
الحـــواج  إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
أهميـــة مواصلـــة الدفـــع بعجلـــة التنميـــة 
المســـتدامة فـــي مملكـــة البحريـــن علـــى 
جميـــع األصعـــدة من خـــال العمـــل على 
بمـــا  التحتيـــة  البنيـــة  مقومـــات  تعزيـــز 
يواكب المســـتجدات التنمويـــة، ويحقق 
الشـــاملة.  التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف 
وفـــي هـــذه الســـياق، قال وزير األشـــغال 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  إن 
قـــام بترســـية 18 مناقصـــة خـــال الربـــع 
الثانـــي من العـــام الحالـــي 2022، بتكلفة 
إجماليـــة تصـــل إلـــى 8,781,328 دينارا، 
الفتـــا إلـــى أن المشـــروعات توزعت على 

 3 بواقـــع  الـــوزارة  قطاعـــات  مختلـــف 
مشروعات لقطاع الطرق، و9 مشروعات 
للصـــرف الصحي، و5 مشـــروعات بقطاع 

مشـــروعات المباني والصيانة ومشـــروع 
الفنيـــة.  الخدمـــات  قطـــاع  ضمـــن  آخـــر 
وأوضح وزير األشـــغال أن المشـــروعات 
اســـتمرارا  تأتـــي  ترســـيتها  تمـــت  التـــي 
لخطـــة عمـــل الـــوزارة في تنفيـــذ برنامج 
الحكومة لتطوير خدمات البنية التحتية 
فـــي مختلف محافظات المملكة، ولتلبية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  احتياجـــات 
ودعمـــا لعجلـــة التنمية، مؤكـــدا أن العمل 
التحتيـــة  بالبنيـــة  للنهـــوض  مســـتمر 
وتوفير الخدمـــات ذات المعايير العالية، 
إضافة إلى تحقيـــق التكامل مع الجهات 

الحكومية المختلفة.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

أّكد رئيس هيئة الكهرباء والماء كمال أحمد لدى اجتماع مع رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة أكـــوا بـــاور، أّن مشـــروع المرحلـــة الثانيـــة من 
مجمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء، الذي تبلغ تكلفته الكلية 1.053 
مليار دوالر، يأتي ضمن المشـــروعات التي تهدف إلى مواكبة رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

بليون دوالر كلفة المرحلة الثانية لمجمع الدور

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  غـــادرت 
بيلوســـي  نانســـي  األميركـــي 
أن  بعـــد  األربعـــاء،  أمـــس  تايـــوان، 
وأشـــادت  معهـــا  بالتضامـــن  تعهـــدت 
بديمقراطيتهـــا، تاركـــة وراءهـــا موجة 
من الغضب في الصين بســـبب زيارتها 
القصيـــرة للجزيرة التـــي تعتبرها بكين 

جزءا ال يتجزأ من أراضيها.
 ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها 
اآلسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية 

واليابان، وفقا لرويترز.

بيلوسي تغادر تايبيه 
في ختام زيارة أثارت 

غضب بكين
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تـــرأس وزيـــر الداخليـــة رئيـــس اللجنـــة 
الوزارية لتقنية المعلومات واالتصاالت 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، أمس، اجتمـــاع اللجنة، بحضور 

األعضاء من الوزراء.
وأكد الوزير أهمّية االستمرار في تعزيز 
الجهـــود الهادفـــة إلـــى تطويـــر وجـــودة 
الخدمـــات الحكومية في مجـــال تقنية 
المعلومات، في إطار المسيرة التنموية 
الشـــاملة، بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعّظم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مشـــيرا إلـــى مواصلـــة تبني 
المبـــادرات الفاعلـــة فـــي مجـــال جـــودة 
الخدمـــة الحكوميـــة وســـرعة تقديمها، 
مثمنا مســـتوى التعاون والتنســـيق بين 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
وجميع الوزرات والجهات الحكومية.

وخـــال االجتمـــاع، تـــم التصديـــق على 
وبحـــث  الســـابق،  االجتمـــاع  محضـــر 

عـــدد مـــن الموضوعات والمســـتجدات، 
لتنميـــة  الوطنـــي  البرنامـــج  بينهـــا  مـــن 
الكـــوادر في قطـــاع تقنيـــة المعلومات، 
معنـــي  مؤسســـي  كيـــان  واســـتحداث 

واستشـــراف  التقنـــي  بالتطويـــر 
المســـتقبل، باإلضافة إلى مناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعـــات والقضايـــا وأولويات 

العمل للمرحلة المقبلة.

استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل
بحث مستجدات “برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات”... وزير الداخلية:

وزير الداخلية مترئسا اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات واالتصاالت

 وزير األشغال

المنامة - وزارة الداخلية
الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمقـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
الـــوزارة أمس، ســـفير جمهورية 
مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن 

البحرين أنور حبيب هللا.
جـــرى  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
التعـــاون  عاقـــات  اســـتعراض 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  الثنائـــي 
الشـــعبية،  الصيـــن  وجمهوريـــة 
فـــي مختلـــف  وســـبل تعزيزهـــا 
للمصالـــح  خدمـــة  المجـــاالت 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الصديقين، إضافة إلى مناقشـــة 
عدد مـــن الموضوعات والقضايا 

محل االهتمام المشترك.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية خال 
مملكـــة  حـــرص  عـــن  اللقـــاء 
البحريـــن علـــى تطويـــر عاقات 
الصداقة المشتركة بين البلدين، 

وتمنياتها أن يعم السام واألمن 
األراضي الصينيـــة ودول القارة 
اآلســـيوية لما فيـــه خير وصالح 
شـــعوبها، مؤكـــدا موقـــف مملكة 
البحريـــن الثابـــت تجاه سياســـة 

الصين الواحدة.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الصينـــي عـــن الشـــكر والتقديـــر 
لمواقف مملكة البحرين الداعمة 
الشـــعبية،  الصيـــن  لجمهوريـــة 
واهتمام المملكة بتنمية وتطوير 
المشـــترك  التعـــاون  عاقـــات 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتويات 
أشمل خدمة للمصالح المتبادلة 

للبلدين الصديقين.
قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
الشـــؤون اإلفروآســـيوية بوزارة 
فاطمـــة  الســـفير  الخارجيـــة 

الظاعن.

الزياني: مبدأ البحرين ثابت 
بمساندة “الصين الواحدة”

المنامة - وزارة الخارجية
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الخارجية الروسية: عصر التعاون مع الغرب انتهى
عواصم ـ وكاالت

أعلـــن مديـــر دائـــرة التخطيـــط الخارجي 
ألكســـي  الروســـية  الخارجيـــة  بـــوزارة 
دروبينيـــن أن عصـــر التعـــاون مـــع الغرب 
انتهى، وحان الوقـــت للفهم أنه لن تكون 
هناك عودة إلى الوضع ما قبل 24 فبراير 

الماضي.
جـــاء ذلك في مقال لـــه على موقع مجلة 
“الشـــؤون الدوليـــة”، المختصـــة بشـــؤون 
عنـــوان  وحمـــل  الخارجيـــة،  السياســـة 
المســـتقبل:  وهيئـــة  التاريـــخ  “دروس 

الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  تأمـــات 
الروســـية”، حيـــث أشـــار دروبينيـــن إلـــى 
أن جوهـــر الشـــروع فـــي العمليـــة األكثـــر 
مصيريـــة: تشـــكيل نظـــام عالمـــي متعدد 
األقطـــاب، يتعلـــق بـ “االنتقـــال من النزعة 
العالميـــة  الليبراليـــة  األنانيـــة األميركيـــة 
إلـــى عالـــم متعـــدد األقطـــاب حقـــا، قائـــم 
للشـــعوب  الحقيقيـــة  الســـيادة  علـــى 
الرئيـــس  لتعبيـــر  وفقـــا  والحضـــارات”، 

زيلينسكي: القتال في أجزاء من دونباس يشبه الجحيمالروسي فاديمير بوتين. )16(

عقـــدت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي اجتماع عمل موســـع مع ممثلي 
شـــركات التطوير العقاري بالمملكة، بحضور وكيل وزارة اإلســـكان الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــود آل خليفة، والمدير العام لبنك اإلســـكان خالد عبدهللا؛ لمناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعات المشـــتركة، ضمـــن برنامج عمل يهدف إلى توفير مشـــروعات 
إســـكانية تناســـب المســـتفيدين مـــن التمويـــات اإلســـكانية الجديـــدة، بحضور 

ممثلين عن مؤسسة التنظيم العقاري وبنك اإلسكان.
وخال االجتماع أكدت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني أن محور الشراكة 
مع القطاع الخاص يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، الســـيما في قطاع السكن 
االجتماعـــي، وهـــو األمر الذي تجســـده التمويات اإلســـكانية الجديدة التي تم 
طرحهـــا أمس األول، والتـــي تهدف إلى توفير القدرة الشـــرائية لدى المواطنين 

لتوفير السكن المائم بصورة فورية.

توفير مشروعات تناسب مستفيدي التمويالت اإلسكانية

)18(

الحواج: 18 مناقصة لألشغال تتجاوز قيمتها 8 ماليين دينار
المنامة - وزارة األشغال
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اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  تـــرأس 
الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، أمـــس، اجتمـــاع اللجنـــة، بحضور 

األعضاء من الوزراء.
وأكـــد الوزير، أهمّية االســـتمرار في تعزيز 
وجـــودة  تطويـــر  إلـــى  الهادفـــة  الجهـــود 
الخدمـــات الحكوميـــة فـــي مجـــال تقنيـــة 
المعلومـــات، في إطـــار المســـيرة التنموية 
المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة، 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وتنفيـــذا لتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
المبـــادرات  تبنـــي  مواصلـــة  إلـــى  منوهـــا 
الخدمـــة  جـــودة  مجـــال  فـــي  الفاعلـــة 

الحكومية وسرعة تقديمها، مثمنا مستوى 
التعاون والتنســـيق بين هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة االلكترونيـــة وكافـــة الـــوزرات 

والجهات الحكومية.
علـــى  التصديـــق  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــال 
محضـــر االجتمـــاع الســـابق، وبحـــث عـــدد 
مـــن  والمســـتجدات،  الموضوعـــات  مـــن 
بينهـــا البرنامـــج الوطنـــي لتنميـــة الكوادر 
في قطاع تقنية المعلومات، واســـتحداث 
كيـــان مؤسســـي معنـــي بالتطويـــر التقني 
إلـــى  باإلضافـــة  المســـتقبل،  واستشـــراف 
مناقشـــة عدد من الموضوعـــات والقضايا 

وأولويات العمل للمرحلة القادمة.
كمـــا اطلعـــت اللجنة، على مرئيات ورشـــة 
عمـــل محـــور “األداء الحكومـــي والتحول 
الرقمـــي”، والتي عقـــدت ضمن ورش عمل 
إلـــى  التـــي وّجـــه  التطلعـــات المســـتقبلية 

عقدها صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حيث أقرت اللجنة 
الوزاريـــة لتقنية المعلومـــات واالتصاالت، 
إحالة مرئيات المشاركين في الورشة، إلى 
ورشـــة العمل الشـــاملة والختاميـــة والتي 
ســـتعقد الحقـــا. وأكـــد رئيـــس اللجنـــة، أن 
تطويـــر األداء الحكومي، عملية مســـتمرة 
وتخضـــع علـــى الـــدوام للمراجعـــة وإعادة 

التنظيم؛ لضمان مواصلة التطوير.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الداخليـــة، رئيـــس اللجنـــة الوزارية لتقنية 
شـــكره  عـــن  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
وتقديـــره ألعضاء اللجنـــة وحرصهم على 
التواصل والتنســـيق حول كل ما من شأنه 
المقدمـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات  تطويـــر 

لجميع المواطنين والمقيمين.

النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  لولـــي  المســـتمر  باالهتمـــام 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتطويـــر التعليـــم الفنـــي والمهني، 
مشـــيًرا الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء برئاســـة 

صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، علـــى نقل تبعيـــة معهد البحريـــن للتدريب 
إلـــى بوليتكنـــك البحريـــن، منوًها أن ذلـــك يأتي في 
إطـــار الحـــرص على تشـــجيع طلبـــة المـــدارس على 
االنخـــراط في التعليـــم الفني والمهنـــي، بما يتوافق 
مع متطلبات ســـوق العمل، وسعًيا نحو توفير فرص 

التعليم المهني بمستوى عاٍل من الجودة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن مبـــادرات تطويـــر التعليـــم 
الفني والمهني ستســـاهم فـــي تعزيز فرص توظيف 
الخريجيـــن فـــي ســـوق العمـــل، مـــن خـــال طـــرح 
البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات المؤسسات 

المختلفة.

التقـــى وزيـــر العمل، جميـــل حميدان، 
الباحثـــة ربـــاب الزنجـــي، فـــي مكتبـــه 
بالـــوزارة، حيـــث أهدتـــه نســـخة مـــن 
الماجســـتير،  درجـــة  لنيـــل  رســـالتها 
فـــي  الوظيفـــي  “الرضـــا  بعنـــوان 

الجامعات الحكومية والخاصة”.
حـــول  مقارنـــة  الرســـالة  وتتنـــاول 
مســـتويات الرضـــا الوظيفي بالنســـبة 
للموظفيـــن في الجامعـــات الحكومية 
تحفـــز  التـــي  واألســـباب  والخاصـــة، 

علـــى  االســـتقرار الوظيفي، فضاً عن 
التوصيـــات التـــي ستســـهم  فـــي رفع 
المســـتوى الوظيفي لدى العاملين في 

قطاع التعليم العالي.
وقد أشاد حميدان بالجهد الذي قامت 
بـــه الباحثـــة لتوثيـــق هـــذه الدراســـة 
العلمية، منوها بأهمية موضوع الرضا 
الوظيفـــي لدى العامليـــن في مختلف 
المنشـــآت لمـــا لـــه مـــن تأثيـــر إيجابـــي 
على استقرار القوى العاملة وتطورها  

المهني.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، محافظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل 
خليفـــة.  وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أطلع ســـمو 
المحافـــظ، وزيـــر الداخليـــة، علـــى الجهود 
والبرامـــج التـــي تنفذهـــا المحافظـــة، فـــي 
إطار رصد احتياجات المواطنين ومتابعة 
تنفيـــذ المشـــاريع بالتعاون والتنســـيق مع 
الجهـــات المعنيـــة، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز 
التواصل والتفاعل الدائم؛ ترســـيخا لمبدأ 
نهـــج  إلـــى  منوهـــا  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 

المحافظة في ســـرعة االســـتجابة وتعزيز 
برامـــج التحـــول الرقمي لكافـــة الخدمات 
والمعامات. وتـــم خال اللقاء بحث عدد 
مـــن الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بشـــؤون 
المحافظـــة الجنوبيـــة والبرامـــج التي يتم 

تنفيذها لخدمة المواطنين.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
لجهود ســـمو المحافـــظ وجميـــع العاملين 
بالمحافظـــة في إطار تعزيـــز التواصل مع 
المواطنيـــن، مشـــيرا إلـــى االســـتمرار فـــي 
بهـــدف  المواطنيـــن؛  احتياجـــات  متابعـــة 
متمنيـــا  المقدمـــة،  بالخدمـــات  االرتقـــاء 

معاليه للجميع التوفيق والسداد.

 األنصاري: إنجاز 7255 فحصــا في “أشعــة السلمانيــة”
قـــال الرئيس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكومية 
أحمـــد محمـــد األنصاري إن قســـم األشـــعة بمجمع 
الســـلمانية الطبي أنجز أكثر من 7255 فحصًا في 
الفتـــرة مـــن 19 يونيـــو 2022م ولغايـــة 31 يوليـــو 
2022م، بزيـــادة فـــي عـــدد الفحوصـــات الُمنَجـــَزة 
بلغت 58 % في شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن 
اآلليـــات التنفيذية لخطة تقليـــص قوائم االنتظار 
الجـــاري العمل بها. وأضاف أنه تم تدشـــين خطة 
تقليـــص قوائـــم انتظـــار مواعيـــد قســـم األشـــعة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي فـــي أكتوبـــر الماضي، 
ضمن استراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار 
الخدمـــات الصحيـــة التـــي تقدمها المستشـــفيات 
الحكوميـــة عبر كافة مؤسســـاتها الصحية؛ بهدف 
توفيـــر رعايـــة صحية شـــاملة ومســـتدامة لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن. وأوضـــح أن زيـــادة عدد 
الفحوصات شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
المقدمـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، حيـــث 

شـــهدت فحوصـــات أشـــعة الرنيـــن المغناطيســـي 
زيادة بنســـبة 41 %، في حين ازدادت فحوصات 
39 %، وفحوصـــات  بنســـبة  المقطعيـــة  األشـــعة 
التصويـــر باســـتخدام الموجـــات فـــوق الصوتيـــة 
)السونار( بنسبة 75 %، وفحوصات أشعة تصوير 
الثـــدي بنســـبة 43 %. وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي 
بجهـــود كافة الكوادر الصحية في قســـم األشـــعة 
بمجمع السلمانية الطبي، التي ساهمت بإخاصها 
وعملهـــا الجاد فـــي خدمة عدد أكبر مـــن المرضى 
وتقليـــص قوائـــم االنتظار، مشـــيرًا إلـــى أن العمل 
مســـتمر إلعادة جدولـــة المواعيد وفـــق المنهجية 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  األنصـــاري  وأهـــاب  المقـــررة. 
بالمرضى االلتزام بالمواعيد المحددة لهم؛ لضمان 
الحصـــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة فـــي الوقت 
المناســـب وعدم تأثر خططهم العاجية، الســـيما 
في ظل بلوغ نســـبة التخلف عن حضور المواعيد 
من قبل المرضى نحو 13 % في الشهر الماضي.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يبحث مع سمو محافظ الجنوبية شؤون المحافظة

وزير الداخلية: تطوير األداء الحكومي يخضع دائما للمراجعة وإعادة التنظيم

تعزيز برامج التحول الرقمي لكافة الخدمات والمعامالت

استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل

تعزيز فرص توظيف خريجي التعليم الفني والمهني

حميدان يتسلم نسخة “الرضا الوظيفي في الجامعات الحكومية والخاصة”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الخارجية

مجلس التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
امـــس، ســـفير  الـــوزارة  بمقـــر  الزيانـــي، 
جمهورية الصين الشـــعبية لـــدى مملكة 

البحرين أنور حبيب هللا.
وجرى خال اللقاء، استعراض عاقات 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
وســـبل  الشـــعبية،  الصيـــن  وجمهوريـــة 
تعزيزهـــا في مختلـــف المجاالت خدمة 
للمصالح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين 
الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من 
الموضوعـــات والقضايا محـــل االهتمام 

المشترك.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة خـــال اللقاء 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  عـــن 
المشـــتركة  الصداقـــة  تطويـــر عاقـــات 

بيـــن البلدين، وتمنياتها أن يعم الســـام 
واألمن األراضـــي الصينية ودول القارة 
اآلسيوية لما فيه خير وصالح شعوبها، 
مؤكـــدا علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن 

الثابت تجاه سياسة الصين الواحدة.
مـــن جانبه، أعـــرب الســـفير الصيني عن 
الشكر والتقدير لمواقف مملكة البحرين 
الداعمـــة لجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، 
وتطويـــر  بتنميـــة  المملكـــة  واهتمـــام 
عاقات التعاون المشترك واالرتقاء بها 
إلى مســـتويات أشـــمل خدمـــة للمصالح 

المتبادلة للبلدين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء، رئيـــس قطـــاع الشـــؤون 
األفروآسيوية بوزارة الخارجية السفير 

فاطمة الظاعن.

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا  
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لتمكين 
هالـــة مفيـــز. وخـــال اللقـــاء، تـــم بحث 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
الطرفين وتشـــجيع المعنيين في قطاع 
الصناعـــة واألعمـــال وتحفيزهـــم نحـــو 
المشـــاركة التكاملية مع قطـــاع التعليم 
اقتصـــاد  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  العالـــي؛ 

المعرفـــة القائـــم على االبتـــكار من أجل 
مواكبـــة احتياجات ســـوق العمل، حيث 
أشـــادت األميـــن العـــام بالـــدور الحيوي 
الذي يلعبه صنـــدوق العمل لدعم قطاع 
التعليـــم العالي، والتعـــاون الوثيق الذي 

يقدمه القائمون على تمكين.
من جانبها، أشادت مفيز بجهود الشيخة 
رنـــا في دعم مؤسســـات التعليم العالي؛ 
ورســـالتها  مهامهـــا  أداء  مـــن  لتمكينهـــا 
التعليميـــة والعلميـــة لارتقـــاء بمســـيرة 

التعليم العالي بمملكة البحرين.

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
المســـاعد  الوكيـــل  النعيمـــي،  ماجـــد 
لاســـتراتيجيات ســـناء الحـــداد، حيث 
المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة  هنأهـــا 
الملكي الســـامي بتعيينها فـــي منصبها، 

وبحث معها جهود الـــوزارة التطويرية، 
قطـــاع  مـــن  المطلوبـــة  والمهمـــات 
واألداء  واالســـتراتيجيات  السياســـات 
فـــي المرحلـــة القادمة في ضـــوء إعادة 

الهيكلة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

الزياني: مبدأ البحرين ثابت بمساندة “الصين الواحدة”

رنا بنت عيسى: التعاون مع “تمكين” لتحقيق اقتصاد المعرفة

بحث جهود”التربية” التطويرية

local@albiladpress.com

الخميس 4 أغسطس 2022 - 6 محرم 1444 - العدد 5042
02

وزير العمل متلقيًا اهداء الزنجي

تدشيــن خطـــة لتقليــــص قوائـــــم انتظــــار المواعيـــد
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أّكــد رئيــس هيئــة الكهرباء والماء كمال بن أحمد محمد الحرص على المضي قدما نحو تعزيز 
الجهود لتطوير قطاع الكهرباء والماء عبر تبّني المبادرات والبرامج التي تكفل تلبية الطلب 
المتنامــي الســتهالك الكهربــاء والمــاء وجــذب فــرص االســتثمارات فــي هــذا القطــاع، وذلــك 
بمــا ُيلّبــي أغــراض التنمية ويتوازى مع التوســع العمرانــي والصناعي والتجاري الذي تشــهده 

المملكة، ويصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

هيئـــة  رئيـــس  اجتمـــاع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الكهربـــاء والمـــاء مـــع رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة أكـــوا بـــاور محمـــد أبونيان، الشـــريك 
الرئيســـي في شـــركة هيـــا للطاقـــة والتحلية 
المطور لمشـــروع المرحلـــة الثانية من مجمع 
الـــدور إلنتاج الكهرباء والماء، وذلك للوقوف 

على مستجدات تشغيل المشروع.
وأشـــار رئيس هيئـــة الكهرباء والمـــاء إلى أّن 
مشـــروع المرحلـــة الثانيـــة مـــن مجمـــع الدور 
إلنتـــاج الكهربـــاء والماء، والـــذي تبلغ تكلفته 
الكليـــة 1.053 بليـــون دوالر أمريكـــي يأتـــي 
ضمن المشاريع التي تهدف إلى مواكبة رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030، وبما يتماشـــى 
مع أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  وحثيثـــة 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
ثمـــار  أحـــد  هـــو  المشـــروع  هـــذا  بـــأن  ونـــّوه 
السياســـات التـــي تنتهجهـــا المملكـــة لتطوير 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة للطاقة عبـــر تعزيز 
الشـــراكة االســـتراتيجية مع القطـــاع الخاص 
بوتيرة أســـرع وعلى أســـاس ضمـــان جودتها 
بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويصب 
في دعم الجهود الرامية إلى تنمية االقتصاد 
الوطنـــي من خال زيـــادة االســـتثمارات في 
مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة ومنهـــا قطـــاع 

الكهرباء والماء.
إنـــه  والمـــاء  الكهربـــاء  رئيـــس هيئـــة  وقـــال 

بتشـــغيل المرحلـــة الثانيـــة من مجمـــع الدور 
القـــدرة  وصلـــت  والمـــاء  الكهربـــاء  إلنتـــاج 
اإلنتاجيـــة اإلجماليـــة المتوافـــرة إلـــى 5044 
ميجاوات مـــن الكهرباء و204 مليون جالون 
في اليوم من المياه، مشددًا أن الهيئة ماضية 
فـــي دعم وتطويـــر البنى التحتية األساســـية 
في المملكة لتواكب التنمية الحضارية للباد 
التـــي يجب أن تكـــون على أعلى مســـتويات 
هـــذا  وســـيمكن  والموثوقيـــة،  االعتماديـــة 
مـــن مواكبـــة احتياجـــات  الهيئـــة  المشـــروع 

المملكة المستقبلية.
ومـــن جانبـــه، صـــّرح محمـــد أبونيـــان، رئيس 
قائـــاً:  بـــاور”،  “أكـــوا  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
“يسعدنا أن نتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، 
أحد شركائنا الرئيسيين في مملكة البحرين، 
إلطـــاق المرحلة الثانية من مشـــروع تطوير 
مجّمع الـــدور إلنتاج الكهربـــاء والماء والبدء 
بالتشـــغيل واإلنتاج التجاري للمشروع، ونثق 
تمامـــًا بالعوائـــد الكبـــرى التي ســـيحققها هذا 
المشـــروع علـــى صعيـــد تعزيـــز القـــدرة علـــى 
تلبيـــة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء 

والماء”.
وتابـــع أن هـــذا المشـــروع يأتي انســـجاما مع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، ويؤّكـــد 
فعالّية نموذج الشراكة المثمرة بين القطاعين 
العـــام والخاص، وذلك لتعزيز االســـتفادة من 
خبرات القطاع الخاص وتعزيز االستثمارات 

األجنبية ودفع عجلة االقتصاد المحلي.
ُيذكـــر أنـــه تّم االنتهـــاء من عمليات التشـــييد 
والتشـــغيل للمرحلة الثانية من )محطة الدور 

2( من مجمـــع الدور إلنتـــاج الكهرباء والماء، 
والتي تبلغ قدرتها اإلنتاجية 1500 ميغاوات 
من الكهرباء باســـتخدام توربينات الغاز التي 
تعمـــل بالـــدورة المركبـــة، وتصل كميـــة إنتاج 
50 مليـــون جالـــون يوميـــًا  المحـــاة  الميـــاه 

باســـتخدام تقنية التناضح العكســـي، والذي 
تـــم تنفيـــذه عـــن طريـــق التعاقد مـــع القطاع 
الخـــاص بنظام )IWPP ( على أســـاس إنشـــاء 
 BOO( وامتـــاك وتشـــغيل المحطـــة بنظـــام 
(، وتـــدار هـــذه المحطـــة بنســـبة %100 مـــن 

القطـــاع الخاص، وهـــي المحطـــة األولى في 
مملكـــة البحريـــن التي تقوم بإنتـــاج الكهرباء 

بجهد 400 كيلوفولت.
 بحريـــن التـــي تقوم بإنتـــاج الكهربـــاء بجهد 

400 كيلوفولت.

المنامة-هيئة الكهرباء والماء

بليــون دوالر كلفــة المرحلـــة الثانيــة لمجمــــع الدور
جذب فرص االستثمار في الكهرباء والماء... كمال أحمد:

المنامة - وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكـــة البحريـــن بإعـــان 
العـــام  لألميـــن  الخـــاص  المبعـــوث 
لألمـــم المتحـــدة إلى اليمـــن هانس 
الهدنـــة  فتـــرة  تمديـــد  غروندبـــرغ 
فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة الشـــقيقة 
لبنـــود  وفًقـــا  إضافييـــن،  لشـــهرين 
االتفاق األساســـي الـــذي دخل حيز 

التنفيذ منذ أربعة أشهر.
وثمنت الوزارة جهود مبعوث األمم 
المتحدة، وتجـــاوب قيادة التحالف 

العربـــي لدعـــم الشـــرعية واألطراف 
اليمنية مع مساعيه الحميدة، والتي 
تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عنهـــا 
الشـــقيقة في مارس 2021م إلنهاء 
األزمة في اليمن عبر تسوية سلمية 
شـــاملة، داعية إلى التطبيق الكامل 
لبنـــود الهدنة من خال فتح المعابر 
اإلنســـانية فـــي تعز، وتســـهيل تنقل 
مايين المدنيين والســـلع األساسية 

عبر الموانئ البحرية والجوية.

وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة 
البحريـــن للجهـــود الدوليـــة الرامية 
إلـــى إنهـــاء الحرب وصـــوالً إلى حل 
سياســـي شـــامل ومســـتدام لألزمـــة 
اليمنيـــة، وفًقـــا للمبـــادرة الخليجية 
ومخرجـــات  التنفيذيـــة،  وآليتهـــا 
وقـــرار  الوطنـــي،  الحـــوار  مؤتمـــر 
مجلس األمن رقـــم 2216، بما يلبي 
تطلعات الشعب اليمني الشقيق في 
األمن واالستقرار والسام والتنمية 

واالزدهار.

البحرين ترحب بإعالن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

لفتـــح المعابـــر اإلنسانيــــة في تعـــــز 
وتسهيــــل تنقــل مالييـــن المدنييـــن
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أكد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمـــد القائـــد أهميـــة برنامـــج رئيـــس 
مجلـــس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في خلق 
القيادات الوطنية المؤهلة وتمكينهم من المساهمة 
فـــي تطويـــر األداء الحكومـــي بمـــا يدعم المســـيرة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
منوهـــًا بمخرجات البرنامج التـــي تعكس رؤى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتقديم مزيد من 
ســـبل الدعـــم للقـــدرات البحرينيـــة واالســـتثمار في 
تطويرهـــا؛ لرفـــع مســـتوى الكـــوادر الوطنيـــة والتي 
ستشـــكل الركيـــزة الحقيقية لبنـــاء ورفعة مجتمعنا 
ومحـــركًا الســـتدامته ومواكبـــة متطلبـــات المرحلة 

المقبلـــة خصوصـــا في ظل تســـارع التطـــور التقني 
وتبني التكنولوجيا الحديثة في كافة المجاالت.

جـــاء ذلـــك خـــال الجلســـة النقاشـــية التـــي عقدها 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونية مع منتسبي الدفعة السابعة من برنامج 
رئيـــس مجلس الـــوزراء لتنمية الكـــوادر الحكومية 
للقيادات البحرينية الشـــابة، حيث أعرب القائد عن 
ســـعادته بلقـــاء هذه الكوكبـــة من الكـــوادر الوطنية 
الواعـــدة التي تعكس ما يزخر به القطاع الحكومي 
مـــن طاقـــات شـــبابية تمتلـــك مـــن جوانـــب اإلبداع 
الكـــوادر  الكثيـــر، مؤكـــدًا ضـــرورة االســـتثمار فـــي 
الوطنية وتمكينهم باعتبارهم أغلى ثروات الوطن. 
منتســـبي  مـــع  القائـــد  اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــال 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مشـــاريع  البرنامـــج 
فـــي  الراميـــة  ومبادراتهـــا  وخططهـــا  اإللكترونيـــة 

مجـــال التحول الرقمـــي واالقتصـــاد المعرفي وفي 
حـــال تنفيذ السياســـات الرقميـــة للمملكة فضاً عن 
تســـليطه الضوء علـــى اآلثار اإليجابيـــة لعملية نقل 
األنظمـــة الحكومية للحوســـبة الســـحابية والعوائد 
التقنيـــات  تبنـــي  فـــي  االســـتثمار  مـــن  المتحققـــة 
الحديثـــة والمتطـــورة وتحقيقها جملة مـــن العوائد 
كتوفير الوقت والجهد والتكلفة بجانب استمرارية 

توفيـــر الخدمـــة بـــذات الكفـــاءة والجـــودة، معرجًا 
علـــى المشـــاريع التـــي تعمـــل الهيئـــة علـــى تنفيذها 
بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية خصوصا 
فـــي مجـــال توفيـــر الخدمـــة الحكوميـــة إلكترونيـــًا 
وتحســـين تجربـــة  العمـــاء إزاءها، كمـــا تطرق إلى 

استراتيجية الهيئة الشاملة في المرحلة القادمة.
المداخـــات  مـــن  لمجموعـــة  القائـــد  اســـتمع  كمـــا 

واألســـئلة التي طرحت من قبل منتســـبي البرنامج 
حول الهيئة ومشـــاريعها وخططها المستقبلية، كما 
واطلع على رؤاهم ومقترحاتهم التي من شـــأنها أن 
تســـهم باالرتقـــاء بمنظومـــة أداء العمـــل الحكومي، 
ودعا في ختام اللقاء جميع منتســـبي البرنامج إلى 
ضرورة االســـتفادة من مثل هذه الفرص والتجارب 
اإلدارية التـــي أتيحت لهم، متمنيًا لهم التوفيق في 

حياتهم المهنية والعملية.
يذكـــر أن برنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة 
الكفـــاءات  بانتـــداب  يقـــوم  الحكوميـــة  الكـــوادر 
البحرينيـــة من الجهات الحكوميـــة لمدة عام واحد 
إلى مكتـــب رئيس مجلس الـــوزراء وتدريبهم على 
مســـتوى عال في طرق البحـــث والتحليل والقيادة 
بما يخدم عملهم األساســـي فـــي جهاتهم الحكومية 

األصلية.

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

خلق القيادات الوطنية المؤهلة لتطوير األداء الحكومي
القطاع العام يزخر بطاقات بحرينية شبابية مبدعة ... القائد:

القائد يلتقي منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م
فترة الستة أشهر

المنتهية في 
30 يونيو 2022

مراجعة

ففترة الستة أشهر
المنتهية في 

30 يونيو 2021
مراجعة

األنشطة التشغيلية

317,868 )294,718(صافي )خسارة( / ربح الفترة

التسويات:

220,409 210,327   اإلستهالك

 13,380  15,756 إطفاء على حق استخدام الموجودات

 21,714  19,754 تكاليف تمويل

 )60( -    مكسب من إستبعاد مباني واالت ومعدات

 )1,092( )982(مكسب من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 )56,587( )17,941(مكاسب القيمة العادلة غير المحققة  للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -     401,884  خسارة ناتجة من استبعاد شركة زميلة

 62,111  29,277 الحصة في خسارة الشركة الزميلة

 )164,451( )144,622( دخل فوائد وأرباح أسهم

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)574,201()60,976(  المخزون

 )657,507( )1,189,550(  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 )29,635( 167,611   ذمم تجارية دائنة وأخرى

)183(3,296 منافع نهاية الخدمة للموظفين - صافي

 )848,234( )860,884(صافي النقد المستخدم في األنشطه التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 )98,820( )677,753(شراء مباني وآالت ومعدات

 250,000  -   المحصل من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفأة

 3,320  3,002 المحصل من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -    942,760 المحصل من إستبعاد شركة زميلة

 60  -   المحصل من إستبعاد مباني واالت ومعدات

 164,451  144,622 دخل فوائد وأرباح أسهم مستلم

319,011  412,631 صافي  النقد الناتج من األنشطه اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

 )19,550( )18,951(المدفوعات الرئيسية من التزامات اإليجار

 )6,902( )6,901(صافي التغير في الدخل المؤجل

 116,390  202,647 صافي الحركة في القروض قصيرة األجل

 )306,478( )152,977(أرباح أسهم مدفوعة

 )21,714( )19,754(تكاليف تمويل مدفوعة

 )238,254( 4,064 صافي النقد الناتج من / ) المستخدم في(  األنشطة التمويلية

 )767,477( )444,189(صافي النقص في النقدية وما في حكمها

2,798,434 1,124,427 النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

2,030,957 680,238 النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2022
مراجعة

31 ديسمبر 2021
مدققة

الموجـودات 

الموجـودات غير المتـداولة

 3,915,299  4,382,725 ممتلكات واالت ومعدات

 1,343,476  -   إستثمار في شركة زميلة

 596,545  580,789 حق استخدام الموجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

 2,896,237  3,076,441 

 722,118  740,059 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

250,000 250,000 استثمار بالتكلفة المطفأة

 8,849,810 9,903,879 

الموجودات المتداولة

 2,158,910  2,219,886 المخزون

 3,096,731  4,286,281 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 1,124,427  680,238 النقد وارصدة لدى البنوك

 7,186,405  6,380,068 

 16,283,947  16,036,215 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

رأس المال واالحتياطيات

 3,120,928  3,120,928 رأس المال

 1,560,464  1,560,464 اإلحتياطي القانوني

 3,993,000  3,993,000 اإلحتياطي العـام

 1,000,000  1,000,000 إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار المواد الخام

 2,326,594  2,178,855 إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات

 2,288,326  1,840,631 األرباح المستبقاة

 )122,398( )122,398(أسهم خزينة

 14,166,914 13,571,480مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

 623,721  604,171 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

 169,586  162,685 الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل

 39,934  43,230 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 810,086  833,241 

المطلوبات المتداولة

 27,812  28,411 الجزء المتداول من التزامات اإليجار

 1,074,129  1,241,740 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 168,045  370,692 قروض قصيرة االجل

 13,806  13,806 الجزء المتداول من الدخل المؤجل

 1,654,649 1,283,792 

 2,117,033  2,464,735 مجموع المطلوبات

 16,283,947  16,036,215 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م
إحتياطي التطويروتقلبات اإلحتياطي العاماإلحتياطي القانونيرأس المــال

أسعار المواد الخـام
 إحتياطي القيمــة 

العادلــة لإلستثمارات
المجموعأسهم الخزينةاألرباح المستبقاه

13,983,930  )122,398(2,340,271 2,091,665 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 31 ديسمبر 2020 )مدققة(

 349,300  -    317,868  31,432  -    -    -    -   مجموع الدخل الشـامل للفترة

 )305,951( -    )305,951( -     -    -    -    -   أرباح أسهم موزعة عن 2020

 14,027,279  )122,398( 2,352,188  2,123,097  1,000,000  3,993,000  1,560,464  3,120,928 في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

14,166,914  )122,398(2,288,326 2,326,594 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 31 ديسمبر 2021 )مدققة(

)442,457( -   )294,718( )147,739( -    -    -    -   مجموع الخسارة الشـاملة األخرى للفترة

)152,977( -   )152,977( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعة عن سنة 2021

13,571,480 )122,398(1,840,631 2,178,855 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

الربع المنتهي في
30 يونيو 2022

مراجعة

الربع المنتهي في
30 يونيو 2021

مراجعة

فترة الستة أشهر
المنتهية في 

30 يونيو 2022 
مراجعة

فترة الستة أشهر
المنتهية في 

30 يونيو 2021
مراجعة

 7,364,738  9,044,924  3,583,976  4,475,198 المبيعـات

 )6,936,914( )8,675,997( )3,466,503( )4,395,711(تكلفـة المبيعـات

 427,824 368,927 117,473 79,487إجمالي الربح خالل الفترة

 154,313  75,085  125,276  30,241 دخل آخر

 )401,482( )450,378( )216,521( )240,788(مصروفات تشغيلية أخرى 

 180,655 )6,366( 26,228 )131,060( )خسارة(/ ربح العمليات

 164,451  144,622  22,222  14,595 دخل اإلستثمارات

 )62,111( )29,277( )17,125( )5,650(حصة الخسارة في الشركة الزميلة

 -     )401,884( -     )401,884(خسارة من إستبعاد شركة زميلة 

 )21,714( )19,754( )10,147( )12,587(تكاليف تمويل

مكاسب/)خسائر( القيمة العادلة غير المحققة للموجودات 
 56,587  17,941  33,040  )31,615(المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 317,868  )294,718( 54,218  )568,201(صافي )خسارة( / ربح  الفترة

10.39 )9.63(1.77 )18.57(  العائد االساسي على السهم )فلس(

بيان الدخل الشامل  المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

الربع المنتهي في
30 يونيو 2022

مراجعة

الربع المنتهي في
30 يونيو 2021

مراجعة

فترة الستة أشهر
المنتهية في 

30 يونيو 2022
مراجعة

فترة الستة أشهر
المنتهية في 

30 يونيو 2021
مراجعة

 317,868  )294,718( 54,218  )568,201(صافي )خسارة( / ربح  الفترة

الدخل الشامل اآلخـر:

البنود التي ال يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة:

 )خسائر( / مكاسب تقييم على  الموجودات المالية  
 32,023  )178,184( 171,317  )435,615(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة

حصة الشركة من صافي التغير في القيمة العادلة 
 )591( 267  10,196  4,440 لإلستثمار في الشركة الزميلة

 -     30,178  -     30,178 عكس احتياطي ناتج من أستبعاد شركة زميلة

 31,432  )147,739( 181,513  )400,997()الخسارة الشاملة اآلخرى( / الدخل  الشامل اآلخر للفترة  

مجموع )الخسارة الشاملة اآلخرى(  / الدخل  الشامل 
اآلخر  للفترة  

)969,198(  235,731 )442,457(  349,300 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )مراجعة(
 شـركـة دلمــون للـدواجــن )ش . م . ب(  

للربع  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  اعتمدت   *
 2022 يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  ولفترة 
ويمكن  أغسطس 2022  في 3  االدارة  قبل مجلس  من 
خالل  من  متكامل  بشكل  المالية  البيانات  على  اإلطالع 

www.dawajen.bh موقع الشركة اإللكتروني

روجعت البيانات المالية من قبل بي دي أو

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة 

عبدالحسين خليل ديواني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالهادي ميرزا جعفر
الرئيس التنفيذي

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

ســـوق  تنظيـــم  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
العمل، نوف  جمشـــير، حرص مملكة البحرين على 
تعزيـــز البنية األساســـية للتصدي لجريمـــة االتجار 
باألشـــخاص بمختلف صورها وأشـــكالها من خال 
تطوير الكفـــاءات الوطنية للمتعاملين مع الضحايا 
أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار باألشخاص. 
وأضافـــت: تعتبـــر قضايـــا االتجار باألشـــخاص من 
القضايـــا الدقيقة والمتشـــعبة والتـــي تتطلب جهًدا 
اســـتثنائًيا ومهـــارات عالية للتعرف علـــى الضحايا 
أو الضحايا المحتملين، مشـــيرة إلى اهتمام الهيئة 
مختلـــف  مـــن  اأُلول  المتلقيـــن  مهـــارات  بتطويـــر 
الجهـــات الحكومية وغير الحكوميـــة ذات العاقة 

بصورة مستمرة.
 جـــاء ذلك خال اعتمـــاد المركز اإلقليمي للتدريب 

وبناء القدرات لمكافحة االتجار باألشـــخاص بهيئة 
تنظيم سوق العمل المجموعة األولى من المدربين 
فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، والتي 
تضـــم )25( مدرًبـــا يمثلـــون ثماني جهـــات حكومية 
وغيـــر حكوميـــة هـــي وزارة الصناعـــة والتجـــارة، 
ومراكـــز الرعاية الصحية األوليـــة، ومركز االتصال 
الوطني، وشـــركة مطار البحرين، وشـــركة خدمات 
البحرينيـــة  والجمعيـــة  )بـــاس(،  البحريـــن  مطـــار 
للمسؤولية االجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل.
 وهنـــأت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل كافـــة المشـــاركين فـــي البرنامـــج بمناســـبة 
اعتمادهـــم كمدربيـــن مـــن قبـــل المركـــز، معربة عن 
اعتـــزاز الهيئة بهـــذه المجموعة والتـــي من المؤمل 
أن يكـــون لهـــا دور فاعـــل فـــي دعم جهـــود المملكة 
بترسيخ ثقافة مكافحة اإلتجار باألشخاص لتكون 

سلوًكا اجتماعًيا ثابًتا في البحرين ودول المنطقة.
 وأوضحت أن المركز يعد إحدى المبادرات الرائدة 
لمملكة البحرين الهادفة إلى تعزيز البنية األساسية 
في مكافحة االتجار باألشخاص من خال تشكيل 
قاعـــدة مـــن المدربيـــن والخبـــراء المعتمديـــن مـــن 
الممارســـين والعامليـــن في الخطـــوط األمامية في 

مجـــال التدريـــب بمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، 
حيـــث يتـــم من خالـــه تقديـــم مناهـــج متخصصة 
مراعيـــة لســـيكولوجية الضحيـــة، وســـبل التدخـــل 

المناسبة. 
 ونّوهت جمشـــير بدور المركـــز االقليمي للتدريب 
وبنـــاء القـــدرات لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 

العمـــل  التدريبيـــة، وورش  البرامـــج  إعـــداد  فـــي 
المتخصصـــة، للعامليـــن في الجهـــات ذات الصلة، 
بالتعـــاون مـــع المنظمـــات الدولية ومنهـــا المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة )IOM(، ومكتب األمـــم المتحدة 
المعنـــي بالمخـــدرات والجريمة فـــي دول مجلس 
التعـــاون )UNODC(، إلـــى جانـــب دوره في إعداد 
البحوث والدراســـات، وتوثيـــق التجارب الناجحة 

في مجال مكافحة اإلتجار باألشخاص.
 مـــن جانبه، قـــال رئيس بعثـــة المنظمة الدولية 
للهجرة في مملكة البحرين محمد الزرقاني: إن 
“مملكة البحرين شـــريك اســـتراتيجي ورئيسي 
للمنظمـــة الدوليـــة للهجرة في منطقـــة الخليج، 
مشـــيًدا بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل حكومـــة 
االتجـــار  جريمـــة  لمكافحـــة  البحريـــن  مملكـــة 

باألشخاص.

“المركز اإلقليمي” يعتمد 25 مدربا كدفعة أولى.. جمشير:

حريصون على تعزيز البنية األساسية للتصدي لالتجار باألشخاص



أكد وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج أهمية مواصلة 
الدفع بعجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين 
علـــى كافـــة األصعـــدة من خـــال العمل علـــى تعزيز 
مقومـــات البنيـــة التحتيـــة بما يواكب المســـتجدات 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  ويحقـــق  التنمويـــة، 

الشاملة.
وفـــي هذه الســـياق، قال  وزير األشـــغال إن مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات قام بترســـية 18 مناقصة 
خـــال الربع الثاني من العام الحالـــي 2022، بتكلفة 
إجماليـــة تصـــل 8,781,328 دينـــارا )ثمانية مايين 
وســـبعمائة وواحد وثمانون ألفـــا وثاثمائة وثمانية 
وعشـــرون دينـــارا(، الفتـــا إلى أن المشـــاريع توزعت 
علـــى مختلـــف قطاعـــات الـــوزارة بواقع 3 مشـــاريع 
لقطـــاع الطـــرق، و9 مشـــاريع للصـــرف الصحـــي، و5 
مشاريع بقطاع مشاريع المباني والصيانة ومشروع 

آخر ضمن قطاع الخدمات الفنية.
وأوضـــح وزيـــر األشـــغال أن المشـــاريع التـــي تمـــت 
ترســـيتها تأتـــي اســـتمرارا لخطـــة عمل الـــوزارة في 
تنفيـــذ برنامـــج الحكومـــة لتطويـــر خدمـــات البنيـــة 
التحتيـــة في مختلـــف محافظات المملكـــة، ولتلبية 
احتياجـــات المواطنيـــن والمقيميـــن ودعمـــا لعجلـــة 
التنميـــة، مؤكـــدا أن العمل مســـتمر للنهـــوض بالبنية 
التحتيـــة وتوفيـــر الخدمـــات ذات المعاييـــر العالية، 
إضافـــة إلى تحقيق التكامـــل مع الجهات الحكومية 

المختلفة.
وأشـــار الحواج إلى أن تكلفة مشـــاريع قطاع الطرق 
التـــي تمـــت ترســـيتها خال الربـــع الثاني مـــن العام 
أربعـــة ماييـــن   ( دينـــارا   4,666,952 بلـــغ  الحالـــي 
وســـتمائة وســـتة وســـتون ألفـــا وتســـعمائة واثنـــان 
وخمســـون دينارا(، ومـــن أبرز مشـــاريع الطرق التي 
تمـــت ترســـيتها فـــي تلـــك الفتـــرة مشـــروع تطويـــر 

الطرق وشـــبكة الصرف الصحي والتشـــجير لمجمع 
324 فـــي منطقـــة الجفيـــر ويشـــمل هـــذا المشـــروع 
المتكامل تطوير شـــبكة الطرق الحالية على شـــارع 
12 وعـــدة طرق في مجمع 324 في منطقة الجفير، 
حيث تشـــمل األعمال رصف الطرق وتوفير أرصفة 
الهوائيـــة،  للدرجـــات  ومســـارات  للمشـــاة  جانبيـــة 
التشـــجير، وإنشـــاء  للســـيارات وأعمـــال  ومواقـــف 
شـــبكات لتصريف مياه األمطـــار والصرف الصحي، 
وتحسين مستوى اإلنارة، حيث تمثل المنطقة التي 
سيتم تنفيذ المشروع فيها إحدى المناطق الحيوية 

واالستثمارية في العاصمة.
كما تمت ترســـية مشـــروع توســـعة تقاطع الجســـرة 

العلـــوي )المنحدر 1(، حيث من شـــأنه أن يضاعف 
الطاقـــة االســـتيعابية للحركـــة المروريـــة 

الشـــمال علـــى شـــارع  القادمـــة مـــن 
الجنبيـــة نزوالً إلى شـــارع الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان شـــرقًا باتجاه 
المنامة من خال إضافة مســـار 
جديد ليصبح منحدر بمســـارين 
الجســـرة  تقاطـــع  جســـر  علـــى 

شـــارع  الـــى  نـــزوالً  العلـــوي 
الشيخ عيسى بن سلمان، مما 
ســـيرفع الطاقة االســـتيعابية 
وبالتالـــي تخفيـــف االزدحـــام 

انســـيابية  وتســـهيل  المـــروري 
تقاطـــع  علـــى  المروريـــة  الحركـــة 

مـــن  القادمـــة  للمركبـــات  الجنبيـــة، 
الجهة الشمالية وكذلك المركبات 

القادمـــة مـــن شـــارع الشـــيخ 
ســـلمان  بـــن  عيســـى 

إلـــى  رجوعـــًا 
ع  ر لشـــا ا

نفســـه 

باتجاه مدينة عيسى.
وســـتتضمن أعمال المشـــروع إزالـــة وتجديد طبقة 
االسفلت للمسار الحالي، واستبدال الحواجز الحالية 
بحواجـــز خرســـانية لحمايـــة مســـتخدمي المنحدر، 
كمـــا ســـيتم حمايـــة جوانـــب المنحـــدرات الترابيـــة 
لجســـر الجنبيـــة بتقنية االساســـات العميقـــة. وفيما 
يتعلـــق بمشـــاريع قطاع الصرف الصحـــي، ذكر وزير 
االشـــغال أنه تمت ترســـية 9 مشـــاريع بتكلفة تصل 
إلـــى 1,812,117 دينـــار بحريني )مليـــون وثمانمائة 

واثني عشر ألفا ومائة وسبعة عشر دينارا(.
ومـــن أبـــرز مشـــاريع الصـــرف الصحـــي التـــي تمـــت 
ترســـيتها مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحي 
في منطقة عالي بمجمع 742 والذي يشـــمل 
توصيل شـــبكة صرف صحي جديدة 
لخدمة 95 عقارا، ومشروع انشاء 
فـــي  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 
منطقـــة جـــد حفـــص - مجمـــع 
424 والذي يشـــمل بناء شبكة 
صرف صحي جديـــدة لخدمة 
مـــا يقـــارب 140 عقـــارا، حيث 
تهـــدف الوزارة من خال هذه 
المشـــاريع توفير بيئة صحية 
سليمة للمواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بقطـــاع المباني، 
أكد وزير األشغال أنه تم ترسية 
إلـــى  تصـــل  بتكلفـــة  مشـــاريع   5
بحرينـــي  دينـــار   2,287,646.893
)مليونيـــن ومئتيـــن وســـبع وثمانيـــن 
ألف وســـت مئة وســـتة وأربعين دينارا 

بحرينيا(.
مشـــاريع  أبـــرز  ومـــن 
المباني التي تمت 
ســـيتها  تر

مشـــروع أعمـــال الصيانـــة الشـــاملة للمعهـــد الديني 
الجعفـــري، والـــذي يتضمـــن تنفيـــذ أعمـــال الصيانة 
المدنية واإلنشـــائية بهـــدف المحافظـــة على كفاءة 

واستدامة المباني وزيادة العمر االفتراضي له.
وأوضـــح  أن مجمـــوع المشـــاريع التـــي تـــم طرحهـــا 
للمناقصـــة خال الربـــع الثاني من العـــام الحالي بلغ 
عددها 33 مناقصة وبتكلفة إجمالية تقديرية تصل 
إلـــى 26,369,456 دينارا بحريني )ســـتة وعشـــرين 
مليـــون وثاثمائـــة وتســـعة وســـتين ألفـــا وأربعمائة 

وستة وخمسين دينارا(.
وأوضـــح الحـــواج أن المشـــاريع التـــي تـــم طرحهـــا 
للمناقصـــة توزعـــت على مختلف قطاعـــات الوزارة، 
حيـــث تـــم طرح 11 مشـــروعا لقطـــاع الطـــرق، فيما 
تم طرح 8 مشـــاريع لقطاع الصرف الصحي، كما تم 

طرح 13 مشروعا لقطاع المباني.
ومـــن أبـــرز تلك المشـــاريع، مشـــروع تطويـــر مجمع 
575 الجـــزء الجنوبـــي لمنطقـــة الجنبيـــة، ويشـــمل 
أعمـــال الطـــرق والصرف الصحي، ومشـــروع مجمع 
901 - رصـــف الطريق رقـــم 107 والطرق المحيطة، 
ومشـــروع تطويـــر طريقـــي 2161 و2103 - مجمـــع 
مداخـــل  إنشـــاء  ومشـــروع  القضيبيـــة،  فـــي   321
ومواقـــف ســـيارات إلى الواجهـــة البحرية في قرية 
كرزكان بمجمع 1027، ومشروع انشاء شبكة صرف 
صحـــي فـــي منطقة مدينـــة حمد مجمـــع 1205، كما 
تـــم طرح مناقصة مشـــروع توصيل ميـــاه المعالجة 
فـــي منطقة الناصفـــة بمجمع 733، الـــى جانب عدد 
من مشـــاريع صيانـــة المباني ابرزها مشـــروع أعمال 
الصيانة الشاملة لمدرســـة القدس االبتدائية للبنات 
ومدرســـة الباد القديم االبتدائية للبنات ومدرســـة 
ســـار الثانويـــة للبنـــات، وصيانـــة مستشـــفى البديـــع 

البيطري.

المنامة - وزارة األشغال

18 مناقصة لألشغال تتجاوز قيمتها 8 ماليين دينـار
ترسيتها خالل الربع الثاني من العام الحالي للطرق والصرف الصحي والصيانة... الحواج:
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11 مشروعــا للطــرق و8 مشاريــع للصــــرف الصحــــي و13 مشروعــــا لقطــــاع المبانــــي

 وزير األشغال
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لجان أهلية لإلشراف على سير مواكب العزاء

مآتم المحرق: ملتزمون بخط سير مواكب العزاء

“األفوكادو” يكتسح الطلبات في الجو المشمس

مسعفون متطوعون لمساندة فريق طبي للحاالت الطارئة ... العصفور:

سعر العصير بالحجم المتوسط 1.7 دينار

تفقـــد محافظ الشـــمالية علـــي العصفـــور، عددا من 
مآتـــم المحافظـــة، اطلع خاللهـــا علـــى االحتياجات 
األمنية والخدمية والصحيـــة، ورافقه خاللها نائب 

المحافظ وعدد من المسؤولين.
ونقـــل المحافظ إلـــى إدارات المآتـــم ، تحيات وزير 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وتمنياتـــه بإحيـــاء مناســـبة عاشـــوراء بكل 
سهولة ويسر في أجواء يسودها األمن والطمأنينة.
أهليـــة  لجـــان  تشـــكيل  أهميـــة  المحافـــظ،  وأكـــد 
لإلشـــراف على ســـير مواكب العزاء، مشيًرا إلى أنه 
في ظـــل ارتفاع درجات الحـــرارة قامت المحافظة 
بتوفير عـــدد من المســـعفين المتطوعين بمســـاندة 
فريـــق طبي للحـــاالت الطارئـــة وذلك بالتعـــاون مع 
مركـــز تاج الطبـــي، داعيـــًا إدارات المآتم للمشـــاركة 
بالتســـجيل في البرنامج التجريبـــي “اختر طبيبك” 

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للصحة.
ومـــن جهتـــه، أشـــار ممثـــل وزارة الصحـــة مجتبـــى 
إلـــى أهميـــة التحضيـــر والتخزيـــن الجيـــد  التتـــان 
لألطعمـــة خـــالل موســـم عاشـــوراء، والتأكـــد مـــن 
سالمة األغذية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعرب القائمون على المآتم عن شكرهم لمحافظ  «
الشمالية على هذه الزيارات التي تعكس الحرص 

والمتابعة الحتياجات المآتم، مؤكدين حرصهم على 
االلتزام بكافة اإلجراءات؛ لضمان نجاح الموسم.

عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق  محافـــظ  نائـــب  أشـــاد 
الجيـــران، بالتعـــاون الدائم مع رؤســـاء ومســـؤولي 
مآتـــم المحافظـــة، بمـــا يســـهم في ممارســـة شـــعائر 

عاشوراء في أجواء آمنة.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التفقديـــة التي قـــام بها 
إلى عـــدد من المآتم، بتوجيه من المحافظ ســـلمان 

بـــن هنـــدي، حيـــث التقـــى نائـــب المحافظ، رؤســـاء 
ومســـؤولي المآتم واطلع على الجهـــود التنظيمية، 
كافـــة  ســـالمة  بضمـــان  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
المشـــاركين وتطبيـــق اإلجـــراءات وااللتـــزام بخط 

سير مواكب العزاء.
حـــرص  مـــن  لمســـه  بمـــا  المحافـــظ  نائـــب  وأشـــاد 
والتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات والتقيـــد بهـــا، مؤكدًا 

يحفـــظ  بمـــا  الدائـــم  والتنســـيق  الشـــراكة  أهميـــة 
ســـالمة الجميع، شـــاكرًا إدارات المآتم على االلتزام 

بالضوابط المقررة وتفهم المشاركين لها.
ومـــن جهتهـــم، أعـــرب القائمـــون علـــى المآتـــم عـــن 
شـــكرهم للمحافظـــة على الحـــرص والمتابعة لكافة 
اإلجـــراءات، مؤكديـــن أهمية االلتزام بالمســـؤولية؛ 

من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

فـــي فصل الصيف وفـــي ظل درجات 
الحرارة المرتفعة، يالحظ أن اإلقبال 
يتزايـــد علـــى طلـــب أنـــواع العصائـــر 
المختلفة، إذ اصبحت تشـــكل مصدرًا 
رئيســـا إلطفـــاء عطـــش الكثيرين من 

الكبار والصغار على حد سواء. 
رصدت “البالد” آراء عدد من العاملين 
للعصائـــر  المتخصصـــة  بالمحـــالت 
والذيـــن أكـــدوا أن اإلقبـــال كبير على 
“األفـــوكادو”،  وخصوصـــًا  العصائـــر 
الفتيـــن إلـــى أن اإلقبـــال ارتفـــع عـــن  
األشـــهر الماضية؛ نظرًا لحـــرارة الجو 

الملتهبة. 
وأوضح أحـــد العاملين بأحد محالت 
العصائر بمنطقة مدينة حمد أن هناك 
أنواعا عـــدة محببة لألفراد في فصل 
اللبنانـــي”  “الكوكتيـــل  وأن  الصيـــف 

الطلبـــات،  صـــدارة  فـــي  واالفـــوكادو 
تتـــراوح  العصائـــر  أســـعار  أن  مبينـــًا 
مـــا بيـــن 500 فلـــس إلى دينـــار واحد 
بحســـب الحجـــم الصغير، المتوســـط 
والكبيـــر. بـــدوره، أكـــد أحـــد العاملين 
بهـــذه المحـــالت بمنطقـــة جـــد علـــي 

أن هنـــاك أنواعـــا عـــدة مـــن العصائـــر 
المفضلة في هذا الفصل وعلى رأسها 
االفـــوكادو، البرتقال، الرمان، المانجو 
المكـــس  االفـــوكادو  إلـــى  إضافـــة 
وبنكهـــة المانجو إلـــى جانب كوكتيل 
“االفـــوكادو  أن  موضحـــًا  المانجـــو، 

المكـــس” يأتـــي فـــي المرتبـــة األولى، 
بينمـــا افـــوكادو المانجـــو يأتـــي فـــي 
الثانيـــة، أما الثالثـــة واألخيرة، فيأتي 
فيها كوكتيل المانجو وتباع بالحجم 
المتوســـط وبكلفـــة 1.5 دينار، مضيفًا 
تتـــراوح  العصائـــر  أنـــواع  بقيـــة  أن 
مـــن  أحجامهـــا  بختـــالف  أســـعارها 
1.200 دينـــار إلـــى ديناريـــن. كما أكد 
أحـــد العامليـــن بأحـــد هـــذه المحالت 
بمنطقة الرفاع الشرقي أن االفوكادو 
يكتســـح الطلبات وأن سعره بالحجم 
المتوســـط يبلـــغ 1.700 دينـــار، بينمـــا 
بالحجم الكبير 1.900 دينار. إلى ذلك، 
أكد أحد العاملين بمنطقة سلماباد أن 
اإلقبال كبير على االفوكادو، موضحًا 
أن اإلقبـــال يتركز كذلك على المانجو 
واالنانـــاس وأن اســـعار هـــذه االنواع 
وبالحجـــم العـــادي تبـــدأ مـــن 1.900 

دينار ولغاية 2.200 دينار.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

إعالن  سيارات السكراب المزاله
  تعلــن بلديــة المنطقــة الشــمالية عــن وجــود عــدد مــن المركبــات واالليــات والعربــات 
ــن  ــم )14( م ــادة رق ــص الم ــذا الحــكام ن ــات والشــوارع تنفي ــة مــن الطرق )الســكراب( المزال
قانــون اشــغال الطــرق العامــة الصــادرة بالمرســوم رقــم )2( لســنة 1996 والئحتــة التنفيذيــة.
ــى اســتالمها  ــادرة ال ــا المب ــة فيه ــه صف ــات أو مــن ل ــك الســيارات والعرب ــى أصحــاب تل   فعل
فــي موعــد اقصــاه 18 اغســطس 2022 بعــد اســتيفاء االجــراءات االداريــة والماليــه المقــرره 
وذلــك بحضــور المالــك شــخصيا او مــن ينــوب عنــه الــى قســم النظافــة فــي مبنــى عالــي مــع 
احضــار مــا يثبــت ملكيــة المركبــه مــع دفــع غرامــة االزالــه، واال ســتضطر البلديــة الــى بيعهــا 
بالمــزاد العنــي. وبلديــة المنطقــة الشــماليه إذ تعلــن هــذا القــرار، لتأمــل مــن اصحــاب الشــأن 

معهــا لمــا فيــه المصلحــة العامــة.

  وفيما يلي قائمة بأرقام السيارات المزالة من الطرقات والشوارع: 

 للمراجعة: برجاء االتصال بقسم النظافة  على الهواتف التالية: 17985024- 17985477   -17985084

نوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبة

خصوصي39528خصوصي527480نقل مشترك200948نقل مشترك24211

نقل مشترك8781خصوصي68316خصوصي550470خصوصي64840

خصوصي566819خصوصي624173نقل مشترك85340خصوصي465827

خصوصي368956خصوصي166957خصوصي572771نقل مشترك79241

خصوصي190422نقل مشترك30293خصوصي287384خصوصي247336

KHV449خصوصي310119نقل مشترك57269خصوصي276421سعودية

خصوصي340523خصوصي203698خصوصي217793خصوصي327792

خصوصي572771خصوصي527480خصوصي315711نقل مشترك205927

خصوصي287384خصوصي624173خصوصي303578خصوصي436004

خصوصي276421نقل مشترك4137نقل مشترك70697خصوصي305215

خصوصي243255خصوصي64840خصوصي81683خصوصي181947

خصوصي566852خصوصي436004خصوصي357214نقل مشترك49087

خصوصي161870خصوصي285510خصوصي216562خصوصي259778

سعوديةر ع  د 11خصوصي10795خصوصي566852خصوصي574567

نقل مشترك5342خصوصي357024خصوصي47912خصوصي201945

خصوصي39406خصوصي298544خصوصي201869خصوصي198634

خصوصي87491خصوصي395828نقل مشترك57908نقل مشترك24077

خصوصي248086خصوصي485422خصوصي114091خصوصي169349

خصوصي190422خصوصي149649

إدارة األوقاف السنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفـــع رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية 
راشـــد الهاجري باســـمه وباسم أعضاء 
وكافـــة  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
منتســـبي اإلدارة أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، على تفضـــل جاللته باألمر 
الملكيـــة  المكرمـــة  بصـــرف  الســـامي 

السنوية للعام الهجري 1444هـ .
وثمن رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
الجاللـــة  لصاحـــب  الملكيـــة  المكرمـــة 
ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه 
فـــي الدعـــم الســـنوي، مؤكـــدًا أن هـــذه 
المكرمة الملكية تعكس حرص جاللته 
علـــى النهوض بالـــدور التنموي والعمل 
التطوعـــي وتعزيـــز قـــدرات وإمكانات 
الخيريـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
للقيام بمهامها، واالســـتمرار في تقديم 

الخدمات اإلنسانية .
كمـــا رفـــع كل الشـــكر والتقديـــر لولـــي 

العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى التوجيهـــات الكريمة 
بتوفير كافة اإلمكانيات والتســـهيالت 
لدعم العمل الخيـــري بمملكة البحرين، 
ســـائال هللا العلي القديـــر أن يديم على 
جاللـــة الملـــك البـــالد المعظـــم الصحة 

والعافية والسداد .

رفـــع رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس 
األوقـــاف وعمـــوم المآتم والحســـينيات 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير واالعتزاز 
إلى المقام السامي لعاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى تفضـــل جاللته بصرف 
للمآتـــم  الســـامية  الملكيـــة  المكرمـــة 
والحســـينيات للعـــام الهجـــري 1444هــــ 
الموافق 2022م جريًا على عادة جاللته 
الحميـــدة فـــي كل عـــام والتـــي تعكـــس 
مـــا يحظـــى به هذا الموســـم مـــن رعاية 
وعناية من جاللته وحكومته الرشيدة. 
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وثمـــن 
الحميـــدة  والعـــادة  الســـامية  المكرمـــة 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مشـــاركة 
شـــعبه الوفـــي فـــي مناســـبة عاشـــوراء 
الخالـــدة، مؤكدًا أن هـــذه المكرمة تعزز 
مـــا توارث عليه وحـــرص عليه األجداد 
لمناســـبة  مـــن رعايـــة خاصـــة  واآلبـــاء 
الترابـــط  تعكـــس  والتـــي  عاشـــوراء 
والتعايـــش واالنســـجام الـــذي تمتاز به 

مملكة البحرين منذ األزل.
كما رفع رئيس األوقاف الجعفرية فائق 
الشـــكر والتقدير إلى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
علـــى التوجيهـــات الكريمة لســـموه إلى 
الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة بمتابعـــة 
موســـم  خـــالل  المناطـــق  احتياجـــات 
المتطلبـــات  كافـــة  وتيســـير  عاشـــوراء 

التي تكفل إنجاح الموسم.
ســـائلين هللا العلي القدير أن يمد جاللة 
الملك المعظم وســـمو ولي العهد رئيس 
وتســـديده،  بعونـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
واالزدهـــار  الخيـــر  مســـيرة  ومواصلـــة 
وأن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والتنميـــة 
يكـــون هـــذا العـــام عـــام خيـــر وصحـــة 
وســـالم علـــى وطننا العزيـــز وعلى بالد 

المسلمين وسائر بالد العالم.

الهاجري: المكرمة الملكية تنهض بالعمل التطوعي

الصالح: المكرمة تجسد الترابط المعروف عن البحرين منذ األزل

راشد الهاجري

يوسف الصالح

منال الشيخ

تنسيق بين عيادة اإلمام الحسين والسلمانية الستقبال الحاالت الطارئة
تضم أطباء وممرضين ومسعفين وصيادلة ومراقبي أغذية

لموســـم  التنســـيقية  اللجنـــة  عقـــدت 
1444هــــ اجتماعهـــا  لعـــام  عاشـــوراء 
األول برئاســـة القائم بأعمال الرئيس 
التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
تـــم  األوليـــة لولـــوة شـــويطر، حيـــث 
الوقـــوف علـــى اســـتعدادات موســـم 
اإلمـــام  عيـــادة  وفتـــح  عاشـــوراء 
الحســـين مـــع أعضـــاء اللجنـــة الذين 
التخصصـــات  مختلـــف  يمثلـــون 
ومســـعفين  وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن 
وصيادلـــة ومراقبي أغذيـــة وغيرهم 

من التخصصات األخرى.
وخـــالل اللقاء، أكدت شـــويطر أهمية 
توفير كافة االحتياجات والمتطلبات 

بمـــا  الموســـم  هـــذا  الالزمـــة إلنجـــاح 
يحفظ الصحة والسالمة العامة.

وأكـــدت رئيســـة اللجنـــة علـــى جميع 
األعضاء، التزام اللجنة ببذل قصارى 

جهدهـــا؛ مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات 
صحيـــة وعالجية ذات جـــودة عالية، 
الفتـــًة إلـــى أن اللجنـــة تقـــوم بتجهيز 
عيادة اإلمام الحســـين الطبية، حيث 
تضـــم العيـــادة طاقمـــا طبيـــا وإداريـــا 
األقســـام  بجميـــع  مـــزودا  متكامـــال 
الضرورية؛ لتقديـــم الخدمة الصحية 
بمـــا فيهـــا صيدلية متكاملـــة باألدوية 
العيـــادة  تتضمـــن  كمـــا  األساســـية، 
برنامـــج لتصنيـــف الحـــاالت الطارئـــة 
لمباشـــرة تقديـــم العـــالج فـــي الوقت 

المحدد.
وأشـــارت شـــويطر إلى وجود تنسيق 
مباشـــر بيـــن عيـــادة اإلمام الحســـين 
الطبيـــة وقســـم الطـــوارئ فـــي مجمع 

الســـلمانية الطبي الســـتقبال الحاالت 
التي تتطلـــب نقلها فورًا للمستشـــفى 
من خالل تواجد ســـيارات اإلســـعاف 

بالمنطقة.
وأشـــادت رئيســـة اللجنة بدور جميع 
األعضاء وعملهم الدءوب في تجهيز 
درجـــات  أقصـــى  واتخـــاذ  العيـــادة، 
االســـتعداد والجاهزية؛ لضمان ســـير 
عمـــل العيـــادة بـــكل كفـــاءة ومهنيـــة، 
معربـــًة عـــن جزيل شـــكرها وتقديرها 
جميـــع  وإلـــى  الصحـــة،  وزيـــرة  إلـــى 
المســـؤولين في القطاعـــات الصحية 
األمـــور  لمجريـــات  متابعتهـــم  علـــى 
والـــذي  مهامهـــا،  وتســـهيل  باللجنـــة 

ُيسهم بشكل كبير في إنجاز مهامها.

المنامة - وزارة الصحة

لولوة شويطر



سكتت األم 5 سنوات عن حضانة 
ابنتها فقررتها المحكمة للجدة

الزوجة الثانية تكسب 150 دينارا للنفقة 
بسبب سكن والد الطفلين مع ضرتها

رفضـــت المحكمة الكبرى الشـــرعية دعـــوى أقامتها أم 
لطفلـــة بالغـــة من العمر 5 ســـنوات لعـــدم االختصاص، 
وحكمـــت المحكمـــة وبصفـــة مســـتعجلة بضـــم حضانـــة 
الطفلـــة لصالـــح أم المســـتأنف “الجـــدة” وذلـــك بعـــد ثبـــوت 
الحضانـــة لـــدى الجـــدة وفقًا التفاقيـــة ثابتة بملـــف التنفيذ، 
علـــى أن تقـــوم الجدة بالرعايـــة واالهتمام للطفلـــة ومتابعة 

شؤونها وأحوالها.
وتعـــود حيثيـــات القضية إلـــى أن أم الطفلـــة أقامت دعوى 
تطلـــب فيهـــا حضانـــة الطفلـــة، بعـــد طالقهـــا مـــن زوجهـــا 
وتنازلهـــا عـــن حضانـــة الطفلـــة بموجـــب إبـــرام اتفاقية 
صلـــح أمـــام محكمـــة التنفيـــذ بيـــن المســـتأنف “والـــد 
الطفلة” والمســـتأنف ضدها “أم الطفلة” وأم المستأنف 
“الجدة” الحاضنة الفعلية بموجب شهادة التنفيذ، للتنازل 
عـــن حضانة الطفلـــة لصالح أم األب “الجدة”، وســـكتت األم 

عـــن المطالبـــة بالحضانة مدة تزيد ســـنة واحدة وما يقارب 
5 ســـنوات األمـــر الـــذي ال يحـــق المطالبة قانونـــًا بالحضانة، 
كمـــا أن المســـتأنف “أب الطفلـــة” لديه من النســـاء وهي أمه 
الحاضنة الفعلية للطفلة بموجب اتفاقية الصلح، وسبق ألم 
الطفلـــة التنازل عن الحضانة ونفقات المتعة والعدة وأقرت 
بالتنـــازل عـــن أي مطالبـــات ماليـــة مســـتقبالً بعد اســـتالمها 

مؤخر الصداق 2000 دينار.
واتفق الطرفان المنفصالن بعد طالقهما في وقت سابق من 
خـــالل توقيع اتفاقية تنـــازل األم الفعلية عن حضانة البنت 
لصالـــح الجـــدة أم األب لتكـــون حاضنـــة للطفلـــة، وتعهـــدت 

الجدة بتربية الطفلة.
ورفضـــت المحكمـــة دعـــوى األم فـــي القضيـــة وذلـــك لبيان 
األســـباب في ثبوت أن الجدة حاضنة لألم بحســـب اتفاقية 

سابقة أمام محكمة التنفيذ.

تمكنـــت زوجة من كســـب حكـــم إلزام زوجهـــا المدعى 
عليه بتوفير مسكن لها وألبنائها مجهز ومؤثث بالكامل 
والحصـــول على نفقة زوجية بواقع 150 دينار شـــهريًا 
ومثلها كســـوة العيدين مرتين في الســـنة لها ولألبناء، 
مـــع إلـــزام المدعـــي عليـــه “الـــزوج” بدفع نفقة شـــهرية 
لـــألوالد، وكانـــت المدعيـــة تعيش مع أبنائهـــا في منزل 
والدتهـــا وهـــي علـــى ذمـــة الزوج الـــذي يعمـــل ويعيش 
مـــع زوجته األولى في دولـــة أخرى، وممتنع عن توفير 
المســـكن واإلنفاق على الزوجة الثانية واألبناء االثنين 

رغم يسره المالي.
وتعـــود حيثيـــات القضيـــة فـــي أن المدعيـــة “الزوجـــة 
الثانيـــة” أقامـــت دعـــوى شـــرعية ضـــد زوجهـــا إلثبـــات 
حضانة أوالدها ودفع نفقة شهرية لها ولألبناء وتوفير 
مســـكن أو بـــدل ســـكن وأجـــرة حاضنـــة، وذلك بســـبب 
امتنـــاع زوجها عن اإلنفاق عليهـــا وعلى األبناء إضافة 

لعدم توفير مسكن للزوجة الثانية وأبنائها.

فيمـــا كان الـــزوج “المدعـــى عليـــه” يهـــدد 
زوجتـــه الثانيـــة بأخـــذ الحضانـــة ونقـــل 
األبنـــاء إلـــى الدولـــة التـــي يعيـــش فيهـــا 
في حـــال قيامهـــا برفع دعـــوى عليه في 
المحاكـــم الشـــرعية، وذلك بعـــد إصرارها 
بالنفقـــات  وآخـــر  بيـــن حيـــن  ومطالبتهـــا 

الشـــهرية، ولكونها تخاف من أخذ أطفالها 
إلى دولة أخـــرى كانت أم المدعية “الزوجة 

الثانيـــة” تقـــوم بالصـــرف ماديـــًا علـــى ابنتهـــا 
المتزوجـــة وأحفادها، ومنـــذ زواجهما لم ينفق 

الـــزوج علـــى الزوجة الثانية واألبنـــاء، حيث إنه 
وقـــت تواجـــده فـــي البحريـــن يقيـــم مـــع المدعية 

“الزوجة” في مسكن والدتها.
وبعـــد رفـــع الدعـــوى تمكنـــت الزوجة من كســـب حكم 
الحصول على مســـكن الزوجية والنفقات الشـــهرية لها 

وألوالدها.
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القبض على نصاب إفريقي 
يزيف العمالت النقدية

صرحت اإلدارة العامة لمكافحة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد 
وااللكتروني، بأن إدارة مكافحة 
الجرائم االقتصادية، تمكنت من 
القبض على شخص من الجنسية 
اإلفريقية يقـــوم بارتكاب جرائم 
النصـــب واالحتيـــال مـــن خـــالل 
إيهام الضحية بأنه باســـتطاعته 
إلـــى  العاديـــة  األوراق  تحويـــل 

أوراق نقدية.
تلقـــي  فـــور  بأنـــه  وأوضحـــت 

معلومات بهذا الشأن، تم تشكيل 
والقيـــام  أمنـــي مختـــص  فريـــق 
بعمليات البحث والتحري وجمع 
التـــي أســـفرت عـــن  المعلومـــات 
تحديـــد هوية المذكـــور والقبض 
تـــم  مســـكنه  وبتفتيـــش  عليـــه، 
العثـــور على األجهـــزة واألدوات 
التـــي  الكيميائيـــة  والمـــواد 
تســـتخدم في عمليـــة االحتيال، 
اتخـــاذ  جـــاري  بأنـــه  مضيفـــًة 
الالزمـــة؛  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

تمهيـــدًا إلحالـــة القضيـــة للنيابـــة 
العامة.

وأهابـــت اإلدارة العامة لمكافحة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد 
بالمواطنيـــن  وااللكترونـــي 
التعـــاون  بعـــدم  والمقيميـــن 
واالنســـياق وراء كل مـــن يدعي 
القـــدرة علـــى مضاعفـــة األموال، 
واإلبـــالغ الفـــوري عن أي نشـــاط 
مشبوه عن طريق الخط الساخن 

لإلدارة )992(.

المنامة - وزارة الداخلية



البلديـــن  األعضـــاء  مـــن  عـــدد  دعـــا 
المترشـــحين  مـــن  وعـــدد  الحالييـــن 
المتوقعيـــن عبـــر “البـــاد” إلـــى تطوير 
إلدارة  التابعـــة  المســـاجد  صيانـــة 
األوقاف الســـنية من خـــال جملة من 
االقتراحات، تمثلـــت بضرورة التعاقد 
مـــع شـــركات متخصصـــة إلســـناد تلك 
المهـــام إليهـــا، وأبرزهـــا دورات الميـــاه 
للوضـــوء،  المخصصـــة  واألماكـــن 
اســـتبدال  التكييـــف،  نظـــام  وصيانـــة 

السجاد، استبدال طاء الجدران. 

مكتبة بحثية

البلـــدي  العضـــو  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
الحالـــي بالدائـــرة األولـــى بالمحافظـــة 
ضـــرورة  القـــاف  إيمـــان  الجنوبيـــة 
تخصيـــص ميزانية للصيانـــة الدورية 
للمســـاجد، وأن يتـــم تحويـــل اإلنـــارة 
الخارجية لجميع المســـاجد والجوامع 

لتكون بواسطة الطاقة الشمسية.
ودعـــت إلى إقامـــة محاضرة نســـائية 
إلحـــدى الداعيات المعروفات شـــهريا 
أو كل شـــهرين فـــي مصليات النســـاء 
فـــي المســـاجد، عـــاوة علـــى تمكيـــن 
النســـاء مـــن اســـتخدام الصـــاالت في 
المســـاجد إلقامة المناسبات البسيطة 
أو حتى للتعازي.  كما لفتت إلى أهمية 

إنشـــاء مكتبـــة علميـــة بحثية تشـــمل 
المختلفـــة  العلميـــة  البحـــوث  جميـــع 
المعـــدات  بأحـــدث  مجهـــزة  وتكـــون 
الحديثـــة، ويلحـــق بهـــا مـــكان خـــاص 
لطلبـــة العلـــم إلـــى جانـــب اســـتقطاب 
المشايخ وطاب العلم إللقاء الكلمات 

والمواعظ في المسجد.

شركات خاصة

مـــن جانبـــه، اقتـــرح المترشـــح البلدي 
المتوقع عن الدائرة الرابعة بالمحافظة 
الشمالية حمد السعيد تكليف شركات 
خاصـــة للقيـــام بصيانـــة دورات المياه 
للوضـــوء،  المخصصـــة  واألماكـــن 
اســـتبدال  التكييـــف،  نظـــام  وصيانـــة 

الجـــدران  طـــاء  اســـتبدال  الســـجاد، 
بمـــواد حديثة تتحمـــل درجات حرارة 
ثاجـــات  وضـــع  وتقلباتـــه،  الطقـــس 
بداخـــل المســـاجد مـــع ايجـــاد زحلول 
اســـتثنائية لمواقف سيارات المساجد 

خاصة في صاة الجمعة والعيدين.
فأوضـــح  الميزانيـــة،  بخصـــوص  امـــا 
مـــن مســـجد  أنهـــا  تختلـــف  الســـعيد 
إلـــى جامـــع ومن موســـم إلى موســـم؛ 
حيـــث تختلـــف أســـعار المـــوارد فـــي 
التخفيضـــات عن غيرهـــا وقد تحتاج 
الـــى ميزانية تبدأ مـــن ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ 
دينـــار قابـــل للزيادة والنقصـــان وذلك 
بحســـب احتياجـــات كل مســـجد عـــن 

االخر.

٨ آالف

فيمـــا لفت المترشـــح البلـــدي المتوقع 
عن الدائرة الثانية عشـــرة بالمحافظة 
الشـــمالية محمد بوحميد أن الميزانية 
دينـــار  آالف   ٨ لتخصيـــص  بحاجـــة 
ســـنويا، مقترحـــًا أن يتـــم التعاقـــد مع 
شـــركات لصيانـــة التكييـــف والمرافق 

عمومًا. 

جهود مشكورة

أمـــا العضـــو البلـــدي الحالـــي بالدائـــرة 
أحمـــد  المحـــرق  بمحافظـــة  الســـابعة 
المقهـــوي، فاســـتهل حديثه باإلشـــارة 
بجهـــود األوقاف الســـنية فـــي صيانة 
المســـاجد ومتابعـــة خدماتهـــا، مبينـــًا 

أن التوجـــه قائـــم مـــن حيث الشـــراكة 
الشـــركات  جميـــع  مـــع  المجتمعيـــة 
األيـــادي  وأصحـــاب  والمؤسســـات 

البيضاء. 
وأضـــاف أنه تم فـــي الدائرة الســـابعة 
بمحافظة المحرق إشـــراك االفراد في 
المســـاهمة بغـــرض اســـتبدال ســـجاد 
المســـاجد وصيانة المكيفات وصيانة 
مبانـــي المســـاجد، الفتـــًا إلـــى أن تلك 
الجهـــود أثمـــرت فـــي تغطيـــة جميـــع 
المســـاجد بالدائرة بالتعـــاون مع إدارة 

األوقاف السنية.

جهة خيرية

واقترح العضو البلدي بالدائرة التاسعة 

بالمحافظـــة الجنوبيـــة طال البشـــير 
مشـــروع إنشـــاء جهـــة خيريـــة تعنـــى 
بخدمات المســـاجد إلـــى جانب توفير 
خدمـــات مســـاندة لصيانـــة المســـاجد 
والجوامـــع لارتقاء بأوضاعهـــا، مبينًا 
أن يمكن للمهتمين في العمل الخيري، 
والذيـــن لديهـــم خبـــرات ســـابقة فـــي 
صيانة المباني والخدمات التشغيلية، 
الجهـــات  مـــع  التواصـــل  فـــي  البـــدء 
الخيريـــة المانحة، والجهـــات الخيرية 

ذات العاقة إلنشاء هذا المشروع. 
يقـــل  مختلفـــة  ألســـباب  أنـــه  وبيـــن 
االهتمـــام ببعـــض هـــذه المســـاجد بعد 
فتـــرة من الزمن، حيث تهمل خدماتها 

مما يقلل من أثرها. 
المســـاجد  مـــن  “هنـــاك بعضـــًا  قـــال  و 
الصغيـــرة التي بنيت بجهود بســـيطة، 
لبعـــض  دائـــم  احتيـــاج  فـــي  تـــزال  ال 
بصيانـــة  ولاهتمـــام  الخدمـــات، 
الخيريـــة  الجهـــة  يمكـــن  المســـاجد 
التعاقـــد مـــع شـــركات صيانـــة لتقديم 
خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة لضمـــان 
اســـتمرارية عمـــل األجهـــزة المتنوعـــة 
فـــي المســـاجد كالمكيفـــات ومكبرات 
الصـــوت واإلضـــاءة وبـــرادات الميـــاه 
ودورات الميـــاه واألثاث والديكورات 
واألصباغ؛ من أجل  بيئة صحية آمنة 
وتطبيقًا لمبادئ الدين اإلســـامي في 

المحافظة على بيوت هللا”.

اإلهمال ينخر في بعض المساجد والحل بشركات متخصصة في الصيانة
الميزانية تبدأ من 500 إلى 8 آالف دينار... مترشحون بلديون لـ”^”:
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منال الشيخ

القالف: لتحويل اإلنارة 
الخارجية للمساجد إلى 

الطاقة الشمسية

حمد السعيد طالل البشير  أحمد المقهوي  محمد بوحميد  إيمان القالف 

المقهوي: استبدال 
سجاد المساجد وصيانة 

المكيفات بالمساجد

البشير:  إلنشاء 
جهة خيرية تعنى 
بخدمات المساجد

السعيد: استبدال 
طالء الجدران بمواد 
حديثة تتحمل الحرارة

بوحميد: لتخصيص 
ميزانية بـ  ٨ آالف 

دينار سنويًا

^يعتزم استشـــاري الجـــودة والكوتش والمـــدرب الدولي محمد 
ابراهيم الترشـــح برلمانيًا عن الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق )فريج 
البنعلـــي و جـــزء من البســـيتين(. وبيـــن رغبته بالتعاون مـــع الحكومة 
للوصـــول لألهـــداف المرجـــوة؛ لرفعـــة ورخـــاء الوطـــن والخـــروج من 
األزمات الحالية بقيادة ســـمو ولي العهـــد رئيس الوزراء.  وأوضح أن 

النائب الحالي أدى دوره بالقدر المستطاع وبجدارة. 
يذكـــر أن الدائـــرة الثالثـــة بمحافظـــة المحرق يشـــغل مقعدهـــا النائب 

محمد عيسى العباسي الحاصل على 3096 صوتا.

النائب العباسي أدى دوره بالقدر المستطاع وبجدارة

“الكوتش” محمد إبراهيم يترشح بفريج البنعلي
^يعتـــزم مديـــر إدارة التدريـــب وتطويـــر القـــوى 
العاملة في وزارة العمل عصام العلوي الترشح برلمانيًا 
عـــن الدائـــرة األولى بمحافظة المحـــرق في االنتخابات 

المقبلة 2022. 
وعـــن ســـبب ترشـــحه بيـــن لـــــ “الباد” أنـــه مـــازال هناك 
الكثير من األمور التشـــريعية و الرقابية المهمة الممكن 
مناقشـــتها في قبة البرلمان وذلك فيما يتعلق بالحماية 
االجتماعيـــة التـــي تبـــدأ منـــذ نشـــأة المواطـــن لتوفير 

أفضـــل الخدمـــات كالرعايـــة والتعليـــم إلـــى 
الوظيفيـــة  الفـــرص  جانـــب توفيـــر 

والتشـــجيع علـــى ريـــادة األعمال 
والحصـــول علـــى أفضـــل مزايـــا 

التقاعد. 
واعتبـــر أن الخدمـــات من أهم 
الضمانـــات االجتماعيـــة التـــي 
يحتاجهـــا المواطنون شـــريطة 
ان تكـــون متوفـــرة لهـــم وفـــي 
أفضل حاالتها بما تتناســـب مع 

رغباتهم وإمكانيات الدولة. 
المواضيـــع  تلـــك  أن  واكـــد 
تحتـــاج إلـــى مجموعة من 
النـــواب المؤهلين القادرين 
علـــى تطويـــر التشـــريعات 
والممارســـات الحالية نحو 

حمايـــة اجتماعية شـــاملة شـــريطة أال ينتهـــي المطاف 
بالمواطـــن فـــي أن يكون معتمـــدا اعتمادًا كليـــًا على ما 
تقدمـــه الدولة، بل يجب أن يكون انســـانًا أكثر إنتاجية 
ومختلفـــا عمـــا كان عليـــه فـــي ســـبيل أن يزيـــد  فـــرص 
دخلـــه ويعتمـــد علـــى نفســـه ويواصل في تطويـــر ذاته 
وتغييـــر نمـــط التفكيـــر؛ مـــن أجـــل مســـتقبل أفضـــل له 
وألســـرته.  وســـجل العلوي إيمانه التـــام بأهمية تقديم 
أفضـــل الخدمات للمواطن، مشـــددًا على ضرورة 
أن تتضافـــر جهود جميع أصحاب القرار؛ 
مـــن أجل تحقيق ســـعادة حقيقية 
نشـــأته  منـــذ  تبـــدأ  للمواطـــن 
حتـــى وصولـــه إلـــى مراحل 
وليكـــون  المتقدمـــة  العمـــر 
كونـــه  بنفســـه  مفتخـــًرا 

بحرينيا وابُنا لهذا البلد. 
األولـــى  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
بمحافظة المحرق )البســـيتين(  
يمثلها النائب الكوهجي الحاصل 
ويترشـــح  صوتـــا.   4171 علـــى 
فيهـــا حاليـــًا بجانبـــه كل من 
صالـــح  ناجـــي،  محمـــد 
الســـادة، جمـــال الجـــودر، 
محمـــد المطـــوع وأحمـــد 

التميمي.

يعمل مديراً للتدريب بوزارة العمل... وسينافس بدائرة البسيتين

العلوي أول مسؤول حكومي يترشح لبرلمان 2022

عصام العلوي 

محمد العباسي

عمار قمبر

حمد السعيد 

خالد جناجي 

محمد إبراهيم 

شاهين الجنيد 

فيصل شبيب 

أحمد الدوسري

^يعتـــزم مـــدرب الســـياقة حمد الســـعيد الترشـــح بلديا عن 
الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الشـــمالية )جبلـــة حبشـــي، الســـهلة 

الشمالية، سلماباد ومدينة زايد(.
 وعـــن ســـبب ترشـــحه أفاد “البـــاد” عـــن رغبته أن يكـــون صوتا 

للمواطن إلى جانب عمله على حل المشاكل. 
والعضـــو البلـــدي الحالـــي بالدائـــرة فيصـــل شـــبيب أحـــرز فـــي 

االنتخابات الماضية 2287 صوتا.

ً العضو البلدي الحالي ينوي الدخول مجددا

مدرب سياقة يترشح بلديًا بدائرة شبيب

^تعتزم الناشـــطة االجتماعية 
في المجاالت الخيرية واإلنســـانية 
والتطوعية رباب شمســـان الترشح 
الســـابعة  الدائـــرة  عـــن  برلمانيـــًا 
بمحافظـــة العاصمة في االنتخابات 

القادمة 2022. 
وبينـــت لـ “الباد” أن ترشـــحها يأتي 
بقصـــد خدمـــة الوطـــن والمواطـــن 
والســـعي إليجـــاد مســـتقبل أفضـــل 
حلـــول  إيجـــاد  إلـــى  إضافـــة  لهـــم، 
بجانـــب  التحتيـــة  للبنيـــة  جذريـــة 
إيجـــاد وظائـــف للشـــباب العاطلين 
عـــن العمـــل، التســـريع فـــي طلبـــات 
اإلســـكان، إيجاد حلـــول افضل من 
المواطنيـــن،  الكهربـــاء علـــى  قطـــع 
والعمـــل علـــى إيجـــاد آليـــة لرعايـــة 
وذوي  الســـن  وكبـــار  المســـنين 
وكذلـــك  الخاصـــة،  االحتياجـــات 
تعجيـــل مواعيـــد المرضـــى الذيـــن 

يعطـــون مواعيـــد مـــن بعـــد أشـــهر 
طويلة من االنتظار. 

ولفتت إلـــى أن الكثير من المرضى 
بحاجـــة للمراجعة الشـــهرية بجانب 
توفير جميع األدوية والمستلزمات 
األخرى خصوصا لكبار السن وذوي 

االحتياجات الخاصة. 
وفـــي تقييمهـــا ألداء النائب الحالي 
زينب عبداألمير، وصفته بأنه ليس 

في المستوى المطلوب. 

الحالـــي  الدائـــرة  ممثـــل  أن  يذكـــر 
النائـــب زينـــب عبداألميـــر، حصلت 
باالنتخابـــات  صوتـــا   3092 علـــى 

الماضية.
نفـــس  فـــي  اآلن  لغايـــة  وترشـــح   
الدائـــرة كل مـــن: ســـمانة حيـــدري، 
جعفـــر محفوظ، أمل محمد، ابتهاج 

خليفة ومجدي النشيط.
 علمـــًا أن الدائـــرة تغطـــي جدعلـــي، 

جرداب والناصفة.

ستعمل إليجاد وظائف وتسريع طلبات اإلسكان

ناشطة اجتماعية تترشح بجدعلي: لتعجيل مواعيد المرضى

^يعتزم المزاول لألعمال الحرة شـــاهين الجنيد الترشح برلمانيًا 
بالدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة المحرق )عـــراد(، مبينًا رغبتـــه في تغيير 
المفهـــوم الســـائد لدى الناس عـــن مجلس النواب. وعـــن تقييمه ألداء 
النائـــب الحالـــي للدائرة عمار قمبـــر، قال لـ “الباد”: “ال أســـتطيع تقييم 
أحـــد؛ ألن كل نائـــب يمثـــل شـــريحة كبيـــرة تختـــاره وكل نائب يحقق 

طموح دائرته”. وحصل قمبر على 7317 صوتا االنتخابات الماضية.
أما عن المترشـــحين فيها حاليا بجانب الجنيد: صاح العشـــار، محمد 

السادة، عبدهللا البستكي، عادل الخالدي وعثمان شريف.

مزاول لألعمال الحرة... المترشح بعراد الجنيد:

سأغير وجهة نظر الناس عن البرلمان

^يعتـــزم طالـــب الهندســـة المعماريـــة بإحـــدى الجامعـــات 
الخاصة بالمملكة ومفتش التراخيص أحمد الدوســـري الترشـــح 
بلديـــًا عـــن الدائرة السادســـة بالمحافظة الجنوبيـــة  )البوكوارة(؛ 

بغية المساهمة في إدارة عجلة تطوير العمل البلدي.
ويمثـــل الدائرة العضو البلدي خالد جناحي الحاصل على 3766 
صوتا.  وفي الوقت الحالي يترشـــح فيها  بجانب الدوســـري كل 

من أحمد بوكمال وأحمد العبدهللا.

جناحي حصل على 3766 صوتاً باالنتخابات الماضية

الدوسري مفتش تراخيص يترشح بلديًا بالبوكوارة
مجدي النشيط  ابتهاج خليفة رباب شمسان 
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محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA
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M
2

المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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Vacancies Available
ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MASON

, suitably qualified applicants can contact
 17722333 or info@alghanah.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact
 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

HAI ALDOWASER FRESH AND ND DRIA FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17691054 or MR.A7MD.502@HOTMAIL.COM

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com

FOUR STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39456873 or may371@yahoo.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

Aribyan Wold Kichan 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17713031 or skybedfurniture@gmail.com

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17700544 or TEBODIN@BATELCO.COM.BH

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17750750 or hrad@alzayani-investments.com

ABU FADHEL GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17340396 or KHADIJAEBR185@GMAIL.COM

NOOR STORES FOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33012117 or FAISALMK25@GMAIL.COM

ENVIROTECH CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SR ENVIRONMENTAL SPEC
, suitably qualified applicants can contact

 17716112 or ENVIRO@NEWTECHGCC.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39169696 or hrmsbse@swiss-belhotel.com

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 GRADER OPERATOR & DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

KINGDOM OF TITANIC MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33142244 or hoodalobaidli@gmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
, suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSOCIATE PROFESSOR
, suitably qualified applicants can contact
 13302967 or NALBASTAKI@KU.EDU.BH

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

AHMADI SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 38406711 or SAMKV@MACBH.COM

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33657400 or ceo_salwagroup@yahoo.com

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

TOP SEEKERS CONSULTANCY Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17294935 or Topseekers@batelco.com.bh

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM

EXPOSURE FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
, suitably qualified applicants can contact

 36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

AL ATHRIYA FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39339088 or zahraalsafar0@gmail.com

ALATHRIYA CARTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39339088 or zahraalsafar0@gmail.com

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

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

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

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

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

 PIPE-FITTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39168636 or r.alnass@rmediaco.com

PAPA SAEED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 PREPARER(COFFEE)
, suitably qualified applicants can contact

 17551344 or SAEED871@LIVE.COM

SAYED JAAFAR HUSAIN ALAWI SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39070333 or syedjaffar802@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م( المسجلة بموجب 

القيد رقم )146074(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:
)ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م

AKRAM KHAN INSTALLATION OF INDUSTRIAL MA-
CHINERY AND EQUIPMENT W.L.L

(AKRAM KHAN REAL ESTATE W.L.L  الى: ٔاكرم خان للعقارات ذ.م.م
إلى  باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  بخصوص  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

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

تاريخ :2-8-2022
)CR2022- 108855( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد : احمد رضي منصور مكي بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيد/ مصطفى عبدالجليل رضي منصور مكي

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

االسم التجاري رقم القيد

المحور العربي للسندويشات 127854-1

المحور العربي للسندويشات 2-127854

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 110373( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : كاظم جمعه كاظم مرزوق الخنيزي

االسم التجاري الحالي : اكسبرس مد للمواد الطبيه
االســـــم التجـــاري : نوفيال تك للمعدات وخدمات التحاليل

رقم القيد: 3-41900

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع شركة )مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م(

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تقدم 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  لألسنان  المنصوري  )مركز  شركة  إليها 

99949-1، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م

ALMANSOORI DENTAL CENTRE W.L.L
إلى: المنصوري الطبي ذ.م.م

ALMANSOORI MEDICAL W.L.L 
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

إعالن بشأن إشهار إنتهاء
أعمال تصفية شركة محمد حسين حاجي باقر

سجل تجاري رقم 03311

بناءاً على الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف العليا المدنية الرابعة  
 4/00592/2022/03 3/00729/2022/03ورقم  اإلستئناف  رقم 
أعمال  إنتهاء  إشهار  نطلب  فإننا  لذا  القانوني  المصفي  أننا  وبما 

التصفية.
المصفي نبيل عبدهللا الساعي

nabilsai@batelco.com.bh  االيميل
الموبايل: 39208088

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
AKM MAYANUDDIN BHUYAN ABDULAHAD BHUI- )نيابة 
YAN( عن السادة شركة )شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب 

القيد رقم 130597   طالبين تغيير اسم الشركة من:  
 شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

  .COLD STORE LATE BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
الى: شوب اند سيف للتجارة شركة تضامن بحرينية

SHOP & SAVE TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP
  COMPANY

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   133346

   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة
TINTU   MUN-  نيابة عن السادة شركة  فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م  المسجلة 

الشركة تصفية )اختيارية   133346   بطلب تصفية  القيد رقم    DACKAL بموجب 
وتعيين السادة مصفيا للشركة.  TINTU MUNDACKAL بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 

الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

TINTU MUNDACKAL :عنوان المصفي
sajitfrancis@gmail.com     -     39307158 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

CR2022- 109479 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المعلن علي محمد عبدهللا علي محمد خميس بطلب  السيد  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد سكينه جاسم حسن جاسم 
خميس. فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 

االسم التجاري: مطعم فيليز
قيد رقم: 144499-1

التاريخ : 2/8/2022
  CR2022-111763   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ منال يوسف عبدهلل عيسى بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ امنه خالد يوسف احمد لحدان

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 : 62186 – 1
االسم التجاري : مدينة الرجل للمالبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

إدارة انوفيشن ذ.م. م
سجل تجاري رقم 144065

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،  144065 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  انوفيشن  إدارة  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة منى السيد علي ابراهيم حسين 
الهاشمي والسيد مهند فهمي امين حمد و السيد ناصر علي جعفر محمد االهلي 

والسيد حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد مصفيين للشركة.
عنوان المصفي :

منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي - 39678090
muna.alhashemi@gmail.com

muhannad.hamad@gmail.com - 39695588 - مهند فهمي امين حمد
nasser@alahli.us - 39607007 - ناصر علي جعفر محمد االهلي

info@cbc.bh - 39601017 - حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

آي الند انوفيشنز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   141005

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة  فاطمه 
العلوي  شركة االبداع لالستشارات تضامن ألصحابها محمود  السيد فاضل علي حسين 
الكامل وشركاه  نيابة عن السادة شركة  آي الند انوفيشنز ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد 
رقم 141005   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  منى السيد علي 

ابراهيم   حسين الهاشمي   مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
بنص  و عمال   ،  2001 لعام     21 رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من  الالزمة، خالل 15  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي  

  973  39678090 
muna.alhashemi@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة بروموسفن سبورت ماركتنج ذ.م.م

سجل تجاري رقم )1-61443(

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد/ أكرم رشاد أحمد مكناس نيابة عن السادة 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ماركتنج  سبورت  بروموسفن  شركة 
القيد رقم )61443-1( بطلب تصفية الشركة تصفية )إختيارية( 

وتعيين السيد/ سعيد طراد حمام، مصفياً للشركة. 
لنص  وفقا  إنتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
المادة )325( من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بنص  وعمال   ،2001 لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم 
يدعو  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   )335( المادة 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل خمسة عشر )15( يوماً من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

المصفي: سعيد طراد حمام
هاتف: +97333706660

hamam.law@gmail.com :بريد الكتروني

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م( المسجلة بموجب 

القيد رقم )146074(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:
)ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م

AKRAM KHAN INSTALLATION OF INDUSTRIAL MA-
CHINERY AND EQUIPMENT W.L.L

(AKRAM KHAN REAL ESTATE W.L.L  الى: ٔاكرم خان للعقارات ذ.م.م
إلى  باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  بخصوص  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

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

تاريخ :2-8-2022
)CR2022- 108855( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد : احمد رضي منصور مكي بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيد/ مصطفى عبدالجليل رضي منصور مكي

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

االسم التجاري رقم القيد

المحور العربي للسندويشات 127854-1

المحور العربي للسندويشات 2-127854

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 110373( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : كاظم جمعه كاظم مرزوق الخنيزي

االسم التجاري الحالي : اكسبرس مد للمواد الطبيه
االســـــم التجـــاري : نوفيال تك للمعدات وخدمات التحاليل

رقم القيد: 3-41900

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع شركة )مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م(

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تقدم 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  لألسنان  المنصوري  )مركز  شركة  إليها 

99949-1، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م

ALMANSOORI DENTAL CENTRE W.L.L
إلى: المنصوري الطبي ذ.م.م

ALMANSOORI MEDICAL W.L.L 
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

إعالن بشأن إشهار إنتهاء
أعمال تصفية شركة محمد حسين حاجي باقر

سجل تجاري رقم 03311

بناءاً على الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف العليا المدنية الرابعة  
 4/00592/2022/03 3/00729/2022/03ورقم  اإلستئناف  رقم 
أعمال  إنتهاء  إشهار  نطلب  فإننا  لذا  القانوني  المصفي  أننا  وبما 

التصفية.
المصفي نبيل عبدهللا الساعي

nabilsai@batelco.com.bh  االيميل
الموبايل: 39208088

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
AKM MAYANUDDIN BHUYAN ABDULAHAD BHUI- )نيابة 
YAN( عن السادة شركة )شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب 

القيد رقم 130597   طالبين تغيير اسم الشركة من:  
 شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

  .COLD STORE LATE BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
الى: شوب اند سيف للتجارة شركة تضامن بحرينية

SHOP & SAVE TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP
  COMPANY

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   133346

   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة
TINTU   MUN-  نيابة عن السادة شركة  فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م  المسجلة 

الشركة تصفية )اختيارية   133346   بطلب تصفية  القيد رقم    DACKAL بموجب 
وتعيين السادة مصفيا للشركة.  TINTU MUNDACKAL بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 

الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

TINTU MUNDACKAL :عنوان المصفي
sajitfrancis@gmail.com     -     39307158 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

CR2022- 109479 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المعلن علي محمد عبدهللا علي محمد خميس بطلب  السيد  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد سكينه جاسم حسن جاسم 
خميس. فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 

االسم التجاري: مطعم فيليز
قيد رقم: 144499-1

التاريخ : 2/8/2022
  CR2022-111763   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ منال يوسف عبدهلل عيسى بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ امنه خالد يوسف احمد لحدان

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 : 62186 – 1
االسم التجاري : مدينة الرجل للمالبس

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 112628( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن عيسى عبدهللا السماهيجي

االسم التجاري الحالي : عقارات طوكيو
االســـــم التجـــاري : عالم العقارات

رقم القيد: 2-87179

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

إدارة انوفيشن ذ.م. م
سجل تجاري رقم 144065

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،  144065 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  انوفيشن  إدارة  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة منى السيد علي ابراهيم حسين 
الهاشمي والسيد مهند فهمي امين حمد و السيد ناصر علي جعفر محمد االهلي 

والسيد حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد مصفيين للشركة.
عنوان المصفي :

منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي - 39678090
muna.alhashemi@gmail.com

muhannad.hamad@gmail.com - 39695588 - مهند فهمي امين حمد
nasser@alahli.us - 39607007 - ناصر علي جعفر محمد االهلي

info@cbc.bh - 39601017 - حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

آي الند انوفيشنز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   141005

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة  فاطمه 
العلوي  شركة االبداع لالستشارات تضامن ألصحابها محمود  السيد فاضل علي حسين 
الكامل وشركاه  نيابة عن السادة شركة  آي الند انوفيشنز ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد 
رقم 141005   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  منى السيد علي 

ابراهيم   حسين الهاشمي   مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
بنص  و عمال   ،  2001 لعام     21 رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من  الالزمة، خالل 15  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي  

  973  39678090 
muna.alhashemi@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة بروموسفن سبورت ماركتنج ذ.م.م

سجل تجاري رقم )1-61443(

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد/ أكرم رشاد أحمد مكناس نيابة عن السادة 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ماركتنج  سبورت  بروموسفن  شركة 
القيد رقم )61443-1( بطلب تصفية الشركة تصفية )إختيارية( 

وتعيين السيد/ سعيد طراد حمام، مصفياً للشركة. 
لنص  وفقا  إنتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
المادة )325( من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بنص  وعمال   ،2001 لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم 
يدعو  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   )335( المادة 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل خمسة عشر )15( يوماً من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

المصفي: سعيد طراد حمام
هاتف: +97333706660

hamam.law@gmail.com :بريد الكتروني
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وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م( المسجلة بموجب 

القيد رقم )146074(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:
)ٔاكرم خان لتركيب اآلالت والمعدات الصناعية ذ.م.م

AKRAM KHAN INSTALLATION OF INDUSTRIAL MA-
CHINERY AND EQUIPMENT W.L.L

(AKRAM KHAN REAL ESTATE W.L.L  الى: ٔاكرم خان للعقارات ذ.م.م
إلى  باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  بخصوص  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

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

تاريخ :2-8-2022
)CR2022- 108855( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد : احمد رضي منصور مكي بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيد/ مصطفى عبدالجليل رضي منصور مكي

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

االسم التجاري رقم القيد

المحور العربي للسندويشات 127854-1

المحور العربي للسندويشات 2-127854

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 110373( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : كاظم جمعه كاظم مرزوق الخنيزي

االسم التجاري الحالي : اكسبرس مد للمواد الطبيه
االســـــم التجـــاري : نوفيال تك للمعدات وخدمات التحاليل

رقم القيد: 3-41900

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع شركة )مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م(

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تقدم 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  لألسنان  المنصوري  )مركز  شركة  إليها 

99949-1، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: مركز المنصوري لألسنان ذ.م.م

ALMANSOORI DENTAL CENTRE W.L.L
إلى: المنصوري الطبي ذ.م.م

ALMANSOORI MEDICAL W.L.L 
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

إعالن بشأن إشهار إنتهاء
أعمال تصفية شركة محمد حسين حاجي باقر

سجل تجاري رقم 03311

بناءاً على الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف العليا المدنية الرابعة  
 4/00592/2022/03 3/00729/2022/03ورقم  اإلستئناف  رقم 
أعمال  إنتهاء  إشهار  نطلب  فإننا  لذا  القانوني  المصفي  أننا  وبما 

التصفية.
المصفي نبيل عبدهللا الساعي

nabilsai@batelco.com.bh  االيميل
الموبايل: 39208088

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
AKM MAYANUDDIN BHUYAN ABDULAHAD BHUI- )نيابة 
YAN( عن السادة شركة )شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب 

القيد رقم 130597   طالبين تغيير اسم الشركة من:  
 شركة برادات المرحومة تضامن بحرينية

  .COLD STORE LATE BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
الى: شوب اند سيف للتجارة شركة تضامن بحرينية

SHOP & SAVE TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP
  COMPANY

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   133346

   تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة
TINTU   MUN-  نيابة عن السادة شركة  فيكتوري هوم بروبيرتيز ذ.م.م  المسجلة 

الشركة تصفية )اختيارية   133346   بطلب تصفية  القيد رقم    DACKAL بموجب 
وتعيين السادة مصفيا للشركة.  TINTU MUNDACKAL بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 

الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

TINTU MUNDACKAL :عنوان المصفي
sajitfrancis@gmail.com     -     39307158 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

CR2022- 109479 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المعلن علي محمد عبدهللا علي محمد خميس بطلب  السيد  إلينا  تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد سكينه جاسم حسن جاسم 
خميس. فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 

االسم التجاري: مطعم فيليز
قيد رقم: 144499-1

التاريخ : 2/8/2022
  CR2022-111763   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ منال يوسف عبدهلل عيسى بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ امنه خالد يوسف احمد لحدان

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 : 62186 – 1
االسم التجاري : مدينة الرجل للمالبس

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 112628( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن عيسى عبدهللا السماهيجي

االسم التجاري الحالي : عقارات طوكيو
االســـــم التجـــاري : عالم العقارات

رقم القيد: 2-87179

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

إدارة انوفيشن ذ.م. م
سجل تجاري رقم 144065

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،  144065 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  انوفيشن  إدارة  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيدة منى السيد علي ابراهيم حسين 
الهاشمي والسيد مهند فهمي امين حمد و السيد ناصر علي جعفر محمد االهلي 

والسيد حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد مصفيين للشركة.
عنوان المصفي :

منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي - 39678090
muna.alhashemi@gmail.com

muhannad.hamad@gmail.com - 39695588 - مهند فهمي امين حمد
nasser@alahli.us - 39607007 - ناصر علي جعفر محمد االهلي

info@cbc.bh - 39601017 - حمد ابراهيم محمد ابراهيم بوسعد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

آي الند انوفيشنز ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   141005

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها / السيدة  فاطمه 
العلوي  شركة االبداع لالستشارات تضامن ألصحابها محمود  السيد فاضل علي حسين 
الكامل وشركاه  نيابة عن السادة شركة  آي الند انوفيشنز ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد 
رقم 141005   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  منى السيد علي 

ابراهيم   حسين الهاشمي   مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
بنص  و عمال   ،  2001 لعام     21 رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من  الالزمة، خالل 15  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: منى السيد علي ابراهيم حسين الهاشمي  

  973  39678090 
muna.alhashemi@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة بروموسفن سبورت ماركتنج ذ.م.م

سجل تجاري رقم )1-61443(

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد/ أكرم رشاد أحمد مكناس نيابة عن السادة 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ماركتنج  سبورت  بروموسفن  شركة 
القيد رقم )61443-1( بطلب تصفية الشركة تصفية )إختيارية( 

وتعيين السيد/ سعيد طراد حمام، مصفياً للشركة. 
لنص  وفقا  إنتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
المادة )325( من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بنص  وعمال   ،2001 لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم 
يدعو  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   )335( المادة 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل خمسة عشر )15( يوماً من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

المصفي: سعيد طراد حمام
هاتف: +97333706660

hamam.law@gmail.com :بريد الكتروني
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RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MECHANICAL HELPER

, suitably qualified applicants can contact
 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39688875 or MOHD11051@GMAIL.COM

WTOG METAL & PLASTIC SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 66311095 or nadiatradingadv@gmail.com

Al Hala Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36798180 or FAISALGULRAGE82@GMAIL.COM

MARSEELIA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 39877737 or mandi20111@hotmail.com

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

MERCURY PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRINTER
, suitably qualified applicants can contact

 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

MERCURY PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

MERCURY PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 OPERATOR (PRINTING MACHINE)

, suitably qualified applicants can contact
 39288454 or Talal.abdulaal@gmail.com

Brothers cargo 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
, suitably qualified applicants can contact

 39460089 or WEDAD.HABIB.ABDULLA@GMAIL.COM

TAWZEATY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36690049 or MOHAMMEDRAFFI23@GMAIL.COM

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM

SEKOMBAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17471992 or YAHYA36323031@GMAIL.COM

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17251216 or abuali792008@Gmail.com

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17620820 or AHIMS@BATELCO.COM.BH

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com

SHARIFAH BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17779090 or sbc17779090@gmail.com

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

ROUGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17744990 or LAWAZON@GMAIL.COM

Free Hand Furniture 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33080779 or FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 33200511 or ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM

RABIT AL KHALEEJ INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17582485 or LIAQUAT@MIAHOLDING.COM

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 33322255 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM

TITOLO INTERIOR DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17291010 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM

HASSAB ELRASOUL MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact
 39669942 or hassabelrsoul@hotmail.com

BANOONH NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36372727 or ALQASSIMI76@YAHOO.COM

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34567437 or WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

SAFA POULTRY FARM co wll 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(SWEET WATER DISTRIBUTION)
, suitably qualified applicants can contact

 77157777 or tina@jasgroup.co

CLASSY RAYAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35060123 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 QUANTITY MAJOR SURVEYOR (CONSTR.PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

WHITE PROJECT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
, suitably qualified applicants can contact
 38898903 or MALANJAWI@GMAIL.COM

BURJ NAWAL BUILDING COMPLETION & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or AM.TRUELOVER@GMAIL.COM

TWINS SPORT TAILORING & SELLING SPORTS EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39212227 or SARA1980BH@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
, suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

ALUMINIUM GALLERY COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17785907 or SOUTHGRP@YAHOO.COM

ALUMINIUM GALLERY COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17785907 or SOUTHGRP@YAHOO.COM

PRIME DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17420666 or ALHARETHALHAJERI@GMAIL.COM

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

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33774455 or ALZUBARI1968@GMAIL.COM

ANU PRIYA TAILORING AND TEXTILES w l l 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39353813 or NIYAS003@HOTMAIL.COM

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33007451 or PARAGONCITY88@GMAIL.COM

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 33337783 or ALMUTAWA848@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39867872 or HASH2H2@GMAIL.COM

KHALID ALBASTAKI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39291010 or KHALID@ASFARI.BH

AIN AL MADEENA MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39858332 or RIZANAPROPERTIES786@GMAIL.COM

BFC Payments B.S.C.(Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 17576262 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH

DAR ALGHAD FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39977529 or ZAZA222ZAZA@GMAIL.COM

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33725553 or E.LEO.BH@GMAIL.COM

EASTERN STYLE BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 34081001 or JALEELSAMAD23@GMAIL.COM

AMALIA BUTCHERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36260001 or ABDULLA@KINGDOM.BH

SIDHAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR STORES
, suitably qualified applicants can contact

 35456756 or nooru.aj@GMAIL.COM

DIGITAL DOT COMPUTER PROGRAMING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 35301525 or DIGITALDOTBH@GMAIL.COM

SALOON 90 MEN HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 38307115 or haithamelsheshini@gmail.com

ABU ALHANAN LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 33242008 or FATEMAMOHD1963@GMAIL.COM

AL MATLA ELECTRONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 33980698 or SHAHTAJADIL.SA@GMAIL.COM

ALJAZEERA ARABIAN MOTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact
 39648585 or AWADI@AWADIGROUP.COM

VEGA IT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 66765364 or KRISHNAN.KP@VEGAWLL.COM

MECHANICS IN MOTION CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 34191352 or FALLAKSHER96@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

MANAMA STEEL INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17500266

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com

MASTER CRISPY AND FALFEL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 37791135 or MFALAFEL70@GMAIL.COM

BLOSSOM DISTRICT BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39446607 or BLOSSOMSPA2022@GMAIL.COM

CHENAB WATER TECHONOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33667812 or CHENABWATER8@GMAIL.COM

Rayan Hair Loung International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17313131 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH

GREEN GOLD GENERAL TRADE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37773746 or infogreengoldbh@gmail.com

MASHAD LIGHTING & ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39689443 or MASHHAD666@GMAIL.COM

Amin Sulaiman Coffee Shop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34176204 or AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

KHALAYIL HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact
 35411804 or SAJITHRAD@GMAIL.COM

Well and Bore Bottling W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17403484 or THASSIM_HAA@YAHOO.COM

Almuheet institute 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 17697469 or ALMUHEET@BATELCO.COM.BH

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM

AL QAMAR TEXTILES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17252789 or SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38352001 or AKBAR@FLYPACKERSANDMOVERS.COM

ITHATAS RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

TIK TAK TOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66367994 or ABOOD251770@ICLOUD.COM

M K MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33543825 or MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM

KHAYBER PAK GARAGE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35628058 or SAQIBKHANN096@GMAIL.COM

ALZAN PHOTOGRAPHY 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
, suitably qualified applicants can contact
 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM

GULF TECHNOLOGY VALLEY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DATA CONTROL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33000088 or YS_ALHASHEMI@SARA.COM.SA

GULF TECHNOLOGY VALLEY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 33000088 or YS_ALHASHEMI@SARA.COM.SA

TEXPRINT MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35437262 or MMFAROOQ130@GMAIL.COM

SHAJI DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66945352 or SHAJIAK56@GMAIL.COM

ALSATHI BUILDING MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM

MAQSOOD SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36341794 or MJAWAD5422@GMAIL.COM

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact
 39102662 or hassan@nanpoogroup.com

POWER MAN CARPENTRY WORKSHOP - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 35023205 or ABHIANANGOOR@GMAIL.COM

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact
 77507777 or INFO@NOORALDIYAR.COM

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALNAJAH HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 17624535 or E_MURADI@HOTMAIL.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALTH@AMERCIANA.BH

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
, suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com

ALNEAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39456799 or jassimpalace@yahoo.com

AWAN ALWARD TAILORING & EMBOIDERX 
has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(CLOTHES)
, suitably qualified applicants can contact
 33487955 or kitedocuments@gmail.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM
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مهرجان صيف البحرين يسدل الستار على نشاط نسخته الرابعة عشرة
اختتم مهرجان صيف البحرين نشـــاط 
نســـخته الرابعـــة عشـــرة التـــي حملـــت 
شـــعار “صيف البحريـــن، ذهـــب للعين”، 
وذلك يوم  األحد الماضي ليسدل بذلك 
الســـتار على نشـــاط امتد لثالثة أسابيع 
متواصلة خالل الشـــهر الماضي، قضاها 
فـــي إثراء الحـــراك الثقافي فـــي مملكة 
البحرين عبر سلســـلة مـــن البرامج التي 
تضمنت عروضًا فنية مسرحية مباشرة 
عمـــل  وورش  الثقافيـــة  الصالـــة  فـــي 
متنوعـــة لألطفـــال اســـتضافها متحـــف 

البحرين الوطني ومركز الفنون.  
البحريـــن،  صيـــف  مهرجـــان  وضمـــن 
قّدمـــت هيئـــة التـــراث التابعـــة لـــوزارة 
ورش  مـــن  عـــددًا  الســـعودية  الثقافـــة 
العمل فـــي مركز الفنون والتي تســـعى 
إلى التعريف بالحرف اليدوية الشهيرة 
في المملكة العربية الســـعودية. إضافة 
إلـــى أنشـــطة أخـــرى ســـعت إلـــى إعداد 
ويحميهـــا  اآلثـــار  أهميـــة  يعـــي  جيـــل 

ويحتفي بها.   

أما الصالة الثقافية، فكانت على موعد 
مـــع العديـــد مـــن الحفالت واألمســـيات 
التـــي  األمســـية  مـــع  انطلقـــت  الفنيـــة، 
المبـــدع  البحرينـــي  الثالثـــي  أحياهـــا 
محمد النّجار، هيا الحمد وليان الحمد، 
حيث تم تقديم مقطوعات موســـيقية 
البيانـــو.  آلـــة  علـــى  مشـــهورة  عالميـــة 
واســـتمرت الصالـــة باســـتضافة العديد 
من العـــروض القادمة من حـــول العالم 
كعرض العلوم الشهير لمسرح “برينياك 

ريميكسد”، العرض المسرحي “القنديل 
الصغير” بالتعاون مع ســـفارة فلسطين 
عـــرض الرقـــص والموســـيقى الكوريـــة 
بالتعـــاون مع ســـفارة جمهوريـــة كوريا، 
مســـرحية أليـــس فـــي بـــالد العجائـــب 
بالتعاون مع ســـفارة الواليات المتحدة 
األميركية وعرض الفالمنكو اإلسباني. 
كذلك قّدمت الصالـــة للجمهور عروض 
فرقة سيرك داسيلفا للدمى من المملكة 
المتحدة، وعرضين بالتعاون مع سفارة 

جمهورية إندونيسيا لدى البحرين هما 
الرقـــص الشـــعبي اإلندونيســـي الحـــي 
المباشـــرة،  أنغكلونـــغ  وأداء موســـيقى 
الصالـــة  اســـتضافت  الختـــام  وفـــي 
ثـــورة  المســـرحي  العـــرض  الثقافيـــة 
فقاعـــات ماركـــو وروالنـــدا القـــادم مـــن 

إيطاليا.  
وعـــادت مســـابقة نجـــم نخـــول ضمـــن 
مهرجان صيف البحرين، حيث شـــهدت 
مشـــاركة عشـــرات األطفـــال للمنافســـة 

علـــى اللقـــب. ومـــن بعـــد سلســـلة مـــن 
التدريبـــات والتصفيات، وفازت باللقب 
الطفلة إســـراء أحمد عن فئـــة التمثيل. 

وفي مركز الفنون.  
وتتوجه هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
بجزيل الشكر واالمتنان إلى المشاركين 
فـــي مهرجـــان صيف البحريـــن 2021م، 
ومجلـــة  الداخليـــة  وزارة  مـــن  بدايـــة 
وطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
المؤسســـة  للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس 

الوطنية لحقوق اإلنســـان، مركز عيسى 
الســـعودية  القافيـــة  ووزارة  الثقافيـــة 
الهيئـــة  وتشـــكر  كمـــا  التـــراث(.  )هيئـــة 
الســـفارات والجهات التي ســـاهمت في 
إثراء برنامج المهرجان، وهي ســـفارات 
كل مـــن: الواليات المتحـــدة األميركية، 
جمهوريـــة  إندونيســـيا،  جمهوريـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  فلســـطين،  كوريـــا، 
المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند 

وجمهورية باكستان.

حصل فيلم األنيمشن الذي 
يعرض في البحرين حاليا 

Super Pets على 23 مليون 
دوالر في افتتاح شباك التذاكر 

األمريكي للفيلم في عطلة نهاية 
األسبوع. كما حصل على 

18 مليون دوالر في 
باقي دول العالم.

وبذلك يصبح مجموع 
أرباح الفيلم في 
افتتاحية عطلة 

نهاية األسبوع 
في جميع أنحاء 
العالم 41 مليون 

دوالر.

tariq_albahhar

تصالحها  عن  الفضالة  إلهام  الكويتية  الممثلة  أعلنت 
النجمة زهـــرة عــرفــات وبـــدء صفحة جــديــدة في  مــع 

عالقتهما.
حسابها  عبر  جديد  فيديو  مقطع  فــي  إلــهــام  وظــهــرت 
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي برفقة زهرة 
وأعلنت من خالله انتهاء الخالف بينهما، حيث سألت 
ميعاد،  ألــف  من  خير  الصدفة  “يقولوا  زميلتها:  زهــرة 
القلوب اتصافت؟”، لترّد عليها الفضالة قائلًة: “اتصافت 
لها  أن زهرة عرفات شرحت  إلى  ولفتت  قلبي”.  وهي 
أنها ستبدأ  إلى  مشيرًة  بكالمها،  اقتنعت  وهي  األمــور 
وتنسى  أبيض  قلبها  بيضاء جديدة؛ ألن  معها صفحة 

اإلساءة سريعًا.
وجاء الخالف بعد أن أطلت زهرة المقيمة 

 ”atv“ قناة  مــع  لقاء  فــي  الكويت  فــي 
الــكــويــتــيــة، وتـــطـــرق الــحــديــث إلــى 
قــضــيــة غــســيــل األمـــــــوال وتـــــوّرط 
مشاهير مواقع التواصل االجتماعي 
في القضية، وما إذا كانت اإلعالنات 

ــفــاحــش كما  تــحــقــق الـــثـــراء ال
يصرح المشاهير. تحدثت 

شفافية  بــكــل  عـــرفـــات 
ــن  ــفـ الـ إن  ــت  ــ ــ ــال ــ ــ وق
واإلعالنات ال تحقق 
وال  الفاحش  الــثــراء 

تـــؤّمـــن حـــيـــاة كــريــمــة 
ومستورة، بحسب تعبيرها.

تــصــريــحــات زهــــرة، اســتــفــزت 
هيا الشعيبي التي ردت عليها 
وشنت  تسميها،  أن  دون  من 
هجوما قاسيا عليها ووصفتها 
ــة والــــمــــالــــحــــة”،  ــحــ ــ ــل ــكــ ــ ـــ”ال ــ ب
في  تتدخل  لماذا  وتساءلت 
أمــــر ال يــخــصــهــا، واتــهــمــتــهــا 
ــغــيــرة مــن بنات  بــالــحــســد وال
كان  إذا  لها  وقــالــت  الــكــويــت، 
مدخول الفن ال يكفيها فلماذا 
ــا غـــريـــب كــون  ــ ال تـــعـــتـــزل: “ي

كــان  “إذا  مــضــيــفــة:  ــب”،  ــ أديـ

الفن ال يطعم خبزًا كما قالت، لماذا استمر باقي الفنانين 
أنا سكتت  “يا فالنة...  فيه؟”، وتابعت هجومها قائلة: 
كثيرًا عنك تذكرين وال أذكرك...”، ووجهت لها تحذيرًا 
الكويت”،  وفنانات  بنات  ــرأس  ب رأســهــا  تضع  “أال  مــن 
المنتوجات  وتبيع  تسّوق  أن  تعرف  ال  بأنها  واتهمتها 
وهذا ما يجعلها فاشلة”. وختمت قائلة لها إن “تحشم 

نفسها وأن تجلس بأدب أو أن تعود إلى بلدها”. 
ــرة عـــرفـــات، حــتــى ردت  ــرد عــلــى زهــ ــم تــكــد هــيــا تـ ولـ
األخيرة بتغريدة قالت فيها إن البعض يستطيع تضليل 
اآلخرين ويضحك عليهم بسبب عدم خبرتهم بـ”الكار”، 
“والجميع  واحــدة  قرية  أوالد  جميعهم  أنهم  وأضافت 
لتحقيق  المشاهير  سعي  إلــى  مشيرة  بعضه”،  يعرف 

نسبة مشاهدة عالية.
دخلت  الفضالة  إلــهــام   الممثلة 
ــت هــي  ــ ــامـ ــ ــط، وقـ ــ ــخـ ــ عـــلـــى الـ
عرفات  على  بالهجوم  األخــرى 
ــا ال  ــهـ ــأنـ والـــســـخـــريـــة مـــنـــهـــا بـ
تتقاضى أجرًا عاليًا كغيرها 
يجعلها  مــا  الفنانين،  مــن 
تــــصــــرح بـــــــأن الــــفــــن ال 
يــطــعــم خـــبـــزًا، ونــشــرت 
عرفات  عقود  الفضالة 
ــاج  ــ ــت ــ ــة اإلن ــركــ مــــع شــ
ــــذي  وقـــيـــمـــة األجــــــر ال
تــتــقــاضــاه، وكــتــبــت في 
حسابها عبر “إنستغرام”: 
ــد أن  ــ الـــكـــار، أري ــا أم  “يـ
أذكـــــرك عــنــدمــا عــمــلــِت 
مــع نــجــومــنــا الــشــبــاب، 
ــر  ــويـ ــصـ ــتـ ــاء الـ ــ ــ ـــنـ ــ ــ وأث
أجــرهــم  أن  اكــتــفــشــت 
مما  أجــرهــا،  من  أعلى 
جعلها تغضب و”تقلب 
الـــمـــكـــتـــب”، عـــلـــى حــد 
النجوم  ألن  تعبيرها، 
تقاضوا  منها  األصــغــر 

أجرًا أكثر منها.

النجمة زهرة عرفات وإلهام الفضالة.. 

“ســـمــن علــى عســــل”!

 إلهام 
الفضالة

 زهرة 
عرفات

بوستر فيلم 
“بوليت ترين”

طارق البحار

يستفيد نجم هوليوود براد بيت إلى أقصى حد من الحياة على 
الشاشـــة وخارجها، وعلى الرغم مـــن أن الممثل البالغ من العمر 
58 عاما كان مشـــغوال مؤخرا بالترويج لفيلمه األكشـــن الجديد 
Bullet Train والذي ســـيعرض قريبا عندنا في البحرين، إال أنه 
يســـتفيد إلـــى أقصى حد مـــن أطفاله على الرغم مـــن النزاعات 

القانونية المستمرة مع طليقته النجمة أنجلينا جولي. 
وقـــال مصدر مقرب من بيـــت لمجلة PEOPLE: “بـــراد يتناول 
العشاء مع أطفاله األصغر سنا عندما يكونون جميعا في لوس 
أنجلوس؛ ألن األطفال أكبر ســـنا اآلن لديهـــم حياتهم الخاصة، 

وهو ال يزال على عالقة جيدة معهم”. 
الزوجـــان الســـابقان اللذان أعلـــن القاضي أنهمـــا عازبان قانونيا 
فـــي عـــام 2019، هما والـــدان لمادوكس )20 عامـــا( وباكس )18 
عامـــا( وزاهـــارا )17 عامـــا( وشـــيلوه )16 عاما( والتـــوأم فيفيان 
ونوكـــس )14 عامـــا(.  ويؤكـــد المصـــدر: “بـــراد يحـــب الهندســـة 

المعماريـــة، ويحب اإلبداع، ويعيـــش أفضل حياة له 
في ظل هذه الظروف حاليا”.

جائـــزة  علـــى  الحائـــز  والمنتـــج  الممثـــل  يـــزال  ال 
األوسكار مشغوال بشركة إنتاجه Plan B باإلضافة 

إلى إدارة العقارات في فرنســـا، ومؤخرا بدا بيت في 
حالـــة معنوية كبيرة بســـبب ظهوره الترويجي 

 “  ،Bullet Train الجديـــد  لفيلمـــه  األخيـــر 
ويقضـــي وقتـــا رائعا فـــي الترويـــج للفيلم 
حـــول العالم كما يقول أحد المطلعين، لقد 
كان مشـــروعًا رائعًا بالنســـبة لـــه للتصوير 
بعـــد شـــهور مـــن اإلغـــالق، وكان جـــدول 
التصويـــر صعبًا وشـــاقًا بالنســـبة له، لقد 
أحـــب ذلـــك، وكان يشـــعر بالرضـــا تجـــاه 

الفيلم”. 
فـــي Bullet Train المســـتوحى مـــن رواية 

ماريـــا بيتل للكاتب الياباني كوتارو إيســـاكا 
يلعـــب بيـــت دور قاتل يســـافر عبـــر اليابان من 

طوكيـــو إلـــى كيوتو، حيـــث يجســـد دور Ladybug، وهو قاتل 
غيـــر محظوظ مصمم علـــى أداء وظيفته بســـالم بعد أن خرج 
عـــدد كبيـــر جـــًدا مـــن العربات عـــن القضبـــان، لكن يكـــون للقدر 
خطط أخرى، حيث تضعه مهمته األخيرة في مســـار تصادمي 
مـــع أعـــداء قتلـــة مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، كل ذلـــك بأهداف 
موحـــدة، لكنهـــا متضاربة، على أســـرع قطار في العالـــم، الفيلم 
مـــن بطولة أيضا: جوي كينـــغ، براين تيري هنري، آرون تايلور 

جونسون وساندرا بولوك.
ينغمـــس بيت فـــي مجموعـــة متنوعة من المســـاعي 
اإلبداعيـــة ويقضـــي بعض الوقت مـــع األصدقاء في 
لوس أنجلوس، بعد فيلم Bullet Train، ســـيظهر بيت 
فـــي الدرامـــا التـــي أخرجهـــا داميـــان شـــازل بابل 
مـــع مارغوت روبـــي وأوليفيا وايلـــد، والتي 
تفتتح في مســـارح مختارة في يوم عيد 

الميالد.
بعـــد مرور 6 ســـنوات من انفصـــال براد 
بيت عن أنجلينا جولي، انتشرت أخبار 
علـــى السوشـــال ميديـــا تفيـــد أن براد 
علـــى عالقـــة عاطفيـــة بامـــرأة أخرى، 
 PEOPLE لموقـــع  مصـــادر  وصرحـــت 
بـــأن بيـــت على عالقـــة عاطفيـــة بامرأة 
جديـــدة لكن العالقة ليســـت جـــادة، ولم 
يتم الكشـــف عن أي تفاصيـــل تتعلق بتلك 

المرأة.

Bullet Train  براد بيت “يعيش أفضل أوقات حياته“ ويقدم
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تدمير األحزاب األمة العربية
مـــن األســـاليب التـــي مكنـــت الطـــرف اآلخر مـــن احتالل واســـتعمار 
وتدميـــر العالـــم العربي.. األحزاب العربية بكل أشـــكالها وتصنيفاتها، 
مـــن أحزاب سياســـية أو دينية أو ليبرالية أو يســـارية.. إلخ، فبنظرة 
بســـيطة إلـــى المشـــهد السياســـي العربـــي نرى أن مـــا يعانيـــه العراق 
اآلن هـــو بســـبب كل مـــن حـــزب البعـــث العربـــي الـــذي ســـهل للطرف 
اآلخـــر غزو العراق، ثم األحزاب العراقيـــة الموالية إليران وما فعلته 
بالعـــراق حتى هذه اللحظة، وبنظرة أخرى نرى أن حزب القذافي ثم 
األحـــزاب الموالية لتركيا بعد ســـقوط القذافي الســـبب الرئيســـي لما 
يعانيـــه المجتمع العربي الليبي مـــن دمار، وبنظرة ثالثة نرى كيف أن 
حـــزب علي عبدهللا صالح ثم حزب الحوثي وبقية األحزاب اليمنية، 
الســـبب األوحد فيمـــا يعانيه المجتمع العربي اليمنـــي، وبنظرة رابعة 
إلـــى ما فعله تحالف حزب اإلخوان المســـلمين مـــع الرئيس المخلوع 
عمـــر البشـــير، واألحـــزاب الحاليـــة التي تتصـــارع على بيع الســـودان 
للـــدول الكبـــرى، نرى أنها المســـؤولة عن مـــا يعانيه المجتمـــع العربي 

السوداني من حالة الدمار والفقر.
إذا قبـــل أن نلوم واشـــنطن ولنـــدن والغرب، علينا أن نشـــير باألصابع 
إلـــى الســـبب األول الذي جعل العالم العربي يصـــل إلى ما وصل اليه 
اآلن، أي األحـــزاب العربيـــة، إال أن المجتمعـــي العربـــي بـــدأ باالنتبـــاه 
إلى الخطر الذي تشـــكله هذه األحـــزاب العربية ضد المجتمع واألمن 
العربـــي، ولعـــل أول ثـــورة واضحـــة مـــن المجتمـــع العربـــي ضد هذه 
األحـــزاب العربيـــة كانت ثورة 30 يونيو، والتي ثار فيها شـــعب مصر 
ضد حزب اإلخوان المسلمين ومخططه بتسليم مصر لحزب العدالة 
والتنمية التركي، وقد كانت ضربة قاضية ضد حزب اإلخوان وبقية 

األحزاب الطفيلية.
ثـــم جاءت الضربة األخرى حينما ثار المجتمع العربي التونســـي ضد 
حـــزب اإلخـــوان وبقيـــة األحـــزاب المتحالفة معـــه، وأزالهـــم إلى غير 
رجعة بالرغم من التظاهر بأنهم مازالوا أقوياء، أيضا جاءت الضربة 
الثالثـــة من المجتمع العربي المغربي الذي مســـح بكرامة كل أعضاء 
حـــزب اإلخـــوان المســـلمين وأزالهم من المشـــهد السياســـي المغربي، 
لهـــذا على أصدقائنا في الغرب أن يدركوا أن اســـتمرار اســـتخدامهم 
األحـــزاب العربية ودعمها ســـيكلفهم مـــن اآلن ثمنا باهظـــا من متانة 

عالقاتنا معهم.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

يبـــدأ  النيابيـــة والبلديـــة،  بـــدء االســـتعدادات لالنتخابـــات  مـــع 
المرشـــحون والعاملـــون فـــي الحمـــالت االنتخابيـــة العمـــل على 
مرحلـــة التســـويق غيـــر المباشـــر للمرشـــح، بهدف تعزيـــز صورة 

المرشح قبل االنطالق الرسمي للسباق االنتخابي.
وهنـــا البـــد لنا مـــن وقفة مع كيفية اســـتخدام التقنيـــة في إدارة 
العمليـــة االنتخابية، فعديـــدون يـــرون أن التكنولوجيا في فترة 
االنتخابـــات تقتصـــر على تفعيل مواقع التواصـــل االجتماعي أو 
التواصـــل بالطريقة التقليدية مع الجمهور عن طريق اســـتخدام 
الرســـائل النصية أو اإلعالنـــات التقليدية، لكنهـــم يغفلون أهمية 

االستفادة من التكنولوجيا في مجال إدارة العملية االنتخابية.
فالعديـــد من الوســـائل والبرامج بإمكان المرشـــحين االســـتفادة 
منهـــا في هـــذا المجال، منها إدارة فريق العمل بشـــكل احترافي، 
ومـــن خالل المتابعة المباشـــرة للمهمات وإنجازهـــا، والتي يقوم 

بها فريق العمل بشـــكل لحظي، ما يتيح لهم ســـرعة التواصل مع 
الفريق والمتابعة اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، األهم من 
ذلـــك إمكانية االســـتفادة من البرامج المختلفـــة في إدارة الكتلة 
الناخبـــة من خالل حصـــر وتحديـــد الناخبين، وإمكانيـــة متابعة 

المصوتين المحتملين وآلية التواصل معهم.
برامج وخدمات تقنية عديدة باإلمكان اســـتخدامها مع اقتراب 
االنتخابات، من أهمها استخدام برامج إدارة فرق العمل للفريق 
االنتخابي، ما يســـاهم في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية وتقليل 
التكلفـــة الماليـــة، وهنـــا تبـــرز لنا أهميـــة اســـتحداث متخصصين 
فـــي الجانب التقنـــي ضمن فريق العمل لالســـتفادة من خبراتهم 
التقنيـــة وتطبيقهـــا علـــى أرض الواقع، فالبد مـــن تطوير طريقة 
العمل بشـــكل مســـتمر واالســـتفادة مـــن التقنية للتميـــز عن بقية 

المرشحين.

عثمان العباسي

االستفادة من التقنية مع اقتراب االنتخابات

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

للتواصل: 17111483

للبلدي الفاشل... ابق في منزلك
أظـــن أننـــي لســـت بحاجة ألن أعـــود إلى نقطـــة البدايـــة فأذكر بأن 
العضو البلدي الفاشل الذي لم يقدم طوال أربع سنوات في دائرته 
مالمـــح التغيير والتجديد، خير له البقاء في منزله ومحيطه، وأن 
يخفـــف على أهالـــي الدائرة الكوارث والنكبات بـــأن ال يخرج علينا 

فاردا جناحيه كالتنين الكاسر على الطراز الصيني القديم.
أحـــد هـــؤالء البلدييـــن “أقســـم بالله العظيـــم وأنا مســـؤول عن كل 
حـــرف أكتبـــه” درس الجفـــاف والقحط، وال يعرف أي شـــيء ال من 
قريـــب وال مـــن بعيد عـــن العمل البلـــدي، والفترة التـــي قضاها في 
الدائرة ربما كانت أشد حالة مرت بها الدائرة من اإلهمال والفوضى 
الشـــاملة، والتدهـــور على جميع المســـتويات. أعـــرف الدائرة جيدا 
كمـــا أعرف غرف وممرات بيتي، فمن الناحية العملية البحتة ومن 
حيـــث المحصلة الصافية، لم يحدث أي تغيير يتوافق مع المرحلة 
الجديدة لـ “المدينة” والدائرة المعنية، في حين أن الدائرة المجاورة 
اســـتطاع العضو البلدي فيها وبحكم درايته وعلمه ومثابرته تلبية 
احتياجاتها الجديدة أو المتجددة، ومازالت المشـــاريع في الطريق 

وكل هذا العمل بعيد عن الجرائد ووسائل التواصل االجتماعي.
ليـــس حكمـــا قاســـيا على هـــذا العضـــو البلـــدي أو غيره، لكننـــا أمام 
نظرية صحيحة بمفهومها العام، وكل شـــيء واضح أمام المواطن 
البسيط، ولم يعد هناك مجال للمجامالت والتعليق بـ “هللا يوفقك.. 
ما قصرت.. فالك الفوز”، وكل من يلقي مثل هذه التعليقات سيرث 
الخـــراب في الدائرة، ألن التحـــدي الحقيقي الذي يواجهه هو قول 
الحـــق والمقارنـــة بيـــن دائرته والدائـــرة “الثانية” التـــي ال تبعد عنه 
ســـوى عدة أمتار، وكيف بلغت المكانة المرموقة، حيث تسير على 
خطـــة متكاملـــة على أســـس علميـــة مدروســـة، ال مجـــرد مثلجات 
وحلوى وكنس الشوارع واستعراض العضالت بـ “تناكر الماي وجم 

مرتفع”.
العمـــل البلدي ليس عمال عاديا كعمـــل كل يوم، والمواطن من حقه 
أن يـــرى النجـــاح واإلنجـــازات علـــى أرض الواقع ملموســـة، وإن لم 
يرها طوال أربع ســـنوات، عليه أن ال يعيد ثقته في من لم يســـتطع 

حمل األمانة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البهائيون.. قصة نجاح بحرينية
البحريـــن نموذج رائع في التعايش واالنســـجام واالنفتاح على 
اآلخـــر، وكذلك في تقديـــر الزائر والوافـــد والغريب، واحترامه، 
وعدم المســـاس به، وهـــو حال ليس جديـــدا أو ُمختلقا، بل هو 
أمـــر معـــاش، ومتجـــذر، وموجود علـــى هـــذه األرض منذ مئات 

السنين.
والرائع بهذا الشأن، أن البحرين ورغم شح مواردها ومداخيلها 
قياســـا بالـــدول األخـــرى، إال أنها لـــم توصد بابها فـــي وجه أحد 
أبـــدا... أصحاب ديانـــة أو مذهب أو عرق أو توجه ديني بعينه، 
بـــل احتضنـــت الجميـــع، ووفرت لهـــم األمن واألمـــان، والكرامة 
اإلنسانية التي تفتقدها أعظم الدول وأكثرها تحضرا ومكانة.

وأشير في هذا الشأن إلى إخواننا وأصدقائنا البهائيين، والذين 
هـــم جـــزء أصيل وحي مـــن المجتمع البحريني، يتعايشـــون مع 
الجميـــع باحتـــرام بالغ، ولهـــم مواقفهم الوطنية المشـــهودة في 
كل مراحل التحول والتغير الحديث، والذي ارتكز على سواعد 

وطنية خالصة، والؤها للوطن وقيادته.
البهائيـــون قصـــة نجاح بحرينيـــة جميلة، تعكـــس حكمة جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، والذي أرســـى مفاهيم عظيمة عبر مشروعه اإلصالحي 
الزاهر في احترام اإلنسان واحترام عقيدته، وفي منح الفرصة 
لكل مواطن كريم بأن يكون بيدقا لخدمة وطنه، وساعدًا للبناء 

والنهضة وصناعة التنوير والتغيير.
ويقدم البهائيون مفاهيم دينهم، من خالل القيم الخلوقة التي 
يتعاملـــون بهـــا مع أبنـــاء المجتمـــع البحريني متعدد المشـــارب 
والفئـــات، ومن خـــالل تعامالتهم، وحضورهم اإليجابي بشـــتى 
المحافـــل االجتماعيـــة والثقافيـــة واألدبيـــة وغيرهـــا، والتـــي 
وســـمتهم بيننـــا دومـــًا باألوفيـــاء، مثلهـــم مثـــل أبنـــاء األديـــان 
والمذاهـــب األخـــرى الذين هم فخـــر للبحرين وشـــعبها، ودمتم 

بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

خبـــر مقلق، ذلك الذي أطل برأســـه منـــذ أيام على النـــاس ضمن األخبار 
المحليـــة، فلم يكن مـــن المأمول أن تصدر وزارة التربيـــة والتعليم مثل 
هـــذا القـــرار اإللزامـــي كنقلة مفاجئة بعـــودة الطلبة إلى مقاعد الدراســـة 
بشـــكل كامل، دون مقدمات أو إشـــارات تفيد بمدى اســـتعداد المدارس 
الحكوميـــة لتلبيـــة الطاقة االســـتيعابية للطلبة بشـــكل صحـــي ومطمئن 

تماشيًا مع القرارات االحترازية المعمول بها.
إن إلـــزام جميـــع الطلبـــة بالعـــودة للدراســـة بالحضـــور الفعلـــي بعـــد هذا 
االنقطـــاع الطويـــل، من شـــأنه أن يطرح عـــدة تســـاؤالت ملحة في ظل 
الهواجـــس المتراكمـــة مـــن بقايا جائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
وتداعياتها التي مازالت تلقي بظاللها على ســـير الحياة اليومية بشكل 
ملحوظ، فما هي االســـتعدادات الوقائية التي اتخذتها الوزارة الموقرة 
للحيلولة دون تفشـــي هذه األمراض المعدية مرة أخرى في ظل تواجد 
هـــذه الحشـــود من الطلبـــة في أماكن مغلقـــة ولمدة طويلـــة تتراوح من 
ست إلى سبع ساعات وبشكل يومي، ناهيك عن عدد الطلبة في الفصل 
الدراســـي الواحـــد، علمًا أن هؤالء الطلبة ســـيختلطون بأقرانهم بشـــكل 

مباشـــر طوال يومهم الدراســـي، وكذلك الحال مع أســـرهم عند عودتهم 
إلى بيوتهم.

ســـؤال آخـــر، هل هناك تنســـيق بيـــن وزارة التربية والتعليـــم والصحة؟ 
فيما يتعلق بمدى مالءمة البيئة الدراســـية ومتطلبات الوقاية الصحية 
للطلبة في المدارس، إن أولياء األمور من حقهم االطمئنان على فلذات 
أكبادهـــم أمـــام هذا القـــرار الملزم الذي لـــم يترك الباب مواريـــًا على أقل 

تقدير في حرية االختيار بين العودة الفعلية والدراسة عن بعد.
إن مـــن حـــق الـــوزارة الموقرة إصـــدار ما تراه مناســـبًا من قـــرارات، لكن 
مـــن الحكمة أيضـــًا مراعاة هواجس أولياء األمـــور وتداعيات مثل هذه 
القرارات على العامل النفسي للطلبة والتحصيل الدراسي في مثل هذا 
الجو الصحي المقلق، وكذلك مدى تطابقها مع معايير السالمة المهنية.

أعتقـــد أن الوضـــع كان ســـيكون أفضل بكثير لو أن القـــرار جاء بالتدرج 
ولـــم يكـــن ملزمـــًا، وُتركـــت للطلبة حريـــة االختيار وذلك حســـب الوضع 
المالئـــم لكل أســـرة، فحال أولياء األمـــور والطلبة اآلن مع قـــرار العودة 

كحال الحديد بين المطرقة والسندان.

عصام عبداهلل

عودة الطلبة إلى المدارس... بين المطرقة والسندان

jarat8alam 
@gmail.com



اعتمـاد مواعيــد بطوالت الشواطئ والصــاالت اآلسيويـة
اعتمد االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، مواعيد 
بطـــوالت المنتخبـــات واألنديـــة للعبتـــي كـــرة 
القدم الشاطئية وكرة الصاالت للفترة المقبلة.

آســـيا  كأس  مـــن  المقبلـــة  النســـخة  وســـتقام 
للكـــرة الشـــاطئية في العـــام 2023، وذلك في 
الفتـــرة 16 وحتى 26 مارس منه، ومن المقرر 
أن تحتضـــن تايلنـــد البطولـــة، كمـــا سيشـــارك 
منتخبنـــا لكـــرة القدم الشـــاطئية فـــي البطولة 
بحسب ما أعلنه االتحاد البحريني لكرة القدم 
في قـــرارات اجتماع مجلـــس اإلدارة األخير. 
وسيشـــهد العام 2025 إقامة النســـخة التالية 
لكأس آســـيا للشـــواطئ، وســـيلعب في الفترة 

20 وحتى 30 مارس.
وعلـــى مســـتوى كأس آســـيا لكـــرة الصـــاالت، 
فإن نســـخة العام الحالي ستقام في الكويت، 
مـــن  تأهلـــه  بعـــد  منتخبنـــا  فيهـــا  وسيشـــارك 
التصفيـــات التـــي أقيمـــت خـــال شـــهر أبريل 

الماضـــي. أمـــا النســـخة التي تلي نســـخة هذا 
العـــام، فـــإن تصفياتهـــا ســـتقام فـــي الفتـــرة 2 
وحتـــى 13 أكتوبـــر 2023، على أن تقام كأس 
آســـيا لكـــرة الصـــاالت فـــي الفتـــرة 31 ينايـــر 

العـــام  2024. وسيشـــهد  فبرايـــر   11 وحتـــى 
2026 إقامـــة النســـخة التاليـــة لـــكأس آســـيا 
الشاطئية، إذ ستقام التصفيات في الفترة 15 
وحتـــى 26 أكتوبر 2025، فيمـــا النهائيات 11 

إلى 22 فبراير 2026.
وسينظم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بطولة 
األنديـــة لكـــرة الصاالت في كل عـــام بدًءا من 
2023 وحتى 2026. وتقام نســـخة 2023 في 

الفترة 16 إلى 27 أغســـطس، ونســـخة 2024 
فـــي الفتـــرة 10 إلـــى 21 يوليـــو، فيما نســـخة 
2025 في الفترة 9 إلى 20 يوليو، بينما نسخة 
2026 ستلعب في الفترة 5 إلى 16 أغسطس.

منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية

اتحاد السباحة يدشـن حزمـة من البرامـج التدريـبيـة الرائـدة
ضمن مبادرة اللجنة األولمبية البحرينية لتعليم 10 آالف طفل وشاب

صـــرح أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي 
اللجنـــة  مبـــادرة  مديـــر  للســـباحة 
محمـــد  أحمـــد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
عبدالغفـــار بشـــأن تعليـــم وتدريـــب ما 
يقـــارب 10 آالف طفل وشـــاب من كا 
الجنسين خال عام، بشأن بدأ تنظيم 
حزمة متكاملة من البرامج التدريبية 
الرائـــدة التـــي صممـــت لتتناســـب مـــع 
جميـــع شـــرائح المجتمـــع مـــن عمـــر 4 

سنوات فما فوق للجنسين.
البرامـــج  أن  إلـــى  عبدالغفـــار  وأشـــار 
المتعـــددة وضعـــت لتلبـــي احتياجات 
شـــرائح المجتمع البحرينـــي كافة من 

مواطنين ومقيمين، من حيث الوقت 
والكيفيـــة عاوة عن الفئـــات العمرية، 
الســـباحة  نشـــر  أجـــل  »مـــن  متابعـــا 
إلـــى أن  كثقافـــة فـــي البـــاد، ســـعينا 
تتوافـــق  التدريبيـــة  برامجنـــا  نجعـــل 
وإمكاناتهـــم  الجميـــع،  مـــع متطلبـــات 

وظروفهم«.
وتابـــع عبدالغفـــار أن البرامج تنقســـم 
إلى 5 أقسام رئيسة، يأتي على رأسها 
برنامج تدريب الســـباحة للصغار الذي 
يشـــمل كاً من الفتيـــان والفتيات، من 
عمر 4 أعوام ولغاية 11 عاًما بالنســـبة 
للفتيـــان وللفتيـــات لغايـــة 9 أعوام، إذ 

يهدف هذا البرنامج إلى تعليم الصغار 
أساسيات الســـباحة إلى جانب األمور 

التي تتعلق بالسامة والصحة.
اكتشـــاف  برنامـــج  يمثـــل  فـــي حيـــن 
الموهوبيـــن أحد أهـــم البرامج الرائدة 
يســـمح  إذ  االتحـــاد،  يقدمهـــا  التـــي 
للفتيـــان والفتيـــات من عمـــر 7 أعوام 
لغايـــة 15 عاًمـــا للمشـــاركة فيـــه، ممن 
إلـــى  ويســـعون  الســـباحة  يجيـــدون 
الحصول علـــى فرصة للتدريب تحت 
قيـــادة مدربين محترفين، ســـعيا إلى 
االلتحـــاق  ثـــم  مـــن  مواهبهـــم  صقـــل 

بالمنتخبات الوطنية.

االتحـــاد  أن  عبدالغفـــار  واختتـــم 
برنامجـــا  يقـــدم  للســـباحة  البحرينـــي 
مخصصـــا للبالغيـــن، يختـــص بتقويـــة 
للرجـــال  والتدريـــب  البدنيـــة  اللياقـــة 
والسيدات من عمر 16 سنة فما فوق، 
إذ يقـــام هـــذا البرنامـــج فـــي فتـــرات 
متعـــددة تحت إشـــراف مجموعة من 
المدربين المتخصصين، ومنها برنامج 
لياقـــة وتدريـــب للرجـــال والســـيدات 
والتدريـــب  اللياقـــة  برنامـــج  وأيضـــًا 
للرجـــال فقط وبرنامج لياقة التدريب 

للنساء فقط. 
ودعـــا أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي 

اللجنـــة  مبـــادرة  مديـــر  للســـباحة 
تعليـــم  بشـــأن  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

وتدريـــب مـــا يقـــارب 10 آالف طفـــل 
وشـــاب من كا الجنســـين خـــال عام 
عشـــاق رياضـــة الســـباحة كافـــة إلـــى 
اختيار البرنامج الذي يتناســـب معهم 
من بين البرامج العديدة التي ينظمها 
االتحـــاد عبـــر التســـجيل عـــن طريـــق 
برنامـــج تمـــرن أو االتصـــال باألرقـــام 
وهـــي  باالتحـــاد  الخاصـــة  التاليـــة 
39268375 و17680867، مؤكـــدا أن 
أبواب اإلدارة دائما ما كانت وستكون 
واآلراء  المقترحـــات  أمـــام  مفتوحـــة 
البناءة التي تهدف إلى تطوير برامج 

االتحاد.

اللجنة اإلعالمية

أحمد عبدالغفار
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اللجنة اإلعالمية

أشــاد ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بمســيرة فريــق فيكتوريــوس البحريــن للدراجــات 
الهوائيــة فــي طــواف برغــش األســباني وفــوز الــدراج ســانتياغو بويتراغــو 

بالجولة األولى من الطواف الذي شهد مشاركة واسعة.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
فيكتوريـــوس  تحقيـــق  أن  خليفـــة  آل 
لقـــب  الهوائيـــة  للدراجـــات  البحريـــن 
الجولة األولى يؤكد ما يتمتع به الفريق 
مـــن إمكانيات عالية ويعكس المســـيرة 
الفريـــق  عليهـــا  يســـير  التـــي  الناجحـــة 
فـــي المحافـــل األوروبية بعد أن ســـجل 
العديـــد مـــن النجاحات خـــال المرحلة 

الماضية.
ســـانتياغو  الـــدراج  أن  ســـموه  وأكـــد 
عاليـــة  إمكانيـــات  يمتلـــك  بويتراغـــو 
ســـاهمت في حصوله على لقب الجولة 
دوام  للفريـــق  ســـموه  متمنيـــا  األولـــى، 
المشـــاركات  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

القادمة.
واستطاع سانتياغو بويتراغو ان يفوز 
بالجولـــة األولـــى مـــن طـــواف برغـــش 
اإلســـباني، متفوقـــا علـــى جـــوا الميـــدا، 
متســـابق فريق اإلمارات الذي حل ثانيًا 

بفارق ثاث ثواني عن المتصدر.

وهـــذه المـــرة الثالثـــة التـــي يفـــوز بهـــا 
بويتراغو بإحدى الجوالت هذا الموسم 
وذلـــك بعد انتصاره فـــي الجولة الثانية 
مـــن طـــواف الســـعودية باإلضافـــة إلى 

طواف جيرو إيطاليا.
وكان بويتراغـــو أنهى هـــذه الجولة من 
ســـباق العام الماضي المركز الرابع، ولذا 
وضع نصب أعينه تحقيق المركز األول.
وقـــال فـــي هـــذا الســـياق: “أنـــا ســـعيد 
حًقـــا بالفـــوز اليـــوم. حاولـــت فـــي العام 
الماضـــي بالفـــوز بهـــذه المرحلـــة، لكنني 
أمتلك خبرة أكبر وقمت بضبط توقيت 
هجومـــي بشـــكل جيـــد. شـــعرت بأننـــي 
بحالـــة جيـــدة وكان لدي دعـــم كبير من 
الفريـــق. لقد ســـاعدني يوكـــي وجعلني 
فـــي المقدمة فـــي موقع رائـــع للهجوم. 
اآلن علينا التركيز للحصول على المركز 
األول فـــي الترتيـــب العـــام. لدينا فريق 
قوي مع وجـــود مايكل وجينو، ونطمح 

لإلبقاء على قميص الصدارة لدينا”. سمو الشيخ ناصر بن حمد

الدراج سانتياغو بويتراغو حصد لقب الجولة األولى

ناصر بن حمد يشيد بفوز “فيكتوريوس” في طواف برغش األسباني

أحمد مهدي

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

خســـر منتخب الشـــباب لكرة الســـلة أمام نظيره السعودي 
بنتيجـــة )٧١/٦٣(، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت الفريقيـــن، 
األربعـــاء، في اإلمارات، ضمن البطولـــة الخليجية المؤهلة 

لكأس آسيا تحت 18 عاًما.
وانتهـــت فتـــرات المباراة األربع كاآلتـــي:)١٣/١٣(، )١٣/٢٤( 

السعودية، )٩/٢١( البحرين، )١٦/٢٥( السعودية.
وكان منتخبنـــا فاز في الجولة األولى على اإلمارات، وفي 
الثانيـــة علـــى عمـــان، قبـــل أن يتلقـــى ٣ خســـارات متتالية 
األولـــى أمـــام قطـــر والثانية أمـــام الكويـــت والثالثـــة أمام 

السعودية.
ويقود المنتخب المدرب مينوغاس جانيسكا.

سلــــــة الشبـــاب تخســـر أمام السعوديـــــة

من المباراة

أحمد مهدي



 أكـــد النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة، على 
الدور الذي يضطلع به اإلعالم كشـــريك وداعم 
لنجاح العمل الرياضي، بما يســـهم في تحقيق 
المزيد من المنجزات في هذا القطاع الحيوي. 
 جاء ذلك، خالل استقبال سموه بمكتبه بقصر 
الـــوادي أمس وزير شـــؤون اإلعـــالم رمزان بن 
عبدهللا النعيمي، وذلك بحضور ســـمو الشـــيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
العامـــة للرياضة عبدالرحمن عســـكر، والوكيل 
المساعد لشـــؤون اإلذاعة والتلفزيون عبدهللا 

خالد الدوسري. 
 وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بوزير شؤون اإلعالم، مهنئا 
ســـموه الوزير بالثقة الملكية الســـامية بتعينه 
فـــي منصبـــه، متمنيـــا ســـموه للوزيـــر وجميـــع 

منتسبي الوزارة دوام التوفيق والنجاح. 
 بعد ذلك، اســـتعرض ســـموه مع الوزير خطط 
وبرامـــج الهيئـــة العامة للرياضة، التي تســـعى 
الهيئة لتنفيذها ضمن رؤيتها التطويرية، على 
الشـــكل الـــذي يحقـــق رؤى وتوجيهـــات ملـــك 
البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، في مواصلة الجهود الرامية 
للنهوض بالحركـــة الرياضية، وذلك عبر تنفيذ 
المشـــاريع التنموية المدرجة في برنامج عمل 

الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، والتي 

تسهم في االرتقاء بالمنظومة الرياضية. 
 وقـــد نـــّوه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالـــدور المحـــوري الـــذي تلعبـــه وزارة 
علـــى تســـخير  العمـــل  فـــي  اإلعـــالم،  شـــؤون 
كافـــة اإلمكانيات المتاحة إلبـــراز جهود جميع 
القطاعات والمؤسســـات والهيئات الحكومية، 

بما يدفعها لمواصلة العمل التنموي الشامل. 
 وأكد ســـموه خالل اللقاء أن اإلعالم الرياضي 
جـــزء ال يتجـــزأ من منظومة العمـــل الرياضي، 
معتبرا سموه أن ما يبذله اإلعالم الرياضي من 
جهود تســـهم في دفع عجلة التقدم والتنمية، 
وكذلـــك إلـــى إظهار مـــا يتحقق مـــن إنجازات 
واضحـــة تبرهن علـــى المســـتويات المتطورة 
التي وصلت إليها الرياضة ومنتسبيها، موجها 
ســـموه الوزير إلى وضع خطة لتطوير اإلعالم 

الرياضـــي، بمـــا يواكـــب النهـــج الـــذي تنتهجـــه 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
المزيـــد من الرفعة والتقدم واالزدهار للرياضة 
البحرينيـــة، مؤكدا ســـموه كذلك إلـــى ضرورة 
تعزيـــز التعـــاون مع جميـــع الجهـــات الرياضية 
لحصر الفعاليات والتنســـيق لتغطيتها بالشكل 
المناســـب، والـــذي يضمـــن إبرازهـــا بالصـــورة 
التـــي تحقق مزيدا مـــن النجاحات في القطاع 

الرياضي.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

اســتقبل النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة، بمجلس ســموه بقصر الوادي أمس أبطــال مملكة البحرين الذين حققوا 

اإلنجازات في الرياضات البارالمبية بمختلف المشاركات خالل هذا العام. 

 وقـــد شـــهد اللقـــاء، حضور ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للرياضة ســـعادة عبدالرحمن 
عســـكر، ووكيـــل وزارة األشـــغال والشـــيخ 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس  مشـــعل 
اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد 
بن دعيـــج آل خليفة، واألمين العام للجنة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة محمد علي الماجد 
واالتحـــاد  البارالمبيـــة  اللجنـــة  وأعضـــاء 
العزيمـــة  ذوي  لرياضـــات  البحرينـــي 

والالعبين والالعبات المنجزين. 
الترحيب باألبطال

وفي مستهل اللقاء، رحب سموه باألبطال 
ونقـــل لهـــم تحيـــات وتهانـــي ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتمنيـــات جاللته لهم 
بـــدوام التوفيـــق والنجـــاح في مســـيرتهم 

الرياضية. 
 وقـــال ســـموه: “نثمـــن عاليا رعايـــة ودعم 
ســـيدي الوالـــد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، واهتمام 
ومســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
األثـــر  لـــه  كان  الـــذي  الرياضـــي  بالقطـــاع 
الواضح والمميز، فيما تحقق من منجزات 
لتصبـــح  القطـــاع،  هـــذا  فـــي  ومكتســـبات 
العالمـــات  إحـــدى  البحرينيـــة  الرياضـــة 

المضيئة في المسيرة الوطنية للمملكة”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “وإذ إننا نشـــيد بالجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، حيث 
رسم ســـموه االســـتراتيجيات التطويرية، 

التي دفعـــت نحو تألق األلعـــاب الرياضية 
ومنتســـبيها الســـيما الرياضـــة البارالمبية، 
وســـاهمت فـــي تحقيـــق اإلنجـــازات فـــي 

مختلف المشاركات”. 
البارالمبيـــة   وأضـــاف ســـموه أن رياضـــة 
البحرينيـــة اســـتطاعت أن تؤكـــد جدارتها 
وتحقق النجاحات تلو النجاحات للرياضة 
البحرينيـــة، من خالل ما حققته من نتائج 
مشـــرفة فـــي كبـــرى البطـــوالت والمحافل 
العالميـــة، مستشـــهدا ســـموه باإلنجـــازات 
التـــي حققتهـــا هـــذه الرياضة ومـــن أبرزها 
تحقيـــق البطلـــة فاطمـــة عبدالـــرزاق أول 
البارالمبيـــة  لرياضـــة  ذهبيـــة  ميداليـــة 
البحرينية بـــدورة األلعاب البارالمبية التي 
أقيمت بمدينة ريـــو دي جانيرو البرازيلية 
2016، بعد إحرازها المركز االول في لعبى 
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 وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “نعتـــز بالعطـــاء الكبيـــر والمميـــز 
رياضـــة  والعبـــات  العبـــو  قدمـــه  الـــذي 
حققـــه  مـــا  فـــإن  البحرينيـــة.  البارالمبيـــة 
هـــؤالء األبطـــال مـــن إنجـــازات مـــا هو إال 
وســـام علـــى صدورنـــا. فأبطالنـــا وبطالتنا 
البارالمبيـــة  رياضـــة  فـــي  المنجزيـــن  مـــن 
نمـــاذج حقيقيـــة نفخـــر بهـــم جميعـــا. فقد 
اســـتطاعوا أن يضربـــوا أمثلـــة رائعة، وأن 
يحولـــوا اإلعاقـــات إلى تحديـــات، نجحوا 
فـــي تجاوزهـــا ليســـجلوا أســـمائهم أبطاال 
فـــي لوحـــة الشـــرف للرياضـــة البحرينية”، 
مؤكدا ســـموه أن دعمه متواصل للرياضة 
البارالمبية ومنتسبيها، لتحقيق التطلعات 
الحضـــور  مـــن  تعـــزز  التـــي  واالهـــداف 
البحرينـــي القـــوي قاريـــا ودوليـــا، مقـــدرا 
ســـموه جهود اللجنة البارالمبية البحرينية 
برئاســـة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
في وضع الخطط والبرامج التي ساهمت 
فـــي تطوير هـــذه الرياضة ورفع مســـتوى 
فـــي  وكفـــاءة منتســـبيها، متمنيـــا ســـموه 
الوقت ذاته كل التوفيـــق والنجاح لجميع 

الالعبيـــن والالعبـــات فـــي تحقيـــق المزيد 
من اإلنجازات في المشاركات المقبلة. 

اإلنجازات المشرفة

ألقـــى الرئيـــس التنفيـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 
بـــأن  عســـكر، كلمـــة قـــال فيهـــا: “أتشـــرف 
أعرب لســـموكم عن مـــدى الفخر واالعتزاز 
باإلنجازات المشـــرفة التي حققها األبطال 
والبطـــالت من أبنـــاء مملكـــة البحرين في 
رياضـــة البارالمبيـــة بمختلـــف المشـــاركات 

العربية والقارية والدولية. 
 إن ما تحقق من نتائج مشرفة في رياضة 
البارالمبية يأتي ثمرة لرعاية ودعم سيدي 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
المعظـــم  البـــالد  عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
واهتمـــام  ومســـاندة  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الرياضـــة  بقطـــاع  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء 
وجميع منتســـبيه، والذي ساهم في تعزيز 
مكانـــة البحريـــن علـــى خارطـــة الرياضـــة 

العالمية. 
بالجهـــود  المقـــام،  هـــذا  فـــي  نشـــيد  وإذ   
المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
رســـم  فـــي  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
االســـتراتيجيات، التي ســـاهمت في تطور 
األلعاب الرياضية ودفعت الرياضيين نحو 
التألـــق والتميز وتحقيق النتائج المشـــرفة 

التي عززت مـــن الحضور البحريني الكبير 
في مختلف البطوالت والمشاركات. 

 ومما الشـــك فيه فإن دعم ســـموكم الكبير 
للرياضة والرياضين، وما تبذلونه ســـموكم 
االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي  نيـــرة،  جهـــود  مـــن 
بالمنظومـــة الرياضية، وهـــذا ما يدفع نحو 
مضاعفـــة الجهود لتحقيـــق تطلعات ورؤى 
ســـبيل  فـــي  الجهـــود  لمواصلـــة  القيـــادة، 
تحقيـــق النتائـــج المشـــرفة التـــي ترفع من 

اسم وعلم مملكة البحرين عاليا. 
ســـموكم  بإهـــداء  نتشـــرف  ســـيدي.. 
هـــذه اإلنجـــازات التـــي ســـطرها رياضيـــو 
البارالمبيـــة، والذين أكـــدوا من خاللها على 
ما وصلت إليه الرياضة من تطور وتقدم.. 
وإذ نعاهدكم ســـيدي على الســـير قدما من 
خالل الرؤية التي رســـمتموها، في ســـبيل 
تحقيـــق مزيد من النجاحـــات في الرياضة 

البحرينية”. 
الدعم والمساندة

 مـــن جهته، ألقى رئيـــس اللجنة البارالمبية 
البحرينيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل 
خليفـــة كلمـــة بهـــذه المناســـبة، قـــال فيها: 
“أتقـــدم لســـموكم بجزيـــل الشـــكر و عظيم 
االمتنـــان لمنحكـــم هـــذه الفرصـــة الكريمة 
واللجنـــة  العزيمـــة  ذوي  أبطـــال  لمقابلـــة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة و اللجـــان المنظمة 
و  ســـموكم  دعـــم  فـــإن  لالســـتضافات. 
اللجنـــة  مكـــن  الالمحـــدودة  مســـاندتكم 
مملكـــة  بوضـــع  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
البحريـــن علـــى أهـــم الـــدول المســـتضيفة 

تتســـابق  حيـــث  البارالمبيـــة  للمنافســـات 
االتحادات الدولية لتنظيم بطوالتهم على 
أرض مملكة البحرين. تماشـــيا مع سياســـة 
المملكـــة لجعـــل مملكـــة البحريـــن عاصمـــة 
الســـياحة  تحفيـــز  و  والرياضـــة  للشـــباب 
الرياضيـــة و رفع مســـتوى أبطـــال مملكتنا 

للتمثيل في المحافل العالمية. 
وقد اســـتضفنا 4 من الدورات و البطوالت 
الرياضيـــة والتي شـــارك فيهـــا أكثر من 82 
دولـــة مـــن كافـــة اقطـــار العالم وبمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 2,200 العبـــا والعبة، مـــن اهمها 
“البحريـــن” 2021 دورة األلعاب البارالمبية 
اآلســـيوية للشـــباب، و دورة ألعـــاب غـــرب 
آسيا البارالمبية الثالثة - البحرين 2022، و 
البطولة الدولية األولى البارالمبية للريشـــة 
الطائرة - البحرين 2022، وبطولة “األبســـا” 
لمنطقـــة اســـيا واوقيانوســـيا لكـــرة الهدف 
- البحريـــن 2022 )للمكفوفيـــن(، و حيـــث 
حصلـــت مملكـــة البحريـــن علـــى إشـــادات 
دولية واســـعة بمســـتوى التنظيم، ومؤخرا 
تم اختيار المملكة إلستضافة بطولة كأس 
العالـــم للبوتشـــيا - البحريـــن 2022 خـــالل 

نوفمبر المقبل. 
العزيمـــة  ذوي  مـــن  العبونـــا  حقـــق  وقـــد 
 9 الــــ  فـــي غضـــون  ملونـــة  ميداليـــة   )51(
أشـــهر الماضيـــة، باإلضافة إلى كســـر بعض 
الالعبيـــن ارقامهـــم الشـــخصية أســـتعدادا 
للتأهـــل لـــدورة األلعـــاب البارالمبيـــة 2024 

باريس. 
ونفتخر بزيادة عـــدد الالعبين البحرينيين 
مـــن ذوي العزيمـــة بنســـبة 33 % فـــي عام 

لـــم  وذلـــك   ،2021 بالعـــام  مقارنـــة   2022
يكـــن لوال الجهد المبـــذول في تهيئة البيئة 
المناســـبة لهم، وتنظيم عدد من الفعاليات 
هـــذا  لتحقيـــق  تســـعى  التـــي  واالنشـــطة 
الهدف، ونشـــر ثقافة رياضـــة ذوي العزيمة 
ألولياء األمور تشجيعا لهم إلشراك أبنائهم 
فـــي مختلـــف الرياضـــات بمـــا يســـهم فـــي 
مســـاعدتهم علـــى االندماج فـــي المجتمع، 
وبالتالـــي  شـــخصية  مهـــارات  واكتســـاب 
تحقيق إنجازات رياضية، كما تفخر اللجنة 
بتنفيـــذ )9( مـــن أصـــل )11( مـــن سياســـات 

المجلس األعلى للشباب والرياضة. 
اللجنـــة تعمـــل علـــى تحقيـــق  زالـــت  ومـــا 
أهدافها االستراتيجية المتماشية مع رؤية 
مملكـــة البحريـــن 2030 وأهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة لألمم المتحـــدة، و رفع كفاءة 
وقـــدرة الـــكادر الوطني وكســـب خبرة في 
التنظيم والمنافســـة، والعمل مع الشـــركاء 
مـــن القطاع العام والخـــاص، باإلضافة إلى 
وتمكيـــن  الرياضيـــة  االنجـــازات  تحقيـــق 
الالعبيـــن وتوعيـــة المجتمـــع بأهميـــة هذه 
الفئـــة ودورها الفعال فـــي المجتمع وصوالً 

إلى الريادة في المنطقة. 
ختامـــا، أود أن اقدم شـــكري لســـموكم مرة 
أخرى، ونعاهدكم بأن نسعى دائما لتحقيق 
قيـــادة  تحـــت  الغاليـــة  لمملكتنـــا  المزيـــد 
ســـموكم في العصر الزاهر لســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم حفظه هللا 
التوفيـــق  ولنـــا  لكـــم  ورعـــاه، ونســـأل هللا 

والنجاح”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

المنجزون في رياضة البارالمبية حولوا اإلعاقات إلى تحديات تجاوزوها
سجلوا أسماءهم أبطاال في لوحة الشرف للرياضة البحرينية... خالد بن حمد:

سموه: نثمن رعاية ودعم جاللة الملك المعظم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الرياضي

من اللقاء
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خالد بن حمد يوجه لوضع خطة لتطوير اإلعالم الرياضي
اإلعالم شريك وداعم لالرتقاء بالمنظومة الرياضية

سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

من االستقبال
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جنيف - فرانس برس

األمـــم  مـــن  مســـتقلون  خبـــراء  دعـــا 
المتحـــدة ومنظمـــات حقوقيـــة بـــارزة 
أمس األربعاء مجلس حقوق اإلنسان 
إلى إطالق تحقيـــق دولي “بال تأخير” 
حـــول انفجـــار مرفـــأ بيـــروت، عشـــية 
إحيـــاء لبنان الذكرى الســـنوية الثانية 

للكارثة.
وشـــهد مرفـــأ العاصمة فـــي الرابع من 
ضخًمـــا  انفجـــاًرا   2020 أغســـطس 
أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 200 شـــخص 
 6500 مـــن  أكثـــر  بإصابـــة  وتســـّبب 
آخريـــن بجـــروح، ملحًقا دماًرا واســـًعا 
بالمرفـــأ واألحيـــاء المجـــاورة. ونجـــم 

االنفجار، وفق الســـلطات، من تخزين 
كميات ضخمة من نيترات األمونيوم 
من دون إجـــراءات وقاية، إثر اندالع 

حريق لم ُتعرف أسبابه. 
6 خبـــراء فـــي بيـــان مشـــترك  وقـــال 
“شـــكلت هذه المأساة واحدة من أكبر 
االنفجارات غيـــر النووية في الذاكرة 
الحديثـــة، ومـــع ذلـــك لم يفعـــل العالم 

شيًئا لمعرفة سبب حصولها”.
وأضافوا “في الذكرى الثانية لالنفجار، 
نشعر بخيبة أمل، ألن الناس في لبنان 
ما زالوا ينتظرون العدالة، وندعو إلى 

فتح تحقيق دولي بال تأخير”.

مرفأ بيروت.. دعوات أممية وحقوقية لتحقيق دولي

تونس ـ أ ف ب

فـــي  النهضـــة  حركـــة  حـــزب  قـــال 
تونس، أمس األربعاء، إن الشـــرطة 
فتحـــت تحقيقـــا جديدا مـــع زعيمه 

راشد الغنوشي.
الحـــرس  أن فرقـــة  الحـــزب  وذكـــر 
الوطنـــي بالعوينة تجـــري التحقيق 
مع الغنوشي بتهمة وصف األجهزة 
األمنية “بالطاغوت”، ونفى أنه قال 

ذلك”ال تلميحا وال تصريحا”.
ومثل الغنوشـــي أمام قاض، الشهر 
فـــي  أســـئلة  علـــى  للـــرد  الماضـــي، 
تحقيق منفصل في غسل األموال.

وأفادت وسائل إعالم تونسية، قبل 
أيـــام قليلـــة، بـــأن القطـــب القضائي 
لمكافحة اإلرهاب، المتعهد بدراسة 
قضية جمعية “نماء تونس”، أصدر 

قرارا بمنع سفر الغنوشي بعد 
القضية،  اســـتجوابه في 

مع اإلبقاء عليه مطلق 

السراح.
وجـــاء القـــرار فـــي أعقـــاب انتهـــاء 
جلســـة التحقيـــق التـــي جـــرت مـــع 
بقضيـــة  يعـــرف  فيمـــا  الغنوشـــي، 
جمعية “نماء تونـــس”، المتهم فيها 
مع رئيس الحكومة السابق حمادي 
عائلتيهمـــا  مـــن  وأفـــراد  الجبالـــي 

بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقـــال المحامي ســـمير ديلو لوكالة 
“فرانـــس برس” إن قاضي التحقيق 
قـــرر “اإلبقـــاء علـــى رئيـــس حـــزب 
النهضة راشـــد الغنوشـــي فـــي حالة 

سراح”.
وكانت الســـلطات التونسية أعلنت 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  قضـــاء  أن 
أمـــر بتجميـــد األرصـــدة الماليـــة 
لــــ  المصرفيـــة  والحســـابات 
10 شـــخصيات، مـــن بينهـــا 

الغنوشي والجبالي.

الغنوشي يواجه تحقيقات جديدة في تونس
واشنطن ـ وكاالت

كشـــفت تقاريـــر إعالميـــة أن الواليات 
المتحـــدة وكوريا الجنوبية تســـتعدان 
عســـكرية  منـــاورات  أول  إلجـــراء 
مشـــتركة منـــذ 5 ســـنوات، ســـيتخللها 
تمريـــن يعـــرف باســـم “قطـــع الـــرأس”، 
مباشـــرة  غيـــر  بطريقـــة  ويســـتهدف 
الزعيـــم الكوري الشـــمالي كيـــم جونغ 

أون.
وذكر موقع “ذا ديلي بيست” األميركي 
والكوريـــة  األميركيـــة  القـــوات  أن 
الجنوبية ستنفذ ما يصفه العسكريون 
بــــ “سلســـلة القتـــل”، التـــي تســـتهدف 
فـــي  النوويـــة  والمواقـــع  الصواريـــخ 
الشـــمال، إضافة إلـــى القواعد الالزمة 

للتزود بالوقود وإعادة التسليح.
وأضـــاف، نقال عـــن مصـــادر مطلعة، 

أن المنـــاورات ســـتبلغ ذروتها 
في تمرين “قطع الرأس”، 

ســـتتدرب  حيـــث 

القـــوات على “غزو هيـــكل القيادة في 
كوريا الشـــمالية والتخلص من الزعيم 

كيم جونغ أون”.
وتابـــع “علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مجـــرد 
كيـــم  أن  المؤكـــد  أنـــه  إال  تماريـــن، 
ســـيأخذها علـــى محمل شـــخصي كما 
فعـــل فـــي ســـبتمبر 2017، عندمـــا أمر 
بإجـــراء التجـــارب النووية السادســـة 
بعـــد مناورات مشـــابهة بين واشـــنطن 

وسيول”.
واتفـــق وزير الدفـــاع األميركـــي لويد 
أوســـتن ونظيره في كوريا الجنوبية، 
لـــي جونغ ســـوب، في نهاية األســـبوع 
التدريبـــات  إجـــراء  علـــى  الماضـــي، 
العســـكرية ألول مـــرة منـــذ أن ألغاهـــا 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالـــد 
ترامـــب مباشـــرة بعـــد قمتـــه مـــع 
كيم في ســـنغافورة في يونيو 

.2018

أميركا تستعد لـ “إغضاب” زعيم كوريا الشمالية
عواصم ـ وكاالت

الوســـيط  مـــورا  إنريكـــي  أعلـــن 
األوروبي في المفاوضات النووية 
بين إيران وواشـــنطن، في تغريدة 
علـــى تويتر أمس األربعاء، أنه في 
طريقه إلى فيينا لمناقشـــة العودة 

لالتفاق النووي.
وقالـــت مصـــادر أوروبية رفيعة أن 
هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة 
النـــص المقـــدم مـــن قبـــل جوزيـــب 
بوريل، مفوض الشؤون الخارجية 
فـــي االتحـــاد األوروبـــي ووســـيط 
المحادثات، في 20 يوليو الماضي. 
وأضافت المصادر أنه ليســـت هناك 
أفـــكار جديدة مطروحة خارج نص 
بوريل وأن اللقاء ســـيكون لمناقشة 

هذا النص.
ولـــم يكشـــف بوريـــل عـــن 

الذي  النـــص  تفاصيـــل 
قدمه فـــي 20 يوليو 

والذي أعلن عنه قبل بضعة أيام.
وقال المصدر الرفيع إن المحادثات 
فـــي فيينـــا سيشـــارك فيهـــا فقـــط 
الطرفان اإليراني واألميركي بشكل 
غير مباشـــر وإن الـــدول األوروبية 
الثالث )فرنســـا وبريطانيا وألمانيا( 
إضافـــًة إلـــى روســـيا والصيـــن لـــن 
تشـــارك فـــي المحادثـــات. وأضاف 
المصـــدر أن اللقاء في فيينا يهدف 
إلى التوصل التفاق إلحياء االتفاق 

النووي لعام 2015.
المتحـــدث  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن 
باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانية 
أمـــس أن رئيـــس الوفـــد اإليراني 
كنـــي  باقـــري  علـــي  المفـــاوض 
سيتوجه إلى فيينا في الساعات 
فـــي  للمشـــاركة  المقبلـــة 
المباشـــرة  المفاوضات غير 

بوساطة مورا.

نووي إيران.. اجتماعات في فيينا لعودة االتفاق

تركيا: اعتقال 10 إيرانيين 
خططوا لمهاجمة إسرائيليين

فيديو  مقطع  تركية  إعـــام  وســائــل  نــشــرت 
يــرصــد قــيــام الــســلــطــات الــتــركــيــة بــاعــتــقــال 
تخطيطهم  فــي  االشــتــبــاه  بعد  إيرانيين   10

لمهاجمة إسرائيليين في األراضي التركية.
ونشرت وكالة أنباء “األناضول” مقطع فيديو، 
ــت إنـــه يــرصــد لقطات  ــاء، قــال ــعــ ــ أمـــس األرب
مـــصـــورة تــظــهــر قــيــام قـــوة مـــن الــمــخــابــرات 
ــتــركــيــة بــاعــتــقــال اإليــرانــيــيــن  والـــشـــرطـــة ال

المشتبه بهم.
يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التحذير من 
السفر إلى مدينة إسطنبول التركية إلى الحد 

األقصى.

تواصل القصف وتدمير مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية غرب أوكرانيا

الخارجية الروسية: عصر التعاون مع الغرب انتهى
التخطيـــط  دائـــرة  مديـــر  أعلـــن 
الخارجيـــة  بـــوزارة  الخارجـــي 
أن  دروبينيـــن،  ألكســـي  الروســـية، 
عصـــر التعـــاون مـــع الغـــرب انتهى، 
وحـــان الوقـــت للفهم أنه لـــن تكون 
هنـــاك عودة إلـــى الوضع ما قبل 24 

فبراير الماضي.
جاء ذلـــك في مقال لـــه على موقع 
مجلة “الشؤون الدولية”، المختصة 
بشؤون السياسة الخارجية، وحمل 
وهيئـــة  التاريـــخ  “دروس  عنـــوان 
المســـتقبل: تأمـــالت في السياســـة 
الخارجيـــة الروســـية”، حيث أشـــار 
دروبينيـــن إلـــى أن جوهر الشـــروع 
مصيريـــة:  األكثـــر  العمليـــة  فـــي 
متعـــدد  عالمـــي  نظـــام  تشـــكيل 
األقطـــاب، يتعلـــق بــــ “االنتقـــال من 
النزعة األنانية األميركية الليبرالية 
العالمية إلـــى عالم متعدد األقطاب 
حقـــا، قائم على الســـيادة الحقيقية 
للشعوب والحضارات”، وفقا لتعبير 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين.

وأكـــد الكاتـــب والدبلوماســـي على 
مـــدة  عـــن  النظـــر  وبصـــرف  أنـــه، 
ونتائج العملية العسكرية الروسية 
الخاصـــة بأوكرانيـــا، “يمكننا القول 
إن حقبة الثالثين عاما من التعاون 
تخللتـــه  وإن  عـــام،  بشـــكل  البنـــاء 
بعـــض المشـــكالت، مـــع الغـــرب قد 
انتهـــت إلـــى غيـــر رجعـــة”، مشـــيرا 
إلى أن الوضـــع الراهن يوفر”فرصة 
فريـــدة للتحـــرر النهائـــي ممـــا تبقى 
من األوهام، وانســـحاب روسيا من 
إطـــار نمـــوذج )االســـتيالء الـــودي(، 
الـــذي كان يعـــاد إنتاجـــه مـــن وقت 
آلخر من قبل الزمالء الغربيين بعد 
العـــام 1992. وأصبح مـــن الواضح 
أنـــه ال عـــودة إلـــى وضـــع مـــا قبـــل 
24 فبرايـــر فـــي العالقـــات مع دول 

أميركا الشمالية وأوروبا”.
الخاصـــة  العمليـــة  وتواصلـــت 

أمـــس  أوكرانيـــا،  فـــي  الروســـية 
مـــن  جديـــد  يـــوم  فـــي  األربعـــاء، 
يســـتمر  حيـــث  الســـادس،  شـــهرها 
الجيش الروســـي في ضرب مواقع 
القوات والبنية التحتية العســـكرية 
أراضـــي  وتحريـــر  األوكرانيـــة 
دونبـــاس، فيمـــا تســـتمر كييف في 
تلقي الدعم المادي والعســـكري من 

قوى الغرب.
وفـــي آخر التطورات، أعلنت وزارة 
الدفـــاع الروســـية أن قواتها دمرت 
قاعـــدة تخزيـــن أســـلحة وذخيـــرة 
في مقاطعة لفـــوف بغرب أوكرانيا 
مـــن  كييـــف  ســـلطات  اســـتلمتها 
الخارج. وقال الناطق باسم الدفاع 
كوناشـــينكوف  إيغـــور  الروســـية 
“دمـــرت  صحافيـــة:  إفـــادة  فـــي 
صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة 
أطلقت من الجـــو، بالقرب من بلدة 
لفـــوف،  مقاطعـــة  فـــي  راديخـــوف 
قاعدة تخزين لألســـلحة والذخيرة 
أجنبيـــة الصنـــع تم تســـليمها لنظام 

كييف من بولندا”.
وأضـــاف أنـــه خالل اليـــوم الماضي 
اســـتهدف الجيـــش الروســـي ثالثة 
مراكـــز قيـــادة إضافـــة إلـــى قـــوات 
ومعـــدات عســـكرية أوكرانيـــة فـــي 
133 منطقـــة، كمـــا تـــم تدمير أربعة 
والذخائـــر  لألســـلحة  مســـتودعات 
الصاروخية والمدفعية، ومستودع 

وقود للمعدات العسكرية.
وميدانيا، واصلت القوات الروسية 
قصفهـــا لمدينـــة ميكواليف جنوب 
أوكرانيـــا، حيـــث أصابتهـــا القذائف 
مرتين خالل الـ 24 ساعة الماضية، 
مســـاء الثالثـــاء وصبـــاح األربعاء، 
وفقـــا لحاكـــم منطقـــة ميكواليـــف. 
وقال كيم إن القصف ألحق أضرارا 
برصيف ميناء ومؤسســـة صناعية 
ومركـــز  ومـــرآب  ســـكنية  ومبـــان 
تســـوق وصيدلية. ولم يتضح على 
الفـــور مـــا إذا كانـــت إصابـــات قـــد 

وقعت.
يأتي ذلك فيما أفادت االستخبارات 

البريطانيـــة بـــأن القوات الروســـية 
قـــد تنقل األســـلحة والمعـــدات إلى 
خيرســـون عبـــر العبـــارات، مشـــيرة 
مـــن  تعانـــي  خيرســـون  أن  إلـــى 
نقـــص بالمواد الغذائيـــة بعد قصف 
أوكرانيـــا جســـرا رئيســـيا بهـــا. كمـــا 
أكدت االســـتخبارات البريطانية أن 
خيرســـون قد تشهد نزوحا متزايدا 

بسبب نقص المواد الغذائية.
من جهته، قـــال الرئيس األوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي، إنـــه علـــى 
الرغم من اإلمدادات األميركية من 
المدفعيـــة الصاروخيـــة، فإن قوات 
كييـــف لم تتمكـــن بعد مـــن التغلب 
على األفضليـــة الروســـية المتمثلة 
والمـــوارد  الثقيلـــة  المدافـــع  فـــي 

البشرية.
وأضاف في كلمـــة ألقاها في وقت 
متأخر مـــن الليل “هـــذا األمر يمكن 
مالحظته بشـــدة في القتال خاصة 
فـــي دونباس.. األمـــر مثل الجحيم 

هناك. ال يمكن للكلمات وصفه”.

عواصم ـ وكاالت

زيلينسكي: القتال في أجزاء من دونباس “يشبه الجحيم” 

بغداد ـ وكاالت

أكـــد مستشـــار األمـــن القومـــي العراقـــي 
قاســـم األعرجي خالل لقاء مع الســـفيرة 
األميركيـــة في بغـــداد ألينا رومانوســـكي 
أمـــس األربعاء على العمل من أجل تهيئة 

الظروف لحوار وطني.
عـــن  العراقيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
األعرجـــي قوله “نعمل على تهيئة ظروف 
حوار وطنـــي ضمن وفـــاق عراقي يحقن 
العـــراق  علـــى  ويحافـــظ  العراقـــي  الـــدم 
للســـفيرة  الوكالـــة  ونســـبت  الموحـــد”. 
األميركيـــة القـــول إن الواليـــات المتحدة 
“لـــن تتدخل في اختيار الشـــعب العراقي 

وإنه يعود للعراقيين وحدهم”.
في السياق نفسه، بحث الرئيس العراقي 
برهم صالح مع ممثلة األمين العام لألمم 
بالســـخارت  هينيـــس  جينيـــن  المتحـــدة 
أمس ســـبل الخروج مـــن األزمـــة الراهنة 
وضمـــان األمـــن واالســـتقرار فـــي البـــالد. 

وقالـــت الرئاســـة العراقيـــة فـــي بيـــان إن 
اللقـــاء ناقـــش “تأميـــن الحـــوار والتالقي 
بيـــن الجميع إليجاد حلـــول ناجعة تحقق 

تطلعات المواطنين” في البالد.
وأشـــار البيـــان إلى أن بالســـخارت أكدت 
دعـــم وتأييـــد البعثة األمميـــة للحوار بين 
كافة األطـــراف والوصول إلى “مســـارات 
تؤمـــن حمايـــة األمـــن واالســـتقرار وتلبي 

متطلبات العراقيين”.
وكشـــف مصدر فـــي “اإلطار التنســـيقي”، 
أمس، عـــن تخويل رئيـــس تحالف الفتح 
العامـــري  هـــادي  اإلطـــار  فـــي  القيـــادي 
بالتفـــاوض مع الصدر. وقـــال المصدر، إن 
“اإلطار فوض العامري لمجموعة أسباب، 
منهـــا عالقته اإليجابية بالصدر، واعتباره 

من قبل قادة اإلطار شيخا للمقاومة”.

“اإلطار التنسيقي” يفوض العامري بالتفاوض مع الصدر

العراق.. تهيئة الظروف لحوار وطني وسط ترحيب أممي

لقاء األعرجي بالسفيرة األميركية

عواصم ـ وكاالت

غادرت رئيســـة مجلس النواب األميركي 
نانســـي بيلوســـي تايوان، أمس األربعاء، 
بعـــد أن تعهدت بالتضامن معها وأشـــادت 
موجـــة  وراءهـــا  تاركـــة  بديمقراطيتهـــا، 
مـــن الغضـــب في الصيـــن بســـبب زيارتها 
القصيـــرة للجزيـــرة التـــي تعتبرهـــا بكين 

جزءا ال يتجزأ من أراضيها.
ومـــن المقرر أن تواصل بيلوســـي جولتها 
اآلســـيوية متوجهة إلى كوريـــا الجنوبية 

واليابان، وفقا لرويترز.
وتوقـــف وفدهـــا فـــي تايـــوان فـــي وقت 
مـــن  كال  زار  أن  بعـــد  الثالثـــاء،  متأخـــر 
ســـنغافورة وماليزيـــا. وحّيـــت المشـــرعة 
البالغـــة 82 عامـــا شـــخصيات كانـــت فـــي 
وداعهـــا فـــي مطـــار سونغشـــان، قبـــل أن 
تصعد إلى متن طائرة عسكرية أميركية، 
بحســـب فرانـــس بـــرس. وخـــالل زيارتها 
القصيـــرة لتايبيـــه، أكدت رئيســـة مجلس 

مـــع  األميركـــي تضامـــن بالدهـــا  النـــواب 
تايـــوان، وقالت بيلوســـي إن وفدها جاء 
إلـــى تايـــوان ليوضـــح بمـــا ال يـــدع مجاال 
للشـــك أن الواليـــات المتحدة لـــن تتخلى 
عنهـــا. وأعلنـــت وزارة الدفاع في تايوان، 
27 مقاتلـــة صينيـــة  أمـــس األربعـــاء، أن 
اخترقـــت نطـــاق دفاعهـــا الجـــوي خـــالل 
اليوم. وقالت الوزارة إنها أرسلت طائرات 

نفاثـــة لتحذيـــر الطائـــرات الصينيـــة التي 
اخترقـــت منطقـــة الدفاع الجـــوي التابعة 
لهـــا، مشـــيرة إلـــى أن 22 طائـــرة صينيـــة 

عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.
وبـــدأت الصيـــن منـــاورات عســـكرية في 
تايـــوان  مـــن  بالقـــرب  والســـماء  الميـــاه 
وتشـــمل إطالق ذخائر بعيـــدة المدى في 

مضيق تايوان.

تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي

بيلوسي تغادر تايبيه في ختام زيارة أثارت غضب بكين

بيلوسي تغادر تايوان بعد زيارة قصيرة أثارت غضب بكين

إسطنبول ـ األناضول
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“نيسان” ترتقي بتجربة العمالء في المملكة مع إطالق “خدمة نيسان”
توفر للعمالء تجربة سلسة ومستويات أعلى من الراحة والقيمة والثقة

مـــن  كجـــزء  نيســـان،  شـــركة  أطلقـــت 
إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير خدمات 
ما بعد البيع في المنطقة “خدمة نيســـان” 
الجديـــدة والتـــي تضم مجموعـــة مبتكرة 
مـــن منتجات وخدمات مـــا بعد البيع التي 
تســـهم في تعزيز تجربة العمالء. وتتوّفر 
“خدمـــة نيســـان” لـــدى وكالة الشـــركة في 
مملكـــة البحرين، حيـــث تـــم ابتكارها من 
أجـــل تقديـــم قيمة أكبر للعمـــالء، وضمان 
راحتهـــم وترســـيخ مكانة نيســـان كعالمة 
تجاريـــة موثوقـــة فـــي المنطقـــة، وتندرج 
هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار التزام الشـــركة 

بتعزيز رضا العمالء.

وتقـــدم “خدمـــة نيســـان” تجربـــة مبتكرة 
وسلســـة للعمـــالء عبـــر القنـــوات الرقميـــة 
ومراكـــز الخدمة المنتشـــرة فـــي المنطقة، 
احتياجاتهـــم  لتلبيـــة  ُصممـــت  وقـــد 
وتوقعاتهـــم المتغيـــرة. وتتضمـــن “خدمة 
نيسان” 8 خدمات تشمل مراحل مختلفة 
مـــن تجربة العميل، وتركز على بناء الثقة 
والتواصـــل الواضـــح والشـــفاف وتقديـــم 

خيارات رقمية مالئمة.
وتلّبـــي الخدمات الثمانـــي المدرجة ضمن 
“خدمة نيسان” توقعات العمالء المتنامية 
والشـــفافية  بالمالءمـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  وتوفـــر  والقيمـــة. 

المحّدثـــة تجربة سلســـة للعمـــالء تمّكنهم 
مـــن إجراء حجوزات آنية للخدمة وحجز 
موعـــد خـــالل 24 ســـاعة فقـــط، باإلضافة 

إلى إدارة كل معامالت الدفع بسهولة لدى 
أقرب مركز خدمة محلي.

وحفاظًا على التواصل الواضح والشفاف 

مع العمالء، توفر “خدمة نيسان” تفاصيل 
حـــول مجموعـــة خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع 
المتاحة وأســـعار كل منها، مما يســـاعدهم 
علـــى اتخـــاذ الخيـــارات المناســـبة بشـــأن 

الخدمات التي يرغبون بحجزها.
عمليـــة  فـــي  تحـــوالً  نيســـان  وأحدثـــت 
الصيانـــة الدوريـــة البســـيطة مـــن خـــالل 
“خدمـــة نيســـان الســـريعة” التـــي تتضمن 
المســـتوى عالـــي الجودة ذاتـــه من خدمة 
الفحـــص والتنظيف والمعاينة األساســـّية 
التـــي تشـــمل الكشـــف عـــن أكثـــر مـــن 50 
تســـليمها  وإعـــادة  الســـيارة  فـــي  قطعـــة 
جاهـــزًة خالل 60 دقيقة فقـــط. كما توفر 

خدمـــة االســـتالم والتوصيـــل من نيســـان 
راحة إضافية للعمالء، حيث يتولى فريق 
نيســـان إدارة الخدمة بكاملها مع إمكانية 

تسليم السيارة في اليوم ذاته.
وتعـــزز “خدمة نيســـان” المزايا التي ينالها 
العمالء عند صيانة ســـيارات نيســـان في 
مراكـــز خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع المعتمدة، 
والتـــي تمّكنهـــم مـــن الوصـــول إلـــى قطع 
الغيـــار األصليـــة، والتقنييـــن المعتمديـــن، 
والمعـــدات المتطـــورة إلجـــراء فحوصات 
للمركبـــات.  فعالـــة  وإصالحـــات  شـــاملة 
وحفاظـــًا علـــى معايير الصحة والســـالمة 

العالية التي تعتمدها نيسان.

أعلنت شـــركة House Me عـــن تعيين عمار 
البوســـطة رئيًســـا لمجلس إدارة هاوس مي 
بروكـــر، كمـــا تـــم تعييـــن جعفـــر العريبي في 
منصـــب الرئيس التنفيـــذي وذلك من تاريخ 
1 أغســـطس 2022. وجاءت هذه التعيينات 
لتحقيـــق أهـــداف “هـــاوس مـــي” الجديـــدة 
والمتمثلـــة فـــي إدارة الخطـــط المســـتقبلية 
اســـتراتيجيات  تشـــمل  والتـــي  للشـــركة، 
االســـتثمار العقاري والتوســـع والتطوير؛ من 
أجـــل خلـــق عهٍد جديـــد للشـــركة ُتحّقق فيه 

رؤيتها وتطّلعاتها. 
يذكـــر أّن البوســـطة كان قـــد شـــغل منصـــب 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة هـــاوس مي منذ 
تأسيســـها قبـــل نحو 12 عاًمـــا. وخالل فترة 
البوســـطة نجاحـــا ملحوظـــا  إدارتـــه حقـــق 
فـــي أداء الشـــركة فـــي مختلـــف منتجاتـــه 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  وتنفيـــذ  العقاريـــة 
العقاريـــة المتميـــزة، واضًعا أهداف الشـــركة 
نصـــب عينيه، عالوة على كونه أحد أعضاء 

مجلـــس إدارة شـــركة “هـــاوس مـــي”. وفـــي 
موقعه الجديد سيركز البوسطة على خطط 
توســـع الشـــركة وانطالقتهـــا خـــارج مملكـــة 

البحرين.
وعبر جعفر العريبي عن ســـعادته باالنضمام 
لــــ House Me الســـتكمال مســـيرة النجـــاح 
التـــي ســـارت عليهـــا الشـــركة منذ تأسيســـها 

والبناء على ذلك في منتجاتها العقارية.
ويملـــك العريبـــي خبـــرة عقارية تصـــل لـ 17 
عامـــا بالســـوق العقاريـــة المحليـــة بمختلف 
وهـــو  العقاريـــة،  واالستشـــارات  الخدمـــات 
حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص 
مـــن   Building Services Engineering
جامعـــة Norhumbria بالمملكـــة المتحـــدة، 
 Royalفـــي MRICS وعضـــو معتمـــد بصفـــة
Institution of Chartered Surveyor بعـــد 
اجتيـــازه متطلبـــات االعتمـــاد، معتبـــرا أحد 
القالئـــل الحاصليـــن علـــى هـــذا االعتماد في 

السوق المحلية.

House Me تعين عمار البوسطة 
رئيسًا لمجلس اإلدارة

لتعزيز تجربة حاملي البطاقات االئتمانية والدفع المسبق

”Double Points“ بنك البحرين الوطني يطلق حملة
أطلـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( حملة 
مـــن  لعمالئـــه  حصرًيـــا   ”Double Points“
حاملـــي البطاقات االئتمانية ومســـبقة الدفع، 
حيـــث ســـتتيح هـــذه الحملـــة للعمـــالء الذين 
يســـتخدمون بطاقاتهـــم إلجـــراء معامالتهـــم 
الماليـــة دولًيا فرصة مضاعفـــة نقاطهم. ومن 
المقرر أن تستمر هذه الحملة، التي بدأت منذ 

شهر يوليو، حتى أغسطس وسبتمبر 2022.
بمكافـــأة  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويســـتمر 
عمالئـــه بعـــروض اســـتثنائية، حيث ســـتمنح 
هذه الحملة لمستخدمي البطاقات االئتمانية 
ومســـبقة الدفع فرصـــة الحصـــول على نقاط 
مضاعفـــة مقابل معامالتهـــم الماليـــة الدولية 
طـــوال فتـــرة الحملـــة. كمـــا وتتيـــح الحملـــة 
للعمالء فرصة االســـتفادة من المزايا العديدة 
البحريـــن  بنـــك  مـــن  المصرفيـــة  للبطاقـــات 

الوطني.
اســـتخدام  لزيـــادة  البنـــك عمـــالءه  ويشـــجع 
بطاقاتهـــم االئتمانيـــة والدفع المســـبق، وذلك 
لمضاعفـــة نقاطهـــم أو الحصـــول على فرصة 

اســـتبدال نقاطهم مقابل استرداد نقدي حتى 
4 %، أو أميـــال جويـــة مـــن طيـــران الخليـــج، 
أو حتـــى التبـــرع بهـــا لمختلـــف المؤسســـات 
والجهـــات الخيرية. كما ســـيتأهل العمالء من 
خـــالل هذه الحملة للدخول في ســـحب للفوز 
بســـيارة “جيـــب رانجلـــر” كجـــزء مـــن عمليـــة 

استرداد النقاط.
 - البطاقـــات  أعمـــال  إدارة  رئيـــس  وصـــرح 

الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد شـــادي بركات 
“نحـــن في بنـــك البحريـــن الوطنـــي ملتزمون 
بمنـــح العمـــالء مجموعة واســـعة مـــن المزايا 
والمكافآت التي تواكب مستوى إنفاقهم. كما 
ونواصل بعـــزم إطالق العديد مـــن المبادرات 
التـــي تجســـد نهـــج مركزيـــة العمـــالء، وإنمـــا 
يعكـــس ذلـــك حرصنـــا علـــى تحقيـــق أهدافنا 
معنـــا  رحلتهـــم  لتعزيـــز  الراميـــة  وتوجهاتنـــا 

وإثـــراء تجربتهـــم المصرفيـــة. ونتطلـــع مـــن 
خـــالل هذه الحملـــة الصيفية لمكافـــأة المزيد 
الدوليـــة،  مدفوعاتهـــم  مقابـــل  العمـــالء  مـــن 

ومضاعفة نقاطهم واسترداداتهم النقدية”.
مـــن جهته، علـــق رئيس الخدمـــات المصرفية 
“نشـــجع  األعظمـــي  عمـــر  لألفـــراد  الرقميـــة 
عمالئنـــا على تحميل تطبيـــق”Points”، الحل 
الرقمي الجديد الذي أطلقناه مؤخرًا في بنك 
البحرين الوطني، والتســـجيل فيه لالستفادة 
من عـــروض حملـــة “Double Points”. حيث 
ســـيتيح التطبيق لحاملي بطاقاتنا االئتمانية 
ومسبقة الدفع و االفتراضية فرصة الحصول 
علـــى النقاط ومضاعفتهم، وذلـــك عند إجراء 

أي من المعامالت المالية الدولية”.
ويواصل بنك البحرين الوطني التزامه بتبني 
المبـــادرات التـــي تتبع نهـــج مركزيـــة العميل، 
حيث يســـتمر في إثـــراء تجربـــة العمالء عبر 
تقديم وطـــرح العديد مـــن الجوائز ومكافآت 
عالمتـــه  وعـــد  مـــن  كجـــزء  وذلـــك  الـــوالء، 

التجارية بالبقاء أقرب لهم.

“إم جي” تدفع بمركبة “Marvel R” حتى حدودها القصوى في الطقس الحار بالشرق األوسط
سيارة “SUV” كهربائية بالكامل ببطارية لجيل جديد من السائقين

أّكدت إم جي موتور أنها تقوم باختبارات 
فـــي الطقس الحار علـــى مركبتها المتمّيزة 
الكهربائيـــة بالكامل طراز “Marvel R” في 
منطقة الشرق األوسط. ويشّكل هذا األمر 
مرحلـــة حيويـــة بالنســـبة لعالمـــة إم جـــي 
التجاريـــة في ظل ســـعيها لتمهيد الطريق 
أمـــام إطـــالق ســـيارات كهربائيـــة بالكامل 
فـــي المنطقـــة. ولقـــد تـــم الدفـــع بالمركبـــة 
إلى حدودها القصـــوى كجزء من عمليات 
وظـــروف  حـــاالت  فـــي  عديـــدة  تقييـــم 
مختلفة وسط الطقس الحار، وذلك ألجل 
ضمان توافق الســـيارة مع المعايير العالية 
التـــي تتمّيـــز بهـــا باقي طـــرازات مجموعة 
منَتجات إم جي، والتي تتوافر في مملكة 
البحريـــن لـــدى شـــركة الزياني للســـيارات، 
المـــوزع الحصـــري لشـــركة إم جـــي موتور 

في مملكة البحرين.
فلســـفة   ”Marvel R“ جـــي  إم  وتتبّنـــى 
مـــة تعّبـــر عـــن المســـتقبل  تصميميـــة متقدِّ

وتمنـــح المركبـــة حضـــورًا جاذبـــًا وقويـــًا. 
رياضيـــة  مركبـــة  بكونهـــا  تتمّيـــز  وهـــي 
رياديـــة   )SUV( االســـتعماالت  متعـــّددة 
كهربائية بالكامل ومنعدمة االنبعاثات من 
إم جي، وتوفر مستويات ال ُتضاهى رائدة 
بفئتهـــا من الخصائص والراحة والســـالمة 
ـــل  واالعتماديـــة ومـــدى القيـــادة، كمـــا تمثِّ
مية  المركبـــة الطبيعة الديناميكيـــة والتقدُّ
للعالمة التجارية. ولقد تم إجراء المرحلة 
األولـــى مـــن االختبـــارات اإلقليميـــة علـــى 
“Marvel R” فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة سنة 2021 وفي ظروف مناخية 
أكثـــر بـــرودة. أمـــا اآلن فتجـــري المرحلـــة 
الثانيـــة مـــن االختبارات في ظـــل ظروف 
مناخيـــة حـــاّرة جدًا في اإلمـــارات، وقريبًا 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أســـواق  كل  فـــي 

الخليجي.
وقـــال توم لـــي، المديـــر التنفيـــذي لدى إم 
جـــي: “عندما أعدنا إطـــالق عالمة إم جي 

في الشـــرق األوســـط، ألتزمنا بالعمل دومًا 
مـــع فريقنـــا فـــي المقـــّر الرئيســـي للشـــركة 
بهدف ضمـــان التطوير والتعزيز المســـتمر 
لمنَتجاتنـــا وتجهيزهـــا بشـــكل مثالي وفقًا 
للظروف المناخية الســـائدة في كل سوق. 
وهذا من شـــأنه أي يضمـــن جعل مركباتنا، 
وباألخّص”Marvel R” الكهربائية بالكامل، 
مـــن بيـــن األكثر قـــدرة فـــي كل أســـواقنا. 
وعبـــر هـــذه التقييمات، نحـــن نقترب أكثر 
مـــن عمليـــة طـــرح مجموعـــة مشـــّوقة من 

الطـــرازات الكهربائيـــة لصالـــح عمالئنا في 
الشرق األوسط والجاهزين لتبّني أسلوب 

الحياة الكهربائي بالكامل”. 
وتتمّيـــز “Marvel R” مـــن إم جـــي بكونهـــا 
ســـيارة “SUV” كهربائيـــة بالكامل ببطارية 
لجيل جديد من الســـائقين الذين يقّدرون 
الشـــخصية  والراحـــة  المبتَكـــر  التصميـــم 
القيـــادة  ومـــدى  االســـتثنائي  واألداء 
الســـريع.  الشـــحن  قـــدرات  مـــع  الموثـــوق 
وتتمّتـــع المركبـــة بمظهـــر ملفـــت لألنظـــار 

يتماشـــى مع القّوة الداخلية الكامنة فيها. 
ويسهم التصميم الناعم والرياضي بتعزيز 
شـــكل الكوبيـــه لهـــذه المركبـــة الرياضيـــة 
متعـــّددة االســـتعماالت، مع مركـــز جاذبية 
الواجهـــة  أمـــا  للخلـــف.  منخفـــض ومائـــل 
 X األمامية القويـــة واألنيقة بنمط تصميم
فتنســـاب من األمام إلى الشكل المحيطي 
تعبيـــرًا  يوّلـــد  ممـــا  والجـــريء،  العريـــض 

تصميميًا بارزًا وقويًا.
مبتَكـــرة  بتقنيـــة  المركبـــة  تزويـــد  ويتـــم 

ممتعـــة.  غامـــرة  تجربـــة  الســـائق  لمنـــح 
وســـوف يحظـــى الســـائقون فـــي الشـــرق 
األوســـط بتجربـــة تقنيـــة عالية المســـتوى 
مـــع الحصول علـــى معلومـــات عملية آنية 
صة، واالســـتفادة  ومزايـــا ترفيهيـــة مخصَّ
للحد األقصى من سبل تشغيل الموسيقى 
واســـتعمال خصائـــص المالحـــة والهاتـــف 
وأدوات التحكُّم بالمركبة بدون استخدام 
األيـــدي. أمـــا فيمـــا يتعّلـــق بـــأداء المركبـــة 
الذي ال ينتج عنه أي انبعاثات، فهو بفضل 
بطارية بطاقـــة 70 كيلوواط ومدى قيادة 
)إجـــراءات  كيلومتـــر   402 يبلـــغ  أقصـــى 
العالميـــة  الخفيفـــة  المركبـــات  اختبـــارات 
مولِّـــدات  ثـــالث  ومـــع   .)WLTP المنّســـقة 
عة تبلغ 288 حصانًا  كهربائية، وطاقة مجمَّ
)PS( وعزم مقـــداره 665 نيوتن-متر، فإن 
إم جـــي “Marvel R” قادرة على التســـارع 
من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 

ثواٍن فقط.

شادي بركات 

جعفر العريبي

عمر األعظمي

عمار البوسطة

بالتزامن مع استمرار التسجيل للفصل الدراسي األول

“العلوم التطبيقية” تقدم خصما 30 % لجميع الطلبة المسجلين بالبرامج البريطانية
تعمـــل جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة علـــى 
تطويـــر منظومتهـــا التعليمية وصواًل إلى 
تحقيـــق رؤيتهـــا التـــي تركز علـــى توفير 
أفضـــل الخدمـــات للطلبـــة، ما يســـهم في 
تعزيـــز مســـيرتها األكاديميـــة وتحســـين 

نوعية المخرجات التعليمية.
وفـــي وقـــت تســـتمر فيـــه عمليـــة القبول 
والتســـجيل للطلبـــة الراغبيـــن بااللتحاق 
بالجامعة في الفصل الدراســـي األول من 
أوضـــح   ،2023 /2022 األكاديمـــي  العـــام 
نائـــب رئيـــس الجامعة للشـــؤون اإلدارية 
والمالية وخدمة المجتمع محمد يوســـف 
الجامعـــة طرحـــت مجموعـــة  أن  أحمـــد 
جديـــدة من البرامج البريطانية بالتعاون 
مع جامعة لندن ســـاوث فـــي تخصصات 
متنوعـــة تلبـــي احتياجات ســـوق العمل، 
مشـــيًرا إلى أن الطلبة الراغبين بالدراسة 
فـــي الجامعـــة بإمكانهـــم التســـجيل مـــن 
خـــالل زيـــارة الجامعـــة واســـتكمال كافة 

إجـــراءات تســـجيلهم أو إلكترونًيـــا عبـــر 
www.asu. الموقـــع اإللكتروني للجامعة
ad� أو عبـــر البريـــد اإللكتروني ،edu.bhh

مـــن خـــالل  أو   ،mission@asu.edu.bhh
رقم الواتساب 66633770.

وصـــرح نائـــب رئيـــس الجامعة للشـــؤون 
اإلداريـــة والماليـــة وخدمـــة المجتمـــع أن 
التخصصات المطروحة للفصل الدراسي 

األول تشـــمل 4 برامج جديـــدة بالتعاون 
مع جامعة لندن ســـاوث بانك البريطانية 
تتمثـــل فـــي البكالوريوس فـــي الحقوق، 
األعمـــال،  إدارة  فـــي  والبكالوريـــوس 
والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، 
والبكالوريـــوس في الهندســـة الكهربائية 
واإللكترونيـــة، إضافـــة إلـــى تخصصـــات 
الهندســـة المدنيـــة والهندســـة المعماريـــة 

التـــي خرجت الجامعة الدفعة األولى من 
طلبتها هذا العام، حيث ســـيحصل جميع 
الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية 
 ،2023 /2022 األول  الدراســـي  للفصـــل 
علـــى نســـبة خصـــم قيمتهـــا 30 % علـــى 
السنة الدراسية األولى، كما سيتم إعفاء 
جميع الطلبة المســـجلين قبل نهاية شهر 

أغسطس 2022، من رسوم التسجيل.
تطرحهـــا  التـــي  التخصصـــات  وتضـــم 
الجامعـــة للفصـــل الدراســـي األول أيًضـــا 
تخصصـــات البكالوريوس فـــي الحقوق، 
إدارة األعمال، المحاســـبة، العلوم المالية 
نظـــم  السياســـية،  العلـــوم  والمحاســـبة، 
الحاســـوب،  علـــم  اإلداريـــة،  المعلومـــات 
التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، 
وتخصصـــات الماجســـتير فـــي القانـــون، 
المـــوارد  وإدارة  التجـــاري،  والقانـــون 
والمحاســـبة  األعمـــال  وإدارة  البشـــرية، 

والتمويل.



عقــدت وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي اجتمــاع عمــل موســع مــع ممثلــي 
شــركات التطويــر العقــاري بالمملكــة، بحضــور الشــيخ خالد بن حمــود آل خليفة 
وكيل وزارة اإلســكان، والدكتور خالد عبدهللا مدير عام بنك اإلســكان لمناقشــة 
عــدد مــن المواضيع المشــتركة، ضمــن برنامج عمل يهدف إلى توفير مشــروعات 
إسكانية تناسب المستفيدين من التمويالت اإلسكانية الجديدة، وذلك بحضور 

ممثلين عن مؤسسة التنظيم العقاري وبنك اإلسكان.

وخالل االجتماع أكدت وزارة اإلسكان 
والتخطيط العمراني أن محور الشراكة 
مع القطـــاع الخاص يمثل أولوية كبيرة 
لدى الحكومة، السيما في قطاع السكن 
االجتماعـــي، وهـــو األمر الذي تجســـده 
التمويالت اإلسكانية الجديدة التي تم 
طرحهـــا أمـــس األول، والتي تهدف إلى 
توفير القدرة الشـــرائية لدى المواطنين 

لتوفير السكن المالئم بصورة فورية.
برنامـــج  انتهاجهـــا  الـــوزارة  وبينـــت 
المعـــروض  زيـــادة  إلـــى  يهـــدف  عمـــل 
وتوجيههـــا  الســـكنية  الوحـــدات  مـــن 
االســـتفادة  فـــي  الراغبيـــن  للمواطنيـــن 
الجديـــدة،  التمويليـــة  الخدمـــات  مـــن 
مشـــيرة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى برنامج 
حقوق تطوير األراضي الحكومية الذي 
أطلقـــت الـــوزارة مرحلتـــه التجريبيـــة، 

والمتمثـــل في بناء 132 وحدة ســـكنية 
مـــع أحـــد المطوريـــن العقارييـــن، وهـــو 
المشـــروع الـــذي شـــارف علـــى مراحلـــه 
وحداتـــه  طـــرح  وســـيتم  النهائيـــة، 
للتســـويق للمســـتفيدين مـــن الخدمات 

التمويلية.
وأضافـــت الـــوزارة أن المرحلـــة المقبلة 
ستشهد توسعًا في تنفيذ هذا البرنامج 
في مشـــاريع مـــدن البحرين اإلســـكانية 
فـــي  األخـــرى  اإلســـكانية  والمواقـــع 
حيـــث  المملكـــة،  محافظـــات  مختلـــف 
سيسهم هذا البرنامج في توفير العديد 
مـــدى  علـــى  الســـكنية  الوحـــدات  مـــن 

السنوات المقبلة.
وقـــد تـــم خالل اللقـــاء بحـــث متطلبات 
الســـوق العقاري فـــي المملكـــة، والرؤى 
بتوفيـــر  الشـــركات  لقيـــام  المشـــتركة 

وحدات وقسائم سكنية بأسعار تناسب 
المســـتفيدين من الخدمـــات التمويلية، 
بمـــا يكفـــل نجـــاح برنامـــج التمويـــالت 
الجديـــدة، كمـــا تـــم التنويـــه بالمبادرات 
الناجحة التي تمت بين وزارة اإلسكان 
لتوفيـــر  العقـــاري  التطويـــر  وشـــركات 

الوحـــدات الســـكنية للمواطنيـــن، ومنها 
مبادرة بناء وحدات ســـكنية في مدينة 
ســـلمان، باإلضافـــة إلـــى مشـــروع ديرة 
العيون الذي وفر أكثر من 3000 وحدة 
ســـكنية للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن 

الخدمات التمويلية، فضالً عن مشاريع 
بنك اإلسكان في دانات البركة والسيف 
والمدينـــة والرفاع. ولفتـــت الوزارة إلى 
أنهـــا تعمـــل علـــى تكامـــل خطـــة العمـــل 
اإلسكاني في إنشاء المشاريع التنموية 

للمواطنيـــن  يمكـــن  التـــي  المختلفـــة 
االســـتفادة منها، وذلك تحقيقًا ألهداف 
وبمـــا  االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــة 
مـــع مبـــادئ وأهـــداف رؤيـــة  يتماشـــى 

البحرين االقتصادية 2030.

برنامج عمل مع “الخاص” لتوفير مشروعات تناسب مستفيدي التمويالت اإلسكانية
التوسع في تنفيذ برنامج حقوق تطوير األراضي الحكومية... “اإلسكان”:

 )POLTRY التــداول  )رمــز  للدواجــن  دلمــون  شــركة  إدارة  مجلــس  اعتمــد 
المعلومــات المالية المرحلية الموجزة المراجعة لفترة الســتة أشــهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022 ونتائج الربع الثاني من العام 2022 في اجتماعه المنعقد 

بتاريخ 3 أغسطس 2022. 

وخـــالل فتـــرة الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 
2022، ســـجلت الشـــركة صافي خســـائر 
قدرهـــا 568,201 دينـــار مقارنة بصافي 
أرباح بلغت 54,218 دينار للفترة نفسها 
من العام 2021، ويرجع الســـبب بشـــكل 
رئيســـي إلى تسجيل الخســـارة الناتجة 
مـــن بيـــع حصـــة اســـتثمار الشـــركة فـــي 
شـــركة البحريـــن للمواشـــي فـــي الفتـــرة 
بواقـــع 401,884 دينـــار باالضافـــة إلـــى 
اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار المـــواد الخـــام 
الداخلـــة في انتاج األعـــالف والتكاليف 

اللوجستية ذات الصلة.
كذلك بلغ العائد األساسي للسهم الواحد 
18.57 فلس خســـارة مقابل 1.77 فلس 

ربح للفترة نفسها من العام 2021. 
كما شـــهد مجمـــوع الدخل الشـــامل في 
فتـــرة الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 
خسارة تصل إلى 969,198 دينار مقابل 
ربح بقيمة 235,731 دينار للفترة نفسها 

من العام 2021.  
يشـــار إلى أن إيرادات المبيعات شهدت 
ارتفاعـــا بنســـبة 24.87 %، حيـــث بلغت 
4,475,198 دينـــار في الربـــع الثاني من 
العـــام الجـــاري مقارنـــة مـــع 3,583,976 

دينار للفترة نفسها من العام 2021. 

كمـــا بلغـــت تكلفة المبيعات خـــالل الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 4,395,711 
دينـــار مقارنـــة مـــع 3,466,503  دينـــار 
للفترة نفسها من العام 2021، أي بنسبة 

زيادة قدرها 26.81 %. 
وبلـــغ إجمالـــي المصروفـــات التشـــغيلية 
240,788 دينـــار مقارنـــة مـــع 216,521 
دينار للفترة نفســـها مـــن العام 2021 أي 

بنسبة ارتفاع وقدرها 11.21 %. 
التشـــغيلية  العمليـــات  أن  حيـــن  فـــي 
سجلت صافي خســـائر بقيمة 131,060 
دينار مقابل صافي أرباح بلغت 26,228 

دينار للفترة نفسها من العام 2021.
 كذلك انخفضت إيرادات االســـتثمارات 
خـــالل الربـــع الثانـــي بنســـبة 34.32 % 
لتصـــل إلـــى 14,595 دينـــار مقارنـــة مـــع 
22,222 دينـــار للفترة نفســـها مـــن العام 

 .2021
أما في فترة الســـتة أشـــهر المنتهية في 
بلغـــت صافـــي  فقـــد   ،2022 30 يونيـــو 
خســـائر الشـــركة للنصف األول من العام 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار   294,718 الجـــاري 
صافـــي أربـــاح قدرهـــا 317,868 دينـــار 
للفترة نفســـها من العـــام الماضي، حيث 
ســـجل العائد األساســـي للســـهم الواحد 

خسارة بقيمة 9.63 فلس خالل النصف 
األول مـــن العـــام الجـــاري مقابـــل ربـــح 
بقيمـــة 10.39 فلـــس للفتـــرة نفســـها من 

العام الماضي. 
وبلـــغ الدخل الشـــامل للفترة نفســـها من 
العام الجاري خســـارة بقيمـــة 442,457 
دينـــار مقارنة مع ربح بقيمـــة 349,300 
دينار فـــي العـــام الماضي. كمـــا ارتفعت 
 %  22.81 بنســـبة  المبيعـــات  إيـــرادات 
لفتـــرة الســـتة أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 
يونيـــو 2022 لتصـــل إلـــى  9,044,924 
دينـــار   7,364,738 مـــع  مقارنـــة  دينـــار 

نفسها للفترة من العام 2021. 
يشـــار إلـــى أن تكلفـــة المبيعـــات خـــالل 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار   8,675,997 بلغـــت 
مـــن  للفتـــرة نفســـها  6,936,914 دينـــار 

العـــام 2021، أي بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 
  .% 25.07

وارتفع إجمالي المصروفات التشـــغيلية 
خـــالل النصـــف األول من العـــام الجاري 
بنســـبة وقدرهـــا 12.18 % لتصـــل إلـــى 
450,378 دينـــار مقارنـــة مـــع 401,482 
دينار للفترة نفســـها من العـــام الماضي. 
التشـــغيلية  العمليـــات  أن  حيـــن  فـــي 
ســـجلت صافـــي خســـارة بقيمـــة 6,366 
دينـــار مقابل صافي ربح بلـــغ 180,655 

دينار للفترة نفسها من العام 2021. 
كذلك انخفضت إيرادات االســـتثمارات 
فـــي الفتـــرة نفســـها فـــي 2022 بنســـبة 
12.06 % لتصل 144,622 دينار مقارنة 
مـــع 164,451 دينـــار للفتـــرة نفســـها من 

العام 2021. 
المســـاهمين  حقـــوق  مجمـــوع  وبلـــغ 

فـــي النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار   13,571,480
14,166,914 دينار كما في 31 ديســـمبر 
2021 وبنسبة انخفاض بلغت 4.20 %.
وبلغ مجمـــوع الموجـــودات في النصف 
األول مـــن العـــام الجـــاري 16,036,215 
دينـــار مقارنـــة مـــع 16,283,947 دينـــار 
بلغـــت  انخفـــاض  بنســـبة   2021 لعـــام 

 .1.52%
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
عبدالرحمـــن جمشـــير بـــأن الشـــركة قـــد 
تخارجـــت من شـــركة البحريـــن للمواي، 
فيهـــا  حصتهـــا  بالكامـــل  باعـــت  حيـــث 
لصالح مجموعة ترافكو “أحد الشـــركاء 
الرئيســـين بشـــركة البحرين للمواشـــي”، 
ونتيجة لذلك ســـجلت خسائر بالبيانات 
الماليـــة للربـــع الثانـــي من العـــام الجاري 
2022، وباإلضافـــة لذلك، فـــإن تأثيرات 
بســـوق  األوكرانيـــة  الروســـية  الحـــرب 
أســـعارها  وارتفـــاع  العالميـــة  الحبـــوب 
كانـــت  اللوجســـتية  العمليـــات  وأســـعار 
مـــن أهـــم تحديـــات المرحلـــة الحاليـــة، 
فـــإن  التحديـــات،  تلـــك  جميـــع  ومـــع 
علـــى  الحفـــاظ  مـــن  تمكنـــت  الشـــركة 
اســـتقرار الكميات المنتجـــة من الدجاج 
الطـــازج ومنتجـــات؛ وذلك حرصـــًا على 
توفيـــر جـــزء مـــن احتياجـــات المملكـــة 
باألمـــن الغذائـــي، حيـــث وضعـــت عددًا 
تلـــك  لتجـــاوز  والبرامـــج  الخطـــط  مـــن 

خفـــض  عبـــر  والتأثيـــرات  التحديـــات 
تكاليـــف المـــواد الخـــام، وذلـــك للحفاظ 
المنتجـــات والـــذي يأتـــي  علـــى توفيـــر 
الرشـــيدة  القيـــادة  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
متمثلـــة في صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الموقر. 
مـــن جانبـــه، أوضـــح الرئيـــس التنفيذي 
للشركة عبدالهادي ميرزا بأن توجيهات 
بتطويـــر  والمتمثلـــة  اإلدارة  مجلـــس 
مرافـــق الشـــركة وعملياتهـــا اإلنتاجيـــة 
والتغلـــب على تحديات ومخاطر تأمين 
المواد الخام والعمليات اللوجستية، قد 
بدأت بنتائج إيجابية خالل الربع الثاني 
من العام الجاري، حيث تمكنت الشـــركة 
مـــن االنتهـــاء مـــن عـــدد مـــن المشـــاريع 
الرأســـمالية مثل مشروع تطوير الطاقة 
الرئيســـي  الشـــركة  بمقـــر  الكهربائيـــة 
ومســـلخ الدجاج، باإلضافة لالنتهاء من 
مشـــروع تطويـــر قســـم المخلفـــات على 
أن يتـــم االنتهـــاء من مشـــروع المفرخة 
ومشـــروع  الهملـــة  بمنطقـــة  الجديـــدة 
مخـــازن المنتجات المجمدة خالل العام 
الجـــاري، ممـــا يعـــد نقلة نوعيـــة بمرافق 
عمليات الشـــركة الرئيســـية ستسهم في 
تنـــوع المنتجات، ورفـــع جودتها وزيادة 

الطاقة اإلنتاجية.

“دلمون للدواجن” تعلن عن نتائجها المالية للنصف األول من 2022
الشركة تخارجت من “البحرين للمواشي” ببيع حصتها بالكامل لصالح “ترافكو”

عبدالهادي ميرزاعبدالرحمن جمشير
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أعلـــن كل من معهـــد البحرين للدراســـات 
المؤسســـة   ،)BIBF( المصرفيـــة والماليـــة 
والتطويـــر  للتدريـــب  الرائـــدة  الوطنيـــة 
المنطقـــة،  فـــي  والمالـــي  المصرفـــي 
والمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، 
العمـــل  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  المؤسســـة 
اإلنســـاني والخيري في مملكـــة البحرين، 
المخيـــم الصيفـــي  عـــن إطـــالق برنامـــج 

للتثقيف المالي لشباب المملكة.
وسيقدم المخيم الصيفي للتثقيف المالي 
برنامًجـــا متكامـــاًل بهـــدف زيـــادة الوعـــي 
فـــي إدارة األموال وغرس عـــادات مالية 
ســـليمة لـــدى الفئـــة الشـــبابية فـــي مملكة 
البحريـــن، بدًءا من التمييز األســـاس بين 
الرغبـــات والضروريـــات وأهميـــة العيش 

في حدود إمكانات الفرد. 
إضافة إلـــى ذلك، يتمثل الهـــدف الرئيس 
المملكـــة  رؤيـــة  دعـــم  فـــي  للبرنامـــج 
2030 مـــن خـــالل تطويـــر مجموعـــة مـــن 
المواهب الشابة للسوق وصقل مهاراتهم 

وتطويرها. 

مـــن  سلســـلة  مـــن  البرنامـــج  ويتكـــون 
المحاضـــرات وورش العمـــل و3 رحـــالت 
المرشـــحين  مســـاعدة  بهـــدف  ميدانيـــة 
علـــى االطـــالع علـــى المعامـــالت الماليـــة 
اإللكترونيـــة، وســـوق التـــداول، وتصـــور 
مســـتقبل القطـــاع المصرفـــي مـــن خـــالل 
تجولهم فـــي مختلف المؤسســـات داخل 
المملكة. وستشـــمل سلســـلة ورش العمل 
المواضيع التالية: تعريف المال، ومحاكاة 

التداول، إضافة إلى الترميز والتداول.

جلســـة  ســـتقام  البرنامـــج،  ختـــام  وفـــي 
“تحـــدي إدارة األمـــوال”، والتي ســـتقيس 
مســـتوى  وتقّيـــم  التعلـــم  مخرجـــات 

المشاركين بعد البرنامج.
ويأتـــي هـــذا البرنامج انطالًقـــا من إيمان 
المعهـــد بأهميـــة التعاون مع المؤسســـات 
الشـــباب  لتطويـــر  والدوليـــة  المحليـــة 
البحرينـــي وتنميـــة مهاراتهـــم مـــن خالل 
توفيـــر فـــرص تدريبيـــة مالئمـــة لهـــم في 

مختلف المجاالت.

بهدف غرس عادات مالية سليمة للفئة الشبابية في المملكة

“BIBF” و “الملكية لألعمال اإلنسانية” يطلقان برنامج للتثقيف المالي
قامت بتلكو بإعادة طرح سلسلة جلسات 
تعـــد  التـــي   ،”Batelco Talks“ برنامـــج 
مبادرة داخلية تهدف لخلق بيئة تعليمية 
بين أفراد العمل ونخبة من رواد القطاع، 
حـــول  نقاشـــية  جلســـة  اســـتضافة  عبـــر 
واجهات برمجة التطبيقات )API( مقدمة 

من قبل حمد الفهد. 
ويعتبـــر حمـــد الفهـــد أحـــد رواد األعمـــال 
ومستشـــار اســـتثماري تمكـــن مـــن تقديم 
الدعـــم لمجموعة من الشـــركات الناشـــئة 
والشـــركات التكنولوجية مـــن أجل تعزيز 

وإبراز دورها في السوق.
الفهـــد  حمـــد  تطـــرق  الجلســـة،  خـــالل 
لمناقشـــة تنامـــي أهميـــة واجهـــة برمجة 
مختلـــف  مســـتوى  علـــى  التطبيقـــات 
القطاعات، وأشاد بدورها المحوري الذي 
جعـــل منها جـــزًءا ال يتجزأ مـــن متطلبات 
الحياة اليومية، حيث أصبحت ُتستخدم 
فـــي كافـــة البرامـــج الرقميـــة كتطبيقـــات 
خدمات التوصيـــل والخرائط والخدمات 
اســـتعرض  كمـــا  المفتوحـــة.  المصرفيـــة 

ســـبل اســـتفادة الشـــركات من مزايا هذه 
الواجهات، وشـــجع الحضور على توسيع 

مداركهم في هذا المجال. 
 ”Batelco Talks“ جلســـات  وتعقـــد 
النقاشـــية بشكل شهري في المقر الرئيس 
لبتلكـــو بمنطقـــة الهملـــة، وذلـــك بحضـــور 
عدد من منتســـبي الشركة. وتناقش هذه 
الجلســـات موضوعـــات مختلفـــة بهـــدف 

توســـيع آفاق فريق بتلكـــو وإبقائهم على 
فـــي  التوجهـــات  بأحـــدث  دائـــم  إطـــالع 
مجـــاالت متعـــددة، بمـــا فيهـــا تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــال والتحـــول والنمو 
الرقمـــي. وتعكـــس هـــذه المبـــادرة التزام 
شركة بتلكو تجاه االستثمار في كوادرها 
وكفاءاتهـــا، وحرصها على المشـــاركة في 

رحلة النمو المستمرة ألفراد عملها.

قدم الجلسة رائد األعمال والمستشار االستثماري حمد الفهد

عودة برنامج “Batelco Talks” بجلسة حول واجهة برمجة التطبيقات

حمد الفهد
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)األربعـــاء(  أمـــس  إنوفســـت  أعلنـــت 
عـــن نتائجهـــا المالية للربـــع الثاني من 
العام 2022، حيث سجلت المجموعة 
صافي ربح لمساهمي الشركة األم بلغ 
0.15 مليون دوالر مقارنة مع خســـارة 
للفتـــرة  دوالر  مليـــون   1.60 وقدرهـــا 

نفسها من العام 2021. 
وبلـــغ النصيـــب األساســـي مـــن صافي 
ســـنت   0.05 الواحـــد  للســـهم  الربـــح 
 0.54 وقدرهـــا  خســـارة  مـــع  مقارنـــة 
ســـنت للربـــع الثانـــي من العـــام 2021، 
بشـــكل  التحســـن  هـــذا  يعـــزى  حيـــث 
رئيســـي إلى التحســـن فـــي اإليرادات 
لكل من االستثمارات العقارية وقطاع 
اإلنشـــاءات والمقاوالت، عـــاوة على 
عكس مخصـــص تم تقديـــره ورصده 
احتياطيـــًا مســـبقًا مقابـــل احتمـــاالت 
رفـــع دعـــوى قضائيـــة من قبـــل بعض 
االحتمـــاالت  هـــذه  أن  إال  األطـــراف، 
نتيجـــة  جوهـــري  بشـــكل  تضاءلـــت 
األحكام القضائية التي جاءت لصالح 
إنوفســـت في فترة النصف األول من 

السنة الحالية. 
أمـــا صافي الخســـارة التشـــغيلية فقد 
دوالر  مليـــون   1.02 إلـــى  انخفضـــت 
للربـــع الثاني من هـــذا العام مقارنة مع 
خســـارة وقدرهـــا 1.52 مليـــون دوالر 
للربـــع الثاني مـــن العـــام 2021 نتيجة 

لألســـباب المذكـــورة أعاه باســـتثناء 
عكس المخصص. 

وزادت االيردات التشغيلية بنسبة 45 
% لتصل إلى 1.26 مليون دوالر للربع 
الثاني مقارنة بالعام الماضي والبالغة 
0.87 مليـــون دوالر، بينمـــا انخفضـــت 
المصاريـــف التشـــغيلية بنســـبة 5 %، 
لتبلـــغ 2.27 مليـــون دوالر فـــي الربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام 2022 مقارنـــًة مـــع 
2.39 مليـــون دوالر للفترة نفســـها من 

العام 2021. 
وأما فيما يتعلق باألداء المالي للنصف 
األول مـــن العـــام 2022، فقـــد حققـــت 
لمســـاهمي  ربـــح  صافـــي  المجموعـــة 
الشـــركة األم بلـــغ 1.44 مليـــون دوالر 
 1.67 وقدرهـــا  خســـارة  مـــع  مقارنـــة 
وبلـــغ   .2021 للعـــام  دوالر  مليـــون 
النصيب األساســـي والمخفض للسهم 
فـــي ربح الشـــركة األم للســـهم الواحد 
لفترة النصف األول من السنة الحالية 
0.49 سنت مقارنة مع خسارة وقدرها 
0.56 ســـنت عـــن الفتـــرة نفســـها مـــن 
العام 2021، حيث يعزى هذا التحسن 
فـــي  التحســـن  إلـــى  أساســـي  بشـــكل 
اإليـــرادات من االســـتثمارات العقارية 
وقطاع المقـــاوالت وعكس مخصص، 
عاوة على االنخفاض في المصاريف 

نتيجة اإلجراءات المتبعة لضبطها. 

أما صافي الربح التشغيلي فقد ارتفع 
بنســـبة 115 % ليصل إلى ربح وقدره 
النصـــف  لفتـــرة  0.264 مليـــون دوالر 
مـــع  مقارنـــة   2022 العـــام  مـــن  األول 
دوالر  مليـــون   1.80 قدرهـــا  خســـارة 
للعـــام 2021، حيـــث ينســـب ذلك إلى 
األســـباب المذكـــورة أعـــاه باســـتثناء 
ارتفعـــت  كمـــا  المخصـــص.  عكـــس 
اإليـــرادات التشـــغيلية بنســـبة 68 % 
لتصـــل إلى 4.70 مليون دوالر للســـتة 
أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 2.79 
مليـــون دوالر أميركـــي للفترة نفســـها 

من العام الماضي.  
أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغ 
إجمالي حقوق مســـاهمي الشركة األم 
144.53 مليـــون دوالر للســـنة الحالية 
مقارنة بـ 143.09 مليون دوالر بنهاية 
األصـــول  إجمالـــي  أمـــا   .2021 العـــام 
الموحـــدة، فقد شـــهدت زيادة بنســـبة 
2.4 % خـــال الفتـــرة نفســـها لتصـــل 
إلى 249.33 مليـــون دوالر مقارنة مع 
العـــام  بنهايـــة  243.48 مليـــون دوالر 
2021، لتشـــكل الســـيولة النقدية منها 
مـــا نســـبته 10 % لتصـــل إلـــى 24.41 

مليون دوالر.
وتعليقـــًا علـــى هـــذه النتائـــج، صـــرح 
إنوفســـت  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
قائـــاً:  الشـــلفان  محمـــد  المهنـــدس 

“واصلت المجموعـــة في المضي نحو 
تحقيق األهداف التي تم وضعها وفقًا 
لإلســـتراتيجية الجديـــدة، إال أن ذلـــك 
لم يصرفها عن التعامل مع التحديات 
التـــي بـــرزت مع جائحـــة كورونا وكان 
إلـــى  بالعـــودة تدريجيـــًا  البـــدء  منهـــا 
مســـتوى التعافي في نســـب اإلشغال 
العقاريـــة  االســـتثمارات  لبعـــض 
والمحافظـــة فـــي الوقـــت نفســـه على 
نســـب اإلشـــغال الجيدة لاستثمارات 
األخـــرى. كمـــا تـــم التنويـــه له مســـبقًا، 
ســـتواصل المجموعـــة بتفعيـــل قطاع 
التطويـــر العقـــاري من خال الشـــركة 
التابعة شركة الخليج للتعمير “تعمير”. 
وأمـــا بخصوص الفرص االســـتثمارية 
تشـــرع  أن  المتوقـــع  فمـــن  الجديـــدة 

المجموعـــة فـــي الدخـــول فـــي إحدى 
الربـــع  خـــال  االســـتثمارية  الفـــرص 
الثالـــث أو الرابـــع مـــن الســـنة الحالية 
كأقصـــى تقديـــر، ونحن علـــى ثقة بأن 
جميع هذه المســـتجدات ســـيكون لها 
األثـــر فـــي تحقيـــق القيمـــة المضافـــة 

لمساهمينا”. 
مـــن جانبه، صـــرح الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة إنوفســـت، ياســـر الجار بقوله 
بذلهـــا  تـــم  التـــي  الجهـــود  “نتيجـــة 
ســـجلت  فقـــد  الســـابقة،  الفتـــرة  فـــي 
فـــي  ملحوظـــًا  تحّســـنًا  المجموعـــة 
الربـــح التشـــغيلي إذا مـــا تـــم مقارنته 
بالفترة نفســـها من العام الماضي، مما 
يؤكـــد على متانـــة الخطـــوات المتبعة 
الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  بموجـــب 

والتحســـن التدريجـــي علـــى أثره في 
جـــودة المحفظـــة االســـتثمارية. فيما 
يتعلق بأحـــدث اســـتثماراتنا، واصلت 
شـــركة مجموعة الصناعات المتطورة 
في الكويـــت المتخصصة في صناعة 
تســـجيلها  الباســـتيكية  األخشـــاب 
ألداء متماســـك خـــال النصـــف األول 
من الســـنة الحالية. أما عن الشـــركات 
المشـــاريع  صعيـــد  وعلـــى  التابعـــة، 
اإلنشـــائية والمناقصـــات التـــي حازت 
عليهـــا شـــركة تامكـــون أخيـــرًا، فقـــد 
تـــم تنفيـــذ مـــا يقـــارب 25 % كنســـبة 
إنجاز في مشـــروع المدينة الشـــمالية 
المتعلـــق بعـــدد 4 مباٍن ســـكنية والتي 
وأمـــا  ســـكنية.  وحـــدة   282 تتضمـــن 
على صعيد المشروع اإلسكاني لشرق 
الحد والذي يتضمن تشييد عدد 520 
وحدة سكنية، فقد تم البدء لانطاق 
بالمشـــروع من الربع الثالث من السنة 
الحالية. كما شهد مشروع سكن العمال 
تحســـنًا ملحوظًا في نســـبة اإلشـــغال 
نتيجة للجهـــود المبذولة وإعادة ضخ 
المشـــاريع اإلنشـــائية في الســـوق من 
قبل القطاع الخاص والعام. وبالنسبة 
لاســـتثمار في القطاعات األخرى فإن 
المجموعة على بعد خطوات معدودة 
لتحديـــد توجههـــا في إحـــدى الفرص 

االستثمارية الواعدة”.

صافي أرباح “إنوفست” في النصف األول من 2022
تنفيذ 25 % من 4 مباٍن سكنية بالمدينة الشمالية وتحسن بإشغال سكن العمال

ياسر الجارمحمد الشلفان

ثمن مطورون عقاريون واختصاصيون 
بالقطاع العقاري، التوجيهات المستمرة 
الـــوزراء  لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بشـــأن صياغـــة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
حلـــول مبتكرة لإلســـكان بالشـــراكة مع 
القطاع الخاص، مرحبين بإطاق وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني لبرنامج 

التمويات اإلسكانية الجديدة. 
وتوقعوا أن يشـــهد برنامـــج التمويات 
اإلســـكانية الجديـــدة إقبـــااًل كبيـــًرا مـــن 
مـــن خيـــارات  يوفـــره  لمـــا  المواطنيـــن 
تمويليـــة أشـــمل وســـقف تمويل أوســـع 
مـــن  أكبـــر  شـــريحة  منـــه  ليســـتفيد 
المواطنيـــن، وذلك مـــن خال ما يتيحه 
لهـــم مـــن مرونـــة فـــي اختيـــار الخدمـــة 
اإلســـكانية التي تتناســـب مع رغباتهم، 
مشـــيدين بمـــا يســـهم بـــه البرنامـــج من 
العـــام  القطـــاع  بيـــن  للشـــراكة  تعزيـــز 
والخاص، والتي شهدت تنامًيا ملحوًظا 
في القطاع اإلســـكاني خال الســـنوات 
الماضيـــة، إضافة إلـــى دوره في إنعاش 

السوق العقارية. 

حلول مبتكرة

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحرق أحمـــد العمادي أن 
برنامج التمويات اإلســـكانية الجديدة 
ســـُيحقق نجاًحا ملموًســـا يبني على ما 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  حققتـــه 
الماضيـــة،  الفتـــرة  خـــال  العمرانـــي 
وخاصـــة النجـــاح الباهر الـــذي أثمر عنه 

برنامج “مزايا”. 
تلقـــى  أن  المتوقـــع  مـــن  إنـــه  وقـــال 
التمويات اإلســـكانية الجديدة ترحيًبا 
كبيـــًرا مـــن المواطنين، نظـــًرا لما توفره 
من حلـــول إســـكانية جديـــدة ومبتكرة 
تغطي شـــريحة أوســـع وفئات مختلفة 
مـــن المجتمع البحريني لم تنطبق عليها 
شـــروط الخدمـــات الســـابقة، وبالتالـــي 
سوف يستفيد عدد أكبر من المواطنين 
من خدمات وزارة اإلسكان والتخطيط 

العمراني في المرحلة المقبلة.

وأشـــار العمـــادي إلـــى أن الشـــراكة بيـــن 
بتعزيـــز  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
مـــن  تعتبـــر  اإلســـكانية  الخدمـــات 
منهـــا  يســـتفيد  التـــي  الشـــراكات  أهـــم 
المواطنيـــن، مستشـــهًدا بشـــراكة وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي وبنك 
اإلســـكان مع شـــركة “ديار المحرق” في 
مشـــروع “ديـــرة العيـــون” الـــذي يعتبـــر 
األكبـــر مـــن نوعـــه فـــي المملكـــة، إذ تـــم 
توفيـــر حوالـــي 3 آالف وحـــدة ســـكنية 
بهـــذا المشـــروع ضمـــن برنامـــج “مزايا” 
أصحـــاب  المواطنـــون  منـــه  واســـتفاد 

الطلبات اإلسكانية. 
المتوقـــع  مـــن  أنـــه  العمـــادي  وأضـــاف 
أن تنتعـــش الســـوق العقاريـــة المحليـــة 
الرائـــد،  البرنامـــج  هـــذا  إعـــان  بعـــد 
والـــذي ستســـتفيد منـــه شـــريحة أكبـــر 
بيـــت  علـــى  بالحصـــول  المجتمـــع  مـــن 
العمـــر، وبالتالـــي ســـيتزايد اإلقبال على 
الوحدات اإلســـكانية، ما يعـــود بالفائدة 
على القطـــاع العقاري ويســـهم في رفد 

اقتصاد مملكة البحرين عموما.

حزمة نوعية

التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن جهتـــه، أشـــاد 
لشـــركة “تامكـــون للمقـــاوالت” عبد هللا 
العباسي ببرنامج التمويات اإلسكانية 
الجديـــدة والـــذي يهـــدف إلـــى تســـريع 
اإلســـكانية  الخدمـــات  تقديـــم  وتيـــرة 

للمواطنين. 

وقـــال “إن للشـــراكة بيـــن القطـــاع العام 
والخـــاص دور مهـــم فـــي تطويـــر العمل 
تحســـين  فـــي  يســـهم  بمـــا  والمشـــاريع 
الخدمـــات المقدمـــة”، معرًبـــا عن تطلعه 
أن تســـاهم حزمـــة الخدمـــات التـــي تم 
اإلعان عنها في إنعاش سوق التطوير 

العقاري وسوق مقاوالت البناء. 
سيشـــهد  “باشـــك  العباســـي  وأضـــاف 
البرنامـــج إقبـــااًل كبيًرا مـــن المواطنين، 
المطروحـــة  الخدمـــات  لتنـــوع  نظـــًرا 
الســـابق”،  فـــي  بمحدوديتهـــا  مقارنـــة 
مشيًرا إلى أن رفع سقف التمويات هو 
مـــن أبرز مميزات التمويـــات الجديدة، 
إذ إن الطلبـــات ســـابًقا كانـــت محصورة 

ضمن سقف معين.

تسهيالت جديدة 

والتشـــييد  العقـــار  لجنـــة  رئيـــس  أمـــا 
بجمعية رجال األعمال البحرينية ناصر 
علـــي األهلي، فقد أشـــاد بمـــا تم طرحه 
إســـكانية  وتســـهيات  خيـــارات  مـــن 
جديـــدة والتي تأتي تنفيـــًذا لتوجيهات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وبما يســـهم في تنويع 
الخيارات أمام المواطنين، وتشجيعهم 
التمويليـــة  الخدمـــات  اختيـــار  علـــى 
الجديـــدة األنســـب التـــي توفـــر الوقت 
واالنتظـــار، معرًبـــا عـــن شـــكره لـــوزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي علـــى 
حرصها على مواصلة الجهود في طرح 

أكثـــر مـــن مبـــادرة وخيـــار للمواطنيـــن 
الخدمـــات  تطويـــر  وتيـــرة  لتســـتمر 

اإلسكانية بالتنامي.
ونوه األهلي بحرص القطاع العام على 
تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع الخاص في 
تقديم الخدمات اإلسكانية والتمويلية، 
حيـــث أنـــه من هـــذا المنطلق تـــم تنفيذ 
فـــي  الســـكنية  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
مختلـــف المحافظـــات بالمملكة، مضيًفا 
أن برنامـــج مزايـــا هـــو مـــن أبـــرز نتائج 
هـــذه الشـــراكة التـــي أثمرت عـــن تنفيذ 
العديـــد مـــن المشـــاريع وتلبيـــة الكثيـــر 
من الطلبات اإلســـكانية خال السنوات 
الماضية، متوقًعا أن تزداد وتيرة تنفيذ 
هذه المشاريع بشكل ملحوظ بعد طرح 
التمويـــات  لبرنامـــج  اإلســـكان  وزارة 

اإلسكانية الجديدة.
وأضـــاف أن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
قدمـــت الكثيـــر من التســـهيات للمضي 
قدًمـــا فـــي تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع 
اســـتثمار  منصـــة  وأهمهـــا  الخـــاص 
األراضـــي الحكومية إلـــى جانب توفير 
العديـــد مـــن األراضي وطرحهـــا للقطاع 
الخـــاص لبنـــاء بيـــوت وشـــقق تناســـب 
األســـر البحرينيـــة، كما أتاحـــت المجال 
للجميـــع دون اســـتثناء بالشـــراكة معها 

في تنفيذ المشاريع اإلسكانية.

شريحة واسعة

بدوره، أعرب مدير التسويق والعاقات 

العامة لدى مجموعة “غرناطة العقارية” 
ببرنامـــج  تفاؤلـــه  عـــن  حبيـــب،  أحمـــد 
التمويات اإلســـكانية الجديدة، والذي 
يصـــب فـــي مصلحة المواطـــن بالدرجة 
األولـــى، وقـــال إن التواصـــل والتعـــاون 
اإلســـكان  وزارة  بيـــن  مـــا  المســـتمر 
والمستشـــارين العقاريـــن لـــدى القطـــاع 
الخاص أســـهم في إيجاد حلول عقارية 

لمختلف التحديات والظروف. 
ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن المرجـــح أن يزيد 
إقبـــال المواطنين على برنامـــج “مزايا” 
بعـــد رفـــع ســـقف العمـــر إلـــى 40 عاًمـــا، 
إضافـــة إلى االســـتفادة بشـــكل أكبر من 
برنامـــج “تســـهيل” الـــذي تم مـــن خاله 
رفع ســـقف التمويل حتى 70 ألف دينار 
بحريني كحـــٍد أقصى، مشـــيًدا بخطوة 
إبقـــاء الخدمات اإلســـكانية االعتيادية 
والمتمثلة في تمليك الوحدات السكنية 
المواطنيـــن  لفئـــة  الســـكنية  والقســـائم 
الذين لديهم الرغبة في االستفادة منها.
كمـــا ثمـــن حبيـــب مـــا تقدمـــه حكومـــة 
مملكة البحرين من تســـهيات إسكانية 
مـــا  للمواطنيـــن،  جديـــدة  وخدمـــات 
يساهم بشكل كبير في تلبية الخدمات 
اإلســـكانية لشـــريحة أكبر مـــن المجتمع 
مـــن خـــال تعـــدد الخيـــارات وتنوعهـــا، 
مؤكـــًدا علـــى الصـــدى اإليجابـــي الـــذي 
عـــن  اإلعـــان  منـــذ  البرنامـــج  حققـــه 
تفاصيلـــه، والذي يعتبر مؤشـــًرا لوجود 
إقبـــال كبير مـــن المواطنين لاســـتفادة 

من التمويات الجديدة. 

أهداف تنموية 

المشـــاريع  وقـــال محمـــد كامـــل مديـــر 
إن  القابضـــة”  “بروموســـفن  لمجموعـــة 
برنامج التمويات اإلســـكانية الجديدة 
يعد نموذًجا متقدًما من نماذج الشراكة 
ما بيـــن القطاعين الحكومـــي والخاص 
توفيـــر  فـــي  لإلســـراع  تســـعى  والتـــي 
الخدمات اإلسكانية بالمملكة، الفًتا إلى 
أن البرنامـــج يوفـــر العديد مـــن الحلول 
والتســـهيات  الميســـرة  التمويليـــة 
الحكومية التي تتيح لشركات التطوير 
العقـــاري اإلقبـــال علي تنفيذ المشـــاريع 
اإلســـكانية فـــي إطـــار دراســـات جدوى 
اقتصاديـــة مجديـــة تعـــود بالنفـــع على 

جميع األطراف.
وأشـــاد كامـــل بحـــرص وزارة اإلســـكان 
تعزيـــز  علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
العقارييـــن  المطوريـــن  مـــع  التواصـــل 
برامجهـــا  تفاصيـــل  علـــى  إلطاعهـــم 
وخدماتها الجديدة بشكٍل دوري، معرًبا 
عـــن اعتـــزاز القطاع الخـــاص بأن يكون 
لـــه المزيـــد من المســـاهمات في صياغة 
الحلول اإلســـكانية المبتكرة واإلســـراع 
فـــي وتيـــرة اإلنجـــاز إلـــى جانـــب تعزيز 
التعـــاون في هـــذه البرامج الرائدة التي 
ترســـخ الشـــراكة بين القطاعين لتوفير 
الخدمات اإلسكانية بأعلى المواصفات 
تحقيًقـــا لألهداف التنمويـــة التي تعمل 

مملكة البحرين على تحقيقها.

 التمويالت اإلسكانية الجديدة ستلقى إقبااًل كبيًرا 
من المواطنين وستنعش السوق العقارية

مثّمنين توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء... عقاريون:

أحمد حبيب  محمد كامل ناصر األهلي عبد الله العباسي أحمد العمادي
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أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم االتصاالت فـــي البحرين عبر موقعهـــا اإللكتروني عـــن قرارها 
المتعلق بالشكاوى المقدمة ضد بتلكو فيما يخص عرض السرعة الذي قدمته لباقات 

األلياف الضوئية )الفايبر( ذات النطاق العريض في يوليو 2020 لمدة 9 أشهر.
ووفًقـــا لقـــرار الهيئة، يحق للمشـــتركين فـــي باقـــات )الفايبر( خالل الفتـــرة المذكورة 
ســـابًقا إنهـــاء عقدهم واالنتقال إلى مشـــغل مختلـــف لخدمة مماثلـــة دون تحمل أي 
رســـوم متعلقـــة بإنهاء الخدمـــة. وينطبق هذا القرار كذلك على المســـتخدمين الذين 
ُعـــرض عليهـــم االشـــتراك في تلـــك الباقـــات دون تجديـــد عقودهم. وســـتقوم بتلكو 

بإخطار المستهلكين بذلك خالل األسبوع األول من شهر أغسطس 2022.
كمـــا يمكـــن االنتقال من مشـــغل إلى آخر بســـهولة، نظًرا إلى أن 

توفيـــر البنيـــة التحتيـــة لألليـــاف الضوئيـــة )الفايبـــر( في 
مملكـــة البحريـــن عـــن طريق مشـــغل واحد هو شـــركة 
شبكة البحرين )بي نت(. لذلك، يستطيع المستهلكون 
الراغبون في إنهاء عقدهم مع بتلكو استخدام مشغل 
آخر منافس للحصـــول على خدمة مماثلة، أو تجديد 

عقدهم الحالي مع بتلكو في حال رغبتهم باالســـتمرار 
معهم.

وحـــول هـــذا القـــرار، قـــال المديـــر العـــام لهيئـــة تنظيـــم 
االتصـــاالت في البحريـــن فيليب مارنيـــك “تبذل هيئة 

لتعزيـــز  جهدهـــا  قصـــارى  االتصـــاالت  تنظيـــم 
المنافســـة وإيقـــاف أي ســـلوكيات قـــد تعيـــق 
تحقيقها. فلطالما ســـعت الهيئة إلى تشجيع 
السوق التنافســـية الديناميكية التي تعمل 
لصالـــح المســـتهلك، حيث يعتمـــد الجميع 
مـــن  لذلـــك  االتصـــاالت،  خدمـــات  علـــى 
الضـــروري أن نقدم لهـــم خدمات تراعي 

مصالح المستهلكين”.

“تنظيم االتصاالت”: يحق للمشتركين في باقات 
)الفايبر( إنهاء عقدهم واالنتقال لمشغل مختلف

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.988

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.299

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.456

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.354

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162
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بورصة البحرين تحصد جائزتين مرموقتين باالستدامة وتوعية المستثمرين
حصـــدت بورصـــة البحريـــن، الســـوق متعـــددة 
األصـــول ذات التنظيـــم الذاتي، علـــى جائزتين 
مرموقتيـــن ألدائهـــا المتميـــز في مجـــال تعزيز 
االســـتدامة والتوعيـــة الماليـــة، حيث حصدت 
البورصـــة علـــى جائـــزة أفضل ســـوق مســـتدام 
فـــي العام على مســـتوى دول مجلـــس التعاون 
 Global Banking and قبـــل  مـــن  الخليجـــي 
Finance Review، كمـــا حصلـــت علـــى جائـــزة 
أفضل مبـــادرة للتوعية االســـتثمارية والثقافة 
المالية على مســـتوى مملكـــة البحرين من قبل 

.International Finance مجلة
Global Banking and Fi� مـــن كل   وتقـــوم 

 International Financeو  nance Review
بتكريـــم المؤسســـات العالميـــة ألدائهـــا المتميز 
كما تعد مؤشرًا موثوقًا للتميز، مما يجعل هذه 
الجوائـــز دليـــالً علـــى كفـــاءة بورصـــة البحرين 
وجهودها الرامية إلى ممارسات أكثر استدامة 
وأكثـــر تلبية لتطلعات المســـتثمرين في قطاع 
رأس المـــال. وعلق الرئيـــس التنفيذي لبورصة 
البحرين الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل خليفة 
بالقـــول: “نتيجـــة لكـــون بورصـــة البحريـــن من 
الموقعيـــن طوعًا علـــى مبادرة األمـــم المتحدة 
لألسواق المالية المستدامة )SSE( فإننا نهدف 
إلى زيادة الوعي بأهمية اإلفصاحات المتعلقة 

باالســـتدامة لتعزيـــز تدفـــق رأس المـــال، حيث 
يتعيـــن على البورصات أن تلعـــب دورًا مركزيًا 
في قيادة التغيير ومســـاعدة المصّدرين لتبني 
المتعلقـــة  واإلفصاحـــات  االســـتدامة  معاييـــر 
بمخاطـــر المنـــاخ كجـــزء مـــن ممارســـاتها فـــي 
علـــى  بدورهـــا  تســـاعد  والتـــي  اإلفصاحـــات، 
تزويد المســـتثمرين بالشـــفافية والقـــدرة على 
مقارنـــة المعلومـــات، وهـــو ما جعلنـــا نعمل عن 
كثـــب مع عدد من الجهـــات ذات العالقة بهدف 
ضمـــان مرونـــة المعاييـــر البيئيـــة واالجتماعية 
مـــروة  علقـــت  جانبهـــا،  مـــن  والحوكمـــة”.  
وتطويـــر  التســـويق  إدارة  مديـــر  المســـقطي، 

األعمال قائلـــة: “إننا فخـــورون للغاية لحصول 
بورصـــة البحريـــن علـــى جائـــزة أفضـــل مبادرة 
للتوعيـــة االســـتثمارية والثقافـــة الماليـــة مـــن 
قبـــل مجلـــة  International Finance والتـــي 
تعـــد شـــاهدًا حقيقيـــًا علـــى جهودنـــا الدؤوبـــة 
والتزامنا المتواصل بكل برامج الثقافة المالية 
لدينـــا، حيث نهـــدف إلى زيادة الوعـــي بأهمية 
تعزيـــز ثقافة المســـتثمر باإلضافـــة إلى  تطبيق 
المبـــادرات المســـتدامة في قطـــاع رأس المال، 
األمـــر الـــذي ســـاهم في تحقيـــق هـــذه الجوائز 
Global Banking and Fi�  المرموقة من قبـــل

 .”International Finance ومجلة nance

مروة المسقطي الشيخ خليفة بن إبراهيم

تملك المالءة المالية الالزمة لإليفاء بمتطلباتها... “مصارف البحرين”:

البنوك جاهزة للمشاركة ببرنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة
جاهزيـــة  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  أكـــدت 
البنوك البحرينية للمشاركة ببرنامج التمويالت 
اإلسكانية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء الموقـــر بتوفيـــر الخدمات اإلســـكانية 
للمواطنيـــن، منوهـــة بحـــرص الحكومـــة علـــى 
إشـــراك البنـــوك البحرينية والتشـــاور معها في 
هذا الشـــأن، وبما يضمن تحقيـــق هذا البرنامج 

ألهدافه المنشودة بأقصى فاعلية.
وحيـــد  للجمعيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
القاســـم، إن البنـــوك البحرينيـــة لديهـــا المـــالءة 
الماليـــة الالزمة لإليفاء بمتطلبات التوســـع في 
تمويل الخدمات اإلسكانية، مع مواصلة تقديم 
القـــروض اإلســـكانية من خـــالل برنامـــج مزايا 
ن أن البنـــوك راكمت خبرات  القائـــم حاليـــًا، وبيَّ
كبيـــرة في هذا المجال تمكنهـــا من تقديم تلك 
القروض بســـرعة ومرونة ويسر. وفي تصريح 
له على هامش اجتماع عقدته وزارة اإلســـكان 

البنـــوك  ممثلـــي  مـــع  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والمصـــارف التجاريـــة لمتابعـــة خطـــة العمـــل 
المشتركة لتنفيذ برنامج التمويالت اإلسكانية 
الجديـــدة، نوه القاســـم بدور مصـــرف البحرين 
المركـــزي في تســـهيل كل المتطلبـــات الرقابية 
بما من شـــأنه تشـــجيع البنوك وتحفيزهم على 
تعزيز مشـــاركتهم في دعم الجهود اإلســـكانية 

الخيـــارات  وتنويـــع  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
واألغراض التمويلية اإلســـكانية. وأكد القاسم 
أن البنوك البحرينية شـــريك أساســـي في قرار 
وزارة اإلســـكان طـــرح المزيـــد مـــن الخيـــارات 
التمويليـــة للخدمـــات اإلســـكانية، بمـــا في ذلك 
زيادة المنتفعين من برنامج “مزايا” بواقع 500 
مســـتفيد إضافي فـــي العام الجاري، والتوســـع 
في أنواع وامتيازات الخدمات التمويلية مثل 
تمويـــالت الشـــراء والبنـــاء والترميـــم، إضافـــة 
إلـــى برنامج “تســـهيل”. وقـــال: “أثبتـــت البنوك 
البحرينيـــة علـــى الـــدوام جاهزيتهـــا وقدرتهـــا 
علـــى دعم جهود الحكومـــة الموقرة ممثلة في 
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان من خالل تقديم 
الحلـــول التمويليـــة المرنة والســـريعة وتطوير 
هـــذه الحلـــول بما يتناســـب مـــع رؤى الحكومة 
بشأن الملف اإلسكاني، ونحن اليوم حريصون 
علـــى االرتقـــاء بهـــذا الـــدور ومواكبـــة مختلف 
التمويـــالت  برنامـــج  ومتطلبـــات  احتياجـــات 

اإلسكانية الجديدة”.

وحيد القاسم

فيليب مارنيك 

“األهلي المتحد” يعلن عن المليونير الثاني مع “حصادي 2022”
فـــي حفـــل أقيـــم يـــوم األربعـــاء الموافق 27 
يوليو 2022، أعلن البنك األهلي المتحد عن 
الفائـــز بجائزة األحالم الثانيـــة بقيمة مليون 
تمـــت   .2022 حصـــادي  حســـاب  مـــع  دوالر 
إقامـــة الحفـــل في الفـــرع الجديـــد بالعدلية، 
وحضـــره مجموعـــة مـــن مديـــري وموظفـــي 
البنك، إضافة إلى الفائز حميد حســـن محمد 

الصائغ.
يذكـــر أن هـــذه الجائـــزة تعتبـــر األكبـــر فـــي 
البحريـــن هـــذا الصيـــف، وهـــي واحـــدة مـــن 
4 جوائـــز بقيمـــة مليـــون دوالر مـــن حســـاب 
حصـــادي لهـــذا العـــام، تضاف إليهـــا 4 جوائز 
بقيمـــة 100 ألـــف دوالر، وأربـــع جوائز بقيمة 
50 ألـــف دوالر، وأربعمائـــة جائزة بقيمة ألف 
دوالر، ليبلـــغ مجمـــوع الجوائـــز لهـــذا العام 5 

ماليين دوالر.
أصحـــاب  نـــادي  بدخولـــه  معرفتـــه  وعنـــد 
المالييـــن، عبـــر الصائغ عـــن فرحتـــه الكبيرة 
بالقـــول “أدهشـــتني الطريقـــة التـــي تـــم بهـــا 
إعالمـــي بالخبـــر. لم أســـمع من قبـــل عن أي 
شـــخص عـــرف بفـــوزه بمليـــون دوالر أثنـــاء 
اآللـــي  الصـــراف  أجهـــزة  أحـــد  اســـتخدامه 

التفاعلي”.
وأضـــاف “عالقتي مع البنـــك األهلي المتحد 

تجربتـــي  بفضـــل  وذلـــك  وقويـــة  قديمـــة 
المتميزة مع موظفيهم وخدماتهم وحلولهم 
الرقميـــة. مـــا زلت أتذكر اليـــوم الذي أقنعني 
فيـــه فريـــق خدمة العمـــالء باالســـتثمار في 
حساب حصادي، ويسعدني كثيرًا أن أحصد 
اليـــوم ثمرة قراري االدخـــار معهم”. يذكر أن 
برنامج حصادي متوافر على شـــكل حســـاب 
مصرفـــي أو شـــهادات ادخـــار، ممـــا يجعلـــه 
إحـــدى أكثـــر خدمات البنـــك جذبـــًا للعمالء. 
وبإمكان العمالء اآلن الوصول لهذه الخدمة 
علـــى مـــدار الســـاعة عبـــر القنـــوات الرقميـــة 
للبنك وفروعه المنتشرة في أرجاء المملكة.  
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن كل 50 دينـــار يتـــم 
اســـتثمارها فـــي حســـاب حصـــادي ســـتمنح 
العميل فرصة واحدة للفوز في الســـحوبات. 
كمـــا يمكـــن للعمـــالء مضاعفـــة فرصهـــم في 
السحوبات مرتين عبر االحتفاظ بأرصدتهم 
في الحســـاب لمـــدة 3 أشـــهر، و 3 مرات عبر 
االحتفاظ بها لمدة 6 أشـــهر. ويمكن للعمالء 
اإليـــداع بــــ 6 عمـــالت مختلفـــة منهـــا الدينار 

البحريني والدوالر األميركي.
وعلـــى مدى 20 ســـنة مضـــت، منـــح برنامج 
حصـــادي أكثـــر مـــن 185 مليـــون دوالر مـــن 

الجوائز ألكثر من 18 ألف فائز.

جائزة األحالم الثانية من أصل 4 جوائز من نصيب حميد الصائغ

أصـــدرت محكمة التمييز الدائرة الثالثة حكمها لصالح 
بنـــك البحريـــن والشـــرق األوســـط “BMB” مـــن خـــالل 
رفـــض اســـتئناف فينشـــر كابيتـــال بنـــك، فيمـــا يتعلق 
بحكـــم غرفة تســـوية المنازعات لصالـــح بنك البحرين 

والشرق األوسط بتاريخ 20 مايو 2021.
وصـــدر حكـــم التحكيـــم بتاريـــخ 20 مايـــو 2021 فـــي 
غرفة تسوية المنازعات من قبل هيئة التحكيم لصالح 
بنك البحرين والشـــرق األوســـط فيمـــا يتعلق بالقضية 

المرفوعـــة مـــن قبل بنـــك البحرين والشـــرق األوســـط 
فـــي تاريخ 2 أكتوبـــر 2019 ضد فينشـــر كابيتال بنك، 
حكمـــت هيئـــة التحكيم فـــي غرفة تســـوية المنازعات 
لصالـــح بنك البحرين والشـــرق األوســـط، حيث أمرت 
فينشـــر كابيتال بنك بدفع مبلغ االســـتحقاق األساسي 
قـــدره 13 مليونـــًا و391 ألفـــًا و205 دوالرات إلـــى بنك 
البحرين والشـــرق األوســـط ومبلغ التأخر في الســـداد 
حتـــى تاريـــخ الحكـــم النهائي وقـــدره 916 ألفـــًا و289 
دوالرًا، إضافـــة إلى تكاليف التحكيـــم 297 ألف دينار، 
ومبلغ الســـداد المتأخـــر 1,375 دوالرًا )فـــي اليوم( من 

تاريخ المنح حتى يتم السداد بالكامل من قبل فينشر 
كابيتال بنك.

بعد إصدار الحكـــم النهائي وعملية التنفيذ التي بدأها 
بنك البحرين والشـــرق األوســـط، قدم فينشـــر كابيتال 
بنـــك اســـتئنافًا إلـــى محكمـــة التمييز وفـــي الثاني من 
أغســـطس 2022، أصـــدرت محكمـــة التمييـــز الدائـــرة 
الثالثة حكمها لصالح بنك البحرين والشـــرق األوســـط 
برفض اســـتئناف فينشـــر كابيتال بنـــك للحكم الصادر 
لتســـوية  البحريـــن  فـــي غرفـــة   2021 20 مايـــو  فـــي 

المنازعات لصالح بنك البحرين والشرق األوسط.

”BMB“ محكمة التمييز ترفض استئناف “فينشر كابيتال” ضد
المحرر االقتصادي


