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المنامة - وزارة الخارجية

أنهـــا  الخارجيـــة  وزارة  أفـــادت 
تتابـــع باهتمـــام كبيـــر حالـــة إحدى 
المواطنات في الجمهورية التركية، 
المســـؤولين  فيهـــا  تناشـــد  والتـــي 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي 
تسريع عودتها إلى مملكة البحرين، 
موضحة أن سفارة مملكة البحرين 
فـــي أنقـــرة علمت بتاريـــخ 24 مايو 
أنهـــا  المواطنـــة  والـــد  مـــن   2022
تعرضـــت للتوقيـــف أثنـــاء دخولهـــا 
وتـــم  المذكـــور،  بالتاريـــخ  تركيـــا 
إحـــدى  ذمـــة  علـــى  عنهـــا  اإلفـــراج 
القضايـــا المنظـــورة أمـــام القضـــاء 
التركي، وإفادتهـــا بصدور قرار من 

المحكمـــة بعدم الســـفر خارج البالد 
لحيـــن موعـــد انعقـــاد جلســـة النظر 
فـــي قضيتهـــا بتاريـــخ 29 ســـبتمبر 

المقبل.
الخارجيـــة  وزارة  وأوضحـــت 
أنـــه حرًصـــا علـــى رعايـــة مصالـــح 
المواطنيـــن في الخارج، فقد قامت 
ســـفارة مملكـــة البحرين فـــي أنقرة 
منـــذ  المواطنـــة  قضيـــة  بمتابعـــة 
توقيفهـــا، بالتواصـــل مـــع الجهـــات 
الرســـمية المختصة في الجمهورية 
التهمـــة  علـــى  للوقـــوف  التركيـــة 
الموجهـــة لهـــا وطلب التســـريع في 

إجراءاتها.

“الخارجية”: منح المواطنة العالقة 
في تركيا وثيقة سفر مؤقتة للعودة

دبي ـ وكاالت

قال المبعوث األميركي لمحادثات 
إحياء االتفاق النـــووي مع إيران، 
روبرت مالـــي، أمس )الثالثاء(، أن 
طهران أصبحت بالفعل قريبة من 
امتـــالك قنبلـــة نووية مع تســـريع 
اليورانيـــوم  تخصيـــب  عمليـــة 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، وأكـــد فـــي 
تصريحـــات إذاعيـــة إنـــه توصـــل 
تريـــد  ال  إيـــران  بـــأن  الســـتنتاج 
إحيـــاء االتفاق النووي وتتمســـك 

بمطالب خارج االتفاق النووي.
إن  األميركـــي  المبعـــوث  وقـــال 
طهران أضافـــت مطالب ال تتعلق 
برنامجهـــا  بشـــأن  بالمناقشـــات 

النووي.

واشنطن: طهران 
باتت قريبة للغاية 

من صنع قنبلة نووية
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استقبل مستشار صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي 

بن خليفة آل خليفة، أمس، عائلة الكوهجي.

رجل  مناقب  سموه  استذكر  اللقاء،  وخــالل 
الكوهجي  عبدالجبار  عبدالحميد  األعــمــال 
ــيــة، مــشــيــًدا  ــوطــن رحــمــه هللا وإســهــامــاتــه ال

العوائل  الكوهجي كإحدى  سموه بدور عائلة 
التجارية التي ترفد مختلف مسارات التنمية 

االقتصادية.

دور بارز لعائلة الكوهجي في رفد مسارات التنمية
سموه يستذكر اإلسهامات الوطنية لعبدالحميد الكوهجي... سمو الشيخ علي بن خليفة:

سمو مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ُمستقِبًل عائلة الكوهجي

المنامة - بنا

أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، حـــرص مملكـــة البحرين 
علـــى ترســـيخ التســـامح والحوار 
والتفاهـــم المشـــترك بيـــن جميـــع 
األديـــان والثقافـــات والحضارات 
بقيمهـــا  تمســـكها  إطـــار  فـــي 
التاريخيـــة والحضاريـــة الداعيـــة 
إلى التعايش الســـلمي والوسطية 
واالعتـــدال، واحترامهـــا لحقـــوق 
اإلنســـان وحرياته الدينية كركائز 
أساســـية فـــي ظل النهـــج الحكيم 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم.

لـــدى  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
المؤتمـــر  فـــي  أمـــس،  مشـــاركته، 
الوزاري الدولي عن حرية الدين أو 
المعتقد في العاصمـــة البريطانية 
لندن، إن حرية ممارســـة الشـــعائر 
الدينيـــة مكفولة للجميع في إطار 
من الود واالحتـــرام المتبادل بين 
اختـــالف  علـــى  المجتمـــع  أبنـــاء 
والثقافيـــة  الدينيـــة  مشـــاربه 

والعرقية.

وزير الخارجية: حرية ممارسة 
الشعائر الدينية مكفولة للجميع
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وزير الداخلية مترئساً اجتماع “تقنية المعلومات”: مبادرات جديدة لضمان تطوير الخدمة الحكومية

وزيرة الصحة لـ“^”: 30 ألف مشارك بمشروع جينوم

المدفوعات عبر الحكومة اإللكترونية بزيادة 55 %

“الصحة العالمية”: تجربة البحرين للتعامل مع “كوفيد - 19” تخطت حدودها

المنامة - وزارة الداخلية

رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  تـــرأس 
اللجنـــة الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصاالت الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، أمس، اجتماع 
اللجنة، بحضور األعضاء من الوزراء.
وناقشـــت اللجنـــة الوزارية عـــددًا من 
باإلضافـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
إلـــى أولويات العمـــل للمرحلة المقبلة، 
ووضـــع الخطط والبرامـــج التي تكفل 

تحقيق ذلك. 
كمـــا اســـتعرضت اللجنة أبرز مؤشـــرات 
التحـــول اإللكترونـــي، حيث وصل عدد 
عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
 569 اإللكترونيـــة  الحكومـــة  قنـــوات 

خدمـــة، بواقـــع 440 خدمـــة عـــن طريق 
خـــالل  مـــن  و19  الوطنيـــة،  البوابـــة 
عـــن  و110  الذاتيـــة،  الخدمـــة  منصـــة 
طريـــق تطبيـــق الهاتف الذكـــي. وزادت 

المدفوعات من 215 مليون دينار خالل 
النصـــف األول من العام 2021 إلى 333 
مليونًا في الفترة نفسها من العام 2022 

بزيادة تفوق الــ 55 %.

وزير الداخلية مترئسًا اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات واالتصاالت

وزير الخارجية مشاركًا في المؤتمر الوزاري الدولي عن حرية الدين أو المعتقد في لندن

قالت وزيرة الصحة جليلة الســـيد في 
ردهـــا لـ”البـــالد” عـــدد العينـــات التي تم 
أخذهـــا  بمشـــروع الجينـــوم بلـــغ أكثـــر 
مـــن 30 ألف عينة دم وتمت المشـــاركة 
فـــي الدراســـات واألبحاث مـــع جامعة 
هارفـــارد بهـــدف وضـــع خارجـــة تصور 
عالجهـــا  وطـــرق  لألمـــراض  جينـــي 

ومكافحتها في المستقبل.
أســـئلة  علـــى  ردهـــا  فـــي  ذلـــك  جـــاء   
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  “البـــالد” 
الـــذي عقـــد مســـاء أمـــس بمركـــز ولـــي 
الطبيـــة  والبحـــوث  للتدريـــب  العهـــد 
بالمستشـــفى العســـكري علـــى هامـــش 

زيـــارة المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط إلى 
المملكـــة الســـتعراض نجـــاح البحريـــن 
في التصدي لجائحـــة فيروس كورونا 

)كوفيد - 19(.
أدهانـــوم  تيـــدروس  أعـــرب  وبـــدوره، 
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  غيبريســـوس 
الصحـــة العالمية في كلمـــة مرئية، عن 

شـــكره وتقديره إلـــى مملكـــة البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد 
المعّظـــم، وحكومتهـــا برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الـــوزراء، لحرصهـــا على تبادل 
الخبـــرات في المجال الصحي، متطّلعًا 
الســـتفادة البلدان األخـــرى في منطقة 
شـــرق المتوســـط من تجربـــة البحرين 
الرائدة والنموذجية، ومؤكدًا أن نجاح 
البحريـــن في احتواء انتشـــار فيروس 
لالســـتعدادات  نتيجـــة  هـــو  كورونـــا 
العاليـــة  التطعيـــم  وتغطيـــة  المبكـــرة 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  واالســـتمرار 
الصحيـــة األساســـية مـــن قبـــل كـــوادر 

)07(وطنية مؤّهلة تزخر بها المملكة.
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333
دينار مليــون 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
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المنامة - بنا

وجـــه ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، باعتبار المناطق 
ذات الطبيعـــة البيئيـــة مـــن وادي البحيـــر التـــي تتســـم 
بتضاريســـها وتاللهـــا الصخريـــة محميـــة طبيعيـــة، وأن 
تتخذ الجهـــات المعنية اإلجراءات والقـــرارات الوزارية 

الالزمة بهذا الشـــأن، كما وجه سموه الجهات الحكومية 
ذات العالقة لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع 
البنيـــة التحتية والخدمية فـــي وادي البحير مع مراعاة 
الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في 

الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.

وأكـــد صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء أن المعالـــم البيئيـــة لمملكـــة البحريـــن تحظـــى 
بكامـــل االهتمام من الحكومة؛ للحفاظ عليها وتطويرها 
بمـــا يعكس الحرص على المعالـــم البيئية وتعزيز دورها 

الرافد للسياحة.

مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمية بالمنطقة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

مناطق الطبيعة البيئية بوادي البحير محمية طبيعية

جانب من اجتماع اللجنة

إتمام تسليم مخيمات 
عرفات للحمالت البحرينية
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نقل جمــــيع 
المعــــــــدات 

واألدوات الطبية 
الالزمـــــة إلى 

المشـــــــاعر
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عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
تعاطف مملكة البحرين وتضامنها 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
الـــذي  النـــار  إطـــاق  حـــادث  إثـــر 
اســـتهدف موكًبـــا للمحتفلين بعيد 
االســـتقال فـــي مدينـــة شـــيكاغو، 

وأدى إلـــى مقتـــل وجـــرح عدد من 
األشخاص، معّبرة عن بالغ تعازيها 
والشـــعب  للحكومـــة  ومواســـاتها 
األمريكي الصديق وألهالي وذوي 
بالشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 

العاجل لجميع المصابين.

أعربـــت وزارة الخارجية عن إدانة 
مملكـــة البحرين بشـــدة للهجومين 
شـــمالي  المســـلحين  اإلرهابييـــن 
بوركينا فاســـو، واللذين أسفرا عن 
مقتـــل وإصابة عشـــرات المدنيين 

األبرياء وخلفا خسائر مادية.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  ـــرت  وعبَّ
والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
ألســـر وذوي الضحايـــا ولحكومـــة 
وشـــعب بوركينا فاســـو، وتمنياتها 
بالشـــفاء العاجل لجميع المصابين 

اإلرهابيـــة  األعمـــال  هـــذه  جـــراء 
التـــي تتنافى مـــع القيـــم والمبادئ 
والدينيـــة  واإلنســـانية  األخاقيـــة 
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت  كافـــة. 
تضامن مملكة البحرين مع بوركينا 
فاســـو الصديقـــة فـــي حربهـــا ضد 
اإلرهـــاب، داعية المجتمـــع الدولي 
إلـــى تكثيف جهوده فـــي مكافحة 
التطـــرف واإلرهـــاب بجميع صوره 
وأشـــكاله، وتجفيف منابعه المالية 

والفكرية.

البحرين تتعاطف مع أميركا إثر 
حادث إطالق النار في شيكاغو

البحرين تدين الهجومين 
اإلرهابيين شمالي بوركينا فاسو

البحرين تهنئ جمهورية القمر المتحدة بذكرى االستقالل
بعث ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيتي تهنئـــة إلى رئيس 
جمهوريـــة القمـــر المتحـــدة عثمان 
ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك  غزالـــي؛ 

استقال باده.
فـــي  وســـموه  جالتـــه  وأعـــرب 
تهانيهـــم  أطيـــب  عـــن  البرقيتيـــن 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتهـــم 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة السياحة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بناالمنامة - بناالمنامة - بنا

فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  أكـــدت 
الصيرفـــي متانـــة العاقـــات التاريخيـــة 
التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن بالمملكة 
مـــا  إلـــى  مشـــيرًة  الصديقـــة،  المتحـــدة 
يشـــهده التعـــاون البحرينـــي البريطاني 
فـــي القطاع الســـياحي من تطـــور كبير، 
مشـــيرًة إلى أهميـــة الســـوق البريطاني 
االســـتراتيجية  األســـواق  كأحـــد 
المســـتهدفة ســـياحيًا، ألهميـــة الســـوق 
فـــي تصديـــر الســـياح علـــى المســـتوى 
العالمي. جاء ذلك لدى اســـتقبالها سفير 

المملكـــة المتحدة لدى مملكـــة البحرين 
رودي دارمونـــد، إذ شـــددت الصيرفـــي 
الســـياحة علـــى تدعيـــم  حـــرص وزارة 
التعـــاون مـــع الجانـــب البريطانـــي فـــي 
المجاالت السياحية بما يحقق األهداف 
المشـــتركة.  وأشـــار الســـفير البريطاني 
إلى أنه مـــن المرتقب أن يحقق اإلعفاء 
البحريـــن  رعايـــا  أمـــام  اإللكترونـــي 
الراغبين بالســـفر إلـــى المملكة المتحدة 
نقلة كبيرة في تعزيز التعاون السياحي 

بين البلدين الصديقين.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلسامية واألوقاف نواف المعاودة، 
بمكتبه أمس، ســـفير مملكـــة البحرين 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لـــدى 
الشقيقة الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 

آل خليفة.

وخـــال اللقاء، تم اســـتعراض برامج 
التعـــاون القائمة بيـــن مملكة البحرين 
والمملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
في مجاالت التطويـــر العدلي وبحث 
ســـبل تعزيزهـــا بمـــا يعـــود بالنفع على 

البلدين والشعبين الشقيقين.

اســـتقبل رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمد آل خليفة بمكتبه صباح أمس، 
وفـــدًا مـــن وزارة االقتصـــاد والصناعـــة 
بدولـــة إســـرائيل، بحضـــور ســـفير دولة 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحريـــن ايتـــان 
رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي  نائيـــه. 
رئيـــس الجمـــارك بوفـــد وزارة االقتصاد 
والصناعـــة اإلســـرائيلي، مؤكـــدًا أهميـــة 
الخبـــرات  وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز 

المشتركة خاصة في المجال الجمركي.
وتـــم خـــال اللقـــاء ، بحـــث عـــدد مـــن 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك 
وســـبل تعزيـــز التنســـيق المســـتمر بمـــا 

يخدم المجاالت الجمركية المشتركة.
من جهته، أعرب ايتان نائيه عن شـــكره 
وتقديـــره لرئيـــس الجمـــارك، منوهًا إلى 
أوجـــه  كافـــة  تعزيـــز  اســـتمرار  أهميـــة 

التعاون بين البلدين الصديقين.

تلقـــى ملك البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن من رئيـــس جمهوريـــة الفلبين 
الصديقـــة الســـابق رودريغـــو دوتيرتـــي؛ وذلـــك رًدا علـــى 
برقيـــة التهنئة التي بعث بها جالته إليه بمناســـبة ذكرى 

استقال جمهورية الفلبين.

تلقـــى ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
شـــكر جوابيـــة من رئيـــس وزراء باكســـتان 
محمد شـــهباز شريف، وذلك ردًا على برقية 
التهنئـــة التي بعث بها جالته إليه بمناســـبة 
انتخابه رئيســـًا لوزراء جمهورية باكســـتان 

اإلسامية.

بعـــث ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية ماوي الزاروس شـــاكيرا؛ وذلك بمناسبة 

ذكرى يوم الجمهورية لباده.
وأعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه 
بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه 

المناسبة الوطنية.

تدعيم التعاون السياحي مع بريطانيا

توثيق التعاون العدلي مع السعودية

تبادل الخبرات الجمركية مع إسرائيل

الملك المعظم وسمو ولي 
العهد رئيس الوزراء يتلقيان 

شكر رئيس الفلبين السابق

 الملك المعظم 
يتلقى شكر رئيس 

وزراء باكستان

الملك المعظم يهنئ 
رئيس مالوي بيوم 

الجمهورية
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المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن تعاطف 
مـــع  وتضامنهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الجمهوريـــة اإليطالية الصديقة جراء 
حـــادث االنهيـــار الجليـــدي فـــي جبال 
األلب، الذي أســـفر عن وقوع عدد من 
والمفقوديـــن،  واإلصابـــات  الوفيـــات 
معّبرة عن خالص تعازيها ومواســـاتها 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألســـر 
والشعب اإليطالي الصديق، وتمنياتها 
الشـــفاء العاجـــل للمصابيـــن وســـرعة 

العثور على المفقودين.

البحرين تعزي إيطاليا في 
ضحايا حادث االنهيار الجليدي

333 مليون دينار المدفوعات عبر الحكومة اإللكترونية بزيادة 55 %

وزير الداخلية: مبادرات جديدة لضمان تطوير الخدمة الحكومية
تـــرأس وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة 
لتقنيـــة المعلومات واالتصاالت الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، اجتماع اللجنة، 

بحضور األعضاء من الوزراء.
وفـــي بداية االجتماع، أكد رئيـــس اللجنة الوزارية، 
أن اللجنة  ستواصل العمل على زيادة تطوير األداء 
الحكومـــي مـــن خال رفـــع كفاءة جـــودة الخدمات 
المقدمة، انطاقا من توجيهات عاهل الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيدا  بدعم ومتابعة الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وما توليه مـــن اهتمام 
خاص فـــي تطوير الخدمـــات الحكومية في مجال 
تقنيـــة المعلومات؛ بهدف تســـهيلها على المواطنين 

والمقيمين والزائرين.

كما أشـــاد بالجهود النبيلة لســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، في قيادة اللجنة طوال الســـنوات 
الماضيـــة ممـــا كان لـــه أطيـــب األثـــر فـــي االرتقـــاء 
بقطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، مؤكدا أن 
اللجنـــة ماضية في آدائها، وفق هـــذا النهج لتطوير 
العمـــل الحكومي فـــي هذا المجـــال، معربا عن ثقته 
في مســـاهمة أعضـــاء اللجنة في تحقيـــق تطلعات 

وأهداف اللجنة المستقبلية. 
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومات 
واالتصـــاالت، االســـتمرار في تبني المبـــادرات التي 
الحكوميـــة،  الخدمـــة  وتحســـين  تطويـــر  تضمـــن 
التـــي تعتبـــر نـــواة لإلبـــداع اإللكترونـــي، وذلـــك من 
الحكوميـــة،  الخدمـــة  جـــودة  كفـــاءة  رفـــع  خـــال 
مثمنـــا الجهـــود واإلنجازات المتحققـــة وزيادة عدد 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المقدمـــة للجمهـــور وضمان 
نســـبة أمان عالية في استخدامها، مشيدا بمستوى 

التعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية وكافة الوزرات والجهات الحكومية. 

التربيـــة  وزيـــر  الوزيـــر،  هنـــأ  االجتمـــاع،  وخـــال 
والتعليم، ومدير عام اإلدارة العامة للمرور بمناسبة 
حصولهمـــا علـــى جائـــزة ســـمو الشـــيخ ســـالم العلي 
الصباح للمعلوماتية بدولة الكويت الشـــقيقة ضمن 

أفضـــل 5 مشـــاريع ومبـــادرات تقنية على مســـتوى 
الوطـــن العربـــي، حيث فـــازت ) البوابـــة التعليمية ( 
لوزارة التربية والتعليم بأفضل المشروعات التقنية 
في القطاعات الحكومية للعام 2020، فيما حصدت 
اإلدارة العامة للمرور جائزة أفضل المشاريع التقنية 
)خدمات المرور( ، مشـــيدا معاليه بالجهود المبذولة 

في تحقيق هـــذه اإلنجازات التي تؤكد الدور البارز 
الذي تضطلع به الـــوزارات والهيئات الحكومية في 

مجال تقديم الخدمات االلكترونية. 
وقد ناقشت اللجنة الوزارية عددا من الموضوعات 
والقضايـــا باإلضافـــة إلى أولويـــات العمـــل للمرحلة 
القادمـــة، ووضـــع الخطـــط والبرامـــج التـــي تكفـــل 

تحقيق ذلك. 
كمـــا اســـتعرضت اللجنـــة أبـــرز مؤشـــرات التحـــول 
اإللكتروني، حيث وصل عدد الخدمات اإللكترونية 
المقدمـــة عبـــر قنـــوات الحكومـــة اإللكترونيـــة 569 
البوابـــة  طريـــق  عـــن  440 خدمـــة  بواقـــع  خدمـــة، 
الوطنيـــة، و19 مـــن خـــال منصة الخدمـــة الذاتية، 
و110 عـــن طريـــق تطبيـــق الهاتـــف الذكـــي. وزادت 
المدفوعـــات مـــن 215 مليـــون دينار خـــال النصف 
األول مـــن عـــام 2021 الـــى 333 مليونا خال نفس 

الفترة من عام 2022 بزيادة تفوق الــ 55 % .

المنامة - وزارة الداخلية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك المعظم

منح المواطنة العالقة في تركيا وثيقة سفر مؤقتة لعودتها للبحرين
تعرضت وشقيقها لسرقة أوراقهما الثبوتية... “الخارجية”:

أفـــادت وزارة الخارجيـــة أنهـــا تتابـــع باهتمـــام كبيـــر 
حالـــة إحـــدى المواطنـــات فـــي الجمهوريـــة التركية، 
والتي تناشـــد فيها المسؤولين عبر وسائل التواصل 
االجتماعـــي تســـريع عودتهـــا إلـــى مملكـــة البحرين، 
أنقـــرة  البحريـــن فـــي  موضحـــة أن ســـفارة مملكـــة 
علمـــت بتاريـــخ 24 مايو 2022م من والـــد المواطنة 
أنها تعرضت للتوقيف أثنـــاء دخولها تركيا بالتاريخ 
المذكـــور، وتم اإلفراج عنها على ذمة إحدى القضايا 

المنظـــورة أمـــام القضـــاء التركـــي، وإفادتهـــا بصدور 
قـــرار مـــن المحكمة بعدم الســـفر خـــارج الباد لحين 
موعـــد انعقاد جلســـة النظر في قضيتهـــا بتاريخ 29 

سبتمبر المقبل.
وأوضحـــت وزارة الخارجيـــة بأنه حرًصا على رعاية 
مصالـــح المواطنيـــن في الخارج، فقد قامت ســـفارة 
مملكـــة البحرين في أنقرة بمتابعـــة قضية المواطنة 
الرســـمية  الجهـــات  مـــع  بالتواصـــل  توقيفهـــا،  منـــذ 
المختصـــة فـــي الجمهوريـــة التركيـــة للوقـــوف على 

التهمـــة الموجهة لها وطلب التســـريع في إجراءاتها، 
مؤكـــدة فـــي الوقت ذاتـــه احترامها ألحـــكام القضاء 
وعـــدم التدخـــل في أعمـــال الســـلطة القضائيـــة، مع 
االستمرار في تقديم الدعم الازم للمواطنة، بما في 

ذلك مساعدتها في توكيل محام لمتابعة قضيتها.
وأضافـــت الـــوزارة أنه تم تســـجيل محضر في مركز 
الشـــرطة يفيـــد بتعرض المواطنة وشـــقيقها لســـرقة 
أوراقهمـــا الثبوتية، وجاٍر اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
لمنحهـــا وثيقـــة ســـفر مؤقتـــة لتســـهيل عودتهـــا إلى 

مملكـــة البحريـــن بعـــد انتهـــاء قضيتها والســـماح لها 
بمغـــادرة األراضي التركية من خال رفع منع الســـفر 
عنها، على أن تقوم باستخراج جواز سفر جديد بعد 
العـــودة. وأكـــدت وزارة الخارجية، فـــي ختام بيانها، 
أنهـــا تتابـــع هـــذه القضيـــة عـــن كثـــب بالتواصـــل مع 
سفارة مملكة البحرين في أنقرة وسفارة الجمهورية 
الخيـــارات  كافـــة  وتـــدرس  المنامـــة،  فـــي  التركيـــة 
المتاحـــة والممكنـــة لتســـريع عودتهـــا إلـــى المملكـــة 

بحسب اإلجراءات القانونية المتبعة.

المنامة - وزارة الخارجية



المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

التحقيـــق  وحـــدة  حـــرص  إطـــار  فـــي 
الخاصة على التواصل الدائم مع جميع 
الجهـــات الوطنيـــة؛ بغية تعزيـــز الوعي 
القانونـــي بالحقـــوق والحريـــات العامة 
بالمملكـــة واآلليـــات الوطنيـــة المعنيـــة 
بحمايـــة حقوق اإلنســـان فـــي منظومة 
العدالـــة الجنائية، انعقـــدت أمس ندوة 
تثقيفية مشـــتركة بين وحدة التحقيق 
الخاصـــة ووزارة الخارجيـــة بالتعـــاون 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  مـــع 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، شارك 
فيها رئيـــس وأعضاء وحـــدة التحقيق 
الخاصـــة ولفيف من الســـادة منتســـبي 
البعثـــات  وأعضـــاء  الخارجيـــة  وزارة 
الدبلوماسية لمملكة البحرين. وتناولت 
النـــدوة عدة محاور مـــن بينها التعريف 
باآلليـــات الحقوقية والرقابيـــة المعنية 

بحماية حقوق اإلنسان بالمملكة.

“التحقيق الخاصة” 
تعقد ندوة تثقيفية 

بالتعاون مع “الخارجية”

local@albiladpress.com
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الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  اســـتقبل 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة 

آل خليفة، أمس، عائلة الكوهجي.
 وخالل اللقاء، اســـتذكر سموه مناقب 
رجـــل األعمال عبـــد الحميد عبدالجبار 
وإســـهاماته  هللا  رحمـــه  الكوهجـــي 
الوطنيـــة، مشـــيًدا ســـموه بـــدور عائلة 
الكوهجي كإحـــدى العوائـــل التجارية 
التـــي ترفـــد مختلف مســـارات التنمية 

االقتصادية.
 وأعـــرب أفـــراد عائلـــة الكوهجـــي عن 
شـــكرهم وتقديرهـــم لســـمو مستشـــار 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء على مشـــاعر 
سموه الطيبة بتقديم التعازي في وفاة 
رجـــل األعمال عبـــد الحميد عبدالجبار 
الكوهجي رحمه هللا، في إطار حرص 
ســـموه على التواصل مـــع الجميع في 

مختلف المواقف والظروف.

أكـــد وزير الخارجية عبداللطيف الزيانـــي، حرص مملكة البحرين 
على ترســـيخ التســـامح والحـــوار والتفاهـــم المشـــترك بين جميع 
بقيمهـــا  تمســـكها  إطـــار  فـــي  والحضـــارات  والثقافـــات  األديـــان 
التاريخية والحضارية الداعية إلى التعايش الســـلمي والوســـطية 
واالعتـــدال، واحترامها لحقوق اإلنســـان وحرياته الدينية كركائز 
أساســـية فـــي ظـــل النهـــج الحكيـــم لملك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة. وأعرب وزير الخارجية 
لدى مشـــاركته، أمـــس، في المؤتمـــر الوزاري الدولـــي حول حرية 
الديـــن أو المعتقـــد فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لندن، عـــن اعتزازه 
بالمشـــاركة في هذا التجمع الدولي، وتسليط الضوء على السجل 
الحضـــاري المشـــرف لمملكـــة البحريـــن عبـــر تاريخهـــا العريق منذ 
قرون في ضمان حريـــة الدين والمعتقد، واالنفتاح على اآلخرين 
من جميع األديان واألجناس، بحكم موقعها االستراتيجي كمركز 

مالي وتجاري وسط حضارات العالم.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة البحريـــن بفضـــل القيـــادة 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك الُمعظـــم، وسياســـة الحكومـــة الموقـــرة 

برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، عـــززت من إنجازاتهـــا الرائدة 
كنمـــوذج ملهم في احترام حقوق المواطنة وإرســـاء قيم المحبة 
والتســـامح الدينـــي والمذهبـــي والعرقـــي فـــي ظل دولـــة القانون 

والمؤسسات، ونشر ثقافة السالم واألخوة اإلنسانية في محيطها 
اإلقليمي والدولي. وأكد الوزير الزياني أن حرية ممارسة الشعائر 
الدينية مكفولة للجميع في إطار من الود واالحترام المتبادل بين 
أبناء المجتمع على اختالف مشاربه الدينية والثقافية والعرقية، 
مشـــيًرا إلى وجود المســـاجد والكنائس وغيرها مـــن دور العبادة، 
مثل كنيس يهودي ومعبد هندوســـي وآخر للســـيخ، ولعل أحدثها 
افتتـــاح كاتدرائيـــة ســـيدة العـــرب في ديســـمبر الماضـــي بمنطقة 
عوالـــي. وأضـــاف أن الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان )-2022 
2026( وضعـــت فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا تعزيـــز الحريـــات الدينية 
والتعايش الســـلمي بين األديان والثقافـــات وقبول اآلخر وتعزيز 
الوئـــام والوحـــدة الوطنيـــة من خـــالل برامـــج ومبـــادرات تربوية 
وإعالميـــة ودينيـــة وتشـــريعية للمحافظة على الوجـــه الحضاري 
المشـــرق للمملكة كمجتمع واٍع ومتســـامح ومترابط، بالتوافق مع 
الدســـتور ومبادئ ميثاق العمل الوطنـــي والخطة الوطنية لتعزيز 

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.
ـــن وزير الخارجية اتخاذ مملكة البحرين مبادرات رائدة على  وثمَّ
الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمي بتنظيم مؤتمـــرات عالمية للحوار 

بين األديـــان والمعتقدات والحضارات على مـــدى عقدين، آخرها 
هذا العام مؤتمر )توسعة األفق.. حرية الدين والمعتقد( بمشاركة 
شخصيات دبلوماســـية وبرلمانية ودينية من أوروبا، بعد تدشين 
“إعـــالن مملكـــة البحرين” في يوليـــو 2017 كوثيقة عالمية لتعزيز 
التســـامح والحريـــات الدينية، وإنشـــاء مركز الملـــك حمد العالمي 
للتعايش الســـلمي، وكرســـي الملك حمد لدراسات الحوار والسالم 
 والتعايـــش بين األديـــان في جامعة الســـابينزا اإليطالية، وغيرها 

من المبادرات الداعمة للحوار والتسامح الديني.
وأكد الزياني التزام مملكة البحرين بحماية حرية الدين والمعتقد، 
وتعميـــق الشـــراكة الدولية في صون الحقـــوق والحريات الدينية 
والفكريـــة ونبذ الفرقة والتعصب والكراهيـــة الدينية أو الطائفية 
اإلنســـان،  حقـــوق  الحتـــرام  أساســـية  كضمانـــات  العنصريـــة،  أو 
وترسيخ السالم اإلقليمي والعالمي في مواجهة العنف والتطرف 
واإلرهاب، والتعاون البنَّاء بين األمم والشـــعوب والحضارات في 
دعـــم التنمية المســـتدامة في عالم تســـوده روح المحبة واإلخوة 
اإلنســـانية، ويكفل ســـبل الرخـــاء والعيش الكريـــم لجميع أعضاء 

األسرة البشرية.

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الخارجية

دور بارز لعائلة الكوهجي في رفد مسارات التنمية االقتصادية

البحرين بقيادة الملك الُمعظم نموذج ملهم في ترسيخ السالم

سموه يستذكر اإلسهامات الوطنية لعبدالحميد الكوهجي... سمو الشيخ علي بن خليفة:

حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع... الزياني:

صـــّرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي، أن إدارة المناهـــج قـــد قامـــت 
والتقانـــة  التصميـــم  مناهـــج  بتطويـــر 
للعـــام  والثانيـــة  األولـــى  للحلقتيـــن 
الدراسّي القادم -2022 2023، حيث تّم 
تطوير مناهج الحلقة األولى باستخدام 
والبرمجّيـــات  اإللكترونّيـــة  األلعـــاب 
المختلفـــة في مجال العالـــم االفتراضّي 
والتصميمات ثالثّيـــة األبعاد وما يّتصل 
بهـــا من تقنيات حديثة، على نحو ما هو 
مطّبق في كتاب الصّف األّول االبتدائي؛ 
لـــت جميـــع دروس الكتـــاب إلـــى  إذ ُحوِّ
ألعـــاب إلكترونّيـــة ُتتيح للطالـــب التعّلم 
ذاتيـــًا، وتوّفـــر لـــه المتعـــة والمـــرح فـــي 

اكتساب المعارف والمهارات والقيم. 
وبالنســـبة لمنهج الصـــّف الثاني والثالث 
االبتدائّي، فقد تـــّم تطويرهما بتوظيف 
األبعـــاد  الثالثـــي  التصميـــم  برنامـــج 

)Sketchup(؛ إلعـــداد تطبيقـــات عمليـــة 
بشـــكل  مبتكـــرة  منتجـــات  وتصميـــم 
ع فـــي مجـــال البرمجـــة  ج ومتنـــوِّ متـــدرِّ

الرقمّية. 
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أنـــه، وحرصـــًا على 
إعـــداد مناهـــج مترابطة ومّتســـقة، فقد 
تـــّم اســـتكمال عمليـــة التطويـــر لتشـــمل 
مناهـــج الحلقة الثانية، بتنمية المهارات 

العلميـــة  المجـــاالت  فـــي  والقـــدرات 
والتكنولوجيـــة لـــدى المتعّلمين، وتعزيز 
المشـــاريع،  وإدارة  القياديـــة  النواحـــي 
العلمـــي  التفكيـــر  علـــى  وتحفيزهـــم 
والتعّلم الذاتي وحّل المشكالت والعمل 
الجماعـــي؛ وذلـــك بـــإدراج موضوعـــات 
والكهربـــاء  الروبـــوت  مثـــل  معاصـــرة؛ 
تدريســـها  ويتـــّم  اآللـــي،  والحاســـب 
عـــن طريـــق أنشـــطة متنّوعـــة لتدريـــب 
الروبوتـــات  برمجـــة  علـــى  المتعّلميـــن 
باستخدام الحواسيب واأللواح الرقمية 

والبرامج التقنية الحديثة. 
وأكـــد الوزيـــر فـــي ختـــام تصريحـــه، أن 
تطويـــر المناهج يشـــّكل جانبـــًا محوريًا 
لالرتقاء بمخرجـــات التعليم، حيث تتم 
عمليـــة المراجعـــة دوريـــًا وفقـــًا ألحدث 
المســـتجدات العلمية والتربوية، تماشيًا 
مـــع الخطـــط التنمويـــة، وبالتعـــاون مـــع 

بيوت الخبرة العالمية.

في إطار تطوير مناهج التصميم والتقانة... النعيمي:

استخدام األلعاب اإللكترونية وتصميمات “3D” بمناهج الحلقة األولى

وزير التربية والتعليم

المنامة - بنا

عقـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائب رئيـــس مجلس أمنـــاء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة اجتماًعا تنســـيقًيا مع 
المديـــر التنفيذي إلدارة تطوير االســـتثمارات بقطاع الرعايـــة الصحية والتعليم في 
مجلس التنمية االقتصادية منذر المداوي، وذلك لبحث ســـبل التعاون المشترك بين 

الجانبين.
وخـــالل اللقـــاء، أكدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفـــة أهمية التعاون 
فيمـــا بيـــن الجهـــات المعنية ســـعًيا لالرتقاء بقطـــاع التعليـــم العالي، مقـــدرًة الجهود 

المبذولة من مجلس التنمية االقتصادية في تطوير قطاع التعليم العالي. 
من جانبه، عبر المداوي عن عميق شكره لألمين العام ونهجها في التواصل المستمر 
مـــع المؤسســـات ذات العالقـــة بقطـــاع التعليـــم العالـــي، ومســـاعيها الهادفـــة لتطوير 
المنظومة التعليمية، وحرصها على توفير البيئة المثلى لتحقيق األهداف و الغايات 

المطلوبة وتعزيز منجزات مملكة البحرين على مختلف األصعدة.

تعزيز التعاون بين “التعليم العالي” و“التنمية االقتصادية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير الخارجية مشاركًا في المؤتمر الوزاري الدولي عن حرية الدين أو المعتقد في لندن

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، في لندن امس، مع الممثل المنامة - وزارة الخارجية
الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا واألمم المتحدة والكومنولث 
فـــي وزارة الخارجيـــة والكومنولث والتنميـــة بالمملكة المتحـــدة اللورد 
طارق أحمد، بمناسبة مشاركته في مؤتمر حرية الدين أو المعتقد الذي 

ُيعقد في العاصمة البريطانية.
جـــرى خالل االجتماع، بحث عالقات الصداقة التاريخية المتميزة التي 
تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو، 
والسبل الكفيلة باالرتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجاالت التي 
من شـــأنها أن تحقق التطلعات المشـــتركة، وتعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.
وتـــم التأكيـــد خالل االجتمـــاع على مواصلـــة الجهود المشـــتركة لتعزيز 
التعـــاون القائـــم بين البلديـــن في مجال حماية حقوق اإلنســـان، وتعزيز 
قيم التسامح والتعايش بين أصحاب الديانات والمعتقدات، وفي كافة 

المجـــاالت التي من شـــأنها ترســـيخ الحريـــات العامة. حضـــر االجتماع، 
مدير عام شـــؤون وزارة الخارجية الســـفير طالل عبدالسالم األنصاري، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية.

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في لندن أمس، 
مـــع وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتجـــارة في المجـــر،  بيتر 
ســـيارتو، وذلك على هامش مؤتمر حرية الدين أو المعتقد 

الذي ُيعقد في العاصمة البريطانية.
وتم خالل االجتماع، بحث مسار عالقات الصداقة والتعاون 
القائمـــة بين مملكة البحرين والمجر وما تشـــهده من تطور 
ونمـــو في مختلف المجاالت في إطـــار حرص البلدين على 
تنميتها إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة، 
باإلضافـــة إلـــى تناول القضايا ذات االهتمام المشـــترك على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة. حضـــر االجتماع، الســـفير 
طـــالل عبدالســـالم األنصـــاري، مديـــر عـــام شـــؤون وزارة 

الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، في 
لندن امس، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
في الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدهللا بوحبيب، 
وذلـــك على هامش مؤتمر حريـــة الدين أو المعتقد 
الـــذي يعقـــد فـــي العاصمـــة البريطانيـــة. تـــم خالل 
االجتمـــاع، بحـــث عالقـــات التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الشـــقيقين، وســـبل تعزيزها فـــي مختلف 
المجـــاالت خدمـــة للمصالـــح المتبادلـــة، إضافة إلى 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك على الســـاحتين 
اإلقليميـــة والدوليـــة. حضـــر االجتمـــاع، مدير عام 
شـــؤون وزارة الخارجية الســـفير طالل عبدالسالم 

األنصاري والوفد المرافق لوزير الخارجية.

تنمية العالقات مع المجر بحث االرتقاء بالعالقات البحرينية البريطانية
إلى مستويات أشمل

تعزيز سبل التعاون 
المشترك مع لبنان
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أكــد وزيــر العمــل رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل جميــل حميــدان، أن نظــام التأمين ضــد التعطل يعد مــن البرامج 
الرائدة  على المســتويين اإلقليمي والعربي بما يوفره من حماية اجتماعية للباحثين عن عمل فور تخرجهم من الدراســة إلى حين 
إدماجهم في ســوق العمل، وهو مظلة اجتماعية لكل عامل فقد وظيفته ألســباب خارجة عن إرادته، وهو األمر الذي كان وال يزال 
مكان إشادات متكررة، وكان آخرها تحقيق مملكة البحرين  المركز األول عربيًا في مظلة الحماية االجتماعية، ضمن تقرير  التنمية 
اإلنســانية العربية 2022، الذي أصدره المكتب االقليمي التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي في نســخته الســابعة، وجاء نتيجة 

لتنفيذ البحرين عدد من المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق االستقرار االجتماعي للمواطنين.

البحريـــن  أن  إلـــى  حميـــدان  وأشـــار 
بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة  خليفـــة، 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قدمـــت أنموذجـــا يحتذى 
يهـــدف  قانـــون متطـــور  إرســـاء  فـــي 
إلـــى اســـتدامة الحمايـــة االجتماعيـــة 
للمواطنيـــن من خال برنامج التأمين 
ضـــد التعطـــل الـــذي ال يقتصـــر فقـــط 
على تقديم إعانـــة وتعويض التعطل، 
وإنما يعـــد برنامجًا حيويًا يســـهم في 

ضبط بيانات التعطل وترشـــيد برامج 
التوظيف والتأهيل المناســـب للموارد 
الوطنيـــة؛ من أجل تســـريع اندماجهم 
في ســـوق العمل، الفتًا إلى اإلشـــادات 
العربيـــة  المنظمـــات  مـــن  العديـــدة 
والدوليـــة المتخصصة الذي حظي بها 

نظام التأمين ضد التعطل.
وفـــي هذا الســـياق، أكـــد وزيـــر العمل 
الـــدور الـــذي لعبـــه نظـــام التامين ضد 
التعطـــل فـــي فتـــرة جائحـــة كورونـــا 
دعـــم  فـــي  وخاصـــة  )كوفيـــد19-(، 
القطـــاع الخـــاص؛ من أجل اســـتدامة 
األعمـــال التجاريـــة والمحافظـــة على 

الوطنيـــة  العاملـــة  القـــوى  اســـتقرار 
والحد من التســـريحات بســـبب اآلثار 
الناجمة عـــن الجائحة، واإلســـهام في 
اســـتقرارًا لاقتصـــاد الوطنـــي، حيـــث 
كان لـــه أثـــر مباشـــر في دعـــم وتعزيز 
االســـتقرار المعيشـــي للمواطنيـــن عبر 
دعـــم دفع أجـــور للعمالـــة الوطنية في 
القطاع الخـــاص، وخاصـــة للقطاعات 
واألنشـــطة المتضـــررة مـــن تداعيـــات 
الجائحـــة، وتفضـــل صاحـــب الجالـــة 
العاهـــل المعظـــم،  بإصـــدار المراســـيم 
الازمـــة ضمـــن قانـــون التأميـــن ضـــد 
التعطـــل والتي تخـــول الوزير المعني 

بشـــؤون العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي 
إلصـــدار القرار التنظيمي؛ بغرض دعم 
أصحاب العمل وحماية القوى العاملة 
الوطنية في القطاعات المتضررة من 

التسريحات.
وأكـــد حميـــدان أن الحكومـــة الموقرة 

التشـــريعية  الســـلطة  مـــع  وبالتعـــاون 
تســـعى دائمًا إلـــى تطوير هـــذا النظام 
بمـــا يواكـــب  التطـــورات االجتماعيـــة 
واالقتصادية، مشـــيرًا في هذا الصدد 
إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء فـــي عام 
2019 بزيـــادة إعانـــة التعطل من 150 
دينـــارًا إلـــى 200 دينـــار  للجامعييـــن، 
ومـــن 120 دينارا إلى 150 دينارًا لغير 
الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض 
المفصوليـــن مـــن العمـــل ليكـــون بحـــد 
 500 مـــن  بـــدالً  دينـــار   1000 أقصـــى 
دينـــار، وكذلك صدور القانون رقم )4( 
لســـنة 2019، والـــذي نص علـــى زيادة 
مـــدة اإلعانـــة والتعويـــض إلى تســـعة 
أشهر بدالً من ستة أشهر، الفتًا إلى ان 
هـــذه التعديـــات جاءت وفـــق قراءة 
المؤشـــرات االقتصادية واالجتماعية 
وحرصـــًا مـــن الحكومـــة علـــى تعزيـــز 
واالســـتقرار  االجتماعيـــة  الحمايـــة 
المجتمعي للباحثين عن عمل ولجميع 

العمال في المملكة.
وتعـــد مملكـــة البحرين هـــي أول دول 
عربيـــة لديهـــا نظـــام متكامـــل للتأمين 
ضـــد التعطل والذي صـــدر عن العاهل 
المعظـــم عبـــر مرســـوم بقانـــون رقـــم 
)78( لسنة 2006، ويستطيع المواطن 
البحريني القادر على عمل التســـجيل  
فـــي موقع الوزارة االلكتروني كباحث 
إلعانـــة  مســـتحقًا  ليكـــون  عمـــل  عـــن 
التعطـــل وفق الشـــروط التـــي حددها 
المرســـوم، وكذلـــك يمكـــن للمفصـــول 
عـــن عملـــه دون مســـوغ قانوني طلب 
تعويـــض التعطـــل وذلـــك عبـــر موقـــع 
الوزارة، علمًا بانه تشترك وزارة العمل 
والهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
التأميـــن  نظـــام  وتشـــغيل  إدارة  فـــي 
ضـــد التعطـــل، وتتولى الهيئـــة إجراء 
المدفوعـــات الماليـــة الـــى البنـــوك في 

البحرين.

مدينة عيسى - وزارة العمل

البحرين أول دول عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل
مظلة اجتماعية لكل عامل فقد وظيفته ألسباب خارجة عن إرادته ... حميدان:

وزير العمل 

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أشـــاد 
العصفور بـــدور القطاع الخاص في 
عملية تدريب وتأهيل المهندســـات 
فـــي  التخـــرج  طـــور  فـــي  الاتـــي 
مجاالت الهندســـة المعمارية وما له 
من انعكاسات كبيرة على االقتصاد 
البحريني وخطوة في سبيل إحال 
المجـــال  فـــي  البحرينـــي  المواطـــن 

الهندسي بسوق العمل.
 NJ مكتـــب  زيارتـــه  وخـــال 
لاستشـــارات الهندســـية الذي يطلع 
مـــن   30 تدريـــب وتأهيـــل  بأعمـــال 
طلبة الجامعات في مجال الهندسة 
نـــور  المحافـــظ،  شـــكر  المعماريـــة، 
المطـــوع علـــى العمـــل الـــذي تقـــوم 
بـــه فـــي تكريـــس خبراتهـــا العلميـــة 
الهندســـي  المجـــال  فـــي  والعمليـــة 
والمعمـــاري لتوفير طاقات وقدرات 
شـــبابية تخـــدم احتياجـــات ســـوق 
مجـــاالت  فـــي  البحرينيـــة  العمـــل 
والمدنيـــة  المعماريـــة  الهندســـة 
فـــي  وذلـــك  الداخلـــي،  والتصميـــم 
ســـبيل ســـد الفجـــوة بيـــن التعليـــم 
األكاديمي والخبرة العملية وإكساب 
المتدربات مهـــارات العمل الميداني 

ومتابعة المشـــاريع، مؤكدًا استعداد 
المحافظة لدعمها مـــن خال إقامة 
معرض للوظائف بالتعاون مع وزارة 
العمـــل فـــي نهايـــة عمليـــة التدريب 
الستثمار هؤالء المتدربات وتوفير 
احتياجات الشـــركات والمؤسســـات 
االنشـــائية، متمنيًا لهن التوفيق في 

مستقبلهن العلمي والعملي.
الشـــمالية  المحافظـــة  بـــأن  يذكـــر 
نـــور  المهندســـة  مـــع  تعاونـــت  قـــد 

المطوع مدير عام مكتب NJ خال 
االحتفـــال بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
2021 تحت شعار المرأة البحرينية 
فـــي مجال التنميـــة الوطنية بإقامة 
وتوظيـــف  تدريـــب  عمـــل  ورشـــة 
الجامعـــات  المهندســـات خريجـــات 
العاطـــات عن العمل مما أســـفر عن 
تحقيق االهـــداف المرجوة من هذه 
العمليـــة والتحـــاق مجموعـــة منهن 

بسوق العمل المحلية.

تشمل الهندسة المعمارية والمدنية والتصميم... العصفور:

معرض وظائف للمهندسات المتدربات

أعلنت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تعاونها مع هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير منصة مهارات التوظيف الممولة من 
قبل صندوق العمل “تمكين”، والتي ســتعد من المنصات الرئيســة في تقديم بيانات شــاملة ومتكاملة ألهم المهارات والوظائف 

التي يتطلبها سوق العمل. 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد 
القائد أن هذا التعاون يأتي في إطار 
األعلـــى  المجلـــس  مبـــادرات  تنفيـــذ 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب، والتي 
ترتكـــز على أهمية التعـــاون مع كافة 
منصـــة  بمشـــروع  المعنيـــة  الجهـــات 

مهارات التوظيف.
كما أشـــاد بالتنسيق المشترك والقائم 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  بيـــن 
ســـوق  تنظيـــم  وهيئـــة  اإللكترونيـــة 
والداعـــم  المؤثـــر  وبالـــدور  العمـــل 

والـــذي ســـتؤديه “ســـوق العمـــل” في 
تطويـــر المنصـــة وبمـــا يتماشـــى مـــع 
تطلعـــات الجميـــع، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
مـــن المتوقـــع أن يتـــم إطـــاق منصة 
مهـــارات التوظيف في الربـــع الثالث 
مـــن العـــام الجـــاري، والتي ســـتكون 
واحـــدة من القنـــوات التـــي تعزز من 
تدفق مختلـــف المعلومات والبيانات 
المتعلقة بالمهارات ومتطلبات سوق 
العمل بما يعزز من الشفافية، ويدعم 
ســـتكون  كمـــا  المتخـــذة،  القـــرارات 

خاصـــة  للمعلومـــات  خصبـــة  قنـــاة 
للجهـــات الحكومية ورجـــال األعمال 

والباحثين عن عمل.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
منصـــة  أن  والحكومـــة  المعلومـــات 
فـــي  ستســـهم  التوظيـــف  مهـــارات 
تحقيق الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكة 
البحريـــن 2030، وبرنامـــج الحكومة 
الســـيما فيما يتعلق بتعزيـــز االنتقال 
إلـــى خدمـــات الحوســـبة الســـحابية، 
والتـــي  المنصـــة  هـــذه  أن  موضحـــا 

ستضم بيانات ضخمة حول مهارات 
ســـوق العمل ســـتعتمد علـــى تقنيات 
والحوســـبة  االصطناعـــي  الـــذكاء 
السحابية وهو ما سيسهم في حفظ 
تنفيـــذ  وتســـريع  والجهـــد،  الوقـــت 
الكثيـــر مـــن اإلجراءات كما سيســـهم 

في ترشيد النفقات الحكومية.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل جمـــال 
عبدالعزيز العلوي، حرص الهيئة على 
دعم البنى التحتية واالستراتيجيات 
التكنولوجيـــة مـــن خال المســـاهمة 
فـــي تنفيذ حزمة من المبادرات التي 
تســـهم في ربـــط قواعـــد البيانات مع 
الحكومـــة اإللكترونيـــة والتـــي تدفع 

بعجلـــة التحـــول الذكـــي، موضًحا أن 
تعزيز التعاون بيـــن هيئة المعلومات 
والهيئـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
مهـــارات  “منصـــة  تطويـــر  بشـــأن 
التوظيف” ســـيمكن مـــن ربط قواعد 
البيانات ويسهل من عملية نقلها بين 
الطرفين باعتبار هيئة تنظيم ســـوق 
العمل جهة معنية بالبيانات المتعلقة 
العاملـــة  األجنبيـــة  العاملـــة  بالقـــوى 

بمملكة البحرين.
وقـــال العلوي “ســـتلتزم هيئة تنظيم 
ســـوق العمل من خال هـــذا التعاون 
المســـتخدمة  التصنيفـــات  بتوفيـــر 
بشـــأن تصاريـــح عمـــل األجانـــب في 
البحريـــن وفـــق مـــا يقتضيـــه قانـــون 

العمل في القطاع األهلي لدى مملكة 
تحقيـــق  علـــى  والعمـــل  البحريـــن، 
الذكيـــة  البيانـــات  مـــن  االســـتفادة 
متعـــددة المصـــادر، وتحليلها، ووضع 
حلـــول وسياســـات لاســـتفادة منهـــا 
القطاعـــات  تهـــم  مســـائل  لمعالجـــة 
الحيويـــة فـــي البحرين، مـــع الحفاظ 
البيانـــات  نشـــر  بيـــن  التـــوازن  علـــى 
والمشـــاركة بها وخصوصية األفراد، 
الخدمـــات  كفـــاءة  يعـــزز  مـــا  وهـــو 
الحكومية، خصوًصـــا وأن خصائص 
وميـــزات التقنيات المســـتخدمة في 
المنصـــة تضمن توفيـــر البيئة اآلمنة 
لتبـــادل المعلومات والبيانات بصورة 

مشفرة ومحمية”.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إطالق منصة مهارات التوظيف خالل الربع الثالث
تشمل ربط قواعد البيانات المتعلقة بالقوى العاملة األجنبية في البحرين
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الوطنيـــة  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أكـــد 
واإلعالميـــة أن الزيـــارة الرســـمية التـــي 
قـــام بهـــا وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة إلى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة وما نتج 
عنها من توقيع ثالث مذكرات تفاهم مع 
الواليات المتحدة في مجاالت مكافحة 
الســـيبراني  واألمـــن  اإلرهـــاب  تمويـــل 
وأنظمـــة الطائـــرات المســـيرة، وتطويـــر 
قـــدرات الشـــرطة فـــي مجـــال مكافحـــة 
التعـــاون  مســـتوى  ورفـــع  االرهـــاب، 
الخبـــرات،  األمنـــي وتبـــادل  والتنســـيق 
“تشـــعرنا كمواطنيـــن بأننـــا ســـنكون في 
أمان أكثر والمؤكد أنه ستتبعها خطوات 
تزيدنا طمأنينة وتشـــعر مريدي الســـوء 
بأنهـــم مرصـــودون في كل حيـــن وأنهم 

خائبون وخاسرون”.

حماية األمن 

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علـــي زايد أهميـــة نتائج الزيـــارة، وتوقيع 
مذكـــرات تفاهـــم فـــي مجـــاالت مكافحـــة 
تمويل اإلرهاب واألمن السيبراني وأنظمة 
الطائرات المســـيرة وتأثيرها المباشر على 
فـــي  االســـتمرار  وأهميـــة  المنطقـــة،  أمـــن 
تطوير قدرات الشرطة في هذه المجاالت، 
ضمن التعـــاون والتنســـيق األمني وتبادل 
الخبرات لمواجهـــة التحديات األمنية في 
إطار الشراكة االستراتيجية بين البحرين 

والواليات المتحدة.
التعـــاون  تعزيـــز  بأهميـــة  زايـــد  وأشـــاد 
المشـــروع  غيـــر  اإلتجـــار  مكافحـــة  فـــي 
مكافحـــة  قوانيـــن  وإنفـــاذ  بالمخـــدرات 
المخدرات للحفاظ على الصحة والسالمة 
العامـــة، وتبـــادل المعلومـــات األمنيـــة في 
قضايا المخدرات والمشاركة في الدورات 
التدريبيـــة والمؤتمـــرات، ممـــا يصـــب في 
مصلحـــة المجتمـــع البحرينـــي ومكافحـــة 
المخدرات وخطرها على الشباب واألمن.

التـــي  واالتفاقـــات  الزيـــارات  أن  وذكـــر 
تعمـــل عليها وزارة الداخليـــة ممثلة بوزير 
الداخليـــة تنهض بقـــدرات وزارة الداخلية 
فـــي مختلف المجـــاالت األمنيـــة، وحماية 
أمـــن المملكـــة والمجتمـــع مـــن أي تبعـــات 
لإلرهـــاب والمخـــدرات والجريمة المنظمة 

واإلتجار بالبشر.

تعزيز الديمقراطية

وأشـــاد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
النـــواب محمـــد البوعينيـــن بحـــرص وزير 
الدوليـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي  الداخليـــة 
فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب، وضمـــان وأمـــن 
واســـتقرار المنطقة، حيث تشـــكل زيارته 
أهمية بالغة في تعزيز التعاون المشـــترك، 
وبيـــان دور مملكة البحريـــن في مواجهة 
علـــى  األمنيـــة  والمخاطـــر  التهديـــدات 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، وتقديم 
الدعـــم الـــالزم وتعزيـــز تبـــادل الخبـــرات 
لمكافحة اإلرهاب، وثمن السيســـي تأكيد 
وزير الداخلية خـــالل الزيارة على حرص 
مملكة البحريـــن لتعزيز قيم الديمقراطية 
علـــى  واالنفتـــاح  والتعايـــش  والتســـامح 
اآلخر، ونهج العدالـــة واإلصالح والمبادئ 

اإلنسانية والحقوقية.

خطوة متقدمة

وقال النائـــب عمار البناي إن لقاءات وزير 
الداخليـــة مـــع عدد مـــن المســـؤولين يؤكد 
كشـــريك  البحريـــن  مملكـــة  ودور  مكانـــة 
أساســـي وحليـــف للواليـــات المتحـــدة في 
مواجهـــة التهديـــدات والمخاطـــر األمنيـــة 
الســـاحتين  علـــى  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 

اإلقليميـــة والدوليـــة، عـــالوة علـــى تفعيل 
التعـــاون المشـــترك فـــي مكافحـــة اإلتجار 
وغســـيل  بالمخـــدرات،  المشـــروع  غيـــر 

األموال.
وذكـــر أن إبرام االتفاقـــات خطوة متقدمة 
فـــي تعزيـــز التنســـيق المشـــترك وتفعيـــل 
الشـــراكة الدائمـــة، وتبـــادل الخبـــرات فـــي 
العديد من المجـــاالت والقطاعات المهمة، 
وهـــو ما يعكـــس المكانة التـــي تحظى بها 
مملكة البحريـــن على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
وأضـــاف أن من المكاســـب التـــي تحققت 
خـــالل هذه الزيارة وقـــوف وزير الداخلية 
علـــى المراحل األخيرة في تفعيل اتفاقية 
“المســـافر الموثـــوق “والتـــي تأتـــي ضمـــن 
برنامـــج الدخـــول العالمـــي، والذي ســـيهم 
بشكل مباشر في تسهيل دخول مواطنين 
المتحـــدة  للواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركية، وهـــو ما يعكس عمق العالقات 
البلديـــن  بيـــن  المتبادلـــة  المتينـــه والثقـــة 

الصديقين.
وتابـــع “كمـــا عكســـت هـــذه الزيـــارة مـــدى 
التـــزام مملكة البحريـــن بالنهج اإلصالحي 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  والديمقراطـــي 
المعظـــم، القائـــم على تعزيـــر الديمقراطية 
بيـــن  والتآخـــي  الســـالم  ثقافـــة  ونشـــر 

الشعوب”.

تسهيل السفر

كمـــا أكـــد عضو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
النائب غازي آل رحمة أن الزيارة تأتي في 
ســـياق االهتمام الكبير الذي توليه الوزارة 
بتعزيز التعاون الدولي والتنســـيق األمني 
الحليفـــة  الـــدول  مـــع  الخبـــرات  وتبـــادل 
وتوقيـــع االتفاقات ومذكرات التفاهم؛ من 

أجل استمرار تطوير القدرات األمنية.
كمـــا نـــّوه آل رحمة بما شـــهدته الزيارة من 
للمراحـــل  الوزيـــر  مـــن  متابعـــة شـــخصية 
األخيـــرة مـــن برنامـــح الدخـــول العالمـــي 
وذلك تفعياًل لالتفاقية “المسافر الموثوق” 
الموقعة بين البحرين والواليات المتحدة 
األمريكيـــة فـــي ينايـــر 2021 والمزمـــع أن 
تســـهم في تسهيل دخول البحرينيين إلى 
الواليات المتحدة، حيث يســـمح البرنامج 
للمســـافرين المعتمدين بإنهـــاء إجراءاتهم 
الواليـــات  إلـــى  وصولهـــم  عنـــد  مســـبًقا 
المتحدة، وتشمل مزايا عضوية البرنامج، 
تقليص طوابير االنتظار إلنهاء المعامالت 
والحصول على مزايا الدخول السريع في 

المطارات األمريكية الرئيسية.

منع الجريمة 

مـــن جانبه، قال الكاتـــب بصحيفة “أخبار 
الخليج” نبيل العسومي، إن زيارة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
تعتبـــر فرصة ممتازة للتشـــاور وتنســـيق 

المواقـــف وتعزيـــز الجهود فـــي المجاالت 
ومحاربـــة  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  األمنيـــة 
الجريمـــة وذلـــك في إطـــار الجهـــود التي 
تبذلهـــا وزارة الداخليـــة ويقودهـــا الوزير 
الشـــقيقة  الـــدول  مـــع  الخبـــرات  لتبـــادل 
ناجحـــة  الزيـــارة  فكانـــت  والصديقـــة، 
وأثمـــرت عن توقيع العديـــد من مذكرات 
التفاهم والتي مـــن أهمها مذكرة التفاهم 
حول مكافحة تهريب المخدرات ونظائر 
وســـالئف المـــواد المخدرة لمـــا تمثله من 
مخاطـــر جمـــة وخصوًصـــا على الشـــباب 
خـــالل  مـــن  األمـــوال  غســـيل  وجرائـــم 
تبـــادل المعلومات لمواجهـــة التدفق غير 
بتهريـــب  المرتبطـــة  لألمـــوال  المشـــروع 

المخدرات. 
وأكمـــل أن الزيـــارة كانـــت فرصـــة إلطالع 
الجانـــب األميركـــي علـــى الخطـــوات التي 
اتخذتها مملكة البحرين لمحاربة اإلرهاب 
المخـــدرات  ومكافحـــة  الجريمـــة  ومنـــع 
وبرامـــج مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل التى 
تراعي حقوق اإلنســـان وتحفظ للســـجين 
كرامتـــه وفق األنظمـــة والقوانين الدولية، 
وهـــي خطـــوات تؤكد النهـــج الـــذي تتبعه 
وزارة الداخليـــة مـــع الذين يمضـــون فترة 
عقوبهـــم فـــي مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
والتي توفر لهم كل احتياجاتهم والزيارة، 
بعد ذلك ســـوف تســـهم بالشـــك في تعزيز 
العالقـــات بين مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركية في المجاالت األمنية 
وغيرهـــا مـــن المجـــاالت المتعلقـــة بحفظ 
األمن واالستقرار وحماية المجتمعات من 

المخاطر المحدقة بها.

خطوات مطمئنة

وأوضـــح الكاتـــب فـــي صحيفـــة “الوطـــن” 
نجـــاح  لبيـــان  يكفـــي  “أنـــه  حســـن  فريـــد 
إلـــى  اإلشـــارة  الداخليـــة،  وزيـــر  زيـــارة 
إشـــادة وزيـــر األمـــن الداخلـــي األميركـــي 
بالبحريـــن ودورهـــا في مكافحـــة كل هذه 
شـــريك  إنهـــا  وقولـــه  والمخاطـــر  اآلفـــات 
أســـاس وحليـــف للواليـــات المتحـــدة فـــي 
مواجهـــة التهديـــدات والمخاطـــر األمنيـــة 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 
فنحـــن كمواطنين تشـــعرنا نتائـــج الزيارة 
بأننـــا ســـنكون في أمان أكثـــر، ويكفي هذا 
أيضـــا لتبيـــن نجـــاح هـــذه الخطـــوة والتي 
مـــن المؤكد أنه ســـتتبعها خطـــوات تزيدنا 
طمأنينـــة وتشـــعر مريـــدي الســـوء بأنهـــم 
مرصـــودون فـــي كل حين وأنهـــم خائبون 

وخاسرون”.

نتائج مبهرة

وأشـــار الكاتـــب بصحيفـــة الوطن حســـين 
الداخليـــة  وزيـــر  زيـــارة  أن  إلـــى  التتـــان 
للواليـــات المتحدة جـــاءت بنتائـــج وثمار 
مبهـــرة للغايـــة، حيـــث تـــم عقـــد مجموعة 
األمنيـــة  االتفاقيـــات  مـــن  جـــدا  مهمـــة 

والعســـكرية واللوجســـتية في إطار تعزيز 
الشـــراكة القويـــة بيـــن البلديـــن لمواجهـــة 

التحديات األمنية وغيرها.
 وأضـــاف أن هـــذه الزيـــارة هـــي اســـتمرار 
لتعزيز التعاون والتنســـيق األمني وتبادل 
الخبـــرات في برامـــج التدريـــب والتجهيز 
وكذلـــك  والتقنيـــات،  المعـــدات  بأحـــدث 
اإلتجـــار  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  التعـــاون 
غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات، مـــن حيـــث 
تبـــادل المعلومات األمنية والمشـــاركة في 
الزيـــارة  فهـــذه  والمؤتمـــرات.  التدريبـــات 

نعتبرها زيارة تاريخية واستراتيجية.

تعزيز االستقرار

فيمـــا أكـــدت الكاتبة في صحيفـــة “األيام” 
تمـــام أبو صافـــي أهمية الزيـــارة التي قام 
بهـــا وزيـــر الداخلية راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة إلى الواليات المتحـــدة لما تناولته 
هـــذه الزيـــارة مـــن ملفـــات بغايـــة االهمية 
الســـيما في ظل تحديات سياسية وأمنية 

واقتصادية مختلفة. 
وقالـــت أبو صافـــي إن الواليـــات المتحدة 
اســـتراتيجيا  وشـــريكا  حليفـــا  تشـــكل 
للبحريـــن، وهو األمر الذي تعكســـه طبيعة 
التعاون من البلدين السيما على المستوى 
األمنـــي باعتبـــار أن األمـــن يشـــكل تحديـــا 
علـــى  تؤكـــد  الجهـــود  هـــذه  وكل  دوليـــا، 
ثقـــة الجانـــب األميركـــي بحكمـــة القيـــادة 
البحرينيـــة ممثلة بصاحـــب الجاللة الملك 
المعظم، وما تلعبـــه البحرين من دور كبير 
في تعزيز االستقرار والسالم في المنطقة.

حليف إستراتيجي

وأكـــد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي ســـعد 
راشـــد أن نتائـــج الزيـــارة الرســـمية لوزيـــر 
الداخلية إلى الواليات المتحدة األميركية 
تشـــكل أهمية بالغـــة لمواجهـــة التحديات 
إلـــى  المقبلـــة، مشـــيرًا  بالمرحلـــة  األمنيـــة 
الحـــرص الـــذي يوليـــه الوزيـــر فـــي تعزيز 
الشـــراكات األمنيـــة مـــع الـــدول الصديقـــة 
والتـــي تؤكد ثقة العالم بالمســـتوى العالي 

لمنظومتنا األمنية في مملكة البحرين.
وقال راشـــد إن هذه الزيارة والتي شملت 
توقيـــع ثـــالث مذكـــرات تفاهم مـــع أميركا 
ستســـهم وســـتعزز كفاءة القدرات األمنية 
إلـــى  أضـــف  الداخليـــة  بـــوزارة  للكـــوادر 
تأكيـــد دور مملكـــة البحريـــن الريـــادي في 
مكافحـــة اإلرهاب وتمويله عبر فتح آفاق 
تعاون مشـــترك مع الحليف االستراتيجي 

الواليات المتحدة األمريكية.

إفشال المخططات

مـــن جانبـــه، قال عضـــو مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي صـــالح الجودر 
إن زيـــارة وزيـــر الداخليـــة، أكـــدت عمـــق 
العالقات بين البحرين والواليات المتحدة 
التاريخية، وأن هناك شـــراكة استراتيجية 

بيـــن البلديـــن، ومســـاعي حثيثـــة لتعزيـــز 
االستقرار اإلقليمي وحماية األمن والسلم 
الدولييـــن. ونوه بهـــذه الزيارة التي تهدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق لمواجهة 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  التحديـــات 
والدولية خاصة وأن المنطقة اليوم تشهد 
توتـــرا كبيرا لوجـــود الجماعـــات اإلرهابية 
أمـــن  لزعزعـــة  التـــي تســـعى  والمتطرفـــة 
الـــدول مـــن خـــالل التدخـــل في شـــؤونها 
الداخليـــة  وزارة  بذلـــت  وقـــد  الداخليـــة، 
لهـــا وإفشـــال  للتصـــدي  الكبيـــرة  الجهـــود 

مخططاتها.

مكافحة السموم

الكاتـــب  الزميـــل  وصـــف  جهتـــه،  مـــن 
الصحافي والمحلل السياســـي في “البالد” 
إبراهيـــم النهـــام بأن زيارة وزيـــر الداخلية 
بالمهمـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات 
تمثـــل  أنهـــا  موضحـــًا  واالســـتراتيجية، 
تجســـيدًا للعالقـــات المميـــزة بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، ومحطـــة انتقاليـــة بالدفع لها 
التحديـــات  تزايـــد  مـــع  خصوصـــًا  قدمـــًا، 
والتهديـــدات في منطقـــة الخليج العربي، 

والشرق األوسط ككل.
وأشـــار النهـــام إلـــى أهميـــة زيـــارة الوزيـــر 
والفريـــق المرافق له، في ترســـيخ الجهود 
المشـــتركة في مكافحة الســـموم البيضاء 
والتـــي أصبحـــت إحـــدى الوســـائل المهمة 
للهدم، وتدمير األســـرة واألمن االجتماعي 
لهـــا، مضيفـــًا “البحريـــن لهـــا مـــع الواليـــات 
التعـــاون  مـــن  طويـــل  تاريـــخ  المتحـــدة 
أساســـه  الشـــأن،  بهـــذا  النجـــاح  وقصـــص 

المصالح المشتركة وعالقات الصداقة”.

تقدير أميركي

بـــدوره قـــال الزميـــل الكاتـــب الصحافـــي 
المـــرزوق  عـــادل  “البـــالد”  صحيفـــة  فـــي 
إن مذكـــرات التفاهـــم التـــي وقعهـــا وزيـــر 
الداخلـــي  األمـــن  وزيـــر  مـــع  الداخليـــة 
تمثلهـــا  التـــي  األهميـــة  تؤكـــد  األميركـــي 
زيارتـــه إلى أميركا والتي نتج عنها توقيع 
مذكـــرات تفاهـــم والتي هي فـــي حقيقتها 
لهـــا ديناميكيتهـــا منذ عقود تأسيًســـا على 
عالقـــات التعـــاون بيـــن البحريـــن وأميركا 

وتعاونهما الثنائي.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي كتقدير من 
الواليـــات المتحدة لـــدور مملكة البحرين 
الـــدول الســـباقة فـــي  التـــي تعتبـــر مـــن 
تأكيـــد حضورهـــا المتعاون مـــع المجتمع 
الدولـــي فـــي بحـــث ومراجعـــة وتقييـــم 
والمشـــاركة في وضع التصورات المثلى 
لمواجهة التهديـــدات والمخاطر األمنية، 
وهـــذه الســـمة اكتســـبها مملكـــة البحرين 
منـــذ انضمامهـــا إلـــى األمـــم المتحدة في 
العـــام 1971 ومـــن ثـــم تعـــدد عضوياتها 
والـــوكاالت  المجالـــس  مجموعـــة  فـــي 
والصناديـــق والبرامـــج، وعزز المشـــروع 

لصاحـــب  والديمقراطيـــة  اإلصالحـــي 
توســـيع  مـــن  المعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 
مشـــاركة البحرين فـــي مختلف المحافل 
التي تـــدرج علـــى أجندتها أهـــم الملفات 
العالمـــي  األمـــن  صعيـــد  علـــى  الملحـــة 

واإلقليمي كذلك”. 

ترسيخ التنسيق 

وأكد الزميل الكاتـــب في صحيفة “البالد” 
أســـامة الماجـــد أن الزيارة الرســـمية التي 
قـــام بهـــا وزيـــر الداخليـــة، إلـــى الواليـــات 
مـــن  عـــددا  المتحـــدة األميركيـــة ولقـــاءه 
بـــكل  ناجحـــة  كانـــت  المســـؤولين  كبـــار 
المقاييـــس، حيـــث تـــم بحـــث جملـــة مـــن 
الملفـــات والمصالـــح المشـــتركة؛ مـــن أجل 
تعزيز االســـتقرار اإلقليمـــي وحماية األمن 
والســـلم الدوليين، وكذلك توقيع مذكرات 
تفاهـــم بيـــن الجانبين والتي ستســـهم في 
تبـــادل المعلومـــات وتطبيـــق التدابيـــر في 
كل مـــا من شـــأنه حمايـــة المجتمع، ناهيك 
عن ترسيخ التنســـيق البحريني األميركي 
الســـاحتين  علـــى  التحديـــات  لمواجهـــة 

اإلقليمية والدولية.
خطوة ناجحة

وذكرت أســـتاذ علم االجتمـــاع في جامعه 
الزيـــارة  أن  القاســـمي  أحـــالم  البحريـــن 
الرســـمية التـــي قـــام بهـــا وزيـــر الداخليـــة 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، هـــي 
خطـــوة متقدمـــة وناجحـــة فـــي عالقـــات 
التعاون والتنسيق والتي نتج عنها توقيع 
االتفاقيـــات وتبادل الخبـــرات بين البلدين 
أمنيـــة وتدريبيـــة عديـــدة  فـــي مجـــاالت 
مثل مكافحة اإلرهـــاب والتنظيمات وبؤر 

اإلرهابية التي تهدد أمن المنطقة.

مكافحة المخدرات 

هـــذه  أحمـــد  عهديـــة  اإلعالميـــة  وثمنـــت 
الزيارة الرســـمية التي تؤكـــد أهمية تعزيز 
مـــع شـــريك وحليـــف  المشـــترك  التعـــاون 
وهـــي  البحريـــن  لمملكـــة  اســـتراتيجي 
الواليـــات المتحـــدة فـــي ملفات فـــي غاية 
الداخليـــة  وزارة  قامـــت  فقـــد  األهميـــة، 
ومنتســـبوها بدعـــم الجهـــود الدوليـــة في 
مجال مكافحـــة المخدرات وكان للبحرين 
دور مهـــم فـــي حماية المنطقـــة والحد من 
انتشـــار تجـــارة المخدرات والزيـــارة تؤكد 
أن الجهـــود البحرينيـــة ســـاهمت في الحد 
مـــن تجارة المخـــدرات والتصدي والقبض 
علـــى األفـــراد والجماعـــات المتورطة في 

مثل هذه الجرائم.
وأشـــارت إلـــى أن الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الشـــيخ راشـــد أيضـــا أكـــدت أن التعـــاون 
والتنســـيق األمني بين البلدين الصديقين 
التعـــاون  أن  يعكـــس  أنـــه  كمـــا  مســـتمر، 
ببـــن البلديـــن قد نجح فـــي إنفـــاذ قوانين 
مكافحـــة المخـــدرات للحفـــاظ على صحة 
االفـــراد والمجتمعـــات وهـــو تعـــاون بيـــن 
دولتين صديقتيـــن تجمعهم ملفات أمنية 
كثيـــرة وكان للتعـــاون بينهـــم األثـــر الكبير 
علـــى الحفاظ على أمن المنطقة ومواجهة 

أخطار أخرى تتصدى لها المنطقة.
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  أن  إلـــى  ولفتـــت 
علـــى  الكبيـــر  األثـــر  لـــه  كان  الصديقيـــن 
مواجهة األحـــزاب والجماعـــات اإلرهابية 
والمتطرفـــة وأميركا كانت وســـتظل دائما 

حليفا استراتيجيا في أهم الملفات.

نبذ التطرف 

مـــن جانبـــه، قـــال الصحافي فـــي صحيفة 
التحديـــات  إن  بحـــر  محمـــد  “األيـــام” 
تعزيـــز  إلـــى  تدعـــو  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
تمويـــل  لمكافحـــة  األمنيـــة  المنظومـــة 
اإلرهـــاب والتطـــرف والعنـــف، والتصـــدي 
لكافـــة أشـــكال التمويـــل التي تســـتخدمها 
مـــع  ومموليهـــا،  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات 
ضـــرورة تجفيـــف منابـــع التمويـــل، وهـــذه 
إحدى أهم النتائـــج اإليجابية لزيارة وزير 
الداخلية إلى الواليات المتحدة من خالل 
توقيـــع عـــدة مذكـــرات أمنيـــة تعنـــى بهذا 

الشأن.
وتطرق الصحافي محمد بحر إلى النتائج 
اإليجابيـــة التي تمخضت عنها زيارة وزير 
الداخلية، عبر توقيـــع مذكرة تفاهم تعنى 
بمكافحـــة اإلتجـــار بالمخـــدرات وغســـيل 
األمـــوال، مشـــيدا بـــدور شـــرطة البحريـــن 
الـــدءوب فـــي مكافحـــة المخـــدرات؛ مـــن 
أجـــل مصلحة الوطـــن والمواطن، وحماية 
الشـــباب خصوصا والمجتمـــع عموما، وهو 
مكافحـــة  إدارة  إحصائيـــات  تظهـــره  مـــا 
المخدرات، والتي تؤكد بوضوح المجهود 
الكبير الذي يقوم بـــه رجال المكافحة في 

التصدي لهذه اآلفة.

مريدو السوء بالوطن مرصودون في كل حين وخائبون
نتائج زيارة وزير الداخلية ألميركا أشعرتنا كمواطنين باألمان أكثر... فعاليات:

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهامالكاتب فريد أحمد 

الصحافي محمد بحرالكاتب عادل المرزوق

غازي آل رحمة

الكاتب صالح الجودر

محمد السيسي

الكاتبة تمام أبو صافي

الكاتب أسامة الماجدالدكتور نبيل العسومي

الدكتورة أحالم القاسمياإلعالمية عهدية أحمد

عمار البناي

الكاتب سعد راشد

علي زايد

الكاتب حسين التتان

فرصة للتشـــاور وتنســـيق المواقـــف وتعزيز الجهـــود األمنيـــة ومكافحة اإلرهاب



المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

للثـــروة  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
الحيوانية بوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة، خالـــد حســـن، اســـتعداد 
“الوكالـــة”  فـــي  الفنيـــة  الطواقـــم 
االســـتعدادات  جميـــع  واســـتكمال 
المتعلقـــة بموســـم عيـــد األضحـــى 
المبـــارك من خـــال تســـهيل إصدار 
الحيوانـــات  الســـتيراد  تراخيـــص 
الحية واللحـــوم الطازجة والمبردة 
والمجمدة وفتح مزيد من ساسل 
االمـــداد الغذائيـــة، حيث تم مؤخرا 
فتح باب استيراد اللحوم الحمراء 

من جمهورية اوغندا.
وبيـــن وكيـــل الثـــروة الحيوانية أن 
اســـتعدادات التجـــار لموســـم عيـــد 
األضحـــى بدأت منذ منتصف شـــهر 
مايـــو الماضـــي، حيث تم اســـتيراد 
أكثـــر من 40 ألـــف رأس من األغنام 
و200 رأس مـــن االبقار إضافة إلى 
4500 طـــن مـــن لحـــوم الدواجن و 
9300 طـــن مـــن اللحـــوم الحمـــراء 
المبـــردة والمجمـــدة لتغطية الطلب 
علـــى االضاحـــي. وأوضـــح حســـن 
وكميـــات  المواشـــي  عـــدد  “أن 
اللحـــوم التـــي تـــم توفيرهـــا تغطي 
االحتياجـــات المحلية خـــال فترة 
عيـــد األضحى المبـــارك “منوهًا إلى 
أن هذه الفترة تشهد إقباالً متزايًدا 
علـــى اللحـــوم، مثمنـــًا جهـــود تجار 
المواشـــي فـــي االلتـــزام بالشـــروط 
الصحيـــة المطلوبة من قبل الوكالة 
ومقدرًا لهم التعاون البناء في ضخ 

ســـلعة اللحوم الحيوانية باألسواق 
أمـــام المســـتهلك بمملكـــة البحريـــن 
والحـــرص علـــى عدم رفع األســـعار 

لكي تكون في متناول الجميع.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــر وكيل 
الثروة الحيوانيـــة أن إدارة الرقابة 
الحيوانيـــة تضاعف عملها في هذه 
الفتـــرة، للتحقـــق مـــن اإلرســـاليات 
الحيوانيـــة التـــي تصل إلـــى مملكة 
البحريـــن علـــى اعتبـــار ان المحجر 
البيطـــري يعتبر خـــط الدفاع األول 
هـــذه  واردات  ســـامة  لضمـــان 
اإلرســـاليات بأنواعها ســـواء الحية 

أو المذبوحة.

استيراد ما يزيد على 40 ألف رأس من األغنام

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح الرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الســـيبراني  لألمـــن 
آل خليفـــة، ورشـــة عمـــل حـــول  محمـــد 
“مناقشـــة ضوابـــط األمن الســـيبراني في 
القطـــاع الصحـــي”، التـــي ينظمهـــا المركز 
الوطنـــي بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الوطنيـــة 
الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة مريم 
للعمليـــات  الرئيـــس  ونائـــب  الجاهمـــة، 
الســـيبرانية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن محمـــد 
التنفيذييـــن  والرؤســـاء  خليفـــة،  آل 
للمستشـــفيات الخاصة والمعنيين بتقنية 
المعلومـــات فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصـــة فـــي المملكة.وأعـــرب الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة عن شـــكره 

وتقديـــره لوزيـــر الداخلية لدعمـــه الدائم 
وتوجيهاته الســـديدة وحرصه واهتمامه 
بتنفيـــذ ومتابعـــة ما يرفع مســـتوى األمن 
الســـيبراني في مملكة البحريـــن، وتعزيز 
الازمـــة  اإلمكانيـــات  وتوفيـــر  القـــدرات 
للرصد والتصدي للتهديـــدات والمخاطر، 
وتوفير بيئة آمنة في الفضاء الســـيبراني 
للمملكـــة بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة مملكة 

تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار   .2030 البحريـــن 
فـــي الورشـــة مناقشـــة المســـودة األوليـــة 
الســـيبراني  األمـــن  ضوابـــط  لوثيقـــة 
والتـــي  الصحـــي،  للقطـــاع  الموجهـــة 
تتضمـــن المتطلبـــات الضروريـــة لتمكيـــن 
المستشـــفيات والمؤسســـات الصحية من 
حمايـــة أنظمتهـــا وشـــبكاتها وتطبيقاتهـــا 

وتعزيز األمن السيبراني لديها.

سلمان بن محمد: تعزيز اإلمكانات الالزمة لمجابهة التهديدات

مناقشة الضوابط األمنية للقطاع الصحي
المنامة - بنا

نظـــم الصندوق الملكي لشـــهداء الواجب 
رحلـــًة ترفيهيـــًة ألبناء الشـــهداء إلى دور 
التجـــاري  الســـيف  مجمـــع  فـــي  الســـينما 
مـــع شـــركة  بالتعـــاون  المنامـــة،  بمنطقـــة 
البحرين للســـينما، وشركة كريدي مكس، 
بحضـــور ممثلين عن قـــوة دفاع البحرين 
وزارة الداخليـــة، وذلك في إطار ما يوليه 
الصنـــدوق من اهتمـــاٍم بتقويـــة العاقات 
ومـــد أواصر التواصل مع أبناء الشـــهداء. 
وأســـرهم، عبـــر إقامة مختلـــف الفعاليات 

والمبادرات
وبهذه المناسبة، أكد مدير الجهاز اإلداري 
للصندوق الملكي لشهداء الواجب الشيخ 
خالـــد بـــن ســـلمان بـــن خالـــد آل خليفـــة 
علـــى  الصنـــدوق  يوليـــه  الـــذي  الحـــرص 

تنفيـــذ رؤى ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  وتطلعـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة في رعاية ابناء 
الشـــهداء بما بضمن الحياة الكريمة ألسر 

الشهداء وذويهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد 
أحد األهداف الســـامية للصندوق الملكي 
لشهداء الواجب، والتي يسعى لتحقيقها 
مـــن خـــال توفيـــر مختلف أوجـــه الدعم 
والحرص على تلبيـــة جميع االحتياجات 

الازمة ألبناء الشهداء.

“نظمها “الصندوق الملكي”  بالتعاون مع “البحرين للسينما”  و“كريدي مكس”

رحلــة ترفيهيــة ألبنـــاء الشهـــداء

local@albiladpress.com
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زيادة المساحات الخضراء ومضاعفة أشجار القرم

أولوية رئيسة في تنفيذ المشاريع للمناطق ذات الطبيعة البيئية

إعادة تأهيل المناطق الزراعية في السواحل والمحميات... المبارك وبن دينة:

أشاد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... وزير األشغال:

تفقد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك ووزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ محمـــد بن دينه، 
عددا من مشاتل استزراع نبات القرم في 
مملكـــة البحريـــن للوقوف علـــى جاهزية 
الوطنيـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  المشـــاتل 
المتعلقـــة بالقطاع البيئي والزراعي ضمن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرســـى 
حضـــرة  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  دعائمهـــا 
صاحب الحالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، والتـــي تحظى بمتابعة مســـتمرة 
من ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور عـــدد من 

المســـؤولين في الوزارتيـــن والخبراء، إذ 
قاما بزراعة بذور أشجار القرم في مشتل 
وزيـــر  أكـــد  الزيـــارة،  وخـــال  البلديـــات. 
شـــؤون البلديات والزراعـــة على مواصلة 
الخضـــراء  المســـاحات  لزيـــادة  الجهـــود 

ومضاعفة أشجار القرم من أجل الحد من 
آثـــار تغير المناخ والمســـاهمة في تحقيق 
أهـــداف مملكة البحريـــن للوصول للحياد 
مشـــدًدا   ،2060 العـــام  بحلـــول  الصفـــري 
على أهمية العمـــل برؤية عملية متكاملة 

لبلوغ األهداف المنشـــودة وتنفيذ الخطة 
الوطنية للتشـــجير. من جهتـــه، أكد وزير 
النفـــط والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون 
المناخ أن مملكة البحرين وضعت خطًطا 
متكاملـــة للتكيـــف مـــع آثـــار تغيـــر المناخ 
إنفـــاًذا لمـــا جـــاء فـــي إعـــان ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بالمؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة 
بشـــأن تغير المنـــاخ )COP26(، الذي عقد 
فـــي مدينـــة غاســـكو بالمملكـــة المتحدة 
فـــي نوفمبـــر 2022، عـــن التـــزام مملكـــة 
البحريـــن بالوصـــول إلى الحيـــاد الصفري 

بحلول العام 2060.

أشاد وزير األشغال إبراهيم الحواج بتوجيه 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية 
مـــن وادي البحيـــر التـــي تتســـم بتضاريســـها 

وتالها الصخرية محمية طبيعية.
تولـــي  الـــوزارة  إن  األشـــغال  وزيـــر  وقـــال 
المناطـــق ذات الطبيعـــة البيئيـــة أهمية بالغة 
وأولوية رئيســـة في تنفيذ المشـــاريع، منوهًا 
بأن الوزارة ستتخذ كل اإلجراءات لمواصلة 

أعمـــال التطويـــر والتنميـــة ومشـــاريع البنية 
التحتيـــة والخدميـــة فـــي وادي البحيـــر مـــع 
جميـــع الشـــركاء مـــع مراعـــاة الحفـــاظ علـــى 
المناطـــق المحميـــة ذات الطبيعة البيئية في 

الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.
وذكـــر الوزيـــر أن الـــوزارة ماضية فـــي تنفيذ 
توجيهات صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، والراميـــة لتعزيـــز 
مســـيرة تطويـــر البنيـــة التحتية بمـــا يواكب 
النهضـــة العمرانية وتقديـــم أفضل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين.
وأوضـــح وزيـــر األشـــغال أن الحفـــاظ علـــى 

فـــي  البيئيـــة والمناطـــق الطبيعيـــة  المعالـــم 
المملكـــة يمثل أولوية فـــي العمل، حيث يتم 
العمـــل على تنفيـــذ المشـــاريع وتطوير البنية 
التحتيـــة فـــي مختلـــف المناطق مـــع مراعاة 
مـــا تتميـــز بـــه المناطـــق مـــن مميـــزات بيئية 

وجغرافية.
وأكـــد الحـــواج أن تطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
علـــى  الحفـــاظ  يضـــع  العمرانـــي  والتوســـع 
المعالم البيئيـــة والمناطق الطبيعية والتنوع 
الحكومـــة  رؤيـــة  وفـــق  أولويـــة  الجغرافـــي 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا 

مع رؤية البحرين 2030.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال

إعالن مصليات العيد السبت عند الساعة 5.11 صباًحا
تخصيص بعض المدارس للجاليات... “السنية”:

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الســـنية إنه وإحياًء لســـنة 
الرسول )ص( ســـتقام صاة عيد األضحى المبارك 
عند الخامســـة والحادية عشـــرة دقيقة )5:11( من 
صباح يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1443 هـ، 

الموافق التاسع من شهر يوليو 2022م.
وأكـــدت األوقـــاف جاهزيـــة مصليـــات العيـــد على 
مســـتوى المملكـــة الســـتقبال المصليـــن، وحـــددت 
مجلـــس  رئيـــس  شـــكلها  التـــي  المصليـــات  لجنـــة 
األوقاف راشـــد الهاجري جميع المصليات الرئيسة 
إلـــى  إضافـــة  العيـــد،  صـــاة  فيهـــا  ســـتقام  التـــي 
مصليـــات الجاليـــات التي أعدتهـــا األوقاف لصاة 
عيـــد األضحى ببعض المدارس في أنحاء متفرقة 

من المملكة.
وهذه المصليات هي كالتالي:

1. مصلـــى العيـــد بالمحـــرق بالقـــرب مـــن مقبـــرة 
المحـــرق وســـيتم إغـــاق كل مـــن: جامـــع حمد بن 
علي كانـــو، جامع الغاوي، وجامع فاطمة الحوطي 
)فريـــج الحكومـــة( بالمحـــرق، وجامـــع مريـــم بنت 
جاســـم كانو بالبســـيتين “أريف”، جامع ظبية بنت 

راشد.
2. مصلى العيد بالبسيتين )الساية(: لن يتم إغاق 

الجوامع المحيطة بالمنطقة. 
3. ســـاحة قلعـــة عـــراد: لـــن يتـــم إغـــاق الجوامـــع 

المحيطة بالمنطقة.
4. مصلى العيد بالسلمانية: لن يتم إغاق الجوامع 

المحيطة بالمنطقة.
5. مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع 
وســـيتم إغاق كل من: جامـــع القلعة، جامع لولوة 
بنـــت فـــارس آل خليفـــة؛ وجامـــع الشـــيخ ســـلمان 
)جامـــع ســـوق الرفاع(، جامع عبـــدهللا بن أحمد بن 

خليفة الغتم بالرفاع الشرقي.
6. مصلى العيد بالســـاحة المقابلة لمركز حمد كانو 
الصحـــي الـــدوار 17 بمدينة حمد: وســـيتم إغاق: 
جامـــع مصعب بـــن ُعميـــر رضي هللا عنـــه، وجامع 
عيســـى محمد علي، جامع معاوية بن أبي ســـفيان 

رضي هللا عنه.
7. مصلـــى العيـــد فـــي مركـــز شـــباب مدينـــة حمـــد 
الدوار الثاني وســـيتم إغاق كل من: جامع مدينة 
حمد، ومســـجد رملـــة بنت ابي ســـفيان رضي هللا 

عنها، مسجد أم سلمة رضي هللا عنها.
8. مصلـــى البديـــع بحديقة البديع: لـــن يتم إغاق 

الجوامع المحيطة بالمنطقة.
9. الساحة الشرقية لمسجد “ كبينة “ مدينة سلمان 

رقم: )3(: وسيتم إغاق الجامع الكبينة رقم: )1(.
10. الســـاحة الغربية لجامع حالة أم البيض طريق 
رقـــم 1540 مجمـــع 615 بحالـــة أم البيض: لن يتم 

إغاق الجوامع الُمحيطة.
11. كمـــا ســـتقام صـــاة العيـــد فـــي باقـــي جوامع 

المملكة الخاضعة إلشراف إدارة األوقاف السنية.
وأكدت اإلدارة أنها أعدت مصليات العيد وجهزتها 
بكامـــل ما تحتاجه مـــن فرش وأجهـــزة الكترونية 
المســـتلزمات،  مـــن  وغيرهـــا  وميـــاه  وكهربائيـــة 
وهيأتهـــا الســـتقبال المصليـــن، وذلـــك مـــن خـــال 
الجـــوالت الميدانيـــة لفريـــق العمـــل الـــذي شـــكلته 
اإلدارة مـــن قســـم الصيانة والخدمات الهندســـية؛ 

من أجل توفير وسائل الراحة للمصلين.
وقدمت اإلدارة جزيل شـــكرها للجهات الحكومية 
التـــي تعاونـــت معهـــا فـــي تجهيـــز مصليـــات العيد 
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزارة  وخاصـــة 
التـــي قامـــت بتنظيـــف الســـاحات التي تقـــام فيها 
المصليـــات، وهيئة الثقافـــة واآلثار لموافقتها على 
مصلـــي العيـــد فـــي قلعـــة عـــراد، ووزارة الداخلية 
بتوفيرهـــا حواجـــز الطـــرق والشـــرطة المجتمعية 
وشـــرطة المرور لهـــذه المصليـــات، ووزارة التربية 
والتعليـــم التـــي وافقـــت علـــى تجهيـــز مصليـــات 
الجاليات في مدارســـها ووزارة الشباب والرياضة 
وهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، والجمعيـــات الخيريـــة 

ومراكز توعية الجاليات.
وكمـــا يتشـــرف رئيـــس وأعضاء المجلـــس وجميع 
منتســـبي إدارة األوقاف الســـنية أن يرفعوا لمقام 
ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزارء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الوفي أسمى 
آيـــات التهاني والتبريكات، ســـائلين المولى تعالى 
أن يعيـــد هذه األيام المباركة على شـــعب البحرين 
بالعـــزة واالزدهـــار وعلى األمة اإلســـامية جمعاء 

بالخير واليمن والبركات.

األوقاف السنية

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

زينب سوار
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

عمها
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

وصول 200 رأس 
من األبقار و4500 

دواجن و9300 طن 
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أكـــد رئيس المجلس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفـــة حرص مملكة 
البحرين بقيادة ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى توفيـــر 
الخدمـــات الصحيـــة بأفضـــل جـــودة وأعلـــى كفاءة 

لجميع أفراد المجتمع وبمختلف الظروف.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقباله، بمكتبه بمقـــر المجلس 
األعلـــى للصحـــة صبـــاح أمـــس، وبحضـــور وزيـــرة 
الصحـــة جليلـــة الســـيد، المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 

المنظري، في إطار زيارته لمملكة البحرين.
وفي مســـتهل اللقاء، رّحـــب رئيس المجلس األعلى 
للصحة بالمنظري، مشـــيًدا بالدور المثمر الذي يقوم 

به المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم 
شـــرق المتوسط، وبمســـتوى التعاون المقدم والذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات علـــى 
صعيـــد تنفيـــذ أبـــرز الخطـــط والمشـــاريع والبرامج 

الصحية المشتركة.
أطـــر وسياســـات  بأهميـــة مواصلـــة تفعيـــل  ونـــّوه 

العالميـــة،  الصحـــة  منّظمـــة  مـــع  الوثيقـــة  التعـــاون 
وتوثيـــق مـــا تـــّم إنجازه مـــن قصص نجـــاح تعكس 
فعاليـــة اإلجراءات المتخـــذة من أجل الحفاظ على 
التغطيـــة الصحية الشـــاملة والوقايـــة من األمراض 
المعديـــة واألمـــراض المزمنـــة والتصـــدي لمخاطـــر 
األوبئة وتقديم مســـتوى عاٍل من الكفاءة والجودة 

بالخدمات الصحية والوقائية.
وخـــالل اللقاء، تّم بحث واســـتعراض عدد من أبرز 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، بحضور عدد 
من المســـؤولين بكّل مـــن المستشـــفيات الحكومية 
ومراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة والهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية حيث اســـتمع 
إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  اإلقليمـــي  المديـــر 
عرض وشـــرح مفصل حول آليات تطبيق مشـــروع 
الضمـــان الصحـــي ومـــا تـــم إنجـــازه وتحقيقـــه مـــن 
أهـــداف وتحديثات مهمة ضمـــن ذلك، كما تم بحث 
ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات المحلية 
واإلقليميـــة والعالميـــة على صعيد جهـــود التصدي 

لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبدوره، أشـــاد المنظري بتوجيهـــات حكومة مملكة 
البحرين برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وجهـــود الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )كوفيد 19-( بقيادة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، معربًا عن شـــكر وتقديـــر المكتب اإلقليمي 
للجهـــود المتميـــزة التـــي تقـــوم بها مملكـــة البحرين 
ضمـــن منظومتها الصحية والتي تعزز الثقة في كل 
مـــا يتم اتخـــاذه من خطوات وتجـــارب تواكب آخر 
المســـتجدات والتطورات الصحيـــة العالمية، والتي 
اســـتطاعت بفضل تلك الجهود والمبـــادرات تقديم 
نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي واالســـتجابة 
بصـــور اســـتباقية لألزمـــات الصحيـــة.  وفـــي ختام 
اللقـــاء، أعرب المنظري عن خالص شـــكره وتقديره 
لرئيـــس المجلس األعلـــى للصحة ولوزيـــرة الصحة 
علـــى حســـن الوفـــادة واالســـتقبال، متمنيـــًا لكافـــة 
القطاعـــات الصحيـــة بمملكة البحريـــن كل التوفيق 
والنجـــاح فـــي مواصلـــة خطـــط التطويـــر الشـــاملة 
واســـتمرار التعـــاون والتنســـيق المشـــترك لتحقيـــق 

األهداف الصحية والتنموية على أكمل وجه.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أّن 
مملكة البحرين ماضية في تعزيز شراكتها 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة بمـــا يحّقق 
منوهـــًة  الُمشـــتركة،  الصحيـــة  األهـــداف 
بأهمية التعاون الفعال مع المنظمة ودوره 
فـــي تدعيم الجهود الرامية لتقدم القطاع 
الصحي واستدامته على مختلف الصعد، 
ال ســـيما مـــن خـــالل الجهـــود المشـــتركة 
للتصـــدي لألمـــراض واألوبئـــة بمـــا يحفظ 

صحة اإلنسان وسالمة المجتمعات. 
جاء ذلك خالل استقبالها، بمكتبها بوزارة 
الصحة صباح أمس، بحضور وكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع، المديـــر اإلقليمـــي 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق 
المتوســـط أحمد المنظري، وذلك بمناسبة 
زيارتـــه لمملكة البحرين في إطار عالقات 

التعـــاون الوثيقـــة بيـــن الجانبيـــن، والتـــي 
تهـــدف بشـــكل أساســـي إلـــى تعزيز ســـبل 
المنشـــودة  األهـــداف  التكامـــل وتحقيـــق 

ومتابعة المشاريع الصحية المشتركة.
وقالت الوزيرة إّن الشـــراكة ما بين مملكة 

البحريـــن ومنّظمـــة الصحـــة العالميـــة قـــد 
الــــ  المنظمـــة  مكتـــب  بافتتـــاح  ترّســـخت 
152 فـــي المملكـــة، والـــذي يأتـــي تتويجًا 
التنســـيق  وأوجـــه  المتميـــزة  للعالقـــات 
والتعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين 

ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود 
طويلة.

بجهـــود  المنظـــري  نـــّوه  جهتـــه،  ومـــن 
المنظومـــة الصحية في مملكـــة البحرين، 
ومتميـــز  بـــارز  دور  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا 

علـــى صعيـــد تحقيـــق األهـــداف الصحية 
المنشـــودة والمساعي المشـــتركة، مشيدًا 
ومـــا  بالمملكـــة  الصحـــي  النظـــام  بمتانـــة 
قدمتـــه مـــن جهود اســـتثنائية خـــالل كل 
مراحـــل التصدي لجائحة فيروس كورونا 

نموذجـــًا  بذلـــك  لتجســـد   )19  - )كوفيـــد 
الصعيديـــن  علـــى  بـــه  يحتـــذى  متميـــزًا 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي مجـــال تطبيـــق 
الخطـــط االســـتباقية وتنفيـــذ اإلجراءات 
الوقائيـــة الكفيلـــة بضمـــان الحفـــاظ على 
صحـــة المواطنين والمقيمين وبمســـتوى 
عاٍل مـــن المهنية، وبما يبـــرز نجاح الرؤى 
التـــي تســـير عليهـــا مملكـــة  والتوجهـــات 

البحرين بكّل كفاءة واقتدار.
بحـــث  تـــم  المشـــترك  اللقـــاء  وخـــالل 
ومناقشـــة عـــدد مـــن أهـــم الموضوعـــات 
المهّمة على مستوى بلدان اإلقليم، وسبل 
المضـــي قدمـــًا في تنفيـــذ الـــرؤى وتقييم 
الوبائـــي  بالترصـــد  المرتبطـــة  البرامـــج 
والصحـــة العامـــة ومتابعـــة المســـتجدات 
والتحديـــات وحاالت الطـــوارئ في إقليم 

شرق المتوسط.

دعت وزيرة الصحة جليلة السيد إلى ضرورة أخذ 
المشـــورة الطبيـــة لألفـــراد الراغبين بالســـفر خالل 
هـــذه الفترة من مراكز الرعايـــة الصحية للتأكد من 
اللقاحات المناســـبة قبل زيـــارة بعض الدول، وأخذ 
جرعـــة اللقـــاح المناســـب قبل أســـبوعين من موعد 
الســـفر علـــى أقـــل تقديـــر، إضافـــة إلى أهميـــة أخذ 
اللقاحـــات المضـــادة لألمراض المزمنـــة ومنها لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية في موسمها السنوي لمكافحة 
األمراض والوقاية من المخاطر الصحية خصوصًا 
لفئة كبار المواطنين “المســـنين” والنســـاء الحوامل 

واألطفال لتفادي المخاطر التي تؤثر الصحة.
 جاء ذلك في ردها على أسئلة “البالد” في المؤتمر 
الصحافي الذي عقد مســـاء أمس بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية بالمستشـــفى العســـكري 
على هامش زيارة المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
المملكـــة  إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  العالميـــة 
الســـتعراض نجـــاح البحرين في التصـــدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
مشـــروع  نتائـــج  عـــن  “البـــالد”  ســـؤال  علـــى  وردًا 
الجينـــوم الـــذي تـــم إطالقـــه منـــذ أكثر مـــن عامين 
ونصـــف تقريبـــًا، قالت الوزيـــرة في ردهـــا لـ”البالد” 
بلـــغ عدد العينات التي تم أخذهـــا أكثر من 30 ألف 
عينة دم وتمت المشـــاركة في الدراسات واألبحاث 
مـــع جامعـــة هارفـــارد بهـــدف وضع خارجـــة تصور 
جينـــي لألمـــراض وطـــرق عالجهـــا ومكافحتها في 
المســـتقبل، حيـــث يعتبـــر المشـــروع من المشـــاريع 
الصحيـــة الضخمـــة في المملكـــة، والتي ستســـاعد 
علـــى الوقـــوف للحـــد من بعـــض األمـــراض النادرة، 
حيث مازال العمل جاٍر للتنســـيق عبر الشـــراكة مع 
بعـــض الجهـــات للتأكد مـــن النتائج قبل مشـــاركتها 
مـــع األفراد المتقدميـــن، كما مازالت أبـــواب تقديم 
عينـــات دم لمشـــروع الجينـــوم مفتوحـــة للراغبين 

بتسليم عينات لتحليلها.
وتابعت وزيرة الصحة في ردها على أسئلة “البالد” 
عـــن مدى فاعلية أخذ اإلنفلونزا الموســـمية بجانب 
لقـــاح مكافحـــة وبـــاء “كوفيـــد - 19” المســـتجد، إذ 
قالـــت الفيروســـان مختلفان ويؤثـــران على الجهاز 
التنفسي ويســـببان مضاعفات، وعليه ننصح بأخذ 
لقـــاح اإلنفلونـــزا الموســـمية فـــي الوقت المناســـب 
لـــذوي األمـــراض المزمنـــة التـــي تتأثـــر  خصوصـــًا 

مناعتهم وذلك لتقليـــل مخاطر االلتهابات الرئوية، 
إذ ال توجـــد دراســـات تفصيلـــة عن اآلثـــار في حال 
أخذ لقـــاح اإلنفلونزا الموســـمية بالتزامـــن مع لقاح 
مكافحة كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية تدعو 
بشـــكل مســـتمر إلى أخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمية 

في الموسم الذي يتم فيه توفير اللقاحات.
وقالت الوزيرة في المؤتمر  يحظى القطاع الصحي 
فـــي البحرين من دعم كبيـــر واهتمام متواصل في 
ظّل المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك البالد 
المعّظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ومســـاندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ما أسهم في تحقيق سلسلة من اإلنجازات 
الرائدة بهذا القطـــاع بما يلّبي التطلعات واألهداف 
التنموية والتغطية الصحية الشاملة، حيث الرؤية 
الثاقبـــة وتوجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة ملك 
البالد المعّظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، للجهود الوطنية منذ 
بـــدء جائحـــة فيـــروس كورونـــا وحتى اليـــوم، كان 
لهـــا عظيم األثر في حفظ صحة وســـالمة المجتمع 
البحرينـــي وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
علـــى جميـــع المســـتويات، ممـــا جعـــل البحرين في 
مقدمـــة الدول في المجال الصحي، وحظيت بذلك 
على إشـــادات أممية واسعة على المستوى المحلي 

واالقليمي والعالمي.
وأعربت عن فخرها بإطالق منظمة الصحة العالمية 

فيـــروس  فـــي مواجهـــة  البحريـــن  لتقريـــر جهـــود 
كورونـــا، والـــذي يوثق االســـتجابة اإلســـتراتيجية 
لمملكـــة البحرين للفيـــروس وجهودها في التصّدي 
لـــه، من خالل التأهب واالســـتجابة المبكرة، معّبرة 
عـــن فخـــر مملكـــة البحريـــن واعتزازها بـــأن تكون 
مـــن أوائـــل الـــدول التي توّثـــق تجربـــة التعامل مع 

كوفيد19-.

قبل أول حالة

وأفـــادت الوزيرة بأنه وقبل تســـجيل أول حالة في 
البحريـــن، تم وضع إســـتراتيجية إعالمية متكاملة 
من خـــالل اعتماد وتفعيـــل دليل األزمـــات لإلعالم 
واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا والتعامل اإلعالمي 
الســـيناريوهات  بـــكل  التحـــدي  لمواجهـــة  األمثـــل 
إطـــالق  بجانـــب  وآنيـــًا،  اســـتباقيًا  المتوقعـــة 
الحمـــالت التوعوية المســـتمرة والمتجددة حســـب 
المســـتجدات؛ والتي من خاللهـــا أيضًا يتم اإلعالن 
المســـتمر عن جميع اإلحصاءات والمعلومات بدقة 
وشـــفافية وعلى مدار الســـاعة من خـــالل مختلف 
وســـائل اإلعـــالم وبلغـــات متعددة، مشـــيرًة إلى أنه 
قبل رصد الحالة األولى، تم تشكيل الفريق الوطني 
الطبي لمكافحة )كوفيد19-( وإطالق حملة وطنية 
متعددة اللغات لمكافحة انتشـــار الفيروس وتعزيز 
الوعـــي المجتمعي مع التوجيه الفني بشـــأن كيفية 
الوقاية، وعند اكتشـــاف الحالـــة األولى، كانت فرق 
العمـــل جاهـــزة لالنطـــالق فـــي اســـتجابة حكومية 

كاملـــة، بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة والنهج الشـــامل 
للرعايـــة الصحيـــة، حيث شـــهدت مملكـــة البحرين 
دعمـــًا مجتمعيـــًا ملحوظـــًا، وتـــم تســـجيل أكثر من 
50 ألـــف متطـــوع عبـــر المنصـــة الوطنيـــة لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
“التتبـــع،  منهجيـــة  اتبعـــت  المملكـــة  أن  وأضافـــت 
الفحـــص، العـــالج” لحصـــر المخالطيـــن والحـــد من 
انتشـــار الفيروس في المجتمع، إضافة إلى تكثيف 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  العشـــوائية  الفحوصـــات 
المملكـــة، ووفـــرت البحريـــن مجانـــًا الفحوصـــات، 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  والتطعيـــم  والعـــالج، 
ممـــا جعلهـــا تحظـــى بمكانـــة ســـّباقة على مســـتوى 
العالـــم مـــن حيـــث نســـبة الفحوصـــات والتعافـــي 
والتطعيمات، وتوفير فحوصـــات مختبرية يومية 
تتجـــاوز 30 ألف فحـــص في اليوم للكشـــف المبكر 
عن الحاالت القائمة لســـرعة الوصول إليها وسرعة 

عالجها وتعافيها.
وأشـــارت إلى البرتوكـــوالت العالجية والتطعيمات 
المتنوعـــة مـــع إتاحة حريـــة االختيـــار للجميع، كما 
أكدت على أهمية اســـتكمال الجرعات حسب الفئة 
العمريـــة والحالـــة الصحيـــة، مضيفـــًة أن المملكـــة 
حرصت على تعزيز التحّول الرقمي لكل الخدمات 
الحكوميـــة بما يعـــزز من جودتها ويدعـــم كفاءتها، 
إلـــى جانـــب توســـيع نطـــاق المنّصـــات اإللكترونية 
تطبيـــق  تدشـــين  أبرزهـــا  ومـــن  والتكنولوجيـــة، 
“مجتمع واعي” عبر الهواتف الذكية لرصد الحاالت 
وتتبعهـــا، وعالجهـــا، باإلضافـــة إلى االســـتثمار في 

العنصر البشري وتمكين الكوادر ودعم البحوث.
وعلى صعيد جهود المملكة الدولية، بينت الوزيرة 
أن البحريـــن حرصت علـــى تعزيز التعـــاون الدولي 
دول  لمختلـــف  للجائحـــة  التصـــدي  جهـــود  لدعـــم 
العالم بما يســـهم في القضاء على الجائحة عالميًا، 
مؤّكـــدة أن مملكة البحرين قّدمـــت نموذجًا متميزًا 
عبـــر جهودهـــا المتنوعـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
الفيـــروس حفاظًا على صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، من خالل تشكيل فريق وطني لتطوير 
وتنفيذ إســـتراتيجية وطنية شاملة الحتواء ومنع 
انتشـــار الفيروس إلى جانـــب وضع الخطط لتعزيز 
التشـــخيص والرصـــد والمتابعـــة، وتأميـــن  آليـــات 
واتخاذهـــا  المبكـــر  البحريـــن  واســـتعداد  المنافـــذ، 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 

المتوائمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  أعـــرب  وبـــدوره، 
العالمية  تيدروس أدهانوم غيبريســـوس في كلمة 
مرئيـــة، عـــن شـــكره وتقديره إلـــى مملكـــة البحرين 
المعّظـــم،  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة 
وحكومتهـــا برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، لحرصها على تبادل 
الخبـــرات في المجـــال الصحي، متطّلعًا الســـتفادة 
البلـــدان األخـــرى فـــي منطقة شـــرق المتوســـط من 
تجربـــة البحريـــن الرائدة والنموذجيـــة، ومؤكدًا أن 
نجاح البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا 
هو نتيجة لالستعدادات المبكرة وتغطية التطعيم 
العالية واالســـتمرار في تقديـــم الخدمات الصحية 
األساســـية من قبل كوادر وطنيـــة مؤّهلة تزخر بها 

المملكة.
إلـــى ذلك، أشـــاد المديـــر اإلقليمي لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة إلقليم شـــرق المتوســـط أحمـــد المنظري، 
بالتعـــاون رفيع المســـتوى بين القطاعـــات الصحية 
بمملكـــة البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي 
االســـتجابة لجائحـــة فيـــروس كورونـــا معربـــًا عـــن 
تقديـــره للجهـــود المنســـقة والفاعلـــة التي شـــهدها 
خـــالل زيارتـــه لعدد مـــن المرافـــق الصحيـــة والتي 
تعكـــس اهتمام مملكـــة البحرين وكفاءتهـــا العالية 
في الجانب الصحـــي، الفتًا إلى أن مملكة البحرين 
للتصـــدي  المرنـــة  اســـتجابتها  خـــالل  مـــن  أثبتـــت 
للفيروس أنها تتمّتع بقطاع صحي متطّور، مشـــيرًا 
إلـــى أن وجـــود المكتـــب القطـــري لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة علـــى أرض مملكـــة البحرين، دعـــم إعداد 
تقرير مفصل عن اإلســـتراتيجية التشغيلية لمملكة 

البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأّكـــد المنظـــري، أهميـــة توثيـــق تجربـــة البحريـــن 
فـــي التصدي لفيروس كورونا، الفتـــًا إلى أنه وعبر 
التقرير، تســـعى منظمة الصحـــة العالمية إلى زيادة 
التواصل وتبادل الدروس المستفادة بين العاملين 
منطقـــة  داخـــل  الصحيـــة  الطـــوارئ  مجـــال  فـــي 
الشـــرق المتوســـط التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
وخارجها، مشـــيرًا إلى أن التقرير يؤكد قوة ومتانة 
ومرونة القطاع الصحي في البحرين وقدرتها على 
تبادل أفضل الممارســـات العالميـــة وتعزيز التأهب 
للطـــوارئ الصحيـــة واالســـتجابة لهـــا فـــي مختلف 

الظروف االستثنائية.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الصحة

توفير الخدمات الصحية لجميع األفراد وبمختلف الظروف

البحرين نموذج دولي يحتذى في تنفيذ اإلجراءات الوقائية

“الصحة العالمية”: تجربة البحرين للتعامل مع “كوفيد 19” تخطت حدودها

تفعيل سياسات التعاون مع “الصحة العالمية”... محمد بن عبداهلل:

السيد: ماضون في تعزيز الشراكة مع المنظمة... “الصحة العالمية”:

وزيرة الصحة لـ “^”... 30 ألف مشارك بمشروع جينوم

جانب من المؤتمر الصحافي أمس

حسن عبدالرسول



أعلـــن المواطن المتقاعد ســـامي 
بخيت والبالغ من العمر 53 عامًا 
رغبته الترشح بلديًا في الدائرة 
التاســـعة بالمحافظـــة الشـــمالية 
وذلـــك لخدمـــة أهالـــي المنطقـــة 

بشكل أفضل.
البلـــدي  العضـــو  أداء  ووصـــف 
الحالي عبدهللا مبارك القبيســـي 

بالمتوسط.
يذكـــر أن الدائـــرة تغطـــي الجزء 
الغربـــي بمدينـــة حمـــد وتحديدًا 
من الدوار الرابع إلى الثالث عشر 
الســـكنية  المجمعـــات  وتشـــمل 
التاليـــة: 1205 – 1207 – 1209 

.1210 –
مـــن:  كلٌّ  حاليـــًا  فيهـــا  وترشـــح 
فاطمة بابا، زهرة رحيمي، محمد 
الكوهجـــي ومحمـــد األنصـــاري، 

وبجانبهم سامي بخيت.

نت المترشـــحة نيابيـــًا عن الدائرة  بيَّ
الثامنة بالمحافظة الجنوبية ســـيدة 
لـ”البـــاد”  يوســـف  مريـــم  األعمـــال 
الســـباق  خـــوض  فـــي  رغبتهـــا  أن 
االنتخابي أتت بقرار شخصي، وأن 
فكرة االنضمام ألي جمعية سياسية 

ليست في الحسابات المستقبلية. 
وأعربـــت عـــن اعتزازهـــا وتقديرهـــا 
لجميع الجمعيات بمختلف تياراتها، 
ومـــا تمثلـــه مـــن لبنـــة وشـــريكًا في 
لحضـــرة  االصاحـــي  المشـــروع 
صاحـــب الجالة ملك الباد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، مؤكدًة يوســـف 

علـــى أنهـــا مســـتقلة وال تنتمـــي ألي 
جمعية.

بخيت متقاعد خمسيني سينافس القبيسي

مريم يوسف: مستقلة وال أنتمي ألي جمعية

عـــائلــة بن رجب تـدعم حسن للتـرشـح بـدائــرة المنــامـــة

أعلن حســـن عبدهللا بن رجب المزاول 
لألعمـــال الحـــرة ترشـــحه برلمانيًا عن 

الدائرة الثانية لمحافظة العاصمة. 
وبيـــن خـــال حديثه إلـــى “البـــاد” أن 
ترشـــحه جاء من منطلـــق دعم العائلة 

وأهالي المنطقة.
يذكر أن الدائرة تشغل مقعدها النائب 
سوسن كمال التي أعلنت نيتها خوض 
االنتحابات مجددا، حيث أحرزت في 
انتخابـــات 2018، 1894 صوتـــا، بينما 
نال منافســـها فيصل حســـن بن رجب 

نال 788 صوتا.

المجمعـــات  تغطـــي  الدائـــرة  وهـــذه 
 ,303  ,302  ,301 التاليـــة  الســـكنية 
 ,313  ,312  ,311  ,306  ,305  ,304
 ,354  ,353  ,351  ,316  ,315  ,314
المنامـــة  فرجـــان  فـــي   357  ,356

رمـــان(،  ورأس  )المخارقـــة  القديمـــة 
النعيـــم، القفول، البرهامة، الســـويفية، 

الصالحية، جزء من السلمانية وصوالً 
إلى منطقة باب البحرين.

فيصل بن رجب 
وصيف النائب 

سوسن باالنتخابات 
الماضية

فـــي موســـم االنتخابـــات يتكرر المشـــهد، 
ودائما نتعجب حين نرى أطفاالً في المقار 
االنتخابية والشـــوارِع وبين السيارات، أو 
ياحقـــون جموع النـــاس، وهـــم يحملون 

الفتـــاٍت وصـــوًرا للمترشـــحين، حيث يتم 
اســـتخدامهم من قبل المترشحين بهدف 
التحشـــيد لحماتهـــم االنتخابيـــة، وغالًبا 
نراهم يوّزعون المنشـــورات اإلعانية في 
محاولة إلقناع الناخبين باختيار المرشح 
الذي أرســـلهم، من دون األخذ بالحســـبان 
مصلحـــة هذا الطفل وتعريضه للخطر من 

قبل هؤالء المترشحين في األساس.
وفـــي هـــذا الخصـــوص قالـــت المحاميـــة 
والمرشـــحة المتوقعـــة بـ “ثالثـــة العاصمة” 
زهـــراء الوطنـــي عبـــر “البـــاد”: لقد صدق 
من قـــال بأن “جنُة األطفـــال منازلهم”، لِما 
تحِمَلـــُه هـــذه العبـــارة مـــن معنـــًى أدبـــي، 
مبينـــة أن المنـــزل هـــو المـــأوى حيث 
كنـــِف والديـــِه  فـــي  الطفـــل  ُيربـــي 
بأمـــان بعيًدا عـــن المخاطر التي 
تســـلب الصغير بـــراءة طفولته، 
وُلعبـــه، وأصدقـــاءه مـــن خـــال 
زجه في لعبة السياســـة مؤكدة 

أن هذا أمٌر غير قويٍم.
وأفادت الوطني أن المادة 5 من 
دســـتور مملكـــة البحريـــن نصت 
علـــى حمايـــة الطفولـــة ورعايـــة 

النشء وحمايته من االستغال واإلهمال 
األدبي والجسماني والروحي، مستشهدة 
منظمـــة  باتفاقيـــة  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
العمـــل الدوليـــة رقـــم )182( لســـنة 1999 
بشـــأن حظر أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفال 
عليهـــا،  للقضـــاء  الفوريـــة  واإلجـــراءات 
وكذلـــك باتفاقية األمـــم المتحدة لحقوق 
الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 
نوفمبـــر 1989 التي أكـــدت حماية الطفل 
وعـــدم تعرضـــه للمخاطر، ذاكـــرًة أيضا أن 
المـــادة 30 بقانون الطفل رقم )37( لســـنة 
فـــي  “يراعـــى  يلـــي:  مـــا  تضمنـــت   2012
ضمـــان حمايـــة الطفل من أخطـــار المرور، 
أحـــكام قانون المرور والئحتـــه التنفيذية 

والقرارات المنفذة له”.
وأوردت المـــادة 60 بالقانـــون أنه: “يحظر 
التجمعـــات  فـــي  األطفـــال  اســـتغال 
يكـــون  التـــي  والمظاهـــرات  والمســـيرات 
ا”، بينما نصت المادة  الغرض منها سياســـيًّ
)69( علـــى مـــا يلـــي: “دون اإلخـــال بـــأي 
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون 
آخـــر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 
)60( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل 

عن سنة وغرامة ال تزيد عن ألف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين”.

المؤســـف  مـــن  الوطنـــي:  وأوضحـــت 
االســـتغال  ضحيـــة  الطفـــل  يقـــع  أن 
السياســـي، باألخـــص أن يتـــم جذبـــه، من 
بســـيطة  مبالـــغ  بدفـــع  تشـــجيعه  خـــال 
ُيبعـــده  ممـــا  بمنهجيـــة  وتسييســـه  لـــه، 
عـــن عالـــم طفولتـــه الصغيـــر، ودراســـته، 
أو حتـــى مـــن خـــال تحريضـــه لإلســـاءة 
للمترشحين المنافسين، إلى جانب القيام 
بتمزيـــق صورهـــم االنتخابية أو ممارســـة 
السلوكيات العدائية البعيدة كل البعد عن 
أخاقيـــات المواطنـــة الســـليمة واحتـــرام 
اآلخرين، الفتـــة إلى أنهم قد يقعون وفًقا 
لذلـــك في مواجهات شرســـة مع مناصري 
تضـــر  ومشـــكاٍت  المنافـــس،  المترشـــح 
بهـــم، حيث ُيعاقب على هذه الممارســـات 
بالمـــادة ثاثين من المرســـوم بقانون رقم 
)14( لســـنة 2002 بشـــأن مباشرة الحقوق 

السياسية.
كمـــا أن قانـــون العمل في القطـــاع األهلي 
رقم )36( لســـنة 2012 قد حدد سن العمل 
للطفل بـ 15 سنة، وحدد لذلك اشتراطات 

تائـــم نمـــوه العقلـــي والجســـماني، وبناء 
عليـــه أشـــارت الوطنـــي إلـــى أن الراغـــب 
األطفـــال  يســـتغل  أال  يجـــب  بالترشـــح 
ويبعدهـــم عـــن عالـــم طفولتهـــم منوهـــة 
بأن قيـــام المترشـــح بتوزيـــع الهدايا على 
أو  االنتخابيـــة،  دعايتـــه  أثنـــاء  األطفـــال 
حتـــى إقامته مهرجانـــًا ترفيهيًا لهم يعتبر 

من الممنوعات.
بالقـــول:  زهـــراء  المحاميـــة  وأوضحـــت 
يجب أال يكون األطفال محاً لاســـتغال 
تهديـــد  جانـــب  إلـــى  للمخاطـــر  وعرضـــًة 
يجهـــد  أال  واألهـــم  المروريـــة  الحـــوادث 
الطفـــل جســـمانيًا، ويتعـــرض لإلعياء من 

أشعة الشمس الحارقة.

يشـــرك  أن  مـــن  مانـــع  ال  أن  واســـتدركت 
فـــي  االنتخابيـــة  العمليـــة  فـــي  الطفـــل 
ـــٍف يراعـــي ســـامته العقليـــة  محـــل مكيَّ
والبدنيـــة وأن يكون تحت نظر ولي أمره 
وبموافقته وأن ُيشـــرف عليه البالغون من 
أعضاء الحملـــة االنتخابية على أن تكون 
مســـاهمته فـــي أوقـــات فراغـــه ال أوقـــات 

دراسته.
واختتمـــت الوطني قائلة: مـــن واجبنا أن 
نصنـــع جياً قادرًا على التعبير، تعزيزًا منا 
للديمقراطيـــة، وتنميـــًة للـــروح الوطنيـــة، 
وإنمـــاًء  الســـليمة،  السياســـية  والتربيـــة 
للوعي لدى الطفل وتوسعًة لمداركه، دون 

أن يكون عرضًة لاستغال.

االستغالل االنتخابي للطفل “ممنوع قانوًنا”
“جنُة األطفال منازلهم”... المحامية والمترشحة الوطني لــ“^”:

استغالل األطفال في الدعاية االنتخابية لمترشح باالنتخابات الماضية

الحايكي يغادر دائرة السنابس ويتجه لحالة بوماهر

بوخماس يعيد الكرَّة ويترشح في دائرة أم الحصم

حصل على 25 صوتاً باالنتخابات الماضية

التعاون بين البرلمان والحكومة يصب في صالح المواطن

الحايكـــي  محمـــد  المحامـــي  أعلـــن 
عـــن  نيابيـــًا  الترشـــح  لـ”الباد”رغبتـــه 
الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق في 
سبيل التجديد واالستدامة في طرح 

دستوري أكثر فاعلية. 
يذكر أن الدائـــرة تغطي حالة بوماهر، 
المحـــرق  وســـوق  الغـــوص  ســـاحل 
بالمجمعـــات الســـكنية التاليـــة: 207 – 
 –  215  –  214  –  213  –  212  –  211

.217 – 216
ويمثـــل “رابعة المحـــرق” حاليا النائب 

أحـــرز  والـــذي  الكوهجـــي،  عيســـى 
3531 صـــوت بنســـبة %57 من الكتلة 
الناخبـــة، وحســـم مقعـــد الدائـــرة مـــن 
الجولـــة األولى أمام منافســـيه هشـــام 
ومحمـــد  صـــوت(   2275( عبدالعزيـــز 

خيامي )344 صوت(.
وكان الحايكـــي مرشـــحا ســـابقا عـــن 
دائـــرة مختلفـــة في انتخابـــات 2018، 
بمحافظـــة  الثالثـــة  الدائـــرة  وهـــي 
العاصمة )الســـنابس وكرباباد والديه(، 
والتـــي يمثلهـــا حاليـــا النائـــب ممدوح 

الصالح.
“ثالثـــة  فـــي  المرشـــحين  عـــدد  وكان 

بينهـــم  مـــن  مرشـــحا،   15 العاصمـــة” 
 25 علـــى  حصـــل  والـــذي  الحايكـــي، 
صوتا فقط بنســـبة %0.9 من اجمالي 
أصوات الكتلة الناخبة، وحل بالمرتبة 
قبـــل األخيرة من عدد الحاصلين على 

أصوات بالدائرة.
أمـــا النائب الفائز وهو ممدوح الصالح 
فقـــد أحرز 563 صوت بالجولة األولى 
)%21 مـــن األصـــوات(، وارتفعت الى 
الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  أصـــوات   906
الكتلـــة  أصـــوات  مـــن   52% بنســـبة 
الناخبة. أما منافســـه مهدي شرار فقد 

أحرز 830 صوت.

أعلـــن رجـــل األعمـــال النائب الســـابق حســـن بوخمـــاس لــ 
“الباد” عن عزمه الترشـــح  نيابيا فـــي االنتخابات المقبلة 
2022 عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، مشـــيرا إلى 
أن المجلـــس النيابـــي هو أحـــد ثمار المشـــروع اإلصاحي 
لملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، موضًحـــا أن التجربـــة البرلمانيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن بفضـــل دعـــم جالتـــه وســـمو ولي العهـــد رئيس 
الوزراء، تعد تجربة ناجحة على المستوى المحلي وحتى 
الدولـــي، مؤكـــدا أن ترشـــحه في الـــدورة النيابيـــة المقبلة 
تأتـــي إلنجـــاح المشـــروع االصاحـــي لجالـــة ملـــك الباد 
المعظـــم، والعمل على تعزيز التعاون والعمل المشـــترك ما 

بين المجلس والحكومة لصالح الوطن والمواطن.
وتأتـــي مشـــاركة بوخمـــاس فـــي إطـــار تكملـــة مشـــواره 

الســـابق في عضويـــة المجلس النيابي فـــي دورته األولى 
منـــذ التأســـيس، إذ كان حينها عضـــًوا بالمجلس ثم عضًوا 
مـــرة ثانيـــة فـــي الـــدورة التكميلية لـــدور االنعقـــاد الثالث 

للمجلـــس، عـــاوة على امتاكـــه خبرة في عمـــل المجلس 
والحياة البرلمانية. يذكر أن بوخماس نائب ســـابق، ســـبق 
لـــه أن وصل إلى المجلس فـــي برلمان 2002 واالنتخابات 
التكميليـــة فـــي 2011، إال أنـــه لم ينجح فـــي الوصول إلى 

المجلس في انتخابات 2014 و2018.
علمـــا أن الدائـــرة  تغطـــي الفاتـــح، الغريفـــة، الجفيـــر، أم 
الحصـــم، القضيبيـــة، مينـــاء ســـلمان، العدليـــة و أبوغـــزال 
بالمجمعهـــات الســـكنية اآلتيـــة: 324 – 325 – 326 – 327 
 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 333 –
– 342 – 343 – 373 و يشـــغل مقعدها في الوقت الراهن 
النائـــب عمار البناي الذي أحرز في انتخابات 2018 2490 
صـــوت وفي الوقـــت الحالي ترشـــح فيها مجـــددًا بجانب 

بوخماس، وعبدهللا فيروز.

فيصل بن رجب مترشحًا باالنتخابات الماضية

سوسن كمال حسن بن رجب 
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منال الشيخ

المحامية زهراء الوطني 



فـــرع ســـتـرة

36779771
Sitra Branchجعفر النكال

17564422مـــديــــر الــفــرع
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المساحات تبدأ من

محجوز
Booking

مبــاع
Sold
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Update
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Vacancies Available
BHALWAL FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
37548436  or  MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CORNER  STAR LINE MOBILES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33303837  or  maneehkmohan@gmail.com 

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM 

CHAI PANI CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

33995542  or  desiswagrestaurant@GMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17737818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39165508  or  AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

ALI SABAH CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

35003161  or  ALIBAH999@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17640222  or  KBPC2004@GMAIL.COM 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

EFRES LAND CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33889049  or  EFREEZLAND@GMAIL.COM 

BOSS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SABAR AYOOB BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34147691  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

ALUFEX ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17682526  or  KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

AL HENNI TRANSPORATION EST.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17456276  or  alheni002@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

GRATIA ADVERTISING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

17293402  or  accounts@gratiaad.com 

ALYUSUF BUILDING MATERIALS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17253411  or  A.MOHAMED@ALYUSUFHOLDING.COM 

ALPHA OMEGA PHARMACY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17131425  or  alwin@happypharmacybh.com 

KAMALKO LEATHER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

Dunkin’ Donuts  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32311226  or  melhajj@dunkinksa.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

ALNOOR MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17554872  or  shams@alnoormarket.com 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39944980  or  jobs@foulath.com.bh 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contac

17166827  or  ahmed@mtqos.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

TYLOS PLASTIC INDUSTRIES CO.  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

CREATIVITY SECRETS DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

Al Rawnaq Place Trading  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17703190  or  aidarwish1974@gmail.com 

JBF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

JBF BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ATHMAR AL NAKEEL RESTARANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
33442322  or  MOOM_89@HOTMAIL.COM 

LEGEND PALACE CARPENTRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33080779  or  FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM 

ELLOODS HAIRDRESSING  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

77231111  or  info@ellood.com 

Westcom Technology Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of
  COMMUNICATION  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17295603  or  santhosh@dynamicssolutionsgroup.com 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

39262606  or  ahmed@sanarep.com 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39262606  or  ahmed@sanarep.com 

TAK MAK W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001640  or  info@SSS.BH 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  CABIN SALE CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17641290  or  mohideen.kader@luluexchange.com 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ESTIQLAL CORNER CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33639898  or  SADIQ_O9O@HOTMAIL.COM 

WADI ALSADIQ CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33639898  or  SADIQ_O9O@HOTMAIL.COM 

Abbas Car Services  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

39891694  or  ALABAS81@HOTMAIL.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  gm@powertechdevelopment.com 

SATIN TAILORING AND EMBROIDERY  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

66666522  or  MALI6AAA@HOTMAIL.COM 

GOOD PLANT ROASTERY  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

39200191  or  GOODPLANTGENERALTRADING@GMAIL.COM 

AL RABEEH DENTAL LABORATORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39338879  or  NISARKK@GMAIL.COM 

ABU JOUDA Bakery  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM 

AL AMRIYA HOSPITALITY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

36552208  or  MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH 

Space creators Carpentry wll  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

34335118  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

CLASSICAL  SUPER ASIA AC WORK SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17561222  or  amin.alarrayed@edamah.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17561222  or  amin.alarrayed@edamah.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM 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 الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
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 إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM 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 الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
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 إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

إدارة عقارك خلها علينا

ندير أكثر من 1000 عقار في البحرين

تأجير إدارة عقاراتبيعتثمين صيانةشراء

proper ty. inn3 9 9 7 5 4 4 51 7 5 5 2 2 3 3 3 9 9 9 0 4 5 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آرتيمس 360 ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة / ندى محمد احمد محمد الشوملي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
إشهار  طالبا   ،121747 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،   360 آرتيمس 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  ركن السنسنه للخدمات التجارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / منظور أحمد باعتباره المصفي القانوني لشركة ركن السنسنه للخدمات 
انتهاء  122457، طالبا إشهار  القيد رقم  التجارية ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة فوري 
1-143373 ، بطلب تغيير اسم  القيد رقم  المسجلة بموجب  للسياحة والحجوزات ذ.م.م 

الشركة من:
شركة فوري للسياحة والحجوزات ذ.م.م

FAWRI RESERVATIONS & TOURISM CO. W.L.L
الى: شركة فوري للتأشيرات ذ.م.م
FAWRI VISA CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة وديمه 
لحلول االعمال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 122271 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2 من:
وديمه لحلول االعمال ذ.م.م

WADIMA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L
الى: وديمه للسفر والسياحة ذ.م.م

WADIMA TRAVEL AND TOURISM 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 الجاذبية للعقارات

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة   الجاذبية للعقارات  المسجلة بموجب القيد رقم   37009  طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم 3
من: الجاذبية للعقارات

GRAVITY REAL ESTSTE
الى: الجاذبية الدارة الممتلكات

GRAVITY PROPERTY MANAGEMENT 
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 إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حمود يوسف ناجي مقبل) باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة منصور العودي للتجارة ذ.م.م)، والمسجلة بموجب القيد رقم  82102 - 
1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 ) CR2022- 89740( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مواهب يوسف يعقوب الشوملي

االسم التجاري الحالي: تايم الين سولوشن لتخليص المعامالت وخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد : تايم الين للسفر والتخليص

قيد رقم : 145443-3

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 
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11 األربعاء 6 يوليو 2022 - 7 ذو الحجة 1443 - العدد 5013 Vacancies Available
AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

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

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

CITYNEON MIDDLE EAST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17590191  or  seema.sajeev@cityneongroup.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

MANGUARD SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

MANGUARD SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Green Himalaya Market  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36407755  or  SALMANKA81@HOTMAIL.COM 

MARWA GOLD SMITH  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM 

MARWA GOLD SMITH  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM 

Ismail Majid Asad  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33251733  or  ismaeel10@icloud.com 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

Real Karak  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

33332622  or  ALTHAWAOUDA@YAHOO.COM 

Nature Saloon Co. (Partnership)  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

ALBAHRAIN PEARL STEEL WORKSHOP & POLYMERS (LLC)  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh 

ERA CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

PARVEEN AKHTAR CONSTRUCTION W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32229308  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

FURNITURE UPHOLSTERY AND CURTAIN MAKING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33767655  or  H.JERDABI@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Air towers for aero channels production  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17729717  or  mahmood@air-towers.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

CLASS LINE ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

33339611  or  classline.abayat@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM 

TANGO PHONES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39995669  or  TANGOPHONE8@GMAIL.COM 

Alashkar Trading Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contac

17200038  or  samer.alashkar@eureka.me 

NORTH INTERNATIONAL FOR IMMIGRATION SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17000085  or  BAHRAINMANAGER@HOTMAIL.COM 

TARQET PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33833390  or  RALMARZOUQ@GMAIL.COM 

FLOWRS  COLORS  PAINTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34053736  or  adelhamri63@gmail.com 

DIPZ Auto Accessories  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39686644  or  BHDIPZ@GMAIL.COM 

Eventos event management  
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 
 suitably qualified applicants can contac

17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17322608  or  AMIGOSCONST@OUTLOOK.COM 

MIDO DU RESTAURANT & CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17000290  or  WEDAEI_H_LAW@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  admin@alezzco.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

JABOR HASAN M. ALNOAIMI / GHAZWAT TAH-2437  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36653616  or  GABR200055@GMAIL.COM 

MAGIC NEEDLE TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

38455775  or  helplinebh@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

36945444  or  info@jssbahrain.com 

SARFRAZ BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39857106  or  sarfraz111@hotmail.com 

Bin Saleh Trading  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36210088  or  Hasan_hameed@hotmail.com 

LOYAL CONTRACTORS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

SHAWQI AUTO SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37777728  or  SHAWQI.ALMEER64@HOTMAIL.COM 

MADAYEF AL ZALLAQ GRILLED RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33447709  or  MOHDALTHAWADI911@GMAIL.COM 

MADAYEF AL ZALLAQ GRILLED RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447709  or  MOHDALTHAWADI911@GMAIL.COM 

Karana Angle CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669167  or  KARANAH_CORNER@HOTMAIL.COM 

ARGAN DAY SPA  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

39818998  or  ABDULREDHA.HUSSAIN@GMAIL.COM 

BALA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33802366  or  club88bah@yahoo.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17464159  or  vijaysharma@chemcogulf.com 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17333384  or  ashif@map-rental.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Van Gogh Designs  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33339103  or  info@vangogh-designs.com 

MANGUARD SECURITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17491933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000025  or  OTHMANOOO999@GMAIL.COM 

Aseida Traditional Resturant  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33657649  or  UMYASER94@GMAIL.COM 

GULF MAP TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33409906  or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM 

New Castle Construction  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39808786  or  malnooh1973@gmail.com 

UNIVERSAL NEON CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

13105585  or  VENKATUV1995@GMAIL.COM 

GOLDEN HOUSE BUILDERS FOR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33434026  or  I.SPORT.COVER@GMAIL.COM 

LUCKY 9 CONSRTUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33242404  or  LUCKY9CONT@GMAIL.COM 

ALKARNOS CLEANING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

CLIPPER GENTS SALOON. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

35129494  or  AHMADMALIK250@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
33272232  or  imaad_kk@yahoo.com 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

SANEEL INTERNATIONAL FOR HEAT, AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTENANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33336320  or  IBNISA1973@OUTLOOK.COM 

FOOD INNOVATION CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77660137  or  HR.FOODINNOVATION@FAKHRO.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

TURBOPLUS INTERIOR CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33453738  or  BINRAHIMYOUSUF@GMAIL.COM 

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

EDGE STONE FOR MARBLE & GRANITE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17006170  or  STARPAK.BH@GMAIL.COM 

DANTELLA FOR HER FOR DESIGNING AND TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contac

36030633  or  SAWSANHAMZA@GMAIL.COM 

SAUDI ARABIAN BAYTUR CONSTRUCTION CO. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

34123035 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36675632  or  MONI112233BD@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

ABDULLAH CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33092285  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

JOINT GLOBAL BUSINESS COMPANY W.L.L. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contac
17784374  or  GAFOOR@JBGUSA.COM 

AKMAL CARGO HANDLING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35905665  or  MUHAMMADBILAL343@GMAIL.COM 

AL SAFA PROPERTY MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38184494  or  ALSAFAPROPERTY22@GMAIL.COM 

TABASSUM FAROOQ REAL ESTATE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

AHMED SALEM INTERIOR DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

ZANGUL CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66945035  or  ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

MMTC 333 TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

39693569  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contac

17782000  or  mgmt@merbati.com 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AL ENSEAB BOUTIQUE & TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39577146  or  ALENSIAB@HOTMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contac

17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ROYAL PHOENICIA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39868744  or  HASSANMUSTAFA11@HOTMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Magic Interior W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33366692  or  magic.altaitoon@gmail.com 

DAN CONTARUCTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Future House Men Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33520514  or  MOHAMMED.WESSO@GMAIL.COM 

KNR Scaffolding W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

BL ASSIST W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17206888  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66367791  or  NNABIL_ART@HOTMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ZANGUL CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66945035  or  ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 
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أبين ـ وكاالت

ســـقط عشـــرات القتلـــى والجرحـــى إثـــر 
انفجـــار مرعب وقع، أمـــس الثالثاء، في 
أحـــد متاجـــر بيـــع الســـالح والذخائر في 
لودر مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن ستة أشخاص 
قتلـــوا وجـــرح أكثـــر من 30 آخـــرون في 
حصيلـــة أوليـــة إثـــر انفجار مخـــزن لبيع 
الســـالح فـــي حي ســـكني وســـط مدينة 
لـــودر، عقب انـــدالع حريق فيه. وُســـمع 

دوي االنفجار في أنحاء المدينة.
اإلنقـــاذ  أعمـــال  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
تتواصل، حيث تســـبب االنفجار الضخم 
فـــي أضـــرار كبيـــرة، وانهار أحـــد المباني 

المجاورة.
وأطلق مستشـــفى محنف في لودر نداء 
اســـتغاثة للمواطنيـــن للتبرع بالدم عقب 
وصول الطاقة االســـتيعابية للمستشفى 

للقصوى.
المنـــازل  أيًضـــا ألحـــد  والتقطـــت صـــور 
الذي انهار بشـــكل كامل بسبب االنفجار، 
وتـــرددت معلومات عن ســـقوط ضحايا 
أيًضـــا جراء انهيـــار المنـــزل، ومحاوالت 

النتشال جثث الضحايا.
ولـــم ُتعلـــن حصيلة رســـمية بشـــأن عدد 
الضحايـــا، أو أي معلومـــات عـــن ســـبب 

االنفجار.

اليمن... قتلى ومصابون في انفجار متجر أسلحة

تونس - وكاالت

التونســـي قيـــس ســـعيد  الرئيـــس  رد 
أمـــس الثالثاء على منتقدي مشـــروع 
الدســـتور الجديـــد بحجـــة أنـــه يمهـــد 
لعـــودة االســـتبداد، قائال إنهـــم تعودوا 
علـــى االفتـــراء ولـــم يكلفـــوا أنفســـهم 

النظر في كل بنوده وأحكامه.
ويصـــوت التونســـيون فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليو على الدســـتور 
أحـــد  يمثـــل  اســـتفتاء  فـــي  الجديـــد 
المحاور الرئيســـية إلجراءات الرئيس 
ســـعيد التـــي بدأهـــا قبل حوالي ســـنة  
لتحقيـــق مـــا ســـماه “مســـار تصحيـــح 

الثورة”.
وقــــال ســعــيــد فـــي رســـالـــة إلــى 

التونسيين نشرتها الرئاسة 
وفيسبوك  تويتر  على 
عــلــى  خـــــــوف  “ال  إن 
ــات والــحــقــوق  ــريـ ــحـ الـ

الــنــصــوص  كـــانـــت  إذا 

ــبــيــة تحت  ــقــانــونــيــة تــضــعــهــا األغــل ال
الرقابة  جانب  إلى  الشعبية”،  الرقابة 

التي تفرضها المحكمة الدستورية.
وأضاف “يّدعي من دأب على االفتراء 
واالدعاء أن مشـــروع الدســـتور يهيئ 
لعودة االســـتبداد، ألنه لم يكلف نفسه 
عناء النظـــر في كل بنـــوده واحكامه. 
بـــل لـــم ينظر ال فـــي تركيبـــة المحكمة 
الدســـتورية وال فـــي إمكانيـــة ســـجب 
فـــي  الجلـــس  حـــق  فـــي  وال  الوكالـــة 
مســـاءلة الحكومـــة، وال فـــي تحديـــد 
حـــق الترشـــح لرئاســـة الدولـــة اال مرة 

واحدة”.
فـــي  التونســـي  الرئيـــس  وقـــال 
رســـالته أمـــس إن “التاريـــخ لن 
يعـــود ابـــدا إلـــى الـــوراء، فال 
خير فـــي التاريـــخ أن كان 
سيعيد نفســـه ولن يعيد 

نفسه بكل تأكيد”.

الرئيس التونسي يرد على منتقدي الدستور الجديد
فاينانشال تايمز

كتبـــت صحيفة “فاينانشـــال تايمز”، 
أمس )الثالثاء(، أن الدول اآلسيوية 
مصداقيـــة  فـــي  تشـــكك  بـــدأت 
الشـــركاء الغربيين فـــي ضوء زيادة 

األخطار السياسية للتعاون معهم.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن بـــن بالنـــد، 
مديـــر برنامج دراســـة منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ للمعهـــد الملكـــي 
الدوليـــة  للعالقـــات  البريطانـــي 
البلـــدان  العديـــد مـــن  “تبـــدأ  قولـــه: 
اآلســـيوية التي كانـــت تعتبر الغرب 
شـــريكًا، بالتشـــكيك في مصداقيته 
المـــوارد  لتخصيـــص  واســـتعداده 

ووجـــود نفوذهـــم السياســـي 
الثابت في العالم...”.

الــعــديــد  أن  ويــعــتــقــد 
مــــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن 
الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــي 

الـــــــــشـــــــــرق لــــيــــســــوا 

مــتــأكــديــن مــن إمــكــانــيــة “االعــتــمــاد 
األوروبــي  واالتــحــاد  بريطانيا  على 
ــات الــمــتــحــدة فــي ظــروف  ــواليـ والـ
ــات  األزمــ مــن  لسلسلة  مــواجــهــتــهــا 

الداخلية الجدية”.
إلـــى أن قلـــق  وأشـــارت الصحيفـــة 
الـــدول اآلســـيوية تثيرهـــا خاصـــة 
التـــي  الفوضويـــة”  “السياســـية 
يمارســـها رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريـــس جونســـون، وكذلـــك آفـــاق 
إلـــى ســـدة  عـــودة دونالـــد ترامـــب 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الحكـــم 
وتعزيز الحركات اليمينية المتطرفة 
فـــي فرنســـا والخالفـــات داخل 
االتحـــاد األوروبـــي. وأكـــدت 
فـــي  الحالـــي  الوضـــع  أن 
“يبـــدو  الغربيـــة  الـــدول 
غير مســـتقر وال يمكن 

التنبؤ به”.

الدول اآلسيوية بدأت تشكك في مصداقية الشركاء الغربيين
بروكسل - أسوشيتد برس

وقعـــت الـــدول األعضـــاء فـــي حلـــف 
أمـــس  “الناتـــو”  األطلســـي  شـــمال 
الثالثـــاء، علـــى بروتوكـــوالت انضمام 
طلـــب  وأرســـلت  وفنلنـــدا،  الســـويد 
عضويـــة الدولتين إلـــى عواصم دول 
الموافقـــات  علـــى  للحصـــول  الحلـــف 

التشريعية.
ينـــس  للحلـــف  العـــام  األميـــن  وقـــال 
ســـتولتنبرغ: إنها حًقا لحظة تاريخية 
شـــمال  وحلـــف  والســـويد  لفنلنـــدا 

األطلسي.
وستزيد هذه الخطوة من عزلة روسيا 
اســـتراتيجًيا بعـــد عمليتها العســـكرية 

فـــي أوكرانيـــا التـــي أطلقتهـــا في 
فبرايـــر الماضـــي، والصـــراع 

العسكري الدائر هناك منذ 
ذلك الحين.

ــراء  ــ ــ ــف ــ ــســ ــ ــ ووافــــــــــــــــق ال
والــمــمــثــلــون الــدائــمــون الـــ 

اتخذته  الــذي  القرار  على  رسمًيا   30
بدعوة  الماضي  األسبوع  الناتو  قمة 
فنلندا والسويد لالنضمام إلى الحلف 

العسكري.
فـــي  البرلمانيـــة  الموافقـــة  ومازالـــت 
تركيا، الدولـــة العضو في الناتو، تمّثل 
مشـــكلة أمـــام إدراج الســـويد وفنلندا 

النهائي كعضوتين في الحلف.
الزعيـــم  حـــذر  الماضـــي،  واألســـبوع 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
علـــى  قـــادرة  مازالـــت  أنقـــرة  أن  مـــن 
عرقلـــة العمليـــة إذا فشـــلت الدولتـــان 
فـــي تلبيـــة مطلـــب تركيـــا بالكامـــل 
المشـــتبه  اإلرهابييـــن  بتســـليم 
بجماعـــات  المرتبطيـــن  بهـــم 
كردية محظورة أو شـــبكة 
فتـــح هللا غولـــن المتهم 
بمحاولة االنقالب في 

.2016

دول “الناتو” توقع بروتوكوالت ضم السويد وفنلندا

أميركا: مكافآت مقابل معلومات 
عن أنشطة غير مشروعة

البحرية  لــلــقــوات  الــمــركــزيــة  ــقــيــادة  ال أعــلــنــت 
مكافآت  تقديم  )الــثــاثــاء(،  أمــس  األميركية، 
إلى  تــقــود  يــقــدمــون معلومات  الــذيــن  لــأفــراد 
أو  األسلحة  من  مشروعة  غير  شحنات  ضبط 

المخدرات في مياه منطقة الشرق األوسط.
وقالت القيادة المركزية عبر موقعها اإللكتروني 
الرسمي إن “القيادة المركزية للقوات البحرية 
لمكافأة  برنامجًا  األميركية ستطلق ألول مرة 
األفراد الذين يدلون طوعًا بمعلومات بموجب 
ــوزارة  ل تابع  مكافآت  برنامج  حــددهــا  معايير 

الدفاع”، وفق ما نقلت “رويترز”.

إيران ال تريد إحياء االتفاق النووي وتتمسك بمطالب ال تتعلق بالمناقشات

واشنطن: طهران باتت قريبة للغاية من صنع قنبلة نووية
قـــال المبعـــوث األميركـــي لمحادثات إحيـــاء االتفاق 
النـــووي مـــع إيران، روبـــرت مالي، أمـــس الثالثاء، أن 
طهـــران أصبحـــت بالفعـــل قريبـــة مـــن امتـــالك قنبلة 
نوويـــة مع تســـريع عمليـــة تخصيـــب اليورانيوم في 
الفتـــرة األخيـــرة، وأكـــد فـــي تصريحـــات إذاعيـــة إنه 
توصـــل الســـتنتاج بأن إيـــران ال تريد إحيـــاء االتفاق 

النووي وتتمسك بمطالب خارج االتفاق النووي.
وقال المبعـــوث األميركي إن طهران أضافت مطالب 

ال تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي.
وتابـــع أن إيـــران أضافت مطالـــب جديدة، مـــن بينها 
مطالب في أحدث مفاوضات جرت األسبوع الماضي 

في الدوحة.
وأوضـــح مالـــي أنـــه كان هنـــاك اقتراح مطـــروح على 
الطاولة بشـــأن جدول زمني تعود على أساسه إيران 
إلـــى االمتثال الكامل لالتفـــاق النووي وترفع بموجبه 

واشنطن العقوبات عن طهران.
وأضـــاف فـــي مقابلة مـــع اإلذاعـــة الوطنيـــة “أضافوا 
مطالـــب أعتقـــد أن أي شـــخص ينظر إليها ســـيرى أن 
ال عالقـــة لها باالتفاق النووي، أمور كانت تريدها في 

الماضي”.
وتشـــمل هـــذه المطالـــب ما قالـــت الواليـــات المتحدة 
واألوروبيـــون إنها ال يمكن أن تكون ضمن مفاوضات 
إعـــادة تفعيل االتفاق النووي المبـــرم العام 2015 مع 

القوى العالمية.
وقال مالي “النقاش المطلوب حقيقة اآلن ليس بيننا 
وبيـــن إيران، وإن كنا مســـتعدين لذلك، بل بين إيران 
ونفســـها، فهي تحتاج للتوصل إلى قرار بشـــأن ما إذا 

كانت مستعدة اآلن للعودة إلى االمتثال لالتفاق”.
األســـبوع  لرويتـــرز  كبيـــر  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
الماضـــي: إن فرص إحيـــاء االتفاق النـــووي اإليراني 
المبـــرم العام 2015 باتت أســـوأ بعـــد المفاوضات غير 
المباشـــرة التي جرت بين الواليـــات المتحدة وإيران 

في الدوحة وانتهت دون إحراز تقدم.
وأضـــاف “يمكنـــك أن تصـــف مفاوضـــات الدوحة في 
أحســـن األحـــوال بأنهـــا متعثـــرة وفي أســـوأ األحوال 
بأنهـــا رجوع إلى الخلف، ولكن في هذه المرحلة، فإن 

التعثر يعني عمليا الرجوع للخلف”.
ولم يخض المسؤول في تفاصيل محادثات الدوحة، 
التـــي قـــام فيهـــا مســـؤولو االتحـــاد األوروبـــي بـــدور 
الوســـيط بيـــن الجانبين في محاولـــة إلحياء االتفاق 

النـــووي المبـــرم العـــام 2015، والذي حد مـــن برنامج 
إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات االقتصادية.

ومنذ انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي 
فـــي 2018، بدأت إيـــران في انتهاك بنـــوده تدريجًيا، 
عبـــر أمـــور منها زيادة مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم 

عما يسمح به االتفاق.
وبدأت في 2021 مفاوضات في فيينا إلحياء االتفاق 
النووي اإليراني لعام 2015،. لكن المفاوضات توقفت 
منذ أشـــهر بســـبب طلب إيـــران رفع الحـــرس الثوري 
اإليرانـــي من قائمة اإلرهاب األميركية. ومؤخًرا اتهم 
تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران باالقتراب 
مـــن كمية اليورانيـــوم المخصب الالزمـــة لصنع قنبلة 

ذرية.

دبي ـ وكاالت

إحدى المنشآت النووية اإليرانية

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن رئيـــس الوزراء اإلثيوبـــي، آبي أحمد، أمـــس )الثالثاء(، أنه 
التقـــى قائد الجيش الســـوداني، الفريق عبدالفتـــاح البرهان، في 
نيروبـــي، علـــى هامش قمة منظمة “إيغاد” )مجموعة دول شـــرق 
إفريقيا ووسطها للتنمية(، وذلك بعد أيام قليلة من وقوع حادث 
حـــدودي جديـــد. وكتـــب آبـــي أحمـــد في حســـابه الرســـمي على 
تويتر: “أقّرينا كالنا بأن بلدينا لديهما العديد من عناصر التعاون 
للعمل عليها بسالم”. وتابع: “عالقاتنا المشتركة تتجاوز أي نزاع. 

كالنا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة”.
وتأتـــي هـــذه المحادثات بعد مواجهة عند الحـــدود بين البلدين، 
حيـــث قالـــت الخرطوم إن “قـــوات إثيوبية ألقـــت القبض خاللها 

على جنود سودانيين وقتلتهم”، وهو أمر نفته أديس أبابا.
مـــن جانـــب آخـــر، رفضت قـــوى الحريـــة والتغيير، وهـــو ائتالف 
الجيـــش  قائـــد  قـــرارات  الســـودان،  فـــي  الرئيســـي  المعارضـــة 
عبدالفتـــاح البرهـــان التي أعلنها االثنيـــن ووصفتها بأنها “مناورة 
مكشـــوفة وتراجع تكتيكي”، ودعت الشـــعب السوداني لمواصلة 
التظاهـــر. وأفـــاد االئتـــالف فـــي بيان أمـــس الثالثـــاء أن قرارات 
البرهان “هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي... واجبنا جميعًا 
اآلن هـــو مواصلـــة التصعيد الجماهيري بكل طرقه الســـلمية من 

اعتصامـــات ومواكـــب واإلضـــراب السياســـي وصـــوالً للعصيـــان 
المدنـــي الـــذي يجبر الســـلطة االنقالبيـــة على التنحي”، بحســـب 
تعبيرهـــا. وصدر بيان قوى الحريـــة والتغيير بالتزامن مع مؤتمر 
صحافـــي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة الســـودانية 

للرد على إعالن البرهان.
أمـــس  مدنـــي  لحكـــم  المؤيـــدون  الســـودانيون  ويواصـــل  هـــذا 
اعتصاماتهـــم فـــي الخرطـــوم وضواحيهـــا لليـــوم الســـادس على 

التوالي.

“الحرية والتغيير” ترفض إعالن قائد الجيش وتدعو لمواصلة التظاهر

آبي أحمد ملتقًيا البرهان: عالقة البلدين تتجاوز أي نزاع

اجتماع البرهان بآبي أحمد في نيروبي

عواصم ـ وكاالت

واصـــل الجيش الروســـي، أمس الثالثاء، 
ضـــرب مواقـــع القـــوات والبنيـــة التحتية 
العســـكرية األوكرانيـــة وتحريـــر أراضـــي 
دونبـــاس ضمـــن عمليته العســـكرية التي 
انطلقـــت فـــي 24 فبرايـــر الماضـــي، فيما 
تســـتمر كييـــف في تلقـــي الدعـــم المادي 

والعتاد العسكري.
وفـــي آخـــر التطـــورات الميدانيـــة، أفـــاد 
عمـــدة سلوفيانســـك األوكرانيـــة بتعرض 
المدينـــة لقصـــف روســـي هائـــل. وحثـــت 
الســـلطات األوكرانيـــة مرات عدة ســـكان 
مـــع  المنطقـــة  تـــرك  علـــى  سلوفيانســـك 
اقتراب خط الجبهة من هذه المدينة اثر 
ســـيطرة روســـيا على سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانســـك فـــي منطقـــة لوغانســـك 

المجاورة.
دونيتســـك  جمهوريـــة  رئيـــس  وصـــرح 
الشعبية، دينيس بوشـــيلين بأن وحدات 

جمهوريته التي كانت تساعد في تحرير 
أراضـــي جمهوريـــة لوغانســـك الشـــعبية، 

يتم نقلها اآلن إلى اتجاه دونيتسك.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع 
الروســـية تدمير معسكر لمقاتلين أجانب 
 S-300 ومحطة رادار لمنظومة صواريخ
تابعة للجيش األوكراني في ميكواليف.

اليومـــي،  بيانهـــا  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 

إن القـــوات الجويـــة الروســـية دمـــرت 4 
مســـتودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ 
ومواقـــع قيادة تابعـــة للجيش األوكراني 
في 18 منطقة، وذلك بضربات صاروخية 
عاليـــة الدقة. وأضـــاف البيـــان أن أنظمة 
الدفـــاع الجوي أســـقطت 3 طائرات دون 
طيـــار، واعترضت 3 صواريخ باليســـتية 

في خيرسون وخاركيف.

 ”S-300“ تدمير معسكر لمقاتلين أجانب ومحطة رادار لمنظومة صواريخ

روسيا تواصل تقدمها شرًقا من بوابة سلوفيانسك

آثار دمار خلَّفه قصف روسي على بلدة في منطقة دونيتسك

أثينا - رويترز

كشـــف وزيـــر الدفاع اإلســـرائيلي، أمـــس الثالثاء، أن 
الســـفن الحربية اإليرانية قامـــت بدوريات في البحر 
األحمـــر فـــي األشـــهر األخيـــرة، ووصفها بأنهـــا تهديد 
لالستقرار اإلقليمي. وقال وزير الدفاع بيني غانتس 
في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة اليونانية أثينا 
“اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفســـها بشكل 
منهجـــي فـــي البحر األحمـــر مع قيام الســـفن الحربية 

بدوريـــات فـــي المنطقـــة الجنوبيـــة”. وأضـــاف “فـــي 
األشـــهر الماضية، حددنا أهم وجود عســـكري إيراني 

في المنطقة، في العقد الماضي”.
وقال مكتب غانتس، إنه قدم صور األقمار الصناعية 
لــــ 4 ســـفن حربية إيرانيـــة تقوم بدوريـــات في البحر 
األحمـــر. وذكـــر مســـؤول، أمـــس الثالثـــاء، إن رئيـــس 
علـــى  ســـيضغط  البيـــد  يائيـــر  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون التخاذ موقف 

أكثر صرامة ومحدد زمنيا بشأن المفاوضات النووية 
اإليرانية، وحذر من أن ميليشـــيا حـــزب هللا اللبنانية 

المدعومة من طهران “تلعب بالنار”.
وزيارة البيد إلى فرنســـا هي أولى رحالته الخارجية 
منـــذ توليه منصـــب رئيس الوزراء المؤقت األســـبوع 
الماضـــي، وهـــي أيضـــا فرصـــة الســـتعراض المهارات 
الدبلوماســـية بينمـــا يســـتعد اإلســـرائيليون إلجـــراء 

انتخابات مبكرة في نوفمبر.

إسرائيل: سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر األحمر

واشنطن ـ رويترز
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وقـــف مشـــدودا ُيكافـــح لتصـــل يُده إلـــى قواطع “األســـتنلس” بعربـــة المترو 
لتحميه من الوقوع، وألنه قصيُر القامة أخذ يُمط جسمه ويقف على أطراف 
أصابعه وهيهات هيهات أن يصل، رضي باألمر الواقع واستقر مكانه يتموج 
في القطار، ويعتمُد على من بجواره كلما هّم بالســـقوط. وقف بجانبه رجٌل 
يتباهـــى بعضالتـــه المفتولة وبنيته الضخمة.. كانت يُد المفتول كلما أســـرع 
القطار تلتطم بوجه الشـــاب القصير، الذي ضاق ذرعا فاضطر إلى لومه فرد 
عليه ساخرا: وماذا أفعل لقصرك؟ نزلْت هذه الكلمُة على آذاننا نزول الرعد، 
متســـائلين: أ لكونه قصيرا تُدوســـه األقدام، وال يرقب فيه القوي ذمة؟ هل 
وصـــل الجـــوُر والظلـــم بيننا إلى هذا الحد؟ وهل هذه هي ســـماحُة اإلســـالم 

التي عانى النبُي لترسيخها، ودخل الناُس بسببها دين هللا أفواجا؟
كان النـــاُس قديما فـــي رباط ومودة.. الجاُر يصون بيـــت جاره، يحفظ أهله 
ومالـــه وعرضـــه، القوى يحنو علـــى الضعيف، يرعى شـــؤونه وُيلبي مطالبه، 
المجتمـــع كلـــه يكفـــل الفقيـــر ويُســـد حاجتـــه، كان النـــاس كالجســـد الواحد، 
فأنـــزل هللا عليهم بركة في الرزق، الـــذي كان رغم قلته يكفي ويزيد، وبركة 
فـــي األهـــل والولـــد. أما فـــى زماننا هذا فســـقطت قيٌم كثيـــرة وحلت محلها 

ســـلوكيات شـــاذة غريبة عن مجتمعنا، فشاع الظلُم والجور والطغيان، حلت 
القســـوُة محـــل العطف، الشـــدُة محـــل الّليـــن، الغضُب محـــل الحلـــم، الكذُب 
محل الصدق، انتشـــر ترويُع اآلمنين، فشـــت روُح “االستســـهال واالســـتهبال 
والفهلوة” والشـــطارة التي صار معناها أن تضحك على أخيك وتسلبه حقه، 
فمـــاذا ننتظـــر مـــن ربنا الموصـــوف بالعدل؟ هـــل ننتظر ســـعادة ورخاء؟ كال 
وهللا، فقـــد جاء الجزاُء من جنس العمل، فألفينا هذا ُيعاني شـــظف العيش، 
وذاك يشـــكو نشـــوز زوجته وثالث يبكـــي عقوق أوالده، كل هذا بما كســـبت 

أيدينا ويعفو هللا عن كثير.
أريـــد أن أقول إن صالح المجتمع ورغد العيش ُمحاٌل أن يتحقق إال بصالح 
أنفســـنا وتمســـكنا بروح اإلســـالم الســـمحة التي فتحت البـــالد، وأذعنت لها 
قلـــوُب العبـــاد، تلك الروح التي بســـيادتها لن تجد علـــى األرض أثرا لظلم أو 
صـــورة لجـــور، لن تجـــد قطعا للطرق وســـرقة للبيوت، لن تجـــد اعتداء على 
النســـاء وهتـــكا لألعـــراض، لن تجد كذا وكـــذا من أمراضنـــا العضال، وصدق 
هللا القائل “ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

واألرض ولكن كّذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون”.

صبري الموجي

القصير والعمالق!

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

للتواصل: 17111483

المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي... رؤية ثاقبة وسديدة
إن صدور األمر الملكي الســـامي لســـيدي حضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، بإنشـــاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في 
قـــوة دفـــاع البحرين، أســـس قاعدة متطـــورة ومتنوعـــة للتصنيع 
العسكري والتوسع في منتجاته، خصوصا ونحن نمتلك الخبرات 
توصـــل  التـــي  التكنولوجيـــات  وأفضـــل  المتخصصـــة  والكـــوادر 
إليهـــا العلـــم، وجاء الوقـــت لالعتمـــاد الكامل علـــى النفس ووضع 
استراتيجية متكاملة وبداية الطريق لتحقيق آمالنا طالما نمتلك 

كل اإلمكانيات للتخطيط والتطوير.
إن قـــوة دفـــاع البحرين حلقت منذ زمن طويل في ســـماء التقدم 
والتطـــور، بفضـــل الرعايـــة الســـامية من ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، 
حفظه هللا ورعاه، واليوم تدخل حلبة التصنيع العسكري بكل قوة 
وثبـــات بفضل وجود الخبـــرات والكوادر المتخصصـــة المتقدمة، 
كما أن هذا األمر يعكس الرؤية الثاقبة والسديدة لجاللته حفظه 

هللا ورعاه ومؤازرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعـــاه، والقائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، لالنطالق بخطى واثقة نحو المستقبل 
المشـــرق وكل مـــا يتعلـــق باالســـتراتيجيات األمنيـــة والدفاعيـــة، 
ناهيـــك عـــن أن إنشـــاء المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع 
الحربي ســـيعمل بشـــكل كبير على تحفيز االقتصـــاد، على اعتبار 
أن الصناعـــات العســـكرية تمثل قاطـــرة التقدم لباقـــي الصناعات 
فـــي االقتصـــاد، وفي إطار رؤيـــة البحرين 2030 الشـــاملة، فنحن 
نســـير على درب النجاح لتحقيق حاضر ومســـتقبل أفضل للوطن 

وأبنائه.
إن المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع الحربـــي ســـتكون لها 
مساهمة فاعلة وستعمل كمصدر رئيسي لتسليح صرحنا الشامخ 
قوة دفاع البحرين، وكل هذا يدعو للفخر واالعتزاز وسيمنح هذا 

الوطن الغالي وزنا نوعيا جديدا في ميزان القوى العالمية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ثقافة استخدام الهواتف النقالة
نشـــرت الصحف المحلية خبًرا جديًرا باالهتمام والوقوف عنده، يقول الخبر 
إن مختـــرع أول هاتـــف محمول في العالم األميركـــي مارتن كوبر أعرب عن 
ذهوله من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون حاليًا على هواتفهم! وقد 
طالبهم بعدم اإلفراط في استخدام الهواتف، ناصًحا باالستمتاع واالستفادة 
مـــن أوقاتهم وحياتهم بشـــكل أفضل بحســـب ما نشـــرته صحيفـــة “نيويورك 

بوست”.
نعـــم.. قـــد يقول البعـــض إن العلماء الذين اخترعوا الهواتف هم الســـبب في 
إدماننا اســـتخدامها! وقد ســـمعت تعليقا من أحد األشخاص وهو يلقي اللوم 
عليهـــم! لهـــؤالء أقـــول اتقـــوا هللا، فالخلل فينـــا، وأي جهاز تـــم اختراعه في 
صالـــح البشـــرية، فللعلماء كل الثناء والتقدير ولوالهـــم لما توصل العالم إلى 
هذا التقدم في العلم والمعرفة والطب واالقتصاد واالتصاالت والمواصالت 

وفي جميع المجاالت.
أعتـــرف أننـــي شـــخصًيا أقضي أوقاًتا طويلـــة على الهاتـــف المحمول، لكنني 
أجـــد فـــي الجهـــاز الكثير مـــن الخصائـــص الفنية التي تســـاعدني كثيـــًرا في 
تسيير وقضاء حاجاتي الحياتية اليومية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر 
دفـــع الفواتيـــر “وما أكثرها”، ومعامالت بنكية، واتصـــاالت، ومتابعة الصحف 
والتقاريـــر، والبحـــث عن الكثير مـــن المعلومات من خـــالل اإلنترنت، وتبادل 
الرســـائل والتهانـــي والتعـــازي، وحتى كتابـــة مقاالتي، وإثـــراء عقولنا بما هو 
مفيـــد مـــن معلومات ومعرفـــة وغيرها، لكنني في نفس الوقت أغني نفســـي 
عـــن متابعة الناس وتصويـــر ما هو غير مفيد من خالل التطبيقات المختلفة 
المتوفـــرة فـــي هواتفنـــا! أنـــا مقتنع تماًمـــا أنه ال ضيـــر من اســـتخدام الهاتف 
النقـــال ولـــو لفترة قد تكون طويلـــة، لكن كما يقولون عن طريـــق زرع ثقافة 

االستخدام األمثل.
ويبقـــى أن لـــكل شـــيء في حياتنا إيجابيات وســـلبيات، وبيدنـــا أن نرفع من 
سقف اإليجابيات والسلبيات، فكما ذكرت، نستطيع أن نحول الهاتف النقال 
إلـــى كابوس أو إلى وســـيلة اتصـــال ومعرفة بفوائـــد جمة لحياتنـــا اليومية، 
والشـــك أن هنـــاك “قواعـــد وإتيكيـــت” الســـتخدام الهواتـــف المحمولـــة فـــي 
المطاعم والمناســـبات االجتماعية والعمل وغيرها من األماكن التي أعتبرها 
جزءا مهما في الذوق العام، فنجد مع األسف الشديد الكثير منا ال يحسنون 
اســـتخدامه في المواقع التي ذكرتها. شـــخصًيا أعتبر ذلك نابعا من “الثقافة 

المفقودة” في مجتمعاتنا! ولكم الحكم في ذلك. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

األغبياء أكثر ضرًرا من األعداء!
كتـــب خورشـــوف - الرجـــل الثاني في االتحاد الســـوفييتي - فـــي مذكراته أن 
الرئيس ســـتالين رئيـــس االتحاد الســـوفييتي حتى 1952 أخبـــره عن مؤامرة 
كبيـــرة تعـــرض لهـــا مصنـــع ضخم لتصنيـــع اإلطـــارات هديـــة من شـــركة فورد 
األميركية، وأن المعمل ينتج بشكل جيد منذ سنوات، إال أنه في الشهور الستة 
األخيـــرة أصبحت إطاراته تنفجر بعد بضعة كيلومترات دون معرفة الســـبب، 
لذلك قال ستالين لخورشوف أريدك أن تذهب وتحقق بنفسك في الموضوع. 
بـــدأ خروشـــوف التحقيق وكان أول مـــا لفت نظره حائط األبطـــال في مدخل 
المصنـــع ويتضمـــن صـــور أفضل العاملين خـــالل شـــهر، إال أن التحقيقات التي 

شملت جميع العاملين لم تنجح في التوصل إلى أية نتيجة.
يضيـــف خروشـــوف: عدت وتأملت ســـير العمل مـــن نقطة الصفر إلـــى النهاية 
ولـــم أجـــد مـــا يشـــير إلـــى أي خطأ، فـــكل شـــيء طبيعي ومتقـــن، لكـــن اإلطار 
انفجـــر بعد تجربة بضعة كيلومترات، جمعت المهندســـين والعمال واإلداريين 
واتصلت بالمهندســـين األميركيين دون الوصول إلى حل. حللت المواد الخام 
المســـتخدمة في صناعة اإلطار، وجاءت كل النتائـــج ممتازة جدا، لكن انفجر 
اإلطـــار. أحسســـت بالعجز وبينما أنا أســـير محبطا لفت نظـــري حائط األبطال 
الـــذي ترأســـه مهنـــدس منذ ســـتة شـــهور، أي منذ بـــدأت اإلطـــارات تنفجر. لم 
أســـتطع النوم وفي اليوم التالي اســـتدعيته وطلبت منه أن يشـــرح لي السبب 
الـــذي جعلـــه يصبـــح بطل اإلنتاج لســـتة أشـــهر متتالية. أجاب بـــأن ذلك يرجع 
إلـــى نجاحه فـــي توفير ماليين الروبـــالت للمعمل والدولة، وبســـؤاله عن ذلك 
قال بفخر: قمت بتخفيف عدد األســـالك المعدنية في اإلطار، وبذلك استطعنا 

توفير مئات األطنان من المعادن يوميا.
هنا أصابتني السعادة الكبيرة ألنني عرفت حل اللغز أخيرا، واتصلت بستالين 
أشـــرح لـــه ما حـــدث، وبعد دقيقة صمت قال لي ســـتالين بالحـــرف: واآلن أين 
دفنـــت جثـــة هذا الغبي؟ قلت لـــه: في الواقع لم أعدمه يا رفيق، سأرســـله إلى 
ســـيبيريا ألن الناس لن تفهم لماذا نعدم بطال لإلنتاج! األغبياء أكثر ضررا من 

األعداء!.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أظهرت زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة البحرين الشقيقة، حقيقة مؤكدة 
منـــذ وقـــت بعيد، وهـــي أن العالقـــة بيـــن البلدين الشـــقيقين تتجـــاوز فكرة 
التعاون المشـــترك، كما الحال بين ســـائر دول العالم، إلى حدود فكرة القلب 
الواحد والروح الواحدة، األمر الذي أظهرته األحداث الجسام عبر نحو مئة 

عام خلت، وما يمتد في بطن التاريخ مستقبال بإذن هللا.
بدايـــة يمكـــن النظـــر عبـــر لغة الجســـد، إلـــى اللقـــاءات التي جمعـــت الرئيس 
المصـــري مـــع شـــقيقه ملك البحريـــن، ثم مع ولـــي العهد، فقد كانـــت الصورة 
أبلـــغ مـــن عشـــرات الكتب، ومئـــات المقـــاالت، إذ نضحت بالمـــودة الحقيقية 
النابعـــة من القلب. والشـــاهد أن الذين لهم دالة على قـــراءة مثل هذه اللغة، 
يستطيعون فك شفرات صور جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
هللا، حين يشارك في المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تستضيفها الكنانة، 
ســـواء في القاهرة أو شرم الشيخ، حيث يبدو جاللته مثل صاحب العرس، 
وليـــس كالضيـــف، وهـــذه حقيقة مؤكـــدة بالفعل تبيـــن قدر المـــودات القائم 

والقادم بين مصر والبحرين.
منذ زيارة الرئيس السيسي الميمونة للبحرين، ال حديث في القاهرة وبنوع 

خـــاص فـــي األوســـاط النخبويـــة المثقفة، إال عـــن صـــورة البورتريـــه الكبير 
والمبدع للرئيس المصري، المعلق على الجدار، في البهو الذي اســـتقبل فيه 
ولي العهد ســـمو األمير ســـلمان الرئيس السيســـي، وهي بادرة محبة أخوية 
وتقدير وجداني، لم تحدث من قبل، تقطع بأن مصر ورئيســـها وشـــعبها، هم 
فـــي القلـــب قوال وفعـــال. منذ نحـــو مئة عـــام، أي منذ العـــام 1919 وخطوط 
المـــودات قائمـــة بين القاهرة والمنامـــة، وأضابير التاريـــخ تحمل لنا مواقف 

تجلت فيها وحدة اإلرادة، السيما في اللحظات المصيرية. 
كانـــت البحريـــن من أوائل الدول التي اعترفت بثـــورة 23 يوليو عام 1952، 
والتي فتحت دربا جديدا لمصر والمصريين في طريق التحرر من االحتالل 

اإلنجليزي، ومن ثم قادت إلى جالء قواته عن مصر. 
والثابت كذلك أنه طوال ثالثة عقود، أي حتى معركة العبور وتحرير سيناء 
فـــي أكتوبـــر من عام 1973، ســـاندت البحريـــن مصر في حروبهـــا، كما كانت 
القاهـــرة مـــن أوائـــل العواصـــم العربيـــة والعالمية التـــي اعترفت باســـتقالل 
البحرين عام 1971، وأرســـلت أول ســـفير لها في المنامة عام النصر نفســـه. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

مصر والبحرين... سردية الروح الواحدة



علي مجيد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

 أشــاد محمد العجمي مستشــار ســمو رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس لجنة المنتخبات باالتحاد البحريني لكرة 
السلة بفوز منتخبنا الوطني لكرة السلة على حساب على حساب نظيره كازاخستان بنتيجة )51/62( في المباراة التي جمعتهما 
مســاء االثنيــن لحســاب المجموعــة الرابعة، في تصفيــات كأس العالم 2023، وبالتالي تأهله للمرحلــة األخيرة من التصفيات مع 

أفضل 12 منتخبًا من القارة.

ورفـــع العجمـــي تبريكاتـــه لمقام حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
وإلـــى مقـــام صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، 
بمناســـبة هـــذا التأهـــل التاريخـــي الهـــام وألول مـــرة فـــي تاريخ 

كـــرة الســـلة البحرينيـــة، مشـــيدًا فـــي الوقـــت نفســـه بالدعم 
الكبيـــر الـــذي تتلقاه الرياضة البحرينية من ســـمو 

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال االنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
والمتابعـــة الحثيثـــة والمســـتمرة للمنتخبات 
ســـمو  مـــن  البحرينيـــة  والرياضـــة  الوطنيـــة 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 

لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 

األولمبية البحرينية. 
ــائــج  ــت ــن ال إن  الـــعـــجـــمـــي  ــال  ــ ــ وقـ

اإليــجــابــيــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
حــقــقــهــا مــنــتــخــبــنــا الـــشـــاب 

ــتـــجـــدد، وذلــــــك عــقــب  ــمـ الـ
ــقــة  ــه عـــلـــى عــمــال ــ ــوزيـ ــ فـ
الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري 

كازاخستان  منتخب  وعلى  العالم،  مستوى  على   84 المصنف 
الذي وصلت  الحقيقي  التطور  تؤكد مدى  عالميا،   68 المصنف 

إليه لعبة كرة السلة البحرينية.
وأوضـــح العجمي أن التجديد الكامل لمنتخبنا الوطني في هذه 
المرحلة والذي يأتي امتدادا للمنتخبات السابقة لعب دورا كبيرا 
في تحقيق هذه النتائج المميزة التي توجت أحمر الســـلة 
بالتأهـــل إلـــى النافـــذة األخيرة مـــن تصفيات كأس 

العالم 
وأضـــاف العجمـــي أنـــه فـــي الوقـــت الذي 
كان يتوقـــع مـــن منتخبنا تحقيـــق نتائج 
مغايرة، إال أن أبطال البحرين استطاعوا 
أن يتفوقوا على أنفسهم وعلى المنتخبات 
العمالقة التـــي تتميز بالقوة البدنية والفنية 
وتمتلـــك التاريخ العريق فـــي اللعبة، وحققوا 
إلـــى  بالتأهـــل  تمامـــا  اامتوقـــع  غيـــر 

التصفيات النهائية.
منتخبنا  أن  الــعــجــمــي  ــر  وذكــ
أصبح اآلن ضمن أفضل 12 
وبــات  آســيــا،  فــي  منتخبا 
واحـــدة  خــطــوة  يفصلنا 
فقط عن مونديال كأس 

العالم.

العجمي: تفصلنا خطوة واحدة عن “المونديال”
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بعــد الفوزيــن الثمينيــن لمنتخبنــا األول لكرة الســلة على ســوريا وكازاخســتان ضمــن المجموعة الرابعــة من التصفيــات المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2023، احتل “األحمر” المركز الثالث المؤهل لخوض المرحلة األخيرة.

المجموعـــة  تصـــدر  كازاخســـتان 
برصيـــد )11 نقطـــة( بــــ 5 انتصارات 
 10( إيـــران  ثـــم  واحـــدة،  وخســـارة 
نقـــاط( بــــ 4 انتصارات وخســـارتين، 
ثـــم منتخبنـــا برصيـــد )8 نقـــاط( من 
فوزيـــن و4 هزائـــم، وأخيًرا ســـوريا 
الـــذي خـــرج مـــن دائـــرة المتأهليـــن 
برصيـــد )7 نقـــاط( بفـــوز وحيـــد و5 
هزائـــم. وعليـــه ســـتكون مجموعـــة 
منتخبنـــا المقبلة بجانب )اســـتراليا، 
الصيـــن، اليابان( باإلضافة لمنتخبّي 
لـــن  ولكنـــه  وايـــران،  كازاخســـتان 

يواجهما.
المرحلـــة  منافســـات  وســـتنطلق 
بشـــهر  التصفيـــات  مـــن  األخيـــرة 
الذهـــاب  بنظـــام  المقبـــل  أغســـطس 
منتخبنـــا  وسيســـتهل  واإليـــاب، 
مشـــواره باســـتضافة أســـتراليا يوم 

25 أغسطس، ثم ســـيغادر لمواجهة 
علـــى  أغســـطس،   29 يـــوم  الصيـــن 
 11 يـــوم  اليابـــان  يستســـضيف  أن 
نوفمبـــر 2022، ويســـتضيف بعدهـــا 
الصيـــن يـــوم 14 نوفمبـــر، ثـــم يغادر 
لمواجهـــة اســـتراليا يـــوم 23 فبراير 
2023، وأخيـــًرا يواجـــه اليابان يوم 
26 فبرايـــر. وســـتخوض الفرق هذه 

المواجهات وهي حاملة رصيدها من 
النقـــاط من المرحلة الســـابقة وهي: 
نقطـــة(، كازاخســـتان   12( أســـتراليا 
 10( وإيـــران  الصيـــن  نقطـــة(،   11(
نقاط( لـــكل منهما، اليابان والبحرين 
منهما، وســـيتأهل  لـــكل  نقـــاط(   8(
أصحاب المراكـــز الثالثة األولى من 

هذه المجموعة لكأس العالم.

ضمن المرحلة األخيرة من تصفيات كأس العالم

منتخبنـا السالوي يستضيـف أستراليا الشهر المقبل

منتخبنا لن 
يواجه إيران 

وكازاخستان 
مجدًدا

أصحاب الثالثة 
األوائل 

يتأهلون 
للمونديال

“بــرونـو”: الــروح العــاليــة أدت إلنجــاز السلــة
أشاد بجهود العجمي وخبرات نجف

أكد قائد منتخبنا الســـابق لكرة الســـلة محمد قربان “برونو” أن 
الروح العالية التي تســـلح بها العبو “األحمر” أدت إلى تحقيق 
اإلنجـــاز التاريخـــي بتأهلـــه للمرحلـــة األخيـــرة مـــن التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2023.
وقـــال “برونـــو” فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد ســـبورت” إن الفوزين 
وبيـــن  أرضهمـــا  فـــي  وكازاخســـتان  ســـوريا  علـــى  الثمينيـــن 
جمهورهمـــا، يؤكد قوة اإلمكانـــات والقدرات الموجود في كرة 
الســـلة البحرينيـــة مهما اختلفت األســـماء والعناصر في قائمة 
المنتخب، وهي قادرة على صنع الفارق وتقديم نفســـها بشكل 

عاٍل رغم صعوبة الظروف.

وبيـــن “برونـــو” أن منتخبنـــا ظهـــر بصـــورة متميزة مـــن ناحية 
فـــي  عليهـــا  االعتمـــاد  تـــم  التـــي  المجموعـــة  فـــي  االنســـجام 
المباراتين المذكورتين، وقد لمسنا جميًعا نتيجة استراتيجية 
اتحاد اللعبة الذي انتهجها بتشكيل منتخب خليط بين عنصر 
الشـــباب والخبرة؛ األمر الذي جعـــل “األحمر” أكثر عطاًء وقوة 
وســـرعة فـــي األداء يؤهلـــه لمجـــاراة خصومـــه حتـــى الرمـــق 

األخير.
وأشـــار “برونو” إلـــى أن االنتصاريـــن والتأهل، ســـيلقي بظالله 
إيجاًبا على منتخبنا في بطولة آسيا المقبلة، من حيث الدخول 
فـــي غمـــار المنافســـات الرســـمية بمعنويـــات عاليـــة، تدفعهـــم 

نحـــو تقديـــم المســـتويات التـــي تليق بهم وبســـمعة 
ومكانة لعبة كرة الســـلة البحرينية، وتعريف الكرة 
اآلسيوية بوجود وتطور وتقدم اللعبة البحرينية.

وفي ختـــام تصريحه، أكـــد قائد منتخبنا الســـابق 
أن هـــذا األمر لم ليكن يتحقـــق لوال الجهود الكبيرة 
واالهتمـــام والدعـــم التـــي يقدمهـــا رئيـــس لجنـــة 
المنتخبـــات محمـــد العجمـــي، كمـــا أن لخبرة نوح 

نجـــف مديـــر المنتخـــب دوًرا بـــارًزا 
الالعبيـــن  وإرشـــاد  توجيـــه  فـــي 

ومؤازرتهم داخل الملعب.

محمد العجمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

هنأ القبطان وليـــد العلوي رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة الســـلة حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناســـبة تأهل المنتخب 
الوطني لكرة السلة الى المرحلة األخيرة من التصفيات 
المؤهلـــة الـــى نهائيـــات كأس العالم لكرة الســـلة 2023، 
في إنجاز نوعي جديد ألول مرة في تاريخ كرة السلة 

البحرينية.  
وقال  العلوي “لقد جاء اإلنجاز التاريخي 

تأكيدًا واضحًا على نجاح استراتيجية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال االنســـانية وشـــؤون 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 

والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
فـــي  المتميـــزة  وسياســـته 
الرياضيـــة  بالحركـــة  االرتقـــاء 
فـــي المملكـــة باإلضافـــة إلـــى 
وقوف ســـموه إلى جانب كل 

المنتخبات البحرينية، في 
المســـتمرة  المتابعة  ظل 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 

خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية للمنتخب الوطني لكرة الســـلة في 
مشـــواره فـــي التصفيات االســـيوية األمر الذي ســـاهم 
في رفع معنويـــات الالعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل 
المســـتويات التـــي ضمنت لهـــم التأهل إلـــى التصفيات 

النهائية لكأس العالم”. 
وأشاد العلوي بالمستويات الكبيرة التي قدمها الالعبون 
لقـــاء  أثنـــاء  وتحديـــدا  المباريـــات  خـــالل 
منتخبي سوريا وكازاخستان وقهرهم 
للمســـتحيل، مضيفا :”أننـــا في الوقت 
المنتخـــب  بتأهـــل  الـــذي نشـــيد فيـــه 
الوطنـــي إلـــى المرحلـــة النهائيـــة مـــن 
التصفيات المؤهلة إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم فإننا ندرك تمامـــا أهمية المرحلة 
المقبلـــة وســـيعمل االتحـــاد علـــى توفير 
كافة أشـــكال الدعم والمساندة للمنتخب 
الوطنـــي وتهيئـــة األجـــواء المثاليـــة أمام 
الجهازين الفنـــي واإلداري والالعبين 
فـــي ســـبيل المنافســـة الحقيقية 
علـــى بطاقـــات التأهـــل وثقتنـــا 
كبيـــرة فـــي العبـــي المنتخـــب 
في تحقيق نتائـــج إيجابية 

في التصفيات”.

العلوي: سنعمل على تهيئة الظروف المثالية

وليد العلوي

أبرمـــت إدارة نـــادي ســـترة عقـــًدا مـــع الالعـــب إيمانويـــل؛ 
لتمثيل صفوف الفريق األول لكرة القدم خالل منافســـات 
الموســـم الرياضي الجديـــد 2023-2022. وجرت مراســـم 
توقيـــع العقد في مقـــر النادي بحضور نائـــب الرئيس علي 

أحمد حبيب.
وجـــاء التعاقـــد مـــع إيمانويـــل الذي ســـبق له تمثيـــل نادي 
النجمـــة في المواســـم الماضيـــة، ضمن إطـــار دعم قدرات 
وإمكانـــات “البحـــارة” الباحثين عن تعزيـــز حظوظ الفريق 

فـــي دوري ناصر بن حمد الممتـــاز، خصوًصا بعد الصعود 
إلـــى األضـــواء عبـــر الملحـــق بعـــد ســـنوات طويلـــة من 

الغياب.
وأشـــار إيمانويـــل إلى ســـعيه للظهور بمســـتوى ملفت 
وبارز مع الفريق الستراوي. إلى ذلك، تعاقدت اإلدارة 
الســـتراوية مـــع الحـــارس الســـابق عبـــدهللا مشـــيمع؛ 

ليكـــون مدرًبا لحـــراس الفريـــق الكـــروي األول. ويعتبر 
عبدهللا مشـــيمع من الحراس الذين لعبوا سنوات طويلة 

في مالعبنا، قبل انتقاله حديًثا لمجال التدريب.

كرة سترة تضم إيمانويل ومدرًبا للحراس
أحمد مهدي

اســـتقر الجهازان الفنـــي واإلداري 
للفريـــق األول لكـــرة القـــدم بنادي 
انطـــالق  موعـــد  علـــى  المحـــرق 
إعداد “الذيب” للموســـم الرياضي 
وســـيبدأ   .2022-2023 الجديـــد 
المحرقاويون إعدادهم بعد إجازة 
العيد، وبالتحديد رابع أيام العيد، 
والذي سيوافق الثالثاء 12 يوليو 
الجاري. وسيقود اإلعداد المدرب 

الوطني عيسى السعدون.

المحرق يبدأ 
إعداده “رابع العيد”

من لقاء منتخبنا وكازاخستان بكرة السلة

علي مجيد

محمد قربان

أحمد مهدي



تواصلــت أمس منافســات النســخة األولــى لبطولة آســيا للمصارعة تحت 15 
و20 والتــي تقــام تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفــة النائب 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
للرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية، والتي ينظمها االتحاد البحريني 
للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني لأللعاب القتالية واالتحاد اآلسيوي 
للمصارعة تحت إشــراف االتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في الفترة 2 - 10 

يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وقـــد شـــهد ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفة نائب رئيـــس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
البحريني لأللعاب القتالية، منافســـات 
اليـــوم الرابـــع والتـــي أقيمـــت خاللهـــا 
نزاالت مســـابقة المصارعـــة الرومانية 

لفئة تحت 20 عامًا.
وقد أشاد ســـموه بالمستويات القوية 
التـــي ظهر بهـــا الالعبون نـــزاالت هذه 
بصـــورة  عكســـت  والتـــي  المســـابقة، 
إعـــداد  لمرحلـــة  خوضهـــم  واضحـــة 
قويـــة للمشـــاركة فـــي هـــذه النســـخة 
مـــن البطولـــة، مؤكـــدًا ســـموه أن قوة 
المنافســـة في مســـابقات هذا الحدث، 
تنعكس بصـــورة واضحـــة على نجاح 
هـــذه النســـخة، متطلعًا ســـموه إلى أن 
يواصـــل العبـــو والعبـــات المنتخبـــات 
المشـــاركة تقديم األفضـــل فيما تبقى 

من منافسات البطولة.

دعم القيادة للرياضة

مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن 
عســـكر أن رعايـــة ودعـــم ملـــك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
للقطاعيـــن  خليفـــة   آل  عيســـى  بـــن 

الشـــبابي والرياضي، يشـــكالن الدافع 
وأكبـــر  ألهـــم  المملكـــة  الحتضـــان 
البطوالت الرياضية، إلى جانب الدعم 
الموقـــرة  الحكومـــة  مـــن  والمســـاندة 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
اســـتضافة  ان  إلـــى  عســـكر  وأشـــار 
المملكة لمنافسات النسخة األولى من 
بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و 20 
عامًا، يأتي تحقيقًا لرؤية سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
اإلنســـانية وشـــؤون  لألعمـــال  الملـــك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 

للشـــباب والرياضة، وتوجيهات ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينيـــة، المتمثلة في تعزيز مكانة 
البحريـــن خارطـــة الرياضـــة الدوليـــة، 
وريادتهـــا عبر االســـتضافة التاريخية 

للنسخة األولى من البطولة القارية.
وثمـــن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضـــة بالجهـــود المبذولـــة من قبل 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
برئاســـة سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة، لدعـــم مختلـــف الرياضات 
المجلـــس،  مظلـــة  تحـــت  المنضويـــة 
إلـــى جانـــب إشـــادته بالعمـــل المميـــز 
المقـــدم مـــن قبـــل االتحـــاد البحريني 
عبـــاده  الســـيد  برئاســـة  للمصارعـــة 
عدنـــان المال، مشـــيرًا إلـــى أن التنظيم 
الناجـــح للبطولة يتناســـب مـــع مكانة 

اســـتضافة  فـــي  وتاريخهـــا  البحريـــن 
االحداث الرياضية المهمة، متمنيًا كل 
التوفيق ألبطال المســـتقبل في حصد 
االنجـــازات وتقديـــم المســـتوى الفني 

الذي يليق بالرياضة البحرينية.

حلبات عالمية

أثبتـــت مملكـــة البحريـــن مـــرة أخـــرى 
أنهـــا قـــادرة علـــى احتضـــان مختلـــف 
البطـــوالت الكبـــرى بعـــد أن أخرجـــت 
صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضية بحلة 
مميـــزة عبر تصميم الحلبـــات العالمية 

التي تحتضن النزاالت.
تابـــع  للمصارعـــة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
الخطوات أوالً بأول، وقدم شكره إلى 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
واالتحـــاد البحرينـــي للمصارعة، على 
دورهـــم الكبيـــر فـــي تجهيـــز الحلبات 
بدقـــة عالية وحرفنه، ممـــا يؤكد دائمًا 
احتضـــان  علـــى  قـــادرة  المملكـــة  أن 

مختلف البطوالت.

شاشة عمالقة

حرصـــت اللجنـــة المنظمـــة على وضع 
مدينـــة  صالـــة  فـــي  عمالقـــة  شاشـــة 
خليفـــة الرياضية تنقـــل النزاالت على 
الهواء مباشـــرة، إضافة إلى اســـتعانة 
الحـــكام بعدد من اللقطات التحكيمية 
والذهـــاب  تدخلهـــم  تســـتدعي  التـــي 
إلـــى اللقطات لحســـم بعـــض القرارات 

التحكيمية التي نادرًا ما تحدث.

عنوان االنتصار

بالنديـــة  األمـــس  منافســـات  اتســـمت 
الالعبيـــن  جانـــب  مـــن  والقـــوة 
المشـــاركين، والذي ســـاهم في ظهور 
مســـابقة المصارعـــة الرومانيـــة تحت 
20 عامـــا بصورة مميزة. وما ميز هذه 
النزاالت هي صرخات الفوز ومشـــاعر 
الفرح التي انتابـــت الالعبين الفائزين 

خـــالل هـــذه النـــزاالت، والتـــي كانـــت 
تعبيرا واضحا على االنتصار.

مشاركة عربية

فـــي  العربيـــة  المشـــاركة  ســـجلت 
قبـــل  مـــن  جيـــدًا  حضـــورًا  البطولـــة 
العبـــي المنتخبـــات العربيـــة فـــي ظل 
الفوارق التي سجلتها دول مثل الهند 
واوزباكستان وإيران، واليابان وكوريا 
الجنوبية وقيرغستان وكازاخستان. 

العـــراق  منتخبـــات  ســـجلت  وقـــد 
جيـــدة،  نتائـــج  والســـعودية  واألردن 
حيـــث إن األهـــم في هـــذه المشـــاركة 
تســـجيل الحضـــور واكتســـاب المزيد 
من الخبرات واالحتكاك من أجل رفع 
مســـتوى اللعبة والالعبيـــن، وتهيئتهم 
للمنافســـة  تدفعهـــم  التـــي  بالصـــورة 
وتحقيـــق اإلنجازات في المشـــاركات 

القادمة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

سلمان بن محمد يشهد منافسات اليوم الرابع من بطولة آسيا األولى للمصارعة
تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد وتستمر حتى 10 يوليو الجاري

من المنافسات سمو الشيخ سلمان بن محمد يشهد المنافسات

البطولة اآلسيوية - اللجنة اإلعالمية

اعتمــد االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد رؤســاء اللجــان العاملــة فــي البطولــة 
اآلسيوية السابعة عشر للشباب لكرة اليد، والتي تستضيفها مملكة البحرين 
خالل الفترة من 15 - 24 الشــهر الحالي، والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 

.2023

اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وســـيتولى 
مجـــدي ميـــرزا مهمـــة مديـــر البطولة، 
فيمـــا يترأس لجنة الســـكرتارية خالد 
الناجـــم، وعلـــي الجوكـــم رئيســـًا إلـــى 
لجنة االســـتقبال والمراسم، ويوسف 
العصفور رئيسًا إلى لجنة المواصالت 
لجنـــة  رئاســـة  ويتولـــى  والســـكن، 
المتطوعين رضا حسين، وعبدالواحد 
اإلسكافي لجنة نظام المالعب، رامي 
المرباطي اللجنة الطبية والمنشطات، 
طاهـــرة رضي اللجنة المالية، حســـين 
العصفـــور اللجنـــة اإلعالميـــة ، فيمـــا 
يتولـــى رئاســـة اللجنة األمنيـــة ممثل 

من وزارة الداخلية.
  وباشر رؤساء اللجان المهام الموكلة 
لهم بتشكيل أعضاء اللجان وتقديمها 
إلـــى اللجنـــة العليا المنظمـــة للموافقة 
عليهـــا واعتمادهـــا لالنخـــراط بالعمل، 
كما سيتم حصر االحتياجات الخاصة 
بكل لجنة وتوفير جميع المستلزمات 

قبل انطالق البطولة.

اعتماد رؤساء لجان البطولة اآلسيوية لشباب اليد

مجدي ميرزا

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أشـــاد 
البحرينية فارس الكوهجي بالدور البارز 
لنائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة في النهوض بمختلف األلعاب 
القتالية وتطويرها لتكون واجهة مشرفة 
البطـــوالت  بمختلـــف  البحريـــن  لمملكـــة 

الخارجية.
جاء ذلك لدى لقائه ســـمو الشـــيخ سلمان 
بن محمد آل خليفة بمقر اللجنة األولمبية 

البحرينية بضاحية السيف.
وأعـــرب الكوهجـــي عـــن اعتـــزازه بجهود 
ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
فـــي االرتقـــاء بجميـــع األلعـــاب القتاليـــة 
تنفيـــذا لتوجيهـــات النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 

األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيدا باإلنجازات 
التـــي حققها المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة على الصعيد اإلقليمـــي والقاري 

والدولي.
وأشـــاد بجهـــود المجلـــس في اســـتضافة 
مختلـــف البطـــوالت مـــن بينهـــا البطولـــة 
اآلســـيوية للمصارعة تحت 15 و20 عاما 

التـــي تقـــام حاليـــا بضيافـــة المملكة ألول 
مـــرة، وهـــو مـــا يعكـــس الجهـــود والـــرؤى 
المتميزة التي يســـير عليهـــا المجلس في 
استقطاب مختلف البطوالت الكبرى التي 
تعزز مكانة المملكة، متمنيا لســـمو الشيخ 
ولكافـــة  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  أعضـــاء 

القتالية المزيد من التقدم والنجاح.

الكوهجي يشيد بجهود سلمان بن محمد

جانب من اللقاء
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 2022 يوليـــو   6 األربعـــاء  اليـــوم  تســـحب 
غـــرب  لبطولـــة  األولـــى  النســـخة  منافســـات 
آســـيا للشـــباب للكرة الطائرة والتي ستجرى 
الســـاعة 7 مساء بمقر اتحاد دول غرب آسيا 
فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة بمشـــاركة 
تقنيـــة  عبـــر  المشـــاركة  االتحـــادات  ممثلـــي 

االتصال المرئي.
وســـتقام منافســـات بطولـــة غـــرب آســـيا في 

مدينـــة الدمـــام الســـعودية خـــالل الفترة من 
22 لغاية 31 يوليو 20222 على صالة األمير 
نايـــف بـــن عبدالعزيز الرياضية بمشـــاركة 10 
منتخبـــات، هي: البحريـــن، األردن، اإلمارات، 
ســـوريا،  الكويـــت،  العـــراق،  الســـعودية، 

فلسطين، قطر ولبنان.
توزيـــع  ســـيتم  البطولـــة  لنظـــام  ووفقـــا 
المنتخبات العشـــرة إلى مجموعتين بواقع 5 
منتخبـــات فـــي كل مجموعـــة )أ – ب(، ويقام 

مـــن دور  الـــدوري  بنظـــام  التمهيـــدي  الـــدور 
واحـــد فـــي كل مجموعـــة ويتأهـــل األربعـــة 
األوائـــل مـــن كل مجموعـــة إلـــى الـــدور ربـــع 
النهائي )دور الثمانية( الذي سيلتقي فيه كال 
مـــن أول المجموعـــة )أ( مـــع رابـــع المجموعة 
)ب(، ويلتقـــي ثانـــي المجموعـــة )أ( مـــع ثالث 
المجموعة )ب(، ويلتقي ثاني المجموعة )ب( 
مع ثالث المجموعة )أ(، وأول المجموعة )ب( 

مع رابع المجموعة )أ(.

والفـــرق األربعـــة الفائزة تتأهـــل للدور نصف 
النهائـــي حيـــن يلتقـــي الفائز من مبـــاراة أول 
المجموعـــة )أ( x رابـــع المجموعـــة )ب( أمـــام 
ثالـــث   x )ب(  المجموعـــة  ثانـــي  مـــن  الفائـــز 
المجموعـــة )أ(، كمـــا يلتقي الفائز مـــن مباراة 
)أ(  المجموعـــة  رابـــع   x المجموعـــة )ب(  أول 
والفائـــز مـــن لقاء ثاني المجموعـــة )أ( x ثالث 
المجموعة )ب( ليتأهـــل الفائزان إلى المباراة 

النهائية.

اليوم سحب قرعة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الطائرة بمشاركة ١٠ منتخبات
حسن علي

عبدالرحمن عسكر



local@albiladpress.com5013 األربعاء 6 يوليو 2022 - 7 ذو الحجة 1443 - العدد 16
إعداد: سيد علي المحافظة

مملكـــة  بعثـــة  رئيـــس  ^قـــال 
عدنـــان  الشـــيخ  للحـــج  البحريـــن 
تحـــرص  البعثـــة  إدارة  إن  القطـــان 
البحرينيـــة  الحمـــات  زيـــارة  علـــى 
عليهـــم  لاطمئنـــان  يومـــي  بشـــكل 
كمـــا  جاهزيتهـــم،  علـــى  والتأكيـــد 
تفتـــح البعثة مقر أبوابها 24 ســـاعة 
للحمات الســـتقبال أي استفسار أو 

ماحظة.
وأشـــار فيمـــا يتعلـــق باالشـــتراطات 
الحمـــات  أن  إلـــى  االحترازيـــة 
على اطـــاع مســـبق بجميـــع األمور 
التنظيميـــة الخاصـــة باالشـــتراطات 
يتـــم  كمـــا  الصحيـــة،  االحترازيـــة 
التواصل بشـــكل دوري ألي تعليمات 
أو مستجدات عبر االتصال الهاتفي 

أو الرسائل اإللكترونية.
وأكد الشيخ عدنان القطان أن جميع 
حجاج مملكة البحرين لهذا العام هم 
مـــن البحرينيين من الجنســـين، كما 
التزمت مملكة البحرين باالشـــتراط 
التنظيمي من حيـــث أعمار الحجاج 
بـــأال يزيد عمـــر الحاج عـــن 65 عامًا، 
مـــع مراعاة الحمـــات كذلك االلتزام 
الســـن،  صغـــار  اصطحـــاب  بمســـألة 

لاحتراز من أي إصابات مرضية قد 
تحدث ال قدر هللا.

ولفت القطان إلى أن جميع الحمات 
لديها خططها التنظيمية بما يتوافق 
مع اإلجـــراءات التنظيميـــة من قبل 
الجانب الســـعودي. أما بشـــأن خطة 
التفويـــج فأوضـــح أن البعثة تتولى 
اللجنـــة  قبـــل  مـــن  التفويـــج  خطـــة 
الحمـــات  مـــع  بالتنســـيق  األمنيـــة 
الجانـــب  مـــع  كذلـــك  وبالتنســـيق 
الســـعودي، مـــن خال وضـــع جدول 
وتوقيـــت لكل حملة يضمن ســـامة 
التفويج من مشـــعر عرفة إلى مشعر 
مزدلفة عبر قطار المشاعر بكل يسر 

وبأسرع وقت ممكن.

 القطان لـ “^”: 
ال وافدين بين حجاج البحرين

الشيخ عدنان القطان

إتمـام تسليــم مخيمــات عــرفــات للحمــالت البحـرينيــة
نقل جميع المعدات واألدوات الطبية الالزمة إلى المشاعر المقدسة

البحرينيـــة  الحـــج  بعثـــة  رئيـــس  أكـــد 
الشـــيخ عدنان القطـــان أن التوجيهات 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  مـــن  المســـتمرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والتـــي تحظى بمتابعة ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، لتوفيـــر كل ســـبل الرعايـــة 
والخدمـــات لحجـــاج مملكـــة البحريـــن 
من أجل التيسير عليهم ألداء المناسك 
المباركـــة، تســـهم فـــي تعزيـــز الجهـــود 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  لمواصلـــة 
لجميـــع الحمـــات البحرينيـــة، والعمـــل 
بروح الفريق الواحـــد بين لجان البعثة 
بما يتناســـب مع هذه الشعيرة العظيمة 

بالديار المقدسة.
ونـــوه القطان خال االجتمـــاع الدوري 
لبعثـــة الحـــج البحرينيـــة بمتابعة وزير 
العدل والشؤون اإلســـامية واألوقاف 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لشـــؤون الحـــج 
والعمـــرة نواف المعـــاودة لجميع أعمال 
البعثة البحرينية خدمًة لحجاج مملكة 

البحرين.
البعثـــة  لجـــان  جميـــع  القطـــان  وحـــث 
بتجديـــد العهـــد واستشـــعار مســـؤولية 
خدمة حجـــاج بيت هللا الحـــرام، مبيًنا 
أهميـــة عمل اللجان كافـــة على تجويد 
خدماتها بما يتناســـب مع هذه الشعيرة 
العظيمة، الفًتـــا إلى دور المرأة الريادي 
للحـــج،  البحرينيـــة  البعثـــة  عمـــل  فـــي 

وإســـهامها بشـــكل فاعـــل فـــي تقديـــم 
صـــورة،  بأفضـــل  الخدمـــات  مختلـــف 
بجميـــع  االلتـــزام  إلـــى  الجميـــع  داعًيـــا 
االشتراطات الصحية والتقيد باألنظمة 

الخاصة بمناسك الحج.
مـــن جانب آخـــر، قدمـــت لجـــان البعثة 
مرئياتها بشـــأن آخر مســـتجدات العمل 
في مناســـك الحـــج بمختلف المشـــاعر 
المقدســـة، حيـــث تطـــرق الرائـــد محمد 
المرباطـــي قائد خطة التفويج بمشـــعر 
عرفـــة إلى اســـتعدادات اللجنة األمنية 
ليـــوم عرفة وخطـــة التفويـــج الخاصة 
بـــه، مؤكًدا قيام اللجنة األمنية بفحص 
جميـــع أمـــور الســـامة فـــي المخيمات، 
والعمـــل علـــى توزيع األســـاور الخاصة 

بالحجاج.
وذكـــرت ممثلـــة اللجنة الطبيـــة فاطمة 
يعقـــوب أن اللجنـــة تقـــوم بنقـــل جميع 
المعـــدات واألدوات الطبية الازمة إلى 
مشـــعري عرفـــة ومنـــى، وأن العيـــادات 
في المشاعر ستعمل على مدار الساعة 

لخدمة الحجيج أثناء فترة المناســـك، 
مؤكـــدًة تواصل اللجنـــة مع المختصين 
الصحييـــن بالحمـــات البحرينيـــة مـــن 

أجل االطمئنان على سامة الحجاج.
وأكـــد رئيس لجنـــة التقييـــم والمتابعة 
صـــاح الشـــريان إتمـــام اللجنة فحص 
الحمـــات  ومخيمـــات  مبانـــي  جميـــع 
والتأكد من األمور التنظيمية واإلدارية 
جميـــع  علـــى  مثنًيـــا  فيهـــا،  والصحيـــة 
التزمـــت  التـــي  البحرينيـــة  الحمـــات 
باالشتراطات الخاصة بالتقييم، والتي 
تعمـــل على تجويد خدماتها باســـتمرار 

بما يرضي ويريح الحاج البحريني.
وأشار رئيس لجنة التخطيط الهندسي 
عبدهللا البشبيشـــي إلـــى اكتمال جميع 
المشـــاعر  فـــي  والخدمـــات  المرافـــق 
المقدســـة بالتنســـيق مع مطوف مملكة 
مخيمـــات  أن  مبينـــا  للحـــج،  البحريـــن 
المشـــاعر هـــذا العـــام ســـتكون مغطـــاة 
بالكامل عبر التغذية األرضية للكهرباء، 

وعدم استخدام المولدات الكهربائية.

وأكد رئيس الفريق الكشـــفي مســـؤول 
بمشـــعر  البحريـــن  مملكـــة  مخيمـــات 
منى صاح حســـن أن الفريق الكشـــفي 
اســـتكمل خطته في مخيمات المشاعر 
عبـــر  والنظـــام  األمـــن  علـــى  للحفـــاظ 
تركيـــب اللوحـــات اإلرشـــادية، وتوزيع 
بالمداخـــل  الخاصـــة  والنقـــاط  األدوار 
لمســـاعدة  والممـــرات،  والمخـــارج 
الحجـــاج البحرينييـــن، والوقـــوف على 

راحتهم وسامتهم.
وقدم رئيس لجنة المواصات محســـن 
لطـــف هللا خطـــة اللجنـــة لتنظيم ســـير 
فـــي مكـــة  اللجـــان وتنقاتهـــم  حركـــة 
المكرمـــة، مـــن خـــال توفير الســـائقين 
وإعـــداد جـــداول الحركـــة علـــى مـــدار 

الساعة.
وقامـــت إدارة بعثـــة الحـــج البحرينيـــة 
بتســـليم مخيمـــات عرفـــات على جميع 
الحمـــات البحرينيـــة اســـتعداًدا ليـــوم 
الركن األعظم الذي يصادف التاسع من 

ذي الحجة.

جانب من اجتماع اللجنة

مكة المكرمة - بعثة الحج البحرينية
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أعلـــن تطبيق YOU، أكبر منصة للتجارة 
التوصيـــل فـــي  اإللكترونيـــة وخدمـــات 
مملكـــة البحرين عن إطالق حملة تهدف 

إلى دعم مركز العناية بمتالزمة داون.
وتهدف الحملة إلى نشـــر الوعي وتعزيز 
فكرة اندماج ذوي االحتياجات الخاصة 
مـــع المجتمـــع وتشـــجيعهم علـــى العمل. 
ويوفر تطبيق YOU باقات ورود مميزة 
تم تنســـيقها من قبـــل مبدعين من ذوي 
الهمم، وســـتكون هذه الباقـــات متوافرة 
للطلـــب عبر التطبيق. عـــالوة على ذلك، 
فـــإن جـــزًءا مـــن عائـــدات البيع ســـيعود 
ريعه إلى مركز العناية بمتالزمة داون. 

لتطبيـــق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
YOU، عـــادل حبيـــل “يســـعدنا أن ندعم 
مركز العنايـــة بمتالزمة داون، حيث أننا 

نؤمـــن إيماًنا راســـًخًا بإشـــراك أبنائنا من 
ذوي االحتياجـــات الخاصة في مختلف 
األنشـــطة، لذلك نســـعى من خـــالل هذه 
الحملـــة أن نوفـــر لهـــم منصـــة لتطويـــر 
قدراتهـــم  وإظهـــار  المهنيـــة  مهاراتهـــم 

اإلبداعية الفريدة”.
وأضـــاف حبيـــل “ تعكـــس هـــذه الحملـــة 
قيـــم ومبادئ أساســـية نرتكـــز عليها في 
للمبـــادرة  نســـعى  حيـــث   YOU،تطبيـــق
ودعـــم مختلـــف الفئـــات فـــي المجتمـــع 

البحريني”.
وأعـــرب ممثلو مركـــز العنايـــة بمتالزمة 
داون عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لتطبيق 
وجهـــوده  للمركـــز  دعمـــه  علـــى   YOU
لدمج فئـــة المصابين بمتالزمة داون مع 

المجتمع.

“تطبيق YOU “ يدعم مركز العناية بمتالزمة داون

تماشًيا مع التزام البنك باالستثمار في المجتمع وتنمية األجيال القادمة

بمركز رعاية متالزمة داون في العدلية

“الوطني”: بدء برنامج التدريب الصيفي “EVOLVE” للمدارس

“جواد لألعمال التجارية” تنظم ورشة تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة

 )NBB( أطلـــق بنك البحريـــن الوطني
 ”Evolve“ برنامج التدريـــب الصيفي
للطلبة، الذي يأتي ضمن إطار تعاون 
البنك مع عدد من المدارس المختارة، 
تماشـــًيا مع التـــزام البنك لالســـتثمار 
فـــي المجتمـــع ودعـــم البرامـــج التي 

تهدف إلى تطوير األجيال القادمة.
الصيفـــي  التدريـــب  برنامـــج  وبـــدأ 
أطـــر  تفعيـــل  خـــالل  مـــن   ”Evolve“
التعـــاون والشـــراكة مـــع العديـــد مـــن 
مـــدارس البحريـــن مثل مدرســـة ابن 
بيـــان  ومدرســـة  الوطنيـــة  خلـــدون 
والمدرســـة  النموذجيـــة  البحريـــن 
البريطانيـــة فـــي البحريـــن ومدرســـة 
النســـيم الدوليـــة لترشـــيح 23 طالبـــا 
في البرنامج؛ من أجل إتاحة الفرصة 
المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  لالنخـــراط 
واالستفادة من الفرص التعليمية في 

مختلف المجاالت. 
المـــدارس  تبـــادر  أن  المتوقـــع  ومـــن 

بترشـــيح الطلبـــة مـــن ذوي الكفـــاءة 
العاليـــة ووفق المعاييـــر المطلوبة، إذ 
ســـيحصلون علـــى تدريبـــات نظريـــة 
وشـــاملة حـــول العمليـــات الوظيفية 
التـــي يتـــم العمـــل بهـــا داخـــل البنـــك 
مـــن قبـــل فريـــق التطويـــر والتدريب 
التابـــع للبنـــك، بجانب االســـتفادة من 
الدعـــم المقـــدم من مختلـــف المرافق 
مثـــل  المجـــال  هـــذا  فـــي  التدريبيـــة 
معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
البحريـــن  وخليـــج   )BIBF( والماليـــة 
وأكاديميـــة  الماليـــة  للتكنولوجيـــا 

المسعفين.
 ،”Evolve“ برنامـــج  خـــالل  ومـــن 
يســـعى بنك البحرين الوطني لتعزيز 
التزامـــه بتطويـــر الشـــباب ليصبحـــوا 
قـــادة ناجحين في المســـتقبل، ويعد 
البرنامـــج أحـــد مبـــادرات البنك نحو 
ورد  المجتمعـــي  االســـتثمار  تبنـــي 

الجميل للمملكة والمجتمع المحلي.

نظمـــت مجموعـــة جـــواد لألعمـــال 
التجارية برنامًجا تدريبًيا مع مركز 
رعايـــة متالزمـــة داون فـــي الفترة 

من مايو إلى يونيو 2022.
شـــارك في ورشة العمل 16 شخًصا 
الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي  مـــن 
مشـــاركة  شـــهادة  علـــى  وحصلـــوا 
اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  قبـــل  مـــن 
والرئيس التنفيذي لمجموعة جواد 
لألعمـــال التجارية فيصل جواد مع 
فريـــق اإلدارة فـــي 3 يوليـــو 2022 
الســـتكمالهم لورشـــة العمـــل التـــي 
عقـــدت فـــي “متجرنـــا مـــع أعضـــاء 
فريـــق المطاعم ذوي الخبـــرة لدينا 

مـــن بابا جونز بيتـــزا و ديري كوين 
إلرشادهم”.

وتـــم تعليمهـــم الطـــرق الصحيحـــة 
لغســـل اليديـــن وكذلـــك إجـــراءات 
النظافـــة الغذائيـــة. وأقيـــم تدريب 
عملـــي علـــى تحضيـــر الطعـــام مثل 

صنع البرجر من ديري كوين، إضافة 
الى صناعـــة البيتزا مـــن بابا جونز، 
كما تم تدريبهم على إعداد طلبات 
تنـــاول الطعـــام والتعبئة القياســـية 

لطلبات الوجبات الجاهزة.
ويهدف برنامج جواد التدريبي إلى 

إعطـــاء األفـــراد ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة التمكيـــن ودعـــم الجميـــع 
أثنـــاء تعزيـــز مهاراتهـــم وتحقيـــق 
إمكاناتهـــم مـــن خالل الســـماح لهم 
بالخبـــرة العمليـــة فـــي العمـــل فـــي 

المطاعم.

تحديث “SICO LIVE” لتوفير خدمة “اعرف عميلك” اإللكترونية بالشراكة مع “بنفت”
نقلة نوعية في تمكين العمالء من فتح حساباتهم بصورة سلسة

أعلنــت ســيكو ش.م.ب )م(، عــن إطالقهــا الخدمــة الرقميــة المبســطة لفتــح 
 SICO الحسابات لعمالئها عبر منصتها اإللكترونية للتداول المباشر باألسهم
LIVE، بمــا يتيــح للعمــالء مــن البحريــن فتــح حســاب باســتخدام مســتندات 
الهوية وصورة شــخصية “ســيلفي” فقط عبر تقنية “اعرف عميلك” إلكترونًيا 

)eKYC( من شركة بنفت. 

علـــى  الجديـــدة  الخاصيـــة  هـــذه  وتعمـــل 
االســـتفادة مـــن الشـــبكة الوطنيـــة لمنصة 
“اعـــرف عميلـــك” إلكترونًيـــا، وهـــي قاعدة 
بيانـــات إلكترونيـــة واســـعة النطـــاق تتيح 
للمؤسســـات الماليـــة ســـهولة التحقـــق من 
بنفـــت  شـــركة  وتديرهـــا  العميـــل،  هويـــة 
بالتعـــاون مع هيئـــة المعلومات والحكومة 
مصـــرف  إشـــراف  تحـــت  اإللكترونيـــة 

البحرين المركزي. 
تعد ســـيكو أول بنك استثماري في مملكة 
البحريـــن يتمكـــن بنجـــاح مـــن الحصـــول 
على اعتماد من شـــركة بنفت على تطبيق 
عميلـــك”  “اعـــرف  خدمـــات  واســـتخدام 
أمنـــة  طريقـــة  إتاحـــة  بهـــدف  إلكترونًيـــا 

وسلسة لعمليات فتح حسابات عبر منصة 
 .SICO LIVE سيكو للتداول اإللكتروني

تســـاعد خدمـــة “اعرف عميلـــك” إلكترونًيا 
مـــن  التحقـــق  علـــى  الماليـــة  المؤسســـات 
هويـــة العميـــل رقمًيـــا، واســـتعادة بيانات 
“اعرف عميلك” بطريقة تتســـم بالشفافية 
واألمـــان. كما أنها تتيح للعميل التســـجيل 
علـــى المنصـــة في دقائق بدال مـــن أيام إذا 
تم اســـتخدام الطريقة اليدوية، وذلك من 
خالل التحقق اللحظي من هوية العميل. 
الرئيـــس  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لســـيكو نجالء الشـــيراوي قائلة 
بنـــك  أول  ســـيكو  بكـــون  ســـعداء  “نحـــن 
اســـتثماري فـــي مملكـــة البحريـــن يتمكـــن 

 SICO بنجاح من ربط تطبيقه اإللكتروني
LIVE بخدمـــة “اعرف عميلـــك” إلكترونًيا. 
هـــذا التطـــور يعكـــس التزامنـــا بمواصلـــة 
تقديـــم خدمات تعـــزز من تجربـــة عمالئنا 
وتســـاعد علـــى طـــرح حلـــول اســـتثمارية 
شاملة وسهل الوصول إليها عبر بيئة “غير 
تالمســـية”. ويعـــد ذلك جزًءا أساســـًيا من 

استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير خدماتنا 
لتناســـب االحتياجـــات الخاصـــة لعمالئنـــا 
بمـــا يواكـــب رغباتهـــم المتناميـــة لســـهولة 
التعامـــل، واالســـتفادة مـــن نظـــام التقنية 
الماليـــة المتقـــدم لخلـــق بيئة عمـــل رقمية 

متطورة تماشيا مع النهج الحكومي. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 

بنفـــت عبدالواحـــد الجناحـــي “إنهـــا نقلـــة 
الرقمـــي  التحـــول  مســـيرة  فـــي  نوعيـــة 
لســـيكو، ونحـــن نعتـــز بـــأن نكـــون جـــزًءا 
مـــن هـــذا التطور المهم من خالل تســـهيل 
الخدمات االلكترونية بين سيكو وعمالئها 
عبر آلية سلســـة وآمنة هـــي خدمة اعرف 
عميلـــك إلكترونًيـــا. لقـــد حرصـــت ســـيكو 
على االســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا المالية 
باعتبارهـــا مؤسســـة رائـــدة تحـــرص على 
تحقيـــق الريادة الرقميـــة. إن تطبيق هذه 
الخدمـــة ســـوف يســـاهم في تعزيـــز هذه 
الجهـــود واالرتقـــاء بتجربـــة العمـــالء إلى 
آفاق أعلى. ونود أن نشـــيد بمبادرة سيكو 
الطموحـــة الراميـــة إلى تطبيـــق مثل هذه 
التطورات التكنولوجية، ونشعر بالسعادة 
بأن نســـاهم في مثل هذه النقلة الواسعة. 
و مـــن خـــالل مثل هـــذه الشـــراكات، فإننا 
ســـوف نقدم دفعـــة قوية لرحلـــة التحول 
الرقمـــي عبـــر مختلـــف القطاعـــات التـــي 
ســـوف تســـاهم فيها منصة اعرف عميلك 

إلكترونًيا”. 
وأضـــاف رئيـــس تقنيـــة المعلومـــات فـــي 
ســـيكو محمـــد إبراهيـــم “أن هـــذا التطـــور 
 SICO LIVE لمنصـــة  الملمـــوس  الرقمـــي 
يعكـــس جهودنـــا المســـتمرة ألتمتة جميع 
خدمـــات عمالئنـــا، وتمكينهـــم مـــن إجراء 
عمليـــات المتابعـــة والتـــداول والتســـوية 
النقدية والتحويالت لمعامالتهم اليومية 
إن  علـــى تطبيـــق واحـــد.  األســـواق  فـــي 
خدمة “اعرف عميلك “إلكترونًيا تعد خير 
دليـــل علـــى قدرتنـــا علـــى مواكبـــة أحدث 
مـــا تطرحـــه األســـواق مـــن حلـــول رقمية 
عصريـــة تســـاعد علـــى تســـهيل التجربـــة 

اإللكترونية لعمالئنا”.
تجدر اإلشـــارة إلى أن SICO LIVE منصة 
مزودة بأحدث الخدمات المتطورة والتي 
تتيح لعمالئها سهولة الوصول إلى أسواق 
األوراق المالية، فضـــال عن خدمات إدارة 

النقد، وحفظ األوراق المالية وغيرها.

“استشاري البزنز” يثني على طرح “األهلية” الماجستير في “الفنتك”
رضي: البرنامج متميز من الناحية األكاديمية والمهنية

لكليـــة  االستشـــاري  المجلـــس  اطلـــع 
العلـــوم اإلداريـــة والماليـــة بالجامعـــة 
األهليـــة علـــى إنجـــازات الكليـــة فـــي 
األكاديميـــة  البرامـــج  تطويـــر  مجـــال 
والبحـــث العلمـــي وخدمـــة المجتمـــع، 
ودورهـــا فـــي تأهيـــل الطلبـــة بأرقـــى 
البرامـــج التعليمية، وتواصل المراحل 
التطويرية بمـــا يحقق من غاياتها في 
أن تخرج الطلبة على أسس أكاديمية 

ومهنية رصينة.
وأثنـــى المجلس االستشـــاري برئاســـة 
المنتـــدب  العضـــو  رضـــي  عبـــاس 
لشـــركة أوائـــل محاســـبون قانونيـــون 
ومستشارون اداريون على استحداث 
ماجســـتير  برنامـــج  برنامـــج  الكليـــة 
Fin�  العلوم فـــي التكنولوجيـــا المالية

Tech، الذي أطلقته الجامعة بدءا من 
العام الدراســـي الجديد 2022/2023؛ 
بهـــدف تعزيز مكانـــة المملكـــة كموقع 
رائـــد فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة علـــى 
مســـتوى المنطقة وتلبية االحتياجات 
المســـتجدة للقطاع المالي والمصرفي 
فـــي مملكـــة البحريـــن من حاجـــة إلى 
كـــوادر مؤهلـــة ومتخصصـــة فـــي هذا 

المجال.
اجتمـــاع  رضـــي  عبـــاس  وتـــرأس 
المجلـــس االستشـــاري لكليـــة العلـــوم 
اإلداريـــة والماليـــة الـــذي يضـــم نخبة 
مـــن رجال الصناعـــة والمالية واإلدارة 
العامة فـــي القطاعين العام والخاص، 
وهـــم: الدكتـــور عصـــام العلـــوي مدير 
إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة 

بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
والدكتور علي الموالني رئيس جمعية 
 ،)CFA( المحلليـــن الماليين المعتمدين

والدكتور الشيخ محمد حمد آل خليفة 
رئيـــس فرع المتابعـــة والتقييم بإدارة 
الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، 

واألســـتاذ نزار معـــروف المديـــر العام 
فـــي  واإلبتـــكار  للتســـويق  المســـاعد 
شـــبكة البحرين اإللكترونيـــة الوطنية 
للمعامـــالت المالية )بنفت(، واألســـتاذ 
فيصـــل الخيـــاط رئيس قســـم تطوير 
اإلدارة  معهـــد  فـــي  المســـتمر  التعلـــم 
العصفـــور  العامـــة، واألســـتاذ فيصـــل 
والتدريـــب  للتعليـــم  األول  المديـــر 
بشـــركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، 
وقـــد حضـــر االجتمـــاع عميـــد الكليـــة 

ورؤساء األقسام ومديري البرامج.
وفي مستهل االجتماع، أثنى المجلس 
علـــى الجهود التي يبذلها عميد الكلية 
الدكتور عالم حمدان وأساتذة الكلية 
وتعاطيهـــم اإليجابي مـــع المالحظات 
والمقترحـــات التي يقدمهـــا المجلس، 

فيما ناقش أعضـــاء المجلس مختلف 
االســـتعدادات والتجهيـــزات المتعلقة 
فـــي  العلـــوم  ماجســـتير  ببرنامـــج 
 MSc in FinTech التكنولوجيا المالية
من خطـــط دراســـية، ومعاييـــر قبول، 
وبرمجيات، وســـط اشـــادة بالمستوى 
الناحيـــة  مـــن  للبرنامـــج  المتميـــز 
االكاديمية والمهنية، حيث تم إعداده 
وفًقـــا ألحـــدث المعاييـــر والتجهيزات 
فـــي  المســـتخدمة  التعليـــم  وطرائـــق 
تدريس برامـــج التكنولوجيـــا المالية، 
فيما بدأت الجامعة باســـتقبال طلبات 
ســـيبدأ  الـــذي  للبرنامـــج  االنضمـــام 
التدريـــس بـــه مطلـــع العـــام الدراســـي 

الجديد.

عباس رضي عالم حمدان

نجالء الشيراويعبدالواحد الجناحي



كشــفت أخصائــي تفتيــش أول بــإدارة التفتيــش فــي وزارة الصناعــة والتجارة، ســارة بوصقرو عن زيــارة 1345 محلًّ 
ــا منــذ انطــلق الحملة الوطنية لمكافحة التســتر التجاري، وتم اتخاذ كافة اإلجــراءات اللزمة للمخالفين، ومنها  تجاريًّ
تحويل 68 حالة تســتر تجاري إلى النيابة العامة، وصدرت أحكام قضائية على بعض الحاالت بالغرامات ومحو القيد 

والغلق اإلداري وحاالت أخرى منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وأفـــادت فـــي مداخلـــة بالبرنامـــج 
اإلذاعي “صبـــاح الخير يا بحرين” 
بقانـــون  للمرســـوم  اســـتناًدا  أنـــه 
رقـــم 1 لســـنة 1987 بشـــأن بعـــض 
األحـــكام المتعلقـــة ببيـــع وتأجيـــر 
حظـــر  فقـــد  التجاريـــة  المحـــال 
القانـــون أي تاجر ســـواء كان فرًدا 
تجـــاري  أو شـــركة يؤجـــر ســـجل 
على أجنبي، وبالتالي تم تدشـــين 
الحملة الوطنية لمكافحة التســـتر 
التجـــاري منـــذ مطلع ينايـــر 2021 
ومســـتمرة حتـــى تاريخـــه، مبينة 
أن الحملـــة بدأت بتوعية وتثقيف 
التجاريـــة  المحـــات  أصحـــاب 

ومنحهـــم فتـــرة زمنيـــة لتصحيح 
أوضاعهم القانونية ومن ثم بدأت 
إدارة التفتيـــش حماتهـــا الرقابية 
وزياراتهـــا الميدانيـــة على المحال 
التجاريـــة للتأكـــد من عـــدم تأجير 
المحـــات علـــى األجانـــب وخال 
هـــذه الفتـــرة وبتوجيهـــات حثيثة 
وجهـــود  الوزيـــر  مـــن  ومســـتمرة 
تـــم  فقـــد  التفتيـــش  إدارة  فريـــق 
زيـــارة 1345 محـــا تجاريـــا وتـــم 
اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمة 
للمخالفيـــن ومنهـــا تـــم تحويل 68 
حالـــة تســـتر تجـــاري إلـــى النيابـــة 
العامة وتم صدور أحكام قضائية 

علـــى بعـــض الحـــاالت بالغرامـــات 
اإلداري  والغلـــق  القيـــد  ومحـــو 
أمـــام  منظـــورة  أخـــرى  وحـــاالت 

المحاكم والنيابة العامة.
وعـــن خطط الوزارة فـــي المرحلة 
القادمـــة بخصـــوص ملف التســـتر 
التجـــاري، أكدت اســـتمرار اإلدارة 
في رفع مستوى الوعي والتثقيف 
ونشـــر التوعيـــة الكافيـــة بمخاطر 
التســـتر التجـــاري، أمـــا بخصوص 
التفتيـــش  إدارة  فـــإن  الرقابـــة 
بتطويـــر  مســـتمر  بشـــكل  تقـــوم 
أدواتهـــا الرقابية وآليات الكشـــف 
عـــن جرائم التســـتر التجـــاري بين 

فتـــرة وأخـــرى ومـــا يتناســـب مـــع 
الســـوق  وأوضـــاع  مســـتجدات 
ودراســـة  تقييـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
نتائـــج الحملـــة الوطنيـــة ووضـــع 
خطـــط مناســـبة لـــكل مرحلـــة من 
مراحلها للكشـــف عن المتســـترين 
والمخالفيـــن باإلضافـــة إلـــى ذلـــك 
تحسين وتطوير قدرات ومهارات 

الفريـــق ممـــا يؤهلهم في الكشـــف 
عن التستر التجاري ومحاربته.

ووجهـــت أخصائـــي تفتيـــش أول 
إلـــى أصحـــاب الســـجات  رســـالة 
التجاريـــة المؤجـــرة علـــى العمالة 
األجنبيـــة أن الوقت ال يزال متاحًا 
أوضاعهـــم  وتصحيـــح  للمبـــادرة 
القانونيـــة قبل أن يتـــم مخالفتهم 
للمســـاءلة  ســـيعرضهم  ممـــا 
المواطنيـــن  داعيـــة  القانونيـــة، 
باغـــات  أي  لتقديـــم  والمقيميـــن 

بهذا الخصوص عن طريق قنوات 
التواصل المتاحة في الوزارة.

التجـــاري  التســـتر  أن  إلـــى  يشـــار 
يحد مـــن نمـــو االقتصـــاد الوطني 
ويعتبـــر اســـتثماًرا غيـــر مشـــروع 
ويزاحم االستثمار الوطني ويخل 
أيًضا بالتزام المنافســـة المشروعة 
والعادلـــة بيـــن التجـــار ويؤثر على 
الخدمـــات مما ينعكس ســـلًبا على 
مبهمـــة  عاقـــة  لوجـــود  جودتهـــا 
التجاريـــة  العمليـــة  أطـــراف  بيـــن 
والتي تجمـــع التجار والمســـتهلك 
والمـــزود والمـــوزع حيث يســـاهم 
بدرجـــة كبيرة ســـلًبا علـــى تحقيق 
االقتصاديـــة  السياســـات  أهـــداف 
الصناعـــة  ووزارة  المملكـــة،  فـــي 
واضحـــة  جهودهـــا  والتجـــارة 
فـــي الحـــد مـــن التســـتر التجـــاري 

والمخالفين.

لت إلى “النيابة” ر تجاري ُحوِّ أخصائي تفتيش أول بـ“الصناعة”: 68 حالة تستُّ
دعوة أصحاب “السجالت المؤجرة” للعمالة األجنبية لتصحيح أوضاعهم

سارة بوصقرو

شهدت البحرين في الربع األول تدفق 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بقيمـــة 
157 مليون دوالر )418 مليون دوالر( 

من مختلف القطاعات والجنسيات.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أوليـــة نمو 
فـــي  األجنبـــي  االســـتثمار  أرصـــدة 
البحريـــن فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 
لخطـــط  المملكـــة  بـــدء  مـــع  الجـــاري 
التعافـــي االقتصـــادي، والتـــي تشـــمل 
طـــرح مشـــروعات تنموية فـــي البنية 

التحتية والصناعات والخدمات.
ونمت أرصدة االســـتثمارات األجنبية 
المباشرة إلى البحرين بنسبة 1.25 % 
فـــي الربع األول مـــن 2022 مقارنة مع 
الربـــع الرابع من العام 2021، في حين 
بلغـــت الزيادة نحو 5 % على أســـاس 

سنوي.
وبلـــغ إجمالـــي أرصـــدة االســـتثمارات 
األجنبية في البحرين نحو12.7 مليار 
دينـــار )33.9 مليـــار دوالر( مـــع نهايـــة 

مارس 2022.
وتظهر األرقام أنه خال الثاثة أشهر 
األولـــى مـــن العـــام الجـــاري تصـــدرت 
رفعـــت  التـــي  الـــدول  قائمـــة  اليمـــن 
اســـتثماراتها فـــي البحريـــن من حيث 
النسبة، وذلك بنسبة 163 %، إذ زادت 
االستثمارات بنحو 4.34 مليون دينار، 
ولكنهـــا مازالـــت مســـتثمرا صغيرا من 
ناحيـــة ترتيب الجنســـية المســـتثمرة، 

وذلك برصيد استثماري بلغ 7 مايين 
دينار فقط.

ارتفـــاع  كذلـــك  الماحـــظ  ومـــن 
االستثمارات الدنماركية في البحرين 
بنســـبة 73 % لتبلـــغ 44 مليـــون دينار 

في الربع األول من العام الجاري.
المســـتثمرة،  المبالـــغ  مـــن حيـــث  أمـــا 
فتظهر األرقام أن المســـتثمر التقليدي 
فـــي البحريـــن وهي ليبيـــا، فقد رفعت 
اســـتثماراتها فـــي المملكـــة بنحو 8 % 

وبمبلغ 92 مليون دينار.
فـــي  الســـتثماراتها  الهنـــد  وأضافـــت 
مليـــون   31 مجموعـــه  مـــا  البحريـــن 
دينـــار فـــي الثاثة األشـــهر األولى من 
رصيـــد  بذلـــك  ليزيـــد  الجـــاري  العـــام 

استثماراتها بنحو 6 %.
واســـتحوذ قطـــاع التمويـــل والتأمين 
على معظم الزيادة في االســـتثمارات، 
وذلـــك بواقـــع 141 مليـــون دينار، تاه 
قطـــاع الصناعات التحويلية بنحو 64 

مليون دينار.

الخليجيـــة  االســـتثمارات  وتشـــكل 
إلـــى  الـــواردة  االســـتثمارات  معظـــم 
رصيـــد  بلـــغ  إذ  البحريـــن،  مملكـــة 
االســـتثمار الخليجـــي نحـــو 8.6 مليار 
دينار، في حين تشـــكل االســـتثمارات 
في أنشـــطة التمويـــل والتأمين )بنوك 
ومؤسسات غير مصرفية( نحو 67 % 

والصناعات التحويلية بنحو 15 %.
ومازالـــت دولـــة الكويـــت فـــي قائمـــة 
المســـتثمرين األجانـــب فـــي البحريـــن 
بنحـــو 3.7 مليـــار دينـــار، بعـــد زيـــادة 
اســـتثماراتها فـــي المملكـــة بنحـــو 30 
مليـــون دينـــار فـــي الربـــع األول، تلتها 
بفـــارق  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
بســـيط وذلك برصيد اســـتثماري يبلغ 
3.67 مليار دوالر، ثم ليبيا برصيد 1.2 
مليـــار دوالر، وبعدها اإلمارات برصيد 
الكايمـــان  932 مليـــون دوالر، وجـــزر 
والهنـــد  دوالر،  مليـــون   685 برصيـــد 
وتركيـــا  دوالر  مليـــون   578 برصيـــد 

برصيد 411 مليون دوالر.

تدفق في االستثمارات األجنبية للبحرين بالربع األول
الدنمارك تزيد استثماراتها بالمملكة بنسبة 73 % واليمن 163 %
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 علي الفردان

418
مليون دوالر

أكبر الزيادات في رصيد االستثمارات خالل الثالثة األشهر األولى من 2022

قيمة الزيادة في االستثمارات بالربع األول نسبة الزيادة في الربع األول الدولة المستثمرة

 92.89 % 8 ليبيا

 44.30  % 73 الدنمارك

 31.29 % 6 الهند

 30.43 % 1 دولة الكويت

 17.15 % 2 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 14.75 % 4 تركيا

 7.80 % 22 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

 5.14 % 9 جزر المارشال

 4.34 % 163 اليمن

 2.32 % 7 جزر فرجين البريطانية

 1.46 % 1 دولة قطر

 1.39  % 9 لوكسمبورغ

 1.30 % 15 جمهورية مصر العربية

أمل الحامد

زيارة 1345 محّلً 
ا منذ بداية  تجارّيً
حملة مكافحة 
التستر التجاري

أعلن أمس منتدى اإلرشاد الشرق األوسط MFME أن النسخة الثالثة 
مــن المنتدى ســتلتئم فعالياته هذه الســنة تحت رعايــة كريمة من لدن 
ســمو الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة عضــو المجلــس األعلــى 

للمرأة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين.   

وســـيركز المنتـــدى مـــرة أخرى في 
نســـخته الثالثة على دعـــم التطور 
ومســـاعدة  للخبـــراء  الوظيفـــي 
المؤسســـات على مواكبـــة أهداف 
تنمية كفاءاتها البشـــرية بتســـخير 
وســـتنعقد  اإلرشـــاد.  إمكانيـــات 
أعمال المنتدى في مملكة البحرين 
الدبلومـــات  بفنـــدق  حضوريـــا 
راديســـون بلو وعن ُبعـــد بتاريخ 6 

ديسمبر 2022.
يســـتقطب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
ســـمو  ســـتفتتحه  الـــذي  المنتـــدى 
الشيخة حصة أكثر من 300 خبير 
رائـــد في مجـــال الموارد البشـــرية 
مـــدراء  جانـــب  الـــى  واإلرشـــاد، 
تنفيذيين مـــن مختلف القطاعات. 

وســـيكون لســـمو الشـــيخة حصـــة 
كلمة رئيسية لدى رعايتها للمنتدى 
تجاربهـــا  خالهـــا  مـــن  ستشـــارك 
الواســـعة في مجـــال تنميـــة رأس 
المال البشـــري، إلى جانب تســـليط 
الضـــوء علـــى تجربتها الشـــخصية 
القّيمة مع اإلرشـــاد، وذلك بحضور 
مجموعـــة مميزة من المؤسســـات 
تمثـــل القطاعيـــن العـــام والخـــاص 

في عدة قطاعات.  
وســـيكون بنـــك البحريـــن الوطني 
شـــريكا رئيســـيا للمنتـــدى لنســـخة 
2022، وسينضم البنك لمركز الفكر 
 Think Tank بالمنتـــدى  الخـــاص 
مجموعـــة  بمثابـــة  يعتبـــر  والـــذي 
استشـــارية يتـــم تشـــكيلها كل عام 

لتصميـــم األجندة وضمـــان تغطية 
النقـــاش  ومحـــاور  الموضوعـــات 

الملحة. 
المنتـــدى  فعاليـــات  وســـتضم 
إلـــى  يتطـــرق  شـــاما  برنامجـــا 
موضوعـــات رئيســـية، وســـيناقش 
المنتـــدى دور اإلرشـــاد فـــي دعـــم 
والتطـــور  النمـــو  عجلـــة  وتســـريع 

المبتدئيـــن.  للخبـــراء  الوظيفـــي 
وستســـتعرض الجلسات الحوارية 
والكلمات الرئيســـية وورش العمل 
التفاعلية أهمية اإلرشاد في تنمية 
المهـــارات الوظيفيـــة. إضافـــة الى 
إعطـــاء المشـــاركين فـــي المنتـــدى 
مزيدًا من المعرفـــة والخبرة حول 
كيفية تطوير وإدارة برامج إرشاد 

عالمية الطراز.  
وبهـــذه المناســـبة، صرحـــت زهراء 
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  طاهـــر 
كوميونيكيشـــنس”  مـــارك  “فيـــن 
مؤســـس ومنظم المنتـــدى بالقول: 
“نحـــن فخـــورون للغايـــة باإلعان 
عـــن تنظيـــم المنتـــدى هذه الســـنة 
تحـــت رعاية كريمة من لدن ســـمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل 
خليفـــة، ســـيكون لحضورهـــا ومـــا 
تملكـــه من تاريـــخ حافـــل بتطوير 
وتنميتهـــا  البشـــرية  المهـــارات 
والتركيـــز علـــى التطـــور الوظيفي 
قـــادة  مـــن  جيـــل جديـــد  وتهيئـــة 

األعمـــال أكبـــر االثـــر فـــي إنجـــاح 
المنتدى هذه السنة وما يقدمه من 
تركيز على أهمية اإلرشـــاد ودوره 
في تنمية رأس المال البشـــري في 
والمؤسســـات.  القطاعـــات  جميـــع 
ونحـــن نتطلع قدمـــًا لإلعان قريبًا 
عـــن المزيـــد مـــن تفاصيـــل برنامج 
المنتـــدى، والـــذي نتوقـــع أن يكون 
ـــا ومؤثـــًرا سيســـاعد  حدثـــا تفاعليًّ
في تعزيز التوعية بأهمية اإلرشاد 
وتشجيع األفراد والمؤسسات معًا 
على تســـخير إمكانياتهـــا لارتقاء 
بمستوى تنمية رأس المال البشري 

على مستوى المنطقة”.

“منتدى اإلرشاد 2022” يدعم التطور الوظيفي ويساعد المؤسسات على تنمية كفاءاتها البشرية
ينطلق 6 ديسمبر تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة

توقع استقطاب أكثر من 300 خبير بمجال 
الموارد البشرية واإلرشاد بالمنتدى

زهراء طاهرسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

المستثمرون 
الهنود يزيدون 

استثماراتهم بنحو 
31 مليون دينار

الكويت والسعودية 
وليبيا واإلمارات و“جزر 

كايمان” والهند أكبر 
المستثمرين
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أعلنت ديار المحرق، عن انطالق األعمال اإلنشـــائية المخصصة لتشـــييد 
المركـــز الخدمـــي في مشـــروع جيـــوان الســـكني، وذلك اعتباًرا من شـــهر 
يونيـــو 2022. وســـيحتوي هـــذا المركز على مســـاحات للتنـــزه والترفيه، 
إضافـــة إلى منافـــذ تجاريـــة لخدمة متطلبات الســـكان بمشـــروع جيوان 

والمجتمعات المجاورة في المدينة.
وتم تعيين شـــركة ســـراب للمقـــاوالت بصفتها المقاول الرئيس، وشـــركة 
المعماريون العرب لتوّلي دور االستشاري والُمشرف على المشروع. ومن 
المقـــرر أن يتـــم إنجـــاز كافة األعمال خـــالل الربع األول مـــن العام 2023. 
وسيقام المركز على مساحة إجمالية تزيد عن 5,000 متر مربع، وستضم 
منطقة ألعاب لألطفال ومســـاحة خارجية لألنشـــطة االجتماعية، إضافة 
إلى التشجير والمساحات الخضراء. وسيشتمل المركز أيًضا على محالت 
تجاريـــة لتلبيـــة مختلف احتياجات الزوار، وذلك مـــع توافر جهاز صراف 
آلي وأكثر من 30 موقف للســـيارات. وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحرق أحمد العمادي “تماشًيا مع روح االستدامة االجتماعية، نحن في 
شركة ديار المحرق نلتزم بتوفير بيئة سكنية متكاملة في كافة المشاريع 
والمجتمعات الكائنة في المدينة، ونســـعى دائًما لالرتقاء بأســـلوب حياة 

الســـكان وتلبية احتياجاتهم المعيشية على أكمل وجه. وسيكون المركز 
الخدمـــي بمشـــروع جيوان إضافـــة مهمة إلى قائمة المرافـــق الحالية في 

ديار المحرق”.

بمساحة إجمالية تزيد على 5,000 متر مربع

“ديار المحرق” تعلن البدء بتشييد المركز الخدمي في “جيوان السكني”

5 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.15

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD  0.49

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.168

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $  0.925

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $  0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD  0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD  0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.273

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD0.601

 افتتـــح بنـــك اإلثمـــار، البنـــك اإلســـالمي 
الـــذي يتخـــذ مـــن البحرين مقـــًرا له، أمس 
فرعـــه الرئيـــس الجديـــد حصرًيـــا لخدمة 
العمـــالء من أصحاب الشـــركات واألعمال 

التجارية.
وتـــم االفتتـــاح بعد أيام من نشـــر مصرف 
المنظمـــة  الجهـــة  المركـــزي،  البحريـــن 
للخدمـــات المصرفيـــة والمالية في مملكة 
البحريـــن، موافقتـــه علـــى تحويـــل كافـــة 
بالعمـــالء  المتعلقـــة  المصرفيـــة  األعمـــال 

األفراد إلى بنك السالم.
إن فـــرع بنـــك اإلثمـــار الجديد، الـــذي يقع 
فـــي الطابق األرضي في برج الســـيف، قد 
تفضل بافتتاحـــه المدير التنفيذي للرقابة 
المصرفية في مصـــرف البحرين المركزي 
خالد حمد الحمد، بحضور كل من الرئيس 
التنفيـــذي لبنك اإلثمار أحمـــد عبدالرحيم 
بنـــك  فـــي  التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب 
اإلثمـــار عبدالحكيم المطـــوع، ومدير عام 
مجموعـــة األعمـــال المصرفيـــة التجاريـــة 

عبـــدهللا عبدالعزيـــز طالـــب، إضافـــة إلـــى 
مديرين تنفيذيين آخرين وبعض العمالء 

الرئيسيين من الشركات. 
وقـــال عبدالرحيم “إن هـــذه خطوة مهمة 
في عملية تحولنا إلى بنك إســـالمي يركز 
حصرًيـــا علـــى الشـــركات. ويمثـــل افتتاح 
الفرع الرئيسي الجديد لبنك اإلثمار بداية 
إحـــدى أهم التحـــوالت فـــي تاريخنا على 

مدى أربعيـــن عاًما، كما أنه يعـــزز تاريخنا 
الملـــيء باالبتـــكارات كواحـــد مـــن البنوك 

اإلسالمية الرائدة في المنطقة”. 
وقـــال عبدالرحيـــم “إننا متحمســـون لبدء 
هـــذه المرحلـــة الجديدة والواعـــدة بالنمو 
أصحـــاب  مـــن  لعمالئنـــا  لنقـــدم  ونتطلـــع 
المؤسســـات والشـــركات تجربة مصرفية 
إســـالمية استثنائية والتي يتوقعونها من 

بنك اإلثمار. ومن خالل تركيزنا التام على 
العمالء من الشـــركات، فإننا على ثقة بأننا 

سنتمكن من تلبية وتجاوز توقعاتهم”. 
ان الفـــرع الرئيســـي الجديد لبنـــك اإلثمار 
والذي يركز بشكل حصري على الشركات 
يقع في الطابق األرضي من برج الســـيف، 
حيـــث كان فـــرع البنـــك الرئيســـي ســـابًقا 
)عندمـــا كان يركز على األعمال المصرفية 

لألفراد، وقبل ذلك كان مصرف الشامل(”. 
منطقـــة  فـــي  يقـــع  الرئيســـي  الفـــرع  ان 
اســـتراتيجية بالقرب من مجمع الســـيف، 
فـــي قلـــب ضاحية الســـيف وهـــي منطقة 
تجاريـــة مهمة ومتســـارعة النمـــو. ويوفر 
هـــذا الفـــرع الجديـــد للعمالء ســـهولة في 
الوصول إليه مع توافر مواقف للسيارات 
وهو يقع في الجهـــة المقابلة من خدمات 

حكوميـــة رئيســـة، بمـــا فـــي ذلـــك مكتـــب 
توثيق وغرفة تجارة البحرين. 

هـــو  هـــذا  الجديـــد  الرئيســـي  الفـــرع  ان 
الفـــرع الوحيـــد فـــي شـــبكة بنـــك اإلثمـــار 
الذي يركز بشـــكل حصري على الشـــركات 
والمؤسســـات، ما يعكس التركيز الواضح 
الـــذي اعتمده البنك، فضـــاًل عن متطلبات 

السوق المتغيرة.

أعلنـــت إدارة مجمع ســـيتي ســـنتر أمـــس أثناء 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــد فـــي فندق ويســـتن عن 
نتائـــج الجولـــة الثانيـــة من التصويـــت الخاص 
بمركز التســـوق “ســـيتي ســـنتر البحرين”، الذي 
انطلـــق فـــي يونيـــو الماضي من خالل تدشـــين 
طاولـــة ضخمة الجتماعات مجلس اإلدارة، في 
وســـط المركز التجاري لدعوة الزبائن للجلوس 
على مقعـــد في طاولـــة االجتماعـــات، وبالتالي 
المســـاحات  عـــن  وأفكارهـــم  آرائهـــم  مشـــاركة 

المثالية لمركز التسوق الذي يرغبون فيه.
ســـنتر  لســـيتي  التنفيـــذي  المديـــر  وكشـــف 
البحريـــن دعيـــج الرميحـــي عـــن وصـــول عـــدد 
المصوتين حتى اآلن إلى 3000 مشـــارك عبروا 
عـــن آرائهـــم ومالحظتهـــم حـــول تفضيالتهـــم 
ورغباتهـــم في فئات تتضمن الطعـــام والترفيه 
والتسوق والمناســـبات واألحداث واالتجاهات 

المستقبلية واألمور ذات األهمية بالنسبة لهم.
وتســـاهم الحملـــة فـــي فهـــم أفضـــل لمـــا يرغب 
فيـــه الزبائـــن فيمـــا يتعلـــق بتجاربهـــم الخاصة 
في المســـتقبل، إضافة إلـــى تطوير القدرة على 
تقديم مراكز مجتمعية أكثر ارتباًطا وشخصية 
ومخصصـــة لعمالئها. وعّبـــر حتى اآلن أكثر من 

3000 مشارك عن آرائهم ومالحظاتهم. 
وأظهر االســـتطالع أن فئـــة الطعام والمأكوالت 
مازالـــت تمثـــل التجربـــة األهـــم واألكثـــر جذًبـــا 
لزوار مركز التســـوق، وأن الميـــزات والخدمات 
الرقميـــة والتجريبيـــة مطلوبـــة بشـــكٍل متزايد، 
المناطـــق  مـــن  بالمزيـــد  الرغبـــة  جانـــب  إلـــى 
إلـــى خيـــارات  إضافـــة  للعائـــالت،  المخصصـــة 

التسوق المستدامة.
بإطـــالق  فخـــورون  “نحـــن  الرميحـــي  وقـــال 
التصويـــت  “حملـــة  مـــن  البحرينيـــة  النســـخة 

الخاصة لمراكز تســـوق سيتي سنتر” كجزء من 
الحملة اإلقليمية المســـتمرة لبناء مراكز تسوق 
تركز على المســـتهلك. وكواحد مـــن أكبر مراكز 
التســـوق في البحرين، لطالما كان “سيتي سنتر 
البحرين” المكان المفضل للمقيمين والمواطنين 
نواصـــل خدماتنـــا  أن  ونأمـــل  المملكـــة،  وزوار 
المحسنة التي تلبي احتياجات ورغبات الزوار. 
وبالفعل التحوالت في ســـلوك المستهلك أثرت 
علـــى الطريقة التي أنشـــأنا بهـــا الحمالت، ومن 
خالل هذه المبادرة، نريد أن نتعمق أكثر ونفهم 
حًقا ما تبحث عنه مجتمعاتنا في مركز التسوق 
المحلي. نحن نضع االتجاه المستقبلي لـ “سيتي 

سنتر البحرين” في أيدي زبائننا مباشرة، ونضع 
ثقتنا الكاملة في آراء المستهلكين حول كيفية 

تشكيل مركزهم التجاري في المستقبل”. 
وكشـــف “التصويـــت الخـــاص لمراكـــز التســـوق 
ســـيتي ســـنتر” عن اهتمام متزايـــد اتجاه تنوع 
المطاعـــم ذات اإلطـــالالت واألنشـــطة المتعلقة 
بالطهـــي.  كما أظهر التصويـــت أن زوار المراكز 
التجاريـــة يفضلـــون الســـرعة والعـــروض التـــي 
العـــروض  مثـــل  التكنولوجيـــا،  علـــى  تعتمـــد 
المصممة الشخصية والخيارات التي ال تحتاج 
إلـــى اللمـــس. ويقـــدم “ســـيتي ســـنتر البحرين” 

باستمرار خيارات ترفيهية لألطفال.

“اإلثمار” يفتتح فرًعا جديًدا حصرًيا لخدمـة المؤسسـات والشركـات
يقع بالطابق األرضي في برج السيف

أكثر من 3 آالف عميل عبروا عن رغباتهم 
في استطالع “سيتي سنتر البحرين”

الخدمات الرقمية والتجريبية مطلوبة بشكل متزايد وفًقا للتصويت

المحرر االقتصادي

لمجمـــع  التنفيـــذي  المديـــر  صـــرح 
دعيـــج  البحريـــن  ســـنتر  ســـيتي 
الرميحـــي أن حركـــة التســـوق فـــي 
المجمـــع عـــادت بنســـبة كبيـــرة إلى 
جائحـــة  قبـــل  الطبيعـــي  وضعهـــا 
كورونا، وقال “على الرغم من نشاط 
المبيعـــات عن طريـــق األونالين، إال 
أن النـــاس افتقـــدت الحضـــور فـــي 

األماكن العامة ورؤية بعضهم البعض، لذلك شاهدنا إقباال كبيرا وعودة لحركة التسوق إلى 
سابق عهدها”.  وأكد أن فتح جسر الملك فهد أعاد الحركة التجارية التسويقية وبقوة إلى 
المجمعـــات التجارية والمطاعـــم والمناطق الترفيهية. وعن دخول عالمات تجارية جديدة، 
قال الرميحي “نســـتعد في ســـيتي ســـنتر البحرين الســـتقبال عالمات تجارية جديدة قبل 
نهاية العام الجاري”، موضحًا أن الشـــركة تســـعى أيضا الستقطاب أقوى الماركات التجارية 

لجذب مزيد من المتسوقين من داخل وخارج البحرين.

الرميحي: عالمات تجارية جديدة خالل العام الجاري
هبة محسن
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كشـــفت شـــركة عقـــارات الســـيف عـــن إتمـــام عمليـــة 
التخارج الكلي من شركة بناء البحرين ذ.م.م. الشركة 
الزميلـــة، عـــن طريق بيـــع حصصهـــا بالكامـــل والبالغة 
25 % مـــن رأس مال الشـــركة المذكـــورة بمبلغ وقدره 
15,661,217، وذلـــك بالتوافـــق مـــع شـــركاء الشـــركة 

الزميلة.
وأكدت الشـــركة فـــي إفصاح للمســـاهمين أن الخطوة 
ســـتعزز مـــن مركزهـــا المالـــي، إذ ســـترتفع األرصـــدة 
النقدية والبنكية بمبلغ التخارج من الصفقة وبالمقابل 
سوف تنخفض حصة المجموعة من االستثمارات في 
الشـــركات الزميلة تحت األصول غير المتداولة بنفس 

المبلغ.
وســـيتم تســـجيل األثـــر المالـــي الكامـــل فـــي البيانات 

المالية للربع الثاني من العام 2022.
وأعلنت شركة عقارات السيف في مايو الماضي عن  «

تحقيق أرباح صافية ودخل شامل عائدين إلى حاملي 
األسهم المالية للربع األول المنتهي في 31 مارس 

2022 وذلك بمبلغ 1.45 مليون دينار خالل الربع األول 
مقابل 1.26 في الفترة المقابلة من العام الماضي 

بزيادة قدرها 15.19 % مع عودة تدريجية إلى المستوى 
والنشاط التشغيلي شبه الطبيعي عبر هذه القطاعات 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تخفيف 

القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد 19”.

“عقارات السيف” تجني 15.6 
مليون دينار من عملية تخارج “األهلي المتحد” يبدأ العد التنازلي لتقديم أكبر جائزة بالبحرين لهذا الصيف

“التسهيالت” تدعم جمعية البحرين لمكافحة السرطان

سيتم اإلعالن عن المليونير الجديد بتاريخ 27 يوليو 2022

التزاما منها بمسؤوليتها االجتماعية

أعلن البنك األهلي المتحد ش.م.ب عن بدئه العد التنازلي 
آلخر يوم للتأهل لسحب شهر يوليو، والذي سيشهد منح 
البنك جائزة األحالم الثانية لهذا العام بقيمة مليون دوالر 
أميركي. وســـيكون آخر موعد لإليـــداع والتأهل لدخول 
السحب هو 12 يوليو، بينما سيتم السحب واإلعالن عن 

المليونير/المليونيرة الجديدة بتاريخ 27 يوليو.
جديـــر بالذكـــر أن هذه هي أكبر جائزة في المملكة لهذا الصيـــف )مقارنة بجوائز برامج االدخار المقدمة 
مـــن قبـــل البنوك فـــي البحرين خالل يونيـــو، يوليو وأغســـطس 2022(  وواحدة من أربـــع جوائز بقيمة 
مليون دوالر أميركي تقدمها نســـخة هذا العام من حســـاب حصادي. كما يقدم حصادي هذا العام أربع 

جوائز بقيمة مئة ألف دوالر أميركي، وأربع جوائز بقيمة 
خمســـين ألف دوالر أميركي، إضافة إلى خمســـين جائزة 
بقيمة ألف دوالر أميركي كل شـــهر. ويصل مجموع هذه 
الجوائز إلى خمســـة مليون دوالر أميركي. وال زالت لدى 
العمـــالء 7 أيام لزيادة فرصهم في الفوز بأكبر جائزة في 
البحرين خالل شـــهر يوليو بقيمـــة مليون دوالر أميركي. 
العمالء مدعوون للمشاركة في السحب القادم من خالل زيارة القنوات الرقمية للبنك، أو أي من فروعه 
المتواجـــدة فـــي كافـــة أنحاء المملكـــة. ويوفر برنامـــج حصادي الكثير مـــن المرونة من خـــالل إمكانية 

اإليداع بست عمالت مختلفة، منها الدينار البحريني والدوالر األميركي.

تعاونت شـــركة البحرين للتســـهيالت التجارية مع جمعية البحرين 
لمكافحة الســـرطان من أجل تقديم الدعم الالزم لتوفير وتســـهيل 
المواصـــالت لمرضى الســـرطان لتلقـــي ومتابعة العـــالج. وتم ذلك 
من خالل مراســـم تقديم الدعم بحضور الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البحريـــن للتســـهيالت التجاريـــة عبـــدهللا بوخـــوة ونائـــب الرئيس 
التنفيذي محمد جهاد بوكمال، بجانب حضور رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة البحريـــن لمكافحة الســـرطان عبدالرحمن فخـــرو واألمين 
المالـــي أحمـــد علـــي النواخذة. وصـــرح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

البحريـــن للتســـهيالت التجاريـــة عبدهللا بوخـــوة “أنه مـــن دواعي 
ســـرورنا أن نبـــادر بهـــذه الشـــراكات المجتمعيـــة، إيمانًا منـــا بدورنا 
فـــي تعزيـــز قيم المســـؤولية االجتماعية التي تتبناها الشـــركة عبر 
السنين الماضية ومتعهدين باستمرارعطاءنا في المستقبل”. يذكر 
أن شـــركة البحرين للتســـهيالت التجارية تتمتـــع بعالقة وثيقة مع 
جمعيـــة البحريـــن للســـرطان قدمت مـــن خاللها الدعـــم المتواصل 
للجمعية، إيمانا منها بأهمية توفير وتسهيل تلقي مرضى السرطان 

للخدمات الصحية والعالجات الالزمة.
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كشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة، زايـــد بن 
راشـــد الزياني، في تصريح خـــاص لـ” البالد 
االقتصـــادي”، أنه ســـيتم اإلعـــالن قريبًا عن 
إنشاء منطقة تجارة بريطانية في البحرين 
األميركيـــة  التجـــارة  منطقـــة  غـــرار  علـــى 
الجديـــدة في المملكـــة، دون ذكر المزيد من 

التفاصيل عنها. 
وحـــول آخـــر مســـتجدات اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة FTA بيـــن المملكـــة المتحـــدة ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، أوضـــح الوزير 
الزيانـــي ان االجتمـــاع األخيـــر بيـــن وزراء 
التجارة الخليجيين مع نظيرتهم البريطانية 

األســـبوع الماضي في مقـــر مجلس التعاون 
الخليجي تمخض عنه توقيع خارطة طريق 
لتطبيـــق االتفاقيـــة والبنـــود التـــي تتطلبهـــا 
اإلتفاقيـــة”. وأضاف الزيانـــي “نأمل أن يبدأ 
العمـــل اآلن مـــع الفـــرق التقنيـــة بخصـــوص 
االتفاقيـــة، وقـــد بدأنـــا المفاوضـــات معهـــم 

وطموحنا أن ننتهي خالل عام”.
وعـــن تأثيـــر هـــذه االتفاقيـــة علـــى مثيلتهـــا 
لهـــا  “ليـــس  الزيانـــي  أوضـــح  األميركيـــة، 
التجـــارة  اتفاقيـــة  علـــى  )ســـلبي(  تأثيـــر 
الحـــرة األميركيـــة؛ ألنهـــا اتفاقيـــة موازية “، 
مضيفـــًا “نحـــن فـــي مملكـــة البحريـــن لدينـــا 
اتفاقيات أخرى مع سنغافورة ودول األفتا، 
واتفاقيـــات مع الدول العربيـــة “، مؤكدًا بأن 

كثـــرة االتفاقيـــات تعزز وتمنـــح مجال لفتح 
شركات أكثر في األسواق البريطانية وتعود 
بالنفع على المصنعين والتجار البحرينيين. 
يشـــار إلـــى أن وزيـــرة التجـــارة البريطانيـــة 
أطلقت الشـــهر الماضي مفاوضـــات التجارة 
الحـــرة بين المملكـــة المتحدة ودول مجلس 
الكويـــت،  البحريـــن،  الخليجـــي:  التعـــاون 
ُعمان، قطر، السعودية واإلمارات، موضحة 
بأن هذه االتفاقية ستعود بالنفع الكبير على 
منتجي المأكوالت والمشروبات البريطانيين 
الذيـــن بلغت صادراتهم في الســـنة الماضية 
مـــا قيمته 625 مليون جنيه إســـترليني إلى 
دول مجلس التعـــاون الخليجي، ويمكن أن 
تؤدي االتفاقية إلى خفض كبير في الرسوم 

الجمركيـــة أو إلغائها على صـــادرات المملكة 
المتحدة من المأكوالت والمشروبات.
المتبادل  الحالي  االستثمار  ومــع 
والبالغة  الطرفين  اقتصادات  في 

جنيه  مــلــيــار   30 نــحــو  قيمته 
ــيــنــي، ســوف  إســتــرل

تــــــســــــاعــــــد هــــــذه 
االتفاقية الجديدة 
في فتح المزيد من 
ــرص االســتــثــمــار  فــ

ــة  ــكــ ــ ــل ــ ــم ــ ــم ــ بــــــيــــــن ال
ودول  ــتـــحـــدة  ــمـ الـ
مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.

إنشاء منطقة تجارة بريطانية في البحرين قريبا
آمال إنجاز بنود اتفاقية “FTA” بين الخليج وبريطانيا خالل هذا العام... الزياني لـ “^”: 

أعلـــن مصرف البحريـــن المركزي أنه تمت 
تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 203 مـــن صكـــوك 
التأجيـــر اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة 
األجـــل التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحرين 
مملكـــة  حكومـــة  عـــن  نيابـــة  المركـــزي 
البحريـــن. تبلـــغ قيمة اإلصـــدار 26 مليون 

دينار بحريني لفترة اســـتحقاق 182 يوًما 
تبدأ في 7 يوليو 2022 إلى 5 يناير 2023. 
ويبلغ العائـــد المتوقع لهذه الصكوك 4.05 
% مقارنة بســـعر العائد 3.15 % لإلصدار 
الســـابق بتاريـــخ 9 يونيـــو 2022، علما أنه 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 248 %.

26 مليــــون دينــــار لصكـــوك التــأجيـــر 
اإلسالميــة الحكـوميـة قصيـرة األجـل

تجارية
المحرر االقتصادي

هبة محسن

وزير الصناعة والتجارة

المحرر االقتصادي

أثناء تسليم الدعم

قضت المحكمة الكبرى المدنية بسقوط الخصومة في 
دعوى طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية 
المدنيـــة التـــي طالـــب فيها ورثـــة المتوفى عن 
التســـبب بالخطـــأ فـــي وفـــاة مورثهـــم تجـــاه 
المشـــرف على المشـــروع وإحدى الشركات 

العاملة في مقاوالت البناء.
 وذلك على ســـند مـــن القول في مجمله 
كان  المتوفـــي  المدعيـــن  مـــورث  إن 
يعمـــل مع الشـــركة المدعـــى عليها في 
العـــام 2009 بموجب عقـــد عمل، وإن 
األخيـــرة )المدعـــى عليها( لـــم يتخذوا 
إجراءات األمن والســـالمة المنصوص 
العمـــل، وطالبـــوا  قانـــون  فـــي  عليهـــا 

تعويًضا لذلك بإلزام المدعى عليهم بســـداد مبلغ وقدره 
40,000 )أربعـــون ألـــف دينار بحريني( شـــامال التعويض 
المـــوروث واألضـــرار الماديـــة والمعنويـــة التـــي أصابت 

الورثة والفوائد القانونية بواقع 10 %.
وأصدرت المحكمة المدنية قرارا بوقف الدعوى )تعليًقا( 
لحيـــن الفصل في الدعوى الجنائية وتقديم حكم نهائي 
بات في العام 2014، إال أن المدعين تقاعسوا عن تقديم 
الحكـــم الجنائـــي الصـــادر فـــي العـــام 2012. وفـــي العام 
2021 تقـــدم المدعون بطلب الســـير في إعـــادة الدعوى 
مـــن الوقف وتـــم تبليغ المدعى عليهم بحضور جلســـات 

المحاكمة.
وعليه تقدم المحامي محمد العثمان، الذي مثل المدعى 
عليـــه، بمذكرتيـــن دفـــع فـــي مجملهمـــا، أواًل: انقضـــاء 5 

ســـنوات علـــى آخر إجـــراء صحيـــح فيهـــا بموجب نص 
المـــادة 173 مـــن قانـــون المرافعـــات في المـــواد المدنية 
والتجاريـــة. وثانًيا: عدم ســـماع الدعوى لمضي أكثر من 
3 ســـنوات على صدور الحكم الجنائي. وثالًثا: بســـقوط 
الخصومـــة وفًقا لنص المادة 169 من قانون المرافعات، 
طالًبا في ختام مذكرته بسقوط الخصومة وعدم سماع 

الدعوى لمضي المدة ورفضها.
وعليـــه قضـــت المحكمـــة بســـقوط الخصومـــة وألزمـــت 
وأتعـــاب  القضائيـــة  والمصاريـــف  بالرســـوم  المدعيـــن 
المحاماة. وأشـــار المحامي العثمان إلى ضرورة االنتباه 
إلـــى المـــدد القانونية التي نصت عليهـــا القوانين خاصة 
فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن األضرار 

المادية والمعنوية.

رفــض تعـويـض لـورثــة لمضــي أكثــر مــن 
3 سنــوات علــى صــدور الحكـم الجنـائــي

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

 المحامي محمد العثمان


