
تقديم جميع الخدمات العالجية في 
مبنى “صحتي” بـ “السلمانية”

التعديل على اإلجراءات وتفعيلها من 4 ديسمبر بعد دراسة الوضع الصحي

 رئيس “األعلى للصحة”: إيقاف نشر تقرير 
“كوفيد 19”... وإغالق مراكز الفحص من المركبة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19( الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
تـــم  أنـــه  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
التعديل على اإلجـــراءات المتخذة 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19(، التـــي ســـيتم تفعيلهـــا اعتبـــاًرا 
مـــن 4 ديســـمبر 2022، وذلـــك بعـــد 
دراســـة الوضع الصحـــي في مملكة 
البحرين مع متابعة نســـب اإلشغال 
في المستشـــفيات والعناية المركزة 

للحاالت المصابة بالفيروس. 
وأشـــار إلـــى أبـــرز اإلجـــراءات التي 
تـــم تعديلهـــا والمتمثلة فـــي  توقف 
لتطـــورات  اليومـــي  التقريـــر  نشـــر 
الوضع الصحي في مملكة البحرين 
والخاصـــة بفيروس كورونا )كوفيد 
19(، وإغـــاق مراكـــز الفحـــص مـــن 
الفحوصـــات  وتحويـــل  المركبـــة 
للمراكـــز الصحيـــة، وتقديـــم جميـــع 
العاجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
موقـــع  فـــي  بالفيـــروس  المتعلقـــة 
مركزي واحد وهـــو مبنى “صحتي” 

بمجمع السلمانية الطبي. 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وتابـــع 
للصحـــة بأنـــه ســـيتم أيًضـــا إغـــاق 
الدولـــي،  البحريـــن  مستشـــفى 
ومستشفى ســـترة الميداني ومركز 
الخدمـــات  ُتنقـــل  أن  علـــى  العـــزل، 
المقدمـــة للمصابيـــن بالفيروس إلى 
إلـــى  مبنـــى صحتـــي هـــذا إضافـــة 

إغـــاق مركـــز التطعيـــم فـــي مجمع 
التطعيـــم  فـــي  ســـترة واالســـتمرار 
علـــى  الصحيـــة.  وشـــدد  بالمراكـــز 
مواصلـــة القطاع الصحـــي بالمملكة 
في متابعة األوضاع والمستجدات 
الترصـــد  وتطبيـــق  العالميـــة، 
والتقصـــي الوبائي بشـــكل مســـتمر، 
تأكيـــًدا  تأتـــي  القـــرارات  أن  مبينـــا 
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  لنجـــاح 

الحثيثـــة فـــي التعامـــل األمثـــل مع 
فيـــروس كورونا )كوفيد 19( والتي 
آلـــت إلى أن تصبح المملكة نموذًجا 
متقدًمـــا فـــي قدرتهـــا علـــى تجـــاوز 
مختلـــف التحديـــات العالميـــة، كمـــا 
تبرهـــن اســـتدامة تعامـــل المملكـــة 
مـــع اإلجراءات وفًقا للمســـتجدات؛ 
حفاًظـــا على صحة وســـامة جميع 

المواطنين والمقيمين.

“إنجاز البحرين” دربت 350 ألف بحريني خالل 17 عاما
المنامة - محافظة العاصمة

أكـــدت رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة إنجـــاز البحرين، 
عضو المجلس األعلى للمرأة ســـمو الشيخة حصة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، أن أســـبوع المنامة لريـــادة األعمال 
يســـهم في تمكين ودعم رواد األعمال ودعم المشاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ويحفـــز االبتـــكار ويخلق آفاقا 
رحبـــه لـــدى الشـــباب، ويظهـــر تقديـــر مملكـــة البحرين 

لمجتمع األعمال على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشـــفت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة آل خليفة 

خال الكلمة التي ألقتها ضمن افتتاح فعاليات أسبوع 
المنامـــة لريادة األعمال في نســـخته الثامنة، عن قيام 
مؤسســـة إنجـــاز البحرين بتدريب أكثر مـــن 350 ألف 
شـــباب بحريني مـــن مختلـــف المســـتويات والمراحل 
علـــى مـــدى الســـنوات الــــ 17 الماضيـــة، عبـــر البرامـــج 
والمبـــادرات الرائـــدة التـــي تبنتهـــا “إنجـــاز البحريـــن”، 
الرامية إلى وضع الركائز واألســـس التي يســـتند إليها 
الشباب البحريني لانخراط في مجال ريادة األعمال 

وإدماجهم في سوق العمل.
وأشـــادت ســـموها بأســـبوع المنامـــة لريـــادة األعمـــال 
الـــذي تنظمـــه محافظـــة العاصمة بمشـــاركة العديد من 
الخبراء والمختصين في مجال ريادة األعمال، مشيرة 
ســـموها إلى أن الحدث يعد فرصة مهمة أمام الشـــباب 
البحريني؛ لاطـــاع على التجارب المحليـــة والعالمية 
الناجحـــة بهـــدف االســـتلهام منها فـــي مســـيرتهم نحو 

تحقيق أهدافهم.

المنامة - وزارة الداخلية

تمكـــن فريق الغواصين التابـــع لمركز اإلنقاذ البحري 
بقيادة خفر الســـواحل بمساندة طيران الشرطة من 
ا  العثـــور علـــى المواطـــن المفقـــود )35 عامـــا( متوَفيَّ
غرقـــا أثنـــاء ممارســـته هواية الغوص فـــي المنطقة 

البحرية الواقعة شمال البحرين.
وأوضحـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة 

بالواقعة.

العثور على المواطن المفقود 
شمال البحرين متوفيا غرقا
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أكـــد عاهل البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أن البحرين لها حضـــارة متنامية 
ومـــاٍض عريـــق، كمـــا أن للمـــرأة جهوًدا كبيـــرة في نهضة 
البحريـــن وتقدمها منذ عقـــود طويلة، ولها دور نبيل في 
رعايـــة أســـرتها. وكان جالة الملك المعظم قد اســـتقبل 

فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس وفد هيئـــة األمـــم المتحدة 
للمـــرأة وأعضـــاء لجنة التحكيم الدوليـــة لجائزة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة العالميـــة لتمكين المرأة 
برئاسة رئيسة اللجنة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 
والمديـــرة التنفيذية لهيئـــة األمم المتحدة للمرأة ســـيما 
بحوث، بحضور الممثل الشخصي لجالة الملك المعظم 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفـــة واألمين العام 

للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، بمناسبة زيارتهم 
للبـــاد لإلعان عـــن الفائزين بالـــدورة الثانية في الحفل 
الـــذي ســـيقام اليوم )األربعاء( تحـــت رعاية قرينة عاهل 
البـــاد المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، 
تزامًنـــا مـــع احتفـــاالت المملكـــة بمناســـبة يـــوم المـــرأة 

البحرينية 2022.

المنامة - بنا

)٠٢(

)05(

البحريـــن  نفـــط  شـــركة  فـــازت 
جديـــد  تقديـــر  فـــي  “بابكـــو”، 
لجهودها في دعم أدوار الشـــباب 
وتمكينهـــم مـــن اإلســـهام بفاعلية 
فـــي التنميـــة المســـتدامة وتأمين 
البيئة المناسبة لهم إلحداث تأثير 
وتغييـــر حقيقـــي فـــي المجتمـــع، 
لتمكيـــن  حمـــد  الملـــك  بجائـــزة 
الشـــباب لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وجاء فوز الشـــركة بهـــذه الجائزة 
المرموقة بعد النجاح الكبير الذي 

حققته سياساتها الداعمة لشباب 
“بابكو”، التي أسهمت في تشجيع 
شباب الشركة على االنخراط في 
جهود التنمية المســـتدامة بما في 
ذلـــك دفعهم لمزيد مـــن اإلنتاجية 
التدريبيـــة  البرامـــج  خـــال  مـــن 
والتحفيزيـــة، والـــورش الخاصـــة 
بتنمية مهارات الشباب؛ لتأهيلهم 
مجتمعهـــم  لخدمـــة  وإعدادهـــم 
أوجـــه  ودعـــم  بيئتهـــم  ورعايـــة 
التنميـــة المســـتدامة فـــي وطنهم 

الغالي.

“بابكو” تفوز بجائزة الملك 
حمد لتمكين الشباب لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

)١٩(

جهود كبيرة للمرأة في نهضة البحرين
المملكة لها حضارة متنامية وماض عريق... الملك المعظم:

حصة بنت خليفة: “أسبوع المنامة” يحفز على االبتكار ويخلق آفاقا شبابية رحبة

)17(انطالق مؤتمر “عربال 24” في مصر بمشاركة “البا” ممثلة للبحرين
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اســـتقبل عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس وفـــد هيئـــة 
األمـــم المتحـــدة للمـــرأة وأعضـــاء لجنـــة 
التحكيم الدولية لجائزة األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة العالمية لتمكين 
اللجنـــة وكيلـــة  رئيســـة  برئاســـة  المـــرأة 
األميـــن العام لألمـــم المتحـــدة والمديرة 
التنفيذيـــة لهيئـــة األمم المتحـــدة للمرأة، 
ســـيما بحوث، بحضور الممثل الشخصي 
الشـــيخ  ســـمو  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة 
عبدهللا بن حمد آل خليفة واألمين العام 
للمجلس األعلـــى للمرأة هالـــة األنصاري، 
وذلـــك بمناســـبة زيارتهم للبـــاد لإلعان 
عـــن الفائزين بالـــدورة الثانية في الحفل 
تحـــت  )األربعـــاء(  اليـــوم  ســـيقام  الـــذي 
رعاية قرينة عاهل الباد المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة تزامًنـــا مع احتفـــاالت المملكة 

بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2022.
وخـــال االســـتقبال رحـــب جالـــة الملك 
المعظم بالجميع، وأشـــاد بجهود رئيســـة 
الدوليـــة  التحكيـــم  لجنـــة  وأعضـــاء 
لجائزة األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة هـــذه النخبة المتميزة واألســـماء 
البـــارزة دولًيا فـــي مجال العمـــل األممي 
بهـــذه  جالتـــه  وأثنـــى  والدبلوماســـي 
الكبيـــر  الريـــادي  الـــدور  علـــى  المناســـبة 
الـــذي يضطلع به المجلـــس األعلى للمرأة 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
فـــي  إبراهيـــم آل خليفـــة  بنـــت  ســـبيكة 
االرتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز 

دورها الفاعل على الساحة الدولية.
وأعـــرب جالتـــه عـــن تقديـــره للتعـــاون 
المثمر القائم بين المجلس األعلى للمرأة 
وهيئـــة األمم المتحدة للمـــرأة في جميع 

المجاالت والســـيما فـــي مجال دعم هذه 
الجائـــزة والنهـــوض بقضايـــا المـــرأة فـــي 

العالم.
وأشـــاد جالتـــه باألهـــداف الخيـــرة لهذه 

الجائزة والمتمثلة في نشـــر رسالة تأكيد 
للعالـــم حول مـــا يمثله إســـهام المرأة في 
جهـــود التنمية مـــن أهمية كبـــرى وتأثير 
علـــى تحقيـــق االســـتقرار المجتمعي في 

جميع الدول.
واكـــد جالتـــه أن البحريـــن لهـــا حضـــارة 
متناميـــة ومـــاٍض عريـــق، كمـــا أن للمرأة 
البحريـــن  نهضـــة  فـــي  كبيـــرة  جهـــوًدا 

وتقدمهـــا منـــذ عقـــود طويلـــة، ولهـــا دور 
نبيـــل فـــي رعايـــة أســـرتها، مثمًنـــا بـــكل 
التقديـــر واالعتـــزاز اإلنجـــازات العديـــدة 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى  التـــي حققتهـــا 

الصعيـــد الوطنـــي مـــن خال مشـــاركتها 
في عملية التطوير الشاملة وصنع القرار 
وتقلدها أعلى المراتب والمناصب محلًيا 

وإقليمًيا وعالمًيا.

المنامة - بنا

جهود كبيرة للمرأة في نهضة البحرين ودور نبيل في رعاية أسرتها
إعالن الفائزين بجائزة األميرة سبيكة لتمكين المرأة اليوم... الملك المعظم:

 فندق فورسيزونز خليج البحرين
يرحب بكم في أجواء المالعب الحماسية 

احجز مقعدك اآلن في خيمتنا الفاخرة التي ُأعدت خصيصًا لهذه المناسبة  
لالستمتاع بالحدث األكثر ترقبًا في العالم لمحبي كرة القدم  من تاريخ 

20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

للحجز و التفاصيل:
+973 1711 5500 | diningreservations.bahrain@fourseasons.com

الرفاع - مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، صبـــاح أمس، 
المقدم الركن الشـــيخ حسن بن محمد آل 
خليفـــة الذي قدم إلى ســـموه نســـخة من 

شهادة الماجستير.
وخـــال اللقاء هنأ ســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي المقـــدم 
آل  محمـــد  بـــن  حســـن  الشـــيخ  الركـــن 
خليفـــة بمناســـبة حصولـــه على عـــدد من 
المؤهـــات العلميـــة العاليـــة وهـــي درجة 
الماجســـتير في إدارة األعمال من جامعة 
ماساشوستس، والماجســـتير في اإلدارة 
العامة من جامعـــة هارفرد، باإلضافة إلى 
شـــهادة فـــي التخطيط والتحليـــل المالي 
وشـــهادة البرمجـــة مـــن جامعـــة بيركلي، 
فتـــرة  خـــال  بجهـــوده  ســـموه  مشـــيدًا 
الدراســـة وإعداد متطلباتها من الرســـائل 
الدراســـية،  المناهـــج  ومختلـــف  العلميـــة 

متمنيًا ســـموه لـــه دوام التوفيق والنجاح 
فـــي ترجمة تلك المؤهات لخدمة وطننا 
الغالـــي تحـــت ظـــل قيـــادة ملـــك البـــاد 

المعظـــم القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

ناصر بن حمد يشيد بالمؤهالت العلمية للمقدم الركن حسن بن محمد

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالة الملـــك المعظم 
لشـــؤون اإلعام نبيل الحمـــر، بمكتبه في 
قصـــر القضيبيـــة امـــس، الباحثـــة أســـماء 
عبد هللا، والتي أهدته نســـخة من رســـالة 
الماجســـتير التـــي قامـــت بإعدادها وهي 
األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي مملكـــة البحرين 
والوطـــن العربي بعنـــوان “أطـــر المعالجة 
الصحافيـــة لجريمة التســـتر التجاري في 
الصحافـــة البحرينيـــة.. دراســـة تحليليـــة 

على الصحف المحلية”.
 والباحـــث محمـــد المراشـــدة، الذي أهداه 
نسخة من رسالة الماجستير التي جاءت 
بعنوان “دور قادة الرأي في تشكيل الرأي 
العـــام البحرينـــي تجاه القضايـــا الدولية.. 
دراســـة مســـحية على عينة من حسابات 
المغردين البحرينيين في موقع التويتر”، 
والباحث عبدالرحيم محمود عبدالرحيم، 
الذي أهداه نســـخة من رسالة الماجستير 
البحرينيـــة  الصحـــف  “معالجـــة  بعنـــوان 
لانتخابات النيابية ودورها في تشـــجيع 
السياســـية..  المشـــاركة  علـــى  الناخبيـــن 
النتخابـــات  ميدانيـــة  تحليليـــة  دراســـة 

 .”2018
وهنأ الحمر الباحثة أسماء بحصولها على 
درجة الماجســـتير بامتياز، متمنًيا لها كل 
التوفيـــق في مســـيرتها العلميـــة وخدمة 

وطنها.
ونوه الحمر بجهود المراشدة وعبدالرحيم 
فـــي إعـــداد رســـالتهما، متمنًيا لهمـــا دوام 
التوفيـــق فـــي حياتهم العلميـــة والعملية، 
البحرينيـــة  الطاقـــات  بعطـــاء  مشـــيًدا 
المملكـــة  خدمـــة  فـــي  وتفانيهـــا  الشـــابة 
وتعزيـــز مكانتها فـــي مختلـــف المجاالت 
والتخصصـــات، معرًبا عن اعتزازه بجهود 
الكوادر الوطنية وإسهاماتها في مجاالت 

البحث العلمي.
مـــن جهتهـــا، تقدمت الباحثة أســـماء عبد 
هللا بجزيل الشـــكر لمستشار جالة الملك 
دعمـــه  علـــى  اإلعـــام  لشـــؤون  المعظـــم 
وتشـــجيعه للباحثيـــن البحرينيين لكل ما 

من شأنه تقدم وازدهار الوطن العزيز.
وأعـــرب الباحثان محمد المراشـــدة وعبد 
الرحيـــم محمـــود بدورهمـــا عـــن خالـــص 
الشـــكر والتقدير لمستشـــار جالـــة الملك 
المعظـــم لشـــؤون اإلعـــام على مـــا يبديه 
من دعم وتشجيع ألبناء البحرين، والذي 
يشـــكل حافـــًزا لهـــم لمواصلـــة تحصيلهم 

العلمي واألكاديمي.

متسلما نسخا من ماجستير عبداهلل والمراشدة وعبدالرحيم

الحمر يشيد بإسهامات الكوادر الوطنية في مجاالت البحث
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متحــــــف البحــــــرين الوطنــــــي

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة عضو 
مجلس الشـــورى الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، وذلك بمناســـبة 
الســـامي  الملكـــي  األمـــر  صـــدور 
مجلـــس  فـــي  عضـــًوا  بتعيينـــه 

الشورى، وذلك صباح امس.

وخـــال اللقاء رحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفاع البحرين بعضو مجلس 
خالـــص  عـــن  لـــه  معرًبـــا  الشـــورى، 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
الســـامي  الملكـــي  األمـــر  صـــدور 
مجلـــس  فـــي  عضـــًوا  بتعيينـــه 
الشـــورى، متمنًيا لـــه دوام التوفيق 

والسداد.

المشير يهنئ أحمد بن محمد بالثقة الملكية

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، أمس، 
ســـفير جمهورية ألمانيـــا االتحادية 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  الصديقـــة 
أوغســـتينوس  كليمنـــس  البحريـــن 
بحضـــور  المرافـــق،  والوفـــد  هـــاج 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيـــس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركن ذياب 

النعيمي.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب القائـــد 
العـــام لقوة دفـــاع البحرين بســـفير 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
الصديقـــة والوفد المرافق، مشـــيًدا 
بعاقـــات الصداقـــة المتميـــزة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن بجمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة، وخـــال اللقـــاء 
تـــم مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع 
التي تعزز أوجه التعاون والتنسيق 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  المشـــترك 

الصديقين.

تعزيز التنسيق العسكري مع ألمانيا

التعاون مع األمم المتحدة أثمر في دعم الجهود العالمية لتمكين المرأة
سموها تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة... قرينة العاهل المعظم:

اســـتقبلت قرينـــة عاهل الباد المعظم رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة ســـيما ســـامي بحـــوث وكيلة 
التنفيذيـــة  والمديـــرة  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن 
لهيئـــة األمـــم المتحدة للمرأة، ورئيســـة لجنـــة التحكيم 
الدولية لجائزة األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، برفقـــة أعضاء لجنـــة تحكيم 
الجائـــزة، وذلـــك في قصـــر الروضـــة. واســـتهلت قرينة 
العاهـــل المعظـــم االجتماع باإلعراب عن شـــكر ســـموها 
لســـيما ســـامي ولجنة تحكيم الجائزة علـــى ما يبذلونه 
مـــن جهد مشـــترك للتأكـــد مـــن أن نتائج الجائـــزة تتفق 
مـــع أهدافهـــا في االحتفـــاء بما يقوم به قطـــاع األعمال 
من جهود تســـتحق التكريـــم والتقدير ألجل اســـتدامة 
تقدم المرأة ورفع مســـاهماتها فـــي التنمية، إضافة إلى 
بيان ما تســـعى له المبادرات الفردية لتنمية مجتمعاتها 
المحلية عن طريق تمكين المرأة وأسرتها، مشيدة على 
هـــذا الصعيد، بإنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة المتواصلة 
وبنتائـــج الفتـــة وبرعايـــة ملكية اســـتثنائية تعمل على 
تعزيز تلك المشاركة وتقدم لها دعًما معنوًيا رفيًعا نجد 

آثـــاره واضحة على أدائها في التنمية الوطنية. وثمنت 
ســـموها الجهود التي تبذلها هيئة األمم المتحدة للمرأة 
فـــي تحقيق أهـــداف ومقاصـــد “جائزة األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة العالمية لتمكيـــن المرأة” التي 
انطلقـــت دورتهـــا الثانيـــة بتعاون مشـــترك بيـــن مملكة 
البحريـــن واألمـــم المتحدة فـــي يونيو مـــن العام 2021 
ووصلـــت حالًيـــا لمرحلة إعـــان النتائج بعـــد عمل مثمر 
وجاد من لجنة الجائزة على تلقي المشاركات والتقييم 

والتأكد من تلبية معايير الجائزة.
المجلـــس  رئيســـة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  وأكـــدت 
األعلـــى للمـــرأة اهتمـــام المجلـــس باســـتدامة التعـــاون 
مع هيئـــة األمم المتحـــدة للمرأة، وتبـــادل الخبرات في 
مختلـــف المجـــاالت، خصوصا المرتبطة منهـــا بالتعافي 
مـــن الجائحة وبيـــان أثر مشـــاركتها حضـــور المرأة في 
الحيـــاة العامـــة ومســـاهمتها االقتصاديـــة واســـتقرارها 
األســـري. وأكـــدت ســـموها أن مملكـــة البحريـــن وعبـــر 
مؤسســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة تولـــي اهتماما كبيرا 
بتعزيز التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة من أجل 
مســـاندة الدول الساعية لترســـيخ ثقافة ومبادئ تكافؤ 
الفـــرص والتوازن والمســـاواة بين الجنســـين من خال 
آليـــات واســـتراتيجيات وخطط عمل مبتكرة وشـــاملة، 

منوهًة سموها في هذا الصدد بعمل الهيئة على تمكين 
جميـــع النســـاء والفتيات وضمان حصولهـــن على كامل 
حقوقهـــن اإلنســـانية لبناء عالم تســـوده المســـاواة بين 
الجنســـين، وذلك ضمن توجهات الخطة االستراتيجية 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة للفترة 2022 - 2025.
وأعربـــت قرينـــة العاهـــل المعظـــم عـــن تطلـــع مملكـــة 
البحريـــن إلى العمل على مشـــروعات تنموية مشـــتركة 
بيـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ومكتـــب هيئـــة األمـــم 
المتحدة للمرأة، مع مراعاة أولويات المملكة في مجال 
تنميـــة وتقـــدم المـــرأة، وتوافقهـــا مع توجهـــات برنامج 
عمـــل الحكومـــة ورؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
وخطـــط التعافـــي االقتصـــادي واالســـتراتيجيات التي 

انبثقت عنها.
مـــن جانبها، أعربت وكيلة األميـــن العام لألمم المتحدة 
والمديـــرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة ســـيما 
ســـامي بحوث عـــن حرص األمـــم المتحدة علـــى تعزيز 
التعاون مع مملكة البحرين والمجلس األعلى للمرأة بما 
يســـهم في تمكين المرأة عالمًيا، مشـــيرة إلى أن “جائزة 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين 
المـــرأة” باتـــت نموذًجـــا يحتـــذى فـــي التنســـيق وتبادل 

الخبرات والتجارب بين األمم المتحدة ودول العالم.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة 
البحريـــن ايتان نائيـــه، بحضور رئيس 
األمـــن العـــام الفريق طارق بن حســـن 
الحســـن، وســـفير مملكة البحرين لدى 

دولة إسرائيل خالد الجاهمة.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الوزير، 
بالسفير اإلســـرائيلي، مؤكدا أن النهج 
المعظـــم  البـــاد  لملـــك  اإلصاحـــي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، قائـــم علـــى تعزيـــز ثقافـــة 

الســـام وإعاء قيم التفاهم والحوار 
والتسامح اإلنساني.

وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث مجـــاالت 
مـــن  وعـــدد  األمنـــي  التعـــاون 
الموضوعـــات التي تســـهم في تطوير 

العمل المشترك.

مستعرضا مجاالت التعاون األمني مع السفير اإلسرائيلي... وزير الداخلية:

النهج اإلصالحي للملك المعظم قائم على إعالء الحوار

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة رئيـــس مجلـــس 
أمناء األكاديمية الملكية للشرطة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمـــس، اجتماع المجلـــس، بحضور رئيس 
العلمـــي  المجلـــس  رئيـــس  العـــام،  األمـــن 

لألكاديمية الفريق طارق الحسن.
الوزيـــر  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
بمســـتوى التدريـــب والمناهج الدراســـية 
والـــدورات المتقدمـــة باألكاديمية، مؤكدا 
جودة برامج الدراســـات العليا وتماشـــيها 
مع اســـتراتيجية وزارة الداخلية وأهمية 
تكريـــم الخريجيـــن ممن يقدمـــون بحوثا 
متميزة. وأشار الوزير إلى دور األكاديمية 
برامـــج  إطـــاق  فـــي  للشـــرطة،  الملكيـــة 
اجتماعيـــة وثقافيـــة وترفيهيـــة للطلبـــة، 
الـــدورات  تطويـــر  فـــي  قدمـــا  والمضـــي 
برامـــج  تصميـــم  خـــال  مـــن  التدريبيـــة 
متقدمـــة وانتقـــاء الموضوعـــات النظرية 
يواكـــب  بمـــا  التدريبيـــة،  والمجـــاالت 

التقنيات الحديثة والتحديات األمنية.
وخـــال االجتمـــاع، أقـــر مجلـــس أمنـــاء 
األكاديميـــة، تخصيـــص مقاعـــد لدراســـة 

لضبـــاط  األكاديميـــة  فـــي  الماجســـتير 
وزارات الداخليـــة بـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، منوها إلى أن مشـــروع القرية 
خططـــا  يعتمـــد  أن  يجـــب  التدريبيـــة، 
تدريبية متطورة والتوسع في استخدام 
معبـــرا  االصطناعـــي،  الـــذكاء  تطبيقـــات 
عن اعتزازه بتوفيـــر األكاديمية الدورات 
والبرامـــج التدريبية المتقدمة لمنتســـبي 
غالبية جهات ومؤسسات الدولة في إطار 
الشـــراكة البناءة. كما أقر مجلس األمناء، 
اإلســـتراتيجية  للخطـــة  العـــام  اإلطـــار 
لتطويـــر األكاديمية، والتـــي تتضمن عدة 

أهـــداف، من بينها الســـعي للحفـــاظ على 
تقدم األكاديمية، بناء قاعدة من البحوث 
إســـتراتيجية  شـــراكات  بنـــاء  العلميـــة، 

ومجتمعية، وخلق بيئة عمل متطورة.
وفي ختام االجتماع، أكد وزير الداخلية، 
رئيـــس مجلس أمنـــاء األكاديمية الملكية 
التطويـــر  اســـتمرار  ضـــرورة  للشـــرطة، 
التعليـــم  جـــودة  بمعاييـــر  واالهتمـــام 
والتدريـــب في كل مـــا تقدمه األكاديمية، 
موجهًا الشـــكر ألعضـــاء المجلس والهيئة 
اإلدارية والتدريبية باألكاديمية، ومتمنيًا 

للجميع التوفيق والنجاح.

إطالق برامج اجتماعية وثقافية للطلبة... “أمناء الملكية للشرطة”:

تطوير خطط التدريب والتوسع في استخدامات الذكاء االصطناعي
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محرر الشؤون المحلية

استمرت فعاليات مهرجان “وين وبكم” 
الترفيهي العائلي الذي افتتحه محافظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، والذي يعد األول 

من نوعه في نطاق المحافظة.
نوفمبـــر   23 فـــي  المهرجـــان  وانطلـــق 

ويستمر إلى 3 ديسمبر 2022.
وتــــــمــــــيــــــز 
الكرنفال 
بوجود 

فــعــالــيــات وبـــرامـــج عـــديـــدة ومــطــاعــم 
ومــقــاٍه ومــحــات مــجــوهــرات وألــعــاب 
ترفيهية لألطفال وفرق محلية ودولية 

ومحات تجارية ومراكز طبية.
وقـــال المنظمـــون إن المهرجان يحظى 
بمشاركة 100 مشـــروع محلي وعالمي 
إضافـــة للفرق الفنيـــة الثقافية المحلية 

والخليجية والعربية.
وسجل المهرجان حضورا كبيرا تجاوز 
30 ألف شخص، وهو ما يعكس النجاح 
الباهـــر الذي حققـــه المهرجـــان من هذا 

الحضور الشعبي الكبير.

استمرار الكرنفــال الترفيهـي التسويقـي بـ “الحلبـة”
برعاية سمو محافظ الجنوبية
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المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر دفعة من 
تطعيـــم )فايزر - بيونتك( المطور المضاد 
لفيروس كورونـــا والمتحورات الجديدة 
منه في مراكـــز الرعاية الصحية األولية، 
داعيًة الراغبين في أخذ التطعيم للتوجه 
مباشرًة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم 
اإللكترونـــي  للتســـجيل  الحاجـــة  دون 

لحجز الموعد مسبًقا.
وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد 
19” مستمرة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين ورفع 
منحـــى المناعة لدى الجســـم مـــن خالل التطعيمات المختلفة التي تســـهم في 

توفير الحماية ضد الفيروس وتحوراته.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى أنـــه يمكـــن االطالع علـــى قائمة مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة التـــي توفر تطعيـــم فايزر - بيونتـــك المطـــور والبروتوكول 
الخـــاص بـــه مـــن خـــالل زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحـــة 

.healthalert.gov.bh / /:https

“فايزر المطور” اآلن بالمراكز الصحية

“إنجاز البحرين” دربت 350 ألف بحريني خالل 17 عاما

إعالن الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 14 ديسمبر

حصة بنت خليفة: أسبوع المنامة يحفز على االبتكار ويخلق آفاقا شبابية رحبة

محمد بن مبارك يشكر األعضاء على جهودهم

اعـــرب محافـــظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة المتميـــزة مـــع مؤسســـة إنجاز 
لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع  فـــي  البحريـــن 
األعمـــال، وتقدم بالشـــكر الجزيل لرئيس 
ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 

على مشاركتها في حفل االفتتاح.
مـــن جانبها، أكـــدت رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة إنجاز البحرين عضـــو المجلس 
األعلـــى للمرأة ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
المنامـــة  خليفـــة آل خليفـــة، أن أســـبوع 
تمكيـــن  فـــي  يســـهم  األعمـــال  لريـــادة 
ودعـــم رواد األعمال ودعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ويحفـــز االبتكار 
ويخلق آفاقا رحبه لدى الشـــباب، ويظهر 
تقديـــر مملكـــة البحرين لمجتمـــع األعمال 

على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشفت سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
ألقتهـــا  التـــي  الكلمـــة  خـــالل  خليفـــة  آل 
ضمـــن افتتـــاح فعاليـــات أســـبوع المنامة 
لريـــادة األعمال في نســـخته الثامنة، عن 
قيـــام مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن بتدريب 

أكثـــر مـــن 350 ألـــف شـــباب بحريني من 
علـــى  والمراحـــل  المســـتويات  مختلـــف 
مـــدى الســـنوات الــــ 17 الماضيـــة، وذلـــك 
مـــن خـــالل البرامـــج والمبـــادرات الرائدة 
التي تبنتها “إنجاز البحرين”، الرامية إلى 
وضع الركائز واألســـس التي يستند إليها 
الشـــباب البحريني لالنخـــراط في مجال 
فـــي ســـوق  األعمـــال وإدماجهـــم  ريـــادة 

العمل.
المنامـــة  بأســـبوع  ســـموها  وأشـــادت 
لريـــادة األعمـــال الـــذي تنظمـــه محافظة 
العاصمـــة بمشـــاركة العديد مـــن الخبراء 

والمختصيـــن في مجال ريـــادة األعمال، 
يعـــد  الحـــدث  أن  إلـــى  مشـــيرة ســـموها 
فرصـــة مهمـــة أمـــام الشـــباب البحرينـــي؛ 
المحليـــة  التجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
والعالمية الناجحة بهدف االستلهام منها 

في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم. 
ونوهـــت ســـموها بالبرامج التـــي أطلقتها 
الجهـــود  الحكوميـــة ضمـــن  المؤسســـات 
الوطنيـــة الراميـــة لتعزيـــز مجـــال ريـــادة 
األعمال في األوســـاط الشـــبابية بوصفها 
عمليـــة تكاملية تشـــمل مختلف قطاعات 
الدولة، من أبرزها تخصيص المؤسســـات 

المجـــال  هـــذا  فـــي  مناهـــج  التعليميـــة 
تخصـــص  وإضافـــة  الثانويـــة،  للمرحلـــة 
ريـــادة األعمال إلى برامـــج البكالوريوس 
في جامعة البحريـــن، كما أطلق المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالتعاون مع شـــركة بنفت 
برنامـــج “مســـار” الذي يركـــز على تدريب 
النســـاء في مجـــال التكنولوجيـــا المالية، 
إذ يأتـــي البرنامج ضمن جهـــود المجلس 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
المهـــن المســـتقبلية خصوصا فـــي مجال 

التكنولوجيا المالية.
البحريـــن”  “إنجـــاز  أن  ســـموها  وبينـــت 
حرصـــت على توجيـــه برامجهـــا الهادفة؛ 
لمختلـــف  األعمـــال  ريـــادة  لتعزيـــز 
المســـتويات التعليمـــة، ومـــن أبـــرز تلـــك 
المبادرات الرائدة هي “برنامج الشـــركة”، 
الذي يوفر التدريب العملي لرواد األعمال 
الشباب من خالل منحهم الفرصة إلنشاء 
واكتســـاب  الخاصـــة،  أعمالهـــم  وإدارة 
معرفة وخبرة واســـعة طوال دورة حياة 
الشـــركة، كمـــا يتعلـــم الشـــباب األســـاليب 
ناشـــئة  شـــركة  وإدارة  إلنشـــاء  الالزمـــة 
ناجحـــة وينتهـــي بهـــم األمر إلـــى تحويل 
أفكارهم البسيطة لمفهوم عمل متكامل.

تـــرأس الممثـــل الخـــاص لجاللـــة الملـــك المعظـــم، رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية أمس، 
االجتمـــاع الرابـــع للـــدورة الرابعـــة لمجلس أمنـــاء الجائزة 
22 – 2025، وشـــكر ســـموه فـــي بدايـــة االجتمـــاع الجهود 
التي يبذلها أعضاء المجلس للســـير بالجائزة نحو تحقيق 

األهداف اإلنسانية السامية التي أنشئت من أجلها.
كمـــا اســـتعرض المجلـــس المقترحـــات واألفـــكار الخاصة 
بتطويـــر االحتفالية الملكية الخاصة بتســـليم الجائزة إلى 
الفائـــز بهـــا، وقـــد كلفـــت األمانـــة العامة بتـــدارس مختلف 
األفـــكار والمقترحـــات التـــي تـــم اســـتعراضها للنظـــر فـــي 

إمكانية تنفيذها، وناقش مقترحات األمانة العامة للجائزة 
بشـــأن موعــــد وترتيبات عقـــد المؤتمر الصحفـــي الخاص 
بإعالن اســـم الفائـــز، واتخذ قرارا بعقـــد المؤتمر الصحفي 
صبـــاح يوم األربعاء 14 ديســـمبر بقصـــر القضيبية، وكلف 

األمانـــة العامـــة باتخـــاذ الترتيبـــات الالزمة إلعـــداد الفيلم 
الميداني الوثائقي الخاص بســـيرة وأعمـــال الفائز. واتفق 
علـــى أن يعقـــد المجلس اجتماعـــه المقبل يـــوم األحد 11 

ديسمبر المقبل.

لمنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

“الجمارك” و“الغرفة” توقعان اتفاقية “مستوى الخدمة”
تبسيط اإلجراءات وتوفير أفضل الحلول الجمركية

وقعـــت شـــؤون الجمـــارك وغرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين اتفاقية تضم مستويات 
حديثـــة من الخدمـــات الجمركية لمختلف 
العمـــالء تحـــت مســـمى اتفاقية “مســـتوى 
الخدمة”، بحضور رئيس شـــؤون الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، والنائب 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  لرئيـــس  األول 

البحرين خالد نجيبي.
وبهـــذه المناســـبة، أكد رئيـــس الجمارك أن 
شـــؤون الجمـــارك مســـتمرة بتقديم أفضل 
الممارســـات  أنجـــح  وتحقيـــق  الحلـــول 
الجمركية، مشيرا إلى أن توقيع االتفاقية 
الخدمـــات  أحـــدث  توفيـــر  إلـــى  يهـــدف 
وتنظيم وسائل االتصال وتعزيز العالقات 
مـــع جميـــع الشـــركاء إضافـــة إلى تبســـيط 
األطـــراف،  لـــكل  الجمركيـــة  اإلجـــراءات 
ومـــن منطلق ورغبة الطرفين تســـهم هذه 
االتفاقيـــة بارتقاء مســـتوى األداء المقدم 

للعمـــالء عـــن طريـــق تســـهيل اإلجـــراءات 
الجمركية.

وتهـــدف االتفاقيـــة إلـــى الحصـــول علـــى 
اتفـــاق متبـــادل لضمـــان توفيـــر معلومات 
الحاليـــة  الجمركيـــة  القوانيـــن  بشـــأن 
والمتجـــددة التـــي قد تســـهم فـــي تطوير 
للمصدريـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  كفـــاءة 
المحلييـــن والمســـتوردين، ووضـــع خطـــة 
الدوريـــة  والتقاريـــر  البيانـــات  لتبـــادل 
المشـــتركة بيـــن كال الطرفيـــن إلـــى جانب 
تحقيق األهداف المشـــتركة وتعزيز الثقة 
المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في 
مجال اختصاصه لجميع الشحنات البرية 

والجوية والبحرية.
مـــن جهته، أكد النائب األول لرئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد نجيبـــي 
الدور الحيوي الذي تلعبه شؤون الجمارك 
بمملكـــة البحرين لخدمة القطـــاع الخاص 

متمثـــاًل بالشـــارع التجـــاري والصناعي بما 
ينعكـــس علـــى تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي 
للمملكـــة، الفًتـــا إلى أن التواصل المســـتمر 
بيـــن غرفـــة البحريـــن وشـــؤون الجمـــارك 
يعكـــس مـــدى التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة 
مـــن أجل تحقيق األهداف االســـتراتيجية 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي  المنشـــودة 
االقتصـــاد الوطني، والـــذي تتجلى صوره 

مـــن خـــالل تخصيـــص عـــدد مـــن ضبـــاط 
االتصال المباشـــرين مـــع “الغرفة” لمعالجة 
أي معوقـــات يتعرض لهـــا القطاع الخاص 
كونهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وخـــارج  داخـــل 
لالقتصـــاد  والمحـــرك  األساســـي  الفاعـــل 
الحركـــة  بتطـــور  أســـهم  مـــا  اللوجســـتي، 
اللوجستية في على الصعيد التجاري في 

المملكة بصورة كبيرة.

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

“حمٌد َبَنى الَبحَريَن َواَحَة ُألَفـٍة”
َصـاِدَحـا َغــــراِمي  ِفي  ُفــــؤاِدي  أْضـَحى 

ـا َقــــْد َحــــَوى أَْن ُيْفـِصَحـا َوُيِرْيــــُد َعـمَّ

َغـاِمـٌر ِبــــَاِدي  َيــــا  ِلَرِضــــِك  ِحـــــبِّي 

َكـْم ُصْغـُت ِفــــْيِك ِمَن الَحـِنـْيِن َمَداِئَحـا

َوأُِرْيــــُد َيـا َبْحــــَريُن ِبـاْسِمــــِك َصاِدًقـا

ــــاِلَحا أَْن أَْمــــَدَح الَمِلـــَك الَعــــِظْيَم الَصّ

َحــــَمٌد َبــــَنى الَبْحــــَريَن َواَحــــَة أُْلـَفـٍة

َوأَْصـَلَحـا الــــِوَداِد  َعَلى  الُقُلوَب  َجـَمــــَع 

َوَســـَعى َحـِثـْيَثــــاً َكي َتُكــــوَن َمَنــــاَرًة

ِلـَتـُفـــــوَق ُكــــلَّ الَعـاَلِمــــيَن َتَساُمـَحـا

َواِحـًدا َفــــَترى َجـِمــــيَع النَّاِس َقـلـَبــــاً 

َما َشـــذَّ َعــــْن ُروِح اإِلَخــــاِء َوَمــــا َنَحــــا

أَْنــــَت َكـَفـْلـَتـَهــــا اَلْدَيــــاِن  ُحـِريَّــــُة 

َقْد َكاَن َنْهُجــــَك ِفي التََّساُمِح َواِضَحــــا

َغـــــَدْت َمــــْدَرَسًة  أَرَســـْيَت  َفَمـَبــــاِدٌئ 

ـــَك َراِبَحــا َوَغــــَدا ِبَهــــا َشْعــــٌب أََحـبَـّ

ِبـَاُدَنـا َتُكــــوَن  ِلَْن  َحــــَرْصَت  َحـَمــــٌد 

ــــَماِء اَلْنَجَحــــا َبــــيَن الَمَمــــاِلِك في الَنّ

َجـَاُلـُه َجــــلَّ  الَعــــرِش  َربِّ  َوِبَفْضــــِل 

َحَمــــٌد أََصــــاَب ِبـَمــــا َنــــَواُه َو أَْفـَلَحــا

َوِخـَصاِلــــِه ِحـلِمــــِه  ِفـــي  َسَمــــا  َمِلٌك 

َراِجَحــــا َعـْقــــَاً  الَعــــرِش  َوَحَبــــاُه َربُّ 

َدأُبـــــُه َفالـَعـَداَلــــِة  َوْعــــدٌل  َحــــْزٌم 

َيْسَمَحــــا َلــــْن  أََذًى  أَو  ُظـْلــــٍم  َوِلَيِّ 

َطـْبُعــــُه َعـُطــــوٌف  َمـِلــــٌك  ـــُه  َلـِكـنَـّ

َيْجـَنَحــــــا َواُلُبـــــوَِّة  ـــِة  ِللـَمَحـبَـّ أَْن 

َرأَفـــــًة أَْمــــٍر  َذاُت  ـــَب  َتَطـلَـّ َفــــإَذا 

أْصَبـَحــــا َعـُطـوَفــــُا  إْنَساَنــــاً  َسَتــــَراُه 

َوارَتَقى الِقـَيــــاَدِة  ِفي  َتـَفــــرََّد  َحـَمــــٌد 

َحى ـــْمَس الُمِضْيَئَة في الضُّ َمْن ُيْنِكُر الشَّ

تعقيًبـــا علـــى مـــا يتـــم تداولـــه بشـــأن 
انتشـــار البعـــوض في بعـــض المناطق، 
أكـــدت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الراميـــة  جهودهـــا  مواصلـــة  الصحـــة 
إلـــى الحـــد من انتشـــار البعـــوض، وأن 
لجدولـــة  وفقـــا  تتواصـــل  الحمـــالت 
العديـــد  تســـتهدف  وقائيـــة  وخطـــط 
مـــن المواقع، حيث يقـــوم المختصون 
بقســـم صحـــة البيئـــة بحمـــالت دورية 
وبشـــكل يومي في جميـــع محافظات 
مملكـــة البحريـــن، لمكافحـــة البعـــوض 
آالت  باســـتخدام  واليرقـــات،  البالـــغ 
الرش والتضبيب الحراري، إلى جانب 
اســـتخدام المبيدات الخاصة للحد من 
انتشـــار البعـــوض، إضافة إلـــى تكثيف 

اآلليات الالزمة لحماية أفراد المجتمع 
خصوًصـــا مـــع العوامل التي قـــد تزيد 
المواســـم  تغيـــر  مثـــل  انتشـــارها  مـــن 
وفصول العام وما يصاحبه من هطول 
األمطـــار وتجمعاتها مـــع الحرص على 
مكافحـــة البـــؤر فـــي أماكـــن تكاثرهـــا 

بشكل مستمر.
ونوهـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة باهتمامهـــا البالغ باتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة، 
فـــور تلقيها المالحظات والبالغات من 
قبـــل جميع أفـــراد المجتمع، ومن بينها 
المتعلقة بانتشـــار الحشرات والبعوض 
في بعض المناطق، وذلك حفاًظا على 

الصحة العامة.
كما شـــددت إدارة الصحة العامة على 

أهميـــة التعـــاون مـــن جانـــب الجمهور 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية؛ من أجل 
الحرص على اتبـــاع جميع اإلجراءات 
المناطـــق  فـــي  والمطلوبـــة  الوقائيـــة 
الســـكنية للحـــد مـــن انتشـــار البعوض 

ومسببات تكاثره.

كما أكدت وزارة الصحة أن المختصين 
بقســـم صحـــة البيئـــة يقومـــون وعلى 
مدار الســـاعة بمهام التقصي والكشف 
عن بـــؤر توالد يرقـــات البعوض حيث 
المبيـــدات  باســـتخدام  المعالجـــة  تـــم 
الخاصـــة لمكافحـــة يرقـــات البعـــوض، 

كما تـــم أيًضا مكافحة البعـــوض البالغ 
والتضبيـــب  الـــرش  آالت  باســـتخدام 

الحراري.
ودعـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
الصحـــة جميع المواطنيـــن والمقيمين 
لضـــرورة االنتبـــاه مـــن تجمـــع الميـــاه 

الراكـــدة فـــي الحاويـــات أو النافورات 
المنزليـــة أو فتحـــات تصريـــف الميـــاه 

غير محكمة اإلغالق.
كمـــا لفتت الـــوزارة إلى ضـــرورة اتباع 
تحـــد  التـــي  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
مـــن انتشـــار البعـــوض والتـــي تهـــدف 
إلـــى التخلص من المياه بشـــكل دوري 
لتفـــادي تكـــون يرقات البعـــوض فيها، 
مشـــددة علـــى أهميـــة نقـــل المخلفات 
إلـــى األماكـــن المخصصـــة لهـــا، وذلـــك 
تفادًيـــا النتشـــار البعوض والحشـــرات 

بالمنطقة.
وأشـــارت إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
الصحـــة إلى أنه يمكـــن اإلبالغ عن أي 
مالحظات بهذا الشـــأن، عبـــر االتصال 

بالخط المباشر )66701633(.

المنامة - وزارة الصحة

حمالت يومية لرش البعوض بالمبيدات في المناطق السكنية
تخصيص خط مباشر لإلباغ عن بؤر انتشارها... “الصحة”:

المنامة - وزارة الصحة

قامـــت وزارة الصحـــة بـــرش المبيـــدات الحشـــرية فـــي 
الدائرة األولى )البسيتين والساية وآريف( وذلك بطلب 

ومتابعة العضو البلدي محمد المحمود.
علًما أن الوزارة توفر هذه الخدمة في مختلف المواسم 
وبشـــكل مكثف في موســـم تكاثر الحشرات، حيث يتم 

رش المناطق التي تحتوي على األشجار؛ نظًرا النتشار 
البعوض من خاللها، متقدًما العضو بالشكر الجزيل إلى 
الوزارة لتجاوبها الســـريع مـــع طلباته، وهو نهج الوزارة 
منـــذ تأسيســـها من خـــالل سياســـة األبـــواب المفتوحة 

واالتصاالت المباشرة مع المعنيين بالتنفيذ.

“الصحة” تكافح البعوض في البسيتين
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المنامة - النيابة العامة

اســـتقبل علي البوعينين النائب العام  صبـــاح أمس، األمين العام للتظلمات 
غـــادة حبيـــب. وقد أكد النائب العـــام خالل اللقاء على الـــدور المهم لألمانة 
العامة للتظلمات في حماية وتعزيز حقوق اإلنســـان وتقديم االستشـــارات 
القانونيـــة وزيـــارة ومراقبـــة مراكز اإلصالح، بما يســـهم في دعـــم إنجازات 
مملكة البحرين في مجال حماية حقوق اإلنسان وترسيخ العدالة وسيادة 
القانـــون. وأشـــاد النائـــب العام بمســـتوى التقاريـــر الدورية التـــي تصدر عن 
األمانـــة العامة للتظلمات وما تعكســـه من جهود كبيـــرة تظهر تقدم وتطور 
العمـــل الحقوقـــي بمملكة البحرين، مؤكـــًدا حرص النيابـــة العامة على دعم 
وتعزيـــز أطر التعاون المشـــترك مع األمانة العامة للتظلمات؛ بما يســـهم في 

تقدم ونماء مجال حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
من جانبها، أعربت األمين العام لألمانة العامة للتظلمات عن اعتزازها بلقاء 
النائب العام، مشـــيدة بمســـتوى التعاون والتنســـيق القائم بين الجهتين من 

أجل صون حقوق اإلنسان بمملكة البحرين.

تعزيز أطر التعاون بين النيابة و“التظلمات”

البحرين الخامسة عالميا في عدد زماالت األكاديمية البريطانية
تطوير قدرات الهيئات التدريسية أولوية... األمين العام التعليم العالي:

التقت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، مدير الشــراكات 
الدوليــة بأكاديميــة التعليــم العالــي البريطانيــة “Advance HE” كريســتيان 

رامبل .

علـــى  جـــرى  الـــذي  اللقـــاء،  وخـــالل 
هامش أعمال المؤتمـــر الدولي لقيادة 
وإدارة المشـــاريع فـــي العصر الرقمي، 
تباحـــث الطرفـــان حـــول ســـبل تعزيز 
آفـــاق التعاون بين مؤسســـات التعليم 
العالـــي في مملكة البحرين وأكاديمية 
أعلـــى،  لمســـتويات  العالـــي  التعليـــم 
وذلـــك حرًصـــا مـــن مجلـــس التعليـــم 
العالـــي علـــى تطويـــر قـــدرات أعضاء 
هيئـــة التدريـــس التعليميـــة والمهنية 
والقيادية في الجامعـــات المحلية لما 
لذلك من أثر على تحســـين مخرجات 
التعليم العالي واالرتقاء بمستوياتها.

وأكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة حصول أكثر من 650 
عضوا مـــن أعضاء الهيئـــة األكاديمية 
فـــي مملكة البحرين علـــى الزمالة من 
أكاديميـــة التعليم العالـــي البريطانية، 
كمـــا حصـــل آخـــرون على مســـتويات 
متقدمة من هذه الزمالة، مشـــيرة إلى 
أنـــه بهذا العـــدد من الزمـــاالت احتلت 
الخامســـة  المرتبـــة  البحريـــن  مملكـــة 
عالمًيـــا فـــي أكثـــر عـــدد زمـــاالت مـــن 

األكاديمية البريطانية.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأعربـــت 
التعليـــم العالي عن شـــكرها وتقديرها 

لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، 
والـــذي نتج عنه زيـــادة أعـــداد الهيئة 
األكاديمية بمؤسســـات التعليم العالي 

وتطوير مخرجاتها.
العالـــي  التعليـــم  أكاديميـــة  وتعـــد 
البريطانية “Advance HE” مؤسســـة 

خيريـــة تتعـــاون مع جميع مؤسســـات 
التعليـــم العالي في دول العالم؛ بهدف 
العالـــي  التعليـــم  تحســـين مخرجـــات 
خـــالل  مـــن  والطلبـــة،  لألكاديمييـــن 
التـــي  والزمـــاالت  المهنيـــة  البرامـــج 

تقدمها األكاديمية للمعنيين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مهتم بدور الصحافة واإلعالم
الرسالة النبيلة للسلطة الرابعة تجاوزت حدود الكلمة... الحمادي:

أكد مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديوان ولي العهد عيســـى 
الحمادي أهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة البحرينية 
ضمـــن المنظومـــة اإلعالميـــة الوطنيـــة التـــي تشـــكل أحد 
العناصر الرئيســـة في المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، إذ شـــكل دعم ورعاية جاللته الدائم للصحافة 
البحرينية منطلًقا لها للقيام بأدوار أكبر في مسيرة العمل 
الوطنـــي وتأديـــة رســـالتها النبيلـــة التـــي تجـــاوزت حدود 
الكلمة، منوًها بما يبديه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
من اهتمام دائم بتعزيز دور الصحافة واإلعالم كجزء من 
فريـــق البحرين الذي يواصـــل العطاء؛ من أجل المزيد من 

البناء والتقدم لصالح مملكة البحرين وأبنائها الكرام.
لـــدى اســـتقباله رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن  جـــاء ذلـــك 
البحرينية رئيس تحرير صحيفة األيام عيســـى الشايجي 

ونائـــب رئيس مجلس إدارة الجمعيـــة عبدالرحمن المدفع 
وأمين الســـر والعالقات الدولية بالجمعية راشد الحمر، إذ 
أشاد بالدور الذي تضطلع به جمعية الصحفيين البحرينية 
واهتمامهـــا بـــكل ما يتعلق بتعزيـــز دور الصحافة الوطنية 

وكلمتها الحرة المسؤولة بما يحقق التطلعات المنشودة.
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 
رئيـــس تحريـــر صحيفة األيـــام بمـــا تحظى بـــه الصحافة 
البحرينيـــة من دعـــم واهتمام من صاحـــب الجاللة الملك 

المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، مـــا أســـهم فـــي تنامـــي دورهـــا فـــي دعـــم شـــتى 
مســـارات التطويـــر بالمملكة بما يعود بالخيـــر والنفع على 
الجميـــع. كمـــا شـــكر الشـــايجي مستشـــار شـــؤون اإلعالم 
بديـــوان ولـــي العهـــد علـــى تعاونـــه الدائم، مؤكـــًدا حرص 
الجمعية على االســـتمرار فـــي جهودها لدعم أفق التطوير 

في العمل الصحفي بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اســـتقبل وزير الصناعـــة والتجارة عبـــدهللا فخرو، 
كوريـــا  جمهوريـــة  ســـفير  أمـــس،  صبـــاح  بمكتبـــه 
الجنوبيـــة الصديقة لدى مملكة البحرين هاي كوان 
تشـــونغ، بحضور وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجارة 
إيمـــان الدوســـري، حيـــث تـــم بحـــث واســـتعراض 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  ســـبل 
وجمهوريـــة كوريا الصديقة خصوًصـــا في المجال 
االقتصـــادي. وخـــالل اللقـــاء، رّحب وزيـــر الصناعة 
والتجارة بســـفير جمهورية كوريـــا، منّوًها بعالقات 
التعـــاون القائمـــة بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
كوريـــا الصديقة وما تشـــهده من تقـــّدم وتطور في 
مختلـــف المجـــاالت الســـيما الصناعيـــة والتجارية 
واالســـتثمارية، ومؤكـــًدا حـــرص المملكة المســـتمر 
علـــى زيادة آفـــاق التعاون الثنائـــي والدفع بها نحو 
مســـتويات متقدمـــة بما يعود بالخيـــر والنماء على 

البلدين والشعبين الصديقين. 
لمملكـــة  البنيـــة االقتصاديـــة  تـــم اســـتعراض  كمـــا 
البحريـــن والمميـــزات التـــي تحظـــى بهـــا كوجهـــة 

اســـتثمارية مفضلة للكثير من المشـــاريع الصناعية 
والتجاريـــة الضخمـــة على مســـتوى العالم، وأعرب 
وزيـــر الصناعة والتجارة عن تقديـــره للجهود التي 
تبذلها ســـفارة جمهورية كوريا الصديقة في سبيل 
تطوير العالقات ومستوى التعاون االقتصادي بين 

البلدين الصديقين للمستويات المرجوة.

ومـــن جانبـــه، هنـــأ الســـفير الكـــوري وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة بمناســـبة صدور األمـــر الملكـــي بتعيينه 
وزيـــًرا للصناعة والتجارة، مؤكًدا حرصه المســـتمر 
علـــى زيادة آفـــاق التعاون الثنائـــي والدفع بها نحو 
مســـتويات متقدمـــة بما يعود بالخيـــر والنماء على 

البلدين والشعبين الصديقين.

وزير الصناعة يشيد بتقدم العالقات في المجال التجاري

تعزيز التعاون االقتصادي بين البحرين وكوريا

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة أهمية مواصلة تطوير مسارات التعاون والعمل المشترك بين 
مملكة البحرين وجمهورية بنغالديش الشعبية في مختلف المجاالت 

بما يخدم المصالح المشتركة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه، أمـــس، ســـفير جمهوريـــة بنغالديش الشـــعبية 
لـــدى مملكـــة البحرين محمد نذر اإلســـالم، حيث رحب وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني بالســـفير، مؤكـــدا أهمية العالقات الثنائية القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بنغالديـــش الشـــعبية علـــى جميع 

األصعدة.

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم رمـــزان النعيمـــي، القائـــم بأعمـــال ســـفارة جمهورية 
العـــراق لـــدى مملكة البحريـــن مؤيد عبدالرحمن، حيث جـــرى بحث عدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك. وخـــالل اللقاء، رحـــب وزير اإلعالم 
بالقائم بأعمال الســـفير العراقي، مؤكًدا عمق عالقات األخوة والتعاون التي 
تربط بين البلدين والشـــعبين الشقيقين وتطورها في العديد من المجاالت، 
منوًهـــا بما يشـــهده مســـار العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين من نماء مســـتمر. 
مـــن جانبه، أعرب القائم بأعمال الســـفير العراقي عن شـــكره وتقديره لوزير 
اإلعـــالم علـــى االســـتقبال، مؤكًدا اعتزازه بمـــا يربط بين البلدين الشـــقيقين 
من روابط وثيقة، متمنًيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيًدا من العمل المشترك 

الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

تطوير مسارات التعاون مع بنغالديش

تطــور العـــالقــات مــع العــراق

البحرين تنتهج سياسة حكيمة في التعامل مع محيطها الخليجي والعربي
ترتكز على تعزيز روح التعايش وقيم التسامح... وزير الخارجية:

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، بمقـــر 
الـــوزارة امـــس، وبحضور رئيـــس هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة، المشـــاركين 
فـــي برنامـــج “الثقافـــة والدبلوماســـية”، والـــذي انطلقت 
أعمالـــه يوم األحد الماضي وستســـتمر حتـــى 30 نوفمبر 
الجـــاري، بتعـــاون وتنظيـــم مشـــترك بين هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار واألمانـــة العامة لمجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة وأكاديمية محمد بن مبـــارك آل خليفة 

للدراسات الدبلوماسية.
ورحـــب الوزير بالمشـــاركين وبزيارتهـــم لمملكة البحرين 
للمشـــاركة فـــي البرنامج، مشـــيًدا بالجهـــود الطيبة التي 
بذلتهـــا الجهـــات المشـــتركة فـــي تنظيـــم هـــذا البرنامـــج 
المهم الذي يشارك فيه عدد من المختصين في الشؤون 
الثقافيـــة بـــدول مجلس التعـــاون، وما اشـــتمل عليه من 
محاضرات وجلســـات وزيارات ميدانيـــة تهدف لتعريف 
البحريـــن  مملكـــة  وإرث  منجـــزات  علـــى  المشـــاركين 
مجـــال  علـــى  الضـــوء  وتســـليط  والثقافـــي  الحضـــاري 

الدبلوماسية الثقافية.
وأكـــد أن جميـــع الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا قيـــادات دول 

مجلـــس التعاون، تصب في خدمة المواطن أواًل، مضيًفا 
أن كل المواطنين، رجااًل كانوا أم نساًء، هم عنصر النماء 
واالزدهـــار واألمان واالســـتقرار، وهم ســـفراء ألوطانهم 
ولقيم ومبادئ دولهـــم في الداخل والخارج، موضًحا أن 
مملكـــة البحرين تنتهج سياســـة حكيمة فـــي تعاملها مع 
محيطهـــا الخليجـــي والعربي واإلقليمـــي والعالمي، فهي 
تســـير بخطـــى ثابتـــة نحـــو تعزيـــز روح التعايـــش وقيم 
التســـامح وقبـــول اآلخـــر واحتـــرام العهـــود والمواثيـــق 

واالتفاقيات الدولية.
كمـــا أكـــد الوزيـــر أن الدبلوماســـية البحرينيـــة الحكيمـــة 
والمتزنـــة تركـــز على الســـالم وحقوق اإلنســـان والتنمية 

المستدامة، مشيًرا ألهمية السالم والذي تسعى الشعوب 
من خالله إليجاد بيئة آمنة مســـتقرة ومزدهرة وبصورة 

مستدامة.
وقام وزير الخارجية بالرد على عدد من التساؤالت التي 
وجهها المشاركون حول عدد من الموضوعات والقضايا 

اإلقليمية والدولية الراهنة.
بدورهم، ثمن المشاركون حرص الزياني على استقبالهم، 
والجهـــود التي تقوم بهـــا وزارة الخارجية في كل ما من 
شـــأنه خدمـــة الدبلوماســـية البحرينية من خـــالل تفعيل 
وتعزيز أطر وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع كافة 

الجهات داخل مملكة البحرين وخارجها.

المنامة -وزارة الخارجية

اســـتقبل الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني، تيرثا راج واكلي سفير النيبال لدى مملكة البحرين.

وخـــالل اللقـــاء، رحـــب الوزير بســـفير النيبال لـــدى مملكـــة البحرين، 
مســـتعرضا معـــه العالقـــات الثنائيـــة القائمة بيـــن البلديـــن الصديقين 
وما تشـــهده من مســـتوياٍت متقدمة في مختلف المجاالت، الفتا إلى 
أهميـــة مواصلـــة تعزيز تلـــك العالقات والدفـــع بها نحو آفـــاق أرحب 

تعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث ســـبل تعزيـــز أوجـــه التعـــاون المالي 
واالقتصـــادي بيـــن البلديـــن، ومناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

بحث تعزيز التعاون االقتصادي مع النيبال



توصلـــت الدراســـة التـــي أجراها أســـتاذ 
بجامعـــة  االتصـــال  وعلـــوم  اإلعـــام 
عبدالعظيـــم  جمـــال  د.  البحريـــن 
د.  المســـاعد  الرقمـــي  اإلعـــام  وأســـتاذ 
إينـــاس مســـعد علـــى 150 مترشـــحا في 
االنتخابـــات البرلمانيـــة والبلدية لمعرفة 
التواصـــل  لوســـائل  اســـتخداماتهم 
االجتماعـــي فـــي الدعاية السياســـية، إال 
أن معظـــم المترشـــحين فضلـــوا وســـائل 
التواصل االجتماعـــي كأداة للدعاية عن 
أنفســـهم فـــي فتـــرة الحملـــة االنتخابية، 
حيث حازت على ثقة 58 % منهم ألداء 
هـــذه المهمـــة، مقابـــل 7.3 % رأوا عـــدم 
إمكانيـــة قيامها بهذا الدور، وأن وســـائل 
اإلعام التقليدية هي األقدر على القيام 
بهـــذا الدور، في حيـــن كان لدى 34.7 % 

مـــن المترشـــحين تصـــورا عـــن أهمية أن 
تتكامـــل أدوار كل مـــن وســـائل اإلعـــام 
التقليديـــة واالجتماعيـــة لتحقيـــق هـــذا 

الهدف.  
وكان  كل مـــن انســـتغرام وواتســـاب قد 
والثانـــي  األول  المركزيـــن  علـــى  حازتـــا 
من حيـــث التفضيـــل )انســـتغرام 94 %( 
و)واتســـاب 74 %(، وحـــاز كل من تويتر 
24.7 % وفيسبوك” 12.7 ويوتيوب 6.7 

 .%
وفضل المترشحون بدرجات عالية جدا 
اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
السياســـية واالتصاليـــة  أنشـــطتهم  فـــي 
االنتخابيـــة،  بالعمليـــة  العاقـــة  ذات 
كان أبـــرز جانـــب مـــن جوانـــب العمليـــة 
السياســـية هو توظيف وسائل التواصل 

االجتماعي في الدعاية للمترشح، حيث 
فضل 91 % من المترشـــحين استخدام 
هذه الوســـائل في الدعاية ألنفســـهم، ثم 
اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
فـــي طـــرح القضايـــا والمواقـــف واآلراء 
التـــي يتبنونها في برامجهـــم االنتخابية 
ســـواء قضايـــا اجتماعية أو سياســـية أو 

اقتصادية. 
وكانت أكثر وسائل التواصل االجتماعي 
التـــي تفاعـــل المترشـــحون مـــن خالهـــا 
الـــردود  اســـتقبال  عبـــر  الجمهـــور  مـــع 
وتلقـــي  الصـــور  وتبـــادل  والتعليقـــات 
االتصاالت الصوتية هي ”انستغرام” )94 
%(، تاه “واتســـاب” )74 %(، ثم “تويتر” 
بفـــارق كبير عن الوســـيلتين الســـابقتين 
 )%  10.7( “فيســـبوك”  ثـــم   ،)%  21.3(

وأخيرا “يوتيوب” )2.7 %(.  
للنتائـــج  اســـتمرار  هـــي  النتائـــج  وهـــذه 
السابقة والتي تشـــير إلى استمرار تقدم 
“انســـتغرام” و “واتســـاب” كوســـائل تـــم 

االستفادة منها في العملية االنتخابية.
كل  أن  الدراســـة  نتائـــج  كشـــفت  كمـــا 

المترشـــحين قـــد اعتمـــدوا على وســـائل 
الدعايـــة  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
بعضهـــم  وكســـب  بـــل  االنتخابيـــة، 
فقـــط  اعتمـــاده  نتيجـــة  االنتخابـــات 
ووســـائل  الشـــخصي  االتصـــال  علـــى 
االعتمـــاد  دون  االجتماعـــي  التواصـــل 

التقليديـــة،  االتصـــال  وســـائل  علـــى 
حيث كشـــفت الدراســـة عن االســـتخدام 
المكثـــف والمتنـــوع  لوســـائل التواصـــل 
االنتخابيـــة  دعايتهـــم  فـــي  االجتماعـــي 
والتـــي مكنتهـــم مـــن التواصـــل الســـريع 
لهـــم  أنفســـهم  وتقديـــم  الناخبيـــن  مـــع 
وعـــرض برامجهم االنتخابية في الوقت 
ينتجونـــه  الـــذي  والمحتـــوي  المناســـب 
هم بأنفســـهم باإلضافة إلـــى قلة تكلفتها 
المالية وتحريرهم من ســـيطرة الوسائل 
المؤسســـية التـــي تحتـــاج منهـــم إنفـــاق 
الكثير من األموال، وهو األمر الذي جعل 
بعض المترشـــحين يســـتعينون بمديرين 
محترفين لدعايتهم الرقمية عبر وسائل 
بديـــا  بوصفهـــا  االجتماعـــي؛  التواصـــل 

للحملة في الوسائل التقليدية.

النائب جليلة السيد تحتفظ بكرسي البرلمان لغاية 2026
محكمة التمييز: المطعون ضدها غير مسجلة بجمعية سياسية

البعض وصل لمقاعد البرلمان على “باراشوت السوشال ميديا”... دراسة جامعية:

حكمت محكمة التمييز صباح أمس )الثالثاء( بعدم قبول الطعن المقام من قبل المترشــح حســين اضرابوه ضد المطعون 
ضدهــا النائــب جليلــة الســيد علوي في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، وقالــت المحكمة في حيثيات حكمها إن “العبرة 
بإثبــات أو نفــي كــون أحــد األشــخاص عضــًوا فــي أي جمعية سياســية من عدمه هو بما يفصح عنه كشــف أســماء أعضاء 
الجمعية السياسية المحفوظ لدى مكتب الجمعيات السياسية المعني بمتابعة شؤونها بوزارة العدل، وليس لما ينشر من 

أقوال أو أخبار في الصحف”.

مكتـــب  خطـــاب  مـــن  الثابـــت  وكان 
العـــدل  بـــوزارة  السياســـية  الجمعيـــات 
والشـــؤون اإلســـامية الـــوارد للمحكمة 
مـــن أنـــه وبالعـــودة إلـــى كشـــف أســـماء 
أعضاء الجمعيات السياســـية لم يتبين 
جليلـــة  ضدهـــا  المطعـــون  اســـم  ورود 
مـــن ضمـــن أعضـــاء أي  الســـيد علـــوي 
جمعيـــة سياســـية، فـــإن المقـــرر قانوًنـــا 

ووفًقـــا للمـــادة الســـابعة مـــن المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )14( لســـنة 2002 بشـــأن 
مباشـــرة الحقـــوق السياســـية علـــى أن 
تشـــكل فـــي كل منطقـــة انتخابية لجنة 
تســـمى لجنـــة اإلشـــراف علـــى ســـامة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب تتولـــى القيـــام 
بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات 
كشـــوف  وإعـــداد  الترشـــيح وفحصهـــا 

الطلبـــات  فـــي  والنظـــر  المترشـــحين 
إجـــراء  بـــأي  المتعلقـــة  واالعتراضـــات 
أو قـــرار يصـــدر عنها، كما نصـــت المادة 
)13( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم )15( 
بشأن مجلســـي الشـــورى والنواب على 
أن ُيعـــرض في مقـــر كل دائرة انتخابية 
كشـــف يتضمن أســـماء مرشـــحيها لمدة 
الترشـــح،  بـــاب  لقفـــل  التاليـــة  أيـــام   3

باالعتـــراض  مترشـــح  لـــكل  وصرحـــت 
علـــى إدراج اســـم أي مـــن المترشـــحين 
خال مدة عرض الكشـــف أمـــام اللجنة 

المنصوص عليها في المادة السابعة من 
المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002، 
وللجنـــة أن تصدر قرارهـــا خال 3 أيام 

من تاريـــخ تقديـــم االعتـــراض، ويعتبر 
خـــال  قرارهـــا  اللجنـــة  إصـــدار  عـــدم 
المـــدة المذكـــورة قراًرا ضمنًيـــا برفضه، 
ولصاحب الشـــأن حق الطعن في القرار 
أمام محكمة االســـتئناف العليا المدنية 
خـــال 3 أيـــام، بمـــا مـــؤّداه أن المشـــّرع 
المترشـــح  علـــى  يتعيـــن  رســـم طريًقـــا 
ســـلوكه لاعتراض على إدراج اســـم أي 
مترشـــح في كشـــوف المترشحين وهو 
ما لم يسلكه الطاعن، إذ كان ذلك وكان 
الطعـــن الماثل ينصـــبُّ على قيـــام مانع 
مـــن موانـــع الترشـــح لعضويـــة مجلـــس 
النـــواب وال يتعلـــق بعمليتـــي االقتـــراع 

والفرز.

جليلة السيد علوي

د. إيناس سرج

حسين اضرابوه 

د. جمال عبدالعظيم

“االنستغرام” يسحق “الواتساب” في معركة الدعاية االنتخابية لمجلس النواب
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الوداعي رئيسا للبلدي الشمالي: يدنا ممدودة للنواب
زينة تفوز بمنصب النائب الثاني... والمبارك: إمكاناتنا تحت تصرف البلديين

انتخب أعضاء المجلس البلدي للمحافظة الشمالية ممثل الدائرة األولى العضو شبر 
الوداعــي رئيًســا للمجلــس البلــدي وممثــل ســابعة الشــمالية العضو زينة جاســم نائًبا 
للرئيس، وذلك بعد أداء القســم القانوني أمام وزير شــؤون البلديات والزراعة وائل 
بن ناصر المبارك صباح أمس الثالثاء، خالل جلسة القسم وانتخاب الرئيس ونائبه.

فـــي  أمـــس  صبـــاح  الجلســـة  وشـــهدت 
بلدية الشـــمالية جولتين إلعادة انتخاب 
الرئيس ونائبه، حيث تنافس في الجولة 
األولى على رئاسة المجلس كل من شبر 
الوداعـــي حاصـــًدا في الجولـــة األولى 3 
أصوات، زينب الدرازي صوتين، عبدهللا 
القبيسي صوتين، جاسم هجرس صوت 
واحد، عبدهللا شريدة 4 أصوات، وعليه 
تمـــت إعـــادة االنتخاب بيـــن كل عبدهللا 
شـــريدة حصـــل علـــى 4 أصـــوات، وشـــبر 
الوداعـــي الـــذي حصـــد علـــى 8 أصـــوات 

ليكون األخير رئيًسا للمجلس البلدي.
وتقـــدم من األعضـــاء إلى منصـــب نائب 
رئيـــس المجلـــس فـــي جولـــة التصويت 
األولـــى زينة جاســـم التـــي حصلت على 
6 أصـــوات وعبـــدهللا عاشـــور 3 أصوات، 
وتمـــت  أصـــوت،   3 الدوســـري  محمـــد 
اإلعـــادة بين األعضـــاء الثاثـــة، وحصل 
عبـــدهللا عاشـــور على 3 أصـــوات، محمد 
الدوســـري صوتيـــن، فيما حصـــدت زينة 
جاسم في الجولة الثانية على 7 أصوات 

لتكون بعد ذلك نائًبا لرئيس المجلس.

تاريخ البلديات

وقـــال وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
البلـــدي  المجلـــس  جلســـات  أولـــى  فـــي 
الشـــمالي بعـــد أن أّدى أعضـــاء مجلـــس 
بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية القســـم أمـــام 
الوزيـــر، بحضـــور وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل 
المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  ومديـــر  خليفـــة 
مـــن  وعـــدد  الفضالـــة،  لميـــاء  الشـــمالية 
وســـائل  ومندوبـــي  الـــوزارة  مســـؤولي 
اإلعام المحلية، إّن التجربة البلدية في 
البحريـــن ثرية، وتمتد فـــي تاريخها إلى 
عشـــرينات القرن الماضـــي، وقد تطورت 
خـــال األعـــوام الماضيـــة بفضـــل الدعم 
الـــذي تحظى به من ملـــك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والمتابعة التي يتلقاها العمل 
البلـــدي من قبـــل الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة.

وأكـــد المبارك الحـــرص على تقديم كافة 
الدعـــم للمجالـــس البلدية لتأديـــة مهامها 
المجالـــس  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الوطنيـــة، 
البلديـــة تقـــوم بـــدور وطنـــي مهـــم على 
صعيـــد الخدمـــات والتنمية المســـتدامة، 
والمواطنيـــن  األهالـــي  مـــع  والتواصـــل 

لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشـــار الوزير إلـــى أّن التراكـــم المعرفي 
مـــن  الكثيـــر  يحملهـــا  التـــي  والخبـــرات 
األعضـــاء، ســـتجعل مـــن الـــدورة البلدية 
مســـيرة  وســـتكمل  متميـــزة،  السادســـة 
مـــا بدأه الســـابقون مـــن تنفيذ حـــزم من 

التـــي  التطويريـــة  والبرامـــج  المشـــاريع 
انعكســـت علـــى تعزيـــز جـــودة الخدمات 

البلدية المقدمة للمواطنين. 
وشـــدد علـــى أن وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة حريصـــة علـــى تســـخير كافـــة 
إمكانياتهـــا للمجالـــس البلديـــة؛ من أجل 
القيـــام بمهامها الوطنية على أكمل وجه، 
التنميـــة  مســـيرة  اســـتمرار  أجـــل  ومـــن 
والبنـــاء انطاًقـــا مـــن مفهـــوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة ومـــا تمثلـــه هـــذه المجالـــس 
مـــن أهمية لـــدى المواطنين فـــي ترجمة 
طموحاتهـــم وتطلعاتهـــم الخدميـــة فـــي 
ضوء أحـــكام قانون البلديـــات رقم )35( 

لسنة 2001 والئحته التنفيذية.

كمـــا نـــّوه المبارك إلـــى أن الـــوزارة تعمل 
على تهيئة األرضية المناســـبة لممارســـة 
األعضاء الجـــدد مهامهم البلدية، للدورة 
البلديـــة السادســـة “-2022 2026”، عبـــر 
مـــن ورش  تنظيـــم مجموعـــة متكاملـــة 
العمـــل والمحاضـــرات المتخصصـــة فـــي 
واالجتماعيـــة،  القانونيـــة  الموضوعـــات 
مـــع  التعامـــل  منهجيـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
الحكوميـــة،  واألجهـــزة  المؤسســـات 
والتي ســـوف يقدمها نخبة من أصحاب 

الخبرات والكفاءات الوطنية.

تعاون مع النواب

إلـــى ذلـــك أكـــد رئيـــس المجلـــس البلدي 

مبـــدأ  وفـــق  التوافـــق  أهميـــة  الشـــمالي 
الشـــراكة والعمـــل المنظـــم بيـــن أعضـــاء 
الفصـــل  فتـــرة  فـــي  البلـــدي  المجلـــس 
التشـــريعي الســـادس، إضافة إلى أهمية 
خلق تعاون مشـــترك مـــع أعضاء مجلس 
النـــواب حـــول التشـــريعات التـــي ترتبط 
باألمـــور الماليـــة والميزانيات للمشـــاريع 

والخدمات البلدية.
وشـــدد الوداعـــي علـــى أهميـــة االتفـــاق 
المشترك بين أعضاء المجلس ومناقشة 
االتجاهـــات العلمية للمشـــاريع والملفات 
عقـــد  أهميـــة  إلـــى  إضافـــة  الخدميـــة، 
اجتماعـــات بيـــن حيـــن وآخـــر للتعـــاون 
المشترك مع ممثلي السلطة التشريعية.

جانب من الجلسة بحضور وزير شؤون البلديات والزراعة

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية
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البحرين ستظل دائما على عهدها في دعم القضية الفلسطينية العادلة
ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس... “الخارجية”:

أحيـــت ســـفارة دولـــة فلســـطين لـــدى 
األمـــم  ومكتـــب  البحريـــن،  مملكـــة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المتحـــدة 
بمشاركة وزارة الخارجية البحرينية، 
اليـــوم العالمـــي للتضامن مع الشـــعب 
الفلســـطيني الذي يصادف 29 نوفمبر 
من كل عام، بمهرجان خطابي تضمن 
عـــرض فيلـــم وثائقـــي بعنـــوان “عمر” 
فلســـطين،  تلفزيـــون  مـــع  بالتعـــاون 
النكبـــة  صـــور  معـــرض  وافتتـــاح 

الفلسطينية.
وفـــي كلمة مملكة البحرين نقل ممثل 
البحرينيـــة رئيـــس  وزارة الخارجيـــة 
بالـــوزارة  العربيـــة  الشـــؤون  قطـــاع 
تحيـــات  الطريفـــي،  أحمـــد  الســـفير 
وتقديـــر وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، معرًبـــا عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديـــره للدعـــوة الكريمـــة لحضـــور 
هـــذه الفعاليـــة العزيـــزة علـــى قلوبنـــا 
وتجاوًبـــا مـــع احتفاء األمـــم المتحدة 
باليـــوم الدولـــي للتضامن مع الشـــعب 

الفلسطيني.
وأكد الطريفي موقف مملكة البحرين 
الثابـــت بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة فـــي دعمـــه الدائم 

لحقوق الشـــعب الفلســـطيني الشقيق 
غيـــر القابلـــة للتصرف، بمـــا فيها حقه 
فـــي الحرية وتقريـــر المصير والعودة 
والتعويـــض لاجئيـــن الفلســـطينيين، 
وإقامة الدولة الفلســـطينية المستقلة 
القـــدس  وعاصمتهـــا  الســـيادة،  ذات 
الشـــرقية على حدود الرابع من يونيو 
1967. وفـــق حـــل الدولتيـــن ومبادرة 
الســـام العربيـــة وقـــرارات الشـــرعية 

الدولية ذات الصلة.
وأعـــرب الطريفـــي عن تقديـــر مملكة 
البحريـــن لجهود لجنة األمم المتحدة 
المعنية بممارســـة الشعب الفلسطيني 
لحقوقـــه غيـــر القابلـــة للتصـــرف، منذ 
ودعمهـــا   ،1975 العـــام  فـــي  إنشـــائها 
الشـــقيقة  فلســـطين  دولـــة  لمســـاعي 

الكاملـــة  العضويـــة  علـــى  للحصـــول 
في األمـــم المتحدة، وتعزيـــز مكانتها 
القانونية والدولية، مع تأكيد ضرورة 
احتـــرام الوضع التاريخـــي والقانوني 

القائم في القدس.
وجـــدد الطريفـــي التأكيـــد أن مملكـــة 
البحريـــن ســـتظل دائًمـــا علـــى عهدها 
في دعم القضية الفلسطينية العادلة، 
باعتبارهـــا القضيـــة المركزيـــة األولى 
فـــي قلـــب العالم العربي واإلســـامي، 
المشـــروعة  للحقـــوق  ومســـاندتها 
للشعب الفلسطيني الشقيق، وتطلعها 
لتكثيـــف جهود المجتمـــع الدولي في 
إحيـــاء عملية الســـام بيـــن الجانبين 
وإقامـــة  واإلســـرائيلي،  الفلســـطيني 
الدولة الفلســـطينية المستقلة، كخيار 

اســـتراتيجي لتحقيق الســـام العادل 
والشامل في منطقة الشرق األوسط، 
وضمان حقوق شعوبها كافة في األمن 
والسلم والرخاء. وفي كلمة فلسطين، 
أكد ســـفير دولة فلسطين لدى مملكة 
البحريـــن طـــه عبدالقـــادر أن “العالـــم 
أجمـــع فـــي هـــذا اليـــوم يتضامـــن مع 
الشعب الفلسطيني، دعما لحق شعبنا 
الثابـــت والواضـــح وضـــوح الشـــمس، 
وأن أمتنـــا العربية واإلســـامية تؤكد 
فـــي جميـــع المناســـبات والمحافل أن 
القضيـــة الفلســـطينية مـــا زالـــت هـــي 
القضيـــة المركزيـــة لألمتيـــن العربيـــة 
واإلســـامية ولكل أحـــرار العالم، وأن 
شـــعبنا الفلســـطيني بصبـــره وعزيمته 
وإرادته القويـــة واثق من النصر ومن 
نيله لحريته واستقاله وإقامة دولته 
ذات  المســـتقلة  الحـــرة  الفلســـطينية 

السيادة وعاصمتها األبدية القدس”.
كما توجه الســـفير بالتحيـــة والتقدير 
الشـــقيقة،  البحريـــن  مملكـــة  إلـــى 
مليـــكا وحكومـــة وشـــعًبا، وإلى وزارة 
الخارجيـــة البحرينية، شـــاكرا الوزارة 
علـــى كلمتها المعبـــرة خـــال الفعالية 
التـــي أكـــدت خالهـــا الموقـــف الثابت 
للبحرين والداعم لشعبنا الفلسطيني.

المنامة - سفارة فلسطين

المنامة - النيابة العامة

صرحـــت القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق بتلقي النيابة العامة 
باًغـــا مـــن مديرية شـــرطة محافظة المحـــرق مفاده تعـــرض عاملين بأحد 
المطاعم الكائنة بمنطقة المحرق لاعتداء من قبل أحد الزبائن، وتم تداول 
المقطع المصور الخاص بالواقعة على بعض وسائل التواصل االجتماعي.

وعليـــه، باشـــرت النيابـــة العامـــة إجـــراءات التحقيـــق بـــأن تم اســـتجواب 
المتهـــم ومواجهتـــه بالتصويـــر الخـــاص بالواقعـــة فأقـــر بما نســـب إليه من 
اتهام، وأمرت النيابة العامة بحبســـه احتياطًيـــا على ذمه القضية وإحالته 
محبوًســـا للمحكمـــة الصغـــرى الجنائية بدائرتها الخامســـة، وتحـــددت غًدا 

جلسة للنظر في الدعوى.

حبس متهم اعتدى بالضرب على عاملين بمطعم

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة المرور بأنـــه وعلى إثر المقطـــع المرئي المتـــداول عبر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي والخاص بقيـــام قائد إحدى شـــاحنات النقل 
بمخالفة القواعد المرورية بتعمد تجاوز اإلشـــارة الضوئية الحمراء بشارع 

الحوض الجاف، معرًضا بذلك األرواح واألموال للخطر.
فقد تمكنت اإلدارة العامة للمرور من ضبط المتهم والشاحنة التي يقودها، 
حيث تبين أنه آســـيوي الجنســـية ويعمل ســـائقا لدى إحدى شركات النقل، 
وباســـتجواب النيابة العامة للمتهم أقر بما نســـب إليـــه من اتهامات، حيث 
أقـــر بتجـــاوز اإلشـــارة الضوئية الحمـــراء متعمًدا وكذلـــك تعريض األرواح 
واألمـــوال للخطـــر، وعليـــه أمـــرت النيابة العامـــة بحبس المتهـــم احتياطًيا 
والتحفـــظ على الشـــاحنة المضبوطة، كمـــا قررت تقديمـــه لمحكمة المرور 
المختصة في محاكمة عاجلة، والتي قضت في ذات اليوم بمعاقبة المتهم 
بالحبـــس لمدة شـــهر مع النفـــاذ وتغريمه مبلغ مئة دينار عما أســـند إليه من 

اتهام لارتباط وأمرت بإبعاده نهائًيا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

محاكمة عاجلة تبعد سائقا طائشا عن البالد

المنامة - وزارة األشغال

أكـــدت وزارة األشـــغال علـــى أن نســـبة اإلنجاز بمشـــروع إنشـــاء منفذ 
بالمحافظـــة   )1027 )مجمـــع  كـــرزكان  بســـاحل  للســـيارات  ومواقـــف 
الشمالية بلغت نحو 40 %، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز 
ســـهولة تنقـــل المواطنيـــن ووصولهم إلى الســـاحل. وأضافـــت الوزارة 
أن أعمال المشـــروع تتضمن إنشـــاء منفذ بطول 1.1 كم وإنشـــاء عدد 
)45( موقًفا للســـيارات لمرتادي الساحل، وذلك بعمل التسوية الترابية 
ووضع طبقات الدفان والرصف باألســـفلت، كما سيتم إنشاء األرصفة 
الجانبيـــة للمشـــاة بوضع الطوب األرضي على جانبـــي الطريق، إضافة 
إلنشاء نظام لتصريف مياه األمطار. وتابعت أنه سيتم تركيب أعمدة 
إنارة جديدة، ووضع عدد من القنوات األرضية الســـتخدامها من قبل 

الخدمات األخرى لتفادي قطع األسفلت مستقبًا.

إنجاز 40 % بمشروع إنشاء منفذ 
ومواقف للسيارات في ساحل كرزكان

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

 أكـــدت هيئة تنظيم ســـوق العمل الحرص علـــى تعزيز الرقابة 
والتنظيم والتشديد على المخالفين من خال تكثيف الجهود 
واإلجـــراءات الراميـــة إلى التصدي للممارســـات غير القانونية 

في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى تنفيـــذ حملـــة تفتيشـــية مشـــتركة فـــي 
محافظة المحرق، بالتعاون مع شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة محافظة المحرق، 

شملت عدًدا من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة.
وأســـفرت الحملـــة عن ضبط عـــدد من المخالفـــات التي تتعلق 
بأحـــكام قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامة 
بمملكـــة البحرين، وضبط عدد من العمـــال المخالفين لألنظمة 

والقوانين، وجاري اتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم.
الجهـــود  اســـتمرار  تتطلـــب  المرحلـــة  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة ومختلـــف الجهـــات الحكومية 
ذات العاقة؛ بهدف تشـــديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر 
أصحـــاب األعمـــال مـــن وجود هـــذه العمالـــة، واالســـتفادة من 
الحمـــات التفتيشـــية المشـــتركة؛ لضمـــان تكامل مســـؤوليات 

ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع 
إلـــى دعم جهـــود الجهات الحكومية للتصدي للممارســـات غير 
القانونيـــة فـــي ســـوق العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة حماية 
للمجتمع ككل، داعية الجمهور لإلباغ عن أية شـــكاوى تتعلق 
بمخالفـــات ســـوق العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة مـــن خال 
مـــلء االســـتمارة اإللكترونية المخصصة لإلبـــاغ على الموقع 
الرســـمي للهيئة www.lmra.bh أو االتصال على مركز اتصال 

الهيئة 17506055.

اتخاذ إجراءات الترحيل بحق مخالفين في “المحرق”
المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

أكـــدت هيئـــة الكهرباء والمـــاء، تعقيًبـــا على ما 
يتـــم تداولـــه بشـــأن وجـــود هبوط على شـــارع 
رقـــم 508 بمجمـــع 1205 في مدينـــة حمد، أنه 
فـــور تلقيها الماحظة أرســـلت فريـــق الطوارئ 
إلـــى الموقـــع، والـــذي أصلـــح بـــدوره التســـرب 
فـــي زمـــن قياســـي، دون تأثـــر منســـوب المياه 
فـــي المنطقـــة. وقالـــت إن الهيئـــة حرًصـــا منها 
على ســـامة الجميـــع، اتخذت الـــازم وأغلقت 
الطريـــق جزئًيـــا بالتعاون مع الجهـــات المعنية، 
لحيـــن إصـــاح الهبـــوط والـــذي تبين أنـــه ناتج 
عن تســـرب فـــي أحد خطوط المياه. وأشـــادت 
بالشـــراكة المجتمعية الذي يحرص المواطنين 
علـــى تعزيزها من خال اإلبـــاغ عن مثل هذه 
الماحظات، مشـــيرا إلى أنه يمكن التواصل مع 
الهيئـــة عبر مختلف قنوات االتصال ومن بينها 
الخـــط الســـاخن 17515555 والنظـــام الوطني 

للمقترحات والشكاوى “تواصل”.

“الكهرباء”: االنتهاء من 
إصالح التسرب بمدينة حمد

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار حفظ النظام ومكافحة الجريمة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية فـــي أربع وقائـــع منفصلة من 
القبـــض على 8 آســـيويين تتراوح أعمارهم بيـــن )31 و 41 عامًا( لحيازتهم 
مـــواد مخـــدرة متنوعة. وأوضحت اإلدارة بأنه بعـــد تلقيها معلومات حول 
القضايا، تم مباشـــرة عمليات البحث والتحري والتي أســـفرت عن تحديد 

هوية المذكورين والقبض عليهم.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم تحريز 
المضبوطـــات، واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة؛ تمهيدًا إلحالة القضايا 

للنيابة العامة.

القبض على 8 آسيويين لحيازتهم مخدرات

الصخير - جامعة البحرين

تعقيبـــًا علـــى مـــا يتم تداولـــه، تبدي 
إدارة جامعـــة البحريـــن اســـتغرابها 
مـــن لجـــوء بعـــض الطلبة مـــن ذوي 
التواصـــل  مواقـــع  إلـــى  اإلعاقـــة 
االجتماعـــي للشـــكوى مـــن أنهـــم ال 
يتلقـــون الخدمـــات المعتـــادة التـــي 

تقدم لهم من جامعة البحرين.
تؤكـــد  العـــام،  للـــرأي  وتوضيحـــًا 
جامعـــة البحريـــن أنهـــا تولـــي جميع 
ذوي  الطلبـــة  خصوصـــا  الطلبـــة، 
اإلعاقـــة، جـــل االهتمـــام والرعايـــة، 
وال تدخر جهدًا في تسهيل حياتهم 
ومسيرتهم الدراسية، وقد حرصت 
الجامعة دائمًا على تواجد ســـائقين 
مخصصيـــن لتوصيـــل الطلبـــة مـــن 
ذوي اإلعاقـــة مـــن بيوتهـــم وإليهـــا، 
وكذلـــك التنقـــل بهـــم بيـــن الفصول 
أحدهمـــا  وصـــل  وقـــد  الدراســـية، 
إلـــى ســـن التقاعـــد بحســـب أنظمـــة 
الخدمة المدنية، وتم انتهاء عاقته 

الرسمية بالجامعة.

وتوضـــح بأنهـــا قد وفـــرت فور ذلك 
البديـــل منـــذ اليـــوم األول النتهـــاء 
عمـــل الســـائق، وعليـــه فإنـــه يوجـــد 
ســـائقون مخصصـــون لنقـــل الطلبة 
من ذوي اإلعاقة من بيوتهم وإليها، 
مـــع تأمين تنقاتهم داخل الجامعة، 
وهـــذا العـــدد كاٍف لتنقـــات الطلبـــة 

ذوي اإلعاقة.
ه جامعـــة البحريـــن بأنـــه مـــن  وتنـــوِّ
الحـــري بالطلبـــة ذوي اإلعاقة إبداء 
أيـــة ماحظـــات على هـــذه الخدمة 
التي توفرهـــا الجامعة عبر القنوات 
الرســـمية، حتـــى يتم التعـــرف على 
المشـــكلة إن وجـــدت، والعمـــل على 

حلها.

جامعة البحرين:  يوجد سائقون 
لتأمين تنقالت الطلبة ذوي اإلعاقة

تعقيبا لما يتم 
تداوله بمواقع 

التواصل

حسن بديوي

محرر الشؤون المحلية

تصريح أمين “المحامين العرب” مخالف لألعراف الدولية
االتحاد يعاني انشقاقات وانقسامات تغلب عليها المصالح الفردية... بديوي:

قالـــت جمعيـــة المحاميـــن البحرينيـــة إنها 
تلقت عدًدا من االتصاالت واالستفسارات 
النقيـــب  إلـــى  المنســـوب  التصريـــح  عـــن 
المكاوي بن عيســـى، المنشـــور في السبت 
الماضـــي بصحيفـــة محلية، والـــذي تطرق 
فيـــه ألوضـــاع مهنـــة المحاماة فـــي مملكة 
البحريـــن، وتضمـــن الزعـــم بانتظـــار اتحاد 
المحاميـــن العـــرب دعـــوة الجمعيـــة لعقـــد 
مملكـــة  فـــي  الدائـــم  المكتـــب  اجتمـــاع 
البحرين. وقال رئيـــس الجمعية المحامي 
حســـن بديوي في بيـــان أمس إن الجمعية 
تبـــدي اســـتغرابها مـــن هـــذه التصريحـــات 
بشـــأن الرغبـــة في عقـــد اجتمـــاع للمكتب 
الدائـــم بالبحرين التي ال تعلم عنها ســـوى 
ما نشـــر للعمـــوم في الصحافـــة، مؤكدا أن 
هذه التصريحات صدرت دون تنســـيق أو 
اتفاق مســـبق فيما بين االتحاد والجمعية 
باعتبارهـــا الممثل الرســـمي للمحامين في 

وبالمخالفـــة  واالتحـــاد،  البحريـــن  مملكـــة 
لألعـــراف الدوليـــة وللنظام األساســـي وما 
جرت عليه العـــادة في عمل أمانة االتحاد 
مـــع عمـــوم الجمعيات ونقابـــات المحامين 
في مختلف الدول العربية، بعدم الخوض 
في شؤونهم الداخلية دون تنسيق مسبق 

مع الممثل الرسمي للمحامين في البلد. 
أكـــدت أن مملكـــة  وأضـــاف أن الجمعيـــة 
البحرين كانت ومـــا زالت حاضنة وداعمة 
لجميـــع المهـــن، ومنها مهنـــة المحاماة في 
ظـــل قيادتنـــا الرشـــيدة، وتشـــيد الجمعية 
بجميع الجهود والتســـهيات التي قدمتها 
القيـــادة لفعاليـــات االتحـــاد ســـابًقا داخـــل 
وخـــارج مملكة البحرين، بدًءا من انضمام 
الجمعية لعضوية االتحاد في عهد المغفور 
له بـــاذن هللا تعالى صاحب العظمة األمير 
عيســـى بن سلمان آل خليفة وحتى وقتنا 
الحاضـــر فـــي عهـــد عاهـــل البـــاد المعظم 

جالـــة الملـــك المعظم حمد بن عيســـى آل 
خليفة.

لمـــا  تأســـف  الجمعيـــة  إن  بديـــوي  وقـــال 
آل إليـــه حـــال وضـــع االتحـــاد فـــي الفترة 
األخيـــرة، ومـــا ظهـــر بـــه مـــن انشـــقاقات 
وانقســـامات تغلب عليها المصالح الفردية 
علـــى المصالح العامة، معرضين عن هموم 
المهنـــة التـــي يجـــب أن تكـــون هـــي الهـــم 

األول واألوحد لعموم النقباء العاملين في 
االتحاد انطاًقا من األهداف التي رســـمها 
الداخليـــة  والائحـــة  األساســـي  النظـــام 
وكذلك نتيجـــة لقيام المجتمعين المنتهية 
واليتهـــم بالقاهـــرة والعمـــل علـــى إســـقاط 
العمانيـــة  المحاميـــن  جمعيـــة  عضويـــة 
وجمعيـــة المحاميـــن والحقوقييـــن بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة وفًقا لنتائـــج االجتماع 
للنظـــام  والمخالفـــة  الباطلـــة  والقـــرارات 
األساســـي والائحـــة التنفيذيـــة. وأضاف: 
كما هو معلوم للجميع، أن مملكة البحرين 
فـــي ظـــل قيادتهـــا الرشـــيدة، ال تكـــون إال 
ســـندا وعونا للجميع، تدعو لوحدة الصف 
ولم الشمل دائًما وتنبذ الخافات والفرقة، 
الفرصـــة لدعـــوة  وتنتهـــز الجمعيـــة هـــذه 
النقبـــاء كافـــة فـــي االتحـــاد والجمعيـــات 
لتنحية خافاتهم الشخصية جنًبا والعمل 
بجـــد وإخـــاص للذود عن مصالـــح المهنة 
والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومراعاة 

منتسبيها في جميع الدول العربية.



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
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التاريخ :24/11/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 169479 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 : عبدالعزيز مهدي عبدالنبي علي

االسم التجاري الحالي: تفانين البناء
االسم التجاري الجديد: خمسة اعمدة للبناء

رقم القيد: 25347-2

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة نادي االصدقاء ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد )فادي 
)شركة  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  قاسم(  الشيخ  سعيد  محمد  جمال 
نادي االصدقاء ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم )48290(، طالبا إشهار 
انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة عمر غنيم للخدمات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة عمر 
غنيم للخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )89437(، بطلب تغيير اسم 

الشركة من: عمر غنيم للخدمات ذ.م.م
OMAR GHONIM FOR SERVICES W.L.L

الى: شركة اركيا العربية ذ.م.م
ARCHIA ARABIA COMPANY W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة )شركة سبوت بوينت لتنظيم المٔوتمرات والسياحة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة )مريم يوسف علي عباس( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة 
سبوت بوينت لتنظيم المٔوتمرات والسياحة ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،)122827-1(
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

      CR2022-161230 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

التجاري    المحل  تحويل  بطلب  الزيداني  توفيق  عماد  لبنى  السيدة  إلينا  تقدم 
141116  التالي إلى السيدة رلى توفيق محمد الزيداني    

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 : 141116 – 2
االسم التجاري : البعد الثامن للتطوير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-172543   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا السيدة مريم رياض محمد عيسى احمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة فاطمه ثابت صالح اعبيد دوده

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 : 1 – 155563
االسم التجاري : مريم رياض لمستلزمات الكمبيوتر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

أكاش للديكور الداخلي ذ.م.م
سجل تجاري رقم   156472  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
بطلب   ،  156472 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الداخلي  للديكور  أكاش 
 MDSHARIF HOSSAIN تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة

MD RASHID HOWLADER مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

MDSHARIF HOSSAIN MD RASHID HOWLADER
mdsharifhoose123@gmail.com   -  )+ 973 (66998542 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

أكاش للديكور الداخلي ذ.م.م
سجل تجاري رقم   156472  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
بطلب   ،  156472 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الداخلي  للديكور  أكاش 
 MDSHARIF HOSSAIN تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة

MD RASHID HOWLADER مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

MDSHARIF HOSSAIN MD RASHID HOWLADER
mdsharifhoose123@gmail.com   -  )+ 973 (66998542 

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   161839   لسنة 2022
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة دلفين لبرك السباحه والمقاوالت

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة بأنه قد تقدم إليها السيد / احمد 
السباحه  لبرك  دلفين  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  احمدي  احمد  كاظم 
القيد رقم  ،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب  والمقاوالت 
17959 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا   . ذلك  و  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

كوايليشن للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 136721  

شركة   إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كوايليشن للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   136721   بطلب تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة عاصيه عزيز عبدالعزيز عالم دين كرم 

دين   مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

عاصيه عزيز عبدالعزيز عالم دين كرم دين
  Ishaadmankhaan@gmail.com     -    36649889

دعوى اإلفالس رقم 021999068265    -   المقامة من أحمد يوسف ضد بنك البحرين والكويت

أنمار إبراهيم احمدي عن وضع موجودات ومشتمالت المفلس احمد يوسف عبدهللا  التفليسة  يعلن أمين 
حامل بطاقة هوية رقم 590004042 الموصوفة فيما يلي للبيع بالمزاد العلني وذلك تنفيذاً لحكم محكمة 

رقم 021999068265.
أواًل: أوصاف المنقوالت: 1. سيارة كيا طراز 2005 زرقاء اللون.

ثانياً: شروط المزاد:
1. ستقام جلسة البيع بالمزاد في يوم األربعاء بتاريخ 7 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 12 بمكتب امين التفليسة 

انمار احمدي الواقع في برج )ذا ادريس( مكتب 802 مبنى 665 طريق 3614 مجمع 436.
2. السعر االبتدائي عن السيارة: 900 د.ب )تسعمائة دينار بحريني( 

3. يعتبر دخول أي شخص بالمزايدة كأنه قام بمعاينة المحل المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.
لهم  تسمح  قانونية  وكالة  إبراز  آخرين  أشخاص  عن  باإلنابة  بالمزاد  المشاركين  األشخاص  في  يشترط   .4

بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.
5. ينطبق على المزاد أحكام المادة 289 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وابعدها.

للمعاينة: للراغبين في دخول المزاد أو إجراء المعاينة أو معرفة تفاصيل السيارة التواصل مع امين التفليسة 
anmar@fagcc.com :أنمار إبراهيم أحمدي على 39652252 أوعن طريق البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

ازياء موالي
سجل تجاري رقم 1 – 9937

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / )محمود 
عباس محمد علي  نيابة عن السادة شركة  ازياء موالي  المسجلة بموجب القيد رقم 1 – 
9937 بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السيد   محمود عباس محمد علي  
مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
محمود عباس محمد علي   -  )39414181 )973 +((

)mahmood.abbas@hotmail.com(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية  وتحويله الى ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/السيدة علي  والمملوكة  هيلث ستيشن  المسماة مطعم  الفردية  المؤسسة 
المحل  بيع  بطلب   ،  43281 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  احمد  مكي  عيسى 
التجاري  المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى ذ.م.م برأسمال وقدره 2500 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء 
من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

علي عيسى مكي احمد بنسبة   1 %
سامرود ملكاد بنسبة   99%

وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة جلف فنتشرز القابضة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة مكتب 
السادة  عن  نيابة  القانونية  واإلستشارات  للمحاماة  ومشاركوه  النيل  معاوية 
 ،151028 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  القابضة  فنتشرز  جلف  شركة 

طالبين تغيير اسم الشركة
GULF VENTURES HOLDING W.L.L من: جلف فنتشرز القابضة ذ.م.م
GULF VENTURES CAPITAL W.L.L إلى: جلف فنتشرز كابيتال ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ورشة بيت العز لألثاث ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
حسين علي صالح ضيف هللا البقال نيابة عن السادة شركة ورشة بيت العز لألثاث ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم   143552 - 1   طالبين تغيير اسم الشركة
من: ورشة بيت العز لألثاث ذ.م.م

BEAT ALEZZ FURNITURE WORKSHOP W.L.L
الى: مفروشات بيت العز ذ.م.م

BEIT EL EZZ FURNITURE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :28-11-2022
)CR2022- 174024( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  الوسطي  سعيد  علي  حسين  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة رباب ميرزا احمد حسين ال حرز

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

االسم التجاري الجديد: آيرون آرت للحام و الحدادة و الفبركة
رقم القيد: 3-84363

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)اوزير خان للتجارة العامة و قطع الغيار شركة تضامن بحرينية ( 
سجل تجاري رقم )152405(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
بحرينية(  تضامن  شركة  الغيار  قطع  و  العامة  للتجارة  خان  )اوزير 
المسجلة بموجب القيد رقم )152405(، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة )UZAIR KHAN ( مصفيا للشركة.
UZAIR KHAN :عنوان المصفي

sonya.shahid@shahico.net   -  36344498

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

باترون القابضة ذ.م.م سجل تجاري رقم 69965

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد خالد بن 
عبدالعزيز بن محمد الحمدان نيابة عن السادة في شركة باترون القابضة ذ.م.م المسجلة 
مٔويد  السيد  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية  بطلب تصفية   ،69965 القيد رقم  بموجب 

محمد عبدالعزيز عيسى شهاب مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دأيني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: مٔويد محمد عبدالعزيز عيسى شهاب

mshehab@pghco.com   -   33332811

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2022- 169963 (  -  تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  االنبهار للدالله والمقاوالت

االسم التجاري الحالي: مهديه عبدهللا علي عبدهللا عطيه
االسم التجاري الجديد: االنبهار للبناء والصيانة

رقم القيد: 43457-2

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

الشركة العربية لتغليف األنابيب المحدودة )فرع لشركة ٔاجنبية(
سجل تجاري رقم 55003

JOJISH PANDARI-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد /
PARAMBIL MOHANDAS نيابة عن السادة الشركة العربية لتغليف األنابيب المحدودة )فرع 
55003، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين  القيد رقم  ٔاجنبية( المسجلة بموجب  لشركة 

السيد JOJISH PANDARIPARAMBIL MOHANDAS مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
JOJISH PANDARIPARAMBIL MOHANDAS :عنوان المصفي

jojish@gulfcomputers.in    -    )+973( 39943116 

األربعاء 30 نوفمبر 2022 - 6 جمادى األولى 1444 - العدد 105160
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 DRIVER(FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contac
37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

17226656 or hypo@batelco.com.bh 

SKY TECH CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66719370 or skytechbah@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

JOHADIA FRESH FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33060461 or FAHADSELABEEKH@GMAIL.COM 

AHBAB AL HOOT TILECOM CO. PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17556771 or alamalrealestate7@gmail.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MIRAI ARCHITECTURE AND ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

17879114 or taheriadel@yahoo.com 

FATINAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
38044168 or EDRAZI459@GMAIL.COM 

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

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contac

17166827 or ahmed@mtqos.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALTHABIT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
33041111 or ALTHAABET@GMAIL.COM 

MANAR ALOMRAN SCAFFOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

36992388 or BH.HR@MANAR.COM.SA 

MULTI STYLE PLASTIC CARDS DESIGN AND PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17591299 or MULTI.STYLE.ADV@GMAIL.COM 

RAAS OILFIELD SERVICES & SUPPLIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

39492627 or SALES@RAASSERVICES.COM 

ROTI SHOTI MEALS ON WHEELS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36322425 or JD.CLEAR2016@GMAIL.COM 

AlOraibi Vegetables and Fruit Trading Co 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17262113 or TAWEELAHMED@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac
39770606 or proffice@almoayyedcg.com 

ANWAR ALHUDA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33733289 or Alooy_saa@hotmail.com 

CHICKI EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

33600501 or VIVAALI24@GMAIL.COM 

DARJELING RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

33840744 or FATEMAAHMED2030@GMAIL.COM 

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

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

GOODS LAND CORPORATION FOR LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

GHAREEB HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17728630 or a.s.ghareeb60@gmail.com 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

17811757 or INFO@PROCOAT.CO 

ANWAR ALSADIQ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33703444 or ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contac
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

AL MASHARIQ SAUDI FOR TRADING & CONTRACTING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac
33332973 or SAAD@ALMASHARIQ.COM 

HAJIYAT ROSE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
33099711 or mananmohd93@gmail.com 

NUSRAT ELECTRICALS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33329872 or NUSRATBIBI20015@YAHOO.COM 

HEART RIFFA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

36983399 or MZK.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BLUE CORNER ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39991203 or ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

SAKURA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39409898 or MAHAMALMULLA@HOTMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17742080 or hussein@themeatco.com 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17742080 or hussein@themeatco.com 

Vox Cineco Cinemas company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39444962 or KARIMA@CINECO.NET 

Halleys Comet Construction 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39339630 or CHAPY.MEFTAH@GMAIL.COM 

Team Player Consulting Company. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

13102200 or STEPHENMOORE1973@OUTLOOK.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

66767587 or Forceps17@gmail.com 

GULF UNIQUE MAINTENANCE AND STEEL WORKS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
66911200 or FARALI1@HOTMAIL.COM 

ALLO BEIRUT FOR FOOD AND DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17225321 or ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

Arabian gulf air outlet factory w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

77906055 or arabian.gulfgrilles@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

LENS MAGIC DIGITAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17710973 or JOJISH@GULFCOMPUTERS.IN 

SALEH TAHER CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33892981 or MASTANALITECHNICALLLC@GMAIL.COM 

ALRAHA FRESH JUICE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac

33444843 or vkbah123@gmail.com 

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33663500 or info.teamwork.co@gmail.com 

K C A Chartered Certified Accountants Specialized Bahraini Partn 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contac

17826400 or KCABAHRAIN2019@GMAIL.COM 

G BACK MEP CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33737052 or GBACKMEPBH@GMAIL.COM 

Ziad decoration W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17002099 or info@ziaddecoration.com 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Ataturk Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

33427700 or ABBAS86Z88@HOTMAIL.COM 

Infinity Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17737557 or ALNOORMW@YAHOO.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

UNITY CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36566403 or ABDULLAHASAN3656@GMAIL.COM 

BAKERS LINE BAKERY AND CONFECTIONERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39040458 or noormahasooldar@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

13383888 or M.WALLSTEIN@WALLSTEIN.DE 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contac

13383888 or M.WALLSTEIN@WALLSTEIN.DE 

EGYPTIANS MAYOR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39505906 or OMDACPOMPANYBH@GMAIL.COM 

ART CLICK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FACTORY)
 suitably qualified applicants can contac

33314168 or M@ALNAJAR.ME 

AMBIKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

33132220 or SALAH.ALYAQOOB@GMAIL.COM 

FARM FRESH FOODSTUFF  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37721107 or M_A_M180@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

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

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

SHADMAN DOCUMENT CLEARANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39100597 or shadmanclearance@gmail.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
33141104 or sales@euroexpressintl.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17230808 or muazzams3@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17704741 or BJOSEPH@PARKFINEBH.COM 

BAHRAIN KUWAIT UNITED REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contac

17440064 or ALI.HUMAIDAN@GMAIL.COM 

ALKIAN BROASTED WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac
38718883 or alkianbroasted@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

AL-ZAHIA HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33277986 or ACA175599@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD STYLE SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34099010 or SAMIROCK9090@GMAIL.COM 

BEEFKO RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33332028 or beefkobh@gmail.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

13383888 or M.WALLSTEIN@WALLSTEIN.DE 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

16033100 or ABEER@AMWAJ.BH 

FERAL REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac
39666347 or ESSAMM6347@GMAIL.COM 

FAHDAN BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac
33600501 or ISULAIBIKH@GMAIL.COM 

L ORTO INC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac
66777117 or TALAL.ALZAIN@JISR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

AL NAWAZISH INTERIOR CLEANING AND MACHINES CENTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

32009827 or SAQIBALI8639@GMAIL.COM 

PROFILE WORLD BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17713155 or BADRIA@GMAIL.COM 

FASCIN REGALO TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

36283000 or wits.bh@wajdagroup.me 

RUE CATERING BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17200025 or KHALID.ALALAWI@KEYPOINT.COM 

ECO BLOOMS FOR FLOWERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38252161 or ECOBLOOMS2020@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

VISION DYNAMICS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39133187 or USMANS_DC@YAHOO.COM 

BROASTED JASIM 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contac
36672337 or NNMK65@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34693191 or AZHARKPM88@GMAIL.COM 

MOHAMMED EMRAN CAFETERIA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

32073526 or EMRANCAFTERIA@GMAIL.COM 

NEXON COMPUTER SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac
39794951 or NEXONBAH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

MUHAMMAD ISHFAQ REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36400916 or AUTOEXPERT.PK@GMAIL.COM 

JC GROUND TEAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

34000816 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

RASHID MINHAS SERVICES  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
38010374 or MIAN27775@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34537438 or SADAQATSHARIF85@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ILYAS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37132645 or MAQSOODSERVICES@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36344482 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33217233 or NAVEELSHAHZAD11@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contac

17727676 or aqeel@basma.com.bh 

HARDEEZ 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contac

17262998 or ssaleh@americana-food.com 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

LA BLUE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

66969961 or ALRAYES.OMAR@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MASHTAN AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of
 MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

 suitably qualified applicants can contac
17661499 or NOORAINCLS@GMAIL.COM 

ALJUBAILI TAILORING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
39641234 or MOMANS50@GMAIL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

THE FOOD SPACE TRANSPORTATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac

32002432 or HASSANCHOUDRY50@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

33642816 or STARPROPERTIESSPC@GMAIL.COM 

KIW GARDEN CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39857572 or S208030@HOTMAIL.COM 

Tataween Gents Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

36441142 or ADEL_ALROWAIE@HOTMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

UNION WASHING AND POLISHING CAR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17441900 or SASAAH1962@GMAIL.COM 

AL MAHABA ELECTRICAL EQUIPMENTS EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39816922 or ALMAHABA.EST@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

Mohammed Isa Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39425995 or info@mielevators.com 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39423130 or ABUALIH60@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17346157 or jac.servicesbh@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

EAGLE LINES DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34585817 or SAMI.ULLAH23321@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

GREEN PAK SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37355560 or NEWGREEN1355@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

ABDUL RASHEED CONSTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39454342 or CH.SAM965@GMAIL.COM 

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

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

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

NAYYAB CLOTHING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36133030 or ANGELDOVE56@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17000490 or bolanbh@gmail.com 

BIN MUHANNA AUTO SPARE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39751175 or NOORALMUHANNA36@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

SHAMA INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

38915526 or JASIMATEEQ70@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17565333 or Sayed.helal@keoic.com 

AL MISBAR CORNER KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
 suitably qualified applicants can contac

17771265 or TADVD@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39246745 or MOHAMMEDAKEEFMUSBA@GMAIL.COM 

SADIQ AMIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac
33865306 or SADIQSA7004@GMAIL.COM 

Abdali mohamed hasan ali 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac
17700881 or DR.ABDALI@GMAIL.COM 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39462696 or MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

NEW SHOE PALACE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39466042 or alsayd@msn.com 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

YAMAL ALSHAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39858332 or KARU110@GMAIL.COM 

HASAAD ALKHAIR CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

32222055 or FREEDOM.WORLD@HOTMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or m.vishal@exibah.com 

ROBOU ALTAIF GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR (GENTS)
 suitably qualified applicants can contac

39832298 or ALZUBAIDY1967@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17735778 or abonoor75@yahoo.com 

Gulf Capitals Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33003044 or gulfcapitals.bh@gmail.com 

ALMONA SELECTION FOR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17273760 or agencybah@gmail.com 

ALOTHMAN CAR REPAIRE & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac
17687680 or alothman48@hotmail.com 

ABU ABDUIIA GODSMITH 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
39402403 or T22T22@HOTMAIL.COM 

BLUE RIBBON CAR UPHOLSTERY AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33631966 or SARAHAMAD2009@YAHOO.COM 

EASTERN VALLEY FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
33349996 or AWAS9119@HOTMAIL.COM 

AL MAWATENEEN WELDING & BLACKSMITH & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227838 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

 AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

WADIE GUL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33001196 or SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

AL AREEN PHONE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33889812 or buwesam64@hotmail.com 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17622495 or finance.bgf1@gmail.com 

AWTAR BEIRUT RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17714477 or FFCBAH@BATELCO.COM.BH 

DANUBE BUILDING MATERIALS (BAHRAIN) CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17877093 or Shefi.saddar@aldanube.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36509129 or info@magicshinebh.com 

FRESH TOUCH MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38880304 or MOHD.POLLUX@OUTLOOK.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

39975200 or info@impeRialgRoUpbh.com 

Blue Diamond Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac

39654547 or GR8_MANAY@HOTMAIL.COM 

RAHMA BEAUTY & MASSAGE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WOMEN’S HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac

39600092 or HYDAM@HOTMAIL.COM 

PURE DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac

39660708 or SARMAT@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39416242 or CMD@DHIWLL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
39441385 or info@leometalcladding.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contac

36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

Dallas Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

37262555 or DALLLLAS141@YAHOO.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39627407 or E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39734146 or FATEH44M@GMAIL.COM 

AMG ABAYAT FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37375579 or GEMMATAILORING@HOTMAIL.COM 

FADI LEBANESE SNACK 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contac
39060996 or FADI.ALBISSANI70@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

36322266 or info@zonebh.net 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (CONTRACTING)
 suitably qualified applicants can contac

17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

FALCON SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39179077 or ADRAJ1@GMAIL.COM 

QASER ALNAHLA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39161811 or BHOLAGI@YAHOO.COM 

BAHRAIN CHANNELS FOR COMMUNICATION & DISTRIBUTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17112226 or ABDULLATIF.BUALLAY@SALE-CO.COM.BH 

BAB AWAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33070060 or COOOLMAN31@GMAIL.COM 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

36900332 or alialattar67@yahoo.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17161616 or CORP@DADABAI.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
33303848 or GCC@DRNUTRITION.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net



االتحاد البحريني لكرة القدم

أعلــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عــن انضمــام البنــك األهلــي المتحــد 
لمجموعــة الرعــاة البرونزييــن لكأس جاللــة الملك المعظــم ودوري ناصر بن 

حمد الممتاز للموسم الرياضي 2022 -  2023.

وعبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، عن 
ســـعادته بهذه الرعاية التي ستســـهم 
بالتأكيد في زيادة النجاح للمسابقات 
الكرويـــة، ونوه إلى أهميـــة مثل هذه 
الخطـــوات من قبل القطـــاع التجاري 
الوطنيـــة  والشـــركات  والمؤسســـات 

واألهلية.
الرئيـــس  نائـــب  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
للخزينـــة  للمجموعـــة  التنفيـــذي 
األهلـــي  البنـــك  فـــي  واالســـتثمارات 

المتحـــد ديفيـــد أولـــون، عـــن ســـعادة 
مجلـــس إدارة البنـــك بالمشـــاركة في 
دعـــم الشـــباب البحريني عبـــر تقديم 
لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد  الرعايـــة 
القـــدم، مؤكًدا أن البنك يفتخر ويعتز 
برعايـــة أكبـــر وأغلى مســـابقة كروية 
في المملكة متمثلـــة في كأس جاللة 

الملك المعظم، ودوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، متمنًيـــا التوفيـــق والنجـــاح 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم في 

مسيرته الرياضية.

“البنك األهلي” راعيا برونزيا ألغلى الكؤوس ودوري ناصر

الشيخ علي بن خليفة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

عشـــاق رياضة الســـيارات على موعد جديد مع انطالق 
فعاليـــة الحلبة لك الليلية للســـيارات والدراجات النارية 
وذلـــك علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” وذلك مســـاء 

اليوم األربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري.
وســـيكون بإمـــكان عشـــاق ومحبـــي الســـرعة ورياضـــة 
الســـيارات قيادة ســـياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة 
علـــى مضمـــار الحلبة الداخلية ليال، حيث ســـتكون هذه 
التجربـــة ال تنســـى مـــع إعطائهم جـــوا من اإلثـــارة التي 
ال يمكـــن وصفهـــا وذلـــك مـــن 7 مســـاء حتى 11 مســـاء، 
وسيبدأ التسجيل من 6 مساء، وذلك بدفع مبلغ وقدره 
99 دينـــارا وذلك ليـــوم كامل، ونصف يوم بـ 71.5 دينار، 
والجولـــة الواحدة بـ 33 دينارا فقط وذلك خالل الحجز 

المسبق. 
أما الحجز بنفس اليوم ســـتكون األسعار كالتالي، حيث 
ســـتكون بـ 115.5 دينار ليوم كامل، و82.5 دينار لنصف 

يوم، و44 دينارا للحصة الواحدة. ويعد الحجز المسبق 
ضروريـــا للمشـــاركة فـــي الفعاليـــة، حيـــث إن المقاعـــد 
محدودة، جهز ســـيارتك أو دراجتك النارية وشارك في 
فعاليـــات “الحلبة لك” ليـــوم كامل من اإلثارة المتواصلة 

على مضمار الحلبة العالمية.

انطالق فعاليات “الحلبة لك” الليلية للسيارات والدراجات النارية الليلة

منتخب الجولف إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية 43
وفـــد  أمـــس  يـــوم  مســـاء  البـــالد  غـــادر 
متوجهـــا  للجولـــف،  البحريـــن  منتخـــب 
للمشـــاركة  التونســـية  الجمهوريـــة  إلـــى 
فـــي فعاليـــات البطولـــة العربيـــة الثالثـــة 
واألربعيـــن للرجـــال والتـــي ســـتقام على 
مالعب نادي قرطاج للجولف في الفترة 
من 1 ولغاية 5 ديســـمبر المقبل، ويشرف 
على تنظيمهـــا االتحاد العربـــي للجولف، 
عربيـــة  دولـــة   13 عـــدد  فيهـــا  ويشـــارك 
منطويـــة تحـــت مظلـــة االتحـــاد العربـــي 
للجولـــف ويســـاهم فـــي دعمهـــا االتحـــاد 

الدولي للجولف. 
ويتكـــون وفـــد مملكـــة البحرين برئاســـة 
الكابتن عادل علي الفياض رئيســـا للوفد 
ســـتونا  جبرائيـــل  اإلســـباني  والمـــدرب 
وعضويـــة كل من الالعبين: فهد عبدهللا 
الحكم، أحمد محمد الزايد، خليفة دعيج 

الكعبي، خليفة محمد المريسي. 
وكان المنتخـــب قـــد شـــارك فـــي بطولـــة 
كأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف 
والتـــي أقيمـــت فـــي  األســـبوع الماضـــي 
وحقـــق العبوه نتائـــج إيجابية واجتازوا 
التصفيـــات ودخلوا الجولـــة االخيرة من 
البطولـــة، وهذا بحد ذاته إنجاز يحســـب 

لهم، وقـــد كانت البطولة بمثابة معســـكر 
اكتســـبوا خاللها اللياقـــة البدنية، إضافة 

إلى المنافسة مع العبين محترفين. 
وستقام البطولة العربية على أربع جوالت 
بالمســـتوى الفـــردي والفـــرق، وســـتكون 
المنافســـات قويـــة؛ نظـــرا لمشـــاركة فرق 
قوية لها خبراتها فـــي البطوالت العربية 
مثـــل مصـــر وتونـــس والمغـــرب، إضافـــة 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  إلـــى 
الذين حققوا تطورا ملموســـا في رياضة 
الجولـــف، وبهذه المناســـبة أشـــاد رئيس 
الوفـــد الكابتن الفياض باســـتعداد العبي 
المنتخـــب الوطنـــي للجولـــف للمشـــاركة 

في هـــذه البطولة العربيـــة خصوصا بعد 
جاللـــة  كأس  بطولـــة  فـــي  مشـــاركاتهم 
وأن  للجولـــف،  الدوليـــة  حمـــد  الملـــك 
نتائجهـــم اإليجابية ســـتكون لهـــم دافعا 
لتقديـــم المزيـــد وتمثيل المملكة أحســـن 
تمثيـــل، مؤكدا بأن المنافســـة بين الدول 
العربية المشـــاركة ســـتكون مثيره للفوز 
بـــكأس البطولة، وأن المنتخـــب الوطني 
البحرينـــي للجولـــف له فرصـــة وحظوظ 
أن  خاصـــة  تنافســـي  أداء  لتقديـــم 
المنتخب الوطني ســـبق الفـــوز بعدد 12 
بطولـــة عربيـــة خالل الســـنوات الماضية 

من عمر البطولة.

االتحاد البحريني للجولف

الالعب خليفة محمد المريسي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشـــاد وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
بـــن خليفـــة آل  بـــن علـــي  عيســـى 
خليفـــة بالبطـــل العالمـــي لرياضـــة 
الســـنوكر حبيـــب صبـــاح وصيـــف 
بطولـــة العالـــم وصاحـــب ذهبيتـــي 
بطولـــة العرب وغرب آســـيا، منوها 
بالسجل الحافل لالعب في رياضة 
األبـــرز  النجـــم  ليصبـــح  الســـنوكر 
علـــى الســـاحة الدوليـــة واإلقليمية 

والقارية والمحلية.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه 
بحضـــور  صبـــاح  حبيـــب  الالعـــب 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن 
الكوهجـــي  فـــارس  البحرينيـــة 
ورئيـــس االتحاد البحريني للبليارد 

والسنوكر والدارتس منذر جواد.
وهنأ ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بن خليفة آل خليفة الالعب حبيب 
صباح باإلنجاز العالمي والذي عزز 
مكانة البحرين على مســـتوى لعبة 
الســـنوكر عالميا، معربا ســـموه عن 
فخره واعتزازه بمـــا قدمه الالعب 
من أداء مشـــرف في بطولة العالم 
الثانـــي  المركـــز  ليحـــرز  للســـنوكر 
بيـــن  كعبـــه  علـــو  ويثبـــت  عالميـــا، 
كوكبة أبطال العالم ويعتلي منصة 

التتويج بكل جدارة واستحقاق.
وأضاف سموه “نثمن عاليا الجهود 

والعطـــاء المتميـــز لالعـــب حبيـــب 
صباح، والذي يعتبر واجهة مشرفة 
لمملكة البحرين في لعبة الســـنوكر 
بفضـــل إنجازاتـــه وتألقه المســـتمر 
ليكون أحد أبطـــال البحرين الذين 
نعتز بهم وبما حققوه من إنجازات 
البحريـــن  علـــم  خاللهـــا  مـــن  رفـــع 

حاليا”.
ونوه ســـموه بالدور البـــارز لالتحاد 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
جـــواد  منـــذر  برئاســـة  والدارتـــس 
وما يقدمه من دعـــم ورعاية للعبة 
أبطالهـــا  أضحـــى  حتـــى  الســـنوكر 
عالمـــة بـــارزة ومـــن بينهـــم حبيب 

صبـــاح، النجـــم الالمـــع فـــي ســـماء 
اللعبـــة والـــذي كتب اســـمه بأحرف 
مـــن ذهـــب بفضـــل مـــا حققـــه مـــن 
نجاحات وإنجـــازات، متمنيا للعبة 

السنوكر دوام التوفيق والنجاح.
بدوره، أعرب الالعب حبيب صباح 
عـــن خالص شـــكره وتقديره للجنة 
األولمبية البحرينية على ما تقدمه 
للرياضييـــن  ومســـاندة  دعـــم  مـــن 
كافـــة، مؤكدا عزمه علـــى مواصلة 
تقديم المستويات المشرفة إلعالء 
المزيـــد  وتحقيـــق  المملكـــة  رايـــة 
من اإلنجـــازات بمختلـــف المحافل 

الخارجية.

نوه بإنجازاته وعطائه المتميز

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالبطل العالمي حبيب صباح
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مباريات اليوم - كأس العالم

استراليا - الدنمارك18:00

تونس - فرنسا18:00

السعودية - المكسيك22:00

بولندا - األرجنتين22:00



اســـتنكر مارســـيلو مينديز، أحد ممثلي نجم كرة القـــدم األرجنتيني الدولي 
ليونيل ميسي، ما ذكره تقرير إعالمي عن اقتراب الالعب من االنتقال إلنتر 
ميامـــي األميركـــي. وقال مينديـــز في تصريحات إلى شـــبكة “ســـي إن إن”: 

“ليست هناك أي مفاوضات بشأن انتقال ميسي في الموسم المقبل”.
وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية ذكرت أمس األحد أن مســـؤولي النادي 
الـــذي يســـاهم فيه نجم كرة القدم اإلنجليزي الســـابق ديفيـــد بيكهام يثقون 
بأن ميسي )35 عاما( سيوقع عقدا مع الفريق بعد انتهاء بطولة كأس العالم 
2022 فـــي قطر. ولكن الصحيفة لم تستشـــهد بأي مصدر. وظهر الجدل في 
وقت ســـابق أيضا علما أن عقد ميســـي مع باريس ســـان جيرمان الفرنســـي 
ينتهـــي فـــي الموســـم الجـــاري. وأشـــار الالعـــب األرجنتينـــي بالفعـــل إلى أن 

االنتقال للواليات المتحدة يثير رغبة لديه أيضا.

ممثل ميسي يحسم الجدل بشأن انتقاله إلنتر ميامي

“تنفيذية األلعاب المدرسية” تناقش مستجدات المنشآت وعمل اللجان
عقدت اللجنة التنفيذية لدورة األلعاب المدرسية 
الدوليـــة )البحرين 2024(، اجتماعًا لمناقشـــة آخر 
المســـتجدات المتعلقـــة باإلعـــداد إلقامـــة الدورة، 
والتـــي ســـتقام تحـــت رعايـــة ملكيـــة ســـامية من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  االجتمـــاع  وتـــرأس 
إسحاق عبد هللا إسحاق الرئيس التنفيذي للدورة 

بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأشـــاد رئيس اللجنـــة التنفيذيـــة بالجهـــود التـــي 
يبذلهـــا األعضـــاء فـــي اللجنـــة؛ بهـــدف التحضيـــر 
المثالـــي إلقامـــة الدورة على الشـــكل الذي يعكس 
تطلعـــات اللجنـــة، والتـــي تحقـــق األهـــداف التـــي 
رســـمها النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة إلبـــراز وإنجـــاح هـــذه 
الفعاليـــة الرياضيـــة التـــي تعـــد الحـــدث الرياضي 
األكبـــر علـــى مســـتوى مملكـــة البحريـــن من حيث 

عدد المشاركين.
كما أشـــاد إســـحاق بالخبـــرات التنظيميـــة الكبيرة 
التـــي يتمتع بها أعضاء اللجنـــة التنفيذية وممثلو 
الوزارات والهيئات الحكومية وتعاونهم اإليجابي 
الـــذي يعكس اإلدراك لحجم وأهمية البطولة على 
المســـتوى الدولي الذي ســـوف يضيف إلى سجل 
مملكة البحرين في استضافة الفعاليات الرياضية 
حققتـــه  مـــا  علـــى  لتؤكـــد  واإلقليميـــة،  العالميـــة 
المملكـــة فـــي تطويـــر بناهـــا التحتيـــة الرياضيـــة 
وتمكيـــن الكوادر التنظيمية البحرينية التي تعمل 
بجـــٍد وإخـــالص؛ من أجل رفع اســـم وطنهـــا عاليًا 
وتقديـــم أفضل التجهيزات للمشـــاركين وضيوف 
المملكة واستقبالهم بحس األصالة البحرينية في 

الضيافة والترحاب.
وقدمت اللجنة الفنية عن المنشـــآت شـــرحا كامال 
عـــن خطـــة العمـــل للمنشـــآت التي تـــم تخصصيها 
للـــدورة؛ بهـــدف االطالع علـــى آخر المســـتجدات 
المتعلقة بالمنشآت وتأهليهم للدورة بعد االطالع 

علـــى التقرير المقدم من اللجنـــة الفنية المختصة 
بمتابعة المستجدات المتعلقة بالمنشآت.

وتمـــت مناقشـــة جدول األعمال ومـــا وصلت إليه 
آلية ســـير العمـــل للجـــان العاملة من نســـبة إنجاز 
كبيرة للمواضيع التنظيمية واللوجستية والفنية، 

والـــذي يؤكـــد أن اللجـــان تعمل باجتهـــاد كبير في 
سبيل تحقيق أعلى معدالت النجاح لهذا الحدث.
كما شـــهد االجتماع مناقشـــة الجانب التســـويقي 
والترويجـــي للدورة من خالل وضع مجموعة من 
البرامج الترويجية التي تكفل نجاح الدورة على 
الصعيد التســـويقي، وذلك بالشـــكل الـــذي يضمن 

نجاح الدورة تنظيمًيا على جميع األصعدة.
كمـــا تم بحـــث آخر االســـتعدادات الســـتقبال وفد 
ديســـمبر  شـــهر  زيارتـــه  خـــالل  الدولـــي  االتحـــاد 
المقبـــل والذي يهدف لالطـــالع على األمور الفنية 
الســـتضافة  األوليـــة  والترتيبـــات  والتشـــغيلية 
الحـــدث العالمـــي الكبيـــر، والـــذي مـــن المتوقع أن 
يشـــهد مشـــاركة أكثـــر مـــن 80 دولـــة حـــول العالم 
حيـــث  مختلفـــة،  رياضـــة  و25  طالـــب  و5000 
تـــم تخصيـــص 14 موقعـــا لتنفيـــذ ألعـــاب الدورة 

وبرامجها المتنوعة.

األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  شـــهد 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، توقيـــع الهيئـــة العامة 
للرياضـــة مذكـــرة تعاون مـــع الجامعـــة الخليجية؛ 

لدعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب. 
ووقع مذكـــرة التعاون رئيـــس الجامعة الخليجية 
رئيـــس مجلس أمنـــاء وإدارة الجامعـــة الخليجية 
منـــى الزياني، ومن جانب الهيئـــة العامة للرياضة 
الرئيـــس التنفيـــذي عبدالرحمـــن عســـكر، بحضور 
نائـــب رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ 
العـــام  واألميـــن  آل خليفـــة،  بـــن محمـــد  ســـلمان 
لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، ونائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة 
مهنـــد العانـــي، ورئيـــس الجامعـــة الخليجية مهند 

المشهداني.  
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بمســـاهمة الجامعـــة الخليجية في دعـــم المبادرة 
التـــي تهـــدف إلـــى خلـــق بيئـــة مناســـبة لالعبيـــن 
المميزين يتوفر فيها التحصيل العلمي في أفضل 
الجامعـــات محلًيا، إلى جانـــب مواصلة التألق في 
الجانـــب الرياضـــي، معرًبا ســـموه عـــن تطلعه ألن 
تكـــون مذكـــرة التعـــاون التي تـــم توقيعهـــا اليوم 

بداية تعاون مثمر مع الجامعة الخليجية.  
وأكـــد ســـموه أهميـــة تعزيـــز الجانـــب األكاديمـــي 
في مســـيرة الرياضيين البحرينييـــن، انطالًقا من 
القيمـــة الكبيـــرة التي يوليها عاهـــل البالد المعظم 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
خليفـــة للتعليـــم فـــي كل المجاالت، ورفـــًدا للدعم 
الـــذي يقدمه جاللتـــه لالرتقاء بالقطـــاع الرياضي 

واالهتمام بتطور الرياضيين البحرينيين. 
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة أن تعـــاون مؤسســـات التعليـــم 

العالـــي مـــع الهيئـــة العامـــة للرياضـــة يمثـــل دافًعا 
للشباب وحافًزا لهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية 
فـــي مرحلتهـــم الجامعية، بما يســـهم فـــي تحقيق 
تطلعـــات القيـــادة بقيـــادة صاحب الجاللـــة عاهل 
البالد المعظم من خالل دعم الشباب وتشجيعهم 
ومنحهـــم الفـــرص لصقـــل مواهبهـــم، الفتـــة إلـــى 
أن مجلـــس التعليـــم العالـــي بـــدوره ســـيقدم كل 
الدعم والمســـاندة للطلبة الرياضيين وتشـــجيعهم 
لمواصلة مســـيرتهم األكاديمية والرياضية في آن 

واحد. 

وأعـــرب الرئيس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضة 
لمســـاهمات  تقديـــره  عـــن  عســـكر  عبدالرحمـــن 
مؤسســـات التعليـــم العالي في دعـــم الرياضة من 
خالل مبـــادرة مقعد خالد بن حمـــد لجيل الذهب، 
والتي ستفتح آفاًقا أوسع للرياضيين البحرينيين.  
وعبر رئيس الجامعة الخليجية مهند المشـــهداني 
عـــن اعتزازه بحضور ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لهذا الحدث المهم، الذي يوثق التعاون 
بين “الخليجية” والهيئة العامة للرياضة، مبيًنا أن 
الجامعة الخليجية تســـعى بشكل مستمر للتعاون 

فـــي مختلـــف المبـــادرات الوطنيـــة الرياضيـــة بما 
يخدم مملكة البحرين وشـــبابها كما تولي اهتماًما 
خاًصـــا لتشـــجيع ودعـــم الموهوبيـــن فـــي مختلف 
المجاالت السيما المجال الرياضي؛ لضمان تألقهم 

أكاديمًيا ورياضًيا. 
وأشـــاد المشـــهداني بالـــدور البارز لمبادرات ســـمو 
الشـــيخ خالـــد إضافـــة للدور المهـــم للهيئـــة العامة 
للرياضـــة في تطوير الطاقات الشـــبابية الرياضية 
فـــي مملكـــة البحرين واالســـتثمار فـــي قدراتهم و 

مواهبهم.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للرياضة والجامعة الخليجية
سمو الشيخ خالد بن حمد شهد التوقيع

إشهار لجنة البحرين للكيوكشن كاراتيه
أعلـــن االتحـــاد البحرينـــي للكاراتيـــه عـــن 
تأسيس لجنة البحرين للكيوكشن كاراتيه 
برئاسة ممثل المنظمة العالمية للكيوكشن 
للكاراتيـــه IKO بمملكة البحرين السبســـي 

حسين الدرازي.
االجتمـــاع  خـــالل  اللجنـــة  إشـــهار  وتـــم 
رئيـــس  برئاســـة  عقـــد  الـــذي  التأسيســـي 
االتحـــاد البحرينـــي للكاراتيه فارس غازي 
القصيبـــي وأعضـــاء مجلـــس إدارة لجنـــة 
حيـــث  كاراتيـــه،  للكيوكشـــن  البحريـــن 
للكيوكشـــن  البحريـــن  لجنـــة  ســـتنضوي 
كاراتيـــه تحـــت مظلـــة االتحـــاد البحريني 

للكراتيه.
وضمـــت اللجنـــة فـــي عضويتهـــا كل مـــن 
الســـانباي نضـــال الـــدرازي )األميـــن العـــام 
للجنة(، الســـانباي إبراهيم دشـــتي )رئيس 
علـــي  الســـانباي  الفعاليـــات(،  إدارة  لجنـــة 
ســـلمان )رئيـــس لجنـــة العالقـــات العامـــة 

واالتصال(، الســـانباي حســـين علي مهدي 
)رئيـــس لجنـــة أنظمة التحكيم(، الســـانباي 
محمـــد العـــرادي )رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة(، 
اللجنـــة  )رئيـــس  الـــدالل  علـــي  الكابتـــن 
اإلعالميـــة(، الكابتن محمـــد أحمد محمود 

)رئيس لجنة تسجيل العبين المنتخب(.
بـــارك رئيـــس االتحـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرينـــي للكراتيه فارس غازي القصيبي 
لجنـــة  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  لرئيـــس 
تأســـيس  كاراتيـــه  للكيوكشـــن  البحريـــن 

اللجنـــة، حيـــث أكد ضـــرورة العمـــل ضمن 
للكاراتيـــه  البحرينـــي  االتحـــاد  أنظمـــة 
والمجلـــس البحرينـــي لرياضـــات الفنـــون 
منتخـــب  لتأســـيس  والســـعي  القتاليـــة، 
مملكـــة  اســـم  رفـــع  علـــى  قـــادر  بحرينـــي 
بطـــوالت  مختلـــف  فـــي  عاليـــا  البحريـــن 
الكيوكشـــن كاراتيـــه اإلقليميـــة والدولية، 
مثل بطولة البحريـــن الدولية الثالثة التي 
ســـتقام بمملكة البحرين خالل شـــهر يناير 
المقبـــل، وصـــوال إلـــى بطولـــة آســـيا التـــي 

ســـتقام في دولة الكويت في شهر مارس 
المقبـــل، وبطولـــة العالـــم التي ســـتقام في 

اليابان في نوفمبر ٢٠٢٣.
ومـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة البحرين 
للكيوكشـــن كاراتيـــه حســـين الـــدرازي أن 
إطـــالق هـــذه اللجنـــة ســـيمنحها مســـاحة 
قاعدتهـــا،  وزيـــادة  اللعبـــة  لنشـــر  أوســـع 
خططهـــا  تنفيـــذ  علـــى  سيســـاعدها  كمـــا 
اإلستراتيجية؛ من أجل تشكيل منتخبات 
قويـــة قـــادرة علـــى تشـــريف المملكـــة في 

مختلف البطوالت.
وأشـــاد الدرازي بجهـــود االتحاد البحريني 
للكراتيه برئاســـة فـــارس غـــازي القصيبي 
فـــي تطويـــر اللعبـــة، واهتمامـــه الكبير بها 
االهتمـــام  هـــذا  أن  مؤكـــدا  وبالالعبيـــن، 
والرعايـــة ستســـاعد اللجنـــة علـــى تحقيق 
بشـــأن  االتحـــاد  وتطلعـــات  أهدافهـــا، 
المشاركة المشـــرفة للبحرين في بطوالت 

الكيوكشن الكراتيه.

اللجنة اإلعالمية

Sports@albiladpress.com13
األربعاء 30 نوفمبر 2022 - 6 جمادى األولى 1444 - العدد 5160

كثـــر الجـــدل بشـــأن الهـــدف الـــذي ســـجله المنتخـــب البرتغالـــي، 
واحتســـب لبرونو فيرنانديز بـــداًل عن كريســـتيانو رونالدو، الذي 

بدا وكأنه لمس الكرة برأسه.
واحتســـب الهدف في البداية لكريســـتيانو رونالدو، لكنه ســـحب 
منـــه الحًقـــا، واحتســـب لبرونـــو فيرنانديـــز، حيث تبيـــن أن قفزة 

رونالدو برأسه، لم تؤدِّ إلى لمس الكرة.
وبـــدا رونالـــدو وهـــو يطالـــب باحتســـاب الهـــدف لـــه، بعـــد نهايـــة 
المبـــاراة، مشـــيًرا بيـــده أنه لمـــس الكـــرة، ولكن الوضع لـــم يتغير، 

وبقي فيرنانديز المسجل الرسمي للهدف.
ووفًقا لســـكاي نيوز، فإن شـــركة أديداس مصّنعة الكرة الرســـمية 
للبطولـــة، خرجت ببيان لتحســـم الجـــدل الكبير الذي انتشـــر بين 

الجماهير وقسم اآلراء.
وقالت شـــركة أديـــداس إن رونالدو لم يلمس الكـــرة التي دخلت 
المرمى، وجاء إعالنها بفضل العودة لحساسات بتردد 500 هرتز، 
وهـــي عاليـــة الدقة، توجد داخـــل كرة “الرحلة” التي اســـتخدمت 

في المباراة.
وتوجد هذه الحساسات داخل جميع كرات “الرحلة” في البطولة، 

وتستخدم لحساب البيانات بعد المباريات.
وإضافة للحساســـات هذه، تستخدم أديداس مستشعرات أخرى 
تحمـــل اســـم “كونيكتد بـــول”، وهي تقنيـــة من اختراع الشـــركة، 
ترتبـــط بتطبيـــق وبرنامج خاص، ترســـل المعلومـــات حول الكرة 

مباشرة إليها.

ماذا قالت التكنولوجيا عن هدف رونالدو؟
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حسين فهمي: وصلنا للتوقعات المطلوبة بمهرجان القاهرة السينمائي

حالـــة من الســـعادة عمت أجـــواء مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي، وكان هـــذا جليـــا مـــن خـــال 
متابعـــة رئيـــس المهرجـــان الفنـــان القديـــر حســـين 
فهمي الذي حضر في جميع األوقات وفي كل زوايا 
المهرجـــان للمتابعـــة، ونشـــر ابتســـامته الجميلة مع 
ضيـــوف المهرجان العريق، وأكـــد خال تصريحات 
ختـــام  حفـــل  فعاليـــات  هامـــش  علـــى  تلفزيونيـــة، 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، عـــن فرحتـــه بنجاح 
الـــدورة الــــ 44 مـــن المهرجـــان، مؤكًدا أنـــه أثر على 
إثبـــات قدرته على التفوق على التوقعات المنتظرة 

للدورة.
وقال في اللقاء ”أنا ســـعيد جـــًدا بالفترة اللي فاتت 
وإقبـــال الجمهور، كانت نســـبة مشـــاهدة عالية جًدا 
وأنا متابع والحقيقة األرقام رائعة جًدا، وعندنا دور 

عرض في كل مكان وكلها أنشطة مختلفة“.
وتابـــع ”كان عندنـــا ندوات وســـعيد بالنشـــاط الكبير 
فـــي المهرجان، وتم ترميـــم فيلمين من أهم األفام 
فـــي تاريخ الســـينما العربية، وكان هنـــاك زخم كبير 
فـــي األفام وصلت إلـــى أكثر من الــــ 100 فيلم من 
أكثر من 50 دولة، ولجنة تحكيم قوية وقيمة جًدا، 

والحمد لله النشاط كان متميزا جدا“.
وعـــن األهداف التـــي وضعها الفنان القدير حســـين 

فهمـــي، لتحقيقها خال الدورة الـ 44 من المهرجان، 
إنهـــم يكونـــوا  الطـــاب  يهمنـــي جـــًدا  ”كان  وعلـــق 
متواجدين في المهرجان، وكل محبي الســـينما من 
جميـــع المجـــاالت كانـــوا حاضريـــن بشـــدة، وأضاف 
“ســـنقوم بتقييـــم النقاط التـــي اســـتطعنا تحققيها، 
والنقـــاط التي كنـــا نحس بالضعف فيهـــا، مع تقييم 
لبنـــاء  ذلـــك  علـــى  قســـم، وسنســـتمر  لـــكل  شـــامل 

مستقبلنا“.
كمـــا تحـــدث فهمي، عـــن التحديـــات التـــي واجهته 
فـــي رئاســـة الـــدورة الــــ 44 مـــن مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي، قائًا ”لو لم تكن هناك تحديات لم نكن 
نســـتمتع بالنتائـــج ولم يكـــن هناك طعـــم للمهرجان، 

الزم أن يبقى التحدي موجود وبشكل مستمر لبذل 
المزيد، والحمد لله استطعنا المرور بسامة“.

وشدد الفنان حسين فهمي، على إصراره على إثبات 
قدرتـــه على تحقيق التوقعات، وأوضح “الدورة 44 
من المهرجان برئاستي أنا بالذات كان فيها توقعات 
كثيـــرة جـــدا، واعرف انـــه كان فيه توقعـــات عالية، 
وأنا هنـــا لتحقيقها، وأثبت إني قـــادر على الوصول 
لهذه التوقعات المطلوبة، وأرجوا اني أكون حققت 
كده، فأنا أرى إني إذا كنت وصلت لـ 80 % منها فأنا 
ســـعيد بـــه، ولكن أنـــا أرى أن الناس ســـعيدة حولي، 
خصوصـــا وان هنـــاك آراء وصلتني من خارج مصر، 

وكانت ”هايلة” جًدا“.

أمـــا عـــن دعمه ألبطـــال األولمبيـــاد الخاصـــة، خال 
ســـفير  ”أنـــا  فقـــال  الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجـــان 
دولـــي بــــ األولمبياد الخاصة منذ 14 ســـنة، ويهمني 
جـــًدا انهـــم يظهـــروا للمجتمـــع ألنهم أبطـــال بجوائز 
عالميـــة، ويجـــب أن يظهـــر للمجتمع، ويجـــب علينا 

أن ندمجهم في المجتمع، ألنهم جزء 
مهـــم منه ويجب أن يكون لهم 

مكانـــة، وأنـــا حققـــت ذلـــك 
بنســـبة عالية جـــًدا، وأيضا 
وجـــود 4 كـــراس متحركة 
في المهرجان لمن يحتاج 

من أصحاب الهمم“.

تواصل بسنت شوقي تصوير 
دورها في أحداث مسلسلها 

الجديد “بنون”، المكون من 
6 حلقات مع المخرج 

أسد فوالدكار، 
والمقرر عرضه 

على إحدى 
المنصات. 
والعمل 

يشارك في 
بطولته 
هاني 
عادل، 

وعدد آخر 
من الفنانين 

الشباب.

tariq_albahhar

افتتاح مهرجان األفالم الكورية السنوي بنسخته العاشرة
المجتمــع  وممثلــي  الحكومييــن  المســؤولين  مــن  عــدد  حضــور  وســط 
الدبلوماســي ورجــال األعمــال وأصدقــاء الســفارة ورواد الســينما، افتتــح 
ســفير جمهوريــة كوريــا لــدى مملكــة البحريــن هايكــوان تشــونغ، مهرجــان 
األفالم الكوري العاشــر “Korea Cinema Nights 2022” في ســينما مجمع 

السيف. 

وتـــم افتتـــاح المهرجـــان بفيلـــم الملحمة 
التيـــارات  “األدميـــرال:  التاريخيـــة 
 The Admiral: The Roaring( ،”الصاخبة
Currents( كمـــا عرض في اليـــوم الثاني 
الدرامـــا   ،2022 نوفمبـــر   23 األربعـــاء   ،
“معجـــزة:  بعنـــوان  القلـــب  مـــن  القريبـــة 
 Miracle: Letters( ،”رســـائل إلى الرئيس
فعالياتـــه  ليختتـــم   )to the President
 The( ،”مـــع فيلم اإلثـــارة “الملف الخـــاص
Classified File(، يوم الخميس الموافق 

24 نوفمبر 2022.
واقيـــم المهرجان المفتـــوح للجمهور في 
صالـــة العـــرض رقـــم 13 بمجمـــع ســـينما 
فـــي تمـــام الســـاعة الســـابعة مســـاء على 
مـــدى 3 أيـــام متتاليـــة )22 - 24 نوفمبر(، 
وتـــم توزيع تذاكـــر العـــرض المجاني ذي 
المقاعـــد المحـــدودة على مبـــدأ األولوية 

في الحضور.
وصـــرح الســـفير الكـــوري بهذه المناســـبة 
“يســـعدني جـــًدا أن أقـــدم هـــذا الحـــدث 
والـــذي  العاشـــرة،  بنســـخته  الســـنوي، 
أصبح بذلك تقليًدا للســـفارة الكورية في 
المنامة. الســـفارة الكوريـــة حريصة على 
مد جسور التفاهم الثقافية مع البحرين. 
وتعتبـــر الســـينما أحـــد أفضـــل المجاالت 
للتواصل الثقافي بين األمم وشكا فعاال 
مـــن أشـــكال التعبيـــر. وانطاقا مـــن هذا، 

تبـــذل الســـفارة قصـــارى جهدهـــا لعرض 
أفضـــل االنتاجـــات الســـينمائية الكوريـــة 
تصنيًفـــا، ومجموعـــة هـــذا العـــام ليســـت 
أقل من ســـابقاتها، إذ تم اختيارها بعناية 

لتلبية التوقعات. 
 تتألـــف المجموعـــة هـــذا العـــام من أفام 
االفتتاحيـــة  كفيلـــم  األنفـــاس،  تخطـــف 
)األدميـــرال(، وتثلج الصـــدر، كما نرى في 
الفيلـــم )معجـــزة: رســـالة إلـــى الرئيـــس(، 
ومثيـــرة، كمـــا يتـــم أداؤه وببراعـــة فـــي 
فيلم العـــرض الختامي )الملف المصنف(. 
إنه لمن دواعي الســـرور أن نرى مهرجان 
األفـــام يتحـــول إلـــى عامـــة فارقة في 
أنشـــطة الســـفارة الكوريـــة فـــي المملكة، 
وإنـــي آمل أن تأتي هذه المســـاعي برضا 

ومودة الجمهور البحريني”.

الســـينمائي  المهرجـــان  أعلـــن 
لمركـــز  التابـــع   “ بشـــغف  “صنـــع 
عيســـى الثقافي عن فتح أبواب 
المشـــاركة في مسابقات النسخة 
فـــي  المهرجـــان،  مـــن  السادســـة 
مجالي “مسابقة األفام الرئيسة” 

و”مسابقة ِمَنح األفام”.
وتقوم “المســـابقة الرئيسة” على 
ال  بحرينـــي  بفيلـــم  المشـــاركة 

تتجـــاوز مدتـــه 10 دقائق مع الترجمـــة، على أن تكون هذه المشـــاركة األولى 
للفيلم في المهرجان، وأن ترسل في موعد أقصاه 15 مارس 2023

فـــي حيـــن تقوم “مســـابقة ِمَنح األفـــام” على تمويـــل إنتاج 3 أفـــام قصيرة 
بقيمـــة 4000 دوالر لـــكل فيلـــم، وذلـــك بشـــرط أن يكـــون المخـــرج والكاتـــب 
بحريني الجنســـية، وأن يرســـل متطلبات الفيلم )اســـم الفيلم والكاتب ونبذة 
عـــن الفيلم، والنـــص والرؤية اإلخراجية والســـيرة الذاتيـــة للكاتب والمخرج 

وميزانية مبسطة لإلنتاج(، في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2022.
وســـتدخل األفـــام التـــي ســـيتم إنتاجهـــا فـــي مســـابقة منـــح األفـــام ضمن 
المنافســـة مـــع أفام المســـابقة الرئيســـة وذلك علـــى جوائـــز مختلفة تختص 

بالتمثيل واإلخراج.
ويعـــد مهرجـــان صنـــع بشـــغف الســـينمائي التابع لمركـــز عيســـى الثقافي أحد 
الفعاليـــات الثقافية المهمة في مملكة البحرين، والتي تقام ســـنوًيا في شـــهر 
رمضان، خصوصا وأنه يهدف دعم وتشجيع اإلنتاج السينمائي في المنطقة.

“صنع بشغف 6” يفتح باب المشاركة 
لتمويل إنتاج 3 أفالم بحرينية

متابعة: محرر مسافات

انضمـــت التونســـية رانيـــا التومي إلى 
أسرة مسلسل “سر السلطان” للمخرج 
خالد يوســـف، المقرر عرضه في شهر 

رمضان المقبل 2023.
المخـــرج خالـــد  المسلســـل  وأعـــاد 
يوســـف إلى الشاشة الصغيرة، فقد 

اهتـــم بضم شـــخصيات فنيـــة مميزة 
مصريـــة وعربيـــة إلـــى العمل الـــذي تبدأ 
أحداثـــه بقيـــام شـــخص مصـــري بقتـــل 
جنـــدي فرنســـي، لتبدأ بعـــد ذلك حمات 
عســـكرية فرنســـية من أجـــل البحث عن 

القاتل.

جــديــد التــونسية
 رانيــا التـــــومي

أمير رمسيس: أهاًل باألفالم البحرينية في القاهرة
أكـــد مديـــر مهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
الدولـــي المخرج المصري أمير رمســـيس 
فـــي لقاء خاص مع “البـــاد” من العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة علـــى أن المهرجـــان 
البحرينيـــة  بالســـينما  دائمـــا  يرحـــب 
جوائـــز  علـــى  والتنافـــس  للمشـــاركة 

المهرجان.
وقـــال: إن هناك تطورا في الســـينما 
ذلـــك  نتابـــع  ونحـــن  الخليجيـــة 
لهـــذا  ونفـــرح  كثـــب  عـــن 
ووجودهـــا  التطـــور 
ضمن مهرجان القاهرة، 

بتخصيص نـــدوات وزوايا خاصة مثـــل ندوة صعود 
السينما السعودية إلى جانب األسماء البحرينية التي 
نفتخـــر بها، وشـــكر رمســـيس دعم ووجـــود صحيفة 
البـــاد في الحدث العربي الســـينمائي الكبير كالعادة، 
األفـــام  الســـينمائيين وصنـــاع  إلـــى جميـــع  ووجـــه 
باالســـتعداد مبكـــرا منـــذ اآلن للعـــام المقبـــل لتقديـــم 
أفامهـــم في مســـابقات القاهرة الســـينمائي الدولي. 
وقال المخرج أمير رمسيس في تصريحات صحافية 
“إنه ســـعيد جدا بقائمة األفام العربية المشاركة في 
المهرجان”. وأوضح أن على رأس تلك القائمة الفيلم 
اللبنانـــي الســـوداني “الســـد” للمخـــرج اللبنانـــي علـــى 
شـــري والذي ُعـــرض للمرة األولى فـــي مهرجان كان، 
وكان العرض األول له في الشـــرق األوسط بمهرجان 
القاهـــرة. وقال رمســـيس: إنه عرض أيًضا فيلم ألحد 

أهـــم مخرجي العالـــم العربي وهو المخرج التونســـي 
الكبيـــر رضـــا الباهي، وهو فيلم “حزيـــرة الغفران” من 
بطولـــة كلوديـــا كاردينالـــي، والعـــرض األول بالشـــرق 
األوســـط في مهرجـــان القاهرة لفيلم “َعَلـــم” للمخرج 
الفلســـطيني فـــراس خـــوري. وأضـــاف انه في قســـم 
“آفاق الســـينما العربية” هنـــاك مجموعة متميزة جًدا، 
منهـــا فيلـــم “جـــال الديـــن” للمخـــرج المغربي حســـن 
بنجلون وفيلم “رحلة يوســـف” للمخرج السوري جود 

سعيد وغيرها من األعمال العربية.
وأضـــاف ”قدمنا دورة مشـــوقة هـــذا العـــام، مع فيلم 
مصري متميز )19 ب( للمخرج أحمد عبدهللا وبطولة 
الفنـــان ســـيد رجـــب إلـــى جانب أفـــام متميـــزة مثل 
“بعيـــًدا عن النيـــل”، و3 أفام قصيرة تم عرضها ألول 

مرة في المهرجان”.

طارق البحار
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من يعيد للمعلم حقوقه؟
ربمـــا تغـــدو مهنة التربيـــة والتعليم االســـتثناء بيـــن كل المهـــن األخرى، 
والتـــي ال تقبل أن يهبها المعلم نصف وقتـــه أو نصف أعصابه، ويداخلنا 
شعور بأننا نظلم هذا اإلنسان إذا انتقصنا شيئا من حقوقه أو واجبا هو 

حق له.
مناســـبة هـــذا الحديـــث أّن المعلميـــن – والمعلمـــات - ال يزالـــون بانتظار 
صرف عالوة تمديد اليوم المدرسّي بعد ثالث سنوات على إيقافها!! وال 
أظّن أن أحدا يســـتطيع أن يزعم أنه أعاد االطمئنان إلى نفوســـهم طالما 
بقيـــت المســـألة التي تؤرقهـــم ليال ونهـــارا معلقة وإلى أمـــد غير معلوم. 
وال أحـــد يســـتطيع مـــن المســـؤولين أن يّدعي أنه ال يتحمل المســـؤولية 
فـــي تأخيـــر صرف العالوة. إنهـــا مغالطة كبيرة بحق أنفســـنا إذا اعتقدنا 
أن العامليـــن فـــي ســـلك التربية والتعليـــم ال تنتابهم حاالت من الشـــعور 
بالغبـــن إزاء ما يتعرضون له من المبـــاالة وتجاهل. ثم هل نحن بحاجة 
إلى التذكير في كل مرة بمعاناة هذا اإلنسان ومكابداته والضريبة التي 

يدفعها كل يوم من أعصابه وعمره؟ 
إّن المعلميـــن والمعلمـــات فـــي قطاع التربيـــة والتعليم ُبحـــت حناجرهم 
وهـــم يّذكـــرون مـــن يعنيهم األمر بـــوزارة التربيـــة والتعليم بـــدءا برأس 
هرم الوزارة بحقوقهم، بيد أّن الوزارة تتعامل مع نداءاتهم بال اكتراث، 
وبصمـــت في أغلب األحيان، ولعل المرة الوحيدة التي اســـتجابت فيها 
كانت عبارة عن تصريح صحافي للوكيل المســـاعد للمناهج واإلشـــراف 
التربوي األستاذة أحالم العامر عبر صحيفة “البالد” في الفترة الماضية، 
وأشـــارت فيـــه لصرف عـــالوة التمديـــد للمعلمين بعد التنســـيق مع جهاز 
الخدمة المدنية لكن الذي اكتشـــفه المعلمون أّن ليس ثمة تنســـيق أو أن 

هذا التنسيق لم يسفر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع!!
الـــذي نعتقده أّن الهيئات التعليمية متفائلة إلى حد كبير بأّن المســـتقبل 
يحمـــل لهم األمل من قبل وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد 
بن مبارك جمعة، ويتمنون لو أّن الوزير عمل على تحريك القضية المعلقة 
منذ ســـنوات. وال نشك بأّن القائمين على شؤون التربية والتعليم األكثر 
التصاقـــا بهمـــوم المعلمين وتقديـــرا ألدوارهم ورســـالتهم، وبالتالي فإذا 
ما أراد هؤالء رســـم البســـمة على وجوههم وإزالة ما يعكر حياتهم فإّن 

الواجب يقتضي اإلسراع في منحهم حقوقهم دون إبطاء أو تسويف.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

أعداء التقارب بين األديان.. معقدون بضراوة
رغم أن كلمة الســـالم والتقارب بين األديان تشـــق لوحة الســـماء، إال أن 
هنـــاك فئة من البشـــر ال تزال تعيش بعقليتهـــا المتخلفة العفنة، وتحاول 
إيجاد صيغة مالئمة لثرثرتها بعد كل فعالية أو خبر تنشره الصحافة أو 
اإلعالم المحلي عن التســـامح وروح التعايش والمحبة بين جميع البشر 

على اختالفهم.
انهالت الردود الغبية على خبر الزميل حســـن عبدالرسول عن االحتفال 
بعيـــد “حانـــوكا” عيد األنـــوار اليهودي فـــي المنامة بالتزامـــن مع وصول 
لفيـــف التـــوراة من إســـرائيل للبحريـــن، والذي سيســـتغرق ثمانيـــة أيام 
حســـب التقويم العبري من كل عام، حيث ســـيقام الحفل من تاريخ 25 
ديســـمبر ولغاية 1 يناير 2023 في منطقة باب البحرين ومحيط ســـوق 
المنامـــة وصوال إلى الكنيس اليهودي، وســـيحضر هـــذا الحدث عدد من 
المســـؤولين في السفارة اإلسرائيلية لدى المنامة وعدد من الشخصيات 

اليهودية المقيمة في الخليج، وسواح من إسرائيل.
كل الردود أخذت نظرة تقليدية بدون أن يعرف صاحبها ويعمل ويفهم 
ويســـتنتج كشخص يعيش في هذا العصر، أهمية السالم والتقارب بين 

األديـــان والمســـتجدات والمتغيرات التي فرضت نفســـها على العالقات 
الدوليـــة، فـــكل دول العالـــم قاطبة اختارت الســـالم لكـــي تعيش الرخاء 
واالزدهار، وهي فرصة ال ينبغي تفويتها من أجل كل الشعوب، ومملكة 
البحريـــن عـــرف عنها منـــذ القدم أنها أرض الســـالم والمحبـــة والتعايش 
ومقصـــد كل النـــاس علـــى اختـــالف ألوانهـــم ودياناتهم وثقافاتهـــم، إنها 
أرض الكمـــال اإلنســـاني منذ فجر التاريخ، وكل األصـــوات التي تعارض 
التقـــارب بيـــن األديان والتســـامح والحـــوار بين الحضـــارات والثقافات، 

ستدور بسرعة متزايدة حتى تفقد توازنها في يوم ما وتسقط.
مـــن يفتـــح قلبـــه ومكانه لآلخـــر ويقبله، ســـتهبه الســـماء أنوارهـــا، ومن 
يرفض ويعيش على جفاف الماضي، ســـينهزم أمام الحقيقة وســـيعانق 
الفشـــل بحرارة. كل ما أستطيع قوله عن هذه النماذج البشرية الرافضة 
للســـالم والتقارب بين األديان.. أنتم معقدون بضراوة وال تفهمون شيئا 

عن العصر الذي نعيش فيه.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

تفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بافتتـــاح مركـــز البحرين العالمـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد 
بمنطقة الصخير، ويهدف إنشاء هذا المركز إلى تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات 
فـــي البحرين، فهي صناعـــة تتمتع بأهمية كبرى في دعم االقتصـــاد الوطني وتنمية 
وجـــذب االســـتثمارات المحليـــة واألجنبية، وتنشـــيط القطـــاع الســـياحي والفندقي 

والتطوير التجاري.
وســـيضمن هـــذا المركز تحقيق العديد من الفوائـــد، وفي مقدمتها أنه يضمن تحقيق 
التميـــز والتنافســـية في المجال التجاري واالقتصـــادي، إذ تتمتع البحرين بكم ممتاز 
من الكوادر البشرية ذات الكفاءة والتميز واإلتقان في أداء مهماتها في هذا المجال، 
وبكونه أحد مشـــروعات التنمية االقتصادية، حيث ستستفيد منه ُمجمل القطاعات 
االقتصادية، وســـيحقق المركز أهدافا اقتصادية واجتماعية أخرى، وســـيكون قادًرا 
على اســـتقطاب عدد كبير من الفعاليات واألنشـــطة االقتصادية المتنوعة على مدار 
السنة لما يشتمل عليه من سعة المكان وتقسيماته وإمكانياته التقنية والتنظيمية.

سيكون مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مساهًما فعااًل في دعم االقتصاد 
الوطنـــي ورفـــع قـــدرة البحرين علـــى جذب وعقـــد المؤتمـــرات والمعـــارض المحلية 
واإلقليمية والدولية خالل الفترة المقبلة، والتي من شأنها توفير المزيد من الفرص 

التجارية واالســـتثمارية المتنوعة، ما يرســـخ مكانة البحرين ويرفع من قدراتها في 
جذب هذه االســـتثمارات الداعمة لالقتصاد الوطني، خصوصا في قطاعات الفنادق 
والتجارة والخدمات والنقل واالتصاالت وغيرها من القطاعات واألنشـــطة المنتجة، 
وتأتي أهمية التعاون المشـــترك بين القطاعين العام والخاص للمســـيرة المســـتقبلية 
لحركـــة المعـــارض والمؤتمرات، وذلك ببلورة الرؤى والخطط التي توســـع آفاق هذه 
الصناعة واالستثمار، وبما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية والتنموية 2030م.
وبيـــن ســـنة وأخرى ترتفـــع أهمية المعـــارض والمؤتمـــرات، وتنعكس عوائـــد صناعة 
المعـــارض علـــى الحالة االقتصاديـــة العامة للدولة، فبجانب مـــا تحققه المعارض من 
إيـــرادات ماليـــة فـــإن المعارض “تلبـــي احتياجـــات المحترفين العاملين فـــي القطاع 
العـــام والمســـتثمرين والتجـــار والجمعيات المهنيـــة والعلمية والطبية والمؤسســـات 
األكاديميـــة”، لـــذا البـــد مـــن جعل تنظيـــم المعـــارض والمؤتمـــرات المتنوعـــة بأولوية 
ُمتقدمـــة فـــي العمـــل التنمـــوي لتنشـــيط التجـــارة واالقتصـــاد الداخلـــي والخارجي، 
خصوصا أن المعارض تمثل نافذة البالد للولوج لألسواق العالمية وتنشط االقتصاد 

الوطني.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

أهمية مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات

بعيـــدا عن األخبـــار الســـيارة والحوادث الطيـــارة، وفيما يشـــبه اســـتراحة المحارب، 
يعـــن لنا أن نتوقف عند مفهوم الســـالم كقيمة إنســـانية جوهرية. في تلخيص أولي 
وجوهري لمفهوم السالم يمكن القول إنه الحالة المقابلة للحرب والعنف، وهو كذلك 
سيادة أجواء الطمأنينة والسكينة والهدوء، عوضا عن الخوف والقلق واالضطراب. 
والســـالم هو الضد للخصام، والمفهوم المفارق للعنف اللفظي والجســـدي سواء كان 

ذلك بين األفراد أو الجماعات والدول.
والشاهد ان األصل في كيان اإلنسان هو السالم، غير أن القتال وجد على وجه الكرة 
األرضية منذ أن كانت األســـرة البشرية ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والحقا تطور 
المشـــهد إلى الصراع بين اإلنســـان والبيئة، وفقدت األرض ســـالمها، وهناك مرويات 
تاريخيـــة عن األعمال العدائية التي ارتكبها اإلنســـان األول في قارة أطالنطيس، ما 
أدى إلـــى ثـــورة الطبيعة فيها، فاحترقت وغرقت بمن عليها من البشـــر جزاء مخالفة 
النواميس الطبيعية الحترام اإلنســـان ألخية اإلنسان، عطفا على األرض المستخلف 
فيها. منذ ذلك الوقت كان اإلنســـان يســـعى للســـالم، غير أنه عادة ما كان يوحل في 
الحرب، لهذا فإن حلم الســـالم الدولي تجلى في كتابات اآلباء األولين بصورة تنزع 
ناحية المدنية السماوية أكثر من محاولة إدراك مدنية األرض العالمية التي تسودها 

قيـــم ومفاهيـــم العدالة والمســـاواة واإلخاء. في هذا الســـياق يكتب أوغســـطينوس 
الفيلســـوف والمفكـــر األمازيغـــي األصـــل عبـــر كتابه أو باألحـــرى موســـوعته الخالدة 
مدينة هللا De Civitate Dei، يقول إن الحرب حالة عرضية ســـتزول حين يســـتطيع 

مجتمع اإليمان أن يقهر عبدة الشيطان ويحقق السالم األبدي. 
وفـــي ثنايـــا حديث أوغســـطينوس عـــن القيم األولية للســـالم، يشـــتم المـــرء رائحة 
عزوفـــه عـــن القول بوجود تلـــك المنظومة القيميـــة على األرض بالمـــرة، ويجزم بأن 
المدينة األرضية ال تعرف الســـلم كونها مدينة الملذات والشـــرور، وأن حالة الســـالم 
المطلقـــة لـــن يجدها اإلنســـان الفاضل إال في مدينـــة هللا، التي هـــي النموذج األمثل 
لإلنســـانية جمعاء. لماذا يذهب اوغســـطينوس هذا المذهب، وهل في نموذج مدينة 
هللا هذا مفتاح لمفهوم الســـالم وقيمه التي يجب أن تتوافر على األرض حال أردنا 
انتشـــار ســـالم حقيقي ال براجماتية سياســـية مؤقتة، أقرب إلى الهدنة، وهذا بالفعل 
الـــذي جـــرى بعد الحـــرب العالمية األولـــى ثم الثانيـــة، وكاد يتكرر بشـــكل آخر خالل 

الحرب الباردة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

عن السالم كقيمة إنسانية جوهرية

دواء النفس والروح
للكلمـــة تأثيـــر كبيـــر على النفـــس والعقل، فهي ســـيدة التواصل الســـليم 
بيـــن األشـــخاص، فكيف إذا كانـــت الكلمة طيبة وتصدر من األشـــخاص 
وتتهـــادى في محيط العائلة والعمـــل أو بين دائرة األصدقاء بكل جمال 
وأريحيـــة. إن الكلمـــة الطيبـــة مفتـــاح القلـــوب حقًا لما تحملـــه من معان 
عميقة في طياتها، فهي ليســـت مجـــرد موجة صوتية يطلقها الفرد عند 
رغبتـــه بالحديـــث وأثناء رحلة التواصل مع اآلخريـــن. إن تأثير الكلمات 
علـــى النفس عميـــق وعظيم ألنها قـــادرة على تحريك المشـــاعر بصورة 
إيجابيـــة وقادرة على إشـــغال العقـــل بالصور الذهنية، وفـــي الواقع تعد 
الكلمة انعكاســـا للشـــخصية، كلما كانت الشـــخصية على قدر من االتزان 
والنضج والمرونة كلما كانت الكلمات التي تطلق ذات معنى وال تســـبب 
تشـــوها فـــي المعرفة أو التجريـــح للطرف اآلخر، بخـــالف الكلمات التي 
تكون انعكاســـا للشخصية غير الســـوية وغير المتزنة، فقد تكون بمثابة 
الســـهم الذي يصيب القلوب ويجرحها لســـوء اســـتخدامها بل قد تورث 
الكلمات الســـامة الكثير من العدوان والمشاحنات النفسية المعقدة التي 
تهـــدم العالقات. إن هـــذه الكلمة التي تتكون من حروف متناغمة قادرة 
علـــى إحـــداث التغيير الكبير في حياة النـــاس كاإلصالح وجبر الخواطر 
وبث مشـــاعر األلفة والحب إذا ما تم اســـتخدامها بصورة ســـوية، لذلك 
فإننـــا نحتـــاج إلـــى مراقبـــة كلماتنـــا التـــي نطلقهـــا بيـــن الحيـــن واآلخر، 
خصوصا إذا كنا تحت وطأة الضغوطات المتعددة فقد تصدر منا كلمات 
غيـــر مقصـــودة وتســـبب اإليذاء لآلخريـــن، نحن نأمل من تلـــك الكلمات 
الطيبـــة أن ترتقـــي بنـــا في تعامالتنـــا دائمًا، ال أن تكون ســـببا في وقوع 

األلم والتجريح الذي ال يشفى بسهولة.
يقال في الكلمة: قد يكتب الرجل عن الحب كتابًا.. ومع ذلك ال يستطيع 

أن يعبر عنه، لكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله.

* كاتبة واختصاصية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم



الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  قـــررت 
تمديد أجـــل وديعة بقيمـــة 5 مليارات 
دوالر لـــدى البنـــك المركـــزي المصـــري، 
المملكـــة  اســـتمرار  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
فـــي تقديـــم الدعـــم الســـخي؛ لتعزيـــز 
االســـتقرار االقتصادي لمصـــر. وتتمتع 
مصـــر بإمكانـــات نمـــو هائلـــة فـــي ظل 
تنفيـذ العديد من اإلصالحات الهيكلية 
التي ســـاهمت في تحفيـــز نمو القطاع 
الخـــاص ورفـــع تنافســـيته، واســـتمرار 
نمـــو  معـــدالت  فـــي تحقيـــق  الجهـــود 
مرتفعة وأكثر اســـتدامة وشـــمواًل في 

مصر.
كمـــا أن هنـــاك تواصـــاًل مســـتمًرا بيـــن 
الجهـــات المعنية في البلدين؛ من أجل 
تعزيـــز التنســـيق وفق آليـــات متنوعة، 

خصوصا فيما يتعلق بضخ استثمارات 
عديدة في الســـوق المصرية بالعمالت 
األجنبية إضافًة إلى الودائع السعودية، 
والتي من المأمول أن تســـهم في فتح 
قنـــوات تمويلية جديدة مع المنظمات 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
تســـهيل إتمام اتفـــاق برنامج صندوق 
النقـــد الدولي، نقـــاًل عن وكالـــة األنباء 

السعودية “واس”.
ولـــم يقتصـــر الدعـــم الســـعودي علـــى 
إبقـــاء تلك الودائع فـــي البنك المركزي 
المصـــري، بل جـــرى ضخ اســـتثمارات 
كبيرة من القطـــاع الحكومي والقطاع 
الســـوق  فـــي  الســـعودي  الخـــاص 
المصريـــة؛ من أجل تحقيـــق مزيد من 

التنمية االقتصادية في مصر.

 السعودية تمدد آجال وديعة
بـ 5 مليارات دوالر بالمركزي المصري

بيع معظم وحدات المرحلة األولى من “أمواج بيتشفرونت”
“سيتي سكيب” حقق نجاحات قياسية... الكوهجي:

إســـناد  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أن  الكوهجـــي،  عبدالرحمـــن  العقاريـــة، 
معـــرض ســـيتي ســـكيب البحريـــن 2022 
حقـــق نجاحـــات ملفتـــة بـــكل المقاييـــس 
ســـواء مـــن حيـــث التنظيم وعـــدد الزوار 
وقيمـــة العقـــارات المعروضـــة، الى جانب 
الشـــركات  قبـــل  مـــن  المشـــاركة  حجـــم 

العقارية في البحرين. 
وقـــال إن اإلقبـــال الكبير من قبـــل الزوار 
زائـــر،  آالف   10 عددهـــم  تجـــاوز  الذيـــن 
وتمديـــد فترة المعرض مؤشـــر مهم على 
نجـــاح البحرين في اســـتقطاب مثل هذه 
الفعاليـــات اإلقليميـــة والدوليـــة. كمـــا أن 
عـــدد العقـــارات التي عرضت في ســـيتي 
ســـكيب والتـــي بلغـــت حوالـــي 10 آالف 
عقـــار بقيمـــة تبلـــغ حوالـــي 967 مليـــون 
دينـــار، وتحقيق إجمالـــي مبيعات تجاوز 
101 مليـــون دينـــار فتـــرة المعـــرض، إلـــى 

جانب الحجوزات واالتفاقيات المختلفة، 
إنمـــا يؤكد ويعكس المكانـــة الكبيرة التي 
يحظـــى بهـــا القطـــاع العقـــاري بالمملكـــة 
ومســـاهمته الفاعلـــة فـــي دعـــم االقتصاد 

الوطني. 
إســـناد  شـــركة  أن  الكوهجـــي  وأضـــاف 
مشـــروع  وتســـويق  إدارة  تتولـــى  التـــي 
تطـــوره  الـــذي  بيتشـــفرونت”  “أمـــواج 
شـــركة “اســـتيراد أمـــواج” حرصـــت على 
المشـــاركة في هـــذا المعرض الـــذي يعتبر 
أكبـــر حدث عقاري على مســـتوى الشـــرق 
األوســـط، وصـــادف تنظيمـــه مـــع افتتاح 
مركـــز البحريـــن الدولي للمعـــارض تزامنًا 
مع معرض المجوهرات العربية ومعرض 

العطور. 
ولفت إلى أن شـــركتي إســـناد واســـتيراد 
أمـــواج عرضتا خـــالل المعرض مشـــروع 
“أمواج بيتشـــفرونت” الذي حظي بإقبال 

الـــزوار والمســـتثمرين  قبـــل  مـــن  ملفـــت 
السيما مع اقتراب تسليم المرحلة األولى 
من المشـــروع والبالغ عددها 94 فيال بعد 
ســـبعة أشـــهر تقريبًا، حيـــث بيعت معظم 
إلـــى جانـــب  المرحلـــة األولـــى،  وحـــدات 
حجـــوزات متواصلـــة مـــن قبـــل الزبائـــن 

والمستثمرين. 
ويعتبر مشروع “أمواج بيتش فرونت” من 
أكبر المشـــروعات العقاريـــة في البحرين، 
حيث يمتد على مساحة تتجاوز 33 ألف 
متر مربع في موقع إســـتراتيجي بالقرب 
من مدخل جزر أمواج. فيما تبلغ مساحة 

البناء حوالي 180 ألف متر مربع. ويعتبر 
أول مشـــروع خـــاص يضم شـــاطئًا خاصًا 
للقاطنيـــن، ويمتـــد الشـــاطئ والكورنيش 
بعرض 350 مترًا، إلى جانب أكثر من 30 
ألـــف متر مربع من المســـاحات الخضراء. 
ويضم المشـــروع 633 وحدة شـــاملة 94 

تاون هاوس صممت بأعلى المســـتويات، 
وتطـــل جميعها على الشـــاطئ. كما يعتبر 
مشـــروع “أمواج بيتشـــفرونت” مشـــروعًا 
متكامالً يلبي كل مـــا يحتاجه القاطنون، 
إلى جانب أنـــه يلبي التوجهـــات العالمية 
نحو المباني الخضراء والصديقة للبيئة.

وتقـــدم الرئيس التنفيذي لشـــركة إســـناد 
لجميع الجهات الرســـمية الداعمة للقطاع 
العقاري بالمملكة والمســـاهمة في تنظيم 
معـــرض ســـيتي ســـكيب، وفـــي مقدمتها 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس 
العقـــاري، رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، رئيـــس اللجنـــة العليا 
المنظمة لمعرض سيتي سكيب البحرين، 
والشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

العقاري.

عبدالرحمن الكوهجي
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ناس: جهود ملموسة بذلها فخرو خالل فترة عضويته بمجلس اإلدارة

“الغرفة” تكرم عضوها السابق وزير الصناعة 

أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
حفـــل تكريم لوزير الصناعة والتجارة 
عضو مجلس إدارتها الســـابق عبدهللا 
فخرو، وذلك تقديًرا منها واعتزاًزا لما 
بذله مـــن جهود ملموســـة خالل فترة 
عضويتـــه فـــي مجلـــس إدارة غرفـــة 
الــــ30، كمـــا هّنأتـــه  للـــدورة  البحريـــن 
“الغرفـــة” بمناســـبة صـــدور المرســـوم 
الملكي الســـامي من لدن  عاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  بـــن عيســـى 
بتعيينـــه وزيـــًرا للصناعـــة والتجـــارة، 
متمنيـــن لـــه مســـيرة عامـــرة باإلنجاز 

والنجاح والتوفيق.
ونقـــل رئيـــس غرفـــة البحرين ســـمير 
عبدهللا ناس شـــكر وتحيـــات مجلس 
إدارة غرفـــة البحرين للـــدورة 30 إلى 
والذيـــن  والتجـــارة،  الصناعـــة  وزيـــر 
أثنـــوا على الخطوات الملموســـة التي 
أنجزهـــا بنجاح خالل فتـــرة عضويته 
فـــي مجلـــس اإلدارة، ومســـاهمته في 
التجـــاري  الشـــارع  تطلعـــات  تحقيـــق 
لدورهـــا  الغرفـــة  وأداء  والصناعـــي 

الريـــادي والوطني مـــن خالل مجلس 
إدارتهـــا المنتخـــب مـــن قبـــل الشـــارع 
التجـــاري، وأذرعهـــا الممتـــدة المتمثلة 
في لجانها القطاعية المختصة، والتي 
تمثل مختلـــف القطاعات االقتصادية 
العريضـــة  المظلـــة  تحـــت  المســـاهمة 
للقطاع الخـــاص البحريني، كما أعرب 
رئيـــس الغرفـــة عن تطلعه إلـــى تعزيز 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الوزارة والغرفة، بما يسهم في تحقيق 
المزيد من التقـــدم والنمو على صعيد 

االقتصـــاد الوطنـــي وخدمـــة تطلعات 
الشارع التجاري تلبية احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، عبر عبدهللا بن عادل 
فخـــرو وزيـــر الصناعة والتجـــارة عن 
امتنانـــه وتقديره لمجلس إدارة غرفة 
البحرين للدورة 30 لمشاعرهم النبيلة 
وكلماتهـــم الصادقـــة بمناســـبة صدور 
الســـامي بتعيينـــه  الملكـــي  المرســـوم 

وزيًرا للصناعة والتجارة. 
تجـــارة  غرفـــة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
البحريـــن ســـاهمت بشـــكل  وصناعـــة 

الشـــارع  ودعـــم  تطويـــر  فـــي  كبيـــر 
التجاري في مملكة البحرين ورسمت 
منهًجـــا واضًحـــا لديمومـــة االقتصـــاد 
البحريني بالشـــراكة مـــع القطاع العام 
وصـــواًل  االقتصـــاد  أســـس  لتثبيـــت 
للتنمية الشـــاملة والمســـتدامة لمملكة 

البحرين. 
وأعـــرب الوزيـــر عـــن تقديره وشـــكره 
علـــى ما قدمـــه أعضاء مجلـــس إدارة 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
برئاســـة ســـمير عبدهللا ناس من دعم 
كبير خالل الفتـــرة التي قضاها معهم 
كعضو في مجلـــس اإلدارة، قائاًل “إننا 
نعمـــل ســـوًيا من أجل تنميـــة وتطوير 
االقتصاد في البالد الذي يعد الشريان 
الرئيسي الذي يدعم التنمية الوطنية 
مـــن جميع النواحـــي، وإننـــي أدعوكم 
لمواصلة العمل سوًيا من أجل تحقيق 
األهـــداف والغايـــات المرجـــوة لتعزيز 
قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وبيئته 
التجارية“. وقد حضر الحفل عدد من 
أعضاء مجلـــس اإلدارة باإلضافة إلى 

موظفي الغرفة.

“إيجل هيلز” تطلق “مارينا لليخوت الفاخرة” بـ 2.5 مليار دوالر في ألبانيا
يصل طولها إلى أكثر 180 مترا

أعلنت شركة التطوير العقاري اإلماراتية 
إيجـــل هيلز عن إطالق مرســـى لليخوت 
الفاخـــرة الضخمة التـــي يصل طولها إلى 
أكثر 180 مترًا، وهو المرســـى األكبر على 
اإلطـــالق في البحـــر األبيض المتوســـط: 
 Durrës لليخـــوت  دوريـــس  مرســـى 

.Yachts & Marina
 Durrës إذ يقع مرسى دوريس لليخوت
Yachts & Marina فـــي مدينة دوريس 
األلبانيـــة القديمة، على بعد 34 كيلومترًا 
فقـــط مـــن تيرانـــا، عاصمـــة ألبانيـــا، ومن 
شـــأنه أن يعيـــد تعريـــف مفهوم أســـلوب 
حيـــاة الرفاهيـــة من خـــالل قدرتـــه على 
الضخمـــة  الفاخـــرة  اليخـــوت  اســـتقبال 

وبواخر الرحالت البحرية.
وباإلضافـــة إلـــى 12,000 وحدة ســـكنية 
فاخرة على المرسى األنيق، والتي تجّسد 

مثاالً رفيعًا على أســـلوب الحياة المترف 
على ســـاحل البحر األدرياتيكي، يتّضمن 
المشـــروع مجموعـــة كبيرة مـــن المرافق 
ذات المســـتوى العالمي، وتشمل: مرسى 
على أحدث طراز يستوعب أكبر اليخوت 
الفاخـــرة الضخمة في العالم والتي يصل 
طولهـــا إلـــى أكثر مـــن 180 متـــرًا، محّطة 
لســـفن الرحالت البحريـــة الدولية، وهي 
األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى ســـاحل ألبانيا، 
وجهات راقية في الهواء الطلق للتسّوق 
والبيع بالتجزئة تقّدم مفاهيم فريدة من 
المطاعـــم والمتاجـــر، حدائق ومســـاحات 
مفتوحـــة مصّممة بأحدث طـــراز ، فنادق 
فخمة وشقق فندقية من أرقى العالمات 
العالمية، نواٍد ومنتجعات صحية عالمية 
المســـتوى، وأنديـــة الشـــاطئ واليخـــوت 

األكثر حصرّية.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة إيجل هيلز، 
محّمـــد العّبار: “هـــذا المشـــروع العمراني 
يجّســـد ذروة أســـلوب حيـــاة الرفاهيـــة، 
وفي الوقت نفســـه يمّثـــل فرصة ممتازة 
جديـــدة،  هائلـــة  اســـتثمارات  الجتـــذاب 
وبنـــاء بنيـــة تحتية، وإطالق فـــرص نمّو 
طويـــل األجـــل أللبانيا. ونحـــن فخورون 
بشراكتنا مع مواطني هذه الدولة الرائعة 

ومســـؤوليها الكـــرام فـــي هذا المشـــروع 
الرائد الذي استغرق تصميمه وتخطيطه 
المهندســـين  أبـــرز  قبـــل  مـــن  عاميـــن 
المعمارييـــن، واالستشـــاريين، والفنانيـــن 

المشهود لهم دوليًا”.
ومن خالل التخطيط واإلدارة العمرانية 
دوريـــس  مرســـى  ســـيكون  الدقيقيـــن، 
 Durrës Yachts & Marina لليخـــوت

جـــزءًا ال يتجـــّزأ مـــن إحدى أكثـــر المدن 
الجديدة اســـتدامة في العالم، وذلك من 
خالل دمج الممارســـات الموافقة للبيئة، 
والمســـاحات الخضـــراء، والتكنولوجيـــا 
الذكيـــة؛ للحـــّد مـــن التلـــّوث وانبعاثـــات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون، وتعزيـــز جـــودة 
الطبيعيـــة.  المـــوارد  وحمايـــة  الهـــواء، 
وســـيتّم تحقيق هـــذا الهـــدف من خالل 

بنية تحتية تشـــمل إدارة الطاقة والمياه 
ناهيـــك عـــن أحـــدث وســـائل  والمـــرور، 
التنّقـــل المعاصـــرة. وباســـتخدام أحدث 
التقنيـــات المتاحـــة اليوم، ســـيكون هذا 
المشـــروع أيضـــًا أحـــد أذكـــى المشـــاريع 
وأكثرهـــا تقّدمًا فـــي العالم مـــن الناحية 

التكنولوجية.
وأضاف العّبـــار: “من خالل ابتكار وجهة 
عصرية بامتياز، تزخر في الوقت نفســـه 
بتاريـــخ عريـــق، نحـــن ال نفتـــح الوجهـــة 
أمـــام الـــزّوار المتمّيزين وحســـب، ولكننا 
نصّممهـــا لتكـــون بمثابـــة موناكـــو البحـــر 
األدرياتيكـــي. لقـــد أنجزنـــا الكثيـــر مـــن 
المشـــاريع الخاصة على مّر الســـنين في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ولكـــن ليـــس لدّي 
أدنى شـــك في أن هذا المشروع يعّد من 

أفضلها قاطبة”.

فخرو: “الغرفة” ساهمت بشكل كبير في تطوير ودعم الشارع التجاري
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“البا” تسعى لمواكبة التطورات في الثورة الصناعية
التعرف على توقعات السوق وعمليات التخزين والتقنيات الحديثة... دعيج بن سلمان:

صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة المنيـــوم 
البحريـــن )البـــا( الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن 
دعيج آل خليفـــة، على هامش فعاليات مؤتمر 
عربـــال فـــي نســـخته الــــ 24 أمـــس لــــ “البـــاد 
االقتصـــادي”، بأن شـــركة البا تســـعى من خال 
مشـــاركتها في هذا الحدث الكبيـــر مواكبة كل 

التطـــورات التـــي يشـــهدها العالـــم فـــي مجـــال 
الثـــورة الصناعيـــة كـــون شـــركة البـــا مـــن أكبر 
الشـــركات فـــي صناعـــة األلمنيـــوم فـــي العالم، 
مضيفا أن هذه المشـــاركات لها مردود إيجابي 
على شـــركة البا للتعرف على توقعات الســـوق 
وعمليات التخزين وإدخال التقنيات الحديثة 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم وتطبيـــق االســـتدامة 
واســـتخدام الطاقة الخضراء إلنتاج األلمنيوم 

بكفـــاءة عاليـــة للحـــد مـــن انبعاثـــات الغـــازات 
الدفينـــة، الفتـــا إلـــى أن التوجـــه فـــي مملكـــة 
البحريـــن يواكـــب التوجهـــات العالمية بخفض 
االنبعاثـــات الكربونيـــة والوصـــول إلـــى صفـــر 
انبعاثات بحلول العام 2060، مبينا أن الشـــركة 
ملتزمـــة بذلك، مشـــيرا إلى وجود اســـتثمارات 
مقبلـــة فـــي مجـــال تخفيـــف هـــذه االنبعاثـــات 

وتحقيق التنمية المستدامة. الشيخ دعيج مصرحا لـ “البالد االقتصادي”
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حثـــت مديـــرة مركـــز ريـــادة األعمـــال 
بالجامعـــة األهليـــة ماريا صبـــري طلبة 
الجامعة ومنتسبيها على االقتراب من 
عالم ريـــادة األعمال وتملك الشـــجاعة 
والجـــرأة لانخـــراط فيـــه، مؤكـــدة أن 
مملكـــة البحريـــن تزخـــر بالعديـــد مـــن 
الفـــرص التجاريـــة واالســـتثمارية فـــي 
مختلـــف المجـــاالت شـــريطة أن تكون 
المشـــروعات مدروســـة جيدا وال تخلو 

من اإلبداع واالبتكار.
أســـبوع  فعاليـــات  ضمـــن  ذلـــك  جـــاء 
الخامســـة  بنســـخته  األعمـــال  ريـــادة 
التـــي احتضنهـــا مركـــز ريـــادة األعمال 
بالجامعـــة األهليـــة تزامًنـــا مـــع انطاق 
أســـبوع المنامة لريادة األعمال برعاية 
الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ محافظـــة 

راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، إذ 
ونـــدوات  معرًضـــا  الفعاليـــات  تضمـــن 
وورش عمل شارك فيها 22 متحدًثا من 
رواد األعمـــال البحرينييـــن وخريجـــي 
الجامعة ممن خاضـــوا تجارب ناجحة 

فـــي ريـــادة األعمـــال، وذلـــك فـــي مقـــر 
الجامعة األهلية.

الرئيـــس  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  المؤســـس 
الجامعـــة األهلية البروفيســـور عبدهللا 

لمحافـــظ  الجزيـــل  بالشـــكر  الحـــواج 
محافظـــة العاصمـــة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة علـــى رعايتـــه 
لهـــذا األســـبوع، وإلى جميع من شـــارك 

في هذه الفعالية. 

وفي كلمته، قال البروفيســـور الحواج 
“ريـــادة األعمال اليوم لهـــا بالغ األهمية 
وبالتحديـــد فـــي تقييـــم الجامعات من 
حيث عدد رواد األعمال الخريجين من 
الجامعـــة، وذلـــك يعكس مـــدى اهتمام 

مملكـــة البحرين في هذا االتجاه كونها 
رائدة في التعليم العالي”. 

الجامعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
األهليـــة البروفيســـور منصـــور العالـــي 
تشـــجيعية  فرصـــة  الحـــدث  هـــذا  “إن 
لريـــادة األعمال وُتعد خدمة مجتمعية 
فـــي اتجاهيـــن، األول: أن المحافظـــة 
أن  الجامعـــة، والثانـــي:  تخـــدم طلبـــة 
الجامعـــة تثبـــت دورهـــا فـــي التعليـــم 
للطالـــب  الفكـــرة  إيصـــال  وكيفيـــة 
وتطبيق الحديث الشـــريف أن التجارة 
هـــي تســـعة أعشـــار الـــرزق”، وأضـــاف 
البروفيسور العالي “دورنا في الجامعة 
األهلية هو إدماج مجال ريادة األعمال 
في المناهج الدراســـية وتأهيل الطلبة 

لتطبيق مشروعاتهم المتنوعة”.

العالـــي: تسعـــة أعشـــار الـــرزق فـــي التجـــارة
ضمن فعاليات أسبوع ريادة األعمال بالجامعة األهلية

انطلــق مســاء أمس فعاليات أعمال المؤتمر العربــي الدولي لأللمنيوم )عربال 
24( فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث يناقــش الحلــول الممكنــة للتحديات 
المســاهمين  بمشــاركة  األلمنيــوم  قطــاع صناعــة  يواجههــا  التــي  المشــتركة 

الرئيسين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم. 

ويشـــارك فـــي هـــذا المؤتمر مـــن مملكة 
البحرين شـــركة ألمنيوم البحرين )البا(، 
والتـــي تعتبر الشـــركة األضخـــم إنتاجا 
علـــى مســـتوى الشـــركات. وعـــن فرص 
األعمال واالستثمارات المتوقع أن يتم 
طرحها فـــي مؤتمر عربال في نســـخته 
الــــ 24، علمت مصادر “الباد” أنه ســـيتم 
طـــرح فـــرص األعمـــال واالســـتثمارات 
االتية خال المؤتمر: معايير االستدامة 
والمؤسســـية  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
يخـــص  وفيمـــا  الشـــركات  وحوكمـــة 
صناعـــة األلمنيـــوم ســـيناقش تحديات 
التكنولوجيا الرقمية، تحســـين الكفاءة 
االســـتخدام  خـــال  مـــن  واإلنتاجيـــة 
الذكـــي للبيانـــات والمعلومـــات المتاحة 
داخـــل مصاهـــر األلمنيـــوم، وتأثير ذلك 

علـــى التكلفـــة والجودة ورضـــا العماء 
والتقنيـــات الرقميـــة والعناصـــر األخرى 
اإلنتاجيـــة  علـــى  والتأثيـــر  للصناعـــة، 
مـــن خـــال تحكـــم أفضـــل فـــي عمليـــة 
الســـامة  نظـــم  وتحســـين  اإلنتـــاج، 
واالســـتدامة البيئيـــة، وتأثيـــر الحـــرب 
الروســـية في أوكرانيا على األسعار مع 
فقـــدان إمـــدادات األلومينـــا، والعوامـــل 
والســـوقية  والسياســـية  االقتصاديـــة 
التـــي تؤثـــر علـــى اإلنتـــاج واالســـتعداد 
لتقديم مســـتقبل أكثر اســـتدامة، ودور 
قطـــاع األلمنيـــوم فـــي إعـــادة تشـــكيل 
االقتصـــادات. يشـــار الى أن شـــركة “بي 
ام اي” قامـــت بتنظيم هـــذا المؤتمر في 
الســـعودية العـــام 2015 وفـــي اإلمارات 
العام 2016، وفي الكويت 2018 والعام 

2019 فـــي البحريـــن والنســـخة الحالية 
في جمهورية مصر العربيًة.

وقـــال مديـــر مشـــروع شـــركة “بـــي ام 
اي” المنظمـــة لمؤتمـــر عربـــال ممـــدوح 
الرســـمي  االفتتـــاح  “إن  الجوهـــري 
للمؤتمـــر برعايـــة وزيـــر قطـــاع األعمال 
محمود عصمت، سيشـــهد اليوم حضور 
37 شـــركة تشـــارك فـــي المؤتمـــر منهـــم 
11 شـــركة راعيـــة مـــن الصيـــن، تركيـــا، 
كنـــدا،  أســـتراليا،  اإلمـــارات،  البحريـــن، 

مصر، فرنسا، إنجلترا، الهند، السعودية، 
وُعمان.

وتشـــارك شـــركة مصـــر لأللمنيـــوم التي 
يـــرأس إدارتها المهندس محمود عجور 

في المؤتمر”.

يشـــار إلى أن مصهر البا ينتج ما يقارب 
1.6 مليون طن ألمنيوم ســـنويا. وتأتي 
مشـــاركة مملكـــة البحريـــن فـــي مؤتمـــر 
عربال خال هذا العام من منطلق رؤية 
المملكة لتنفيذ مبادرة لمســـار اقتصادي 

أكثـــر اســـتدامة وصديـــق للبيئـــة. ومن 
المقـــرر أن يناقـــش المؤتمر كيفية تفهم 
الســـوق لما يحتاج إليه قطاع األلمنيوم 
في العالم من التكاليف واللوجســـتيات 

والمخرجات وكيفية االستفادة منها.

انطالق مؤتمر “عربال 24” في مصر بمشاركة “البا” ممثلة للبحرين
مناقشة تحديات قطاع األلمنيوم وفرص األعمال واالستثمارات المتوقعة

ممدوح الجوهري

أعلنت مجموعة يوسف خليل المؤيد 
والوكيـــل  الوحيـــد  المـــوزع  وأوالده، 
فـــي  إنفينيتـــي  لســـيارات  الحصـــري 
مملكـــة البحريـــن عـــن إطاق ســـيارة 
كليـــًا  الجديـــدة  الرياضيـــة   QX 60
وُمتعـــددة االســـتخدامات فـــي صالة 
نوفمبـــر   29 فـــي  إنفينيتـــي  عـــرض 

.2022
المناســـبة نظمـــت مجموعـــة  وبهـــذه 
يوسف خليل المؤيد وأوالده فاعلية 
كبـــار  مـــن  لفيـــف  حضرهـــا  ضخمـــة 
الشخصيات يتقدمهم، فاروق المؤيد 
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف 
باإلضافـــة  وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل 
إلـــى المديرين التنفيذييـــن المحليين 
إنفينيتـــي،  لشـــركة  واإلقليمييـــن 
اإلعاميـــة  النخـــب  مـــن  ومجموعـــة 

واالجتماعية من البحرين.
صـــرح  المناســـبة،  بهـــذه  واحتفـــاالً 
المدير العام أنس عبدهللا قائاً “نحن 
فخـــورون للغايـــة بتقديـــم إنفينيتـــي 
QX60 لشعب البحرين، وهي السيارة 
التـــي تمثـــل قمـــة التطـــور واإلبـــداع 
لشـــركة إنفينيتـــي المردافـــة للفخامة 
واالبتكار في عالم السيارات. وكوننا 
الموزع الحصري لســـيارات إنفينيتي 
في مملكة البحرين يســـعدنا أن نعلن 

أن طـــراز QX60 ســـيكون متاًحا اآلن 
لعشاق الســـيارات الفاخرة والمتميزة 
في المملكة، حيث إن هدفنا األساس 
إرضـــاء  هـــو  عنـــه  نحيـــد  ال  الـــذي 
عمائنا بتقديم أحدث طرز ســـيارات 
إنفينيتي وأفضلهـــا بما يلبي مختلف 
تطلعـــات عمائنـــا في المملكـــة الذين 
كانـــوا جزًءا ال يتجزأ من رحلتنا التي 

استمرت ألكثر من ثاثة عقود”.

رياضية ومتعددة االستخدامات

المؤيد تطلق انفينيتي QX 60 الجديدة كليا بالبحرين
ينظـــم مستشـــفى اإلرســـالية األميركية 
مســـابقة ميـــد أثلـــون الســـنوية اعتبـــاًرا 
من 30 نوفمبـــر2022. هذا الحدث الذي 
تشـــارك فيـــه العديد مـــن المـــدارس من 
جميـــع أنحـــاء مملكـــة البحريـــن، وهـــي 
مبادرة صحية تعليمية نالت استحسانا 
وتســـتضيفها  المشـــاركين  مـــن  كبيـــرا 

مستشفى اإلرسالية األميركية.
وتتضمن الفعالية العديد من المسابقات 
المفتوحـــة لطـــاب جميع المـــدارس في 
البحرين، حيث تشـــمل المسابقات على 
ومســـابقة  القصيـــرة  األفـــام  مســـابقة 
ومســـابقة  األســـئلة  ومســـابقة  الـــكام 
المناظرة )مســـابقة المناظـــرة مخصصة 
للمعلميـــن فقط(.  وهذا العام، ســـتضيف 
مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة أيًضـــا 
مســـابقة ميد زاب، والهدف من مسابقة 

ميد زاب هو بناء عمل جماعي واختبار 
العقـــول المبدعـــة، حيـــث ســـيتم إعطاء 
مســـبق،  بشـــكل  موضوًعـــا  فريـــق  كل 
حيث يجـــب عليهم وضع إســـتراتيجية 
المجتمـــع.  فـــي  الوعـــي  لخلـــق  حولـــه 
والهـــدف العام من هذه المســـابقات بين 
المـــدارس هو خلق الوعـــي الصحي في 
المجتمع. وسيكون موضوع عام 2022 
هـــو “التنفس، العقـــل، تأثير القلب، تأثير 
كوفيـــد 19” إلى جانـــب الفائزين في كل 

فئـــة مـــن المســـابقات، ســـُتمنح مدرســـة 
واحـــدة التـــي تحصـــد أعلـــى عـــدد مـــن 
االنتصارات جائزة  “الصحة هي الثروة”. 
وســـتقام التصفيات فـــي 30 نوفمبر و1 
ديسمبر، على أن تقام الفعالية الختامية 
للمســـابقات في الثاني من ديســـمبر في 

قاعة مدرسة الرجاء. 
ومزيـــد من المعلومات والتحديثات عن 
www.amh.org. الحدث متوافرة على

.medathlon /bh

بمشاركة العديد من المدارس في جميع مناطق البحرين

“اإلرسالية األميركية” ينظم مسابقة “ميد أثلون” السنوية



كشــف رئيــس مجلــس إدارة الجمعية الخليجيــة للصيانة واالعتمادية ســعد إبراهيم 
الشــمراني لـــ “البــاد االقتصادي” عن تقديم الجمعية لشــهادة احترافيــة متوافقة مع 
المعاييــر العالميــة تمنــح الختصاصيــي الصيانــة واالعتماديــة، موضًحــا أن الشــهادة 
تؤهــل الحاصليــن عليهــا لتأدية عملهم بكل احترافية وهــذا ينعكس على تميزهم في 
العمل بالمجال الصياني، وأيًضا الحفاظ على سامتهم، مؤكًدا أن الشخص المؤهل 

يؤدي عمله بطريقة احترافية وآمنة.

إنشـــاء  منـــذ  أنـــه  الشـــمراني  وتحـــدث 
للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة 
واالعتماديـــة فـــي العـــام 2010، كانـــت 
تهـــدف لتطويـــر المنطقـــة فـــي مجـــال 
والموثوقيـــة،  واالعتماديـــة  الصيانـــة 
خصوًصا أن هذا المجال لم يتم التركيز 
عليـــه قبل العـــام 2010، وســـاهم تركيز 

بالتطـــورات  التعريـــف  فـــي  الجمعيـــة 
واالعتماديـــة  الصيانـــة  بمجـــال 
والموثوقيـــة بطريقـــة ومعايير موحدة 
وتصديرها لكل الشـــركات في المنطقة 
منـــذ  الجمعيـــة  بـــدأت  إذ  وخارجهـــا، 
مؤتمـــر  وإقامـــة  تنظيـــم  فـــي  إنشـــائها 
الســـادس  األوســـط  الشـــرق  ومعـــرض 

للصيانـــة واالعتماديـــة وإدارة األصـــول 
“مينتكـــون”، وتحـــول المؤتمـــر في هذا 
العام ليصبح مؤتمًرا دولًيا، ما يدل على 
أن ورش العمـــل والتدريـــب والفعاليات 
التـــي يتـــم تنظيمهـــا بالمؤتمر تتماشـــى 

يعكـــس  كمـــا  العالميـــة،  المعاييـــر  مـــع 
التطـــور الكبيـــر الـــذي حدث منـــذ العام 
2010 حتـــى يومنـــا هـــذا فـــي أقـــل من 
12 ســـنة بجهود مجموعة من الشـــباب 
الخليجييـــن وأصبحـــت الجمعية تحت 

مظلة جمعية عالميـــة تندرج تحتها 14 
جمعية من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض “مينتكون” 
يعقد في مملكة البحرين كل عامين منذ 
العام 2010، وذلك بتنظيم من الجمعية 

واالعتماديـــة  للصيانـــة  الخليجيـــة 
البحرينيـــة،  المهندســـين  وجمعيـــة 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع وزارة النفـــط 
أرامكـــو  شـــركة  مـــن  وبدعـــم  والبيئـــة 
السعودية وشركة نفط البحرين )بابكو(.

تقديم شهادة احترافية الختصاصيي الصيانة واالعتمادية
متوافقة مع المعايير العالمية... الشمراني لـ “^”:

نظمـــت لجنة المـــرأة في الصناعـــة وإدارة 
األصـــول )WIAM( فـــي مؤتمـــر ومعـــرض 
للصيانـــة  الســـادس  األوســـط  الشـــرق 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول “مينتكـــون 
تكريـــم  حفـــل  )اإلثنيـــن(،  مســـاء   ”2022
الفائزيـــن بجائـــزة وئـــام )WIAM(، بحضور 
نائـــب رئيـــس شـــركة أرامكـــو الســـعودية، 
فهـــد العبدالكريم، حيث تـــم تكريم الذين 
يظهـــرون التميـــز والريادة في مؤسســـات 

الصناعة وإدارة األصول.
وصرحت رئيسة لجنة المرأة في الصناعة 
المؤتمـــر،  فـــي   )WIAM( األصـــول  وإدارة 
ســـماح الحمـــد لــــ “البـــاد االقتصـــادي” أن 
فـــي  المـــرأة  لتحفيـــز   )WIAM( جائـــزة 
واالعتماديـــة  الصيانـــة  بمجـــال  العمـــل 
هـــي  فئـــات   3 تتضمـــن  األصـــول،  وإدارة 
الجائـــزة المهنيـــة الناشـــئة، جائـــزة المـــرأة 
المتميـــزة لإلنجاز، وجائـــزة تمكين المرأة، 
وقـــد شـــهدت هـــذه الجوائـــز إقبـــاال كبيًرا 
علـــى التقديـــم عليهـــا، وقـــد كان الفائزون 
مـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 

السعودية وسلطنة عمان.
وأوضحـــت أن الجائـــزة المهنيـــة الناشـــئة 
للمهندســـات العامات فـــي مجال الصيانة 
لفتـــرة  األصـــول،  وإدارة  واالعتماديـــة 
تتـــراوح ما بين 5 و10 أعـــوام، وقد فازت 
جائـــزة  أمـــا  ســـيدات.   5 الجائـــزة  بهـــذه 
المـــرأة المتميـــزة لإلنجـــاز، فهـــي موجهـــة 
للمهندســـات والعامات في المجال لفترة 
تتجاوز 15 عاًما، وقد فازت بها 3 سيدات، 
الفتـــة إلـــى أن فئـــة جائـــزة تمكيـــن المرأة 

موجهة للجنسين ممن ساهموا في تمكين 
المرأة في مجال العمل الصناعي، وقد فاز 

بها 3 أشخاص )رجان وامرأة(.
جمعيـــة  رئيســـة  أعربـــت  ذلـــك،  إلـــى 
المهندســـين البحرينيـــة رائـــدة العلوي عن 
فخرها بكون الجمعية عضو مؤسس لهذا 
المؤتمر منذ بداياته ووصل في هذا العام 
للنســـخة السادســـة، والـــذي يعد مـــن أكبر 
المؤتمـــرات العالميـــة فـــي مجـــال الصيانة 

واالعتمادية.
وأشـــارت إلى أن المؤتمر والمعرض شـــهد 
حضـــوًرا مضاعًفا عن النســـخة الخامســـة، 
المهندســـين  جمعيـــة  قـــدرة  يثبـــت  مـــا 
البحرينيـــة على تنظيم مؤتمـــرات عالمية 
لخبـــرة  نتيجـــة  وذلـــك  المســـتوى،  بهـــذا 
متراكمـــة على مـــدى الســـنين، مضيفة أن 

الجمعيـــة اعتـــادت علـــى إقامـــة مؤتمرات 
بهـــذا الحجـــم، إال أن هـــذا المؤتمر يعد من 
أكبر المؤتمرات، مهنئة جمعية المهندسين 
والجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية 

على نجـــاح المؤتمر، معربة عـــن أملها بأن 
تكـــون النســـخ القادمـــة مـــن المؤتمـــر أكبر 
خصوًصـــا أن المؤتمر في نســـخته الحالية 
تحـــول ليصبـــح مؤتمـــًرا دولًيـــا. وأعربـــت 

عن ســـعادتها بالمشـــاركة فـــي حفل جائزة 
وئـــام لتكريـــم المرأة العاملة فـــي الصناعة 
ومجـــال الصيانـــة خصوصـــا، وقـــد كرمت 
العديد من الشـــخصيات النســـائية الشـــابة 

لمســـاهمتهن فـــي هـــذا المجـــال، مشـــيرة 
إلـــى أن حفـــل التكريم مســـاء أمس األول 
)اإلثنين( شـــهد جلستين رئيستين إلعطاء 

نموذج للشابات المقبات على الصناعة.

نائب رئيس “أرامكو” يكرم الفائزين بجائزة “وئام” في “مينتكون 2022”
من البحرين والسعودية وسلطنة عمان

مؤتمر الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول  -  مـن 27-30 نوفمبـر
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أمل الحامد من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم وريناتا عزمي

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  أشـــادت 
البحرينيـــة، رائدة العلـــوي، بالدور الكبير 
الذي يضطلع به المؤتمر الدولي للصيانة 
واالعتماديـــة وإدارة األصول )مينتكون( 
في التعريف بآخـــر التطورات والخبرات 
فـــي مجـــال اختصاصـــات وموضوعـــات 
واالعتماديـــة  وهـــي  الصيانـــة  المؤتمـــر 
وإدارة األصـــول واالســـتفادة منهـــا مـــن 

قبل كافـــة المعنيين بهـــذه المجاالت في 
الخليج العربي والمنطقة.

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــدت 
المؤتمـــر  هـــذا  أهميـــة  علـــى  البحرينيـــة 
العالمـــي  والحـــدث  الكبيـــر  الدولـــي 
الـــذي يجمـــع كافـــة المعنييـــن بالصيانـــة 
حـــول  األصـــول  وإدارة  واالعتماديـــة 
العالم تحت سقف واحد، مؤكدة أن هذا 

المؤتمر هـــو ثمرة تعاون بيـــن جمعيتين 
مهنيتيـــن غيـــر ربحيتيـــن تهدفان لنشـــر 
المعرفـــة والعمل فـــي القطاع الهندســـي 
بكل احترافية، وهما جمعية المهندسين 
البحرينيـــة والجمعية الخليجية للصيانة 
واالعتماديـــة واللتـــان عملتـــا بـــكل جـــد 
2010م  العـــام  منـــذ  إلطاقـــه  ومهنيـــة 
حتـــى بـــات اليوم أحـــد أكبـــر المؤتمرات 

والتجمعات العالمية في مجاله، مشـــيرة 
إلى المؤتمر الســـادس قد شـــهد مشاركة 
كبيـــرة فاقـــت التوقعـــات، إذ شـــارك فـــي 
المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من حول 
العالـــم، وهو عدد يفوق عدد المشـــاركين 
في النســـخة السابقة، كما شـــهد المؤتمر 
تقديـــم نحـــو 80 ورقـــة عمـــل، وانعقاد 4 
حواريـــة  جلســـات   4 و  تدريبيـــة  ورش 

 800 مـــن  أكثـــر  فيهـــا  شـــارك  متوازيـــة 
مشارك من 35 دولة.  

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  وأعربـــت 
للمســـتوى  ســـعادتها  عـــن  البحرينيـــة 
الـــذي وصلـــت إليـــه جمعية المهندســـين 
البحرينية فـــي مجال تنظيـــم الفعاليات 
والمؤتمرات، حيث تميزت الجمعية عبر 
مسيرتها الممتدة لخمسين عاًما بريادتها 

في مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات 
الكبيرة على مستوى المحلي واإلقليمي، 
حتـــى باتت قادرة على تنظيم مؤتمرات 
عالمية كهـــذا المؤتمر ومن خال العطاء 
مـــن  المتطوعيـــن  مـــن  المحـــدود  غيـــر 
أعضـــاء الجمعيـــة، باإلضافة إلـــى الكادر 
اإلداري المتميز بالجمعية، وهو ما يدعو 

إلى الفخر واالعتزاز.

العلوي: أكثر من 2000 مشارك في “مينتكون” وتقديم 80 ورقة عمل

شـــهدت أعمـــال اليـــوم الثالـــث مـــن مؤتمر 
ومعرض الشرق األوسط السادس للصيانة 
واالعتماديـــة وإدارة األصـــول “مينتكـــون 
االبتـــكار،  جنـــاح  تدشـــين  أمـــس   ”2022

وتكريم جميع الشركات المشاركة فيه.
فـــي  االبتـــكار  لجنـــة  رئيســـة  وصرحـــت 
معرض “مينتكون 2022”، الدكتورة سعاد 
الرضـــوان لــــ “الباد االقتصـــادي” أن جناح 
االبتـــكار بمعـــرض “مينتكون 2022” شـــهد 
مشاركة 19 مشـــروًعا مبتكًرا، من شركات 
إقليمية وعالمية وجامعات عدة، مشـــيرة 
إلى تكريـــم جميـــع الشـــركات والجامعات 

المشاركة بجناح االبتكار.
المشـــروعات  أن  الرضـــوان  وأوضحـــت 
 3 تشـــمل  االبتـــكار،  بجنـــاح  المشـــاركة 
مشـــروعات من شركة سابك السعودية، 6 
مشـــروعات من شـــركة أرامكو السعودية، 
مشروعين من الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة )كيبيك(، وشركة نفط 
البحرين )بابكو(، وشركة ساب السعودية، 
وشركة من المغرب، إضافة إلى مشاركات 
من جامعة البحرين والجامعة االســـترالية 

في دولة الكويت.
وأشـــارت إلى أن جميع أفكار المشروعات 

مبتكـــرة ومتعلقـــة بالصيانـــة واالعتمادية 
وإدارة األصـــول في قطاع النفـــط والغاز، 

وحصلـــت علـــى بـــراءة اختـــراع أو علـــى 
وشـــك الحصول عليها. وذكرت أن معرض 

“مينتكـــون 2022” شـــهد إقبـــااًل كبيـــًرا من 
الزوار وزيارة جناح االبتكار لاطاع على 

المشروعات وتقديم نبذة عنها عن طريق 
شاشات العرض وعرض مجسم للمشروع.

تدشين جناح االبتكار في معرض “مينتكون 2022” للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول
تكريم 19 شركة وجامعة مشاركة... الرضوان لـ “^”:
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فازت شــركة نفط البحرين “بابكو” في تقدير جديد لجهودها في دعم أدوار الشــباب 
وتمكينهــم مــن اإلســهام بفاعلية فــي التنمية المســتدامة وتأمين البيئة المناســبة لهم 
إلحداث تأثير وتغيير حقيقي في المجتمع، بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وجاء فوز الشــركة بهــذه الجائزة المرموقــة بعد النجاح 
الكبيــر الــذي حققتــه سياســاتها الداعمــة لشــباب “بابكــو”، والتي أســهمت في تشــجيع 
شباب الشركة على االنخراط في جهود التنمية المستدامة بما في ذلك دفعهم للمزيد 
مــن اإلنتاجيــة مــن خــال البرامــج التدريبيــة والتحفيزية، والــورش الخاصــة بتنمية 
مهــارات الشــباب؛ لتأهيلهــم وإعدادهم لخدمة مجتمعهم ورعايــة بيئتهم ودعم أوجه 

التنمية المستدامة في وطنهم الغالي.

وفـــي تصريح لـــه بهـــذه المناســـبة، أعرب 
عبـــدهللا  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الزيـــن عـــن ســـعادته الكبيـــرة بهـــذا الفـــوز 
المهـــم، مضيًفا أن شـــركة “بابكـــو” فخورة 
أشـــد الفخر بحصولهـــا على هـــذه الجائزة 
ذات المعايير الخاصـــة، والتي تأتي إيماًنا 
مـــن عاهل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة بأهمية 
دعـــم دور الشـــباب وتعزيـــز قدرتهـــم على 
اإلســـهام الفاعـــل في رفاهيـــة مجتمعاتهم 

وبيئتهم.
وأضـــاف أن فـــوز الشـــركة بهـــذه الجائـــزة 
التوجيهـــات  بفضـــل  جـــاء  المرموقـــة 
المســـتمرة لممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 

والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
شـــباب  بدعـــم  ســـموه  واهتمـــام  خليفـــة، 
الفـــرص  ومنحهـــم  وتشـــجيعهم  الشـــركة 
إلبـــراز قدراتهـــم وإمكاناتهـــم، إضافة إلى 
السياســـات الواعيـــة التـــي يضعها مجلس 
إدارة الشـــركة، مدركيـــن بـــأن الشـــباب هم 
العنصـــر القادر على تغيير المتجمعات إلى 
األفضل، مؤكًدا بأن الشـــركة ستعمل على 
إيالء شـــبابها مزيدا من المسؤوليات، ثقة 
بهـــم، واعتمادا على إمكاناتهم الهائلة، في 

الوصول إلى النجاح المأمول.
مـــن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشـــركة 
الملـــك  عبدالرحمـــن جواهـــري أن جائـــزة 
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة هي جائزة عالمية ولها 
معاييرهـــا الخاصـــة، والفوز بهـــذه الجائزة 

يعتبر شهادة كبيرة على نجاح “بابكو” في 
تنفيذ خطط قابلة للقياس في هذا الشأن. 
وأوضح أن هذه الخطط والسياســـات قد 
قـــادت إليجـــاد بيئـــة مناســـبة مـــن شـــأنها 
مساعدة الشباب وتحفيزهم على التفكير 
اإلبداعي ووضع تصورات مناســـبة لتغيير 
الممارســـات المجتمعيـــة إلـــى األفضل بما 
في ذلك نشـــر الوعـــي البيئي وســـلوكياته 

الصحيحة.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بابكو 
أن هـــذه الجائـــزة المرموقـــة معنيـــة ليس 
فقط بمساعي الشـــباب ليكونوا مواطنين 

فعالين ومنتجين، يســـاهمون في رفاهية 
مجتمعاتهـــم وبيئتهـــم، ولكنها تمنح كذلك 
للمؤسســـات والشـــركات التـــي تعمل على 
تحســـين البيئة المواتيـــة والبنية التحتية 
للشـــباب إلحـــداث تأثيـــر، وهـــذا تحديـــًدا 
مـــا تقوم به شـــركة نفط البحريـــن “بابكو” 

وتعمل على تعزيزه.
وتقـــدم جواهري بجزيل الشـــكر والتقدير 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى 
خليفة حفظه هللا على تشـــجيعه المستمر 
للشـــباب وتوجيهاتـــه بمنحهـــم مزيـــدا من 
الفرص وتأهيلهم ودعـــم قدراتهم؛ كونهم 

بنـــاة المســـتقبل الذين يمتلكـــون الطاقات 
واألفكار اإلبداعية، إلى جانب اســـتيعابهم 
فـــي  مثنًيـــا  المعلومـــات،  لتقنيـــة  الواســـع 
الوقـــت ذاتـــه علـــى السياســـات والخطـــط 
الداعمـــة للشـــباب التـــي يضعهـــا مجلـــس 

اإلدارة بقيادة عبدهللا جهاد الزين.
واختتم جواهري حديثه بتأكيد أن شركة 
“بابكو” ســـوف تعمل فـــي المرحلة المقبلة 
علـــى مضاعفة جهودهـــا لتطبيق مزيد من 
الخطط الهادفة إلى بناء مهارات الشـــباب 
لدعم إسهامهم في بناء مستقبل أفضل. 

يذكـــر أن شـــركة نفـــط البحريـــن “بابكـــو” 
تعمل على تعزيز إدارتها الفعالة لتشـــجيع 
الشـــباب علـــى االنخـــراط والمشـــاركة في 
االلتزامـــات االجتماعية والبيئية للشـــركة، 
علـــى  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  تركيزهـــا  مـــع 
تحســـين البيئة المواتيـــة والبنية التحتية 
المالئمـــة للشـــباب؛ إلحـــداث تأثيـــر يتـــرك 
بصمتـــه علـــى المجتمـــع والبيئـــة خصوصا 
فـــي هـــذه المرحلـــة االنتقاليـــة المهمة في 
تاريخ الشـــركة، حيث يتم تنفيذ مشـــروع 
التحديث لمصفاة “بابكو”، وهو المشـــروع 
تأســـيس  منـــذ  اإلطـــالق  علـــى  األضخـــم 
الشـــركة، حيث ُيشـــكل هذا الحدث فرصة 
الشـــركة  لمهندســـي  عظيمـــة  تدريبيـــة 
الشباب، من الجنسين، والذين تم توظيف 

أعداد كبيرة منهم حديثا.
وحرصت الشـــركة على إدراج شـــبابها من 
التحقـــوا  الذيـــن  والفنييـــن،  المهندســـين 
حديًثـــا بالشـــركة، وذلـــك بصـــورة يوميـــة؛ 
بهدف تعظيم االستفادة من هذا المشروع 
التاريخي، والذي تتولى تنفيذه مجموعة 
من أفضل الشـــركات العالمية والهندســـية 

المتخصصة في هذا المجال.
وتعـــد هـــذه الجائـــزة العالميـــة األولى من 
نوعهـــا تعبيـــًرا عن إيمان صاحـــب الجاللة 
الملك المعظم، بقدرة الشـــباب على قيادة 
بلدانهـــم والعالـــم نحـــو مســـتقبل أفضـــل 
أن  وتؤكـــد  واالزدهـــار،  الســـالم  يســـوده 
االســـتثمار فـــي قـــدرات وطاقـــات وإبداع 
الشباب هو السبيل األوحد لتحقيق أفضل 
والرفاهيـــة  المســـتدامة  للتنميـــة  العوائـــد 
المســـتقبلية، علًما بأن إطالق جائزة الملك 
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة قد تم للمرة األولى في 
ينايـــر 2017 خـــالل منتدى الشـــباب التابع 
للمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعي لألمم 
المتحدة، بينما أقيـــم حفل توزيع الجوائز 

في مملكة البحرين في يناير 2018.

“بابكو” تفوز بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في إنجاز جديد تحققه الشركة للمرة األولى

تــم اإلعــان عــن فــوز البنــك األهلــي المتحد بلقب أفضــل بنك للخدمات اإلســامية الخاصة لهــذا العام من مجلــة برايڤت بانكر 
إنترناشــيونال العالميــة المتخصصــة فــي شــؤون المــال واألعمال. وتم الكشــف عــن الخبر خال حفــل توزيع الجوائــز العالمية 

لخدمات إدارة الثروات 2022.

يذكـــر أن مجلـــة پرايڤت بانكـــر إنترناشـــيونال معروفة كإحدى 
أكثر المصـــادر موثوقية في عالم الخدمات المصرفية الخاصة. 
وكانت هذه هي النســـخة الثانية والثالثين من برنامج الجوائز 

السنوي الذي تقيمه المجلة. 
وأشـــادت المجلـــة بالتـــزام البنـــك بتقديـــم منتجـــات وخدمـــات 
مصرفيـــة خاصة فريدة من نوعها في الســـوق. كما عبرت لجنة 
التحكيـــم عن إعجابها بالخدمات المبتكـــرة للبنك وأدائه المالي 
القوي وبرنامجه للتحول الشامل، والذي اعتبرته المجلة معياًرا 
للتميز على مســـتوى المنطقة. وكان مـــن ضمن العوامل األخرى 
فـــي االختيـــار اســـتثمار البنـــك بقـــوة فـــي اســـتقطاب المواهب 
المتميزة، والحصول على أحدث اإلمكانات الرقمية، واالستفادة 

من آخر التقنيات في مجال تحليل البيانات.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة 
للمجموعة ريتشـــارد جابلونوسكي “كانت المنافسة على أشدها 
هـــذا العـــام، إذ شـــاركت بنوك مـــن جميع أنحـــاء العالـــم تجاربها 
التـــي أبرزت المزايـــا العديدة لتبني التقنيـــات الرقمية الحديثة، 
وكيـــف تمكنـــت عبـــر اســـتخدامها ألحـــدث االبتـــكارات الرقمية 
مـــن تحســـين تجربة العمالء فـــي مراحلها كافة، بـــدًءا من فتح 
الحســـابات للعمالء الجدد، ووصواًل إلى التفاعل اليومي معهم، 
وتوفيـــر آخـــر االبتكارات التي تســـهل حصولهـــم على الخدمات 
المصرفية. على مدى الســـنوات القليلـــة الماضية، قمنا بتكثيف 
جهودنـــا لنكون في صدارة مســـيرة التحول الشـــامل في مجال 
الخدمات المصرفية الخاصة، إذ يحتل هذا القســـم من خدماتنا 
أهمية خاصة للبنك. وأثنت لجنة التحكيم على االســـتراتيجية 

المبتكـــرة للبنـــك األهلي المتحد والنمو المســـتدام الـــذي ما زال 
يحققـــه، والذي يبين قوة ومرونة وفعالية نموذج األعمال الذي 

يقـــوم عليه البنك. يعـــود الفضل في ذلـــك لفريق العمل 
لدينـــا، والـــذي لـــواله لمـــا تمكنـــا مـــن تحقيـــق هذا 

اإلنجاز الرائع”.
يذكر أن هذه الجائزة تمثل آخر إضافة لسلسلة 
طويلـــة من الجوائز التي أحرزها البنك مؤخًرا 
من العديد من المجالت والمؤسسات المالية 
مـــن  المتخصصـــة والمرموقـــة، والتـــي كان 
بينها جائزة أفضل بنك في البحرين 2022 
مـــن مجلة يورومانـــي، جائـــزة أفضل بنك 
فـــي البحريـــن 2022 مـــن مجلـــة غلوبـــال 
فاينانـــس، إضافـــة إلى جائـــزة أفضل بنك 
للخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة 2022 في 
كل مـــن البحريـــن، مصـــر، الكويـــت وعمان 

من مجلة ميد.

“األهلي المتحد” يحرز جائزة أفضل بنك 
للخدمـات اإلسالميـة الخاصـة 2022

من مجلة “برايفت بانكر إنترناشيونال”

“البحريـــن اإلسالمـي” يدعــم مبـادرة “دمت خضـــراء”
من خالل تشجير مركز الشيخ عبداهلل بن خالد الصحي

ريتشارد 
جابلونوسكي

أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB( عن 
مســـاهمته في دعم المرحلـــة الثانية من 
الحملة الوطنية للتشجير الُمقامة تحت 
شعار “ُدمت خضراء” والتي تم تدشينها 
منذ شـــهر أكتوبر من العام 2021 برعاية 
كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة 
عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلس 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 
القطاع الزراعـــي حفظها هللا، وبالتعاون 
مـــع وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، 

والمجلس األعلى للبيئة.
وقد ُأجريت مراســـم زراعة أكثر من 70 
شـــجرة وُشـــجيرة بمركز الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة الصحي فـــي تمام 
الســـاعة 11:00 صباًحـــا مـــن يـــوم أمس 
 2022 نوفمبـــر   29 الموافـــق  الثالثـــاء 
بحضـــور كل مـــن: الشـــيخة مـــرام بنـــت 
عيســـى آل خليفة األميـــن العام للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ولولوة 
شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
ورئيس الخدمات الطبية لمراكز الرعاية 

الشـــريفي  وياســـر  األوليـــة،  الصحيـــة 
البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
اإلسالمي، فريق “جود” للعمل التطوعي 
فـــي البنك وعدد مـــن موظفي البنك من 

مختلف الدوائر واألقسام.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه   
اإلســـالمي  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
ياســـر الشـــريفي قائـــالً: “نحـــن فخورون 

لزيـــادة  المملكـــة  إســـتراتيجيات  بدعـــم 
الرقعـــة الخضـــراء، وذلـــك عـــن طريـــق 
التعـــاون مـــع المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية 
القطاع الزراعي والتي من شـــأنها العمل 
علـــى اســـتدامة تطويـــر وتنميـــة القطاع 
الزراعـــي فـــي مملكة البحريـــن. وتندرج 
هـــذه الخطوة تحت مظلـــة منصة البنك 
للمســـؤولية االجتماعية “جـــود”، كما أنها 

تأتـــي ضمن إطار عمـــل الحوكمة البيئية 
 ،)ESG( واالجتماعية وحوكمة الشركات
متطلعيـــن ُقدًمـــا لالســـتمرار بدعـــم مثل 
هـــذه المبـــادرات مســـتقبالً والتي تصب 
لصالـــح تحقيـــق األثـــر البيئـــي المرجـــو 
والمحافظـــة على جودة الهـــواء وتقليل 
بغيـــة  الكربونيـــة؛  االنبعاثـــات  حجـــم 
الوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفـــري بحلول 

العام 2060”.
وتســـعى حملـــة “ُدمـــت خضـــراء” لدعـــم 
خطـــط المملكة لزيـــادة الرقعة الخضراء 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث تتمحـــور 
أهدافهـــا حول تحقيـــق التزامات مملكة 
البحريـــن تجـــاه الهدف الثالث عشـــر من 
الخـــاص  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
بالعمل المناخـــي، وحماية البيئة وتقليل 

اآلثار الناجمة عن تغيير المناخ. كما أنها 
تعمـــل على تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 
مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات 
علـــى  عـــالوة  العالقـــة.  ذات  األخـــرى 
تشـــجيع روح التطوع علـــى الزراعة بين 
الشـــباب في المجتمـــع. ودعم عقد األمم 
المتحدة الســـتعادة النظام اإليكولوجي 
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األمم المتحدة تدعو قطاع النقل البحري إلى االنتقال للطاقة النظيفة
دعـــت األمـــم المتحـــدة أمـــس قطـــاع 
النقـــل البحـــري إلـــى تســـريع االنتقال 
إلـــى الطاقة المراعية للبيئة عبر وقف 
استخدام السفن القديمة التي تلوث، 
وتكييـــف الموانئ مـــع البنية التحتية 
للوقـــود البديل وإلغـــاء الكربون، بدال 
مـــن مضاعفة انبعاثات الغاز المســـببة 

لالحتباس الحراري.
وأكـــد مؤتمر األمم المتحـــدة للتجارة 
تقريـــره  فـــي   )Unctad( والتنميـــة 
السنوي حول النقل البحري أن السفن 
تنقـــل أكثـــر مـــن 80 % مـــن البضائـــع 
إجمالـــي  لكـــن  عالميـــا.  المتداولـــة 
األســـطول  مـــن  الكربـــون  انبعاثـــات 
 4,7 بنســـبة  زادت  العالمـــي  البحـــري 

% بيـــن العاميـــن 2020 و2021 وهـــو 
“رقم يســـير في االتجاه الخاطئ” كما 
حذرت األمينة العامة للمؤتمر ريبيكا 

غرينسبان عند عرضها التقرير.
وقالت رئيسة كوستاريكا السابقة إنه 

مـــع متوســـط مـــدة التشـــغيل الحالية 
للســـفن البالغة 22 عامـــا “نحن قلقون 
أيضا بشـــأن قدم الســـفن التـــي تلوث 
أكثر مع التقدم في سنوات تشغيلها”.

ودعـــا المؤتمر القطاع إلى االســـتثمار 

التقنيـــة  التحســـينات  فـــي  أكثـــر 
والتشـــغيلية بهـــدف تقليـــل الكربون. 
يشـــمل ذلـــك خصوصـــا االنتقـــال إلى 
الكربـــون  منخفـــض  البديـــل  الوقـــود 
أو الخالـــي مـــن الكربـــون واســـتخدام 
مصـــادر الكهربـــاء على الشـــاطئ في 
بتقنيـــات  الســـفن  وتجهيـــز  الموانـــئ 

موفرة للطاقة.
الســـفن  فـــي  االســـتثمارات  لكـــن 
الجديـــدة التـــي تتيـــح التقليـــل مـــن 
االنبعاثات تواجه مخاطر أن تتعرقل 
بســـبب ارتفاع أسعار الفائدة واآلفاق 
االقتصاديـــة القاتمـــة وعـــدم اليقيـــن 
التنظيمـــي، كما قالت هذه المؤسســـة 

التابعة لألمم المتحدة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

البحرين األولى خليجيا في توفير 
”C-Band“ الطيف الترددي في نطاق

لشبكات الجيل الخامس الخاصة

أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت عـــن توفيـــر 
C- نطـــاق  فـــي  التـــرددي  الطيـــف  مـــن  جـــزء 
الخاصـــة،  الخامـــس  الجيـــل  لشـــبكات   Band
لتشـــجيع اســـتخدام القطاعين الخاص والعام 
فـــي المملكـــة ألحـــدث التكنولوجيـــات. وتأتي 
هـــذه الخطوة في إطار التـــزام الهيئة بتحقيق 

أهداف خطة عملها الطموحة.
وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية في 
توفيـــر هذا النطاق، ما سيســـاهم في ترســـيخ 
اســـم المملكة كرائد في السوق الرقمية، بعدما 
حققت تغطية تجارية لشـــبكة الجيل الخامس 

بنســـبة 100 %. وبتوفير هذا الطيف الترددي، 
لحمايـــة  المرونـــة  أقصـــى  الهيئـــة  ســـتضمن 
األنظمـــة الحالية وتحســـين اســـتخدام الطيف 

على المدى القصير والطويل. 
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قـــال المدير العـــام للهيئة 
فيليب مارنيـــك “تعتبر مملكة البحرين واحدة 
مـــن أفضـــل بلـــدان العالـــم مـــن حيـــث تغطيـــة 
االتصـــاالت. كمـــا أن تقنية الجيـــل الخامس ال 
توفـــر خدمات نطـــاق عريض أفضـــل للهواتف 
المتنقلـــة، بـــل وتدعـــم التطبيقـــات الصناعيـــة. 
ولضمـــان اســـتفادة المملكـــة بشـــكل تـــام مـــن 

قـــدرات هـــذه التكنولوجيـــا، فإن هيئـــة تنظيم 
االتصـــاالت توفر هـــذا الطيف بنطـــاق 3.8 إلى 
الشـــبكات  خدمـــات  لدعـــم  جيجاهيرتـــز   4.2

الخاصة”. 
للشـــركات  التراخيـــص  الهيئـــة  كمـــا وســـتوفر 
والجهـــات الحكوميـــة والمشـــغلين المرخصين 
بشكل يتيح لهم اختيار أفضل طرق استخدام 
التقنيـــات الالســـلكية لدعـــم خطـــط الرقمنـــة. 
كمـــا ســـتطلق الهيئة برنامًجـــا يضمن أن يجني 
الالســـلكية  التقنيـــات  فوائـــد  المســـتخدمون 

ودمجها في رقمنة عملياتهم.

29 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.014

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.222

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.322

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.264

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.751

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

تحقيق تغطية تجارية 
لشبكة الجيل الخامس 

بنسبة 100 %

“االتصاالت” توفر هذا 
الطيف بنطاق 3.8 إلى 

4.2 جيجاهيرتز

16,397.40 دوالر1.033 دوالر0.9681 يورو18.590 د.ب
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33,849.46

7,522.44

66.08

28,027,84

 3,149,75 7.233 دوالر

84.85 دوالر
 78.63 دوالر

السنة الخامسة عشرة - العدد 5160

األربعاء 30 نوفمبر 2022 
أعلنت شـــركة نـــاس للمقاوالت المملوكة بالكامل لشـــركة  6 جمادى األولى 1444

نـــاس المؤسســـة، عـــن تلقيهـــا خطـــاب نوايـــا مـــن وزارة 
األشـــغال لتطويـــر منطقـــة الرفـــة بمجمـــع 947 )أعمـــال 

التدريج الخشنة( بقيمة بلغت نحو 6.5 مليون دينار.
وتوقعـــت شـــركة ناس، بحســـب اإلفصاح المنشـــور على 
موقـــع بورصة البحرين أمس، أن يكون األثر على المركز 
المالي للشركة إيجابي، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن 

المبلـــغ الدقيـــق في الوقت المناســـب. ووفـــق المعلومات 
المنشـــورة على موقع مجلـــس المناقصـــات والمزايدات، 
فإن المناقصة إلنشـــاء خدمات البنية التحتية لمشـــروع 
تطوير منطقة الرفة بمجمع 947 )أعمال الدفان - الحزمة 
األولـــى( ومدة العقد 39 أســـبوًعا. وتبلغ مســـاحة التنمية 
نحو 102 هكتار. ويقع الموقع بين طريق الشـــيخ خليفة 
بـــن ســـلمان الســـريع علـــى طـــول الغـــرب وطريـــق الزالق 
الســـريع على طول الجنوب الشـــرقي لحدود المشـــروع، 
ويقع في المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين. والمرحلة 

األولى من المشـــروع عبارة عن أعمال تسوية ترابية، أي 
إعادة تشكيل األرض الحالية لتوفير طبوغرافيا مناسبة 
لتركيب أعمال البنية التحتية، وإنشاء المباني والتعامل 

مع الطرق الموجودة.

“ناس للمقاوالت” تطور “الرفة” بـ 6.5 مليون دينار

أمل الحامد

فيليب مارنيك


