
الملك المعظم يشيد بجهود 
“الرقابة” في حفظ المال العام

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، في قصـــر الصخير أمـــس، رئيس ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفة، حيث رفـــع إلى جاللته تقريـــر الديوان 

السنوي التاسع عشر للسنة المهنية )2022 -  2021(.
وأشـــاد صاحـــب الجاللة الملك المعظـــم بالجهود الطيبة التـــي يبذلها رئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية والكوادر العاملة فيه، منوها بأدائهم المتميز 
وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من 

)٠٢(سالمة ومشروعية أوجه إنفاقه.
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قــرر مجلــس الــوزراء الموافقــة علــى مذكــرة وزيــر 
الداخليــة بشــأن تصنيف عدد مــن الكيانات واألفراد 
كجهــات إرهابيــة. وكان ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، قد ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي 

لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

وقرر المجلـــس الموافقة على مذكـــرة اللجنة الوزارية 
للشـــؤون القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع نظام 
يضـــع آليـــة لعمـــل لجنـــة محاربـــة التطـــرف ومكافحة 
اإلرهـــاب وتمويله وغســـل األموال وتســـهيل ممارســـة 

اختصاصاتها.
كذلـــك قـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى مذكـــرة اللجنـــة 
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع 
قـــرار عـــن آليـــات تنفيـــذ قـــرارات اإلدراج علـــى قوائم 
اإلرهاب الوطنية وقرارات مجلس األمن التابعة لألمم 
المتحـــدة الصـــادرة تحـــت الفصـــل الســـابع مـــن ميثاق 

األمم المتحدة.

المنامة - بنا

)٠٣(

طرحـــت وزارة اإلســـكان 3 مناقصات 
وحـــدة   771 مجموعـــه  مـــا  لتطويـــر 
وشـــقة ســـكنية فـــي مختلـــف مناطق 
البحريـــن عبر برنامج حقـــوق تطوير 
األراضي الحكومية، الذي يهدف إلى 
إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي توفير 
الخدمـــات اإلســـكانية للمواطنيـــن، إذ 
يتوقع أن تتراوح أسعار الفلل ما بين 
94 و98 ألـــف دينـــار، في حين أســـعار 

الشقق عند 76 ألف دينار.
الـــوزارة  طرحـــت  التفاصيـــل،  وفـــي 

اإلســـكاني  ســـلمان  مدينـــة  مشـــروع 
مـــن برنامـــج حقوق تطويـــر األراضي 
تطويـــره  ســـيتم  الـــذي  الحكوميـــة، 
علـــى  الخـــاص  القطـــاع  عـــن طريـــق 
أراض ملـــك للحكومة، حيث ســـيوفر 
المشـــروع 360 وحدة سكنية )شقة(، 
إضافـــة إلـــى البنية التحتيـــة الثانوية 
المطـــور  وســـيقوم  معهـــا.  المرتبطـــة 
ببيـــع الوحدات للمواطنيـــن المؤهلين 
لالنتفـــاع من برنامـــج مزايا وقروض 

السكن االجتماعي.

“اإلسكان” تطرح مناقصات 
لتطوير 771 بيتا وشقة

)17(

أكملت مؤسسة “البالد” 
اإلعــــــالمــــــيــــــة جـــمـــيـــع 
والخطوات  اإلجراءات 
األولية التي استغرقت 
أشـــهـــر   6 مــــــن  أكـــــثـــــر 
مـــبـــادرة  أول  إلطـــــالق 

من نوعها في البحرين، وهي إصدار 
20 شخصية  ألكــثــر  الــبــالد  “قــائــمــة 

تأثيرا في االقتصاد البحريني”.
ــهــذا  ــيــة ب ــمــعــن ــدت الــلــجــنــة ال ــقــ وعــ
أمس  الـــدوري  اجتماعها  الــمــشــروع 

)االثـــــنـــــيـــــن( بـــرئـــاســـة 
اإلدارة  مجلس  رئيس 
عـــبـــدالـــنـــبـــي الــشــعــلــة، 
استعراض  خالله  وتــم 
ومـــــراجـــــعـــــة وإقـــــــــرار 
المكونة  األولى  القائمة 
من  اختيارها  تــم  شخصية   50 مــن 
المختصين  من  مستقلة  لجان  قبل 
ــتــــم طـــرحـــهـــا  ــيــ والـــمـــعـــنـــيـــيـــن، وســ
ــكــتــرونــي؛ لــكــي يتم  لــلــتــصــويــت اإلل

اختيار 20 شخصية منها.

“^” تستكمل إجراءات إطالق قائمة أكثر 
20 شخصية تأثيرا باالقتصاد البحريني

)18(

تصنيف عدد من الكيانات واألفراد كجهات إرهابية
تسهيل اختصاصات لجنة “محاربة التطرف”... مجلس الوزراء:

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن “اإلفصاح” عن األموال بـ“الجمارك”

أصـــدر وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
قـــرارا رقـــم 207 لســـنة 2022 بشـــأن 

نظام اإلفصاح عـــن األموال بالدوائر 
الجمركية.

وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يجـــب علـــى 
اعتبـــاري  أو  طبيعـــي  شـــخص  كل 
عنـــد إدخال أي أمـــوال إلـــى المملكة 

أو إخراجهـــا منهـــا عبـــر المنافذ وفي 
نطـــاق الدوائـــر الجمركيـــة اإلفصـــاح 
عن هذه األموال عند طلب الموظف 
مصدرهـــا  تحديـــد  مـــع  المختـــص، 
أو  بيانـــات  وأي  ونوعهـــا ومقدارهـــا 

معلومـــات أخرى ذات صلـــة مطلوبة 
فـــي اإلفصـــاح أو من قبل الســـلطات 
المعنيـــة دون تزييـــف أو إخفـــاء أو 
نقـــص أو تمويه أو تقديـــم بيانات أو 

)17(معلومات غير صحيحة عنها.

المحرر االقتصادي

علي الفردان



local@albiladpress.com

الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5194
02

اســـتقبل عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصخير أمـــس، رئيـــس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، حيث رفـــع إلى جالته 
تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة 

المهنية )2022 -  2021(.
الجالـــة  أشـــاد صاحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
الملك المعظم بالجهود الطيبة التي يبذلها 
رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
بأدائهـــم  العاملـــة فيـــه، منوًهـــا  والكـــوادر 
المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار 
المحافظـــة على المال العـــام والتحقق من 

ســـامة ومشـــروعية أوجـــه إنفاقـــه، فـــي 
ظـــل الحرص علـــى تطبيق أعلـــى درجات 
تحقيًقـــا  والشـــفافية  والمهنيـــة  النزاهـــة 
للمصلحـــة العامـــة وبما يعـــود بالخير على 

الوطن والمواطن.
وأثنـــى جالـــة الملـــك المعظم علـــى الدور 
المهـــم الـــذي يضطلـــع بـــه ديـــوان الرقابـــة 
الماليـــة واإلداريـــة فـــي أداء مســـؤولياته 

علـــى  والحفـــاظ  األكمـــل،  الوجـــه  علـــى 
اســـتقالية عملـــه بما يســـهم في تحســـين 
أداء وزارات الدولة ومؤسســـاتها، وضمان 
الوصـــول إلـــى أعلى مســـتويات اإلنتاجية 
والكفاءة والتوظيـــف األمثل لكل الموارد 

تحقيًقا للمصلحة العامة.
مـــن جهتـــه، أكـــد الشـــيخ أحمد بـــن محمد 
آل خليفـــة أن مـــا تحقـــق لديـــوان الرقابـــة 

الماليـــة واإلداريـــة مـــن تطـــور ونمـــاء منذ 
إنشـــائه يأتـــي بفضـــل الدعـــم المتواصـــل 
الكريمـــة  والرعايـــة  الســـديد  والتوجيـــه 
التـــي يحظى بها من لـــدن صاحب الجالة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم، مشـــيًرا إلـــى أنـــه 
الملـــك  جالـــة  توجيهـــات  إلـــى  اســـتمع 
المعظم الســـديدة، كما اطلـــع جالة الملك 
المعظـــم علـــى خطـــط وبرامـــج التطويـــر 

المســـتقبلية للديوان كمواصلة االســـتثمار 
في العنصر البشـــري والتوســـع في تقديم 
الخدمات الرقابية خصوًصا الحديث منها 
كالتدقيق االســـتقصائي والتحول الرقمي 

واالستخدام الفعال للتكنولوجيا.
وأكـــد الشـــيخ أحمد بـــن محمـــد آل خليفة 
أن الديـــوان وهـــو أحـــد ثمرات المشـــروع 
اإلصاحـــي لجالة الملك المعظـــم، يتمتع 

باســـتقالية كاملة بحســـب القانون، األمر 
الـــذي مّكنـــه مـــن أداء مهامـــه بـــكل حرية 

وكفاءة وشفافية.
ونـــوه بحســـن تعامـــل الجهات المشـــمولة 
وتوصيـــات  ماحظـــات  مـــع  بالرقابـــة 
التقارير، والتي عكست فاعلية اإلجراءات 
المتخذة من قبل الديوان بخصوص ذلك، 
الســـيما المتعلقـــة بضـــرورة وضـــع خطـــط 

واضحة ومحددة لتنفيذ التوصيات.
وثمن الشـــيخ أحمد بـــن محمد الدور الذي 
يقـــوم به موظفـــو ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة وما يبذلونه مـــن جهد ومثابرة 
فـــي تنفيـــذ خطط عمـــل الديـــوان وإعداد 
التقارير وإنجاز المهمات بكفاءة وشفافية 

ومهنية.
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الملك المعظم يتسلم التقرير السنوي لـ“الرقابة المالية”
مشيدا بجهود الديوان في الحفاظ على المال العام

أحمــــد بــــن محمـــــد: التوجيهـــــات الملكيــــة السديــــدة وراء تطــــور ونمــــاء الديـــــوان

اســـتقبل عاهل الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في قصر 
الصخيـــر أمـــس عائلة المســـلم، حيـــث رفعوا 
إلى جالته أسمى آيات الشكر والعرفان على 
تفضـــل جالتـــه بأمـــره الكريم ببنـــاء مجلس 

للمناسبات لعائلتهم.
وقـــد رحـــب جالـــة الملـــك المعظـــم بالجميع 
وهنأهـــم بفـــوز رئيـــس مجلس النـــواب أحمد 
المســـلم برئاســـة مجلـــس النـــواب، معربا عن 
تهانيه له ولجميع أعضاء الســـلطة التشريعية 
بغرفتيها وتمنياته لهم التوفيق والسداد لكل 
ما فيه خير الوطـــن ومواطنيه الكرام، مقدرا 
جالتـــه الجهـــود التـــي يبذلهـــا أهـــل البحرين 
جميعـــا في خدمة وطنهم وتطـــوره وتنميته، 
مشـــيدا بمـــا يربطهم مـــن تكاتـــف وإخوة في 

ظل األسرة البحرينية الواحدة.
وقـــد أعـــرب الحضـــور عـــن خالـــص شـــكرهم 
اللقـــاء  هـــذا  علـــى  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة 
داعيـــن هللا تعالـــى أن يحفـــظ جالتـــه وأن 
يمتعـــه بموفور الصحة والســـعادة وأن يحقق 
للبحريـــن كل ما تصبو إليـــه لمزيد من التقدم 

والرقي في ظل قيادة جالته الحكيمة.

المنامة - بنا

الملك المعظم: جهود أهل البحرين في خدمة وطنهم محل تقديرنا
عائلة المسلم شكرت جاللته على أمره الكريم ببناء مجلس للمناسبات لعائلتهم

يتمتع باالستقاللية 
ويسهم بتحسين أداء 

المؤسسات وبلوغ أعلى 
مستويات اإلنتاجية

إشادة بتعامل 
الجهات المشمولة 

بالرقابة مع مالحظات 
وتوصيات التقارير

“الرقابة” إحدى 
ثمرات المشروع 

اإلصالحي لجاللة 
الملك المعظم

التوسع بتقديم الخدمات 
كالتدقيق االستقصائي 

والتحول الرقمي 
واستخدام التكنولوجيا

إشادة بتكاتف أبناء 
المملكة بظل األسرة 

البحرينية الواحدة

جاللته هنأ العائلة 
بفوز أحمد المسلم 

برئاسة “النواب” 



تسهيل اختصاصات لجنة محاربة 
التطرف ومكافحة اإلرهاب 

وتمويله وغسل األموال

 الحرس الوطني 
يتمتع بكفاءة في أداء 

واجبه الوطني
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بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أوًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن تصنيف عـــدد من الكيانـــات واألفـــراد كجهات 
إرهابية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع نظام 
يضـــع آليـــة لعمـــل لجنـــة محاربـــة التطـــرف ومكافحة اإلرهـــاب وتمويله وغســـل 

األموال وتسهيل ممارسة اختصاصاتها.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار عن 
آليات تنفيذ قرارات اإلدراج على قوائم اإلرهاب الوطنية وقرارات مجلس األمن 

التابعة لألمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
4. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة عن استمالك عدد من العقارات للمنفعة 

العامة؛ لتوفير المساحات الالزمة للتطوير العمراني.
بعدهـــا أخـــذ المجلـــس علًما من خالل التقريـــر الوزاري المرفوع من وزير شـــؤون 

مجلس الوزراء بشأن زيارة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

قرارات المجلس

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، الجتماع 
العتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الجتماع، هنأ المجلس عاهل 
البـــالد المعظـــم القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة الذكرى 
26 لتأســـيس الحرس الوطنـــي، منوًها 
بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني 
في المنظومة األمنية وما يتمتع به من 

كفاءة في أداء واجبه الوطني.
ثـــم أشـــاد المجلـــس بالفعاليـــات التـــي 
مملكـــة  احتفـــالت  بمناســـبة  أقيمـــت 
البحريـــن بأعيادهـــا الوطنيـــة المجيدة 
ومـــا صاحبهـــا مـــن فعاليـــات ترفيهيـــة 
وســـياحية ومـــا تميـــزت بـــه مـــن تنوع 
وتنظيم متميز وإقبال جماهيري كبير، 
وشـــكر المجلس مـــا أبـــداه المواطنون 
والمقيمـــون وجميـــع مـــن حضـــر هـــذه 
الفعاليـــات مـــن حـــس مســـؤول أســـهم 
في نجـــاح الجهود التنظيمية المبذولة 
فـــي هـــذا الجانـــب، منوًهـــا فـــي هـــذا 
التـــي بذلتهـــا وزارة  بالجهـــود  الصـــدد 

البلديـــات  شـــؤون  ووزارة  الداخليـــة 
ووزارة  الســـياحة  ووزارة  والزراعـــة 
اإلعـــالم وجميع الجهـــات المعنية التي 
أســـهمت في نجاح الجهـــود التنظيمية 

للفعاليات.
بعدهـــا أدان المجلس الهجوم اإلرهابي 
المســـلح الـــذي اســـتهدف حاجـــًزا أمنًيا 
في محافظة اإلسماعيلية شمال شرق 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرًبا 
عن أصدق تعازيه ومواساته للحكومة 
وذوي  الشـــقيق  المصـــري  والشـــعب 
العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتـــه  الشـــهداء، 

للمصابين.

المنامة - بنا

تصنيف عدد من الكيانات واألفـراد كجهـات إرهابيـة
استمالك عقارات للمنفعة العامة ألغراض التطوير العمراني... مجلس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

تهنئـــة جاللة الملـــك المعظم القائد 
بمناســـبة  المســـلحة  للقوات  األعلى 
الذكرى 26 لتأسيس الحرس الوطني.

أقيمت  التـــي  بالفعاليات  اإلشـــادة 
بمناســـبة احتفاالت مملكـــة البحرين 
وشـــكر  المجيدة،  الوطنية  بأعيادها 
المواطنيـــن والمقيميـــن على الحس 
المســـؤول والجهـــات ذات العالقـــة 
إلسهامها في نجاح الجهود التنظيمية.

الذي استهدف حاجًزا أمنًيا  إدانة الهجوم اإلرهابي المسلح 
مصر  جمهورية  شـــرق  شمال  اإلســـماعيلية  محافظة  في 

العربية الشقيقة.

تصنيف عـــدد من الكيانـــات واألفراد 
كجهات إرهابية.

لجنة  لعمل  آلية  يضع  نظام  مشـــروع 
محاربـــة التطرف ومكافحـــة اإلرهاب 

وتمويله وغسل األموال.

مشروع قرار حـــول آليات تنفيذ قرارات 
الوطنية  اإلرهاب  قوائـــم  على  اإلدراج 

وقرارات مجلس األمن. 

العقـــارات  مــــن  عــــدد  استــمالك 
للمنفعة العامة.

@BahrainCPNews

2 يناير 2023

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
الـوزراء يــــرأس جــلــسـة مــجــلس 

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

إدانة الهجوم اإلرهابي 
المسلح على حاجز أمني 

في “اإلسماعيلية”

احتفاالت األعياد الوطنية وما 
صاحبها من فعاليات تميزت 

بالتنوع واإلقبال الجماهيري الكبير
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أن عطاء وإسهامات كافة أعضاء فريق 
البحريـــن في مســـيرة العمل الوطنـــي والتنموي هـــي مصدر فخٍر 
للجميع وإلهاٍم لألجيال القادمة، مشيًرا إلى أن جهودهم المخلصة 

مـــن مختلـــف المواقع تعـــد رافًدا مهًمـــا لتحقيق أهداف المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس في 
قصر القضيبية، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شـــؤون مجلس الوزراء حمد 

المالكي  ومستشـــار مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
عبدالحسين ميرزا، حيث أهدى سموه نسخة من كتاب “مسيرتي 
في ســـبيل الوطن” الذي يســـتعرض فيه مراحل عمله في القطاع 
الحكومـــي والخـــاص، منوًها ســـموه بالجهود المبذولـــة في إعداد 
وتأليف هذا الكتاب، مشـــيًدا بإســـهامات وعطـــاء ميرزا من خالل 

مختلف المناصب التي توالها. من جانبه، أعرب مستشار مجلس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز عن شكره وتقديره لما يوليه 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعٍم 
وتشـــجيع للكـــوادر الوطنية، مؤكًدا مواصلـــة العطاء نحو تحقيق 

مزيٍد من اإلنجازات في مسيرة الوطن.

المنامة - بنا

إسهامات فريق البحرين مصدر فخر للجميع وإلهام لألجيال القادمة
ميرزا يوثق مراحل عمله في القطاع الحكومي والخاص ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل مستشار مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بيـــن وزير 
الخارجيـــة عبد اللطيـــف الزياني ووزير 
إيلـــي  إســـرائيل  فـــي دولـــة  الخارجيـــة 

كوهين.
وأعرب وزيـــر الخارجية خالل االتصال 
عـــن تهانيه لمعالي الوزيـــر إيلي كوهين 
بمناســـبة توليه منصب وزير الخارجية 
فـــي الحكومـــة اإلســـرائيلية الجديـــدة، 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح، معبـــرا  متمنيـــا 
عـــن تطلعـــه للعمـــل المشـــترك لتطويـــر 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، والمضـــي قدمـــا فـــي 
تحقيـــق المزيد من التقدم في العالقات 
المشتركة في مختلف المجاالت خدمة 
للمصالـــح المتبادلـــة، في إطـــار ما ينص 
واتفـــاق  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  عليـــه 

المبادئ اإلبراهيمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اإلســـرائيلي عن الشـــكر والتقدير لوزير 
الخارجية، منوهـــا بالتعاون الثنائي بين 
البلديـــن ومـــا يحققـــه مـــن تطـــور ونمو 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكـــدا أهمية 

اســـتمرار التواصل والتنســـيق المشترك 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الجانبيـــن،  بيـــن 

المشتركة للبلدين.
وجرى خالل االتصال، استعراض مسار 
العالقـــات الثنائية بين مملكـــة البحرين 
ودولة إســـرائيل في مختلف المجاالت، 
والتأكيـــد علـــى أهمية االرتقـــاء بها إلى 
للمصالـــح  خدمـــة  أشـــمل  مســـتويات 
المشـــتركة، إضافًة إلى بحـــث األوضاع 
السياســـية في المنطقة والقضايا محل 

االهتمام المشترك.

الزياني: نتطلع لتطوير التعاون لمستويات أشمل مع إسرائيل

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن نقـــل الخدمـــات 
الهاتفيـــة الصحية المقدمة علـــى الرقم 444 
إلى رقم الوزارة الجديد 80008100، والذي 
ســـيكون متاحًا خالل أوقات العمل الرسمي 

من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساًء.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أمـــس، بـــأّن 
قائمـــة  للمتصليـــن  ســـُيقّدم  الجديـــد  الرقـــم 
الخدمـــات المقدمـــة ســـابًقا مـــن خـــالل الـــرد 
على االستفســـارات واالســـتماع للمالحظات 

والمقترحات.
وحثـــت وزارة الصحـــة جميـــع مـــن يرغـــب 
بتلقـــي الخدمـــات التـــي تقـــدم مســـبقًا عبـــر 
الســـاخن  بالخـــط  باالتصـــال   ،444 الرقـــم 
الجديـــد )80008100(، مردفـــًة، بأّنـــه يتعين 
علـــى من يرغب فـــي تلقي المشـــورة الطبية 
المتوّفـــرة  التطعيمـــات  عـــن  االستفســـار  أو 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( أو 
أخذها، التوجه مباشـــرة إلـــى مراكز الرعاية 

الصحية األولية.
 ووجهـــت مـــن لديـــه حالـــة صحيـــة طارئـــة، 
االتصال باإلسعاف الوطني على الرقم 999.

نقل الخدمات الصحية المقدمة على رقم 444 إلى 80008100

الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
فـــي عددهـــا األخيـــر، قـــرار رقـــم 
)154( لســـنة 2022 لوزيـــر العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
نواف المعاودة، بخصوص تحديد 
موعـــد المتحان طالبـــي القيد في 
جدول المحامين لمن لم يدرســـوا 

الشريعة اإلسالمية.
موعـــد  العـــدل  وزارة  وحـــددت 
التحريـــري  االمتحـــان  إجـــراء 
الشـــخصية  األحـــوال  مـــواد  فـــي 
والوصيـــة  والوقـــف  والمواريـــث 
والهبة في تمام الســـاعة التاســـعة 
مـــن صبـــاح الخميـــس الموافـــق 9 
المقبـــل، علـــى أن يكـــون  فبرايـــر 
مكان إجراء ذلك االمتحان بالدور 
الخامس من مبنى الوزارة، وذلك 

في المادة األولى من القرار.

9 فبراير موعد 
امتحان طالبي القيد 

بجدول المحامين

عبد اللطيف الزياني

منال الشيخ

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ محمد بن دينة ســـفير 
ســـلطنة عمـــان لـــدى مملكة البحرين الســـفير فيصل البوســـعيدي لبحث ســـبل تعزيز 
التعاون بين البلدين الشـــقيقين. ورحب وزير النفط والبيئة بالسفير العماني، متمنيًا 
لـــه كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماســـية، ومشـــيدًا بمـــا تحظى به العالقات 
األخوية الراســـخة والوثيقة بين البلدين الشـــقيقين من رعايـــة واهتمام كبيرين من 
لدن القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين. وأكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيز أوجه التعـــاون الثنائي في مجـــاالت الطاقة والبيئـــة والتنمية 

المستدامة، وذلك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب البوســـعيدي عـــن بالغ شـــكره لوزيـــر النفـــط والبيئة علـــى حفاوة 
االســـتقبال، مؤكـــًدا مـــا يجمع بـــالده والمملكـــة من عالقـــات أخوية تاريخيـــة وثيقة 
تســـتند إلى أســـس راسخة من الشـــراكة اإلستراتيجية والتنســـيق المشترك، وتعزيز 

أواصر التعاون بينهما في مختلف مجاالت الطاقة والبيئة والمناخ.

تعزيز التعاون مع ُعمان بمجال الطاقة والبيئة

أّكد وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك، أن القطـــاع الخاص 
فـــي مجـــال  يعـــد شـــريكًا أساســـيًا 
صناعـــة األمن الغذائي، وأن الفرص 
االســـتثمارية فـــي مملكـــة البحرين 
االســـتفادة  الممكـــن  ومـــن  واعـــدة 
منها في تطوير الصناعات الغذائية 
واإلســـهام في مجال األمن الغذائي 
بمـــا يحقق األهداف اإلســـتراتيجية 

في هذا المجال.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال وزيـــر 
شـــؤون البلديات والزراعـــة، رئيس 
بغرفـــة  الغذائـــي  القطـــاع  لجنـــة 
التجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد 
األميـــن، حيـــث تـــّم بحث عـــدد من 
باألمـــن  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الغذائيـــة  والصناعـــات  الغذائـــي 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  وتوفيـــر 

القطـــاع  هـــذا  فـــي  االســـتثمارية 
لألمـــن  التحتيـــة  البنيـــة  وتقويـــة 
الغذائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن مما 
اإلنتـــاج  نســـبة  رفـــع  إلـــى  يـــؤدي 
المحّفـــزات  وتقديـــم  المحلـــي، 
والتســـهيالت لالســـتثمار بمجـــاالت 
األمن الغذائـــي، إلى جانب الوقوف 
المركزيـــة  األســـواق  تطويـــر  علـــى 
باعتبارها مصدر التموين الرئيســـي 

وتطوير الخدمات األساسية.
من جهته، أشاد رئيس لجنة القطاع 

وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  الغذائـــي 
مـــن  المســـتمر  بالتعـــاون  البحريـــن 
قبل القطـــاع العام ومن بينها وزارة 
فـــي  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
دعـــم القطاع الخاص وإشـــراكه في 
التنمويـــة وجعلـــه شـــريكًا  العمليـــة 
مشـــروعاتها  فـــي  معهـــا  أساســـيًا 
وتوفير الفرص االستثمارية، مؤكدًا 
أهميـــة التعـــاون القائم فـــي تحقيق 
تطلعـــات المواطنيـــن والتجـــار فـــي 

خدمات بلدية سريعة ومتطورة.

المبارك: “الخاص” شريك أساس في األمن الغذائي

نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي عــددهــا 
 2022 لسنة   )1546( رقــم  قــرار  األخــيــر، 
العمراني  والتخطيط  اإلســكــان  لــوزيــرة 
تصنيف  بتعديل  يتعلق  الرميحي  آمنة 
 2 1 و  الـــتـــجـــاريـــة  ــعـــارض  ــمـ الـ مــنــاطــق 
)COM2, COM1( في محافظة العاصمة 

بمملكة البحرين.
أن تصنيف  ــى على  األول الــمــادة  ونصت 
ــمــصــنــفــة ضـــمـــن تــصــنــيــف  ــارات ال ــقــ ــعــ ــ ال
 )COM1(  1 التجارية  المعارض  مناطق 
 )COM2( 2 ومناطق المعارض التجارية
ُيــعــّدل  العاصمة   محافظة  فــي  الكائنة 
التجارية  المعارض  مناطق  تصنيف  إلى 
التنظيمية  لالشتراطات  وفــقــًا   )COM(
مملكة  فــي  المناطق  بمختلف  للتعمير 
البحرين الصادرة بالقرار رقم )56( لسنة 
التخطيطية  الـــدراســـات  حــســب   2022

والفنية للمناطق.

تعديل تصنيف مناطق 
المعارض التجارية
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خطر يهدد مستخدمي الطريق أمام مدرستين
الوزير يطمئن النعار على دوحة عراد... الرائد مال بخيت:

^عقـــد مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
جلسته الثانية أمس برئاسة عبدالعزيز 
مـــن  عـــدد  رفـــع  علـــى  ووافـــق  النعـــار 
التوصيـــات أهمها توصيـــة تمديد فترة 
الســـماح المجانية لدخـــول دوحة عراد 

إلى 4 ساعات.
اعتـــذار  خلفيـــة  علـــى  النعـــار  وصـــّرح 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة عـــن حضـــور 
الجلســـة بأنه تلقـــى اتصاالً مباشـــرًا من 
الوزير المختص بهذا الشـــأن، كاشفًا عن 
أن الوزير أبلغه عن وجود مســـاٍع لوضع 
الحلول المناســـبة التـــي تتوافق ضمنيًا 
مع الحلول التي قدمها المجلس البلدي.
وتســـاءل العضو البلدي أحمد المقهوي 
بشـــأن تعطيل بعض المشروعات داعيًا 
لالســـتجابة لمطالبـــات بلديـــة المحرق، 
المجانيـــة  الســـماح  فتـــرة  وتمديـــد 

باألغلبية لرفع توصيته.

إلـــى ذلـــك حضر جلســـة البلـــدي رئيس 
شـــعبة البحث والتحـــري ممثل مديرية 
شرطة محافظة المحرق الرائد يوسف 

مـــال بخيـــت لطـــرح بعـــض المالحظات 
األمنيـــة من بـــاب الشـــراكة المجتمعية 
كجـــزء مـــن عمل شـــعبة شـــرطة خدمة 

المجتمـــع األمنيـــة والوقائيـــة مـــن أجل 
سالمة طلبة المدارس.

وقـــد أشـــاد مـــال بخيـــت خـــالل كلمتـــه 
بمخرجات االجتماع الذي جرى مســـبقًا 
بين مديرة شـــرطة المحـــرق والمجلس 
البلـــدي، قائالً، “إن تلـــك المالحظات تم 
األخـــذ بهـــا باالعتبـــار، حيث تـــم العمل 
بعضهـــا  متابعـــة  وجـــاٍر  بعضهـــا،  علـــى 

اآلخر”.
ولفـــت مـــال بخيـــت مـــن خـــالل عـــرض 
مرئي إلى مشكلتين تتعلقان بمدرستي 
عمر بن عبدالعزيز وعبدالرحمن الناصر 
والخطر الذي يهدد مستخدمي الطريق 
أثنـــاء فتـــرة الحضـــور واالنصـــراف من 
المدرســـتين، وكذلك رصـــدت المديرية 
شـــكوى تتعلـــق بعدم تخطيـــط مواقف 
مدرســـتي حســـان بن ثابت وآمنة بنت 

وهب.

نتائج مؤلمة لتأّخر سيارة اإلسعاف

البحرين تبكي 6 من أوالدها بعمر الورد نهاية 2022
مع نهاية العام، خيم الحزن على مملكة البحرين جراء وفاة عدد 
من الشباب من بينهم رياضيون وهم كل من: الشاب ماجد أحمد 
راشد من قرية السنابس، الشاب حسن علي، الشاب حسين حسن 
من سلماباد، الشاب حسين جعفر من كرباباد باإلضافة إلى الطفل 
عبدهللا سيد جواد الموسوي من الماحوز والشاب عباس سرحان 
مـــن قريـــة العكر حيـــث فجـــع أهالـــي القريـــة بوفاته كونـــه وجها 
رياضيـــا بارزا  وذلك إثر تعرضـــه لنوبة قلبية بينما كان يلعب كرة 

القدم بأحد مالعب القرية.
وكان أهالي العكر قد طالبوا وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف 
بمركـــز ســـترة الصحـــي لتفـــادي أي ازدحـــام يعـــوق الوصـــول ألي 
مريض مســـتقبالً السمح هللا ولكون ســـيارة االسعاف قد تأخرت 

في الوصول للشاب سرحان نتيجة االزدحام المروري، األمر الذي 
أدى إلى مفارقته الحياة.

وفـــي هذا الصـــدد، دعا عضـــو اللجنة التشـــريعية بمجلس النواب 
النائـــب محســـن العســـبول وزارة الصحة إلى ضـــرورة فتح مركز 
أحمـــد علي كانـــو الصحي لمدة 24 ســـاعة طوال األســـبوع لعالج 
ومباشـــرة الحـــوادث الطارئـــة والمســـتعجلة في الدائرة التاســـعة 

بمحافظة العاصمة.
وأشـــار النائـــب العســـبول إلـــى أن حادثـــة وفـــاة أحـــد المواطنين 
الشـــباب فـــي منطقـــة العكـــر كان مـــن الممكـــن تفاديهـــا فـــي حال 
جهوزيـــة اإلســـعاف لمباشـــرة الحاالت المســـتعجلة وفتـــح المركز 
الصحـــي علـــى مـــدار الســـاعة، الفتـــًا إلى أن شـــهود العيـــان الذين 
عاينـــوا الحادث أكدوا أن تأخروصول ســـيارة اإلســـعاف لمدة 40 

دقيقة حال دون إنعاش الفقيد وإنقاذ حياته.

الموت الفجائي
بدوره، قال استشـــاري الباطنية بالمستشـــفى الملكي التخصصي، 
حســـن يوسف لـ “البالد” إن الوفاة القلبية المفاجئة يزداد حدوثها 
بيـــن الذكور أكثر مـــن اإلناث وبين الشـــباب الرياضيين خصوصًا، 
وهـــي عبارة عن توقف نشـــاط القلب تماًما وســـريًعا ودون توقع، 
يليـــه توقـــف التنفس وتدفق الـــدم على الفور وخـــالل ثواٍن يفقد 
الشـــخص الوعـــي ويفـــارق الحيـــاة، مؤكـــًدا أن مـــن الممكـــن إنقاذ 
المريض في حال تم تقديم الرعاية الطبية الســـريعة والمناســـبة 

له.
وأرجـــع وقـــوع الوفـــاة المفاجئـــة لـــدى المراهقيـــن واليافعين إلى 
وجـــود أمـــراض بالقلـــب لم يتـــم تشـــخيصها، مثل أمـــراض القلب 
الوراثيـــة، مبينا أن مشـــكلة في القلب لم يتم اكتشـــافها قد تؤدي 
إلى وفاة شـــاب فجأة أثناء ممارســـته نشـــاط بدنـــي وفي الوقت 

ذاته  ممكن أن تحدث  دون بذل  الشخص ألي مجهود.
وأوضـــح أن بعـــض التقارير تشـــير إلـــى أن نحو 1 مـــن كل 50 ألفا 
إلـــى 1 مـــن كل 80 ألف رياضي شـــاب يتعرضـــون للموت الفجائي 

كل عام.
وأشـــار إلـــى أن تضّخـــم عضلـــة القلـــب )اعتـــالل العضلـــة القلبيـــة 
الُضخامي( يعد من األسباب األكثر شيوًعا للوفاة القلبية المفاجئة 
لدى الشـــباب، وأن هذا التضخم كفيل بضـــخ القلب للدم بصعوبة 

ويتسبب بسرعة ضربات القلب.

النائب محسن العسبول  حسن يوسف 

4 منسقين فقط لـ “بلدي المحرق” لـ 8 أعضاء... العود:

“البلديات” تتعامل معنا بالسياسة... والكرة في ملعبنا
اللجنـــة  توصيتـــي  ^أثـــارت 
الماليـــة والقانونيـــة بشـــأن اســـتمالك 
عقارات لعمل مواقف ســـيارات جدال 
أمـــس،  المحـــرق  بلـــدي  فـــي جلســـة 
وكشـــف العضـــو البلدي فاضـــل العود 
عـــن أن الوزارة تدعو البلديين لوضع 
أولوياتهم لتنفيذ مشاريع االستمالك، 
وهـــذا األمر ال يمكن أن يتم بالتوافق 
بين األعضـــاء البلديين ألن كل منهم 

لديه مطالبات داخل دائرته.
وأضـــاف العـــود أن جميـــع األعضـــاء 
يملكون طلبـــات اســـتمالك، والوزارة 
تتذرع بأنه ال يمكن أن تنفذ مشروعا 

لعضو دون اآلخر.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تتعامل معنا 
بالسياســـة وتحـــاول رمـــي الكرة في 

ملعـــب األعضـــاء ولكـــن ســـوف نقوم 
بوضـــع آليـــة معينـــة لرفـــع األولويات 

مـــع اليقين بـــأن حجـــة الميزانية هي 
العثـــرة التي ســـتوقف المشـــروع في 

النهاية.
البلـــدي أحمـــد  العضـــو  قـــال  بـــدوره، 
المقهـــوي إن الـــوزارة تمتلـــك اللجـــان 
والقـــدرة على اتخـــاذ القرار فال يمكن 
األولويـــات  وضـــع  عمليـــة  تـــوكل  أن 
إلـــى األعضاء، وهـــذا أكبر مـــن طاقة 
بلـــدي  أن  إلـــى  منوهـــا  االســـتيعاب، 
علـــى  نقـــص  مـــن  يعانـــي  المحـــرق 
 4 هنـــاك  إن  إذ  المنســـقين،  مســـتوى 
منسقين فقط وطلبنا من الوزارة رفع 
عددهـــم إلى 8، أي منســـقا لكل عضو 

بلدي، لكننا لم نتلق ردا لحد اآلن.

رئيس المجلس وأمين السر

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
خليل إبراهيم

لمياء الفضالة من جلسة بلدي المحرق أمس

الرائد يوسف مال بخيت من جلسة بلدي المحرق أمس

الوزارة: ال ميزانية لـ “المخصصات الثقافية”... والمقهوي:

نجّهز لـ “موقف قوي” في حال عدم االستجابة
أمـــس  المحـــرق  بلـــدي  ^ناقـــش 
فـــي جلســـته توصيـــة اللجنـــة المالية 
والقانونيـــة بشـــأن إعـــادة تخصيـــص 
بنـــد المخصصـــات الثقافيـــة ألعضـــاء 
المجلس البلدي ضمن الموازنة العامة.
وأشـــار العضو البلدي أحمـــد المقهوي 
إلى األدوار التي يضطلع بها األعضاء 
البلدييـــن ومـــن ضمنها توعيـــة الناس 
فـــي الجوانـــب البلديـــة، مبينـــا أن كل 

المؤسســـات العامـــة والخاصة تعتمد 
على فكـــرة الدعاية واإلعـــالن لتمرير 

مشاريعها بكل سهولة ويسر.
وأضاف المقهوي “نحن نحضر لموقف 
شـــديد وقوي في األيـــام المقبلة فيما 
لو لم يتم استرجاع المخصصات، من 
دون أن يذكـــر نوعيـــة الموقـــف الذي 
ســـيتم اتخاذه من قبـــل األعضاء غير 
أنـــه لفـــت إلـــى أن تلـــك المخصصات 

تـــم انتزاعهـــا بالقـــوة، منوهـــا إلـــى أن 
األعضاء يمضون اآلن في اإلجراءات 
المتبعة من أجل استعادتها ويمتلكون 

األدوات القانونية من أجل ذلك”.
البلـــدي  العضـــو  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
فاضـــل العود “نأمـــل دائما فـــي زيادة 
صالحيـــات المجالـــس البلدية وليس 
تقليصهـــا”، مؤكـــدا أن هذا المشـــروع 
مرتبـــط برؤيـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 

بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، لدولة المؤسسات 

والقانون<
المخصصـــات  إرجـــاع  أن  وبيـــن 
ألحضان البلديين يعني قيادة المزيد 
مـــن حمـــالت التوعيـــة الثقافيـــة مـــع 
االحتفاظ بحق الوزارة في الترشـــيد 

والموافقة وغيرها.
واختتـــم العـــود أن المجلـــس البلـــدي 

يديـــه  بيـــن  يضعـــوا  لـــم  الســـابق 
مخصصـــات ثقافية بحكـــم تداعيات 
جائحـــة كورونـــا، وأردف “ونحـــن كنا 
نقـــدر ذلك، حيـــث كانت الـــوزارة ترد 

علينـــا بالحجـــة المعروفـــة “الميزانية” 
ونحـــن نتوقـــع اآلن فـــي هـــذا العـــام 
الجديـــد أن تكـــون الميزانيـــة جيـــدة 
وتسمح باستعادة تلك المخصصات”.

العضو البلدي أحمد المقهوي من جلسة أمس

منال الشيخ
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ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  نفـــذت 
بالتنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة ممثلـــة 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  فـــي 
المحافظـــات،  ومديريـــات  واإلقامـــة، 
بالمحافظتيـــن  تفتيشـــيتين  حملتيـــن 
شـــملت  والتـــي  والجنوبيـــة،  الشـــمالية 
عـــدًدا من مواقع العمل، وذلك في إطار 
استمرار الجهود المبذولة للتشديد على 

المخالفين من أصحاب العمل والعمال. 
الحملتيـــن  إّن  الهيئـــة  وقالـــت   
التفتيشـــيتين التـــي قامت بها أســـفرتا 
عـــن رصـــد عـــدد مـــن المخالفـــات التـــي 
تتعلـــق بأحـــكام قانـــون هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامـــة بمملكة 
البحرين، واتخـــاذ اإلجراءات القانونية 

بشأنها.

رصد مخالفات لإلقامة في “الشمالية” و”الجنوبية”

5 آالف طالب من 80 دولة يشاركون في دورة األلعاب المدرسية
تنطلق في أكتوبر 2024 برعاية الملك المعظم... وزير التربية:

أكـــد وزير التربية والتعليم محمد جمعة 
كوادرهـــا  كل  ســـّخرت  قـــد  الـــوزارة  أن 
وأجهزتهـــا مـــن أجـــل نجـــاح اســـتضافة 
مملكة البحرين لدورة األلعاب المدرسية 
الدولية التي تحظى برعاية ســـامية من 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
 2024 أكتوبـــر  فـــي  إقامتهـــا  والمزمـــع 
بمشـــاركة 80 دولـــة حول العـــام و5000 

طالب وطالبة. 
كمـــا أكـــد الوزيـــر أن دعـــم ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة للجهـــود والمبـــادرات الحكومية 

الراميـــة إلـــى االرتقـــاء بـــأداء المـــدارس 
على جميع األصعدة هو الدافع األساسي 
لما تشهده المسيرة التعليمية في مملكة 

البحرين من تطور. 
جاء ذلـــك خـــالل اجتماع وزيـــر التربية 

والتعليـــم مـــع اللجنة التنفيذيـــة للدورة، 
وحضـــور  عبـــدهللا،  إســـحاق  برئاســـة 
أعضـــاء اللجنة، حيث أشـــاد بتوجيهات 
ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
النائـــب  وبدعـــم  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، لمـــا لهما من 
أثـــر كبير على التطـــّور الذي وصلت إليه 
الرياضة المدرســـية فـــي المملكة، والذي 
أّهـــل المملكـــة الســـتضافة هـــذا الحـــدث 
العالمـــي الكبيـــر. وتـــّم خـــالل االجتمـــاع 
الجاريـــة  التحضيـــرات  علـــى  االطـــالع 
إلقامـــة الـــدورة، واللجـــان التي شـــكلتها 
وزارة التربية والتعليم والمهام المسندة 
إليهـــا، والتأكيـــد علـــى توحيـــد الجهـــود 

الفنية واإلجرائية من أجل إنجاحها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد وزيـــر العمـــل رئيـــس مجلـــس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، 
أهميـــة مواصلـــة الجهـــود المبذولـــة نحو 
تطويـــر اآلليات واإلجراءات التي تســـهم 
في تعزيز بيئة سوق العمل وفق منظومة 
تحفظ حقـــوق جميع األطـــراف، وتضمن 
وتســـتجيب  وتنافســـيته  اســـتقراره 
لمتطلبـــات الســـوق المتغيـــرة، بما يحفظ 
وجاذبيتهـــا  ريادتهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 

لالستثمار ورؤوس األموال.
جاء ذلك خالل ترؤســـه االجتماع السابع 
إدارة  لمجلـــس  الرابـــع  االنعقـــاد  لـــدور 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، عبـــر االتصال 
المرئي عن ُبعـــد، بحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة، والرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم 

ســـوق العمل نوف جمشـــير، حيث أعرب 
حميدان عـــن دعم مجلس اإلدارة لجهود 
اإلدارة التنفيذيـــة فـــي دعـــم تعزيـــز بيئة 
ســـوق العمل وتطويرها بما ينعكس على 

أمن واستقرار المجتمع. 
وأشـــاد حميدان بنتائج تكثيف الزيارات 
والحمالت التفتيشـــية التي تنفذها هيئة 
تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات 
الحكوميـــة ذات العالقـــة وفـــي مقدمتها 
وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، بهدف 
تشديد التعامل مع المخالفين، بما يحقق 
األهـــداف الحكومية للتصدي للعمالة غير 
النظاميـــة، بالتـــوازي مـــع تنفيـــذ حمـــالت 
توعوية للعمال بشـــأن القوانين واألنظمة 

المعمول بها في مملكة البحرين.
بدورهـــا، قدمت الرئيـــس التنفيذي لهيئة 

تنظيم ســـوق العمل، تقريرًا بشـــأن جهود 
وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها 
بهـــدف  تنفيذهـــا،  علـــى  العمـــل  ويجـــري 
تحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيمين، ومن أبرزها نظام 
حماية األجـــور الذي يعمـــل على التحقق 
من سداد جميع أجور العمال البحرينيين 
والوافدين إلكترونيًا، بما يعزز الشـــفافية 
والرقابة ويســـاهم في الحد من النزاعات 
العمالية، مشـــيرة إلـــى أن العمل جاٍر على 
تطويـــر نظام حمايـــة األجـــور ليتم ربطه 

.EMS بنظام إدارة العمالة الوافدة
نظـــام  تطبيـــق  نتائـــج  اســـتعرضت  كمـــا 
تســـجيل العمالة الذي يهدف إلى القضاء 
االجتماعيـــة  الســـلبية  التأثيـــرات  علـــى 
النظاميـــة  غيـــر  للعمالـــة  واالقتصاديـــة 

شـــراكة  آليـــة  وفـــق  العمـــل  ســـوق  فـــي 
وثيقـــة مع القطـــاع الخاص، مشـــيرة إلى 
دور مراكـــز تســـجيل العمالـــة للتأكـــد من 

الوضـــع القانونـــي للعمـــال الراغبيـــن فـــي 
الحصول على التصريح وإحالة طلباتهم 
للهيئـــة، إلـــى جانـــب التحقـــق مـــن توافر 

المؤهالت المهنيـــة أو التدريب للحصول 
علـــى الشـــهادات الالزمـــة لمزاولـــة المهنة 
المطلوبـــة، مبينة في الوقـــت ذاته أهمية 
بطاقـــة العامـــل التي تحتـــوي على جميع 
المعلومـــات والبيانـــات الخاصـــة بالعامل 
ومؤهالته بما يســـهم فـــي تعرف صاحب 
العمل على إمكانات العامل والتحقق من 

قانونيته.
هيئـــة  نجـــاح  إلـــى  جمشـــير  وأشـــارت 
تنظيم ســـوق العمل فـــي اجتياز التدقيق 
ISO 9001-( الخارجـــي لشـــهادة اآليـــزو

بـــكل  الجـــودة  نظـــم  إدارة  فـــي   )2015
قطاعاتهـــا، مع تحقيقها جميـــع متطلبات 
الجـــودة  مبـــادئ  تطبيـــق  عبـــر  الشـــهادة 
الفعليـــة والدقيقـــة وحســـب المواصفات 

القياسية الدولية.

:”LMRA“ مشيداً بنتائج الحمالت التفتيشية في التصدي للمخالفين... مجلس إدارة

دعـم تطويــر ســوق العمــل بالشراكــة مع “الخــاص”

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلـــس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، الباحثـــة أســـماء 
نســـخة  أهدتهـــا  والتـــي  عبـــدهللا  خالـــد 
التاريـــخ  فـــي  الماجســـتير  رســـالة  مـــن 
اإلســـالمي الحاصلـــة عليهـــا مـــن جامعة 
اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل بالمملكة 
وخـــالل  الشـــقيقة.  الســـعودية  العربيـــة 

اللقـــاء، رحبـــت األميـــن العـــام بالباحثـــة 
أســـماء خالد، معربة عن خالص شـــكرها 
لها على هذا اإلهـــداء المتميز، وتقديرها 
للجهد الكبيـــر الذي بذلته في إعداد هذه 
األطروحة القيمة، ومؤكدة دعم المجلس 
للباحثيـــن والباحثـــات وتشـــجعيهم على 
مواصلـــة جهودهـــم فـــي مجـــال البحـــث 
العلمي، متمنية لها كل التوفيق والنجاح 

في حياتها العملية ومسيرتها العلمية.

دعم الباحثين في جهود البحث العلمي

”TOEFL“ و ”IELTS“ التربية” تعلن خطة التدريب على اختباري“
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اعتمـــدت 
المرحلـــة  طلبـــة  لتدريـــب  خطتهـــا 
تحديـــد  اختبـــاري  علـــى  الثانويـــة 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  فـــي  المســـتوى 
IELTS وTOEFL والمزمـــع تنفيذهـــا 
مـــع بـــدء الفصـــل الثانـــي مـــن العـــام 
الدراســـي الجـــاري. وتنقســـم الخطـــة 
إلى عدة محطات على امتداد الفصل 
الدراســـي، حيث ســـيتم عقد لقاءات 
تعريفية للطلبة بهذا الشـــأن، وتدريب 
الخـــاص  المحتـــوى  علـــى  المعلميـــن 
باالختباريـــن في الفتـــرة من 29 يناير 

الجاري حتى 9 فبراير المقبل.
المقبـــل  فبرايـــر  مطلـــع  ســـيتم  كمـــا 
تســـليم الحقائـــب التدريبيـــة الخاصة 
باالختباريـــن على الطلبـــة والمعلمين، 
في حين ســـيعقد االختبـــار التدريبي 

 16 إلـــى   12 مـــن  الفتـــرة  فـــي  األول 
االختبـــار  ســـيعقد  بينمـــا  فبرايـــر، 
مايـــو  شـــهر  فـــي  الثانـــي  التدريبـــي 
المقبـــل، بعد أن يخوض الطلبة طوال 
الفصل الدراســـي تدريبًا على أقســـام 
المطلوبـــة  والمهـــارات  االختباريـــن 

الجتيازهما.
وتهـــدف عمليـــة التدريـــب هـــذه إلـــى 
تهيئـــة الطـــالب والطالبـــات للمرحلـــة 
الجامعيـــة، وإعدادهـــم لخـــوض هذه 
االمتحانات للوفاء بمتطلبات القبول 
في مؤسســـات التعليـــم العالي داخل 
والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  وخـــارج 
اإلعفـــاء  مـــن  تمكينهـــم  شـــأنها  مـــن 
مـــن البرامـــج التمهيديـــة أو تســـهيل 
الحصـــول علـــى القبـــول فـــي البرامج 

األكاديمية الجامعية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حميدان خالل ترؤسه االجتماع عن بعد

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

تحـــت رعايـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، تم 
تكريم لولو هايبرماركت الرائدة في مجموعة 
لولـــو مـــن قبـــل وزيـــر العمـــل جميـــل حميدان 
باعتبارهـــا مجموعة تجزئة تضم أكبر عدد من 

الموظفين البحرينيين. 

وكرم وزير العمل جميـــل حميدان أيًضا اثنين 
مـــن موظفي لولـــو لعملهما المثالـــي وتفانيهما، 
وهمـــا مديرة الموارد البشـــرية الشـــيخة ناصر 
لعملهـــا فـــي توظيـــف البحرينييـــن فـــي جميع 
المناصـــب، وموظـــف خدمـــة العمـــالء الســـيد 
إبراهيم لضمان وعد لولو بتقديم خدمة عالية 

الجودة ورعاية العمالء.
وقـــال مديـــر مجموعـــة لولـــو جـــوزر روبـــاواال 
“نشكر قيادة وحكومة البحرين على تقديرهم. 
سيشـــجعنا التكريـــم على الســـعي بجدية أكبر 
لبناء مســـتقبل مشـــرق للبحرين. يؤمن رئيس 
مجلـــس اإلدارة يوســـف علـــي ام ايـــه بقـــدرة 

البحرينييـــن، خصوصا الشـــباب، ويدرك رؤية 
التقدم التي تمتلكها القيادة لمستقبل البحرين 
وهذا ينعكس عبر الفرص المتاحة للبحرينيين 
فـــي المجموعـــة على مســـتوى العالم. تشـــكل 
القوى العاملـــة البحرينية القوية نواة عملياتنا 
هنـــا فـــي المملكة وهـــي مفتاح نجاحنـــا. نحن 

لتقديـــم  العمـــل  مـــع وزارة  كثـــب  عـــن  نعمـــل 
التدريب الـــالزم للبحرينيين لرعاية مواهبهم، 
ونفخر بالقـــول إن البحرينيين أثبتوا نجاحهم 
فـــي المناصـــب اإلداريـــة والمتخصصـــة ليـــس 
فقط فـــي المملكة ولكن عبر شـــبكة اللولو في 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى أيًضا”.

مدير المجموعة: البحرينيون نواة عملياتنا ومفتاح نجاحنا

“العمـــل” تمنــح جائـــزة التميـــز لموظفـــي “لــولــو”
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حسن عبدالرسول

تجددت في اآلونة األخيرة، ظاهرة السياقة بال أضواء في الفترة المسائية، األمر 
الذي يخالف القانون ويشــكل خطورة على حياة الســائق نفســه واآلخرين. بدوره، 
أكد المحامي خالد العلي أن تنظيم سلوك األفراد داخل المجتمع غاية المشرع في 

إصدار القوانين. 

وطالب العلي بتغليظ عقوبة السياقة بال 
أنوار في المساء.

وســـعيًا  للغايـــة  تحقيقـــًا  أن  وأردف 
األرواح  علـــى  الحفـــاظ  المشـــرع  مـــن 
والممتلكات ما تضمن قانون المرور رقم 
23 لسنة 2014 بشأن المرور وكذلك قرار 
وزيـــر الداخليـــة رقـــم 154 لســـنة 2015 

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المرور 
الـــذي نصت المـــادة األولى منـــه في باب 
التعاريـــف، في حين نصت الفقرة الثانية 
مـــن المادة 39 من قانـــون المرور الواردة 
بالفصـــل الثاني من القانون تحت عنوان 
التدابيـــر اإلدارية على أنه “يجوز لإلدارة 
سحب رخصة القيادة إداريًا لمدة ال تقل 

عـــن 30 يومـــًا وال تزيـــد عـــن 60 يومًا إذا 
ارتكـــب قائـــد المركبـــة فعالً مـــن األفعال 

اآلتيـــة: )...( -2 قيـــادة مركبـــة ليـــالً مـــن 
دون اســـتعمال األنـــوار األمامية واألنوار 
الخلفيـــة الحمراء أو عاكس األنوار حتى 
لـــو كان عـــدم اســـتعمال األنـــوار يرجـــع 
إلى عـــدم صالحيتهـــا، أو عـــدم وجودها 

بالمركبة”.
وقـــال المحامـــي العلي: يتضـــح من نص 
الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 39 بقانـــون 
المـــرور أن المشـــرع منـــح لجهـــة اإلدارة 
الممثلة في اإلدارة العامة للمرور ســـحب 
رخصـــة القيـــادة مـــن قائـــد المركبـــة في 
حـــال تبيـــن لهـــا قيادتـــه المركبـــة بأنـــوار 
غيـــر صالحـــة أو غيـــر موجودة، والشـــك 

لـــإلدارة  الممنـــوح  اإلداري  الجـــزاء  أن 
الهـــدف منـــه الحـــد مـــن ســـير المركبـــات 
دون أنـــوار صالحـــة لما يشـــكله وبنســـبة 
كبيـــرة من خطر لوقوع حـــوادث المرور؛ 
كـــون أن أنـــوار المركبات تشـــير إلى عدم 
وكذلـــك  الطريـــق  علـــى  مركبـــة  وجـــود 
األنوار الخلفية للمركبة توضح استعمال 
وجـــود  حـــال  للمكابـــح  المركبـــة  ســـائق 
خطر أمامه أو حـــال وجود المركبة على 
جانـــب الطريق بإضـــاءة االنتظار وتنبيه 
المـــارة من قائدي المركبات وجود مركبة 
متوقفة في حرم الطريق أو على جانبه.
وأشـــار المحامـــي العلي إلى أنـــه كان من 

العامـــة  اإلدارة  منـــح  المشـــرع  واجـــب 
للمرور حق سحب رخصة القيادة كجزء 
عـــدم  يؤكـــد  الواقـــع  أن  ولكـــون  إداري 
المركبـــة  موافقـــة اإلدارة علـــى تجديـــد 
وعدم اجتيازهـــا الفحص الفني إذا تبين 
عدم صالحية األنوار األمامية والخلفية. 
وأكـــد ضـــرورة تغليـــظ المشـــرع الجـــزاء 
علـــى ســـحب  يقتصـــر  أال  علـــى  اإلداري 
رخصـــة القيـــادة لمـــدة 30 إلـــى 60 يومًا؛ 
لكثـــرة حـــوادث المـــرور، بحيـــث يكـــون 
مصحوبًا بغرامة ماليـــة؛ بهدف الحد من 
المخالفـــة لما قد تترتـــب عليه من أضرار 

بليغة.

المحامـي العلـي: لتغليـظ عقـوبـة السياقـة بـال أنـوار
دعا لسحب “الليسن” وفرض غرامة مالية على المخالفين

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حسابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن 

إعداد: منال الشيخرغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

- المحاميـــة جنان أنور: تعد اآلثار التي يخلفها االنفصال بين 
الزوجين في مســـألة الحضانة من النزاعـــات الصعبة المتداولة 
فـــي المحاكـــم، الســـيما إن كان الـــزوج أجنبي الجنســـية، حيث 
نكـــون أمـــام عالقـــة ذات طابـــع دولـــي، والـــذي يختص 
بأمر تنظيمـــه قواعد القانون الدولي الخاص 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  يحتـــوي  والـــذي 
النصوص القانونية التي تنظم النزاع 
بيـــن األفراد الـــذي يكـــون فيها أحد 

األطراف أجنبي الجنسية.

ولمـــا كان مفهـــوم الحضانـــة هـــو حفـــظ الولـــد وتربيته ورعايتـــه بما ال 
يتعارض مع حق الولي في الوالية على النفس على أن يكون الحاضن 
أهالً للقيام بذلك، أشار قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني 
رقـــم )12( لســـنة 1971 إلـــى قاعدة اإلســـناد التـــي تنص علـــى القانون 
الواجـــب التطبيق في نزاع الحضانة الماثل حيث نصت المادة )21/ 5( 
من القانون البحريني بأن )يســـري على المســـائل الموضوعية الخاصة 
بالواليـــة والوصايـــة والقوامـــة وغيرها مـــن النظم الموضوعـــة لحماية 
الصغير و المحجورين والغائبين قانون الشـــخص الذي تجب حمايته( 
فاســـتنادًا وتأسيســـًا على ذلـــك، فإن القانـــون البحرينـــي يطبق قانون 

جنسية الطفل في نزاعات الحضانة ذات الطابع الدولي وذلك لتحقيق 
مصلحة المحضون لكونه موضع النزاع.

وتماشـــيًا مع ما تم ذكره فإن مفهوم الوالية هو ســـلطة قانونية مقررة 
شـــرعًا لشـــخص على آخر للرعايـــة والحماية وتدبير الشـــؤون واإلنابة 

كوالية األب على أبنائه.
وبالتالـــي تكـــون اإلجابة عن الســـؤال: بلد الحضانة هو بلـــد الزوج في 
السؤال المفروض إال إذا وافق الزوج على أن يقيم األبناء في بلد األم 
وفقًا لصريح المادة )134( من قانون األســـرة البحريني رقم 19 لســـنة 

.2017

بحرينية متزوجة من أجنبي... لمن الحضانة إذا تطلقت؟
السؤال: امرأة بحرينية متزوجة من أجنبي، ولديها طفالن يحمالن جنسية والدهما، الزوجة تقيم مع زوجها وأوالدها في بلده، لكن في حال عادت إلى البحرين وطلبت الطالق، فلمن  «

تكون حضانة الطفلين؟

المحامية جنان أنور

المحامية جنان أنور 

منال الشيخ

المحامي خالد العلي

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانية بإلغاء حكم أول درجة بإدانة رجل خليجي والقضاء له بالبراءة مما نســب 
إليه في قضية حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانـــت محكمـــة أول درجـــة قضـــت 
بحبس المتهم لمدة شهر وغرامة 100 
دينار عما أسند إليه من اتهام، وأمرت 
بوقـــف تنفيـــذ عقوبـــة الحبـــس لمـــدة 
3 ســـنوات مـــن تاريـــخ صـــدور الحكم 

وبمصادرة المضبوطات.
وأفـــاد محامي المتهم عصـــام الطيب 
يقيـــن  فـــي  اســـتقرت  الواقعـــة  بـــأن 
وجدانهـــا  إليهـــا  واطمـــأن  المحكمـــة 
مســـتخلصة من ســـائر أوراق الدعوى 
ومـــا تم فيهـــا من إجـــراءات ومـــا دار 
بشـــأنها فـــي جلســـة المحاكمـــة التـــي 
تتحصـــل في أن المســـتأنف الخليجي 
ضبط بجمارك جســـر الملك فهد حائزًا 
على مؤثريـــن عقلييـــن “األمفيتامين” 
المتهـــم  أقـــر  وأقـــد  و”الغابابنتيـــن” 
بحيازتـــه  “المســـتأنف”  الخليجـــي 
المـــواد ودفـــع بأنهـــا بناء علـــى وصفة 
طبيـــة، وعلـــى ذلـــك فقـــد اســـتعلمت 
الماديـــة  األدلـــة  إدارة  مـــن  المحكمـــة 
بالنيابـــة العامـــة عما إذا كانـــت المواد 
المذكـــورة بالوصفـــة الطبيـــة تحتـــوي 
على مؤثرين عقليين من عدمه وجاء 

الـــرد فـــي تاريـــخ 1 نوفمبر مـــن العام 
2022 بالـــرد بمـــا يفيـــد أن الدوائييـــن 
يحتـــوي  األول  بالوصفـــة،  الوارديـــن 
علـــى “األمفيتاميـــن” واآلخـــر يحتوي 

على “الغابابتين”.
صت المحكمة الدعوى وأحاطت  ومحَّ
وبأدلة  مالبساتها  وظــروف  بوقائعها 
االتــهــام عن  قــام عليها  التي  اإلثــبــات 
ووازنت  إليها  وفطنت  وبصيرة  بصر 
القائمة  ــة  ــ األدل أن  تــجــد  فــإنــهــا  بينها 

فــي الــدعــوى ال تــرشــح إلــى توافر 
ــجــريــمــة الــمــنــســوبــة  ــان ال ــ ــ أرك

“المستأنف”  الخليجي  إلى 
حيث  تقدم،  ما  نحو  على 
اشـــــتـــــرط الــــمــــشــــرع فــي 

بالمؤثرات  مة  المجرَّ الحيازة 
غير  فــي  تــكــون  أن  العقلية 

األحوال المصرح بها قانونًا 
ثــبــت  أن  ــا  ــ مـ حـــيـــن  ــي  ــ فـ
هــــو حــــيــــازة الــخــلــيــجــي 
للمؤثرين  “الــمــســتــأنــف” 
الــعــالج، وهــو ما  بغرض 
الطبية  بــالــوصــفــة  ثــبــت 
المرفقة من تقرير األدلة 
العامة،  بالنيابة  المادية 
معه  يتعين  الـــذي  األمـــر 
ــي مـــوضـــوع  ــاء فــ ــقـــضـ الـ

الحكم  بإلغاء  االستئناف 
المستأنف والقضاء مجددًا 

نسب  مما  الخليجي  ببراءة 
بالمادة  اتــهــام عــمــالً  إلــيــه مــن 

رقم 255 من قانون اإلجراءات 
الجنائية.

خليجي دخل البحرين بمؤثرات عقلية... والمحكمة: براءة

المحامي عصام الطيب
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فتح الترشيح لتولي منصب مساعد وكيل نيابة عامة
شريطة أن يكون بحرينيا وأال يتجاوز الـ 26 ولم يسبق الحكم عليه

صـــرح مســـاعد النائـــب العـــام المستشـــار 
لمشـــروع  اســـتكماالً  أنـــه  بوعـــاي  وائـــل 
قضـــاة المســـتقبل 2022-2021، فقد تقرر 
فتح باب الترشـــيح لتولي منصب مساعد 
وكيـــل نيابـــة عامـــة وذلـــك وفق الشـــروط 

واإلجراءات التالية:
توافرهـــا  الواجـــب  الشـــروط  أوالً: 

للمترشح:
1 - أن يكـــون بحرينيًا كامـــل األهلية، وأال 
يتجـــاوز عمـــره السادســـة والعشـــرين في 

تاريخ 8/1/2023م.
2 - أن يكون حاصاً على درجة الليسانس 
أو البكالوريـــوس فـــي القانـــون من جامعة 
معتـــرف بها وأن يكون حاصاً على تقدير 
ال يقـــل عـــن درجة جيـــد أو مـــا يعادله من 

معدل تراكمي.
حســـن  الســـيرة،  محمـــود  يكـــون  أن   -  3
السمعة ولم يســـبق الحكم عليه جنائيًا أو 
تأديبيًا ألســـباب مخلة بالشـــرف أو األمانة 

ولو كان قد رد إليه اعتباره.
الـــازم  والمراحـــل  اإلجـــراءات  ثانيـــًا: 

اجتيازها للتعيين:

1 -  يجـــب أن يجتـــاز المترشـــح اختبـــارًا 
تحريريًا يتم تحديده الحقًا.

2 - يتقـــدم من يجتاز االختبـــار التحريري 
وللمقابلـــة  الشـــفهي  لامتحـــان  بنجـــاح 

الشخصية أمام اللجنة المختصة.
3 - يجـــب علـــى المترشـــح الـــذي يجتـــاز 

اإلجـــراءات الســـابقة أن يكمـــل التدريـــب 
القضائي المتطلب بنجاح.

4 - تتـــم إجراءات التعيين عقب ذلك تبعًا 
لألعـــداد المطلوبـــة مـــع إعطـــاء األولويـــة 

للمتميزين في اجتياز المراحل السابقة.
ثالثـــًا: اســـتثناء من البنـــد أوالً الفقـــرة )1( 

للمرحلـــة  وصلـــوا  للذيـــن  بالنســـبة  يحـــق 
النهائيـــة فـــي مشـــروع قضـــاة المســـتقبل 
2021/2022 ولـــم يتـــم اختيارهـــم التقدم 
بطلبهـــم علـــى أن يخضعـــوا لامتحانـــات 
الشـــفهية والمقابلـــة الشـــخصية، ثـــم يتـــم 
اســـتكمال اإلجراءات بشـــأنهم على النحو 

الوارد في البند ثانيًا الفقرتين )3، 4(.
فعلـــى من يرغب فـــي الترشـــح أن يتقدم 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عـــن طريـــق  بطلبـــه 
يـــوم  مـــن  اعتبـــارًا   www.ppb.gov.bh
الســـاعة  8/1/2023م  الموافـــق  األحـــد 
الخميـــس  يـــوم  ولغايـــة  الثامنـــة صباحـــًا 

الثانيـــة  الســـاعة  12/1/2023م  الموافـــق 
ظهرًا مشفوعًا بالمستندات اآلتية:

1 - السيرة الذاتية.
2 - صورة من جواز السفر وشهادة المياد 

والبطاقة الذكية.
3 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها على 
أن تكون مستوفية التصديقات المطلوبة.
4 - شـــهادة حســـن الســـير والســـلوك - إن 
طالـــب  علـــى  الحكـــم  وعـــدم   - وجـــدت 
التعييـــن جنائيًا أو تأديبيًا ألســـباب مخلة 

بالشرف واألمانة.
5 - صورة شخصية حديثة.

6 - شهادة عدم ممانعة من جهة العمل.
7 - شهادة الخبرة إن وجدت.

علـــى أن تقـــدم الطلبـــات خـــال الميعـــاد 
المحـــدد مرفق بهـــا المســـتندات المطلوبة 
ومســـتوفية جميع المتطلبات والشـــروط. 
وذلك دون ترتيب أي التزام أو مســـؤولية 
الشـــروط  يســـتوف  لـــم  لمـــن  بالنســـبة 
واإلجـــراءات الســـالف بيانهـــا أو لم يدركه 
التعييـــن تبعًا لترتيب أولويـــة النجاح في 

االختبارات والتدريب.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المرور بأنه وفي إطار متابعة النيابة العامة 
لـــكل وســـائل التواصـــل االجتماعي لرصـــد ما يتـــم تداوله من 
وقائـــع مؤثمـــة قانونًا، فقد رصدت النيابـــة العامة مقطعًا مرئيًا 
تم تداوله بموقع التواصل االجتماعي “اإلنســـتغرام” يظهر فيه 
قيـــام قائد إحدى المركبات الخاصة باالســـتعراض بها بمنطقة 
ســـكنية بطريقـــة تعـــرض األرواح واألمـــوال للخطـــر وتســـبب 

اإلزعاج ألهالي المنطقة.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة على الفـــور إجـــراءات التحقيق، 
حيـــث أمـــرت بإرفـــاق تحريـــات اإلدارة العامـــة للمـــرور حـــول 
الواقعـــة والتي توصلت إلى تحديد هوية المتهم قائد المركبة 
اآلليـــة. وتـــم ضبطه والمركبة وقيادته واســـتجوابه، حيث أقر 
بمـــا نســـب إليه من اتهـــام، وعليه أمرت النيابة العامة بحبســـه 

احتياطيًا وإحالته محبوسًا لمحكمة المرور المختصة.

حبس السائق “المستعرض” 
في حي سكني

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

اجتماع “النواب” و “بلدي المحرق” الخميس

اجتماع بين السلطتين األسبوع المقبل لمناقشة تعديالت النواب
قالـــت مصـــادر نيابية لـ “البـــاد” إن اللجنـــة البرلمانية المعنية 
بدارســـة برنامج الحكومة ناقشـــت أمـــس اإلثنين التعديات 
على المرئيات النيابيـــة واألفكار والحلول المبتكرة للمرئيات 
قبيـــل  للمواطنيـــن  المعيشـــية  الملفـــات  بتحســـين  المعنيـــة 
مناقشـــتها مـــع الســـلطة التنفيذيـــة “الحكومة” فـــي االجتماع 
الثاني للســـلطتين المزمع انعقاده في األسبوع المقبل. ولفت 
المصـــدر إلـــى أن النـــواب ناقشـــوا أمـــس اإلثنيـــن التعديات 
األوليـــة لبعـــض المرئيـــات ومقترحـــات النواب علـــى برنامج 
الحكومـــة، حيث اطلع النـــواب على المرئيات المتوافق عليها 
التي تم إرســـالها إلى الحكومة، من خال اســـتعراض اللجنة 
مضاميـــن ومرئيـــات البرنامج المســـتعرض من قبـــل النائبين 
األول والثاني لرئيس مجلس النواب. ومن جانب آخر، أكدت 
المصـــادر البرلمانيـــة إلى “البـــاد” أن لجـــان المجلس الخمس 
مســـتمر في اجتماعاتها لمناقشـــة المراســـيم، حيث سيجتمع 
أعضاء لجنة الخدمات يوم الخميس المقبل 5 يناير الجاري؛ 
لمناقشة ملف “المتقاعدين”، إضافة إلى التحضر إلى لقاءات 
مع عدد من الوزراء ومنهم وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، 

ووزيرة شؤون الشباب والرياضة روان توفيقي.

جانب من لقاء النواب

استعراض خطة الطوارئ لمواجهة األمطار في “الشمالية”
وضع أولويات في عملية شفط المياه

استعرضت وزارة األشغال ووزارة شؤون 
عمـــل  اجتمـــاع  فـــي  والزراعـــة  البلديـــات 
مشـــترك مـــع لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق 
العامـــة بمجلس بلـــدي المنطقة الشـــمالية، 
األمطـــار  موســـم  خـــال  العمـــل  آليـــة 
والخطوات االســـتباقية التي تم اتخاذها، 
شـــرطة  مديريـــة  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور 
العامـــة  واإلدارة  الشـــمالية  المحافظـــة 
للدفـــاع المدنـــي واإلدارة العامـــة للمـــرور، 
وممثلين عـــن إدارة الصحة العامة وهيئة 

الكهرباء والماء.
وتم خال االجتماع التأكيد على مواصلة 
تعزيـــز التعـــاون مـــع المجالـــس البلدية لما 
تمثلـــه من حلقة وصـــل مع المواطنين وما 
تقوم به مـــن دور بارز في العمل الميداني 

وإيصال الباغات.
واســـُتعرضت خال االجتمـــاع آلية العمل 
فتـــرة  أثنـــاء  الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 

هطـــول األمطـــار ومهمة كل جهـــة والدور 
التأكيـــد  مـــن خـــال  بهـــا، وذلـــك  المنـــاط 
على العمل المشـــترك والتنســـيق المباشـــر 
العمـــل  فـــي  والشـــراكة  األدوار،  وتوزيـــع 
الميدانـــي وإيصال وتلقي الباغات، حيث 
يتمثـــل دور وزارة األشـــغال فـــي التعامـــل 
فيمـــا  والعامـــة،  الرئيســـية  الشـــوارع  مـــع 
ستتعامل وزارة شؤون البلديات والزراعة 
مع الشوارع الداخلية واألحياء والمناطق 

السكنية.
وناقـــش الحضـــور خطـــة طـــوارئ األمطار 
في المحافظة الشمالية، وذلك بعد تحديد 
مواقـــع تجمـــع ميـــاه األمطـــار، وتنظيـــف 
ميـــاه  لتصريـــف  المفتوحـــة  القنـــوات 
األمطـــار من قبل البلديات، كمـــا تم التأكد 
الصحـــي،  الصـــرف  مـــن ســـامة شـــبكات 
وتحديـــث وتحليـــل قاعـــدة البيانات التي 
تم جمعها خال الســـنوات الماضية لوضع 

األولويات في عملية شفط المياه.
وخصصـــت الجهـــات المعنية خطًا ســـاخنًا 
لتلقـــي الباغـــات، حيـــث يجـــري التعامـــل 
المســـتمر مـــع الباغات الـــواردة على مدار 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال  ويمكـــن  الســـاعة، 
17545544 لإلبـــاغ عـــن تجمعـــات ميـــاه 
األمطـــار في الشـــوارع الرئيســـية، والرقم 
80008818 لإلباغ عـــن الحاالت الطارئة 
في الشوارع الداخلية واألحياء السكنية.

مجلـــس  أعضـــاء  أشـــار  جانبهـــم،  مـــن 
التعامـــل  ضـــرورة  إلـــى  الشـــمالية  بلـــدي 
مـــع الحـــاالت الطارئـــة حســـب األولويـــة، 
مؤكدين أن التعامل مع األمطار مسؤولية 
مشـــتركة مـــن الجميـــع وذلـــك مـــن خـــال 
التكاتف والمســـؤولية المشـــتركة وتضافر 
الجهـــود، للحفاظ على ســـامة المواطنين 
التحتيـــة  البنيـــة  والمقيميـــن، واســـتدامة 

والممتلكات العامة والخاصة.

المنامة - وزارة األشغال

البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  صرحـــت 
الشـــمالي زينـــب الـــدرازي لـ”البـــاد” 
بـــأن عمليـــة شـــفط ميـــاه األمطـــار 
بالمالكية، وكرزكان واللوزي سائرٌة 

على قدم وساق. 
وأضافت الدرازي أنها على تواصل 
مستمر مع بلدية المنطقة الشمالية 
لمتابعة شـــفط تجمعـــات المياه في 

تلك المناطق.
ميـــاه  تجمعـــات  أن  وأوضحـــت 
تشـــهد  اللـــوزي  بمنطقـــة  األمطـــار 
انخفاًضـــا ملحوظـــا جـــّراء وجـــود 
قنـــوات صرف مياه األمطـــار، بينما 
يشـــهد مجمعـــا 1033 و1034 فـــي 
المالكية تجمعـــات لألمطار، إضافة 
إلـــى شـــارع زيـــد بـــن عميـــرة فـــي 

كرزكان.
البلـــدي  المجلـــس  وأعربـــت عضـــو 
الشمالي عن شكرها لبلدية المنطقة 
الشـــمالية، ووزارة شؤون البلديات 

والزراعة، ووزارة األشـــغال ووزارة 
الداخليـــة وجميع منتســـبي شـــركة 
النظافـــة علـــى جهودهـــم الحثيثـــة 
في خدمـــة المواطنيـــن والمقيمين 

بمملكة البحرين.

اللوزي تنجو من الكارثة

زينب الدرازي 

محرر الشؤون المحلية

حبس موظفين لمتاجرتهم بأعمال الوظيفة العامة واإلخالل بنزاهتها
12 يناير الجاري موعًدا للنظر في قضيتهم

صـــرح رئيس نيابـــة الجرائـــم المالية وغســـل 
أنجـــزت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  بـــأن  األمـــوال 
موظفيـــن  قيـــام  واقعـــة  بشـــأن  تحقيقاتهـــا 
عموميين باالشـــتراك مع آخريـــن في ارتكاب 
جريمـــة طلب وقبول مبالغ مالية على ســـبيل 
الوظيفـــة  أعمـــال  مـــن  عمـــل  ألداء  الرشـــوة 
واإلخال بنزاهتها، اســـتجابة ألمر ووســـاطة 
الغيـــر وقيامهم بالتحريـــف في بيانات النظام 

اإللكتروني الحكومي.
بـــاغ  تلقـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
إدارة البحـــث والمتابعـــة بشـــؤون الجنســـية 

والجـــوازات واإلقامة بشـــأن ما تم رصده عن 
قيام ثاثـــة موظفين مدنيين بـــإدارة المنافذ 
باإلخـــال بواجبـــات وظيفتهـــم؛ وذلـــك مـــن 
خـــال الســـماح بخـــروج ودخـــول بعـــض من 
حاملـــي تأشـــيرات الزيـــارة عبـــر جســـر الملك 
فهد رغم عدم حصولهم على تأشـــيرة دخول 
المملكـــة العربية الســـعودية فضـــاً عن إثبات 
خـــروج ودخـــول آخريـــن مـــن حاملـــي تلـــك 
التأشيرة دون حضورهم فعليًا للمنفذ وهو ما 
ترتب عليه تجديد تأشـــيرة الزيـــارة الخاصة 
بهم على اعتبار اســـتيفائهم شرط مدة البقاء 

داخل مملكـــة البحرين ومغادرتها في الموعد 
المحدد وذلك على خاف الحقيقة.

وفـــور تلقـــي البـــاغ باشـــرت النيابـــة العامـــة 
تحقيقاتها بســـؤال المختصين بإدارة المنافذ 
الجهـــات  وندبـــت  البحـــث  إدارة  ومســـؤولي 
الفنية لفحص أجهزة الحاســـب اآللي وتفريغ 
بيانات اتصاالت المتهمين حيث ثبت ارتكاب 
المتهميـــن لتلـــك الواقعـــة باالتفـــاق مـــع عـــدد 
مـــن الســـائقين وآخرين من أصحـــاب مكاتب 
إدارة  فـــي  ســـلطتهم  مســـتغلين  التخليـــص 
المنظومـــة اإللكترونيـــة للمنفـــذ وذلـــك مقابل 

مبالـــغ ماليـــة اســـتحصلوا عليهـــا على ســـبيل 
الرشـــوة وهو مـــا ترتب عليـــه تحريف بيانات 
المنظومة اإللكترونية للمنفذ في شـــأن حركة 
المســـافرين الفعلية عبر ذلـــك المنفذ وتمكين 
الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها 

بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وعقب ذلك قامت النيابة العامة باســـتجواب 
عنـــه  أســـفرت  بمـــا  ومواجهتهـــم  المتهميـــن 
التحقيقـــات وأمـــرت بحبســـهم وإحالتهم إلى 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائية الرابعـــة وحددت 

تاريخ 2023/01/12 لنظر أولى جلساتها.

المنامة - النيابة العامة

األمطار الغزيرة 
تدهم شوارع 

المالكية وكرزكان

الخميس  سيجتمعان  النواب  ومجلس  البلدي  المحرق  مجلس  بأن  “الباد”  مصادر  أفــادت 
بغية التطرق ألمور عدة، إال أن األبرز منها يتلخص في طلب رفع ميزانية مجلس المحرق 
البلدي في سبيل تنفيذ مشاريع محافظة المحرق ومتابعة المشاريع الكبيرة مثل الجسور، 

المدارس، الجامعات بالمحافظة ذاتها.

أكـــد عضو مجلس المحـــرق البلدي 
أحمـــد المقهوي لـ “الباد” أن نســـبة 
اإلنجاز في مشروع شبكة الصرف 
الصحـــي فـــي مجمـــع ٢٤٥ ومجمع 
٢٤١ بعـــراد قـــد بلغـــت 60 % وأن 
تكلفـــة المشـــروع بلغـــت ٨٠٠ ألـــف 

دينار.
وأشـــار المقهـــوي إلى أن المشـــروع 
قد أســـهم بحل ٦٠ % من مشـــكلة 
مشـــيرا  االمطـــار،  ميـــاه  تجمعـــات 
فـــي هـــذا الصـــدد، إلـــى أن الدائـــرة 
السابعة بمحافظة المحرق شهدت 
تجمعات بســـيطة من مياه األمطار 
وأن عمليـــة شـــفط الميـــاه طالـــت 

الدائرة ككل.
ختـــام  فـــي  المقهـــوي  وشـــكر 
تصريحـــه، بلدية المحـــرق ووزارة 

االشغال على جهودهم المضنية.

شبكة الصرف الصحي تتصدى 
لتجمعات األمطار في عراد

أحمد المقهوي 
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لمـــاذا
غرنــاطة؟

نظام إلكتروني
أنظمة إلكترونية في متابعة 

العقارات والمستأجرين ، تعزز 
العمل اإلداري في أسرع وقت 

وأقل جهد.

تقارير  دوريــة
تصدر مختلف التقارير المالية 
والفنية بشكل دوري ومنتظم  

إلى جميع العمالء بشكل 
دقيق وسريع.

خدمات ذات جودة عالية
خدمات ذات جودة عالیة 

ضمن فریق عمل متخصص 
واحترافي وغيرها.

غرنـاطة إلدارة وتطويـر الممتلكات .. 
متخصصون في ادارة وتأجير مختلف العقارات بواسطة فريق عمل خبير وكفوء يمتلك الخبرات 

العملية والكفاءات العلمية والشهادات االحترافية في هذا المجال، وبسبب حاجة العمالء الى خدمة 
متخصصة في إدارة األمالك، فقد أوجدنا إلنفسنا مكان لتلبية حاجتهم في إدارة أمالكهم العقارية.

عقـارك
شــاغر؟
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Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

ALDAAYSI SONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39464237 or ALDAAYSI1@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

KEY MARINE SHIP REPAIR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39612385 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM

RASHID MINHAS SERVICES  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38010374 or MAIN27775@GMAIL.COM 

DAR AHMADI BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39479293 or YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

SKY STARS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36306145 or HAFIZULLAH35969883@GMAIL.COM 

ECO LAB CLEANING & MAINTENANCE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 32381067 or SUBAIRKOLLAMMAKKAL@GMAIL.COM 

GALALI 87 SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39133187 or WAYTOWAYSERVICES@YAHOO.COM 

ZEESHAN CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36408685 or ZEESHANRIZWAN1653@GMAIL.COM 

DESHI DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33026979 or HELALUDDINMDJALIL1966@GMAIL.COM 

AMELLA EVENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34537438 or SADAQATSHARIF85@GMAIL.COM 

SAS BUSINESS MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 35018308 or GONZOGLOBAL.SAS@GMAIL.COM 

PROMI BUILDING MATERIALS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

786 SYED CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33128786 or SYEDSHAH.BH@GMAIL.COM 

BLACK SHARK FACILITIES SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36608687 or RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM 

BEST DREAMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 34000816 or SHEHROZMAQSOOD07@GMAIL.COM 

BAHJA HASAN AHMED HASAN AL AMROOM 

has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT

 suitably qualified applicants can contact

 33431000 or MALHOORI@HOTMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SINGH SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37274264 or RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 PLANT / UNIT OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AMA MOTORS B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AL Jazira Supermarket B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (STOCK CONTROL)

 suitably qualified applicants can contact

 39799929 or najatalghazal55@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17531235 or GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)

 suitably qualified applicants can contact

 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36060500 or MD@UNIONGROUP.CC 

ELAMES MARBLE FACTORY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36636633 or FAWAZ@BEHZAD-GOP.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

YATEEM GULF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17253397 or AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

YATEEM GULF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17253397 or AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WINDER (YARN THREAD)

 suitably qualified applicants can contact

 37217337 or info@esmaelylenzohm.com 

B.F.G. COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 36925029 or Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 DATE PALM WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM 

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SR COMPUTER SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 33308699 or jasim.abdulla@afs.com.bh 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

Jindol Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36863829 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.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 

EHSAAN ALKHAIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39681440 or ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

ALKHARJIYA LAND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39681440 or ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

JUST PERFECT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39458278 or GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

SAUDIA ELECTRICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 39645263 or MOHAMMEDALITARIQ@GMAIL.COM 

ALDiRIYAH  MANPOWER 

has a vacancy for the occupation of

 TRANSLATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39642111 or aldiriyahagency@gmail.com 

ALMERDAS AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39612558 or HUSAINRAMADHAN707@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

ALGHAHRIYA LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38889558 or Mmarhoon70@gmail.com 

ALHASBA GIFTS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17651811 or admin@alhasba.gifts 

TRENDZ MENS WEAR 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39460276 or FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17608208 or md.delmon@gmail.com 

Bahrain Specialist Hospital 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE

 suitably qualified applicants can contact

 34384075 or bshhr@bsh.com.bh 

Buildco WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39496994 or SHABUPARAKADAN@GMAIL.COM 

URBAN CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36234142 or infoucbpc@gmail.com 

MIDAL CABLES B.S.C C 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 39653315 or EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ZOOM AUTO POLISHING & CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36458877 or MOHD.MH@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 77088800 or SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

ANNA CAFE & BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17716316 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

Dolphin cargo logistic service 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17697455 or CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

A GOOD TREE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33988005 or JASNOOCARSERVICE@GMAIL.COM 

DEPORTE 

has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER

 suitably qualified applicants can contact

 33780878 or INFO.NWAY@GMAIL.COM 

ALMAZYON FOR CARPET CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 34433234 or ZAHRA63HASAN@GMAIL.COM 

NEW NOOR MOON GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SHAKEELG88@YAHOO.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17008905 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

BOO SALAMA REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39111102 or ABO.SALAMA113@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 190269( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة امينه عبدالوهاب احمد مسئول بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة خديجه علي حسن علي يوسف صليل فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد     االسم التجاري

24043-3 صالون انسة البحرين
24043-4 صالون انسة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة رنا قصار االستشارية ذ.م.م(

قصار  رنا  )شركة  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
االستشارية ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )1-150043(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 

)1( من:
)شركة رنا قصار االستشارية ذ.م.م (

)RANA KASAR CONSULTANCY CO. W.L.L(
الى:

)الرؤية الواضحة لالستشارات ذ.م.م(
)CLEAR VISION CONSULTING W.L.L(

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )بلونديز للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )بلونديز 
للتجارة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم ) 143114 - 1 ( ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم ) 1 ( من:
)بلونديز للتجارة ذ.م.م(

) BLONDIS TRADING W.L.L (
الى:

)بلونديز ذ.م.م(
) BLONDIS W.L.L (

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-181975( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

التجاري  المحل  تحويل  بطلب  الخباز  عيسى  السيدمرزوق  فيصل  السيد  ورثة  إلينا  تقدم 
أي  لديه  من  كل  فعلى  الخباز  عيسى  السيدمرزوق  فيصل  زهراء  السيدة  إلى   : التالي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 – 59397

االسم التجاري : ماكس اكسبرس للتخليص الجمركي
رقم القيد : 2 – 59397

االسم التجاري : ماكس اكسبرس للتخليص الجمركي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022-190515( 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 : أمل صالح حسن موسى

االسم التجاري الحالي : دانة المحرق للعبايات
االسم التجاري : ضحى لالقمشة والعبايات

رقم القيد : 2 – 63890

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

)CR2022-184513( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : شيخه خالد محمد الكبيسي

االسم التجاري الحالي : كفتريا استراحة مقانيص
االسم التجاري الجديد : خباز نجوم جو

رقم القيد : 66411 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة حسان فواز للدعاية واالعالن ذ.م.م(

إليها شركة )شركة حسان فواز  تقدم  بأنه قد  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،)1  -  150304( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  واالعالن  للدعاية 

للفرع رقم )1( من:
)شركة حسان فواز للدعاية واالعالن ذ.م.م(

) HASAN FAWAZ PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L (
الى:

)زينيت بحرين للتسويق والدعاية واالعالن ذ.م.م (
) ZENITH BAHRAIN FOR MARKETING AND ADVERTISING W.L.L (

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة    شركة بوابة  النهدي للسمسرة السلعية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة بوابة  النهدي 
للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   147901 رقم   القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  السلعية  للسمسرة 

رقم 1 من:
شركة بوابة  النهدي للسمسرة السلعية ذ.م.م

 ALNAHDI GATE COMMODITY BROKERAGE CO. W.L.L
الى:

شركة بوابة  النهدي للسمسرة السلعية  والعقارات  ذ.م.م
ALNAHDI GATE COMMODITY BROKERAGE& REAL ESTATE

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

خالل مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2023-93 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 : حسين عبدالحميد حسين ال شهاب
االسم التجاري الحالي : النمو للصيانة الصناعية

االسم التجاري : عطورات فورجانيكا
رقم القيد : 3 – 65002

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( 
وتحويله ليكون فرع من شركة تضامن بحرينية

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة )الجميل لكي المالبس( والمملوكة للسيد/السيدة )كامله جعفر 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،27976-5 رقم   القيد  بموجب  والمسجلة  العمران(  حسين 
نشطة  بحرينية  تضامن  شركة  من  فرع  ليكون  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة 
)العارضية لكي المالبس شركة تضامن بحرينية(و التي تحمل سجل تجاري رقم 159500 
أصول وموجودات  كافة  الفردية( عن  )المؤسسة  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  وذلك   ،

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم: 
)فاطمه احمد ابراهيم احمد المرهون( بنسبة )50( %

)جميل حسن يعقوب يوسف( بنسبة )50( %

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

CS3008937426 : رقم الخطاب
التاريخ:  11/12/2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022118909

 
المدعيه: عبدة علي حسن رمضان   بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
العقاري  والتسجيل  المساحة  : جهاز  المدعي عليها  الدعوى ضد  أقاموا هذه  قد  وغيره 
طالبين فيها تثبيت ملكية بيت والدهم علي حسن رمضان  المتوفي بتاريخ 25/8/1980  
 .643 المجمع  ورقم   4322 الطريق  ورقم   1369 البيت  رقم  النويدرات  بمنطقة  الكائن 
لذا،  من لديه اعتراض على طلب المدعية أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه 

اعتراضه وقد حددت  المحكمة جلسة  2023/01/03 لنظر الدعوى.

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 -17111444- 17111504

الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 105194



11 الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5194 Vacancies Available
Real Taste Coffee W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contact

 17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

 ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36955566 or unnikrishna@expertisebahrain.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17592120 or albarzakhco@outlook.com 

Ammar Optician (Partnership) 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17593001 or AMMAROPTICAL@YAHOO.COM 

GULF VIEW PHONES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39860760 or cra66851@hotmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITNESS TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Hair and Nail Station 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17466909 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

SURPRISE BUILDING METARAL AND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39669006 or surprise.maintenance@gmail.com 

Le monde restaurants  management sps 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICER (ADMINISTRATIVE)

 suitably qualified applicants can contact

 39873258 or LEMONDE1950@HOTMAIL.COM 

AHMED HABIB AHMED ALI ALMOATHEN 

has a vacancy for the occupation of

 CLEARING AGENT(GOODS)

 suitably qualified applicants can contact

 36669924 or mouathen@gmail.com 

MALAK ELKOON TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33070788 or RAYOOMS89@GMAIL.COM 

PERFECT NAILS - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 37770001 or HADEELSAAD23@GMAIL.COM 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 77088800 or SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

USMANS WORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

 suitably qualified applicants can contact

 38899899 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com 

AESHA ALSHAIKH ETLAH 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33048383 or BOFASIL45@GMAIL.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 34000422 or HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

Asid Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com 

RED ROSE CHOCOLATE & SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33311007 or rosaflowers55@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 

SAIF TRANSPORT EST 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 34441777 or SAIF.0073@YAHOO.COM 

AL FARQAOIN RESTAURANT AND GRILL 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 77111315 or RA.ALBASRI@GMAIL.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.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 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39440778 or JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

NADIA ZAID BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17002565 or NADIAMAKEUP@HOTMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

Heston Auto Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77222228 or AMMARALZAIMOOR@HOTMAIL.COM 

Noor alqarya restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33771988 or FNOOR2011@GMAIL.COM 

Alaliaa Plastic Factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17251216 or GHAREEB9@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz 

NAJIBA SAYED NASER MOHSEN MARZOOQ 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39088903 or safaf66@gmail.com 

KAMS GLOBAL BROKERAGE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 36622879 or ANWAR_2264@LIVE.COM 

ALMARJAN PALACE REAL ESTATE DEVELOPMENT B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17660370 or ALMARJAN2525@HOTMAIL.COM 

WORLD SHADING 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17644117 or bills.worldshading@GMAIL.COM 

BAHRAIN POLYSTYRENE FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36202100 or HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

USMAN GHANI LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or usmanbah887@gmail.com 

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 38898949 or office@almezeal.com 

BRITE  RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39234136 or FASTDOC99@GMAIL.COM 

Cayme Lighting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37777738 or 3674055@QQ.COM 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 39659325 or INFO@CENTRALCAFES.COM 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17730208 or M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33332219 or ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

WHITE LION GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33330265 or S.MAHMOODASAAD@GMAIL.COM 

YASBELLE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36444885 or RIFFA3Y_16@HOTMAIL.COM 

Pine Tree Car Wash and Polishing 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39896062 or CARWASHPINETREE@GMAIL.COM 

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17600003 or ABDAT.MADAN@GMAIL.COM 

TRANSWORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 36361331 or ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM 

Sara Events 

has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER

 suitably qualified applicants can contact

 33936690 or SARA4EVENTS@GMAIL.COM 

Tandoori Tarka Restaurant W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33777328 or ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM 

ST Media Concepts WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 36362590 or SHAHTX@GMAIL.COM 

RAJAKHAN COMPUTER SYSTEMS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 34414417 or ALAARAJKHAN@GMAIL.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34334979 or HKBCLEARANCE@GMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOOD SUGGEST CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33656333 or SHAKLAN248@GMAIL.COM 

NAYA DELIGHTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17433343 or HFNEICHE@GMAIL.COM 

MIXPAINT GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39575147 or SADIQ.1343@GMAIL.COM 

Asrar sanad building materials Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33039399 or HAKEEMBUHAZZA@GMAIL.COM 

Pak Ghazi Trading Bahraini Partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33564264 or CMRIFAT1512@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AMBROSINI BURGER 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33239396 or ALSAADA22@GMAIL.COM 

MAI CLOTHING AND PERFUMES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35111117 or HAMOOD19952009@HOTMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

KC SOUTH INDIAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39013222 or KHAILD.BN.NASER@GMAIL.COM 

SUCHA SING FOR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38976452 or SUCHASINGH30182@GMAIL.COM 

DUAA PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17043330 or AHMEDELTAHIR59@GMAIL.COM 

MULTIPLE CONSULTANCY AND MARKETING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 36594797 or multipleconsultancybh@gmail.com 

AZAD TRADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33475888 or DANISH.GHOSHAZAD@GMAIL.COM 

HAMAD ABDULLATIF YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33709125 or MUNEERBH7412@GMAIL.COM 

WORLD WOOD INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33332940 or wwi.consulting2022@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FAMOUS COLD STORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39676747 or DANEEZ1977@GMAIL.COM 

VIBGYOR  CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32359393 or QURAISHIASAD2@GMAIL.COM 

THREE BROTHERS TRAVEL AND TOURISM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34343495 or ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

SMART UNITED APPOLO STEEL FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 33121269 or MABINNTHANKACHAN@GMAIL.COM 

MAHER SALON W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39725772 or MISRAKLIGOKHAN1@GMAIL.COM 

GOLDEN ALOMDA REAL ESTATE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37163239 or A66284179@GMAIL.COM 

GRAY ALLIANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER

 suitably qualified applicants can contact

 37229094 or hello@gray-alliance.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

X L CLEANING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34180337 or MUSHTAQ11009@GMAIL.COM 

BLISS LAND BUSINESS SUPPORT & CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36607164 or FREAD6521@GMAIL.COM 

SHIHAN CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(FOUNDARY)

 suitably qualified applicants can contact

 33335433 or APPSAMSUNG611@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HAIR DRIVE SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 37111460 or Wfadriga83@yahoo.COM 

HAIR DRIVE SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 37111460 or Wfadriga83@yahoo.COM 

ABU JAMAL DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 37070728 or ABUJ122417@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Almoawdah Const 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17400386 or KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

RAHEEQ FLOWER CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39434934 or RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

WTOG METAL & PLASTIC SCRAP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 66311095 or nadiatradingadv@gmail.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

City shine cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33331663 or JEFFREEBH@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 
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ستطل المغربية 
جيهان كيداري 

على محبيها 
قريبا من 

بوابة السينما 
من خالل شريط 

طويل قامت 
بتصويره في 

الصيف الماضي 
وسيرى النور في 
األسابيع المقبلة، 
إضافة إلى أنها 

حاليا بصدد 
تصوير مسلسل 

تلفزيوني جديد.

tariq_albahhar

أهــدى األديــب والســينمائي القديــر أمين صالــح المكتبــة العربية قطعة فريــدة نادرة 
“ميــان  كتــاب  وهــي  الســاحرة،  الباغيــة  والتكوينــات  والحكمــة  بالروعــة  مفعمــة 
كونديرا... والعالم بوصفه شرًكا” الصادر عن “روايات” إحدى شركات مجموعة كلمات 

بالشارقة 2022. 

يقع الكتاب الذي ترجمه وأعّده صالح في 
283 قطعـــة من الحجم الوســـط وينقســـم 

إلى خمسة فصول وهي:”الذهاب إلى قلب 
األشـــياء”، “كونديرا وعناصره المدهشـــة”، 
“الرواية جوهر الوجود”، “حوارات”، و”من 

مقاالت كونديرا”.
يفتتح صالح الكتاب بشـــيء من الســـيرة 

عن كونديرا فيقول:
ميـــالن کونديـــرا مـــن أكثـــر كّتـــاب أوروبا 
المعاصريـــن أهمية وشـــهرة، ومن القالئل 
الذين أحـــرزوا اعتراًفا عالمًيا واســـًعا، إذ 

صار يعد أيقونة أدبية عالمية.
الماضي،  الــقــرن  مــن  الثمانينيات،  فــي   
وضع أدب أوروبا الشرقية على الخارطة 
العالمية عبر نصوصه الجديدة والجريئة 

ودعوته إلى الحرية.
في بـــالده ينظر إليـــه ككاتب 
ومفكـــر مهم، كمـــا يعتبر من 
أكثر الكتاب الروائيين تأثيًرا 

فـــي الروائيين التشـــيك المعاصرين، وفي 
غيرهم من كتاب العالم. كل كتاب يصدره  
يعد حدًثا ثقافًيا بارًزا، وكل مساهماته في 
المحادثـــات الثقافيـــة والسياســـية العامة 
كانـــت تثير الكثيـــر من االهتمـــام والجدل 
والنقـــاش الحيـــوي، وروايتـــه فـــي أغلبها، 

مثار خالف وجدل.
لمـــا  اإلطـــراء  تلقـــى  مـــا  غالًبـــا  رواياتـــه 
تطرحه من أشـــكال ســـردية غير تقليدية، 
التواريـــخ  فـــي  فلســـفية  واســـتقصاءات 
العامـــة والخاصـــة للشـــخصية اإلنســـانية، 
التأمـــل  بمزجهـــا  أعمالـــه  اشـــتهرت  لقـــد 
والدعابـــة  السياســـي  والنقـــد  الفلســـفي 

الســـوداء والحس التشـــاؤمي واللمســـات 
العبثية الالمعقولة. وكان كونديرا يســـعى 
إلـــى صياغة صـــالت بيـــن الوعـــي الفردي 

والمجريات المتغيرة للتاريخ والسياسة.
فـــي روايتـــه يلجـــأ إلـــى االنتقـــال الســـريع 
إلـــى  قصـــة  أو  حـــدث  مـــن  والمفاجـــئ 
حـــدث آخـــر، مستكشـــًفا مراحـــل تاريخية 
مختلفـــة، متحـــواًل من حكايـــة أو نادرة ما 
إلـــى مقطوعـــة هجائيـــة، متناواًل شـــذرات 
مـــن الســـيرة الذاتيـــة، الســـرد التاريخـــي، 
التأمـــل الوجـــودي والفلســـفي، النقـــد. مـــع 
تعـــدد الـــرواة، من الـــراوي الشـــخصي إلى 
كلي المعرفـــة، ومع تدخل األنا الذي يمثل 

الكاتب نفسه.
ينظر ميـــالن كونديرا إلى الرواية بوصفها 
الشـــكل الفني االســـمي، ويراهـــا باعتبارها 
اســـتقصاء للحيـــاة اإلنســـانية فـــي عالـــم 
تحول إلى شـــرك، وباعتبارها تأماًل شعرًيا 
فـــي الوجود. كمـــا يعرف الروايـــة بوصفها 
الشـــكل النثـــري العظيم الذي فيـــه المؤلف 
يستكشـــف علـــى نحـــو شـــامل، بواســـطة 
ذوات “شخصيات” تجريبية، بعض ثيمات 
الوجـــود العظيمـــة. وهو يرى أن اإلنســـان 
قد أصبح غامًضا، ملغًزا، ينتصب كسؤال، 

وبدافع تلك الدهشـــة، وذلـــك الذهول، ولد 
الشغف بكتابة الرواية.

“تأمالت كونديرا”

“لعلنـــا ال نصبـــح واعيـــن ألعمارنـــا، إال فـــي 
لحظـــات اســـتثنائية وفي أغلـــب األوقات 

نكون بال أعمار”.
معصوبـــة،  بأعيـــن  الحاضـــر  نعبـــر  “نحـــن 
وال يتـــاح لنـــا أن نحـــس وأن نخّمـــن إال ما 
نختبره فحســـب، فقط في مـــا بعد،عندما 
نلقـــي  العصابـــة، نســـتطيع أن  ترفـــع عنـــا 
نظـــرة خاطفة على الماضي ونكتشـــف ما 
اختبرنـــا، نســـتطيع أن نمتحـــن الماضـــي، 

ونتحقق مما كابدناه، ونفهم معناه”. 
أهملنـــا  نحـــن  أجســـادهم،  يحبـــون  “هـــم 
أجســـادنا. هم يحبون الســـفر، نحن الزمنا 

يحبـــون  هـــم  نبرحهـــا،  ولـــم  أماكننـــا 
المغامـــرة، نحـــن قضينـــا كل وقتنـــا 

يحبـــون  هـــم  االجتماعـــات.  فـــي 
موســـيقى الجاز. نحـــن اكتفينا 

راضيـــن بمحاكاة الموســـيقى 
يهتمـــون  هـــم  الشـــعبية. 
بأنفســـهم. نحـــن أردنـــا أن 
ننقـــذ العالـــم لكن أوشـــكنا 

على تدميره”.
“ يـــا أطفال، أنتم المســـتقبل. هـــذا ما كان 
يقولـــه. اليـــوم صـــرت أدرك أنـــه لـــم يكـــن 
يعنـــي ما ظننت أنـــه يعنيه. الســـبب الذي 
يجعل األطفال هم المســـتقبل ليس ألنهم 
يوًمـــا مـــا ســـوف يبلغون ســـن الرشـــد، ال.. 
الســـبب هـــو أن الجنـــس البشـــري يتحرك 

أكثر فأكثر في اتجاه ســـن 
والطفولة  القصـــور، 

صـــورة  هـــي 
المستقبل”.

“ميالن كونديرا... والعالم بوصفه شرًكا”.. كتاب جديد ألمين صالح
قطعة فريدة نادرة للمكتبة العربية

أسامة الماجد

أمين صالح

الفنان سعود قمبر: أمي الداعمة األولى.. والرسم وظيفتي المستقبلية
وديعة الوداعي

لم يقف عمره حائا بينه وبين موهبته الفطرية؛ فعلى الرغم من حداثة سنه، إال أنه استطاع أن يبني له مستقبًا بدأت 
تتضح مامحه منذ اآلن. سعود سعيد قمبر طالب متفوق في دراسته العلمية، ولكنه أيًضا استطاع أن يحرز تقدًما في 

دراساته الفنية التي تعلمها وبجدارة. “مسافات الباد” كان لها معه هذا اللقاء: 

أين كانت البداية ومن كان الداعم  «
األول؟ 

بدايتـــي فـــي الرســـم كانـــت بدايـــة 
بعـــض  أرى  كنـــت  جـــدا،  بســـيطة 
الرســـومات وأحـــاول تقليدها حتى 

لو كانت رسمة سريعة. 
كل  فـــي  لـــي  األول  الداعـــم  وأمـــا 
شيء هي أمي في الرسم، الدراسة 
وحتـــى مشـــروعي المتواضـــع ومن 

بعدها عائلتي ومدرساتي. 
ما بين الدراسة والرسم كيف  «

تستطيع إيجاد المساحة لهما؟ 

خصصت لي وقًتا معينا في اإلجازة 
كان  واألهـــم  للرســـم،  األســـبوعية 
عندي االعتدال بين دراســـتي وبين 

ممارستي هوايتي حتى ال أخسر 
دراســـتي  منهمـــا.   واحـــًدا 

صعبـــة وأطمـــح للحصول 
على معـــدل بتفوق وفي 

ال  الوقـــت  ذات 
أريد إهمال 

ســـم  لر ا
لـــك  لذ

استطعت المعادلة بين االثنين. 
ماهي اللوحة التي واجهت  «

صعوبة في رسمها؟ ولماذا؟ 

ال يوجـــد لوحـــة ســـهلة أو صعبـــة، 
ولكـــن هناك لوحـــات تحتـــاج جهدا 
ووقتا إلنجازها، ولكن اللوحة التي 
واجهـــت فيها صعوبـــات هي لوحة 
النمر وذلك بســـبب كثرة التفاصيل 

الدقيقة فيها. 
أيهما أقرب لك الرسم )باآليباد( أو  «

أقالم الرصاص والفحم؟ 

فـــي الفتـــرة األخيرة الرســـم بأقالم 
الفحـــم والرصـــاص أصبحـــت هـــي 
األقـــرب لـــي، علـــى الرغم مـــن حبي 
لرســـم اآليباد، لكن الرســـم باألقالم 
أعتبرهـــا مرحلـــة انتقاليـــة 
أن  وأريـــد  جديـــدة 
أتعلـــم فيهـــا أشـــياء 

أكثر.  

إلى ماذا تطمح في عالم الرسم؟  «

عالـــم الرســـم عالـــم خيالـــي واســـع 
مـــن  أكثـــر  فيـــه  أجـــرب  أن  أطمـــح 
مجـــال، كمـــا تعلمـــت رســـم اآليبـــاد 
أريـــد أن أتعلـــم الرســـم. أمنيتـــي أن 
أتخصـــص دراســـة تتعلـــق بالرســـم 

مثل الهندسة.
هل هناك معارض معينة تطمح  «

في عالم الرسم؟ 

المعـــارض  فـــي  مشـــاركاتي  حاليـــًا 
المعـــارض  علـــى  عنـــدي  تقتصـــر 
الخاصـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
الوطنيـــة  للمناســـبات  المخصصـــة 
معـــرض  أي  فـــي  المشـــاركة  وأود 
على مســـتوى الدولة والذي سينمي 

موهبتي ويطورها لألفضل. 
ماذا تعلمت من مشاركاتك  «

الفنية؟ 

تعلمـــت مـــن مشـــاركاتي الفنيـــة أن 
لكل حلم بداية، بداية الطريق كانت 

رســـومات عشـــوائية إلى أن حققت 
الفوز برســـمة أفضل عمل مميز في 
مسابقة الوزارة ألول مرة، وكان لي 
الشرف أن تكون الرسمة هي صورة 

جاللة الملك حمد.
ما الذي أضافه لك الرسم؟  «

الرســـم أضـــاف لشـــخصيتي الكثير، 
جعلنـــي أكثر ثقة بـــأن ليس لإلبداع 
الجميـــع  أن  خصوصـــا  حـــدود، 
كل  فـــي  ويســـاندني  يشـــجعني 

رسوماتي.
برأيك هل هناك دعم للفنانين  «

والرسامين في البحرين؟ 

ال أستطيع أن أحكم على أي دعم، 

التي  بدايتي  أو  سني  لصغر  ربــمــا 
الفني  المجال  في  متواضعة  تعتبر 
أتمنى  ولكن  البحرين،  في  الواسع 
ألنني  يوما  الدعم  بهذا  أحظى  ان 
بعمري  مقارنة  به  أقــوم  ما  أن  ارى 
ــأنــي مــبــتــدئ فــي مــجــال الــرســم  وب
اجتهاد شخصي  وكل تجاربي هي 
مني دون أي دروس أو دورات، هي 
بالفعل موهبة تحتاج للدعم لتصبح 
في المستقبل وظيفتي التي اطمح 

للوصول إليها.
ما الذي يحتاجه الرسام حتى  «

يبدع ويتميز؟ 

أي شـــخص منـــا يســـتطيع أن يبدع 
بطريقته الخاصة في الموهبة التي 
يحـــب أن يمارســـها ليـــس فقط في 
الرســـم، أي شـــيء تحبه أنت تعطي 
فيـــه أكثـــر. كل مـــا تحتـــاج إليه هو 
تطوير نفســـك، األخـــذ بالنصائح أو 
حتـــى بعـــض االنتقـــادات المحاولة 

وألكثر من مرة دون يأس. 
من هو قدوتك في عالم الرسم؟  «

قدوتي ليس في عالم الرسم فقط، 
أبي كان يحب الكتابة على الخشب 
القرآنية،  اآليات  يخط  كان  ولفترة 
ــة يــمــارســهــا  ــوايـ ــت مـــجـــرد هـ ــانـ وكـ
ــات فـــراغـــه، ونـــظـــرا الرتــبــاطــه  ــ أوقـ
بوظيفته ترك هواية الخط، ولكنني  
أحــقــق حلم  ســـأحـــاول جـــاهـــدًا أن 
لم  إن  فنانا ومبدعا  والــدي وأكــون 
يكن في عالم الخط فبإذن هللا في 
عالم  يعتبر  وكالهما  الــرســم،  عالم 

اإلبداع.

ال أستطيع أن أحكم على الدعم ولكن أرجو أن ألقاه في المستقبل
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العالقـــات الثقافيـــة بين البحرين ومصر ممتدة جذورها إلى أعماق التاريخ، 
مـــن حيـــث التبـــادل التعليمي والثقافـــي واألدبي والشـــعري والفنـــي، والتي 
بدأها حاكم البحرين الراحل ســـمو الشيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة عندما 
أرســـل وســـام البحرين إلى أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، والذي ســـلمه إياه 

شاعر البحرين الكبير الراحل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
منـــذ ذلـــك الوقت وربمـــا قبله فـــإن البعثـــات التعليمية المصرية لـــم تتوقف 
قوافلهـــا فـــي االتجـــاه نحـــو البحرين، وشـــهدت العالقـــات في هـــذا المجال 
تطـــوًرا كبيًرا فيما بعد عندما شـــملت مختلف أوجه الحيـــاة المعاصرة، وقد 
تم تتويج هذا كله بعالقات دبلوماســـية رائعة وحميمة يلتقي فيها القائدان 

ملك البحرين المعظم والرئيس المصري على الخير دائًما.
مؤخـــًرا قرأت ذلـــك االهتمام الكبير فـــي أجهزة اإلعـــالم البحرينية بالكاتب 
األســـتاذ وائـــل لطفي رئيس تحرير جريدة الدســـتور، عندمـــا أصدر أيقونته 
األخيرة “اسمي مصطفى محمود” حيث تجلى هذا االهتمام في الشخصية 
المؤثـــرة التي لم يخرج بها الكاتـــب وائل لطفي من الظلمات إلى النور، لكنه 
حمل معها مشـــاعل التنوير ليس من أجل إلقاء الضوء على شـــخصية نالت 

حظهـــا مـــن الجـــدل مثلمـــا حظيت بتأكيـــد األثر ربمـــا على جيـــل بأكمله في 
سبعينيات القرن الماضي. وبعيًدا عن حالة الهرج والمرج التي تخللت حقبة 
السبعينيات من القرن الماضي، والتي أصابت ما أصابت وودعت ما ودعت 
مـــن فكر ســـتيني “تقدمي” لصالح تيـــار ديني هو في حد ذاتـــه ما كان يريد 
الكاتب الكبير وائل لطفي أن يلقي به كحجر أكبر في بركة مياه راكدة منذ 
سنوات، وهو في حد ذاته ما أخرج المكنون من صندوقه والضمير المستتر 
مـــن لغته الحية ليصبح الدكتور مصطفى محمود بعلمه وإيمانه دلياًل دامًغا 
ورمًزا بالًغا للعشـــرات من الذين حاولوا الســـباحة ضد تيار الستينيات أمثال 

الجماعات التي خرجت واألخرى التي اندثرت.
وائـــل لطفـــي هنـــا يبحث في شـــخصية مصطفـــى محمود من خـــالل رمزية 
سردية ورواية عصرية حاولت أن تجسد شخصية أثرت في جيل كامل من 
خـــالل برنامجـــه التلفزيوني “العلم واإليمان” وعـــن طريق العديد من الكتب 

العلمية والثقافية واألدبية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة مصرية

نعمات مدحت *

مصر والبحرين... خطوط ثقافية فاصلة

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

للتواصل: 17111483

مع الغالء... المواطن يدعو اهلل أن يبعده عن عيادات األسنان
الواقـــع الصلب الـــذي ال مهرب منه، هو أن موجـــة الغالء التي تمزق 
جيب المواطن البســـيط لم تتوقف عند الســـلع والبضائع، بل وصلت 
إلـــى العيـــادات الخاصة التي تحـــاول إخفاء بعضهـــا وراء جدار من 
التضليل والخداع، وإذا كان المواطن في الســـابق يســـتطيع العالج 
في العيادات الخاصة بعد أن يكون هناك فرق ملحوظ في ميزانيته، 
واقتراحـــات وتوصيـــات مـــن األســـرة، فاليـــوم ومـــع أنفاســـه التـــي 
تعلـــو وتهبـــط وجنبه الذي ينـــزف معاناة من المؤكد أنه ال يســـتطيع 
وصرخـــات الغالء تحاصره من جميع الجهات، فالغالء ال يســـتخدم 
أسلوبا لينا بل يستكمل معالم الهزيمة مع صرخة وجرعة من األلم.

أحـــد األصدقـــاء انفجـــر بمفاجأة غريبة وقـــال وهو كالشـــجرة التي 
تســـقط أوراقهـــا “هللا يبعد عنـــا ألم الضـــرس وعالج العصـــب”.. هنا 
أدركـــت أن األمـــر وصـــل مرحلـــة الخطـــورة، ويعني بكالمـــه معاناة 
المواطن مـــن أصحاب الدخل المحدود مع توفير مبلغ عالج عصب 
األســـنان في العيـــادات الخاصة، وهو مبلغ مرتفع نســـبيا مقارنة مع 
راتبه ومســـؤولياته األسرية، قد يوفر مبلغ خلع الضرس أو الحشوة 

الـــذي يتـــراوح بيـــن 20 و25 دينـــارا، لكن عالج العصـــب يحتاج إلى 
جلســـات وكل جلســـة قد تصل إلـــى 40 دينـــارا، والمراكز الصحية ال 
توفـــر هـــذا العـــالج، وإن كان موجودا فأقرب موعـــد يكون بعد عدة 

شهور.
عندمـــا يذهـــب المواطـــن البســـيط إلـــى عيـــادات األســـنان، يطوقها 
برضـــاه، كونـــه ال يملـــك أي حل، فالمراكـــز الصحية ال تعالـــج إال بعد 
مواعيـــد تحدث األوجاع في الصدر حتـــى أعماق الروح، لكن اليوم 
وبما أن الغالء أصبح رفيقا لكل شيء، فمن المؤكد أن هذا المواطن 
البســـيط ســـيجلس على ســـجادة صغيـــرة ويحمل ســـبحته للتهجد 
والعبادة ومن ثم يصلي ويدعو هللا أن يبعده عن عيادات األســـنان 

وأمراض األسنان، إنه سميع مجيب.
لقد أصبح الغالء مثل المســـرح الدوار، والعيادات الخاصة ستشكل 

عالمة في طريق هذا المسرح.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد *

للقـــادة مكانـــة فـــي قلوبنـــا، وللملـــوك هيبة وعـــز، ُنحبهـــم ونحترمهم مـــن أجل ما 
يقدمونـــه للوطـــن والعالميـــن العربي واإلســـالمي، وليـــس هناك أجمـــل من الحب 
والوفـــاء للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، خـــادم الحرمين الشـــريفين، فهاهي األيام 
تسير وتعود لنا ذكرى مولد والدنا الغالي الملك سلمان، قلوبنا وقلوب السعوديين 
تدعـــو له بالعمر المديد والعمل الســـديد والعيش الرغيـــد، وهذا اليوم مصدر فرح 
وســـعادة لكل ســـعودي، بل للعالمين العربي واإلســـالمي، لما يحظى به الملك من 

مكانة وحب. 
حقيقـــة ال أدري مـــاذا أكتب ومن أين أبدأ كالمي؟ فأعماقـــي مليئة بكلمات الحب 
لـــك يـــا أغلى ملـــك، نعم يولد حـــبُّ الوطن مـــع المواطن؛ حـــبُّ فطري ينشـــأ عليه 
الفـــرد؛ وحب الوطـــن يرتبط بحب قائده، لذا فإن بلوغ المبلغ هذا العمر، أثار حالة 
مـــن الفرح والســـعادة واإلخـــالص على نطاق واســـع بيـــن المغردين الذيـــن عبروا 
عن حبهم الشـــديد لخادم الحرمين الشـــريفين، فانهالـــت التعليقات التي تضمنت 
عبـــارات الدعـــاء للملك ســـلمان بطول العمر وبـــأن يحفظه هللا ويوفقـــه في إدارة 
شؤون المملكة واالرتقاء بها.  هذا الحب جاء نتيجــــة ما قدمــــه الملك لشعبه على 
مدى الســـنوات الســـابقة حيث تنوعت إنجازاته سياســـيا وتعليميا وقوميا، وكان 

منهـــا تطويـــر منطقة الرياض، وإطـــالق “رؤية 2030”، كما أن هنـــاك إنجازات عدة 
قدمها للمرأة في الكثير من المجاالت.

 نعم هو ملكنا ووالدي، وإنني هنا أرســـل رســـالة حب ووفاء لملكنا خادم الحرمين 
الشـــريفين، ســـيدي ربما هذه الكلمات أشـــبه بعطائك لوطنك، نعم إن العطاء الذي 
ناله الوطن منك منذ بزوغ فجر أول يوم لك في العرش ال يقدر بثمن، وال يعد وال 
يصـــاغ بقلم، بل يقابل بالحب والتقدير والفداء.. نعم إنه الملك ســـلمان الذي كان 
وال يزال مع جميع العرب والمسلمين بدعمه وكالمه الذي نقف له وكلنا فخر بذلك، 
حقيقـــة حينما أســـمع كالمه في المحافل وتلك الكلمـــات الرنانة التي توحي بملك 
حمل هم شـــعبه ورغبته بتحقيق األماني لهم، نعم ال أنســـى ما قاله “لم أســـع في 
يوم من األيام ألن أكون مكرما”، وقوله “عندما يتحمل اإلنســـان المســـؤولية فإنه 
يعمل كواجب عليه، وإنني أشـــعر بالمســـؤولية، أشـــعر بثقل حمل الثقة وأحاسب 
خطواتي أكثر حتى أكون عند قدر الثقة”، نعم كلمات من قائد عظيم أعطى شعبه 

الحب وبادلوه الوالء والطاعة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

غدير الطيار *

قلوبنا تهتف: العمر المديد للملك سلمان

الطير الغائب
عنـــد قراءة معطيات الكثير من األمور التـــي تقع بين تحليل عالقتنا بأهدافنا 
وأســـرار تحقيقهـــا هـــو ذات األمر الذي يختلف فيـــه الفكر مـــع المنطق، وتأتي 
قصـــة الطير الغائب في صـــدارة االختالفات التي تتطلب النظر في حيثياتها، 
ألنهـــا قد تكون من العوامل المشـــتركة بيننا جميًعا، فمـــن ينتظر طوال حياته 
دون اتخـــاذ قراراته الشـــخصية، ويمضي الوقت وهو يفكـــر وال ينفذ فقد منع 
نفسه من استحقاق التغيير اإليجابي في حياته، وفي ذلك إشارة غير واعية 
يتلقاهـــا العقـــل الباطن وتنعكـــس بتراكماتها على بدنه وروحـــه، وإليكم الحال 
بعد مرور ســـنوات، ألنه يمر في أقســـى حاالت تجاهل المشاعر واالحتياجات 
التي تؤدي إلى االنفصال عن الذات، وهي مرحلة غير صحية من وجهة نظري 

وفيها من تداعيات تقلبات الحاالت النفسية. 
لذلـــك، إن األشـــخاص الذيـــن تـــدور ذواتهـــم فـــي ذاك الفلك يتعمـــدون تحمل 
مســـؤولية مشـــاعر اآلخرين ويعتقدون أنهم مســـؤولون عن حزن أو فرح من 
يعيشـــون معهم، فتبدأ حاالت اللوم والعتـــب في كل صغيرة وكبيرة، يحملون 
أنفســـهم أسباًبا ال عالقة لهم بها، يبحثون عن حلول لمشاكل غيرهم، وينسون 
أنفســـهم، وفـــي ذات الوقـــت فإنهـــم يبقـــون تحـــت هذا األســـر لدرجـــة تجنب 
المواجهـــة فـــي أصغـــر األمور خوًفا مـــن حدوث المشـــاكل مع اآلخريـــن، لذلك 
أعزائي القراء، فإننا وبعد مشوار من الزمن والحركة المستمرة، ننسى أهدافنا 
المربوطة بنهاية عام وبدايته فقط، ونتحرك في دوائر بقية األيام نهضة بمن 
حولنا ومحاولة إنقاذهم من مطبات وتقلبات الحياة، كقصة ذلك الطير الغائب 
الـــذي تعلق به أحدهم لفترة طويلة، يتفـــاءل بحضوره ويعتبره مصدر راحته 
النفســـية وســـعادته، وعندما غاب عنه، شـــملته حالة من الحزن واألسى وبقي 
مترقًبا عودته شهوًرا طويلة، مرت بأيامها دون اكتراث منه لما يمكن أن يفعله 
مـــن أمـــور تســـاعده في عـــودة الطائر من جديد، فـــال عاش حياتـــه مختاًرا بل 
محتاًرا مرغًما، مستسلًما لظروف غياب الطائر، وفي ذلك ارتباط سلبي معيق 
مانـــع عن تحقيـــق األهداف، وهذا أمر بســـيط، فماذا لو قســـنا على ذلك جميع 
أمـــور حياتنا، فكيف ســـيكون الحـــال وإالم تؤول األحوال، لذلـــك فإن ارتباط 

العالقة بين الفكر والمنطق أساس العالقة المميزة بين الوعي والواقع.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

د. حورية الديري *

أبطال مستشفى السلمانية الطبي
الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات الحكوميـــة الدكتور أحمد األنصاري هو الرجل 
المناســـب فـــي المكان المناســـب، هذه حقيقـــة ال لبس فيها، والمستشـــار محمد 
الجاسم هو الرجل الذي يصل المرضى وذويهم، وال ينقطع عنهم وهلة واحدة، 
صباحـــًا ومســـاًء، هـــذه حقيقـــة أخـــرى أذكرها وأؤكـــد عليها، وأطبـــاء وممرضو 
مستشـــفى الســـلمانية هم مالئكة الرحمة، وجيش البحرين األبيض الذي يجب 
أن نتحدث عنه كثيرًا، وعما يفعله اليوم وكل يوم، من تضحيات ومآثر جليلة، 

خدمة للمواطن والمقيم، على حساب صحتهم ونفسياتهم وأوقات ذويهم.
وفـــي حكايـــة ابني هاشـــم )شـــهرين( الـــذي دخل فـــي وعكة صحية فيروســـية 
شرســـة، أبقتـــه طريح فراش المرض شـــهرا كامال بالســـلمانية، بـــدأت من جناح 
الطـــوارئ، مـــرورًا بجناح 34، فغرفة العناية المركزة لألطفال، وأخيرًا جناح 36، 

وهناك رأيت الكثير.
فالقصة ببساطة ترجع إلى البدايات األولى، حين كرست حكومة البحرين قبل 
عقـــود طويلـــة من الزمن الجهـــود الكبيرة لتطويـــر القطاع الطبـــي والنهضة به، 
بـــدأت بابتعاث طلبة الطب للدراســـة بالخارج بشـــكل مبكر خليجيـــًا، مع توفير 
كل ســـبل التعليم والتدريب والتأهيل لهم، ولنظرائهم من ممرضين، وممرضين 
مســـاعدين، وفنييـــن، وغيرهـــم، مـــا أوجد حالـــة طبيعية مـــن التراكـــم المهني، 
واإلبداعـــي، واألخالقي، نراها اليوم بخدمات صحية مميزة تقدم للناس. وفي 
غرفـــة العنايـــة المركـــزة لألطفال بالســـلمانية، رأيت مواقف إنســـانية ال ُتنســـى، 
محورها يوميات مالئكة الرحمة، واألطباء، وكيف يغير األطفال المرضى بهم، 

أكثر مما يغيرون هم بهؤالء الصغار.
فالقصة وبشكل إلهي، باتت عكسية بقدرة قادر، غرفة عناية بها أجساد صغيرة 
مكومـــة تحـــت المالءات البيضاء، تقـــدم لهؤالء الموظفين دروســـا في الحياة، 
وفي الرحمة، وفي التغيير الداخلي.. إحدى الممرضات قالت لي يومها “مازلت 
أذكـــر أول طفـــل مات وأنا علـــى رأس العمل، كان هذا منذ ثالث ســـنوات، وكان 
عمـــره شـــهورا، لكنني مازلـــت أذكـــره، وأذكر قســـمات وجهه البريئـــة والصافية 

وأبكي، وكأنه ال يزال معنا حتى اآلن، وهو كذلك”. 
وفـــي ســـياق تجربة مرض ابني هاشـــم، والتـــي علمتني دروســـا بالحياة، رأيت 
وباألخص في الليلة التي تم فيها إنزاله من الجناح 34 إلى غرفة العناية المركزة 

لألطفال، قصة ملحمية ال توصف. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

 إبراهيم النهام *



االتحاد البحريني لكرة القدم:

رشـــح االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
أحمـــد  الدولـــي  الحكـــم  القـــدم 
خليل والحكم المســـاعد الدولي 
عبدهللا يعقـــوب، للمشـــاركة في 
اتحـــاد  بطولـــة  مباريـــات  إدارة 

غرب آسيا للناشئات 2023. 
وتقـــام منافســـات البطولـــة فـــي 
منتخبـــات،   4 بمشـــاركة  األردن 
خـــال الفتـــرة مـــن 4 وحتى 10 
يناير الجاري، وسيشـــارك الحكم 
الدولـــي أحمـــد خليـــل والحكـــم 
المساعد الدولي عبدهللا يعقوب 
في إدارة مباريات البطولة التي 

تقام بنسختها الثالثة.
خليـــل  أحمـــد  الحكـــم  ويعتبـــر 
مـــن الحـــكام الشـــباب الواعدين، 
الشـــارة  علـــى  حصـــل  حيـــث 
الدوليـــة في العـــام )2023(، وهو 
مـــن المشـــاركين ضمـــن برنامـــج 
أكاديمية الحكام التابعة لاتحاد 
اآلســـيوي لكرة القـــدم، فيما يعد 
الحكم المســـاعد الدولي عبدهللا 
الشـــباب  الحـــكام  مـــن  يعقـــوب 
الواعديـــن أيضـــًا، وهـــو حاصـــل  
علـــى الشـــارة الدولية فـــي العام 

.)2021(

الحكمان خليل ويعقوب ُيديران 
بطولة غرب آسيا للناشئات

أحمد خليل عبدالله يعقوب

Sports@albiladpress.com 14
الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5194

 االتحاد البحريني لكرة القدم:

تعاقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم مــع شــركة “بومــا” لتجهيــز المنتخبــات 
الوطنية في المشاركات والمرحلة القادمة، إذ تم تصميم طقم جديد وخاص 
بالمنتخــب الوطنــي األول الرتدائــه فــي مشــاركته المقبلة بعد أيــام في كأس 
الخليــج العربــي “خليجــي 25” المقــرر إقامته فــي محافظة البصــرة العراقية 

خالل الفترة 6 وحتى 19 يناير الجاري.

وتعتبـــر شـــركة بومـــا الرياضيـــة مـــن 
الشـــركات الرائـــدة فـــي هـــذا المجال، 
وســـبق لاتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
فـــي  التجاريـــة  العامـــة  ارتـــدى  أن 

مرحلة سابقة.
مـــن جانبـــه، عّبر رئيـــس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
عـــن االعتزاز بهـــذه االتفاقيـــة، واصًفا 
إياها بالشـــراكة الحقيقيـــة مع واحدة 

من الشـــركات الرائدة في هذا المجال 
أن  ومؤكـــًدا  المنتخبـــات،  لتجهيـــز 
الخطوة تأتي في سياق إيجاد جهات 
االتحـــاد  وبرامـــج  ألنشـــطة  داعمـــة 

المنوعة.
وقال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة: “هـــذه االتفاقيـــة ســـتوفر 
الوطنيـــة  للمنتخبـــات  جيـــًدا  دعًمـــا 
عبـــر التجهيـــزات الخاصـــة، وهـــو مـــا 
يعتبـــر خطوة جيدة في هـــذا المجال 

مثـــل  كبيـــرة  شـــراكة  مـــع  خصوًصـــا 
شـــركة بوما الرياضيـــة المعروفة على 

المستوى الدولي”.
وقـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم شـــكره وتقديره 

لشـــركة “بومـــا” على الدعـــم والتعاون 
خـــال  االتحـــاد  مـــع  ســـيربطه  الـــذي 
المرحلة القادمة، متمنًيا استمرار هذا 

التعـــاون خـــال الفترات المســـتقبلية 
بيـــن  الناجحـــة  الشـــراكة  بمـــا يحقـــق 

الطرفين.

االتحاد البحريني لكرة القدم يوقع مع “بوما” لرعاية المنتخبات

“األحمـــر” يكشـــف عن “الـــزي” الجــــديــــد

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

ينظم نادي الشباب الرياضي البطولة 
الدوليـــة الوديـــة الثالثـــة لكـــرة اليـــد، 
خـــال الفترة الممتـــدة بين 5 وحتى 
23 مـــن ينايـــر الجـــاري وذلـــك علـــى 

الصالة الرياضية للنادي.
وسيشـــارك فـــي النســـخة الثالثة من 
البطولة 5 فرق، منها 4 أندية وطنية، 
ســـماهيج،  االتحـــاد،  النجمـــة،  هـــي: 
والمستضيف نادي الشباب، باإلضافة 

إلى النادي األهلي السعودي.
وســـتقام البطولة بنظـــام الدوري من 

دور واحـــد وبطريقـــة جمـــع النقـــاط 
لتحديد الفريق الحاصل على المركز 
األول، حيث تفتتح مباريات البطولة 
الخميـــس  مســـاء  مـــن   6:30 عنـــد 
المقبل، بلقاء واحد ســـيجمع الشباب 

واالتحاد.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس جهـــاز كرة 
اليـــد بنادي الشـــباب، رضـــا حماد، إن 
النـــادي ارتـــأى إقامـــة هـــذه البطولـــة 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي، وذلـــك 
بهدف اســـتغال فتـــرة التوقف التي 
تصاحب مشـــاركة منتخبنـــا الوطني 

في بطولة كأس العالم.

البطولـــة  هـــدف  أن  وأضـــاف حمـــاد 
األساسي هو استغال فترة التوقف 
لتكثيـــف المباريـــات وجعـــل األنديـــة 
الرســـمية  المنافســـات  بيئـــة  فـــي 
وإبعادهم عـــن حالة الملـــل والجمود 
الـــذي قد يصاحـــب الاعبيـــن نتيجة 
توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة.

وذكـــر حمـــاد أن نـــادي الشـــباب وجه 
الدعوة إلـــى جميع األنديـــة الوطنية 
للمشـــاركة فـــي البطولة، مشـــيرًا إلى 
أن 3 أنديـــة فقـــط أبـــدت رغبتها في 
المشـــاركة، وهـــي النجمـــة واالتحـــاد 

وسماهيج.

نادي الشباب ينظم البطولة الدولية الودية الثالثة لكرة اليد

الشيخ علي بن خليفة

تـــوج عضـــو المجلـــس البلـــدي بالدائرة 
الخامســـة بالمحافظة الشـــمالية طارق 
الرياضـــي  داركليـــب  نـــادي  الفرســـاني 
المراكـــز  لبطولـــة  بطـــاً  الـــدار(  )عنيـــد 
الشبابية لكرة القدم 2022 في نسختها 
بعـــد  واســـتحقاق  وبجـــدارة  األولـــى 
فـــوزه فـــي النهائـــي على مركـــز تمكين 
شـــباب القادســـية الخـــارج فورمتـــه بــــ 
0/3 تســـّيد فيها العبـــو داركليب حتى 
نهاية صافرة حكم اللقاء - وقد تشرف 

الرياضييـــن  مـــن  كوكبـــة  بالحضـــور 
يتقدمهـــم رئيـــس مركز تمكين شـــباب 
الحجـــر عبدالهادي الشـــمان وشـــقيقه 
عبدالعزيـــز الشـــمان والحكـــم الدولـــي 
الســـابق جعفر الخباز والفنان المعروف 
خالد الشـــمان وخليفـــة الصباغ وخالد 
زبـــاري الذين ســـاهموا بدعـــم الاعبين 
بجوائز تشـــجيعية بـــاألدوار التمهيدية 

واألدوار النهائية.
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  بذلـــك  صـــرح 

المنظمة للســـباعيات عمران النجداوي 
الـــذي أشـــاد بمشـــاركة الفـــرق وتعاونها 
مـــع اللجنة المنظمـــة وحـــكام البطولة، 
كمـــا أثنـــى علـــى الـــدور المميـــز الـــذي 
مـــن  المنظمـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  بذلـــه 
تحضيـــرات ومتابعات حثيثة من أجل 
نجـــاح هـــذه الســـباعيات مشـــيدًا بدور 
مديـــر الســـباعيات الكابتن عـــادل عياد 
ومـــن خلفـــه الكباتـــن أصحـــاب العطاء 
بـــا حـــدود: عبـــدهللا الشـــمان وعلـــي 
عبـــدهللا وعبدهللا مـــدن وزهير عياد 
والمعلـــق المتألـــق علـــي التاجر، وفي 
البطولـــة  راعـــي  قـــام  اللقـــاء  نهايـــة 
طارق الفرســـاني والضيوف من كبار 
الشخصيات بتتويج البطل داركليب 
الـــذي حصل على مبلـــغ مادي وكأس 
البطولـــة والميداليـــات الذهبية، فيما 

حصـــل الوصيـــف مركـــز تمكين شـــباب 
تذكاريـــة  وهدايـــا  كأســـًا  القادســـية 
باإلضافـــة لحصول الاعبيـــن المميزين 
علـــى هدايا تذكارية، وتم تكريم حكام 
الســـباعيات  أدارا  اللذيـــن  الســـباعيات 
باقتـــدار وهما: عقيل حســـن، ويوســـف 
الوزيـــر، ثم قدم أبطـــال البطولة نجوم 
داركليـــب عمـــاً فنيـــًا رائعـــًا عندما قام 
كابتـــن الفريـــق بلبـــس البشـــت حامـــاً 
كأس البطولـــة ورقـــص رقصـــت النجم 
الكبير ميسي مع المنتخب األرجنتيني 
عندمـــا حقـــق كأس العالم فـــي الختام، 
وكانـــت لفتـــة جميلة حّركـــت الحضور 
والجماهير التي مألت جنبات الملعب، 
وكان ختامًا ناجحًا شـــارك فيه الجميع 
متمنيـــًا أن يلتقـــي بهـــم فـــي بطـــوالت 

رياضية قادمة.

داركليب بطاًل لسباعيات المراكز الشبابية لكرة القدم 2022



“األحمر” يشد الرحال إلى البصرة للمشاركة في “خليجي 25”
سوزا يعلن القائمة النهائية

يغـــادر وفد المنتخب الوطنـــي األول لكرة 
إلـــى  متوجًهـــا  الثالثـــاء،  اليـــوم-  القـــدم، 
محافظة البصرة بجمهورية العراق؛ وذلك 
للمشـــاركة في منافســـات النســـخة 25 من 
دورة كأس الخليـــج العربـــي لكـــرة القـــدم 
“خليجـــي 25”، والتي من المقرر أن تنطلق 
يـــوم 6 يناير الجاري وتســـتمر منافســـاتها 

حتى 19 من الشهر ذاته.  

  الوفد برئاسة األنصاري  

إدارة  مجلـــس  عضـــو  الوفـــد  ويتـــرأس    
االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة 
المســـابقات مهند األنصاري، ويضم الوفد: 

األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم 
عضـــو لجنـــة المســـابقات في اتحـــاد كأس 
الخليج العربي لكرة القدم راشـــد الزعبي، 
باالتحـــاد  الفنيـــة  الشـــؤون  رئيـــس قســـم 
البحريني لكرة القدم عضو لجنة دراسات 
األنصـــاري،  عابـــد   ”25 “خليجـــي  بطولـــة 
رئيس المركز اإلعالمي باالتحاد البحريني 
اإلعالميـــة  اللجنـــة  عضـــو  القـــدم  لكـــرة 
فـــي “خليجـــي 25” أحمـــد مهـــدي، مديـــر 
محمـــد  باالتحـــاد  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
للمنتخـــب  اإلعالمـــي  المنســـق  ســـالمين، 
الوطنـــي األول محمـــد عبدالغفـــار، إداري 
المنتخـــب الوطني األول عبدهللا المطوع، 
بوعـــالي،  يحيـــى  األول  المنتخـــب  إداري 
المـــدرب البرتغالي للمنتخـــب األول هيليو 

ســـوزا، المـــدرب الوطنـــي المســـاعد أحمد 
عيسى، المدرب المساعد البرتغالي جوزيه 
كارنيرو، ومدرب  اللياقة البرتغالي جوزيه 
البرتغالـــي  الحـــراس  ومـــدرب  هركالنـــو، 
بيدرو روما، المحلـــل الفني الوطني أحمد 
كمـــال، طبيـــب المنتخـــب لويـــس مورينو، 
الممرض برونو ريبيلو، اختصاصي العالج  
الطبيعي مارسو فونسيكا، مصور الفيديو 
جليـــل كوهجـــي، المصـــور الفوتوغرافـــي 
ســـيد علي شـــبر، المدلك راجـــان كاندييل، 
نيليكوتاثيـــل  جريجـــان  المهمـــات  عامـــل 
تشـــاندروث،  هاريـــش  المهمـــات  وعامـــل 
باإلضافـــة إلـــى أعضـــاء الوفـــد اإلعالمـــي 
الرســـمي المكون من وليد عبدهللا وســـيد 

حسين إبراهيم وفريد العوضي.

 23 العًبا في القائمة النهائية 

  وقـــد اختـــار المـــدرب هيليـــو ســـوزا 
قائمـــة مكونـــة من 23 العبـــا للبطولة، 
محمـــد  حراس:ســـيد  ثالثـــة  وهـــم: 
جعفر، إبراهيم لطف هللا وعمر سالم، 
و20 العًبـــا: محمـــد عـــادل، إبراهيـــم 
وليـــد  رضـــا عيســـى،  ســـيد  الختـــال، 
الحيـــام، ســـيد ضيـــاء ســـعيد، مهـــدي 
حميـــدان، كميل األســـود، علي  مدن، 
علي حـــرم، عبدالوهاب المالود، أحمد 
مهـــدي  بوغمـــار،  أحمـــد  الشـــروقي، 
عبداللطيـــف، عبـــدهللا يوســـف، حمـــد 
شمســـان، عبـــدهللا الخالصي، جاســـم 
الشيخ، محمد مرهون، أمين بن عدي 

وحمزة عبدهللا.

االتحاد البحريني لكرة القدم:

انطالق الجولة الثالثة لبطولة البحرين الوطنية لـ “الدراغ”
الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة  تواصـــل 
“الـــدراغ” البطولـــة  لســـباقات الســـرعة 
األكثر شـــعبية فـــي المنطقة لســـباقات 
مـــن خـــالل  إثـــارة فعالياتهـــا  الســـرعة 
انطـــالق جولتهـــا الثالثـــة وذلـــك علـــى 
مضمـــار الســـرعة فـــي حلبـــة البحريـــن 
الدولية “موطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط” نهاية هذا األســـبوع 
وتحديـــدًا من اليوم الثالثاء حتى يوم 

الجمعة المقبل.
األســـبوع  هـــذا  نهايـــة  تنطلـــق  حيـــث 
البحريـــن  لبطولـــة  الثالثـــة  الجولـــة 
الوطنيـــة لســـباقات الســـرعة وذلك من 
أصـــل خمس جـــوالت طوال الموســـم، 
والتجهيـــز  االختبـــار  بفعاليـــة  وذلـــك 
يومـــي الثالثـــاء واألربعـــاء الموافـــق 3 
و4 ينايـــر الجـــاري وذلك من الســـاعة 6 

مســـاء وحتى 12 مســـاء. كما تتواصل 
الفعاليـــات يـــوم الخميـــس الموافـــق 5 
التأهيليـــة  الحصـــص  بانطـــالق  ينايـــر 
حيث تبدأ من 4 مســـاء، ويوم الجمعة 
6 ينايـــر بانطـــالق يـــوم الســـباق مـــن 4 

مساء أيضًا.
ومن المتوقع أن تشـــهد الجولة الثالثة 
كسابقتها من جوالت البطولة مشاركة 
والدراجـــات  الســـيارات  مـــن  كبيـــرة 
النارية وذلك من مختلف دول الخليج 
الكويـــت،  البحريـــن،  مـــن  وتحديـــدًا 
مـــن  وذلـــك  واإلمـــارات،  الســـعودية 
خـــالل عـــدة فئات لـــكل من الســـيارات 
والدراجـــات الناريـــة. فئات الســـيارات 
وهـــي البرومود، كومبتشـــن 4.5، البرو 
 4 لـــو  آوت  ســـلندر،   6 لـــو  آوت   ،9.5
ســـلندر، االندكـــس 7.5، اإلندكـــس 8.5، 

أمـــا   ،10.0 واإلندكـــس   9.0 اإلندكـــس 
فئـــات الدراجـــات الناريـــة وهـــي البـــرو 

ستريت واآلوت لو.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية أســـعار 
التذاكـــر التـــي تبلـــغ 5 دنانيـــر بحرينية 
ليوميـــن في منصـــة االنطـــالق القريبة 
من مضمار السرعة، و3 دنانير بحرينية 
لمنصـــة بتلكـــو وذلـــك ليـــوم التأهيالت 
ويـــوم الســـباق وســـعر تذكـــرة يومـــي 
التجـــارب ديناران، وبالنســـبة لألطفال 

من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.
وتقـــدم حلبـــة البحريـــن الدوليـــة على 
هامـــش البطولـــة فرصـــة فريـــدة أمـــام 
الحضـــور وجماهير ســـباقات الســـرعة، 
ســـيارات  مـــن  عـــدد  بتخصيـــص 
بســـرعتها  المعروفـــة  ”الدراغســـتر“ 

البالغـــة  الحصانيـــة  وقوتهـــا  الخارقـــة 
1000 حصـــان للركـــوب بجانب ســـائق 
محتـــرف يقودك في رحلـــة تنطلق من 
الصفـــر وحتـــى 100 ميـــل في الســـاعة 
لتجربـــة  فقـــط  واحـــدة  ثانيـــة  خـــالل 
العمـــر وذلك بمبلغ 44 دينارًا للشـــخص 

الـــذي  العـــرض  جانـــب  إلـــى  الواحـــد، 
يؤهلـــك لخوض التجربة مـــرة أخرى بـ 

33 دينارًا بحرينيًا فقط.
يستمر موسم -2022 2023 من بطولة 
ســـباقات الســـرعة حتـــى شـــهر فبراير، 
بعـــد الجولـــة الثالثـــة ســـتنطلق الجولة 
الرابعـــة وما قبل األخيرة بين 31 يناير 
و3 فبراير، وختام البطولة سيكون في 

الفترة من 21 إلى 24 فبراير.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  ودعـــت 
الجماهيـــر للحضـــور ومتابعـــة اإلثـــارة 
فـــي الجولـــة الثالثـــة لبطولـــة البحرين 
الوطنية لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ”. 
ولمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
الموقـــع  زيـــارة  أو   17  450000 علـــى 
.)www.bahraingp.com( اإللكتروني

الصخير- حلبة البحرين الدولية

عشاق السيارات 
مدعوون نهاية 

األسبوع في حلبة 
البحرين الدولية...
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ســـجلت فعاليـــة “الكشـــتة” التـــي نظمتهـــا 
الملكـــي  باالتحـــاد  الخيـــل  رعـــاة  لجنـــة 
للفروســـية وســـباقات القدرة، نجاحا بارزا 
من خالل المشاركة الواسعة التي شهدتها 
الفعاليـــة الســـنوية التي أقيمـــت في قرية 
البحريـــن الدوليـــة للقـــدرة تحـــت رعايـــة 
االتحاد الملكي وبدعم من شركة الحصان 

العربي لخدمات الفروسية والبيطرية.
العائليـــة  باألجـــواء  الفعاليـــة  واتســـمت 
المرحـــة، كما حرص الفرســـان على ارتداء 
لبـــاس الكاوبـــوي والـــذي أعطـــى الفعاليـــة 
رونقـــا مميـــزا فـــي تحقيـــق كامـــل النجاح 

للفعالية.
وشـــهدت فعالية “الكشـــتة” تنظيم العديد 
“التعـــرج”  مســـابقة  منهـــا  األلعـــاب  مـــن 
والبراميل وألعاب التحدي واإلثارة والتي 
الفرســـان  مـــن  شـــهدت مشـــاركة واســـعة 
ومســـتويات بارزة أظهرها الفرسان الهواة 

لهذه الرياضات العريقة والتاريخية.
وقدمت شـــركة الحصان العربي لخدمات 
قيمـــة  جوائـــز  والبيطريـــة  الفروســـية 
للمشـــاركين فـــي الفعالية عبر المســـابقات 

التي تم تنظيمها في الفعالية.
وأقامـــت اللجنـــة المنظمـــة جولـــة للركوب 
الفرســـان  الكشـــتة، حيـــث خـــرج  الحـــر - 
بجولـــة علـــى الجيـــاد فـــي أرجـــاء قريـــة 

البحرين الدولية للقدرة.
وفاز بالمسابقة األولى سيد أحمد البالدي 
والمركـــز الثانـــي منصـــور عطيـــة والمركـــز 
الثالث محمد جاســـم والمركـــز الرابع علي 
أميـــن، فيمـــا أحرز منصـــور عطيـــة المركز 
األول في المســـابقة الثانية، واحتل ســـيد 
ومحمـــد  الثانـــي  المركـــز  البـــالدي  أحمـــد 
جاسم المركز الثالث وسيد عدنان الساري 

المركز الرابع. 
أما فـــي المســـابقة الثالثة التـــي خصصت 
للـــوزن العالـــي، ففـــاز بالمركـــز األول عمـــر 
الـــدوري والمركـــز الثانـــي حســـن القيدوم 
والمركز الثالث محمد قمبر والمركز الرابع 

حيدر المعلم.
وأكد حميد الجبل نائب رئيس لجنة رعاة 
الخيـــل أن النجـــاح البـــارز الـــذي شـــهدته 
الفعالية يجسد اهتمام ودعم سمو الشيخ 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 

القدرة لهـــذه الفعالية الســـنوية، معربا عن 
شـــكره وتقديـــره إلى ســـموه على الحرص 
ســـموه  يقدمـــه  الـــذي  واالهتمـــام  الكبيـــر 
للجنـــة. وأوضـــح أن المشـــاركة الواســـعة 

التـــي ســـجلتها فعاليـــة “الكشـــتة” تؤكد ما 
تتمتـــع بـــه الرياضـــات الشـــعبية والكابوي 
مـــن اهتمـــام وســـعي لمواصلـــة تطويرهـــا 
ســـواء من االتحاد الملكي أو من الفرسان 

واإلســـطبالت، مبينا إلى أن هـــذه الفعالية 
وقـــدرات  مهـــارات  تطويـــر  فـــي  تســـاهم 
الفرســـان خصوصـــا فـــي المســـابقات التي 

رافقت الفعالية.

والتقديـــر  الشـــكر  الجبـــل  حميـــد  وقـــدم 
إلـــى مؤسســـة الحصـــان العربـــي لخدمات 
رعايتهـــا  علـــى  والبيطريـــة  الفروســـية 
المؤسســـة  حـــرص  يؤكـــد  ممـــا  للفعاليـــة 

علـــى مواصلة تطوير رياضات الفروســـية 
خصوصًا الرياضات الشعبية، مبينا إلى أن 
هذا الدعم أسهم في تحقيق كامل النجاح 

لفعالية “الكشتة”.

اللجنة اإلعالمية:

“الكشتة” تجذب محبي ركوب الخيل و“الكاوبوي”
شهدت مشاركة واسعة في قرية البحرين للقدرة
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كفر دان - وكاالت

قــتــل الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فــجــر أمــس 
الضفة  فـــي  بــالــرصــاص  فلسطينَيين 
الغربية المحتلة، وفق ما أفادات وزارة 
ــك خــال  ــ الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـ
اقتحام قرية لهدم منزل شابين مّتهمين 
وزارة  وأفــادت  إسرائيلي.  بقتل ضابط 
محمد  الشابين  “استشهاد  عن  الصحة 
بــعــد إصابته  عــامــا   22 ســامــر حــوشــيــة 
بــرصــاصــة فـــي الـــصـــدر وفـــــؤاد محمد 
بالرصاص  إصابته  بعد  عــامــًا   25 عابد 
ــفــخــذ خــــال الـــعـــدوان  ــبــطــن وال فـــي ال
بمحافظة  دان  كــفــر  عــلــى  اإلســرائــيــلــي 

جنين”.
الجيش اإلسرائيلي إن  من جانبه، قال 
الجنود دخلوا بلدة كفر دان في جنين 
اللذين  المهاجَمين  منزَلي  هدم  “بهدف 

شاركا في عملية إطاق نار قرب حاجز 
ُقــتــل خالها  ــتــي  جــلــبــوع )الــجــلــمــة(، ال

الضابط بار فاح”.
وغـــّطـــت ســحــب مـــن الـــدخـــان الــقــريــة 
ــرة، حـــيـــث ُهـــــــدم الـــمـــنـــزالن  ــيــ ــغــ ــــصــ ال
مبكر  وقت  في  المتفجرات  باستخدام 

من صباح أمس.
وأكد الجيش في وقت الحق أن قواته 
الــبــلــدة، حيث  ووجــهــت عندما دخــلــت 
“أحــرقــت إطــــارات” بــإطــاق الــرصــاص 
الحي وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة 
الشغب  فـــّض  “بــوســائــل  وردت  عليها 
والذخيرة الحية”. وأفادت وكالة األنباء 
القوات  توقيف  عن  )وفــا(  الفلسطينية 
اإلثنين  وفجر  األحــد  ليل  اإلسرائيلية 

“20 مواطنًا من الضفة الغربية”.

استشهاد فلسطيَنيين اثنين في الضفة الغربية

10 قتلى بأعمال عنف 
في كشمير الهندية

من  أيــام  قتل عشرة أشخاص في ستة 
القسم  فــي  فــجــأة  تصاعد  الـــذي  العنف 
ــدوس فــــي جــنــوب  ــنـ ــهـ ــذي يــقــطــنــه الـ ــ ــ ال
وقاتلت  عليها.  المتنازع  الهندية  كشمير 
ذات  المنطقة  فــي  مــتــمــّردة  مجموعات 
الهيمااليا  في  الواقعة  المسلمة  األغلبية 
على مدى عقود؛ من أجل االستقالل أو 
االنضمام إلى باكستان التي تسيطر على 
نحو  وينتشر  المنطقة.  مــن  أصغر  جــزء 
كشمير،  في  هندي  جندي  مليون  نصف 
بــيــنــمــا يــشــكــل الــهــنــدوس أغــلــب ســكــان 

جامو.

الصحافي صميمي باٍق في السجن والشرطة تحذر بشأن الحجاب

شخصيات إيرانية معارضة: 2023 عام “النصر” على النظام
الشخصيات  مــن  مــجــمــوعــة  نــشــرت 
ــي الــمــنــفــى  ــمــقــيــمــة فــ ــة ال ــ ــي ــ ــران ــ اإلي
منّسقة  رســالــة  للمعارضة  والــمــؤيــدة 
“النصر”  2023 عام  بأن يكون  تتوقع 
على النظام الذي يواجه احتجاجات 
وّجهوا  الــذيــن  بين  ومــن  أشــهــر.  منذ 
في حقول  بارزة  الرسالة شخصيات 
والرياضة.  اإلنسان  وحقوق  الثقافة 
اإليرانية  المعارضة  اعُتبرت  لطالما 
في  ومنقسمة  مشرذمة  المنفى  في 
معتقداتها السياسية وإستراتيجيتها 
الجمهورية  نــظــام  مــع  الــتــعــامــل  فــي 
ــاح بـــالـــشـــاه  ــ ــ ــذي أطـ ــ ــ ــة الـ ــ ــي ــامــ اإلســ
عـــام 1979، لــكــن فــي ظــل اســتــمــرار 
االحــتــجــاجــات فــي إيــــران بــعــد مئة 
الشابة  وفــاة  إثــر  اندالعها  على  يــوم 
ــن أصــــل كـــــردي مهسا  ــة مـ ــيـ ــرانـ اإليـ
أميني، تبدو الرسالة محاولة إليجاد 

الوحدة المرجوة منذ زمن بعيد.
 2022 “الــعــام  أن  الرسالة  فــي  وجــاء 
اإليرانيين  تضامن  لجهة  رائــعــا  كــان 

من كل معتقد ولغة وتوّجه”.
والتضامن،  التنظيم  “مــع  وأضــافــت 
لــأمــة  ــنــصــر  ال ــام  عــ  2023 ســيــكــون 
في  والعدالة  الحرية  عام  اإليرانية. 

إيران”.
ــشــكــل مــتــزامــن  ــرت الـــرســـالـــة ب ــشـ نـ
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عــلــى 
ــدة، انـــطـــاقـــا من  ــ ــدي شــخــصــيــات عــ
نجاد  علي  مسيح  البارزة  المعارضة 
وصـــــوال إلــــى نــجــل الـــشـــاه الـــراحـــل 
في  يقيمان  بأنهما  علما  بهلوي،  رضا 

الواليات المتحدة.
كــمــا نــشــرت الــمــمــثــلــتــان الــشــهــيــرتــان 
بنيادي  ونازانين  فراهاني  كلشيفته 
ــة إضـــافـــة إلــــى زهـــــرا أمــيــر  ــالـ ــرسـ الـ
أفضل  جــائــزة  نالت  التي  إبراهيمي 
السينمائي  كــان  مهرجان  في  ممثلة 

في فرنسا العام الماضي.
وكـــتـــبـــت فـــراهـــانـــي عـــلـــى حــســابــهــا 
فــي “إنــســتــغــرام” “نــقــف صفا واحــدا 

الــحــريــة.. سنقف معا  ــى  إل لــلــوصــول 
ولن نلزم الصمت”.

وتــضــم قــائــمــة الــنــاشــطــيــن الــبــارزيــن 
المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين 
نشروا الرسالة شيرين عبادي الحائزة 
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام وحــامــد 
مقّرها  حملة  قاد  الــذي  إسماعیلیون 
رحلة  لضحايا  بالعدالة  مطالبة  كندا 
الــخــطــوط الــجــويــة األوكــرانــيــة التي 

أسقطتها إيران في يناير 2020.
ــة، فنشر  ــاضـ ــريـ ــا فـــي مـــجـــال الـ ــ وأمـ
الرسالة نجم كرة القدم السابق على 
أحد  كــريــمــي،  علي  الــدولــي  الصعيد 

أبرز مؤيدي الحركة االحتجاجية.
أكــــدت عائلة  عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
كيوان  المعارض  اإليراني  الصحافي 
صــمــيــمــي أمـــــس أنـــــه ال يــــــزال فــي 
السجن، حيث يقضي عقوبة إلدانته 
تقارير  غداة  القومي،  باألمن  بالمّس 

عن اإلفراج عنه.
وأوردت صحيفة “شرق” اإلصاحية 
نــبــأ إطــــاق ســــراح صميمي  األحــــد 
الناشطين  مــن  يعد  الــذي  عــامــا(   73(
بمجموعات  وارتــبــط  المخضرمين 
مــعــارضــة قــومــيــة وديــنــيــة الــتــوجــه. 
الـــســـجـــن  أودع  صـــمـــيـــمـــي  وكــــــــان 
في  طــهــران  شــرق  سمنان  بمحافظة 
عــقــوبــة  ويــقــضــي   ،2020 ديــســمــبــر 
ضد  لـ”التآمر  أعـــوام  ثاثة  بالحبس 

األمن القومي”.
منح  محلية،  ــام  إعـ وســائــل  ــق  ووفـ
ــراح مــشــروطــا  ــ ــاق سـ ــ صــمــيــمــي إطـ
ألسباب طبية في فبراير 2022، قبل 
للسجن في مايو من  إعادته  أن تتم 

العام نفسه.

 تحذير بشأن وضع

 الحجاب بالسيارات

في  الشرطة  استأنفت  جانبها،  مــن 
من  الــســيــارات  مالكي  تحذير  إيـــران 

عدم التزام سيدات على متنها قواعد 
ــبــاس اإللـــزامـــيـــة خــصــوصــا وضــع  ــل ال
تعليق ذلك في خضم  بعد  الحجاب، 

االحتجاجات.
ــال مــــســــؤول فــــي الـــشـــرطـــة إن  ــ ــ وق
األخـــيـــرة “بـــــدأت تــطــبــيــق الــمــرحــلــة 
الــجــديــدة مــن بــرنــامــج نـــاظـــر1- في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــــبــــاد”، وفــــق ما 
ولم  األحـــد.  ــارس”  “فــ وكــالــة  أوردت 
يــحــدد الــمــســؤول الـــذي لــم يتم ذكر 

اسمه، تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
البرنامج  أن  إلــى  “فـــارس”  وأشـــارت 
في  الــحــجــاب  “خــلــع  بمسألة  يتعلق 
 ،2020 عام  من  واعتبارا  السيارات”. 
ــكــو الـــســـيـــارات فـــي إيــــران  بــــدأ مــال
عبر  قصيرة  نصّية  رســائــل  يتلّقون 
هواتفهم بحال سّجلت الشرطة على 
متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس 

في الجمهورية اإلسامية.

محادثات االتفاق النووي 

وزارة  باسم  المتحدث  قال  سياسيا، 
تبادل  اإليرانية، أمس، إن  الخارجية 
الرسائل بين أوروبــا وإيــران “مستمر 
إلى  الــوصــول  أجــل  مــن  اآلن”؛  حتى 
نتيجة بخصوص االتفاق النووي. كما 
قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي 
الغرب على “خطأ  التلفزيون، إن  بثه 
تام” إذا تصور أن باستطاعته الضغط 
عــلــى طــهــران فــي الــمــفــاوضــات عبر 
“التدخل” في الشأن اإليراني، مضيفًا 
يــتــجــنــبــوا  أن  “أنـــصـــح األوروبـــيـــيـــن 
التاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة 
وصــارمــة مــن أجــل بــدء المفاوضات 
المتحدث  ــفــاق”. وشــدد  وإعـــان االت
الستكمال  مستعدة  ــران  إيـ أن  على 
إن  قــال  ولكنه  النووية،  المفاوضات 

“استعدادنا لذلك لن يبقى لأبد”.

عواصم - وكاالت

بيروت - أف ب

ُقتل أربعة أشخاص بينهم جندّيان سورّيان على األقّل جّراء قصف إسرائيلي استهدف فجر 
اإلثنين مطار دمشــق الدولي ووضعه خارج الخدمة لســاعات، قبل اســتئناف الرحالت عبره. 
وأفاد المرصد الســوري لحقوق اإلنســان عن غارات إســرائيلية اســتهدفت فجر أمس “مواقع 
لحــزب هللا اللبنانــي ومجموعــات مواليــة إليــران داخل المطــار وفي محيطه، بينها مســتودع 

أسلحة”، ما أسفر عن دمار داخل المطار.

وأدى القصف وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
بينهم جنديان سوريان”  “أربعة عناصر،  إلى مقتل 
جنسيات  أو  هــويــات  تحديد  مــن  يتمكن  لــم  فيما 
السورية  العنصرين اآلخرين. وكانت وكالة األنباء 
سوري  عسكري  مصدر  عن  نقلت  “سانا”  الرسمية 
أمس  فجر  من   2:00 الساعة  “نحو  عند  إنــه  قوله 
)23,00 ت غ(، نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانًا جويًا 
دمشق  مطار  مستهدفًا  الــصــواريــخ،  مــن  برشقات 
الدولي ومحيطه، ما أدى إلى استشهاد عسكريين 
اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض 

الدولي من  المادية وخروج مطار دمشق  الخسائر 
الخدمة”. وصباح أمس، أعلنت وزارة النقل السورية 
في بيان عودة المطار للخدمة واستئناف الرحات 
غ(،  ت   6,00( التاسعة  الساعة  من  اعتبارًا  الجوية 
بعد “إزالة األضرار الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي 

منذ ساعات الفجر والمباشرة باإلصاح”.
سليمان  النقل  وزارة  فــي  الجاهزية  مــديــر  وقـــال 
مدّرجات  استهدف  اإلسرائيلي  القصف  إن  خليل 
المطار، موضحًا “عادت حركة الطيران إلى المطار 
تزال  ال  بينما  المدّرجات،  بأحد  العمل  أعدنا  بعدما 

عملية إصاح المدّرج الثاني مستمرة”.
اآلتية  الرحات  توجيه عدد من  القصف،  إثر  وتم 
أن  قبل  الاذقية،  مطار  باتجاه  دمشق،  مطار  إلى 
المحلي  بالتوقيت  العاشرة  الساعة  قــرابــة  تهبط 

أولى الرحات آتية من الاذقية. وهذه المرة الثانية 
الباد  الرئيسي في  التي يخرج فيها مطار دمشق 
قصف  أدى  حين   ،2022 يونيو  منذ  الخدمة  مــن 
الرحات لنحو أسبوعين  إسرائيلي إلى تعليق كل 

بعدما ألحق أضرارًا فادحة بأحد المدّرجات.

مئات الضربات 

ــم يــصــدر أي تعليق رســمــي عــن إســرائــيــل التي  ول
ــوام الــمــاضــيــة مــئــات الــضــربــات  ــ شــّنــت خـــال األعـ
السوري  للجيش  مواقع  طالت  سوريا  في  الجّوية 
وأهداًفا إيرانّية وأخرى لحزب هللا. واكتفى مصدر 
في الجيش اإلسرائيلي بالقول “ال نعلق على تقارير 
قواتها  من  عناصر  وجود  طهران  وتؤكد  أجنبية”. 
استشارية. ومنذ  المسلحة في سوريا في مهمات 
العام 2013، يقاتل حزب هللا اللبناني المدعوم من 
طهران، بشكل علني في سوريا دعمًا لقوات النظام.
وتشّن إسرائيل باستمرار ضربات تستهدف مواقع 
للطرفين ومستودعات أسلحة وذخائر في محيط 
ــل مــطــارات مــدنــيــة وعــســكــريــة في  دمــشــق وداخــ

مناطق متفرقة.

أوقع أربعة قتلى بينهم جندّيان

مطار دمشق الدولي خارج الخدمة لساعات جراء قصف إسرائيلي

الفاتيكان - وكاالت

ُســـّجـــي جــثــمــان الــبــابــا 
ــراحــــل بــنــديــكــتــوس  ــ ال
ــذي  الـــســـادس عــشــر، ال
 95 السبت عــن  تــوّفــي 
في  أمس  عاًما، صباح 
ــّيـــة الــقــديــس  كـــاتـــدرائـ
بطرس في روما حيث 
ســـيـــوّدعـــه الــمــؤمــنــون 
ــوم  ــل جــــنــــازتــــه يــ ــ ــب قــ

الخميس. وتفتح أبواب الكنيسة الضخمة للجمهور اعتباًرا من الساعة 9,00 )8,00 
السادسة  حّتى   6,00 الساعة  من  ثــّم  غ(،  ت   18,00(  19,00 الساعة  حّتى  غ(  ت 
الدخول مّجاني وال يتطّلب  إّن  الفاتيكان  الثاثاء واألربعاء. وقال  18,00 يوَمي 

ا ضخًما. حجز تذاكر، وقد نشر لهذه الغاية جهاًزا أمنيًّ
البابا بنديكتوس السادس عشر(  بقي جثمان يوزف راتزينغر )االسم الذي ُولد به 
حّتى اآلن في الكنيسة الصغيرة الخاّصة داخل الدير حيث عاش منذ تنّحيه العام 
كاتدرائّية  إلــى  أمــس  فجر  جثمانه  ُنقل  وقــد  الفاتيكان.  حدائق  قلب  في   ،2013
ألوف  لعشرات  تّتسع  العالم،  في  كاثوليكّية  كنيسة  أكبر  وهي  بطرس،  القديس 
المصّلين. والكاتدرائّية تحفة معمارّية تجمع طرازات عصر النهضة والباروك اكتمل 

بناؤها العام 1626، وُتعّد أيًضا واحدة من أقدس األماكن في المسيحّية.

جثمان “بنديكتوس” ُيسّجى في كاتدرائية القديس بطرس
تونس - وكاالت

في  النقل  حركة  توقفت 
ــدن  ــرى ومــ ــبـ ــكـ ــس الـ ــونـ تـ
أخــــرى، أمـــس )االثــنــيــن(، 
مفاجئ  إضــــراب  بــســبــب 
نقل  شركة  أعــوان  ينفذه 
التاكسي،  وسائقو  تونس 
ضد تأخر صرف أجورهم 
ملفات  تــســويــة  وتــعــطــل 
بظروف  وتــنــديــدًا  مهنية 

للشغل ضد حكومة  التونسي  العام  االتحاد  من  أحــدث تصعيد  وذلــك في  العمل، 
قيس سعّيد. وأدى هذا اإلضراب إلى تعطل وصول اآلالف من العّمال والطاب إلى 
مواطن شغلهم ومقّرات الدراسة، بعدما توقفت حركة المترو والحافات وقطارات 
العاصمة تونس، فيما أكدت نقابات النقل التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل أنها 

لن توقف اإلضراب قبل تنفيذ مطالبها.
للمطالبة  الحكومة  مقر  أمــام  القصبة  ساحة  في  النقل  أعــوان  من  المئات  وتجّمع 
اآلن على هذا  الحكومة حتى  تعلق  لم  فيما  السنة،  آخر  أجورهم ومنحة  بصرف 
اإلضراب. وتشهد خدمات قطاع النقل العام في تونس إضرابات متكّررة، بسبب 
مطالب مادية واحتجاجًا على تقادم أسطول النقل وترّدي ظروف العمل، في وقت 

تعاني فيه تونس من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

إضراب مفاجئ ُيشّل تونس العاصمة
موسكو - وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع 
الـــــروســـــيـــــة، أمــــس 
اإلثــنــيــن، مــقــتــل 63 
ــا، إثـــر  ــــودهــ ــن ــن جــ مــ
قـــصـــف صــــاروخــــي 
ــي اســتــهــدف  ــرانـ أوكـ
مؤقتة  انتشار  نقطة 

شرقي  جــنــوب  فــي  دونيتسك  بمنطقة  ماكيفكا  فــي  المسلحة  لــلــقــوات 
بأربعة صواريخ تحمل رؤوسا  الــوزارة أن القصف تم  أوكرانيا. وأضافت 
وكانت  صاروخين.  إسقاط  تم  أنه  إلى  مشيرة  االنفجار،  شديدة  حربية 
العام  في  ضمها  روسيا  أعلنت  أوكرانية  مناطق  أربــع  بين  من  دونيتسك 
الماضي، في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في أواخر فبراير شباط 
قبيل  أوكرانية  مدن  عدة  على  ضرباتها  كثفت  قد  روسيا  وكانت   .2022
منشآت  موسكو  بحسب  استهدفت  والــتــي  مباشرة  وبــعــده  السنة  رأس 
تصنيع طائرات مسيرة. كما أعلن ساح الجو األوكراني أيضا إسقاط 45 

طائرة مسّيرة روسية ليا مع دخول الباد العام الجديد.
وأفاد في بيان بأن الدفاعات الجوية دّمرت 45 مسّيرة من طراز “شاهد”، 
وأكد البيان إسقاط 13 مسّيرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام 

الجديد.

مقتل 63 جنديًا روسيًا بقصف أوكراني قرب دونيتسك

سريناغار - وكاالت
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ــررت لــجــنــة تــســويــة مــشــروعــات  ــ قـ
برئاسة  المتعثرة  العقارية  التطوير 
القاضي صرح أحمد القطان تسجيل 

باسم  و2   1 بــريــز  مــاريــنــا  مــشــروع 
جاء  حيث  الكويتي،  التموبل  بيت 
المساحة  جهاز  يقوم  أن  القرار  في 

ــقــــاري بــتــســجــيــل  ــعــ ــ والـــتـــســـجـــيـــل ال
الوحدات باسمه خالية من أي قيود 
المطورة  الشركة  وألزمت  رهون،  أو 

إلى  الوحدات  بتسليم  العقار  مالكة 
الكويتي، وذلك ضمن  التمويل  بيت 

قسمة الغرماء لدائني المشروع.

أعلن مجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندسية شطب ترخيص مكتب 
الــمــكــاتــب  مـــن  ــلــهــنــدســة  ل روان 
ــة  ــمــزاول ــمــرخــصــة ل الــهــنــدســيــة ال

ــهــنــدســي، مــنــبــهــًا أنـــه ال  الــعــمــل ال
يــحــق لـــه الــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور 
 31 منذ  الصفة  بهذه  خالفهم  أو 

ديسمبر 2022.

شطب مكتب روان للهندسةتسجيل 9 وثائق من “مارينا بريز 1 و2” باسم “بيتك”

العمل جميل حميدان  وزيــر  أصــدر 
مركز  نشاط  ترخيص  بشأن  قـــرارًا 
“تي يو في نورد” للتدريب، بحيث 
ــمــعــهــد تــقــديــم  ــان ال ــكـ ــإمـ ــح بـ ــبـ أصـ
والـــتـــجـــاري،  اإلداري  الـــتـــدريـــب 
كما  والــتــقــنــي.  المهني  والــتــدريــب 
أصدر قــرارًا بشأن سحب ترخيص 
لرصد  وذلك  للتدريب  كلمات  مركز 
الزيارات  أثناء  المخالفات  عدد من 
توجيه  إلــى  بــاإلضــافــة  التفتيشية 
اإلنذار النهائي للمركز. كذلك أصدر 
حميدان قرارًا بتعيين مجلس إدارة 
 8 لــمــدة  الخريجين  لــنــادي  مــؤقــت 
الزياني  عبداللطيف  برئاسة  أشهر 
وصــالــح  صليبيخ  عــلــي  وعــضــويــة 

أحمد وجهاد سلوم ومحمود سيار 
ــعــزيــز إســمــاعــيــل ومــحــمــد  ــدال وعــب

المنصور.

وزير العمل يصدر 3 قرارات بشأن 
مراكز التدريب و“الخريجين”

يستهدف حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن نظام 
اإلفصاح عن األموال بـ “الجمارك”

أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة قراًرا رقم 207 لسنة 2022 بشأن 
الجمركية.  بالدوائر  األمـــوال  عن  اإلفــصــاح  نظام 
الــقــرار، فــإنــه تكون  ــمــادة األولـــى مــن  ال وبحسب 
قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات 

كل منها، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
* األموال: األموال المنقولة المنصوص عليها في 
البنود )أ( و)ب( و)ج( من تعريف مصطلح )أموال( 
الوارد في المادة )۱( من المرسوم بقانون رقم )4( 
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال  لسنة 
ــاب. * اإلفــصــاح الـــكـــاذب: تقديم  ــ وتــمــويــل اإلرهـ
نقلها،  يجري  التي  األمــوال  عن  مزيفة  معلومات 
مقدارها  أو  نوعها  أو  مصدرها  تحديد  عــدم  أو 
تقديم  أو  تمويهها  أو  إنقاصها  أو  بإخفائها  سواء 
بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة غير صحيحة 
السلطات  قبل  من  أو  اإلفصاح  في  مطلوبة  عنها 

المعنية.
* الوحدة المنفذة: الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام 
حظر  بشأن   2001 لسنة   4 رقم  بقانون  المرسوم 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وغيرهم  الجمارك  موظفو  المختص:  الموظف   *

من مأموري الضبط القضائي المختصين.
اإلجــراءات  اتخاذ  المختص  الموظف  على  حيث 
ــالزمــة لــرصــد األمــــوال الــتــي يــتــم إدخــالــهــا إلــى  ال
المنافذ وفي نطاق  المملكة أو إخراجها منها عبر 
المرسوم  ألحكام  طبًقا  وذلــك  الجمركية،  الدوائر 
بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام 
التعاون  لدول مجلس  للجمارك  الموحد  )القانون( 

للنظم واإلجــراءات  العربية، ووفقا  الخليج  لدول 
الجمركية المعمول بها في هذا الشأن.

كما يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند 
إدخال أي أموال إلى المملكة أو إخراجها منها عبر 
المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية اإلفصاح عن 
مع  المختص،  الموظف  طلب  عند  األمـــوال  هــذه 
تحديد مصدرها ونوعها ومقدارها وأي بيانات أو 
معلومات أخرى ذات صلة مطلوبة في اإلفصاح أو 
من قبل السلطات المعنية دون تزييف أو إخفاء 
أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات أو معلومات 

غير صحيحة عنها.
فــي حــال عدم  المختص  الــمــوظــف  ويــجــب على 
ــا  ــا كــاذًب إفــصــاح الــشــخــص أو إفــصــاحــه إفــصــاًح

المعلومات  أو  البيانات  تقديم  عــن  امتناعه  أو 
أسباب  عن  الشخص  بسؤال  يقوم  أن  المطلوبة 
ــاح قــبــل تــحــريــره مــحــضــًرا بضبط  ــصـ عــــدم اإلفـ
األمـــوال، ســواء كــان ذلــك عند الدخول باألموال 
إلى المملكة أو الخروج بها منها، ويكون للموظف 
المختص بناًء على ذلك اتخاذ أي من اإلجراءات 

اآلتية:
باقي  بــإكــمــال  قيامه  بعد  للشخص  الــســمــاح   -  1
اإلجراءات الخاصة باإلفصاح، وبعد التنسيق مع 
الوحدة المنفذة بالدخول إلى المملكة أو مغادرتها 
الشخص  أن  لــه  تبين  إذا  أمـــوال،  مــن  يحمله  بما 
الذي ارتكب المخالفة حسن النية وليست لديه أي 
أسبقيات بشأن عدم اإلفصاح أو اإلفصاح الكاذب 
المعلومات  أو  البيانات  تقديم  عــن  االمــتــنــاع  أو 

المطلوبة بالمخالفة ألحكام هذا القرار.
2 - القيام بتحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة 
الشخص واألموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة 
تبين  إذا  الــالزمــة،  القانونية  ــراءات  اإلجــ التــخــاذ 
يستند  ال  المخالفة  ارتكب  الــذي  الشخص  أن  له 
إلى أسباب مبّررة أو عدم قناعته باألسباب التي 
أبداها، أو كان لدى هذا الشخص أسبقيات بشأن 
عدم اإلفصاح أو اإلفصاح الكاذب أو االمتناع عن 
تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة 
بغسل  االشتباه  حــال  أو في  الــقــرار،  هــذا  ألحكام 
الجرائم  مــن  أي  أو  اإلرهـــاب  تمويل  أو  األمـــوال 
 )4( رقــم  بقانون  المرسوم  في  عليها  المنصوص 
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال  لسنة 

وتمويل اإلرهاب.

“اإلسكان” تطرح مناقصــات لتـطــويــر 771 بيت وشقة
من خالل برنامج حقوق تطوير األراضي الحكومية

مناقصات   3 اإلســـكـــان  وزارة  طــرحــت 
وشقة  بيت   771 مجموعه  مــا  لتطوير 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــبــحــريــن وذلـــك 
ــي  عــبــر بــرنــامــج حــقــوق تــطــويــر األراضــ
الــحــكــومــيــة، الــــذي يــهــدف إلـــى إشـــراك 
الــقــطــاع الــخــاص فــي تــوفــيــر الــخــدمــات 
لــلــمــواطــنــيــن، إذ يــتــوقــع أن  اإلســكــانــيــة 
تتراوح أسعار الفلل ما بين 94 و98 ألف 
 76 الشقق عند  أســعــار  فــي حين  ديــنــار، 

ألف دينار.
وفي التفاصيل، طرحت الوزارة مشروع 
مــديــنــة ســلــمــان اإلســكــانــي مـــن بــرنــامــج 
حقوق تطوير األراضي الحكومية، سيتم 
الخاص على  القطاع  تطويره عن طريق 
ــي مــلــك لــلــحــكــومــة، حــيــث سيوفر  أراضــ

)شــقــة(،  سكنية  ــدة  وحــ  360 ــمــشــروع  ال
ــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــثــانــويــة  إضـــافـــة إلـ

المرتبطة معها.
ــوحــدات  ال الــمــطــور ببيع هـــذه  وســيــقــوم 
لالنتفاع  المؤهلين  للمواطنين  تــجــاريــا 
مـــن بـــرنـــامـــج مـــزايـــا وقــــــروض الــســكــن 
المشروع،  من  االنتهاء  عند  االجتماعي. 
سيقوم المطور بدفع قيمة األرض لوزارة 
اإلســـكـــان بــســعــر مــتــفــق عــلــيــه، وســتــقــوم 
إعـــادة  تــرتــيــبــات  بعمل  اإلســـكـــان  وزارة 
 24 عليها  يمضي  التي  للوحدات  شــراء 

شهًرا من دون أن يتم شراؤها.
وتقع قطع األراضي في موقع استراتيجي 
)11( في  يسهل الوصول له في الجزيرة 
مــديــنــة ســلــمــان اإلســكــانــيــة، مــطــلــة على 
العديد  مــن  مقربة  وعلى  المائية  القناة 
  المخصصة لالستخدامات من األراضــي 

ــيــة والـــخـــدمـــيـــة، وتـــعـــد فــرصــة  ــســكــن ال
360 شقة  لــتــطــويــر  ــة  اســتــثــمــاريــة جــذاب
من  المستفيدين  عــلــى  وبــيــعــهــا  سكنية 
برامج السكن االجتماعي بقيمة 76,500 

للوحدة كحد أقصى.
والــمــشــروع الــثــانــي هــو مــشــروع تطوير 
خليفة  مــديــنــة  فــي  سكنية  ــدة  وحـ  280
أراضــي  على  الخاص  القطاع  طريق  عن 
مملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين، 

إذ سيكون المطور صاحب العطاء الفائز 
مسؤول عن تصميم وإنشاء وتمويل هذه 
الوحدات إلى جانب أعمال البنية التحية 
للمواطنين  تجاريا  وبيعها  بها  المرتبطة 
الــمــؤهــلــيــن لــالنــتــفــاع مــن بــرنــامــج مــزايــا 
وقروض السكن االجتماعي وسداد قيمة 

األراضي للوزارة بالسعر المتفق عليه. 
خليفة  مدينة  فــي  األراضـــي  قطع  وتــقــع 
اإلســكــانــيــة عــلــى مــقــربــة مــن الــعــديــد من 

األراضــــــي الــمــخــصــصــة لــالســتــخــدامــات 
السكنية والخدمية.

لتطوير  جذابة  استثمارية  فرصة  وتعد 
من  المستفيدين  على  وبيعها  فيال   280
 -  94,581 بــقــيــمــة  اإلســكــانــيــة  ــرامــج  ــب ال

98,000 دينار للوحدة كحد أقصى.
األوليتين،  المناقصتين  شــروط  وبنفس 
ثالثة  مناقصة  اإلســكــان  وزارة  طــرحــت 
131 وحدة سكنية  لمشروع تطوير عدد 
فــي مــديــنــة ســلــمــان عــن طــريــق القطاع 

الخاص على أراضي حكومية.
ــع  ــوقـ ــي مـ ــ ــ ــع األراضــــــــــــي ف ــطــ ــع قــ ــ ــقـ ــ وتـ
ــه في  اســتــراتــيــجــي يــســهــل الـــوصـــول لـ
ــمــان  ســل ــة  ــنـ ــديـ مـ فــــي   )10( ــرة  ــ ــزي ــجــ ــ ال
اإلسكانية، مطلة على القناة المائية وعلى 
مقربة من العديد من األراضي المخصصة 
لالستخدامات السكنية والخدمية. وتعد 

 131 لتطوير  جــذابــة  استثمارية  فرصة 
المستفيدين  على  وبيعها  سكنية  فيال 
 -  96,150 بقيمة  اإلسكانية  البرامج  من 

98,000 دينار للوحدة كحد أقصى.
المناقصة  لــهــذه  التقديم  ــاب  ب وسيغلق 
في يومي 1 و6 مارس، وذلك قبل موعد 
افــتــتــاح عــطــاءاتــهــا بــيــوم واحـــد، إذ يتم 
المناقصة  “فتح  العطاءات بطريقة  طرح 
سيتم  أنــه  يعني  وهــذا  مظروفين”،  على 
أوالً، ثم  الفنية وتقييمها  العطاءات  فتح 
التجارية  العطاءات  وتقييم  فتح  سيتم 
في  فقط  الناجحين  العطاءات  لمقدمي 
التقييم الفني، إذ سيتعين على الراغبين 
وزارة  مــقــاول  تصنيف  شــهــادة  تــقــديــم 
 )MoHUP( اإلسكان والتخطيط العمراني
التقديم  مــن  كــجــزء  أ(  )الـــدرجـــة  ســاريــة 

الفني.

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

المصنعة  “الــشــركــة  لقب  كــيــا،  حــصــدت 
ــار جــوائــز  ــك فــي إطــ ــ ــام”، وذل ــعـ ــهــذا الـ ل
 ،TopGear.com 2022 غــيــر”  “تـــوب 
لتنهي العام بالمزيد من التمّيز والتألق. 
وحققت كيا للسنة الثانية على التوالي  
ــز “تـــوب غــيــر”، حيث  ــفــوز فــي جــوائ ال
فازت العام الماضي، سيارة كيا “إي في 
EV6 ”6 التي تم إطالقها حديًثا عن فئة 

“كروس أوڤر العام”.
العديد  الــعــام،  هــذا  كيا خــالل  وأطلقت 
مـــن الـــطـــرز والـــنـــمـــاذج الــتــي ســاهــمــت 
ــعــبــة فـــي الــســوق  ــل بــتــغــيــيــر قـــواعـــد ال
من  الخامس  الجيل  السيما  األوروبية، 
نيرو  كيا  وسيارة  سبورتاج  كيا  سيارة 
اللتان نجحتا  السيارتان  كلًيا،  الجديدة 

باعتبارهما  مكانتهما  على  الحفاظ  في 
ــافــــة أرجـــــاء  األفــــضــــل مـــبـــيـــًعـــا فــــي كــ
تحديثات  ــرازان،  ــــطــ ال وقــــدم  أوروبـــــا. 
في  السابقة  بــالــطــرز  مــقــارنــًة  أســاســيــة 
ــعــديــد مـــن الـــمـــجـــاالت، بــمــا فـــي ذلــك  ال
الخارجي والداخلي، والتقدم  التصميم 

التكنولوجي، ومؤهالت االستدامة.
ــال مــحــرر بـــي بـــي ســـي فـــي مجلة  ــ وق
نماذج  ”ُتعتبر  ريكس  جــاك  غير”  “تــوب 
كيا األخيرة رائعة ومميزة. وعلى الرغم 
المسبوقة  غير  المعاكسة  ــريــاح  ال مــن 
الشركة  تحافظ  الــعــالــم،  شهدها  الــتــي 
عــلــى الــمــســار الــتــصــاعــدي فــي مسيرة 
تكتسب  الــواقــع،  وفــي  والتطور.  النمو 
خطواتها وجهودها المزيد من الشجاعة 

والــجــرأة. وُيعتبر أحــدث طــراز من كيا 
سبورتاج، سيارة كروس أوفر العائلية، 
نموذًجا ممتاًزا مقارنًة بأقرب منافسيها، 
فـــي حــيــن تـــبـــدو كــيــا نـــيـــرو الــجــديــدة 
أو  نسخا هجينة  وتقدم  وبــارزة،  رائعة 

كهربائية”.
ــا  ــ ــال رئـــيـــس كــيــا أوروبـ ــ ــن جــهــتــه، ق مـ
جـــيـــســـون جـــيـــونـــج ”لـــقـــد كـــــان عـــاًمـــا 
مــن حيث  كــيــا،  لــشــركــة  بالنسبة  ــا  ــًع رائ
الوعي  ومستوى  الــجــديــدة  المنتجات 
ونجحنا  والمبيعات.  التجارية  بالعالمة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى حــصــتــنــا الــســوقــيــة 
أوروبــا  أنحاء  جميع  في  تاريخه  حتى 
الشهرين  خـــالل   %  5.1 بنسبة  بــقــوة 
الــمــاضــيــيــن، ويــرجــع هـــذا الــنــجــاح إلــى 

وفي  المذهلة.  الكهربائية  مجموعتنا 
نطاق  توسيع  نواصل في  الــذي  الوقت 
 2023 عــام  طــوال  الكهربائية  عروضنا 

وما بعده”.
أوروبـــا  كيا  فــي  التسويق  مــديــر  وقـــال 
ديــفــيــد هــيــلــبــرت، الـــذي تسلم الــجــائــزة 
 ،2022 الــعــام  “شــّكــل  كيا  شــركــة  ممثاًل 
باتت  كيا، حيث  تاريخ  في  بــارًزا  عاًما 
للتحول  ــا  ــ ــرادًف مــ ــتــجــاريــة  ال ــعــالمــة  ال
معياٍر  إرســاء  في  ونجحت  الكهربائي، 
ذهبي جديد لمستقبل التنقل. كما يمكن 
اعتبار إطالق طراز )إي في 6 جي تي( 
لنا،  بالنسبة  حاسمة  لحظة   EV6 GT
ريادتنا  نطاق  توسيع  على  عملنا  حيث 
إلى  الكهربائية  الــســيــارات  مــجــال  فــي 

مستويات ذات أداء عاٍل”. 
 Plan S الشركة  إستراتيجية  وتحدد 
أهدافها  المدى،  طويلة  إلى  المتوسطة 
من  مجموعة  تشمل  والــتــي  الرئيسة، 
14 طراًزا كهربائًيا بالكامل بحلول العام 
2027. وستشكل سيارة كيا “إي في 9” 
EV9، الطراز المقبل الذي سيتم إطالقه، 
األســواق  في  يتوافر  أن  المتوقع  ومــن 

األوروبية في العام 2023.
ــال الــمــديــر الــعــام لــشــركــة بــن هندي  وقـ
للسيارات، الموزع الوحيد لسيارات كيا 
جورديب  البحرين  مملكة  في  موتورز 
سينغ مولتاني “يسعدني سماع فوز كيا 
تعريف  كيا  تعيد  الــمــذكــورة.  بالجائزة 
العالمة  إنــتــاجــهــا وإســتــراتــيــجــيــة  خــط 

التجارية بشكل ممتاز، ليس فقط لكيا، 
البحرين،  في  كموزع  لنا  بالنسبة  ولكن 
الجديد  الشعار  إلــى  التغيير  إن  حيث 
أصبح  العامة،  النظرة  كبير  بشكل  غّير 
العرض  تميًزا، حيث تمنحه صالة  أكثر 
أعلى  الجديدة تجربة فاخرة وبمعايير 

لرضا العمالء.
وأضــــاف جـــورديـــب “نــحــن فــي شركة 
ــلــســيــارات نـــواصـــل زيـــادة  بـــن هــنــدي ل
االســتــثــمــار فــي عــالمــة كــيــا الــتــجــاريــة 
األولــويــة  الــســوق.  فــي  حصتها  وتعزيز 
القصوى هي تجربة العمالء ورضاهم”.

“كيا” تحصد لقب “الشركة المصنعة لهذا العام”
خالل جوائز “توب غير 2022”

وزير الداخلية

جميل حميدان



^أكملــت مؤسســة “البــالد” اإلعالميــة كافــة اإلجــراءات والخطــوات 
األولية التي اســتغرقت أكثر من 6 أشــهر إلطالق أول مبادرة من نوعها في 
البحرين، وهي إصدار “قائمة البالد ألكثر 20 شــخصية تأثيرا في االقتصاد 
البحرينــي”. وقــد عقــدت اللجنــة المعنيــة بهــذا المشــروع اجتماعهــا الدوري 
أمــس اإلثنيــن برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة عبدالنبــي الشــعلة، الــذي تــم 
خالله استعراض ومراجعة وإقرار القائمة األولى المكونة من 50 شخصية 
تــم اختيارهــا مــن قبــل لجــان مســتقلة مــن المختصيــن والمعنيين، وســيتم 

طرحها للتصويت اإللكتروني؛ لكي يتم اختيار 20 شخصية منها. 

وصرح رئيـــس مجلس إدارة “البالد”، 
عبدالنبـــي الشـــعلة، أن القائمـــة تأتـــي 
ضمـــن مبـــادرات “البـــالد” الهادفة إلى 
المســـاهمة فـــي تعزيـــز جهـــود رجال 
القطـــاع  فـــي  األعمـــال  وســـيدات 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الخـــاص، 
فـــي  المســـاهمة  بهـــدف  جهودهـــم؛ 
تحفيـــز المزيـــد مـــن العطـــاء لخدمـــة 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتقديـــرا لجهود 

العاملـــة  االقتصاديـــة  المؤسســـات 
في المملكة؛ للمســـاهمة فـــي تحقيق 
مـــع  ينســـجم  وبمـــا  الدولـــة  أهـــداف 
مضامين رؤيـــة البحرين االقتصادية 
2030 لتحقيـــق التنمية المســـتدامة، 
وتقديـــرا وعرفانـــا لما قام بـــه هؤالء 
الرجال والنســـاء من جهد ومساهمة 

في النشاط االقتصادي في البالد. 
وتعتبـــر الخطوة المبـــادرة األولى من 

نوعهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن والتـــي 
تتميـــز عن غيرها فـــي الدول األخرى 
بالمزيـــد مـــن الشـــفافية عـــن طريـــق 
التصويـــت  فـــي  المجتمـــع  إشـــراك 
إلكترونيا الختيار أكثر 20 شـــخصية 

تأثيرا في االقتصاد البحريني.
رئيـــس  الجيوســـي،  محمـــد  وقـــال 
قســـم االقتصاد في صحيفـــة “البالد” 
المشـــرف العام على مشـــروع “قائمة 
البـــالد ألكثر 20 شـــخصية تأثيرا في 

االقتصـــاد البحرينـــي”، إنه تـــم إنجاز 
كافة االحتياجات الضرورية إلطالق 
هـــذا المشـــروع، مـــن بينهـــا تصميـــم 
النظـــام اإللكترونـــي الذي ســـيتم من 
خاللـــه التصويت؛ لضمـــان المزيد من 

الحيادية والشفافية. 
وقد قام القســـم الفني برئاسة سعيد 
المبـــارك والمهنـــدس اإللكتروني علي 
مزعـــل بتصميـــم النظـــام اإللكتروني 
للتصويت. وقد تم فتح الموقع على: 
www.albiladpress.com/vot-
ing/top-20 للحصـــول علـــى المزيـــد 
مـــن المعلومـــات عـــن هذا المشـــروع. 
المرشـــحين  أســـماء  إدراج  وســـيتم 
ويبـــدأ التصويـــت بتاريـــخ 15 ينايـــر 
ينايـــر   30 بتاريـــخ  لينتهـــي  الجـــاري 

الجاري.
وأعربت هبة محســـن مديرة مشروع 

شـــخصية   20 ألكثـــر  البـــالد  “قائمـــة 
البحرينـــي”  االقتصـــاد  فـــي  تأثيـــرا 
عـــن شـــكرها وتقديرها علـــى الجهود 
بهـــذا  المعنيـــة  للجـــان  المبذولـــة 
المشـــروع وما لقي من تجاوب الفت 
ورغبـــة كبيـــرة مـــن رجال وســـيدات 
وقناعـــة  إدراكا  للمشـــاركة،  األعمـــال 

منهم بمزاياه اإليجابية وأهدافه.
وتتوقع مؤسســـة “البـــالد” اإلعالمية 
أن تكون هناك مشـــاركة واســـعة في 
وســـتعقد  اإللكترونـــي.  التصويـــت 
اللجنـــة اجتماعات متواصلة؛ لمتابعة 

آخر مستجدات المشروع.
يذكـــر أن هـــذا المشـــروع يأتي ضمن 
باقـــة مـــن المشـــاريع اإلعالميـــة التي 
تأتي ضمن الخطة العشرية لصحيفة 
“البـــالد” لتطوير المحتـــوى اإلعالمي 

بشقيه الورقي والرقمي.

إيماًنـــا منه بأهمية نشـــر الوعي الصحـــي لكل فئات 
المجتمع، يواصل المستشـــفى الخليجي األميركي، 
أحد المستشفيات متعددة التخصصات الرائدة في 
مملكـــة البحرين، فعالياته الصحية المتنوعة، حيث 
نظـــم مؤخرا فعالية صحيـــة مفتوحة لطلبة جامعة 

المملكة وذلك في ساحل بالج الجزائر.
وتهـــدف هذه الفعاليـــة والتي حضرها مجموعة من 
الكادر الطبي بالمستشـــفى، إلى نشر وزيادة الوعي 
لطـــالب الجامعـــة بأهميـــة التعـــّرف علـــى أعـــراض 
وخطر اإلصابة بداء الســـكري باعتباره قضية طبية 
تمـــس كافـــة شـــرائح المجتمـــع، وضـــرورة االهتمام 
بالغـــذاء الصحـــي واتباع األســـلوب األمثل للحفاظ 

على الصحة العامة.
كمـــا وأقيمـــت مجموعـــة مـــن األنشـــطة تزامنـــا مـــع 
هـــذه الفعالية الصحية، فيما تم توزيع المنشـــورات 
الصحية التوعوية إلى جانب قياس الوزن والطول 

وتقديم استشارة  صحية من أخصائية التغذية.

األمريكـــي  الخليجـــي  المستشـــفى  افتتـــاح  تـــم 
فـــي شـــهر يوليـــو مـــن العـــام الجـــاري، وهـــو أحـــد 
المستشـــفيات متعـــددة التخصصـــات الرائدة في 
مملكـــة البحريـــن. ويقـــع المستشـــفى فـــي منطقة 
السهلة على شارع الشيخ سلمان وبمحاذاة شارع 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان الحيوييـــن، في حين 
تبلـــغ مســـاحته 9,270 متًرا مربًعا ويتســـع حالًيا لـ 
65 سريًرا. ويضم المستشفى عيادات متخصصة 
لتقديم أفضل الخدمات الطبية تشمل العديد من 

التخصصات. 
المستشـــفى  مـــع  والتواصـــل  المواعيـــد  لحجـــز 
علـــى  االتصـــال  عبـــر  األميركـــي  الخليجـــي 
)17555777 +973، 17143143 +973(، أو إرسال 
رسالة واتساب على )38000535 +973(، أو زيارة 
 .)www.gulfamericanhospital.com( الموقـــع 
لمتابعـــة آخـــر األخبار والعـــروض، الرجـــاء متابعة 

)gulfamericanhospital@( على انستغرام.

تحتفــل مدرســة النــور العالميــة مع طلبتهــا بالنتائج الرائعة التــي حققتها في 
امتحانات Advanced Level حيث كانت النتائج كالتالي: 

3A* & 1A 3 طالب -
*3A 4 طالب -

 A* & A 13 طالب -
A*، 59 A، 67 B 43 -

:3A* & 1A الحاصلون على
عالء أشرف حلمي محمد عبد الوهاب

أليزاندر جيشو اهات كاباليت
تاشين بيسواس

:*3A الحاصلون على
أحمد بسام عبد الحسين حميد درويش

محمد منصور أنور محمد بدوي
يوسف محمد فتحي شرف

رقية علي أصغر شفيق
:3A 2* وA الحاصل على

لوكاميقوديج رينالي سيناراتن
:2A 2* وA الحاصل على

حسن اختر رنا 
2A* 2A الحاصلة على
ندى محمد عيد أحمد

كمـــا حقـــق 10 طالبـــا معـــدل A* و A فـــي 
الثـــالث المـــواد وهم: علي صـــالح صادق 
مندلـــي علـــي دشـــتي، إيمـــان أيـــاز، أنـــس 
عباســـي،  الســـيد  أشـــرف  ســـارة  قاســـم، 
عبـــد الرحمـــن خالد صـــالح الديـــن محمد 
ادريـــس، نديـــف ذوجـــان ذنوارااشـــاريج، 
ســـنيه حافظ، ســـلمى أحمد موسى أحمد 
الصحصـــح، عمـــر محمـــد عثمـــان عزت و 

سرينا كيالش.
Advanced Subsidiary Level 2022

كما تحتفل مدرســـة النور العالمية بنتائج 
 AS Level

3A 17 طالب -

A، 40 B 77 -
 الحاصلـــون علـــى A3 هـــم: عبـــد العزيـــز 
محمـــد ســـيلمي، أحمـــد أثير الديـــن احمد 
بســـيوني، اليبا شـــاهد، مريـــم محمد ربيع 
علـــي، روان هاشـــم بـــدر محمـــد الســـعد، 
فيغنيش سنتوش برابو، احمد علي شاكر 
محمـــود مهـــدي، خالـــد علـــي عيســـى عبد 

هللا حســـن، لينـــا مجيـــد ســـعيد أبوجوده، 
مها منـــور الهـــدى محمد بدر الهـــدى، ألينا 
شـــاهد، هـــادي محمـــد علي حبيـــب أحمد 
حســـن، هليـــث دلنود مثســـيلو أمراســـينغ 
ســـيوري  هيثانـــادورا  دون،  اراشيشـــيق 
عتيـــث،  موتيبـــا  ســـيلفا،  دي  هشـــينيكا 
شروتي ســـنتوش برابو، ياشيث كاموديا 

راثناهالو جيدارا.
إن تحقيـــق هذه النتائج المميزة في العام 
2022م مـــا هـــو إال ثمـــرة جهـــود طلبتنـــا 
أمورهـــم  أوليـــاء  ومســـاندة  المجتهديـــن 
للجميـــع  أكـــدوا  الذيـــن  التعـــاون  دائمـــي 
والءهـــم وعملهم الدائم لرفع اســـم مملكة 
البحريـــن عاليـــا ورســـم المكانـــة المميـــزة 
خريطـــة  فـــي  العالميـــة  النـــور  لمدرســـة 
التميـــز. فنحن فخورون جدا بهذا اإلنجاز 
الـــذي حققـــه طلبتنـــا. كمـــا عكســـت هـــذه 
النتائـــج المبهرة دقة التخطيط للمدرســـة 
والخطوات الثابتة التي ســـارت عليها في 
ظـــل بيئـــة تعليميـــة محفزة بمعيـــة طاقم 
متفاني في العمل بالتركيز على أن يكون 
الطالب محـــور العملية التعليمية وتطوير 

كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
األســـتاذ  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب 
الفاضل علي حســـن عن سعادته قائال “أنا 

مسرور بهذه النتائج فهي تعكس الجهود 
التـــي يبذلها الجميـــع في هذه المؤسســـة 
التربوية في ســـبيل تحقيق رؤية ورسالة 
المدرســـة فنحـــن مدرســـة تصنـــع الفـــرق 
فـــي حياة جيـــل المســـتقبل الواعد وخلق 

الفرص لمواجهة تحديات المستقبل”.
كمـــا هنـــأ الدكتور محمـــد مشـــهود الطلبة 
علـــى جهودهـــم التـــي بذلوهـــا في ســـبيل 
تحقيق هذه النتائج العالية. كما أوضحت 
هـــذه النتائـــج االنعـــكاس اإليجابـــي على 
المتابعة المستمرة ألداء الطالب للوصول 
به لهذه المستويات المميزة والتي نسعى 

لالستمرار فيها مستقبال بإذن هللا.
إلـــى ذلك، أشـــاد مدير المدرســـة األســـتاذ 
أمين محمد حليوة بالنتائج المبهرة وذكر 
إنجازات المدرســـة خالل األعوام السابقة 
وأن هـــذه النتائج هي ثمرة عطاء الجميع 

وعمل متواصل منذ أعوام.

تستكمل إجراءات إطالق قائمة أكثر 20 شخصية تأثيرا باالقتصاد البحريني

المستشفى الخليجي األميركي ينظم فعالية صحية مفتوحة

مدرسة النور العالمية تحتفل باألداء المميز لطلبتها في امتحانات كامبردج 2022

المبادرة األولى من نوعها على مستوى المملكة

لطالب جامعة المملكة

أكدوا والءهم وعملهم الدائم لرفع اسم البحرين عالًيا

هبة محسنمحمد الجيوسي

أليزاندر جيشو  عالء اشرف

business@albiladpress.com
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أنهت الباحثة مريم ســـلمان األحمد مناقشة رسالة الدكتوراه بنجاح 
وذلـــك بقســـم إدارة االبتـــكار لـــدى جامعـــة الخليـــج العربـــي بعنوان 
)أثر ممارســـات الموارد البشـــرية على ســـلوك العمل االبتكاري خالل 
جائحـــة كورونـــا(، وهـــي دراســـة ميدانيـــة تناولـــت القطـــاع الخاص 

بمملكة البحرين.

مريم األحمد تنهي مناقشة 
رسالة الدكتوراه

تطوير العالقات االقتصادية التاريخية المشتركة مع الهند
مستقبال السفير بيوش شريفاستاف... وزير الصناعة والتجارة:

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
ســـفير  بمكتبـــه  فخـــرو،  عبـــدهللا 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 
بيوش شريفاســـتاف، بحضور وكيل 
إيمـــان  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 

أحمد الدوسري.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
العريقـــة  التاريخيـــة  العالقـــات 
والشراكة االستراتيجية التي تربط 
مملكـــة البحريـــن بجمهوريـــة الهنـــد 
الصديقة، مؤكـــًدا الوزير على أهمية 
اســـتثمار هـــذه العالقـــات التاريخية 
فـــي تطويـــر العالقـــات االقتصاديـــة 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
الوزيـــر  أشـــار  الســـياق،  ذات  وفـــي 
الجاذبـــة  االســـتثمارية  البيئـــة  إلـــى 
فـــي مملكـــة البحريـــن واالمتيـــازات 
تتيحهـــا  التـــي  والتســـهيالت 
للمســـتثمرين فـــي داخـــل البحريـــن 
إلـــى أهميتهـــا فـــي  خارجهـــا، الفًتـــا 

االقتصاديـــة  بالعالقـــات  االرتقـــاء 
يحقـــق  الـــذي  بالشـــكل  والتجاريـــة 

األهداف المشتركة بين البلدين.
علـــى  الســـفير  أكـــد  المقابـــل،  وفـــي 

عمق العالقـــات الثنائية بين البلدين 
تقدمـــا  تشـــهد  والتـــي  الصديقيـــن 
ملحوظـــا فـــي العديد مـــن المجاالت 
الســـيما االقتصاديـــة منهـــا، مشـــيًدا 

تقدمهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود 
حكومـــة مملكة البحرين في ســـبيل 
تطوير انســـيابية االســـتثمارات بين 

الجانبين.

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
عـــروض  اســـتقطابها  عـــن  والمعـــارض، 
باليـــه كالســـيكية عالميـــة لفرقـــة الباليـــه 
اإلمبراطوري الروسي، بالتعاون مع شركة 
“كومـــون غراونـــد إنترناشـــيونال”، بقيادة 
غيديمينـــاس تارانـــدا الشـــريك المؤســـس 
والمدير الفني للفرقة، والذي يملك ســـجالً 
تاريخيًا حافالً بدأ مع مسرح بولشوي في 

روسيا االتحادية.
وســـتقام عـــروض الباليه للفرقة الروســـية 
للمرة األولى على مستوى مملكة البحرين 
ومنطقـــة الخليـــج العربـــي خـــالل الفتـــرة 
مـــن 2 وحتـــى 4 مارس 2023 فـــي القاعة 
الرئيسية لمركز البحرين العالمي للمعارض 
في منطقـــة الصخير، والـــذي يعتبر األكبر 
واألحـــدث من نوعه على مســـتوى منطقة 
الشـــرق األوســـط، والـــذي ســـيمكن الفرقة 
المبتكـــرة  الفنيـــة  عروضهـــا  تنظيـــم  مـــن 
وفق أحدث مـــا توصلت إليه التكنولوجيا 
وعلـــى مســـاحة كبيرة تتســـع لكامل أفراد 

األوركسترا واستيعاب 4,000 مشاهد.
الباليـــه  فرقـــة  أعضـــاء  إجمالـــي  ويبلـــغ 
اإلمبراطوري الروسي قرابة 300 شخص، 

من بينهم راقصي الباليه و120 موســـيقيًا 
عضوًا في أوركســـترا موســـكو األكاديمية 
الوطنية وفرق الجوقة وإنتاج الموسيقي 
وغيرهم، ليقدموا حفالً فنيًا استثنائيًا في 
مملكـــة البحرين مصممًا خصيصـــًا لترفيه 
المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف 

األذواق الفنية والفئات العمرية.
 وسيشـــتمل الحفـــل الفني علـــى مجموعة 
من كالســـيكيات األدب العالمـــي والروائع 
الموســـيقية الخالدة أبرزها “بحيرة البجع” 
للمؤلـــف الروســـي بيوتـــر تشايكوفســـكي، 
كلينيتشـــي،  بافـــل  المايســـترو  وبـــإدارة 
وغيرها من مقطوعات على غرار “األميرة 
النائمـــة” بإدارة مايســـترو مســـرح ســـانت 
بطرســـبيرغ مارينســـكي الشـــهير نيكوالي 
خونديســـكي، والتـــي تمنـــح األطفـــال من 
ذوي األعمار الصغيرة )5 سنوات فما فوق( 
مدخـــالً لعالم الباليه الســـاحر. فيما ســـيتم 
تنظيـــم عـــرض “ســـيمفونومانياك” المبهـــر 
ليكـــون مزيجـــًا تفاعليـــًا بيـــن الموســـيقى 

الكالسيكية والسيرك وعروض أدائية. 
اإلمبراطـــوري  الباليـــه  فرقـــة  تأسســـت 
لتجـــوب   1994 العـــام  فـــي  الروســـي 

جميـــع أنحـــاء العالـــم لتأديـــة أرقـــى فنون 
رقـــص الباليـــه والمقطوعـــات الموســـيقية 
مـــن  واســـعًا  لتلقـــى صـــدى  الكالســـيكية، 
اليابـــان  مـــن  وبخاصـــة  الـــدول  مختلـــف 
والنمسا وإسبانيا والبرتغال. كما أصبحت 
الجـــوالت الموســـمية لعـــروض الباليه في 
أعيـــاد الميـــالد )الكريســـماس( تقـــام علـــى 
أساس سنوي في كل من ألمانيا وأستراليا 

والبرازيل وإيطاليا.
 وبهـــذه المناســـبة، قال الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ناصر 
علـــي قائـــدي “ســـعداء باســـتقطاب فرقـــة 
الباليـــه اإلمبراطـــوري الروســـي ألول مرة 
على مســـتوى مملكـــة البحريـــن والمنطقة 
ككل، حيـــث إّن تواجد فرقـــة فنية عريقة 
بهـــذا الحجم يعزز مكانـــة المملكة كوجهة 

ســـياحية مثالية مع جذب مبدعي الفنون 
الجميلة على اختالف أنواعها، كما يبرهن 
ذلـــك علـــى جاهزيـــة المملكـــة الســـتقطاب 
المزيد مـــن الفعاليات الدولية الضخمة مع 
تدشـــين مركز البحريـــن العالمي للمعارض 

في الصخير”.
 كمـــا أضـــاف قائـــدي أّن هيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعارض تواصل التزامها في 

تنظيـــم وجـــذب أفضـــل العـــروض الفنيـــة 
والترفيهية على مســـتوى العالم؛ بما يلبي 
أذواق الجميع ويصب في تحقيق أهداف 
إستراتيجية السياحة 2026-2022 والتي 

تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي”.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت الشـــريك المؤســـس 
ومنسق المشاريع بشركة “كومون غراوند 
إنترناشـــيونال”، آّنا آرتسيباشيفا، بالجهود 
المبذولـــة والتســـهيالت المقدمـــة من قبل 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
إلـــى  وقدومهـــا  الفرقـــة  أمـــور  لتيســـير 
المملكـــة بـــكل مســـتلزماتها وتوفير الدعم 
اللوجســـتي الالزم في نقل 300 عضو في 

الفرقة إلى المنامة.
بالمرافـــق  إعجابـــه  ترانـــادا  أبـــدى  كمـــا   
الحديثـــة والمتطـــورة التـــي يقدمها مركز 
البحريـــن العالمـــي للمعـــارض، معربـــًا عـــن 
ثقتـــه بأن المركز مع ســـحر رقصات الباليه 
سيكون قادرًا على تهيئة أجواء احتفالية 
بالســـحر  ومتخمـــة  نوعهـــا  مـــن  فريـــدة 

والجمال.

“هيئة السياحة” تستقطب عروض باليه عالمية لفرقة الباليه الروسي
في مارس 2023 ألول مرة على مستوى منطقة الخليج

اختتمــت صــادرات البحريــن مشــاركتها الناجحــة فــي النســخة الثالثــة والثالثيــن من 
معــرض الخريــف والــذي افتتــح أبوابــه مــن 22 حتــى 30 ديســمبر فــي مركــز البحرين 
للمعــارض والمؤتمــرات الجديــد، بمشــاركة 30 مؤسســة قائمــة فــي مملكــة  الدولــي 

البحرين تحت مظلة جناح صادرات البحرين.

وحظي جناح صـــادرات البحرين باهتمام 
كبيـــر وإقبـــال واســـع مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 
160 ألـــف زائـــر علـــى مـــدى تســـعة أيـــام، 
محقًقـــا قيمـــة تزيد عن الــــ 150 ألف دوالر 
تضمـــن  حيـــث  المبيعـــات،  مـــن  أميركـــي 
جناحهـــا مجموعة واســـعة مـــن المنتجات 
الوطنيـــة المنشـــأ مـــن 29 مؤسســـة قائمة 
فـــي المملكـــة والتي تتراوح مـــن األطعمة 
مالبـــس،  اليـــد،  حقائـــب  والمشـــروبات، 
مستحضرات التجميل، الزيوت الطبيعية، 
الزجاجيـــة،  األليـــاف  منتجـــات  العطـــور، 
اإلكسســـوارات، مـــواد تنظيـــف، منتجـــات 
ذلـــك  وغيـــر  والفخـــار،  اليدويـــة  الحـــرف 

الكثير.
وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن معـــرض الخريف 
نجـــح هـــذا العام فـــي اســـتقطاب زوار من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم تحت ســـقف واحد، 
خصوصـــا مـــن مملكـــة البحريـــن، المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، دولـــة الكويـــت، دولة 
جمهوريـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
اإلســـالمية،  باكســـتان  جمهوريـــة  الهنـــد، 
والعديـــد من الـــدول األخـــرى. وأدى العدد 
الهائـــل مـــن الزوار إلى لقـــاءات ثنائية بين 

ومشـــترين  البحريـــن  صـــادرات  عمـــالء 
مهتمين.

أحمـــد  مـــروة  علقـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
يوســـف، المالكة لمـــراوي بيوتـــي، بالقول: 
“نحـــن نقدر جهـــود صـــادرات البحرين لما 
تقدمـــه لنـــا مـــن فـــرص مـــن أجل تســـليط 
الضـــوء علـــى منتجاتنـــا، حيـــث تمكنا في 
اليـــوم األول من معـــرض الخريف من بيع 
كل منتجاتنـــا، ممـــا أدى بـــدوره إلى زيادة 
معـــدل إنتاجنا لتلبية الطلب المتزايد على 

منتجاتنا”.
كمـــا صـــرح عصـــام هـــادي، مؤســـس قهوة 
“إن  بالقـــول:  التنفيـــذي  ورئيســـها   360°
الدعم المقدم مـــن صادرات البحرين فتح 
لنـــا أبوابا عديـــدة، فأتى معـــرض الخريف 
المســـيرة  فـــي  ومهمـــة  فارقـــة  كعالمـــة 
التنمويـــة لمؤسســـتنا، حيـــث مـــن خـــالل 
تواجدنا في المعـــرض تواصل معنا بعض 
المشـــترين الدوليين؛ بغرض التعاون على 

نطاق دولي أوسع”.
وعلـــق ســـامح فـــوالد، عضو مؤســـس في 
شـــركة فوالد، قائـــاًل: “إن عـــرض منتجاتنا 
علـــى منصـــة رائدة كمعـــرض الخريف تعد 

فرصـــة ال مثيـــل لهـــا، وكان اإلقبـــال علـــى 
منتجاتنـــا كبيـــر، مما ســـاهم في تحســـين 
مســـتوى وصولنـــا لقاعـــدة عمـــالء أوســـع 

وأكبر”. 

وصرحـــت عهود مـــال هللا، مالكـــة ذا عود 
الونج، وهي مؤسســـة قائمة في البحرين 
بالقـــول:  العربيـــة،  بالعطـــور  ومختصـــة 
“نحـــن نقدر صـــادرات البحريـــن وجهودها 

إمكانيـــة  ومنحنـــا  لدعمنـــا  المتواصلـــة 
العمـــالء  مـــن  كبيـــر  عـــدد  إلـــى  الوصـــول 
المحتمليـــن مـــن خالل أكبر منصة تســـوق 
فـــي البحريـــن وذلـــك إيماًنـــا منهـــا بجودة 

منتجاتنا”. 
وبدورهـــا، علقـــت فاطمـــة عزيـــز رســـتم، 
المديـــر التنفيـــذي للعمليات فـــي صادرات 
البحريـــن، بالقـــول: “علـــى مـــدار أعوامه الـ 
33، صنع معرض الخريف له اســـًما وصيًتا 
واإلقليمـــي،  والوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
وقـــد أثبت المعـــرض بأنه المنصـــة المثلى 
للترويج للمنتجات البحرينية، حيث شهد 
جناح صادرات البحرين إقبااًل واســـعا من 
قبـــل آالف الزوار من جميـــع أنحاء العالم. 
ونحن نشـــكر شـــركاءنا في شركة إنفورما 
ماركتس الذين كرســـوا جهودهم لتحقيق 
أهدافنـــا المشـــتركة والمتمثلـــة فـــي دعـــم 

المؤسسات القائمة في مملكة البحرين”.
التنفيـــذي  المديـــر  علـــق  جانبـــه،  ومـــن 
محمـــد  ماركتـــس  بإنفورمـــا  للمعـــارض 
إبراهيـــم، بالقـــول: “جمع معـــرض الخريف 
زوارا  ســـقفه  تحـــت  عـــدة  لســـنوات 
ومشـــاركين من مختلف الـــدول، وأن هذا 
األمـــر أحـــد أكبـــر الـــدالالت علـــى نجاحـــه 
على المســـتوى المحلي والعالمي. وشـــكل 
جناح صـــادرات البحرين هذا العام مصدر 
اعتزاز لنا والذي بكل فخر عرض منتجات 
وطنيـــة المنشـــأ وعاليـــة الجـــودة أمام كم 

هائل من زوار محليين وإقليميين”.

30 مؤسسة بالبحرين تحت مظلة جناح صادرات البحرين في معرض الخريف
حظيت بإقبال واسع ألكثر من 160 ألف زائر

business@albiladpress.com

الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5194
19

مروة يوسفعصام هاديعهود مال الله

فاطمة عزيز سامح فوالدمحمد إبراهيم



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 05:03 - الظهر: 11:43 - العصر: 02:39  

المغرب: 04:59 - العشاء: 06:20

السنة الخامسة عشرة - العدد 5194

الثالثاء 3 يناير 2023 
 10 جمادى اآلخرة 1444

 المحكمــة تلــزم مخبــزا بســداد
163 ألــف دينــار لـ 14 عــامــال

قـــال المحاميـــان ريـــم خلف وصـــادق الـــدرازي، إن 
المحكمة العمالية حكمت لصالح موكليهما وعددهم 
14عامال في أحد المخابز في البحرين، وذلك بسداد 
ما مجموعه 163.6 ألف دينار في قضايا رفعت عن 
كل عامـــل منهم علـــى حدة. وتخلـــف المدعى عليه 
األول، وهـــو أحد المخابـــز، والمدعى عليهـــا الثانية 
المؤسســـات التجاريـــة، والمقيـــدان بنفس الســـجل 
التجاري، عن ســـداد جزء من األجور الشهرية ألكثر 
مـــن 9 ســـنوات وذلك مـــن 2011 وحتـــى 2021 إلى 

جانب المستحقات العمالية األخرى.
وبحســـب الئحـــة دعـــوى إلحـــدى المدعيـــات، ففي 
تاريخ 1 يونيو 2011 التحقت المدعية بالعمل لدى 
المدعـــى عليه األول، وهو أحد فروع المدعى عليها 
الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة 

)عاملة تعبئة( مقابل أجر شهري وقدره 330 دينارا، 
وقـــد كانـــت المدعيـــة منـــذ التحاقهـــا بالعمـــل وهي 
تعمـــل بمنتهـــى الجـــد واإلخـــالص واألمانـــة وتقوم 
بـــأداء األعمال المســـتندة إليها علـــى أكمل وجه، إال 
أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2021 فوجئت المدعية بقيام 
المدعـــى عليهما بإنهـــاء خدماتها وفصلها عن العمل 
دون مبرر أو مسوغ قانوني ودون إخطارها بذلك.

لمـــا كان ذلـــك وكانـــت المدعى عليها ال تقـــوم بأداء 
كامل األجور المســـتحقة للمدعية منذ بداية عالقة 
العمـــل، حيث كانت تقوم بتســـليم المدعية أجورها 
ناقصـــة، إذ كانت تقوم بتســـليمها فقط مبلغ وقدره 
186 دينـــارا، بفـــارق مبلـــغ وقـــدره 144 دينـــارا عـــن 
أجرها الشـــهري ومقداره 330 دينـــارا، كما هو ثابت 
بإفـــادة الهيئـــة العامة للتأمين االجتماعـــي، كما أنها 

لم تقم بمنح المدعية بدل إجازاتها الســـنوية طوال 
فتـــرة عملهـــا، وقامـــت بفصلهـــا تعســـفيًا عـــن العمل 
دون مبرر قانونـــي ودون إخطار بتاريخ 31 أكتوبر 

.2021
وطالبـــت الدعـــوى بالحكـــم بإلـــزام المدعـــى عليهما 
باآلتـــي:  والتضامـــم  بالتضامـــن  والثانيـــة  األول 
بفـــارق األجور المســـتحقة مـــن بداية عالقـــة العمل 
حتـــى نهايتهـــا بمقـــدار  144 دينـــارا شـــهريا، وإلزام 
المدعـــى عليهما ببدل اإلجــــازة الســـنوية منذ بداية 
عالقـــة العمل وحتى نهايتها، وإلزام المدعى عليهما 
ببـــدل الفصـــل التعســـفي، وإلـــزام المدعـــى عليهمـــا 
ببـــدل اإلخطـــار، وإلـــزام المدعـــى عليهمـــا بشهــــادة 
نهايـــة الخدمـــة، وإلـــزام المدعـــى عليهمـــا بالرســـوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المحرر االقتصادي
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.095

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.039

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.370

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.142

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.101

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.325

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.445

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.497

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.245

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.040

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.610

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

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 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.475

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.137

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.166

سيكو 

SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.7

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377
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%78.57

ــا ــرة عملهـ ــوال فتـ ــنوية طـ ــا السـ ــة بـــدل إجازاتهـ ــح المدعيـ ــم تمنـ لـ

ريم خلف

بعد تخلفه عن سداد أجور ألكثر من 9 سنوات

صادق الدرازي

تمـــت  أنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
تغطية اإلصدار رقـــم 1946 من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة األســـبوعية التـــي يصدرهـــا مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابـــة عـــن حكومـــة مملكـــة 

البحرين.
70 مليـــون دينـــار  وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 
بحرينـــي لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوما تبدأ فــــي 4 
ينايـــر 2023 وتنتهي في 5 أبريل 2023، كما بلغ 

معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونات 5.72 % 
مقارنة بســـعر الفائدة 5.74 % لإلصدار الســـابق 

بتاريخ 28 ديسمبر 2022.
وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.575 % وتم قبول 

أقل سعر للمشاركة بواقع 98.566 %.
علما أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 188 %.
كمـــا بلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة األسبوعية


