت ترحمـــًا علـــى روح الصحافية الفلســـطينية 
شـــيرين أبـــو عاقلة التـــي استشـــهدت برصاص الجيش اإلســـرائيلي شـــمالي 
الضفـــة الغربيـــة يوم األربعـــاء الماضي. وعلـــى هامش الوقفة، قـــال القيادي 
بحركـــة النهضة، الســـيد فرجانـــي “على االنقالب أن يرحل هـــو وذووه، فمنذ 
حدوثه لم تَر تونس خيرًا، وأصبح مشـــكل المواطن اليوم في حصوله على 

الطحين والزيت والحصول على أجره بالوقت المناسب”.

تونس: اآلالف يحتجون رفضًا لسياسات الرئيس

مقتل ثالثة جنود وثالثة أطفال 
بهجوم انتحاري بباكستان

فــي هجوم  اطــفــال  وثــاثــة  ثاثة جنود  ُقتل 
انــتــحــاري أمـــس اســتــهــدف مــركــبــة عسكرية 
ــرب الـــحـــدود مع  ــرب بــاكــســتــان قــ شـــمـــال غــ
الناسفة  سترته  المهاجم  وفجر  افغانستان. 
عندما مرت مركبة تابعة للجيش الباكستاني 

عبر سوق في ميران شاه، شمال وزيرستان.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي مــقــتــل ثــاثــة 
عامًا  4 و11  بين  أعــمــارهــم  تــتــراوح  أطــفــال 

وثاثة جنود في هذا “الهجوم االنتحاري”.

“الناتو” يتوعد موسكو ويرحب بانضمام فنلندا والسويد

الجيش األوكراني يتقدم نحو “إيزيوم” الخاضعة لروسيا
أفـــادت معلومـــات اســـتخباراتية عـــن 
العســـكرية،  الروســـية  الحملـــة  تعثـــر 
فيما شـــنت القوات األوكرانية هجومًا 
ثانـــي  خاركيـــف  شـــرق  فـــي  مضـــادًا 
أكبـــر المـــدن فـــي البـــالد لدفـــع القوات 
الروســـية شـــماالً باتجـــاه الحـــدود. كما 
تجري استعدادات للتوجه نحو مدينة 
إيزيـــوم التـــي تســـيطر عليهـــا روســـيا، 
ما يشـــكل تهديـــدًا لخطة موســـكو في 
دونبـــاس وقد يقطـــع خط اإلمـــدادات 
التـــي عملـــت القـــوات الروســـية علـــى 

تشكيله في شرق أوكرانيا.
ودخلـــت العملية العســـكرية الروســـية 
الــــ82،  يومهـــا  أمـــس،  أوكرانيـــا،  فـــي 
رغـــم  الروســـية  القـــوات  وتواصـــل 
مواقـــع  تدميـــر  علـــى  عزمهـــا  التعثـــر 
البنيـــة التحتية العســـكرية األوكرانية، 
وتحرير أراضي دونباس، فيما تســـتمر 

القوى الغربية بإمداد كييف بالسالح.
األوكرانيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
فـــي وقت ســـابق عـــن مستشـــار عمدة 
ماريوبـــول قوله، إن القوات الروســـية 
حارقـــة  قذائـــف  اســـتخدام  بـــدأت 
ضـــد الجنـــود األوكرانييـــن فـــي مصنع 
أفـــادت  الوكالـــة  وكانـــت  آزوفســـتال. 
فـــي وقت ســـابق بوجـــود حوالي 600 
جنـــدي مصابيـــن بجـــروح خطيرة في 
مخابئ المصنـــع المحاصر، وال يمكنهم 
الطبيـــة  المســـاعدة  علـــى  الحصـــول 

المناسبة.

الناتو: فشل الهجوم الروسي 

على أوكرانيا

وفي مؤتمر فيديو مع وزيرة الخارجية 
األلمانيـــة، قـــال األميـــن العـــام لحلـــف 
شمال األطلســـي ينس ستولتنبرغ، إن 
أبواب الحلف مفتوحٌة النضمام فنلندا 
والســـويد، مؤكـــدًا أن القـــرار ســـيكون 
تاريخيًا. وأكد ســـتولتنبرغ أن روســـيا 
لم ُتحقـــق أهدافها اإلســـتراتيجية في 

أوكرانيـــا، وتعهد بمواصلـــة الناتو دعم 
أوكرانيـــا في مواجهة روســـيا، مشـــيرًا 
إلـــى أن أوكرانيـــا ُيمكنهـــا االنتصار في 

الحرب.
بدورهـــا، قالت وزيـــرة خارجية ألمانيا، 
أوكرانيـــا  علـــى  الروســـية  الحـــرب  إن 
أثبتـــت أهميـــة حلـــف الناتـــو، مشـــددة 
األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  ضـــرورة  علـــى 
األوروبي الجماعـــي. من جانبها، قالت 
وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بربوك 
إن الوضـــع األمنـــي الحالـــي يســـتدعي 
العمل على تقوية حلف الناتو سياســـيًا 

وعســـكريًا معتبـــرة أن هنـــاك ترحيبـــًا 
بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

هـــذا، وتقدمـــت فنلنـــدا بطلٍب رســـمي 
لالنضمام إلى حلف الناتو.

الرئيـــس  قـــال  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
خـــالل  نينيســـتو،  ســـاولي  الفنلنـــدي 
مؤتمـــر صحافـــي مع رئيســـة الـــوزراء 
ســـانا مارين، إن السلطات وافقت على 
التقـــدم بطلـــب لالنضمـــام إلـــى حلـــف 
مـــع  التشـــاور  بعـــد  األطلســـي،  شـــمال 
البرلمـــان. وأضـــاف نينيســـتو أن القرار 

تاريخي، وُيمثل بداية حقبة جديدة.

العضويـــة  طلـــب  ملـــف  فـــي  ودائمـــًا 
المحتمل، قال الرئيس الفنلندي لشبكة 
“سي إن إن CNN” إن الرئيس الروسي 
فالديميـــر بوتيـــن أبلغنـــه أن االنضمام 
إلـــى الناتـــو ســـيكون خطـــأ ولكنـــه لـــم 
يكـــرر التهديـــد. مـــن جهته، قـــال وزير 
الخارجيـــة األميركـــي أنتونـــي بلينكن، 
أمـــس )األحـــد(، إن بـــالده ســـتعزز أمن 
الجناح الشرقي لحلف شمال األطلسي 
وأضـــاف  روســـيا.  لمواجهـــة  )الناتـــو( 
بلينكن خالل مؤتمر صحافي مع أمين 
عام الناتو ينس ســـتولنبرغ، أن أميركا 
ســـتواصل فرض العقوبـــات والضغوط 
على روســـيا. وأكد بلينكن أن واشنطن 
تدعـــم توجـــه االتحـــاد األوروبـــي فـــي 
االســـتغناء عن الطاقة الروســـية. وفي 
الســـياق، اقترح رســـالن ستيفانتشوك 
أمـــس  األوكرانـــي  البرلمـــان  رئيـــس 
)األحـــد( تعويـــض الخســـائر األوكرانية 
بعد الحرب من خالل حســـاب األصول 
الروســـية المصـــادرة، وفقـــًا لمـــا ذكرته 
وكالـــة األنباء األوكرانية، مضيفًا أنه ال 
يلزم الحصول على موافقة من روسيا 

لدفع تعويضات ألوكرانيا.

عواصم - وكاالت

قوات أوكرانية على أرض المعارك

العاهل األردني يدين جريمة قتل أبو عاقلة وبلينكن يدعم عائلتها

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في أجواء من التوتر مع إسرائيل
أحيا الفلســـطينيون أمـــس )األحد( الذكرى 
الــــ 74 للنكبـــة التـــي تتزامـــن مـــع توتـــرات 
وتصعيـــد مـــع اإلســـرائيليين تفاقـــم بعـــد 
مهاجمة الشـــرطة اإلســـرائيلية مشـــاركين 
فـــي جنازة الصحافية شـــيرين أبـــو عاقلة 
التـــي قتلت خالل تغطيتها عملية للجيش 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتجمـــع آالف الفلســـطينيين أمس وســـط 
مدينـــة رام هللا فـــي الضفـــة الغربية، وهم 
يحملـــون األعـــالم الفلســـطينية، وحصلت 

وقفة صمت لمدة 74 ثانية.
ورفع المشاركون الرايات السوداء وأخرى 
رسم عليها “مفتاح العودة” الذي يرمز إلى 
مفاتيـــح البيوت التي حملها أصحابها لدى 
مغادرتهـــا فـــي العـــام 1948، فيمـــا أطلقت 

صفارات اإلنذار في أنحاء المدينة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني دعا إلى 
إحيـــاء ذكـــرى النكبـــة مـــن خالل “مســـيرة 

العودة” المركزية في مدينة رام هللا حيث 
مقر القيادة الفلسطينية.

ويحيـــي الفلســـطينيون فـــي 15 مايو من 
كل عـــام ذكـــرى النكبـــة عـــام 1948 عندما 
هجر مئات آالف الفلسطينيين من ديارهم 
خـــالل الحـــرب التـــي ســـبقت قيـــام دولـــة 

إسرائيل.
وتزامن إحياء ذكرى النكبة مع إعالن وفاة 
الناشـــط الفلســـطيني داوود الزبيـــدي )43 
عامًا( متأثرًا بجـــروح في بطنه أصيب بها 
الجمعة خالل عملية عســـكرية إســـرائيلية 
“إرهابييـــن  العتقـــال  جنيـــن  مخيـــم  فـــي 
مشـــتبه بهم”، وفق الجيـــش. وكان جندي 
إســـرائيلي مـــن الوحـــدات الخاصـــة قتـــل 
خـــالل هـــذه العمليـــة فـــي مواجهـــات مـــع 

الفلسطينيين.
وقـــرب حاجـــز بيت إيل العســـكري شـــمال 
رام هللا، وقعـــت مواجهـــات بيـــن الجيـــش 

اإلسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين ألقوا 
الحجارة باتجاه الجنود.

وأكـــدت جمعيـــة إســـعاف الهـــالل األحمـــر 
الفلســـطيني فـــي بيـــان مقتضـــب تعامـــل 
طواقمهـــا مـــع 10 إصابـــات، بينهـــا إصابـــة 

بالرصاص الحي في الفخذ.
أكـــدت  الســـاحلية،  أبيـــب  تـــل  وفـــي 

الشـــرطة اإلســـرائيلية اعتقال ثالثة عرب 
متظاهريـــن  “لمهاجمتهـــم  إســـرائيليين 
وضبـــاط شـــرطة واإلخـــالل بالنظـــام” في 
“إم  أبيـــب. ونظمـــت حركـــة  تـــل  جامعـــة 
تظاهـــرة  اإلســـرائيلية  اليمينيـــة  ترتســـو” 
مضادة لمســـيرة إحياء ذكـــرى النكبة التي 

نظمها الطالب العرب.

 14 مليونًا 

إلى ذلـــك قال الجهـــاز المركـــزي لإلحصاء 
الفلســـطيني أمـــس إن عدد الفلســـطينيين 
تضاعف بأكثر من عشر مرات منذ النكبة.

وبحســـب الجهـــاز، بلغ عدد الفلســـطينيين 
فـــي العـــام 1948 مليونـــي نســـمة، وارتفع 
اليـــوم إلـــى نحـــو 14 مليونـــًا موزعين في 
العالـــم. وأضـــاف الجهاز في بيـــان أن نحو 
اليـــوم  يعيشـــون  الفلســـطينيين  نصـــف 
فـــي “فلســـطين التاريخيـــة”، موضحـــًا أن 
1,7 مليـــون فلســـطيني يعيشـــون داخـــل 
إســـرائيل، في حين بلغ عدد سكان الضفة 
الغربية المحتلة بما فيها القدس الشـــرقية 

3,2 ماليين نسمة.
وأكـــدت حركـــة حمـــاس اإلســـالمية التـــي 
تســـيطر علـــى قطاع غزة فـــي بيان خاص 
بذكرى النكبة على “الثوابت والمقدسات”، 

ومن بينها “المقاومة الشـــاملة”، و”ضرورة 
تشـــكيل جبهـــة وطنية وتحرير األســـرى”، 
مضيفة “جرائم االحتالل الصهيوني... لن 

تسقط بالتقادم”.
األردنـــي  العاهـــل  دان  أخـــرى،  مـــن جهـــة 
الملـــك عبدهللا الثاني أمـــس “جريمة” قتل 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 
معتبـــرًا أنها “خرق للقانـــون الدولي” و”تعدٍّ 
علـــى حريـــة الصحافة”، حســـبما أفاد بيان 
للديـــوان الملكـــي. مـــن جانبـــه، دعـــا وزير 
الخارجيـــة األميركي أنتوني بلينكن أمس 
إلـــى “تحقيـــق ذي صدقية” بشـــأن ظروف 
مقتـــل أبو عاقلة بعدمـــا أكد دعم الواليات 
أنـــه  بلينكـــن  وأعلـــن  لعائلتهـــا.  المتحـــدة 
تحدث إلى شقيق شيرين أبو عاقلة خالل 
توجهـــه أمـــس األول )الســـبت( إلـــى برلين 
حيث شـــارك في اجتماع لوزراء خارجية 

حلف شمال األطلسي.

عواصم - وكاالت

إسالم اباد - وكاالت

األمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“اإلخوان المسلمون” في الخليج... بين اليأس والفشل
لقـــد حاولـــت جماعة اإلخـــوان المســـلمين عبر تاريخها األســـود هـــدم القيم 
الدينيـــة والقيـــم الحضاريـــة، ومازالت تكذب وتكـــذب باســـتمرار، والتاريخ 
يعطينـــا أمثلة متعـــددة تؤكد ما تعانيه الجماعة مـــن أمراض وعقد وتخلف 
وحلـــم غبـــي يـــراود أذهـــان جماهيرهـــا، والذين هـــم ظاهريا بوجـــه، وخلف 

الكواليس بوجه آخر.
واستطاع المفكر والكاتب اإلماراتي جمال السويدي في كتابه الرائع الجديد 
“جماعة اإلخوان المسلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.. الحسابات 
الخاطئـــة”، والـــذي تم تدشـــينه قبـــل أيام فـــي البحرين، من كشـــف وفضح 
مخطط هذه الجماعة والتكنيك الذي تعمل عليه في المجتمعات باألشـــكال 
المالئمـــة للمرشـــد، وأهـــم ما اســـتوقفني عند قـــراءة الكتاب خطـــة التحرك 
للتنظيـــم الدولـــي فـــي دول الخليـــج العربية، ففـــي نحـــو 300 ورقة وبخط 
القيـــادي والمنظـــر اإلخواني ســـعيد حوي، تم ذكر األســـس واالســـتراتيجية 
العامـــة خالل مرحلة التأســـيس بـــدول الخليج العربية، والتـــي أطلق عليها 
األســـس العامة للتحـــرك والتجنيد، ووصفهـــا بأنها اســـتراتيجية االتصاالت 
والتغلغل في رئة المجتمع، وانفرد الكتاب بنشـــر أجزاء منها وهي المراحل 

التنفيذية للخطة، وأسس االستقطاب والتجنيد والتوظيف ومحاور العمل.
أوضحت الورقات المكتوبة بخط اليد أنه يلزم التركيز على منطقة الخليج 
العربـــي، وفـــي القلب منها “الكويت” لتنفيذ خطـــة التحرك العام، وأن تلزم 5 
أعـــوام على األقل وفق ورقـــات مكتوب عليها الرقـــم 11 اقترح فيها كاتبها 
أن تكـــون على مرحلتيـــن. المرحلة األولى وهي لمدة عامين بدءا بســـبتمبر 
1988 إلـــى ســـبتمبر 1990، ويشـــير المؤلف هنـــا إلى أهمية النمـــو الوظيفي 
لعناصـــر التيـــار اإلخواني فـــي المرحلـــة األولـــى، والمرحلة الثانيـــة تبدأ من 
عـــام 1990 وتنتهـــي عـــام 1993، وفيهـــا يتـــم صقـــل العناصـــر المســـتقطبة 
والبدء في االســـتقطاب المنفتح وتثبيـــت محاوره ومرتكزاته وأطروحاته، 
وذكـــرت الورقات أنه لكي تصل الجماعة إلـــى مرحلة التثبيت في المنطقة، 
عليهـــا أن تتبـــع األطـــر اآلتيـــة.. “عالميـــا”.. العمل مـــع حركة مؤتمر اإلســـالم 
العالمي، “محليا” العمل مع حركة تطبيق الشـــريعة، والعمل مع حركة إعادة 

الديمقراطية والحريات.
وهنـــاك معلومـــات كثيـــرة فـــي الكتـــاب تكشـــف خارطـــة معســـكر اإلخـــوان 
وأهدافهم العدوانية، وكيف ابتالهم هللا وعلى طول الدهر باليأس والفشل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تنـــاول الكثيـــر من النـــاس في العالـــم أجمع موضوع استشـــهاد 
المراســـلة اإلعالميـــة الفلســـطينية القديـــرة شـــيرين أبـــو عاقلة 
رحمـــة هللا عليهـــا، وفـــي خضـــم ذلك المشـــهد والحزن الشـــديد 
الـــذي خيم علـــى الجميع في مشـــارق األرض ومغاربها، تعاطف 
العالـــم مع هذه اإلعالميـــة التي نذرت نفســـها لتوصيل الصوت 
الفلســـطيني، وقامت بكل جرأة وصمود بنقل أحداث فلسطين 
من انتفاضات وثورات، ومن مخيمات جنين وطولكرم، إضافة 

إلى الغارات التي تعرض لها قطاع غزة.
شـــخصًيا كنـــت متابًعـــا جيـــًدا لهـــا وكنت معجًبـــا بأدائهـــا القوي 
والمتقن، وأنا ومن خالل هذا المنبر أراهن بأن الشهيدة شيرين 
لم يكن أحد منا يعرف ديانتها إال بعد أن اختارها هللا، فلم نعلم 
أنها مســـيحية إال بعد متابعتنا وقائع مراســـم التشـــييع، ووسط 
هذا المشـــهد المهيـــب والمحزن ودعوات الجميـــع الصادقة بأن 
يسكنها هللا فســـيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، تعالت 
أصـــوات نشـــاز عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لتنشـــر أن 
الشـــهيدة مســـيحية وال يجـــوز الترحم عليهـــا وال حتى وصفها 
بأنها شـــهيدة !أقـــول لتلك األصـــوات المريضة، تخيلـــوا غاندي 

وهـــو يلهـــم الكثيـــر مـــن األحـــرار وهـــو هندوســـي، وآينشـــتاين 
اليهودي الذي اشتهر بأب النسبية كونه واضع النسبية الخاصة 
والنسبية العامة الشـــهيرتين اللتين كانتا اللبنة األولى للفيزياء 
النظرية الحديثة، كما ولماذا ال نقاطع أبل وماكنتوش والهواتف 
النقالة حيث إن ستيف جوبز اعتنق البوذية! والقائمة تطول يا 
ســـادة، دعوا اإلنســـانية أمامكم قبل التدين، وكفوا عن مقاطعة 
اإلنسان بسبب دينه وعرقه، فالعلوم ترجمها العرب من اليونان 

ولم يقاطعوها ألنها وثنية.
في المقابل البد أن أشيد بمقطع الفيديو الذي تداوله الكثيرون 
لرجل الدين الشيخ الدكتور حسن الحسيني الذي دافع بشراسة 
عن الشهيدة شيرين، مستنكًرا كل من يفتي بعدم جواز الترحم 
عليها، كما شـــجب واستنكر الشيخ الفاضل كل من استغل هذه 
المناسبة لإلضرار بالدين الحنيف، واصًفا شيرين بأنها أحسنت 
فـــي الدنيـــا بســـبب مواقفهـــا وعملها البطولـــي، منوًهـــا بأن هللا 
ســـبحانه وتعالى أعدل من أن يظلمها، وأن اسمها سيظل خالًدا 

في التاريخ المعاصر.
رحم هللا الشهيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

شيرين... إلى جنات الخلد

dr.ali.saegh 
@gmail.com

تنـــال موجـــات ارتفـــاع األســـعار بمختلـــف ظروفهـــا مـــن الجميـــع دون 
استثناء، فإما أن تقلص المشتريات أو تخلق مشكالت مختلفة، يروح 
فـــي شـــقائها أكثر ما يروح البســـطاء من الناس، وهي موجات ليســـت 
ذات اســـتقرار أبدًا، حالها حال الكوارث الطبيعية التي تظهر بين فترة 

وأخرى لتبلي األرض ومن عليها.
واألكثر مرًا األسعار التي تصيب االحتياجات األساسية أو الضرورية، 
فـــي زمـــن غدت فيه الكماليات عبئًا كبيرًا على عاتق رب األســـرة؛ ألنها 
أصبحت من األساسيات، بل ويعتبرها الكثيرون أهم من االحتياجات 
األساســـية، إلى درجة أصبحوا فيها يعتقـــدون أن الحياة ال تصلح من 

دونها!
وفـــي مثـــل هذه الحـــاالت يكون من الطبيعـــي جدًا العمـــل على إيجاد 
حلـــول للحيلولـــة دون تفاقم الوضع ومعالجة ما يمكـــن معالجته، هذا 

من جانب، أما بشـــأن رفع أســـعار السلع الضارة التي من المعروف جدًا 
أنها تؤذي الصحة العامة، وتؤكد الدراســـات خطورتها على البشر، فإن 
رفع أســـعارها ال يحتاج برأيي إلى تبرير لإلقدام عليه، وهو بالفعل ما 
يرنـــو إليه اتفـــاق دول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربي الذي أقر 
عـــام )2016( تطبيـــق االنتقائية على عدد من الســـلع الضـــارة للحد من 
استهالكها، وحددت هذه السلع حينها في التبغ ومشتقاته، المشروبات 
الغازية ومشـــروبات الطاقة، وأكثر من مجرد التأييد لهذا االتفاق فإن 
أي ارتفاع بالشكل المنطقي تحت أي مسمى سواء الضرائب أو ارتفاع 
سعر التكلفة وما إلى ذلك من أسباب، سيكون جيدًا للحفاظ أكثر على 
الصحـــة العامـــة، وحتـــى البعض ممـــن ال يتأثر بأي ارتفـــاع ويصر على 
شـــراء مثل هذه المنتجات، فإن ذلك لن يمنع تقليص عمليات الشـــراء 

بشكل عام، ما سينعكس باإليجاب على الصحة العامة.

د. علي الصايغ

ارتفاع أسعار هذه السلع

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... 
العظماء ال يرحلون

إنـــا لله وإنا إليه راجعـــون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن على 
فراق صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل 
إلـــى الرفيـــق األعلى راضيا محتســـبا بـــإذن هللا تعالـــى، وأمام هذا 
المصاب الجلل، نتقدم لصاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان وأخيـــه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
وعموم الشـــعب اإلماراتي الشـــقيق، بأحر التعـــازي، متضرعين إلى 
هللا عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن 

يلهمكم الصبر والسلوان.
قلناهـــا ونقولهـــا العظماء ال يرحلون، فالراحل الكبير، وإن غاب عن 
أعيننا إنما هو باق بكل إسهاماته وأعماله ومواقفه، فعال هو خسارة 
لدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة واألمتين العربية واإلســـالمية، 
كيـــف ال يكـــون خســـارة وهو الذي بنـــى الدولة مع مؤسســـها طيب 
هللا ثراه ســـمو الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، حيث بنيت على 
الحكمة والمحبة واإلخالص والخير، كانت وستستمر بإذن هللا في 
تطـــور وازدهار ملحوظ، وســـتبقى اإلمارات أرض الخير والســـالم 

واالنفتاح والتعايش والتآخي والتسامح في ظل قيادة الدولة.
لقـــد اســـتطاعت قيادتهـــا اســـتكمال البنـــاء بـــكل تفـــان بفضل هللا 
وبفضـــل أبناء دولة اإلمارات وحكامها المخلصين، لتبقى راية هذا 
البلـــد خفاقـــة، تعمل بثبات وحكمة فتنجز وتبهـــر العالم بنجاحاتها 
مســـتكملة مســـيرة النهوض والتطـــور والتقدم الذي اســـتمرت فيه 
على مدار العقود واألعوام الماضية، وها هي اإلمارات تحتل اليوم 
مراكز عالمية متقدمة في العديد من المجاالت، تضاهي أهم دول 

العالم.
اللهم ارحم الشيخ خليفة بن زايد واغفر له وأسكنه فسيح جناتك 
وجميع موتى المســـلمين، وكل التعازي ألهلنا الغالين في اإلمارات 

الحبيبة قيادة وشعبا.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لغة الحوار الراقي
إن العمل على تعزيز مفهوم لغة الحوار في الحياة أحد المبادئ الضرورية 
والمهمة التي يحتاجها اإلنسان في أي مجتمع من المجتمعات، فالحوار 
اإليجابـــي والناجـــح مطلب ضـــروري علينا أن نتبعـــه لنتمكن من تطبيق 
أدبيـــات الحـــوار على أرض الواقع، ويكون أســـلوب حيـــاة يحمل معاني 
جمـــال الكلمـــة، كما أن الحوار يعتبر أرقى وســـائل التواصل بين البشـــر، 
ويشكل القناة السليمة والصحيحة لالتصال بين األطراف لتكون نتائج 

الحوار في النهاية مرضية وفيها مرونة لمصلحة الجميع.
نعـــم هنـــاك اختالفات تحدث خـــالل أي نقاش أو موضـــوع بين طرفين 
أو أكثـــر نتيجـــة اإلصرار علـــى أن كالمي هو الصحيـــح أو العكس، وهنا 
أود أن أقول إن أساس الحوار “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي اآلخر 
خطأ يحتمل الصواب”، وهذه قاعدة فيما يتعلق بموضوعنا عن الحوار، 
لكننـــي فـــي هـــذا المقال ال أريـــد أن أرفع ســـقف مفهوم النقاش الســـلبي 
ألنـــه ببســـاطة ال يرقـــى ألن يكون منهج حيـــاة، فلغة الحـــوار أو النقاش 
لغـــة حضارية وتوافقية نتائجها تنتهـــي بعالمات التناغم بين األطراف، 
سواء كانت على مستوى الفكر أو موضوع معين أو حتى على مستوى 

النقاشات العادية والمختلفة في حياتنا اليومية. 
جميعنـــا يعلـــم آداب الحـــوار واحتـــرام األطراف المشـــاركة فـــي النقاش 
لموضوع معين، وهنا أود أن أركز على نقطة مهمة جدًا لمفهوم الحوار، 
أال وهـــي أن يكـــون الحـــوار أو النقـــاش بين األطـــراف إيجابيـــًا وصحيًا 
قـــدر اإلمـــكان، وأن يجمع بيـــن الموضوعية والتحليل كـــي نتعرف على 
الحسنات والسلبيات في الوقت ذاته، كي نتمكن من التغلب على سلبية 
الحـــوار ومعالجتها بأفكار متناغمة، وأن يكـــون الحوار صادقا وواضحا 
ومتكافئـــا ليعطي الطرفين فرصة التعبير واإلبـــداع الحقيقي، ولينتهي 

النقاش بتوصيات يستفيد منها الجميع.
وأخيرًا يجب علينا أن نعلم أن الحوار لغة تعاون وتماسك ال لغة تصادم 
واختالف، لغة العقل والتعقل ال لغة العصبية واالنفالت، وبالتالي يجب 
أن نعمل على تعزيز المعاني اإليجابية والجيدة لمفهوم الحوار الناجح، 
لنربـــي جيـــال يحتـــرم اآلخـــر ويتعاون مـــع الطـــرف اآلخر ويفكـــر بأفكار 
تخـــدم مصلحة الجميـــع، لينعكس إيجابـــا على عالقاتنـــا ومجتمعنا من 
أجـــل أن نســـتبدل الكراهيـــة واالختالفات بالتســـامح والمحبة واإلبداع 

الراقي لشخصنا.

د. خالد زايد



اتحاد السيارات يصدر روزنامة 2022/ 2023
أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لرياضة الســـيارات روزنامة 
السباقات والبطوالت التي سيشهدها الموسم الرياضي 
المقبل 2220 -2023والذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 
23 من شـــهر ســـبتمبر المقبل بجولة التجارب والتجهيز 
لبطولـــة حلبة البحرين الدولية لســـباقات الحلبة والتي 
تنظمها لجنة سباقات الحلبة CRC وعلى مضمار حلبة 
البحرين الدولية موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق 

األوسط.

7 جوالت CRC الموسم الجديد

وتضم بطولة البحرين لســـباقات الحلبة CRC للموسم 
الجديد 7 جوالت، وتقـــام جولة االختبار والتجهيز في 
23 ســـبتمبر القادم، وتنطلق الجولة األولى يوم الجمعة 
الموافـــق 7 مـــن أكتوبـــر 2022 كســـباق ليلـــي، الجولـــة 
الثانية يـــوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022، الجولة 
الثالثـــة 20 يناير 2023، الجولة الرابعة 4 فبراير 2023، 
الجولة الخامسة 25 فبراير 2023، الجولة السادسة 24 

مـــارس 2023، الجولة الســـابعة 7 أبريل 2023 كســـباق 
ليلي.

12 جولة للكارتنغ

وتضـــم بطـــوالت الكارتنـــغ للموســـم الجديـــد 12 جولة، 
حيـــث تنطلـــق أولـــى جـــوالت بطولـــة تحـــدي الصخير 
للروتاكس )SRMC( في 30 من ســـبتمبر 2022، الجولة 
الثانيـــة 1 أكتوبـــر، الجولتيـــن الثالثـــة والرابعة 14 و15 
 )BRMC( أكتوبـــر، أما بطولة البحرين الوطنية للكارتنغ
فتنطلـــق أولـــى جوالتهـــا 5 نوفمبـــر 2022، الجولتيـــن 

الثانيـــة والثالثة 9 و10 من ديســـمبر، الجولتين الرابعة 
والخامسة في 13 و14 من شهر يناير 2023، الجولتين 
السادســـة والســـابعة فـــي 10 و11 مـــن فبرايـــر 2023، 
والجولـــة الثامنـــة والختاميـــة فـــي 17 و18 مـــن شـــهر 

مارس 2023.

5 جوالت للدراغ ريس

وتتضمـــن بطولـــة البحريـــن الوطنيـــة للســـرعة )الدراغ 
ريـــس( على 5 جـــوالت، إذ يبدأ موســـمها بأولى جوالت 
الســـرعة التـــي تقام فـــي الفترة من 6 حتى 9 من شـــهر 
ديســـمبر 2022، الجولة الثانية في الفترة من 20 حتى 
23 من شـــهر ديســـمبر 2022، الجولة الثالثة في الفترة 
مـــن 10 حتى 13 من شـــهر ينايـــر 2023، الجولة الرابعة 
فـــي الفتـــرة من 1 حتـــى 3 مـــن فبرايـــر 2023 والجولة 
الخامسة في الفترة من 21 حتى 24 من فبراير أيضًا.

4 جوالت األوتوكروس للموسم السابع

وتم االعالن عن موســـم سباقات أوتوكروس البحرين، 

 AUTOX حيـــث مـــن المقـــرر أن تنطلـــق أولـــى جـــوالت
فـــي 4 من نوفمبر العام الجـــاري، الجولة الثانية 25 من 
نوفمبـــر أيضًا، الجولة الثالثة 17 فبراير 2023 والجولة 
الرابعـــة 31 مـــارس 2023، ويأتي تنظيم هـــذه البطولة 
بعـــد النجـــاح الذي حققته هذه الســـباقات فـــي األعوام 
الماضية والمشاركة الواسعة التي شهدتها في سباقاتها 
التي أقيمت المواســـم الماضية انطالقًا من أول موسم 

الذي زار في سباقاته جميع محافظات المملكة.

4 جوالت بطولة الدريفت

الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة  جـــوالت  أولـــى  وتنطلـــق 
للدريفـــت التي نظمهتها لجنـــة األوتوكروس والدريفت 
باشـــراف االتحاد البحريني للســـيارات في أولى نسخة 
الموسم الماضي والقت نجاح مميز ومشاركة بحرينية 
وخليجيـــة كبيرة فـــي 20 و21 من شـــهر أكتوبر القادم، 
الجولة الثانية في 29 و30 من ديســـمبر القادم، الجولة 
الثالثـــة فـــي 26 و27 من ينايـــر 2023، والجولة الرابعة 

في 13 و14 من أبريل 2023.

اتحاد السيارات

Sports@albiladpress.com 10
االثنين 16 مايو 2022 - 15 شوال 1443 - العدد 4962

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

المركز اإلعالمي

التقى الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم آل 
خليفـــة رئيس اإلتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس اإلتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم مـــع الســـيد عبد 
اإلتحـــاد  رئيـــس  عزيـــزوف  الســـالم 
طشـــقند  العاصمـــة  فـــي  األوزبكـــي 
وذلك في ختـــام جولة رئيس اإلتحاد 
اآلسيوي في دول منطقة وسط آسيا. 
الـــذي  اللقـــاء  البحـــث خـــالل  وتركـــز 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  حضـــره 
اإلتحادين اآلســـيوي واألوزبكي على 
لتنظيـــم  المتصاعـــدة  التحضيـــرات 
بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي 
ستقام في أوزبكستان الشهر المقبل، 
صعيـــد  علـــى  المســـتجدات  وأخـــر 
انطالقـــة  قبيـــل  التنظيميـــة  العمليـــة 

المنافسات. 
 وخـــالل اللقـــاء نـــوه  الشـــيخ ســـلمان 
بالجهـــود  خليفـــة  آل  ابراهيـــم  بـــن 
الكبيرة التي يبذلها اإلتحاد االوزبكي 

والســـلطات المحلية في أوزبكســـتان 
فـــي ســـبيل تهيئـــة الظـــروف المثالية 
الستضافة كأس آسيا تحت 23 عاما، 
مبديا تقديره الكبير للجاهزية العالية 

التـــي وصلـــت إليهـــا اللجنـــة المنظمة 
المحليـــة مـــن إجـــل اخـــراج البطولـــة 

بأبهى صورة ممكنة. 
واطلـــع رئيس اإلتحاد اآلســـيوي على 

الخطط المستقبلية لالتحاد اآلوزبكي 
القـــدم  كـــرة  منظومـــة  أن  مؤكـــدا 
الحقيقيـــة  اإلرادة  تملـــك  األوزبكيـــة 
وأن  والنمـــاء  للتطـــور  تؤهلهـــا  التـــي 

بتقديـــم  ملتـــزم  اآلســـيوي  اإلتحـــاد 
الدعم والمســـاندة لإلتحـــاد األوزبكي 
لتعزيـــز  األخـــرى  اإلتحـــادات  كســـائر 
جهوده الهادفة إلى بلوغ أهداف النمو 

المنشودة. 
 واستعرض  الشيخ سلمان بن ابراهيم 
التـــي  البرامـــج المتنوعـــة  آل خليفـــة 
يقدمهـــا اإلتحـــاد اآلســـيوي على مدار 
العـــام والتي تراعـــي مختلف جوانب 
التطوير المرجوة مشـــددًا على أهمية 
مـــع  المتواصـــل  والتعـــاون  التنســـيق 
اإلتحـــادات األهليـــة من أجل توســـيع 
قاعـــدة اإلســـتفادة مـــن تلـــك البرامج 
أركان  عبـــر مختلـــف  ثمارهـــا  وجنـــي 

المنظومة الكروية. 
اإلتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه  مـــن 
األوزبكـــي عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى 
الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم آل خليفة 
علـــى اهتمامـــه الواضـــح بدفـــع عجلة 
اآلســـيوي  اإلتحاديـــن  بيـــن  التعـــاون 
واألوزبكـــي مشـــيدًا بجهـــوده الكبيرة 
المثاليـــة  الظـــروف  تهيئـــة  فـــي 
كافـــة  علـــى  اآلســـيوية  الكـــرة  لرقـــي 

المستويات.

بـــدأ نـــادي الرفاع أمس األحـــد تدريباته 
فـــي الكويـــت تحضيـــرًا للمشـــاركة فـــي 
كأس  لمســـابقة  الثانيـــة  المجموعـــة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم والتـــي 
ستقام هناك خالل الفترة من 18 ولغاية 
نـــادي  اســـتاد  علـــى  الحالـــي  مايـــو   24

الكويت بمنطقة كيفان.
وأقيـــم التدريـــب الرفاعـــي على اســـتاد 
ثامـــر بنـــادي الســـالمية والـــذي يبعد عن 
مقر اإلقامة )فندق ســـيمفوني ســـتايل( 
خمـــس دقائق فقط، وركـــز فيه المدرب 
علي عاشـــور علـــى بعض األمـــور الفنية 
المتعلقة بالمباراة األولى والتي ستكون 
يـــوم األربعـــاء 18 مايـــو الحالـــي أمـــام 
النادي العربي المســـتضيف عند الساعة 
السادسة، فيما ســـتكون المباراة الثانية 
مـــع ظفار العماني يوم الســـبت 21 مايو 

والثالثة أمام شباب الخليل الفلسطيني 
الثانيـــة  والمباراتـــان  مايـــو،   24 يـــوم 
والثالثة ستنطلقان عند العاشرة مساًء.

وشـــارك فـــي التدريـــب جميـــع الالعبين 
المتواجديـــن فـــي الكويت وهـــم: مؤيد 
عجـــان، محمد عنـــز، هزاع علـــي، صالح 

العشـــبان، حمد الشمســـان، هاشم السيد 
عيســـى، سعود العسم، محمد الرميحي، 
جاسم الشيخ، حمد ياسر، محمد جاسم 
مرهون، ســـيد مهـــدي باقـــر، عبدالكريم 
فـــواز  عدنـــان  األســـود،  كميـــل  فـــردان، 
الشـــرعة، عبـــدهللا فريـــح، رضـــا الســـيد 

عيســـى، عبـــاس العصفـــور، علي حســـن 
يوســـف،  ســـالم  جوهـــر،  علـــي  ســـعيد، 
عبـــدهللا،  وســـلمان  يحيـــى،  محبـــوب 
وأبـــدى الجميـــع جاهزيـــة تامـــة لخوض 
المنافســـات اآلســـيوية أمـــالً في خطف 
البطاقـــة األولـــى للتأهـــل للـــدور الثاني، 

أبطـــال  تأهـــل  علـــى  النظـــام  ينـــص  إذ 
المجموعـــات الثـــالث عـــن غـــرب آســـيا 
للمرحلـــة المقبلة باإلضافة ألفضل مركز 

ثاني.
واشـــتمل برنامـــج األمـــس علـــى جولـــة 
مشـــي صباحيـــة فـــي المجمـــع التجاري 

المالصـــق للفنـــدق، فيمـــا كانـــت هنالـــك 
جلســـة فنيـــة ظهـــرًا فـــي الفنـــدق، وتـــم 
الفيديـــو  لقطـــات  بعـــض  عـــرض  فيهـــا 
الخاصة بالتحضير لمباراة العربي، فيما 
ســـتتواصل تدريبات الفريق اليوم على 

ملعب نادي السالمية كذلك.

جانب من اللقاء 

التقى رئيس االتحاد األوزبكي في ختام جولته بدول وسط آسيا

تحضيًرا لمباراة العربي بالمحفل اآلسيوي

سلمان بن إبراهيم: تعزيز أوجه الدعم لتطوير الكرة األوزبكية

انطـــالق تــدريبــــات الـــرفــــاع بالكــويـــت

الجمعة موعد جديد لفعاليات “التفحيط”
عشـــاق ومحبـــي رياضـــة الســـيارات علـــى موعـــد 
جديـــد مع فعاليات “التفحيـــط” التي تالقي إقباال 
كبيـــرًا وذلك في حلبـــة البحريـــن الدولية “موطن 
رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” حيـــث 
تنطلـــق هـــذه الفعالية فـــي جولتها الخامســـة يوم 

الجمعة المقبل الموافق 20 مايو الجاري.
وتبـــدأ فعاليـــة التفحيـــط مـــن الســـاعة 6 مســـاء 
حتى 11 مســـاء وذلك في مواقف ســـيارات حلبة 
البحرين الدولية بينما تفتح األبواب للتسجيل من 

الساعة 4 مســـاء، وتفتح الحلبة أبوابها الستقبال 
الجماهيـــر من 5 مســـاء، وقد القت هـــذه الفعالية 
فـــي الجـــوالت الماضية اقبـــاال متميزا ومشـــاركة 
كبيرة وذلك خالل شهر رمضان المبارك الماضي.

وســـيكون دخـــول الجماهيـــر بمبلـــغ رمـــزي يبلغ 2 
دينـــار بحرينـــي فقط فـــي مواقف ســـيارات حلبة 
البحرين الدولية، وســـتكون رســـوم المشاركة في 
منافســـات التفحيط 8 دينار بحريني، و5.5 دينار 

بحريني وذلك للمشاركة في مقعد الراكب.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

جانب من التدريبات  جانب للجلسة الفنية  المدرب علي عاشور 



 2022 مايـــو   16 اإلثنيـــن  تفتتـــح 
منافســـات دورة األلعـــاب الخليجية 
الثالثـــة التي تحتضنها دولة الكويت 
الشـــقيقة حتى 31 مايو الجاري بعد 
تأجيـــل الـــدورة ثالثـــة أيـــام لوفـــاة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس 

المتحدة رحمه هللا.
تنطلـــق  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان   
الـــدورة يـــوم الجمعـــة 13 مايـــو قبل 
أن يتـــم التأجيـــل وإصـــدار جـــدول 
زمنـــي جديد للـــدورة تم مـــن خالله 
القـــوى  ألعـــاب  منافســـات  ضغـــط 
للرجال والســـيدات في 3 أيام بعدما 
كانـــت 6 أيام مقســـمة بواقـــع 3 أيام 
بيـــن مســـابقات الرجـــال والســـيدات 
وإجـــراء تعديالت طفيفة على باقي 

المسابقات الرياضية.
للرجـــال  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب 

سيخوض خمس نهائيات وهي:
نهائـــي   - )عبدالرحمـــن محمـــود(   -١

دفع الجلة الساعة 7:00 م 
٢- )باســـل شـــوقي محمـــد( - )ســـيد 
مصطفـــى القارونـــي( - نهائي الوثب 

الطويل الساعة 7:15 م 
٣- )أبراهام شيروبن( - )ألبرت روب( 
نهائي 10 آالف متر الساعة 7:30 م 

٤- بركـــة عبدالرحيـــم -عبدالـــرؤوف 
رشـــيد )في حال تأهلهما( نهائي 100 

متر الساعة 8:20 م 
٥- عباس يوسف علي - موسى علي 
)فـــي حـــال تأهلهما( نهائـــي 400 متر 

الساعة 8:40 م 
الرجـــال  منتخـــب  وســـيخوض 
النهائـــي  نصـــف  بالـــدور  مســـابقتين 

وهما:
١- )بركة عبدالرحيم( - )عبدالرؤوف 
رشـــيد( ســـباق 100م الســـاعة 9:00 

ص 
٢- )عبـــاس يوســـف علي( - )موســـى 
علي( سباق 400م الساعة 9:30 ص

 أمـــا منتخب ألعاب القوى للســـيدات 
فسيخوض ست نهائيات وهي:

١- )نورة ســـالم( نهائـــي رمي القرص 
الساعة 4:00 م 

)أمينـــات   - محمـــد(  )صالحـــة   -٢
100 متـــر حواجـــز  نهائـــي  يوســـف( 

الساعة 4:00 م 
الوثـــب  نهائـــي  مبـــارك(  )فاطمـــة   -٣

الطويل الساعة 4:15 م 
٤- )بونتو ربيتو( - )فيوال جيجيومبا( 
نهائي 10 آالف متر الساعة 4:30 م 

٥- )هاجـــر العميـــري( نهائي 100 متر 
الساعة 5:20 م. 

٦- )منـــى ســـعد( - )عواطـــف أحمـــد( 
نهائي 400 متر الساعة 5:40 م

وكان منتخبـــا ألعـــاب القـــوى للرجال 
دولـــة  إلـــى  وصـــل  قـــد  والســـيدات 
يقيمـــان  حيـــث  الشـــقيقة  الكويـــت 

بفندق موفنبيك البدع.
 وســـيكون عّدائو وعـــّداءات مملكة 
الفـــوز  مـــع  موعـــد  علـــى  البحريـــن 
بالميداليات الملونة والمنافسة على 
المركـــز األول والميداليـــات الذهبية 
في مضمار وميدان أحمد الرشـــدان 

بمنطقة كيفان.
   

 بابا: الكويت مرشح للقب وعيوننا 
على الذهب

 يبـــدأ منتخبنـــا الوطني لكـــرة القدم 
للصاالت مشـــواره في دورة األلعاب 
الرياضيـــة الخليجيـــة الثالثـــة التـــي 
تحتضنهـــا دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
حتـــى 31 مايو الجاري عندما يلتقي 
أمـــام المنتخـــب الســـعودي الســـاعة 
4:30 مســـاء على صالة الشيخ سعد 
العبـــدهللا الصبـــاح فيمـــا يلتقـــي في 
المواجهـــة األخـــرى منتخب الكويت 
اإلماراتـــي  ونظيـــره  المســـتضيف 
الســـاعة 9:30 مســـاء علـــى الصالـــة  

نفسها.
 منتخبنـــا بقيادة المـــدرب البرازيلي 
“لينـــو غوميـــرز” يضـــم العديـــد مـــن 
العناصـــر البارزة، حيـــث من المرجح 
بالتشـــكيلة  المـــدرب  يلعـــب  أن 
الحـــارس  مـــن  المكونـــة  األساســـية 
ســـيدفاضل  أو  حميـــد  ســـيدمحمد 
رضي، وباقي الالعبين جسام صالح 
عبـــاس  وفـــالح  الســـندي  ومحمـــد 
عبـــدهللا  ومحمـــد  المـــال  وســـلمان 

وأحمد عبدالنبي.

 وكان منتخب الصاالت قد تأهل إلى 
نهائيـــات كأس آســـيا للصـــاالت التي 
ســـتقام بدولـــة الكويـــت 2022 وبدأ 
تحضيراته مبكرًا بهدف االســـتعداد 

األمثل لدورة األلعاب الخليجية.
ووصل المنتخب إلـــى دولة الكويت 
حيـــث  الماضـــي  الخميـــس  مســـاء 
تقيم بعثـــة المنتخب بفنـــدق كورت 
يـــارد وبـــدأ المنتخـــب تدريباته يوم 
الجمعة استعدادًا لمواجهة المنتخب 

السعودي.
 هذا، وقد أكد مدير المنتخب و”األب 
الروحي” لكرة القدم داخل الصاالت 
فـــي المملكـــة رائـــد بابا عـــن جاهزية 
المنتخب لمواجهة نظيره السعودي، 
حيث سبق وأن التقى الفريقان وديًا 
بشـــهر فبرايـــر الماضي وفـــاز األحمر 
في اللقاء األول بتشكيلته األساسية 
وخسر في الثانية من السعودية بعد 
إراحـــة مدربنـــا لبعض العناصـــر، كما 
سبق للمنتخب أن فاز على اإلمارات 

في التصفيات اآلسيوية.
جيـــدة  “حظوظنـــا  بابـــا  وأضـــاف   
المركـــز األول  المنافســـة علـــى  فـــي 
والميداليـــة الذهبيـــة، ولكن منتخب 
األبـــرز  المرشـــح  يبقـــى  الكويتـــي 
وطموحنـــا بـــال شـــك المنافســـة على 

الذهب... “.
 وتقدم بابا بخالص الشـــكر والتقدير 
للجنـــة األولمبية البحرينية برئاســـة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفة نائب رئيس اللجنة األولمبية 
علـــى الدعم الذي حظـــي به منتخب 
الماضيـــة،  الفتـــرة  الصـــاالت طـــوال 
كما شـــكر رئيس اتحاد الكرة الشيخ 
علـــي بـــن خليفة آل خليفـــة واألمين 
العام راشـــد الزعبـــي وعضو مجلس 

اإلدارة عارف المناعي على المتابعة 
واالهتمام. 

يذكر أن منتخـــب الصاالت قد خرج 
مـــن الدور التمهيـــدي في آخر بطولة 
خليجية استضافتها البحرين 2015 
وجـــاء في المركز قبـــل األخير، فيما 
أحرز المركز الثالث في البطولة التي 
أقيمت فـــي الدوحـــة 2013، ويعتبر 
منتخـــب الكويـــت هـــو حامـــل لقـــب 
النســـختين األولـــى 2013 والثانيـــة 

.2015
   

 سيدات الصاالت يواجهن 
السعودية بطموحات عريضة

الخليجـــي  اللقـــب  معانقـــة  بطمـــوح 
وبآمـــال عريضـــة يخـــوض منتخبنـــا 
الســـيدات لكرة القدم للصاالت أولى 
المباريات بـــدورة األلعاب الخليجية 
المنتخـــب  يواجـــه  عندمـــا  الثالثـــة 
الســـعودي الســـاعة 2:00 ظهـــرًا على 
ســـعد  الشـــيخ  بمجمـــع  )ب(  الصالـــة 

العبدهللا الصباح.
األخـــرى  المواجهـــة  فـــي  ويلتقـــي 
منتخب الكويـــت ونظيره اإلماراتي 

الساعة 7:00 مساء.
الصـــاالت  ســـيدات  منتخـــب  وكان   
“لينـــو  البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
غوميرز” ومســـاعده الوطني والمعد 
وصـــل  الشـــرقاوي  محمـــد  البدنـــي 
إلـــى الكويت يـــوم الجمعـــة الماضي 
ويقيم بفندق كورت يارد المخصص 

لمنتخبات كرة القدم للصاالت.
 وتدخل العباتنـــا المعترك الخليجي 
األول  بالمركـــز  الفـــوز  أجـــل  مـــن 
والميداليـــة الذهبيـــة بعد أن كســـبت 
فتياتنـــا لقـــب بطولـــة دورة رياضـــة 
التـــي  األخيـــرة  الخليجيـــة  المـــرأة 

استضافتها الكويت في 2019.

ويضـــم منتخـــب الصـــاالت كالً مـــن 
دالل عبدهللا، وصال الياســـي، زهرة 
نـــزار حميـــد، الشـــيخة العنـــود بنـــت 
حمد بنت محمد آل خليفة، ياسمين 
فايـــز، منـــار إبراهيم جاســـم، فاطمة 
حمد محمـــد، حصة العيســـى، إيمان 
راشـــد، أميرة بـــدر عبدالوهـــاب، روز 
فايـــز، روان نبيـــل، هاجـــر األنصاري، 

ليليا جاويد.
 

 حفل االفتتاح... 32 دقيقة 
بمشاركة 22 فنانًا

االفتتـــاح  حفـــل  الجميـــع  يترقـــب   
الرســـمي لـــدورة األلعـــاب الخليجية 
الثالثة الذي سيقام 22 مايو الجاري 
المغطـــى  الرئيســـي  الملعـــب  علـــى 
ألكاديميـــة )رافائيـــل نـــادال( بمجمع 
الشيخ جابر العبدهللا الدولي للتنس 
علـــى أن يتضمـــن برنامجـــه فقـــرات 
تتناســـب مـــع نهـــج شـــبابي متجـــدد 
للمـــرة األولـــى بحســـب تصريحـــات 
علـــي المـــري األميـــن العام المســـاعد 

للجنة األولمبية الكويتية. 
دو  لوجورنـــال  صحيفـــة  ونقلـــت   
مونتريـــال أن المخـــرج الـــذي صمم 
ونّفـــذ حفـــل افتتـــاح بطولـــة العالـــم 
لكـــرة اليد للرجـــال التـــي احتضنتها 
مصـــر العـــام الماضـــي، صّمم بشـــكل 
كامل حفل االفتتاح، حيث سيعكف 
70 شـــخصًا مـــن كل أنحـــاء العالـــم 
علـــى تنفيـــذ الحفـــل، الـــذي يســـتمر 
خشـــبة  علـــى  ويجمـــع  دقيقـــة،   32
المســـرح 22 فنانـــًا، باإلضافـــة إلـــى 
العبيـــن من البلد المســـتضيف، أمام 
نحـــو 5 آالف متفـــرج حيـــث فّضـــل 
جيانو بانشـــو رئيس مسرح “إيلواز” 
الكندي الذي ســـيقوم بتنفيذ الحفل 
عدم الكشـــف عن التفاصيل، مشيرًا 

إلـــى أنـــه ســـيتميز باســـتخدام كبير 
للتكنولوجيا، واحتمال تحطيم رقم 
قياسي عالمي خالل هذه التظاهرة 

الرياضية.
   

 رجال السلة يستهلُّون المشوار 
بمواجهة اإلمارات

 
لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يســـتهّل   
الســـلة مشـــواره فـــي دورة األلعـــاب 
الخليجيـــة الثالثة التي تســـتضيفها 
الشـــهر   31 حتـــى  الكويـــت  دولـــة 
نظيـــره  يواجـــه  عندمـــا  الجـــاري 
اإلماراتـــي اإلثنيـــن 16 مايـــو 2022 
الســـاعة 5:00 مســـاًء علـــى الصالـــة 
ســـعدالعبدهللا  الشـــيخ  بمجمـــع   )A(
الصبـــاح، بينما يلعب فـــي المواجهة 
األخرى منتخـــب الكويت أمام قطر 

“حامل اللقب” الساعة 8:00 مساًء.
إلـــى  وصـــل  قـــد  منتخبنـــا  وكان   
الكويـــت قبل يومين وخـــاض أولى 
حصصه التدريبية يوم السبت على 
صالة نادي الكويت الكويتي بقيادة 
“ميندوغـــاس  الليتوانـــي  المـــدرب 
المـــدرب  ومواطنـــه  لوكوســـيوس” 

المساعد “ميندوغاس جانيسكا”.
 وحرص مدير البعثة حسن الخاجة 
وأعضـــاء الوفـــد اإلداري واإلعالمي 
التدريبيـــة  الحصـــة  فـــي  للتواجـــد 
لالعبـــي  المعنـــوي  الدعـــم  وتقديـــم 
علـــى ســـير  المنتخـــب واالطمئنـــان 

التحضيرات.
 وتضـــم قائمة منتخب رجال الســـلة 
مصطفـــى  أميـــر،  مزمـــل  مـــن  كالً 
رمضـــان،  ســـلمان  أحمـــد  حســـين، 
محمـــد أميـــر، حســـن نيـــروز، ميثـــم 
جميل، هشـــام سرحان، بدر عبدهللا، 
حسين شـــاكر، علي جابر، علي شكر 

هللا، “سي جيه”، واين تشيزم”.
 وكان المنتخب قد خاض معســـكرًا 
تدريبيـــًا بتركيـــا خـــاض خاللـــه عدة 
منهـــا  اســـتفاد  تجريبيـــة  مباريـــات 

تحضيرًا لالستحقاق الخليجي.
 وكان منتخبنـــا الوطنـــي قـــد أحـــرز 
النســـخة  فـــي  الخامـــس  المركـــز 
األولـــى التـــي اســـتضافتها البحرين 
2011، وحقـــق المركـــز األخيـــر فـــي 
 ،2015 بالدمـــام  الثانيـــة  النســـخة 
فيمـــا فاز المنتخـــب القطري بذهبية 
النســـخة األولى واإلمارات بالفضية 
وفـــي  بالبرونزيـــة،  والســـعودية 
النســـخة الثانية تـــّوج منتخب قطر 
بالفضيـــة  والســـعودية  بالذهبيـــة 
ويطمـــح  بالبرونزيـــة،  واإلمـــارات 
منتخبنـــا هـــذه المـــرة للفـــوز باللقب 
الخليجـــي ألول مرة في منافســـات 

الدورة.
 وتلعـــب البطولة بنظـــام الدوري من 
دور واحـــد، ويحصـــل علـــى اللقـــب 

الفريق األكثر حصدًا للنقاط. 
 

الخاجة: األحمر السالوي مؤهل 

لحصد الذهب الخليجي

 قـــال نائب رئيس لجنـــة المنتخبات 
والنجم الدولي السابق علي الخاجة 
لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  إن 
الســـلة مؤهل للمنافســـة على المركز 
الذهبيـــة  الميداليـــة  وحصـــد  األول 

بدورة األلعاب الخليجية.
حظـــوظ  أن  الخاجـــة  وأضـــاف 
المنتخب قويـــة للتتويج بالميدالية 
الذهبيـــة فـــي ظـــل وجـــود العناصـــر 
الحالية في القائمة والتي تضم نخبة 
الالعبيـــن بالـــدوري المحلي وأفضل 
المصّوبين مشيرًا إلى أن اتحاد كرة 
الســـلة لن يرضى بغير الذهب إذا ما 
ســـارت الظروف بالشـــكل المناسب، 
وأن الفريق سيســـعى لتشـــريف كرة 

السلة البحرينية.
المنتخبـــات  مســـتوى  أن  وأوضـــح 
حـــد  إلـــى  متقـــارب  الخليجيـــة 
الكويتـــي  المنتخـــب  ويعتبـــر  كبيـــر 
المســـتضيف والســـعودي مـــن أبـــرز 
المنافســـين كما أن باقي المنتخبات 
قـــادرة علـــى المنافســـة ويجـــب أن 

نخوض كل لقاء من أجل الفوز.
وذكر أن معســـكر تركيـــا كان ناجحًا 
حيـــث خـــاض المنتخـــب 3 مباريات 
ودية اســـتفاد منها والمستوى يبّشر 
بالخيـــر، وأن الجميع متفائل بحصد 
المـــدرب  علـــى  أثنـــى  كمـــا  اللقـــب، 
ميندوغـــاس  الجديـــد،  الليتوانـــي 
أول  يخـــوض  الـــذي  لوكوســـيوس، 
تجربـــة رســـمية مع المنتخـــب، الفتًا 
النظـــر إلـــى أن المـــدرب ســـبق وأن 
2012 ووصـــل  درب البحريـــن فـــي 
البطولـــة  نهائـــي  إلـــى  الفريـــق  مـــع 
الخليجيـــة حينـــذاك قبل أن يخســـر 
مـــن نظيـــره القطـــري، وهنـــاك تطور 
ملحـــوظ فـــي أداء المنتخب مقارنة 
بالفتـــرة الماضية، كما أن مســـاعده، 
ميندوغاس جانيســـكا، يقوم بدوره 
على أكمل وجه وهو سيشـــرف على 
قيادة منتخب الشباب الذي يستعد 

للبطولة الخليجية.
وأشاد الخاجة بدعم مستشار رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
محمـــد  المنتخبـــات  لجنـــة  رئيـــس 
العجمـــي علـــى اهتمامـــه ومتابعتـــه 
كل  وتذليـــل  للمنتخـــب  المســـتمرة 
الصعـــاب وتوفير مختلـــف الظروف 
المالئمـــة للمنتخـــب األمـــر الذي كان 
االتحـــاد  لـــدى  اإليجابـــي  األثـــر  لـــه 

والالعبين والجهاز الفني واإلداري.

الكويت - حسن علي: )تصوير - علي الحلواجي(

منتخب ألعاب القوى يرفع راية التحدي بافتتاح دورة األلعاب الخليجية
11 منافسة نهائية لمنتخبي الرجال والسيدات اليوم

الخاجة يتوسط منتخب السيدات للصاالت
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االثنين 16 مايو 2022 - 15 شوال 1443 - العدد 4962
11

تدريبات منتخب ألعاب القوى للرجال تدريبات منتخب سيدات ألعاب القوى

رائد بابا

علي الخاجة متحدثًا للوفد اإلعالميجانب من تدريبات منتخب السلة

منتخب الصاالت يتطلع لحصد الذهب

منتخب ألعاب القوى للرجال منتخب ألعاب القوى للسيدات



تعاقــدت الفنانة هيفاء وهبي على بطولة مسلســل درامي 
جديد لم يتم االستقرار على اسم له بعد، وسيكون لمصلحة 

إحدى المنصات اإللكترونية، وستجسد فيه دور البطولة.
ينتمــي المسلســل إلــى أعمال األكشــن، وســتبدأ هيفاء 

تصويره خالل الفترة المقبلة، بعد االنتهاء من ورشة كتابته، 
وتحديد أماكن التصوير واألبطال المشاركين فيه.

مــن ناحية أخرى، تتابع هيفاء وفريق عمل فيلم “رمســيس - باريس” تصويره بعد 
فترة توقف خالل شهر رمضان، ويتم التصوير بين فرنسا ومصر.

يواصل النجم محمد عادل إمام، تصوير مشــاهده في فيلم 
عمهم، ويتبقى له 3 أيام تصوير لالنتهاء من تصوير العمل 
كامال، ومن المقرر أن ينافس به في عيد األضحى المقبل. 
وكان النجــم محمــد عــادل إمام قد نشــر علــى صفحته 

الخاصة بانســتجرام البوســتر التشــويقى لفيلمــه الجديد 
“عمهــم” معلقــا: “توكلنا على اللــه فيلم عمهم في موســم 

عيــد األضحى بــإذن الله فيلم “عمهم” من تأليف وســام صبرى، وإخراج حســين 
المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

جديد محمد إمامهيفاء واألكشن
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ماذا تشاهد في السينما هذا األسبوع... عودة “العنكبوت” أحمد السقا
البحرينيـــة  الســـينما  دور  تقـــدم 
مجموعـــة من أحدث األفـــام العربية 
والعالمية في شاشـــاتها المتنوعة في 
المحافظات، والتي تتنوع وتتناســـب 
مع جميع األذواق، ومازالت تستقطب 
العديد من عشـــاق الشاشـــات الكبيرة 
وهـــي  المذهلـــة،  الســـينما  وأجـــواء 

كالتالي:

“العنكبوت”

عودة قوية لنجم األكشـــن أحمد الســـقا 
برفقـــة النجمة منى زكي فـــي البحرين 
مع الفيلـــم المنتظر ”العنكبـــوت“ والذي 
تاجـــر مخـــدرات  تـــدور قصتـــه حـــول 
خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة 
جديدة، ويبيعهـــا، ويقع في العديد من 
المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، 
فـــي إطار الحركـــة الممزوجـــة باإلثارة، 

وهو من إخراج: أحمد نادر جال. 

”Marmaduke“

فيلم عائلي لعشاق تربية الكاب في 
البحرين، “Marmaduke” كلب شقي 
يهـــوى إثـــارة المشـــاكل، يعيـــش مـــع 
عائلة من كانســـاس فـــي الضواحي، 
تضطر العائلة إلى االنتقال لمقاطعة 
الشـــركة  ألن  بكاليفورنيـــا،  أورانـــج 
التـــي يعمـــل بهـــا رب األســـرة تفتح 

محاًّ جديًدا هناك.

”Operation Mincemeat“

مع النجـــوم كولين فيـــرث وماثيو 
ماكفاديـــن في فيلـــم دراما حربية 
العالميـــة  الحـــرب  خـــال  تـــدور 
ضابطـــا  يلجـــأ  حيـــث  الثانيـــة، 
اســـتخبارات إلـــى اســـتخدام جثة 
وأوراق مـــزورة مـــن أجـــل خـــداع 
القوات األلمانية، وهو من إخراج: 

جون مادن.

”Downton Abbey: A New Era“

“داونتـــون  فيلـــم  هـــذا  لمتابعيـــن 
آبـــي” علـــى نتفلكـــس، لديهـــم فرصـــة 
لمشـــاهدتهم الفيلـــم البريطاني الكبير 
اآلن علـــى الشاشـــة الكبيـــرة، وتـــدور 
الدرامـــا  مـــن  إطـــار  فـــي  األحـــداث 
الرومانســـية، يســـتكمل العمل أحداث 
الجزء األول، والـــذي تلقت فيه عائلة 
آبـــي”  “داونتـــون  وموظفـــو  كراولـــي 
زيـــارة ملكية من ملك وملكة إنجلترا، 

وتأثير األمر على الجميع.

”The King’s Daughter“

اســـتكمااًل للدرامـــا الكاســـيكية هـــذا 
األســـبوع، نشاهد هذا األســـبوع فيلم 
ماكنامـــارا  شـــون  المبـــدع:  المخـــرج 
وفيـــه   ”The King’s Daughter“
يســـعى الملـــك “لويـــس الرابـــع عشـــر” 
إلـــى نيـــل الخلـــود بمحاولتـــه القبـــض 
علـــى حوريـــة البحـــر وســـرقة روحها، 

لكـــن تصبح خطته أكثر تعقيًدا عندما 
يكتشـــف ابنته غير الشـــرعية من هذه 

المخلوقة.

”Parde Mein Rehne Do“

عندمـــا يفشـــل ”كاشـــان ونازيش“ في 
اإلنجاب بعد 3 ســـنوات مـــن زواجهما 
وإرضـــاء األب رنـــا جي والـــذي يحلم 
بحفيـــد، تصبـــح عاقـــة الثنائـــي فـــي 

مهب الريح!

”Conni and the Cat“

تاحـــق القطـــة مـــاو، مالكتهـــا كونـــي 
إلـــى رحلتهـــا بالحضانة، وســـرعان ما 
الفوضـــى  مـــن  العديـــد  فـــي  تتســـبب 
خـــال  األطفـــال  بيـــن  واالرتبـــاك 
انشـــغالهم بمحاولـــة إخفـــاء مـــاو عـــن 
أعين المعلميـــن، وتعقب لص، بجانب 
إنقاذ حيوان راكون في مطحنة قلعة 

قديمة.

إبــراهــيــم  الــشــيــخ  مــركــز  ينظم 
للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن 
للروائية  محاضرة  والبحوث، 
ــفـــان،  ــلـ ــة بــــشــــرى خـ ــيـ ــانـ ــمـ ــعـ الـ
ــة...  ــ ــن ــكــ بـــعـــنـــوان “غــــبــــار األمــ
ــا  مــكــاًن بــوصــفــهــا  مــســقــط  أو 
كتابة  عن  فيها  تسرد  ــا”،  روائــيًّ
وأبــعــادهــا  التاريخية  الــروايــة 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة في 
ذلــك،  يكون  المكان،  استعادة 
“وقــدر  الثقافي  الموسم  ضمن 
المرء ما هو رائم”، وذلك  اليوم 
عند   ،2022 مايو   16 )االثنين( 
الساعة الثامنة مساًء، في مقر 
أيــضــًا بث  الــمــركــز. كــمــا سيتم 
صفحة  رابـــط  عبر  المحاضرة 

المركز على اليوتيوب.

بشرى خلفان 
تروي غبار األمكنة

أجمع نقاد وصحافيون 
أن فيلم الصيف 
الذي يستحق 

 Top“ وقتك هو
Gun Maver-

ick”، للنجم توم 
كروز الذي يقدم فيه 

ا  إبداًعا فنيًّ
مقارًبا لما 

كان يقدمه 
في السابق. 

الفيلم 
سيصدر 
في 26 
مايو 

الجاري.

tariq_albahhar

أسرة األدباء تعرض “أفالم الِمَنح” بمهرجان “ُصنع بشغف”
تعـــرض أســـرة األدبـــاء والكتـــاب بالتعـــاون 
مـــع مركـــز عيســـى الثقافي ومهرجـــان صنع 
بشـــغف األفـــام الحائـــزة علـــى جائـــزة ِمَنح 
األفـــام في مهرجـــان “صنع بشـــغف” وذلك 
في تمـــام الســـاعة الثامنة من مســـاء اليوم 
)االثنيـــن( 16 مايـــو بـــإدارة زينـــب مرتضى، 

واألفام التي ستعرض هي: 
“الحـــذاء الـــذي يصغـــر كل ليلـــة”، “ُســـلب”، 
“وجبـــة”، “غيـــاب”، ابتـــداء عصـــر النخيـــل، 

“وإسعاف”.
المهرجان  مــن  الخامسة  النسخة  أن  يــذكــر 
الــذي  بشغف”،  “ُصــنــع  البحريني  السينمائي 
أقامه بنجاح مركز عيسى الثقافي في شهر 
ا  بحرينيًّ فيلًما   11 عــرض  الــمــاضــي،  أبــريــل 
تم  كما  المركز،  إنتاج  من  منها  قصيًرا، ستة 

حيث  البحرينية،  السينما  بـــرواد  االحتفاء 
ــام نــائــب رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء الــمــديــر  قـ
التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد 
بن خليفة آل خليفة بتكريم المخرج خليفة 
المخرجين  أوائــــل  مــن  يــعــد  ــذي  ــ ال شــاهــيــن 
كما  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
ــم تــكــريــم الــكــاتــب أمين  ت
والكاتب  والشاعر  صالح، 
ــاوي، حيث  ــرقــ ــشــ ــ ال عــلــي 
ســاهــمــوا فـــي كــتــابــة أول 
فيلم بحريني قبل نحو 30 

عاًما.
ــا األفـــــام الـــفـــائـــزة في  أمــ
ــة مــن  ــسـ ــامـ ــخـ الـــــــــدورة الـ
“عــروس  فــهــي:  المهرجان 
ــر” فــــــاز بـــالـــجـــائـــزة  ــــحــ ــب ــ ال
األولــى، وفــاز فيلم “حذاء 

حين  في  الثانية،  بالجائزة  ليلة”  كل  يصغر 
فاز  وقد  “ســام”،  فيلم  الثالثة  بالجائزة  فاز 

فيلم “ُسلب” بجائزة فريد رمضان، 
وقد تم تكريم أحمد أكبر بأفضل سيناريو عن 
فيلم “ســـام”، فيما فازت ريما غريب بأفضل 
تمثيـــل عن دورها في فيلـــم “عروس البحر”، 
كمـــا فاز مازن عادل كأفضل تصوير عن فيلم 
“نخـــل خرافـــي”، كما كـــرم المهرجـــان كل من 
برويـــن حبيـــب عن فيلم “إســـعاف” وإبراهيم 
البيراوي عن فيلم “سام” عن أدائهم المتميز. 
علًمـــا أن لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان تكونـــت 
مـــن: د. إيفا داود والمخرج حســـين الرفاعي 
والفنان عبدهللا ملك، وتضمنت لجنة اختيار 
األفـــام كل مـــن: الفنـــان جمعـــان الرويعـــي، 
والمخرج عمر سليس، والمخرج صالح ناس، 
ومدير المهرجان سلمان يوسف، وممثلة عن 

مركز عيسى الثقافي إيمان جباري.

يقيـــم مركـــز عبدالرحمـــن كانـــو الثقافـــي فـــي تمـــام 
الســـاعة الثامنة من مساء يوم غدا الثاثاء 17 مايو، 
جلسة حوارية بعنوان “عبدالحميد القائد ورحلته مع 

اإلبداع” وسيديرها الناقد زكريا رضي.
المعـــروف أن الشـــاعر عبدالحميـــد القائد بـــدأ كتابة 
الشـــعر منذ نهاية الســـتينات، وقد عرف بمساهماته 
العديدة والثرية في مجال ترجمة الشعر اإلنجليزي 
واألميركي إضافـــة إلى ترجمة العديد من القصص 
والمقـــاالت والنصوص اإلبداعية من أهمها رســـائل 
فـــان جـــوخ، لذلك فهـــو يعمل مترجًمـــا محترًفا منذ 
العـــام 1985. كما أنه عضو بأســـرة األدباء والكتاب 
منـــذ العام 1970، حيث شـــغل العديد من المناصب 
فـــي مجلـــس إدارتهـــا مـــن ضمنهـــا منصـــب نائـــب 

الرئيس. 
كـــمـــا مـــثـــل األســـــــرة فــي 
ــعــديــد مـــن مــؤتــمــرات  ال
والكتاب  األدبــاء  اتحاد 
ــعـــديـــد  ــي الـ ــ ــرب فـ ــ ــعـ ــ الـ

ــعــواصــم الــعــربــيــة،  مــن ال
منصب  يــشــغــل  كــمــا 

ــرع  ــــس فــ ــيـ ــ رئـ
ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ األك
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 
الشعر  بــاتــحــاد 
والثقافة العليا 

في البحرين.

تســتعد الفنانة دنيا ســمير غانم لتقديم عمل مسرحي 
جديد من بطولتها ينتمي إلى نوعية األعمال الكوميدية، 
ومــن المقــرر عرضه خــالل الصيف الجــاري في مصر 
وعدد من البالد العربية. المســرحية التي ينتجها أحمد 

السبكي، وتشــهد انفصال دنيا عن المنتج هشام جمال، 
سيشــاركها في بطولتها علــي ربيع ويخرجهــا أوتاكا، فيما 

يتكتم فريــق العمل على تفاصيل العرض الذي ســيكون واحــًدا من أضخم 
العروض الكوميدية خالل موسم الصيف.

عمل مسرحي لدنيا

القائد ورحلته مع اإلبداع

األفالم التي ستعرض

اليوم الختامي للمهرجان

ا لمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي محمد التركي رئيًسا تنفيذيًّ

إعداد: طارق البحار

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر األحمر 
والسينمائي  المنتج  تعيين  السينمائي 
ا  السعودي محمد التركي رئيًسا تنفيذيًّ
للمهرجان المقرر انطاق دورته الثانية 
في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022.
الجديد  منصبه  في  التركي  وسيعمل 
على نمو المهرجان الذي حققت دورته 
باستقباله  كبيًرا  نجاًحا  االفتتاحية 
ــأفــام،  أكــثــر مـــن 30 ألـــف مــشــاهــد ل

بجانب 3155 من صناع السينما خال 
أيام   10 لمدة  استمرت  التي  فعالياته 
احتفل فيها المهرجان بأفضل إنتاجات 

السينما العالمية والعربية.
بالمنصب  سعادته  عــن  التركي  وعــّبــر 
للمهرجان  تنفيذي  كــرئــيــس  الــجــديــد 
ــريـــق يــتــمــتــع  ــعــمــل مــــع فـ ــال وفــــخــــره ب
ــالـــمـــواهـــب الـــرائـــعـــة بــيــنــمــا يــنــتــقــل  بـ
الــمــهــرجــان إلـــى مــرحــلــة جــديــدة، في 

وقِت تحوالٍت يلعب فيه اإلبداع دورًا 
الثقافية  الباد  نهضة  قيادة  في  ا  مهمًّ
وفــنــي متعطش  ســيــنــمــائــي  ومــشــهــد 
ــمــواهــب  ــن ال ــدًدا كــبــيــًرا مـ ــ ويـــضـــم عــ
وتنتج  الــحــدود  تكسر  الــتــي  الــشــابــة 
مــحــتــوًى جــديــًرا بــاالهــتــمــام، وأوضــح 
البحر  مــهــرجــان  مؤسسة  أن  الــتــركــي 
التغيير  تــقــود  أن  فــي  تــرغــب  األحــمــر 
في  والمساهمة  الثقافي  المشهد  في 

صناعة السينما العالمية والعمل كمنارة 
ترشد األجيال الجديدة من المبدعين. 
بالزوار  للترحيب  يتطلع  أنــه  وأضــاف 
العائدين للمهرجان والجدد في دورته 

الثانية بجدة في ديسمبر المقبل.
وسينمائي  منتج  هــو  التركي  محمد 
سعودي عالمي أنتج العديد من األفام 
من  جوائز  على  الحائزة  الهوليوودية 

أهم المهرجانات الدولية.
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طرحــت وزارة المواصــات واالتصــاالت أمــس مشــروع لتوفيــر ســعاة 
بريــد وفــارز بريــد لبريــد البحرين، وذلــك في الموقــع اإللكترونــي لمجلس 

المناقصات والمزايدات.

ووفـــق وصـــف المناقصة، فإنهـــا لتوفير 
65 مـــوردا بشـــريا بوظيفة ســـاعي بريد 
فـــارز بريـــد مـــع توفيـــر وســـائل النقـــل 
الالزمة لترحيل المستخدمين من وإلى 

مكان العمل.
كما ســـيتم توفيـــر الزي الموحـــد لجميع 
الســـعاة فـــراز البريد حســـب مواصفات 
بريد البحرين. وستكون ساعات الدوام 
بمعـــدل 8 ســـاعات يومًيـــا 6 أيـــام فـــي 

األســـبوع، مـــن الســـبت إلـــى الخميـــس، 
ويكون التوزيع حســـب محالت اإلقامة 
التابعـــة لبريـــد البحريـــن وحســـب المدد 

المحددة من بريد البحرين.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتالم مظاريف 
عطاءات الشـــركات المتقدمة للمناقصة 
مطلـــع  الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم  إلـــى 
شـــهر يونيو المقبـــل، علـــى أن يتم فتح 

المظاريف في اليوم التالي.

65 وظيفــة لتـوفيــر ُسعــاة بــريــد

وقـــع صنـــدوق العمل “تمكيـــن” اتفاقية تعاون 
إســـتراتيجي مع بنك البحرين والكويت لدعم 
نمـــو وتطويـــر المؤسســـات من خـــالل الحلول 
التمويليـــة المختلفة التي تتماشـــى مع برامج 
تمكيـــن الجديـــدة. وتأتي هـــذه االتفاقية تبًعا 
خـــالل  المعلنـــة  التعـــاون  اتفاقـــات  لسلســـلة 
الشهرين الماضيين مع العديد من المؤسسات 
المالية بغرض تنويـــع الحلول المالية المقدمة 
ونمـــو  تطـــور  تشـــجيع  بهـــدف  للمؤسســـات، 
القطـــاع الخـــاص بحيـــث يصـــل إجمالـــي عدد 
البنـــوك المشـــاركة فـــي برامـــج تمكيـــن إلى 9 

بنوك.
التنفيـــذي  الرئيـــس  المناســـبة، رحـــب  وبهـــذه 
لصندوق العمل “تمكين”، حسين محمد رجب، 
بهذا التعاون مع بنك البحرين والكويت، وقال 
“تكمـــن أهمية هذه الشـــراكات اإلســـتراتيجية 
فـــي ضمان حصول المؤسســـات على التمويل 
الـــالزم لتحفيز النشـــاط االقتصادي وتشـــجيع 
مشـــاريع  فـــي  الخـــوض  علـــى  المســـتثمرين 
جديـــدة وتوســـيع عمـــل المؤسســـات القائمـــة 

لتحقيـــق أهدافهـــا التنمويـــة. حيـــث تحـــرص 
تمكيـــن علـــى تقديم حلـــول تمويليـــة متنوعة 
كجـــزء مـــن باقات الدعـــم المطروحـــة مؤخًرا، 
وذلـــك لدعم القطـــاع الخاص وجعلـــه المحرك 
األساســـي للنمو االقتصادي. يأتي ذلك تعزيًزا 
لـــدور تمكين الداعم في تحقيق هذه األهداف 
بما يتماشى مع األولويات الوطنية المطروحة 
ضمن خطـــة التعافي االقتصـــادي، إضافة إلى 
سعينا المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات 
بنـــك  بانضمـــام  “نرحـــب  وأضـــاف  الســـوق”. 
إســـتراتيجي  كشـــريك  والكويـــت  البحريـــن 
يشـــارك ألول مـــرة فـــي برامـــج تمكيـــن لدعـــم 
الشـــركات، ونطمح أن يساهم هذا التعاون في 
زيادة دعم تمكين لنمو وتطور المؤسسات في 

مختلف القطاعات االقتصادية”.
وتحرص “تمكين” خالل هذه المرحلة على عقد 
سلسة من الشراكات اإلستراتيجية الفاعلة مع 
الجهـــات المعنيـــة فـــي المملكة بتقديـــم الدعم 
الالزم لمؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات 
المالية المختصـــة بتقديم الحلـــول التمويلية، 

التوســـع  علـــى  المؤسســـات  لتحفيـــز  وذلـــك 
والنمو داخل وخارج البحرين، حيث ســـاهمت 

“تمكيـــن” طـــوال 13 عاًما الماضيـــة في تقديم 
أكثـــر مـــن 9000 قـــرض للمؤسســـات الصغيرة 

ومتناهية الصغر، والذي ساهم في تعزيز بيئة 
األعمال الناشـــئة وتمكينها مـــن تحقيق المزيد 

من النمو والتطور. 
وكشـــفت “تمكين” مؤخـــًرا عن خطـــة التحول 
الشـــاملة والتي تضمنت إطـــالق حزمة برامج 
الدعـــم الســـتة عشـــر الهادفـــة بشـــكل أســـاس 
إلحـــداث تأثيـــر أكبـــر فـــي االقتصـــاد الوطنـــي 
وذلك اســـتجابة لمتغيرات الســـوق وتحدياته. 
فقـــد تم تطوير برامج تمكين بعد سلســـلة من 
الجلسات االستشارية التي عقدت مع ممثلين 
مـــن كل القطاعـــات. يذكـــر أن جميـــع البرامـــج 
قائمـــة علـــى أهـــداف محـــددة وموجهـــة نحـــو 
التأثير، حيث تقدم البرامج دعًما شـــاماًل يلبي 
احتياجات التطوير الخاصة بالمؤسسة والفرد 
فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل نموهم. ســـتوفر 
هذه الشـــراكات اإلســـتراتيجية مثل الشـــراكة 
مع بنك البحرين والكويت الدعم للمؤسســـات 
مـــن خـــالل مجموعة من البرامـــج بما في ذلك 
برنامج ابدأ مشـــروعك وبرنامـــج نمو األعمال 

وبرنامج التحول الرقمي وغيرها.

صافي أرباح “الخليج الدولي” بالربع األول من العام 2022
بنسبة زيادة 62 %.. وإجمالي اإليرادات بلغ 109 مليون دوالر

حقـــق بنـــك الخليـــج الدولـــي )ش.م.ب( أرباحـــا 
صافيـــة قدرها 12.8 مليـــون دوالر أميركي في 
الربـــع األول مـــن العـــام 2022 تعـــود لمســـاهمي 
الشـــركة األم، مقارنـــة بصافـــي ربـــح قـــدره 7.9 
مليون دوالر في نفس الفترة من العام الماضي، 
أي بزيـــادة قدرهـــا 62 %. وكان ذلـــك نتيجـــة 
دخـــل صافي أعلـــى مـــن الفوائد، ومن الرســـوم 
والعمـــوالت. وســـجلت مجموعـــة بنـــك الخليج 
 21 أرباًحـــا صافيـــة قدرهـــا  الموحـــدة  الدولـــي 
مليـــون دوالر مقارنـــًة بصافـــي ربح قـــدره 14.1 
مليون دوالر في نفس الفترة من العام الماضي، 

بزيادة قدرها 49 %.
وبلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات 109.0 مليـــون دوالر 
لألشـــهر الثالثة األولى من العام وبزيادة قدرها 
18.4 مليون دوالر، أي بنســـبة 20 %، عن نفس 
الفترة من العام الســـابق. وســـجلت جميع فئات 

اإليـــرادات تقريًبا زيادة في اإليرادات. وتعكس 
الزيـــادة الســـنوية باإليرادات األساســـية التقدم 
المستمر في تنفيذ خطة التحول االستراتيجي 

للبنك.
كمـــا بلغ صافي الدخل مـــن الفوائد 67.9 مليون 
دوالر، بزيـــادة نســـبتها 21 % مقارنـــًة مع الفترة 
الميزانيـــة  لنمـــو  نتيجـــة  ذلـــك  وكان  الســـابقة. 
العمومية واستقرار األسواق، ما أدى إلى ارتفاع 
العائـــدات. وبلغ الدخل من الرســـوم والعموالت 
23.1 مليـــون دوالر، بزيـــادة 35 % مقارنـــًة مـــع 
نفـــس الفترة من العـــام الماضي، وهو ما يعكس 
اســـتمرار نجاح مبـــادرات البنك االســـتراتيجية 
لتنويع اإليرادات. وُســـجلت زيادات في الدخل 
مـــن إدارة األصول، واالستشـــارات المؤسســـية، 
واإلقـــراض، والمعامـــالت المصرفيـــة العالميـــة، 
ورسوم التجزئة. أما الدخل من صرف العمالت 

األجنبيـــة، والبالـــغ 4.7 مليـــون دوالر، فكان أقل 
بنســـبة 20 % مقارنًة مع نفـــس الفترة من العام 
الماضي وذلـــك نتيجة النخفاض حجم عمليات 
االحتياطـــي  أســـعار  لزيـــادة  تحســـًبا  الصـــرف 
 74.4 المصروفـــات  إجمالـــي  وبلـــغ  الفيدرالـــي. 

مليون دوالر لألشـــهر الثالثة، بزيادة نسبتها 13 
% مقارنـــًة مع نفـــس الفترة من العـــام الماضي، 
وهـــو مـــا يعكـــس اســـتثمار البنـــك المســـتمر في 

رأس المال البشري.
الســـهم األساســـية والمخففـــة  وبلغـــت ربحيـــة 
لمســـاهمي البنـــك 0.51 ســـنت للســـهم مقارنـــة 
مـــع 0.32 ســـنت للســـهم لنفس الفترة مـــن العام 
الســـابق. وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد 
دوالر  مليـــون   29.4 األم  الشـــركة  لمســـاهمي 
مقارنـــًة بــــ 23.3 مليون دوالر لنفـــس الفترة من 
العـــام الماضي، أي بزيـــادة 26 %، وذلك نتيجة 
مكاســـب القيمة العادلة لالســـتثمارات المصنفة 
بالقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد 
إضافة إلى تحســـن األداء بشكل كبير في العام 

.2022
وارتفـــع إجمالـــي حقوق المســـاهمين باســـتثناء 

حقـــوق األقلية بنســـبة 1 % خـــالل العام ليصل 
إلى 2.2 مليار دوالر )ديسمبر 2021م: 2.1 مليار 
دوالر(، وهـــو يشـــكل الخســـائر المتراكمة البالغة 
قيمتهـــا 777.3 مليـــون دوالر التـــي تمثل 31 % 
مـــن رأس المـــال واالحتياطـــات البالغـــة 452.1 
مليون دوالر التي تمثل 18 % من رأس المال.

وبلـــغ إجمالي األصول الموحـــدة في نهاية الربع 
األول 33.0 مليار دوالر، بزيادة نسبتها 4 % عن 
رصيد العام 2021 المســـجل في نهاية ديســـمبر 
والبالـــغ 31.8 مليـــار دوالر. وبلـــغ إجمالـــي النقد 
واألصول الســـائلة األخـــرى واإليداعات قصيرة 
األجـــل 14.9 مليـــار دوالر )45 % مـــن إجمالـــي 
األصـــول(، وهـــو مـــا يمثـــل مســـتوى مرتفًعا من 
الســـيولة. وبلغـــت محفظـــة القـــروض والســـلف 
10.7 مليار دوالر، بانخفاض 0.9 مليار دوالر أو 

8 % عما كانت عليه في نهاية العام 2021.

مواصلة توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع المصرفي بالتعاون مع 9 بنوك

“تمكين” و“البحرين والكويت”يوقعان اتفاقية لتقديم حلول تمويلية لدعم نمو المؤسسات

توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين

تقديـــم أكثـــر مـــن 9000 قـــرض لــــ “الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر” طـــوال 13عاًمـــا

أمل الحامد

ارتفاع أرباح “أرامكو” بالربع األول 82 % لتصل 39.5 مليار دوالر
فاقت كل التوقعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ارتفاع أرباحها 
الفصليـــة 81.7 % فـــي الربـــع األول مـــن 2022 إلى 
148 مليـــار ريـــال )39.5 مليـــار دوالر(، مقابل 81.4 
مليـــار ريـــال فـــي الفتـــرة المقابلة من العـــام 2021. 
ونمـــت أربـــاح الشـــركة على أســـاس فصلي بنســـبة 
21.9 %، حيـــث كانـــت فـــي الربـــع الســـابق 121.4 

مليار ريال.
وبلغـــت قيمـــة األربـــاح التشـــغيلية التـــي حققتهـــا 
“أرامكـــو” فـــي الربـــع األول مـــن 2022، نحو 277.7 
مليـــار ريـــال، مقابـــل 151.9 مليـــار ريال فـــي الربع 

األول من 2021، بارتفاع 82.8 %.
وقالت الشـــركة إن ارتفـــاع أرباحها في الربع األول 
يرجـــع فـــي المقام األول إلـــى ارتفاع أســـعار النفط 
الخـــام والكميـــات المبيعة وتحســـن هوامش أرباح 

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وأرجعـــت ارتفـــاع أرباحها على أســـاس فصلي إلى 
ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح 

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وذكـــرت أرامكـــو أنـــه نظـــًرا لطبیعـــة أعمالهـــا فـــي 

مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد 
الھیدروكربونیـــة )التنقیـــب واإلنتـــاج(، فـــإن قائمة 
الدخـــل الموحدة ألرامكو الســـعودیة ال تتضمن بند 

إجمالي الربح.
وبلـــغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات 49.89 مليار 
ريـــال للربـــع األول مـــن العـــام 2022 )28.09 مليـــار 
ريـــال للربـــع األول مـــن العـــام 2021، 42.86 مليـــار 
ريـــال للربع الرابـــع من العـــام 2021( ونتيجة لذلك، 
فـــإن إجمالـــي اإليـــرادات والدخـــل اآلخـــر المتعلق 
بالمبيعـــات بلغ 516.90 مليـــار ريال للربع األول من 
العـــام 2022 )300.16 مليـــار ريال للربـــع األول من 

العـــام 2021، 446.27 مليـــار ريال للربـــع الرابع من 
العام 2021(.

وســـيتم نشـــر التقرير األولي للربـــع األول من العام 
2022، الـــذي يحمـــل القوائم الماليـــة الكاملة اليوم 

االثنين 16 مايو 2022.
وتوقعت شركة الراجحي المالية أن تحقق “أرامكو” 
أرباًحا قدرهـــا 136.6 مليار ريال خالل الربع األول 
2022 بارتفـــاع نســـبته 74 % مقارنة بنفس الفترة 
مـــن العام 2021. وأفادت أرامكو في وقت ســـابق، 
بأنـــه لـــن يكـــون هناك بـــث إلكترونـــي لنتائـــج الربع 
األول مـــن العام 2022، وســـيكون البث اإللكتروني 
متزامًنا مع إعالن النتائج النصف ســـنوية في شهر 

أغسطس 2022.
وكانت توقعات المحللين ألرباح الشـــركة في الربع 
األول مـــن 2022، بأن تواصل توجهها نحو تحقيق 
نتائـــج ماليـــة قوية خـــالل العـــام 2022 حيث تظل 
أســـعار النفط أعلـــى بكثير مـــن 100 دوالر للبرميل 
مع اتســـاع هوامش المصب ما يوفر دفعة إضافية، 

كما يقول المحللون.



البناء على ما حققته اللجان 
من نجاحات وإنجازات مشهودة

لجان “الغرفة” تمثل صوت 
الشارع التجاري

وليد كانو رئيًسا للمجموعة 
التنسيقية للجان الدائمة 

أكــد محافــظ مصــرف البحرين المركزي رشــيد المعراج أن هيئة المحاســبة والمراجعة 
للمؤسســات الماليــة اإلســامية “أيوفــي” تحتــاج إلــى بذل المزيــد من الجهد لمســاعدة 
البنوك المركزية على تنفيذ معاييرها الشرعية، الفًتا إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية 

أو عملية تنفيذ مدروسة جيًدا من “أيوفي”.

بافتتـــاح  كلمتـــه  فـــي  المعـــراج  واقتـــرح 
مؤتمـــر أيوفي الســـنوي العشـــرون للهيئات 
الشـــرعية أمس علـــى األعضاء فـــي الهيئة 
الوقـــت  يأخـــذوا  أن  أليوفـــي،  الشـــرعية 
الكافـــي لالســـتماع بتمعـــن إلـــى الصناعـــة 
وفهـــم مخاوفهم ومعالجتهـــا وفًقا ألصول 
وأساســـيات مهنية دون المســـاس بمقاصد 
الشـــريعة اإلســـالمية. كمـــا أنـــه مـــن المهـــم 
بوقـــت  الهيئـــة  تســـمح  أن  القـــدر  بنفـــس 
المعاييـــر  لتبنـــي  للصناعـــة  كاف  انتقالـــي 
الصادرة حديثـــا دون انقطاع غير ضروري 

في السوق.
الهيئـــة  إلـــى  طلبـــي  هنـــا  “ومـــن  وأضـــاف 
الشـــرعية أن تنظـــر بجديـــة وتقتـــرح آليـــة 
تنفيذ لمعاييرها المســـتقبلية بعد التشـــاور 

الواجـــب مـــع الصناعـــة. في الوقت نفســـه، 
الماليـــة  المؤسســـات  مـــن  أطلـــب  أن  أود 
اإلســـالمية أن تأخـــذ عملية التشـــاور على 
محمـــل الجد وأن تشـــارك بطريقة إيجابية 
واســـتباقية مـــع الهيئة الشـــرعية في وقت 
مبكر من خالل المشـــاركة فـــي فرق العمل 
العاملة والمساهمة بنشاط في المشاورات 

عند إصدار مسودات المعايير”.
وقال المعراج إنه تماشـــًيا مـــع تقاليده في 
الســـنوات الماضيـــة، يتمتـــع هـــذا المؤتمـــر 
بمحـــاور مثيـــرة لالهتمام وتشـــكيلة رائعة 
من العلماء وخبراء الصناعة للتداول حول 
الموضوعـــات المتنوعـــة. وتعكـــس محاور 
جلســـات المؤتمر على مواضيع ذات عالقة 
بالمســـتجدات المحيطة بعمل المؤسســـات 

المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة. 
وأضاف “وتطبيق معدالت مرجعية خالية 
مـــن المخاطـــر تحـــل محـــل الاليبـــور ذات 
أهمية لصناعة التمويل اإلســـالمي وأعتقد 
أنـــه حـــان الوقـــت لكـــي تحـــاول الصناعـــة 
معالجـــة أحـــد أقـــوى االنتقـــادات وأكثرهـــا 
شـــيوًعا من قبل الجمهور حول اســـتخدام 
لتســـعير  التقليديـــة  القياســـية  المعـــدالت 

المعامالت اإلسالمية”.
الصناعـــة  تتوصـــل  أن  يجـــب  أنـــه  وأكـــد 
المعاييـــر  مـــن  مجموعـــة  أو  معيـــار  إلـــى 
التـــي تعكس الواقـــع االقتصـــادي للمعاملة 
اإلســـالمية بـــدال مـــن ســـعر ســـوق المـــال. 
ومـــن المســـلم بـــه أنـــه أكثـــر تعقيـــًدا ودقة 

من مجرد اســـتخدام ســـعر مرجعي لسوق 
المـــال ولكنه الشـــيء الصحيح الذي يجب 
القيـــام بـــه. أيوفي قد بـــدأت بالفعل العمل 
فـــي هـــذا المشـــروع، جنًبـــا إلـــى جنـــب مع 
السوق المالية اإلسالمية الدولية ومجلس 
الخدمـــات الماليـــة اإلســـالمية. أتمنـــى لهم 

التوفيق”. 
وذكـــر المعـــراج “ومـــن الجلســـات المهمـــة 
بالحوكمـــة  المتعلقـــة  هـــي  المؤتمـــر  فـــي 
الشـــرعية. يســـعدني أن أشير إلى أنه ألول 
مرة تعاونت المنظمتان الرئيســـتان لوضع 
المعاييـــر فـــي صناعـــة التمويل اإلســـالمي 
الماليـــة  الخدمـــات  ومجلـــس  أيوفـــي   -

اإلسالمية - للتوصل إلى معيار مشترك 

شامل بشأن الحوكمة الشرعية.
ــهــا  ــب ب ــ ــرحـ ــ ــوة مـ ــ ــطـ ــ هـــــــذه خـ

هناك  تكون  أن  وآمــل  للغاية 
أخــرى  مشتركة  مــشــروعــات 

عن  معرًبا  المستقبل”،  في 
المعيار  يتضمن  أن  أمله 
أفضل  المنقح  المشترك 

مــــمــــارســــات الـــــســـــوق فــي 
الحوكمة الشرعية، وأن يؤدي 

ــــى رفــــع مــســتــوى الــحــوكــمــة  إل
ــشــرعــيــة لــلــصــنــاعــة  ال

بشكل كبير.

المعراج: “أيوفي” تحتاج جهوًدا لمساعدة البنوك المركزية على تنفيذ المعايير الشرعية
يجب التوصل آللية تعكس الواقع االقتصادي للمعاملة اإلسالمية

كشـــف النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة البحريـــن، خالـــد نجيبـــي، 
عـــن فتـــح باب الترشـــح لعضوية اللجـــان الدائمـــة لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن للدورة الثالثيـــن، اعتباًرا مـــن اليوم اإلثنين 
الموافـــق 16 مايـــو 2022، ولمـــدة 14 يوًما مـــن تاريخ فتح باب 
التسجيل، وذلك في إطار توجهات الغرفة نحو تعزيز استدامة 
وتنافســـية بيئة األعمال، وتعزيـــز دور القطاع الخاص في دعم 
االقتصـــاد الوطني، مؤكًدا أنه لكل مرشـــح حق التقدم لعضوية 
لجنتين فقط بموجب طلب يتم تقديمه خالل المهلة المحددة، 
علـــى أن يتم فرز طلبات الترشـــح من قبـــل الفريق المعني وفًقا 

لمعايير االختصاص والخبرة في مجاالت عمل اللجنة.
وأعلـــن نجيبـــي عـــن انتهـــاء مجلـــس إدارة الغرفـــة مـــن إعـــادة 
تشـــكيل المجموعة التنسيقية للجان الدائمة برئاسة وليد كانو، 
وعضوية كٍل من سوســـن أبو الحســـن - نائًبـــا للرئيس، ووهيب 
الخاجـــة -عضًوا-، وبتول داداباي، عضًوا، وأحمد يوســـف علي، 
عضـــًوا، معرًبا عـــن خالص تمنياتـــه بالنجاح والســـداد لألعضاء 
الجـــدد فـــي أداء المهـــام الموكلـــة إليهـــم، والعمل علـــى تحقيق 
األهـــداف المنشـــودة، ممثلـــة فـــي دعـــم مســـيرة عمـــل الغرفـــة، 
وتنميـــة وتطويـــر القطاع الذي تمثله، مشـــيًدا فـــي الوقت ذاته 
بجهود ســـونيا جناحي رئيسة المجموعة التنسيقية في الدورة 
“29” وأعضائها السابقين: أحمد السلوم، وباسم الساعي على ما 

بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهامهم.
وأكـــد النائـــب األول لرئيس غرفة البحريـــن أن اللجان تعد أهم 
المكونـــات الرئيســـة ألداء عمـــل مجلـــس اإلدارة، كونهـــا صوت 
الشـــارع التجـــاري والمعبر عـــن آرائه ورؤيته في كافـــة القضايا 
االقتصاديـــة أمام مجلـــس اإلدارة، إلى جانب دورها الفعال في 
توحيـــد الجهود نحـــو تحقيق اســـتراتيجيات وخطط المجلس 
للفتـــرة المقبلة، مبيًنا أن اللجان تعد الســـاحة المناســـبة إلجراء 
المناقشـــات التفصيلية لقضايا الشـــارع التجـــاري بما يصب في 

خدمة القطاعات التجارية والصناعية واالستثمارية.
وأضـــاف أن مجلـــس اإلدارة فـــي دورتـــه الحالية ســـيعمل على 
مواصلـــة تطوير عمل اللجان بما يعزز من كفاءة أدائها لمهامها، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بدراســـة المعوقـــات التـــي تواجـــه قطـــاع 
األعمـــال الـــذي ينتمـــون إليه إلى جانـــب تعزيز مســـؤوليتها في 
تطويـــر الحركـــة االقتصاديـــة والتجاريـــة فـــي البـــالد، ومتابعة 
كل األمـــور التـــي مـــن شـــأنها تنمية بيئـــة العمل، منوًهـــا بأهمية 
دورهـــا فـــي رفـــع التوصيـــات الالزمة حـــول القطاعات العشـــرة 
إلـــى مجلـــس اإلدارة بهدف دعـــم أعماله، وزيادة التنســـيق بين 
مختلـــف أطراف العمليـــة التجارية بما يضمـــن تحقيق الخطط 
واألهـــداف المعتمدة من قبل المجلس لخدمة بيئة األعمال في 

مملكة البحرين. 

وقـــال نجيبـــي: إن مجلـــس إدارة الغرفـــة وضـــع يده علـــى أبرز 
الجوانب اإليجابية لدور اللجان الدائمة في تفعيـل أداء الغرفة 
كمـــا بحـــث عبر دراســـة معمقـــة كل ما يؤثـــر على عملهـــا وأداء 
دورهـــا لالرتقاء بها نحو مســـارات أوســـع من العمـــل والتطوير، 
مشـــدًدا أن اللجان ستواصل دورها في إحداث نقلة نوعية في 
خدمـــة قطاع األعمـــال باعتبارها إحـــدى آليات العمل الرئيســـة 
لتنفيذ سياســـات وبرامـــج عمل المجلس، وحلقـــة مهمة آلليات 
التواصـــل بيـــن الغرفـــة وأعضائها من خالل األنشـــطة والبرامج 

التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر.
وأكد “ســـنعمل من خالل لجان الغرفة علـــى عدد من المبادرات 
والخطـــوات الداعمـــة للمســـيرة التنمويـــة االقتصاديـــة أبرزهـــا 
التركيز على الجوانب التشـــريعية المتعلقـــة بالعمل االقتصادي 
إلـــى جانـــب تطويـــر العمـــل االســـتثماري وتنميتـــه عبـــر تالفـــي 
المعوقات والصعوبات التي واجهته في السابق، داعيا المجتمع 
التجاري كافة بالمشـــاركة في عمل اللجان والعمل مًعا من أجل 
حاضر ومســـتقبل االقتصاد الوطنـــي، معرًبا عن تفاؤله بالنتائج 

اإليجابية التي تحققها البحرين على المستوى االقتصادي.
وأشار نجيبي إلى أن مسميات اللجان في الدورة “30” ستكون 
علـــى النحـــو اآلتـــي: لجنة األســـواق التجاريـــة، ولجنـــة التعليم 
والتدريـــب، ولجنـــة التكنولوجيـــا واالقتصـــاد الرقمـــي، ولجنـــة 

القطـــاع الصحـــي، ولجنـــة الصناعة والطاقـــة، ولجنـــة الضيافة 
والســـياحة، لجنـــة العقـــار واإلنشـــاء، ولجنـــة القطـــاع الغذائـــي، 
ولجنـــة الماليـــة والتأميـــن والضرائب، ولجنة النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية، وأن اختصاصاتها ستشـــمل دراســـة مشاكل قطاع 
األعمال الذي ينتسبون إليه، سواء أكان قطاًعا أم فئة محددة، 
ودراســـة جميـــع الموضوعـــات المتعلقـــة بالقطـــاع أو الفئة التي 

تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
وأضاف أن االختصاصات ستشـــمل أيًضا دراســـة الموضوعات 
التـــي يكلفهـــا بها مجلـــس اإلدارة أو المكتب التنفيـــذي، بجانب 
التنســـيق بيـــن القطـــاع أو الفئـــة الـــذي تمثلها اللجنـــة والجهات 
الرســـمية ذات االختصـــاص، ودراســـة التشـــريعات ذات الصلـــة 
بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها، 
ودراســـة واقتـــراح ســـبل تطويـــر أداء المنشـــآت التـــي یضمهـــا 
القطاع أو الفئة واالرتقاء بمســـتواها، مع دراســـة آثار األحداث 
والمتغيـــرات علـــى أداء منشـــآت القطـــاع أو الفئـــة وتحديـــد ما 

ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها.
وبين نجيبي أنه على الراغبين في الترشح للجان الغرفة القيام 
بعمليـــة التســـجيل من خالل ملء اســـتمارة تقديم الطلب على 
https://www.bahrainchamber. :الرابـــط اإللكتروني اآلتـــي
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أعلنت بورصـــة البحرين أنه اعتبارا من 
اليوم اإلثنيـــن الموافق 16 مايو 2022، 
وبناء علـــى الدعوة التي أعلنها مصرف 
البحريـــن المركزي، يمكن للمســـتثمرين 
البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب 
األولـــي  الســـوق  خـــالل  مـــن  مباشـــرة 
بالبورصـــة فـــي إصدار ســـندات التنمية 
الحكوميـــة رقـــم )29( بحجـــم يبلغ 150 
مليـــون دينـــار بحرينـــي الـــذي أصـــدره 
بالنيابـــة  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
عـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وذلـــك 
بإعطاء أوامرهم للوســـطاء المســـجلين 
فـــي بورصـــة البحرين، ومن ثـــم تداوله 
في الســـوق الثانوي من خـــالل بورصة 
مـــن  والـــذي  إدراجـــه  فـــور  البحريـــن 
المتوقع أن يتم بتاريخ 2 يونيو 2022.

االكتتـــاب  فتـــرة  البورصـــة  وحـــددت 
فـــي هـــذا الطـــرح من خـــالل الوســـطاء 
المســـجلين فـــي البورصـــة ابتـــداء مـــن 
يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 16 مايـــو 2022 
مـــن الســـاعة 9:30 صباحـــا حتـــى يـــوم 
غـــد الثالثـــاء الموافق 17 مايـــو 2022، 
علمـــا أنـــه ســـيتم فتـــح بـــاب االكتتـــاب 
يـــوم اإلثنين مـــن الســـاعة 9:30 صباًحا 
حتـــى 1:00 ظهـــرا وفـــي يـــوم الثالثاء 
من الســـاعة 9:30 صباًحا حتى الساعة 
10:15 صباحـــا، علًمـــا أن الحـــد األدنـــى 
للمكتتـــب.  ســـند   500 هـــو  لالكتتـــاب 
وســـيتم تخصيـــص 10,000 ســـند لكل 
مكتتـــب وتخصيص الطلبـــات المتبقية 

بآلية النسبة والتناسب.
ويبلـــغ حجم اإلصدار 150 مليون دينار 

بحرينـــي بقيمـــة اســـمية قدرهـــا دينـــار 
بحرينـــي واحـــد للســـند، في حيـــن تبلغ 
مـــدة اإلصـــدار 5 ســـنوات اعتبـــاًرا مـــن 
19 مايـــو 2022 حتـــى 19 مايـــو 2027 
العائـــد  ويبلـــغ  االســـتحقاق(.  )تاريـــخ 
الثابت 5.50 % سنوًيا، يتم خاللها دفع 
فوائد اإلصدار كل 6 أشهر تستحق في 
19 مايو و19 نوفمبر من كل عام خالل 

مدة اإلصدار.
الحكوميـــة  التنميـــة  ســـندات  تمثـــل 
أداة ماليـــة يصدرهـــا مصـــرف البحرين 
المركـــزي بالنيابـــة عـــن حكومـــة مملكة 

البحرين.
وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار 
ضماًنـــا  الحكوميـــة  التنميـــة  ســـندات 

مباشًرا.

فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة بـ“الغرفة” اليوم ولمدة 14 يوًما

بدء االكتتاب في اإلصدار “29” لسندات التنمية الحكومية ببورصة البحرين

تعزيًزا لالستدامة والتنافسية ودور “الخاص” في دعم االقتصاد الوطني

بحجم يبلغ 150 مليون دينار وفائدة نسبتها 5.50 %
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“أيوفي” و“مجلس الخدمات اإلسالمية” 
يتعاونان إليجاد معيار مشترك للحوكمة الشرعية

نجيبي: عازمون على مواصلة وتيرة 
االنتقال بلجان “الغرفة” لمرحلة جديدة

اللجان ستواصل دورها في إحداث نقلة 
نوعية في خدمة قطاع األعمال



عقد مجلس التنمية االقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول مسؤولية أعضاء 
مجلــس اإلدارة والمديريــن فــي الشــركات التجاريــة فــي القانــون المقــارن، وذلــك في إطــار العمل علــى مواكبة قوانيــن مملكة البحريــن للتوجهات 

العالمية الحديثة في هذا الشأن، وبما يعزز من جاذبية النظام القانوني في الجوانب االقتصادية. 

وتنـــاول القاضـــي بالمحكمـــة الكبـــرى المدنية 
ريـــاض ســـيادي، في بداية الورشـــة األســـاس 
القانونـــي لواجبـــات مـــدراء الشـــركات والـــذي 
حـــال  فـــي  مســـاءلتهم  يمكـــن  أساســـه  علـــى 
تحقـــق عناصـــر المســـؤولية التـــي تقـــوم على 
أركان ثالثـــة هـــي: الخطـــأ والضـــرر والعالقـــة 
السببية بين الخطأ والضرر، مضيًفا أن النظام 
القانونـــي البحرينـــي يعتـــرف بعدة أنـــواع من 
المشاريع التجارية، بعضها يكتسب الشخصية 
وبعضهـــا  التجاريـــة  كالشـــركات  االعتباريـــة 
يفتقـــر للشـــخصية القانونية مثل المؤسســـات 

التجارية.
واستعرض ســـيادي قانون الشركات التجارية 
الـــذي تنـــاول األحـــوال التي يكـــون فيها مدير 
أو عضـــو مجلـــس اإلدارة مســـؤوال علـــى وجه 
التضامـــن فـــي جميـــع أموالـــه عـــن التزامـــات 
الشركة وذلك منعا الستغـالل الشركة ألغراض 

الغش أو ألغـراض غير مشروعة.
القانونـــي  الخبيـــر  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
Nobert Kan� كانبيـــك نوبيـــرت   األميركـــي 
مديـــري  لمســـؤولية  القانونـــي  اإلطـــار   pke
ومجالـــس اإلدارة فـــي القانـــون األميركـــي، إذ 
يحكم المســـؤولية قانون الشـــركات التجارية 
والقوانيـــن الفيدراليـــة بشـــأن األوراق الماليـــة 
وقواعـــد البورصـــة، مضيًفا أن فلســـفة تحديد 
المســـائل  مـــن  العديـــد  تحكمهـــا  المســـؤولية 
بيئـــة  تأســـيس  ضـــرورة  وهـــي  واالعتبـــارات 
صديقة لألعمال التجارية وتشجيع المخاطرة 
من خـــالل احترام قـــرارات المديريـــن المبنية 
على أســـاس تجاري وأن لهم الحق في ترتيب 
شـــؤونهم التجاريـــة علـــى النحو الـــذي يحقق 
مصالحهـــم، وحماية المســـتثمرين والمديرين 

والدائنين.
وتنـــاول كانبيـــك واجـــب العنايـــة حيث يجب 
على مديري الشركات وأعضاء المجالس بذل 

الرعاية في ممارســـة أعمالهم واتخاذ قرارات 
مســـتنيرة والتصـــرف بعنايـــة مثـــل الشـــخص 
الحكيم في الظروف المماثلة واالعتماد بشكل 
معقـــول علـــى المعلومات واالستشـــارات التي 

تقدمها اإلدارة والمستشارين الخارجيين. 
المحاميتـــان  اســـتعرضت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الفرنســـيتان إزيبيـــل ديدييـــر ومريـــام مايلـــي 
 Myriam MAILLY و   Isabelle DIDIER
مديـــري  مســـاءلة  فـــي  الفرنســـية  التجربـــة 
قانـــون  بموجـــب  اإلدارة  مجالـــس  وأعضـــاء 
الشركات التجارية والقانون الجنائي وقوانين 
الضرائب. وأضافتا أن النظام الفرنسي يعرف 
مبـــدأ مديري الظل الذين يتولـــون فعلًيا إدارة 
الشـــركة واتخـــاذ قراراتهـــا ولكـــن يعملون في 
تفويـــض  دون  مـــن  أي  العلـــن  وليـــس  الظـــل 
صريـــح لهم بـــاإلدارة، وأن المحاكم الفرنســـية 
تقرر مســـؤوليتهم عن أعمال الشـــركة. كما أن 
القانون الفرنســـي أجاز للمســـاهمين والدائنين 
والعامليـــن فـــي الشـــركة والمنافســـين لها في 
تحريك مســـؤولية المديرين عـــن الضرر الذي 

لحقهم. 
تحريـــك  للدائنيـــن  يجـــوز  ال  بأنـــه  وأكدتـــا 
المســـؤولية الشـــخصية ضد مدير الشـــركة إال 
إذا كان الخطـــأ يمكن فصله عن وظيفة المدير 
فـــي الشـــركة بحيـــث ال يتوافق مع الممارســـة 

العادية لوظائف الشركة.
 Samira موســـيافا  ســـميرة  واســـتعرضت 

Musayeva المستشـــارة القانونيـــة بلجنـــة 
األمـــم المتحـــدة للقانـــون التجـــاري الدولي 
مســـؤولية المديريـــن والتزاماتهم في فترة 
اقتراب الشـــركة مـــن اإلفـــالس، وذكرت أن 
الهدف من تحديد مسؤولية مديري الشركة 
عندمـــا تكـــون الشـــركة تعانـــي مـــن إعســـار 
المشـــروعة  المصالـــح  وشـــيك هـــو حمايـــة 
للدائنيـــن وأصحـــاب المصالـــح المشـــروعة، 
لذلك يجب على المديرين أن يبذلوا العناية 
يتخـــذوا  وأن  اإلعســـار  لتفـــادي  الواجبـــة 
الخطوات المعقولة للحـــد بقدر اإلمكان من 

حجم اإلعسار عندما يكون حتمًيا. 
فـــي  المتحـــدة  المملكـــة  وبخصـــوص تجربـــة 
مســـؤولية المديرين وأعضاء مجالس اإلدارة، 
فـــي مؤسســـة  المســـاعد األول  فقـــد تحـــدث 
قانـــون  عـــن  بيكســـتر  حســـين  فريشـــفيلد 
الشـــركات البريطاني الصادر فـــي 2006، الذي 
نظـــم صراحة واجبـــات المديرين، مشـــيًرا إلى 
أن القانـــون تنـــاول بالتنظيم واجب العمل في 
إطار الصالحيات والسلطة الممنوحة، وتعزيز 
القـــرارات  نجـــاح الشـــركة، وممارســـة اتخـــاذ 
باســـتقالل، وتجنب تعـــارض المصالح، وعدم 
قبـــول أي مميـــزات من طرف ثالث، والكشـــف 
عـــن المصالح في أي تعامـــالت أو ترتيبات مع 

الشركة. 
وفـــي ختـــام الورشـــة، اســـتعرض المستشـــار 
القانونـــي األول بمجلس التنميـــة االقتصادية 
الشـــؤون  أول قســـم  العلـــوي ومديـــر  جميـــل 
العنيســـي  أمينـــة  المؤسســـية  القانونيـــة 
مقترحـــات لتعديل قانون الشـــركات التجارية 
الممارســـات  أفضـــل  ضـــوء  فـــي  البحرينـــي 
المعمـــول بهـــا فـــي الـــدول المتقدمـــة، وكانـــت 
تلـــك المقترحات محاًل لمناقشـــة من الحضور 
والمستشـــارين  القضـــاة  مـــن  والمشـــاركين 

القانونيين واألكاديميين والمحامين.
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الفعالية بتنظيم من 
“التنمية االقتصادية” 

و“التجارة” و“المصرف 
المركزي”

كشــف تقريــر حديــث أنــه مــن المرجــح إعــادة تنشــيط العمل على مشــروع خطط ســكك حديــد دول مجلس التعــاون الخليجــي الذي طال 
انتظــاره، وهــي خطــوة يمكــن أن تحــول التجــارة والربــط عبــر الخليــج. وقالــت مجموعــة أكســفورد لألعمــال فــي تقريــر صادر مؤخــرا، إن 
المشــروع حصل على دفعة كبيرة في ديســمبر من العام الماضي عندما وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي الســت على إنشــاء هيئة 

السكك الحديدية في دول المجلس، مع توقعات إشرافه على تنسيق المشروع.

ويمثل القرار تطوًرا مهًما محتماًل للبنية 
التحتية للسكك الحديدية في الخليج، 
فبعـــد مناقشـــة اســـتمرت عقـــوًدا تمـــت 
الموافقة على المشـــروع من قبل جميع 
الدول األعضاء الســـتة في العام 2009، 
إال أن الضغـــوط الماليـــة أدت إلى تأخير 
الخطط، وارتبط ذلك بانخفاض أســـعار 
النفـــط في العام 2014، ومؤخًرا جائحة 

كوفيد 19.
ويهـــدف المشـــروع المقتـــرح إلـــى ربط 
جميـــع دول مجلس التعـــاون الخليجي 
الســـت عبـــر خـــط ســـكة حديـــد بطـــول 
2177 كيلومتـــًرا، وانطالًقـــا مـــن مدينة 
خـــط  وســـيمر  الشـــمال،  فـــي  الكويـــت 
الســـكك الحديدية عبر مدينتي الجبيل 
والدمـــام الســـاحليتين فـــي الســـعودية، 
قبـــل أن يتجه عبر العاصمـــة البحرينية 

المنامة والدوحة عاصمة قطر.
وينقطـــع الخط بعد ذلك إلى الســـعودية 
قبـــل أن ينتقـــل إلـــى اإلمـــارات العربيـــة 
المـــدن  عبـــر  ســـيمر  حيـــث  المتحـــدة، 
والفجيـــرة،  ودبـــي  أبوظبـــي  الرئيســـة 
قبـــل أن يصل إلى محطتـــه النهائية في 

مسقط عاصمة عمان.
فـــي  اآلمـــال  أن  إلـــى  التقريـــر  ولفـــت 
اســـتئناف المشـــروع حصلت على دفعة 

أخـــرى في فبراير عندما ذكرت وســـائل 
اإلعـــالم القطريـــة أن بنـــاء القســـم الذي 
العربيـــة  والمملكـــة  قطـــر  بيـــن  يربـــط 
الســـعودية ســـيبدأ قريًبا، مع اســـتكمال 
التصاميـــم  مثـــل  األساســـية  األعمـــال 

الهندسية وخطة العمل بالفعل.
يأتـــي ذلك في الوقت الـــذي أفادت فيه 
وســـائل إعالم إقليمية في ديســـمبر من 
العـــام الماضـــي أن المســـؤولين يأملـــون 
في تشـــغيل خط السكة الحديد بحلول 

العام 2025.

قدر أكبر من االتصال والتجارة

وســـيؤدي تطوير السكك الحديدية إلى 
تحســـين االتصال اإلقليمي بشكل كبير 
عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه 
بيـــن المدن والموانئ الرئيســـة في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، وتحســـين 
التدفقـــات التجارية عبـــر الكتلة وجذب 
االســـتثمار. يذكر أن أرقـــام األعمال في 
الخليـــج أشـــارت إلـــى أن تقليـــل أوقات 
تعزيـــز  فـــي  يســـاعد  أن  يمكـــن  الســـفر 
قطـــاع الســـياحة والترفيـــه، وهو مجال 
يتطلـــع عدد مـــن دول الخليج إلى النمو 
بما يتماشـــى مع الجهود األوســـع لتنويع 

اقتصاداتها.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، كجزء مـــن رؤية 
زيـــادة  فـــي  الســـعودية  تأمـــل   ،2030
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مســـاهمة 
للســـياحة إلـــى أكثر مـــن 10 % وتهدف 
إلى جذب 100 مليون زائر بحلول نهاية 
العقد، ارتفاًعا من نحو 20.3 مليون في 

العام 2019.
عـــالوة علـــى ذلك، فـــإن بناء خط ســـكة 
مجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى  حديـــد 
التعاون الخليجي يبشر بالخير للتعاون 
اإلقليمي، وســـوف يدعـــم خطًطا لمزيد 
من المواءمة االقتصادية داخل الكتلة.

مجلـــس  دول  ســـعت  الواقـــع،  وفـــي 
التعـــاون الخليجـــي إلى تســـريع إنشـــاء 
اتحاد جمركي مشترك وسوق مشتركة، 
قبـــل الهدف النهائـــي المتمثل في إقامة 

الوحدة االقتصادية داخل المنطقة.
وكشفت مجموعة أكسفورد لألعمال أنه 
علـــى الرغم من امتالك الســـعودية ألكبر 
شـــبكة في المنطقـــة، والتي تضم 5000 
كيلومتـــر مـــن الســـكك الحديديـــة، فقد 
واصلت تحديث بنيتها التحتية للسكك 
افتتـــاح  تـــم  مـــارس  ففـــي  الحديديـــة، 
واألخيـــرة  الخامســـة  الـــركاب  محطـــة 
على شـــبكة القطارات الشمالية، محطة 
القريـــات بالقـــرب من الحـــدود األردنية، 

للجمهـــور، بمـــا يســـمح للـــركاب بالســـفر 
علـــى امتداد 1215 كيلومتًرا من شـــمال 
البالد إلى العاصمة الرياض في نحو 12 

ساعة.
وفي أماكن أخرى، اســـتثمرت اإلمارات 
أيًضا بكثافة في البنية التحتية للسكك 
الحديديـــة، فباإلضافـــة إلـــى التطورات 
الخاصة باإلمارة مثل مترو دبي وأنظمة 
تـــرام دبي -التي تـــم إطالقها في 2013 
و2014، على التوالي- كانت هناك أيًضا 
مشاريع على مســـتوى اإلمارات العربية 

المتحدة في السنوات األخيرة.

كمـــا عملـــت قطـــر أيًضـــا علـــى تحســـين 
شـــبكات النقل العـــام، ففي عـــام 2019، 
أطلقت الدولة مترو الدوحة، وهو نظام 
عبـــور ســـريع مكون مـــن 3 خطوط و37 

محطة يربط العاصمة بضواحيها.
وفـــي أماكن أخـــرى من المنطقـــة، هناك 
أمـــل فـــي أن تنشـــيط خط ســـكة حديد 
دول مجلس التعاون الخليجي ســـيعيد 
الحديديـــة  الســـكك  خطـــط  إشـــعال 

المحلية األخرى الخاملة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لطالمـــا خططت 
شـــبكة  لبنـــاء  عمـــان  ســـلطنة  حكومـــة 

سكك حديدية وطنية خاصة بها، وهي 
عبارة عن وصلـــة مقترحة بطول 2100 
اإلمـــارات  حـــدود  عنـــد  تبـــدأ  كيلومتـــر 
وتعبر صحار ومســـقط في الشمال، قبل 
االرتبـــاط بمـــدن الموانئ الرئيســـية في 

الدقم، وصاللة على الساحل الشرقي.
تطويـــر  عمليـــات  واجهـــت  وبالمثـــل، 
فـــي  تأخيـــرات  الحديديـــة  الســـكك 
الكويـــت، التـــي أعلنت عـــن خططها في 
عـــام 2009 إلنشـــاء شـــبكة بطـــول 160 
كيلومتًرا سيتم ربطها بخط سكة حديد 
دول مجلس التعاون الخليجي األوسع.

السكك الحديدية الخليجية تعزز التدفقات التجارية عبر الكتلة وتجذب االستثمار
تقلل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة بدول مجلس التعاون
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مناقشة تعديل قانون الشركات التجارية البحريني ألفضل الممارسات الدولية

جانب من الحضور في ورشة العمل

15 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.275

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.455

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.537

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.95

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.093

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.498

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.316

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.633
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التغييرالسعر + 1.2750.050 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.4980.001 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.60+0.455 دينار
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.08+1.275 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.61+0.316 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

تــم اإلعــان عــن فــوز البنــك األهلــي المتحــد بجائــزة “التميــز في مجــال التحــول الرقمي 
لخدمــات الشــركات خــال الجائحة”، وذلك خــال حفل جوائز تجربــة العماء الرقمية 
Digital CX 2022( 2022(، الــذي تنظمــه مجلــة “ذا ديجيتال بانكر” المرموقة في عالم 

المال واألعمال.

ويتميـــز Digital CX 2022 بكونه 
برنامـــج الجوائز الوحيد من نوعه 
فـــي قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة 
الـــذي يقـــدم تقييًمـــا شـــامًل للتميز 
في مجـــال التجربـــة الرقميـــة التي 
وشـــهد  للعمـــلء.  البنـــوك  تقدمهـــا 
البرنامج هذا العام تقديم 600 
مشـــاركة من قبل 127 
مؤسســـة مصرفية 
ما  العالـــم،  حـــول 
يجعله أحد أكثر 
برامـــج الجوائز 

تنافسية على اإلطلق في القطاع المصرفي.
وأحرز البنـــك هذا اللقب بعد اجتيازه عملية 
بالبرنامـــج، واســـتيفائه  الخاصـــة  التحكيـــم 

كافة معايير االستحقاق الخاصة بالجائزة.
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
– الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات، عثمـــان 
واالعتـــزاز  الفخـــر  دواعـــي  “مـــن  حجـــازي 
اللقـــب مـــن مجلـــة عالميـــة  أن نحـــرز هـــذا 
متخصصة بمستوى ذا ديجيتال بانكر. يأتي 
هـــذا اإلنجـــاز تتويًجـــا لجهـــود فريـــق العمل 
لدينـــا فـــي كامـــل المجموعة، والذين ســـعوا 
بجـــد لتحقيـــق عمليـــة التحـــول الرقمي في 

كافـــة فروع البنك. وقد ترافق ذلك مع تبني 
البنـــك لواجهة رقميـــة متكاملة تتيح العديد 
لتعزيـــز مســـتوى خدماتنـــا  مـــن اإلمكانـــات 
الموجهـــة للعمـــلء في قطاع الشـــركات. كما 
عكفنا في البنك على تعزيز مســـيرة التحول 
في عدة مجاالت، تشـــمل الخدمات الرقمية 
والثـــروة البشـــرية وتحليل البيانـــات. يتميز 
فريـــق العمـــل لدينـــا بكفاءة وموهبـــة عالية، 
وقـــد عملوا بجد من أجل هـــذا اإلنجاز، وهو 
مـــا يجعلنـــا اليـــوم فخوريـــن برؤيتهـــم وهم 
يحصلون على مثـــل هذا التقدير عبر منصة 

.”Digital CX 2022 دولية بارزة مثل
وأضـــاف “تركيزنـــا على التحـــول الرقمي لم 
يأت نتيجًة للظروف التي فرضتها الجائحة، 
بل تم وضع هذه الخطط قبلها بســـنوات، ما 
جعلنا على أهبة االســـتعداد للتعامل مع تلك 

المتغيرات الطارئة”.

يذكـــر أن هـــذه الجائـــزة تضاف إلى الســـجل 
الحافـــل للبنـــك مـــن الجوائز واأللقـــاب التي 
أحرزهـــا من عدد من المجـــلت المتخصصة 
فـــي مجـــال المـــال واألعمـــال في الســـنوات 
األخيـــرة، والتـــي كانـــت مـــن بينهـــا جائـــزة 
أفضـــل بنك في البحريـــن 2022 من غلوبال 
فاينانـــس، جائـــزة بنـــك العـــام 2021 مـــن ذا 
البحريـــن  فـــي  بنـــك  بانكـــر، جائـــزة أفضـــل 
2021 مـــن يوروموني، جائـــزة البنك الرقمي 
األكثـــر ابتـــكاًرا، جائـــزة البنـــك األفضـــل في 
خدمات تمويل التجارة، جائزة أفضل موقع 
وجائـــزة  للشـــركات،  المصرفيـــة  للخدمـــات 
للشـــركات  المصرفيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
الصغيـــرة والمتوســـطة 2021 مـــن غلوبـــال 
فاينانـــس، إضافة إلى جائزة أفضل بنك في 
خدمات تمويـــل التجـــارة 2022 من غلوبال 

فاينانس.

“األهلي المتحد” ينال جائزة “التميز بالتحول الرقمي لخدمات الشركات خالل الجائحة”
من مجلة “ذا ديجيتال بانكر”

األزمة األوكرانية تكلف اقتصاد 
مصر نحو 7 مليارات دوالر

“مزادات” تعرض 49 عقاًرا وأراضي بنحو 43 مليون دينار
9 ماليين دينار لجزيرة خاصة بالواجهة البحرية

)مــزاد(  لــلــمــزادات  العربية  شركة  عرضت 
يوم أمس 49 عقاًرا تشمل أراضي ومباني 
سكنية وتجارية ومنازل سكنية ومنشآت 
إجمالية  بقيمة  خاصة  وجزيرة  تعليمية 
مليوًنا   42( دينار  مليون  تجاوزت 42.67 
و665 ألًفا و455 ديناًرا( في مزاد البحرين 
مفتوحة  علنية  مـــزادات  وهــي  للعقارات 
أمام مواطني دول مجلس التعاون، على 
أن يتم إغلق المزاد بعد 15 يوًما أي في 

تاريخ 31 مايو الجاري.
وكانت أبرز العقارات المعروضة في المزاد 
بالواجهة  تقع  خاصة  لجزيرة  هي  العلني 
البحرية بسعر 8 مليين و999 ألًفا و500 
واستثماري  سكنية  جــزيــرة  وهــي  ديــنــار، 
والمشاريع ذات الطبيعة والخاصة، وتبلغ 

مساحتها 9,554 متر مربع.

في  للبيع  المعروضة  المشاريع  وتضمنت 
وتــجــاريــة  سكنية  مــبــانــي  العلني  ــمــزاد  ال
وأبراجا ومنشآت بنحو 22.4 مليون دينار، 
وبناية   220 )بناية  سكنيان  برجان  منها: 
مليون   5.799 بسعر  الجفير  فــي   )218
دينار تقريًبا على مساحة 2,038 متر مربع، 
الدبلوماسية  المنطقة  فــي  مكتبي  بــرج 
على  تقريًبا  ديــنــار  مليون   4.799 بسعر 

بـــرج سكني  مــربــع،  مــتــر   1,184 مــســاحــة 
بالجفير بسعر 4.799 مليون دينار تقريًبا 
منشآت  مــربــع،  متر   1,377 مساحة  على 
كلية  )مبنى  متنوعة  وتــجــاريــة  تعليمية 
البحرين الجامعية( في سار بنحو 2.799 
متر   8,566 مساحة  على  ديــنــار  مليون 
المعروضة  المشاريع  تضمنت  كما  مربع. 
دينار  مليون   7.26 بنحو  فضاء  أراٍض   9

بالواجهة  أرض  متنوعة هي:  مناطق  في 
وثانية  دينار،  مليون   2.4 بقرابة  البحرية 
وثالثة  دينار،  مليون   2.1 بنحو  ســار  في 
ألف دينار، ورابعة  بنحو 870.9  في سند 
بالمنطقة الدبلوماسية بـ 859.5 ألف دينار، 
وخامسة في النويدرات بنحو 315.3 ألف 
 269.5 بـ  السويفية  في  وســادســة  ديــنــار، 
ألـــف ديـــنـــار، وســابــعــة فــي ديـــار المحرق 
بنحو 210.8 ألف دينار، وثامنة في عالي 
بالمحرق  واألخــيــرة  دينار،  ألــف   189.5 بـ 
تضمنت  ــذلـــك  وكـ ديـــنـــار.  ــــف  أل  64.5 ـــ  بـ
مــنــزل وبيت   22 الــمــعــروضــة  الــمــشــاريــع 
سكني وشقة وفيل بنحو 4 مليين دينار، 
الشرقي،  الرفاع  أمــواج،  النويدرات،  في 
البسيتين،  توبلي،  الحصم،  أم  العدلية، 
سند، العكر الغربي، المحرق، مدينة حمد، 
بوقوة،  الحد،  جدعلي،  البحير،  القفول، 

باربار، حالة أبوماهر والقضيبية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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االثنين
16 مايو 2022 - 15 شوال 1443  

عثمان حجازي

قّدر رئيـــس الوزراء المصـــري مصطفى 
األزمـــة  كلفـــة  األحـــد،  أمـــس  مدبولـــي، 
األوكرانيـــة علـــى اقتصـــاد بـــلده بقيمة 

130 مليار جنيه )7.1 مليارات دوالر(.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك،  جـــاء 
الـــذي ترأســـه مدبولـــي، أمـــس، لإلعلن 
عـــن خطـــة الدولـــة للتعامـــل مـــع األزمة 

االقتصادية العالمية.
وذكـــر أن األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة 
هـــي أزمـــة فـــوق األزمـــة، وأثـــرت علـــى 
إذ  مصـــر،  ومنهـــا  االقتصـــادات،  كافـــة 
بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، 
بينمـــا بلغـــت الكلفة غير المباشـــرة 330 
مليـــار جنيه )18.13 مليـــار دوالر(. وزاد 
“نحن لســـنا بمعزل عـــن العالم، التكاليف 
الباهظـــة حاضـــرة.. لكـــن لـــوال برنامـــج 
اإلصلح االقتصـــادي ومعدالت التنمية 
غير المســـبوقة، لم تكن مصر لتســـتطيع 
أن تتحمـــل األزمـــات منذ بدايـــة كورونا 

حتى اليوم”.
وقـــال إن عديدا من الـــدول حول العالم 

بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة... 
“فيمـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي خفـــض 
توقعاته لنســـب نمو 143 دولة.. أتحدى 
أي خبيـــر عالمـــي يظهـــر ويقـــول كيـــف 
ســـيكون عليه االقتصـــاد العالمي خلل 

عام”.
ويواجـــه االقتصـــاد المصـــري تحديـــات 
متصاعدة، ناجمة عن األزمة األوكرانية، 
وتبعاتها على أســـعار الســـلع األساســـية، 

أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.

رئيس الوزراء المصري

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

تجارية

“االستئناف” تلزم شركة مقاوالت وشريكين بدفع 20 ألف دينار تعويًضا عن تأجير معدات
ألزمت محكمة االســتئناف العليا، الدائرة الرابعة – التجارية بتاريخ 
18 أبريــل 2022 فــي الدعــوى )رقــم 9/00670/2022/03( المرفوعة 
مــن إحــدى الشــركات المختصــة في تأجير معــدات البنــاء )الرافعات 
الثقيلة(، المدعية على شــركة مقاوالت وهي إحدى الشــركات التي تم 

التعاقد معها من الباطن لتنفيذ إحدى المشاريع الكبيرة.
وقال محامي المدعية، حســن العجــوز، إن تفاصيل القضية 
تعــود إلــى أن المدعــى عليهــا اســتلموا معــدات إلنهــاء 
مشــاريعهم وأكملــوا مــدة اإليجــار وبالتالــي ترتــب 
عليــه مبلــغ يقــدر بـ 20 ألــف دينار، امتنعت شــركة 
المقــاوالت عــن ســدادها، ممــا اضطــر المدعيــة 
لرفــع الدعــوى أمــام محكمــة درجــة أولى على 
شركة المقاوالت وعلى الشركاء الموجودين 

في الشركة بصفتهم. 
 وحكمــت المحكمة في أول درجة بإلزام 
عليــه(،  )المدعــى  المقــاوالت  شــركة 
بســداد مبلغ مبلغ 20153,620 دينار 
مــع الفائدة القانونية بواقع 10 % 
من تاريخ االســتحقاق الحاصل 
فــي 31 ديســمبر 2017م حتى 

السداد التام وإلزامهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ورفضت المحكمة في نفس الحكم تصدير الحكم على الشــريكين باعتبار 
أن شــركة المقــاوالت )المدعــى عليه( شــركة ذات مســؤولية محــدودة ولها 

ذمتها المالية المستقلة عن الشركاء اآلخرين.
وقدم المحامي حسن العجوز استئناًفا على هذا الحكم، على جزئية رفض 

المحكمة درجة أولى تصدير الحكم على الشريكين. 
وقــد ارتــأت محكمــة االســتئناف أنــه بشــأن موضــوع االســتئناف رقم 777 
لســنة 2022 فإنــه مــن المقرر قانونا بنص المــادة 223 من قانون المرافعات 
أن االســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التي كانت عليها قبــل صدور الحكم 
المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقط. وحيث إنه عن طلب إلزام 
المســتأنف ضدهمــا بالتضامــن مــع الشــركة المحكــوم ضدهــا بمــا قضــت به 
محكمــة أول درجــة فإنــه مــن المقرر بقضاء التمييز أن مفــاد نص الفقرتين 
5، 7 مــن المــادة 18 مكــررا مــن القانــون رقم 50 لســنة 2014 بتعديل بعض 
أحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 
2001 أن المشــرع رغبــة منــه في حمايــة الغير في تعاملتهــم التجارية مع 
الشركات، أعطى للغير الحق في الرجوع على الشريك، أو مالك رأس المال 
أو مدير الشركة أو عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة أو الشركة 
ذات المســؤولية المحــدودة، ويكــون مســؤوال فــي جميــع أموالــه الخاصــة 
عــن أي أضــرار تلحــق بالغير في حاالت معينة حددها المشــرع على ســبيل 

الحصِر؛ ومنها إذا تســبب في ترتيب التزامات على الشــركة رغم علمه أنها 
غيــر قــادرة علــى أداء تلك االلتزامــات، وكان ذلك بســبب إهماله أو خطائه 
الجســيم وكــذا مخالفــة أحــكام القانون أو عقد تأســيس الشــركة أو نظامها 

األساسي.

وبشأن )الطعن رقم 1652 لسنة 2019، “لما كان ذلك وكان البين من  «
السجل التجاري للشركة المحكوم ضدها أنها ذات مسؤولية محدودة 

وأن المستأنف ضدهما شركاء بتلك بالشركة وقد رتَب التزامات على 
الشركة بإبرامهما اتفاقيات مع المستأنفة بتأجير سيارات منها وعدم 

تيقنهما من قدرتهما على السداد حيث ثبت أنهما تخلفا عن سداد 
قيمة عدد 11 فاتورة مما يثبت مع مسؤوليتهما في أموالهما الخاصة 

عن األضرار التي لحقت بالمستأنفة وفقا للمادة 18 مكررا من قانون 
الشركات، وإذ خالف الحكُم المستأنف هذا النظَر وقضى برفض 

إلزامهما األمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما 
قضى برفض إلزام المستأنف ضدهما والقضاء بإلزامهما بالتضامن 

مع الشركة المحكوم عليها بأن يؤدوه للمدعية، مبلغ 20153,620 دينار 
بواقع 4 % سنويًّا من تاريخ االستحقاق الحاصل في31 ديسمبر 2017م 

وحتى السداد التام على نحو ما سيرد بالمنطوق.

المحرر االقتصادي

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ملزمة بأي أضرار تلحق بالغير

حسن العجوز

أمل الحامد


