
زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية

بوريس جونسون يعلن استقالته

عواصم ـ وكاالت

لندن - وكاالت

إن  أمـــس  مســـؤولون  قـــال 
ســـفينة تابعـــة للبحريـــة الملكية 
شـــحنة  صـــادرت  البريطانيـــة 
متطورة من الصواريخ اإليرانية 
وقـــت  فـــي  عمـــان  خليـــج  فـــي 
ســـابق من هـــذا العـــام، كانت في 

وأفـــادت  اليمـــن.  إلـــى  طريقهـــا 
وكالة “أسوشيتد برس” نقال عن 
مســـؤولين لم تحـــدد هويتهم أن 
“مصادرة هذه الشحنة تعد دليال 
علـــى دعـــم طهـــران للمتمرديـــن 

الحوثيين في اليمن”.

بريطانيا تضبط أسلحة إيرانية متطورة بطريقها للحوثيين

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أمس الخميس 
اســـتقالته مـــن منصبه مســـتجيبا 
الحكومـــة  أفـــراد  مـــن  لدعـــوات 
مـــن  العمـــوم  مجلـــس  وأعضـــاء 
حزب المحافظيـــن، وممهدا بذلك 
الطريـــق الختيار خلف له لرئاســـة 
الـــوزراء فـــي البـــالد التـــي تشـــهد 

أزمة سياسية غير مسبوقة.

جونسون يستسلم 
أمام عاصفة الفضائح 

واالستقاالت
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تنفيـــًذا لتوجيهات ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالبـــدء 
فـــي ورش عمـــل من أجـــل تحديـــد اآلليات واألولويـــات التي 
ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، وبعد اعتماد 
اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية برئاســـة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة لمرئيات الجهـــات الحكوميـــة المعنية 
بمحـــور البنيـــة التحتيـــة والبيئـــة، انعقدت امس ورشـــة عمل 
المحور األول )البنية التحتية والبيئة( برئاســـة وزير الصناعة 
والتجارة زايد الزياني، وبمشاركة عدد من الوزراء، وعدد من 
الوكالء والوكالء المســـاعدين والمديرين المعنيين بقطاعات 

البنية التحتية والبيئة في الحكومة.

بدء أولى ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. 

البدء في أولى ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي

المنامة - بنا

يمـــم 2094 حاجا بحرينيـــا وجوههم 
ناحيـــة المشـــاعر المقدســـة بيـــن منى 
وعرفة ومزدلفة ألداء مناسك الحج، 
حيث باتوا ليلتهم في منى؛ استعدادًا 
إلحياء يوم عرفة في التاســـع من ذي 

الحجة.
وشـــرعت الحمـــالت البحرينية أمس 

الثامن من ذي الحجة بعقد الجلسات 
لتعريفهـــم  لحجاجهـــا؛  اإلرشـــادية 
باإلجـــراءات التنظيمية في المشـــاعر 
المقدســـة، حيث اســـتكملت الحمالت 
تفويـــج حجاجهـــا نحـــو مشـــعر منـــى 
الذي خصصت فيه 72 خيمة للحجاج 

البحرينيين.

الحج... عرفة
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جاللته تسلم مجسما لكنيسة أرثوذكسية ستقام في المملكة... الملك المعظم:

البحرين ولعقود طويلة تحتضن 
جميــع الديـانــات دون تمييـــز

المنامة - بنا

اســـتقبل ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، 
واألعمـــال  الصداقـــة  جمعيـــة  رئيـــس 
البحرينية الروســـية جـــورج الزريقات، 
للســـالم  اناتولـــي ميتروشـــين؛  ونائبـــه 
على جاللتـــه لزيارتهما البالد بمناســـبة 

تأسيس الجمعية.
وخـــالل اللقـــاء، قـــدم رئيـــس جمعيـــة 

إلـــى  الروســـية  البحرينيـــة  الصداقـــة 
جاللـــة الملـــك المعظـــم مجســـمًا يمثـــل 
الكنيســـة األرثوذكســـية، والتي ســـوف 
تقام فـــي مملكة البحريـــن، حيث يأتي 
ذلك ضمن أهداف ومشـــاريع وأنشـــطة 
الجمعيـــة؛ تقديرًا لمـــا تتمتع به المملكة 
من حرية األديان والتسامح والتعايش 
اإلنساني بين مختلف الثقافات ودورها 

الحضاري واإلنساني.

وأعرب جاللة الملك المعظم عن شكره 
علـــى إهدائهـــم هـــذا المجســـم، مؤكـــدًا 
جاللتـــه رعـــاه هللا أن البحريـــن ومنـــذ 
عقـــود طويلة تحتضـــن وتحترم جميع 
أهل الديانـــات على أرضها الطيبة دون 
تمييز في مجتمع متحاب ومتآلف، وما 
يتميـــز بـــه شـــعبها الكريم عبـــر تاريخه 
العريـــق مـــن روح التســـامح واالحترام 

والمحبة للجميع. )٠٢(جاللة الملك المعظم يتسلم من رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية مجسمًا يمثل الكنيسة األرثوذكسية 

الصيرفي: 80 % التعافي في القطاع السياحي بالربع الثاني
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قالـــت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفـــي إن التعافي 
في قطاع السياحة شهد نقلة كبيرة، حيث بلغت نسبة 
الزيـــادة فـــي عدد الســـياح فـــي الربع الثاني مـــن العام 
الجـــاري 80 % مقارنة بنفس الفتـــرة من العام 2021.  
وافتتحت الوزيرة “مهرجان شواطئ البحرين” مساء 
أمـــس علـــى شـــاطئ بـــالج الجزائـــر. وتعتبـــر الفعالية 
األولى من نوعها التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض ضمن جهودهـــا إلثراء فصـــل الصيف في 
مملكة البحرين بعدد من األنشطة والفعاليات الجاذبة 
للسياح والزوار، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية 

للمواطنين والمقيمين.

أكدت أن “حياة جديدة” تسهم في إنقاذ الكثير من األفراد... جمال لـ “^”:

متوفى دماغيا واحد قادر على إنقاذ 8 أشخاص من الموت
عبـــرت رئيـــس جمعية عطاء للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفراد هالة جمال عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لصحيفـــة “البالد” على تنشـــيطها ثقافة التبـــرع باألعضاء بعـــد الوفاة، عبر 
حملـــة “حيـــاة جديدة”، وأكدت أنها ستســـهم في إنقاذ كثير من األفـــراد، قائلة “أنا أول 
الداعميـــن لهـــذه الحملة المباركة”. وأشـــارت جمال في ســـياق حديثهـــا للصحيفة إلى 
أن “الشـــخص المتوفـــى دماغيا )بتأكيـــد ثالثة أطباء( هو ميت بالفعـــل، وليس له أمل 
بالحياة، والشخص الواحد قادر على إفادة أكثر من 8 أشخاص، وكما قال تعالى )ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميًعا(”. وختمت بأن “الشخص المتوفى ال يمكن أخذ أعضائه إال 

بشكل محدود، كالقرنية، بخالف األشخاص المتوفين دماغيا”.

وزيرة السياحة مصرحة للصحافيين)١٨(

من داخل أحد مخيمات منى وكراسي قابلة للتمدد
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إبراهيم النهام

هالة جمال

هبة محسن |تصوير نسرين حمد



اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملـــك لشـــؤون 
اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر فـــي مكتبـــه بقصـــر 

القضيبية، أمس، علي الرميحي.
بالرميحـــي،  الحمـــر  المستشـــار  ورحـــب 
وعطائـــه  الطيبـــة  جهـــوده  علـــى  وأثنـــى 
المخلـــص أثنـــاء توليه مهام وزارة شـــؤون 
اإلعـــالم  منظومـــة  تطويـــر  فـــي  اإلعـــالم 
البحرينـــي واالرتقـــاء بالرســـالة اإلعالمية 
وما شـــهدته مختلف قطاعـــات الوزارة من 
مشـــاريع ونجاحـــات أســـهمت فـــي مواكبة 
المســـتجدات فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي، 
ومؤكـــدًا أن الرميحـــي يعد مـــن الكفاءات 
الوطنية التي أســـهمت بجهدها في خدمة 

البحريـــن وتعزيـــز مســـيرتها الوطنيـــة في 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة ملك 
البالد المعظم، معربًا عن أخلص تمنياته له 

بدوام التوفيق والسداد.
كما أشاد الحمر بما حققته مختلف وسائل 

اإلعـــالم البحرينيـــة مـــن إذاعـــة وتلفزيون 
ووكالـــة أنبـــاء عبـــر مســـيرتها التاريخيـــة 
العريقـــة من إنجازات مهمـــة؛ بفضل جهود 
وخبرات أجيـــال متعاقبة مـــن اإلعالميين 
المبدعيـــن الذيـــن أثروا المشـــهد اإلعالمي 

بعطـــاء متميـــز شـــكل مرجعـــًا  البحرينـــي 
يســـتفيد منه الجيل الجديد مـــن العاملين 
في الوســـط اإلعالمي.  ومن جانبه، أعرب 
الرميحـــي عن الشـــكر والتقدير للمستشـــار 
اإلعالمي على ما لقيه من إشـــادة وتقدير، 
مثمنًا الخبرة الواسعة والكفاءة التي يتمتع 
بهـــا الحمر كأحد الرواد والقادة اإلعالميين 
والمتميزيـــن  البارزيـــن  البحرينييـــن 
وإسهاماته المشهودة ومنذ سنوات طويلة 
في مسيرة النهضة الصحافية واإلعالمية 
في مملكـــة البحرين، فضالً عن إســـهاماته 
الخليجـــي  المســـتوى  علـــى  اإلعالميـــة 
والعربـــي، ومتمنيـــًا لـــه كل التوفيق خدمة 

للبحرين وشعبها الكريم.

عقـــد المجلـــس األعلى للقضـــاء اجتماعه 
الـــدوري الخامـــس لســـنة 2022 برئاســـة 
نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء 
رئيـــس محكمـــة التمييز الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، بحضـــور وزيـــر العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واالوقـــاف نـــواف 

المعاودة.
أعضـــاء  رفـــع  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
المجلس األعلى للقضاء إلى عاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى 

القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة العامة، أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 
عيـــد األضحى المبـــارك داعين المولى عز 
وجـــل أن يعيـــده هللا تعالـــى بمزيـــد مـــن 

التقدم واالزدهار على مملكة البحرين.
وأشـــاد الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة 

بالجهـــود الـــذي بذلهـــا رئيـــس المحكمـــة 
الدســـتورية المستشار عبدهللا البوعينين 
خـــالل  القضائـــي  بالعمـــل  االرتقـــاء  فـــي 
مسيرة عمله في المجلس األعلى للقضاء، 
وكذلك بما يبذله القضاة وأعضاء النيابة 
العامـــة، مـــن جهـــود فـــي ســـبيل تحقيـــق 

العدالة وإرساء حكم القانون.
األعلـــى  المجلـــس  أكـــد  فقـــد  هـــذا،  إلـــى 
بالتعـــاون  قدمـــًا  مضيـــه  علـــى  للقضـــاء 
العـــدل والشـــئون اإلســـالمية  مـــع وزارة 
واألوقـــاف فـــي ســـبيل تنفيـــذ مبـــادرات 
الوصـــول إلـــى العدالة بمـــا يحقق أهداف 
الرؤيـــة األقتصاديـــة 2030 وذلك بإيجاد 
بيئـــة متكاملـــة وداعمـــة ومتجاوبة لفض 
المنازعـــات، وتعزيـــز التواصـــل مع جميع 
الشـــركاء من الســـادة المحامين والقطاع 

الخاص وكافة المتقاضين.
هـــذا وقـــد تـــم خـــالل االجتماع مناقشـــة 
عـــدد من المواضيـــع المدرجة في جدول 

األعمال.

الرميحي كفاءة وطنية أسهمت في خدمة البالد... الحمر:

إيجاد بيئة متكاملة وداعمة لفض المنازعات... “األعلى للقضاء”:

الجيل الجديد يملك مراجع إعالمية يستلهم منها اإلبداع

تنفيذ مبادرات للوصول إلى العدالة تحقيقا لرؤية 2030

المنامة - بنا

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل وزير شـــؤون اإلعالم رمزان 
النعيمي فـــي مكتبه، أمس الخميس، 
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــيخ علي بن 

عبدالرحمن آل خليفة.
وأشـــاد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم بعمق 
والتاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 

البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، والتي تعد نموذًجا يحتذى 
في العالقات التـــي تربط بين الدول 

الشقيقة والصديقة. 
 كما تم استعراض ومناقشة عدد من 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك، 
وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة 

بما يخدم صالح البلدين الشقيقين.

اســـتقبلت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفة بمكتبهـــا مجموعة 
الحاصـــالت  الوطنيـــة  الكفـــاءات  مـــن 
على شـــهادات الماجســـتير مـــن مختلف 
الجامعـــات، الالتـــي أهدينهـــا نســـًخا من 
رسائلهن. وتقدمت األمين العام بالتهنئة 
لمـــروة التركـــي لنيلها درجة الماجســـتير 

عن بحثها )تأثير المساواة بين الجنسين 
فـــي دمج احتياجـــات المرأة فـــي تنمية 
القطـــاع العـــام فـــي البحريـــن(، وفاطمة 
الحادي لنيلها درجة الماجســـتير لبحثها 
البنيـــة  علـــى  الريـــادي  التعليـــم  )تأثيـــر 
بمملكـــة  الجامعييـــن  للطلبـــة  الرياديـــة 
البحريـــن(، ونوف الكويتـــي لنيلها درجة 
 Digital Media( الماجســـتير في بحثهـــا

.)and Moment Marketing

ترسيخ الشراكة التاريخية مع السعودية

األمين العام تستقبل حاصالت على شهادات الماجستير
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اســـتقبل ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي قصـــر الصافرية 
أمس، رئيس جمعيـــة الصداقة واألعمال البحرينية 
اناتولـــي  ونائبـــه  الزريقـــات،  جـــورج  الروســـية 
ميتروشـــين؛ وذلـــك للســـالم على جاللتـــه لزيارتهما 

البالد بمناسبة تأسيس الجمعية.
ورحب جاللة الملك المعظم في بداية اللقاء برئيس 

جمعيـــة الصداقـــة واألعمـــال البحرينيـــة الروســـية 
ونائبـــه، معربًا عن شـــكره على جهـــود الجمعية في 
دعـــم تنميـــة العالقـــات الثنائيـــة علـــى المســـتويين 
التعـــاون  مجـــاالت  وتعزيـــز  والشـــعبي  الرســـمي 
والثقافـــي  واالســـتثماري  واالقتصـــادي  التجـــاري 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، متمنيـــًا جاللتـــه لرئيـــس 
وأعضـــاء الجمعية دوام التوفيق والســـداد. وأشـــاد 
جاللته، حفظـــه هللا، بالعالقـــات التاريخية الوثيقة 

التي تجمع بين مملكة البحرين وروســـيا االتحادية 
الصديقة في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم 

لتطويرها وتنميتها على كافة المستويات.
الصداقـــة  جمعيـــة  رئيـــس  قـــدم  اللقـــاء،  وخـــالل 
إلـــى جاللـــة الملـــك المعظـــم  البحرينيـــة الروســـية 
مجسمًا يمثل الكنيســـة األرثوذكسية، والتي سوف 
تقـــام فـــي مملكة البحريـــن، حيث يأتـــي ذلك ضمن 
أهـــداف ومشـــاريع وأنشـــطة الجمعيـــة؛ تقديـــرًا لما 

تتمتـــع بـــه المملكـــة مـــن حريـــة األديان والتســـامح 
والتعايش اإلنســـاني بين مختلف الثقافات ودورها 

الحضاري واإلنساني.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك المعظـــم عـــن شـــكره علـــى 
إهدائهـــم هـــذا المجســـم، مؤكـــدًا جاللتـــه رعاه هللا 
أن البحريـــن ومنـــذ عقود طويلـــة تحتضن وتحترم 
جميـــع أهل الديانات على أرضها الطيبة دون تمييز 
فـــي مجتمـــع متحاب ومتآلف، وما يتميز به شـــعبها 

الكريـــم عبـــر تاريخـــه العريـــق مـــن روح التســـامح 
واالحترام والمحبة للجميع.

ومن جانبه، أعرب رئيس جمعية الصداقة واألعمال 
البحرينيـــة الروســـية عن الشـــكر والتقديـــر لحضرة 
صاحب الجاللة على ما لقيه من حســـن االستقبال، 
مشـــيدًا بما يوليه جاللته من حـــرص واهتمام على 
تعزيـــز العالقـــات الطيبـــة الوطيـــدة وتطويـــر أوجه 

التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

البحرين ولعقود طويلة تحتضن جميع الديانات دون تمييز 
جاللته يتسلم مجسما لكنيسة أرثوذكسية ستقام في المملكة... الملك المعظم:

ــا ــي ــي مـــع روس ــاف ــق ــث ــادي واالســـتـــثـــمـــاري وال ــصـ ــتـ ــز الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري واالقـ ــزي ــع ت

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح 
أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة الشيخ علي 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة. ورحب وزير 
الداخلية بالشيخ علي بن عبدالرحمن آل 
خليفة، مشـــيدًا بدور الســـفارة في تعزيز 
أوجـــه التعاون وتقديـــم أفضل الخدمات 
لمواطنـــي مملكـــة البحريـــن فـــي المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض مجـــاالت 
التعـــاون األمنـــي بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وذلـــك  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 

فـــي إطـــار العمل علـــى تطويـــر العالقات 
التاريخيـــة واألخويـــة التـــي تجمـــع بيـــن 

البلدين الشقيقين.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وأعـــرب 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن شـــكره 
وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة علـــى تواصله 
الدائـــم وحرصـــه علـــى تطويـــر التعـــاون 

المشترك.

تطوير التعاون األمني مع السعودية
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة،  الشـــيخ ســـلمان 
عالقـــات الصداقـــة المتميـــزة بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة روســـيا االتحادية، 
الفتـــًا إلـــى أهميـــة تعزيـــز أطـــر التعـــاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين في شـــتى 
المجـــاالت خصوصا المجال االســـتثماري 
واالقتصادي، والدفع بمســـارات التنسيق 
والعمـــل المشـــترك نحـــو آفـــاٍق أرحب بما 
يعود بالخيـــر والنماء علـــى الجميع. جاء 
ذلـــك لدى لقـــاء الوزير مـــع رئيس جمعية 
الصداقـــة واألعمـــال البحرينية الروســـية  
جـــورج  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 

اناتولـــي ميتروشـــين،  الزريقـــات ونائبـــه 
بحضور سفير مملكة البحرين لدى روسيا 
االتحاديـــة أحمد الســـاعاتي، حيث رحب 
برئيـــس الجمعيـــة ونائبـــه، مؤكـــدًا أهمية 
الدور الذي تضطلع به الجمعية في تعزيز 

العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
االتحاديـــة. وجـــرى  وجمهوريـــة روســـيا 
خـــالل اللقاء مناقشـــة عدد مـــن مجاالت 
التعاون المشترك وآخر المستجدات على 

صعيد االقتصاد العالمي.

الدفع بالتعاون االستثماري مع روسيا آلفاق أرحب
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قــام محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بــن علي آل خليفــة، بزيارة 
ميدانيــة لتفقــد انتهــاء مشــروع تطويــر مصلــى العيــد الكائــن بمدينــة 
الرفــاع، وذلــك بالتعاون والتنســيق مع إدارة األوقاف الســنية، بحضور 
رئيــس مجلــس  الدوســري، وحضــور  العميــد عيســى  المحافــظ  نائــب 
األوقــاف الســنية راشــد الهاجــري، وعــدد مــن المســؤولين بالمحافظــة، 

وذلك تزامنًا مع حلول عيد األضحى المبارك.

ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  بهـــذه 
محافـــظ الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
حريصـــة علـــى مواصلـــة جهودهـــا 
الميدانـــي  التواصـــل  تعزيـــز  فـــي 
بكافـــة المناطـــق لتفقـــد احتياجات 
لمقترحاتهـــم  واالســـتماع  األهالـــي 
ومتطلباتهـــم، تنفيـــذًا للتوجيهـــات 
المعظـــم  البـــاد  لملـــك  الســـديدة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، ودعـــم من ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وخال الزيارة، اطلع سمو محافظ 
انتهـــاء  مراحـــل  علـــى  الجنوبيـــة 
العيـــد  مصلـــى  تطويـــر  مشـــروع 

وذلـــك ضمـــن توصيـــات المجلـــس 
التنســـيقي، الـــذي يعـــد أحـــد أبـــرز 
بالمحافظـــة  المهمـــة  المصليـــات 
الجنوبية، مشـــيدًا ســـموه بمستوى 
مجلـــس  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
األوقاف السنية لدورهم في تنفيذ 
المشروع خال فترة وجيزة؛ تلبية 

الحتياجات األهالي والمواطنين.
وفـــي ختام الزيـــارة الميدانية، أكد 
الشـــيخ  الجنوبيـــة ســـمو  محافـــظ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
علـــى اســـتمرار التنســـيق والتعاون 
المشـــترك مـــع الجهـــات المختصـــة، 
بالصورة التـــي يتطلع إليها األهالي 
وتقديـــم أفضل مســـتوى للخدمات 

المقدمة في المجاالت كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

انتهـــاء مشــروع تطويـــر مصلى العيـــد في الرفــاع
سمو محافظ الجنوبية: مستمرون في الزيارات الميدانية لتفقد احتياجات األهالي
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تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بالبدء في ورش 
عمـــل مـــن أجـــل تحديـــد اآلليات 
ستشـــكل  التـــي  واألولويـــات 
للعمـــل  المســـتقبلية  التطلعـــات 
الحكومـــي، وبعد اعتمـــاد اللجنة 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير البنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا 
الجهـــات  لمرئيـــات  خليفـــة  آل 
الحكوميـــة المعنية بمحور البنية 
التحتيـــة والبيئـــة، انعقدت امس 
ورشة عمل المحور األول )البنية 
التحتيـــة والبيئـــة( برئاســـة وزير 
الصناعـــة والتجارة زايد الزياني، 
الـــوزراء،  مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة 
والـــوكالء  الـــوكالء  مـــن  وعـــدد 
المعنيين  والمديرين  المساعدين 
بقطاعات البنية التحتية والبيئة 

في الحكومة.
وتعتبر ورشـــة عمل محور البنية 
التحتيـــة والبيئـــة أولـــى الـــورش 
الخمـــس للتطلعـــات المســـتقبلية 
للعمـــل الحكومي، والتي تنقســـم 
محـــور  هـــي:  محـــاور،   5 علـــى 
البنيـــة التحتية والبيئـــة، المحور 
التشريعي، محور عمل الخدمات 
المالـــي  المحـــور  االجتماعيـــة، 
األداء  ومحـــور  واالقتصـــادي، 

الحكومي والتحول الرقمي.
وزيـــر  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
رئيـــس  والتجـــارة  الصناعـــة 

محـــور البنيـــة التحتيـــة والبيئـــة 
عمـــل  ورشـــة  أن  الزيانـــي  زايـــد 
محـــور البنيـــة التحتيـــة والبيئـــة 
تأتـــي لمواصلة تعزيز إســـهامات 
المســـيرة  فـــي  العـــام  القطـــاع 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
بإشراك المســـؤولين من الجهات 
لتحديـــد  المعنيـــة  الحكوميـــة 
التـــي  واألولويـــات  اآلليـــات 
ستشـــكل التطلعات المســـتقبلية 
للعمـــل الحكومي، بمـــا يصب في 

مصلحة الوطن والمواطن.
وأضـــاف أن هـــذه الورشـــة تأتي 

عمـــل  ورش  لسلســـلة  اســـتكمااًل 
التـــي  المســـتقبلية  التطلعـــات 
ُعِقـــدت ســـابًقا بناًء علـــى توجيه 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه 
الحكومـــي  الملتقـــى  فـــي  هللا، 
 4 علـــى  توزعـــت  والتـــي   ،2017
فيهـــا  وشـــارك  رئيســـة  محـــاور 
الـــوكالء والـــوكالء المســـاعدون 
الجهـــات  مـــن  والمديـــرون 
الحكوميـــة المعنيـــة بـــكل محور 
ومالحظاتهـــم  مرئياتهـــم  ألخـــذ 
واالتجاهـــات  األولويـــات  علـــى 
العامة لمستقبل العمل الحكومي، 
واعتمادها لُتشـــكل صميم العمل 
الحكومي فـــي برنامج الحكومة 
2019 - 2022، وبنـــاًء على رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
نبنـــي  “اليـــوم  الزيانـــي  وتابـــع 
علـــى هـــذا اإلنجـــاز، وُنعـــزز مبدأ 
الشـــراكة فـــي اتخـــاذ القـــرار، من 
أجـــل توحيد الجهود والتنســـيق 
بين الجهات الحكومية، وتحديد 
للعمـــل  العامـــة  االتجاهـــات 
الحكومـــي ضمن فريـــق البحرين 
الواحـــد وبمـــا يصب فـــي تطوير 
العمل الحكومـــي وزيادة كفاءته 

وفعاليته”.
البنيـــة  محـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
أحـــد  يعـــد  والبيئـــة  التحتيـــة 
التـــي  األولويـــة،  ذات  المحـــاور 
تـــؤدي دوًرا أساســـًيا فـــي تحفيز 
مختلـــف القطاعـــات االقتصادية 
ودعـــم القطـــاع الخـــاص، ليصبح 

بمـــا  للنمـــو،  رئيًســـا  ُمحـــرًكا 
ُيحقـــق أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة 2030، الفًتا إلى أن 
لمحـــور  المســـتقبلية  التطلعـــات 
البنيـــة التحتية والبيئة َسُتســـهم 
المناســـب  المنـــاخ  توفيـــر  فـــي 
المشاريع االستثمارية  الحتضان 
بتنافســـية كبيرة، عبر مـــا توفره 
مملكة البحريـــن من حلول تالئم 
المتطلبـــات المســـتقبلية بكفـــاءة 

وحيوية.
تـــم  أنـــه  الزيانـــي  وأوضـــح 
اســـتخالص 6 سياســـات تنـــدرج 
تحتهـــا 27 مبادرة لمحـــور البنية 
هـــي  لتكـــون  والبيئـــة،  التحتيـــة 
اللبنـــة األولـــى لوضـــع التطلعـــات 
القادمـــة، وهـــي ضمـــان التطوير 

المســـتدام فـــي البنيـــة التحتيـــة، 
تحســـين التنســـيق والتعاون في 
مجـــال البنيـــة التحتيـــة، توفيـــر 
بنيـــة تحتيـــة داعمـــة للقطاعـــات 
ذات األولوية والمشاريع الكبرى، 
تعزيـــز األمـــن المائـــي والغذائي، 
ضمان استدامة الموارد والطاقة، 
ومواجهـــة التغيرات فـــي المناخ 

والحفاظ على البيئة.
االجتمـــاع  عقـــد  تـــم  أنـــه  ُيذكـــر 
واســـتالم  للورشـــة  التنســـيقي 
الحكوميـــة  الجهـــات  مرئيـــات 
المعنيـــة األســـبوع الماضي، وتم 
فرزها وتصنيفها، واعتمادها من 
قبـــل اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتية، قبل 

انعقاد ورشة العمل.

المنامة - بنا

توفير بنية تحتية داعمة للمشاريع الكبرى ومواجهة تغيرات المناخ
انعقاد أول ورش عمل “التطلعات المستقبلية” بإدراج 27 مبادرة لتطوير البنية التحتية والبيئة
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المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  الجمارك  رئيس  رعاية  تحت 
أقــام معهد  آل خليفة،  بن حمد  أحمد 
ــمـــارك حفل  ــتـــدريـــب بـــشـــؤون الـــجـ الـ
للدورة  عشر  الثامنة  الدفعة  تخريج 

التأسيسية لشؤون الجمارك.
ــشــهــادات  ال الـــجـــمـــارك  رئــيــس  ووزع 
مؤكدا  والــمــدربــيــن،  الخريجين  على 
أن االســتــثــمــار فــي الــعــنــصــر الــبــشــري 
شؤون  استراتيجية  أهــداف  أحد  هو 
بــرعــايــة من  الــجــمــارك والــتــي تحظى 
الشيخ  أول  الــفــريــق  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ
راشد بن عبدهللا آل خليفة، باعتبار أن 
في  رئيس  البشري هو محور  العنصر 
لمواجهة  والتحديث  التطوير  مسيرة 
التحديات والتعامل بكفاءة وجاهزية.
وأشار إلى أن المضي قدما في إعداد 
كــوادر قــادرة على مواكبة التطور بما 
القدرات  تنمية  يعزز  الحاجات،  يلبي 
العمل  والــمــهــارات فــي كافة مــجــاالت 
الــجــمــركــي، مــؤكــدا أهــمــيــة الــتــدريــب 
ــارهــمــا عــلــى سلم  ــاعــتــب والـــكـــفـــاءة ب
إذ إن  ــارك،  ــمـ ــجـ الـ ــؤون  ــ ــات شـ ــ ــوي ــ أول
بالقانون  االلتزام  تقتضي  المسؤولية 
ــتــحــلــي  ــاط وال ــبـ ــضـ ــاالنـ والـــتـــمـــســـك بـ

بالفاعلية وتحمل المسؤولية.
ــى مــديــر  ــقـ ــل، ألـ ــفـ ــحـ ــة الـ ــ ــداي ــ ــي ب ــ وفـ
ونظم  ــمــوارد  ــل ل الــعــامــة  اإلدارة  ــام  عـ
المعلومات الشيخ تركي بن دعيج آل 
خليفة، كلمة أشار فيها إلى االستمرار 
التدريبية  البرامج  وتحديث  بتطوير 
ــارات وصـــقـــل قـــــدرات  ــ ــهـ ــ ــتــنــمــيــة مـ ل
الــجــمــارك وذلـــك من  منسوبي شــئــون 
خالل تصميم وتطبيق برامج تدريبية 
العالمية،  القياسية  للمواصفات  وفقًا 
بتأهيل  ــجــمــارك  ال ــؤون  شــ قــامــت  إذ 
مع  التعامل  مجاالت  في  الخريجين 
وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة 
على نحٍو يضمن خلق كفاءات بشرية 
قادرة للقيام بواجبها على أكمل وجه.

يــذكــر أن الــــــدورة والـــتـــي اســتــمــرت 
لــمــدة 3 أشــهــر تــضــمــنــت تــقــديــم 16 

تمثلت في  وتــدريــبــيــة  نــظــريــة  ــادة  مـ
والتعرف على  العلمي،  البحث  مبادئ 
التفتيش  وأساليب  الممنوعة  المواد 
والمعاينة ووسائل التهريب الحديثة، 
ــوء على  ــضـ ــى تــســلــيــط الـ ــ ــة إل ــافـ إضـ
والعمل  الــجــمــارك  قــانــون  إجـــــراءات 
الجمركية  والقيمة  الموحد  الجمركي 
ــعـــرفـــة  ــتـ ــحــــص بــــاألشــــعــــة، والـ ــفــ ــ وال
إلى  إضــافــة  أفــق،  ونــظــام  الجمركية، 
الجمركية،  والمنظمات  االتــفــاقــيــات 
المستجدين  تــدريــب  على  أشــرف  إذ 
مدربين مــن شــؤون الــجــمــارك، وقــوة 
الــتــدريــب  وإدارة  الـــخـــاصـــة،  األمــــن 
الــعــامــة  اإلدارة  الــداخــلــيــة،  ــوزارة  ــ ــ ب
وجامعة  الجنائية،  ــة  واألدل للمباحث 
إلـــى مكتب األمــم  الــمــمــلــكــة، إضــافــة 

المتحدة.

التدريب على كشف المواد الممنوعة ووسائل التهريب الحديثة... رئيس الجمارك:

ملتزمون بالقانون ونتمسك باالنضباط وتحمل المسؤولية

مشاورات خليجية لتبادل الخبرات باألمن الغذائي
أكدت جهاد الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية في أفريقيا 
والعالــم العربــي، أن الســلطة التشــريعية تعمل بشــكل وثيــق من أجل تنفيذ التوجيهات الســامية من صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، عاهــل البــالد المعظم، بشــأن تحقيق أمن غذائي مســتدامة في القطاعــات الزراعية والســمكية والغذائية 
في مملكة البحرين، وذلك من خالل التعاون والتكامل في الجهود المبذولة مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خالل كلمة للفاضل )عن ُبعد( في 
المستشارين  مجلس  نظمها  دولية  ندوة 
منظمة  مع  بالشراكة  المغربية،  بالمملكة 
األمم المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو”، 
الغذائي  “الــســيــادة واألمـــن  عــنــوان  تحت 
العالمية ورهانات  بين تحديات الظرفية 
إلى  تهدف  والتي  االستراتيجي”،  االمــن 
األمن  موضوع  والــحــوار  النقاش  تعميق 

وآلــيــات مجابهة  وبــحــث سبل  الــغــذائــي، 
الكبرى  الــتــحــوالت  ســيــاق  فــي  تحدياته 
العالم جراء تبعات جائحة  التي يعيشها 
ــات  كـــورونـــا )كــوفــيــد 19( وكــذلــك األزمــ
في  كبير  بشكل  ساهمت  التي  العالمية، 
األولويات  في  هيكلية  تغييرات  إحــداث 

المتعلقة باألمن الغذائي.
مــشــاورات  هناك  أن  الفاضل  وأوضــحــت 

خليجية قائمة ومستمرة على الصعيدين 
التشريعي والحكومي، تأتي انطالًقا من 
ضرورة تعزيز الشراكة االستراتيجية بين 
الخليجي، وتهدف  التعاون  دول مجلس 
الغذائي،  األمــن  بمجال  الخبرات  لتبادل 
مؤكدًة أهمية أن تضطلع البرلمانات بدور 
أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي 
لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك 

البرلمانية  الدبلوماسية  تفعيل  من خالل 
من  تعزز  التي  االستثمارات  الستقطاب 
ــلــدان، وتشجيع  ــب ال الــغــذائــي فــي  األمـــن 
ــشــراكــات الــمــبــتــكــرة الــتــي تــصــب نحو  ال

تحقيق األمن الغذائي.
البرلمانيين  كلمتها  الفاضل خالل  ودعت 
من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب 
وتشجيعهم إلطالق مبادرات أكبر للتعامل 
ترفع  وأن  الغذاء،  استدامة  تحديات  مع 
الندوة توصياتها لمنتدى األغذية العالمي 
العام  مــن  أكتوبر  خــالل  انــعــقــاده  المقرر 
الجاري في روما، باعتبار أنه سيركز على 
الزراعية  النظم  لتحديد  الشباب  تمكين 
يحقق  وبما  فاعل،  نحو  على  والغذائية 
أهداف التنمية المستدامة. منوهًة بالدور 

الكبير الذي تضطلع به منظمة “الفاو” في 
وتفعيل  تنمية  على  المستمر  الــحــرص 
مؤسسيا  سواء  البرلمانيين،  مع  التعاون 
البرلمانيين  مع  المباشر  التواصل  عبر  أو 
بما  الــغــذائــي،  األمــن  بموضوع  المهتمين 
البلدان  لمساعدة  الجادة  مساعيها  يعزز 
في وضع تصورات عملية لتعزيز اإلنتاج 
وسد  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  المحلي 

فجوة ارتفاع األسعار.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل األهمية 
ما  ظــل  فــي  الــغــذاء  لتأمين  المتصاعدة 
يوجهه من تحديات سياسية واقتصادية 
الضروري على جميع  أصبح من  عالمية، 
ــبــلــدان أن  الــســلــطــات الــدســتــوريــة فــي ال
األمــن  لتحقيق  عملية  خــطــوات  تتخذ 

ــغــذائــي واالســـتـــقـــرار االجــتــمــاعــي، من  ال
تحتمل  ال  وفــوريــة  عملية  تدابير  خــالل 
التأجيل أو التأخير، ومن بين ذلك إصدار 
تــشــريــعــات ُمــلــزمــة بــمــعــدالت اســتــدامــة 
وتشجيع  الغذائي،  األمن  وتعزيز  الغذاء 
ــة، واالســتــعــانــة  ــزراعــ ــ االســتــثــمــار فـــي ال
االقتصادية  االستراتيجية  بالشراكات 

بين البلدان أو الشركات.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ــة  ــابـ ــيـ صــــــــرح رئـــــيـــــس نـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، بــأن 
بالغًا  تلقت  العامة  النيابة 
العامة  اآلداب  شعبة  مــن 
للمباحث  العامة  ــاإلدارة  بـ
بقيام  الجنائية،  ــة  ــ واألدل
أحـــد األشــخــاص بــإســاءة 
استعمال وسائل التواصل 
صــورًا  بنشر  االجتماعي؛ 
ــاألداب  ــ ومــقــاطــع مــخــلــة ب
ــر حـــســـابـــه  ــ ــب الــــعــــامــــة عــ
الــــشــــخــــصــــي، تــتــضــمــن 
تــحــريــضــًا عــلــى مــمــارســة 
النيابة  فــأمــرت  الــفــجــور، 
العامة بضبطه وإحضاره.

وتم استجوابه بتحقيقات 

ــعــامــة ووجــهــة  ــنــيــابــة ال ال
جرائم  ارتــكــاب  تهم  إلــيــه 
الــتــحــريــض عــالنــيــة على 
وإساءة  الفجور،  ممارسة 
استعمال وسائل التواصل 
ــكــيــة،  ــالســل الــســلــكــيــة وال
ــواد إبــاحــيــة،  ــ وحـــيـــازة مـ
وقررت حبسه مدة سبعة 
ذمة  على  احتياطيًا  أيــام 
إلحالته  تمهيدًا  التحقيق 

للمحاكمة الجنائية.

للمباحث  العامة  بــاإلدارة  الجنائية  المباحث  إدارة  تمكنت 
واألدلة الجنائية بالتعاون مع هيئة تنظيم المهن الصحية 
)نهرا( من القبض على شخص )48 عاًما(، بحوزته كمية من 

األقراص ممنوع تداولها بقصد البيع.
وأوضحت اإلدارة أنه بعد تلقي معلومات بهذا الشأن، تم 

مباشرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن ضبط 
المذكور والقبض عليه وبحوزته كمية من األقراص.

وأشارت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه 
تم التحفظ على األقراص المضبوطة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

الــعــامــة  اإلدارة  صـــرحـــت 
لتنفيذ األحكام والعقوبات 
الــبــديــلــة بــأنــه تـــم إضــافــة 
ــمــــة حــــــــاالت فــــرديــــة  ــ ــائ قــ
ــامــج فــاعــل  ــرن ــب جـــديـــدة ب
خــــيــــر وذلــــــــــك لــتــمــكــيــن 
البيضاء  األيـــادي  أصحاب 
المعسرين  لصالح  للتبرع 

والمتعثرين.
وأضافت بأن هذه المبادرة 
ليست  الرفيعة  اإلنسانية 
بـــغـــريـــبـــة عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
ــي األصـــــيـــــل،  ــ ــن ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
ــدادا ألعــمــال  ــ ــت ــي امــ ــأتـ وتـ
النبيلة  والــمــبــادرات  الخير 
ــتــــجــــذرة فـــيـــه لـــدعـــم  ــمــ ــ ال

الــغــارمــيــن والــمــضــي قدما 
فـــي تــعــزيــز قــيــم الــتــكــافــل 

االجتماعي ونشر الخير. 
وأشارت إلى أنه يتم دراسة 
كل حالة صدر بحقها حكم 
مــن خـــالل تطبيق  نــهــائــي 
ــددة، مــنــهــا  ــ ــحـ ــ مـــعـــايـــيـــر مـ
ــة الــصــحــيــة والــعــمــر  ــحــال ال
ــاء ومـــصـــادر  ــ ــن ــ وعـــــدد األب
الـــدخـــل، ومـــن ثـــم إصـــدار 
تقرير مفصل عن كل حالة 
مـــع الــمــســتــنــدات الــالزمــة 
ــلــجــنــة  ــلـــى ال وعـــرضـــهـــا عـ
إقــرار  أجــل  مــن  المختصة 
الضوابط  بحسب  الحاالت 

واالشتراطات.

حبس محرِّض على الفجور 
عبر “السوشيال ميديا”

القبض على شخص يبيع أقراصا ممنوعة

إضافة قائمة حاالت فردية 
جديدة ببرنامج “فاعل خير”

ال يمكن أخذ أعضاء المتوفى إال 
بشكل محدود مثل القرنية

الئحة طويلة من المرضى في 
“السلمانية” ينتظرون من يتبرع لهم 

بالكلى وغيرها

هالة 
جمال

عـــبـــرت رئـــيـــس جــمــعــيــة عـــطـــاء لــلــمــســئــولــيــة 
شكرها  عــن  جمال  هالة  لــألفــراد  االجتماعية 
وتــقــديــرهــا لــصــحــيــفــة “الـــبـــالد” عــلــى اطـــالق 
التبرع  ثقافة  لتشجيع  جديدة”  “حياة  حملة 
من  الكثير  إنقاذ  في  ستسهم  ألنها  باألعضاء 

األفراد.
للـصحيفة  وأشــارت جمال في سياق حديثها 
إلى أن هنالك لجنة في الجمعية تحت مسمى 
الــشــأن،  هــذا  فــي  معنية  الحسنة”  “الــشــفــاعــة 

ا. خاصة لألشخاص المتوفين دماغيًّ
المسئولون  الــوحــيــدة  اللجنة  “نــحــن  وزادت 

وُعــرض  البحرين،  فــي مملكة  األمــر  هــذا  عــن 
علينا تنفيذ المبادرة من رئيس لجنة الشفاعة 
الحسنة التابعة لجمعية إيثار بالمملكة العربية 

السعودية محمد الدبل”. 
ــتــبــرع فــي األعـــضـــاء بين  وتــابــعــت جــمــال “ال
ــاء مـــوجـــود ومــتــوفــر وبــكــثــرة، ولــكــن  ــيـ األحـ
وأشير  ــا،  دمــاغــيًّ المتوفين  على  هــو  تركيزنا 
ــوفــاة الدماغية  ــود فـــرق بــيــن ال هــنــا إلـــى وجـ
الثانية  أما  وفاة،  األولى  إن  والغيبوبة، حيث 
حل  إيــجــاد  بعد  يعيش  أن  للشخص  فيمكن 

للمشكلة الطبية”.
وأردفت “منذ أن استلمنا اللجنة قمنا بالعديد 
بن  الشيخ محمد  زرنــا  اإلنــجــازات، حيث  من 

المجلس  رئيس  خليفة  آل  خالد  بــن  عبدهللا 
األعلى للصحة، وقد رحب بإنجازاتنا، ونشكر 
المؤيد  وعــائــشــة  يــوســف  لجنة  ــشــأن  ال بــهــذا 
فعالياتنا  دعــمــت  ــتــي  وال الــخــيــريــة  لــألعــمــال 

المتنوعة، لنشر فكرة التبرع باألعضاء”.
وقالت جمال “قمنا أيًضا وبالتعاون مع المركز 
الدكتور  برئاسة  األعــضــاء  لــزراعــة  السعودي 
للتبرع  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة  مــســتــشــار 
لمملكة  قدم  حيث  شاهين،  فيصل  باألعضاء 
وقمنا  األطـــبـــاء،  مــن  مجموعة  مــع  الــبــحــريــن 
وعلى مدار يوم كامل بتدريب أكثر من خمسة 
وخــمــســيــن مــمــرضــة، وأكــثــر مــن 35 دكــتــوًرا 
وزيــرة  مع  وبالتعاون  السلمانية،  بمستشفى 

الصحة آنذاك فائقة الصالح”.
ودور  السفارات  من  بعدد  أيًضا  “قمنا  وتبين 
وكنائس  مساجد  مــن  البحرين،  فــي  الــعــبــادة 
اللجنة  هــذه  بــأن  منتسبيها  وأخبار  والمعابد، 
ــاءت هـــذه الـــزيـــارات بعد  مـــوجـــودة، ولــقــد جـ
لدينا  كان  عندما  كثيرة  صعوبات  واجهنا  أن 
بعض الحاالت في مستشفى السلمانية الطبي 
)متوفين دماغيًا(، حيث إن الشرط األساسي 
ألخذ أي عضو منهم هو موافقة أولياء األمور”.
دور  عــلــى  للقائمين  زيــارتــنــا  جــمــال   وقــالــت 
مع  التواصل  بتسهيل  لمطالبتهم  كان  العبادة 
أدعو  وعليه  موافقاتهم،  وأخذ  األمور  أولياء 
بأن  فهم  على  البحرين  مملكة  فــي  الجميع 

نبيل،  أمــر  هــو  الــوفــاة  بعد  بــاألعــضــاء  التبرع 
ومفيد لالئحة طويلة من المرضى بمستشفى 
لهم  يتبرع  مــن  ينتظرون  والــذيــن  السلمانية 

باألعضاء من كلى وغيرها”.
)بتأكيد  دماغيا  المتوفى  “الشخص  وتابعت 
له أمل  بالفعل، وليس  ثالثة أطباء( هو ميت 
إفــادة  على  قــادر  الواحد  والشخص  بالحياة، 
تعالى  قــال  وكما  أشــخــاص،  ثمانية  مــن  أكثر 

)ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميًعا(”.
أخذ  يمكن  المتوفي ال  “الشخص  أن  وختمت 
أعضاءه إال بشكل محدود، كالقرنية، بخالف 

األشخاص المتوفين دماغيا”.

متوّفى دماغيا واحد قادر على إنقاذ 8 أشخاص من الموت
حملة “حياة جديدة” ستهب الحياة مجدًدا للكثيرين... رئيسة جمعية عطاء لـ “^”:

لدى مشاركتها في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين المغربي و “الفاو”... الفاضل:

إبراهيم النهام

زرنــا المســاجد والكنائس والمعابد لطلب المســاعدة بتشــجيع الناس على التبــرع باألعضاء

جهاد الفاضل
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

حضـــرت رئيســـة هيئـــة البحرين 
مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار  للثقافـــة 
بنـــت محمـــد آل خليفة، سلســـلة 
التحضيرية لختام  االجتماعـــات 
الدورة الخامســـة عشـــرة لجائزة 
 -  2020( للعمـــارة  خـــان  األغـــا 
2022( والتي تشارك فيها اللجنة 
وتشـــغل  للجائـــزة،  التوجيهيـــة 
الشـــيخة مـــي عضويتهـــا، ولجنة 
التحكيم الرئيســـة، خـــال الفترة 
7 و8 من شـــهر يوليو الجاري في 

مدينة ليزبون البرتغالية.
خـــان  األغـــا  جائـــزة  وســـتعلن 
للعمـــارة عن المشـــروعات الفائزة 
عشـــرة  الخامســـة  دورتهـــا  فـــي 
في ســـبتمبر المقبـــل، حيث تضم 
القائمـــة المختصرة للمترشـــحين 
20 مشـــروعا مـــن 16 دولـــة تـــم 
اختيارها من أصل 463 مشروعا، 
مـــن بينهـــا مملكة البحريـــن التي 
تم منها ترشيح مشـــروع “إعادة 

تأهيل مكتب بريد المنامة”.
وقالت الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة “ســـعيدون بـــأن تكون 
مملكـــة البحريـــن جزءا مســـتمرا 
مـــن جائـــزة األغـــا خـــان للعمارة، 
عـــن  بالجائـــزة  فوزهـــا  فبعـــد 
مشـــروع إعـــادة تأهيـــل منطقـــة 
الجائـــزة  فـــي  نحضـــر  المحـــرق، 
لنقـــّدم خبرة المملكـــة في مجال 
المســـتدامة  الحضريـــة  التنميـــة 
العريقـــة  وإعـــادة إحيـــاء مدننـــا 
عمرانيـــة  بمامـــح  تتميـــز  التـــي 
أصيلـــة فريـــدة، كمـــا نتمنـــى كل 
التوفيق لمشـــروع إعـــادة تأهيل 
مكتب بريد المنامة الذي يعكس 
أهميـــة العاصمـــة كمركز حضاري 
وثقافي في البحرين والمنطقة”.

وأشـــارت إلى أهمية جائزة األغا 
خان في الترويج لجمال العمارة 
اإلســـامية والمشروعات الرائدة 
فـــي هـــذا المجـــال فـــي مختلـــف 
الـــدول، منوهـــة بأهميـــة التركيز 
علـــى الحـــوار الثقافـــي فـــي بناء 
جسور التواصل ما بين األوطان 
والشـــعوب العربيـــة واإلســـامية 

وبقية دول العالم. 
وتشـــارك فـــي اجتماعـــات جائزة 
األغـــا خان للعمارة نورة الســـايح 
من هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
والتي تم اختيارها لتكون ضمن 

أعضاء لجنة تقييم المشـــروعات 
على األرض، والتي ســـاهمت في 
تنفيـــذ عمليـــات التقييم مـــا بين 
مايـــو  مـــارس ونهايـــة شـــهر   15
الماضـــي، حيـــث تضمـــن التقييم 
كذلـــك تصوير المواقـــع احترافيا 
وإنتـــاج أفـــام وثائقيـــة قصيـــرة 
إلـــى  تفصيلـــي  تقريـــر  وتقديـــم 
لجنة التحكيم الرئيســـة واللجنة 

التوجيهية.
اللجنـــة  اجتماعـــات  وخـــال 
مناقشـــة  تمـــت  التوجيهيـــة، 
العديد مـــن القضايا، منها اختيار 
المشـــروعات الفائزة التي ســـيتم 
اإلعان عنها خال شـــهر سبتمبر 
المقبـــل. كذلـــك تـــم التطـــرق إلى 
والـــذي  الجوائـــز  تســـليم  حفـــل 
ســـيقام فـــي العاصمـــة العمانيـــة 

مسقط.
ومن بين الدول المرشـــحة للفوز 
بجائزة األغا خان هذا العام 7 دول 
عربيـــة هي: البحريـــن، اإلمارات، 
تونس، المغرب، لبنان، فلســـطين 
والكويـــت. يذكـــر أن جائزة األغا 
خـــان للعمـــارة تم إنشـــاؤها العام 
1977 ويتـــم تســـليمها كل ثـــاث 
ســـنوات للمشـــروعات المعمارية 
التـــي تقـــّدم مســـتويات جديـــدة 
مـــن التمّيز في مجـــاالت العمارة، 
جهـــود  التخطيـــط،  ممارســـات 
وعمـــارة  التاريخـــي  الحفـــظ 
يمكـــن  الطبيعيـــة.  المناظـــر 
للمشروعات المترشـــحة للجائزة 
أن تكون في أي مكان في العالم، 
ولكـــن عليها أن تنجـــح في تلبية 
حاجـــات وطموحات المجتمعات 
المســـلمون  فيهـــا  يوجـــد  التـــي 
بشـــكل كبير. وقد تم منذ إطاق 

الجائزة توثيق 9000 مشروع.

البحرين مرشحة للفوز بجائزة “خان للعمارة” للمرة الثانية

توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحافظ على المعالم النادرة لوادي البحير
مشيدين بتوجيهات سموه لالهتمام بقضايا االستدامة البيئية... مواطنون ومختصون:

 أشـــاد عـــدد مـــن المختصيـــن بالشـــأن 
البيئـــي بتوجيهـــات ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
باعتبـــار المناطق ذات الطبيعة البيئية 
طبيعـــة،  محميـــة  البحيـــر  وادي  مـــن 
مؤكديـــن أن التوجيـــه سيســـاهم فـــي 
المعالـــم والتضاريـــس  علـــى  الحفـــاظ 
الجيولوجيـــة النادرة للوادي والحفاظ 
المقيمـــة  الطيـــور  بعـــض  بيئـــة  علـــى 

والمهاجرة.
وثمن مواطنون في تصريحات خاصة 
لوكالة أنبـــاء البحرين )بنـــا( توجيهات 
صاحب السمو الملكي، والتي ستسهم 
يعانـــي  التـــي  المشـــكات  حـــل  فـــي 
منهـــا أهالـــي المنطقـــة مـــن القـــوارض 
والحشرات التي امتد ضررها للمناطق 
المحيطة، مشـــيدين بتوجيهات سموه 
التـــي تعكـــس االهتمـــام البالـــغ بقضايا 

البيئة واالستدامة البيئية .
المجلـــس  عضـــو  أشـــاد  ذلـــك؛  إلـــى 
البلـــدي بالمنطقـــة الجنوبيـــة عبـــدهللا 
صاحـــب  بتوجيهـــات  عبداللطيـــف، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
المناطـــق  باعتبـــار  الـــوزراء،  مجلـــس 
ذات الطبيعة البيئية في وادي البحير 

محمية طبيعي.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تســـعى 
حمايـــة  فـــي  جهودهـــا  تعزيـــز  إلـــى 
البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة عن طريق 
وضـــع الضمانـــات التشـــريعية الكفيلة 
باالســـتغال األمثل للمـــوارد الطبيعية 
وتشـــجيع التنميـــة، مـــع الحـــرص على 
االلتـــزام بالمعايير البيئية، مشـــيرًا إلى 
أن قانـــون رقـــم 7 لســـنة 2022 الـــذي 
صـــادق عليـــه حضرة صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ملـــك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
يســـهم فـــي الحفـــاظ علـــى المحميات 
الطبيعيـــة والمناطق ذات الحساســـية 

البيئية.
التشـــريعات  أن  عبداللطيـــف  وأكـــد 
والتوجيهـــات المتعلقـــة بالبيئة تحمل 
داللـــة واضحة على االهتمام البالغ من 
جالـــة الملـــك المعظـــم ومـــن صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الـــوزراء، معربًا عن تطلعه ألن 

تحظى المحميات بكامل االهتمام من 
الحكومة للحفاظ عليها وتطويرها، بما 
يعكـــس الحـــرص على المعالـــم البيئية 

وتعزيز دورها كروافد سياحية.
ومن جانبه؛ أشاد مبارك  النعيمي، باحث 
في شـــؤون المياه والهيدرجيولوجيا، 
بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، باعتبار 
البيئيـــة مـــن  المناطـــق ذات الطبيعـــة 

وادي البحير محمية طبيعية.
البحيـــر  وادي  أن  النعيمـــي  وأكـــد 
المنخفضـــات  أحـــد  مـــن  يعتبـــر 
الجيولوجيـــة المميـــزة، ويحتوي على 
الجيولوجيـــة  الظواهـــر  مـــن  العديـــد 
)األحفوريـــة(  والباليونتولوجيـــة 
بيئـــة  بكونـــه  يتميـــز  كمـــا  الفريـــدة، 
وبعـــض  المهاجـــرة  للطيـــور  طبيعيـــة 
إلـــى  مشـــيرًا  والحيوانـــات،  النباتـــات 
أهميـــة الحفـــاظ علـــى الـــوادي كتراث 
البحريـــن  لمملكـــة  بيئـــي  جيولوجـــي 
واعتبـــاره  فحســـب  للمنطقـــة  وليـــس 

محمية طبيعية.
وأضاف؛ سيترتب على الخطوة نتائج 
إيجابية مـــن الناحيتيـــن الجيولوجية 
البيئـــة أحـــد  والبيئيـــة، حيـــث تعتبـــر 
األبعاد األساســـية للتنمية المســـتدامة 

علـــى النحو الذي أكدت عليه األهداف 
 ،2030 المســـتدامة  للتنميـــة  األمميـــة 
المبـــادرات  هـــذه  مثـــل  أن  موضحـــًا 
بالبيئـــة  العاقـــة  ذات  المســـتقبلية 
تعتبـــر حجـــر األســـاس فـــي الحفـــاظ 
علـــى الموارد البيئية والطبيعية بكافة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  أشـــكالها 

المستدامة في صورتها الشاملة.
وقال الباحث في الشـــأن البيئي خليل 
الوداعـــي إن توجيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، باعتبار المناطق ذات الطبيعة 
البيئية من وادي البحير محمية بيئية 
ســـوف تحافظ على المناظـــر الجميلة 
والنباتـــات البريـــة والطيـــور التي تميز 
المنطقـــة، ممـــا ســـينعكس إيجابًا على 
قاطني هذه المناطق، موضحًا أن هذا 
التوجيـــه سيســـاهم فـــي الحفاظ على 
الجيولوجيـــة  والتضاريـــس  المعالـــم 
النـــادرة، كما ســـيترتب عليهـــا الحفاظ 
المقيمـــة  الطيـــور  بعـــض  بيئـــة  علـــى 

والمهاجرة.
ســـموه  توجيـــه  أن  الوداعـــي  وأكـــد 
سيشـــكل قاعـــدة أساســـية للمحافظة 
علـــى هـــذا اإلرث الجيولوجي والبيئي 
بطـــرق  مســـتقباً  وتطويـــره  النـــادر 

مشـــاريع  فـــي  الســـتثماره  مناســـبة 
تعليميـــة وســـياحية تســـاهم فـــي رفد 
التنـــوع البيئي والثقافـــي الذي تمتلكه 
مملكتنـــا الغاليـــة، مضيفـــًا أن تحويـــل 
وادي البحيـــر لمحميـــة طبيعيـــة يأتي 
وفـــق رؤية الحكومـــة لتحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة وتماشيًا مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
مـــن جهتهـــا، قالـــت مـــروة التركـــي إن 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
باعتبـــار المناطق ذات الطبيعة البيئية 
طبيعيـــة  محميـــة  البحيـــر  وادي  مـــن 
مـــع مواصلـــة تطويـــر البنيـــة التحتية 
والخدمية بالمنطقة تمثل انعكاس لما 
يبديه ســـموه من اهتمـــام بالغ بقضايا 

البيئة واالستدامة البيئية.
وأشـــارت التركي إلى أن وادي البحير 
يحتـــاج إلـــى هـــذه اللفتـــة الكريمة من 
سموه، خصوصًا مع االمتداد العمراني 
الذي تشهده الرفاع بمختلف مناطقها، 
وأكـــدت علـــى أن إعـــادة الـــروح لهـــذه 
المنطقـــة بزيـــادة وتيـــرة االهتمـــام بها 
بات أمرًا ضروريًا ليكون وادي البحير 
متنفســـًا بيئيـــًا، وأن هـــذه التوجيهات 
وهذه التحركات التنفيذية لها تشعرنا 
بكثير من االرتياح حيال هذه المنطقة 

المميزة من الرفاع.
ومـــن جانبـــه، أكـــد ناصـــر الناصـــر أن 
توجيهات صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، باعتبار 
البيئيـــة مـــن  المناطـــق ذات الطبيعـــة 
وادي البحيـــر محميـــة طبيعية يعكس 
بدايـــة جديدة لحماية البيئة والحفاظ 
عليهـــا فـــي وادي البحيـــر، متمنيـــًا من 
الحلـــول  إيجـــاد  المختصـــة  الجهـــات 
المناســـبة التي تضمن عـــدم إلحاق أي 

ضرر بالبيئة والمحافظة عليها.
وأشار الناصر إلى أن  القرار سيحافظ 
علـــى نظافـــة الـــوادي مما ســـيقلل من 
وجود الحشرات والقوارض التي كان 
يشـــكو منهـــا كثير مـــن أهـــل المنطقة، 
بالمعالجـــة  االهتمـــام  أن  مؤكـــدًا 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  يســـهم  البيئيـــة 
صحـــة المقيمين فـــي المنطقة وتعزيز 

السياحة الداخلية.

المنامة - بنا

الشيخة مي بنت محمد

محرر الشؤون المحلية

أكــد عــدد مــن المســؤولين وأعضــاء مجلــس النــواب والشــورى، أن 
توجيهــات عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة، بصرف مبلغ شــهر إضافي من الدعم المالي، لألسر 
محدودة الدخل )عالوة الغالء(؛ وذلك لمواجهة آثار ارتفاع األسعار 

العالمية.

فرحة غامرة

وقال محافظ المحرق ســـلمان بن 
هنـــدي إن أهالي المحرق خصوصا 
والبحريـــن عمومـــا تلقـــوا بفرحـــة 
غامـــرة نبأ توجيهـــات جالة الملك 
المعظـــم ورفعـــوا الشـــكر لجالتـــه 
ولســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لـــوزارة  ســـموه  توجيهـــات  علـــى 
والجهـــات  االجتماعيـــة  التنميـــة 
المعنيـــة بمباشـــرة صـــرف المبالـــغ 
للمســـتحقين وإيداعها قبل إجازة 

عيد األضحى المبارك.
الدعـــم  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
بـــه  تحظـــى  الـــذي  الامحـــدود 
األجهـــزة الحكوميـــة فـــي المملكة 
مـــن قبـــل صاحـــب الجالـــة الملك 
المعظـــم وصاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
المملكـــة  بـــأن  الدعـــم يؤكـــد  هـــذا 
ماضية في ســـبيل تطوير وتقديم 
أرقى الخدمات للمواطنين وتلبية 
المواطنيـــن  احتياجـــات  كافـــة 

وتامس احتياجاتهم ومعيشتهم.
“توقيـــت  أن  المحافـــظ  واعتبـــر 
تعتبـــر  الملكيـــة  المكرمـــة  هـــذه 
حســـا إنســـانيا عظيما مـــن جالته 
خاصـــة وأننـــا علـــى اعتـــاب عيـــد 
األضحـــى المبـــارك، حيـــث جاءت 
هـــذه المكرمـــة والتوجيهـــات التي 
أثلجـــت صـــدور األســـر البحرينية 
لتؤكـــد علـــى تلمـــس جالـــة الملك 

احتياجات أبنائه المواطنين”.
واختتم محافظ المحرق تصريحه 
بأن المحرق ترفع شكرها ومحبتها 
ووالءهـــا إلى جالة الملك المعظم 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء على 
المـــكارم والتوجيهـــات التي تصب 

في صالح الوطن والمواطنين.

مواجهة الغالء

مـــن جهتـــه، أكـــد النائـــب عيســـى 
الملـــك  جالـــة  حـــرص  الدوســـري 
المعظـــم فـــي رعايـــة المواطنيـــن، 
جـــراء  التداعيـــات  وتخفيـــف 
وارتفـــاع  االســـتثنائية  الظـــروف 

األسعار وغيرها.
وثمن الدوسري جهود وتوجيهات 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
للجهـــات المعنيـــة ووزارة التنميـــة 
االجتماعية بمباشرة صرف المبالغ 
للمســـتحقين وإيداعها قبل إجازة 

عيد االضحى المبارك.

دعم األسر

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وشـــدد 
هـــذه  أن  علـــى  الغتـــم  يوســـف 
التوجيهات الملكية الســـامية تعبر 
احتياجـــات  جالتـــه  تلمـــس  عـــن 
المواطنيـــن المعيشـــية وتعبـــر عن 
حرصـــه فـــي الحفاظ علـــى الحياة 

لفتـــة  وتمثـــل  للمواطـــن  الكريمـــة 
أبويـــة كريمـــة مـــن جالتـــه تجـــاه 
المواطنيـــن من محـــدودي الدخل، 
مشيرًا إلى أن التوجيهات السامية 
تســـهم في تخفيف األعباء المالية 
علـــى المواطن مع ارتفاع األســـعار 

بسبب الظروف العالمية.
ونـــوه الغتـــم بتجـــاوب الحكومـــة 
الملكـــي  الســـمو  برئاســـة صاحـــب 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتوجيـــه الجهـــات المعنية ووزارة 
بمباشـــرة  االجتماعيـــة  التنميـــة 
للمســـتحقين  المبالـــغ  صـــرف 
وإيداعها قبل إجازة عيد األضحى 

المبارك.
مبلـــغ  “صـــرف  أن  الغتـــم  وأكـــد 
مضاعـــف مـــن عـــاوة الغـــاء في 
هـــذه الفتـــرة ونحن مقبلـــون على 

عيد األضحى المبارك أدخل الفرح 
والسرور على جميع أبناء المجتمع 
البحريني”، مؤكـــدًا أن التوجيهات 
الســـامية تســـهم فـــي دعـــم األســـر 
الدخـــل  ذوي  مـــن  البحرينيـــة 
المحـــدود؛ لمواجهـــة آثـــار ارتفـــاع 
االقتصاديـــة  والتبعـــات  األســـعار 

التي يمر بها العالم.

الحياة الكريمة 

كما أشـــاد عضـــو مجلس الشـــورى 
بالتوجيهـــات  الكعبـــي  جمعـــة 
السامية من صاحب الجالة الملك 
المعظم حفظه هللا ورعاه، بصرف 
الدعـــم  مـــن  إضافـــي  شـــهر  مبلـــغ 
المالـــي، لألســـر محـــدودة الدخـــل، 

بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور  مثمنـــًا 
الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء وتوجيـــه ســـموه بســـرعة 
تنفيـــذ التوجيهـــات الملكيـــة قبـــل 

حلول عيد األضحى المبارك.
ولفـــت إلـــى أن توجيهـــات القيادة 
االهتمـــام  عمـــق  تبيـــن  الحكيمـــة 
بالمواطنيـــن والســـعي المتواصـــل 
مســـتواهم  علـــى  للمحافظـــة 
توفيـــر  علـــى  والعمـــل  المعيشـــي، 
الحياة الكريمة لهم، وهو ينظر إليه 
الجميـــع بكل إكبار وتقدير، ســـائاً 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يحفـــظ 
وســـمو  المعظـــم  العاهـــل  جالـــة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

ويوفقهم لما يحبه ويرضاه.

شكرا جاللة الملك المعظم أدخلت البهجة في قلوب األسر البحرينية
الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن لفتة أبوية كريمة ... مسؤولون وتشريعيون:

عيسى الدوسري يوسف الغتم سلمان بن هندي جمعة الكعبي



أعلـــن الكاتـــب الصحافـــي عبـــاس ناصر 
بالدائـــرة  الترشـــح  نيتـــه  عـــن  العمـــران 

الرابعة بالمحافظة الشمالية.
جبلـــة  مناطـــق  الدائـــرة  وتمثـــل 
حبشي، السهلة الشمالية، أبوقوة، 

جزًءا من سلماباد، سرايا 2، وجزًءا 
مـــن منطقـــة الرملي. ويمثـــل الدائرة 

ا النائب غازي آل رحمة.  حاليًّ
وقـــال العمـــران إن قـــرار الترشـــح 

العميـــق  إيمانـــه  مـــن  نابـــع 
بأهمية المشـــاركة الفاعلة 
اإلصالحي  المشـــروع  وكذلـــك في 

الـــدور الرئيـــس والمحوري للشـــباب في 
التنمية الشاملة للبالد.

ـــا  تربويًّ مؤهـــاًل  يمتلـــك  والعمـــران   
والقيـــادة  اإلدارة  فـــي  وماجســـتير 
باإلضافـــة إلـــى أنـــه باحـــث فـــي مجـــال 
ولـــه  واإلســـتراتيجيات  المعرفـــة  إدارة 
عـــدة أوراق بحثية ُنشـــرت في دوريات 
ومجـــالت عالميـــة وشـــارك فـــي تأليـــف 
مجموعـــة مـــن الكتـــب العلميـــة ويكتب 
مقـــاالت دورية بصحيفة البالد وصحف 

إماراتية.

بروفايل الدائرة

   وترشح بالدائرة الرابعة بمحافظة  «
الشمالية في االنتخابات الماضية 

17 مرشًحا. 

وأحرز النائب غازي آل رحمة 1103  «
أصوات بالجولة األولى بنسبة 21 

% من إجمالي كتلة الناخبين، 
وحصل نضال الشوملي على 743 

صوًتا بالجولة األولى بنسبة 14 %. 
وحسم آل رحمة المقعد لصالحه 

في الجولة الثانية بحصوله على 
2456 صوًتا بنسبة 56 %، فيما أحرز 

الشوملي 1962 صوًتا.

الكاتب عباس العمران يترشح بدائرة 
جبلة حبشي وأبوقوة وسرايا 2

منال الشيخ

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

مترشحون يستخدمون طرقا غير مشروعة لجذب األصوات
تحـــدث المديـــر العـــام بأحد مراكـــز التدريب 
هانـــي حمـــزة لـــــ “البالد” عـــن عزمه الترشـــح 
بمحافظـــة  العاشـــرة  الدائـــرة  عـــن  برلمانيـــًا 
العاصمة في االنتخابات المقبلة 2022، مبينًا 
أنـــه لم يخط عتبات الترشـــح إال بعد دراســـة 
اســـتغرقت منه نحو اربع سنوات إلى جانب  
إعداده مخططا جديا وواضحا في سبيل أن 

يرى النور في حال فوزه. 
خـــالل  مـــن  ســـيعمل  أنـــه  حمـــزة  وأضـــاف 
برنامجـــه علـــى التطويـــر والتغيـــر ال االنتقاد 
االنتقـــاد  كان  حـــال  فـــي  مســـتدركا  فقـــط، 
حقيقيـــا واقعيا، فإن توجيهه من دون إيجاد 
حـــل إيجابـــي أو عالجي له يؤثر في نفســـية 

المواطن وال يغير شيئا من الواقع.

وأوضح أن برنامجه متكامل يحدد من خالله 
بوضوح مسببات البطالة إلى جانب تأثيرها 
علـــى االقتصاد وصندوق التقاعد إلى جانب 

والمتوســـطة  الشـــركات   تعثـــر  تأثيـــر 
بيـــن  والربـــط  االقتصـــاد  علـــى 

أهـــم اربـــع محـــاور أال و هـــي: 
االقتصـــاد وتأثير البطالة على 
وتأثيـــر  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
تعثر الشركات على االقتصاد 
والبطالـــة وصنـــدوق التقاعد، 

وربـــط  والدراســـة 
بســـوق  الدراســـة 

العمل، مردفا أن 
برنامجه يحث 
الضرورة  على 

الملحـــة لطـــرح دراســـة شـــاملة فـــي ســـبيل 
تطويـــر المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن إلـــى 
جانب طرح دراســـة شـــاملة لقضية اإلسكان 

وطرح دراسة شاملة لقضية البطالة.
وأردف: أنـــا اؤمـــن بأن توجد حلـــول جذرية 
لهـــذه القضايـــا أو الملفـــات األساســـية، ولكن 
الصادقـــة  اإلرادة  وجـــود  ذلـــك  يتطلـــب 
االختصـــاص  أصحـــاب  وإشـــراك 

وترجيح المنطق.
وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــار حمزة 
إلى أنـــه علم بوجـــود تحركات من 
قبل بعض المترشـــحين، ولألســـف 
قـــد ســـمعت بـــأن البعض لجـــأ إلى 
اســـتخدام طـــرق غيـــر ســـليمة أو 
مشـــروعة لجـــذب األصـــوات، وعن 
نفســـي أنا أؤمن بـــأن األصوات يجب 
أن تأتـــي مـــن الناخـــب المقتنع 
وببرنامجـــه  بالمترشـــح 

االنتخابي في انتخابات حرة ونزيهة.
كما أوضح حمزة  أن المجلس الحالي يفتقد 
للتعـــاون واإلجماع على تحســـين المســـتوى 
المعيشـــي للمواطن، ويجـــده ال يملك الخبرة 
الكافيـــة لســـلك مســـار التغييـــر الفعلـــي إنمـــا  
فقط يحاول انتقاد السلبيات من دون إيجاد 

حلول لها.
يذكر بأن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة 
يشـــغل مقعدهـــا حاليًا النائب علي اســـحاقي 
ومحمـــد  بجانبـــه  فيهـــا  الترشـــح  معـــاودًا 

الحايكي وصوالً إلى مروة خليل.
هـــذه الدائـــرة تغطـــي العكـــر الغربـــي، ســـند 
وجنوب مدينة عيســـى بالمجمعات السكنية 
اآلتيـــة:625 – 626 – 644 – 743 – 745 – 

.815

أعلـــن النائـــب ســـيدفالح هاشـــم عزمـــه إعـــادة الترشـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة المقبلة في دائرته الحالية خامســـة 
الشـــمالية، ضمـــن قائمـــة جمعيـــة المنبـــر التقدمـــي 

وباالستناد إلى برنامج القائمة.
صحافـــي  بيـــان  فـــي  هاشـــم  وقـــال 
“ســـنواصل في حال إعـــادة انتخابنا 
العمـــل الـــذي بدأناه منذ عـــام 2018 
نفســـه  النهـــج  علـــى  واســـتمراًرا 
وبخبرة العمل التشـــريعي والرقابي 
الســـابق،  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
واالستفادة من الهامش الذي تتيحه 
والبنـــاء  الحاليـــة  البرلمانيـــة  اآلليـــة 
عليهـــا وبهـــدف االرتفـــاع بهـــا إلـــى 
مستويات أعلى من العمل الوطني، 
التجربـــة  تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا 
الديمقراطيـــة التي لن تكون إال عبر 
مشـــاركة إيجابيـــة من أوســـع فئات 

الشعب دون تمييز أو إقصاء”.
وتابـــع هاشـــم “نســـعى نحـــو تطوير 
آليـــات العمل البرلماني فـــي جانبيه 
التشريعي والرقابي لتمكين السلطة 
التشـــريعية مـــن أداء دورها بصورة 
أفضل بتشريعات تؤّمن حياة كريمة 
المجلـــس  ـــن  ُيمكِّ وبمـــا  للمواطنيـــن 
النيابـــي مـــن الدفـــاع عـــن المـــال العام 

ومحاسبة المقصرين في الجانب الرقابي”.
وذكر “ســـيكون لزاًما علينا العمل من أجل تحقيق الملفات 
المعيشـــية وحقـــوق المواطنيـــن مـــن خـــالل عمـــل الئـــق 
وســـكن مناسب للعيش المستقر وخدمات صحية مكفولة 
وحقـــوق تقاعديـــة مصانـــة وخدمـــات تعليميـــة مضمونة 
الجـــودة ومتاحة للجميع من أجل تحقيقها والدفاع عنها، 
غيـــر أن هـــذا ال يمكـــن أن يتحقق إال بمســـاهمة واعية من 
الناخبيـــن ُتوصل إلى القبـــة البرلمانية أكبر عدد ممكن من 
النواب التقدميين والوطنيين اآلخرين الذين يتبنون ذات 
المواقـــف المدافعة عن هذه الحقـــوق ويضعونها أهداًفا ال 
حيـــاد عنها إلـــى جانب الحقـــوق المعيشـــية الملّحة فهناك 
قضايـــا الحريـــات االجتماعيـــة وهامـــش العمل السياســـي 
الوطنـــي ووضـــع ودور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي في 

الحياة االجتماعية والتنموية في البالد”.
ا وطنية جساًما يتضمنها البرنامج  وأشار إلى أن هناك مهامًّ
االنتخابي البد من كفاح دؤوب من أجل تحقيقها كقضية 
التنميـــة االقتصادية االجتماعية المخططة والمســـتدامة، 
الفًتـــا إلـــى تواصله الدائم مع عدد من أهالي وشـــخصيات 
الدائرة “الخامسة الشمالية” رغم اتساع الرقعة الجغرافية، 
حيث أبدى العديد الدعم والتأييد إلعادة الترشح لخوض 

غمار االنتخابات النيابية المقبلة.

بروفايل الدائرة

 وتمثـــل الدائرة الخامســـة بالمحافظة الشـــمالية المناطق 
اآلتيـــة: القدم، الحجر، أبوصيبع، الشـــاخورة، ســـار، شـــرق 

الجنبية ومقابة.

وترشـــح بالدائـــرة فـــي االنتخابـــات الماضية 17 مرشـــًحا، 
مـــن أبرزهـــم: العضو الحالي بمجلـــس إدارة غرفة التجارة 
والصناعة أحمد يوسف، والنقابي النائب الحالي سيدفالح 
هاشم، والرئيسة السابقة لالتحاد النسائي مريم الرويعي، 
ومســـؤول بمحافظـــة العاصمـــة جميل الرويعـــي، ورئيس 

مركز شباب الشاخورة علي سبت.
وحصد أحمد يوسف 776 صوًتا بالجولة األولى بنسبة 19 
% من إجمالي الكتلة الناخبة، وحصد منافســـه سيدفالح 
هاشـــم 470 صوًتـــا بنســـبة 11 %. وتقدم األخيـــر بالجولة 
الثانيـــة بحصولـــه علـــى 1417 صوًتـــا بنســـبة 52 %، فيما 

حصل أحمد يوسف على 1319 صوًتا.

“قائمة تقدُّم” 

ودفع المنبر التقدمي بانتخابات 2018 بســـتة مرشـــحين، 
ولكن ســـقط ثلثها بســـبب طعون من المنافســـين وشطب 

ترشحهم بسبب سكنهم في مواقع خارج الدائرة.
م” باالنتخابات الماضية هم: النائب  ومرشـــحو “قائمة تقدُّ
عبدالنبـــي ســـلمان، النائـــب ســـيدفالح هاشـــم، المرشـــحة 
بالدائـــرة العاشـــرة فـــي محافظة العاصمة إيمان شـــويطر، 
والمرشـــح بالدائرة الســـابعة بمحافظة المحـــرق المحامي 

حسن إسماعيل.
أمـــا المشـــطوبان من الترشـــح فهما: المرشـــح عـــن الدائرة 
األولى بالمحافظة الشمالية مهدي الشويخ، والمرشح عن 
الدائـــرة السادســـة بالمحافظـــة الشـــمالية المحامي محمد 

فتيل.

التقدمي سيدفالح يعيد ترشحه 
بدائرة القدم والحجر والشاخورة

تنافس مع 16 مترشًحا باالنتخابات الماضية... وحصد 1417 صوًتا بالجولة الثانية

 فالح هاشم

علي 
اسحاقي 

هاني 
حمزة 

رئيس صحافيي “GDN” يترشح برلمانيا في عالي
عبدالنبي سلمان أبرز المنافسين

 Gulf بـــــ  الصحفييـــن  رئيـــس  أعلـــن 
عزمـــه  العالـــي  محمـــد    Daily News
الترشـــح برلمانيًا عن الدائرة السادســـة 

بالمحافظـــة الشـــمالية، مبينًا لـــــ “البالد” 
خدمـــة  ســـبيل  فـــي  بالترشـــح  رغبتـــه 
الوطـــن والمواطنيـــن، منافســـا كل مـــن 
نادية موسى والنائب الحالي عبدالنبي 

سلمان. 

يذكـــر أن الدائرة السادســـة بالمحافظة 
الشـــمالية تشـــمل عالـــي وإســـكان عالي 
وتغطـــي المجمعـــات الســـكنية التالية : 
 740 – 738 – 736 – 734 – 732 – 730
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محرر الشؤون المحلية

عباس العمران 

منال الشيخ

مدير عام بمركز تدريب مترشحا بدائرة إسحاقي:

رئيس جمعية الشاخورة يترشح بدائرة رئيس المجلس البلدي
تمثل القدم والحجر وأبوصيبع وسار وشرق الجنبية ومقابة

يعتزم رئيـــس جمعية الشـــاخورة الخيري 
ســـلمان العصفـــور، الترشـــح عـــن الدائـــرة 
الخامســـة فـــي المحافظـــة الشـــمالية فـــي 

االنتخابات البلدية المقبلة 2022.
وأوضـــح لــــ “البـــالد” أن ترشـــحه يأتي في 
البنيـــة  وتطويـــر  األهالـــي  ســـبيل خدمـــة 

التحتية. 
بالمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة  يذكـــر أن 

الشـــمالية يمثلها في الوقت الحالي رئيس 
المجلـــس البلـــدي أحمـــد الكوهجـــي الـــذي 

أحـــرز فـــي انتخابـــات 2018 1393 صوتا، 
بينما نال عيسى العصفور 1322 صوتا.

 أمـــا عـــن الوقـــت الحالـــي، فأبـــدى رغبـــة 
علـــي  العصفـــور،  بجانـــب  فيهـــا  الترشـــح 
عبـــدهللا حبيـــب. وتغطـــي الدائـــرة بذاتها 
أبوصيبـــع،  الحجـــر،  القـــدم،  مناطـــق 
الشـــاخورة، ســـار، شـــرق الجنبيـــة ومقابة 

بالمجمعات السكنية اآلتية: 
 471 – 469 – 465 – 463 – 453 – 449
 505 – 481 – 479 – 477 – 475 – 473 –
 521 – 517 – 515 – 513 – 509 – 507 –

.533 – 529 – 527 – 525 – 523 –

عيسى العصفور سلمان العصفور أحمد الكوهجي



أّكـــد رئيـــس اللجنـــة األمنيـــة ببعثة 
مملكـــة البحريـــن للحـــج قائد خطة 
التفويج بمشعر عرفة الرائد محمد 
الخطـــط  جميـــع  أّن  المرباطـــي، 
والترتيبات األمنية الموضوعة من 
أجل التيسير على حجاج بيت هللا 
الحرام تســـير وفق مـــا هو مخطط 

له.
ولفت المرباطي إلى تعاون الجهات 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المختصـــة 
السعودية الشـــقيقة لخدمة حجاج 
بيـــت هللا الحـــرام، وتيســـير أعمال 
المناســـك  أداء  وسالســـة  الحـــج 

وحماية الحجاج. 
وأشـــاد بتوجيهـــات وزيـــر الداخلية 
الفريـــق أول معالـــي الشـــيخ راشـــد 
لتأميـــن   ، آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن 
البعثـــة  علـــى  التســـهيالت  جميـــع 
والحجـــاج، والوقوف على مختلف 

احتياجاتهم وتلبيتها.
وقال المرباطـــي إّن اللجنة األمنية 
للبعثة عقدت سلسلة اجتماعات مع 
الجهات األمنية المختصة بالمملكة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة لوضع 
خطة التفويج للمشـــاعر المقدســـة، 
ونفـــرة  عرفـــة  ليـــوم  وخصوصـــًا 
الحجاج من مشعر عرفة إلى مشعر 
مزدلفـــة، والتعـــرف علـــى المداخل 
والمخـــارج في مخيمات المشـــاعر، 
وكذلـــك البوابـــات الخاصـــة بقطـــار 
المشـــاعر، حيـــث إن جميـــع حجاج 
البحرين يســـتخدمون القطار أثناء 

التفويج والنفرة من مشعر عرفة.
وتابع بأّن اللجنة األمنية تعمل على 
توزيع األســـاور الخاصـــة بالحجاج 
واإلدارييـــن لدخـــول مخيم مشـــعر 
عرفـــة، باإلضافـــة إلى أســـاور قطار 
المشـــاعر، وتنبيـــه جميـــع الحمالت 
وذلـــك  األســـاور،  لبـــس  بضـــرورة 
ضمن إطـــار االســـتعدادات النهائية 
للحـــج،  البحريـــن  مملكـــة  لبعثـــة 
مضيفـــًا أّن اللجنـــة عرضت الخطة 
علـــى أصحـــاب الحمـــالت، وقامـــت 
وصـــول  قبـــل  معهـــم  بالتنســـيق 
الحجـــاج إلـــى مشـــعر عرفـــة يـــوم 

التاسع من ذي الحجة.

خطة لتفويج الحجاج للمشاعر 
بالتنسيق مع السلطات السعودية حجاج البحرين يقفون بعرفة اليوم

الحمالت تتنافس على خدمة حجاجها وتوفير وسائل الراحة لهم

يمم 2094 حاجا بحرينيا وجوههم ناحية المشاعر المقدسة بين منى وعرفة 
ومزدلفة ألداء مناســك الحج، حيث باتوا ليلتهم في منى؛ اســتعدادًا إلحياء 

يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.

وشـــرعت الحمـــالت البحرينيـــة يـــوم 
أمـــس الثامـــن مـــن ذي الحجـــة بعقـــد 
لحجاجهـــا  اإلرشـــادية  الجلســـات 
لتعريفهم باإلجـــراءات التنظيمية في 
المشـــاعر المقدســـة، حيث اســـتكملت 
نحـــو  حجاجهـــا  تفويـــج  الحمـــالت 
مشـــعر منـــى الـــذي خصصـــت فيه 72 
خيمـــة للحجـــاج البحرينييـــن مجهزة 
بكافـــة المرافـــق واالحتياجات، حيث 
تنافســـت الحمـــالت فـــي توفيـــر كافة 
وسائل الراحة لحجاجها في مخيمات 
المشاعر بأعلى المواصفات والمعايير.

البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة  واســـتكملت 
للحـــج كافـــة متطلبات الحمـــالت في 
وعرفـــة  بمنـــى  المقدســـة  المشـــاعر 
ومزدلفة، إلى جانب تســـليم األساور، 
فـــي  الكشـــافة  لجنـــة  دور  بـــرز  كمـــا 
المشـــاعر من خالل العمل على توزيع 
المخيمات على الحمالت والمســـاعدة 
في تفويج الحجاج ومســـاعدة جميع 

اللجان.
وتوفـــر اللجنـــة للحجـــاج البحرينيين 
مكتبًا لالستعالمات بمقر البعثة يعمل 
على مـــدار الســـاعة، وذلك الســـتقبال 
الحمـــالت،  وأصحـــاب  المراجعيـــن 
علـــى  اللجنـــة  عمـــل  إلـــى  إضافـــة 

مساعدة لجنة المواصالت في تسيير 
المركبات.

وتمـــارس لجنـــة الكشـــافة في مشـــعر 
منى دورا رئيســـا من خالل اإلشـــراف 
وإدارة المخيمات في أيام التشـــريق، 
كافـــة  فـــي  الحمـــالت  ومســـاعدة 

احتياجاتها ومتطلباتها.
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  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

تاريخ :28-6-2022
)CR2022- 97405( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد محمود ابراهيم جاسم احمد عبداالمير بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ فاطمه فرحان علي فرحان فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 1-130610

االسم التجاري : بركودا الدوات الصيد

التاريخ :2022/7/6

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 101457( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : علي طاهر عبدالعزيز السميع

االسم التجاري الحالي : جنة النعيم لقطع غبار السيارات واالتصاالت

االســـــم التجـــاري الجديد : جنة النعيم للدراجات

قيد رقم : 90741-8

التاريخ  6-7-2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة    -  إدارة التسجيل

) CR2022-101466 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم المالك : محمد بن عبدهللا بن صالح الشبيبي

االسم التجاري الحالي : مطعم زيرو فات
االسم التجاري الجديد : مولي كافيه

قيد رقم : 104906 – 9

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022 - 100526( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد محمد احمد الريس

االسم التجاري الحالي : مركز التساهل العقاري
االســـــم التجـــاري الجديد : التساهل للعقارات

قيد رقم : 43071-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال شركة تضامن

تعلن  مركز البحرين للمستثمرين  بأنه قد تقدم إليها شركة البرنابيو للمقاوالت 
القيد  بموجب  والمسجلة  وشركائه    حيدر  السيد  مجتبى  لصاحبها  تضامن 
رقم 105619 طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 فعلى كل من لديه أي اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

التاريخ : 6-7-2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -   إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-98568 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : موزه صالح عيسى الختال

االسم التجاري الحالي :  الختال لالكسسوارات الرجالية 
االســـــم التجـــاري الجديد :   فيتيت كولكشن

قيد القيد: 57110-4

التاريخ :2022/7/7

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 101113( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : زهره عبدالجليل رضى حمود

االسم التجاري الحالي : زهرة عبدالجليل للخياطة

االســـــم التجـــاري الجديد : دلما للمواد الغذائية

قيد رقم : 80335-14

تاريخ   3 / 7 / 2022
  CR2022-99277   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلن أدناه : خديجه بنت عباس بن هادي الزويلعي بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد / أحمد بن علي بن احمد المحيميد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 152304 – 1

االسم التجاري : الزويلعي لتشييد المباني
رقم القيد : 152304 – 2

االسم التجاري : الزويلعي تجارة عامة
رقم القيد : 152304 – 3

االسم التجاري : الزويلعي انشطة التصميم المتخصصة االخرى
رقم القيد : 152304 – 4

االسم التجاري : الزويلعي لبيع البضائع المستعملة
رقم القيد : 152304 – 5

االسم التجاري : الزويلعي تجارة بيع اطعمة ومستلزمات الحيوانات 
المنزلية

رقم القيد : 152304 – 6
االسم التجاري : الزويلعي انشطة البرمجة الحاسوبية 

Declaration Escape إعالن هروب

هروب  عن  عّمار  نظارات  شركة  تلعن 
   PENINAH KAGOKI الموظفة 
الرقم   ، الجنسية  كينية   ،  MURUGI
جواز  تحمل   )851271600( الشخصي 
الجميع  ونحذر   ،)A2438231( رقم 
التعامل معها بإسم  التستر عليها أو  من 

شركة نظارات عّمار.

من داخل أحد مخيمات منى وكراسي قابلة للتمدد

محاضرات إرشادية للحجاج قبل التوجه إلى منى

خارج مخيمات منى أسرة الحجاج بمخيمات منى حجاج بحرينيون من خارج الحرم المكي
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Vacancies Available
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

QN YARD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323816  or  ABBAS78@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  TANVEERBH476@GMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMMED MAHMOOD ALKOOHEJI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66696663  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH 

GULF ARMOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  isacchristopher26@yahoo.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

GULF ANTIQUES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830032  or  JASIM@ALABBASIGROUP.NET 

BAHRAIN MANAGEMENT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244012  or  SEENAJABERI@GMAIL.COM 

SAMHA TAILORING & EMBROIDERY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

AL MABROR SANDWICHES & JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39663111  or  FOZIAAHMED926@GMAIL.COM 

DELMON FISH 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  AZHAR@DELMONFISH.COM 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

NATIONAL FILES INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17732666  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33285166  or  ebrahimalamana@gmail.com 

SMART MINDS  -  ACCOUNTING  &  BUSINESS  SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39910900  or  EBRABAH@YAHOO.COM 

TAKAFUL INTERNATIONAL COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  INSURANCE ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17565656  or  TAKAFUL@TAKAFULWEB.COM 

MIDDLE EAST SPARE PART  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896390  or  accmeap@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

VIENNA VENDING SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 17335008  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39801005  or  A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ALHARAM KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17773595  or  ALHARAPPM@GMAIL.COM 

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39755200  or  MHA315@hotmail.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

ALAHMED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008636  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

ALAMIR CUSTOM CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEARING AGENT(GOODS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17699912  or  ALIYALI12@GMAIL.COM 

ANISS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33379955  or  hussain.almarzooq1969@gmail.com 

FARAH CONTAINERS AND TROLLEYS MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39602377  or  AHALARADI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786006  or  MANSURI@BATELCO.COM.BH 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

ALRABEH CAR SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36422202  or  AL.KHAIRAN@HOTMAIL.COM 

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  Ahmedy.salman11@gmail.com 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241477  or  sunlightec@gmail.com 

NADA DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17736322  or  jvarghese@nadadairy.com 

AL SHOFAH MAINTENANCE REPAIR OF MOTOR VEHICLES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453212  or  ABDULNABI1959@GMAIL.COM 

AL NOORAIN BAKERY EST . 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Al shater carpantry work shop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39095594  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Bahrain Beach Restaurant and Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17560337  or  Shereen.Faraz@Maersk.com 

MOHAMMED NOOR BUKARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66963868 

 MOHAMMED NOOR BUKHARI RES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295527  or  INFO@BOKHARI.NOT

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Gulf Crystal Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 

UTILITY AIR CONDITIONING & REFIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17592389  or  alasmawiiii@hotmail.com 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13105521  or  fadelkhamiss@gmail.com 

CLASSIC TOURS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33414177  or  ABDULLAZULAIKH12@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ARAB ACADEMY FOR RESEARCH & STUDIES(AHLIA UNIVERSITY) B.S.C- CLO 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17313533  or  mmajed@ahlia.edu.bh 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

BAKER PASTRY COOK & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Ammow Waheed RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33316161  or  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Multiple food trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

LAMYA LADY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622699  or  kmhijris@yahoo.com 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

Albayan Medical Centre W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Secure Cash Processing BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.COM 

Bareeq Al Retaj Real Estate Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13333055  or  ahubail@bareeq.com.bh 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

ALFALAH PRIVATE SCHOOLS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39622244  or  AEBRAHIM@FALAHSCHOOL.COM 

ABU ATHAAN FOR GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33116723  or  bjameelsarwar@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Suit me Tailoring W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36699789  or  SUITMEBH@GMAIL.COM 

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

  EDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  bills.worldshading@GMAIL.COM 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  bills.worldshading@GMAIL.COM 

ALMABROUK CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36600052  or  ALMABROUK.BH@GMAIL.COM 

Anus chettian kandi and partner trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002515  or  ANASCHETTIANKANDI@GMAIL.COM 

AL AHIBAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37790021  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17567912  or  K_SRINIVASAN@WABAG.IN 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33305789  or  AM.TRUELOVER@GMAIL.COM 

Analytica One Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17002629  or  TRAHMEH@HOTMAIL.COM 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36638831  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

TUQA RESTARANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 65003234  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

DARMAN CARGO COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM   
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MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

ASPENTECH LTD FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13606407  or  SHAHNAZ.MOAMEN@ASPENTECH.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900332  or  alialattar67@yahoo.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

HEADLINES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811118  or  ARWASAYYAR@GMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223423  or  NAWALJOZ@GMAIL.COM 

MOONSHINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17776657  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

AMOOR GATE COMMISSION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

The Gentlemens Grooming Barber Lounge and Spa 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 39447117  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

ACUITY ACCOUNTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36304274  or  admin@ailgopme.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696506  or  SAKHALAF@BATELCO.COM.BH 

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

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Spring Spirit Gents Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33038003  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17777799  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

Hazawi cafe co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39788808  or  HRAJAB1982@GMAIL.COM 

Ashco Business Union Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77105596  or  ashrafadkar@gmail.com 

HAYAT BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39771177  or  KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

HOT LINE A/C MANTENACE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33558987  or  MANSOORDHAIF72@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 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 contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

X PRICE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39255859  or  7AMEEDAL7ASAEI@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

DESI MASALA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33462453  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

Bright Light Contracting Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33064645  or  moayyed.feroze@gmail.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300830  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

GALLERY 21 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36843013 

TUQA RESTARANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 65003234  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

Jurdab Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33290111  or  Q79M@HOTMAIL.COM 

Future House Men Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33520514  or  MOHAMMED.WESSO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

BEYT ALAQDAR REAL ESTATE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35591572  or  BEITALAQDAR55@GMAIL.COM 

SHINE ROSE FOR REPAIR OF ELECTRONIC ELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38284298  or  IMTIAZ58AHMED@GMAIL.COM 

Nooranas Cleaning & Maintenance WLL 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 33730414  or  HASWARE22@YAHOO.COM 

TASNEEM DEVELOPMENT AGRICULTURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

TEDSYS PLUS INFORMATION TECHNOLOGY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 37144744  or  tedsysplus@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17206888  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM 

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35465576  or  anees.zq@gmail.com 

BAROKAH INDONESIA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344352  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

LILYAR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33489933  or  Lyool.12@icloud.com 

CREAMY RIBBONS SWEETS & PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36531133  or  HELLO@CREAMYRIBBONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  samaha@vidahotels.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33985838  or  MOHAMMADJAKIR5529@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH 

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17731285  or  GFGF@BATELCO.COM.BH 

ALJAZEERA SHIPPING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPMASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17728837  or  ALMELAHA@AJSCO.COM 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39165508  or  AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Checksum Consultancy Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36634325  or  M.OMAR@CHECKSUMIS.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 
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دبي - العربية.نت

المركزية  الــحــج  لجنة  رئــيــس  أعــلــن 
منطقة  أمــيــر  الفيصل،  خــالــد  األمــيــر 
عدم  الخميس،  أمــس  المكرمة،  مكة 
في  ــاالت  حـ أو  ــراض  أمــ أي  تسجيل 
هللا  بيت  حجاج  ضمن  التروية،  يوم 

الحرام لهذا الموسم. 
مؤتمر  خــال  الفيصل  خالد  وأضــاف 
ــرغــم من  ــال ــس “ب صــحــافــي عــقــده أمـ
ــعــامــيــن  ــا خـــــال ال ــ ــورونـ ــ جـــائـــحـــة كـ
العربية  المملكة  أن  إال  الماضيين... 

السعودية لم توقف الحج”.
مستوى  على  “المتطوعون  قــال  كما 
خدمة  فــي  واألداء  الخبرة  مــن  عــال 
الحجاج، ونرحب بالحجاج ونتشرف 
ــان،  ــ ــل مـــكـــان وزمـ بــخــدمــتــهــم فـــي كـ

ــمــشــاريــع الــحــالــيــة شــهــدت قــفــزة  وال
نوعية مقارنة بالعام الماضي”. 

ــر خـــالـــد الــفــيــصــل إلــى  ــيـ وأشـــــار األمـ
ــال  رجـ مـــن  ــًا  ــفـ ألـ  150 مـــن  أكـــثـــر  أن 
لخدمة  الميدانيين  والعاملين  األمــن 
ألــف مخالف   111 الــحــجــاج، وإعـــادة 
وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخصة 

لدخول مكة المكرمة.
حجاج  تصعيد  تنفيذ  خطة  أن  يذكر 
ــــى مــشــعــر منى  ــرام إل ــحـ بــيــت هللا الـ
لقضاء يوم التروية، سجلت انسياب 
والتنظيمية  الــمــروريــة  الــحــركــة  فــي 
الجهات  تكاملية  وســط  والخدمية، 
وفــق  مهامها  تنفيذ  فــي  الحكومية 

خطة معلنة مسبقا.

أمير مكة: لم تسجل أي حاالت أو أمراض في يوم التروية

واشنطن ـ وكاالت

ــد الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بــايــدن،  أكـ
أمس الخميس، مواصلة باده التنسيق 
األوكــرانــي  الشعب  لدعم  بريطانيا  مع 

ومحاسبة روسيا.
ــتــعــاون مع  وقــــال “أتــطــلــع لــمــواصــلــة ال

الحكومة البريطانية”.
الـــوزراء  جــاء ذلــك، بعد إعــان رئيس 
استقالته  بوريس جونسون  البريطاني 
من زعامة حزب المحافظين، داعيًا إلى 
اختيار زعيم جديد سريعًا بعد ضغوط 
جبارة واستقاالت طالت نحو 59 وزيرًا 

ونائبًا ومسؤوالً بفريقه الحكومي.
الخميس،  أمـــس  كــلــمــة،  فــي  وأضــــاف 

في  وظيفة  أفضل  لترك  “حزين  أنــه 
ــد تــعــبــيــره،  ــم”، عــلــى حـ ــالـ ــعـ الـ

معددًا إنجازات حكومته 
ــكـــســـت إلـــى  ــن بـــريـ ــ مـ

مواجهة روسيا.
جونسون  وسيستمر 

اختيار  حتى  لــلــوزراء  كرئيس  الداعم 
في  جــديــدا  زعيما  المحافظين  حــزب 

الخريف.
بتقديم  جــونــســون  تعهد  ــام،  ــ أي وقــبــل 
كدعم  أخـــرى  إسترليني  جنيه  مليار 
إجمالي  يرفع  بما  ألوكــرانــيــا،  عسكري 
 3.8 إلى  واالقتصادي  العسكري  الدعم 

مليار جنيه إسترليني هذا العام.
الــوزراء المستقيل  كما تعهد رئيس 
بإرسال المملكة المتحدة المزيد من 
الــجــوى والــطــائــرات  الــدفــاع  أنظمة 
1000 جندي  ــع  ووضـ طــيــار  ــدون  بـ
ــأهــب حتى  ــة ت بــريــطــانــي فـــي حــال
يــمــكــن نــشــرهــا بــســرعــة. وكــانــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــد 
ــخ مــضــادة  ــواريـ أرســـلـــت صـ
لــلــدبــابــات وأنــظــمــة دفــاع 
جـــوي وأســلــحــة أخــرى 

إلى أوكرانيا.

بايدن: سأواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم أوكرانيا
الجزائر ـ أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  يعتزم 
ــزور الــجــزائــر “قــريــبــا”؛  مــاكــرون أن يـ
تلبية لدعوة نظيره عبد المجيد تبون، 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي رســـالـــة تهنئة 
الستقال  الستين  الــذكــرى  بمناسبة 
الجزائرية  الرئاسة  نشرتها  الجزائر 
اإلعــام  وسائل  عبر  الخميس،  أمــس 

الحكومية.
الرئيس  “السيد  الــرســالــة  فــي  وجـــاء 
هذا  في  يسعدني  العزيز،  وصديقي 
والجزائر   2022 يوليو  من  الخامس 
تحيي ذكرى استقالها الـ 60 ان أوجه، 
باسم فرنسا وأصالة عن نفسي، لكم 

صداقة  رســالــة  وشعبها  ولــلــجــزائــر 
بأصدق  مشفوعة  وتضامن 

التهاني لبادكم”.
ــرون  ــاكــ وأضـــــــــاف مــ
تلبية  أتــطــلــع،  “كــمــا 
لدعوتكم، إلى زيارة 

األجندة  سويا  لنطلق  قريبا  الجزائر 
الثقة  أســاس  على  الجديدة  الثنائية 
بلدينا.  لسيادة  المتبادل  واالحــتــرام 
وأتمنى أن ننطلق في هذا العمل من 
اآلن من أجل دعم هذا المسعى على 

أسس متينة...”.
أحـــيـــت الـــجـــزائـــر الـــثـــاثـــاء الـــذكـــرى 
مــن  ــة  ــنـ سـ  132 لـــنـــهـــايـــة  الـــســـتـــيـــن 
االستعمار الفرنسي، لكن ورغم مرور 
أّن  إال  االســتــقــال،  على  عــقــود  ستة 
الــعــاقــات بين بــاريــس والــجــزائــر لم 
تــرتــق إلـــى الــمــســتــوى الــطــبــيــعــي، بل 
في  لها  مستوى  أدنــى  إلــى  تراجعت 
بأّن  مــاكــرون  صــّرح  عندما  أكتوبر 
الجزائر تأّسست بعد استقالها 
ــلـــى “ريــــــع ذاكـــــــــرة” يــقــف  عـ
السياسي  “الــنــظــام  خلفه 
ــار  ــ ــا أث ــ الـــعـــســـكـــري”، م

غضب الجزائر.

الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة الجزائر “قريبا”
موسكو ـ وكاالت

أكد الرئيس الروسي فاديمير 
بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى 
الجدية  مهامها  مــن  ـــا  أيًّ اآلن 

في أوكرانيا.
قـــال بــوتــيــن فــي اجــتــمــاع مع 
مجلس  فــي  الفصائل  زعــمــاء 
العملية  عــن  متحدثا  الــدومــا، 
الخاصة، إن روسيا لم تبدأ بعد 

أي شيء جدي في أوكرانيا.
يعلم  أن  “يجب  بوتين:  وقــال 
لم  عـــام،  بشكل  أنــنــا،  الجميع 

نبدأ أي شيء جدي بالفعل”.
اليوم  نسمع  لنا،  “يقال  وقــال: 

أننا بدأنا حربا في دونباس، 
لقد  أوكــرانــيــا. ال،  فــي 

الغرب  هذا  أطلقها 
حيث  الجماعي، 
ــم ودعــــــــم  ــ ــظــ ــ ــ ن
مسلحا  ــا  ــقــاب ان

غــيــر دســـتـــوري فــي أوكــرانــيــا 
في عام 2014، ثم شجع وبرر 
الناس  ضد  الجماعية  اإلبـــادة 
في دونباس”، مؤكدا أن “هذا 
الـــغـــرب الــجــمــاعــي نــفــســه هو 
والمذنب  المباشر  الــمــحــرض 
ــيــــوم”. وأكـــد  ــ فــيــمــا يــحــدث ال
عقوبات  أن  الروسي  الرئيس 
الــغــرب ضــد روســيــا زادت من 
ــي مــجــال  ــع فــ ــوضــ ــ تــعــقــيــد ال
ــار  ــي الـــعـــالـــم. وأشــ ــغــــذاء فـ ــ ال
أزمة  اللوم في  أن  إلى  بوتين 
إلقائه  يتم  الوشيكة،  الــغــذاء 
على روسيا، على الرغم من 
إلــى  أدى  قــد  ــغــرب  ال أن 
البلدان  مشاكل  تفاقم 
النامية؛ من أجل حل 

مشاكله الخاصة.

بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا

مسّيرة إسرائيلية تستهدف 
متعاونًا مع حزب اهلل

بيروت ـ أ ف ب

ــتـــمـــرار لـــحـــرب الـــظـــل اإلســرائــيــلــيــة  ــي اسـ فـ
ــيــة مــن جــهــة، واســتــهــداف تحركات  اإليــران
اســتــهــدفــت  الــلــبــنــانــيــة،  هللا  حـــزب  ميليشيا 
بلدة  أهــالــي  مــن  شخصًا  إسرائيلية  مسّيرة 
ما  بحسب  الشمالي،  القنيطرة  بريف  حضر 
ما  اإلنــســان،  لحقوق  الــســوري  المرصد  أفـــاد 
مصادر  كشفت  فيما  الفور.  على  لمقتله  أدى 
مطلعة أن المستهدف يعمل في مجال الرصد 
واالستطالع لصالح حزب هللا في بلدة حضر 
الحدودية مع الجوالن، حيث جرى استهدافه 
تواجده  أثناء  اإلسرائيلية  المسّيرة  ِقبل  من 
هــادي  مقلع  منطقة  فــي  الــواقــع  منزله  قــرب 

غرب بلدة حضر.

تنحى عن زعامة حزب المحافظين وبقي على رأس حكومة تصريف أعمال

جونسون يستسلم أمام عاصفة الفضائح واالستقاالت
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الخميس استقالته من 
منصبــه مســتجيبا لدعــوات مــن أفــراد الحكومة وأعضــاء مجلــس العموم من 
حزب المحافظين، وممهدا بذلك الطريق الختيار خلف له لرئاســة الوزراء في 

البالد التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.

الحكومة  مقر  أمــام  جونسون  وقــال 
زعيم  اختيار  عملية  تبدأ  أن  “يتعين 
قمت  “الــيــوم  ــاف  وأضــ اآلن”.  جــديــد 
ــاألعــمــال  ــمــة ب بــتــعــيــيــن حــكــومــة قــائ
وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم 

جديد”.
يأتي ذلك بعدما أعلن أكثر من خمسين 
خمسة  بينهم  الحكومة  أعــضــاء  مــن 
في  الــثــاثــاء،  منذ  استقالتهم  وزراء 
تحرك جماعي ال مثيل له في التاريخ 
يتصاعد  فيما  البريطاني  السياسي 
فضيحة  بسبب  أشــهــر  مــنــذ  الــغــضــب 
أثناء  ستريت  داونينغ  في  الحفات 

الحجر الصحي.
بريطانية  إعــام  هــذا وذكــرت وسائل 
البريطاني بوريس  الــوزراء  أن رئيس 
إليزابيث  بالملكة  اتــصــل  جــونــســون 
الثانية، أمس الخميس، إلعامها نيته 

التنحي عن منصبه.
البريطانية  اإلذاعـــــة  هــيــئــة  وذكــــرت 
قــام  أن جـــونـــســـون  “بــــي.بــــي.ســــي”، 
ليحل  جديد،  وزراء  مجلس  بتشكيل 
معظم  استقال  التي  الحكومة  محل 

أعضائها.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، 
ــحــزب  ــر، بــــأن ال ــارمـ ــتـ ــر كــيــر سـ ــســي ال
سحب  على  التصويت  فــي  سيشرع 
إذا  الثانية،  للمرة  الثقة من جونسون 
لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. 
وأضاف: “سيكون هناك تصويت على 
جونسون  يتنح  لــم  إذا  الثقة  سحب 

جانبا”.

سلسلة من الفضائح

علنًا  جونسون  نزاهة  العشرات  انتقد 
تعيين  على  لاعتذار  اضطر  أن  بعد 

بــانــضــبــاط  يــتــعــلــق  ــي دور  فـ مـــشـــرع 
الحزب، متغاضيًا عن أن هذا السياسي 
كان محور شكاوى تتعلق بسوء سلوك 
جنسي. كما ضربت فضيحة الحفات 
الــبــريــطــانــيــة،  الــحــكــومــة  رأس  ــقــوة  ب
حيث تكشفت عدة حفات أقامها في 
مكتبه ومقر إقامته في انتهاك صارخ 
المتعلقة  الــصــارمــة  اإلغـــاق  لقوانين 
مدى  على  فرضت  التي  بكوفيد19- 

أشهر طويلة في الباد سابقا.
ــه لـــفـــضـــائـــح  ــ ــزبـ ــ ــرض حـ ــ ــعـ ــ ــك تـ ــ ــذلـ ــ كـ
ــد  ــحــــرش أحـ ــ جــنــســيــة عـــــــدة، مــــن ت
مـــرورا  بــقــاصــر،  المحافظين  الــنــواب 
خال  إباحية  ألفـــام  آخــر  بمشاهدة 
إلى  حتى  وصــوالً  تشريعية،  جلسات 

االغتصاب!

من سيخلف جونسون؟

ووفقا لموقع “بلومبرغ”، فإن المرشح 
منصب  في  جونسون  لخافة  األبــرز 

وبالتالي  المحافظين،  حــزب  رئــاســة 
هي  ــبـــاد،  الـ وزراء  رئـــاســـة  لــمــنــصــب 

وزيرة التجارة بيني موردانت.
داخل  كبيرا  صيتا  موردانت  وتمتلك 
ولــعــبــت دورا  ــمــحــافــظــيــن،  ال حــــزب 
ــروج من  ــخــ ــ مـــحـــوريـــا فـــي عــمــلــيــة ال
االتــحــاد األوروبـــــي “بــريــكــســت”، كما 
ــت شــخــصــيــة قــويــة  ــ ــوردان تــمــتــلــك مــ

وقيادية.
وزيــر  هــو  للمنصب،  الــثــانــي  الــمــرشــح 
المستقيل  الخزانة”  “مستشار  المالية 

حديثا، ريشي سوناك.
الشاب البريطاني ذو األصول الهندية 
الحزب،  داخــل  جيدة  شعبية  يمتلك 
ولديه حضور قوي بين طبقة الشباب.
ووفقا لترشيحات محطة سكاي نيوز، 
يأتون  الحكومة  مــن  عناصر   3 فــإن 
التالية لخافة جونسون،  المراكز  في 
خلف كل من موردانت وسوناك، وقد 

يتم تفضيلهم باالختيار.
ــدفــاع بن  ــر ال هـــؤالء الــثــاثــة هــم وزيـ
رأي  اســتــطــاع  أظــهــر  ــــذي  ال واالس، 
بين  األوفـــر حظا  أنــه  الخميس  أمــس 
الجميع، ووزيرة الخارجية ليز تروس، 
ــر الــصــحــة الــمــســتــقــيــل حــديــثــا،  ــ ووزيـ

ساجد جاويد.

و7،   6 المركزين  في  الترشيحات  أما 
اختيارهما،  جــدا  المستبعد  من  فهما 
ــر الــمــالــيــة الــجــديــد ذو األصـــول  ــ وزي
ــاظـــم الــــزهــــاوي ووزيــــر  الـــعـــراقـــيـــة نـ

الخارجية السابق جيريمي هانت.
رئيسا  بمنصبه  جونسون  وسيستمر   
حزب  انتخابات  انتهاء  حتى  للوزراء 
المحافظين، عندها سيعلن عن تعيين 
ــوزراء  ل رئيسا  الــحــزب  برئاسة  الفائز 
الباد، ويتوقع أن يتم ذلك في أكتوبر 

المقبل.

الكرملين: نأمل بأكثر مهنية

أنه  الخميس،  أمــس  الكرملين،  أعلن   
يــأمــل تــولــي “أشــخــاص أكــثــر مهنية” 

السلطة في المملكة المتحدة.
ــاســة  ــرئ ــمــتــحــدث بـــاســـم ال ــرح ال ــ وصـ
الروسية، ديمتري بيسكوف: “نأمل أن 
يأتي أشخاص أكثر مهنية وقدرة على 
اتخاذ قرارات عبر الحوار إلى السلطة 

في بريطانيا”، وفق فرانس برس.
الــــــــوزراء  ــيــــس  ــ رئ أن  أضـــــــاف  ــا  ــمـ كـ
نحن  وال  كثيرًا  يحبنا  “ال  البريطاني 

كذلك”.

لندن - وكاالت

بوريس جونسون يعلن استقالته

خلة الضبع ـ أ ف ب

حذر موفد لاتحاد األوروبي أمس الخميس من احتمال طرد 
جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة 
محكمة  قــرار  أعقاب  في  مزمنة  قضائية  معركة  محور  هي 
إسرائيلية. وجاء التحذير على لسان سفير االتحاد األوروبي 
بورغسدورف،  فــون  كــون  سفين  الفلسطينية  األراضـــي  في 
خال جولة له في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، 
حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخاء منازلهم 
بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في األرض، في المحكمة 
العليا اإلسرائيلية في الرابع من مايو. وقال “إذا كانت المسألة 
أكبر  فستكون  قسري،  ونقل  جماعية  إخاء  بعمليات  تتعلق 
هــنــا”. قضت  نخشاه  مــا  هــذا   - عقود  فــي  قسري  نقل  عملية 
المحكمة العليا في إسرائيل بأن أكثر من ألف شخص يعيشون 
مطالبتهم  إثبات”  في  “فشلوا  يطا،  مسافر  منطقة  قــرى  في 
بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش 
 .”918 الــرمــايــة  “مــيــدان  تسمى  مــحــظــورة  عسكرية  منطقة 
وضع القرار القضائي حدا لعقدين من النزاع القانوني، ممهدا 

الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم.
بشكل  ارتفعت  الهدم  عمليات  أن  بورغسدورف  فــون  وقــال 

الحكم،  27 مبنى منذ صدور  الحكم. وُهدم  كبير منذ صدور 
30 عملية هدم أخــرى، أي ما يزيد  كما صدرت أوامــر لتنفيذ 
عن المعدل بمرتين في السنوات الماضية، بحسب مصدر في 

االتحاد األوروبي.
واتهم فون بورغسدورف قضاة المحكمة العليا في إسرائيل 
أنه يتجاهل”  “يبدو  الدولي في حكم  للقانون  االمتثال  بعدم 
مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين “بصفتها قوة 

محتلة”.

اتهم إسرائيل بعدم االمتثال للقانون الدولي تجاه السكان األصليين

االتحاد األوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين

جنديان إسرائيليان يبعدان متظاهرا في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية 

عواصم ـ وكاالت

للبحرية  تابعة  سفينة  إن  الخميس  أمــس  مــســؤولــون  قــال 
الصواريخ  من  متطورة  شحنة  صــادرت  البريطانية  الملكية 
اإليرانية في خليج عمان في وقت سابق من هذا العام، كانت 
في طريقها إلى اليمن. وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقا 
الشحنة  هذه  “مصادرة  أن  هويتهم  تحدد  لم  مسؤولين  عن 
تعد دليا على دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن”.

صواريخ  ضبط  اإلمــارات  في  البريطانية  السفارة  ووصفت 
أرض - جو ومحركات لصواريخ “كروز” للهجوم األرضي بأنها 
“المرة األولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية 
من  المتطورة  األسلحة  هذه  مثل  تحمل  سفينة  البريطانية 
جيمس  البريطانية،  المسلحة  الــقــوات  وزيــر  وقــال  إيـــران”. 
هيبي، إن “المملكة المتحدة ستواصل العمل لدعم سام دائم 
في اليمن وهي ملتزمة باألمن البحري الدولي حتى تتمكن 
الشحنات التجارية من العبور بأمان دون تهديد بتعطيل”. من 
جانب آخر، نفت الخارجية البريطانية صحة تقارير إيرانية 
رفيع  بريطاني  لدبلوماسي  الــثــوري  الحرس  اعتقال  بشأن 
الخارجية  عن  رويترز  ونقلت  طهران.  في  تجسس  بمزاعم 
البريطانية قولها إن “تقارير التليفزيون اإليراني عن اعتقال 

مسؤول بريطاني بتهمة التجسس ال صحة لها إطاقا”
وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي اإليراني، األربعاء، 
أن الحرس الثوري اإليراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني 

أكبر مبعوث بريطاني في طهران.
وقال التلفزيون اإليراني إن سبب االحتجاز كان لمزاعم قيام 
في  التربة  من  عينات  أخــذ  مثل  تجسس،  بأعمال  األجانب 

مناطق محظورة.

لندن تنفي اعتقال دبلوماسي رفيع في طهران بمزاعم تجسس

بريطانيا تضبط أسلحة إيرانية متطورة بطريقها للحوثيين

زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المثقف وخناجر اللغات
ســـمعت أحد األصدقاء يقول لزميله الذي يقرض الشـــعر “انتوا 
المثقفيـــن عليكـــم طلعـــات”، اســـتوقفتني كلمـــة المثقفيـــن بكل 
المبـــادئ الجماليـــة والنظريـــة ووددت رؤية الحقيقـــة الواضحة 
الصريحة وسألته.. ماذا تعني بالمثقفين؟ التفت إلي ورد بطاقة 
مخزونـــة.. “الذين يقرأون كثيـــرا”، قلت.. من يقرأ في نظرك هو 
المثقف ومن ال يقرأ وال يفتح كتابا هو المتخلف بال لون وطعم، 
تردد قليال في اإلجابة وكأن خناجر اللغات تطارده وقال.. نعم.
تعريـــف األخ مفهوم الثقافة والمثقفيـــن يذكرنا بمن كان يطلق 
علـــى المثقفيـــن النخبـــة الممتازة، كمـــا يذهب إلى ذلك الشـــاعر 
اإلنجليزي ت. س. إليوت، حتى أنه ليشجب الفكرة التي تقول 
إن الفقـــر والموت ال يقضيان علـــى العبقريات، بدعوى أن هناك 
نخبـــة وصفـــوة مختارة هي التي تملك اســـتعدادا خاصا لنشـــر 
الثقافـــة وتحريـــك المجتمـــع وتطويره، ولعل في كلمة الشـــاعر 
األلمانـــي المعـــروف “جوته”: كـــم تدفن عبقريات تضيع بســـبب 
الفقـــر”، لعـــل فـــي هـــذا القـــول أبلـــغ رد على مـــن يربـــط الثقافة 

بمفهـــوم النخبـــة أو الصفوة، ذلك أننا رأينـــا عباقرة وأفذاذا في 
شـــتى فروع المعرفة وحتى في السياسة والبطوالت الحربية، 
ربما كانت نشـــأتهم متواضعة كما يقال، ومع هذا برزوا وفاقوا 
غيرهم في ميادين مختلفة وكانوا تعبيرا عن الحافز الحقيقي 
لتطويـــر المجتمع اإلنســـاني وتقدمـــه العلمي والحضـــاري. هذا 
الحافـــز هـــو الجماهيـــر الشـــعبية التـــي لوالهـــا لمـــا وصـــل إلينا 
هـــذا التراث اإلنســـاني عبر الثقافات البشـــرية كمـــا يقول أديبنا 

الجزائري عبدهللا ركيبي.
بل ويضيف ركيبي.. “إن مفهوم الثقافة مفهوم مطاط كمفهوم 
الحضـــارة والحريـــة والديمقراطيـــة، ومـــا إليهـــا، لهـــذا يصعـــب 
تحديـــده تحديـــدا دقيقـــا، وغايـــة األمـــر أن نقـــول إن الثقافـــة 
بالمفهوم الذي يتماشـــى مع واقع الحياة شـــيء يتجاوز حدود 
الخبرة والتجربة والدارسة والبحث واإلبداع، باختصار الثقافة 
نشاط فكري إنساني يهدف إلى مصلحة البشرية، وتعينه على 

ذلك ملكات وقدرات إبداعية منتجة خالقة”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اســـتوقفني خبـــر مقتضب فـــي الصحف المحلية عـــن تلقي النيابـــة العامة بالًغا 
من اإلدارة العامة للمرور بضبط قائد مركبة لقيامه بتجاوز “عدد” من اإلشارات 
الضوئيـــة باللـــون األحمر متعمًدا، دون التزام الحـــذر واالحتياط الواجبين عليه! 
معرضا األرواح واألموال للخطر، وقيامه ببث هذا الســـلوك عبر مواقع التواصل 

االجتماعي!
ال شـــك أن النيابـــة العامـــة وحســـب القوانيـــن المتبعة أمـــرت بحبســـه احتياطًيا 
وأحالتـــه للمحكمـــة المختصة، وما يتمناه جميع من قـــرأ الخبر أن يكون العقاب 
شـــديدا، وأن يتـــم الضـــرب بيـــد من حديـــد على كل نفـــس تعبث بأمن وســـالمة 
النـــاس فـــي وطننـــا الغالي، دولـــة المؤسســـات والقانـــون، والتي أرســـى دعائمها 

مليكنا المعظم.
بصراحة شـــديدة، ما قام به يســـتحق أغلظ عقوبة ممكنة، نعم فإنه ال يســـتحق 
أيـــة رحمـــة، فقد أخطا خطأ فادحـــا، بل كرر خطأه من خالل اســـتهتاره وتجاوز 
اإلشـــارة الضوئية الحمراء عدة مرات! ال بل واصل خطأه بكل اســـتهتار ونشـــره 
عبـــر وســـائل التواصل االجتماعـــي! بالله عليكـــم، كم عـــدد األرواح البريئة التي 
زهقـــت جـــراء هـــذه التصرفـــات الالمســـؤولة فـــي شـــوارعنا، ووزارة األشـــغال 

بالتعاون والتنســـيق مع اإلدارة العامة للمرور نفذت الكثير من التحســـينات في 
الشـــوارع الرئيسية والفرعية، وركزت على جانب السالمة لجميع مرتاديها ولها 

منا كل الشكر والثناء.
من وجهة نظري الشخصية والمتواضعة، الحمالت اإلعالمية التوعوية يجب أن 
تستمر بشكل يومي من خالل األجهزة اإلعالمية المختلفة المرئية والمسموعة 
والمقروءة، بدون انقطاع وبجميع اللغات. المســـؤولية مشتركة بالطبع، فلألهل 
دور محوري وأساســـي، والبد كذلك من تثقيف الطلبة تربوًيا في جميع مراحل 
التعليم، كما أن تكثيف الجهود لوضع حد لمثل هذه المخالفات الجسيمة واجب 
وطنـــي، فالجمعيـــات ومؤسســـات المجتمع المدنـــي واألفراد لهـــم دور كبير في 
تفعيـــل مســـؤولياتهم والعمل يدا بيد مع الحكومة الرشـــيدة وجهودها الصادقة 

واالستثنائية لحفظ سالمة من يعيش على تراب هذا الوطن الغالي.
أقولهـــا بـــكل حســـرة، إننـــا مقصرون فـــي هـــذا الجانـــب وال نبالي، وإذا شـــاهدنا 
تصرفات خاطئة في الطرق نقول هذا ليس من شأننا! إذا كنا نريد حًقا أن يكون 
لنا مجتمع مدني متماسك وقوي يجب أن نعمل يدا بيد وبروح الفريق الواحد، 

وأن نكون مثاال يحتذى به في العالم.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

تغليظ العقوبة

لماذا تخافون ذكر الحقيقة؟
أكتـــب العمـــود الصحافـــي منـــذ ثمانيـــة أعـــوام تقريبـــا، وأمـــارس مهنة 
الصحافـــة منـــذ عام 2005، أي أنني أكملت فعليا ســـبعة عشـــر عامًا في 
هـــذا الحقـــل الميداني والمســـؤول، تخللت هـــذه الفترة زيـــارات كثيرة 
للمواطنيـــن في مســـاكنهم والكتابة عنهم، وعن أوضاعهـــم ويومياتهم، 

وبشفافية ال تشوبها شائبة.
الصحافيـــة،  التقاريـــر  كتابـــة  شـــملت  التـــي  الفتـــرة  هـــذه  وخـــالل 
واالســـتطالعات، والتحقيقات االســـتقصائية، والريبورتاجات وغيرها، 
لـــم أتلـــق اتصـــاال واحـــدا مـــن أي مســـؤول، أو صاحب منصـــب أو قرار، 
ينهرنـــي عـــن الكتابـــة، أو ينتقدني علـــى ما ذكرت، أو أشـــرت إليه، مهما 

كان حادًا، أو ساخنًا، وصريحًا.
وفـــي المقابـــل، يتصـــادف أن ألتقـــي بالبعض، في مجلس أو مســـجد أو 
لقـــاء عابـــر، حيـــث ال أتلقى منهم إال النقـــد والعتاب والتشـــكيك، والهمز 
واللمز، في الوقت الذي أدافع به عن حقوقهم وحقوق أوالدهم، وأجهر 

بقول ما يخافون ذكره، حتى في قرارة أنفسهم!
القضيـــة ببســـاطة أن هنـــاك مـــن أصبحـــوا يخافـــون ذكـــر الحقيقـــة، أو 
حتى اإلشـــارة لها، متخلين ببســـاطة عن واجبهـــم الوطني، واألخالقي، 

والمسؤول، الذي تنتظره منهم البحرين وأبناؤها.
لقد ذكرت في مقال سابق، وأعيدها اآلن مجددًا، بأن المرء حين يعيش 
بال مبدأ، فهو مجرد جثة تسير على قدمين، ال روح فيها، وال نفس، وال 

قطرة دم واحدة.
نحن في بلد منفتح، يحكمه دســـتور، وقيـــادة حكيمة، وحرية صحافة 
ورأي، ولكـــن البعـــض - وأقـــول البعـــض - فضـــل الجلوس فـــي الكهوف 
المظلمـــة الرطبـــة لوحـــده، أو فضـــل - بحـــاالت أخـــرى - نشـــر االكتئاب 

والتحبيط و”كسر المجاديف” لآلخرين. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أهمية المطار االقتصادية
تتميـــز المطارات بأهمية اقتصادية لجميـــع البلدان، ولم تكن المطارات بمنأى 
عـــن تأثيـــر جائحـــة كورونا، فشـــأنها شـــأن باقي القطاعـــات، وعـــادت الحركة 
للمطـــارات بعـــد التعافـــي التدريجـــي مـــن كورونا، فـــزادت أعداد المســـافرين 
وانتعشـــت الســـياحة والتجـــارة، فالمطـــارات تلعـــب دوًرا جوهرًيـــا في جذب 
األنشـــطة االقتصادية واالســـتثمارية المباشـــرة وغير المباشـــرة، وتســـهم في 
تحقيـــق التنميـــة، وتطويـــر المطـــارات واســـتحداثها لـــه تأثيـــرات اقتصاديـــة 
للمواطنيـــن، وقيـــام أنشـــطة  متعـــددة، منهـــا اســـتحداث وظائـــف مختلفـــة 

استثمارية وتجارية.
إن تطوير المطارات يسهم بصورة فعالة في ارتفاع مؤشر التنمية االقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافية والســـياحية، بجانب االهتمام بالثروة البشـــرية التي 
تديـــره، فالمطـــار أرضيـــة أساســـية لربط البـــالد بمـــدن دول العالم بمـــا ُيخدم 
اإلنسان وفي كل القطاعات االقتصادية، ويأتي افتتاح مطار البحرين الدولي 
الجديـــد متوافًقـــا مـــع هذه األهـــداف، والـــذي يتميـــز بموقعه االســـتراتيجي، 
وبما ُيقدمه من خدمات عالية الجودة للمســـافرين والمســـتثمرين ولشـــركات 
الطيران، وبتوافر شـــروط حماية البيئة ومتطلبات إدارة المطار التي تتوافق 
مـــع اللوائـــح والتشـــريعات المحليـــة والدوليـــة بمـــا ُيحقـــق األمـــن والســـالمة 

والسيولة للحركة الجوية.
فمشـــروع مطار البحرين الدولي من المشـــاريع البحرينيـــة المهمة في تطوير 
البنيـــة األساســـية وتحقيق األهـــداف التنموية واالجتماعيـــة والثقافية، وهو 
ثمرة من ثمرات جهد الحكومة البحرينية، وُيعتبر إضافة نوعية، حيث سُيعزز 
منظومـــة قطـــاع الطيران على مســـتوى المنطقـــة لما يتمتع به مـــن إمكانيات 
ومســـتوى عال من حيث األنظمة والتجهيزات، وقدرته على اســـتيعاب النمو 
المتزايد ألعداد المســـافرين القادمين والمغادرين، ما يجعله صرًحا اقتصادًيا 
وسياحًيا واستثمارًيا للبحرين من حيث الحجم والشكل والتنظيم والتجهيز، 
وإنشاؤه يؤكد استمرار مشاريع التنمية الشاملة واالهتمام بجميع القطاعات، 

وبالتحديث المستمر للمرافق الحكومية والخدمات العامة.
لقد تمتعت الكثير من الدول وُمدنها باقتصاد سياحي وتجاري وثقافي زاهر 
وانتقلـــت إلى العالمية بفضل مطاراتها، ومطار البحرين الجديد يعكس رؤية 
واهتمـــام البحريـــن المتنامـــي بقطـــاع الطيران المدنـــي، كون اقتصـــاد المطار 
جزءا من النظام االقتصادي، حيث تتضافر شتى القطاعات لخدمة االقتصاد 
والتنويع االقتصادي، وليكون بوابة لالســـتثمار والســـياحة والتجارة الدولية، 
وســـيعزز المطـــار الجديد الـــذي يتميز بطابـــع بحريني أصيل مكانـــة البحرين 
كمركز رائد لمختلف الخدمات اإلنســـانية والتجارية بفضل خدماته الُمتميزة 

بالجودة، ومرافقه الُمتعددة التي توفر الراحة للمسافرين والمستثمرين.

عبدعلي الغسرة آيات الشـــكر والثناء والوالء واالنتماء واإلجالل للوطن عظيم وقائد المسيرة 
العظيـــم حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البالد 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، تســـبقها دعوات الشـــكر لله ســـبحانه وتعالى على 
عطايـــاه الجليلـــة ونعمه الســـابغة علـــى بالدنا الغاليـــة مملكـــة البحرين، ونحن 
نعيـــش فرحـــة عيد األضحـــى المبارك، ســـائلين المولـــى العلي القديـــر أن ينعم 
علـــى حجـــاج بيته الحرام بنعمة قبـــول األعمال وإتمام المناســـك والعودة إلى 

أوطانهم وذويهم سالمين غانمين.
هـــي أيام ســـعيدة مليئة بالخير نعيشـــها فـــي أعيادنا الكبـــرى، ونبتهل إلى هللا 
العلي القدير أن يبارك في هذا الوطن وقيادته وشعبه.. وأجمل التهاني نرفعها 
إلى مقام جاللة الملك المعظم، وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة 
وعموم شعب البحرين األكارم، وفي غمرة األيام المليئة بالخيرات والمسرات، 
نتلقى تلك التوجيهات السامية المعطرة بمحبة قائد لشعبه، فتوجيهات جاللة 
الملـــك المعظـــم أيـــده هللا بصرف مبلغ شـــهر إضافي مـــن الدعم المالي لألســـر 
محدودة الدخل ليست أمرا غريبا على “أبو سلمان” القريب من كل بيت وأسرة 
من أبناء شعبه، فقيادة هذا البلد ال تدخر وسًعا وال جهًدا في توفير متطلبات 

العيش الكريم، ال ســـيما في ظل موجة ارتفاع وغالء في األســـعار والخدمات 
تواجهها كل بلدان العالم من جهة، وما تشهده أقوى الدول اقتصاًدا من أعباء 
ومشكالت من جهة أخرى، فيما هذه البالد الصغيرة الطيبة تلتف حول بعضها 

البعض وحول قيادتها في أروع صور األسرة الواحدة المتعاضدة المتحابة.
جاللـــة الملـــك المعظـــم ســـدد هللا خطاه هـــو القائـــد الـــذي عهدناه دائًمـــا يفرح 
لفرحة أبناء وطنه، وبهجة العيد ال شـــك من أجمل المشاعر واألحاسيس التي 
تجمعنا كلنا ونحن نرى تلك البهجة تعم كل بيت، والمجتمع البحريني مشهود 
لـــه هـــذا التكاتف والعطاء والتالحـــم، فما إن صدرت التوجيهات الســـامية من 
لدن جاللة العاهل المعظم، أمر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا الجهـــات المعنية 
ووزارة التنمية االجتماعية بمباشـــرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها قبل 
إجازة عيد األضحى المبارك، وهذا األمر في توقيته يهيئ الظروف المناســـبة 
للمواطنيـــن الســـتقبال العيد، وقـــد وفـــروا احتياجاتهم كافة، وقد لمســـنا تلك 
الفرحة في وســـائل التواصل االجتماعي مشـــفوعة بالدعـــوات المباركة بطول 
العمـــر والصحـــة والعافية والتوفيق لقادتنـــا الكرام. “المقال كامـــال في الموقع 

اإللكتروني”.

عادل المرزوق

فرحة وطن.. بهجة عيد.. شكًرا جاللة الملك المعظم



منتخب شباب الطائرة في المجموعة 
األولى ببطولة غرب آسيا

وقـــع منتخبنـــا الوطنـــي للشـــباب للكرة 
الطائـــرة فـــي المجموعـــة )أ( التـــي تضم 
ولبنـــان  واإلمـــارات  واألردن  العـــراق 
ببطولة غرب آســـيا األولى التي ســـتقام 
مـــن 22 لغاية 31 يوليـــو الجاري بمدينة 
الدمـــام. جـــاء ذلك بعد ســـحب مراســـم 
القرعة التـــي أجريت األربعـــاء 6 يوليو 
عبـــر  الدوحـــة  القطريـــة  بالعاصمـــة 
تقنيـــة االتصـــال المرئي لممثلـــي الدول 

المشـــاركة. وضمـــت المجموعة )ب( كال 
من قطر وســـوريا والكويت وفلســـطين 

والسعودية.
وسيفتتح منتخبنا مواجهاته في الدور 
التمهيـــدي بمالقاة العراق يـــوم الجمعة 
22 يوليو، ويواجه لبنان يوم السبت 23 
يوليـــو، ويواجـــه اإلمارات يـــوم االثنين 
25 يوليـــو، وأخيـــرا يالقـــي األردن يوم 

الثالثاء 26 يوليو.
الـــدور  يقـــام  البطولـــة  لنظـــام  ووفقـــا 

التمهيـــدي بنظام الدوري من دور واحد 
األربعـــة  ويتأهـــل  مجموعـــة  كل  فـــي 
األوائـــل من كل مجموعة إلى الدور ربع 
النهائـــي )دور الثمانيـــة( الـــذي ســـيلتقي 
مـــع  )أ(  المجموعـــة  أول  مـــن  كال  فيـــه 
ثانـــي  ويلتقـــي  )ب(،  المجموعـــة  رابـــع 
المجموعة )أ( مـــع ثالث المجموعة )ب(، 
ويلتقـــي ثاني المجموعـــة )ب( مع ثالث 
المجموعـــة )أ(، وأول المجموعة )ب( مع 

رابع المجموعة )أ(.

والفـــرق األربعـــة الفائـــزة تتأهـــل للـــدور 
الفائـــز  يلتقـــي  حيـــن  النهائـــي  نصـــف 
مـــن مبـــاراة أول المجموعـــة )أ( x رابـــع 
المجموعـــة )ب( أمـــام الفائـــز مـــن ثانـــي 
المجموعـــة  ثالـــث   x )ب(  المجموعـــة 
)أ(، كمـــا يلتقـــي الفائـــز مـــن مبـــاراة أول 
)أ(  x رابـــع المجموعـــة  المجموعـــة )ب( 
 x )والفائـــز من لقـــاء ثانـــي المجموعة )أ
ثالـــث المجموعـــة )ب( ليتأهـــل الفائزان 

إلى المباراة النهائية.

اتحاد الكرة يوفر أجهزة قياس المعدالت البدنية لالعبي دوري ناصر بن حمد الممتاز
بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد

يفتتح مشواره بمواجهة العراق

وجـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  البحرينيـــة، 
القدم، لتوفيـــر األجهزة التقنية الخاصة 
بقياس المعـــدالت البدنية لالعبي أندية 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز للموســـم 

الرياضي 2022 - 2023. 
 وفي هـــذا اإلطار، أعرب رئيس مجلس 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  إدارة االتحـــاد 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب 
رئيـــس االتحاد ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة وأعضـــاء 
مجلس اإلدارة كافة، عن خالص الشـــكر 
والتقديـــر لســـموه، علـــى الدعـــم الكبيـــر 
الذي يوليه لالتحادات الرياضية، مؤكًدا 

ســـعادته أن دعـــم ســـموه لـــه أبلـــغ األثر 
فـــي تطوير عمـــل االتحـــادات الرياضية 

وقيادتها إلى اإلنجازات المختلفة.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أن مبادرة ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتوفير أجهـــزة قياس 
المعـــدالت البدنية لالعبـــي أندية دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، تأتـــي ضمـــن 
الجهـــود الكبيـــرة والمميـــزة التـــي يقوم 
بها ســـموه دعًمـــا لالتحـــادات الرياضية، 
مشـــيًرا إلـــى حرص ســـموه علـــى تعزيز 
عمل االتحادات وتذليل العقبات أمامها 
فـــي  للوطـــن  مشـــرفة  واجهـــة  لتكـــون 
مختلـــف المحافل بتحقيقهـــا اإلنجازات 
على جميع األصعدة، توافًقا مع األهداف 
والـــرؤى التطويرية التي ينتهجها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 

جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة.
ســـموه  توجيهـــات  “تعكـــس  وأضـــاف: 
االتحـــادات  لعمـــل  الحثيثـــة  متابعتـــه 
الرياضيـــة، إذ نســـتلهم مـــن هـــذا الدعم 

الحافز الكبير لمواصلة العمل واالرتقاء 
باالتحـــادات الرياضية بمـــا يعزز المكانة 
الرياديـــة للرياضـــة البحرينيـــة بتحقيق 
مختلف اإلنجازات، خصوًصا لما تشكله 
هـــذه األجهـــزة مـــن دور كبيـــر فـــي عمل 
األجهـــزة الفنية باألندية وقيـــادة فرقها 

إلى مســـتويات تنافســـية أعلى تنعكس 
بصـــورة إيجابية والفتة على المســـتوى 
الفني العـــام لتحقيق التطوير المنشـــود 

للمنتخبات واألندية الوطنية”.
وقـــال إن االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
يـــدأب دائًمـــا علـــى إدخـــال اإلضافـــات 

بمـــا  التطويريـــة ألنشـــطته ومســـابقاته 
يعـــزز من الـــرؤى واألهـــداف التطويرية 
المنشـــودة، والتـــي يؤكـــد عليهـــا ســـمو 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 

باستمرار، كنهج متواصل.
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفـــة فـــي ختام تصريحـــه أن االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم يعتـــز ويفتخـــر 
لســـمو  الســـديدة  التوجيهـــات  بتنفيـــذ 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيًرا 
فـــي  التطويـــري  العمـــل  اســـتمرار  إلـــى 
ا بما يعزز مكانة كرة  ا وإداريًّ االتحاد فنيًّ
القدم البحرينية في مختلف األوســـاط 
المتعـــددة  لإلنجـــازات  تحقيقهـــا  عبـــر 
التي تعكـــس كفاءة الكـــوادر البحرينية 
الرياضية سواء من العبين أو فنيين أو 

إداريين.

اتحاد كرة القدم

خليفة بن علي علي بن خليفةسمو الشيخ خالد بن حمد
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يدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بطولة سامورين الدولية في سلوفاكيا لسباقات 
القدرة لمسافة 120 كم و160 كم بذكريات مليئة بالسعادة بعد تتويج سموه بالمركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في العام 2016 في القرية نفسها.

 بالعـــودة إلـــى هـــذه الذكريات، فإن ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة استطاع 
أن يحـــرز المركز الثالـــث في بطولة العالم 
فارًســـا   140 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة  وســـط 
وفارســـة من مختلف دول العالم، والشك 
خـــاص،  لـــه طعـــم  كان  اإلنجـــاز  هـــذا  أن 
خصوًصـــا أنـــه شـــهد متابعـــة وحضور من 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 

حفظه هللا ورعاه.
 وســـجل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أحـــد أهـــم اإلنجازات فـــي رياضة 
القـــدرة فـــي بطولـــة العالـــم، بعد منافســـة 
قويـــة ومثيرة مع فارســـي إســـبانيا جوما 
بونتـــي ومواطنـــه أليكـــس لوكـــوي الذين 

حصلوا على المركزين األول والثاني.
 بطولة سامورين الدولية للقدرة، يستذكر 
فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المحطات الرائعة التـــي مرت على بطولة 

العالـــم، حيث سيشـــارك ســـموه بذكريات 
االنتصـــار الغالي الذي تحقق وإبراز اســـم 
الفائزيـــن  ســـجل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
بالمراكـــز األولى في بطـــوالت العالم وهو 
ما ســـيكون حافًزا كبيًرا لســـموه وللفريق 
الملكي في بطولة ســـامورين في تحقيق 
النتائـــج اإليجابية التي ســـتضيف للفريق 

الكثير قبل المشاركة في بطولة العالم.

حنكة سموه عامل رئيسي للمنصة

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  ل  يعـــوِّ
علـــى حنكة وقدرات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي مواصلـــة ريادة 
القدرة البحرينية في المحافل األوروبية، 
حيث ســـتكون قيادة سموه للفريق عاماًل 
لمنصـــة  الوصـــول  طريـــق  فـــي  رئيســـًيا 
التتويـــج فـــي ســـباقي 120 و160 كم في 

بطولة سامورين الدولية.
 تشـــكل قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة للفريـــق الملكي، دافًعـــا معنوًيا 
كبيـــًرا للفرســـان، حيـــث دائًمـــا مـــا تكـــون 
قيـــادة ســـموه حافـــًزا للفريـــق في كســـب 
المزيـــد من الخبـــرات واالحتـــكاك وزيادة 
القـــدرة،  رياضـــة  فـــي  الفنيـــة  قدراتهـــم 
وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تحقيـــق العديد من 
اإلنجـــازات األوروبية للفريـــق الملكي في 
الفتـــرة الماضيـــة كان آخرهـــا فـــوز ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بلقب 
ســـباق 160 كم فـــي بطولة مونتل ســـينو 
الدوليـــة للقدرة فـــي إيطاليـــا، إضافة إلى 
فرض فرســـان الفريق الهيمنة على سباق 
120 كـــم بفوز الفارس محمـــد عبدالصمد 
بالمركـــز األول، وزميله يوســـف الجبوري 
بالمركز الثاني، إضافة إلى خليفة السندي 

بالمركز الثالث.

د. خالد: نستهدف منصات التتويج

أكـــد الدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن مديـــر 

الفريـــق الملكـــي للقـــدرة أن قيـــادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة للفريق 
ستكون حافًزا لجميع الفرسان في كسب 
المزيـــد من الخبـــرات وتحقيـــق األهداف 
المرســـومة في بطولة سامورين الدولية.  
وقال: “الشك أن تواجد سموه في قيادة 
الفريق ســـيكون له طابع خـــاص للجميع، 
حيـــث أن ســـموه يعتبـــر الملهم للفرســـان 
يحقـــق  والجميـــع  يوجههـــم  مـــا  ودائًمـــا 
خبرات وزيـــادة في الجوانب الفنية وهو 
مـــا يصبـــو إليـــه ســـموه دائًمـــا”.  وأضاف 
“لدينـــا عدة أهـــداف في هذه المشـــاركة، 
جميـــع  أن  والشـــك  نحققهـــا،  أن  ونأمـــل 
مشـــاركات الفريق الملكي يكون الطموح 
فيهـــا منصـــات التتويـــج، وثقتنـــا كبيـــرة 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  الفريـــق  بقـــدرات 
االســـتفادة  كامـــل  وتحقيـــق  اإليجابيـــة 
مـــن هـــذه المشـــاركة قبـــل بطولـــة العالم 

القادمة”.

  اليوم الفحص البيطري

تشـــهد قريـــة بطولـــة ســـامورين الدوليـــة 
للقدرة اليـــوم )الجمعة( الفحـــص البيطري 
لســـباق 120 كـــم الذي ســـينطلق يـــوم غد 
الفريـــق  فرســـان  وسيشـــارك  )الســـبت(.  
الملكـــي فـــي الفحـــص البيطـــري، إضافـــة 
إلـــى فحـــص الفرســـان، كمـــا سيشـــاركون 
فـــي االجتمـــاع الفني الذي يســـبق انطالق 
السباق والحصول على األرقام المخصصة 

لجميع الفرسان. 

حافلة فيكتوريوس في قلب الحدث

 تنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمد آل خليفة فـــي مواصلة الترويج 
مشـــاركات  واســـتغالل  البحريـــن  لمملكـــة 
الفريـــق الملكي في البطـــوالت األوروبية، 
وتماشـــًيا مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، تواجـــدت حافلة فيكتوريوس في 
قلب الحدث قبل انطالق بطولة سامورين 
الدوليـــة للقدرة في ســـلوفاكيا. وســـتكون 
البطولـــة  قريـــة  فـــي  متواجـــدة  الحافلـــة 

اعتباًرا من الفحص البيطري اليوم.
 وخطفـــت الحافلـــة األنظـــار بالقـــرب مـــن 

فنـــدق وفد الفريـــق الملكي، حيـــث التقط 
العديـــد مـــن زوار وقاطنـــي الفنـــدق صوًرا 
تذكاريـــة للحافلة التي تحمل اســـم مملكة 

البحرين.

  تدريبات أخيرة

وواصل الفريق الملكي للقدرة تحضيراته 
الكبيـــرة قبـــل المشـــاركة فـــي البطولة عبر 
سلســـلة من التدريبـــات المســـتمرة بقيادة 
الفريـــق  ســـيواصل  كمـــا  الفنـــي،  الجهـــاز 
تحضيراتـــه وســـيخوض تدريًبـــا صباحًيـــا 
يســـبق المشـــاركة فـــي الفحـــص البيطـــري 

الذي سيقام في قرية البطولة.

  مدينة رياضية متكاملة

فـــي  للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  يتواجـــد 
إكـــس  الرياضيـــة  القريـــة  ســـلوفاكيا فـــي 
بيونيكـــس ســـفير التـــي تعتبر مـــن المدن 
الرياضية المتكاملة وتضم فندق ومالعب 
رياضيـــة متنوعـــة وقرية رياضيـــة للقدرة 
المنشـــآت  مـــن  الحواجـــز وغيرهـــا  وقفـــز 
العديـــدة، حيـــث تشـــهد توافـــد زوار مـــن 

مختلف الدول.

 خالد أحمد 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حنكة سموه عامل رئيسي لتأهل 
الفريق الملكي لمنصات التتويج

ناصر بن حمد يدخل بطولة سامورين بذكريات إنجاز بطولة العالم للقدرة

حسن علي



اليوم ختام بطولة الفتيات آلسيوية المصارعة
فيما شهدت المسابقة سيطرة يابانية في يومها األول

تختتم اليـــوم “الجمعة” مشـــاركة الفتيات 
تحت 20 عاما بمنافســـات النسخة األولى 
لبطولـــة آســـيا للمصارعـــة تحـــت 15 و20، 
والتـــي تقـــام تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، والتي ينظمها 
االتحـــاد البحرينـــي للمصارعـــة بالتعـــاون 
مـــع المجلس البحرينـــي لأللعـــاب القتالية 
تحـــت  للمصارعـــة  اآلســـيوي  واالتحـــاد 
إشـــراف االتحاد الدولي للمصارعة، وذلك 
فـــي الفترة -2 10 يوليو المقبل على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
وتقام اليوم نـــزاالت اليوم الثاني واألخير 
مـــن مســـابقة المصارعـــة الحـــرة للفتيـــات 
تحـــت 20 عاما، حيث تشـــهد المنافســـات 

نـــزاال   41 إقامـــة  الصباحيـــة  الفتـــرة  فـــي 
يشـــارك فيـــه 82 العبه، في حين ستشـــهد 
منافســـات الفترة المسائية إقامة 12 نزاال 

في المراحل النهائية للمسابقة.
وكانت مســـابقة المصارعة الحرة للفتيات 
األول  يومهـــا  فـــي  أمـــس  انطلقـــت  قـــد 
بمشاركة 84 العبة، حيث أقيمت النزاالت 
علـــى فترتيـــن صباحيـــة والتـــي شـــهدت 
إقامة 42 نزاالت ومســـائية والتي شهدت 

إقامة 10 نزاالت.
وقد استطاعت العبات المنتخب الياباني 
الســـيطرة علـــى النـــزاالت، مـــن خـــال مـــا 
خـــال  كبيـــرة  مســـتويات  مـــن  قدمتـــه 
المنافســـات، استطعن من خالها الوصول 

للمراحل النهائية في هذه المسابقة.

اجتماعات متواصلة وإشادة واسعة

للمصارعـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  عقـــد 

مســـؤولي  مـــع  متواصلـــة  اجتماعـــات 
االتحـــاد اآلســـيوي للمصارعـــة فـــي إطـــار 
بحـــث التعاون المســـتمر إلنجـــاح البطولة 
اآلســـيوية. وتأتـــي االجتماعـــات في إطار 
حـــرص االتحادييـــن على إخـــراج البطولة 
أشـــاد  حيـــث  تنظيميـــة،  صـــورة  بأفضـــل 
بالمســـتوى  اآلســـيوي  االتحـــاد  مســـؤولو 
التنظيمي الذي تشـــهده البطولة مما يؤكد 
اإلمكانيات العاليـــة التي تمتلكها البحرين 

في نجاح البطوالت.
اآلســـيوي  االتحـــاد  مســـؤولو  وأعـــرب 
للمصارعـــة عـــن تقديرهـــم للجهـــود التـــي 
البطولـــة  فـــي  العاملـــة  اللجـــان  تبذلهـــا 
والحرص الدائم علـــى تقديم كامل الدعم 

للمنتخبات المشاركة.

مشاركة عربية أولى في منافسات الفتيات 

سجلت مشاركة فتيات المنتخب األردني 

مشـــاركة تاريخيـــة مـــن خـــال الاعبتين 
مايا قطيشات ومايا إسحاقات في بطولة 
آســـيا للمصارعـــة تحـــت 15 ســـنة والتـــي 
تحتضنهـــا البحريـــن حاليا، وســـبقت هذه 
المشـــاركة التاريخيـــة خـــوض الاعبتيـــن 
معســـكرا تدريبيـــا بإشـــراف المـــدرب رائد 
القيســـي لتســـجل هـــذه المشـــاركة عـــودة 
غيـــاب  بعـــد  األردنيـــة  للفتـــاة  تاريخيـــة 
نحـــو 15 عامـــا عـــن المشـــاركات القاريـــة 

والبطوالت الخارجية.
األردنـــي  المنتخـــب  مشـــاركة  وتعتبـــر 
والفتـــاة األردنيـــة أول منتخـــب عربي من 
آســـيا يشـــارك في هذه الفئة فـــي البطولة 
القـــت  التـــي  الخطـــوة  وهـــي  اآلســـيوية، 
استحسان وترحيب االتحاد الدولي للعبة 
والتـــي تدون في ســـجل االتحـــاد االردني 

للمصارعة.
مـــن جانبـــه، عبر عبـــدهللا قشـــيطات نائب 

رئيـــس االتحـــاد األردنـــي للمصارعـــة عـــن 
فخره للمشـــاركة التاريخية التي ســـجلتها 
الاعبتـــان، مؤكـــدا أن ذلـــك يعتبـــر بدايـــة 
األردنيـــة  للمصارعـــة  واعـــدة  النطاقـــة 
لتأســـيس  تأتـــي  البطولـــة  أن  خصوصـــا 
الاعبيـــن والاعبـــات فـــي ســـن مبكـــرة ما 
يجعلهـــم قادريـــن علـــى تطويـــر قدراتهـــم 
الفردية. وأضاف قشيطات: “نفتخر كوننا 
أول منتخـــب عربي يشـــارك في مثل هذه 
أن  علـــى  للمســـتقبل  المنافســـات، وننظـــر 
يكون أفضل خصوصا مع الدعم والرعاية 

واالهتمـــام التـــي تحصـــل عليهـــا الرياضة 
األردنية”.

األردنـــي  االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للمصارعة عن ارتياحه ورضاه عما شاهده 
من مســـتويات مـــن الاعبات، مشـــيرا إلى 
أنهـــا مقنعـــة ومرضية كأول مشـــاركة لهن 
في مثل هـــذه البطوالت القوية، الفتا إلى 
أهمية مثل هذه المشاركات في البطوالت 
الخارجيـــة والتـــي تمثل احتكاكا وكســـب 
وخبرات ستطور من اإلمكانات والقدرات 

الفنية والفردية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

افتتح وزير شـــؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد 
ومحافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة مبنى ومنشـــآت مركز 
تمكين شباب الزالق وذلك بحضور عدد من أعضاء 
مجلس الشورى والمجلس البلدي ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة مركز تمكين شباب الزالق ولفيف من 

أهالي المنطقة وعدد من المدعوين. 
والرياضـــة وســـمو  الشـــباب  وزيـــر شـــؤون  وقـــام   
محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة بإزاحـــة الســـتار عن 
اللوحـــة التذكارية إيذانًا باالفتتاح الرســـمي للمبنى 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة  شـــيدته  الـــذي 
واشـــتمل على تطويـــر المبنى اإلداري الذي يشـــمل 
علـــى مكاتـــب إداريـــة وقاعـــة متعـــددة االســـتعمال 
ومرافـــق خدميـــة باإلضافة إلى إنشـــاء ملعبين من 

النجيل الصناعي. 
 وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أيمن بن توفيق 
المؤيـــد “تخطـــو وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
بنهـــٍج ثابـــٍت فـــي تطوير البنيـــة التحتية لألنشـــطة 
الشـــبابية فـــي المملكـــة تنفيـــذًا لتوجيهـــات حضرة 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، ووفق برنامج 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء حفظه هللا، وبما يتوافق مع إســـتراتيجية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ودعم ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
في توفير الظروف المثالية لتطوير العمل الشـــبابي 

في المملكة”. 
 وتابع وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة “نثمن عاليًا 

اهتمـــام ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة للقطاع الشـــبابي فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة األمـــر الذي ســـاهم في تنفيـــذ العديد من 
البرامج والمشـــروعات المشتركة بين وزارة شؤون 

الشباب والرياضة والمحافظة الجنوبية”. 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة  “إن  وأضـــاف   
وخال الفترة الماضية شيدت العديد من المنشآت 
الشبابية ويبرز من بين المشروعات المبنى اإلداري 
والماعـــب بمركز تمكين شـــباب الـــزالق األمر الذي 
يؤكد اســـتمرار الوزارة في اســـتكمال تطوير البنية 

التحتيـــة الشـــبابية بمـــا يجعلها قـــادرة علـــى تهيئة 
الســـبل للشـــباب البحرينـــي للعمـــل علـــى اكتشـــاف 

وصقل وإبراز تلك المواهب بالصورة األمثل”. 
 واختتم وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة تصريحه 
بالمباركـــة لرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة مركـــز 
تمكين شـــباب الـــزالق متمنيًا أن يشـــكل المشـــروع 
إضافـــة نوعية للمركز ويســـاهم فـــي تنفيذ مجلس 

اإلدارة المزيد من البرامج والفعاليات”. 
 ومـــن جانبـــه، قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة تمكيـــن 
شـــباب الزالق مفتاح الدوســـري شـــكره على الدعم 

المتواصـــل الـــذي يحظـــى بـــه القطـــاع الشـــباب في 
مملكـــة البحريـــن، مثمنًا الجهود الكبيـــرة التي بذلها 
وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة في توفير أســـباب 
الرعايـــة الفائقة للمركز ومنوهًا بدور ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي هـــذا الجانـــب، مضيفـــًا 
أن افتتـــاح المنشـــآت الجديـــدة للمركـــز ســـتكون له 
انعكاســـات إيجابيـــة وستشـــكل حافزًا قويـــًا إلدارة 
المركز نحو تفعيل خططه وبرامجه الحديثة بشكل 
أكبـــر واســـتثمار المشـــروع الجديـــد بصـــورة تعـــود 

بالخير والفائدة على شباب المنطقة.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزير “الشباب “ وسمو محافظ الجنوبية يفتتحان منشآت مركز تمكين شباب الزالق
المؤيد: نثمن عاليا اهتمام ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي للقطاع الشبابي

 جانب من االفتتاح

اللجنة اإلعالمية

أشـــاد محمـــد عبداللطيف بن جـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة 
طمـــوح لإلدارة الرياضية بالجهود التي تقوم بها أكاديميه أوليه 
البحرين والبرامج التي تتبناها في رعاية الناشئة من أجل بزوغ 
نخبة من الاعبين الواعدين لرفد األندية والمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك لدى استقباله كا من مؤسسي األكاديمية علي عباس 
وخالد العوضي.

ورحب بن جال بوفد أكاديميه أوليه وبحث معهم أطر التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين كا من شركة طموح لإلدارة الرياضية 
واألكاديميـــة بمـــا يخـــدم الكـــرة البحرينية ويســـاهم في تحقيق 
تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب، رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة فـــي النهـــوض بالكـــرة البحرينيـــة واالهتمام 

بالمواهب الوطنية وتطويرها وتنميتها.
واســـتمع بن جال إلى شـــرح مفصل عن الجهـــود التي تقوم بها 
أكاديميـــة أوليه وخططها ومشـــاريعها المســـتقبلية بالتعاون مع 
فـــرع األكاديميـــة فـــي صربيـــا واألهـــداف والبرامج التـــي تعتزم 
تطبيقهـــا خـــال المرحلـــة القادمة من أجـــل مد جســـور التعاون 

والتنسيق لخدمة الكرة البحرينية.
وعبـــر بـــن جـــال عـــن اعتـــزازه الكبيـــر بالـــدور الـــذي تضطلع به 

أكاديميـــة أوليـــه من خـــال تخريجها لعـــدد من العناصـــر البارزة 
التـــي مثلـــت المنتخبـــات الوطنيـــة، مؤكًدا حرص شـــركة طموح 
لـــإلدارة الرياضيـــة على فتح آفـــاق التعاون والتنســـيق لتحقيق 
األهداف والتطلعات التي أنشـــئت من أجلها الشـــركة، معربا عن 
تقديـــره لجهـــود األكاديميـــة باعتبارهـــا واحدة مـــن األكاديميات 

الرائدة في المملكة.
وفـــي نهاية اللقـــاء، قام وفـــد األكاديمية بتقديـــم قميص خاص 
لرئيس مجلس إدارة شركة طموح يحمل شعار أكاديمية أوليه.

لدى استقباله المؤّسسين

بن جالل يبحث التعاون بين شركة طموح وأكاديمية أوليه

جانب من اللقاء

اللجنة اإلعالمية

الرياضـــي  الحصـــم  أم  نـــادي  احتفـــى 
والثقافـــي وأكاديميـــة مســـتقبل المحرق 
لكـــرة  واإلداري  الفنـــي  الجهـــاز  بأعضـــاء 

القدم بالنادي.
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أبـــدى  وقـــد  هـــذا،   
ســـعادته  بالـــغ  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
بالتعـــاون اإلســـتراتيجي القائم بين نادي 
المحـــرق ونـــادي أم الحصـــم والذي كانت 

أكاديمية مستقبل المحرق إحدى ثماره.
كما عبر الدكتور هشام البنعلي عن شكره 
وامتنانـــه للتعـــاون القائـــم بيـــن نـــادي أم 
المحـــرق  مســـتقبل  وأكاديميـــة  الحصـــم 
برئاســـة الشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة وإصـــرار مجلـــس إدارة نـــادي أم 
الحصـــم للمضـــي نحـــو تحقيـــق األهداف 
اإلســـتراتيجية لألكاديميـــة والتي تصب 
في مصلحـــة تطوير الرياضـــة البحرينية 
في المقام األول ونادي أم الحصم بشكل 
خـــاص. هذا، وتـــم خال الحفـــل اإلعان 

عـــن اكتمـــال الطواقـــم الفنيـــة واإلداريـــة 
الكابتـــن  بانضمـــام  وذلـــك  القـــدم  لكـــرة 
األول  للفريـــق  مدربـــًا  األبـــرش  رضـــوان 
والكابتـــن فـــراس خليـــل مدربـــًا مســـاعدًا 
لـــه والكابتـــن عبدالوهاب راشـــد مجيران 
مدربـــًا للحراس. وأما عن الجهاز اإلداري، 
فيتولـــى اإلشـــراف اإلداري للفريق األول 
الكابتـــن خالـــد على الدوســـري بمســـاعدة 
بومجيـــد  وراشـــد  دليـــم  جمـــال  صالـــح 

كإداريين للفريق األول.
يذكـــر أنه على صعيـــد األكاديمية، يتولى 
مسؤولية اإلشـــراف الفني للفئات السنية 

المحـــرق  مســـتقبل  وأكاديميـــة  بالنـــادي 
الكابتـــن ســـيف الديـــن والكابتـــن محمـــد 
الناشـــئين  لفريـــق  مدربـــًا  الزيـــن  جعفـــر 
وخالـــد  للبراعـــم  مدربـــًا  صـــاح  وحمـــد 
إبراهيـــم وإبراهيـــم ياســـر محمد عبدهللا 

كمساعدين في الجهاز الفني.
ويتولى اإلشـــراف اإلداري للفئات السنية 
الســـيد فيصل حســـن النعيمي من جانب 
مـــن  الشـــمان  النـــادي والكابتـــن محمـــد 
جانب األكاديمية بمساعدة كل من راشد 
عـــواد ومحمـــد يوســـف  مجلـــي وراشـــد 

كمشرفين لفرق الفئات السنية.

رضوان األبرش مدربا للفريق األول وفراس خليل مساعدا له

أم الحصم وأكاديمية مستقبل المحرق يحتفون بجهاز كرة القدم

جانب من االحتفال
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“اإلبداع” و“تنمية الصغيرة والمتوسطة” يدعمان منظومة ريادة األعمال
الشركة والجمعية وقعتا اتفاقية شراكة طموحة

دخلت شـــركة اإلبداع للتمويل متناهي 
الصغـــر - البحريـــن في اتفاقية شـــراكة 
طموحـــة مـــع جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
يتعـــاون الطرفان مـــن خاللها على دعم 
منظومة ريادة األعمال، وذلك استكماالً 
لمخرجات زيارة صاحب السمو الملكي 
األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن طالل بـــن عبد 
العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج 
العربـــي للتنميـــة “أجفند” إلـــى البحرين 
ســـموه  وتوجيهـــات  الماضـــي  الشـــهر 
بضـــرورة دعـــم رياديـــي األعمـــال فـــي 
المملكـــة.  وقـــع االتفاقيـــة بالنيابـــة عن 
اإلبداع خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، وعن الجمعيـــة رئيس مجلس 

إدارتها النائب أحمد السلوم.
و ســـتتولى شـــركة اإلبـــداع تزويد رواد 
خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  األعمـــال 
المســـتفيدين  )وخصوصـــًا  الجمعيـــة 
بمنتجـــات  األعمـــال(  حاضنـــات  مـــن 

وخدمـــات تمويل أصغـــر مصممة لتلبية 
احتياجاتهـــم، وإبـــراز قصـــص نجاحهم 
التمويـــل،  هـــذا  علـــى  حصولهـــم  بعـــد 
الجمعيـــة  فعاليـــات  فـــي  والمشـــاركة 
المختلفة التي تخدم أصحاب المشاريع 
الناشـــئة، والدخول في مجاالت تعاون 
مشـــتركة أخرى مرتبطـــة بتكرار تجربة 
هـــذه الحاضنات ضمن مبادرات اإلبداع 
بشـــريك  المرتبطـــة  تلـــك  أو  األخـــرى 

اإلبداع اإلستراتيجي برنامج )اجفند(.

مـــن جانبها، ســـتتولى الجمعيـــة  إتاحة 
اإلبـــداع  شـــركة  عمـــالء  أمـــام  الفـــرص 
خدمـــات  باســـتخدام  المهتميـــن 
بـــدء  أجـــل  مـــن  الجمعيـــة  حاضنـــات 
تشـــغيل مشـــروعاتهم واالســـتفادة مـــن 
خدمـــات الجمعيـــة المختلفـــة األخـــرى. 
كما ســـتتولى الجمعيـــة بدعوة موظفي 
الشركة وعمالئها للمشاركة في األنشطة 
المختلفة التي تنفذها الجمعية، والعمل 
بشكل مشترك مع اإلبداع لجذب المزيد 

من التمويل لدعم ريادة األعمال.
وقـــال الغـــزاوي إن االتفاقية مع جمعية 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة تعزز من قدرة الشركة على 
زيـــادة عـــدد المســـتفيدين مـــن خدمات 
األعمـــال  رواد  مـــن  األصغـــر  التمويـــل 
البحرينييـــن، وتســـهيل وصولهـــم لهـــذا 
النـــوع مـــن التمويل الـــذي أثبت كفاءته 
فـــي تحويـــل األفـــكار إلى مشـــروعات، 
المعلومـــات  توفيـــر  إلـــى  إضافـــة 

واإلرشادات والتمويل الميسر لهم.
مـــن جانبـــه، قـــال الســـلوم إن التعـــاون 
برنامـــج  ســـيطلق  اإلبـــداع  شـــركة  مـــع 
تعاون مشـــترك يواكـــب أولويات خطة 
التعافي االقتصـــادي ذات الصلة بزيادة 
مســـاهمة رواد األعمـــال والمشـــروعات 
الناشـــئة في الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
للبحريـــن إضافـــة إلـــى تنويـــع مصـــادر 
الدخل وتوفيـــر المزيد من فرص العمل 

للبحرينيين.

موترسيتي وشيري البحرين تكشفان عن الجيل الجديد من سيارات شيري
مصممة بعناية لتناسب احتياجات العمالء المختلفة

الوكيـــل  موترســـيتي،  شـــركة  أعلنـــت 
الحصـــري في البحرين لســـيارات الصانعة 
الصينيـــة الرائـــدة “شـــيري”، عـــن إطالقهـــا 
الجيـــل الجديـــد مـــن ســـياراتها المصممـــة 
العمـــالء  احتياجـــات  لتناســـب  بعنايـــة 
المختلفـــة باإلضافـــة إلـــى توفيرهـــا ميزة 
الضمـــان المصنعـــي لمـــدة 10 ســـنوات/  1 
مليون كـــم على جميـــع الموديالت. حيث 
تم الكشف الرسمي في المملكة عن سيارة 
علـــى  الحائـــزة   ARRIZO6 PRO  2023
لتنضمـــا   TIGGO4 PRO و2023  جائـــزة 
بذلـــك إلـــى بقيـــة موديـــالت شـــيري التـــي 
القـــت إقباالً متزايدًا مـــن قبل عمالئها في 

البحرين.
و أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، مايك 
شـــيري  عالمـــة  نجـــاح  علـــى  برايتمـــور 
عالمـــات  ضمـــن  نمـــوًا  األكثـــر  باعتبارهـــا 
الســـيارات فـــي البحريـــن، وصـــرح قائـــالً: 
“بدأت موترسيتي شراكتها مع شيري قبل 

16 عامـــًا، ومنـــذ البداية حرصنـــا معًا على 
توفير أفضل منتجات شـــيري لعمالئنا في 
البحرين. واليوم يمكننا القول بكل اعتزاز 
بـــأن شـــيري قـــد حققـــت نمـــوًا متســـارعًا 
غيـــر مســـبوق فـــي ســـوق البحريـــن منـــذ 
عـــام 2016. تعـــد أحدث التقنيـــات، أنظمة 
الســـالمة والتصميـــم العصـــري مـــن أهـــم 
أهداف شيري التي تحرص على تطويرها 

باســـتمرار، والتـــي نأمل أن نوفـــر لعمالئنا 
مـــن خاللهـــا أفضـــل موديـــالت الســـيارات 

الصينية”.
وصلت لمعرض موترســـيتي شيري 2023 
ARRIZO6 PRO الجديـــدة، التـــي حـــازت 
مؤخـــرًا علـــى جائزة “أفضل ســـيارة ركاب 
متوســـطة” فـــي البرازيـــل،  والتـــي تتميـــز 
المتطـــورة  تقنياتهـــا  األنيـــق،  بتصميمهـــا 

المســـبوقة.  زود  وتجربـــة قيادتهـــا غيـــر 
هـــذا الموديـــل بمحـــرك تيربـــو ســـعة 1.5 
لتـــر، ليمنـــح ســـيارة الســـيدان قـــوة كافية 
تعزز من خفة حركتها، مســـتوى الســـالمة 
داخليـــة  أمـــا  قيادتهـــا.  وســـهولة  فيهـــا 
الســـيارة فتعكـــس رؤيـــة شـــيري المتمثلة 
فـــي التركيز على الســـائق، يمكن مالحظة 
ذلـــك مـــن خـــالل شاشـــة التحكـــم األنيقة 

بحجـــم 10.25 بوصة وكذلك لوحة أجهزة 
القيـــاس العصرية التي تمكن الســـائق من 
االطـــالع على المعلومـــات الهامة المتعلقة 

بالسيارة براحة وسهولة.
 TIGGO4 2023 أما ســـيارة الكروس اوفر
PRO الجديـــدة فتتميـــز برحابة تصميمها 
وتشـــتمل جميع موديالتها على مجموعة 
أجهـــزة قياس رقمية حديثة مع شاشـــات 

عرض متعددة المعلومات. تواصل شيري 
اعتمادها على محركات التيربو المتطورة 
لتلبـــي  صممـــت  والتـــي  بهـــا  الخاصـــة 
االحتياجـــات المختلفـــة للعمالء من حيث 

قوة األداء وكفاءة استهالك الوقود. 
فيمـــا تألقت ســـيارة الدفـــع الرباعـــي ذات 
 TIGGO8 PRO  2023 مقاعـــد  الســـبعة 
MAX الجديدة بحضور متميز خالل حفل 
اإلطـــالق. إذ يتصـــدر هـــذا الموديـــل فئته 
من حيث تزويده بشاشـــة عرض مزدوجة 
وتقنياتـــه  بوصـــة   24.6 بمقـــاس  ذكيـــة 
المتطـــورة باإلضافة إلـــى تصميمه األنيق، 
والتـــي تضـــع بيـــن أيدينا مجتمعـــة مركبة 
عصرية ذات تصميم مميز بأسعار معقولة. 
 China“ وقـــد حاز هذا المحرك على جائزة
Core” ألفضل عشـــرة محركات في العالم 
TIG-  2021. صممت  خالل العام الماضي

GO8 PRO MAX بنظـــام الجيـــل الجديـــد 
المطور للدفع الرباعي الذكي .

حقوق براءة االختراع
اإلنتـــاج الفكري يجـــد كل االهتمام والعناية اآلن وبقوة القانـــون واالتفاقيات الدولية. 
ومن اإلنتاج الفكري الخالق المبدع يستفيد صاحب الفكر ويستفيد كل المجتمع الذي 
أصبـــح قريـــة واحدة. وما نلحظه اليوم من تســـارع لإلنتاج الفكـــري والعقلي ما هو إال 

نتيجة طبيعية من أثر توفر الحماية القانونية للمخترعين.  
وفـــي العـــادة يتم تســـجيل بـــراءة االختـــراع وفـــق المتطلبـــات القانونية، لـــدى الجهة 
المختصة بالبحرين، باسم المخترع، صاحب العقل الخالق، بعد استيفاء كل الشروط. 
ويكـــون الحـــق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوق هذه البراءة وفق القانون. 
وإذا كان االختــــراع نتيجــــة عمــــل مشـــترك بين عدد من األشـــخاص، كمـــا يحدث في 
العديـــد مـــن الحاالت، يكـــون الحق في البراءة لهم جميعا بالتســـاوي فيما بينهم، ما لم 
يتفقــــوا على خالف ذلك وفق إرادتهم. وال يعتبر مشتركــــا في االختراع من اقتصرت 
جهوده على التنفيذ فقط بل يجب االشـــتراك الفعلى والمباشـــر في الموضوع. أما إذا 
توصل إلى االختراع أكثر من شـــخص وفي نفس الوقت يكون كل منهم مســـتقال عن 
اآلخرين ويعمل بمفرده، فيكون الحق في البراءة في هذه الحالة لمن سبق في تقديم 

الطلب حتى ولو بيوم واحد. 
وإذا توصـــل العامـــل، غيـــر المكلـــف بموجب عقـــد العمل بالقيام بنشـــاط ابتـــكاري، إلى 
اختـــراع ذي عالقة بمجال نشـــاط صاحب العمل، فهنا علـــى العامل فور منحه البراءة 
أن يخطر صاحب العمل بخطاب مســـجل ويكون لصاحب العمل الخيار بين اســـتغالل 
االختراع أو شراء البراءة، وذلك كله مقابل تعويض عادل للعامل، على أن يتم الخيار 
خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن تاريخ اإلطـــار. هذا ويســـقط حق صاحـــب العمل فـــي الخيار 
بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامـل بكتاب مسجل بعلم الوصول. 
وفـــي جميـــع األحوال، يذكر اســـم المخترع في براءة االختراع، مـــا لم يعلن كتابة عن 
رغبته في عدم ذكر اسمه. وكل هذا بالطبع يتم وفق االتفاق بين الطرفين ورغباتهم

ومع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية، يجوز للمحكمة 
المدنيـــة نقـــل عبء اإلثبـــات إلى المدعى عليه فـــي دعوى متعلقة باســـتخدام طريقة 
عمـــل منتـــج محمية ببراءة اختراع دون موافقة صريحة مـــن مالك البراءة، في عمل 
منتج مطابق، وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذلـــــه جهودا معقولة تحديد الطريقة 
المســـتخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطــــابق موضــــوع االختراع قد 
تـــم عمله وفق هـــذه الطريقة المحمية. واإلثبات في مثل هذه الحاالت مهم حتى يتم 
تحديـــد الشـــخص الـــذي يســـتحق أن يمنح حق البـــراءة. وعلى كل طـــرف بذل جهده 

إلثبات نفسه وإثبات المجهود الفكري الذي قام به وباشره بنفسه. 
وال تســـري الحقـــوق التي تخولها بـــراءة االختراع للمالك على عدة أمور تشـــمل مثال، 
اســـتعمال االختـــراع ألغراض شـــخصية غير تجاريـــة أو صناعية أو ألغـــراض البحث 
العلمـــي أو قيـــام الغير في مملكة البحرين، بحســـن نية، باســـتغالل االختـــراع صناعيا 
أو باتخـــاذ ترتيبـــات جديـــة لذلك قبل تقديم طلب البراءة. أو اســـتعمال االختراع في 
وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة ألحد أعضاء االتحــــاد الدولي لحماية 
الملكيـــة الصناعيـــة، وذلك فـــي حالة وجود أي من هذه الوســـائل فـــي مملكة البحرين 

بصفة وقتية أو عارضة. وعموما، القانون يحدد الحقوق المستثناة.
مما تقدم يتضح لنا ضرورة تسجيل براءة االختراع في اسم صاحب االختراع حتى 
يســـتفيد من حقوق البراءة. ولكن، اســـتخدام حقوق البراءة ليس خاليا من الشـــروط 
والضوابـــط القانونيـــة، وفـــي جميع األحوال، يجـــب على صاحب البـــراءة التقيد بهذه 
الشـــروط وااللتـــزام التام بها. وفي هـــذا االلتزام حماية قانونيـــة لالختراع وفي نفس 
الوقـــت حمايـــة لصاحب االختراع ومن هذه الحماية المشـــتركة للحقـــوق تتم الفائدة 
والمنفعة من االختراع ويستفيد الجميع منه. ولننظر حوالينا فقط وسنجد العديد من 
األشـــياء المخترعة والتي نعتمد عليها بصفة أساســـية في كل لحظة في يومنا، ولوال 
هـــذه العقـــول وهذه االختراعـــات لما وصلنا إلى مـــا نحن فيه اليوم مـــن حياة ممكنة. 
وســـتتواصل االختراعات مع اســـتمرار وجود البشـــر الذين فضلهم الخالق جل جالله 

وحباهم بهذه النعمة والعقول النيرة.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

انطالق النسخة األولى لـ “العطور العربية” بـ “عالم المعارض البحرين”
ُيقام بجانب معرض الجواهر العربية لعام 2022

ستشهد البحرين انطالق النسخة األولى 
من معرض العطور العربية، الذي ُيعد أول 
معـــرض للعطـــور الفاخـــرة على مســـتوى 
المملكة وسيقام بجانب معرض الجواهر 
العربية لعام 2022، وذلك في مركز “عالم 
المعارض البحرين” الجديد بالصخير في 
الفتـــرة مـــن 22 إلـــى 26 نوفمبـــر 2022. 
وســـيتم اســـتضافة هـــذا المعـــرض علـــى 
8,000 متـــر مربـــع،  عـــن  تزيـــد  مســـاحة 
وســـيعرض مجموعة من العطور المميزة 
والفاخـــرة مـــن منطقـــة الخليـــج العربـــي 
وأنحـــاء العالـــم، مـــا سيســـتقطب محبي 

العطور محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.
ويتـــم تنظيـــم معـــرض العطـــور العربيـــة 
من قبل شـــركة إنفورمـــا ماركتس، وهي 
لمعـــرض  والمنظمـــة  الرائـــدة  الشـــركة 

الخريـــف  ومعـــرض  العربيـــة  الجواهـــر 
وكذلك معرض سيتي ســـكيب البحرين. 
وســـينطلق هذا المعـــرض جنًبا لجنب مع 
النســـخة الثالثيـــن مـــن معـــرض الجواهر 
العربية السنوي، الذي يعتبر أكبر معرض 
منطقـــة  فـــي  والســـاعات  للمجوهـــرات 
الشـــرق األوســـط، إذ يســـتضيف أكثر من 

500 عالمة تجارية من أنحاء العالم. 
إنفورمـــا  لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
ماركتـــس – البحريـــن، مهنـــد المحجـــوب 
“يســـرنا أن نطلق معرض العطور العربية 
بالتزامـــن مـــع الذكـــرى الثالثيـــن إلطالق 
معـــرض الجواهـــر العربية، وهـــو الحدث 
األبـــرز والرائـــد فـــي مجـــال المجوهرات 

األوســـط.  الشـــرق  بمنطقـــة  والســـاعات 
الجديـــد  المعـــرض  وسيســـتضيف 
تشـــكيلة من أرقى وأشـــهر العطـــور على 
خاللـــه  مـــن  ونهـــدف  العالـــم،  مســـتوى 
لتلبيـــة احتياجـــات فئـــات متنوعـــة مـــن 
محبي وعشـــاق العطور مـــن كافة أنحاء 

المنطقة”.

في أول بث افتراضي لـ “البركة اإلسالمي” عبر استوديو تفاعلي

فاطمة درويش تحصد 140 ألف دينار من حساب “البركات”
أعلن بنك البركة اإلســـالمي، في بث افتراضي مباشـــر فريد من نوعه 
عن أسماء الفائزين في سحوبات جوائز حساب البركات االستثماري، 
بمـــا في ذلـــك اإلعالن عن الفائز بجائزة يونيو الكبرى بقيمة 140,000 
دينـــار بحرينـــي، إضافـــة لــــ 110 فائزين ممن لم يســـبق لهـــم الفوز في 

حساب البركات. 
وأجـــري اإلعـــالن مؤخرًا في بث مباشـــر أجراه بنك البركة اإلســـالمي 
عبـــر اســـتوديو تفاعلـــي ديناميكـــي ألول مـــرة من خالل حســـابه عبر 
اإلنســـتغرام، إذ تخلـــل البث المباشـــر اتصـــال بالفائز بالجائـــزة الكبرى 
140 ألـــف دينـــار بحريني والتـــي كانت من نصيـــب عواطف درويش، 
إضافة لعدة مسابقات وجوائز وفعاليات مختلفة لجميع متابعي البث 

المباشر وعمالء البنك. 
وبهذه المناســـبة، أبدت عواطف درويش ســـعادتها الكبيـــرة وامتنانها 
على فوزها بجائزة يونيو الكبرى، وهي بكل تأكيد مفاجأة سارة وغير 

متوقعة، وقد أدخلت البهجة والسرور على جميع أفراد العائلة. 
وفي حديثها حول سحوبات جوائز شهر يونيو وعن الجوائز القادمة 
لحساب البركات لسنة 2022، قالت رئيس الخدمات المصرفية لألفراد 
ببنـــك البركـــة اإلســـالمي فاطمة العلـــوي “نبـــارك للفائز بجائـــزة يونيو 

الكبـــرى بمبلـــغ 140,000 دينـــار بحرينـــي من ســـحوبات 
حســـاب البركات، ويســـرنا أن نتقـــدم بالتهنئة لكل من 
فـــاز معنـــا طيلـــة هذا العـــام، ونجـــدد الدعـــوة للجميع 
للمبـــادرة بفتح حســـاب البـــركات أو زيـــادة رصيدهم 
في الحســـاب لتعزيـــز فرصهم للفـــوز بالجائزة الكبرى 

لهـــذا العـــام في ســـبتمبر والتي تبلغ قيمتهـــا 300,000 
دينار بحريني وغيرها من الجوائز اليومية واألسبوعية 

والشهرية والتي ستستمر طوال العام”. 
ومنذ تأسيســـه العـــام 1984 في مملكـــة البحرين، 

نجح بنـــك البركة اإلســـالمي البحريـــن بتحقيق 
سجل حافل في مجال االبتكار وتحقيق نتائج 
متميزة في عملياته، فهو يحتل مركًزا متقدًما 
بيـــن البنـــوك الرائـــدة التـــي تقـــدم منتجـــات 
وخدمات مصرفية إســـالمية لعـــدد متنامي 
من العمـــالء، ويركز خصوصـــا على تطوير 
وتقديم الحلول الفريدة لالستثمار بما هو 

فاطمة العلويموافق ألحكام الشريعة اإلسالمية.



أكـــد النائب األول لرئيـــس غرفة تجارة وصناعة 
متانـــة  علـــى  نجيبـــي  محمـــد  خالـــد  البحريـــن 
الروســـية  البحرينيـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 
وأهميـــة تعزيزهـــا وســـبل دعمهـــا وتطويرها بما 
يخدم مصالح مجتمـــع األعمال في كال البلدين. 
جمعيـــة  رئيـــس  اســـتقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الصداقـــة واألعمـــال البحرينية الروســـية جورج 
زريـــكات يرافقه نائـــب رئيس الجمعيـــة أناتولي 
ميتروشـــين وســـفير مملكة البحرين في روسيا 

السفير أحمد الساعاتي.
حجـــم  زيـــادة  أهميـــة  الجانبـــان  وناقـــش 
االســـتثمارات بيـــن القطاعيـــن الخـــاص فـــي كال 
البلديـــن الصديقيـــن، مؤكديـــن الرغبـــة الصادقة 
لدى المســـؤولين في تعميق التعاون االقتصادي 
وتعزيـــز المصالح المشـــتركة الهـــادف إلى زيادة 

النمـــو التجاري، وعلى ما تتمتـــع به البحرين من 
إمكانيـــات وموقـــع جغرافي مميـــز يجعلها بوابة 
الخليـــج العربي ودول شـــمال إفريقيـــا للترويج 
للمنتجات الروســـية على الصعيـــد العالمي، وهو 
مـــا أكـــده النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين خالـــد محمد نجيبي بأنه أحد 
أهـــداف مجلس األعمال المشـــترك بين البحرين 

وروسيا.
من جانبه، عبر رئيس جمعية الصداقة واألعمال 
البحرينية الروســـية جورج زريكات، عن شـــكره 
وتقديره للدور الفاعل التي تبذله غرفة البحرين 
في تمكين القطاع الخاص البحريني، ولما تقوم 
بـــه مـــن أدوار وجهـــود فاعلـــة لتطويـــر عالقـــات 
الشـــراكة االقتصادية بين البحرين وروســـيا بما 

يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين.

أطلقــت طلبــات، المنصــة التقنيــة الرائدة محلًيا وإقليمًيا في مجال التجارة الســريعة وتوصيل األطعمة، حزمة مــن المبادرات المخصصة للحفاظ على 
ســامة الســائقين، حيث يعتبر ذلك جزءا من التزام الشــركة بتوفير أعلى معايير األمن والســامة للســائقين. وتســخر طلبات جميع إمكاناتها وتقنياتها 
المتقدمــة، وخبراتهــا المتراكمــة مــن عملهــا في تســعة أســواق بالمنطقة في تقديم أفضل الممارســات فيما يتعلق بســامة الســائقين علــى الطريق. وقد 

أطلقت الشركة مبادرات عدة للحفاظ على أمن وسامة السائقين أبرزها: 

برامج تدريبية

تعاونت شـــركة طلبات البحريـــن مع اإلدارة 
العامـــة للمـــرور عبـــر برامـــج تدريبيـــة لرفـــع 
مســـتوى الســـالمة المروريـــة، حيـــث يأتـــي 
ذلـــك ضمن جهود الطرفين لتقليل الحوادث 
الحركـــة  انســـيابية  وضمـــان  المروريـــة 
المرورية. وتســـتمر تلك البرامج في تدريب 
الســـائقين، عن طريـــق محاضـــرات توعوية 

مستمرة بلغات مختلفة. 

تكريم السائقين

تقوم الشـــركة بتكريم الســـائقين المتميزين 
فـــي خدمـــة العمـــالء والملتزميـــن بالقوانين 
الجوائـــز  تقديـــم  طريـــق  عـــن  المروريـــة، 
التقديريـــة نظيـــر التزامهـــم وتميزهـــم فـــي 
الخدمـــة، ولخلـــق الحافـــز لجميع الســـائقين 
لتقديم أفضل الخدمات وااللتزام بالقوانين. 

تقنية متقدمة

تسعى الشـــركة من خالل تقنياتها المتقدمة 
لتقليـــل المســـافة التي يســـلكها الســـائقيون 
طوال اليوم، واختيار الطرق األقل ازدحاًما 
واألكثـــر أماًنا، لضمان تقليـــل وقت االنتظار 
للزبائـــن. كما يتيح لهم نظـــام العمل بطلبات 
ســـاعات عمل مرنة، حيث يمكنهم الحصول 
على استراحة عند الحاجة واختيار ساعات 
العمـــل المناســـبة لهـــم، مـــا يقلل مـــن فترات 
تعرضهم لحرارة الشمس في فصل الصيف. 

سترات مبردة

مجموعـــة  للســـائقين  “طلبـــات”  وتقـــدم 
مســـتلزمات صيفيـــة لتخفيف آثـــار الحرارة 
المرتفعة خالل أشهر الصيف، حيث تتضمن 
مجموعـــة مناشـــف مبّردة وعبـــوات حافظة 
مصممـــة  ُمبـــردة  وُســـترات  المـــاء  لبـــرودة 
علـــى درجـــة  للســـائقين تحافـــظ  خصيصـــا 

حـــرارة باردة ألطول فتـــرة ممكنة، وبالتالي 
تكـــون درجـــة الحـــرارة التـــي يتعـــرض لهـــا 
الســـائق منخفضة. وتســـاعد الُســـترات عند 
اســـتخدامها بالشـــكل الصحيح في الحفاظ 
علـــى درجة حـــرارة معتدلة تـــدوم حتى 10 

ساعات.

استراحات

قامـــت طلبـــات بتجهيـــز مناطـــق اســـتراحة 
وانتظار للسائقين، بالقرب من متاجر طلبات 
مارت وبالتعاون مع بعض المطاعم، ما يوفر 
لهـــم أماكـــن للراحة عنـــد انتظـــار الطلبات أو 
فـــي فترات االســـتراحة، لتمضية اســـتراحة 
الغـــداء وتعبئـــة عبـــوات المـــاء والتواصـــل 
مـــع زمالئهم الســـائقين، إضافـــًة إلى تجديد 

ُستراتهم الُمبّردة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح رئيـــس العمليـــات 
اللوجســـتية بشـــركة طلبـــات البحرين طاهر 
ســـعيد قائـــاًل “ســـالمة ســـائقي طلبـــات تقـــع 

علـــى رأس هـــرم أولويات الشـــركة، ال ســـيما 
فـــي فتـــرة الصيف، حيـــث يتعرض الســـائق 
لدرجات حرارة عالية عند توصيل الطلبات، 
لذلـــك كان لزاًمـــا علينـــا ضمان أعلـــى معايير 

السالمة لهم”. 
يذكـــر أن طلبات قد حصلت على المســـتوى 
األول مـــن شـــهادة المعاييـــر العالمية لتأمين 
 ،)PCI-DSS( اإللكترونـــي  الدفـــع  بطاقـــات 
وهي مجموعة من الشـــروط والمعايير التي 

ُوضِعت العام 2004 بهدف حماية المعامالت 
البطاقـــات  عبـــر  تتـــم  التـــي  اإللكترونيـــة 
المصرفية واالئتمانية من محاوالت ســـرقة 
البيانات أو االحتيال، وكما تســـعى الشـــركة 
لحماية سائقيها، فإن لحماية بيانات عمالئها 

أولوية قصوى. 
ُيمكـــن تنزيـــل تطبيـــق طلبـــات مـــن متاجـــر 
 Googleأو  iOS App Store التطبيقـــات 

.Huawei AppGallery أو Play Store

“طلبات” تطلق حزمة مبادرات لدعم سائقي التوصيل والحفاظ على سالمتهم

نجيبي يؤكد حرص “الغرفة” على تعزيز حجم التجارة مع روسيا

كجزء من التزام الشركة بتوفير أعلى معايير األمن

استقبل رئيس الجمعية البحرينية الروسية للصداقة واألعمال

أعلنــت زيــن البحريــن عــن نتائجهــا المالية للربع الثاني من العام 2022 المنتهي في 30 يونيو 2022. ســجلت الشــركة أرباحهــا الصافية والتي بلغت 
1.278 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام 2022، ما يمثل زيادة بنســبة 3 % على أســاس ســنوي مقارنة بـ 1.245 مليون دينار بحريني 
لنفس الفترة من العام 2021. وظلت ربحية الســهم ثابتة عند 3 فلس. وبلغت إيرادات الربع الثاني من العام 2022، 16.386 مليون دينار بحريني، 
بزيــادة بلغــت 1 % مقارنــة بـــ 16.220 مليــون دينــار بحرينــي فــي الربع الثاني من العــام 2021. وبلغت األرباح التشــغيلية في الربــع الثاني من العام 

2022، 1.469 مليون دينار بحريني، إذ انخفضت بنسبة 1 % مقارنة بـ 1.490 مليون دينار بحريني المسجلة في الربع الثاني من العام 2021.

بالنســـبة لألشـــهر الســـتة المنتهيـــة في 30 
ســـجلت  تاريخـــه،  حتـــى   2022 يونيـــو 
زيـــن البحريـــن صافـــي ربح قـــدره 2.852 
مليـــون دينار، ما يمثل زيادة بنســـبة 3 % 
علـــى أســـاس ســـنوي مـــن 2.773 مليـــون 
دينـــار بحرينـــي لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
2021. ظلـــت ربحيـــة الســـهم ثابتـــة عنـــد 
8 فلوس لألشـــهر الســـتة من العـــام 2022 
مقارنة بنفس الفتـــرة العام 2021. وبلغت 
اإليـــرادات 33.586 مليـــون دينار بحريني 
خـــالل األشـــهر الســـتة األولـــى مـــن العـــام 
2022، بزيـــادة قدرهـــا 3 % علـــى أســـاس 
ســـنوي مقارنـــة بــــ 32.728 مليـــون دينـــار 
لنفـــس الفترة مـــن العام 2021. وســـجلت 
األرباح التشـــغيلية لفترة الســـتة أشهر من 
3.219 مليـــون دينـــار  2022، عنـــد  العـــام 
مقارنة بـ 3.221 مليون دينار بنفس الفترة 

المسجلة في العام 2021.
العموميـــة،  الميزانيـــة  مســـتوى  وعلـــى 
فـــي  المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  بلـــغ 
زيـــن البحريـــن كما فـــي 30 يونيـــو 2022، 
80.313 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 
2 % مقارنـــة مـــع 78.872 مليـــون دينـــار 
للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021. 
وبلغـــت قيمـــة أصـــول الشـــركة فـــي نهاية 
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022، 129.399 
مليـــون دينار، مســـجلة انخفاًضا بنســـبة 1 
% مـــن 131.076 مليون دينار كما في 31 

ديسمبر 2021.

يعكس هذا األداء الممتاز للربع الثاني من 
العام 2022 على نجاح اســـتراتيجية زين 
البحريـــن المبنية على قيـــم وجهود عالية 
والخدمـــات  االبتـــكارات  أحـــدث  لتوفيـــر 
فـــي  البحريـــن  زيـــن  وتســـتمر  لعمالئهـــا. 
تحســـين جـــودة شـــبكتها لخدمـــة عمالئها 
بشـــكل أفضل باســـتخدام أحدث خدمات 
التكنولوجيا المستقبلية، إذ حققت الشركة 
أعلى مســـتويات الســـرعة عند اســـتخدام 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي وفًقا لتقرير 
جودة خدمات االتصاالت المتنقلة الصادر 

عن هيئة تنظيم االتصاالت )2021(. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة زيـــن 
البحرين، الشـــيخ أحمد بن علي آل خليفة 
البحريـــن  زيـــن  شـــركة  دور  عززنـــا  “لقـــد 
الربـــع  هـــذا  فـــي  المملكـــة  فـــي  الريـــادي 
كالشـــركة المبتكرة في مجـــال االتصاالت 
من خالل االستثمارات في البنية التحتية 
لشـــبكة الجيـــل الخامس )5G(، وتحســـين 
تجـــارب عمالئنـــا. وتهـــدف زيـــن البحرين 
لتلبيـــة جميـــع حاجـــات العمـــالء وتســـتمر 
بالمحافظـــة علـــى ريادتهـــا الرقميـــة فـــي 
الســـوق، وتستند ريادتنا التكنولوجية إلى 
االستثمارات المستمرة في البنية التحتية 
للشبكة من خالل توفير الحلول المبتكرة. 
ولقـــد أكملـــت زين البحريـــن مؤخًرا حلول 
أعمـــدة اإلنارة في خليـــج البحرين لتعزيز 
خدمـــة الجيل الخامس )5G( بالمنطقة، ما 
يجعلها شركة االتصال األولى في المملكة 

لتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز مـــن خـــالل توفير 
 )5G( الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــات  أحـــدث 
والذي يساهم في تحقيق بيئة مستدامة. 
ولقـــد عززنا جهودنا فـــي مجال الرياضات 
اإللكترونيـــة، وذلـــك بالتعاون مـــع االتحاد 
البحريني لأللعاب اإللكترونية وبالي هيرا 
لتنمية وتعزيـــز قطاع األلعاب اإللكترونية 

في المملكة”. 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وواصـــل   
زيـــن البحريـــن تصريحه قائـــاًل “نحن اآلن 
فـــي وضع ممتـــاز لمواصلة اســـتراتيجيتنا 
جميـــع  فـــي  والنمـــو  والتقـــدم  الرقميـــة 
مجاالت االتصال األساسية، مثل خدمات 
البرودبانـــد )5G( والحلـــول المبتكرة التي 
لتقديـــم تجربـــة  العمـــالء  تلبـــي حاجـــات 
استثنائية. ســـتواصل زين البحرين تعزيز 
أعمالهـــا ومبادراتهـــا من خالل االســـتثمار 
فـــي ابتـــكارات جديـــدة وتطويـــر مجـــال 

االتصاالت في المملكة”.

أهم إنجازات زين البحرين للربع 

الثاني 2022:

الشبكة

أول شـــركة اتصـــال فـــي البحريـــن تقـــوم 
باســـتكمال حلول أعمدة اإلنارة المتطورة 
لتوســـيع شـــبكة الجيل الخامس )5G( في 
خليـــج البحريـــن، إذ تعاونـــت مـــع ال اس 

LSS Technolo- للتكنولوجيـــا  )اس 
الخامـــس  الجيـــل  شـــبكة  لتوفيـــر   )gies
إنـــارة  أعمـــدة  حلـــول  خـــالل  مـــن   )5G(
الشـــوارع المبتكرة في خليج البحرين. ما 
 )4G( يعـــزز تغطية شـــبكتي الجيـــل الرابع
)5G(، ويســـاعد علـــى توفيـــر  والخامـــس 
ســـكان خليـــج البحريـــن وزوارها بشـــبكة 
لالســـتمتاع  ودائـــم  قـــوي  اتصـــال  ذات 

بأفضل تجربة.

توسعة تغطية التجوال الدولي لجزر 

البهاما

وســـعت زيـــن البحريـــن تغطيـــة التجـــوال 
الدولـــي لتشـــمل جـــزر البهامـــا، فمن خالل 
باقـــات التجـــوال العالميـــة لزين ســـيتمكن 
المشتركون باالستمتاع بخدمات التجوال 
 101 للبيانـــات والتواصـــل المســـتمر فـــي 

دولة ومع 173 شريًكا حول العالم.

وسعت تغطية شبكتها إلى مناطق 
سكنية جديدة

قامـــت بتوســـعة تغطيـــة شـــبكتها لتضـــم 
منطقـــة البحير الســـكنية، ليتمتع ســـكانها 
بأفضـــل خدمات شـــبكات الجيل الخامس 
وعملـــت   .)4G( الرابـــع  والجيـــل   )5G(
 )4G( علـــى تعزيـــز شـــبكتي الجيـــل الرابـــع
والجيـــل الخامـــس )5G( لتغطيـــة العديـــد 
من المناطق الســـكنية الجديدة مثل شرق 
الحـــد، اللـــوزي، مدينـــة ســـلمان، والرملـــي 
الســـكنية كجزء من خطة أكبر تضم عدًدا 

من مناطق المملكة.

زين البحرين أسرع شبكة موبايل 
لتطبيقات “التواصل االجتماعي” 

حققـــت زيـــن البحريـــن أعلـــى مســـتويات 
ســـرعة اتصـــال فـــي المملكـــة فيمـــا يتعلق 
بســـرعة شـــبكة الموبايـــل عنـــد اســـتخدام 
وزمـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
اســـتجابة منخفـــض فـــي متوســـط وقـــت 
و   Instagram و   Twitter علـــى  النشـــر 
علـــى  المحتـــوى  ومشـــاهدة   WhatsApp
لالختبـــارات  وفًقـــا  وذلـــك   ،YouTube
التي جرت، حســـب تقريـــر جودة خدمات 
االتصـــاالت المتنقلـــة الصـــادر عـــن هيئـــة 
 8 مـــن  الفتـــرة  فـــي  االتصـــاالت،  تنظيـــم 

نوفمبر 2021 إلى 6 يناير 2022.

االستدامة والشمولية )الزينة في 
العين(:

نظمت “غبقة في الظالم” لموظفيها تحت 

 WE( ”إطـــار مبـــادرة زيـــن البحرين “نقـــدر
 )ABLE

 WE( ”تهـــدف مبـــادرة زين البحريـــن “نقدر
ABLE( لدمـــج ذوي الهمـــم فـــي مجـــاالت 
أعمالهـــا، مـــا يعكـــس الثقافـــة المبنية على 
االحتـــرام، واإلنصـــاف، والتعزيز اإليجابي 
لالختـــالف بيـــن الجميع. وشـــارك موظفو 
زيـــن البحريـــن فـــي تجربـــة عشـــاء كاملة 
وهـــم معصوبـــي األعين إلدراك مـــا يمر به 

األشخاص الذين يعانون من فقد البصر.
تعاونـــت مـــع جمعية نتـــاج خيـــر البحرين 

لرعاية 1000 وجبة إفطار للمحتاجين
تعاونـــت مـــع جمعية نتـــاج خيـــر البحرين 
لرعايـــة 1000 وجبـــة إفطـــار للمحتاجيـــن 
وســـاعد بعض موظفين زين البحرين في 
توزيع هذه الوجبات لتشجيع روح العطاء 

في شهر رمضان المبارك.
بيئـــة  تعزيـــز  فـــي  بالتزامهـــا  اســـتمرت 
إلعـــادة  مبادرتهـــا  خـــالل  مـــن  مســـتدامة 
 )Z-Waste( تدوير المخلفـــات اإللكترونية

احتفااًل باليوم العالمي للبيئة
التزمـــت بالمســـؤولية البيئيـــة مـــن خـــالل 
مـــع  للبيئـــة  العالمـــي  باليـــوم  احتفالهـــا 
إلعـــادة  المســـتمرة  بمبادرتهـــا  موظفيهـــا 
 ،)Z-Waste( تدوير المخلفات اإللكترونية
والتي تهدف لرفع مســـتوى الوعي البيئي 
من خالل تجميـــع المخلفـــات اإللكترونية 
والتخلـــص منها بشـــكل غير مضـــر للبيئة. 
ولذلـــك عملـــت علـــى تنظيـــم حملـــة لجمع 
المخلفـــات اإللكترونيـــة مـــن خـــالل وضع 
صنـــدوق كبير فـــي المقر الرئيس للشـــركة 
وضـــع  مـــن  الموظفيـــن  جميـــع  ليتمكـــن 

مخلفاتهم اإللكترونية.

1.3 مليون دينار صافي أرباح “زين البحرين” في الربع الثاني 2022
بنسبة ارتفاع 3 %.. واإليرادات بلغت 16.4 مليون دينار

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
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افتتحت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي “مهرجان شواطئ البحرين” مساء 
أمــس الخميس على شــاطئ بــاج الجزائر. وتعتبر الفعاليــة األولى من نوعها 
التــي تنظمها هيئة البحرين للســياحة والمعــارض ضمن جهودها إلثراء فصل 
الصيــف فــي مملكــة البحرين بعدد من األنشــطة والفعاليات الجاذبة للســياح 

والزوار، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين.

شـــاطئ  مـــن  المهرجـــان  هـــذا  وينطلـــق 
أخـــرى  شـــواطئ  ليشـــمل  الجزائـــر  بـــاج 
وشـــاطئ  مراســـي  شـــاطئ  مثـــل  مميـــزة 
“واتـــر جاردن ســـيتي”، ويســـتمر حتى 27 
أغسطس المقبل، ويتضمن برنامجًا حافا 
بالفعاليـــات مـــن بينهـــا عروض موســـيقية 
حية، وأنشطة ترفيهية، وأخرى ذات صلة 
باألطفـــال، ومطاعـــم متنقلـــة وغيرها، كما 
يشـــمل المهرجان أيضا على تقديم المزيد 
من األنشـــطة والرياضيـــات المائية لجميع 

محبي البحر في فصل الصيف.
وشـــهدت انطاقة المهرجان عروضا فنية 
مختلفـــة، كمـــا سيشـــهد اليـــوم الجمعـــة 8 
يوليـــو حتـــى أيام عيـــد األضحـــى عروضًا 
مائيـــة ومنحوتـــات  ورياضـــات  ترفيهيـــة 
على الرمال وغيرها، وتقام هذه الفعاليات 
يوميًا من الساعة 3 عصرًا وحتى 9 مساء.

وقالـــت وزيـــرة الســـياحة “هـــذا المهرجان 
يأتـــي فـــي إطـــار برنامـــج الهيئـــة المتنوع 
بالفعاليـــات الجاذبة للســـياح والمواطنين 
والمقيميـــن على مـــدار العام”، مشـــيرًا إلى 
بهـــدف  أيضـــا؛  يأتـــي  المهرجـــان  هـــذا  أن 
دعم منشـــآت القطـــاع الســـياحي الخاصة 
فـــي مملكـــة البحرين من فنـــادق ومطاعم 
ومكاتـــب وشـــركات ســـياحية، مؤكدة أن 
فـــرق العمـــل فـــي الهيئـــة تبـــذل قصـــارى 

جهودهـــا؛ من أجـــل تقديم أفـــكار وبرامج 
ومبـــادرات جاذبـــة للســـياح والـــزوار وبما 
يسهم في رفع نســـب تشغيل شركائنا في 
منشـــآت القطاع السياحي الخاصة، مثمنة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه الجهـــود التـــي يبذلهـــا 
القائمـــون علـــى تلـــك المنشـــآت؛ مـــن أجل 
تقديم منتج ســـياحي مبتكر يدعم خطط 

الجذب والترويج السياحي.
وصرحت وزيرة السياحة  أنه “مع انطاق 
مهرجـــان الشـــواطئ نتوقع أن نشـــهد نقلة 
نوعيـــة للقطـــاع الســـياحي وعدد الســـياح 
بحمـــات  وقمنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
ترويجيـــة كبيرة ليس فقـــط في البحرين، 
ولكن في الدول المجاورة في الســـعودية 
واإلمـــارات والكويـــت وأيضـــا فـــي مصر”. 
ولفتـــت الصيرفـــي إلى أن عـــدد اتفاقيات 
الترويـــج الســـياحي التي تـــم توقيعها مع 
وكاالت وشـــركات ومكاتب ســـياحة حول 
العالـــم بلغـــت  76 اتفاقيـــة، أطلقت الهيئة 
 16 مـــن خالهـــا حمـــات ترويجيـــة فـــي 

دولة”.
وأوضحت الوزيرة بأن الترويج الخارجي 
للســـياحة بالبحريـــن بـــدأ منذ فتـــرة وهذا 
الترويج القى صدى وارتفع عدد الســـياح 

مقارنة باألعوام السابقة. 
وبينـــت الصيرفي بـــأن التعافي في قطاع 

الســـياحة شـــهد نقلـــة كبيرة، حيـــث بلغت 
نســـبة الزيادة فـــي عدد الســـياح في الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 80 % مقارنـــة 
بنفـــس الفترة مـــن العـــام 2021. وأضافت 
“تســـاعد الفعاليـــات المصاحبـــة في مواقع 
المهرجـــان علـــى جـــذب مزيد من الـــزوار”،  
موضحـــًة بـــأن بـــاج الجزائر موقـــع واحد 
من ضمن عدد من الشـــواطئ مثل مراسي 

وواتـــر جـــاردن ســـيتي لنمنـــح للمواطنين 
متعـــددة  مواقـــع  والزائريـــن  والمقيميـــن 

وعدد من االختيارات. 
األنشـــطة  أن  إلـــى  الصيرفـــي  وأشـــارت 
الترفيهيـــة والموســـيقية تركز على تفعيل 
إمكانيـــات الشـــواطئ البحرينيـــة كركيـــزة 
أساســـية من ركائز الجذب الســـياحي في 

المملكة.

خارطة السياحة

من جانبـــه، أكد الرئيس التنفيذي لشـــركة 
إدامـــة أميـــن العريـــض أن إدامـــة تواصـــل 
التنمويـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  الجهـــود 

المنشودة.
وأضاف العريض أن مشـــروع ساحل باج 
الجزائر يعد أحد مرتكزات االســـتراتيجية 

البحريـــن  لمملكـــة  الجديـــدة  الســـياحية 
تعتبـــر  والتـــي   ،2026  –  2022 لألعـــوام 
القطاعـــات  تنميـــة  برامـــج  إحـــدى  مـــن 
الواعـــدة لتحقيـــق أهداف خطـــة التعافي 
االقتصادي، مشـــيرا إلى حـــرص إدامة من 
خـــال هـــذا المشـــروع الحيوي الـــذي يعد 
أحد أهم الوجهات الترفيهية والســـياحية 
رفـــد  علـــى  واألفـــراد  للعوائـــل  المفضلـــة 
القطاع االســـتثماري والســـياحي بما يعزز 
مـــن مكانـــة مملكـــة البحرين علـــى خارطة 
الســـياحة العالميـــة، كما أشـــار إلـــى أهمية 
الســـياحة  وزارة  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
وإنجـــاز  الســـياحي  بالقطـــاع  الرتقـــاء 

األهداف التنموية المستدامة.
ونـــوه العضو المنتدب لشـــركة إيجل هيلز 
ديار ماهر الشـــاعر بجهود هيئة الســـياحة 
في تنظيـــم “مهرجان شـــواطئ البحرين”، 
مؤكـــدا الجاهزية التامة لشـــاطئ مراســـي 
يتضمنهـــا  مبهـــرة  فعاليـــات  الســـتضافة 
المهرجـــان، ومعربـــا عـــن ترحيب مراســـي 

البحرين بجميع المشاركين فيه.
وقـــال “مـــن خـــال هـــذا المهرجـــان نعـــزز 
لـــزوار شـــاطئ مراســـي  الغنيـــة  التجربـــة 
البحريـــن،  بمراســـي  بمشـــروع  الواقـــع 
ونضيـــف إلـــى برنامجنـــا الحافـــل أنشـــطة 
أخـــرى مـــن الرياضـــات واألنشـــطة المائية 
أفـــراد  لجميـــع  يمكـــن  حيـــث  المبهجـــة، 
الميـــاه  بســـبب  هنـــا؛  االســـتمتاع  األســـرة 
النقيـــة الصافيـــة وإمكانية المشـــاركة في 
األنشطة التي تتراوح من قوارب السرعة 
إلـــى قـــوارب التجديـــف وزوارق الكايـــاك 

وغيرها”.

هبة محسن )تصوير نسرين حمد(

^ صـــرح المدير العام لشـــركة أمانـــة إلدارة 
عقارات مشـــاريع “إدامة” وليد علي أن الفعاليات 
التـــي يشـــهدها بـــاج الجزائـــر اليـــوم هـــي ضمن 
مخطـــط تدشـــين المرحلـــة األولى والتي تشـــمل 
أول تجربة للمشـــروع للـــزوار من البحرين ودول 
الخليـــج للمرافـــق الســـياحية بالشـــاطئ، مضيفا 
“ســـيتم افتتـــاح عـــدد مـــن المطاعـــم والرياضات 
المائيـــة باإلضافـــة إلـــى دروس ســـباحة ومخيم 
لألطفال تشرف عليه الجمعية الملكية للسباحة”.
وبيـــن علـــي أن المرحلـــة الثانية ســـتضم إنشـــاء 
فندقيـــن يتـــم االنتهـــاء منهمـــا وافتتاحهمـــا فـــي 
2024 باإلضافة إلى ناٍد ســـياحي وشقق سكنية، 
مشـــيرًا في الوقت نفســـه إلى أن الشـــاطئ شهد 
إقباالً كبيرًا خال شـــهر مايو، حيث اســـتقبل 50 
ألـــف زائر من البحرين ودول الخليج، وفي شـــهر 
يونيـــو فـــاق عدد الـــزوار 40 ألف زائـــر، كما توقع 
علي أن يزور الباج خال شهر يوليو و أغسطس 
100 ألف شخص، وذلك بعد أن اكتملت المرحلة 

األولى من المشروع.

افتتاح مطاعم ودروس سباحة ومخيم لألطفال ببالج الجزائر

وليد علي مصرحا لـ” ^”

فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  دشـــنت 
الصيرفي اللقاء التشاوري األول مع 
منشآت القطاع الســـياحي الخاصة، 
لتعزيـــز  الـــوزارة  ســـعي  إطـــار  فـــي 
الـــدور القيـــادي لتلـــك المنشـــآت في 
دعم التوجهات الحالية والمشـــاركة 
فـــي التوجهـــات المســـتقبلية لقطاع 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الســـياحة 
وتكامل هذا الدور مع جهود مختلف 
الجهـــات المعنية بالقطاع الســـياحي 
الســـياحة  وزارة  مقدمتهـــا  وفـــي 
والناقلـــة الوطنية - طيـــران الخليج 

وجمعية مكاتب السفر وغيرها.
بتأكيـــد  اللقـــاء  الوزيـــرة  واســـتهلت 
علـــى  الســـياحة  وزارة  حـــرص 
تفعيـــل التعـــاون مـــع القائميـــن على 
منشـــآت القطاع الســـياحي الخاصة 
مرئياتهـــم  وتضميـــن  أكبـــر،  بشـــكل 
واقتراحاتهـــم فـــي برامجها وخطط 
مـــن  اليـــوم  عملهـــا، وقالـــت “نطلـــق 
خـــال هـــذا اللقـــاء مرحلـــة جديـــدة 

مـــن العمـــل المشـــترك الـــذي يهـــدف 
فـــي  الســـياحي  بالقطـــاع  للنهـــوض 
مملكـــة البحريـــن بجميـــع مكوناتـــه، 
ونعمل يدا بيد لارتقاء بهذا القطاع 
الذي يشـــكل أحد األعمدة األساسية 
التـــي  التعافـــي االقتصـــادي  لخطـــة 
العـــام  نهايـــة  الحكومـــة  أطلقتهـــا 

الماضي”.
وأكدت الصيرفـــي أن أبواب الوزارة 
مفتوحـــة دائمـــا لجميـــع المقترحات 
واآلراء البنـــاءة، وأن فريـــق العمـــل 
أعلـــى  علـــى  والمتكامـــل  المتنـــوع 
أي  لتذليـــل  الجهوزيـــة  درجـــات 
تحديـــات تواجههـــا تلـــك المنشـــآت، 
واإلجـــراءات  القوانيـــن  إطـــار  فـــي 
الدائـــم  االســـتعداد  مـــع  المرعيـــة، 
لتطوير مختلـــف اإلجراءات وآليات 
العمل الستيعاب مختلف التطورات 
الجاريـــة فـــي صناعة الســـياحة في 

مملكة البحرين والمنطقة والعالم.
شـــكرها  عـــن  الصيرفـــي  وأعربـــت 

لجميـــع المشـــاركين فـــي اللقـــاء من 
مختلف منشـــآت القطاع الســـياحي 
الخـــاص مـــن فنـــادق مـــن مختلـــف 
وشـــركات  ومطاعـــم  التصنيفـــات 
خدمـــات ســـياحة وترفيـــه وغيرها، 
وقالـــت إن حضـــور اللقـــاء مـــن قبل 
علـــى  القائميـــن  مـــن  األول  الصـــف 
هـــذه المنشـــآت مـــن ماك ورؤســـاء 
تلـــك  اســـتجابة  يبرهـــن  تنفيذييـــن 
المؤسســـات لجهود العمل المشـــترك 

في االرتقاء بالقطاع السياحي.
وكشـــفت الوزيرة الصيرفـــي عن أن 
هـــذا اللقاء التشـــاوري التعريفي هو 

األول مـــن نوعـــه فـــي إطار سلســـلة 
لقاءات أخرى ســـتعمل الوزارة على 
تنظيمها بشـــكل دوري مـــع أصحاب 
الســـياحي،  القطـــاع  مـــن  المصلحـــة 
مشـــيرة إلى أن الـــوزارة بصدد وضع 
آليـــة عمـــل منهجية تتضمـــن أهدافا 
والتقييـــم  للقيـــاس  قابلـــة  محـــددة 
وتصـــوب األداء باســـتمرار، وتحقق 
أقصى فاعلية وفائدة منشـــودة من 

هذه اللقاءات.
مـــن جانبـــه، تحـــدث القائـــم بأعمال 
الرئيـــس التنفيذي لطيـــران الخليج 
القبطـــان وليـــد العلوي خـــال اللقاء 

عـــن المبـــادرات النوعيـــة التي تقوم 
بـــه الناقلة الوطنيـــة من أجل خدمة 
قطـــاع الســـياحة، بما فـــي ذلك دعم 
جهود وزارة الســـياحة في الترويج 
الســـياحية  والمقاصـــد  للفعاليـــات 
البحرينيـــة فـــي الخـــارج، وتدشـــين 
لنقـــل  جديـــدة  ووجهـــات  خطـــوط 

السياح، وغيرها.
فيمـــا أكـــد رئيـــس جمعيـــة مكاتـــب 
السفر جهاد أمين أن فاعلية القطاع 
تتحمـــل  أن  تســـتدعي  الســـياحي 
منشـــآت القطاع الســـياحي الخاص 
بهـــذا  النهـــوض  فـــي  مســـؤوليتها 

القطاع مـــن خال تقديـــم منتجات 
وخدمات سياحية مبتكرة تعزز من 
الســـياحي ككل،  القطـــاع  تنافســـية 
وترفـــع مـــن إســـهامات كل منشـــأة 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  ســـياحية 
الطموحـــة الســـتراتيجية البحريـــن 

السياحية 2022 - 2026.
مـــن جانبهم، نوه أصحـــاب ومديري 
منشـــآت القطاع الســـياحي الخاص 
وزارة  لـــدى  الجديـــد  بالتوجـــه 
السياحة تجاه تعزيز العمل المشترك 
واقتراحاتهـــم،  مرئياتهـــم  وســـماع 
البنـــاء  مواصلـــة  أهميـــة  وأكـــدوا 
مـــن  اللقـــاء  هـــذا  مخرجـــات  علـــى 
خـــال تنظيم عقـــده بشـــكل دوري، 
مشـــددين علـــى حرصهـــم على دعم 
جهـــود الـــوزارة مـــن أجـــل االرتقـــاء 
البحريـــن  فـــي  الســـياحي  بالقطـــاع 
بمختلف مكوناته وتعزيز تنافسيته 
وتحقيـــق التطلعات المنشـــودة في 

هذا المجال.

وزيرة السياحة تدشن اللقاء التشاوري األول مع منشآت القطاع الخاصة
تعزيز الدور القيادي المساهم في خطط الترويج والتطوير

80 % التعافي في القطاع السياحي بالربع الثاني
افتتحت مهرجان شواطئ البحرين .. الصيرفي:

ــم ــال ــع ال ـــول  ــ ح ســـيـــاحـــة  ــب  ــاتـ ــكـ ومـ وشــــركــــات  وكـــــــاالت  ــع  ــ م اتـــفـــاقـــيـــة   76
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1.6
مليون دينار

اســـتضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
كالً من شـــركة البحرين الوطنية للتأمين )bni(، شـــركة التأمين الرائدة 
 ،)bnl( فـــي البحرين، وشـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأمين على الحيـــاة
شـــركة التأمين الصحـــي والتأمين علـــى الحياة المحليـــة الوحيدة في 
البحرين في جلسة حوارية لعرض الحلول التأمينية المصممة خصيصًا 
للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة. وحضـــر الجلســـة الحواريـــة ُكالً من 
النائب أحمد صباح الســـلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، إيمان مجلي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين 
الوطنيـــة للتأمين، وإيناس أســـيري الرئيس التنفيذي لشـــركة البحرين 

الوطنية للتأمين على الحياة.
وتناولـــت المناقشـــات التحديـــات التـــي تواجههـــا الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فـــي الحصـــول على منتجـــات تأمينية مناســـبة من جهة، 
والحلـــول التأمينية المقدمة من قبل شـــركة البحرين الوطنية للتأمين 
وشـــركة البحريـــن الوطنية للتأميـــن على الحياة من جهـــة أخرى لدعم 

نمو واستدامة هذا القطاع.

مناقشة الحلول التأمينية للشركات الصغيرة والمتوسطة

فتح مجلـــس المناقصات والمزايـــدات أمس في 
جلســـته مناقصتين لشركة نفط البحرين )بابكو(، 
أولهما إلبرام عقد زمني لمدة 5 سنوات للترخيص 
باســـتخدام برامـــج )AspenTech(، تقدمت إليها 
 ASPEN TECHNOLOGY( شـــركة وحيدة هـــي
INC( بنحـــو 1.6 مليـــون دينـــار، ويغطي اشـــتراك 
ترخيـــص البرنامج صيانة البرامج والدعم الفني 
طـــوال مدة اتفاقية الشـــراء، والمناقصـــة الثانية 
للتأهيل المسبق لخدمات إدارة النفايات الخطرة 

تنافست عليها 15 شركة بعطاءات فنية.
لـــوزارة األشـــغال،  وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
أم  لمدرســـة  الشـــاملة  الصيانـــة  ألعمـــال  أولهمـــا 
ســـكينة  ومدرســـة  للبنيـــن  االبتدائيـــة  الحصـــم 
بنت الحســـين االبتدائية للبنات، تنافســـت عليها 
الســـرايا  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   8
للمقـــاوالت بقيمة 312.8 ألف دينار، في حين بلغ 
أكبرهـــا 874 ألف دينـــار، والثانية إلبـــرام اتفاقية 
لمـــدة 24 شـــهًرا لتطويـــر طريقـــي 2161 و2103 
بمجمع 321، تنافست عليها 14 شركة، وكان أقل 
عطاء لشـــركة ريدكـــس للصناعات بنحـــو 153.4 
ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 266.3 ألف 
دينـــار. ويشـــمل المشـــروع إزالة طبقة األســـفلت 
القديمة واســـتبدالها بالطوب األرضي بين شارع 
القصر وشـــارع طارق بن زياد، كما يتضمن إنشاء 
شـــبكة جديـــدة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، ووضع 
شـــبكة إنـــارة جديـــدة بتنســـيق مـــع قســـم إنـــارة 
الطـــرق بهيئـــة الكهربـــاء والماء، وإنشـــاء أرصفة 

للمشـــاة، ووضع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية 
التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقق الســـالمة 
المطلوبـــة علـــى الشـــارع، ووضع قنـــوات أرضية 
الســـتخدمها مســـتقبال من قبل الخدمات الفنية، 
كما يشـــمل المشـــروع أعمال للبنيـــة التحتية من 

تحويالت وتمديدات لشبكة المياه والكهرباء.
وتـــم إجماال، فتـــح 9 مناقصات تابعـــة لـ 6 جهات 
حكوميـــة بإجمالي 62 عطاء، وبلـــغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 3.4 مليون دينار.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة مطـــار البحرين 
لدعـــم الكاميـــرات التلفزيونيـــة المغلقـــة والذكاء 
االصطناعـــي )Genetec & Ipsotek( وذلك لمدة 
3 ســـنوات تنافســـت عليها 4 شـــركات، وكان أقل 
عطاء لشـــركة الصقر األبيض لألمن بنحو 281.7 
ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 426.5 ألف 
دينار، ومناقصة لشـــركة طيـــران الخليج إلضافة 
ومقاعـــد  لمقصـــورات  األبعـــاد  ثالثيـــة  خرائـــط 

Rena� )الطائرة تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي 
cens Sistemas SL( بنحو 112 ألف دينار.

وفتح المجلس مناقصة لوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعة لتشغيل وصيانة المسطحات الخضراء 
بمدينـــة ســـلمان ومنطقة اللوزي، تنافســـت عليها 
7 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة فابريـــكا 
للترويـــج والتجـــارة بنحو 283.1 ألـــف دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 1.6 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصة لمجلس الشورى لتوفير 
مجلـــس  ألعضـــاء  الصحـــي  التأميـــن  خدمـــات 
الشورى والموظفين وعوائلهم 2023 وذلك لمدة 
4 ســـنوات، تنافست عليها 6 شـــركات، وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن على 
الحيـــاة بنحو 541.9 ألف دينار، ومناقصة لوزارة 
للـــوزارة  الرياضيـــة  األجهـــزة  لتوفيـــر  الداخليـــة 
أقـــل عطـــاء  6 شـــركات، وكان  تنافســـت عليهـــا 

لشركة فيجن سبورتس بنحو 68.9 ألف دينار.

لترخيـص استخـــدام برامــــج لـ “بابكـــــــو”
542 ألف دينار أقل عطاء لمناقصة التأمين الصحي ألعضاء مجلس الشورى والموظفين

أّكد وزير الصناعة والتجارة، زايد بن راشد الزياني، الحرص على 
تبّنـــي وتطبيـــق أحـــدث النظم لتعزيـــز المهنية والجـــودة في أداء 
الموظفيـــن وتقديـــم الخدمـــات ِوْفق أعلـــى المعاييـــر والتي تأتي 
ضمـــن منهجيـــات االبتـــكار الحكومـــي وبما يتماشـــى مـــع برنامج 
الحكومـــة، ويحّقـــق أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعّظم، ومتابعة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
جـــاء ذلـــك خالل لقاء وزيـــر الصناعة والتجـــارة، بمدير عام معهد 
اإلدارة العامـــة “بيبـــا”، رائد محمد بن شـــمس، لتعزيز التعاون بين 
الجانبيـــن عبـــر تقديـــم الدعـــم الـــالزم ببناء القـــدرات التنافســـية 

للموظفيـــن وتنميـــة مهاراتهم فـــي مجال االبتكار، والتشـــارك في 
توفيـــر البنيـــة التحتّيـــة التكنولوجّية بمـــا يدعم االبتكار ويســـهم 
في نشـــر ثقافة االبتكار المؤسســـي من أجـــل تطوير جودة العمل 
الحكومي.  وأشـــاد الوزير بجهود معهد اإلدارة العامة في تحقيق 
اقتصـــاد معرفـــي وتقديـــم خدمـــات متميـــزة ترتكز علـــى اإلبداع 
واالبتكار عبر تعزيز قدرات الموظفين بالوزارة في مجال التنمية 
المســـتدامة المدعومة باإلبداع واالبتكار، وترســـيخ أســـس البيئة 
الحاضنـــة والمحفزة للمواهب والعقول القـــادرة على اإلبداع بين 
الموظفيـــن فـــي الـــوزارة لمواكبة التطلعـــات الطموحة لمســـتقبل 

التنمية االقتصادية في مملكة البحرين. 
وقـــال إّن وزارة الصناعـــة والتجـــارة تحـــرص علـــى تنفيـــذ حزمة 

برامـــج ومحاضـــرات توعويـــة حـــول مفاهيـــم وأدوات االبتـــكار 
الحكومـــي بشـــكٍل دوري، كما قامت بتصميـــم فريق عمل متكامل 
لالبتـــكار الحكومـــي بالـــوزارة ليغطـــي جميع القطاعـــات بمختلف 
المســـتويات الوظيفيـــة بغـــرض تشـــجيع الموظفين علـــى اقتراح 
األفكار لتصميم الخدمات وإبداء الحلول االبتكارية التي تساهم 
فـــي تطوير منظومة العمـــل داخل الـــوزارة، باإلضافة إلى إطالق 

مشاريع استثنائية ومستقبلية مبتكرة.
ومـــن جهتـــه، أكـــد المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبا” على 
أهميـــة مواصلة التعاون بيـــن المعهـــد ووزارة الصناعة والتجارة، 
والـــذي يأتي امتداًدا لمســـارات من العمل المشـــترك التي ُرســـمت 
وفًقـــا للـــرؤى والتطلعـــات المشـــتركة الرامية إلى تطويـــر الكوادر 

المؤسســـية، ورفع جودة المخرجات الحكومية بما يلبي تطلعات 
المواطنين. 

وأشار بن شمس إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بوضع آليات جديدة 
لتعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع في الجهتين، بما يســـهم في جعل 
المخرجات المؤسسية مواكبة للمستجدات ومستلزمات المرحلة 
الحاليـــة والُمســـتقبلية، ومواصلة الجهود البحثية بما يســـهم في 
جعل البحوث العلمية مرجًعا أساســـًيا لصناعة السياســـات العامة 
وتطوير العمل الحكومي بما يتماشـــى مـــع التوجهات الحكومية، 
باإلضافـــة إلـــى مواصلـــة تبـــادل الخدمـــات التدريبيـــة وخدمـــات 
االستشـــارات والتقييم والتدريب والكوادر المؤسســـية بما يخدم 
توجهات الجهتين ويساهم في مواصلة تطوير العمل المؤسسي.

وزير الصناعة ملتقيا مدير “بيبا”: نشر ثقافة االبتكار المؤسسي
تنفيذ حزمة برامج ومحاضرات توعوية حول مفاهيم وأدوات االبتكار الحكومي

business@albiladpress.com
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جميـــع عشـــاق األفـــالم واألكشـــن علـــى 
موعـــد هـــذا الموســـم مـــع أحلـــى أوقات 
HUA�  الترفيـــه والتشـــويق، إذ يقدم لهم

WEI Video باقـــة غنيـــة ومتنوعـــة مـــن 
مـــا  وهـــو  المتوافـــرة،  األفـــالم  أحـــدث 
بعيـــدًا  رائعـــًا  ترفيهيـــًا  مـــالذًا  يمنحهـــم 
عـــن حـــرارة الصيـــف المرتفعـــة. ويقـــدم 
HUAWEI Video للمســـتخدمين تجربة 
مشـــاهدة سلســـة ومالئمة تنطـــوي على 
مزايا متعددة، مثل ترجمة المحتوى إلى 
اللغـــة العربية وصور بدقـــة عرض عالية 
الوضـــوح، وميـــزة بـــث المحتـــوى علـــى 
الشاشـــات الذكية، فضالً عن خيار تنزيل 

األفالم على أجهزتهم.

 أفالم األكشن

 HUAWEI األكشـــن  أفـــالم  لعشـــاق 
Video يقـــدم محتـــوى متنـــوع وفرصـــة 
لالســـتمتاع بمشـــاهدة أفالم مثل “جون 
 John Wick: 3( بارابيلـــوم”   :3 ويـــك 
Parabellum(، والجـــزء الثالث من فيلم 
“كيانو ريفز” )Keanu Reeves( الشـــهير. 
وبمقـــدور محبـــي أفـــالم األكشـــن أيضـــًا 
قضـــاء أحلـــى األوقـــات بمشـــاهدة فيلم 
 ،)Atomic Blonde( الذريـــة”  “الشـــقراء 
وهـــو فيلـــم أكشـــن بائـــس، مـــن بطولـــة 

ماكافـــوي،  وجيمـــس  ثيـــرون  تشـــارليز 
مقتبـــس مـــن الرواية المصـــورة “المدينة 
 )The Coldest City( بـــرودة”  األكثـــر 
الصادرة في العـــام 2012. وهناك المزيد 
األكشـــن  محبـــي  أمـــام  الخيـــارات  مـــن 
والتشـــويق، حيـــث بإمكانهـــم مشـــاهدة 
Si�( ”2: يوم الجندي  فيلـــم “قاتل مأجور

cario 2: Day of the Soldado(، بطولة 
بينيشيو ديل تورو وجوش برولين.

إن لدى HUAWEI Video دائمًا مســـاحة 
للمحتوى الدرامي، إذ يقدم لك بعضًا من 
أحـــدث إصـــدارات األفـــالم الدرامية، بما 
في ذلك فيلم “1917” الحائز على جائزة 
األوســـكار والـــذي تـــدور أحداثـــه حـــول 

الحـــرب العالميـــة األولـــى، وفيلـــم “حمى 
يـــدور  الـــذي   )Tulip Fever( التوليـــب” 
حول دراما تعود إلى القرن السابع عشر، 
 Light of My( “ضـــوء حياتـــي”  وفيلـــم 
Life( مـــن بطولة كريس بـــرات. وبإمكان 
األمريكيـــة  التاريخيـــة  الدرامـــا  عشـــاق 
 ،)The Post( ”مشـــاهدة فيلم “ذا بوســـت
صحيفـــة  مـــن  مســـتوحاة  قصـــة  وهـــي 
واشنطن بوست يلعب دور البطولة فيها 

توم هانكس وميريل ستريب.

أفالم الرعب

يمثـــل فصـــل الصيـــف أيضـــًا وقتـــًا رائعًا 
لمشـــاهدة أفالم الرعب المخيفة بصحبة 

كل  لديـــه   HUAWEI Video و  العائلـــة، 
مـــا يرضـــي ميولـــك. بإمكانـــك مشـــاهدة 
فيلم “الشـــيء” )The Thing( الكالسيكي 
الصادر لعام 2011، وهو من بطولة ماري 
إليزابيـــث وينســـتد. يحكـــي الفيلم قصة 
اكتشاف كائن فضائي من قبل مجموعة 
القطبيـــة  القـــارة  فـــي  الباحثيـــن  مـــن 
األفـــالم  عشـــاق  وبإمـــكان  الجنوبيـــة. 
أيضًا االســـتمتاع بمشـــاهدة فيلم الرعب 
 Hell Fest( ”األميركي “مهرجان الجحيم
(، وكذلك فيلم الرعب الخارق “بوالرويد” 
)Polaroid(، وفيلـــم “ماري” )Mary(، وهو 
فيلـــم رعب يـــدور حول عائلـــة تبحر في 

مياه منعزلة.
أفضـــل  مـــن  الحـــب والضحـــك همـــا  إن 
HUA�  األشـــياء في الحياة. ولهذا يجمع
WEI Video بيـــن أفضـــل مـــا يزخـــر بـــه 
هذيـــن العالميـــن مـــن خـــالل باقـــة أفالم 
 ”Big Sick”:تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال
 ”St. Vincent”و”Logan Lucky“ و 
 The”و  ”The Host”و  ”Song One”و
 Café”و ”Beijing Love Story”و ”Host
جديـــدة  مجموعـــة  اكتشـــف   .”Society
مختـــارة ألروع محتـــوى ترفيهـــي علـــى 
HUAWEI Video لهذا الشهر بكل سهولة 

ومالءمة.

“HUAWEI Video” يقدم باقة غنية ومتنوعة من أحدث األفالم

عدد وصف المناقصةاسم الجهة
العطاءات

اسم الشركة 
أقل عطاء )بالدينار(المتقدمة

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

عقد زمني لمدة 5 سنوات 
للترخيص باستخدام برامج 

AspenTech
1ASPEN TECHNOL-

OGY INC1,611,093.580

التأهيل المسبق لخدمات إدارة 
النفايات الخطرة

15-0.000

وزارة األشغال

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم 
الحصم االبتدائية للبنين ومدرسة 

سكينة بنت الحسين االبتدائية 
للبنات

8Saraya Contrac-
.tors Co312,800.000

تطوير طريقي 2161 و2103 
بمجمع 321

153,358.173ريدكس للصناعات14

وزارة شؤون 
البلديات 
والزراعة

مناقصة تشغيل وصيانة 
المسطحات الخضراء بمدينة 

سلمان ومنطقة اللوزي
7 FABRICA PROMO

& TRADING283,057.115

شركة مطار 
البحرين

دعم الكاميرات التلفزيونية 
المغلقة والذكاء االصطناعي

 )Genetec & Ipsotek( وذلك 
لمدة 3 سنوات

4 WHITE HAWK
SECURITY281,714.400

طيران الخليج
خرائط ثالثية األبعاد لمقصورات 

ومقاعد الطائرة
1Renacens Siste-

mas SL112,012.000

6VISION SPORTS68,895.290توفير األجهزة الرياضية للوزارةوزارة الداخلية

مجلس الشورى
SHURA التأمين الصحي ألعضاء 

مجلس الشورى والموظفين 
وعوائلهم 2023

شركة البحرين الوطنية 6
541,948.000للتأمين على الحياة

أمل الحامد
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تزويدهم بخبرات عملية وتجارب مهنية قّيمة

منتجات متنوعة من البهارات والمكسرات والطحينية والعدس والرهش

ضبط مخزن للمواد الغذائية في مدينة حمد

رصـــدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مخزنا للمواد الغذائية 
فـــي ســـكن خاص بمنطقة مدينـــة حمد من دون ترخيـــص. وأفاد الوكيل 
المساعد للرقابة والموارد عبد العزيز األشراف بأن إدارة التفتيش قامت 
بالتحـــري وجمع االســـتدالالت بشـــأن وجود منـــزل بمنطقـــة مدينة حمد 
يتم فيه تنزيل وشـــحن ســـلع غذائية من وإلى المنـــزل بين فترة وأخرى 

بواسطة شاحنات نقل كبيرة.
وتابـــع األشـــراف بأنـــه وبعـــد االنتهـــاء مـــن التحريـــات والتأكد مـــن جود 
عمليـــات نقـــل وتخزين للمـــواد الغذائية - مما يعد نشـــاطا غير مصرح به 
- تـــم اتخـــاذ اإلجراءات الالزمـــة والحصول على إذن مـــن النيابة العامة 

بالدخول للمنزل والتحقق من السلع، وصالحيتها ومصدرها وغيرها. 
وكشـــفت الزيـــارة التي تمت مـــع المختصين بمديرية شـــرطة المحافظة 
الشمالية بوزارة الداخلية، عن رصد كميات كبيرة جدا من السلع والمواد 
الغذائيـــة، التـــي مألت الطابق األرضي للمنزل فـــي جميع غرفه بمنتجات 
متنوعـــة مـــن البهـــارات والمكســـرات والطحينية والعدس، وجـــوز الهند، 
والتين المجفف، والرهش المســـتورد وغيرها، حيث يتم اســـتالم حمولة 
أو حمولتيـــن في الشـــهر وتقدر كل الحمولة بنحـــو 25 طنا من المنتجات 

الغذائيـــة، والتـــي يتم تخزينها في المنزل ثـــم توزيعها للمحال التجارية. 
وعليـــه، تـــم التحريـــز علـــى المنتجات وعمـــل المحاضـــر الالزمـــة تمهيدًا 

الستكمال اإلجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص.
وأعرب األشـــراف عن أســـفه حيال هذه الممارســـة التي يتم فيها تخزين 
األغذيـــة بهـــذه الصـــورة بعيـــدًا عـــن التراخيـــص الالزمـــة مـــن الجهـــات 
المختصة؛ لضمان ســـالمة التخزين وفقًا لالشـــتراطات الصحية الواجب 
مراعاتهـــا، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في اتخاذ اإلجراءات الرادعة لمثل 

هذه المخالفات.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.134

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.485

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.166

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.92

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.085

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

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 $ 0.295

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

بدء االكتتاب المباشر في اإلصدار “30” لسندات التنمية ببورصة البحرين
بحجم يبلغ 200 مليون دينار وفائدة نسبتها 6.20 %

أعلنـــت بورصة البحرين أنه اعتبارا مـــن يوم األربعاء الموافق 13 يوليو 
2022، وبنـــاء على الدعوة التي أعلنهـــا مصرف البحرين المركزي، يمكن 
للمســـتثمرين البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب مباشـــرة من خالل 
السوق األولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم )30( 
بحجـــم يبلغ 200 مليون دينـــار بحريني، الذي أصـــدره مصرف البحرين 
المركـــزي بالنيابـــة عن حكومـــة مملكة البحرين، وذلـــك بإعطاء أوامرهم 
للوســـطاء المســـجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في الســـوق 
الثانويـــة من خالل بورصـــة البحرين فور إدراجه، والذي من المتوقع أن 

يتم بتاريخ 28 يوليو 2022.
وحـــددت البورصـــة فترة االكتتاب فـــي هذا الطرح من خالل الوســـطاء 
المســـجلين فـــي البورصـــة يـــوم األربعـــاء الموافـــق 13 يوليـــو 2022 من 
الســـاعة 9:30 صباحـــا حتـــى الســـاعة 11 صباحـــا 2022، علًمـــا أن الحـــد 
األدنـــى لالكتتـــاب هو 500 ســـند للمكتتب. وســـيتم تخصيـــص 10,000 
سند لكل مكتتب وتخصيص الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.

ويبلغ حجم اإلصدار 200 مليون دينار بقيمة اســـمية قدرها دينار واحد 

للسند، في حين تبلغ مدة اإلصدار 5 سنوات اعتباًرا من 17 يوليو 2022 
حتى 17 يوليو 2027 )تاريخ االستحقاق(. ويبلغ العائد الثابت 6.20 % 
ســـنوًيا، يتم خاللها دفع فوائد اإلصدار كل ســـتة شـــهور تستحق في 17 

يناير و17 يوليو من كل عام خالل مدة اإلصدار.
وتمثل ســـندات التنمية الحكوميـــة أداة مالية يصدرها مصرف البحرين 
المركـــزي بالنيابة عن حكومـــة مملكة البحرين. وتضمـــن حكومة مملكة 

البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماًنا مباشًرا.

استضافت شـــركة البحرين للسينما 
أيتام جمعية شجرة الحياة الخيرية 
الثالثـــاء  يـــوم  وذلـــك  االجتماعيـــة 
بقاعـــة  2022م  يوليـــو   5 الموافـــق 
ســـينما مجمع الســـيف، حيث قضى 

خاللها األطفال ومنتســـبو الجمعية 
وقتـــا ممتعا. ويأتي ذلـــك من ضمن 
تنظيـــم  فـــي  الفاعـــل  الشـــركة  دور 
الفعاليات والبرامج الترفيهية التي 

ُتعنى باأليتام واالهتمام بهم.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
أنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
255 من صكوك الســـلم اإلسالمية 
الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التـــي 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
المركـــزي نيابة عن حكومة مملكة 

البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 43 مليون 

دينـــار بحرينـــي لفترة اســـتحقاق 
91 يوًمـــا تبدأ في 13 يوليو 2022 
إلى 12 أكتوبر 2022. ويبلغ العائد 
المتوقـــع لهـــذه الصكـــوك 3.96 % 
 %  2.96 العائـــد  بســـعر  مقارنـــة 
لإلصدار السابق بتاريخ 15 يونيو 
2022، علمـــا أنـــه قد تمـــت تغطية 

اإلصدار بنسبة 330 %.

“البحرين للسينما” تستضيف أيتام 
“شجرة الحياة” في رحلة ترفيهية

43 مليون دينار لصكوك السلم اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل

أطلقت الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز والشـــركات 
 ”Empower”التابعـــة لها، برنامـــج التدريب المهنـــي
الـــذي يهـــدف لتزويـــد الطلبـــة الجامعييـــن بخبرات 
عملية وتجارب مهنية قّيمة. ويستمر هذا البرنامج 

بدًءا من يوليو وحتى أغسطس 2022.
وســـيقدم “Empower” الفرصـــة لنحـــو 200 طالـــب 
جامعـــي الكتســـاب الخبـــرة لـــدى الشـــركة القابضـــة 
للنفط والغاز وعدد من الشركات التابعة لمحفظتها، 
مـــن ضمنها شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( وشـــركة 
البحريـــن لتزويد وقود الطائرات )بافكو(، والشـــركة 
العربيـــة لبنـــاء وإصـــالح الســـفن )أســـري(، وشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، وشـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة 
)بناغاز(، وشـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 

)جيبك(. 
ويهـــدف البرنامـــج التدريبـــي إلـــى إعداد قـــادة من 
المهنييـــن وتعزيـــز كفاءتهم من أجـــل العمل بقطاع 
النفـــط والغاز وقيادة االبتكار فيه. وســـيتم تدريب 
الطلبـــة وفًقـــا لتخصصاتهـــم الجامعيـــة مـــن خـــالل 
تأدية مهـــام ووظائف متنوعة لدى هذه الشـــركات، 

البرنامـــج بإكمـــال متطلبـــات التخـــّرج  وسيســـاهم 
للطلبة المشاركين.

وتعليًقـــا علـــى هـــذا البرنامج، صّرح مـــارك توماس، 
الرئيـــس التنفيذي للمجموعة في الشـــركة القابضة 

للنفط والغاز قائاًل: “تســـعى الشركة القابضة 
القـــادم  الجيـــل  إللهـــام  والغـــاز  للنفـــط 
مـــن الكفـــاءات الشـــبابية فـــي مملكـــة 
البحريـــن. ونحـــن نـــدرك جيـــًدا الدور 
الرئيســـي للطلبـــة في بناء وتشـــكيل 
مســـتقبل هـــذا القطـــاع، باعتبارهـــم 
الحقيقيـــة  الثـــروات  أهـــم  مـــن 

للمملكة، لذلك نهـــدف لتزويدهم 
بفـــرص تدريبية مكثفـــة لتنمية 

مهاراتهم. وسيساعد برنامج 
تطويـــر  علـــى   ”Empower“
المهـــارات  القـــدرات وخلـــق 
العمليـــة الالزمـــة مـــن أجـــل 
تمكين الشـــباب لقيـــادة هذا 

القطاع مستقباًل”.

 ”Empower“ القابضة للنفط” تدّشن“
لتدريب الطلبة الجامعيين


