
مليون دينار
1.5

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

وزير شؤون اإلعالم مستقبال رؤساء تحرير الصحف المحلية

الملك المعظم يصدر 6 مراسيم 
بإعادة تنظيم وزارات وجهات حكومية

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم رقم )54( لســنة 
2022 بإعادة تنظيم وزارة العمل. 

كما صدر عن جاللته مرسوم رقم )55( لسنة 2022 
الـــوزراء،  بإعـــادة تنظيـــم وزارة شـــؤون مجلـــس 
وصـــدر عن عاهل البالد المعظم مرســـوم رقم )52( 
لســـنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة األشـــغال. كذلك 
صـــدر عـــن جاللته مرســـوم رقم )53( لســـنة 2022 
بإعـــادة تنظيـــم وزارة التنميـــة االجتماعية. وصدر 

عـــن ملـــك البـــالد المعظم مرســـوم رقم )51( لســـنة 
2022 بتعديـــل بعـــض أحكام المرســـوم رقـــم )62( 
لســـنة 2008 بشـــأن تنظيـــم مكتـــب نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، وصدر عن جاللته مرســـوم رقم 
)50( لســـنة 2022 بإعـــادة تنظيـــم مكتـــب رئيـــس 

)02(مجلس الوزراء.

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عن فتـــح باب 
التقديم لبرنامج الرواد الشباب “مشروعي 

2.0”، الـــذي يعتبر النســـخة الســـابعة 
جائـــزة  مشـــروعي  برنامـــج  مـــن 
األعمـــال الشـــبابية الـــذي أطلقـــه 

الصندوق بالعام 2012.

“تمكين” يفتح باب التقديم 
لبرنامج “مشروعي 2.0”
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أشـــاد 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بخطـــوات 
االســـتثمارية  الـــذراع  األمـــل،  مشـــاريع 
لصنـــدوق األمـــل، فـــي جمـــع مبلـــغ 1.5 
المـــال  لـــرأس  زيـــادة  دينـــار  مليـــون 
باالشتراك مع 30 مســـتثمرا من القطاع 

الخاص.
جـــاء ذلك خـــالل الفعالية التـــي أقيمت 
تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة في بورصـــة البحرين، 
لإلعالن عن زيادة رأس المال لمشـــاريع 
األمـــل بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، 
والتي حضرها وزير الصناعة والتجارة 
زايـــد الزيانـــي، ووزير شـــؤون الشـــباب 
والرياضة رئيس مجلس إدارة مشـــاريع 
األمل أيمن المؤيـــد، والرئيس التنفيذي 
لبورصـــة البحريـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
إبراهيـــم آل خليفة، إضافة لمســـتثمري 
مشـــاريع األمـــل الــــ30 مـــن رواد أعمـــال 
ومديرين تنفيذييـــن ومن ذوي الخبرة، 
الذيـــن تعهـــدوا بتمكيـــن رواد األعمـــال 
البحرينيين الواعدين عن طريق توفير 
االســـتثمار واإلرشـــاد وتســـهيل وصول 
رواد األعمـــال لشـــبكتهم الواســـعة مـــن 
لألســـواق  أعمالهـــم  لتوســـيع  المعـــارف 

العالمية.

المنامة - بنا

)03(

فاطمة رياض لبرنامج “صافرة”: اتصال 
سمو الشيخ عيسى بن علي أثلج صدري

)15(

صـــدر عـــن وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، 
رئيـــس اللجنة العليا لإلشـــراف العام 
على سالمة انتخاب أعضاء مجلس 
النواب، قرار رقم )122( لســـنة 2022 
العامـــة  اللجـــان  مقـــرات  بتحديـــد 
لالقتـــراع والفـــرز النتخـــاب أعضـــاء 
مجلـــس النـــواب، وقـــرار رقـــم )121( 
لســـنة 2022 بتحديد مقرات اللجان 
الفرعيـــة لالقتـــراع والفـــرز النتخاب 

أعضاء مجلس النواب.
كما صدر عن وزير العدل والشـــؤون 
رقـــم  قـــرار  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
2022 بتحديـــد مقـــار  لســـنة   )125(
والفـــرز  لالقتـــراع  العامـــة  اللجـــان 
النتخاب أعضـــاء المجالس البلدية، 
 2022 لســـنة   )124( رقـــم  وقـــرار 
الفرعيـــة  اللجـــان  مقـــار  بتحديـــد 
لالقتـــراع والفـــرز النتخـــاب أعضاء 

المجالس البلدية.

تحديد مقار اللجان العامة والفرعية 
لالقتراع والفرز النتخاب النواب والبلديين

)05(

زيادة رأس المال لـ “مشاريع األمل”
باالشتراك مع 30 مستثمرا من القطاع الخاص... ناصر بن حمد:

بثـــت صحيفة “البالد” عبر قناتها على 
اليوتيوب الحلقـــة الثالثة من برنامج 
“صافـــرة” أمس )األحد(، مع مســـاعدة 
بنـــادي  الســـلة  كـــرة  فريـــق  مـــدرب 
النجمـــة فاطمة رياض، التي كشـــفت 
عن العديـــد من األمور في مشـــوارها 
موقـــف  أصعـــب  وعـــن  الرياضـــي. 
صادفهـــا فـــي المبـــاراة التـــي أدارتهـــا 
المـــدرب  غيـــاب  فـــي  المنامـــة  أمـــام 
رؤوف حبيـــل، أجابـــت فاطمة رياض 
بأنـــه يتمثل في “أول دقيقتين”. وعن 
التعليقـــات التي وصلتها بعد المباراة، 

قالـــت فاطمـــة إنهـــا تلقـــت اتصاال من 
آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة نائـــب رئيس اللجنة األولمبية، 
فـــي أن  إذ أشـــاد ســـموه بشـــجاعتها 
تكون أول امرأة بحرينية تقود فريقا 

للرجال في مباراة رسمية.

)06(

فاطمة رياض

جاللة الملك المعظم

مها مفيز)17(

أحمد كريم



الملكة إليزابيث حظيت بتقدير عالمي وعززت العالقات الثنائية
أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وزير البنية التحتية الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، أن العالم برحيل 
إليزابيـــث  الملكـــة  الجاللـــة  صاحبـــة 
الثانية فقد شـــخصية بارزة كرســـت 
وشـــعبها،  وطنهـــا  لخدمـــة  جهودهـــا 
وتعزيـــز عالقـــات بلدهـــا مـــع الـــدول 
الصديقـــة، الســـيما مملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة  بالمملكـــة  تجمعهـــا  التـــي 
روابـــط تاريخيـــة متينـــة قائمة على 

أسس من الصداقة واالحترام. 
جـــاء ذلك لـــدى زيارته أمـــس يرافقه 
وزير شـــؤون مجلـــس الـــوزراء حمد 
المالكـــي، مقـــر إقامـــة ســـفير المملكة 
المتحدة لـــدى مملكة البحرين رودي 

العـــزاء  واجـــب  لتقديـــم  درامونـــد، 
فـــي وفـــاة صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة 

إليزابيث الثانية.
وخالل الزيـــارة، أعرب الشـــيخ خالد 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  عبـــدهللا  بـــن 
ومواســـاته إلـــى المملكـــة المتحـــدة، 
ملًكا وحكومة وشـــعًبا، مستذكًرا في 
هـــذا الصدد إســـهامات جاللـــة الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة فـــي نشـــر وتعزيز 
مفاهيم وقيم اإلنســـانية والتســـامح 
التفاعـــل  أن  إلـــى  الفًتـــا  والوئـــام، 
الـــذي  الكبيـــر  والشـــعبي  الرســـمي 
صاحـــب نبأ وفـــاة جاللتهـــا عكس ما 
تحظى به مـــن مكانة عالية واحترام 

وتقدير على المستوى الدولي.

ر عن أمنياته الصادقة للمملكة  كما عبَّ
المملكـــة  ملـــك  بقيـــادة  المتحـــدة 
المتحـــدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشـــمالية رئيس الكومنولث صاحب 
الثالـــث،  تشـــارلز  الملـــك  الجاللـــة 

مواصلـــة مســـيرة التقـــدم واالزدهار 
بمـــا يحقـــق آمـــال وتطلعات الشـــعب 

الصديق.
من جانبه، أعرب الســـفير عن شـــكره 
وتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير البنيـــة التحتية، على ما أبداه 
الفقيـــدة  مـــن مشـــاعر طيبـــة تجـــاه 
الراحلـــة، مؤكًدا أن العالقات الثنائية 
الراســـخة والممتـــدة على مـــدى أكثر 
مـــن قرنين مـــن الزمان ستســـهم في 

مزيـــد مـــن التعـــاون والتنســـيق بيـــن 
البلدين الصديقيـــن، وذلك من خالل 
المشـــتركة  المنجـــزات  علـــى  البنـــاء 
التـــي تحققـــت على مختلـــف الصعد 

والمستويات.
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إعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
بموجب مرسوم صادر عن الملك المعظم

صـــدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، 

 مرسوم رقم )50( لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب 
رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعـــاد تنظيـــم مكتب رئيـــس مجلس الـــوزراء، وذلك 

على النحو اآلتي:  
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أوالً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثانيـــًا: مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 

ويتبعه:
1 - إدارة الشئون القانونية.

2 - إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3 - وظيفتين بمسمى منسق.

4 - الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
1 - إدارة الموارد البشرية.

2 - إدارة الموارد المالية.
3 - إدارة الِخْدمات وُنُظم المعلومات.

5 - الوكيل المساعد لإلعالم والتواصل، وتتبعه:
1 - إدارة اإلعالم.

2 - إدارة التواصل.
6 - وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:

1 - الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1(. إدارة البحوث.
2(. إدارة الدراسات.
3(. إدارة السياسات.

2 - الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1(. أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.

2(. إدارة العمليات.
الحكومـــي،  األداء  لتطويـــر  المســـاعد  الوكيـــل   -  3

وتتبعه:
1(. إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2(. إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3(. إدارة التقييم والتحليل.
4(. إدارة التنسيق والمتابعة.

المادة الثانية:
ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة:
علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة،  مرسوم رقم 
)53( لســـنة 2022 بإعـــادة تنظيم 
وزارة التنميـــة االجتماعية، جاء 

فيه:
المادة األولى:

التنميـــة  وزارة  تنظـــم  ُيعـــاد 
االجتماعيـــة، وذلـــك علـــى النحو 

اآلتي:
االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزيـــر 

ويتبعه:
وكيل وزارة التنمية االجتماعية، 

ويتبعه:
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  أوالً: 

والمالية.
ثانيـــًا: الوكيل المســـاعد للرعاية 

والتأهيل االجتماعي، وتتبعه:

1 - إدارة الرعاية االجتماعية.

2 - إدارة التأهيل االجتماعي.
3 - إدارة اإلرشاد األسري.

ثالثـــًا: الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة 
المجتمع، وتتبعه:

المســـاعدات  إدارة   -  1
االجتماعية.

2 - إدارة المراكز وتنمية األســـرة 
والطفولة.

3 - إدارة دعم المنظمات األهلية.
المادة الثانية:

مـــع  يتعـــارض  نـــص  كل  ُيلغـــى 
أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة:
علـــى وزيـــر التنميـــة االجتماعية 
المرســـوم،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “التنمية االجتماعية”

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  عـــن  صـــدر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة،  مرســـوم رقـــم 
تنظيـــم  بإعـــادة   2022 لســـنة   )54(

وزارة العمل، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعـــاد تنظيـــم وزارة العمـــل، وذلـــك 
على النحو اآلتي:

وزير العمل، ويتبعه:
وكيل وزارة العمل، ويتبعه:

البشـــرية  المـــوارد  إدارة  أوالً: 
والمالية.

ثانيـــًا: الوكيـــل المســـاعد للعالقـــات 
العمالية، وتتبعه:

1. إدارة العالقات العمالية.
2. إدارة تنمية القوى العاملة.

والســـالمة  التفتيـــش  إدارة   .3
المهنية.

للعمـــل،  المســـاعد  الوكيـــل  ثالثـــًا: 
وتتبعه:

1. إدارة التوظيف.
ودعـــم  التعويضـــات  إدارة   .2

التعطل.
3. إدارة شؤون المعاهد المهنية.

المادة الثانية:
ُيلغـــى كل نص يتعـــارض مع أحكام 

هذا المرسوم.
المادة الثالثة:

على وزير العمـــل تنفيذ أحكام هذا 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “العمل”

المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة  آل خليفـــة، 
مـــن جاللـــة اإلمبراطـــور ناروهيتـــو 

إمبراطـــور اليابـــان، وذلـــك ردا على 
برقية التعزية التي بعث بها جاللته 
فـــي وفـــاة رئيس الـــوزراء الســـابق 

لليابان شينزو آبي.

الملك المعظم يتلقى برقية شكر 
جوابية من إمبراطور اليابان

المنامة - بنا

صدر عـــن ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة،  مرسوم 
رقم )51( لسنة 2022 بتعديل 
بعـــض أحـــكام المرســـوم رقم 
بشـــأن   2008 لســـنة   )62(
تنظيـــم مكتـــب نائـــب رئيس 

مجلس الوزراء، جاء فيه: 
المادة األولى:

تحل عبارة )مكتب مستشـــار 
رئيس مجلس الوزراء( محل 
عبـــارة )مكتـــب نائـــب رئيس 

مجلس الـــوزراء( الواردة في 
عنـــوان المرســـوم رقـــم )62( 
تنظيـــم  بشـــأن   2008 لســـنة 
مكتـــب نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، وكذلك أينما وردت 

في المادة األولى منه. 
المادة الثانية:

على رئيس مجلـــس الوزراء 
تنفيـــذ أحكام هذا المرســـوم، 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 
صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

تعديل بعض أحكام المرسوم )62( 
بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس الوزراء

جاللة الملك المعظم

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلس الوزراء

صـــدر عـــن ملك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة،  مرســـوم رقم 
)55( لســـنة 2022 بإعـــادة تنظيـــم وزارة شـــئون 

مجلس الوزراء، جاء فيه: 
المادة األولى:

ُيعاد تنظيم وزارة شـــؤون مجلس الوزراء، وذلك 
على النحو اآلتي:

وزير شؤون مجلس الوزراء، ويتبعه:
أوالً: إدارة التنسيق والمتابعة.

ثانيًا: إدارة الموارد البشرية والمالية.
ثالثًا: وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء.

رابعـــًا: األمانة العامـــة لمجلس الوزراء، ويرأســـها 
أمين عام )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

للمعلومـــات وإدارة  المســـاعد  العـــام  1 - األميـــن 
الجلسات )بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

أ - إدارة أمانة سر الجلسات.
ب -  إدارة نظم المعلومات والوثائق.

2 - األمين العام المساعد للجان والمتابعة )بدرجة 
وكيل مساعد(، وتتبعه:
أ -  إدارة شؤون اللجان.

ب -  إدارة اإلعداد والمتابعة.
المادة الثانية:

ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )29( لســـنة 2020 بإعـــادة 
تنظيم وزارة شـــؤون مجلس الوزراء والمرســـوم 
رقم )13( لسنة 2021 بإعادة تنظيم األمانة العامة 
لمجلـــس الوزراء، كمـــا ُيلغى كل نص يتعارض مع 

أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:

علـــى وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء تنفيذ أحكام 
هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “األشغال”
صـــدر عن ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )52( لسنة 2022 بإعادة 

تنظيم وزارة األشغال، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعاد تنظيم وزارة األشغال، وذلك على النحو اآلتي:
وزير األشغال، ويتبعه:

وكيل وزارة األشغال، ويتبعه:
أوالً: إدارة الموارد المالية.

 ثانيــًا: إدارة الموارد البشرية.
 ثـالثــًا: الوكيل المساعد للِخـْدمات الفنية، وتتبعه:

1 -  إدارة هندسة التكاليف.
2 -  إدارة هندسة المواد.

 رابـعــًا: الوكيل المساعد للصرف الصحي، وتتبعه:
1 -  إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي.

2 - إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي.
 خامسًا: الوكيل المساعد للطرق، وتتبعه:

1 - إدارة تخطيط وتصميم الطرق.
2 - إدارة مشاريع وصيانة الطرق.

 سادســـًا: الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع البنـــاء والصيانـــة، 
وتتبعه:

1 -  إدارة مشاريع البناء.
2 -  إدارة صيانة المباني.

3 -  إدارة المشاريع اإلستراتيجية.
المادة الثانية:

ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:

على وزير األشـــغال تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

اعتماد فريق البحث الميداني لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
الملـــك  لجاللـــة  الخـــاص  الممثـــل  اعتمـــد 
جائـــزة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  المعظـــم، 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، تشـــكيل فريق 
البحث الميداني الخاص باستطالع أوفى 
وأدق المعلومات المؤكدة ميدانًيا ألحوال 
المترشـــحين لنيـــل الجائزة ممـــن حددتهم 
الكشـــف  فـــي  الدوليـــة  التحكيـــم  لجنـــة 

المختصر حسب نظام الجائزة.
 وكانـــت لجنـــة مـــن 7 محكميـــن من آســـيا 
وإفريقيا وأوروبا برئاسة يان بولسون قد 

عقـــدت 3 اجتماعـــات في يوليـــو الماضي 
للنظـــر فـــي تفاصيل أعمـــال 45 مترشـــًحا 
ممـــن تنطبـــق عليهم الشـــروط تـــم فرزهم 
مـــن بيـــن 139 تقدمـــوا لنيـــل الجائـــزة من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ومـــن بعـــد العديـــد 
مـــن المـــداوالت توصلـــت لجنـــة التحكيم 
إلـــى إصدار كشـــف مختصر مـــن 5 فائزين 
محتمليـــن لنيل الجائزة من بلدان مختلفة 
عـــدة تم عرضـــه ضمن موضوعـــات أخرى 
علـــى مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة فـــي نهايـــة 

أغسطس الماضي.
 وحسب اإلجراءات التنفيذية المتبعة في 
كل دورة من دورات الجائزة تولت األمانة 

الخارجيـــة  وزارة  مـــع  التنســـيق  العامـــة 
بمملكة البحرين لجميع الترتيبات الالزمة 
لســـفر الفريـــق فـــي جوالتـــه حيـــث يصـــل 

العاصمة النيبالية كاتمندو غدا اإلثنين.
 ومـــن المؤمـــل أن يعلـــن مجلـــس األمنـــاء 
فـــي مؤتمر صحفي اختيار الفائز بالجائزة 
للـــدورة الخامســـة 21 - 2022 فـــي ضـــوء 
لهـــا  المؤمـــل  الميدانيـــة  البحـــوث  نتائـــج 
المقبـــل،  أكتوبـــر  أوائـــل  عنـــد  تنجـــز  أن 
حيـــث يعقد ســـمو رئيس مجلـــس األمناء 
مؤتمـــًرا صحافًيـــا لإلعالن عن اســـم الفائز 
ويوجه اإلعداد لجميـــع الترتيبات الالزمة 
بتســـليم  الكبـــرى  الملكيـــة  لالحتفاليـــة 
الجائـــزة إلـــى الفائـــز بهـــا بحضـــور عربـــي 
وعالمـــي ُتســـتذكر خاللـــه ســـيرة صاحـــب 

الجائزة ومنجزه الوطني واإلنساني.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك

كرست جهودها لخدمة وطنها وشعبها... خالد بن عبداهلل:
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أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الـــذراع  األمـــل،  مشـــاريع  بخطـــوات 
االستثمارية لصندوق األمل، في جمع 
مبلـــغ 1.5 مليـــون دينـــار زيـــادة لرأس 
المال باالشـــتراك مع 30 مســـتثمرا من 
القطاع الخاص، مؤكدا ســـموه أهمية 
بيـــن مشـــاريع األمـــل  تكامـــل األدوار 
والقطـــاع الخـــاص فـــي ســـبيل طـــرح 
وتبني العديد مـــن المبادرات النوعية 
المستقبلية والمشروعات الخالقة في 
ســـبيل خلق وتطوير بيئة اســـتثمارية 
داعمة ومحفزة لرواد األعمال الشباب 
في المملكة، وهـــو األمر الذي يتوافق 
مـــع توجيهـــات عاهـــل البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورؤيـــة الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، ورؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030.
جاء ذلك خـــالل الفعالية التي أقيمت 

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة فـــي بورصة البحرين، 
المـــال  رأس  زيـــادة  عـــن  لإلعـــالن 
لمشـــاريع األمـــل بالتعاون مـــع القطاع 
الخاص، والتي حضرها وزير الصناعة 
والتجارة زايد الزياني، ووزير شـــؤون 
مجلـــس  رئيـــس  والرياضـــة  الشـــباب 
إدارة مشـــاريع األمـــل أيمـــن المؤيـــد، 
والرئيس التنفيـــذي لبورصة البحرين 
الشـــيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، 
إضافة لمستثمري مشاريع األمل الـ30 
مـــن رواد أعمال ومديريـــن تنفيذيين 
تعهـــدوا  الذيـــن  الخبـــرة،  ذوي  ومـــن 
البحرينييـــن  األعمـــال  رواد  بتمكيـــن 
الواعدين عن طريق توفير االستثمار 
رواد  وصـــول  وتســـهيل  واإلرشـــاد 
مـــن  الواســـعة  لشـــبكتهم  األعمـــال 
المعـــارف لتوســـيع أعمالهم لألســـواق 

العالمية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة خـــالل اللقـــاء باالســـتثمار 
المشترك للقطاع الخاص في مشاريع 
األمل واشـــتراك أهداف الجانبين في 
دعم الشباب البحريني عبر عالم ريادة 

األعمـــال، باعتبارهـــم ركيـــزة للوطـــن 
ومســـتقبل مملكـــة البحريـــن، موجهـــا 
سموه القطاع الخاص ومشاريع األمل 
لخلـــق بيئـــة مثاليـــة تضمـــن اســـتمرار 
هذه الشـــراكات التي تساهم في بناء 
قـــوة داعمـــة لريـــادة األعمـــال محليا، 
لتكـــون مشـــاريع األمل بوابة الشـــباب 

للريادة وعنوانا لنجاحاتهم.
مـــن جانبه، أعـــرب المؤيد عن شـــكره 

وتقديـــره إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة على دعمه المتواصل 
لمبادرات مشـــاريع األمـــل الرامية إلى 
تعزيز مشروعات الشباب القابلة للنمو 
وقال “نحرص في مشاريع األمل على 
تنفيـــذ توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في بناء شـــراكة 
لدعـــم  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  متينـــة 
الشـــباب البحريني وتسهيل انطالقته 

في مشـــروعاته الصغيرة والمتوسطة 
ومـــن ثم اإلســـهام بفاعلية فـــي الدفع 
قدًما بمسيرة النهضة االقتصادية في 

مملكة البحرين”.
وأشـــاد بدعم المستثمرين من القطاع 
الخـــاص مـــع مشـــاريع األمـــل وأكد أن 
التحالف بين مشـــاريع األمل والقطاع 
الخـــاص ســـيكون لـــه دور أســـاس في 
رواد  إلـــى  الموجهـــة  البرامـــج  نجـــاح 

األعمال الشباب.

نبذة عن  مشاريع  األمل    

الـــذراع  هـــي  األمـــل  مشـــاريع 
االســـتثمارية  لصنـــدوق األمـــل، الذي 
تم إنشـــاؤه بتوجيه ســـاٍم من صاحب 
الجاللة الملك المعظم،  وبقيادة ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
وشؤون الشباب ، وذلك برؤية تهدف 
والمبـــادرات  إلى دعم المشـــروعات 
أفـــكار  فـــي  واالســـتثمار  الشـــبابية، 
الشـــباب ومهاراتهم وتمكين الشـــباب 
من الدخول إلى عالـــم  البحرينـــي 
وإطالق المشـــروعات  االقتصـــاد 
النجـــاح  وتحقيـــق  الرياديـــة 

واالستمرارية. 
مشـــاريع األمل برؤية  إنشـــاء  وتـــم 
تهـــدف إلى دعـــم الكفـــاءات الوطنية 
ورواد األعمـــال المحلييـــن الطموحين 
من خـــالل تقديم الخبـــرات والتمويل 
لتنمية وتطوير مشروعاتهم الريادية. 
وتقـــوم مهمـــة الشـــركة علـــى ٣ ركائـــز 
أســـاس هي: بناء المعرفة واالستثمار 

وتيسير الفرص.  

المنامة - بنا

1.5 مليون دينار زيادة رأس المال لـ “مشاريع األمل”
ناصر بن حمد: خلق بيئة استثمارية مثالية داعمة لريادة األعمال
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المنامة - بنا

نيابـــة عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، قام 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، بزيارة إلى سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك لتقديم واجب 
العـــزاء في وفـــاة صاحبة الجاللة الملكـــة أليزابيث الثانية بحضـــور وزير الخارجية 
عبداللطيف الزياني.  وكان في اســـتقبال ســـموه لدى وصوله، رودي دراموند ســـفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.  وقد نقل سموه تعازي صاحب الجاللة الملك 
المعظـــم كمـــا أعرب ســـموه عن خالص تعازي مملكـــة البحرين ومواســـاتها إلى كافة 
أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمـــة، والمملكة المتحدة وشـــعبها الصديق بهـــذا المصاب 
األليم، مستذكًرا سموه مناقب الراحلة الكبيرة التي كرست حياتها في تعزيز مكانة 
المملكة المتحدة على كافة األصعدة، ودورها في تعزيز عالقات الصداقة مع مملكة 
البحرين وتعزيزها في العديد من المجاالت.  وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن تمنياته الصادقة إلى صاحب الجاللة الملك تشـــارلز الثالث ملك المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشـــمالية رئيس الكومنولث بالتوفيق والسداد 

لمواصلة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة المتحدة.

نيابة عن الملك المعظم... ومستذكًرا مناقبها في تعزيز مكانة بريطانيا

ناصر بن حمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث

المنامة - بنا

قام ســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة بزيارة إلى سفير المملكة 
رودي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة 
دراموند، وذلك لتقديم واجب العزاء في 
وفـــاة صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة أليزابيث 

الثانية.
 وقـــد أكد ســـموه خـــالل الزيـــارة على ما 
تحظـــى بـــه العالقـــات التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحدة من 
اهتمـــام مـــن ملك البـــالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ومتابعـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتنميتهـــا  ســـلمان 

وتطويرها في مختلف المجاالت.
 وقد دون ســـموه كلمة في سجل العزاء، 
أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته 
تشـــارلز  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  إلـــى 
الثالـــث، ملـــك المملكة المتحـــدة وأيرلندا 
الكومنولـــث، وكافـــة  الشـــمالية ورئيـــس 
أفـــراد العائلـــة المالكة الكريمة والشـــعب 

البريطانـــي الصديـــق، فـــي وفـــاة صاحبة 
الجاللـــة الملكـــة أليزابيث الثانيـــة، راجًيا 
ســـموه لجاللـــة الملـــك تشـــارلز واألســـرة 
المالكة والشعب البريطاني جميل الصبر 

وحسن العزاء.
الراحلـــة  مناقـــب  ســـموه  واســـتذكر   
وإســـهاماتها الجليلـــة فـــي خدمـــة وطنها 
توطيـــد  فـــي  البـــارز  ودورهـــا  وشـــعبها، 
العالقـــات الثنائيـــة المتميزة بيـــن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحدة وشـــعبيهما 

الصديقين.

مستذكًرا سموه دور الراحلة بتوطيد العالقات بين البحرين وبريطانيا

محمد بن سلمان يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
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في البحرين مساحة كبيرة لكل مخلص وملتزم بالقيم البحرينية
الملك المعظم أرسى قيم االنفتاح والديمقراطية... وزير الداخلية:

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
اللجنـــة  أعضـــاء  مـــن  وفـــدًا  أمـــس، 
كبيـــر  برئاســـة  اليهوديـــة،  األميركيـــة 
مســـئولي الشؤون السياســـية باللجنة 
جيســـن ايسكســـون، وذلـــك بحضـــور 
الفريـــق طـــارق  العـــام  رئيـــس األمـــن 

حسن الحسن.
وقد رحب وزير الداخلية، بزيارة وفد 
اللجنـــة األميركيـــة اليهوديـــة، والتـــي 
وتبـــادل  التواصـــل  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
وجهـــات النظـــر، منوهًا بأن المشـــروع 
البـــاد  لملـــك  الشـــامل  اإلصاحـــي 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، أرســـى قواعد 
الحيـــاة الديمقراطيـــة فـــي البحريـــن، 
وأكـــد علـــى قيـــم العدالـــة والتســـامح 
لـــه  كان  ممـــا  واالنفتـــاح،  والتعايـــش 
األثر البالغ في ترســـيخ نهج اإلصاح 
والعدالـــة ومواجهة التحديات، مؤكدًا 
أن فـــي البحريـــن، مســـاحة كبيرة لكل 
البحرينيـــة  بالقيـــم  مخلـــص وملتـــزم 

وأهمية التعايش والتسامح.
وأشاد الوزير، خال اللقاء، بالعاقات 

البحريـــن  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة 
والواليـــات المتحـــدة، بمـــا يســـهم في 
تعزيـــز األمن اإلقليمـــي وحماية األمن 

والسلم الدوليين.
وأعضـــاء  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
اليهوديـــة،  األميركيـــة  اللجنـــة  وفـــد 
باالستقرار األمني الذي تشهده مملكة 
البحريـــن، والـــذي اطلعـــوا عليـــه على 

أرض الواقع.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث عـــدد مـــن 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، 
وأوجه تعزيز التعاون والتنســـيق في 
إطـــار العاقات الوثيقـــة بين البحرين 

والواليات المتحدة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، صباح 
تشـــارلز  بحـــري  الفريـــق  أمـــس، 
Charles Brad� كوبـــر  برادفـــورد 

ford Cooper قائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األميركيـــة قائد 
األسطول الخامس والوفد المرافق 
له، بحضور الفريـــق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بقائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األميركيـــة قائد 
األسطول الخامس والوفد المرافق 
لـــه، مشـــيًدا بالعاقـــات القائمة بين 

مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة الصديقـــة ومـــا تشـــهده 
ونمـــاء  تطـــور  مـــن  العاقـــة  تلـــك 
علـــى كافـــة األصعـــدة خصوًصا في 
المجـــال العســـكري، كمـــا تـــم بحـــث 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم 
الفضالة مساعد رئيس هيئة األركان 
طيـــار  الركـــن  واللـــواء  للعمليـــات، 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل خليفة 
مدير التعاون العســـكري، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمس، الفريق بحري تشارلز برادفورد 
كوبر قائـــد القوات البحريـــة بالقيادة 
المركزية األمريكية، قائد األســـطول 
رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  الخامـــس، 

األمن العام الفريق طارق الحسن.
وقـــد رحـــب الوزيـــر، بالفريـــق بحري 
بالتعـــاون  مشـــيدا  كوبـــر،  تشـــارلز 

األمني ومستوى تبادل الخبرات بين 
مملكـــة البحريـــن والواليات المتحدة 
الشـــراكة االســـتراتيجية  إطـــار  فـــي 
تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة  والعاقـــات 

البلدين الصديقين.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحث التنســـيق 
بتطويـــر  الكفيلـــة  والســـبل  األمنـــي، 
العمـــل المشـــترك، بما يخـــدم مصالح 

البلدين الصديقين.

المشير يشيد بتطور العالقات العسكرية مع أميركا

تعزيز التنسيق األمني بين المنامة وواشنطن

االنخراط في التعليم يهيئ الطلبة لسوق العمل
اطلعت على استعدادات الجامعة األميركية للعام الجديد... رنا بنت عيسى:
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المنامة - بنا

أكد وزير النفـــط والبيئة المبعوث الخاص 
لشـــؤون المناخ محمد بن مبـــارك بن دينه، 
أّن مملكـــة البحريـــن تولـــي قطـــاع البيئـــة 
اهتماًمـــا كبيـــًرا بفضـــل مـــا يحظـــى به من 
دعـــم من لدن ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ومتابعة مســـتمرة مـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، منوًها 
باالســـتمرار في رســـم السياســـات الكفيلة 
والطبيعيـــة  البيئيـــة  المـــوارد  بحمايـــة 
الجهـــود  تضافـــر  وتعزيـــز  واســـتدامتها، 
التغيـــرات  لظواهـــر  للتصـــدي  الدوليـــة 
المناخيـــة والبيئيـــة المختلفـــة بمـــا يحقق 

أهداف التنمية المستدامة.
 جـــاء ذلـــك خـــال افتتاحه ورشـــة العمل 

التحضيريـــة التي نظمهـــا المجلس األعلى 
للبيئـــة بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن الجهـــات 
الوفـــد  جاهزيـــة  رفـــع  بهـــدف  الداعمـــة، 
المشـــارك في مؤتمر الـــدول األطراف في 
اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة لتغير 
الســـابعة  بنســـخته   )COP 27( المنـــاخ 
والعشـــرين المزمع عقده في شـــرم الشيخ 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة فـــي 

نوفمبر المقبل.
 وأشـــار بـــن دينـــه إلـــى توجيهـــات الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظـــم رئيس 
الشـــيخ  ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
عبدهللا بـــن حمد آل خليفة، بشـــأن أهمية 
اإليفـــاء  أجـــل  مـــن  المســـاعي  مواصلـــة 
المرتبطـــة  البحريـــن  مملكـــة  بالتزامـــات 
باتفاقيـــة األمـــم المتحدة اإلطاريـــة لتغير 
المنـــاخ، ووضع البرامـــج والخطط لحماية 

البيئة في مختلف القطاعات الحيوية بما 
يعود أثره على الوطن والمواطنين.

 وحول الورشـــة التحضيريـــة، ذكر الوزير 
أنها تهدف لتهيئة وإعداد الكوادر الوطنية 
المشاركة في هذا المؤتمر لرفع جاهزيتهم 
للمشاركة الفاعلة ومواكبة آخر التطورات 
وتبـــادل  المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  العالميـــة 
الخبرات مـــع مختلف المختصين وممثلي 
دول األطـــراف المشـــاركين فـــي المؤتمـــر، 
حول اتخـــاذ الخطـــوات المناســـبة لتنفيذ 
مـــا جـــاء في اتفـــاق باريس لتغيـــر المناخ، 
مـــن خـــال المواقـــف التي تتبناهـــا مملكة 

البحرين في هذا الشأن.
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  بحـــرص  ونـــوه   
توحيـــد الجهود الدوليـــة الرامية لمواجهة 
مـــن  آثـــاره،  مـــع  والتكيـــف  المنـــاخ  تغيـــر 
خـــال تعزيـــز دورهـــا الفاعل ومشـــاركتها 

فـــي كافـــة المحافـــل المناخيـــة الدوليـــة، 
وســـعيها المتواصـــل فـــي تطبيق مـــا جاء 
فـــي اتفـــاق باريس لتغيـــر المناخ، مشـــيًرا 
إلـــى أن فريـــق البحريـــن الـــذي سيشـــارك 
فـــي مؤتمر الـــدول األطراف فـــي اتفاقية 
األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة لتغيـــر المنـــاخ 

)COP 27( ســـيتولى مهمـــة كبيرة الطاع 
الوفود المشاركة بدور المملكة الفاعل في 
تعزيز التعاون الدولي المناخي، وتســـليط 
الضـــوء علـــى جهـــود المملكـــة فـــي مجال 
تخفيـــف االنبعاثات والتكيف مع آثار تغير 
المنـــاخ، مـــن خـــال التشـــريعات القانونية 

والمبادرات المناخية والمشـــاريع الوطنية 
التـــي تتبّناها المملكة ضمن رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
التحضيريـــة  العمـــل  ورشـــة  وتســـتمر   
التي يشـــارك فيهـــا مجموعة مـــن الخبراء 
والمختصيـــن فـــي مجـــال المنـــاخ والبيئة 
والطاقـــة المتجـــددة علـــى مـــدى يوميـــن، 
وتشـــتمل على مجموعة مـــن المحاضرات 
والجلسات النقاشـــية المتعلقة بملف تغير 
المناخ، وموقـــف البحرين في قضية تغير 
المنـــاخ، وأهـــم المنجـــزات التـــي حققتهـــا 
مملكـــة البحرين في مجـــال التخفيف من 
آثار تغير المنـــاخ والتكيف معه، باإلضافة 
إلـــى اســـتعراض جهـــود مملكـــة البحريـــن 
في المحافظة علـــى البيئة والمناخ بهدف 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تكثيف الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي... بن دينة:

رسم السياسات الكفيلة بحماية الموارد البيئية واستدامتها

المنامة - مجلس التعليم العالي

قامـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم العالـــي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، بزيـــارة إلى 
الجامعـــة األميركيـــة بالبحرين التقـــت خالها القائم 
بأعمـــال رئيـــس الجامعـــة برادلي ج. كـــوك، وأعضاء 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وخال الزيارة، اطلعت الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل 
خليفة على اســـتعدادات الجامعة الستقبال الطاب 

ومدى الجاهزية لتقديم الخدمات التعليمية بالجودة 
المطلوبـــة، وبحـــث الجوانـــب المتعلقة بعملية ســـير 
البرامـــج األكاديمية، كما والتقـــت األمين العام عددا 
مـــن الطاب الجدد وذلـــك في يوم التهيئة الســـنوي 
الـــذي نظمتـــه الجامعـــة األميركيـــة للطـــاب الجـــدد 
والعائدين، رحبت فيها بالطاب وشددت على أهمية 
انخراطهـــم فـــي الحيـــاة التعليميـــة واالســـتفادة من 
المـــوارد التي توفرهـــا الجامعة تمكنهـــم من مهارات 
الحياة المستقبلية للدخول في سوق العمل، متمنية 

لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.
ومـــن جانبـــه عبـــر الدكتـــور برادلـــي ج. كـــوك القائـــم 
بأعمـــال رئيـــس الجامعـــة األميركيـــة بالبحريـــن عن 
شكره للجهود والمســـاعي المبذولة من األمين العام 
لمجلـــس التعليم العالـــي لارتقاء بمنظومـــة التعليم 
العالـــي، معربًا عن عميق تقديره وامتنانه لما تحظى 
به الجامعة األميركيـــة بالبحرين من دعم على كافة 
المســـتويات، وهو مـــا يعكس مدى االهتمـــام بقطاع 

التعليم في مملكة البحرين.

مواصلة جهود ترسيخ أسس األمن والسالم العالمي
نهج البحرين بإرساء التعايش يعزز نهضتها التنموية... وزير المالية:

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
بترســـيخ  البحريـــن  مملكـــة  نهـــج  أن 
التســـامح والتعايش والســـام أســـهم 
في مواصلة تحقيق المملكة لتطلعات 
نهضتها التنموية الشاملة بقيادة ملك 
البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمـــس، رئيس 
اللجنـــة  فـــي  السياســـية  الشـــؤون 
جيســـون  األميركيـــة  اليهوديـــة 
إيزاكســـون، والوفد المرافق له، وذلك 
بمناســـبة زيارتهـــم لمملكـــة البحريـــن، 
حيث أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات 

االســـتراتيجية في مختلف المجاالت 
ومواصلة جهود ترســـيخ أسس األمن 
والسام والتعاون المشترك بما يحقق 

مواطنـــي  لصالـــح  والنمـــاء  االزدهـــار 
المنطقة والعالم.

كمـــا جـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث آخـــر 

المستجدات على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، ومناقشـــة عـــدد من القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني



صـــدر عـــن وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  المعـــاودة، 
لإلشراف العام على سامة انتخاب 
أعضـــاء مجلس النـــواب، قـــرار رقم 
)122( لســـنة 2022 بتحديـــد مقرات 
والفـــرز  لاقتـــراع  العامـــة  اللجـــان 
النتخـــاب أعضـــاء مجلـــس النـــواب، 
 2022 لســـنة   )121( رقـــم  وقـــرار 
الفرعيـــة  اللجـــان  مقـــرات  بتحديـــد 
لاقتـــراع والفـــرز النتخـــاب أعضاء 

مجلس النواب.
وجـــاء فـــي القـــرار األول أنـــه ُتحدد 
لاقتـــراع  العامـــة  اللجـــان  مقـــرات 
أعضـــاء مجلـــس  والفـــرز النتخـــاب 
االنتخابيـــة،  الدوائـــر  فـــي  النـــواب 
وعددها 15 لجنة، وذلك على النحو 

التالي:
مجمـــع  ومقرهـــا:  األولـــى  اللجنـــة 

السيف التجاري.

المعهـــد  ومقرهـــا:  الثانيـــة  اللجنـــة 
الديني.

اللجنة الثالثة ومقرها: مجمع سترة 
التجاري.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الرابعـــة  اللجنـــة 
الحد اإلعدادية للبنات.

مطـــار  ومقرهـــا:  الخامســـة  اللجنـــة 
البحرين الدولي.

جســـر  ومقرهـــا:  السادســـة  اللجنـــة 
الملك فهد.

اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة 
مدينة حمد الثانوية للبنين.

اللجنـــة الثامنة ومقرها: صالة وزارة 
التربية والتعليم.

اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة 
وادي الســـيل االبتدائيـــة اإلعداديـــة 

للبنين.
اللجنـــة العاشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة 
سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات.

ومقرهـــا:  عشـــرة  الحاديـــة  اللجنـــة 
حلبة البحرين الدولية.

ومقرهـــا:  عشـــرة  الثانيـــة  اللجنـــة 
مدرســـة ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنت 

حمد آل خليفة الشاملة للبنات.
ومقرهـــا:  عشـــرة  الثالثـــة  اللجنـــة 

جامعة البحرين.
اللجنة الرابعة عشـــرة ومقرها: نادي 

المحرق الرياضي.
اللجنـــة الخامســـة عشـــرة ومقرهـــا: 
مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 

والمؤتمرات )المنامة(.
فيمـــا تضمـــن القـــرار الثانـــي تحديد 
مقـــرات اللجـــان الفرعيـــة لاقتـــراع 
أعضـــاء مجلـــس  والفـــرز النتخـــاب 
االنتخابيـــة،  الدوائـــر  فـــي  النـــواب 
وعددها 40 لجنة موزعة على جميع 
الدوائر االنتخابية بكافة محافظات 

المملكة، وهي:
أوالً: محافظة العاصمة:

مدرســـة  ومقرهـــا:  األولـــى  اللجنـــة 
رابعة العدوية االبتدائية للبنات.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثانيـــة  اللجنـــة 

حطين االبتدائية للبنين.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الثالثـــة  اللجنـــة 

السنابس اإلعدادية للبنات.
اللجنـــة الرابعة ومقرها: مدرســـة أم 

الحصم االبتدائية للبنين.
اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة 

حليمة السعدية اإلعدادية للبنات.
نـــادي  ومقرهـــا:  السادســـة  اللجنـــة 

االتحاد الرياضي.
اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة 

الوفاء الثانوية للبنات.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الثامنـــة  اللجنـــة 

سترة االبتدائية للبنات.
اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة 

غرناطة االبتدائية للبنات.
اللجنـــة العاشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة 

التعاون الثانوية للبنين.
ثانيًا: محافظة المحرق:

مدرســـة  ومقرهـــا:  األولـــى  اللجنـــة 
البسيتين اإلعدادية للبنات.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثانيـــة  اللجنـــة 

البسيتين االبتدائية للبنات.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الثالثـــة  اللجنـــة 

المحرق الثانوية للبنات.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الرابعـــة  اللجنـــة 

حسان بن ثابت االبتدائية للبنين.
اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة 

رقية االبتدائية للبنات.
اللجنـــة السادســـة ومقرها: مدرســـة 

الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات.
اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة 

الخوارزمي االبتدائية للبنين.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الثامنـــة  اللجنـــة 

الحد الثانوية للبنات.
ثالثًا: المحافظة الشمالية:

مدرســـة  ومقرهـــا:  األولـــى  اللجنـــة 
كرانة االبتدائية للبنات.

اللجنة الثانية ومقرها: مدرسة جابر 
بن حيان االبتدائية للبنين.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثالثـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الرابعـــة  اللجنـــة 
جدحفص اإلعدادية للبنين.

اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة 
سار االبتدائية للبنين.

اللجنـــة السادســـة ومقرها: مدرســـة 
عالي االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة 
سار الثانوية للبنات.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثامنـــة  اللجنـــة 
مدينة حمد االبتدائية للبنين.

اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة 
غازي القصيبي الثانوية للبنات.

اللجنـــة العاشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة 
العهد الزاهر الثانوية للبنات.

ومقرهـــا:  عشـــرة  الحاديـــة  اللجنـــة 
مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين.

ومقرهـــا:  عشـــرة  الثانيـــة  اللجنـــة 
االبتدائيـــة  المالكيـــة  مدرســـة 

اإلعدادية للبنات.
رابعًا: المحافظة الجنوبية:

مدرســـة  ومقرهـــا:  األولـــى  اللجنـــة 

مدينة عيســـى االبتدائية اإلعدادية 
للبنين.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثانيـــة  اللجنـــة 
مدينة عيسى الثانوية للبنات.

مدرســـة  ومقرهـــا:  الثالثـــة  اللجنـــة 
اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس االبتدائيـــة 

للبنين.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الرابعـــة  اللجنـــة 

الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات.
اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة 

الرفاع الشرقي الثانوية للبنين.
اللجنـــة السادســـة ومقرها: مدرســـة 

عقبة بن نافع االبتدائية للبنين.
اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة 

الرفاع الغربي الثانوية للبنات.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الثامنـــة  اللجنـــة 

الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات.
اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة 

الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين.
درة  ومقرهـــا:  العاشـــرة  اللجنـــة 

البحرين.

صدر عن وزير العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف رئيـــس اللجنة العليا لإلشـــراف 
العام على سامة انتخاب أعضاء مجلس 
النـــواب نـــواف المعاودة، قـــرار رقم )125( 
لســـنة 2022 بتحديد مقار اللجـــان العامة 
لاقتراع والفرز النتخاب أعضاء المجالس 
البلديـــة، وقـــرار رقـــم )124( لســـنة 2022 
بتحديـــد مقـــار اللجـــان الفرعيـــة لاقتراع 
والفرز النتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وجـــاء فـــي القـــرار األول أنـــه ُتحـــدد مقار 
اللجـــان العامـــة لاقتراع والفـــرز النتخاب 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة فـــي الدوائـــر 
االنتخابيـــة، وعددها 15 لجنة، وذلك على 

النحو التالي:
اللجنـــة األولـــى ومقرهـــا: مجمـــع الســـيف 

التجاري.
اللجنة الثانية ومقرها: المعهد الديني.

ســـترة  مجمـــع  ومقرهـــا:  الثالثـــة  اللجنـــة 
التجاري.

اللجنـــة الرابعـــة ومقرهـــا: مدرســـة الحـــد 

اإلعدادية للبنات.
اللجنة الخامســـة ومقرهـــا: مطار البحرين 

الدولي.
اللجنـــة السادســـة ومقرهـــا: جســـر الملـــك 

فهد.
اللجنـــة الســـابعة ومقرها: مدرســـة مدينة 

حمد الثانوية للبنين.
وزارة  صالـــة  ومقرهـــا:  الثامنـــة  اللجنـــة 

التربية والتعليم.
اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة وادي 

السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين.
اللجنة العاشـــرة ومقرها: مدرســـة ســـافرة 

االبتدائية اإلعدادية للبنات.
اللجنـــة الحاديـــة عشـــرة ومقرهـــا: حلبـــة 

البحرين الدولية.
اللجنـــة الثانيـــة عشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة 
ســـمو الشـــيخة موزة بنت حمد آل خليفة 

الشاملة للبنات.
اللجنـــة الثالثـــة عشـــرة ومقرهـــا: جامعـــة 

البحرين.
نـــادي  ومقرهـــا:  عشـــرة  الرابعـــة  اللجنـــة 

المحرق الرياضي.
اللجنـــة الخامســـة عشـــرة ومقرهـــا: مركـــز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات 

)المنامة(.
فيمـــا تضمـــن القـــرار الثانـــي تحديـــد مقار 
اللجـــان الفرعية لاقتراع والفرز النتخاب 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة فـــي الدوائـــر 
االنتخابية، وعددها 30 لجنة موزعة على 

جميع الدوائر االنتخابية البلدية، وهي:
أوالً: محافظة المحرق:

اللجنة األولى ومقرها: مدرســـة البسيتين 
اإلعدادية للبنات.

اللجنة الثانية ومقرها: مدرســـة البسيتين 
االبتدائية للبنات.

اللجنـــة الثالثـــة ومقرها: مدرســـة المحرق 
الثانوية للبنات.

اللجنة الرابعة ومقرها: مدرسة حسان بن 
ثابت االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة رقية 
االبتدائية للبنات.

اللجنـــة السادســـة ومقرها: مدرســـة الدير 

االبتدائية اإلعدادية للبنات.
مدرســـة  ومقرهـــا:  الســـابعة  اللجنـــة 

الخوارزمي االبتدائية للبنين.
اللجنـــة الثامنـــة ومقرهـــا: مدرســـة الحـــد 

الثانوية للبنات.
ثانيًا: المحافظة الشمالية:

اللجنـــة األولـــى ومقرهـــا: مدرســـة كرانـــة 
االبتدائية للبنات.

اللجنـــة الثانيـــة ومقرها: مدرســـة جابر بن 
حيان االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الثالثـــة ومقرها: مدرســـة الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة االبتدائيـــة 

اإلعدادية للبنين.
اللجنة الرابعة ومقرها: مدرسة جدحفص 

اإلعدادية للبنين.
اللجنـــة الخامســـة ومقرها: مدرســـة ســـار 

االبتدائية للبنين.
اللجنـــة السادســـة ومقرها: مدرســـة عالي 

االبتدائية للبنين.
اللجنـــة الســـابعة ومقرهـــا: مدرســـة ســـار 

الثانوية للبنات.

اللجنـــة الثامنـــة ومقرهـــا: مدرســـة مدينة 
حمد االبتدائية للبنين.

اللجنـــة التاســـعة ومقرهـــا: مدرســـة غازي 
القصيبي الثانوية للبنات.

اللجنـــة العاشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة العهد 
الزاهر الثانوية للبنات.

اللجنـــة الحادية عشـــرة ومقرها: مدرســـة 
ابن طفيل االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الثانيـــة عشـــرة ومقرهـــا: مدرســـة 

المالكية االبتدائية اإلعدادية للبنات.
رابعًا: المحافظة الجنوبية:

اللجنـــة األولـــى ومقرهـــا: مدرســـة مدينـــة 
عيسى االبتدائية اإلعدادية للبنين.

اللجنـــة الثانيـــة ومقرهـــا: مدرســـة مدينة 
عيسى الثانوية للبنات.

اللجنـــة الثالثـــة ومقرهـــا: مدرســـة اإلمـــام 
مالك بن أنس االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الرابعـــة ومقرهـــا: مدرســـة الرفاع 
الشرقي اإلعدادية للبنات.

اللجنة الخامســـة ومقرها: مدرســـة الرفاع 
الشرقي الثانوية للبنين.

اللجنة السادسة ومقرها: مدرسة عقبة بن 
نافع االبتدائية للبنين.

اللجنـــة الســـابعة ومقرها: مدرســـة الرفاع 
الغربي الثانوية للبنات.

اللجنـــة الثامنـــة ومقرهـــا: مدرســـة الرفاع 
الشرقي االبتدائية للبنات.

اللجنـــة التاســـعة ومقرها: مدرســـة الزالق 
االبتدائية اإلعدادية للبنين.

اللجنة العاشرة ومقرها: درة البحرين.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  عـــن  صـــدر 
اإلسامية واألوقاف رئيس اللجنة العليا 
لإلشـــراف العـــام علـــى ســـامة انتخـــاب 
أعضـــاء مجلس النواب نـــواف المعاودة، 
قـــرار رقـــم )126( لســـنة 2022 بتشـــكيل 
لجـــان اإلشـــراف علـــى ســـامة انتخـــاب 

أعضاء المجالس البلدية.
وحســـبما جـــاء فـــي القـــرار، فإنه تشـــكل 
فـــي المناطـــق البلديـــة االنتخابيـــة لجان 
لإلشـــراف على ســـامة انتخـــاب أعضاء 

المجالـــس البلديـــة المنصـــوص عليها في 
المـــادة الســـابعة مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقم )3( لســـنة 2002 بشأن نظام انتخاب 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة، وذلـــك على 

النحو التالي:
أواًل: لجنـــة محافظـــة المحـــرق ومقرهـــا 
مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين:
1 - المستشـــار الدكتور علي عباس أحمد 

الشويخ رئيًسا. 
2 - دينا محمد الماجد أميًنا للسر. 

3 - فهد خالد المريخي عضًوا. 

ثالًثـــا: لجنة المحافظة الشـــمالية ومقرها 
مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات:

1 - المستشار فهد خالد محمد البوعينين 
رئيًسا. 

2 - شيخة علي الرويعي أميًنا للسر. 
3 - حمد شاكر الدوسري عضًوا. 

رابًعـــا: لجنة المحافظة الجنوبية ومقرها 
مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات:

1 - القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور 
رئيًسا. 

2 - شيخة عيد علي أميًنا للسر. 

-3 نوال عبدالرحيم عبدالكريم عضًوا. 
وجـــاء فـــي المـــادة الثانية من القـــرار أنه 
إذا غـــاب أحـــد رؤســـاء اللجـــان أو أحـــد 
أعضائهـــا، أو قـــام مانع يمنعـــه من العمل، 
يحـــل محلـــه أحـــد الرؤســـاء أو األعضاء 

الواردة أسماؤهم بالجدول أدناه، وهم:
صالـــح  حميـــد  حســـين  القاضـــي   -  1

الصيرفي رئيًسا. 
2 - القاضي حمد أحمد محمد الســـويدي 

رئيًسا. 
3 - القاضي الدكتور جواهر عادل محمد 

العبدالرحمن رئيًسا. 
4 - القاضي حســـين ســـعيد علـــي الزامل 

رئيًسا. 
5 - سناء جمعة راشد حمد أميًنا للسر. 
6 - شيخة أحمد األنصاري أميًنا للسر. 
7 - فاطمة عبدهللا عيسى أميًنا للسر. 

8 - عبدالعزيز علي القناص أميًنا للسر. 
9 - جاسم محمد مال هللا عضًوا. 

10 - أحمد سامي بدر الحمادي عضًوا. 
11 - فيصل حسن النعيمي عضًوا. 
12 - شيخة محمد الذوادي عضًوا. 

هـــذا، وتتولى اللجـــان المنصـــوص عليها 
فـــي هـــذا القـــرار القيـــام بإعـــداد جداول 
الترشـــيح  طلبـــات  وتلقـــي  الناخبيـــن، 
وفحصهـــا، وإعداد كشـــوف المرشـــحين، 
واالعتراضـــات  الطلبـــات  فـــي  والنظـــر 
يصـــدر  قـــرار  أو  إجـــراء  بـــأي  المتعلقـــة 
عنهـــا، وعمومـــا تختـــص كل لجنـــة مـــن 
هـــذه اللجـــان باإلشـــراف على مـــا يتعلق 
بانتخابات أعضـــاء المجالس البلدية في 
المنطقة والدوائر االنتخابية الداخلة في 

نطاق اختصاصها.
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صـــرح رئيـــس االتحـــاد العربـــي للتطـــوع رئيـــس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس اللجنة 
المنظمة لجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفة للعمل التطوعي حسن بوهزاع بأن الجائزة 
فـــي نســـختها الثانيـــة عشـــرة هـــذا العام ســـتكرم 
نخبـــة من الكـــوادر العربيـــة المتميـــزة ممن كانت 
وما تزال لهم بصمات مضيئة في مجتمعاتهم من 
خـــال أعمالهم اإلنســـانية النبيلة، خـــال جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، الفتا إلى أن الجائزة تحرص 
في كل عام على توســـيع دوائر اختيار المكرمين 
واستهداف مختلف الفئات لخدمة هدف إنساني 
واحد وهو نشر وترســـيخ ثقافة العمل التطوعي 
فـــي المجتمع وتحفيز المتطوعيـــن على مواصلة 
الجهـــود  لمســـاندة  وإصـــرار  بعزيمـــة  الجهـــود 

الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.
وفـــي فئة أفضـــل أداء مؤسســـي تطوعي، والتي 
تحمل اســـم “جائزة سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفة ألفضل أداء تطوعي مؤسسي” أوضح 
بوهزاع أنه سيتم تكريم مجموعة من المنظمات 
األهلية البحرينية التي ســـتنطبق عليها مجموعة 

مـــن المعاييـــر الموضوعيـــة التـــي تتضمـــن عـــدد 
البرامج التنموية المســـتدامة التي تقدمها ومدى 
تنوعهـــا وأفضـــل البرامـــج التنموية الرائـــدة التي 
تنفذهـــا باإلضافـــة إلـــى حصولهـــا علـــى تقييمات 

عالية في مجاالت الحوكمة الداخلية واألنشـــطة 
والبرامج واالدارة العامة وكذلك المالية.

وأمـــا عن فئة الريادة في العمل المجتمعي والتي 
تحمل اســـم “جائزة سمو الشـــيخ عيسى بن علي 

آل خليفـــة للريـــادة فـــي العمـــل المجتمعـــي” فهي 
عبارة عن جائزة تمنح لمؤسسة وطنية تطوعية، 
نظرا لريادتهـــا وتميزها في إحداث أثر إجتماعي 
المجتمعـــي  ودورهـــا  المجتمـــع،  فـــي  إيجابـــي 

وعطاءاتهـــا اإلنســـانية والخيريـــة وتميزهـــا فـــي 
مجـــال العمـــل التطوعـــي واإلنمائـــي مـــن خـــال 
مختلـــف  تخـــدم  والتـــي  والبرامـــج  المبـــادرات 
شـــرائح المجتمع على مســـتوى مملكـــة البحرين. 
وأضاف أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي اســـتطاعت على مدى 
عقـــد من الزمن تنمية االهتمام المجتمعي بالعمل 
التطوعـــي، ونجحـــت فـــي إحـــداث صـــدى عربي 
واقليمـــي بمـــا يعكـــس اإلرث الحضـــاري للمملكـــة 
البحريـــن وشـــعبها الوفـــي، والـــذي يعد مـــن أكثر 

الشعوب مبادرة للبذل والعطاء.
يذكر أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفـــة للعمـــل التطوعـــي يتـــم منحهـــا في شـــهر 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامـــن مـــع احتفـــاالت 
اليـــوم العربـــي للتطـــوع الـــذي يصـــادف 15 مـــن 
ســـبتمبر، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون 
للتطـــوع، وتقـــام بشـــراكة  العربـــي  مـــع االتحـــاد 
إســـتراتيجية مع مجموعـــة gfh المالية، وبرعاية 
شـــركة stc البحريـــن، وشـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيماويـــات )جيبـــك(، وبرعايـــة إعامية من 

صحيفة “الباد” وصحيفة “األيام”.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

“جائزة سمو الشيخ عيسى للعمل التطوعي”... فئات عديدة تخدم هدفا واحدا

15 لجنة عامة و30 فرعية القتراع وفرز انتخابات البلديين

تحديد مقار 15 لجنة عامة و40 لجنة فرعية لالقتراع والفرز النتخاب النواب

... ولجان لإلشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية

تحفيز المتطوعين على مواصلة الجهود بعزيمة وإصرار... بوهزاع:

موزعة على جميع الدوائر... قرار صادر عن وزير العدل:

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081

وزير العدل

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني



local@albiladpress.com 06
االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081

 أكــد وزيــر شــؤون اإلعالم رمزان النعيمــي أن الجميع يفخــر بمهنية الصحافة 
الوطنيــة ومــا ُتجّســده مــن قيــم وطنيــة تســهم فــي تقديــم الــرأي الموضوعي 
والخبــر الرصيــن، وذلــك باالســتفادة مــن مناخ حرية الــرأي والتعبيــر المفتوح 
الــذي رســخته المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة ملك البــالد المعظم صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبمتابعــة حثيثــة مــن ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
حيث تعتبر الصحافة الوطنية شريًكا في التنمية الوطنية بمختلف مساراتها.

جاء ذلك خالل استقبال وزير شؤون 
الصحـــف  تحريـــر  رؤســـاء  اإلعـــالم 
المحليـــة، حيـــث شـــدد الوزيـــر علـــى 
الحرص المتواصل على دعم مســـيرة 
بدورهـــا  للقيـــام  الوطنيـــة  الصحافـــة 
الوطني والتنموي من خالل مناقشـــة 
مختلـــف قضايـــا المجتمع بـــكل حرية 
ومهنية وموضوعية، فضالً عن حرص 
الصحافـــة الوطنيـــة علـــى االضطالع 
واألخالقيـــة  المهنيـــة  بمســـؤولياتها 
ودعم تطوير دورها في ظل تحديات 
قطاع اإلعالم والصحافة باالســـتفادة 

من خطط التحول الرقمي.
وأكد وزير شؤون اإلعالم أن للصحافة 
الوطنيـــة دوًرا مهًمـــا تضطلـــع بـــه في 
مختلـــف محطات العمـــل الوطني عبر 
تعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي وتســـليط 
الضـــوء على ما يتحقق مـــن إنجازات 
كبيـــرة لمملكـــة البحرين فـــي مختلف 
العـــرس  اقتـــراب  ومـــع  المجـــاالت، 
الديمقراطـــي المتمثل في االنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة للفصل التشـــريعي 

المهـــم  الـــدور  هـــذا  فـــإن  الســـادس، 
إســـهاماته  لـــه  وســـتكون  ســـيتعاظم 
االســـتحقاق  هـــذا  باعتبـــار  النيـــرة 
جديـــًدا  فصـــالً  الوطنـــي  الدســـتوري 
مـــن فصـــول العمل واإلنجـــاز في بناء 
الوطـــن الشـــامخ، وســـتلقى الصحافة 
الوطنيـــة كل الدعـــم واإلســـناد للقيام 
بمهامهـــا الوطنية النبيلـــة على الوجه 

األكمل.
وأشـــار وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم إلى أن 
مـــا يميـــز مملكـــة البحرين هـــو وجود 
أرســـاها  صلبـــة  قانونيـــة  منظومـــة 
دستور مملكة البحرين وميثاق العمل 
الوطنـــي ُتنّظـــم الصحافة بما يرســـخ 
اســـتقالليتها وأداء دورهـــا الوطنـــي، 
الصحفييـــن  جمعيـــة  دور  مؤكـــًدا 
البحرينيـــة باعتبارهـــا ممثـــالً للجســـم 
الصحافـــي ومحافًظا على مكتســـباته 
الوطنيـــة، وهـــو الـــدور الـــذي يحظـــى 
مـــن  المســـتمر  والتقديـــر  باالهتمـــام 
جاللة ملـــك البالد المعظـــم، وصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلـــس الـــوزراء، وذلـــك مـــن خـــالل 
االنفتـــاح علـــى ما يســـهم فـــي تطوير 

المهنة ويشجع على تطويرها.
وأكد وزير شـــؤون اإلعـــالم أن الوقفة 
الوطنية للصحافة المحلية مشـــهودة 

على جميع المســـتويات وفي مختلف 
حيـــث  الوطنـــي،  العمـــل  محطـــات 
تقدمـــت الصحافـــة الوطنية الصفوف 
األولـــى فـــي جميـــع المياديـــن لتنقـــل 
الصـــادق  المجـــردة والـــرأي  الحقيقـــة 

والـــذي يلقى كل التجـــاوب واالهتمام 
من جميع المسؤولين المعنيين.

وشـــّدد وزير شـــؤون اإلعـــالم على أن 
الصحافة الوطنية ُتمّثل حجر الزاوية 
في حريـــة الرأي والتعبيـــر، متمنًيا لها 

كل التوفيق في خططها ومشروعاتها 
ومبادراتها التي تعتزم تنفيذها خالل 
المرحلة المقبلة من أجل اإلســـهام في 
تقـــدم مملكـــة البحرين علـــى مختلف 

الصعد.

اإلعالم المحلي يتقدم 
الصفوف األولى لنقل 

الحقيقة المجردة 
والرأي الصادق

الوقفة الوطنية 
للصحافة المحلية 

مشهودة في مختلف 
محطات العمل الوطني

تأكيد دور “الصحفيين” 
باعتبارها ممثال للجسم 

الصحافي ومحافظا على 
مكتسباته الوطنية

الصحافة الوطنية 
تمثل حجر الزاوية 
في حرية الرأي 

والتعبير

المنامة - بنا

تعاظم دور الصحافة الوطنية مع اقتراب العرس الديمقراطي... وسيلقى كل الدعم
ترسيخ مناخ حرية الرأي والتعبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة... وزير اإلعالم:

دعم الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء للصحافة يعكس اإليمان بدورها الوطني الكبير

الدعم المتواصل من الملك المعظم إثراء للمسيرة التعليمية
جهود وطنية مشهودة لعودة التعليم حضوريا... “المنامة لحقوق اإلنسان”:

أشاد مركز المنامة لحقوق اإلنسان بعودة 
التعليم حضوريا في مملكة البحرين بعد 
جائحـــة كورونـــا، مبينا أن عـــودة الطالب 
إلى المـــدارس لم تخل مـــن اهتمام عالي 
المســـتوى من خالل التوجيهـــات الملكية 
السامية من عاهل البالد المعظم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، ودعمه المتواصل بتعزيز وإثراء 
المســـيرة التعليميـــة ومواصلـــة االرتقـــاء 
بمخرجات التعليم، وإنفاذا لها أصدر ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، أمًرا بإقامة يـــوم تعريفي بجميع 

المدارس الحكومية ألولياء األمور يقدم 
فيه أعضاء الهيئـــات التعليمية واإلدارية 
بالمـــدارس الحكوميـــة شـــرًحا عـــن العام 
الدراســـي الجديد، واالستعدادات لتوفير 
بيئة تعليمية تحفـــز على التفوق والتميز 
في المدارس الحكومية، وتســـليم أولياء 
األمـــور ملًفـــا يحتـــوي علـــى المعلومـــات 
المتعلقـــة  واإلرشـــادات  والتعليمـــات 
بانسيابية العملية التعليمية، وأن يحتوي 
ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على 
قســـيمة مالية تســـهم في توفير الحقيبة 

المدرسية ومستلزماتها األساسية.
وأكـــد المركز أن تخصيص كوبون لتوفير 
مستلزمات دراسية للطالب في كل ملف 
تعريفـــي تم تقديمه ألولياء األمور، يؤكد 

تلمـــس جاللة الملـــك المعظم الحتياجات 
المواطنين في ظل الظروف االقتصادية 
التبعـــات  نتيجـــة  تأتـــي  التـــي  العالميـــة 

االقتصادية لجائحة كورونا.
وأعـــرب مركـــز المنامـــة لحقوق اإلنســـان 
عـــن تقديـــره الكبيـــر لـــدور وزارة التربية 
مـــن  مســـتمرة  لمتابعـــة  وفقـــا  والتعليـــم 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ومـــا تقـــوم بـــه 

بالـــوزارة مـــن جهـــود  الكـــوادر الوطنيـــة 
المتطلبـــات  توفيـــر  ســـبيل  فـــي  كبيـــرة 
لعـــام دراســـي ناجـــح، مشـــيرة إلـــى دور 
الجهـــات الحكوميـــة في عـــودة آمنة بكل 
المقاييـــس، وخصوًصـــا وزارة الداخليـــة 
ممثلة بـــكل إداراتها التي تعمل على قدم 
وســـاق في التنظيـــم المـــروري من خالل 
شـــرطة المرور وشـــرطة خدمة المجتمع، 
واإلدارات المختلفـــة التـــي تحـــرص على 
أمن وسالمة الطالب ضمن معايير عالية 
المســـتوى، وما قامت به وزارة األشـــغال 
جديـــدة  تعليميـــة  مـــدارس  إنشـــاء  مـــن 
علـــى أعلـــى المقاييس تفعيـــالً لمتطلبات 
توفير البنـــى التحتية للمـــدارس تتضمن 

متطلبات الراحة للطالب والطالبات.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى “سيتي سكيب العقاري” نوفمبر المقبل
سلمان بن عبداهلل: وضع البحرين على خارطة الفعاليات العقارية العالمية

تحت رعاية ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، يقام معرض 
العقـــاري،  البحريـــن  ســـكيب  ســـيتي 
تاريـــخ  فـــي  األكبـــر  العقـــاري  الحـــدث 
مملكـــة البحريـــن، خالل الفتـــرة من 22 
حتى 24 نوفمبر المقبل بمركز البحرين 
العالمـــي للمعارض والمؤتمرات الجديد 

في منطقة الصخير.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري رئيس 
التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
العقـــاري رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة 
للمعـــرض الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا 

بن حمـــد آل خليفة، عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي 
الـــوزراء علـــى  العهـــد رئيـــس مجلـــس 
رعايته الكريمة لمعرض سيتي سكيب 
الرعايـــة  هـــذه  تعـــد  حيـــث  العقـــاري، 
للمســـتثمرين  وحافـــًزا  األكبـــر  الزخـــم 
فـــي  التميـــز  مـــن  لمزيـــد  والمشـــاركين 
المشـــاركة والمناقشـــة الفعالـــة وتقديم 

أحدث الحلول العقارية االبتكارية.
وقال إن المعرض سيضع البحرين على 
خريطـــة الفعاليـــات العقاريـــة العالمية، 
ليشـــاهد الحضـــور تحـــت ســـقف واحد 
أفضل المشـــروعات العقاريـــة المحلية 
أن  مضيًفـــا  والعالميـــة،  واإلقليميـــة 
معرض ســـيتي سكيب ســـيقام بتنظيم 
من شـــركة إنفورما ماركتـــس العالمية، 

وهـــي ذات الشـــركة المنظمـــة لمعـــرض 
الجواهر العربيـــة الذي يقام في مملكة 

البحرين سنويا.
يذكر أنه تم تشـــكيل لجنة عليا برئاسة 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، وممثلين 
عـــن الجهـــاة المعنيـــة مـــن أجـــل وضـــع 
الترتيبـــات الالزمـــة لإلعـــداد والتنظيم 
لهـــذا الحـــدث العقـــاري الكبيـــر، حيـــث 
يعتبـــر معرض ومؤتمر ســـيتي ســـيكب 
وســـيضم  العالميـــة،  المعـــارض  مـــن 
تحـــت ســـقف واحـــد عارضيـــن لمعظم 
الشـــركات والمشـــروعات العقاريـــة في 
الشـــركات  وكذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة 

ضمنهـــا  ومـــن  والعالميـــة،  اإلقليميـــة 
مجلـــس  دول  مـــن  عقاريـــة  شـــركات 
الواليـــات  ومـــن  الخليجـــي  التعـــاون 
المتحدة وبريطانيا وتركيا وباكســـتان 
وغيرهـــا من الـــدول ليتم عرض أحدث 
المشـــروعات العقاريـــة العمالقة والتي 
تتميـــز بإيجـــاد حلول ســـكنية وعقارية 
بمميـــزات ابتكارية ونهج حياة عصرية 
تلبـــي جميع االحتياجـــات وتتواءم مع 

مختلف األذواق والرغبات.
كما سيتزامن مع المعرض انعقاد مؤتمر 
عقاري كبير، وسيتم من خالله مناقشة 
العقاريـــة،  التكنولوجيـــا  موضوعـــات 
وكيفيـــة خلق االســـتدامة فـــي القطاع 
الموضوعـــات  مـــن  وغيرهـــا  العقـــاري 

الراهنة في القطاع العقاري.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقـــى وزيـــر العمـــل جميـــل 
حميدان رئيس مجلس إدارة 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، 
أمـــس فـــي مكتبـــه بالـــوزارة 
الفلبيـــن  جمهوريـــة  ســـفيرة 
آن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
جالنـــدون لويـــس، حيـــث تم 
اســـتعراض العالقة المتميزة 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
وسبل تعزيزها واالرتقاء بها 
وتعزيز التعاون في مختلف 

المجاالت العمالية.
الســـفيرة  حميـــدان  وأطلـــع 
الفلبينيـــة علـــى اإلجـــراءات 
مملكـــة  تتخذهـــا  التـــي 
البحريـــن في مجـــال حماية 
وضمـــان  العاملـــة  القـــوى 
إلـــى  األساســـية  حقوقهـــا 
جانب المبادرات التي قامت 
فـــي مجـــاالت  المملكـــة  بهـــا 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، فضاًل 
عـــن اإلجـــراءات التـــي يتـــم 
بشـــكل  وتطويرها  اتخاذهـــا 

صحـــة  لضمـــان  مســـتمر 
وســـالمة بيئة العمل، مشيًدا 
فـــي الوقـــت ذاته بمســـاهمة 
فـــي  الفلبينيـــة  الجاليـــة 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي 

البحرين. 
مـــن جانبها، نوهت الســـفيرة 
جالنـــدون لويـــس بالعالقات 
المتميزة التي تجمع البلدين 
الصديقيـــن،  والشـــعبين 
تعزيزهـــا  أهميـــة  مؤكـــدة 
يخـــدم  بمـــا  بهـــا  واالرتقـــاء 
المصالح المشـــتركة، مشيدة 
بمـــا تزخـــر بـــه البحريـــن من 
تشـــريعات عماليـــة متطورة 
ومتوافقة مـــع معايير العمل 
الدولية والتي ســـاهمت في 
المحافظة على حقوق جميع 
العمال، معربـــة عن اعتزازها 
بمشـــاركة الجاليـــة الفلبينية 
بمســـيرة النمـــاء والخير في 

مملكة البحرين.

حميـــدان: تعزيــز التعاون مع 
الفلبين بالمجـــاالت العماليـــة



local@albiladpress.com

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081
07

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

أكد عبدهللا صبـــاح وهو صاحب إحدى 
العربـــات المختصـــة ببيـــع الـــذرة، والتي 
لهـــا فروع عدة بمختلـــف أرجاء المملكة 
المهنـــة  بهـــذه  يتمســـك  جعلـــه  مـــا  أن 
لتكـــون بـــاب رزق له هو حبـــه للذرة منذ 
نعومـــة أظفاره ولكونها من “الســـناكات” 
األساســـية الخفيفـــة، وســـهلة التحضير 
والتـــي يفضلهـــا الكبيـــر قبـــل الصغيـــر. 
وأضـــاف أنهـــا أصبحت مرغوبة بســـبب 
الخلطـــات المميزة التي ابتكرها”، مردًفا 
“مـــا ميزني في مجالي هـــو العمل بحب 

وإخالص وتقديم الجديد”.
وكشـــف عبـــدهللا عـــن أن عـــدة خلطات 
متاحـــة في عرباتـــه إال أن خلطة عبادي 
التـــي تحمـــل اســـمه تحـــل فـــي المرتبة 

األولى من حيث الطلب واإلقبال.
بالجبـــن  التونتـــي  خلطـــات  أن  وبيـــن 
والصـــوص متاحـــة وبعـــدة أنـــواع مـــن 
إقبـــال  وعليهـــا  المعروفـــة  “األجبـــاس” 
اإلقبـــال  أن  مســـتدرًكا  جـــًدا،  جميـــل 

مـــازال قائما على الذرة “العادية” بالملح 
والليمـــون والزبـــدة إضافـــة إلـــى الـــذرة 

المشوية والحب.
وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال عبـــدهللا إن 
أســـعار الخلطـــات تتـــراوح مـــا بين 500 

فلس إلى دينار واحد.
وذكـــر أن مبيعـــات الـــذرة كانـــت تســـير 
بشـــكل جيد لكن جائحة كورونا )كوفيد 
19( زادت من اإلقبال على الذرة بشـــتى 

أنواعها وبالتالي زادت نسبة المبيعات.
الفتـــرة  فـــي  المبيعـــات  تراجـــع  وعـــزا 
ارتفـــاع  إلـــى   %  50 بنســـبة  الحاليـــة 

الضريبة وغالء األسعار.

الغالء يضرب سوق “الذرة”

70 % نسبــة اإلقبـــال علــى الروبيـــان
كشـــف تاجر األســـماك بمنطقـــة مدينة 
حمـــد جاســـم فالمرزي لـــــ “البـــالد” أن 
أســـعار األســـماك ارتفعت منذ شهرين 
30 % جـــراء حـــرارة  تقريبـــًا بنســـبة 

الجو.
وأضاف أن ارتفاعا ملحوظا طال سعر 
كيلو “الشـــعري”، حيـــث أصبح يتراوح 
مـــا بين دينارين ونصـــف الدينار لغاية 

ثالثة دنانير ونصف الدينار. 
ولفت إلى أن كيلـــو “الصافي” يتراوح 
ســـعره مـــا بيـــن الديناريـــن إلـــى ثالثة 

دنانير ونصف الدينار.
الدينـــار  ونصـــف  ديناريـــن  أن  وذكـــر 

ثمن كيلو “الســـيباس”، وثالثـــة دنانير 
ونصف الدينار لكيلو “الســـبريم”، الفتًا 
إلى أن هذين النوعين يتم استيرادها، 
وبالتالـــي فـــإن األســـعار تكـــون طوال 

العام في وضع الثبات.
وفيمـــا يتعلـــق بالروبيـــان البحرينـــي، 
فأشـــار فالمرزي إلـــى أن االقبال يصل 
إلى 70 %. وأوضح أن دينارين سعره 
المتوســـط  وأمـــا  “العـــادي”،  بالحجـــم 
فيبلغ ثالثة دنانير ويكون مخلوطا ما 

بين “العادي” و”الجامبو”. 
وتوقـــع أن يـــزداد اإلقبـــال فـــي الفترة 

المقبلة.

زار فريـــق برنامـــج “مـــع رؤيا” األســـبوعي، 
بمنصاتهـــا  “البـــالد”  تبثـــه صحيفـــة  الـــذي 
الرقميـــة دار يوكـــو لرعايـــة الوالديـــن في 
الحـــد، حيـــث التقـــى الفريق المديـــر العام 

للدار. 
وعبـــر ملتحقون بالدار ممـــن التقتهم رؤيا 
عـــن ســـعادتهم وســـرورهم بوجودهم في 

الدار والخدمات التي يتلقونها.
وقالـــت المديـــر العـــام للـــدار ريمـــا أحمـــد 
بـــن شـــمس إن الدار تقـــدم على مـــدى 27 
الثقافيـــة  الخدمـــات  مـــن  العديـــد  عاًمـــا 
والترفيهيـــة،  والصحيـــة،  واالجتماعيـــة، 
مضيفة أن الدار تهتم بالخدمات الصحية، 
ولكل شـــخص ملتحق بالـــدار ملف صحي 
شـــامل يشـــتمل علـــى األمـــراض الصحيـــة 
التي يعاني منهـــا، ومن خالل الفحوصات 
أمـــراض  حـــاالت  اكتشـــاف  تـــم  الشـــاملة 
سرطانية، ومن خالل الفحوصات الدورية 
تم اكتشـــاف مشـــكالت في الكلى، ما دفع 
الـــدار لالهتمام بهـــذا الجانب خصوًصا مع 

تقدم العمر.
وأشـــارت إلـــى أن برامـــج الـــدار تختلـــف 
بحســـب الفصـــول، مؤكـــدة الحـــرص فـــي 
فصـــل الصيـــف علـــى أن تكـــون البرامـــج 
بأماكـــن مغلقـــة حفاًظـــا علـــى ســـالمتهم، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال يتـــم أخذهـــم إلـــى 
الســـينما والمجمعـــات والمطاعـــم، أما في 
فصل الشتاء فيتم أخذهم إلى المخيمات 
واألماكن المفتوحة، مشـــيرة إلى الحرص 

على أخذهم للتسوق شهرًيا.
ولفتـــت إلـــى أن الـــدار تركز علـــى البرامج 
التـــي يختارهـــا كبار الســـن، وال يتم فرض 
برنامـــج عليهـــم، إذ إن هنالك شـــراكة بين 
الـــدار وكبـــار الســـن، ويختـــار كبـــار الســـن 

األماكن التي يفضلون زيارتها.
وأشـــارت إلـــى أن الداخليـــن الجـــدد للدار 
من خريجي الثانويـــة العامة والجامعات، 
حيث أن هنالك خريجة جامعية )تخصص 
علـــم نفس(، وأخـــرى كانت مديـــرة مكتب 
وزيـــر التربية والتعليم، ومديرة مدرســـة، 

وممرضات.
وتحدث علي عبدهللا عيسى، أحد قاطني 
الـــدار، عـــن أنـــه كان يـــزور الـــدار فـــي يوم 
إجازتـــه عندما كان موظًفـــا، منذ افتتحت 
وتعـــرف على رؤســـاء مجالس الدار الذين 
تعاقبوا على إدارتها منذ التأسيس والبالغ 

عددهم 4.
فـــي  بالراحـــة  يشـــعر  أنـــه  عيســـى  وأكـــد 
مـــن  الضيافـــة  تقديـــم  ويتـــم  يوكـــو  دار 
الشـــاي والقهـــوة وغيرهـــا ممـــا يحتاجون 
إليـــه، إضافـــة إلـــى أنهـــم يلعبـــون الكيـــرم 

والدومينو.
إنـــه درس فـــي “المطـــوع” وتعلـــم  وقـــال 
القرآن وختمه، ثم عمل في ميناء ســـلمان 

لمدة 43 عاًما.
واســـتذكر زيارة األميـــر الراحل خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا إلـــى الـــدار 
وحديثه معه، إذ ســـأله عن ســـبب وجوده 
في الـــدار فأجابه أنه عمل لمـــدة 43 عاًما، 

داعيا بالرحمة والمغفرة لألمير الراحل.
بدورهـــا، قالـــت أمينـــة إبراهيم وســـيم إن 
الحيـــاة اآلن أفضـــل ممـــا كانـــت عليه في 
السابق، حيث كان يعاني الناس سابًقا من 
الفقـــر أما اآلن فإن األوضاع أفضل بكثير، 

مضيفـــة أن الضيافـــة فـــي الســـابق قهـــوة 
وتمر فقط.

وأشـــارت إلـــى أن حياتهـــا اختلفـــت كثيًرا 
بعـــد دخولها الدار، وتشـــعر أنهـــا فتاة ذات 
عشـــرين عاًمـــا، حيـــث تعمل علـــى خياطة 
المالبس، مشـــيرة إلى أنها في اليوم الذي 
تزور الدار تشعر بأنه يوم عيد بالنسبة لها، 
مؤكدة أنها تشـــعر بالراحـــة فيها، وتعلمت 
وخياطـــة  والرياضـــة  والكتابـــة  القـــراءة 

الكروشـــيه، وكيفيـــة اســـتخدام الهواتـــف 
النقالة، وغيرها.

وأضافـــت أنهـــا درســـت بـــدار يوكـــو اللغة 
العربيـــة والرياضيـــات والحســـاب وغيرها 

من المواد.
إلى ذلك، أشاد راشد بورشيد بالمسؤولين 
في الدار، والخدمات التي يقدمونها لكبار 
الســـن، حيـــث تذهـــب ســـيارة إلـــى منزلـــه 

لجلبه إلى الدار، مؤكًدا أن هذه نعمة.

مـــن جهتها، قالت عائشـــة يعقوب يوســـف 
إنها تزور الدار من الســـاعة 8 صباًحا حتى 
10:30 صباًحـــا، حيـــث تتبـــادل األحاديث 
مع النســـاء، وتشعر بالســـرور حين تحضر 
إلـــى الـــدار، مضيفة أنهـــا شـــعرت بالضيق 
ألنهـــا  كورونـــا  جائحـــة  خـــالل  والحـــزن 
اضطـــرت للبقاء في المنـــزل مع أبنائها من 
دون زيارة الدار، ولكن بعد فتح الدار اآلن 

فالجميع يزورها.

مديرة مكتب وزير التربية وممرضات من رواد دار رعاية الوالدين
فريق برنامج “مع رؤيا” يزور “يوكو” بالحد:

العودة للمدارس ترفع اإلقبال على شراء “الروتي” 90 %

“الروتـــي” والبقصـــم دائمـــًا مـــا تتصدر 
مائـــدة اإلفطـــار، إال أن اإلقبـــال ازداد 
عليهـــا حاليًا تزامنًا مـــع عودة الطالب 
الدراســـة  مقاعـــد  إلـــى  والطالبـــات 

وبشكل حضوري.
وأكدت إحدى العامالت بأحد المخابز 
المعروفة بمنطقة عالي خالل حديثها 
لـ”البـــالد” أن اإلقبـــال علـــى “الروتـــي” 

كبير وقد تجاوز نسبة 90 %  حاليًا.
وأشـــارت إلـــى أن التردد علـــى المخبز 
عادة ما يكون من الســـاعة الخامســـة 

عصرًا لغاية الثامنة مساًء.
وأوضحـــت أن ســـعر كيـــس “الروتـــي” 
حجميـــن  هنـــاك  وأن  فلـــس،   100 بـــــ 
للـــرول الدائري، حجم متوســـط بعدد 
10 حبـــات وآخـــر كبير بعـــدد 8 حبات 

وبقيمة 100 فلس. 
ولفتـــت إلى أن ســـعر البقصم يتراوح 

مـــا بين الــــ300 فلس إلى الـ 700 فلس 
والخبز اللبناني بـ 100 فلس. 

وأكـــد أحـــد العامليـــن بأحـــد المخابـــز 

علـــى  اإلقبـــال  أن  المالكيـــة  بمنطقـــة 
“الروتـــي” فـــي ازديـــاد وســـعر الكيس 
الواحـــد منـــه 100 فلس، بينمـــا  الخبز 

“األسمر” منه بـ300 فلس.
وذكر أن قيمة 10 حبات من “الصمون” 
األبيـــض 100 فلـــس و300 فلس لعدد  

8 حبات من “األسمر”. 
متاحـــة  الفطائـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
وأســـعارها تبدأ من 150 فلســـًا وعليها 
إقبـــال خصوصًا فطيـــرة اللبنة واللبنة 

بالزعتر.
وأكـــد أن “ذروة” الشـــراء تكـــون عنـــد 

الخامسة صباحًا والخامسة عصرًا.
إلـــى ذلك، شـــدد أحـــد العامليـــن بأحد 
المخابـــز بالعاصمـــة علـــى أن اإلقبـــال 
علـــى “الروتـــي” كبير وعـــدد األكياس 
التـــي تباع منه يوميًا مـــن الصعب أن 

تحصى.
ولفت إلى أن 100 فلس ثمن 8 حبات 
مـــن “الصمون”، وأن هنـــاك نوعين من 
البقصـــم، نوع بالزبـــدة وآخر من دونه 

وبقيمة 300 فلس.

ارتفاع ملحوظ بسعر “الشعري”.. تاجر أسماك لــ “^”:

عائشة يعقوب يوسف ريما أحمد بن شمس

علي عبدالله عيسىأمينة إبراهيم وسيمراشد بورشيد

لقاء: رؤيا عادل | إعداد: حسن عبدالنبي | تصوير: خليل إبراهيم | مونتاج وإخراج: جاسم محمد | أعدها للنشر: أمل الحامد

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط



أكــد رؤســاء المجالــس البلديــة أن أعــداد الذيــن يرغبون في خوض غمــار العملية االنتخابيــة المقبلة في ازدياد، مــا يضع تحديات 
بالنســبة إلى توفير المقار االنتخابية. وأشــاروا خالل حديثهم لـ “البالد” إلى أنه ال يتم تخصيص أراض بعينها، إنما يتم الحصول 
علــى موافقــات مــن مالكهــا والجهات المختصة لضمان ســالمة المــكان والتأكد من انســيابية الحركة المرورية وعدم التســبب في 

إزعاج القاطنين. 

شح األراضي

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة صالح طرادة لـ “البـــاد”: “نتطلع 
إلـــى عـــرس انتخابـــي ناجـــح فـــي مملكـــة 
البحرين كما تعودنا في األعوام الســـابقة، 
ومـــن الماحـــظ أن أعـــداد الذيـــن يرغبون 
االنتخابيـــة  العمليـــة  غمـــار  خـــوض  فـــي 
المقبلـــة فـــي ازدياد وهذا يصنـــع تحديات 

بالنسبة إلى توفير المقار االنتخابية”.
وأضاف طرادة “جرت العادة أن تستخدم 
بعـــض األراضي المفتوحـــة لنصب الخيام 
ويشـــارك أكثر من شـــخص للقـــاء األهالي 

والناخبين في أوقات مختلفة”.
وأكـــد أنـــه ال ُتخصـــص أراض بعينهـــا، إنما 
يتـــم الحصول علـــى الموافقـــات من ماك 
هـــذه األراضي والجهات المختصة لضمان 
سامة المكان بجانب التأكد من انسيابية 
الحركـــة المروريـــة وعدم التســـبب في أي 

إزعاج للقاطنين.
وتوقـــع طـــرادة أن يكـــون هنـــاك شـــح في 
األراضـــي في بعض المناطـــق نظرًا ألعداد 
العازمين على الترشح اآلخذة في االزدياد 
يومًا عن يوم، موضحـــا أن هذا الموضوع 
يتطلب تنســـيقا بين جهات عـــدة، متوقعا 

ذلـــك في غضـــون األيـــام المقبلـــة”، مؤكدا 
أهميـــة دور منصـــات التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعام الحديثة في هذه العملية 

االنتخابية.

الموافقات الالزمة

بـــدوره، أوضـــح رئيـــس مجلـــس المحـــرق 
البلـــدي غـــازي المرباطـــي أن اإلجـــراءات 
المســـاحات  بعـــض  الســـتخدام  المتاحـــة 
أخـــذ  إلـــى  بحاجـــة  العامـــة  أو  الخاصـــة 

موافقات معينة من الجهات المختصة.
وأضـــاف أن المطلـــوب من المترشـــح أخذ 

موافقـــة مالك العقـــار، وفي حال كان عامًا 
يشـــترط أخـــذ موافقـــة الجهـــات المعنيـــة 

ومنها بلدية المنطقة ذاتها.
اإلجـــراءات سلســـة  أن  المرباطـــي  وأكـــد 
ومتاحة لجميع المترشـــحين وال يشـــترط 
أي  لحـــدوث  تفاديـــًا  اإلذن  أخـــذ  ســـوى 
مشـــكات مســـتقبلية كاضطرار المترشح 
إلزالـــة مقـــره ونقلـــه لموقع آخـــر، وأن هذا 

يسري على األماك العامة أيضًا.
وأشار إلى أن المساحات المتاحة متفاوتة 
مـــا بيـــن دائرة وأخـــرى وأن هنـــاك مناطق 
بدوائـــر المحرق القديمـــة كالدائرة الثانية، 
والثالثة والرابعة تعاني من شـــح كبير في 
المســـاحات المتاحة الستخدامها كمقرات 
المترشـــحين  فـــإن  وبالتالـــي  انتخابيـــة 
يعانـــون مـــن ذلـــك لدرجـــة أن بعضهـــم أن 
يصل لمرحلة ال يحصل فيها على مساحة 
متاحـــة ويضطـــر إلـــى اللجوء الســـتخدام 
المجالس األهليـــة والعائلية لتكون بمثابة 

مقر انتخابي له.
ووفـــرة  متســـعا  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
األخـــرى  بالدوائـــر  الموجـــودة  باألراضـــي 
والمطلـــوب اتبـــاع اإلجراءات التي ســـلف 

بيانها للحصول عليها. 
التـــي  “الدوائـــر  بـــأن  المرباطـــي  واختتـــم 
األولـــى،  كالدائـــرة  ســـاحلي  امتـــداد  بهـــا 
والخامســـة، والسادسة بمحافظة المحرق 
إلـــى جانـــب الثامنة )الحـــد( تحظى بوفرة 

المقار”. 

أراض محدودة

إلى ذلك أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية 
الموجـــودة  األراضـــي  أن  التميمـــي  بـــدر 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة غالبًا مـــا تكون 
محدودة وأماكا خاصة لقربها من الدوائر 

السكنية التي يتم فيها الترشح.
ولفت إلى أن المترشـــحين يقومون خال 
العرس االنتخابي بالتنســـيق واالتفاق مع 

أصحاب األراضي إلقامة المقار االنتخابية 
فيهـــا بجانـــب أخذ جميـــع الموافقـــات من 

الجهات الرسمية.

اشتراطات قانونية

وفي الختام، قال رئيـــس المجلس البلدي 
“البـــاد”:  لــــ  الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالي 
بالنســـبة الســـتخدام األمـــاك والعقـــارات 
يوجـــد  فـــا  االنتخابيـــة،  للمقـــار  العامـــة 
قانـــون يمنـــع ذلـــك وتـــم التأكـــد مـــن قبل 
المتخصصيـــن القانونييـــن، ولكـــن يفضـــل 
التقيـــد باالشـــتراطات القانونيـــة الصادرة 
من قبل وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
والـــرأي  التشـــريع  وهيئـــة  واألوقـــاف 
فـــي  البـــدء  يمكـــن  القانونـــي”، مردفـــا: ال 
إنشـــاء المقار االنتخابية قبل أخذ تصريح 
من قبل وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
البلديـــات  شـــؤون  ووزارة  واألوقـــاف 

والزراعة.

مترشحون يعانون من شح المقرات االنتخابية في بعض الدوائر
أحيانا يلجأون للمجالس األهلية... رؤساء مجالس بلدية لـ “^”:

صالح طرادةغازي المرباطيأحمد الكوهجيبدر التميمي
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يعتـــزم إبراهيـــم المطـــوع الترشـــح بلدًيـــا عـــن 
الدائـــرة الخامســـة للمحافظـــة الشـــمالية، مردفا 
ـــا مطـــرًدا ممـــا  ا عمرانيًّ أن الدائـــرة تشـــهد نمـــوًّ
يســـتوجب توفيـــر المرافـــق الخدمّيـــة الكافيـــة 
لتلبيـــة احتياجات المواطنيـــن في كّل قريٍة من 
قـــرى الدائـــرة، مؤكـــًدا أن “أداء العضـــو البلـــدي 
الحالي يشكر عليه”.   يذكر أن المطوع مسؤول 

لشـــؤون الدائرة بمكتـــب النائب البرلماني الحالي ســـيد فاح 

هاشـــم وخاض غمار العمـــل الميدانّي التطوعّي 
بشـــكٍل مباشـــر ومســـتمّر عبـــر مســـيرته المهنّية 
الحافلـــة، ولعـــل مـــن أبـــرز محطاتهـــا المتابعـــة 
المســـتمّرة للملّفات المطلبّيـــة والخدمّية لألفراد 

والمؤّسسات األهلّية.
بالمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة  أن  إلـــى  يشـــار 
الشـــمالية يشـــغل مقعدهـــا العضو البلـــدي أحمد 
الكوهجـــي وتغطـــي القـــدم، الحجـــر، أبوصيبع، 
الشـــاخورة، سار، شرق الجنبية ومقابة ويترشح فيها بجانبه 

في الوقت الحالي سلمان العصفور.

مسؤول بمكتب النائب سيد فالح يترشح بلديا

إبراهيم المطوع

منال الشيخ

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081

المنامة - النيابة العامة

أكد النائب العام علي  البوعينين جاهزية 
فـــي  دورهـــا  لمباشـــرة  العامـــة  النيابـــة 
مراحـــل العمليـــة االنتخابيـــة فـــي حـــدود 
اختصاصهـــا ســـواء بمـــا يســـند ألعضائها 
والتصـــرف  بالتحقيـــق  أو  مهـــام،  مـــن 
ومباشـــرة الدعوى الجنائيـــة فيما قد ُتبلغ 
بـــه مما ُيشـــكل جرائـــم انتخابيـــة، منوهًا 
إلـــى قراريـــه بتشـــكيل لجنة مـــن أعضاء 
النيابـــة للتحقيق والتصـــرف في الجرائم 
االنتخابيـــة علـــى نحو مـــا اتبعتـــه النيابة 
فـــي االنتخابات الســـابقة، وأخرى إلنجاز 

الطلبات المتعلقة بالمترشحين.
جاء ذلـــك في ختام النيابـــة العامة أمس 
النيابيـــة  االنتخابـــات  بشـــأن  برنامجهـــا 
االتصـــال  عبـــر   2022 للعـــام  والبلديـــة 
رئيـــس  نائـــب  بحضـــور  وذلـــك  المرئـــي، 
المجلس األعلى للقضاء - رئيس محكمة 
التمييز الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  ووزيـــر 
المعـــاودة،  محمـــد  نـــواف  واألوقـــاف 
ورئيـــس هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني 
المستشـــار نـــواف عبدهللا حمـــزة، ولفيف 
من القضاة وأعضاء النيابة العامة، والذي 
شـــاركت في فعالياته الوزارات واألجهزة 
والجمعيـــات ذات الشـــأن بتنظيم العملية 

االنتخابية وممارستها.

البوعينيـــن  علـــي  العـــام  النائـــب  وألقـــى 
كلمـــة فـــي ختـــام البرنامـــج وجـــه فيهـــا 
الشـــكر إلـــى الجهـــات التـــي شـــاركت في 
فعالياتـــه، مشـــيرًا إلـــى أن النيابـــة العامة 
فاعـــل  بـــدور  المشـــاركة  ضـــرورة  رأت 
لانتخابـــات،  واالســـتعداد  اإلعـــداد  فـــي 
والمســـاهمة فـــي تعزيز قـــدرات األجهزة 
ســـامة  لضمـــان  المعنيـــة  والمؤسســـات 

العملية االنتخابية.
نظمـــت  العامـــة  النيابـــة  أن  وأردف 
األجهـــزة  َجَمـــَع  الـــذي  البرنامـــج  ذلـــك 
والمؤسســـات ذات الصلة في مجموعة 
مـــن ورش العمـــل المهمة اســـتمرت لما 

يزيـــد علـــى ثاثة أشـــهر، وذلـــك بهدف 
التوعيـــة بأهميـــة العمليـــة االنتخابيـــة 
علـــى  المملكـــة  تحـــرص  كاســـتحقاق 
إجرائه في إطار الممارسة الديمقراطية 
وشـــفافية،  نزاهـــة  وبـــكل  الســـليمة 
وللتعـــرف علـــى اإلطـــار القانونـــي الذي 
وكيفيـــة  االنتخابيـــة  العمليـــة  يحمـــي 
المشـــاركة الســـليمة فيها لما من شـــأنه 
ضمان تطبيق أحكام القانون بكل دقة، 
وبخاصـــة فيمـــا يتعلق بضبـــط الجرائم 
االنتخابيـــة التـــي يمكن تفـــادي إتيانها 
أو التـــورط فيهـــا مـــن خـــال التثقيـــف 

والتوعية واإلرشاد.

تعزيز قدرات األجهزة والمؤسسات لضمان سالمة العملية االنتخابية

البوعينين يؤكد جاهزية النيابة العامة لالنتخابات

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

صــدر عــن وزيــر العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف رئيس 
اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء 
مجلــس النــواب نــواف المعــاودة، قرار رقــم )123( لســنة 2022 
بتشــكيل لجــان اإلشــراف على ســالمة انتخــاب أعضاء مجلس 

النواب.

وحســـبما جـــاء فـــي القـــرار، فإنـــه 
تشـــكل فـــي المناطـــق االنتخابيـــة 
ســـامة  علـــى  لإلشـــراف  لجـــان 
انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس النواب 
المـــادة  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
الســـابعة من المرسوم بقانون رقم 
)14( لســـنة 2002 بشـــأن مباشـــرة 
الحقـــوق السياســـية، وذلـــك علـــى 

النحو التالي:
العاصمـــة  محافظـــة  لجنـــة  أواًل: 
ومقرهـــا مدرســـة خولـــة الثانويـــة 

للبنات:
1 - المستشار نايف يوسف محمد 

محمود رئيًسا. 
2 -  فاطمـــة خليفـــة علـــي أميًنـــا 

للسر. 
3 -  محمود علي غلوم عضًوا. 

المحـــرق  محافظـــة  لجنـــة  ثانًيـــا: 
ومقرها مدرســـة الهداية الخليفية 

الثانوية للبنين:
1 - المستشار الدكتور علي عباس 

أحمد الشويخ رئيًسا. 
2 -  حنان جاسم علي أميًنا للسر. 
3 -  سالم جمال التميمي عضًوا. 

ثالًثـــا: لجنـــة المحافظة الشـــمالية 
ومقرها مدرســـة يثرب اإلعدادية 

للبنات:
1 - المستشـــار فهـــد خالـــد محمـــد 

البوعينين رئيًسا. 

2 -  لينـــا محمـــد نافـــع صالح أميًنا 
للسر. 

3 -  علي أحمد شاهين عضًوا. 
رابًعـــا: لجنة المحافظـــة الجنوبية 
المســـتقبل  مدرســـة  ومقرهـــا 

االبتدائية للبنات:
1 - القاضـــي فاطمة فيصل حبيل 

منصور رئيًسا. 
 -2  ســـلمان خليفة أحمد صليبيخ 

أميًنا للسر. 
3 -  أحمد عبدهللا محمد األنصاري 

عضًوا. 
مـــن  الثانيـــة  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
القـــرار أنـــه إذا غـــاب أحد رؤســـاء 
اللجـــان أو أحـــد أعضائهـــا، أو قام 
مانع يمنعه من العمل، يحل محله 
أحد الرؤســـاء أو األعضاء الواردة 

أسماؤهم بالجدول أدناه، وهم:
1 - القاضـــي حســـين حميد صالح 

الصيرفي رئيًسا. 
2 - القاضـــي حمـــد أحمـــد محمـــد 

السويدي رئيًسا. 
3 - القاضي الدكتور جواهر عادل 

محمد العبدالرحمن رئيًسا. 
4 - القاضـــي حســـين ســـعيد علي 

الزامل رئيًسا. 
5 - ســـناء جمعة راشـــد حمد أميًنا 

للسر. 
6 - شـــيخة أحمد األنصـــاري أميًنا 

للسر. 
7 - فاطمـــة عبـــدهللا عيســـى أميًنا 

للسر. 
8 - عبدالعزيز علـــي القناص أميًنا 

للسر. 
9 - جاسم محمد مال هللا عضًوا. 
10 - أحمـــد ســـامي بـــدر الحمادي 

عضًوا. 
11 - فيصل حسن النعيمي عضًوا. 
الـــذوادي  محمـــد  شـــيخة   -  12

عضًوا. 
هـــذا، وتتولى اللجـــان المنصوص 
عليها في هذا القرار القيام بإعداد 
جـــداول الناخبيـــن، وتلقي طلبات 
وإعـــداد  وفحصهـــا،  الترشـــيح 
كشـــوف المرشـــحين، والنظـــر في 
الطلبـــات واالعتراضـــات المتعلقة 
بـــأي قـــرار أو إجـــراء يصـــدر عنها، 
وعموما تختص كل لجنة من هذه 
اللجـــان باإلشـــراف علـــى ســـامة 
انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس النواب 
في المنطقة والدوائـــر االنتخابية 

الداخلة في نطاق اختصاصها.

تتولى إعداد جداول الناخبين وكشوف المرشحين والنظر في الطلبات واالعتراضات

المعاودة: تشكيـــل لجـــان اإلشــــراف 
علـــــى ســالمــــة انتخـــــاب النـــــواب

وزير العدل
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17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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  For Advertising إلعالناتكـــم

ا ا    ا ا       

إلعالنا      م    

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ريبلز كيتشن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسن علي 
مكي عيسى الكوفي نيابة عن السادة شركة ريبلز كيتشن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

2-147494، طالبين تغيير اسم الشركة من:
ريبلز كيتشن ذ.م.م

RIPPLES KITCHEN W.L.L
الى:

كيتوبي كيتشن ذ.م.م
KITOPI KITCHEN W.L.L

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022-125861 ( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد سلمان هالل السندي 
االسم التجاري الحالي : محمد السندي لبيع االسماك 

االســـــم التجـــاري الجديد : محمد سندي بوتيك
قيد رقم : 59565-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري الخليج لصناعة االحذية  وتحويل القيد إلى
 شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
صادق  حميره  للسيدة   والمملوكة  االحذية  لصناعة  الخليج  المسماة  الفردية  المؤسسة 
غالم بانا  والمسجلة بموجب القيد رقم   96294 - 1   بطلب بيع المحل التجاري  الخليج 
لصناعة االحذية  المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 
كافة أصول  االحذية   عن  الخليج لصناعة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  ، وذلك   1000

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
صيرة جعف ر بنسبة 98 %

اويس حمزه ظفر هللا خان عنايت خان سردار خان بنسبة 2 %

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

CR2022-106878  إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : شميم اختر محمد محمد

االسم التجاري الحالي : صالون تايتنك النسائي
االسم التجاري الجديد : أس اي لتخليص المعامالت

قيد رقم : 76562 – 6

تاريخ :1-9-2022
) CR2022- 128789( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / ناصر احمد بدوي السالمه بتحويل المحل التجاري 
من  كل  فعلى  الجمعه  عبدهللا  رميالن  عيد  السيدة  السيد/  إلى  التالي: 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد :  1-140984 

االسم التجاري : ورشة ميترو الخليج لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بتصفية 
الكويت تيك ذ.م.م

وتحويل أصول وموجودات القيد إلى فرع من شركة نيو انتركوم تيلكوم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة الكويت تيك ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 152201، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين 
السادة رمله عيسى حسن حسين مصفيا للشركة. وتحويل ما فيها من أصول وموجودات 
لتصبح فرعا من شركة نيو انتركوم تيلكوم ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 126455 

عنوان المصفي:
رمله عيسى حسن حسين 

kuwaitphone@gmail.com - 33107107

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة مطعم االرض التركيه  والمملوكة للسيد/السيدة انعم ناصر محمود محمد 
شريف حسن دين  والمسجلة بموجب القيد رقم 93707 - 3 ، بطلب بيع المحل التجاري 
المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره   الفردية   المؤسسة 
كافة  الفردية عن  المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  بحريني   وذلك  دينار   1,000

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
DANICA KAIE GUINTU VILLANUEVA   بنسبة   55 %  

جاد عبدالحسن ربيع ابراهيم علي الحلواكي  بنسبة   1 %  
HASAN KURAL    بنسبة   44 %

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة كوبينوي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-146406

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة كوبينوي ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 146406-1 ، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة  انس العلوي مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي : انس العلوي
aaladawi@sovereigngroup.com - 33203131

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية
)أذواق ذ.م.م(

سجل تجاري رقم )147880 - 1 (

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب   ،)1  -  147880( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  )أذواق  شركة 
تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )سعدي سعيد يحيى عقبي( 

مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
)سعدي سعيد يحيى عقبي(
) 33884711 ) 973 ((+

)AEN.SAQR@YAHOO.COM(

تاريخ :11/9/2022
CR2022 130602- إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / يوسف عبدالرزاق احمد عبدالرسول بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدفاضل جمال نورالدين هاشمي

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:  يلو دوت كافيه
رقم القيد:  119050-3

Vacancies Available

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

UNITED WAY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34484407 or SHAZIAASGARALI.BH@GMAIL.COM 

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17501000 or ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com 

HARDEEZ RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

MONALISA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)
 suitably qualified applicants can contact
 33576888 or J2000@BATELCO.COM.BH 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

HEMPEL PAINTS (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17728668 or JAMF@HEMPEL.COM 

ALHASSAN CENTRAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 17602080 or info@alhasaan.com 

ALHASSAN CENTRAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17602080 or info@alhasaan.com 

The Food Supply Co. Ltd. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17672837 or SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

ABUMOHAMMED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33574737 or almajaheem@gmail.com 

JASSIM SAEED MAHDI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456799 or jassimpalace@yahoo.com 

ALSHABAB AUTO ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464656 or MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RUFAIDA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39859343 or UUMAAREF79@GMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES SUPPORT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 38000669 or ashraf.nour@yokogawa.com 

KHULOOD SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17341735 or INFO@SHOWAITER.BH 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or alanood@alshammarygroup.com 

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17874492 or acityglass@yahoo.com 

CAPITAL AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33705526 or RIDHA.ABBAS@HOTMAIL.COM 

FRONT HOMES PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 17250502 or MAJEDFOX@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU 

SALBAR GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33353883 or SALBARGROCERYISATOWN@GMAIL.COM 

RAGAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39797667 or TAISSER77@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39444962 or KARIMA@CINECO.NET 

RUBY CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39458176 or HNIN.ALRO7@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39322900 or khalid@awalgulf.com.bh 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33100972 or WAZEER909@HOTMAIL.COM 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39444962 or KARIMA@CINECO.NET 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36574800 or ramraj007@hotmail.com 

S.ADNAN MAHDI ABDULLA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 17631615 or SADNAN72@GMAIL.COM 

ALKHULOOD SWEETS W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39003388 or admin@alkhuloodsweets.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

AHMED ALI AL-JALAHMA ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33466640 or AEALJALAHMA@HOTMAIL.COM 

DIALA TOWER CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39666179 or ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

Elegant Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 PREPARER(COFFEE)
 suitably qualified applicants can contact

 39052222 or ELEGANTCAFE17@GMAIL.COM 

CLASSY RAYAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35060123 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

KPMG ADVISORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

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

 HEAD(OFFSHORE BRANCHES UNIT)
 suitably qualified applicants can contact

 36703737 or MMADAN@ENERMECH.COM 

AL MUQSAS AL MUMAYAZ SALON 2022 FOR MEN S HAIRDRESSING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 37705062 or MUSAAD.ALROWAIDH123@ICLOUD.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17566444 or alaalico@batelco.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

BAB KAIBER  FOR Food and beverage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33198988 or ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

ALKHALIL FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33205165 or IBRAHIM.ELSAYED2@MSA.EDU.EG 

NAWAL ALBASRI PHOTOGRAPHY AND PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 36686788 or INFO@NAWALPHOTOGRAPHY.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17668584 or mmcrobin@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17566444 or alaalico@batelco.com.bh 

C6 Cafe 
has a vacancy for the occupation of
 WAITER (LOCAL COFFEE-SHOP)

 suitably qualified applicants can contact
 39660303 or YAQADER@GMAIL.COM 

GHM INTERNATIONAL PHARMACY - ZINJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 36272773 or A.MOHAMED@GHMEDICALBH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM   
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INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@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 

ABDULSHAHEED ISA MOHAMMED HUSSAIN )ABUALESH( 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17700744 or habibsaeed@hotmail.com 

AL NAWAIM PALACE BOUTQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39666041 or ALNAWAIMPALACE@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Smartline technologies and communication 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39878518 or MOBEENS@HOTMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17332808 or BOADOL81@GMAIL.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Tahama gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33434095 or albanna.640@gmail.com 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

ABU AMER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33068535 or AMIBOY2013@GMAIL.COM 

RAZIA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 39724681 or RTCO.BH@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

SUPER LOGIC ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33725553 or ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

BLESSY PERFECT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 35096931 or BOSEBH@GMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

Fundemental Infomation Technology company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39887610 or MAHER.HAMMAD@FITGPS.NET 

I Caravan Electronic Commerce W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 38207305 or 332377252@qq.com 

CAL FIT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17008228 or HTARISH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39699960 or ALIMULLA8822@GMAIL.COM 

VARMA CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17239393 or info.vccwll@gmail.com 

WADI DELMON CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17044692 or HUSSAIN_597@ICLOUD.COM 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36370555 or DSHAKMBA@GMAIL.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33743756 or ataur1370@gmail.co 

ARTIFIX WOOD WORKS CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36857561 or ARTIFIXCO@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

PHARMASAFE 2 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 17231328 or SARI.ALZOUBI074@GMAIL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17000093 or Accounts@malgoom.com 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

GRACEFUL INTERIOR DECOR Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DECORATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33232135 or JAHANGIR_AKB1@HOTMAIL.COM 

Dikishane Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39998879 or MARYAM_GHAREEB@LIVE.COM 

PROSPECTS LIGHT FOR OFFICE SUPPORT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 35903166 or FOUZIABEYD12@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 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (CORPORATE RELATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

BHALWAL PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37548436 or MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17340518 or SALEH255525@HOTMAIL.COM 

NADER HASAN MOHAMED HASAN KHARFOOSH ( SAHAR ALSARAQ / 8010 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39865657 or NADERKHARFOOSH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DAR NOURA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 33332028 or NYFALNOON@GMAIL.COM 

DAR NOURA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact
 33332028 or NYFALNOON@GMAIL.COM 

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

ALHADI TOWER CONSTRUCTION & INSULATING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33303001 or HABIB.3@ICLOUD.COM 

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17731717 or hr@bakgroup.net 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39616667 or FADHELZAYER@GMAIL.COM 

Marmara services cars W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)
 suitably qualified applicants can contact

 17322080 or mohdcheri@yahoo.com 

Halik Contracting Co - Bahraini Partnership co. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39903370 or RABIH@VEER-INTERIORS.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33725553 or E.LEO.BH@GMAIL.COM 

Pure Life Medical Equipment W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33334274 or 7asan.isa@GMAIL.COM 

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 36996636 or EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM 

BEAUTY BY J SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17401110 or BEAUTY.BY.J@OUTLOOK.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17700269 or azdi.Mansoor@gmail.com 

FRENCHIES NAIL BAR 
has a vacancy for the occupation of

 WOMEN’S HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 36445952 or AHMED144M3@GMAIL.COM 

LEVEL UP SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38010800 or M.LEVELUPBH@GMAIL.COM 

SPARTAN FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or LMRA@KECC.ME 

HASSADI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17232600 or AL7AWAJ@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39077599 or MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

ABU MAZEN RESTAURANTAND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 36006634 or ABOASEE38@ICLOUD.COM 

ADON INTERIOR DECORATION  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37775847 or SHEKARPLRJ204@GMAIL.COM 

BKR EVENTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY ASSURANCE ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact
 35615033 or INFOBKR@BKRGROUP.CO 

NAD FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR (STOCK CONTROL)

 suitably qualified applicants can contact
 17593465 or AALI@MINISO-BH.COM 

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

 CHIEF ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39584838 or YOUSIF@BINSANADHOLDING.COM 

VERANDA ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140011 or varandadecor.bh1@gmail.com 

YAS FOOD INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38382999 or yasfoodinternational@GMAIL.COM 

MOKHTAR AL-QASHTARI REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36700555 or ANDALUS75@HOTMAIL.COM 

YASALAM RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

LEMAZANI GATE RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33555667 or DEERLEMAZANI92@GMAIL.COM 

PENNY SOFTWARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 34198863 or HEMADRI@PENNY.CO 

PENNY SOFTWARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact
 34198863 or HEMADRI@PENNY.CO 

PRIME CUTS BUTCHERY & GRILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GROUND RECEPTIONIST / STEWARD
 suitably qualified applicants can contact

 39656456 or NK@IDDESIGN-BAHRAIN.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 DRIVER
 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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

COPPER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36699564 or CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.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 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or rmk@RMKGROUP.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

QASR SEDAR TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35669585 or hadinedami@gmail.com 

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

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 38870973 or yoglawyer@gmail.com 

SHAHID SULTAN ENTERPRISES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33235989 or SHAHIDSULTANENTERPRISES@GMAIL.COM 

MAMU BHANJA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34487742 or HOSSAINU970@GMAIL.COM 

THIMAR AL KHAIR FOR FOODSTUFFS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17003666 or GREENBHB@GMAIL.COM 

NOMI CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38758947 or SAJAWALGUJJARBH22@GMAIL.COM 

AGRI MODERN TECH CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34126282 or YAZEN@RAMAYAHOLDING.COM 

DURRAT AL BUHAIR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38340191 or DURRATALBUHAIR22@GMAIL.COM 

CHARMS INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38449521 or GAYATHRIRPANICKER@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 

IMRAAT FACILITIES SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

QURESHI AL HUSNAIN ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35468570 or HUSNAINQURESHI072@GMAIL.COM 

MOHAMMED N.AHMED ALKHAIRANI (LUAWAYYER - 8486) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17340518 or SALEH255525@HOTMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 REINFORCED IRON WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 
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على  أســبــوعــًا  عــشــر  بــعــد خمسة 
السينما،  في صاالت  عرضه  بــدء 
“تـــوب غـــن: مــافــريــك”  عـــاد فيلم 
الذي يشكل تتمة للفيلم األساسي 
إلى  كــروز،  تــوم  بطولته  ويتولى 
أميركا  التذاكر في  صــدارة شباك 
نهاية  على  مؤشر  في  الشمالية، 
موسم صيفي غير المع لهوليوود، 
ــادت االثــنــيــن شــركــة  ــ عــلــى مـــا أفـ

“إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.
إنتاجه  تولت  الذي  الفيلم  وحقق 
بيكتشرز”  ــاونـــت  ــارامـ “بـ شــركــتــا 
ــرادات  ــ و”ســكــايــدانــس مــيــديــا” إي
فــي  دوالر  مـــلـــيـــون   7,9 ــغــت  ــل ب
ــات الــمــتــحــدة وكـــنـــدا بين  ــواليـ الـ
هــذا  وُيــعــتــبــر  واإلثــنــيــن.  الجمعة 
أّن عطلة  المبلغ صغيرًا نسبيًا مع 
نهاية األسبوع كانت ممتدة على 
العمال  عيد  لمصادفة  أيــام  ثالثة 
ــًا مــع عــدد  يـــوم اإلثــنــيــن. وتــزامــن
الجديدة،  اإلصــــدارات  مــن  قليل 
فّضل األميركيون مشاهدة أعمال 
من  أساسًا، مستفيدين  مطروحة 
أسعار منخفضة بيعت بها التذاكر 
)نحو 3 دوالرات للتذكرة الواحدة( 
السينما  يــوم  لمناسبة  السبت 
ــاإلضــافــة إلــى  الـــوطـــنـــي. فــب
“تـــوب غــن: مــافــريــك” الــذي 
يبلغ إجمالي إيراداته حتى 
دوالر  مــلــيــون   701 الــيــوم 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
)740 مليون دوالر خارجها(، 
برز في المرتبة الثانية فيلم 
الــحــركــة “بــولــيــت تــرايــن” مع 

إيرادات بـ7,3 مليون دوالر.

وحّل 
واي  نو  “سبايدر-مان:  فيلم  ثالثًا 
هوم” الذي بدأ عرضه في ديسمبر 
أّن شــركــة “ســونــي”  الــمــاضــي، إال 
أطـــول من  ــادت طـــرح نسخة  أعــ
األصلية بـ11 دقيقة. وحقق العمل 

إيرادات بـ6,6 ماليين دوالر.
فيلم  الرابعة  المرتبة  فــي  وجــاء 
سوبر-بيتس”  أوف  ليغ  سي  “دي 
ماليين   6,4 بلغت  ــرادات  ــ إيـ مــع 
فيلم  خــامــســًا  حـــّل  بينما  دوالر، 
محققًا  إنفيتايشن”  “ذي  الــرعــب 
يأتي  وفيما  دوالر.  ماليين  ستة 
باقي المراكز في تصنيف األفالم 
العشرة األولى على شباك التذاكر 

في أميركا الشمالية:
دوالر(  ماليين   4,7( “بيست”   –  6
7 – “مينيينز: ذي رايز أوف غرو” 
“جــوز”   –  8 دوالر(  ماليين   4,2(
)ُمعاد طرحه – 3,1 مليون دوالر( 
ــور: لــوف أنــد ثــانــدر” )3,1  9 – “ثـ
بول  “دراغــن   –  10 مليون دوالر( 
مليون   2,8( هيرو”  سوبر  سوبر: 

دوالر(.

تستعد ياسمين رئيس 
وكريم فهمي لطرح 

فيلمهما الجديد 
بجميع دور العرض 
السينمائية، والذي 

يحمل اسم “أنا 
لحبيبي” خالل 

إجازة منتصف العام 
الدراسي.

ويدور الفيلم في 
إطار رومانسي حول 

وقوع بطلة الفيلم 
ياسمين رئيس في 
حب اثنين، تحتار 
من سيكون بينهما 
زوجها الذي تكمل 

حياتها معه.

tariq_albahhar

محمـود الحايكـي فـي الـمهرجــان الـدولـي “جنبـًا إلـى جنـب”
بدعــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم والعلــوم والثقافــة والرياضة فــي جمهورية أرمينيا، وتحت رعاية رئيســة وزرائهــا آنا هاكوبيان، عقــدت المنظمة غير 
الحكومية “جنبًا إلى جنب” مهرجان الفن الموســيقي الدولي الشــامل في الفترة من 6 إلى 10 ســبتمبر الجاري برعاية ArLeAM بعد أن أقيمت الدورات 
الســابقة فــي عامــي 2019 و2021، وهــذا العام وســعت جغرافيتها لتصبح دوليــة، واجتمع فيه المتخصصون في التعليم والمجاالت الشــاملة، واألطفال 

والشباب ذوي االحتياجات التنموية الخاصة، والفنانون حول فكرة واحدة، ومن مملكة البحرين شارك محمود الحايكي.

نايـــرا  المهرجـــان  منظمـــة  وقالـــت 
المهرجـــان  مـــن  “الهـــدف  سركســـيان: 
لألطفـــال  األبـــواب  جميـــع  فتـــح  هـــو 
الخصائـــص  ذوي  مـــن  والمراهقيـــن 
التنمويـــة المختلفـــة؛ لتوفيـــر ظـــروف 
وخلـــق  للتعلـــم،  للجميـــع  متســـاوية 
واكتشـــاف القدرات، وتحقيق األحالم 
علـــى منصـــة مشـــتركة فـــي جنبـــًا إلى 
جنـــب”، وشـــددت سركســـيان أنـــه في 
إطار المهرجان ســـيتم إشـــراك وتبادل 

الخبرات من المتخصصين.
فـــي  اقيـــم  المهرجـــان  افتتـــاح  حفـــل 
مســـرح الدولـــة للعرائـــس الـــذي يحمل 
اسم هوفانيس تومانيان، وبعدها عقد 
المتخصصون من المشـــاهير الدوليين 
في العالج بالموســـيقى والعالج بالفن 
ودروًســـا  نـــدوات  الشـــامل  والتعليـــم 
المتخصصيـــن  بمشـــاركة  رئيســـة، 
مـــن مراكـــز إعـــادة التأهيـــل؛ لتمكيـــن 
المـــدارس ومؤسســـات التعليـــم العـــام 
المشـــاركة، وممثلي المنظمـــات العامة 
وعلمـــاء النفـــس والمتخصصيـــن فـــي 
العـــالج بالموســـيقى والفن ومدرســـي 
الموســـيقى ومعالجي النطـــق وأولياء 
State Pup-  األمور، وذلك في مســـرح
Hov- الذي يحمل اســـم pet Theatree

.hannes Tumanyan

“تـــم  سارجســـيان:  نايـــرا  وأضافـــت 
روســـيا  مـــن  متخصصيـــن  دعـــوة 
تبـــادل  أجـــل  مـــن  واألردن؛  وألمانيـــا 
يتســـنى  وحتـــى  المهنيـــة،  الخبـــرات 
للمتخصصيـــن وأوليـــاء األمـــور لدينـــا 
فرصـــة التعرف على األعمـــال البحثية 
البلـــدان  فـــي  المتخصصيـــن  لكبـــار 
األخـــرى ومراقبـــة خبراتهـــم، ووفـــرت 
الندوات والفصول الدراســـية الرئيسة 

فرصة الختصاصيينـــا وأولياء األمور؛ 
الكتســـاب معرفـــة جديـــدة ومشـــاركة 
خبراتهـــم الخاصـــة”. وأقيمـــت  حفلـــة 
مشـــاهير  بمشـــاركة  موســـيقية 
مركـــز  فـــي  والمغنيـــن  الموســـيقيين 
Vahagn Hayra-  جافيشـــان للفنـــون،
 Aream mp3و Gore Sujyanو petyan
و  ”Hope fore coffee“و  ”Nemrea“و
Vigen Hov-و  Zareuhi Babayan

.Malenaو Lidushikو sepyan
الفنـــان  قـــال  المشـــاركة،  هـــذه  عـــن 
الحايكـــي: هـــذه المشـــاركة تمثـــل لـــي 
بمثابـــة الحلـــم، الســـيما وأن المهرجان 
أقيـــم في عاصمة أرمينيـــا، واألهم هو 
أننـــي الفنان الوحيد الـــذي مثل مملكة 
البحرين، وقدمـــت في المهرجان عمالً 
باللغـــة   Don’t despaire بعنـــوان  فنيـــًا 

اإلنجليزية. 

أعـــلـــن مـــهـــرجـــان “الـــعـــيـــن الــســيــنــمــائــي 
الدولي” عن فتح باب تسجيل األفالم 
والتي  الخامسة  دورتــه  في  المشاركة 
فبراير   6 العين  مدينة  فــي  ستنطلق 
وحتى 11 فبراير 2023، حيث وجهت 
للسينمائيين  دعوتها  المهرجان  إدارة 
والمقيمين  والخليجيين  اإلماراتيين 
أفالمهم،  لتقديم  ــارات  اإلمــ دولـــة  فــي 
الكتشاف  كمنصة  نهجه  فــي  ليستمر 
وتــقــديــم أفــضــل إنــتــاجــات ومــواهــب 
السينما في المنطقة، وسيبدأ المهرجان 
على  المنافسة  األفـــالم  طلبات  تلقي 

بـــدًءا مــن أول سبتمبر  جــوائــزه، 
 ،2022 نوفمبر   10 وحتى 

ضمن مسابقاته الرسمية: 
“الـــــصـــــقـــــر الـــخـــلـــيـــجـــي 

ــل والــقــصــيــر”  ــويـ ــطـ الـ
اإلماراتي  و”الصقر 

الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــر” 
الطلبة  ــالم  و”أفــ

ــمــقــيــمــيــن”،  وال
ــــب  ــان إلـــــــــى جــ
اســــــتــــــحــــــداث 
ذات  مــســابــقــة 
طـــــابـــــع دولــــــي 

بعنوان  للمهرجان  الجديدة  الدورة  في 
والتي  الطويل”،  الدولي  للفيلم  “الصقر 
تمكن صناع السينما من كل دول العالم 
مسابقة  ضمن  بأفالمهم  المشاركة  في 

المهرجان. 
ــحــصــول على  ويــمــكــن لــلــمــشــاركــيــن ال
نموذج التقديم، واالطالع على كافة 
واللوائح  والقواعد  التفاصيل 
الطلبات  بــتــقــديــم  الــخــاصــة 
خالل  من  الخامسة  للدورة 
www. اإللكتروني:  الموقع 

alainfilmfest.com
وحـــــــــــــول االســــــتــــــعــــــداد 
لـــتـــجـــهـــيـــزات الــــــــدورة 
الخامسة من المهرجان، 
قـــــال عـــامـــر ســالــمــيــن 
المري، مؤسس ومدير 
المهرجان: يستمر  عام 
ــيـــن الــســيــنــمــائــي”  ــعـ “الـ

مميز ومختلف  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي 
مــن مـــبـــادرات ومــســابــقــات فــي خدمة 
المحلي  الفيلم  ودعـــم  الــســابــع”،  “الــفــن 
والخليجي وحاليًا العالمي، خصوصًا مع 
الجديدة  الدولية  المسابقة  استحداث 
ــي الـــطـــويـــل”،  ــ ــدول ــ “الـــصـــقـــر لــلــفــيــلــم ال
الــدورة  وزوار  حضور  سيستمع  حيث 
الخامسة من المهرجان بمشاهدة أفالم 
العالم  أنحاء  جميع  من  مميزة  طويلة 
متنوعة،  وحــكــايــات  مختلفة  بــأفــكــار 
المهرجان  جــوائــز  على  تنافس  والــتــي 
وهذا  األخــرى،  الرسمية  مسابقاته  في 
للمهرجان،  المستمر  التطور  على  دليل 
وسعينا في أن يكون “العين السينمائي” 

إلى  هــذا  دولــي،  بطابع  محليًا  مهرجانًا 
جانب هدفه الرئيس في دعم إبداعات 
الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية عبر 

شاشات المهرجان.
استحداث  أن  فيه  الشــك  مما  وتــابــع: 
تبادل  المسابقة سيسهم في  مثل هذه 
والتعرف  الخبرات،  واكتساب  المعرفة 
تنفيذ  عملية  فــي  اآلخــر  ثقافات  على 
لتكون  السينمائية،  األفـــالم  وصــنــاعــة 
سينمائية  تــرفــيــهــيــة  تــجــربــة  بــمــثــابــة 
دورتــه  فــي  المهرجان  لجمهور  ممتعة 
ــجــديــدة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى منصة  ال
الواعدة  للمواهب  وتثقيفية  تعليمية 

والشغوفين بعالم السينما.

“العين السينمائي” يفتح باب تسجيل األفالم ويستحدث مسابقة دولية

 ”Don’t despair“ شارك بعمل فني بعنوان

بورصة األفالم السينمائية حول العالم

أعلنت “نتفليكس” بدء عرض المسلسل الكويتي الكوميدي الجديد  «
“القفص”، ويضم المسلسل المشوق نخبة من أبرز نجوم الساحة 
الفنية الخليجية، منهم: خالد أمين وحسين المهدي وروان مهدي 

وشبنم خان ولمياء طارق.

 تدور أحداث “القفص” حول استشاري في العالقات الزوجية )يؤدي دوره  «
الممثل خالد أمين( يعمل على مساعدة زوجين )يؤدي دورهما حسين 
المهدي وروان مهدي( في تفهم وجهات نظر بعضهما إلنقاذ زواجهما، 
في الوقت الذي يمر االستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته 

الشخصية.

 وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية عن عالقة الزوجين والتغيرات التي  «
م المسلسل أيضا،  مرَّت بها خالل السنوات العشر من زواجهما. ويقِدّ

على مدى ثماني حلقات، منظورًا جديًدا لمعالجة التحديات الزوجية التي 
تتناولها الدراما العربية في إطار مرح ومقرَّب من المشاهدين. سُيعرض 
مسلسل “القفص” في 23 سبتمبر حصرًيا على “نتفليكس”، وهو إنتاج 

عبدالله بوشهري، وإخراج جاسم المهنا.

عرض المسلسل الكويتي الكوميدي 
“القفص” في نتفليكس

تنطلــق دورتــه الخامســة 6 فبراير 2023 وفرصــة للبحرينيين في المشــاركة

عامر سالمين المري

 وافقــت نتفليكس، عمــالق البث األميركي، على عــرض أحدث فيلم للمخــرج أليخاندرو 
غونزاليس إيناريتو، الحائز على جائزة األوســكار، في دور ســينما أميركية ومكسيكية قبل 
بثــه على اإلنترنت، فــي خرق لنمــوذج أعمالها المعتــاد. وفيلم )باردو، فولــس كرونيكل 
أوف هاندفــول أوف تروثــز( “باردو - الســجل الــكاذب لحفنة 
مــن الحقائق”، الذي ُعــرض ألول مرة في مهرجــان البندقية 
الســينمائي يوم أمس الخميــس، عبارة عــن ملحمة مدتها 
ثالث ســاعات تستعرض ذكريات ومخاوف صحافي مكسيكي 

يتأمل رحلته في الحياة.
وقال إيناريتــو للصحافيين “أنا ممتن جــدا لنتفليكس؛ ألنها 
لم تعطني دعما وحرية كاملين فحســب، وإنما ســمحت لي 
بعرض هذا الفيلم لمدة ســبعة أســابيع فــي العديد من دور 

السينما بالمكسيك والواليات المتحدة”.

“نتفليكس”: “باردو” في السينما قبل اإلنترنت
عاد مؤخًرا إلى شركة البحرين للسينما ”سينيكو“ فيلم “سبايدرمان: نو واي هوم” 

)ســبايدرمان: ال عودة إلى الديار( الذي كان عرضه األول في ديسمبر 2021 
مــن العودة إلى المركز األول في شــباك التذاكر في أميركا 
الشــمالية، مع عطلة عيــد العمال هناك. وأعادت شــركة 
ســوني إصدار الفيلم مع إضافة 11 دقيقة من المشــاهد 
الجديــدة التي جذبــت بعض محبي القصــص المصورة، 

ليحقــق الفيلم ســتة ماليين دوالر لدى عرضه فــي 3935 دار عرض 
خالل عطلة نهاية األســبوع. ومن المتوقع أن ينهي الفيلم عطلة نهاية 

األســبوع الطويلة اإلثنين بجمع إيرادات تبلــغ 7.6 مليون دوالر. ومع إعادة 
إصداره، حقق “سبايدرمان: نو واي هوم” 812.3 مليون دوالر في أميركا 

الشــمالية، مما عزز مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شــباك 
التذاكر المحلي.

عودة سبايدرمان إلى ”سينيكو“
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مواقع التواصل والحشد للمجهول
خلقـــت مواقـــع التواصـــل فضـــاء جديـــًدا يســـتقطب المتشـــابهين فـــي 
مختلف المشـــارب، فأصحاب كل توجه ومشرب يحشدون جماهيرهم، 
ويكافئونهم بصناعة ونشر األخبار التي تستهويهم وتسعدهم، ما يخلق 
عالًما جديًدا ال يعترف بأي نوع من أنواع الرقابة أو الســـيطرة، ويشـــكل 
َدًة للدوِل أو القيم أو الدين  بؤرة لتكاثر المنتمين لتيارات قد تكون مهدِّ

أو العادات والتقاليد التي تعارف الناس عليها.
والغريـــب أنه - وفي ســـبيل نشـــر المزيد من اإلعالنـــات لجماهير مواقع 
التواصـــل، وزيـــادة المدة الزمنية التي يبقى فيها مســـتخدموها - قامت 
هذه المواقع بتوظيف التكنولوجيا والخوارزميات المعقدة جدا، بغرض 
عرض المواد التي تســـعد المســـتخدم، لتوافقها مـــع توجهاته، ما يجعله 
مســـتمًرا في مطالعة المـــواد التي تقترحها عليه تلـــك المواقع بإظهارها 
َق عروض إعالنات أكثر عليه، وكنتيجة لذلك؛  في شاشته، ما يعني تدفُّ
تحّول العالم إلى مكان أكثر قسوة، خذ على ذلك مثاال ما كشفته بعض 
البحـــوث ِمـــن أنَّ ازدياد العنف ضـــد فئات األقلية فـــي الكثير من الدول 
كان بفعـــل تغذيـــة التحريض ضدهم فـــي مواقع التواصـــل االجتماعي، 
وأن هـــذه المواقـــع بدالً مـــن قيامها بإزالـــة هذه المـــواد المحرِّضة، كانت 
تقتـــرح عليهم مواد أخـــرى تزيد من االحتقـــان والكراهية والعنف تجاه 
تلـــك الشـــريحة! فقد كان همها األول نشـــر المزيد مـــن اإلعالنات لزيادة 

أرباح هذه الشركات.
وال يتوقف الموضوع عند بث العنف والكراهية، إنما ينسحب أيضا على 
نشـــر المواد السياســـية التي تعبث في اختيارات الناس وتوجههم نحو 
التصويت واالنتخاب، وتخلق حالة من الضياع والتشـــتت، أو حالة من 
التبرير ألعمال ســـيئة أو التشـــويه لقرارات مهمـــة مصيرية، والتحريض 
عليها، فالبيئة الحميمة في مواقع التواصل، تسهل تمرير كل شيء إلى 
كل أحـــد، بـــدون الحاجة لمراجعة تلـــك األفكار، خصوصـــًا في األحداث 

العاجلة أو المفاجئة.
إن للحشـــد والتضليل عواقب وخيمة، وآثارا هدامة، وقد سهلت مواقع 
التواصـــل كل ذلك بغرض جني المـــال ومضاعفة األرباح، والضحية هي 
البشـــرية، لذلـــك من الضروري تعزيز الحس النقدي لدى الناس، وكشـــف 
هـــذا الخطـــر لهم، ففـــي عالم افتراضـــي ال يعترف بالحـــدود، يمكن لهذه 

الحشود أن تهدم الحاضر و المستقبل.

علي جالل

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

للتواصل: 17111483

مجلس النواب يستمد قوته من حسن االختيار
أصدر ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، أمرا ملكيا بشـــأن 
تحديـــد ميعـــاد االنتخـــاب والترشـــيح لعضويـــة مجلـــس النواب، 
وذلك يوم الســـبت 12 نوفمبر المقبل، ومرة أخرى نتســـاءل.. هل 
ســـينظر الناخب إلى المرشـــح نظرة عقلية وبشكل أكثر عمقا من 
النســـق القديم القائم على “الشـــكل والعبادة في المســـاجد واللغة 
المستخدمة في المجالس”، فاألمر الذي أستطيع أن أؤكده هو أن 
مواقـــف كثيرة راســـخة في أذهاننا عن قيام عـــدد من المواطنين 
باختيار المرشـــحين كما يفرض المدرس على التلميذ تمرينات أو 
واجبـــات، وهو منطق غريب وغيـــر مقبول للمعنى الحقيقي الذي 

ينبثق فيه الواجب.
فـــي هـــذا الوقت.. ما هـــو مطلوب أن يكون هنـــاك صوت واحد ال 
تعلـــو عليه أصـــوات أخرى، وهو صـــوت العقل واختيـــار أصحاب 
الكفـــاءة والخبـــرة واالبتعـــاد عـــن أصحـــاب الشـــعوذات الكالمية 
العقيمة والمراوغين واالنتهازيين الذين يسعون خلف مصالحهم 

الشـــخصية، وهـــم معروفـــون فـــي هـــذه المرحلـــة المبكـــرة ومـــن 
الســـهل اكتشـــافهم نصا وتمثيال ومـــن يصمم الديكـــور لهم أيضا. 
لســـت متعصبا لمنهـــج أو نظرية، لكن من ال يعـــرف بوابات العالم 
الســـبع ولم يقرأ كتابا واحـــدا وعديم الخبـــرات والتجارب.. كيف 
له أن يكون نائبا وممثال عن الشعب! هذا هو السؤال الذي ينبض 

بالحركة ويكسب ما نطرحه ثوبا زاهيا.
هناك من سيترشح بدافع سحر المال الذي يطغى على كل شيء، 
وعلـــى الناخـــب أن يرتقـــي إلى مرتبة الـــذكاء والفطنـــة واالبتعاد 
عـــن مصيدة هـــؤالء الذين ســـيغطون العيوب والمســـاوئ بثرثرة 
فارغـــة عـــن المســـتقبل، وســـيعنى هـــؤالء كذلـــك بإقامـــة الوالئم 
واالستعراضات “كما فعل أحدهم قبل سنوات ومع األسف نجح”، 
لكنـــه لـــم يقدم أي شـــيء يذكـــر للمواطن، بـــل حتى أنـــه لم يفتح 
مجلسه طوال أربع سنوات، ولم يستقبل أي أحد من أهل الدائرة.

تذكـــر عزيـــزي الناخـــب.. ان مجلـــس النـــواب يســـتمد قوتـــه مـــن 
اختيارك، فأنت وحدك من يملك القرار الحاسم للنجاح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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اآلفاق قاتمة
لـــم نكـــن بحاجة لتقرير من هنـــا أو هناك لكي نحكـــم أو نتأكد من قتامة 
وضع البشرية الراهن، فاألمر ال يحتاج لدليل أو برهان أوضح من الواقع 
المعـــاش، وهـــو ما ال يقلل مـــن أهمية وخطورة ما رصده مؤشـــر التنمية 
الصـــادر عـــن برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي فـــي 8 ســـبتمبر الجاري، 
والذي أكد عدة حقائق تستوجب االنتباه العالمي ومن أهمها أن ظروف 
المعيشـــة فـــي 90 % مـــن الدول حـــول العالم أصبحت أســـوأ خالل عام 
2021، وأن المؤشر، الذي يقيس الصحة والتعليم ومعايير المعيشة في 
كل دولة، تراجع على مستوى العالم لعامين على التوالي ألول مرة منذ 

بدء إصدار نتائجه قبل 32 عاما.
هـــذا األمـــر دفع أكيم شـــتاينر مديـــر برنامج األمـــم المتحدة إلـــى القول 
“إن هـــذا يعني أننا نموت مبكرا، وإننـــا أقل تعليما، وإن دخلنا ينخفض”، 
وشـــدد على أنه “عبر هذه المعايير الثالثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب 

بدء شعور الناس باليأس واإلحباط والقلق بشأن المستقبل”.
أمـــا عـــن األســـباب التـــي دفعـــت لهـــذا الوضـــع الكارثـــي فتأتـــي جائحة 
كوفيـــد 19 فـــي صدارتهـــا وكعامل رئيســـي، إضافـــة إلى عوامـــل أخرى 
عمقـــت خطورة الوضـــع كالكوارث المناخية وتداعيات األزمة الروســـية 
األوكرانيـــة التـــي لـــم تمهل العالـــم فرصة اللتقـــاط األنفاس مـــن جائحة 
صحيـــة عالميـــة وأدخلـــت كثيـــرا من دول العالـــم في جائحـــة غذائية ال 
تقـــل خطـــورة. ربما الجانـــب األهم في هـــذا التقرير األممي هـــو الدواء 
الـــذي يقدمه لمواجهة الوضع المعيشـــي الســـيء والمتدهـــور، إذ يوصي 
بالتركيز على االستثمارات والسيما في الطاقات المتجددة، والمزيد من 
االهتمام بالرعاية االجتماعية، وعدم االستمرار في التوجه المتبع حاليا 

بخفض المساعدة اإلنمائية للدول األكثر فقرا.
قد تكون حًقا اســـتراتيجيات فاعلة في المواجهة، لكن الســـؤال هو هل 
بإمـــكان دول منهكة مالًيا واقتصادًيا وغذائًيا وصحًيا أن تنجح أو تفكر 
في زيادة االســـتثمارات أو فـــي برامج الرعايـــة االجتماعية، وهل هناك 
رغبـــة لـــدى الدول الغنية فـــي أن تؤثر جانب المســـاعدة “اإلنمائية” على 

الصرف على احتياجاتها الذاتية.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

ـــة َتُجّر في طريقها كل شـــيء، الغُث والســـمين، الجيد والســـيء، اإلنســـاٌن  الهبَّ
والحيوان، الطعام وحتى دولة من الدول، كلهم قد يخضعون لهراء الهبة، تلك 
التي اختلقها أخرق فتِبعتُه جماعٌة من الُخْرق ال يعدون وال يحصون، أخذتهم 

الصيحة الجديدة وأعمى عيونهم بريق ُهرائها.
اليـــوم ينفـــر النـــاس أفواجا أفواجـــا إلى مقهى مـــا أو مطعم مشـــهور، ويقفون 
في طوابيَر طويلة ليحتســـوا كوب قهوة أو يأكلوا طبقًا شـــهيرًا شـــاهدوه في 
التيك توك، وغدًا ينزحون من أوطانهم في رحالت ســـياحية لبلد بعينه، لكأن 
قارات العالم ابتلعتها المحيطات فاختفت من الكرة األرضية عدا هذه الوجهة 
ة  الســـياحية التي ال ُتميُز ســـاكنيها األصليين لكثرة الســـائحين المأخوذين بهبَّ
الســـياحة فـــي هذه البقعة مـــن العالم دون غيرها، حتى ضـــج أهُلها من الزحام 

فيها.
ليـــس هذا فحســـب، بل وحتى األشـــخاص أيضـــًا يخضعون لمفهـــوم الهبة، قد 
تصبح الشـــخصية المشـــهورة هبـــة هي األخـــرى؛ فقد يبالغ البعـــض باإلعجاب 
بشخصية ما، وقد يكون مطربا أو نجمًا سينمائيًا أو العب كرة أو حتى خطيبًا 

أو ُمقِرئـــًا أثـــار إعجـــاب الجمهور في عمٍل أو موســـٍم ما. ثـــم ُيعرض هؤالء عن 
وا لغيرها فُيمجدوها ويقدسوها. حتى العالمات  تلك الشخصية بعد حين ليهبُّ
التجاريـــة الشـــهيرة أصبحت هبة هـــي األخرى، على الرغم مـــن ارتفاع قيمتها 
الماديـــة وضعـــف القدرة الشـــرائية لـــدى الغالبية، فمـــادام النـــاس يقتنون هذه 
الماركات، فســـيقتنيها اآلخرون أيضًا حتى لو اســـتدانوا ثمنها، وإن تعذر ذلك 

أتوا بها من الحسابات التي تتاجر بالماركات المستعملة بكلفٍة أقل.
الســـؤال، لماذا وباإلجماع يتهافُت الناس على شيء أو شخص أو مكان بعينه 
دون تفكيـــر أو تعقـــل؟ ثـــم أين تكمن المتعة في أن ينحشـــر هـــؤالء في زحام 
هبِتهـــم لســـاعاٍت وســـاعات أمـــام مقهى أو في مجمـــع تجاري أو فـــي مطاٍر ما 
ودولـــٍة مـــا، وأن يقتنوا جميعًا منتجات ُكتبْت أســـماء عالماتها التجارية بخٍط 
واضح، مثُلها كمثِل دعايٍة على قميص قطني رخيص لمشروب غازي ال يرغب 
أحـــد فـــي ارتدائـــه كي ال يـــراه اآلخـــرون. حينها تـــودُّ حقًا أن تقبـــض على من 
ع وحرر عقول  بـــدأ بالترويـــج لتلك الهبة من ياقته لتقول لـــه “أفلت أطواق الُتبَّ

التابعين”.

هدى حرم

زحام الهبَّة

قدمـــت وزارة الداخلية أجزل وأنبـــل المعاني والصور الجميلة عندما 
قامـــت إداراتها األمنيـــة المختلفة بجهود كبيرة وجبارة مع بدء العام 
الدراســـي الجديد، حيث انتشـــر رجال األمن بـــكل القطاعات األمنية 
علـــى كامل تـــراب المملكة العزيـــزة، من أجل توفير بيئـــة ومناخ آمن 
لجميـــع الطلبـــة بدءًا مـــن دخولهم أبـــواب المدارس، مـــرورًا بتأمينهم 
حتى يصلوا إلى داخل حرم المدرسة بمساعدة رجال أمن المؤسسات 
التعليميـــة، كمـــا عملت أجهزة الوزارة على تزويد الطلبة بإالرشـــادات 
والتوجيهـــات المتعلقـــة بجوانب الســـالمة المروريـــة، وأولت اهتمامًا 
كبيـــرًا للبرامج والنصائـــح التوعوية للطلبة والطالبات، والتي تســـهم 

في معرفتهم بكل إجراءات الحذر والسالمة األمنية المهمة.
وكان واضحـــًا للجميـــع حجـــم العمـــل والجهـــد الكبير الـــذي قامت به 
اإلدارات األمنيـــة التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة عندمـــا وضعـــت خطـــة 
مناســـبة ومتميزة لضمان انســـياب الحركة المروريـــة، وضمان العبور 
اآلمـــن للطلبـــة والطالبات، وتوجيـــه أولياء األمور باتبـــاع اإلجراءات 
وااللتزامـــات المروريـــة اآلمنـــة عنـــد بوابـــات المـــدارس، كمـــا قامـــت 
بتكثيـــف التواجـــد األمني في محيـــط المدارس حفاظًا على ســـالمة 

الجميع.

إن ما يقوم به رجال األمن من عمل وواجبات كبيرة للمحافظة على 
أمـــن وســـالمة الطلبة، ويرســـمون أبهـــى وأجمل صور اإلنســـانية في 
تقديـــم العون والمســـاعدة للطلبـــة والتعاون معهم، أمر يســـتحق كل 
الشكر واالمتنان والتقدير منا جميعًا على مواقفهم النبيلة والعظيمة 
التي تســـهم في تعزيز مبدأ القيم والمحبة والوالء للوطن، وســـتبقى 
مالمح القاعدة األساسية بالمحافظة على سالمة الجميع وأمن الوطن 
واضحة وصريحة في معانيها ومنهاجًا أصيال لوزارة الداخلية، وهذا 
ديدن هذه الوزارة العريقة منذ تأسيســـها حتى يومنا هذا، وستستمر 
في عملها المنســـجم مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشـــيدة، التي تؤكد 
تعزيـــز مبـــادئ التكاتـــف والتالحـــم والترابـــط والمواطنـــة الصالحـــة، 

والدفاع عن مكتسبات الدولة واالهتمام بالوطن والمواطن.
شكرًا لرجال األمن العين الساهرة على راحة وأمن الوطن والمواطن 
بمختلف الرتب والمستويات الوظيفية وفي كل القطاعات واإلدارات 
األمنيـــة، واســـمحوا لـــي أن أتقـــدم لكـــم بالشـــكر والتقديـــر والعرفان 
باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابة عـــن كل أوليـــاء األمور، علـــى جهودكم 
الكبيـــرة وكل مـــا تبذلونـــه مـــن واجبات عظيمـــة لخدمة هـــذا الوطن 

العزيز.

د. خالد زايد

وزارة الداخلية قدمت أجمل الصور مع بدء العام الدراسي الجديد



ســـقط فريـــق الحالة أمـــام نظيره البحريـــن بنتيجة )47/60( فـــي المباراة 
التي جمعتهما مســـاء األحد ضمن الجولـــة األولى لدوري زين لرجال كرة 

السلة.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )16/20 البحرين، 6/8 البحرين، 
18/18، 7/14 البحرين(، وبذلك أصبح رصيد الحالة بهذه الخســـارة نقطة 

واحدة، فيما البحرين حصد نقطتّي الفوز.
وبرز في صفوف البحرين علي عباس بإحرازه )11 نقطة(، حسن كراشي 
)9 نقـــاط(، وفـــي الحالة جاء أحمد خليفة كأفضل المســـجلين )10 نقاط(، 
نـــادر علـــي )7 نقاط(.وفـــي المبـــاراة األولـــى، اجتـــاز فريق مدينة عيســـى 

نظيره سترة بنتيجة )72/93(.
وجـــاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )15/30 مدينة عيســـى، 20/26 
ســـترة، 20/21 ســـترة، 10/23 مدينة عيسى(، وبذلك أصبح رصيد مدينة 

عيسى نقطتين، فيما سترة حصد نقطة واحدة من هذه الخسارة.
وبرز في صفوف مدينة عيسى المحترف باري بإحرازه )31 نقطة(، طالل 
قاهري )17 نقطة(، وفي ســـترة جاء مهدي عبداألمير كأفضل المســـجلين 

)25 نقطة(، علي عيد )15 نقطة(.
وتختتم اليوم )االثنين( منافســـات الجولة بلقاء المحرق والنويدرات في 

تمام الساعة 7.30 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

مدينة عيسى يجتاز سترة واليوم مباراة واحدة

الحالة يسقط أمام البحرين بدوري زين

لقاء البحرين والحالة

اللجنة اإلعالمية

أعـــرب صالـــح بـــن عيســـى بـــن هندي 
المناعي مستشار جاللة الملك لشؤون 
الشـــباب والرياضـــة رئيـــس الجمعيـــة 
عـــن  الرياضييـــن  للـــرواد  البحرينيـــة 
شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة االولمبية البحرينية على دعم 
واهتمـــام ســـموه المتواصـــل والســـير 
بخطـــى ثابتة ومتطورة نحو مواصلة 
ارتقاء القطاعين الشـــبابي والرياضي 

في مملكة البحرين.
وأشـــاد صالـــح بـــن عيســـى بـــن هندي 
المناعي بدعم ســـموه الكبيـــر للمؤتمر 
العلمي األول الذي ســـيقام في مملكة 
البحرين خالل الفتـــرة 31-29 أكتوبر 
المقبـــل 2022 تحـــت اســـم “الرياضـــة 

العربيـــة... الواقـــع والطمـــوح” والـــذي 
ســـتنظمه الجمعيـــة البحرينيـــة للرواد 
مـــن  كوكبـــة  بمشـــاركة  الرياضييـــن 
الخبـــراء واألكاديمييـــن مـــن مختلـــف 

الدول العربية.
وثّمـــن صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
المناعـــي اللقـــاء المثمـــر والدعم الذي 

قدمـــه ســـموه للجنـــة خالل اســـتقبال 
الجمعيـــة  وأعضـــاء  لرئيـــس  ســـموه 
والـــذي يؤكـــد الدور البارز لســـموه في 
نجاح كل الفعاليات الكبرى التي تقام 

على أرض المملكة.
للجنـــة  اجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الرئيـــس  للمؤتمـــر بحضـــور  المنظمـــة 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عبدالرحمن عسكر، حيث وجه صالح 
بن عيســـى بن هنـــدي المناعي أعضاء 
اللجنـــة إلـــى مواصلـــة بـــذل الجهـــود 
لتحقيـــق كامـــل النجـــاح للمؤتمر الذي 
ســـجعل األنظار شـــاخصة نحو مملكة 
البحريـــن المبادرة دائمـــًا في احتضان 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي عبـــر 
تنظيم مختلف المؤتمرات واللقاءات 
العلميـــة التي تســـهم في دعـــم هذين 

القطاعين.

للمؤتمر العلمي األول “الرياضة العربية.. الواقع والطموح”

صالح بن هندي يثمن رعاية ودعم خالد بن حمد

صالح بن هندي

ينظـــم مجلـــس عائلة الحـــدي نـــدوة “يوم 
الوفـــاء لفقيـــد الوطـــن والرياضة األســـتاذ 
ماجد سلطان رحمه هللا” يوم األربعاء 14 
ســـبتمبر 2022 بعد صالة العشاء بمجلس 

العائلة بقاللي.
نجـــم  للراحـــل  الوفـــاء  نـــدوة  وســـيحضر 
الكـــرة  وعمـــالق  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
ســـلطان  حمـــود  الســـابق  البحرينيـــة 

واإلعالمي أ. ناصر محمد.
دعـــوة  الحـــدي  عائلـــة  مجلـــس  ويوجـــه 
الحضور لكل الرياضيين واإلعالميين في 

الندوة.

يوم الوفاء لماجد سلطان 
بمجلس عائلة الحدي
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دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي

الرفاع الشرقي

1

1

0

1

الخالدية

البحرين

المحرق

الرفاع

2

1

0

0

الحد

الشباب

دوري ناصر بن حمد الممتازدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المحرق

الدير

توبلي

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 7.15 مساًء

النويدراتالساعة 7.30 مساًء

التضامن

الشباب

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد دوري زين لكرة السلة دوري زين لكرة السلة

سترة

البحرين

72

60

93

47

مدينة عيسى

الحالة

كســب فريق األهلي مواجهة نظيره الخالدية بنتيجة )0/1( في المباراة التي جمعتهما مســاء 
األحــد علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة ضمــن الجولــة األولــى مــن دوري ناصــر بــن حمد 

الممتاز لكرة القدم.

وأحـــرز الهدف حســـن مـــدن في الدقيقـــة )61( من 
عمر المبـــاراة، وبذلك أصبح رصيد األهلي 3 نقاط 

فيما صار رصيد الخالدية خاٍل من النقاط.
وتســـيد الخالدية مجريات الشـــوط األول وأضاع 
الحـــارس  لهـــا  وتصـــدى  وقـــف  محققـــة  أهداًفـــا 
األهالوي إبراهيم لطف هللا ببراعة، منها تســـديدة 
مهدي حميدان بعد عرضية إسماعيل عبداللطيف 
)16(، وكـــرة حميـــدان أيًضا الـــذي راوغ المدافعين 
ليواجه الحارس الذي منعه من التسجيل )19(، ثم 
كرة أيمن حرزي )26( وكرة إســـماعيل عبداللطيف 

.)35(
األهلـــي  حـــارس  تصـــدى  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
لتســـديدة محتـــرف الخالديـــة برنـــس )56(، ليأتي 
التهديد األهالوي األول الحقيقي عبر حســـن مدن 
من بتســـديدة كرة اعتلت المرمى )56(، ثم يستغل 
حســـن مدن خطأ دفاع الخالدية في ارجاع الكرة، 

ليخطفها ويراوغ الحارس سيد شبر علوي ويحرز 
الهدف )61(.

واصـــل األهلي صحوتـــه القوية والخطيـــرة، وكاد 
العبه عبدهللا الحشـــاش إحـــراز الهدف الثاني لوال 
تصـــدي الحـــارس ســـيد شـــبر علـــوي لكرتـــه )69(. 
الخالديـــة هو اآلخر ســـعى لتعديـــل النتيجة إال أن 
الحارس لطف هللا وقف بالمرصاد لتســـديدة أيمن 

حرزي )72(. 
مضـــت الدقائـــق المتبقيـــة بيـــن الفريقيـــن، ورغبة 
فـــي  واألهلـــي  النتيجـــة  تعديـــل  فـــي  الخالديـــة 
تعزيزها، إال الجوانب الدفاعية والحراسة أفسدت 

كل المخططات لتنتهي المباراة بفوز األهلي.

البحرين يتعادل مع الرفاع الشرقي 

تعـــادل فريـــق البحرين مـــع نظيره الرفاع الشـــرقي 
بنتيجة )1/1( في المباراة التي جمعتهما على استاد 

البحرين الوطني.
وجـــاء هـــدف الرفـــاع الشـــرقي عـــن طريق رأســـية 
المدافع حســـن الكرانـــي بالدقيقة )36( من الشـــوط 

األول، فيمـــا ســـجل العـــب البحريـــن البديل وضاح 
محمـــود هدف التعديل برأســـية فـــي الدقيقة )75(، 
وبذلـــك صـــار رصيـــد الرفـــاع الشـــرقي نقطـــة، فيما 

الوافـــد الجديـــد علـــى دورينـــا فريق البحريـــن بهذا 
التعادل الثمين بات رصيده نقطة أيًضا.

المحرق ينتصر على الحد 

خـــرج فريـــق المحـــرق منتصـــًرا علـــى نظيـــره الحد 
بنتيجة )0/2( في المباراة التي جمعتهما على استاد 

مدينة خليفة الرياضية.
وأحرز هدفّي المحرق سفيان مهروك بالدقيقة )56( 
وماريو بالدقيقـــة )70(، ليحصد نقاط الفوز الثالث، 
فيما الرفاع الشرقي بات رصيده صفًرا من النقاط.

فوز عسير لـ “حامل اللقب”

حقق فريق الرفاع “حامل اللقب” فوًزا عســـيًرا 
على نظيره الشـــباب بنتيجة )0/1( في المباراة 

التي جمعتهما على استاد البحرين الوطني.
وأحرز هدف الرفاع محمد الرميحي بالدقيقة 
)85( مســـتغاًل خطـــأ حـــارس مرمـــى الشـــباب 
الذي لم يحســـن التعامل مع الكرة، وبذلك نال 
الرفـــاع نقاط الفوز الثالث، فيما الشـــباب بهذه 

الخسارة بات رصيده خاٍل من النقاط.

لقاء الخالدية واألهلي

المحرق ينتصر والرفاع الشرقي يتعثر بدوري ناصر بن حمد

األهلي يكسب الخالدية وفوز عسير لـ “حامل اللقب”

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081

علي مجيد )تصوير: خليل إبراهيم(

اللجنة اإلعالمية

حصد المنتخب البحريني للسباحة بميدالية فضية 
واحدة في ختام منافســـات بطولة البطولة العربية 
األولـــى لأللعـــاب المائيـــة لألعمـــار الســـنية والتـــي 
اســـتضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة خالل 
الفتـــرة مـــن 7 حتـــى 10 من شـــهر ســـبتمبر الجاري 
بمشـــاركة عربية واســـعة وتعتبـــر البطولـــة العربية 
االولـــى لاللعـــاب المائيـــة لألعمـــار الســـنية للفئـــات 

العمرية من سن 18 فما دون.
اح ســـعود صـــالح بميداليـــة فضية  فقـــد تّوج الســـبَّ
بســـباق 200 متر صدر بزمـــن 02:21:27 دقيقة في 
اختتـــام البطولـــة العربيـــة االولـــى لأللعـــاب المائية 

لألعمار السنية للفئات العمرية.
وبذلك ارتفعت حصيلة المنتخب البحريني للسباحة 
مـــن الميداليات في الدورة إلى 3 ميداليات )ذهبية 
اح حيـــدر نعمة على  وفضيتـــان( بعدمـــا تـــوج الســـبَّ
المركـــز األول وتوج بالميدالية الذهبية لســـباق 50 
متر صدر بزمن 33.79 ثانية، فيما جاءت الميدالية 
اح سعود صالح بسباق  الفضية األولى لزميله الســـبَّ

100 متر سباحة صدر بزمن 01:05:59 دقيقة.
وبهـــذه المناســـبة أشـــاد المستشـــار الدكتـــور محمد 
أحمـــد مجبـــل رئيـــس االتحـــاد البحريني للســـباحة 
بالنتائـــج التـــي حققهـــا المنتخب رغم صغر ســـنهم 

وقلة خبرتهم.

3 ميداليات حصيلة مملكة البحرين بالقاهرة

ميدالية فضية للسباحة في ختام “العربية”

جانب من التتويج

اللجنة اإلعالمية

اســـتقبل  محافظ محافظة العاصمة 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
الوطنـــي  منتخبنـــا  قائـــد  خليفـــة، 
لكـــرة اليـــد حســـين الصيـــاد الموظف 
بمحافظة العاصمة، بمناسبة تحقيقه 
لقب كأس الســـوبر مـــع فريق الخليج 

السعودي.
وعبـــر المحافظ عن فخـــره واعتزازه 
بما حققه الصياد مع منتخب اليد من 
إنجـــازات علـــى المســـتويات القاريـــة 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  والعالميـــة 
عاليـــة  فنيـــة  مســـتويات  وتقديمـــه 
طوال مسيرته االحترافية في اللعبة 
والتـــي تؤكـــد على مـــا يمتلكـــه العبو 
وإمكانيـــات  مهـــارات  مـــن  البحريـــن 
أبـــرز العبـــي  مـــن  متميـــزة جعلتهـــم 

القارة اآلسيوية في العقد الماضي.
وأعرب محافظ العاصمة عن تمنياته 

حســـين  منتخبنـــا  لقائـــد  الخالصـــة 
الصيـــاد بمواصلة مســـيرة اإلنجازات 
المشـــرفة والتتويـــج بالبطـــوالت في 
كافة المســـابقات الخليجية والقارية 
الوطنـــي  المنتخـــب  مـــع  والعالميـــة 

واألندية التي يمثلها.
ومن جانبه، أعرب الصياد عن خالص 

علـــى  للمحافـــظ  وتقديـــره  شـــكره 
حفاوة االســـتقبال والدعم المتواصل 
والتشـــجيع المســـتمر، مؤكـــدا أن هذا 
الدعـــم يعـــد حافـــزا لـــه لبـــذل المزيد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء لتمثيـــل مملكة 
البحريـــن خيـــر تمثيـــل فـــي المحافل 

الرياضية.

بمناسبة تحقيقه لقب السوبر السعودي

محافظ العاصمة يستقبل حسين الصياد

جانب من اللقاء

علي مجيد - تصوير: رسول الحجيري



أصعب دقيقتين

وعـــن أصــعــب مــوقــف صــادفــهــا في 
المباراة التي أدارتها أمام المنامة في 
المدرب رؤوف حبيل، أجابت  غياب 
فاطمة رياض: “كانت أول دقيقتين، 
الذي  ما  داخلي  في  أتساءل  وكنت 
خصوًصا  المهمة،  هذه  أقبل  جعلني 
ــاراة األولــــى الــتــي أديــرهــا  ــمــب أنــهــا ال
بــدون وجــود مــدرب الفريق، وأمــام 

فريق قوي مثل المنامة”.
وأضافت: “إن النتيجة لم تكن مهمة 
تأدية  أهمية  بقدر  المباراة،  في هذه 
الدور المنوط بنا في المواجهة، وأكثر 
المباراة  ولعبنا  منا،  متوقع  هــو  مما 
بطريقة سلسلة، وأنا شخصًيا شعرت 
مضاعفة  أصــبــحــت  الــمــســؤولــيــة  أن 
كوني مساعدة مدرب، وكان مطلوًبا 
مني أن أحل مكان المدرب وأتعامل 
بأي  يــشــعــروا  أن  دون  الالعبين  مــع 

قصور”.

التعليق األفضل

بعد  وصلتها  الــتــي  التعليقات  وعــن 
ــمــبــاراة، قــالــت فــاطــمــة، أنــهــا تلقت  ال
بن  عيسى  الشيخ  سمو  مــن  اتــصــاًل 
اللجنة  رئيس  نائب  خليفة  آل  علي 
األولمبية والذي أشاد بشجاعتها في 
تقود  بحرينية  امــرأة  أول  تكون  أن 
لــلــرجــال فــي مــبــاراة رسمية،  فــريــًقــا 
تــركــه  الـــــذي  ــت أن األثـــــر  ــحــ وأوضــ
وأنه  جــًدا،  كبيًرا  كــان  سموه  اتصال 
للعبة  الالمحدود  دعمه  على  تأكيد 
كرة السلة وللرياضة بشكل عام في 
البحرين، مضيفة أن إشادات  مملكة 
كثيرة تلقتها وكان أغلبها يؤكد على 
قبول  فــي  بشجاعتها  ظــهــرت  أنــهــا 

التحدي.

الخصوصية والشهرة

وفي آخر محطات فقرة النرد، ُسئلت 
ترغب  كانت  إذا  عما  ريــاض  فاطمة 
“)ســاعــة  فــأجــابــت:  ل،  أم  بــالــشــهــرة 
يعرفني،  الكل  ألن  ل(،  وساعات  ِإي 
أذهب  عندما  كثيرة  مواقف  وهناك 

ويرحبون  الناس  يعرفني  مكان  إلى 
معهم،  التصوير  مني  ويطلبون  بــي 
إلى  أحتاج  أنني  أشعر  أحياًنا  ولكن 
األهل  مع  أكــون  عندما  الخصوصية 

وهو ما يحرمني من الخصوصية”.

أفضل ثالثة العبين

وفي فقرة القناعة، ُطلب من فاطمة 
لعبين  ثالثة  أفضل  تسمية  ريــاض 
في كرة السلة حالًيا، فكانت اإلجابة: 
“أحسن ثالثة لعبين في كرة السلة 
ميثم  بوعالي،  محمد  البحرين،  في 

جميل، هشام سرحان”.
عــــروض  عـــلـــى  حــصــلــت  إذا  ــا  ــمـ وعـ
لــلــتــدريــب فـــي أنـــديـــة أخـــــرى غير 
بالفعل تحصلت  إنها  فقالت  النجمة، 
البحرين  في  للتدريب  عــروض  على 
وفي اإلمارات، ولكنها لم تذكر أسماء، 
وارتدت القناع للهرب من ذكر أسماء 
بالقول: “من خارج  األندية، واكتفت 
ــرض من  الــبــحــريــن حــصــلــت عــلــى عـ
السيدات،  لتدريب  ولكنه  اإلمـــارات، 
مع طموحاتي  يتعارض  األمــر  وهــذا 
في هذا المجال وفي الحقيقة ليس 

ميولي تدريب سيدات”.
ــن يــحــاول  ــان هـــنـــاك مـ ــ وعـــمـــا إذا ك
إحــبــاطــهــا فــي مــشــوارهــا الــريــاضــي، 
قالت إن هناك الكثير من المحاولت 

إلحباطي، ومن كال الجنسين.

مدربة بالصدفة

وبشأن أيهما أكثر تحب التدريب أم 
التدريب  تحب  إنــهــا  فقالت  اللعب، 
هذا  دخلت  أنها  مع  اللعب  من  أكثر 
الــمــجــال بــالــصــدفــة، ولــكــنــهــا بــعــد أن 
ــــى عــالــم  ــول إل ــدخـ حــمــلــت قــــررت الـ
ــدت نــفــســهــا فــيــه،  ــ ــ الـــتـــدريـــب ووجـ

مجال  فــي  تفّوقت  أنــهــا  وأوضــحــت 
قــررت  وأنــهــا  اللعب،  على  الــتــدريــب 
اللعبة  عــن  تبتعد  ل  حتى  الــتــدريــب 

التي تحبها”.
وطلب من فاطمة أن تذكر ما ينقص 
لعبة كرة السلة في البحرين، فقالت 
الـــنـــواقـــص،  الـــعـــديـــد مـــن  إن هـــنـــاك 
الصغار،  لالعبين  بالنسبة  وخصوًصا 
وأضافت أنه لو تم إنشاء أكاديميات 

وتنمية  الــصــغــار  الــالعــبــيــن  لتعليم 
على  سيساعد  األمــر  فهذا  مواهبهم 
إيجاد عدد أكبر من الالعبين الجيدين 
أما  للمنتخب،  اختيارهم  يتم  الذين 
يوجد  فــال  الــســيــدات،  مستوى  على 
ما  وهــو  للبنات  قاعدة  األســاس  في 
يجعل تكوين منتخب قوي، وتمنت 

أن يكون هناك اهتمام بهذا األمر.
إنــه على التــحــاد أن يطلب  وقــالــت 

من األندية فتح باب نشاط في كرة 
السلة للسيدات، حتى يكون لدى كل 

ناٍد فريق كرة السلة.

لماذا الرجال؟

وأما في فقرة شاي وملح، فُطلب من 
أفضل  اســم  تذكر  أن  ريــاض  فاطمة 
ــبــحــريــن، فكانت  ال لعـــب ســلــة فـــي 

إجابتها بدون تردد محمد بوعالي.
ــأن ســـبـــب تــفــضــيــلــهــا تـــدريـــب  ــشــ ــ وب
ــال عــلــى الـــســـيـــدات، فــكــانــت  ــرجــ ــ ال
اإلجابة: لقد قمت بتدريب السيدات 
والـــرجـــال، فــكــان أفــضــل لــي تدريب 
إذا  عما  سؤالها  تم  وعندما  الــرجــال، 
تــنــاقــًضــا مع  يعتبر  ــر  األمــ ــذا  هـ ــان  كـ
دعمها للمرأة، أجابت فاطمة: “إنها ل 
السيدات ألنه ل يوجد دوري  تدرب 
للسيدات، وهذا ما سيجعلها  منتظم 
تنتظر وتضيع الوقت دون أن تتقدم 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، خـــالًفـــا لــلــرجــال 
فيه  المسابقات  موسم  يمتد  الذين 
مستوى  أن  موضحة  السنة،  طــوال 
الرجال أفضل من النساء بكل تأكيد 

والجميع يعلم بهذا األمر”.

مونديال السلة

في  المشكلة  أن  فاطمة،  وأوضحت 
إلى  يعود  الــســيــدات  مستوى  تطور 
باللعبة  التحاقهن  وهو  أسباب،  عدة 
ــا مــا والــبــدء  ــوًع فــي ســن مــتــأخــرة ن
ل  العمر  هــذا  فــي  الصفر  مــن  معهن 
مثلما  سريع  بشكل  مهاراتهن  ينّمي 

هو الحال بالنسبة للرجال.
ــؤال األخـــيـــر فـــي فــقــرة شــاي  ــســ ــ وال
هل  التالي:  النحو  على  كــان  ومــلــح، 
لنهائيات  منتخبنا  تــأهــل  تتوقعين 
الــســلــة، فكانت  ــكــرة  ل ــعــالــم  ال كـــأس 
الجابة: “ل أتوقع ذلك ألن المنتخب 
سيلعب أمام عمالقة اللعبة في القارة، 
والــيــابــان،  والــصــيــن  أستراليا  وهـــي: 

ومن الصعب اجتياز هذه الفرق”.
وعــــن تــقــيــيــمــهــا لــنــتــائــج الــمــنــتــخــب، 
وطلبت  اإلجــابــة  من  فاطمة  تهربت 

أن تشرب الشاي والملح.

تفتتح اليوم )اإلثنين( منافسات 
خالد  دوري  من  الثانية  الجولة 
ــإقــامــة  ــن حـــمـــد لـــكـــرة الـــيـــد ب ــ ب
فيها  يلتقي  األولـــى  مــبــاراتــيــن، 
الــديــر والــتــضــامــن فــي الــســاعــة 
مـــبـــاراة  وتــلــيــهــا  مـــســـاًء،   5.30
تــوبــلــي والــشــبــاب عــنــد الــســاعــة 
صالة  على  وذلـــك  مــســاًء   7.15

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتــســتــكــمــل الـــمـــنـــافـــســـات يـــوم 
البحرين  مواجهتي  بإقامة  غــٍد 
والتــحــاد،  سماهيج  والتـــفـــاق، 
على أن تختتم الجولة بالمباراة 
النجمة  تــجــمــع  ــتــي  ال الــمــرتــقــبــة 

وباربار يوم األربعاء.
عودة لمباراتي اليوم، فإن الدير 
الــيــوم،  األول  ظــهــوره  سيحقق 

ويسعى مدربه يسري جواد ألن 
تكون بدايته مبشرة بنقاط الفوز 
ــديــه إمــكــانــات  ل وخــصــوًصــا أن 
والتضامن  صفوفه،  فــي  جيدة 
بقيادة مدربه حسن مدن، يأمل 
ــذي  ــوي الـ ــقـ ــفــنــي الـ ــظــهــور ال ــال ب
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  يؤهله 

وتعويض خسارة الجولة األولى 
أمام الشباب. 

سيكون  األخـــرى،  المباراة  وفــي 
المدوب  أحمد  بمدربه  الشباب 
قـــويـــة ألن يصل  فـــرصـــة  ــام  ــ أمـ
رصــيــده  فــي  الــســادســة  للنقطة 
بعدما استهل مشواره بالنتصار 
القدرات  يمتلك  أنــه  وخصوًصا 
بمدربه  توبلي  أما  لذلك.  الفنية 
مــحــمــد الـــمـــراغـــى يــســعــى ألن 
يعالج وضع فريقه بعد خسارته 
ويحقق  الفــتــتــاحــيــة،  بــالــجــولــة 
الــمــفــاجــأة غــيــر الــمــنــتــظــرة أمــام 
ــه يعلم  الــمــارونــي وخــصــوًصــا أن
بعدما  فيه  وواردة  شــاردة  بكل 
بالموسم  تــدريــبــه  عــلــى  أشـــرف 

الماضي.

الدير يواجه التضامن.. وتوبلي يلتقي الشباب

اتحاد السياراتانطالق الجولة الثانية لدوري خالد بن حمد

حسم المتسابق حسن خليل لقب بطولة البحرين جراند 
الخامسة  جولتها  بــعــد  اإللــكــتــرونــيــة  لــلــريــاضــة  تــورزمــو 
الماضي  الجمعة  يوم  أقيمت منافساتها  والتي  واألخيرة 
ليتوج نفسه بطالً للموسم بعد أن جمع في رصيده 104 
للمتسابق  الموسم  ووصافة  الثاني  المركز  تاركًا  نقاط، 
90 نقطة وفي  الـــذي جمع فــي رصــيــده  صـــادق مــرهــون 
المركز الثالث المتسابق إبراهيم المبارك والذي جمع في 

رصيد 85 نقطة.
المنافسات  أقــوى  والختامية  الخامسة  الجولة  وشهدت 
 Spa Francorchamps والتي أقيمت على مضمار حلبة
مرهون  صادق  المتسابق  بالسباق  فاز  حيث  البلجيكية، 
إبراهيم  الــثــاثــل  الــمــركــز  ثــانــيــًا حسن خليل وفــي  وجـــاء 
بلغ  بالسباق  لفة  اســرع  قد سجل  المبارك  وكــان  المبارك، 

زمنها 2.17.386 دقيقة.
ونظم التحاد البحريني للسيارات بطولة البحرين جراند 
بعدما  جديد  موسم  فــي  اإللكترونية  للرياضة  تــورزمــو 
حققته هذه البطولة من نجاح كبير وما شهدته من إقبال 
الماضية،  المواسم  في  مميز  وإقــبــال  واسعة  ومشاركة 
ومنذ اإلعالن عن الموسم الجديد حظيت البطولة بإقبال 
في  والــمــشــاركــة  فيها  للتسجيل  المتسابقين  مــن  كبير 

منافسات  لخوض  متسابقًا   14 تحديد  وتــم  منافساتها، 
ســبــاقــات الــبــطــولــة، كــمــا شــهــدت مــنــافــســات قــويــة بين 

المتسابقين حتى السباق األخير.

خليل بطاًل لبطولة البحرين جراند تورزمو للرياضة اإللكترونية
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أحمد كريم

فاطمة رياض تكشف لبرنامج “صافرة”:

الــريــاضــي ــواري  ــش م ــي  ف دقيقتين  أصــعــب  كــانــتــا  ــان  ــات ه

بثت صحيفة “البالد” عبر قناتها على اليوتيوب الحلقة الثالثة من برنامج “صافرة” أمس )األحد(، مع مساعدة مدرب فريق كرة 
السلة بنادي النجمة فاطمة رياض، والتي كشفت عن العديد من األمور في مشوارها الرياضي.

وجاءت الحلقة مشوقة، ومتنوعة كما جرت العادة في الموسم الثاني من البرنامج، والذي يتكون من ثالث فقرات هي: النرد، 
والقناع، وشاي وملح. وفي فقرة النرد، ُوّجه سؤال إلى المدربة فاطمة رياض بوصفها ناشطة على منصة اإلنستغرام، عما إذا 
كانت تقرأ التعليقات الواردة في حسابها فكانت إجابتها، أنها ال تقرأ التعليقات في أغلب األوقات، وذلك ألنه ليس لديها الوقت 
التعليق  المتابعين وهي  لدى بعض  أن هناك مشكلة  أنه من خالل متابعة حسابتها وجد  البرنامج  لها مقدم  الكافي، وأوضح 

بطريقة غير الئقة، وفي مورد ليس مناسب، واتفقت فاطمة مع هذا الرأي.

لهذه األسباب فضلت 
تدريب الرجال على النساء

نعم... أصبحت مشهورة 
وأحتاج بعض الخصوصية

دخلت عالم التدريب بالصدفة 
ولم أكن العبة “ذبحة”

رفضت عروضا من أندية إماراتية 
لهذه األسباب

علي مجيد

اتصال سمو الشيخ عيسى بن علي أثلج صدري

األلعـــاب لـــكل  صالتـــان  لديـــه  والنجمـــة  األكاديميـــات...  تنقصنـــا 
للمونديـــال المؤهلـــة  التصفيـــات  فـــي  لمنتخبنـــا  توقعاتـــي  هـــذه 
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إدنبرة ـ وكاالت

الملكة  نــعــش  )األحــــــد(،  أمـــس  ُنـــقـــل، 
المرتفعات  في  منزلها  من  إليزابيث 
رحلة  فــي  إدنــبــرة  ــى  إل االسكتلندية 
متمهلة استغرقت 6 ساعات، وأعطت 
الــفــرصــة لــلــعــامــة بــاالصــطــفــاف على 
توفيت  التي  الملكة  وتأبين  الطريق 

بعد أن اعتلت العرش لسبعة عقود.
 96( إليزابيث  الملكة  وفـــاة  وأثـــارت 
حزنًا  الماضي،  الخميس  يــوم  عــامــًا(، 
عميقًا وإشادات حارة، ليس فقط من 
في  والكثيرين  عائلتها  في  المقربين 
بريطانيا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء 
الذي  لحضورها،  انعكاس  في  العالم 
استمر على الساحة الدولية 70 عامًا.

المصنوع  إلــيــزابــيــث،  نــعــش  وُوضــــع 

بالراية  والمغطى  البلوط  خشب  من 
من  إكليل  ويعلوه  السكتلندا  الملكية 
الزهور في قاعة بقلعة بالمورال، في 
ومصحوبًا  حــراس.   6 يد  على  عربة 
تحركت  آن،  األمـــيـــرة  الــمــلــكــة  بــابــنــة 
من  ببطء  النعش  تحمل  التي  العربة 
القلعة النائية ومرت عبر بلدات وقرى 
حيث  ــبــرة،  إلدن طريقها  فــي  صغيرة 
ــعــرش في  نــقــل الــنــعــش إلـــى غــرفــة ال

قصر هوليرود هاوس.
إلليزابيث  الرسمية  الجنازة  وستقام 
فـــي كــنــيــســة وســتــمــنــســتــر فـــي لــنــدن 
سيكون  ــذي  الـ سبتمبر،   19 االثــنــيــن 

عطلة رسمية في بريطانيا.

نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته... أول محطة في إدنبرة

أثينا ـ وكاالت

بين  الموقف  سيد  التوتر  يــزال  ما 
أثينا وأنقرة، وسط تبادل االتهامات 

واالنتقادات بين الطرفين.
وفي أحدث التصريحات اليونانية، 
اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــيــونــانــي 
أمس  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 

الرئيس  تــصــريــحــات  أن  ــد  األحـ
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 

أردوغــان غير مقبولة، 
فــي  أكــــــــد  أنــــــــه  إال 
ــه أن  ــنـ ــيـ الـــــوقـــــت عـ
بالده ستحاول إبقاء 

ــال مع  ــصــ ــ قـــنـــوات االت
أنقرة مفتوحة.

وهـــــدد أردوغــــــــان عــلــى مــدى 
بعظائم  اليونان  الماضية،  األسابيع 
“استفزاز”  ثمن  وتدفيعها  األمـــور، 
ــوق بــحــر  ــ ــرات الـــتـــركـــيـــة فـ ــ ــائ ــطــ ــ ال
احد  في  وقال  والمتوسط.  إيجيه 

خطاباته “أيتها اليونان، ألقي نظرة 
قــدًمــا،  مضيِت  إذا  الــتــاريــخ.  على 

ستدفعين ثمًنا باهًظا”.
الخارجية  وزيـــر  أشـــار  جهته،  مــن 
ــاس، إلــــــى أن  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ نـــيـــكـــوس ديـ
ــات الـــتـــركـــيـــة تـــزعـــزع  ــرفــ ــتــــصــ ــ ال
بالده  أن  مؤكدا  المنطقة،  استقرار 
ستستمر في الدفاع عن حقوقها 
ومــصــالــحــهــا وفـــقـــًا التــفــاقــيــة 
ــقــانــون  ــم الـــمـــتـــحـــدة ل ــ األمــ

البحار.
وأضاف، أن انتهاك تركيا 
ــقــواعــد الـــقـــانـــون الــدولــي  ل
ــلــبــحــار يــشــكــل مـــصـــدرا لــلــتــوتــر  ل
ــدد على  وزعــزعــة االســتــقــرار. وشـ
إذا  الــقــوة  باستخدام  التلويح  أن 
توسيع  في  حقها  اليونان  مارست 
نطاق مياهها اإلقليمية إلى 12 ميال 

بحريا سلوك تركي “غير قانوني”.

اليونان: أفعال تركيا تزعزع استقرار المنطقة
القاهرة ـ وكاالت

الــدول  لجامعة  العام  األمين  دعــا 
أمس  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية، 
المتكاملة  اإلدارة  إلـــى  ــد(،  ــ )األحـ
والــمــتــرابــطــة لــمــشــكــالت الــمــيــاه 

والطاقة واألمن الغذائي.
وشــــــارك أبــــو الــغــيــط أمــــس في 
“البيئة  مــنــتــدى  أعــمــال  افــتــتــاح 

الطريق   :2022 والتنمية 
ــى قــمــة الـــمـــنـــاخ في  ــ إل

ــرم الــشــيــخ”، الــذي  شـ
الــقــاهــرة  فــي  ينظمه 
الـــمـــجـــلـــس الـــعـــربـــي 

ــمــيــاه، بــالــتــعــاون مع  ــل ل
وزارة البيئة في مصر.

وصرح المستشار جمال رشدي، 
األمين  باسم  الرسمي  المتحدث 
ــا إلــى  ــو الــغــيــط دعـ ــأن أبـ الـــعـــام، بـ
الـــضـــوء على  ضــــــرورة تــســلــيــط 
ــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  خــصــوصــيــة ال

عالميًا  مصدرًا  كونها  وأولوياتها، 
مهمًا للطاقة، ولكن أيضًا كمنطقة 
تعاني من الفقر المائي الحاد وأثر 
ذلك على تأمين الحاجات العربية 

من الغذاء.
الغيط  أبـــو  أن  رشــــدي  ــح  ــ وأوضـ
ســلــط الــضــوء عــلــى الــتــطــورات 
األخــيــرة الــخــطــيــرة قــد أدت 
الغذائي  األمــن  تراجع  إلى 
العربي بشكل مقلق، مما 
إعــادة طرح  استدعى 
هـــــذا الـــمـــلـــف بــشــكــل 
عـــاجـــل عـــلـــى مــســتــوى 

وزراء الخارجية العرب.
ــاف الــمــتــحــدث الــرســمــي أن  وأضــ
أبو الغيط اختتم كلمته قائالً “إن 
الــغــذائــي العربي  مــوضــوع األمـــن 
العربي  العمل  أولويات  سيتصدر 

المشترك لفترة مقبلة”.

أبو الغيط يدق ناقوس الخطر بشأن األمن الغذائي
موسكو ـ وكاالت

رغم مرور أشهر على توقفها، أعلن 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزيــر 
الفروف أن بالده ال ترفض إجراء 
مفاوضات مع أوكرانيا، مشيًرا إلى 
التفاوض  عملية  تأخرت  كلما  أنــه 

زادت صعوبة االتفاق.
وأضــاف الفــروف في مقابلة على 

قناة “روســيــا1” أمــس األحــد، 
مـــوســـكـــو  ــف  ــ ــ ــوق ــ ــ م أن 
الروسي  الرئيس  حــدده 
فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن فــي 
اجتماع مع قيادة مجلس 

ــا ورؤســـــــاء الــكــتــل  ــدومــ ــ ال
البرلمانية في يوليو الماضي.

كما أشار إلى أن بوتين قال حينها”، 
الـــتـــفـــاوض  ــرفـــض  تـ ال  ــالده  ــ ــ ب إن 
ــالم، لـــكـــن يـــجـــب عــلــى  ــســ ــ عـــلـــى ال
كلما  أنــه  يعلموا  أن  يرفضون  مــن 
ازداد  أطــول،  وقتا  األمــر  استغرق 

التوصل إلى االتفاق صعوبة”.
الروسية  المفاوضات  أن  إلى  يشار 
ــقــة مـــنـــذ مــايــو  األوكــــرانــــيــــة مــعــل
موسكو  من  كل  وتتبادل  الماضي، 

وكييف اللوم بشأن توقفها.
ــر اجــتــمــاع عــقــد بين  يــذكــر أن آخـ
الـــوفـــديـــن الـــروســـي بــرئــاســة 
فـــالديـــمـــيـــر مــيــديــنــســكــي، 
واألوكــــــرانــــــي بــرئــاســة 
كان  أراخــامــيــا  ديفيد 
22 أبريل، إال أن  في 
ــحــديــث عـــن إعـــادة  ال
اســتــئــنــافــهــا ظـــل يـــتـــردد بين 
حتى  استحياء  على  الطرفين 
إجراء  احتمال  لكن  الماضي.  مايو 
مستبعدًا،  بـــات  حــالــيــًا  مــحــادثــات 
الميدانية  ــتــطــورات  ال أن  الســيــمــا 

على األرض لم تعد تسمح بذلك.

الفروف: ال نرفض المفاوضات وكييف تماطل

الرئيس الصربي يتوقع 
أزمة غذاء عالمية

توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، 
أمس )األحد(، خالل زيارته لدولة اإلمارات 
ــة غـــذاء  ــدوث أزمــ ــمــتــحــدة، حــ الــعــربــيــة ال
عــالــمــيــة نــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات والــقــيــود 

والمضاربات.
إلى  بزيارة  يقوم  الــذي  فوتشيتش،  وقــال 
اإلمارات بدعوة من رئيسها الشيخ محمد 
أزمة  أن  الواضح  “مــن  نهيان:  آل  زايــد  بن 
يتم  أن  بــمــجــرد  الحــقــًا.  ــغــذاء ستحصل  ال
تــحــديــد األســـعـــار، ســتــبــدأ الــمــضــاربــة من 
يكون  ولن  الفور،  على  والمنتجين  التجار 
بمقدوركم منع ذلك بأي شكل من األشكال”.

أكد العمل على منع طهران من إقامة قواعد إرهابية بالشرق األوسط

البيد: حملة دبلوماسية “ناجحة” لصد االتفاق النووي
اإلسرائيلي،  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  قــال 
يــائــيــر البـــيـــد، أمـــس )األحــــــد(، إن 
بــالده “تعمل مــن أجــل منع إيــران 
كل  في  إرهابية  قواعد  إقامة  من 
أنــحــاء الــشــرق األوســــط”، مــشــددًا 
بحملة  “تــقــوم  إســرائــيــل  أن  عــلــى 
االتفاق  لصد  ناجحة  دبلوماسية 
عن  العقوبات  رفع  ولمنع  النووي، 

إيران”.
وأضاف يائير البيد: “أعلنت الدول 
ــة، الــســبــت، أن االتــفــاق  ــ ــي ــ األوروب
النووي مع إيران ليس على وشك 
أن يتم التوقيع عليه، وأن الملفات 
الوكالة  لــدى  المفتوحة  اإليــرانــيــة 
الدولية للطاقة الذرية ليست على 

وشك الطي”.

وبريطانيا  فرنسا  “أشــكــر  ــع:  ــاب وت
وألــمــانــيــا عــلــى مــوقــفــهــا الـــحـــازم 
مــن هــذا الــمــوضــوع. وقــد أجرينا 
األخــيــرة  األشــهــر  مـــدار  على  معها 
لها  وقدمنا  ومكثفًا،  هــادئــًا  حـــوارًا 

مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــول 
األنشطة التي تقوم بها إيران في 

منشآتها النووية”.
كما أكد أن إسرائيل “تقوم بحملة 
االتفاق  لصد  ناجحة  دبلوماسية 

عن  العقوبات  رفــع  ولمنع  الــنــووي 
إيران”، مضيفًا: “هذا العمل لم ينتِه 
لكن  طويالً،  اليــزال  والطريق  بعد 

هناك مؤشرات إيجابية”.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد رئيس 
بـــالده  الــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، أن 
ــران من  ــ ــل مــنــع إيـ “تــعــمــل مـــن أجـ
إقـــامـــة قـــواعـــد إرهـــابـــيـــة فـــي كل 
أنحاء الشرق األوسط، خاصة في 

سوريا”.
واستطرد: “أؤكد على أن إسرائيل 
باستخدام سوريا كممر  لن تسمح 
ــنــقــل األســـلـــحـــة إلــــى تــنــظــيــمــات  ل
إرهابية، ولن تسمح بإقامة قواعد 
إيرانية أو قواعد لميليشيات على 

حدودنا الشمالية”.

تل أبيب ـ وكاالت

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد

بغداد ـ وكاالت

ــوة زعــيــم الــتــيــار الــصــدري،  بــعــد دعــ
لالنسحاب  حلفاءه  الــصــدر،  مقتدى 
ــمــان الـــعـــراقـــي بــغــيــة حله  ــرل ــب مـــن ال
الوزراء  رئيس  يقود  أن  على  ا  تلقائيًّ
حكومة  الكاظمي،  مصطفى  الحالي 
لتصريف األعمال، تشرف على إجراء 
انتخابات مبكرة، دعا كل من رئيس 
الحلبوسي،  محمد  الــنــواب  مجلس 
الــســيــادة خميس  ورئـــيـــس تــحــالــف 
الحزب  برئيس  لقائهما  إثر  الخنجر، 
الــكــردســتــانــي مسعود  الــديــمــقــراطــي 
بارزاني، إلى تغليب لغة الحوار لحل 

األزمة في البالد.
كما شدد الحلبوسي وبارزاني )حليفا 
البرلمان،  بقاء  ضــرورة  على  الصدر( 
ــتـــوريـــة  ــيــــب الـــدسـ ــ ــال ــاع األســ ــ ــبـ ــ واتـ
والقانونية من أجل تجاوز تداعيات 

المرحلة الراهنة.

أهميَة  على  حينه  الوقت  في  وأكــدا 
تهيئة  بعد  مبكرة  انتخابات  إجـــراء 
المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل 
الــصــالحــيــة،  بــكــامــل  تتمتع  حــكــومــة 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار 
موعد  حتى  بعمله  ــنــواب  ال مجلس 
إشارة  المزمعة، في  االنتخابات  تلك 

تعارض ما طالب به الصدر.
قبل  دعا  الصدري  التيار  زعيم  وكان 
أيام حلفاءه والنواب المستقلين في 
“يفقد  منه حتى  لالنسحاب  البرلمان 

شرعيته ويحل مباشرة”.
اتخاذ  الحلفاء  “على  أن  اعتبر  كما 

موقف شجاع ينهي األزمة برمتها”.

شددا على اتباع األساليب الدستورية والقانونية لتجاوز األزمة

حليفا الصدر يعارضانه.. “ضرورة بقاء البرلمان”

من لقاء الحلبوسي وبارزاني

عواصم ـ وكاالت

شرقي  األوكــرانــيــة  الــقــوات  تتقدم  فيما 
في  كانت  عــدة  بلدات  مستعيدة  البالد، 
أيدي القوات الروسية، أعلنت موسكو أن 

قواتها هاجمت األوكران في خاركيف.
في  ــروســيــة  ال الـــدفـــاع  وزارة  وأعــلــنــت 
إحــاطــة أمــس األحـــد أن قــواتــهــا ضربت 
منطقة  فــي  األوكـــرانـــي  للجيش  مــواقــع 

خاركيف بضربات دقيقة التوجيه.
كما أضافت أن تلك الضربات نفذت من 
ــوات محمولة جـــوا وصــواريــخ  قـ خـــالل 
الــقــوات  خسائر  بلغت  فيما  ومــدفــعــيــة، 
األوكرانية على محوري الجنوب وشمال 
جريح،  آالف  و8  قتيل  آالف   4 الــشــرق 

خالل أيام ) من 6 إلى 10 سبتمبر(.
على  بعد ساعات  التصريحات  تلك  أتت 
ــي أن قــواتــه  ــ ــران ــ إعــــالن الــجــيــش األوك
واصــلــت الــتــقــدم شــمــااًل فــي خــاركــيــف، 
وجــنــوبــًا أيـــضـــا، بــعــد الــســقــوط الــســريــع 

في  الروسية،  للقوات  الرئيسي  للمعقل 
شــمــال شـــرق الــبــالد. واســتــعــاد الجيش 
األوكراني 30 قرية وبلدة على األقل في 
منطقة خاركيف شرقا. وأعلنت أوكرانيا، 
يتجاوز  مــنــاطــق  اســتــعــادت  قــواتــهــا  أن 
مرّبع  كيلومتر   3000 مساحتها  مجموع 
هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يترّكز 

البالد.  من جانب آخر،  في شمال شرق 
أوقفت كييف أمس األحد عمل المفاعل 
الــذي كان ال يــزال في  السادس واألخير 
النووية،  زابوريجيا  محطة  في  الخدمة 
ــشــركــة األوكــرانــيــة  وفــقــا لــمــا أعــلــنــت ال
المشغلة لها. وهذه المحطة، التي تحتلها 

القوات الروسية، هي األكبر في أوروبا.

كييف تعلن وقف عمل المفاعل األخير في محطة زابوريجيا

هجوم وهجوم مضاد.. خاركيف تشعل حرب أوكرانيا

موسكو: ضربنا القوات األوكرانية في خاركيف وخسائرها باآلالف

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081

تل أبيب - وكاالت : أفاد تقرير بثته  «
قناة 12 التلفزيونية اإلسرائيلية، 

مساء السبت، أنه واستنادا إلى تقرير 
عسكري سري “يمكن أن يبادر حزب 

الله إلى شن حرب على إسرائيل 
لاللتفاف على االنتقادات الداخلية 

التي يتعرض لها”. وأضافت نقال عن 
قيادة المنطقة الشمالية في الجيش 

اإلسرائيلي أن الحرب مع حزب الله 
يمكن أن تندلع “في الفترة القريبة”. 

وتراجع دور حزب الله وحلفاؤه داخل 
لبنان بعد االنتخابات التشريعية التي 
أجريت منصف مايو المنقضي عندما 
خسر هو وحليفته حركة أمل األغلبية 
النيابية. وكان حزب الله وحلفاؤه، من 

بينهم التيار الوطني الحر الماروني 
بزعامة رئيس الجمهورية ميشال 

عون، وحركة أمل الشيعية بزعامة 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد 
فازوا في االنتخابات األخيرة في عام 
2018 بـ 71 مقعدا من مجموع 128.  

ويواجه حزب الله انتقادات داخلية 
على عالقة بمحاوالت لتعطيل 

تشكيل الحكومة وشبهات قضائية 

ووضعيات ملتبسة، أبرزها قضية 
تفجير مرفأ بيروت. وذكرت القناة 

اإلسرائيلية أن الكشف عن هذا التقرير 
جاء على خلفية الجهود المبذولة 
لترسيم الحدود البحرية مع لبنان 
التي تشهد توترا يسعى المبعوث 

األميركي عاموس هوكشتاين، 
الموجود حاليا في إسرائيل الحتوائه 

قبل أن تنفرط األمور خاصة بعد 
دخول حزب الله على الخط. وأرسل 

حزب الله مسّيرات فوق حقل كاريش 
الحدودي المتنازع عليه في عمق 

البحر المتوسط، حيث استدعت تل 
أبيب سفينة تنقيب قبرصية يونانية 

الستخراج النفط، وهو ما يعترض 
عليه لبنان. وقال األمين العام لحزب 

الله حسن نصر الله في خطاب 
تلفزيوني في يوليو الماضي، إنه “إذا 

وصلت األمور إلى الخواتيم السلبية، 
فلن نقف فقط عند حقل كاريش، 

فالمعادلة الجديدة هي كاريش وما 
بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش”. 
وقوبلت تصريحات نصر الله بالكثير 

من االستخفاف واالستهجان من 
طرف فاعلين سياسيين لبنانيين، 
متهمين حزب الله بمحاولة “جر 

لبنان إلى حرب غير محسوبة 
العواقب للتغطية على فشله 

الداخلي”. وتأخذ تل أبيب تهديدات 
حزب الله على محمل الجد حيث رد 
وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غيتس 

بالقول “إذا ُطلب منا القيام بعملية 
في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. 

وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله 
ودولة لبنان”. وأشارت القناة إلى أنه 

على الرغم من أن إسرائيل معنية 
بالتوصل التفاق حول الحدود البحرية 

مع لبنان، فإنها تستعد في الوقت 
ذاته لمواجهة على الحدود البرية 

اللبنانية.

إسرائيل تحذر من لجوء حزب اهلل للحرب للتغطية على إخفاقاته الداخلية

سياسيون لبنانيون يتهمون حزب الله بمحاولة جر لبنان إلى حرب غير محسوبة العواقب

أبوظبي ـ نوفوستي
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ناس يبحث سبل التعاون المشترك مع “البحرينية لريادة األعمال”
تأكيد استدامة دوران عجلة اإلنتاج بمختلف منشآت “الخاص”

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ســـمير عبـــدهللا نـــاس، علـــى الـــدور البـــارز 
الـــذي لعبتـــه المؤسســـة البحرينيـــة لريادة 
األعمـــال في تعزيز التعـــاون بين أصحاب 
األعمـــال بما أســـهم فـــي اســـتدامة دوران 
منشـــآت  مختلـــف  فـــي  اإلنتـــاج  عجلـــة 
اســـتمرار  إلـــى  داعًيـــا  الخـــاص،  القطـــاع 
غرفـــة البحريـــن علـــى التعـــاون مـــع كافـــة 
المؤسســـات والجمعيات الزميلـــة المعنية 
بريـــادة األعمـــال والمؤسســـات الصغيـــرة 
بمـــا يصب فـــي النهايـــة لصالـــح االقتصاد 
الوطنـــي. وأشـــاد خـــال اســـتقباله ببيـــت 
التجـــار صباح يوم أمـــس، أعضاء مجلس 
أمناء المؤسسة البحرينية لريادة األعمال 
برئاســـة فريال نـــاس، بأهداف المؤسســـة 
من خال توفيرها البيئة المحفزة لإلبداع 
واالبتـــكار وإمكانيـــة تبادل الخبـــرات في 

المجال االقتصادي، ووضع حلول تســـاهم 
في  تنمية االقتصاد وتعزيز التنافسية، إلى 
جانب توفير فرص لتنمية قدرات الشباب 
 من الجنسين في مجال تطبيقات االبتكار 
واإلبـــداع.  وأكـــد علـــى مواصلـــة التعاون 
مـــع المؤسســـة البحرينية لريـــادة األعمال 
لدعـــم قطـــاع ريـــادة األعمـــال واســـتمرار 

ودفـــع  المشـــتركة  التدريبيـــة  البرامـــج 
فعاليات المؤسســـة، بما يواءم مع الجهود 
الحكوميـــة لتحقيـــق التنـــوع االقتصادي، 
مشيًدا بجهود المؤسسة في دعم وتمكين 
رواد األعمال من خال تقديمها المبادرات 
والبرامـــج التدريبية التي تهـــدف لتطوير 
إمكانياتهـــم فـــي مجاالت ريـــادة األعمال، 

والمســـاهمة فـــي تحفيـــز االبتـــكار وخلـــق 
آفاق رحبة لدى الشباب.

علـــى  نـــاس  فريـــال  أثنـــت  مـــن جهتهـــا،   
المبـــادرات المجتمعية التي أطلقتها غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن الهادفـــة إلـــى 
تنميـــة الشـــباب والمجتمع، ورســـخ ثقافة 
مجتمـــع  لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية 

والدفـــع  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  األعمـــال 
بهـــا إلى مســـارات أوســـع لتشـــمل أطراف 
المشـــاريع  أن  مؤكـــدة  كافـــة،  المجتمـــع 
والبرامـــج التي تبنتها الغرفـــة تتطابق مع 
رؤى وأهداف المؤسسة البحرينية لريادة 
األعمال، الرامية إلى دعم تنمية االقتصاد 

الوطني وتمكين الشباب.

حضـــر اللقـــاء عـــن المؤسســـة البحرينيـــة 
لريادة األعمال كل من الشيخة مريم بنت 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس 
بنـــت  لميـــاء  الشـــيخة  المؤسســـة،  أمنـــاء 
محمد آل خليفة، الدكتورة لمياء محمود، 
فيمـــا حضر عن الغرفة، وليد إبراهيم كانو 
نائب األمين المالي، باســـم محمد الساعي 
عضـــو المكتـــب التنفيـــذي، أحمـــد صبـــاح 
الســـلوم عضـــو المكتب التنفيذي، يوســـف 
مجلـــس  عضـــو  إبراهيـــم  الديـــن  صـــاح 
اإلدارة، والقائـــم بأعمال الرئيس التنفيذي 
للغرفـــة عبدهللا بـــدر الســـادة، حيث بحث 
رئيس الغرفة مع المؤسسة أوجه التعاون 
المشـــترك فـــي مجـــاالت ريـــادة األعمـــال، 
وفـــرص التعاون فـــي البرامج والمشـــاريع 

المستقبلية للمؤسسة.

حظيت شـــركة الباحث الخليجي بالسبق كأول شركة أبحاث، داخل دول مجلس 
التعاون الخليجي، تحصل على شـــهادة االعتماد المرموقة اآليزو في مجال أمن 
المعلومـــات ISO 27001، وذلـــك تقديـــًرا اللتزامهـــا االســـتثنائي بحمايـــة األصول 

المعلوماتية لعمائها. 
حصلت شـــركة الباحث الخليجي ذ.م.م )Gulf Researcher W.L.L.( على شهادة 
اآليـــزو المعروفـــة فـــي مجال أمـــن المعلومـــات ISO 27001 وذلك بعـــد خضوعها 
لعمليـــة تدقيـــق صارمـــة أجرتها إحـــدى هيئات االعتمـــاد الدوليـــة. وبذلك، تصبح 
شـــركة الباحث الخليجي أول شـــركة أبحاث خليجية تحقق هذا اإلنجاز. وتســـلم 

شهادة اآليزو محمود كامل الصالح المدير اإلداري للشركة.

“الباحث الخليجي” تحصل على شهادة اآليزو 27001

امتدادا لجهوده في تحفيز ريادة األعمال في مملكة البحرين

“تمكين” يفتح باب التقديم لبرنامج الرواد الشباب “مشروعي 2.0”
أعلـــن صندوق العمل “تمكين” عن فتح 
بـــاب التقديـــم لبرنامج الرواد الشـــباب 
“مشـــروعي 2.0” والذي يعتبر النسخة 
الســـابعة من برنامج مشـــروعي جائزة 
األعمال الشبابية الذي أطلقه الصندوق 
العـــام 2012. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى 
دعـــم الشـــباب البحريني ممـــن تتراوح 
أعمارهم بيـــن 16 - 30 عاًما ويتحلون 
لابتـــكار  والشـــغف  الرياديـــة  بالـــروح 
مـــن خـــال تزويدهـــم بفرصـــة تطوير 
مشـــاريعهم وتحويلهـــا إلى مؤسســـات 
قائمـــة تعزيـــًزا للنمو االقتصـــادي الذي 

يقوده الشباب البحريني.
هـــذا  فـــي  المشـــاركون  سيكتســـب 
المهـــارات  مـــن  مجموعـــة  البرنامـــج 
ريـــادة  التخـــاذ  الازمـــة  والمعرفـــة 
األعمـــال كمســـار مهنـــي، ما يســـهم في 
بنـــاء مشـــاريع مســـتدامة تضفـــي أثًرا 
إيجابًيا في االقتصاد الوطني. وتشمل 
هـــذه المهـــارات كيفيـــة إنشـــاء فكـــرة 
وتخطيـــط  منهـــا،  والتحقـــق  مبتكـــرة 
النموذج األولي للمشروع والعمل على 
تطويره، إضافة إلى التخطيط المالي، 
التســـويق،  إســـتراتيجيات  وتصميـــم 
وتطوير مهـــارات العرض، والعديد من 

المهارات الرئيسة األخرى.
وتعليًقـــا على هـــذه المبـــادرة، صرحت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم 
لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” مهـــا مفيـــز 
“نؤمـــن بأهميـــة ريـــادة األعمـــال علـــى 
بإمكانـــات  نؤمـــن  كمـــا  االقتصـــاد، 
الطاقـــات الشـــبابية فـــي تحفيـــز ريادة 
األعمـــال فـــي المملكـــة، والـــذي بـــدوره 

يســـاهم في توفير العديـــد من الفرص 
الوظيفية وتعزيز القدرات التنافســـية 
لألعمال وزيـــادة إنتاجيتها لخلق األثر 

األكبر في السوق المحلية”.
لتزويـــد  البرنامـــج  “يهـــدف  وأضافـــت 
الشباب البحريني بالمهارات والمعرفة 
األساســـية إلطـــاق أعمالهـــم وإتاحـــة 
الفرصة لهم لاستفادة من دعم تمكين 
رحلتهـــم  وبـــدء  مشـــاريعهم  لتمويـــل 
أهـــداف  مـــع  يتماشـــى  ممـــا  الرياديـــة 
تمكين اإلستراتيجية من أجل تحقيق 

توصيات خطة التعافي االقتصادي.”
وتـــم تصميم برنامـــج “الرواد الشـــباب 
الشـــباب  لدعـــم   ”)2.0 )مشـــروعي 
أفـــكار  يمتلكـــون  ممـــن  المبدعيـــن 
ابتكارية والسعي في تطوير مهاراتهم 
االبتـــكار  علـــى  وحثهـــم  الرياديـــة 
وتحويـــل أفكارهـــم لمشـــاريع تجاريـــة 
على أرض الواقع. إذ سيخلق البرنامج 
الناشـــئة  الشـــركات  مـــن  مجموعـــة 
مســـرعات  مـــن  لاســـتفادة  الجاهـــزة 

األعمال ورؤوس األموال االستثمارية 
من خـــال الدعـــم االستشـــاري المتاح 
مـــن قبـــل الموجهيـــن الخبـــراء الذيـــن 
سيساعدون المشـــاركين على التحقق 
من أفكارهم وتقليص المخاطر؛ بهدف 
تســـهيل عمليـــة دخولهم لســـوق العمل 

وتعزيز فرص نموهم وتوسعهم. 
لديهـــم فكـــرة  الشـــباب ممـــن  بإمـــكان 
مشروع ريادية أو شركة ناشئة التقدم 
بطلب كفرد أو كفريق عمل عبر صفحة 
)مشـــروعي  الشـــباب  الـــرواد  برنامـــج 
2.0( علـــى موقـــع تمكيـــن اإللكترونـــي 
ســـيمتد  حيـــث   .www.tamkeen.bh
البرنامـــج لفتـــرة 6 أســـابيع، ستشـــمل 
المرحلـــة األولى منه جلســـات تدريبية 
شـــاملة تركز على مساعدة المشاركين 
التجاريـــة  أفكارهـــم  ترجمـــة  فـــي 
والبنـــاء عليها. تليهـــا المرحلـــة الثانية 
والمخصصة لتنفيذ برامج استشـــارية 
مكثفـــة للشـــركات الناشـــئة والتـــي من 
شـــأنها تزويـــد المشـــاركين بالمهـــارات 
مشـــاريعهم  إطـــاق  لتســـريع  الازمـــة 
الرياديـــة وتطوير النمـــوذج األولي من 
منتجاتهم. وفي المرحلـــة النهائية من 
لحوالـــي  الفرصـــة  ســـتتاح  البرنامـــج، 
عشرة مشاركين لعرض نماذج أعمالهم 
المطورة على المســـتثمرين المحتملين 

خال فعالية يوم العرض الترويجي.
المشـــاركون  ســـيحظى  عليـــه،  وبنـــاًء 
بمنـــح  النهائيـــة  للمراحـــل  المتأهلـــون 
إطـــاق  فـــي  تســـاعدهم  مشـــتركة 
مشـــاريعهم التجاريـــة، كمـــا ســـيتمكن 
المشـــاركون اآلخـــرون مـــن الحصـــول 
علـــى دعـــم تمكيـــن مـــن خـــال برامج 

الدعم المناسبة.
الشـــباب  “الـــرواد  برنامـــج  ويعتبـــر 
حزمـــة  مـــن  جـــزًءا   ”)2.0 )مشـــروعي 
البرامـــج الســـتة عشـــر التـــي أطلقتهـــا 
تمكين مطلع العام الجاري ضمن خطة 
التحـــول الشـــاملة التي تهـــدف لتعزيز 
األثر اإليجابي على االقتصاد الوطني.
ودعمـــت تمكيـــن منـــذ التأســـيس، مـــا 
يزيـــد على 19 ألـــف رائد عمل إلنشـــاء 
مؤسساتهم. وذلك انطاًقا من التزامها 
بدعـــم ريـــادة األعمـــال وتطويـــر البيئة 
الرياديـــة في البحريـــن لخلق منظومة 
إيجابيـــة تمّكـــن المؤسســـات الناشـــئة 
من النمو والتطور والذي يتماشـــى مع 
أهداف تمكين اإلستراتيجية المتمثلة 
في صقـــل مهارات الكـــوادر البحرينية 
للتوظيـــف  األمثـــل  الخيـــار  ليكونـــوا 
المحـــرك  الخـــاص  القطـــاع  وجعـــل 

الرئيس للنمو االقتصادي.

“كنــاز” تشتــري “تــالل الغـروب” بــ 6 ماليـيـن دينــار

“البلديات” تصدر قرارات الستمالك أراض لـ “مترو البحرين”

إلزام الشركة المطورة مالكة المشروع بتسليمه

حسب طلب وزارة المواصالت واالتصاالت

قررت لجنة تســـوية مشاريع التطوير 
العقاريـــة المتعثرة إرســـاء بيـــع العقار 
المســـمى تـــال الغـــروب المقـــام على 
قطعتـــي األرض الكائنتيـــن فـــي هورة 
عنقه على شـــركة كناز بمبلغ 6 مايين 

دينار.
كمـــا قـــررت اللجنـــة أن يقـــوم جهـــاز 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
بتســـجيل العقـــار باســـمها خالًيـــا مـــن 
أي قيـــود أو رهـــون، وألزمت الشـــركة 

المطـــورة مالكة العقار بتســـليم العقار 
لشـــركة كناز، وأمرت بنشـــر هذا القرار 
بالجريـــدة الرســـمية. وأحالـــت اللجنة 
الوزاريـــة لألعمـــار والبنيـــة التحتيـــة، 
إلـــى لجنـــة تســـوية مشـــاريع التطوير 
العقاريـــة المتعثـــرة بتاريخ 11 أكتوبر 
2015 مشـــروع تال الغروب باعتباره 
مـــن المشـــاريع المتعثرة، بســـبب عجز 
الشـــركة المطـــورة صاحبة المشـــروع 
والوفـــاء  المشـــروع  اســـتكمال  عـــن 
بالتزاماتهـــا قبـــل مشـــتري الوحـــدات 
والمقاوليـــن والبنـــك الدائـــن المرتهـــن 

ألرض المشروع رغم تكليفها بالوفاء. 
وقـــررت اللجنـــة إتاحة بيع المشـــروع 
لمـــن  العلنـــي ونقـــل ملكيتـــه  بالمـــزاد 
يرســـو عليه المزاد بجلستها المنعقدة 
بتاريـــخ 17 مايـــو الماضـــي، وحـــددت 
جلسة 26 يونيو 2022 إلجراء المزاد، 
المـــزاد،  إلدارة  مـــزاد  شـــركة  ونـــدب 
وفتح المزاد العلني للمشـــروع بالمبلغ 
األساسي المحدد له وهو 5.92 مليون 
دينار، وتقدمت 3 شـــركات في المزاد 
حيث أرســـي المـــزاد على أعلـــى مبلغ 

لشركة كناز بقيمة 6 مايين دينار.

وتم إيداع عشر ثمن العقار ولم يتقدم 
أحـــد للمزايدة خال المـــدة القانونية، 
وأودع المتزايـــد الراســـي عليه المزاد 
باقـــي الثمـــن خـــال الميعـــاد المقـــرر. 
وحيـــث إنـــه لمـــا كان مـــا تقـــدم وكان 
العرض المقدم من المزايد شركة كناز 
هـــو العـــرض األعلـــى وأوفـــى المزايد 
بالتزاماتـــه ســـواء بإيداع عشـــر الثمن 
أو إيـــداع باقـــي الثمن خـــال الميعاد 
المقـــرر، ومن ثم فررت اللجنة إرســـاء 
البيـــع عليـــه وإلـــزام الشـــركة المطورة 

مالكة المشروع بتسليمه العقار.

أصدرت وزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة بناء على الصاحيات 
المخولة لها بموجب القانون رقم )39( لسنة 2009 بشأن استماك 
العقـــارات للمنفعـــة العامـــة، قرارا الســـتماك: جزء مـــن أماك في 
وســـط المنامـــة، ضاحيـــة الســـيف، الفاتـــح، الجفيـــر، الصالحيـــة، 
البســـيتين، الحورة، سلماباد، مدينة زايد، الزنج، السويفية، وذلك 
من أجل مشـــروع مترو البحرين حســـب طلب وزارة المواصات 

واالتصاالت. 
ووفًقـــا للقـــرارات المنشـــورة فـــي الجريدة الرســـمية فـــي عددها 

األخير، فإنه ســـيتم اســـتماك جزء من العقـــارات التالية للمنفعة 
العامـــة وهـــي: جزء من ملك شـــركة البحرين لاســـتثمار العقاري 
)إدامـــة( الكائن في وســـط المنامة، جزء من ملك شـــركة إبراهيم 
علي العالي وشـــركائه الكائن في ضاحية الســـيف، جزء من ملك 
شـــركة محمد شـــريف محمد شـــريف حاتم وشـــركائه الكائن في 
الفاتـــح، جزء من ملك بيت التمويـــل الكويتي الكائن في الجفير، 
جـــزءان من عقارين ملك شـــركة رفاد لاســـتثمار العقـــاري الكائن 
فـــي الصالحية، جزء من ملك شـــركة خليفة ناصر ســـلطان ناصر 
الســـويدي وشـــركائه الكائن في البسيتين، جزء من شركة موكان 
الكائـــن في الفاتـــح، جزء من ملك علي محمد رضا عباس مندكار 

الكائـــن في الحورة، جزء من ملك شـــركة عبدهللا يوســـف فخرو 
وأوالده الكائـــن في الصالحية، جـــزء من ملك إبراهيم عبدالهادي 
محمد علي العفو الكائن في ســـلماباد، جزء من ملك حامد أحمد 
إبراهيم محمد الشـــاوي الكائن في ســـلماباد، جزء من ملك شركة 
الفاتـــح العقاريـــة الكائـــن فـــي مدينة زايـــد، جزء من ملك شـــركة 
جلوبـــال اكســـبرس الكائن فـــي مدينة زايد، جزء من ملك شـــركة 
األندلسية “1” لاستثمارات العقارية الكائن في مدينة زايد، جزء 
من ملك شركة إبراهيم علي العالي وشركائه الكائن في سلماباد، 
جزء من ملك شركة عبدالمجيد عيسى عبدالنبي الزيرة وشركائه 
الكائن في الزنج، جزء من عقار ملك خاص الكائن في السويفية.
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أعلنت منظمة “بريف” لفنون القتال 
المختلطة وشركة “زمزم” عن إطالق 

أول NFT بالشرق األوسط.
ــذه الــخــطــوة بــعــد انــتــشــار  تــأتــي هــ
تشين  ــلــوك  ب وتــقــنــيــة   NFT تــقــنــيــة 
الماضية،  القليلة  الــســنــوات  خــالل 
أحدثتها  التي  الكبرى  والتغييرات 
ــاع الـــفـــنـــون  ــطــ الـــتـــقـــنـــيـــتـــان فــــي قــ

والرياضة والثقافة الشعبية.
الغير  الــرمــوز  أو   NFT تقنية  وتعد 
قابلة لالستبدال بمثابة عقود رقمية 
ــى تــقــنــيــة بـــلـــوك تــشــيــن،  ــ تــســتــنــد إل
التوقيع باالسم  تتيح للمستخدمين 
الرقمية  األصــــول  وشــــراء  الــكــامــل 

الفريدة على اإلنترنت.
وبهذه المناسبة، قال مستشار سمو 
آل خليفة  بــن حــمــد  ــد  خــال الــشــيــخ 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
شاهد  محمد  بريف  منظمة  رئيس 
ــريـــف الــســعــي  ــل مــنــظــمــة بـ ــواصــ ــ “ت

التي  المؤسسات  لتكون في طليعة 
يحدث  الــذي  الكبير  التقدم  تواكب 
عــلــى الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي في 
العالم، نفخر هذا اليوم بهذا اإلنجاز 
على  الــقــطــاع  فــي  رواد  نــكــون  وان 

المستوى اإلقليمي والعالمي”.
وأضـــــاف “بــالــشــراكــة مـــع شــركــائــنــا 
إلى  الدخول  ننوي  الجدد في زمزم 
كبير، خصوصا  NFT بشكل  الـ  عالم 
الــصــنــاعــة مـــا زالــــت في  وان هـــذه 
وان  الــعــالــم،  مستوى  على  بدايتها 
والمؤسسات  الشركات  من  العديد 
أكبر  لتحقيق  العالمية تعمل جاهدة 
القطاع  هـــذا  مــن  ممكنة  اســتــفــادة 
ليس على المستوى المالي فقط بل 
واالنتشار  اإلعالمي  المستوى  على 

الرقمي”.
والرئيس  المؤسس  قال  جهته،  من 
لشركة زمزم حامد فخرو  التنفيذي 
مع  االتفاقية  بتوقيع  الــيــوم  “نفخر 

في  العالمية  المنظمات  أهـــم  أحـــد 
استطاعت  لقد  الــريــاضــي،  المجال 
الــمــنــظــمــة فـــي وقــــت قــيــاســي من 
أن  كــمــا  كــبــيــرة،  ــازات  ــجـ إنـ تحقيق 
لــهــا مــســتــقــبــال واعـــــدا فـــي الــمــجــال 
ــذا مــا دفــعــنــا إلـــى أن  الــريــاضــي، وهـ
ــــل  تــكــون تــلــك الــمــؤســســة مـــن أوائ
ــات الـــتـــي نــشــكــل مــعــهــا  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
شراكات استراتيجية بعيدة المدى”.

وأضاف فخرو “يصل حجم سوف الـ 
NFT عالميا في الوقت الجاري إلى 
ما يقارب من 3 مليارات دوالر، في 
حين تشير التوقعات إلى وصوله إلى 
13.6 مليار في نهاية العام 2027، أن 
سرعة نمو هذا القطاع تدل على أن 
المحلية  للشركات  سانحة  الفرصة 
واإلقليمية للدخول في هذا السوق 
نتوقع  منه،  استفادة  أكبر  وتحقيق 
أن تصل إيرادات هذه االتفاقية إلى 

20 مليون دوالر في عامها األول”.

بقيمة 20 مليون دوالر في عامها األول

“بريف” و “زمزم” توقعان أول عقد شراكة رياضية لـ “NFT” بالشرق األوسط
أعـــلـــن الـــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي 
نهجه  من  انطالقًا  التجاري، 
الــمــســتــمــر وحـــرصـــه الـــدائـــم 
على تقديم أحدث المنتجات 
والـــــخـــــدمـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة 
ــعــمــالئــه بــقــطــاع  ــمــبــتــكــرة ل ال
الشركات، عن إطالقه لمنصة 
لعمالء  تسمح  التي  “راتبي”، 
المصرف من الشركات تمكين 
موظفيهم من الحصول على 
المستحق  راتــبــهــم  مــن  جــزء 
عند الطلب قبل موعد صرف 
الرواتب. ويأتي هذا اإلعالن 
تطبيقًا لما نصت عليه مذكرة 
التفاهم التي وقعها المصرف 
التجاري في وقت  الخليجي 
ــام مــع  ــعــ ــ ــذا ال ــ ــن هـ ســـابـــق مــ
يمّكن  مما  “ريـــااليـــز”،  شــركــة 
عمالء المصرف من الشركات 
بالسماح  للمنصة  المنضمة 
لموظفيها من سحب أي مبلغ 
من الرصيد المتاح قبل موعد 
رســوم خدمة  مقابل  الــراتــب 
أي  احــتــســاب  ودون  رمــزيــة 

أرباح على الخدمة. 
وستكون منصة “راتبي” خيارًا 
في  الراغبة  للشركات  مثاليًا 
تحقيق أثر إيجابي على أداء 
واستقرار وإنتاجية موظفيها 
المؤسسي،  والؤهـــم  وتعزيز 
المنصة  هذه  ستساعد  حيث 
موظفي الشركات في التحكم 
بأموالهم بشكٍل أفضل وتلبية 

أي التزامات مالية طارئة.
بوراشد،  محمد  أحمد  وقــال 
المصرفية  الــخــدمــات  مــديــر 

لـــلـــشـــركـــات لـــــدى الــمــصــرف 
الــخــلــيــجــي الـــتـــجـــاري “نــحــن 
ــالن عــن  ــ ــاإلعـ ــ مـــــســـــرورون بـ
إطالق هذه الخدمة الجديدة 
“ريااليز”،  بالتعاون مع شركة 
“راتبي”  منصة  ستوفر  حيث 
الشركات  من  لعمالئنا  خيارًا 
ــزة خــــاصــــة  ــ ــ ــي ــ ــ لــــتــــقــــديــــم م
من  األولــى  تعتبر  لموظفيهم 
المملكة  مستوى  على  نوعها 
ــاقــة  والــــتــــي تـــضـــاف إلـــــى ب
الــمــزايــا الــتــي تــقــدمــهــا هــذه 
الشركات لموظيفهم من أجل 
تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الــمــالــي 
ــهــم وتــوفــيــر بــيــئــة مــحــفــزة  ل
للعمل واإلنتاجية، كما وتأتي 
التزام  لتعكس  المنصة  هــذه 
ــادي  ــريـ الــمــصــرف بــالــنــهــج الـ
الذي يتبعه عبر توظيف آخر 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما 
الــمــالــيــة مــن تــقــنــيــات سلسة 
المعامالت  إلجـــراء  وسريعة 
الــمــخــتــلــفــة بكل  الــمــصــرفــيــة 
ســهــولــة وأمــــان لــلــعــمــالء من 

المؤسسات واألفراد على حد 
سواء”. 

ــه، صــــــرح خـــالـــد  ــ ــب ــ ــان ــن جــ ــ مـ
التنفيذي  المدير  الشكراني، 
في شركة ريااليز، قائالً “نحن 
ــإطــــالق مــنــصــة  ــ ــيـــدون ب ــعـ سـ
)راتبي( بالتعاون مع المصرف 
الـــتـــجـــاري، حيث  الــخــلــيــجــي 
األولـــى  الــخــدمــة  هـــذه  تعتبر 
ــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  مــ
في  وقريبًا  البحرين  مملكة 
أسواق أخرى، وانطالقة أولى 
لــتــوفــيــر خـــدمـــات “ريـــااليـــز” 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــؤســســات 
األوســط.  بالشرق  المصرفية 
نتوقع أن تمّكن هذه الخدمة 
الشركات من تحقيق التوازن 
ورفــع  المالية  التدفقات  فــي 
خالل  من  اإلنتاجية  مستوى 
الـــمـــوظـــفـــيـــن  والء  ــســــب  كــ
ــمــســاهــمــة فــي  ــالل ال ــ مــــن خـ
األعــبــاء  وقـــع  مــن  التخفيف 

المالية الطارئة على أدائهم”.

تسمح للموظفين الحصول على جزء من راتبهم المستحق

“الخليجي التجاري” يطلق منصة “راتبي” لقطاع الشركات

كشــفت شــركة اســتيراد أمــواج، عن البــدء في المرحلــة الخامســة واألخيرة 
مــن أعمــال الشــاطئ لمشــروع أمــواج بيتشــفرونت، والــذي يمتد علــى الخط 
الساحلي لواجهة أمواج، وهو شاطئ مخصص لسكان أمواج بيتش فرونت، 
ويقــع عنــد مدخل أمــواج، وذلك بدأ العمل على رمال الشــاطئ المتوافقة مع 

المعايير الدولية لمواصفات أداء الشاطئ.

بمواصفاتها  الشاطئ  رمــال  وتتميز 
الــجــمــالــي ذو  الــمــظــهــر  ــمــاديــة ذات  ال
الــبــيــاض الــعــالــي الـــذي يخلق شــعــورًا 
الرمال  ذات  المالديف  جزر  بشواطئ 
 % 90 البيضاء، حيث يفوق البياض 
القشرة  تمتاز  فيما  الــرمــال،  لــون  من 

بالنعومة واالنسيابية.
وتم استيراد الرمال من رأس الخيمة 
المتحدة، وهي  العربية  في اإلمــارات 
العقارية  للمشاريع  مخصصة  رمـــال 
الشاطئ  رمـــال  تعتبر  إذ  الــمــرمــوقــة، 
الــبــيــضــاء فـــريـــدة نــوعــهــا ومــثــالــيــة 
الــذي  بيتشفرونت  أمـــواج  لــمــشــروع 
يقدم أول شاطئ خاص للقاطنين، إذ 

تم استخدام ذات الرمال في العديد 
وبالتحديد في  الخليجية  الــدول  من 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة على 

شاطئ الحمرا برأس الخيمة.
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
أحمد  االستثمارية،  استيراد  لشركة 
“الــمــشــروع يسير وفــق  عــبــدالــرحــمــن 
الستكماله،  وضعها  تــم  التي  للخطة 
ــت مـــرحـــلـــة الــشــاطــئ  ــارفــ حـــيـــث شــ
رمال  على  بالعمل  باالنتهاء،  الخاص 
ما  وهــو  والجذابة،  المميزة  الشاطئ 
ســيــبــرز الــمــشــروع بــصــورة أكــبــر بعد 
خصوصًا  المرحلة  هــذه  من  االنتهاء 
وأنـــــه أمــــــواج بــيــتــشــفــرونــت يــمــتــاز 

بشاطئه الخاص للقاطنين فقط”.
ــاف عــبــدالــرحــمــن “الــمــســؤولــيــة  ــ وأضـ
كبيرة على الشركة إلنجاز وإنجاح هذا 
المشروع بعد االستحواذ عليه، حيث 
لجميع  مــبــاشــرة  متابعة  عــلــى  نعمل 
وتسريع  المعوقات  لتفادي  المراحل 
الذي  المشروع  الكمال  العمل  وتيرة 

المملكة،  في  المشاريع  أكبر  أحد  يعد 
وبالتأكيد سيكون جذابًا للمستثمرين 
والمشترين في ظل الخصوصية التي 

يتمتع بها أمواج بيتشرفرونت”.
بيتشفرونت  أمـــواج  مــشــروع  ويضم 
مــطــلــيــن  ــم  ــخـ فـ هـــــــاوس  تـــــــاون   94
ــئ، تــتــمــيــز بــإطــاللــتــهــا  ــاطـ ــشـ عــلــى الـ

فرصة  قاطنيها  تعطي  التي  الخالبة 
مقابل  الفيال  شرفة  على  االسترخاء 
ــمــشــروع  شـــاطـــئ الــبــحــر، ويــتــمــيــز ال
المنظر بإطاللة  الرائع وسحر  بموقعه 
أطــول  األبــطــال على  فــريــدة تخطف 
شاطئ خاص في البحرين، إذ يضمن 
الشمس  بأشعة  االستمتاع  لقانطيه 

الطبيعية  مــنــاظــر  بــأجــمــل  ــأمــل  ــت وال
فردية  شاطئية  أجـــواء  مــع  بالتناغم 

على الرمال البيضاء.
وتعد أعمال التجهيز وتغذية الشاطئ 
للحفاظ  فعالية  الــوســائــل  أكــثــر  مــن 
عــلــى شــاطــئ عــالــي الـــجـــودة، والــتــي 
تساعد على تجديد الرمال الموجودة 
وتــوســيــع الــشــاطــئ مــن أجـــل تقليل 

فقدان الشاطئ للقشرة الخارجية.
ويــعــتــبــر “أمـــــواج بــيــتــشــفــرونــت” من 
أفــضــل الـــوجـــهـــات الــمــمــيــزة لــأســرة 
بجمال  االستمتاع  فــي  تــرغــب  الــتــي 
ساحرة  تجربة  يوفر  حيث  الطبيعة، 
لعشاق البحر والحياة البحرية، بمياه 

بحره الصافية وامتداده الجذاب.
وستوفر المرافق الترفيهية في أمواج 
استثنائية  تــجــربــة  فـــرونـــت  بــيــتــش 
عموما  الشاطئ  وسيكون  لقاطنيها 

ممتعًا من الناحية الجمالية.

رمال بيضاء بمميزات دولية تزين شاطئ “أمواج بيتشفرونت”
الرئيس التنفيذي لـ “استيراد االستثمارية”: أعمال المشروع شارفت على االنتهاء

شاطئ مشروع أمواج بيتشفرونت  أحمد عبدالرحمن

عن  المتحد  األهــلــي  الــبــنــك  أعــلــن 
على  للسحب  التنازلي  العد  بــدء 
ــر،  ــزة األحــــــالم لــشــهــر أكــتــوب ــائـ جـ
لثالث  البنك  منح  سيشهد  والــذي 
جائزة بقيمة مليون دوالر أميركي 
خالل العام 2022. وسيكون اليوم 
للسحب  والتأهل  لإليداع  األخير 
هو 11 أكتوبر، بينما سيتم السحب 
والكشف عن الفائز/ الفائزة بتاريخ 

26 أكتوبر.
ولــمــدة أكــثــر مــن 20 ســنــة، ساعد 
ــاب حــــصــــادي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــســ حــ
العمالء على تحقيق أكبر أهدافهم 
حجمها  يــزداد  جوائز  تقديم  عبر 
في  العمالء  وسيستمر  سنة.  كل 
ــم مـــع بــرنــامــج  ــهـ ــدافـ تــحــقــيــق أهـ
الخمسة  األشــهــر  حــصــادي خـــالل 

ــذه الـــســـنـــة، مع  ــن هــ الــمــتــبــقــيــة مـ
مــلــيــون دوالر  بــقــيــمــة  جــائــزتــيــن 
ــي، وجـــائـــزتـــيـــن بــقــيــمــة  ــركــ ــ ــي ــ أم
وجائزة  أميركي،  دوالر   100,000
أمــيــركــي،  دوالر   50,000 بقيمة 
دوالر   1,000 بقيمة  جائزة  و150 
الجوائز  مجموع  ليصل  أميركي، 

إلى 5 ماليين دوالر أميركي.
ــائـــزة بـــجـــائـــزة شهر  ــفـ ــرت الـ ــ ــّب وعــ
دوالر   50,000 بقيمة  أغــســطــس 
أميركي، أمل توفيق وهي موظفة 
وأم لـ 3 فتيات عن سعادتها بخبر 
ــوز بـــالـــقـــول: “انــضــمــمــت إلــى  ــفـ الـ
24 سنة  قــبــل  بــرنــامــج حـــصـــادي 
عــنــدمــا فــتــحــت حــســاب مــشــتــرك 
بإحدى  الفوز  أماًل في  مع زوجي، 
يقدمها  ــتــي  ال الــكــبــيــرة  الــجــوائــز 

أنني  كما  الــعــام.  طــوال  البرنامج 
التي  الرقمية  بخدماتهم  معجبة 
ــر علي  ــوفـ تــتــمــيــز بــبــســاطــتــهــا وتـ
الكثير من الوقت والجهد. أما عن 
االحتفاظ  أنــوي  فأنا  مخططاتي، 
أمــاًل  حسابي  فــي  الــجــائــزة  بمبلغ 
في الفوز بجائزة األحالم في شهر 

أكتوبر”. 
يذكر أن العمالء من جميع األعمار 
السحب  فــي  لالشتراك  مــدعــوون 
حساباتهم  فتح  خالل  من  القادم 
فـــي بـــرنـــامـــج حـــصـــادي وزيـــــادة 
مدخراتهم فيها أو شراء شهادات 
الرقمية  ــقــنــوات  ال عــبــر  حــصــادي 
الهاتف،  تطبيق  مثل  المخصصة، 
ــارة فـــروع البنك  أو مــن خــالل زيـ
المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

“األهلي المتحد” يعلن العد التنازلي لجائزة األحالم بقيمة مليون دوالر
لشهر أكتوبر.. وأمل توفيق تحصد 50 ألف دوالر عن “حصادي” ألغسطس
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تـــرأس رئيس مجلس إدارة شـــركة تطوير 
حقـــل البحريـــن - تطويـــر للبتـــرول ذ.م.م، 
فيصـــل محمد المحروس، اجتماع مجلس 
إدارة الشـــركة الـــذي عقـــد يـــوم األربعـــاء 
الموافـــق 7 ســـبتمبر 2022 بمقـــر الشـــركة 

الواقع في منطقة الرمامين.
 ونيابـــة عن المجلـــس، تقدم فيصل محمد 
المحروس بخالص الشكر والعرفان للدعم 
اللذيـــن تلقاهمـــا  المتواصليـــن  واالهتمـــام 
الرشـــيدة،  القيـــادة  مـــن  تطويـــر  شـــركة 
معاهـــدا إياهـــا بمواصلـــة العمـــل الـــدؤوب 
والمخلـــص من قبل مجلس إدارة الشـــركة 
واإلدارة التنفيذيـــة وجميـــع العامليـــن من 
أجل مواصلة إســـهامات الشـــركة في دعم 

مسيرة االقتصاد الوطني.
 كمـــا توجـــه بخالـــص الشـــكر والتقدير إلى 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ورئيـــس مجلـــس إدارة 

الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
لمســـاهمته الفعالـــة وتوجيهاته المتواصلة 
لتعزيـــز مســـيرة النجاح في شـــركة تطوير 

للبترول.
خالل االجتماع تم استعراض أداء الشركة 
خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العـــام والمتعلقة 
بمشـــاريع وخطط االستكشـــاف ومواصلة 
معدالت إنتاج النفط والغاز حسب الخطة 

الموضوعـــة مـــع التمســـك بالتزام الشـــركة 
بأعلـــى معايير الصحة والســـالمة وحماية 
البيئـــة، إضافـــة إلى ترشـــيد التكلفة. وفي 
ختـــام االجتمـــاع، توجه المجلس بالشـــكر 
وجميـــع  اإلداريـــة  الهيئـــة  إلـــى  والتقديـــر 
للبتـــرول،  تطويـــر  شـــركة  فـــي  العامليـــن 
مشـــيدا بمســـاهماتهم المتواصلة في دعم 
مســـيرة الشـــركة من أجل خدمة االقتصاد 

الوطني لمملكة البحرين.

تقديـــم  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
تســـهيالت مالية خاصة ألصحاب األعمال 
إلـــى اســـتخدام مصـــادر  الذيـــن يهدفـــون 
الطاقـــة المتجددة ويتطلعون إلى التحول 
جزئيًا أو كليًا من مصادر الطاقة التقليدية 
إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، وبالتالي 
ترشيد االســـتهالك وزيادة الربحية إضافة 

إلى الحفاظ على البيئة والمناخ.
ويقدم بنك البحرين والكويت هذا التمويل 
الميســـر تحـــت اســـم “تمويل االســـتدامة” 
بجملة مـــن المزايا، من بينها أســـعار فائدة 
تنافســـية وموافقـــة علـــى طلبـــات الزبائن 
بصفة سريعة وشروط سداد مرنة. ويمكن 
الحصـــول علـــى هـــذا التمويـــل مـــن قبـــل 
زبائـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت الحاليين 
والمحتمليـــن مـــن أصحـــاب األعمـــال عـــن 
طريق االتصال بمديري العالقات الخاصة 

بهم.
المصرفيـــة  الخدمـــات  عـــام  وقـــال مديـــر 
للشـــركات فـــي بنـــك البحريـــن والكويـــت 
أحمد تقي “إن تمويل االســـتدامة يتماشى 
مـــع جهود مملكـــة البحرين لحمايـــة البيئة 
وتقليـــل انبعاثـــات الكربـــون والتلـــوث من 
خالل زيادة االعتمـــاد على مصادر الطاقة 

المتجددة. ويأتي ذلك في إطار المسؤولية 
االجتماعيـــة للبنك تجـــاه المجتمع والبيئة 
في مملكـــة البحريـــن، والتزامـــًا منه بدعم 
أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 
الســـابع الـــذي ينـــص علـــى “طاقـــة نظيفـــة 
بأســـعار معقولـــة” والهـــدف الثالـــث عشـــر 

“العمل المناخي”.
وأضـــاف تقـــي: “لقـــد صمـــم فريقنـــا هـــذا 
متطلبـــات  لتلبيـــة  خصيصـــًا  التمويـــل 
وتطلعـــات أصحاب األعمـــال في الحصول 
علـــى تمويـــل ســـهل يدعـــم انتقالهـــم نحو 
الطاقة المتجددة والمستدامة”. وتابع “إن 
هذه المبادرة تســـتهدف الشـــركات الناشئة 
والصغيرة والمتوســـطة والكبيـــرة وجميع 
األنشطة الصناعية والتجارية والخدمية”.

يخـــدم  التمويـــل  أن  تقـــي  وأوضـــح 
أيضـــًا الشـــركات التـــي تعمـــل علـــى تنفيذ 
إســـتراتيجيات التبريد، وتحويل النفايات 
إلى طاقة، والمباني الخضراء المستدامة، 
ســـيما  ال  للبيئـــة،  الصديقـــة  والممارســـات 
تلـــك التي تســـاهم فـــي إيجاد بديـــل أكثر 
اســـتدامة، الفتًا إلـــى أن مراقبة التطورات 
الرئيسية في قطاع الطاقة المستدامة من 
أولويـــات بنك البحريـــن والكويت، بما في 

ذلك ظهور الشـــركات البحرينية المشاركة 
في مشاريع الطاقة الشمسية في مجاالت 
التركيب والتصميم والهندســـة والصيانة، 
واســـتقطاب الشـــركات العالمية للمشاركة 
فـــي المشـــاريع فـــي البحريـــن ذات الصلـــة 

الطاقة المتجددة.
واختتـــم تقـــي تصريحه قائـــالً: “من خالل 
اعتماد نهج مســـتدام في جميـــع عملياتنا، 
جعلنـــا مـــن أولوياتنـــا فـــي بنـــك البحريـــن 
والكويـــت أن نكون فـــي الطليعة في دعم 
قضايا البيئة وتغير المناخ على المســـتوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي”.

تســـتمر زيـــن البحريـــن فـــي برنامـــج زيـــن 
البحريـــن لتمكيـــن الشـــباب )ZY(، ويعمـــل 
هـــذا البرنامج على توفيـــر الفرصة لطالب 
الجامعـــات والخريجيـــن حديًثا الكتســـاب 
الخبـــرات العمليـــة خـــالل برامـــج التوجيه 
لتعزيـــز المعرفـــة والمهـــارات المطلوبة في 
ســـوق العمل وتمكينهم من اختيار المسار 

المهني المناسب لهم. 
يمثـــل برنامج زين لتمكين الشـــباب ركيزة 
أساســـية من ثقافة زين البحرين لترســـيخ 
ثقافة المســـؤولية االجتماعية في أعمالها، 
حيـــث يهـــدف البرنامج إلى دعـــم مواهب 
الشباب بتوفير المبادرات والفرص لتنمية 
مواهبهـــم وتطويرها. باإلضافـــة إلى ذلك، 
يقـــدم هـــذا البرنامـــج فكـــرة عـــن الحيـــاة 
المهنيـــة وثقافـــة العمل في زيـــن البحرين 

للمتدربين.
وإحـــدى مبـــادرات برنامـــج زيـــن لتمكيـــن 
مجـــال  فـــي  “النســـاء  هـــي  الشـــباب 
التكنولوجيـــا”، وهـــو برنامـــج تدريبي يتم 
عقـــده ســـنوًيا فـــي الصيـــف لمنح النســـاء 
التكنولوجيـــا  مجـــال  لدخـــول  الفرصـــة 
والحصـــول علـــى التدريب الـــالزم للتطور 

في هـــذا المجال. تم مشـــاركة 7 متدربات 
في هذا العـــام للعمل مع أفضل كوادر زين 
البحرين في مجال االتصاالت واكتشـــاف 

مختلف الوظائف التقنية في الشركة.
خالل األشـــهر القادمة، سينضم 52 متدرًبا 
إلـــى فريـــق زيـــن البحريـــن كأعضـــاء فـــي 
برنامـــج زيـــن لتمكين الشـــباب وللعمل في 
قســـم خدمة العمالء بعد الفترة التدريبية 
التـــي يتم تقديمها من قبل فريق التدريب 
المختـــص فـــي زيـــن البحريـــن. باإلضافـــة 
إلى ذلـــك، تم توظيـــف 40 موظفا من فئة 
الشـــباب للعمل في مختلف أقسام الشركة 

ضمن برنامج زين لتمكين الشباب.
كجـــزء مـــن خطـــة برنامـــج زيـــن لتمكيـــن 
وتعزيـــز  الموظفيـــن  لتطويـــر  الشـــباب 
مهاراتهم، شارك موظفي هذا البرنامج في 
العديد من األنشطة مثل معرض التوظيف 
ومعـــرض  الجامعيـــة،  البحريـــن  بكليـــة 
التوظيف في البحرين بوليتكنك، وفعالية 
جمعية الكلمة الطيبة بحضور سمو الشيخ 

عيسى بن علي آل خليفة.
تعليًقـــا علـــى برامج زين لتمكين الشـــباب، 
الموظفيـــن  قـــال مديـــر عالقـــات شـــؤون 

وتطوير الشـــباب في زيـــن البحرين محمد 
عيســـى “من خـــالل برنامـــج زيـــن لتمكين 
الشباب، يمكننا مساعدة الشباب البحريني 
على كســـب المهارات المطلوبة في ســـوق 
العمل والتي ســـتطور مـــن أدائهم في زين 
األخـــرى.  المجـــاالت  ومختلـــف  البحريـــن 
ســـيدعم هـــذا البرنامج الشـــباب البحريني 
فـــي تنمية مواهبهم فـــي مجاالت متعددة 
وهـــذا سيســـاعدهم فـــي تحديد مســـارهم 
المـــدى  وعلـــى  المســـتقبل.  فـــي  المهنـــي 
البرنامـــج  موظفـــو  ســـيتمكن  الطويـــل، 
بالمســـاهمة في تقـــدم المملكـــة نحو رؤية 
2030 من خالل مشاركاتهم في المبادرات 

التي تهدف لمساعدة وتحفيز الشباب”.
تـــم  للشـــباب،  الدولـــي  باليـــوم  واحتفـــااًل 
إقامـــة فعاليـــة “Youth of Today” لتكريم 
موظفي زين الشباب المميزون واالحتفال 
لــــ2022 مـــن  بتخريـــج دفعـــة المتدربـــات 
برنامج “النســـاء في التكنولوجيا”. ولمزيد 
مـــن المعلومـــات عـــن برنامج زيـــن لتمكين 
www. / /:https زيـــارة  ُيرجـــى  الشـــباب، 

.fun /fun /ar /bh.zain.com

الشركة تعقد اجتماع مجلس اإلدارة وتستعرض مبادرات التحسين

يساعدهم على ترشيد االستهالك ودعم االستدامة البيئية

انضمام أكثر من 90 شابا لفريق البرنامج

مواصلة إسهامات “تطوير للبترول” في دعم مسيرة االقتصاد

“البحرين والكويت” يقدم “تمويل االستدامة” لزبائنه

“زين لتمكين الشباب” يرسخ ثقافة المسؤولية االجتماعية
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11 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.14

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.47

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.485

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.494

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.476

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

 أحمد تقي
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أظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية، 
القياسي لكميات  الرقم  ارتفاع مؤشر  )األحــد(،  أمس 
يوليو  شهر  فــي   %  17.7 بنسبة  الصناعي  اإلنــتــاج 
تقرير  في  الهيئة  وقالت  أساس سنوي.  على   ،2022
نمو  اتــجــاهــات  تحقيق  فــي  استمر  الــمــؤشــر  إن  لــهــا، 
التعدين  نشاط  في  اإلنتاج  الرتفاع  نتيجة  إيجابية 
التحويلية  الصناعة  ونــشــاط  المحاجر  واســتــغــال 

ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأضافت أنه بالنظر 
على المدى الطويل، فإن نمو الرقم القياسي لإلنتاج 
الصناعي قد أصبح إيجابيًا منذ مايو 2021 واستمر 
في االتجاه التصاعدي خال األشهر التالية متسارعًا 
في نهاية العام 2021، وذلك بعد سلسلة من األشهر 
 2019 عامي  فــي  سلبية  نمو  مــعــدالت  شهدت  التي 

و2020 متأثرة جزئيًا بآثار الوباء العالمي.

مؤشر اإلنتاج الصناعي بالسعودية يقفز 17.7 % خالل يوليو

وزير “المواصالت”: تنمية قطاعات جديدة منها الذكاء االصطناعي
البحرين تقدم 10 تعهدات ضمن التحالف الرقمي

واالتصاالت،  المواصات  وزير  أكد 
تعمل  البحرين  أن  الكعبي،  محمد 
عــلــى تــنــمــيــة قــطــاعــات فـــي قــطــاع 
ــاء  ــذكــ ــ االتــــــصــــــاالت مــــن بــيــنــهــا ال
إلى  البحرين  وبــادرت  اإلصطناعي. 
التحالف  ضمن  تعهدات   10 تقديم 
الـــرقـــمـــي لــلــشــراكــة إلبــــــراز جــهــود 
ومشاريع مملكة البحرين في قطاع 
االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
ــتـــحـــديـــات  حـــيـــث تـــتـــيـــح هــــــذه الـ
معرفة  العالمي  المعلومات  لمجتمع 
المبذولة  المملكة  ومشاريع  جهود 
المتحدة  األمــم  بــأهــداف  والتزامها 

للتنمية المستدامة.
ــال الـــوزيـــر فـــي كــلــمــة نــشــرتــهــا  ــ وقـ
الـــــوزارة عــلــى حــســابــهــا فــي منصة 
بخصوص  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
قطاع  بدعم  البحرين  مملكة  التزام 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات وتــطــويــر 
عملية التحول الرقمي، أن التعهدات 
البحرين  مملكة  بها  تقدمت  الــتــي 
ــدى االتـــحـــاد الـــدولـــي لــاتــصــاالت  لـ
التي يؤكد  المملكة  تعكس تطلعات 
عليها حضرة صاحب الجالة الملك 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  حــمــد 
الباد المعظم، ومن خال توجيهات 
االقتصاد  إلى  التحول  نحو  جالته 
إطــار  فــي  التعهدات  تــأتــي  الرقمي 

الــمــوقــرة  الــحــكــومــة  رؤيـــة  تحقيق 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الــــوزراء، والــرامــيــة  رئــيــس مجلس 
ــدعــم اقــتــصــاد الــمــمــلــكــة الــرقــمــي،  ل
وتطوير التحول الرقمي في جميع 
القطاعات وتنمية قطاعات جديدة 
ليصبح  االقــتــصــادي  الـــذكـــاء  مــثــل 
على  قــدرة  أكثر  االتــصــاالت  قطاع 
دعـــم الــنــمــو فــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
نجاح  يعكس  ما  وهو  االقتصادية، 
الــمــمــلــكــة فــي جــلــب االســتــثــمــارات 

للقطاع.
الــوزارة في منشورات على  ولفتت 
بتغطية  الــوصــول  أن  إلــى  حسابها، 
العريض  للنطاق  الوطنية  الشبكة 

“الفايبر” إلى 95 % من المساكن 
 ،2023 ــعــام  ال بــحــلــول  ســيــكــون 
العام  بحلول   %  100 وبنسبة 
األطــــر  عـــلـــى  ــدت  ــ ــ وأكـ  .2026
الــتــنــظــيــمــيــة لـــدعـــم الــتــقــنــيــات 
تفعيل  ذلــك  ويشمل  الناشئة، 
مـــنـــصـــات اخـــتـــبـــار تــقــنــيــات 
الطرح  قبل  الخامس  الجيل 
الـــتـــجـــاري لــاســتــفــادة من 

الشبكية  التحتية  البنية 
المملكة.  في  المتوافرة 
كــمــا تــوجــهــت الــــــوزارة 
ــم االســـتـــثـــمـــار فــي  ــدعـ لـ

كابات بحرية وبرية جديدة، لتلبية 
ضمان  جانب  إلــى  المتزايد  الطلب 
مساراتها  وتــعــدد  الشبكات  مــرونــة 
ــات الـــربـــط  ــ ــاب ــ ــن ك عـــبـــر شــبــكــة مــ

المميزة.
ــة الــتــجــريــبــيــة  ــئ ــي ــب وبـــخـــصـــوص ال
وتكنولوجيا  لاتصاالت  التنظيمية 
الــوزارة أن هيئة  المعلومات، أكدت 
تنظيم االتصاالت تسعى إلى إطاق 
بيئة تجريبية تنظيمية لهذا القطاع، 
مشيرة إلى أتمتة ما ال يقل عن 200 
خــدمــة حــكــومــيــة إضــافــيــة بحلول 

خدمة   560 إلـــى  بــاإلضــافــة   2026
تمت أتمتتها سابقًا.

ــبــحــريــن إســتــراتــيــجــيــة  وتــتــبــنــى ال
إلى  تهدف  والــتــي  أوالً”  “السحابة 
المعلومات  تقنية  نفقات  تخفيض 
واالتــصــاالت من خــال عــدم تكرار 
قــبــل  ــن  مــ الـــحـــلـــول  ذات  تـــوفـــيـــر 
أكــثــر مــن جــهــة، وزيـــادة األمـــن عبر 
ــدام الــمــنــصــات الــمــعــتــمــدة  ــتـــخـ اسـ
تقديم  وســاســة  إنتاجية  ــادة  ــ وزي

الخدمات للمواطنين.
وأكدت الوزارة على تطوير معايير 
األمـــن الــســيــبــرانــي لــضــمــان سامة 
المعلومات  وتقنية  التحتية  البنية 
ــد الــحــوادث  وتــعــزيــز مــراقــبــة ورصـ
والهجمات اإللكترونية والتصدي 
لها، مشيرة إلى تدريب 20 ألف 
السيبراني  األمــن  في  مواطن 

بحلول 2026.
وأكــــــدت الــــــــوزارة رفــــع عــدد 
قطاع  فــي  الوطنية  الــكــوادر 
ــا  ــوجــي ــول ــكــن االتــــــصــــــاالت ت
إلى   %  30 من  المعلومات 
35 % بحلول العام 2024، 
ــى جـــانـــب زيـــــادة عــدد  ــ إل
ــشــركــات الــنــاشــئــة في  ال
 20 بنسبة  الــقــطــاع  هــذا 

% بحلول 2026.
وزير المواصالت واالتصاالت

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

ال أدري ِلَم تصرفت هكذا؟
Û  قد نتفق ســيدي القارئ على أنه “ال شــيء أكثر إحباًطا للقائد من موظف يرفض 

القيــام بمهمــة مــا ألنها “ليســت وظيفتــه”. ما رأيــك؟ أليس هذا ما يحــدث أحياًنا؟ 
أكاد فعــًا ألمــس اتفاقــك مع ما ورد في هذه المقولــة وهي لخبير القيادة اإلدارية 
جون سي ماكسويل. في هذا السياق قد تنقلنا الذاكرة إلى مواقف خبرناها وربما 
عشناها خال فترة اشتغالنا في العمل اإلداري وربما ال تزال عالقة في ذاكرتنا. 

Û  فــي هــذا المســار أســتذكر موقًفــا وددت أن أعرضــه أمامــك ســيد القــارئ وهو قد
يعكس وإلى درجة كبيرة التوجه الذهني )attitude( لدى صاحبه. قد يترجم هذا 
التوجه بالسلبية وعدم الرغبة في التعاون من قبل الرئيس وقد يكون عكس ذلك 

بمفهوم وقناعات المرؤوس. أترك لك الحكم في هذا وإليك الموقف:
Û  طلب الرئيس التنفيذي من أحد المديرين القيام بإعداد دراسة وخطة عمل حول

مدى توافر اإلمكانات الازمة والمؤهلة لحصول المؤسســة على شــهادة الجودة، 
وأبلغــه بأنــه فــي حــال وجــود الفجــوة بيــن متطلبــات هــذه الشــهادة واإلمكانــات 
الحاليــة فعليــه يضــع البرامــج التأهيليــة المطلوبــة كمــا طلــب منــه رئاســة الفريق 
المختــص بهذا المشــروع. ذكر الرئيس األســباب التي دعتــه الختياره لهذه المهمة 

وأعطاه صاحيات واسعة لتنفيذها وأكد له دعم ومساندة اإلدارة التنفيذية.
Û  :لــم يتطلــب األمــر الكثيــر من الوقت لكي يتخــذ قراره فقد قام المديــر بالرد قائًا

أنت تعلم ســيدي بأن هذه ليســت من مهام وظيفتي ولكني ال أجد ما يمنع القيام 
بهــا إذا تمــت الموافقــة على الشــروط التالية: 1( أن يتم توظيف خبير للمســاعدة، 
2( إشراك مدير آخر معي ونقل عدد من الموظفين للعمل ضمن فريقي، 3( صرف 
مكافأة مالية لي وألعضاء الفريق، 4( إعفائي من القيام ببعض مهامي االعتيادية 
و.. قاطعه الرئيس مخاطًبا السكرتير: اطلب من مسؤول الموارد البشرية حضور 

االجتماع معنا اآلن.
Û  طلــب الرئيــس من مســؤول الموارد القيام بتلك المهمة بعد أن شــرح له تفاصيلها

وكان رد األخير: يسعدني ذلك سيدي وشكًرا لثقتكم. بهدوء خرج المدير ولسان 
حاله يقول: ال أدري لم تصرفت هكذا. كان علّي الموافقة وإثبات والئي للمؤسسة.

Û ما رأيك سيدي القارئ في موقف هذا المدير؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

السنة الرابعة عشرة - العدد 5081

االثنين
12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة مقاوالت بحرينية دفع 
98 ألف دينار لـ “مقاول من الباطن”

بحرينية  مــقــاوالت  شركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  ألزمت 
وقدره  مبلغا  فردية(  )مؤسسة  الباطن  من  لمقاول  تدفع  أن 
المستحقة لمؤسسته  المبالغ  98,343 دينار بحريني إجمالي 
الفردية؛ نظير تعاقده بالباطن لتنفيذ أعمال عن طريق عمالها.

المؤسسة  المدعي  وكيل  العثمان  محمد  المحامي  واستند 
ــواه عــلــى عــدة  ــ ــبــاطــن - فـــي دعـ ــمــقــاول مـــن ال ــفــرديــة - ال ال
مستندات تشمل كشف حساب بين الطرفين يوضح التعامل 
الشركة  للمدعية من قبل  السداد  إلى أرصدة  بينهما، إضافة 
المدعى عليها، فضا عن اإلخطارات القانونية المتضمنة مبلغ 

المطالبة.
وقال “باشرت المحكمة الدعوى إلكترونًيا على النحو الثابت 
عليها  المدعى  وكيل  وقــدم  وبالجلسات،  المواعيد  بجدول 
المدعى  وكيل  وطلب  الدليل،  بانتفاء  ودفع  بدفاعه  مذكرة 
عليها في ختام مذكرته الحكم بعدم قبول الدعوى النعدام 
لتوقف  الدعوى  برفض  الحكم  الحاالت  جميع  وفي  سندها، 
المدعية عن العمل وعدم استحقاقها ألية من المبالغ المطالب 

بها بائحة الدعوى”.
المدعي  تمكين  قــررت  المحكمة  إن  المدعي:  محامي  وقــال 
بين  الحساب  لتصفية  الدعوى  في  خبرة  تقرير  تقديم  من 
الطرفين، والذي أودع تقريره في جلسة الحقة وانتهى فيه 
إلى أن المؤسسة المملوكة للمدعي أنجزت أعمال عن طريق 
من  مقاول  وبصفتها  العمل  موقع  في  وجــدوا  الذين  عمالها 
تخلفت  عليها  المدعى  ان  حين  في  المشروع،  في  الباطن 
عن سداد المبالغ لصالح المدعي وترتب على ذلك متأخرات 

حسب الفاتورة األخيرة بين الطرفين. 
من  إنــه  الحكم:  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
قانون  من  األولــى  للمادة  وفقا  قانونا  المقرر 

وعلى  االلــتــزام،  إثبات  الدائن  “على  اإلثبات 
كــمــا نصت  مــنــه”،  التخلص  إثــبــات  الــمــديــن 

الــمــادة 128 مــن الــقــانــون الــمــدنــي على 
فا  المتعاقدين،  شريعة  “العقد  أن 

يجوز ألحدهما أن يستقل بنقضه 
في  إال  أحـــكـــامـــه،  تــعــديــل  أو 
االتفاق  بــه  مــا يسمح  حــدود 

أو يقضي به القانون”، كما 

تنفيذ  “يجب  أنــه  على  ذاتــه  القانون  من   129 الــمــادة  نصت 
ما  مع  تتفق  وبطريقة  أحكام،  من  يتضمنه  لما  طبًقا  العقد 
يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. كما نصت المادة 584 
من القانون ذاته “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين 
للطرف اآلخــر مقابل عــوض، دون أن يكون  يــؤدي عمًا  أن 
تابًعا له أو نائًبا عنه”. كما نصت الفقرة )أ( من المادة 604 على 
العقد في جملته أو في  للمقاول أن يوكل تنفيذ  أنه “يجوز 
جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط 
في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية 

المقاول محل اعتبار”.
وأضافت المحكمة: ولما كان ذلك وكان المدعي قد طلب إلزام 
المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا وقدره 98,343 دينارا وهي 
عبارة عن إجمالي المبالغ المستحقة لمؤسسته الفردية نظير 
الفردية  مؤسسته  بين  المبرم  العقد  وقــدم  بالباطن  تعاقده 
والمدعى عليها والذي ذيل بتواقيع منسوبة لممثل األخيرة 
شهادة  عن  عبارة  مستندا  وقــدم  لألخيرة،  منسوبة  وأختام 
دفع صادرة من المدعى عليها للمؤسسة الفردية )المقاول من 
الباطن( توضح مبلغ المطالبة وذيل بتوقيع مدير المشروع. 
محررات  طبيعتها  فــي  كانت  المستندات  تلك  ألن  ونــظــًرا 
عرفية ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه تكون تلك 
ذمة  تكون  ثم  ومن  إليه  ُنسبت  من  على  حجة  المستندات 
المدعي  وإن  الــذكــر،  سالف  بالمبلغ  مشغولة  عليها  المدعى 
للمراسات  استنادا  ذاتــه  للمبلغ  وانتهى  لخبير  تقريرا  قدم 
عليها،  للمدعى  المدعي  من  المقدمة  النهائية  والفاتورة 
ومن  دعــواه،  أثبت  قد  بذلك  المدعي  ويكون 
ثم تنتهي المحكمة بأن ذمة المدعى عليها 
)المقاول الرئيس( مشغولة بالمبلغ األخير، 
كما أن األخيرة لم تقدم ما يفيد التخلص 
المالية،  ذمتها  شغل  الــذي  المبلغ  من 
مما يجب معه إلزامها بأن تؤدي مبلغ 
 2 بواقع  القانونية  الفوائد  مع  المطالبة 
% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام 
والمصاريف  بــالــرســوم  وإلــزامــهــا 
أتعاب  ومــقــابــل  القضائية 

المحاماة.
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