
بدأت ديار المحرق، الشركة الرائدة  «
في قطاع التطوير العقاري بمملكة 

البحرين، تشييد محطات الكهرباء 
الفرعية إلمداد الطاقة إلى قسائم 
الفلل التجارية الكائنة في شمال 

شرق ديرة العيون، انطالًقا من 
منتصف سبتمبر الجاري.

حقق منتخب الرماية للسيدات  «
إنجازا جديدا بعدما حقق المركز 
الثالث والميدالية البرونزية في 

مسابقة 10 أمتار مسدس في 
البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة 

للرماية والتي تحتضنها جمهورية 
كازاخستان حتى 20 سبتمبر الجاري.
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الجهود المتواصلة بإغاثة أفغانستان والمشاركة في اإلجالء حظيت بإشادة الجميع

جاللة الملك: عزم ال يلين لحماية أرض الوطن

المنامة - بنا

تـــرأس ملك البـــاد القائـــد األعلى رئيـــس مجلس 
الدفـــاع األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، اجتماع مجلس الدفاع األعلى 

الذي ُعقد أمس في قصر الصخير.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، أعرب صاحـــب الجالة 
الملـــك القائـــد األعلى للـــدور النبيـــل والمميز لقوة 
دفـــاع البحرين ومســـاعيها المتواصلـــة في تقديم 
اإلغاثـــة اإلنســـانية ألفغانســـتان الشـــقيقة وتلبية 
الطلـــب بســـرعة وكفـــاءة عالية، ومـــا حققته هذه 

الجهـــود مـــن نجـــاح أشـــاد بـــه الجميـــع، كمـــا أثنى 
على المســـاهمات اإلنســـانية المتواصلة للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية برئاســـة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتوفير المساعدات 

اإلغاثية العاجلة إلى األشقاء في أفغانستان.
وأكـــد جالتـــه، أن ذلـــك يعكـــس حـــرص مملكـــة 
البحريـــن عبر تاريخهـــا الوطني على المشـــاركات 
العالـــم  دول  مـــع  بالتكاتـــف  الخيـــرة  اإلنســـانية 

المتحضـــرة لـــكل ما فيـــه الخير والســـام العالمي، 
ويؤكـــد المكانـــة الحضارية الرفيعـــة للبحرين بين 

دول العالم.
كما أشـــاد بالعمـــل الدؤوب والمثمر الـــذي تقوم به 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، والحرس الوطنـــي، ووزارة 
الداخليـــة، وحرصهـــم الدائم على النهـــوض بأداء 
واجباتهم الســـامية ببســـالة وعـــزم ال يلين حمايًة 
للوطـــن والـــذود عـــن مكتســـباته وأمـــن مواطنيـــه 

جاللة الملك القائد األعلى يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلىالكرام. )02(
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ذكـــر مصـــدر قانونـــي مطلـــع على 
“ســـعد  مجموعـــة  تعثـــر  قضيـــة 
والقصيبـــي” لــــ “البـــاد”، أمس، أن 
مؤخـــرا  ُأعلنـــت  التـــي  التســـوية 
بشـــأن القضيـــة مـــع الدائنيـــن لـــن 
تؤتي ثمارهـــا وتتضح معالمها إال 
بعـــد التطبيـــق الفعلـــي للتســـوية. 
وقـــال المصـــدر الـــذي فضـــل عدم 
ذكر اسمه، ألن التفاهمات ال تزال 

في مراحلها األولى.

مصدر قانوني لـ“^”: 
المحك بالتسوية مع 

“القصيبي” عند التطبيق
أكـــد رئيـــس جامعة العلوم التطبيقية غســـان عـــواد أن مســـتقبل التعليم العالي 
فـــي مملكـــة البحريـــن قوي جـــدا، وله القـــدرة على اســـتقطاب الطـــاب عالميا، 
الســـيما مع ما حصلت عليـــه الجامعات الخاصة والوطنية 
مـــن تصنيفـــات عالميـــة متقدمـــة. جـــاء ذلك فـــي الحلقة 
الثانيـــة مـــن برنامـــج مجتمـــع “البـــاد” الذي يعـــرض على 
منصـــة الصحيفـــة علـــى “االنســـتغرام”، وشـــاهدها 
497 متابعـــا. ولفت إلى أن هنـــاك دوال متقدمة 
عجـــزت عـــن التحول إلـــى التعليـــم اإللكتروني 
في فترة الجائحة، أما على مســـتوى المدارس 
والجامعـــات في البحرين فقد تـــم إنجاز هذا 

األمر خال أسبوع واحد.

عواد: مستقبل التعليم العالي بالبحرين قوي جدا
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برعايـــة وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري لجمعيـــة 
الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة، نظمت 
الجمعيـــة، أمس، احتفـــااًل عبر منصة 
“Zoom”؛  االفتراضـــي  التواصـــل 
لتكريم الفائزين بجائزة سموه للعمل 
الحاديـــة  نســـختها  فـــي  التطوعـــي 
عشـــرة، بمشـــاركة عـــدد من الـــوزراء 

والمسؤولين.
وبـــدأ االحتفال بكلمة لســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  عيســـى 
خليفة، أكد فيهـــا أن مملكة البحرين 
بقيادة عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبتوجيهـــات 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، أبرزت مكانتهـــا العالمية من 
خال كيفيـــة التصدي للجائحة وفق 
واحتياطـــات  احترازيـــة  إجـــراءات 
أمنية قادها الفريق الوطني برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 

رئيـــس مجلس الـــوزراء بـــكل حكمة 
واقتدار، إذ نالت إشـــادات وشهادات 
من منظمـــات صحية معتمـــدة دوليا 
لتصبـــح المملكة مثاال يحتذى به في 

هذا المجال على مستوى العالم

وقـــال ســـموه “إننـــا نســـتذكر اليـــوم 
ونحـــن نكـــرم المتطوعين إســـهامات 
المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكـــي الوالد األميـــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، 

ودوره اإلنســـاني الكبيـــر فـــي خدمة 
مملكـــة البحريـــن وباألخص تشـــجيع 
العمـــل التطوعي، والـــذي كان له دور 
أساســـي ومهم في اســـتمرار الجائزة 

طوال هذه السنوات”.

البحرين بقيادة جاللة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء تصدت للجائحة باقتدار بشهادة العالم

سمو الشيخ عيسى بن علي: دور إنساني كبير لألمير خليفة بن سلمان في العمل التطوعي

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يرعى الحفل عبر “زوم”

جمعية الكلمة الطيبة
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راميات البحرين يحرزن برونزية المسدس“ديار المحرق” تشيد محطات للفلل التجارية

التنميـــة  مجلـــس  اســـتقطب 
مليـــون   40 نحـــو  االقتصاديـــة 
دوالر أميركـــي )15 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي( مـــن االســـتثمارات فـــي 
القطاع السياحي بالمملكة، والتي 
ستســـاهم فـــي خلـــق 260 وظيفة 
علـــى مـــدى 3 ســـنوات. ويســـعى 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية إلى 
القطـــاع  تنميـــة  مـــن  االســـتفادة 
الســـياحي فـــي المملكـــة مـــع بـــدء 

عودة االنتعاش للحركة السياحية 
“طيـــران  أعلنـــت  إذ  العالميـــة، 
الخليـــج” الناقلة الوطنيـــة لمملكة 
البحريـــن فـــي الشـــهر الماضي عن 
اســـتئناف نحو 80 % من رحاتها 
الجوية ما قبل الجائحة وذلك مع 
فصل الصيف، حيث برزت مملكة 
البحرين ضمـــن القوائم الخضراء 
لدى العديد من الدول في مختلف 

أنحاء العالم.

40 مليون دوالر استثمارات استقطبها 
“التنمية االقتصادية” بالقطاع السياحي

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

)21(

بنـــدوة  فندقيـــون  مســـؤولون  أكـــد 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أقامتهـــا 
الضيافـــة،  قطـــاع  بشـــأن  البحريـــن 
وجـــود نقص كبيـــر فـــي العمالة في 
القطاع خصوصا الفنادق والمطاعم؛ 
بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19، فـــي 
الوقـــت الذي بدأ فيه القطاع مرحلة 
التعافي التدريجي من تبعات أسوأ 
أزمة تمر على هذا القطاع، ويستعد 
لتوظيف أو إعادة توظيف العمالة.

األعمـــال  تطويـــر  مديـــر  وأشـــار 
فـــي فنـــدق كـــراون بـــازا، إبراهيـــم 
الكوهجـــي، إلـــى أنه طوال ســـنوات 
عمله التي ناهزت األربعين عامًا، لم 
يشهد وضعا مشابها يمر على قطاع 

الضيافة كهذا.
وقاــل الكوهجــي إن معظم الفنــادق 
 50 مـــن  أكثـــــر  فقـــدت  والمطاعـــــم 
% مـــن موظفيهـــا خــــال جائحــــــة 

“كوفيد - 19”.

الكوهجي: فنادق ومطاعم فقدت 
أكثر من 50 % من موظفيها
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علي الفردان

ليلى مال اهلل | تصوير: خليل إبراهيم

المحرر االقتصادي
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جاللة الملك يهنئ الرئيس المكسيكي 
وحاكم بابوا غينيا الجديدة

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
تهنئة  بــرقــيــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المتحدة  المكسيكية  الواليات  رئيس  إلى 
أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بمناسبة 
في  أعــرب جاللته  بـــالده.  استقالل  ذكــرى 
الــبــرقــيــة عــن أطــيــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه له 
موفور الصحة والسعادة ولشعب الواليات 
من  مــزيــدا  الصديق  المتحدة  المكسيكية 
التقدم واالزدهار. وبعث جاللة الملك برقية 
الجديدة  غينيا  بابوا  عام  إلى حاكم  تهنئة 
بالده.  استقالل  ذكرى  بمناسبة  دادا،  بوب 
ــتــه فــيــهــا عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه  ــرب جــالل ــ أعـ

وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

تـــرأس ملك البـــاد القائد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الدفـــاع األعلـــى 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، اجتمـــاع 
مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد 

أمس في قصر الصخير.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، أعرب 
صاحـــب الجالـــة الملـــك القائـــد 
والمميـــز  النبيـــل  للـــدور  األعلـــى 
لقوة دفـــاع البحرين ومســـاعيها 
المتواصلـــة فـــي تقديـــم اإلغاثـــة 
اإلنســـانية ألفغانســـتان الشقيقة 
وتلبيـــة الطلـــب بســـرعة وكفاءة 
عاليـــة، وما حققته هـــذه الجهود 
مـــن نجاح أشـــاد بـــه الجميع، كما 
أثنى على المســـاهمات اإلنسانية 
الملكيـــة  للمؤسســـة  المتواصلـــة 
لألعمال اإلنســـانية برئاسة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة لتوفير 
العاجلـــة  اإلغاثيـــة  المســـاعدات 
أفغانســـتان،  فـــي  األشـــقاء  إلـــى 
معرًبا عن شكره واعتزازه بكافة 
المشـــاركين في عمليات اإلجاء 
واإلغاثـــة وكل مـــن ســـاهم فـــي 

نجاحها.
وأكـــد جالتـــه، أن ذلـــك يعكـــس 
عبـــر  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص 
تاريخها الوطني على المشاركات 
اإلنســـانية الخيـــرة بالتكاتـــف مع 
دول العالـــم المتحضـــرة لـــكل ما 

العالمـــي،  والســـام  الخيـــر  فيـــه 
الحضاريـــة  المكانـــة  ويؤكـــد 
دول  بيـــن  للبحريـــن  الرفيعـــة 

العالم.
كما أشاد بالعمل الدؤوب والمثمر 
الذي تقوم به قوة دفاع البحرين، 
ووزارة  الوطنـــي،  والحـــرس 
الداخلية، وحرصهـــم الدائم على 
النهوض بأداء واجباتهم السامية 
حمايـــًة  يليـــن  ال  وعـــزم  ببســـالة 
للوطـــن والـــذود عـــن مكتســـباته 

وأمن مواطنيه الكرام.
وقـــدم مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
الدفـــاع  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
األعلى اللواء الركن ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة إيجاًزا 
بالمواضيـــع  يتعلـــق  للمجلـــس 
الهادفـــة لرفع القـــدرات الدفاعية 
المجلـــس  وبحـــث  واألمنيـــة، 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
جـــدول أعمالـــه، واتخـــذ بشـــأنها 
القـــرارات الازمـــة لـــكل مـــا فيـــه 
والنمـــاء  االزدهـــار  مـــن  المزيـــد 
لوطننـــا العزيـــز والخيـــر واألمـــن 
لمواطنيه الكرام والمقيمين على 

أرضه الطيبة.

نقــدر العمل الدؤوب لقــوة الدفاع والحــرس الوطني و“الداخليــة” في أداء واجباتهم ببســالة

جاللة الملك: عزم ال يلين لحماية أرض الوطن وأمن مواطنيه 

جاللة الملك القائد األعلى يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى

جهودنا المتواصلة 
في إغاثة أفغانستان 

والمشاركة في 
عمليات اإلجالء 

حظيت بإشادة الجميع 

ناصر بن حمد يقدم 
لـ “الدفاع األعلى” 
إيجاًزا بالموضوعات 

الهادفة لرفع القدرات 
الدفاعية واألمنية
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١٨ سبتمبر ٢٠٢١

١٦، ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ ١٨، ١٩ سبتمبر ٢٠٢١

IT   Mobile   Electronics    Home Appliances

٪٥٠
خصم

١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١

١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١

١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ ١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ ١٦ إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

١٦ إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

١٦ إلى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

١٦ سبتمبر ١٩٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ ١٩ سبتمبر ١٦٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ عرض الكومبو

٣١٠لتر

*كمية محدودة
متوفر في

أفضل األسعار في البحرين



رئيس ديوان 
ولي العهد 

يتسلم “الزينة 
في ذكراك”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة امس، 
الشـــيخ  بحـــري  الرائـــد  ســـمو 
عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
 وأثناء اللقاء، أشاد القائد العام 
بجهود سمو الرائد بحري الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة لـــكل ما من شـــأنه رفعة 

وتقدم قوة دفاع البحرين.

.. ويستقبل سمو الرائد بحري عيسى بن سلمان

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديـــوان ولي 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العهـــد 
أحمـــد بن ســـلمان آل خليفة، 
أمس،  عضو مجلس الشورى 
رئيس اللجنة المنظمة العليا 
لفعاليـــات المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالى الشـــيخ عيسى بن 
راشد آل خليفة، عبدالرحمن 
جمشير يرافقه عضوا اللجنة 
العليا راشد بن دينة والعميد 
محمـــد بن دينة، حيث ســـلم 
جمشير الشيخ سلمان نسخة 
مهـــداة إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء مـــن كتاب 
“الزينة.. في ذكـــراك”، والذي 
يوثـــق مســـيرة حياة الشـــيخ 
عيسى بن راشد )رحمه هللا(.
ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  ونـــوه 
كتـــاب  تضمنـــه  بمـــا  العهـــد 
“الزينة في ذكراك” من توِثيق 
قيـــم لســـيرة الراحل الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة 

)رحمه هللا( التي كانت مليئة 
مشـــيًدا  والبـــذل،  بالعطـــاء 
بإســـهامات الفقيـــد وبصماته 
مجـــاالت  فـــي  الواضحـــة 
القضـــاء والثقافـــة والرياضة 
معربـــا  والتـــراث،  والشـــعر 
عـــن شـــكره للجنـــة المنظمـــة 
العليـــا لفعاليـــات المغفـــور له 
بإذن هللا الشـــيخ عيســـى بن 
ولفريـــق  خليفـــة  آل  راشـــد 
العمـــل ومؤلف الكتـــاب على 
مـــا بذلوه مـــن جهـــد لتوثيق 
بالعطـــاء  الزاخـــرة  المســـيرة 
راشـــد  بـــن  عيســـى  للشـــيخ 

)رحمه هللا(.

سيرة عيسى بن راشد مليئة بالعطاء

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وقـــع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة بالقيادة 
العامة، امس، مع ســـفير جمهورية 
المملكـــة  لـــدى  الجنوبيـــة  كوريـــا 
هـــاي كـــوان تشـــونغ علـــى مذكـــرة 
تفاهـــم مشـــتركة بيـــن قـــوة دفـــاع 
البحريـــن ووزارة الدفـــاع الوطنـــي 
بجمهورية كوريـــا الجنوبية، وذلك 
والتـــي  العســـكري  المجـــال  فـــي 
تســـهم في دعم وتعزيـــز العالقات 
العســـكرية الثنائية المشـــتركة بين 
البلديـــن الصديقين، وذلك بحضور 
وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن 

عبدهللا النعيمي.
 وأشـــاد المشـــير بعمـــق العالقـــات 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن 
والتي تشـــهد علـــى الـــدوام تطوًرا 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  وتقدًمـــا 
التعـــاون  مجـــال  فـــي  خصوصـــا 
تـــم  كمـــا  المشـــترك،  العســـكري 
بحث عـــدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
 حضـــر توقيع مذكـــرة التفاهم من 
الجانـــب البحرينـــي مديـــر ديـــوان 
القيادة العامة اللواء الركن حســـن 
القضـــاء  ورئيـــس  ســـعد،  محمـــد 
العســـكري رئيـــس محكمـــة التمييز 
العســـكرية اللواء حقوقي يوســـف 
فليفـــل، ومدير التعاون العســـكري 
اللـــواء الركـــن طيار الشـــيخ محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة وعـــدد مـــن 
كبـــار ضباط قـــوة دفـــاع البحرين، 
وحضـــر من الجانب الكوري العقيد 
الملحق العسكري لجمهورية كوريا 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الجنوبيـــة 

والمقيم في الرياض كيم تيكون.

المشير يوقع مذكرة تفاهم مع كوريا

“الموهوبين” ينفذ 450 ورشة تدريبية و150 مسابقة
وزير “التربية” يكرم الفائزات بجائزة أحمد بن علي كانو للتميز في العمل الخيري

تقـــوم وزارة التربيـــة والتعليـــم بجهود 
لتشـــجيع الطلبة والطالبات الموهوبين 
من المدارس الحكومية والخاصة على 
المشـــاركة فـــي المســـابقات والفعاليات 
المحليـــة والخارجيـــة، وذلك من خالل 
مركـــز رعايـــة الطلبـــة الموهوبيـــن الذي 
يقـــدم هذا العـــام أكثر مـــن 30 برنامجا 
إثرائيـــا تنـــدرج تحتـــه أكثـــر مـــن 450 
ورشـــة ودورة تدريبيـــة فـــي مختلـــف 
المجاالت األكاديمية واألدائية، ويتوقع 
أن تســـتقطب تلـــك األنشـــطة أكثـــر من 
3500 طالـــب وطالبة، إلى جانب تنفيذ 

أكثر من 150 مسابقة وفعالية. 
وبمناســـبة حصـــول عـــدد مـــن الطلبـــة 
علـــى جائزة أحمد بن علـــي كانو للتميز 
والتـــي تقدمهـــا  الخيـــري،  العمـــل  فـــي 
اســـتقبل  الخيريـــة،  البحريـــن  جمعيـــة 
وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي 

الطلبة الفائزيـــن بالمراكز المتقدمة في 
فئات الجائزة، وهي فئة القرآن الكريم، 
وفئة الحديث الشريف، وفئة القصيدة 
الخيريـــة، وفئـــة الفيلـــم المؤثـــر للعمـــل 

التطوعـــي، وهنأهـــم الوزيـــر بالفوز في 
هذه المســـابقة، مشـــيدا بالجهـــود التي 
يبذلهـــا مركز رعاية الطلبـــة الموهوبين 
فـــي  وأنشـــطته  برامجـــه  خـــالل  مـــن 

وإبـــراز  الطالبيـــة،  بالمواهـــب  العنايـــة 
مختلـــف  فـــي  وإبداعاتهـــم  طاقاتهـــم 
مجـــاالت الموهبة، متمنيا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم مع الطالبات الفائزات بجائزة أحمد بن علي كانو للتميز في العمل الخيري

البحرين اتخذت خطوات متقدمة لحماية صحة اإلنسان والبيئة
رئيـــس “األعلـــى للبيئـــة”: طبقـــة األوزون تحتاج 20 عامــــا للتعافــــي التــــام

أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس المجلس األعلى للبيئة 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن ما وصلت إليه مملكة البحرين 
مــن تقــدم باهــر وســمعة دولية فــي تحقيق أهــداف بروتوكــول مونتريال 
بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون وحمايــة طبقــة األوزون يأتــي 
بفضــل التوجيهــات الســامية لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وبدعم ومتابعة مــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقـــال ســـمو رئيس المجلـــس األعلى 
للبيئة بمناسبة يوم األوزون العالمي، 
الـــذي يصـــادف الســـادس عشـــر مـــن 
ســـبتمبر من كل عـــام إن احتفال هذا 
العام يوافق الذكرى الرابعة والثالثين 
لبروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن المواد 
األوزون، حيـــث  لطبقـــة  المســـتنفدة 
شـــعار  العـــام  هـــذا  احتفـــال  يحمـــل 
“بروتوكـــول مونتريال، الحفاظ على 
وذلـــك  ولقاحاتنـــا”،  طعامنـــا  بـــرودة 
رغـــم جائحـــة كورونـــا التـــي شـــملت 
كافة دول العالـــم إال أنه أبرز مدى ما 
شـــهده العالـــم مـــن تكاتف ومســـاندة 
دولية وجهود كبيرة قدمت لمحاربة 
هذا الفيروس ووقف انتشـــاره، ومن 
الناحيـــة األخـــرى مواصلـــة البرامـــج 
البيئـــة  علـــى  للحفـــاظ  واألنشـــطة؛ 

والمناخ بأفضل الوسائل.
وأوضح سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
األوزون  طبقـــة  حمايـــة  أن  للبيئـــة 
للتعـــاون  متميـــزًا  نموذجـــًا  تمثـــل 
الدولـــي؛ من أجـــل حمايـــة البيئة من 

األضـــرار الناجمـــة عـــن اتســـاع ثقـــب 
األوزون، مشيرا سموه إلى أن مملكة 
البحريـــن اتخذت خطـــوات متقدمة 
لحمايـــة  المناســـبة  اإلجـــراءات  فـــي 
صحة اإلنسان والبيئة من التأثيرات 
الســـلبية التي قد تنجم عن األنشطة 
كافـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تغيـــر طبقة 
األوزون، وذلك من خالل الدراســـات 
المكثفـــة  والبرامـــج  والمبـــادرات 
المناخـــي  والتغيـــر  البيئـــة  لحمايـــة 
والمســـاهمة دوليا فـــي الحفاظ على 

طبقة األوزون.
وأشـــار سموه إلى أن مملكة البحرين 
ومنـــذ توقيعهـــا علـــى اتفاقيـــة فيينا 
العـــام  فـــي  األوزون  لحمايـــة طبقـــة 
1990 ملتزمـــة مـــع بقيـــة دول العالم 
بكافـــة المســـؤوليات لحمايـــة كوكب 
األرض من األشـــعة فوق البنفسجية 
طبقـــة  اتســـاع  بســـبب  المدمـــرة؛ 
األوزون فـــي الغـــالف الجـــوي، وقـــد 
استطاعت بالفعل أن تتخلص بشكل 
كلـــي وتام مـــن جميع أنـــواع الغازات 
فـــي   )CFC )الكلوروفلوروكربونيـــة 

العام 2010م.
وأكد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة أن المجلس األعلى للبيئة كان 
قـــد أعلن عـــن إســـتراتيجية متقدمة 
للتخلص التدريجي من الغازات التي 
تؤثـــر على طبقة األوزون حتى العام 
2030، حيث تمكنت مملكة البحرين 
وفـــي خطـــوة متقدمة مـــن التخلص 
بنســـبة 40 % مـــن المـــواد )الهيـــدرو 
HCFC(، وهي  كلوروفلوروكربونيـــة 
تعـــد آخـــر الغـــازات المدمـــرة لطبقـــة 
األوزون، مما عكس تحســـنا ملحوظا 

في تعافي طبقة األوزون.
المجلـــس  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
بالتعـــاون  مســـتمر  للبيئـــة،  األعلـــى 
الجهـــات  كافـــة  مـــع  والتنســـيق 
وبشـــراكة  واألهليـــة  الحكوميـــة 
ومؤسســـات  منظمـــات  مـــع  فاعلـــة 
العديـــد  بإنجـــاز  المدنـــي،  المجتمـــع 
مـــن المشـــروعات المهمـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، والتي تساهم في االنخفاض 

التدريجي للغازات المستنفدة لطبقة 
الغـــازات  مجموعـــة  مـــن  األوزون 
نيـــة  بو كر و ر فلو و ر كلو و ر لهيد ا (
مملكـــة  ســـتقدم  حيـــث   ،)HCFC
االســـتراتيجية  خطتهـــا  البحريـــن 
الثانيـــة؛ للتخلص التدريجي من تلك 
المـــواد بنســـبة 67.5 % فـــي نهايـــة 
العام 2025، معربًا سموه عن اعتزازه 
بمـــا تحقق من إنجـــازات عالمية على 
صعيد حماية طبقة األوزون، وتمكن 
المجتمـــع الدولـــي مـــن وقـــف توســـع 
التدهـــور فـــي طبقـــة األوزون، وبدء 
تعافـــي الطبقـــة والتـــي مـــن المتوقع 
العقديـــن  خـــالل  تمامـــا  تتعافـــى  أن 

المقبلين.
باإلشـــادة  المجلـــس  رئيـــس  وتقـــدم 
األعلـــى  المجلـــس  منتســـبي  بكافـــة 
للبيئة والمهتمين بالشـــأن البيئي في 
تنفيذ وإنجاز الخطط والمشـــروعات 
البيئية التي تساهم بشكل مباشر في 
حفـــظ وحماية طبقة األوزون، حيث 
حـــازت مملكـــة البحريـــن بفضل تلك 
الجهـــود المثمـــرة على ثقـــة المجتمع 
الدولـــي، مـــن خـــالل تجديـــد تمثيلها 
للدول اإلقليمية على مستوى اللجان 
نائـــب  بمقعـــد  والفـــوز  التنفيذيـــة، 
الرئيـــس للجنة التنفيذيـــة للصندوق 
لبروتوكـــول  األطـــراف  المتعـــدد 

مونتريال للعام 2021 م.
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سمو الشيخ عبدالله بن حمد

 تسهم في دعم 
وتعزيز العالقات 

العسكرية الثنائية

“إبراهيم كانو” تستقبل الطلبة الفائزين بجائزة “كانو” للتفوق الهندسي 2020
ــة ــة التنميـ ــع بعجلـ ــي الدفـ ــاهم فـ ــر يسـ ــروع المبتكـ ــو: المشـ ــال كانـ طـ

خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  اســـتقبلت 
كانـــو، الشـــركة الرائدة فـــي قطاعات 
عـــدة في المملكـــة، الفائزيـــن بجائزة 
إبراهيم خليل كانو للتفوق الهندسي 
2020 في مقرها الرئيس بالمنامة، إذ 
التقـــى بهم العضـــو المنتدب لمجلس 

إدارة الشركة طالل فؤاد كانو. 
الســـنوية  الجائـــزة  إطـــالق  وتـــم 
بالتعـــاون مع كلية الهندســـة بجامعة 
البحرين، وهي تعكس التزام الشركة 
البحرينـــي  المجتمـــع  بدعـــم  التـــام 
الســـيما العنصر الشـــبابي مـــن خالل 
إطالق المبـــادرات التعليمية وتوفير 
الفـــرص التدريبيـــة التي تســـاعدهم 
فـــي بنـــاء مهاراتهـــم والتعـــرف على 

قدراتهم. 
الـــذي  الفائـــز  الفريـــق  اختيـــار  وتـــم 
يضـــم الطـــالب محمـــد صالح، ســـيد 
هاشـــم عبدهللا، بسام صادق يعقوب 
وعلي حســـن علي؛ وذلك لتطويرهم 
مشـــروع تخـــرج مميزا يقـــدم حلول 

تبريد صديقة للبيئة. 
فبـــداًل من اســـتخدام دورات التبريد 
بضغط البخـــار التقليدية يتم اعتماد 
التبريـــد التبخيـــري الـــذي يســـتخدم 
المـــاء المبرد لتبريد الهـــواء، ودمجه 

فـــي مرحلـــة  الســـوائل  مـــع مجفـــف 
إزالـــة الرطوبـــة، وهـــو ما يعـــد خياًرا 
الرطـــب.  البحريـــن  لطقـــس  مناســـًبا 
وأظهـــرت التقنيـــة الجديدة معدالت 
حمـــل تبريد أفضل واســـتهالك طاقة 
أقـــل باإلضافـــة إلـــى عدم إنتـــاج أية 

انبعاثات سامة.
وقابـــل الفريـــق الفائز عضـــو مجلس 
إبراهيـــم  بشـــركة  المنتـــدب  اإلدارة 
خليـــل كانو، طـــالل فؤاد كانـــو، الذي 
أشاد بجهودهم في تصميم المشروع 
الهندسي المبتكر الذي سيساهم بكل 
تأكيـــد في الدفع بعجلـــة التنمية في 
المملكـــة، قائـــاًل “تـــم إطـــالق جائـــزة 

إبراهيم خليل كانو للتفوق الهندسي 
إللقـــاء الضوء على الدور المهم الذي 
المبـــدع  البحرينـــي  الشـــباب  يلعبـــه 
بمجال الهندســـة الميكانيكية بشـــكل 
خاص. نحن فخـــورون جًدا بالجهود 
وااللتزام الذي أظهره الطلبة بشـــكل 
خـــاص والكليـــة بشـــكل عـــام لتنمية 
مواهـــب الطلبـــة، ونتطلـــع لمزيد من 
اإلنجـــازات من الطلبة الحائزين على 
هـــذه الجائـــزة ونتمنـــى لهـــم النجاح 

المستمر”. 
مـــن جانبه، أشـــاد األســـتاذ المســـاعد 
الهندســـة  كليـــة  قســـم  رئيـــس 
الميكانيكية في جامعة البحرين عمر 

العباســـي بالدور الحيوي الذي تلعبه 
شركة إبراهيم خليل كانو في تطوير 
وتنمية المواهـــب المحلية باإلضافة 
إلى دعمهـــا المتواصل للجامعة قائاًل 
“يلعب القطاع الخاص دوًرا مهًما في 
تعزيز المســـيرة التعليمية في مملكة 
البحريـــن والنهـــوض بهـــا وذلـــك عبر 
دعمهـــا مالًيـــا وتوفيـــر فـــرص العمل، 
وهو ما توفره شـــركة إبراهيم خليل 
كانـــو”. ثم أضـــاف “ونحـــن فخورون 
للغاية بشراكتنا مع هذه الشركة التي 
تتمتـــع بمكانـــة خاصـــة فـــي المملكة 
لدعمهـــا  العميـــق  باالمتنـــان  ونشـــعر 

المتواصل لنا واستثمارها بطالبنا”.
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جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن وزيـــر 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
ووزير خارجية جمهورية باكستان 

اإلسالمية شاه قريشي.
وتم خالل االتصال بحث العالقات 
تجمـــع  التـــي  المتينـــة  التاريخيـــة 
وســـبل  الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن 
تعزيـــز التعـــاون الثنائي والتنســـيق 
المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  المشـــترك، 
المشـــتركة ويعود بالخير والمنفعة 

على البلدين والشعبين.
كما جرى خالل االتصال استعراض 
تطـــورات الوضـــع فـــي أفغانســـتان 
والجهود التي تبذل لتحقيق األمن 
واالســـتقرار فيها، وجهود المجتمع 
فـــي  أفغانســـتان  لدعـــم  الدولـــي 
مجال إيصال المساعدات اإلغاثية 
واإلنسانية، وآخر المستجدات ذات 
االهتمام المشـــترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين بشـــدة قيام الميليشيات 
المدعومـــة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
مـــن إيران بإطالق طائرة مســـيرة 
)مفخخة( تجـــاه مطار أبها الدولي 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الشقيقة، في اعتداء ممنهج سافر 
وانتهـــاك صـــارخ للقانـــون الدولـــي 
األخالقيـــة  والقيـــم  اإلنســـاني 

واإلنسانية.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة وقوف 
مملكـــة البحريـــن في صـــف واحد 

العربيـــة  المملكـــة  جانـــب  إلـــى 
الســـعودية الشـــقيقة ضـــد كل من 
وســـالمة  أمـــن  تهديـــد  يحـــاول 
أراضيها، مشـــيدة بكفـــاءة ويقظة 
التـــي  الجويـــة  الدفاعـــات  قـــوات 
تمكنت مـــن اعتراض تلك الطائرة 
إلـــى  وصولهـــا  قبـــل  وتدميرهـــا 
هدفهـــا، مطالبة المجتمـــع الدولي 
بإدانـــة هذه االعتداءات اإلرهابية 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  اآلثمـــة 
المدنييـــن  لحمايـــة  الصارمـــة؛ 

اآلمنين.

الزياني يبحــث تطــورات 
أفغانستان مع نظيره الباكستاني

“الخارجية” تدين إطالق الميليشيات 
الحوثية طائرة مسيــرة تجـــاه أبهــا

local@albiladpress.com
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الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، بمقر 
مملكـــة  ســـفير  الخارجيـــة،  وزارة 
تايلنـــد لدى مملكـــة البحرين تانيت 
نا ســـونخال؛ بمناســـبة انتهـــاء فترة 

عمله سفيًرا لبالده لدى المملكة.
وأثناء اللقاء، أشاد وزير الخارجية 
بعالقـــات الصداقة والتعـــاون التي 
تربط بيـــن مملكة البحرين ومملكة 
تايلند وما تشهده من تطور وتقدم 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  مســـتمر 
مثمًنـــا الجهـــود البـــارزة التـــي بذلها 
تانيـــت نا ســـونخال لتنمية وتطوير 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  عالقـــات 
البلدين الصديقيـــن مما كان له بالغ 
األثـــر في المضـــي قدًما نحـــو آفاق 

أشـــمل خدمًة للمصالح المشـــتركة، 
متمنًيا له كل التوفيق والنجاح في 

مهام عمله الدبلوماسي المقبل.
من جانبه، أعرب تانيت نا سونخال 
عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر لوزيـــر 
الخارجيـــة وجميع المســـؤولين في 
مملكـــة البحريـــن على مـــا لقيه من 
دعم وتعاون مســـتمرين ومســـاندة 
متواصلة أســـهمت في إنجاح مهام 
عمله الدبلوماسي، وتعزيز عالقات 
متمنًيـــا  البلديـــن،  بيـــن  الصداقـــة 
لمملكـــة البحرين مزيدا مـــن الرقي 

والرخاء.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون 
توفيـــق  واإلداريـــة  القنصليـــة 

المنصور.

وزير الخارجية يشيد 
بمستــوى التعــاون المتقــدم

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
رئيـــس  وبحضـــور  امـــس،  صبـــاح 
األمن العام الفريق طارق الحســـن، 
الوكيل المساعد للشؤون القانونية 
العميـــد حمود ســـعد، الـــذي قدم له 
اإلصـــدارات  أحـــدث  مـــن  كتابيـــن 
القانونية، الذيـــن أعدهما اثنان من 

ضباط اإلدارة.
وأشـــاد الوزيـــر بمضمـــون الكتابين، 
ومـــا يتضمنـــاه مـــن التـــزام بمعايير 
العلميـــة  والدراســـات  البحـــث 

وزارة  حـــرص  مؤكـــدا  الرصينـــة، 
الداخلية على تشـــجيع الدراســـات 
التـــي تســـهم فـــي عمليـــة التطويـــر 
والتحديـــث وتقديم خدمات أمنية 
متقدمـــة، الفتـــا إلـــى أهميـــة تناول 
القضايـــا ذات الصلـــة بآليات ونظم 
العمـــل بـــوزارة الداخليـــة، بإداراتها 

المختلفة.
وثمـــن الجهود المبذولـــة في إعداد 
تمنياتـــه  عـــن  معربـــا  الكتابيـــن، 
للقائمين على اإلصدارين بالتوفيق 

والسداد. 

تشجيع الدراسات الداعمة 
لتطويــــــر الخدمـــات األمنيــة

تحسين كفاءة استهالك الطاقة في “ألبا” واستغالل المهدرة منها
ميـــرزا يبحـــث مـــع الشـــركة إنشـــاء مشـــروعات تخفيـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
بمكتبـــه في مرفـــأ البحرين المالي 
وفـــًدا رفيـــع المســـتوى من شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( يتقدمـــه 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة علـــي 
البقالي والرئيس التنفيذي للطاقة 

لدى شركة )ألبا( أمين سلطان. 
اللقـــاء  خـــالل  جـــرى  ثـــم  ومـــن 
التعـــاون  أوجـــه  اســـتعراض 
الطاقـــة  هيئـــة  بيـــن  المشـــترك 
فيمـــا  ألبـــا  وشـــركة  المســـتدامة 
المشـــتركة  المشـــروعات  يخـــص 
في الطاقة الشمسية ومشروعات 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  خفـــض 
خصوصا، وذلك في إطار التعاون 
بيـــن القطـــاع الحكومـــي والقطاع 
الخاص؛ للتشجيع على االستثمار 
في مشـــروعات الطاقة الشمســـية 

األراضـــي  مـــن  واالســـتفادة 
المســـتغلة  غيـــر  والمســـاحات 

لمشروعات الطاقة المتجددة. 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  تـــم  كمـــا 
المشـــروعات والمبـــادرات األخرى 
لتحســـين كفاءة اســـتهالك الطاقة 
فـــي منشـــآت الشـــركة وإمكانـــات 
االســـتفادة مـــن الطاقـــة الحرارية 
المهـــدرة خـــالل مراحـــل العمليات 

إســـهامات  يعـــزز  بمـــا  المختلفـــة، 
الشـــركة في دعـــم جهـــود القطاع 
الحكومي لتفعيل مبادرات الخطة 
الوطنيـــة لكفـــاءة الطاقة والخطة 
المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
وتحقيق األهـــداف المرجوة منها، 
بما يعـــود بالمنفعـــة المتبادلة على 
تحقيـــق  فـــي  ويصـــب  الطرفيـــن 
للطاقـــة  الوطنيـــة  األهـــداف 

واإلقليمية  الدوليـــة  وااللتزامـــات 
والعالمية ذات العالقة.

ومـــن جانبهـــم، أعـــرب الوفـــد عـــن 
هيئـــة  مـــع  بالشـــراكة  اعتزازهـــم 
هـــذه  فـــي  المســـتدامة  الطاقـــة 
المجـــاالت المهمـــة، خصوصـــا لمـــا 
لهـــذه الشـــراكة مـــن أهميـــة كونهـــا 
تجمع بين اثنين من أهم القطاعات 
والركائـــز االقتصادية في المملكة، 
وهمـــا القطـــاع الصناعـــي وقطـــاع 
ومؤكديـــن  المســـتدامة،  الطاقـــة 
عـــن تطلعهم للتعـــاون مـــع الفريق 
المختـــص في الهيئـــة للعمل وضع 
مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون 
مـــع الهيئة والبدء في مشـــروعات 
دور  فـــي  نقلـــة  ستشـــكل  مهمـــة 
القطاع الصناعي في دعم مســـيرة 
التحـــول إلـــى الطاقة المســـتدامة 

في مملكة البحرين.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

حزمة من المشروعات االستثمارية والتطويرية في “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي: تطوير المرافق العامة بالشراكة مع “الخاص”

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  آل خليفـــة، 
لالســـتثمار  البحريـــن  لشـــركة 
العقاري “إدامـــة” أمين العريض؛ 
التنســـيق  علـــى  للعمـــل  وذلـــك 
وتعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
الجانبين بشأن أبرز المشروعات 
الرائدة في المحافظة الجنوبية، 
بحضور نائب محافظ الجنوبية 
العميد عيســـى الدوسري، وعدد 
من المســـؤولين فـــي المحافظة 

والشركة.
واطلـــع ســـمو المحافـــظ خـــالل 
مســـتجدات  علـــى  اللقـــاء 
عمـــل حزمـــة مـــن المشـــروعات 
والتطويريـــة  االســـتثمارية 
المزمـــع  مـــن  التـــي  أو  المنفـــذة 
منوًهـــا  بالمحافظـــة،  تنفيذهـــا 
بالـــدور الفاعـــل الـــذي تقـــوم به 
وتطويـــر  إدارة  فـــي  “إدامـــة” 
فـــي  التنمويـــة  المشـــروعات 

مشـــيًرا  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
المحافظـــة  أن  إلـــى  ســـموه 
تشـــهد فـــي الســـنوات األخيـــرة 
تطـــوًرا ملحوًظـــا فـــي مختلـــف 
مجـــاالت التنمية الشـــاملة التي 
تتماشـــى مع الـــرؤى والتطلعات 

المستقبلية.
كمـــا أكـــد ســـموه دور الشـــراكة 
والتعـــاون مـــع القطـــاع الخاص 
في تطويـــر المرافق والخدمات 

عاليـــة  معاييـــر  وفـــق  العامـــة 
األمـــن  توافـــر  واشـــتراطات 
والســـالمة لمرتاديهـــا بما يخدم 
المواطنيـــن  واحتياجـــات  رؤى 
والمقيمين، بوصـــف ذلك ركيزة 
مـــن ركائـــز التنميـــة المســـتدامة 
وانعكاس ذلك أثًرا على ديمومة 
والعمرانـــي  الحضـــاري  الوجـــه 
المحافظـــة  تشـــهده  الـــذي 

الجنوبية.

الرئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
)إدامـــة(  العقـــاري  لالســـتثمار 
بحرص سمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة على 
لمراحـــل  المســـتمرة  المتابعـــة 
مـــن  واالســـتفادة  المشـــروعات 
شـــأنها  مـــن  التـــي  المالحظـــات 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

للمحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين تشارك في جلسات نقاشية تعنى بالفقر وعدم المساواة
ـــا ـــة بولوني ـــج جامع ـــي مناه ـــش” ف ـــد للتعاي ـــج “حم ـــكان إدراج برام ـــث إم بح

شـــارك رئيس مجلـــس أمناء مركز 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك 
الســـلمي الشـــيخ خالد بـــن خليفة 
القيـــم  “منتـــدى  فـــي  خليفـــة  آل 
 ،”G20 الدينية لمجموعة العشرين
الـــذي تســـتضيفه مدينـــة بولونيـــا 

بالجمهورية اإليطالية.
وحضر رئيس المركز أعمال افتتاح 
المنتدى والجلســـات النقاشـــية، إذ 
تنـــاول المنتدى عـــدًدا من المحاور 
المتصلـــة بالقضايـــا األكثـــر إلحاًحا 
في العالم، أبرزهـــا “دور الدين في 
التغلب على آثـــار جائحة كورونا”، 
للمتضرريـــن  العاجلـــة  “اإلغاثـــة  و 
من هـــذا الوباء خاصـــة في الدول 
الفقيـــرة”، و “قضايـــا الفقـــر وعـــدم 
المســـاواة”، و “ســـبل بنـــاء الســـالم 
ومكافحـــة  العنصريـــة  ومناهضـــة 
الفساد”، إلى جانب قضايا التعليم، 
والهجـــرة  الدينيـــة،  والحريـــة 

واللجـــوء، وحقوق المرأة، وقضية 
االتجار بالبشر.

كما شارك في الجلسة التي قدمها 
رئيـــس االتحـــاد األوروبـــي، التـــي 
اســـتعرض فيهـــا مفاهيـــم صناعة 
السياســـات وارتباطها بمؤسسات 
القيم الدينية، خصوصا ما يخص 
التســـامح  روابـــط  استكشـــاف 
والعالقـــات  والبحـــوث  بالتعليـــم 
الدوليـــة والسياســـية، العمـــل بهـــا 
الممارســـات  مشـــاركة  لبلـــورة 
الدينيـــة؛ من أجـــل مجتمع متنوع 

وتعددي ومنفتح وسلمي.
احتفـــال  خالـــد  الشـــيخ  وحضـــر 
األديـــان الـــذي أقيـــم فـــي “مجمـــع 
يعـــود  الـــذي  الســـبع”  الكنائـــس 
الوســـطى  العصـــور  إلـــى  بنـــاؤه 
جلســـات  وتضمـــن  ببولونيـــا، 
خاصـــة الســـتعراض قيـــم ومبادئ 
المختلفـــة  والمعتقـــدات  األديـــان 

وعقد الصلوات والقـــراءات، التي 
تساعد على التشجيع على الحوار 
والوصـــول إلى أرضيات مشـــتركة 

من التفاهم اإلنساني. 
كمـــا زار جامعـــة بولونيـــا العريقة؛ 
لبحث مجـــاالت التعاون والتفاهم 
بيـــن مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
والجامعـــة،  الســـلمي  للتعايـــش 
وســـبل االســـتفادة مـــن المبادرات 

والبرامـــج التـــي يطرحهـــا المركـــز 
فـــي مناهـــج الجامعـــة وبرامجهـــا 

األكاديمية.
تحفيـــز  إلـــى  المنتـــدى  ويهـــدف 
الحـــوار بيـــن األديـــان وتعزيز قيم 
التعايش والتسامح، باإلضافة إلى 
االرتقـــاء بدور األديـــان والثقافات 
فـــي تعزيز مبدأ التفاهـــم والقبول 
باآلخـــر، إلرســـاء الســـلم والحفاظ 
علـــى البيئـــة، فضاًل عن التشـــجيع 
علـــى تبـــادل التجـــارب والخبرات 
والتعـــارف والحـــوار الثقافـــي بين 
والمعتقـــدات  األديـــان  أصحـــاب 

المختلفة. 
وعقـــد المنتـــدى على مـــدى 3 أيام 
وزعمـــاء  قـــادة  ممثلـــي  بحضـــور 
ورؤســـاء  الديـــن  ورجـــال  الـــدول 
بالتســـامح  المعنيـــة  المؤسســـات 
األديـــان  وحـــوار  والتعايـــش 

والثقافات في العالم.

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

الشيخ خالد بن خليفة



الكبيـــر فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار 
ســـوق العمل والســـماح للمؤسســـات 
باالســـتمرار  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
وتخطـــي الصعوبـــات الناتجـــة عـــن 
الجائحة. كما تم تشديد اإلجراءات 
االحترازيـــة، حيـــث طبقـــت الوزارة 
نظـــام العمـــل مـــن المنزل؛ مـــن أجل 
تقليـــل عـــدد العامليـــن والموظفيـــن 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  اإلمـــكان  قـــدر 
انسيابية العمل، كما أشرفت الوزارة 
والصحـــة  الســـامة  جوانـــب  علـــى 
فـــي مســـاكن العمـــال وماقـــع العمل 

لتحقيق بيئة آمنة”.
تلـــك  مـــع  “بالتزامـــن  أنـــه  وأوضـــح 
التوجهـــات، فقد جنـــدت الوزارة كل 
السبل الممكنة لضمان استمرار عمل 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لتقـــوم 
بدورها الفاعل في تقديم الخدمات 
االجتماعيـــة والرعائية واإلنســـانية، 
حيـــث كان لتوفير التدريب عن بعد 
لكـــوادر المنظمات األهليـــة دور في 
تطويـــر قـــدرات ومهـــارات العاملين 
فـــي الجمعيـــات والمتطوعيـــن على 
حـــد ســـواء، كمـــا تـــم التواصـــل منذ 
بدايـــة الجائحة مع جميع المنظمات 
منهـــا  الخيريـــة  وبخاصـــة  األهليـــة 
واألجنبية لتعميم جميع التوجيهات 
للفريـــق  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الطبي الوطني بمختلف اللغات”.
وقـــال “ننتهـــز هـــذه الفرصـــة لنقـــدم 
شـــكرنا وتقديرنا لكل جمعية بادرت 
فـــي التطـــوع لمثـــل هـــذه األعمـــال، 
وأخـــص بالذكـــر الجمعيـــات الثاث 
الفائزة بجائزة سموه الشيخ عيسى 
بـــن علي آل خليفة للعمل التطوعي. 
العمـــل  لـــوزارة  ســـموه  تكريـــم  إن 
هـــو تكريـــم  والتنميـــة االجتماعيـــة 
لجميع أفراد المجتمع والعاملين من 
عمالة وطنيـــة وأجنبية، والمنظمات 
األهليـــة وجميع من ســـاهم معنا في 
تحقيـــق االســـتقرار بعـــد الجائحـــة، 
إذ شـــكل هؤالء الدعامة األساســـية 
لنجـــاح الـــوزارة”، معربا عـــن تقديره 
لجمعيـــة الكلمة الطيبـــة على تنظيم 
بالتهنئـــة  متقدمـــا  الفعاليـــة،  هـــذه 
لجميع الفائزين من مختلف الجهات 
الرســـمية واألهليـــة، متمنيـــا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.

نماذج مشرفة 

الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
فـــي كلمته أن “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي تعد منبرا مهما في تسليط 

الضوء على النماذج المشرقة والدور 
الجبار لقيادات العمل التطوعي في 
البحرين والوطن العربي، وساهمت 
في نشر هذا العمل اإلنساني الجليل 
من خـــال عرض العديد من قصص 
النجاح الملهمة لجيل الشـــباب الذي 
نعتمد عليه لرســـم مســـتقبل مشرق 
للجميع على النهج والرؤى الحكيمة 
لقيادتنا حفظهم هللا في دعم العمل 

التطوعي واستمراره”.
الصناعـــة  وزارة  تكريـــم  “إن  وقـــال 
والتجـــارة والســـياحة للعـــام الثانـــي 
علـــى التوالي ضمن الكـــوادر الماثلة 
فـــي الصفوف األمامية التي كان لها 
إســـهامات بـــارزة فـــي التخفيف من 
تداعيـــات وآثار جائحة كورونا التي 
عصفـــت بالعالـــم أجمـــع، يعـــد فخرا 
وتتويجـــا لهـــذه الجهـــود اإلنســـانية 
كـــوادر  بهـــا  يتفانـــى  التـــي  الطيبـــة 
الـــوزارة النابعـــة مـــن روح الوطنيـــة 
واالنتمـــاء لوطننـــا الغالـــي البحرين، 
وجاءت من باب البذل والعطاء ألن 

)البحرين تستاهل(”.
وأعـــرب وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة عن جزيل شـــكره لجميع 
الصفـــوف  ضمـــن  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة في فريـــق وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة وجميـــع مـــن 
ســـاهم لـــو بالقليـــل مـــن أجـــل خيـــر 
ونمـــاء البحريـــن، كما تقـــدم بجزيل 
الشـــكر والعرفان لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
الكلمـــة  جمعيـــة  منتســـبي  وجميـــع 
الطيبـــة مـــن جهد ملمـــوس وواضح 
والعمـــل الـــدؤوب الذي يســـير وفق 
أســـس مدروســـة وواضحة لتحقيق 
األهـــداف اإلنســـانية العظيمة لرفعة 

الوطن الغالي. 

دعم متواصل

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع 
فـــي كلمـــة لـــه خـــال الحفل أســـمى 
آيات الشـــكر وعظيم االمتنان لسمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
علـــى دعمـــه المتواصـــل وتوجيهاته 
الســـديدة في ســـبيل تطويـــر جائزة 
ســـموه للعمـــل التطوعـــي، وبرامـــج 

وأنشطة الجمعية عموما.
وأكـــد أن مســـيرة العمـــل التطوعـــي 
فـــي مملكـــة البحريـــن تشـــهد تطوًرا 
مســـتمًرا ومشـــهوًدا، وهـــذا يجســـد 
إيمـــان القيادة الحكيمـــة تحت راية 
صاحـــب الجالـــة الملـــك وصاحـــب 
السمو ولي العهد نائب القائد األعلى 

بأهميـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
التطـــوع في المســـاهمة فـــي تطوير 

المجتمع وازدهاره.
وأشـــار إلـــى أنـــه تحقيًقـــا لتطلعـــات 
الكلمـــة  جمعيـــة  حرصـــت  القيـــادة 
الطيبة تحت رعاية رئيسها الفخري 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة على تفعيل دور التطوع من 
خال ما تنظمه من برامج وأنشـــطة 
تخـــدم المجاالت كافة، ومنها جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
والتـــي  التطوعـــي،  للعمـــل  خليفـــة 
حرصـــت الجمعية على اســـتمرارها 
وتطويرهـــا، لتتماشـــى مـــع مختلف 
الظروف، بتوجيه ومتابعة مستمرة 
من سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 

خليفة.
وأكد أن مبادرة سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة الرائدة وتوجيهه 

الســـديد الســـتمرار تنظيـــم الجائـــزة 
علـــى  الثانيـــة  للســـنة  وتخصيصهـــا 
التوالـــي لتكريـــم الكـــوادر الوطنيـــة 
الماثلـــة في الصفـــوف األمامية خير 
دليل وبرهان على مدى إيمان سموه 
بضـــرورة تكريم الكـــوادر المعطاءة، 
الســـيما في هـــذه المرحلـــة الراهنة؛ 
تقديـــًرا لهـــم علـــى تضحياتهـــم فـــي 
التصدي لفيروس كورونا المستجد، 
قائا “إن ســـموه أرســـى سموه بذلك 
نهًجـــا غالًيـــا فـــي الوفـــاء والتقديـــر 
لذوي العطـــاء، فتكريـــم رواد العمل 
بدورهـــم  اعتـــراف  هـــو  التطوعـــي 
ووســـيلة  واالجتماعـــي،  اإلنســـاني 
لتقديمهـــم كنماذج يجب أن ُتحتذى 

من قبل الشباب”.
وأضـــاف “نحتفـــل اليـــوم بمـــرور 11 
عاما على إطاق جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 

حققتـــه  مـــا  ونســـتذكر  التطوعـــي، 
مـــن نجاحـــات هائلة على المســـتوى 
المحلـــي والخارجي، إذ اســـتطاعت 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  الجائـــزة 
الماضية أن ترســـخ المكانـــة الرائدة 
لمملكة البحرين إقليمًيا ودولًيا كبلد 
متحضـــر ُيعلـــي مـــن قيم اإلنســـانية 
والتعاضـــد الذي يســـهم في تحقيق 
علـــى  واالســـتقرار  واألمـــن  الســـام 

مستوى العالم”.
وأعـــرب بوهـــزاع عن جزيل الشـــكر 
والتقديـــر لجميـــع الجهات الرســـمية 
علـــى تعاونهم مـــع الجمعيـــة ولجنة 
الجائـــزة، مقدرا إســـهاماتهم الكبيرة 
الوطنيـــة والمخلصة خـــال جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيدا بجهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
ممثلة بإدارة دعم المنظمات األهلية 
أبـــرز  ترشـــيح  فـــي  تعاونهـــم  علـــى 

البحرينيـــة  التطوعيـــة  الجمعيـــات 
للفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة ألفضل أداء تطوعي 
الفائزيـــن  جميـــع  مهنئـــَا  مؤسســـي، 
بالجائـــزة ومتمنيا لهم مزيًدا التقدم 

واالزدهار.

تنافس شريف 

ومن ناحيتهم، أعرب المكرمون عن 
خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة على ما 
يوليه سموه من دعم ورعاية للعمل 
التطوعـــي فـــي مملكـــة البحرين من 
خال جائزة ســـموه الســـنوية، التي 
نجحت في توطيد االهتمام بالعمل 
الخيري والتطوعي وشـــكلت حافزا 
كبيـــًرا للتنافـــس الشـــريف فـــي هـــذا 
المجـــال اإلنســـاني الـــذي يســـتهدف 
وتحقيـــق  بالمجتمـــع  االرتقـــاء 
أروع  فـــي  االجتماعـــي  التضامـــن 

معانيه وصوره.
وعبـــروا عـــن ســـعادتهم باختيارهم 
للحصـــول على هـــذه الجائزة القيمة 
التي تجســـد أرقى درجات االهتمام 
المملكـــة،  فـــي  التطوعـــي  بالعمـــل 
مؤكديـــن أنها تعد عنصـــًرا فعااًل في 
تشـــجيع مختلـــف الجهـــات واألفراد 
علـــى المشـــاركة فـــي خدمـــة الوطن 
والمجتمع، وتعكس القيم البحرينية 
األصيلـــة التـــي ترتكز علـــى موروث 
حضـــاري ُيعلـــي من مبـــادئ التعاون 
متمنيـــن  المجتمعـــي،  والتماســـك 
الطيبـــة  الكلمـــة  ولجمعيـــة  لســـموه 
الجائـــزة  علـــى  القائميـــن  وجميـــع 
فـــي  والتوفيـــق  النجـــاح  اســـتمرار 
تحقيـــق الـــرؤى والتطلعـــات النبيلة 
التـــي تهـــدف الجائزة إلـــى الوصول 

إليها.
يشـــار إلـــى أن جائـــزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن خليفـــة آل خليفة للعمل 
شـــهر  فـــي  يتـــم منحهـــا  التطوعـــي 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامـــن مع 
احتفـــاالت اليـــوم العربـــي للتطـــوع، 
الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  وتنظمهـــا 
بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع، 
وتهـــدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة مـــن خـــال 
أعمال تطوعية تساهم في مواجهة 
التحديـــات واألزمـــات وتفعيـــل دور 
الشـــباب في مجال العمل التطوعي 

ونشر ثقافته.
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 دور بارز لسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم في تبوء 
المرأة البحرينية المكانة المرموقة 

الجائزة عرفان منا لمن نذروا أنفسهم بشجاعة 
وبسالة لحماية كل من يقيم على األرض الطيبة

برعاية وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة، نظمت الجمعية، أمس 
األربعــاء، احتفــااًل عبــر منصــة التواصل االفتراضي “Zoom”؛ لتكريم الفائزين بجائزة ســموه للعمل التطوعي في نســختها الحادية عشــرة، بمشــاركة عدد من 
الوزراء والمســؤولين ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حســن بوهزاع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكرمين 
من رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية؛ تقديرا لعطاءاتهم وتضحياتهم، وما سطروه من قصص نجاح في مجال 

العمل التطوعي تمثل مصدر فخر واعتزاز للمملكة وما يمثلونه من نماذج مشرفة وقدوة للشباب في الحاضر والمستقبل.

حكمة واقتدار

وبدأ االحتفال بكلمة لســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  عيســـى 
خليفـــة، أكد فيها أن مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبتوجيهـــات 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، أبرزت مكانتهـــا العالمية من 
خال كيفية التصدي للجائحة وفق 
واحتياطـــات  احترازيـــة  إجـــراءات 
أمنية قادها الفريق الوطني برئاسة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء بـــكل حكمة 
واقتدار، إذ نالت إشادات وشهادات 
من منظمات صحيـــة معتمدة دوليا 
لتصبح المملكة مثاال يحتذى به في 

هذا المجال على مستوى العالم.

الراحل الكبير 

وقـــال ســـموه “إننـــا نســـتذكر اليـــوم 
ونحـــن نكرم المتطوعين إســـهامات 
المغفور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي الوالـــد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، 
ودوره اإلنســـاني الكبيـــر في خدمة 
مملكـــة البحرين وباألخص تشـــجيع 
العمـــل التطوعي، والذي كان له دور 
أساســـي ومهم في استمرار الجائزة 
كان  فقـــد  الســـنوات،  هـــذه  طـــوال 
رحمـــه هللا داعًمـــا ومشـــجًعا لجميع 
فـــي  المســـاهمة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
العمل الخيري والتطوعي، ونستلهم 
مـــن إســـهاماته النيرة للمضـــي قدًما 
في تكريـــم تلك الكـــوادر المتطوعة 

في خدمة مملكة البحرين”.
وأضـــاف ســـموه “الجائـــزة تأتي في 
هـــذه النســـخة، وللعـــام الثانـــي على 
التوالـــي، لتكـــرم الكـــوادر الوطنيـــة 
فـــي  األماميـــة  بالصفـــوف  العاملـــة 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك 
بشـــجاعة  أنفســـهم  نـــذروا  لمـــن 
يقيـــم  مـــن  كل  لحمايـــة  وبســـالة 

علـــى هـــذه األرض الطيبـــة، عرفاًنـــا 
وتقديـــًرا وإلبـــراز دورهم اإلنســـاني 
وإسهاماتهم النيرة في هذا المجال”، 
مهنًئـــا ســـموه جميع الفائزيـــن الذين 
اســـتحقوا التكريم نظير ما قاموا به 

من جهد وعمل مقدر.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة أن “مســـيرة العمل التطوعي 
فـــي مملكـــة البحريـــن وســـط هـــذه 
التحديـــات تشـــهد تطـــوًرا يتجســـد 
فـــي أصالـــة وعراقـــة شـــعبها الوفي 

المتمسك بقيم ديننا اإلسامي”.

احتياجات المرأة

إســـهامات  ســـموه  واســـتذكر 
البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  وتوجيهـــات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة،  ســـبيكة 
والتـــي كان لهـــا دور بـــارز فـــي تبوء 
المرأة المكانة المرموقة التي وصلت 
إليها من خال تعزيز ودعم الجهود 
والمبـــادرات  والفرديـــة  المؤسســـية 
والمشروعات التي تستهدف إدماج 
احتياجات المرأة في التنمية، رافعا 
التهنئـــة لســـموها بمناســـبة مرور 20 

عاما على تأسيس المجلس.
واقـــع  مـــن  “وإننـــا  ســـموه  وقـــال 
إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع 
والـــدور المهـــم الذي تقوم بـــه المرأة 
البحرينيـــة، وســـعيا منـــا لتكريمهـــا، 
قمنا باســـتحداث فئـــة جديدة تعنى 
بتكريم المـــرأة في العمل التطوعي، 
وذلك بالتعـــاون مع المجلس األعلى 
للمرأة؛ ليتزامن مع الذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة”.
وأضـــاف ســـموه “وعرفانا منـــا بدور 
المـــرأة البحرينيـــة الرائـــد وتقديـــًرا 
للتضحيات التي قدمتها خال فترة 
الجائحـــة، والتي كان لهـــا دور مؤثر 
إلـــى جانب أخيها الرجل في مقدمة 
الصفـــوف األمامية في مواجهة هذا 
الفيـــروس، وإثبـــات قدرتهـــا بكفاءة 
منقطعة النظير في مختلف المواقع، 
فإننـــا نؤكد بأننـــا ماضون في تكريم 

المرأة خال السنوات القادمة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
بأهميـــة  “إيمانـــا  خليفـــة  آل  علـــي 
المســـؤولية المجتمعيـــة فقـــد أولينا 
مـــن خـــال الجائـــزة والتـــي أثبتـــت 
يعيشـــها  التـــي  الظـــروف  كل  رغـــم 
بهـــذا  اســـتمرارها  أن  أجمـــع  العالـــم 
الشـــكل لهو أبلغ معنى لمكانة وقيمة 
العمل التطوعي في ترســـيخ الكثير 
مـــن المعانـــي الســـامية، التـــي تزيـــد 
مـــن تكاتـــف وتآلـــف جميـــع أطياف 

المجتمع قاطبة”. 
الشـــكر  بجزيـــل  ســـموه  وتقـــدم 
والتقديـــر لرئيـــس وأعضـــاء جمعية 
العربـــي  واالتحـــاد  الطيبـــة  الكلمـــة 
للتطوع على الجهود الواضحة التي 
يبذلونها في خدمة العمل التطوعي 
واإلنســـاني، مؤكدا سموه استمراره 
في دعم وتبني األفكار التي ترســـخ 
العمـــل التطوعـــي؛ باعتبـــاره جـــزءا 
أصيا من عاداتنا وتقاليدنا العربية 
األصيلة، وداعيا ســـموه الجميع إلى 
تكثيـــف الجهود لنشـــر ثقافـــة العمل 
التطوعي وترسيخ تلك الثقافة في 

المجتمع.

قائمة المكرمين 

وشـــهد الحفل، وللعام الثاني، تكريم 
والمؤسســـات  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
الحكوميـــة بــــ “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
أظهرتـــه  لمـــا  تقديـــرا  التطوعـــي”؛ 
تنفيـــذ  فـــي  وتميـــز  كفـــاءة  مـــن 
تبنتهـــا  التـــي  االســـتراتيجيات 
مملكـــة البحرين؛ مـــن أجل لتصدري 
لجائحـــة كورونا وتقليـــل تداعياتها 
الســـلبية علـــى الوطـــن والمواطنين، 
إذ تـــم منح الجائـــزة للفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
وزارة  مـــن:  كل  جانـــب  إلـــى   ،)19
الداخليـــة، وزارة الخارجيـــة، وزارة 
الماليـــة  وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وزارة العمـــل 
وزارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
الصحـــة، وزارة الصناعـــة والتجـــارة 

والســـياحة، وزارة شـــؤون اإلعـــام، 
قـــوة دفـــاع البحرين، وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة، المجلس األعلى 
للمرأة، هيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، هيئـــة صنـــدوق العمل 
“تمكين”، المؤسسة الملكية لألعمال 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  اإلنســـانية، 

المدني.
كمـــا تم منـــح جائزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
فـــي العمـــل المجتمعـــي” لنخبـــة من 
الوطنيـــة  والكـــوادر  الشـــخصيات 
العاملـــة فـــي الصفـــوف األولـــى في 
مواجهة جائحة فيـــروس “كورونا”؛ 
فـــي  ودورهـــم  بجهودهـــم  اعترافـــا 
التصـــدي للجائحة، ومـــا قدموه من 
تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي 
المجتمعـــي للوقايـــة مـــن الفيـــروس 
فـــي مختلـــف مواقـــع  وعطاءاتهـــم 
الفحـــص واللقاح والعـــاج، وهم كل 
مـــن: قائد الخدمـــات الطبية الملكية 
بالمستشفى العســـكري الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
عضـــو  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( أحمد األنصاري، 
وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وليـــد المانـــع، الوكيـــل 
المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة محمد 
األمـــراض  استشـــاري  األشـــراف، 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم 
طبيب مناف القحطاني، استشـــاري 
مجمـــع  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
الفريـــق  عضـــو  الطبـــي  الســـلمانية 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( جميلة الســـلمان، مدير 
إدارة التفتيـــش والســـامة المهنيـــة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
مصطفـــى عقيـــل الشـــيخ، ومديـــرة 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 

عائشة محمد الزايد. 

وجـــرى منـــح جائـــزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
لمؤسســـة  المجتمعـــي”  العمـــل  فـــي 
لدورهـــا  تقديـــرا  الخليفيـــة؛  المبـــرة 
اإلنســـانية  وعطاءاتهـــا  المجتمعـــي 
والخيرية وتميزها في مجال العمل 
التطوعـــي مـــن خـــال العديـــد مـــن 
المبـــادرات والبرامـــج فـــي مختلـــف 
فضـــا  البحريـــن،  مملكـــة  مناطـــق 
عـــن جهودهـــا فـــي مجـــال التعليـــم 
وتمكين الشباب البحريني للوصول 

بقدراتهم إلى أفضل المستويات.
تطوعـــي  أداء  “أفضـــل  فئـــة  وفـــي 
مجموعـــة  تكريـــم  تـــم  مؤسســـي”، 
مـــن الجمعيـــات األهليـــة البحرينية 
معاييـــر  عليهـــا  انطبقـــت  التـــي 
البرامـــج  بعـــدد  الخاصـــة  الجائـــزة 
التنمويـــة المســـتدامة التـــي تقدمها 
البرامـــج  وعـــدد  تنوعهـــا  ومـــدى 
التنمويـــة والخيرية المســـاندة التي 
حصولهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  تنفذهـــا، 
علـــى تقييمـــات عالية فـــي مجاالت 
والبرامـــج  واألنشـــطة  الحوكمـــة 
وهـــذه  والماليـــة،  العامـــة  واإلدارة 
الجمعيات هـــي: الجمعية البحرينية 
لتنمية المرأة، جمعية الكوثر للرعاية 
البحرينية  والجمعيـــة  االجتماعيـــة، 

لإلعاقة الذهنية والتوحد.

االستقرار الوظيفي 

العمـــل  وزيـــر  أعـــرب  ناحيتـــه،  مـــن 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
حميـــدان فـــي كلمـــة له عـــن خالص 
الشـــكر والتقدير لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
الحفـــل  هـــذا  ســـموه  رعايـــة  علـــى 
العمـــل  بدعـــم  الدائـــم  واالهتمـــام 
التطوعـــي والكوادر العاملة في هذا 

المجال.
جميـــع  وباســـم  باســـمه  وتقـــدم 
العاملين فـــي وزارة العمل والتنمية 
الشـــكر  بخالـــص  االجتماعيـــة 
واالمتنان لســـموه ولجمعيـــة الكلمة 
الجائـــزة  تخصيـــص  علـــى  الطيبـــة 
للســـنة الثانية علـــى التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لهـــا إســـهامات 
بـــارزة فـــي التخفيف مـــن تداعيات 

وآثار جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وقال “إن مبادرة سموه تعكس مدى 
العناية التي يوليها للعمل التطوعي 

مواكبـــة  فـــي  الثاقبـــة  وبصيرتـــه 
والتعايـــش  أحداثـــه  بـــكل  الواقـــع 
مـــع أفـــراد المجتمـــع علـــى مختلـــف 
أن  مؤكـــدا  وأجناســـهم”،  طوائفهـــم 
الجائـــزة نجحت في توجيه التقدير 
واالمتنـــان للعامليـــن فـــي الصفوف 
األولـــى ممـــن جنـــدوا كل طاقاتهـــم 
وإمكاناتهم ليخففوا قدر المستطاع 
ويرســـموا  كورونـــا،  تداعيـــات  مـــن 
قصصا رائعة فـــي االبتكار واإلبداع 
للجميـــع،  بيســـر  الحيـــاة  لتســـير 
بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  فحققـــت 
جهودهم إنجازا مهما خال العامين 
المجتمـــع  وبمســـاندة  الماضييـــن، 
البحرينـــي الواعي لقدر المســـؤولية 

الملقاة على عاتقه.
وأعـــرب حميـــدان عـــن بالـــغ التقدير 
والشـــكر ألعضـــاء الفريـــق الوطنـــي 
علـــى  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
تمكنهـــم مـــن التحـــرك فـــي الوقـــت 
المناســـب، واســـتباق كل التوقعات، 
فـــي  بتميـــز  والنجـــاح  والتخطيـــط 

مواجهة هذه الجائحة.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين أثبتت 
خـــال الجائحة قدرتهـــا العالية في 
التعامـــل مـــع جميـــع المخاطـــر فـــي 
ظـــل التوجيهات الســـديدة والرؤية 
البـــاد،  عاهـــل  لجالـــة  الثاقبـــة 
ومتابعة وإشـــراف مباشـــر من سمو 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
وقـــد كان تحقيق األهـــداف بخفض 
نســـب اإلصابـــات بفيـــروس “كوفيد 
19”، وتعافـــي ســـوق العمـــل، وبـــدء 
عـــود الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا، دليـــا 
على نجـــاح مملكة البحرين حكومة 
وشـــعبا دون اســـتثناء فـــي مواجهة 

آثار الجائحة.
وقـــال “مـــن جهتنا فـــي وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، عملنـــا منـــذ 
اليـــوم األول على محـــاور عدة، كان 
أهمهـــا وأبرزهـــا مســـؤولية تحقيـــق 
العمـــل فـــي  االســـتقرار فـــي ســـوق 
مملكـــة البحريـــن، وتأميـــن الحماية 
للقـــوى العاملة الوطنيـــة واألجنبية، 
والحيلولـــة دون وقـــوع تســـريحات 
كان  وقـــد  اإلمـــكان،  قـــدر  عماليـــة 
للتوجيهـــات الســـامية مـــن حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــاد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وما تبعها 
مـــن تكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتب 
العامليـــن في القطـــاع الخاص، األثر 
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الجائزة بادرة تقدير نوعية لالحتفاء بجهود الصفوف األمامية

أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري أن نتائــج جائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة للعمــل التطوعــي التي جــرى اإلعالن عنها أمس، تبرهن مرة أخرى على محوريــة الدور الذي تتواله المرأة 
البحرينيــة ضمــن الصفــوف األمامية في مواجهة جائحة كورونــا، حيث أعربت األنصاري عن مدى امتنانها للجنة 
تحكيم الجائزة التي صنفت بحسب معاييرها مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة كإحدى الجهات الوطنية 
المســتحقة لها، إلى جانب كوكبة من الشــخصيات والمؤسســات التي باشــرت أعمالها بكل حرص خدمًة للمجتمع 

في هذه الفترة االستثنائية. 

وأشـــارت إلى أن هذه النتائج تعطي 
فـــي  للمـــرأة  إضافيـــا  زخمـــا  أيضـــا 
الصفـــوف األماميـــة وتدفعهـــا لبـــذل 
المزيـــد مـــن الجهـــود وبالتفانـــي في 

خدمة وطنها.
الجهـــات  وهنـــأت األنصـــاري جميـــع 
الرســـمية واألهلية واألفراد الفائزين 
بجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفـــة للعمل التطوعـــي، مقدرًة 
بشكل خاص ما جاء في كلمة سموه 
فـــي حفل اإلعان عن نتائج الجائزة 
مـــن إشـــارة كريمـــة للجهـــود الكبيرة 
والمؤثرة لقرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، والتـــي كان لهـــا دور بارز 

في تبـــوء المـــرأة للمكانـــة المرموقة 
التـــي وصلـــت إليها من خـــال تعزيز 
ودعم الجهود المؤسســـية والفردية 
والمبـــادرات والمشـــاريع التي تهدف 
إلـــى إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة في 
التنمية وصوالً إلى التوازن الشـــامل 

بين الجنسين.
كما أشادت األمين العام باستحداث 

فئـــة جديـــدة ضمـــن فئـــات الجائـــزة 
بالتعاون مـــع المجلس األعلى للمرأة 
إلدمـــاج  الموجهـــة  الجهـــود  لتقديـــر 

احتياجـــات المـــرأة ضمـــن مســـارات 
العمل التطوعي في مواجهة )كوفيد 
جائزتهـــا  ســـتخصص  التـــي   ،)19  -
لمؤسســـات النفع العام نظير تميزهم 
الجائحـــة ومســـاهماتهم  فـــي فتـــرة 
العمـــل  ثقافـــة  فـــي تطويـــر  القيمـــة 

التطوعي وتنويع مجاالته.
أعربـــت  صلـــة،  ذي  ســـياق  وفـــي 
األنصاري عـــن بالغ بفـــوز مركز دعم 
المرأة بجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة للعمل التطوعي، 
كمؤشر يبعث على االرتياح لسامة 
بالمركـــز  المنـــوط  العمـــل  وفعاليـــة 
كواجهـــة أمامية تعمـــل على متابعة 
قضايا المرأة والنظر في مشـــكاتها 

تخفـــف  عمليـــة  بحلـــول  والمبـــادرة 
عنهـــا معاناتهـــا. مضيفـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، بـــأن جائحة كورونـــا بالرغم 
من صعوباتهـــا وتحدياتها المختلفة 
إال إنها ساهمت في رفع لياقة العمل 
وتحسين جودة الخدمات بما يصب 
في ســـياق مـــا تحرص عليـــه الدولة 
من تطوير وتحديث مستمر لكل ما 
مـــن شـــأنه أن يرتقي بحياة األســـرة 

البحرينية. 
وحضرت فعالية االحتفال بالجائزة 
الشـــيخة  افتراضيـــا  أقيمـــت  التـــي 
مســـاعد األمين العـــام للمجلس دينا 
بنت راشـــد آل خليفة، ومديرة مركز 

دعم المرأة عبير دهام.

المنامة - بنا

هالة األنصاري

“كــورونــا” بــمــواجــهــة  البحرينية  الــمــرأة  دور  مــحــوريــة  عــلــى  آخـــر  ــان  ــره ب ــاري:  ــصـ األنـ

إسهامات األمير خليفة بن سلمان اإلنســــــــانية أنـارت لنـا دروب العمـل التطـوعـي
سموه  ــن  م تشجيعا  لــســنــوات  ــجــائــزة  ال اســتــمــرار  ــي  ف ــل  ــراح ال لــأمــيــر  ــاس  أسـ دور 
والتطوعي الــخــيــري  الــعــمــل  ــي  ف الــمــســاهــمــة  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  جميع  دعـــم  ــي  ف

الملك  جاللة  بقيادة  البحرين  سموه:  بجائزة  الفائزين  مكرما  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
العالم بشهادة  اقتدار  بكل  للجائحة  تصدت  الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  وتوجيهات 



جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي أكبر دافـــــــع لمواصلـة البـذل والعطـاء والتضحيـات
لمواجهة هذه الظروف االستثنائية 
التي اجتاحت العالم بأســـره، ليؤكد 
روح العطـــاء والتضحيـــة والتفاني 
التي يمتلكها الجميع، والتي تحظى 
برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، فضاًل عن تكاتف 
جميع الكوادر الصحية في مختلف 
الفاعلـــة  واإلســـهامات  مواقعهـــم، 
للفرق التطوعية في المجاالت ذات 

العالقة”.

كتاب توثيقي

كمـــا أثنت الوكيل المســـاعد للتعليم 
لطيفـــة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
البونوظة على جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة لتكريم 
بمناســـبة  التطوعـــي؛  العمـــل  رواد 
مـــرور 10 ســـنوات علـــى إطالقهـــا، 
التطوعـــي  العمـــل  أن  ومعتبـــرة 
قيمـــة أصيلـــة لـــدى البحرينيين من 
غابر الزمـــن، وتوارثهـــا البحرينيون 
جيـــاًل بعد جيـــل. وقالـــت البونوظة 
الطيبـــة  الكلمـــة  قيـــام جمعيـــة  “إن 
باحتضـــان هذه الجائزة التي تحمل 
اســـم سمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
ُيعلـــي مـــن شـــأن اهتمـــام البحريـــن 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني بهذا 
النـــوع مـــن العمل، الـــذي يعد عالمة 
مميزة في تاريخ البحرين، ومصدر 
فخـــر طوال ســـنوات العمل األهلي، 
للشـــباب والناشـــئة  إلهـــام  ومصـــدر 
خصوًصـــا في ظل االحتفـــاء برموز 
الذيـــن  التطوعـــي  العمـــل  ورواد 
أغنوا مســـيرة العمـــل األهلي بمئات 
والبـــذل  التضحيـــة  فـــي  القصـــص 

والعطـــاء، التـــي مـــن المهـــم رصدها 
وتوثيقهـــا ونقلها لألجيـــال القادمة؛ 
عالمـــات  الـــرواد  هـــؤالء  باعتبـــار 
مضيئـــة، من حقهم علينـــا االحتفاء 
وتدويـــن  مآثرهـــم،  وتخليـــد  بهـــم، 
أعمالهـــم بحـــروف مـــن ذهـــب”. كما 
الكلمـــة  لجمعيـــة  شـــكرها  قدمـــت 
الطيبـــة على اســـتمرارها في تقديم 
هذه الجائزة، متمنية أن يتم إصدار 
العمـــل  رواد  قصـــص  توثـــق  كتـــب 
التطوعـــي، وأن تكـــون متاحـــة في 
جميع المكتبات ومقرات مؤسسات 

المجتمع المدني.

إشادة عالمية

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وثمـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفـــى الســـيد الـــدور الريـــادي 

المؤسســـات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي 
وجميـــع  الخيريـــة  والجمعيـــات 
الخيـــري  للعمـــل  المتطوعيـــن 

والوطني في مملكتنا الغالية.
جمعيـــة  “تأتـــي  الســـيد  وأضـــاف 
الكلمة الطيبة بقيادة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
الجمعيـــات  أبـــرز  كأحـــد  خليفـــة 
العاملـــة في هـــذا المجـــال، والتي 
لها إنجازات وبرامج ومشـــروعات 

متميزة على جميع المستويات”.
لســـموه  حديثـــه  موجهـــا  وأردف 
“يطيـــب لـــي أن أعـــرب لكـــم عـــن 
بالـــغ فخرنـــا واعتزازنـــا الختيارنـــا 
بمنح المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  اإلنســـانية 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة ألفضـــل مشـــروع تطوعي 

بحريني بنسختها العاشرة 2020”.
الدعـــم  أن  الســـيد “الشـــك  وقـــال 
الكبيـــر الذي تحظى به المؤسســـة 
من قبـــل جاللة الملـــك والحكومة 
والقيادة الشـــابة الطموحة لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
والثقـــة الغاليـــة من قبـــل المجتمع 
البحرينـــي الكريـــم، كلهـــا عوامـــل 
ســـاهمت في النجـــاح الكبير الذي 

حققته المؤسسة عبر تاريخها”.
وتابع “إن دول العالم تشيد بالدور 
اإلنســـاني الكبيـــر والـــذي تقوم به 
مملكـــة البحريـــن مـــن مســـاعدات 
تنمويـــة  ومشـــروعات  إنســـانية 
كبيـــرة لصالـــح الشـــعوب والـــدول 
المنكوبـــة، مؤكديـــن تشـــرفنا بهذا 
العمـــل الـــذي يحفـــظ للمحتاجيـــن 
كرامتهـــم مـــن خالل المشـــروعات 

التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـــا مملكة 
مـــن  أنواعهـــا  بمختلـــف  البحريـــن 
وصحيـــة  تعليميـــة  مشـــروعات 
مســـتمدين  وزراعيـــة،  وتنمويـــة 
ذلك مـــن الرؤية الحكيمـــة لجاللة 
الملـــك الـــذي يوجهنـــا دائًمـــا إلـــى 
سرعة تقديم المساعدة واالهتمام 
بالمشـــروعات التنمويـــة كمـــا قال 
جاللتـــه إن مملكة البحرين عرفت 
اآلخريـــن  بمســـاعدة  القـــدم  منـــذ 

والعمل الخّير”.

االرتقاء بالتطوع

علـــى صعيـــد متصل، أعـــرب مدير 
إدارة التفتيش والســـالمة المهنية 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مصطفى الشيخ عن عظيم شكره 

الشـــيخ عيســـى  لســـمو  وامتنانـــه 
بـــن علـــي آل خليفة؛ علـــى رعايته 
الكريمـــة لهـــذا الحفـــل واالهتمـــام 
التطوعـــي  العمـــل  بدعـــم  الدائـــم 
والكوادر العاملة في هذا المجال.

وثمن الشيخ جهود جمعية الكلمة 
الطيبـــة علـــى تخصيـــص الجائـــزة 
للسنة الثانية على التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لها إســـهامات 
بارزة في التخفيـــف من تداعيات 

وآثار جائحة كورونا.
وقـــال “نفخـــر ونعتـــز كثيـــًرا بمنح 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
جائـــزة ســـموه للريادة فـــي العمل 
إلـــى كل مـــن مديـــرة  المجتمعـــي 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
عائشـــة الزايـــد، والى مديـــر إدارة 
المهنيـــة  والســـالمة  التفتيـــش 
هـــذا  وفـــي  الشـــيخ”.  مصطفـــى 
السياق، استعرض الشيخ مساعي 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
منذ بدء تفشـــي الجائحـــة، والتي 
مســـؤولية  وأبرزهـــا  أهمهـــا  كان 
ســـوق  فـــي  االســـتقرار  تحقيـــق 
العمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، بما 
فـــي ذلك اإلشـــراف علـــى جوانب 
فـــي مســـاكن  الســـالمة والصحـــة 
العمـــال ومواقـــع العمـــل لتحقيـــق 
بيئـــة آمنة، فضاًل عن الجهود التي 
بذلتها لمساندة منظمات المجتمع 
المدني لتأدية أدوارها المنشـــودة 
فـــي تنميـــة المجتمـــع، وذلـــك مـــن 
خالل العديد من المبادرات، ومنها 
التدريب عن بعد لكوادر المنظمات 
األهلية؛ األمر الذي ساهم في رفع 
كفـــاءة العامليـــن فـــي الجمعيـــات 
األهلية وتحســـين مستويات أداء 
العامليـــن لديها واالرتقـــاء بالعمل 

التطوعي في مملكة البحرين.

استحداث فئة 
جديدة للجائزة 
تعنى بتكريم 

المرأة في العمل 
التطوعي خالل 

السنوات المقبلة

حميدان: نجحت 
في تقدير العاملين 

بالصفوف األولى 
ممن جندوا كل 
طاقاتهم في 

التصدي للجائحة

3 جمعيات أهلية 
تحقق “أفضل 
أداء تطوعي 

مؤسسي” بعد 
مؤشرات عالية 

في الحوكمة

بوهزاع: تكريم 
سموه لرواد العمل 

التطوعي وسيلة 
ناجحة لتقديمهم 

كنماذج شبابية 
ُتحتذى

إبراهيم النهام

أكد عدد من المسؤولين والجهات والوزارات التي تم تكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة لتكريــم رواد العمــل التطوعي بنســختها الحادية عشــرة أن الجائزة تمثل محطة تقدير 
وعرفــان لمــن خدمــوا البحريــن فــي القطاعات التطوعيــة المختلفــة، وأن تكريم أبطــال الصفوف 

األمامية هو محل شكر وإكبار من الجميع.

حافز كبير

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وتقدمـــت 
الصالـــح بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنان إلى وكيل وزارة شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة؛ بمناسبة 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  تخصيـــص 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعـــي فـــي نســـختها الحاديـــة 
للكـــوادر  الثانـــي،  وللعـــام  عشـــرة، 
األماميـــة  بالصفـــوف  البحرينيـــة 
الموجـــودة فـــي مواجهـــة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ســـموه  اهتمـــام  الصالـــح  وثمنـــت 
المتطوعيـــن  بدعـــم  الدائـــم 

وتحفيزهـــم ورفع مســـاهمتهم في 
مختلـــف مجاالت العمل التطوعي، 
ســـموه  لـــدور  العميـــق  وتقديرهـــا 
الكبيـــر فـــي دعـــم وتعزيـــز العمـــل 
التطوعـــي وإثـــراء قيمـــه بمملكـــة 

البحرين.
وقالت “إن ذلك لُيجسد مدى تقدير 
والتضحيـــات  للعطـــاءات  ســـموه 
الكـــوادر  قدمتهـــا  التـــي  النبيلـــة 
الوطنيـــة خـــالل الجائحـــة، والتـــي 
أســـهمت في نجـــاح جهـــود مملكة 
البحرين علـــى صعيد مواجهة هذا 

التحدي والتقليل من تداعياته”.
أن  الصالـــح  الوزيـــرة  وأكـــدت 
كبيـــًرا  حافـــًزا  ُيعـــد  “التكريـــم 
مزيـــد  لبـــذل  المتطوعيـــن  لجميـــع 

مـــن الجهـــد والعطـــاء فـــي خدمـــة 
الوطن، مشـــيرًة إلـــى أن تخصيص 
الجائزة هذا العام للكوادر الوطنية 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 
ُيمثـــل تكريًما لجميـــع الكوادر التي 
عملـــت بكل جهد واجتهاد، وتثميًنا 
لجهودهم، كما أن ذلك يعد اعتراًفا 
بإســـهاماتهم الكبيرة في التخفيف 
الجائحـــة  وآثـــار  تداعيـــات  مـــن 
بمملكـــة البحريـــن، وإبـــرازا للـــدور 
الـــذي يبذلـــه المتطوعـــون  النبيـــل 
وتفانيهـــم وحرصهـــم علـــى وقاية 
المواطنين والمقيمين من فيروس 

كورونا بمملكة البحرين”.
علـــى  الصالـــح  الوزيـــرة  وشـــددت 
اســـتمرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 

فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بـــذات  النبيلـــة  مهمتـــه  تأديـــة 
التفانـــي والعزيمة واإلرادة؛ تنفيًذا 

لتوجيهات القيادة.
لجائـــزة  تمنياتهـــا  عـــن  وأعربـــت 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة للعمـــل التطوعي والقائمين 
عليهـــا مزيـــدا من التقـــدم والنجاح 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وترســـيخ 
قيـــم العمـــل التطوعي فـــي مملكة 

البحرين.

تكريم سموه تشجيع     

للكوادر الطبية

من جهته، عبر وكيل وزارة الصحة 
للفتـــة  تقديـــره  عـــن  المانـــع  وليـــد 
تكريـــم  فـــي  والمتمثلـــة  الكريمـــة 
فـــي  العاملـــة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
الصفـــوف األماميـــة بجائـــزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي بنسختها الحادية 

الشـــكر  كلمـــات  كل  وأن  عشـــرة، 
والتقديـــر ال تفـــي حق ســـموه إزاء 
هـــذه اللفتـــة الكريمـــة، مضيًفـــا أن 
“التكريـــم هو أكبر حافـــز لنا جميًعا 
على بذل مزيد من الجهد والعطاء 

لهذه األرض الطيبة”.
المســـؤولين  “إن  المانـــع  وتابـــع 
والموظفين العاملين في الصفوف 
األمامية المؤتمنين على مهنتهم ال 
ينتظرون جزاء وال شكورا، ولكني 
متيقـــن مـــن حـــرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة علـــى 
تقديم الشكر والثناء لمن يستحق، 
مثـــااًل  ســـموه  مـــن  نتخـــذ  ونحـــن 
ُيحتـــذى بـــه وقـــدوة فـــي التفانـــي 

واإلخالص في العمل”.
وقـــال “إن التكريـــم بجائـــزة العمل 
لنســـتمر  تشـــجيع  هـــو  التطوعـــي 
أكثـــر ونجد ونجتهـــد لتقديم مزيد 
واألفضل بذات التفانـــي والعزيمة 
ســـبحانه  هللا  مـــن  آمـــاًل  واإلرادة، 
وتعالـــى أن نكون دائًما عند حســـن 

ظن البحرين وشعبها الكريم بنا”.

جهود جبارة

مـــن جهته، رفـــع الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  األنصـــاري 
والعرفان إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة وإلـــى المعنيين 
كافـــة بجمعية الكلمـــة الطيبة؛ على 
فـــي  المكرميـــن  ضمـــن  اختيـــاره 
النســـخة الحادية عشـــرة من جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 

خليفة للعمل التطوعي.
وثمن األنصـــاري تخصيص الجائزة 
للعـــام الثاني على التوالي لالحتفاء 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
األمامية لمواجهـــة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه 
الجائحـــة أثبتـــت ما تمتلكـــه مملكة 
البحرين من إمكانـــات متميزة على 

صعيد العمل اإلنساني.
وقال “إن ما تم بذله من جهود جبارة 

الجائزة ُتمنح للعام 
الثاني للكوادر 

الوطنية العاملة 
في الصفوف 

األولى لمواجهة 
“كورونا”

الزياني: الجائزة 
تسلط الضوء على 
النماذج المشرقة 

لقيادات العمل 
التطوعي الوطن 

العربي

تكريم الفريق 
الوطني وعدد 
من الوزارات و 

“المبرة الخليفية” 
لجهودها 

الوطنية البارزة

المكرمون: وطدت 
االهتمام بالعمل 

الخيري والتطوعي 
وشكلت حافزا 
كبيًرا للتنافس 

الشريف

جائزة الشيخ عيسى بن علي رسالة تحفيز للصفوف األمامية

هنأت جمعية األطباء الفائزين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، 
والتــي جــرى تخصيصهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي لكــوادر الصفــوف األماميــة فــي مواجهة 
جائحة كورونا، مؤكدة الجمعية أن هذه الجائزة باتت رسالة تحفيز وتشجيع لكوادر الصفوف 
األماميــة؛ لمواصلــة مســيرة العطــاء والتضحيــة، واعترافــا بجهودهــم ودورهــم فــي التصدي 
للجائحة، وما قدموه من تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس 

وعطاءاتهم في مختلف مواقع الفحص واللقاح والعالج.

وأعربـــت رئيســـة الجمعيـــة غادة 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  القاســـم 
والتقديـــر لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفة علـــى اهتمام 
فـــي  العامليـــن  بتكريـــم  ســـموه 
الصفوف األمامية الذين كان لهم 
إسهامات بارزة في التخفيف من 

تداعيـــات وآثار جائحـــة كورونا، 
ولجميع منتســـبي جمعية الكلمة 
الطيبة من جهد ملموس وواضح 
يســـير  الـــذي  الـــدؤوب  والعمـــل 
وفق أسس مدروســـة وواضحة؛ 
اإلنســـانية  األهـــداف  لتحقيـــق 

العظيمة لرفعة الوطن الغالي.

المكرميـــن  جميـــع  أن  وأكـــدت 
الطبـــي  القطـــاع  فـــي  خصوصـــا 
والصحي استحقوا هذا التكريم؛ 
نظيـــر ما قامـــوا ويقومون به من 
جهد وعمـــل مقدر بعـــد أن نذروا 
أنفسهم بشجاعة وبسالة لحماية 
كل مـــن يقيـــم على هـــذه األرض 

الطيبـــة، وعرفاًنا وتقديًرا وإلبراز 
وإســـهاماتهم  اإلنســـاني  دورهـــم 

النيرة في هذا المجال.
ت القاســـم بالتهنئة أعضاء  وخصَّ
الفريق الوطني لمكافحة جائحة 
كورونـــا والذيـــن نجحـــوا بتعاون 
وتكاتف الجميـــع في التعامل مع 
جميع المخاطر بسرعة وفاعلية، 
األهـــداف  تحقيـــق  إن  وقالـــت 
بخفض نسب اإلصابات بفيروس 
“كوفيـــد 19” وبـــدء عـــود الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا دليـــال علـــى نجاح 
مملكـــة البحرين حكومة وشـــعبا 
دون اســـتثناء فـــي مواجهـــة آثار 

الجائحة.
ولفتـــت إلـــى أن الجائـــزة نجحت 

فـــي توجيـــه التقديـــر واالمتنـــان 
للعامليـــن فـــي الصفـــوف األولـــى 
طاقاتهـــم  كل  جنـــدوا  ممـــن 
قـــدر  ليخففـــوا  وإمكاناتهـــم 
المســـتطاع من تداعيات كورونا، 
فـــي  رائعـــة  قصصـــا  ويرســـموا 
االبتـــكار واإلبداع لتســـير الحياة 
بيســـر للجميـــع، فحققـــت مملكـــة 
البحرين بفضـــل جهودهم إنجازا 
مهمـــا خـــالل العاميـــن الماضيين، 
البحرينـــي  المجتمـــع  وبمســـاندة 
الواعـــي لقدر المســـؤولية الملقاة 

على عاتقه.

المنامة - جمعية األطباء

غادة القاسم
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تكريــم أبطــال الصفــوف األماميــة اعتــراف مقــّدر بجهودهــم فــي مكافـحــة الجائـحــةمســؤولــون ومكــرمــون: المبــادرة الكـريمـــة لسـمــوه تـرســخ قـيـــم العـمــل التطـوعـــي

والمقيمين الــمــواطــنــيــن  لــحــمــايــة  بــشــجــاعــة  أنــفــســهــم  ــذروا  ــ ن الــمــكــرمــون  “األطـــبـــاء”: 
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المنامة - وزارة اإلسكان

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اإلســــكــــان  وزارة  وكــــيــــل  أكـــــــد 
خليفة  آل  حمود  بن  خالد  الشيخ 
والــخــطــط  الــــرؤى  تنسيق  أهــمــيــة 
ــمــشــتــركــة في  ــيــجــيــة ال ــرات اإلســت
الخليجي  اإلسكاني  العمل  مجال 
من  الخليجية؛   الجهود  وتوحيد 
تــداعــيــات جائحة  أجـــل مــواجــهــة 
الـــكـــورونـــا، والــعــمــل عــلــى تحقيق 
االستدامة في المشاريع والبرامج 

اإلسكانية على المدى البعيد.
ــال تـــــرؤس وكــيــل  ــك خــ ــ ــاء ذل جــ
اإلسكان اجتماع الوكاء المعنيين 
ــــدول مجلس  ــشــؤون اإلســـكـــان ب ب
العربية،  الخليج  ــدول  لـ الــتــعــاون 
الــــذي عــقــد عــبــر تــقــنــيــة االتــصــال 
ــاء، حيث  ــ ــعـ ــ الـــمـــرئـــي أمــــس األربـ
تــم مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــواضــيــع 
اإلسكانية المشتركة المدرجة على 
جدول األعمال، تمهيدًا لرفع ما تم 
مناقشته من مواضيع ومقترحات 
المعنيين  ــوزراء  ــ ــ ال اجــتــمــاع  ــى  إلـ
بشؤون اإلسكان في دول المجلس 
سيعقد  والــذي  الخليجي  التعاون 

في 22 من الشهر الجاري.
ــي بـــدايـــة  ــ ــش الـــــوكـــــاء فـ ــ ــاقـ ــ ونـ
االجـــتـــمـــاع إســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل 
ــي الـــمـــشـــتـــرك، وقـــواعـــد  ــانـ ــكـ اإلسـ
ــيــة، كــمــا تم  الــمــعــلــومــات اإلســكــان

كورونا  جائحة  تداعيات  مناقشة 
وجهود وزارات اإلسكان وخططها 
المستقبلية لمواجهة الجائحة لدى 
وعــدد من  الــتــعــاون،  دول مجلس 

المواضيع ذات الصلة.
وأكــــــــد وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة خــــال 
اإلسكان  وزارة  أن  على  االجتماع 
في مملكة البحرين ساهمت بشكل 
كبير في تخطي أثر الجائحة، من 
اإللكترونية  التقنية  تفعيل  خال 
المعامات،  وإنــجــاز  التواصل  في 
المعامات  إنــجــاز  نحو  والــتــوســع 
التي  اإللكترونية  الــخــدمــات  عبر 
على  والتسهيل  ــوزارة،  ــ ال توفرها 
جميع  في  والمطورين  المواطنين 
خــدمــاتــهــا، وفــتــح قــنــوات جديدة 
للتواصل والتي كان آخرها تطبيق 
ــهــواتــف  ــي مـــتـــاح عــبــر ال ــكــتــرون إل

الذكية.
التطرق  كما جرى خال االجتماع 
التنسيق لإلعداد لاجتماعات  إلى 
العمل  وإبـــراز  والدولية  اإلقليمية 
خطة  ووضع  الخليجي،  اإلسكاني 
عــمــل مــشــتــركــة لــتــفــعــيــل مــقــتــرح 
األمانة العامة بشأن إقامة األسبوع 
ــي، وبــحــث  ــ ــان ــكــ ــيــجــي اإلســ ــخــل ال
االجــتــمــاع الــتــحــضــيــري الــبــرنــامــج 

الزمني المقترح لاجتماع القادم.

لألعمال  الملكية  المؤسسة  أقامت 
اإلنــســانــيــة مــشــروع )مــّكــن نفسك( 
الــســام  مستشفى  مـــع  ــتــعــاون  بــال
الــتــخــصــصــي، تـــم خـــالـــه تــدريــب 
من  المؤسسة  أبناء  من  مجموعة 
وتهيئتهم  ســـنـــة،   26  –  18 عــمــر 
وتــمــكــيــنــهــم لـــلـــدخـــول إلــــى ســوق 
الــعــمــل عــبــر الــعــمــل الــمــيــدانــي في 
المختلفة وذلك  المستشفى  أقسام 
الكــتــســابــهــم الـــخـــبـــرات الــحــيــاتــيــة 
ــيــة الــمــطــلــوبــة، ويــســتــمــر  ــعــمــل وال

البرنامج مدة 3 أشهر.
ويـــقـــوم الـــطـــاب أثـــنـــاء الــبــرنــامــج 
بساعات  كموظفين  العمل  بمزاولة 

ــي الــمــســتــشــفــى  عـــمـــل رســـمـــيـــة فــ
قسم  منها  األقــســام،  مختلف  فــي 
ــعــامــة  االســـتـــقـــبـــال والـــعـــاقـــات ال
إلى جانب مزاولة مهنة  واإلعــام، 
التمريض وتدريبهم وذلك من أجل 

إكسابهم المهارة والخبرة.
يذكر أن المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية تقيم هذا البرنامج للعام 
الثالث على التوالي، وتعقد اتفاقات 
مع عدد من الجهات للسماح ألبناء 
في  كمتدربين  بالعمل  المؤسسة 
الجهات والشركات لخوض تجربة 
العمل الميداني واكتساب المهارات 

والخبرات الازمة لذلك.

التوسع في إنجاز المعامالت اإلسكانية إلكترونًيا

تهيئة أبناء “المؤسسة الملكية” لخوض سوق العمل

الترخيص للعربات المتنقلة مؤقت لمدة 6 شهور بإيجار 15 دينارا
بلديـــة المحـــرق تـــرد علـــى مـــا نشـــرته “^” بشـــأن منـــع ســـيدات مـــن األســـر المنتجـــة مـــن البيـــع

منحت  أنها  المحرق  بلدية  أوضحت 
المتنقلة  العربات  لعدد من  الترخيص 
البسيتين  كــورنــيــش  مــدخــل  بــالــقــرب 
مؤقتة  وبصورة  الحالي  العام  مطلع 
لمدة 6 شهور بإيجار 15 دينارا مراعاة 
البلدية  وأضـــافـــت  الــمــنــتــجــة.  لــألســر 
فـــي ردهــــا عــلــى مـــا نــشــرتــه “الـــبـــاد” 
 5 تمنع  المحرق  “بلدية  بعنوان  أمس 
البيع  من  المنتجة  األسر  من  سيدات 
الترخيص  أن  البسيتين”  على ساحل 
يتضمن ترخيص انتفاع لعربة متنقلة 
ــددة ولـــيـــس لــكــبــائــن  ــحـ ــــشــــروط مـ وب

خشبية. وفيما يأتي نص الرد:
يطيب لي أن أهديكم خالص التحيات 
ــى الــخــبــر  ــ والـــتـــقـــديـــر، وبــــاإلشــــارة إل
 15 بتاريخ  صحيفتكم  في  المنشور 
سبتمبر 2021 بعنوان “بلدية المحرق 
المنتجة  األســـر  مــن  ســيــدات   5 تمنع 
من البيع على ساحل البسيتين”، تود 
العام  للرأي  المحرق أن توضح  بلدية 

ما يلي:
قــامــت  ــرق  ــحـ ــمـ الـ بـــلـــديـــة  أن  أواًل: 
بالترخيص لعدد من العربات المتنقلة 
البسيتين  كــورنــيــش  مــدخــل  بــالــقــرب 
مؤقته  وبصورة  الحالي  العام  مطلع 
لمدة 6 شهور بإيجار 15 دينارا مراعاة 

المنتجة وتأمين مسترجع بعد  لألسر 
اإلزالة من الموقع بقيمة 15 دينارا.

ــدة الــســتــة  ــ ثـــانـــًيـــا: بـــعـــد انـــقـــضـــاء مـ
شــهــور تــم إشــعــارهــم بــاإلزالــة حسب 
اإلجــراءات اإلدارية المتبعة، علًما أن 
انتفاع  ترخيص  يتضمن  الترخيص 

لعربة متنقلة وبشروط محددة وليس 
تلك  إن وجود  لكبائن خشبية، حيث 
إضافة  العام  للمنظر  تشويه  الكبائن 
مرتادي  على  خــطــًرا  تشكل  أنها  إلــى 
ــشــارع بسبب قــوة انــدفــاع الــريــاح  ال

بتلك المنطقة.
غير  والمنظر  العشوائية  ورغم  ثالًثا: 
كورنيش  مرتادي  وشكوى  الحضاري 
مــراعــاة ظــروف األســر  تــم  البسيتين 
الــمــســتــفــيــدة، وتـــم إعــطــاؤهــم فــتــرة 
حيث  شهرين،  لمدة  إضافية  سماح 
الكبينة،  بــإزالــة  بعدها  إخطارهم  تــم 
والــمــوضــحــة فـــي الـــصـــورة الــمــرفــقــة 

والتي تخالف شروط العقد.
رابًعا: تنوه بلدية المحرق بالمواطنين 
بــأنــهــا ومــــن ضــمــن مــهــامــهــا إصــــدار 
والعربات  الجائلين  للباعة  تراخيص 
ــمــتــنــقــلــة وذلــــــك وفـــــق الـــضـــوابـــط  ال

واالشتراطات المنظمة لذلك.

بلدية المحرق

الكابينة الخشبية

 



    lac@mun.gov.bh 














     




بدء إنشاء شارع خدمي بمشروع تطوير جنوب البحرين الدائري
وزيـــر األشـــغال: يعـــزز وتيـــرة جهـــود النمـــو والتطويـــر ويحفـــز لمزيـــد مـــن االســـتثمار

البلديات  صــرح وزيـــر األشــغــال وشـــؤون 
بــأن  خــلــف  عــصــام  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
الوزارة بدأت بأعمال إنشاء شارع خدمي 
المرحلة  من  الثانية  الحزمة  أعمال  ضمن 
ــارع جــنــوب  ــى لــمــشــروع تــطــويــر شــ ــ األولـ

البحرين الدائري.
إنشاء  تتضمن  المشروع  أعمال  أن  وذكــر 
ــقـــارب 10 كــيــلــومــتــرات من  ــا يـ ــارع مـ ــ شـ
للشارع  ــواز  مـ مــتــر   7.5 بــعــرض  مــســاريــن 
الغربية وتشمل إنشاء  الرئيس من الجهة 
مــداخــل ومــخــارج مــن الــشــارع الــرئــيــس، 
كما  مترين،  بــعــرض  مــشــاه  ممر  ورصــيــف 
يتضمن أعمال الرصف باألسفلت، تركيب 
الحواجز  تركيب  الــخــرســانــيــة،  األرصــفــة 
األمــنــيــة، أعــمــال تــصــريــف مــيــاه األمــطــار، 
إلى  وإضافة  المرورية،  العامات  تركيب 

تركيب إنارة الشوارع.
وتيرة  يعزز  المشروع  أن  خلف  وأضـــاف 
جهود النمو والتطوير، كون شارع جنوب 
الطرق  لشبكة  مهمة  إضافة  يعد  البحرين 
والتطوير  االستثمار  مــن  لمزيد  ومحفًزا 
فـــي الــمــنــطــقــة تــحــقــيــًقــا لـــرؤيـــة الــبــحــريــن 

االقتصادية 2030.
ــمـــشـــروع مـــن مجلس  الـ وتـــمـــت تــرســيــة 
ــزايــــدات عــلــى شــركــة  ــمــ ــ ــمــنــاقــصــات وال ال
الكفاح للمقاوالت وشركة الدور للمقاوالت 
وبــتــمــويــل مــن قــبــل الــصــنــدوق الــســعــودي 

للتنمية.
وكـــانـــت الــــــوزارة قـــد انــتــهــت مـــن أعــمــال 
المرحلة األولى والتي  الحزمة األولى من 
األرض  وتسوية  وردم  التمهيد  تضمنت 
من  الــشــارع؛  طــول  على  مترا   20 بعرض 
أجل توفير المسار المحدد على المستوى 
الكهرباء  نقل  كــابــات  لممرات  المطلوب 
وأنابيب توزيع المياه. كما شملت األعمال 

توفير  مع  األمطار  تصريف  قنوات  إنشاء 
الـــمـــمـــرات الـــازمـــة والــمــنــاســبــة لــظــروف 

الموقع.
الثانية  المرحلة  أن  إلــى  الــوزيــر  أشــار  كما 
حزمتين،  إلــى  تقسيمها  تم  المشروع  من 
ترسية  تم  إذ  العمل،  إنجاز  لسرعة  وذلــك 
أعــمــال الــحــزمــة األولـــى مــن قبل مجلس 
ناس  شركة  على  والمزايدات  المناقصات 
أعمال  ترسية  تمت  حين  في  للمقاوالت، 
عــلــى شــركــة مجموعة  الــثــانــيــة  الــحــزمــة 

الحاج حسن للمقاوالت.
وأضاف أنه تم االنتهاء من أعمال الحزمة 
والمتضمنة  الثانية  المرحلة  مــن  الثانية 
الهوائية  للدراجات  إنشاء مسار مخصص 
يــمــتــد بــطــول 10 كــيــلــومــتــرات بــمــحــاذاة 
ــار، إذ  ــتـ ــرئــيــس وبـــعـــرض 5 أمـ ــارع ال ــشـ الـ
دوار  تقاطع  مــن  الـــدراجـــات  مــســار  يمتد 
البحرين شمااًل حتى منتجع  شارع خليج 
على  ويمر  جنوًبا  البحرين  خليج  جميرا 
ــات عــــدة اســتــثــمــاريــة حــيــويــة  ــروعـ ــشـ مـ
إدامــة  مــشــروعــات  ضمنها  مــن  بالمنطقة 
االستثمارية، باج الجزائر ومنتجع جميرا 
نوعية  اســتــخــدام  وتــم  الــبــحــريــن.  خليج 
خاصة من األسفلت باللون األسود إلعطاء 

ــدراجــات الــهــوائــيــة  ــل الــمــســار الــمــخــصــص ل
ومحفًزا  مميًزا،  وانطباًعا  جماليا  منظرا 
الهوائية  الدراجات  ركوب  رياضة  لمحبي 
ــمــســار لــمــمــارســة  عــلــى اســـتـــخـــدام هــــذا ال
وسوف  أريحية،  بكل  المفضلة  هوايتهم 
الحركة  انتعاش  المسار على  ينعكس هذا 

الرياضية والسياحية بالمنطقة.
ويأتي تنفيذ مسار الدراجات الهوائية من 
الدراجات  لمسارات  شبكة  إلنشاء  تصور 
مناخ  لتوفير  المملكة  طــرق  في  الهوائية 
الرياضة  بــهــذه  للمهتمين  الــمــجــال  يفتح 
بممارستها في ظل تزايد أعداد ممارسيها 
مــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فــي اآلونـــة 
ــع تــوفــيــر جــمــيــع مــتــطــلــبــات  ــرة، مـ ــ ــي األخــ
سامة  على  للحفاظ  الــمــروريــة  السامة 

سائقي الدراجات الهوائية.
وقال الوزير خلف إن الوزارة تسعى لربط 
مستقبًا  الهوائية  للدراجات  المسار  هــذا 
بمضمار متكامل ابتداء من منطقة الزالق 
إلى  البحرين وصواًل  موازًيا لشارع خليج 
إجمالي  بــطــول  ــري  ــدائ ال البحرين  شـــارع 

قدره 51 كيلومترا.
للمشاة  رصيف  إنشاء  أيًضا  تم  أنه  وتابع 
موازي  المشي  رياضة  لممارسة  مخصص 

ــهــوائــيــة بــاســتــخــدام  لــمــســار الـــدرجـــات ال
ــاد، بـــاإلضـــافـــة الــى  ــعــ ــ الـــطـــوب ثــاثــي األب
إنشاء أماكن مظللة مخصصة لاستراحة 
مسار  بين  يفصل  بحيث  الممشى،  ــرواد  ل
بعرض  ممر  والممشى  الهوائية  الدراجات 
ــريـــن مـــخـــصـــص ألعــــمــــال الــتــشــجــيــر  ــتـ مـ

والتجميل على طول الشارع.
كما اشتمل المشروع على توفير مصابيح 
هيئة  من  والمعتمد  الجودة  عالية   ”LED“
تصريف  شبكة  إنــشــاء  ــمــاء،  وال الكهرباء 
ــشــاء  ــة إلــــى إن ــافـ مـــيـــاه األمــــطــــار، بـــاإلضـ
األمطار في  مياه  لتصريف  محطات ضخ 

البحر.
وقــت سابق  انتهت في  الـــوزارة  أن  يذكر 
الرئيس  الــشــارع  إنشاء  أعمال  تنفيذ  من 
يمتد  والذي  الثانية  المرحلة  أعمال  ضمن 
من تقاطع دوار شارع خليج البحرين من 
خليج  جميرا  منتجع  حتى  الشمال  جهة 
الــبــحــريــن مـــن جــهــة الــجــنــوب مـــن خــال 
توفير طريق مزدوج ذو مسارين في كل 
وتضمن  كيلومترات(،   10( بطول  اتــجــاه 
بإشارات  تدار  جديدة  تقاطعات   6 إنشاء 
عند  دوار  إنــشــاء  الــى  بــاإلضــافــة  ضوئية 

مدخل المنتجع.

جانب من األعمال عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال

“علــوم الفضــاء” تطلــق نــدوات 2021
للســنة الثانيــة علــى التوالــي، تطلــق الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء ندواتهــا عــن 
علــوم الفضــاء، وهــي سلســلة من النــدوات المتخصصة فــي مجاالت الفضــاء تقدم 
عبــر االتصــال المرئــي، وتضــم خبــراء ميدانييــن مــن األشــخاص المهتميــن بالفضاء 
والعلوم األساسية وهي “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، إضافة إلى 

شخصيات صاعدة في مجال علوم الفضاء.

ــام،  ــعــ ــ ــذا ال ــ ــي نــــــــدوات هــ ــ ــان ــ ــي ث ــ ــ وف
لعلوم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  تــســتــضــيــف 
الــفــضــاء فــيــونــغــواال أورايــلــي )فــيــج(، 
أيرلندا  من  الكون  جمال  ملكة  وهــي 
للعام 2019، التي تشجع على مشاركة 
األساسية  العلوم  مجاالت  في  المرأة 
العلوم  خصوصا  الحديثة  والتقنيات 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
جمع  مــجــال  فــي  متخصصة  وفــيــج 
وتحليل البيانات الفضائية في وكالة 
وتطور  تستخدم  أنها  يعني  ما  ناسا، 
الفضائية  البيانات  علم  في  مهاراتها 
من خال الوصول إلى بيانات الفضاء 
وتستخدمها  ناسا  وكالة  من  المتاحة 
لــدمــج األفـــكـــار ومــشــاركــة الــمــهــارات 
مــع اآلخــريــن الــقــادمــيــن مــن مختلف 

المجاالت العلمية. 
 ،”Space to Riches“ أســســت  كــمــا 
تطبيقات  تــحــدي  فــيــه  وتــســتــضــيــف 
الفضاء الدولية التابع لوكالة ناسا في 

واشنطن.
رسالة فيج تتلخص في أن العلم ليس 
با  لها صدى  للعلماء، وسيكون  فقط 
شك؛ ألنها تشارك خبراتها في الحياة 
والعمل التي شكلت عقليتها الموجهة 
نحو العلوم األساسية. وستخبر فيج 
علماء  يــقــدمــهــا  ــتــي  ال بــالــمــســاهــمــات 
من  الفضائية،  البعثات  في  البيانات 
إلى  للتفكير  استكشاف طرق جديدة 
والعمليات  المنتجات  تطوير  كيفية 
الخبرات  من  مزيج  بين  تجمع  التي 
التي باتت من سمات علماء المستقبل.
واحــدة  ساعة  لمدة  الــنــدوة  وستعقد 
الساعة  تمام  في  “زووم”  منصة  عبر 
7 مساء من يوم الثاثاء الموافق 21 
سبتمبر 2021، والدعوة عامة للجميع.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه الندوة، 
 )NSSA.gov.bh( الموقع  يمكن زيارة 
أو التواصل على الحساب على منصة 

.)nssa_bh@( اإلنستغرام
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

قـــام المفتش العام بوزارة الداخلية 
اللـــواء الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
لمديريـــة  تفقديـــة  بزيـــارة  خليفـــة 
شـــرطة محافظة العاصمـــة، إذ كان 
في استقباله المدير العام للمديرية 
العميد إبراهيـــم النجران وعدد من 

ضباط المديرية.
علـــى  لاطـــاع  الزيـــارة  وتأتـــي 
الجهوزيـــة األمنيـــة فـــي المديريـــة 
وتفقد مستوى األداء لتنفيذ المهام 
التـــي تضطلـــع بهـــا المديريـــة علـــى 
أكمـــل وجه، إذ اطلـــع المفتش العام 
على آلية ســـير العمـــل واإلجراءات 
المتخـــذة التـــي مـــن شـــأنها تقديـــم 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 
والمقيميـــن وزوار المملكـــة، منوًهـــا 

في الوقـــت ذاته بالخطـــط األمنية 
التـــي مـــن شـــأنها المحافظـــة علـــى 
النظـــام واألمن العام، مثمًنا الجهود 
لتحســـين  المديريـــة  تبذلهـــا  التـــي 
األداء بمـــا يســـاهم فـــي الحـــد مـــن 

الجريمة ومكافحتها.
وفي ختـــام الزيارة، أشـــاد المفتش 
العـــام بمســـتوى الجهوزيـــة األمنية 
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  لـــدى 
العاصمـــة والمراكز األمنيـــة التابعة 
لهـــا، بمـــا مـــن شـــأنه ترســـيخ مبـــدأ 
واالنتمـــاء  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
الوطني وتعزيز ســـرعة االستجابة 
والفاعليـــة فـــي األداء بمـــا يضمـــن 
تقديـــم الخدمة األمنية على أفضل 

مستوى.

صرحت رئيسة نيابة األسرة والطفل بأن اللجنة القضائية المختصة بتلقي 
طلبات اســـتبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ قانون العدالة اإلصاحية 
لألطفـــال قـــد نظرت طلبات باســـتبدال التدابير الموقعة على ســـتة أطفال، 
حيـــث قررت اســـتمرار تنفيـــذ المدة المتبقيـــة من التدابيـــر المفروضة على 
ثاثـــة منهم وإيداعهم إحدى المؤسســـات أو جمعيـــات الرعاية االجتماعية 
التابعة للوزارة المعنية بشؤون التنمية االجتماعية، مع تكليف تلك الجهات 

بتقديم تقارير اجتماعية دورية عنهم كل ستة أشهر.
فيمـــا قـــررت اللجنة إبـــدال تدابير اإليـــداع بمركز رعاية األحـــداث الموقعة 
علـــى األطفـــال الثاثـــة اآلخريـــن وذلك بوضعهـــم تحت االختبـــار القضائي 
وإلحاقهـــم بأحـــد برامـــج التدريـــب والتأهيـــل وإخضاعهم لبرامـــج تربوية 

وطنية لمدة سنة.

المفتش العام يشيد بالجهوزية األمنية بمديرية العاصمة

“النيابة”: إيداع 3 في جمعية رعائية و3 آخرين ببرنامج تدريبي

مجلس العالقات العربية الدولية

العربيـــة  العاقـــات  مجلـــس  شـــدد 
“ضـــرورة  علـــى  )كارنتـــر(  الدوليـــة 
مراجعة السلطات اإلعامية العربية 
لسياساتها اإلعامية، بما يتناسب مع 
التحديات والمخاطـــر التي يتعرض 
لهـــا المجتمـــع العربي حاليـــا”، مؤكدا 
أن تحصين المجتمع العربي إعاميا 
اإلعاميـــة  المؤسســـات  مســـؤولية 
فـــي  وسيســـاهم  أطيافهـــا،  بجميـــع 

حماية األمن اإلعامي العربي.
رئيـــس  “كارنتـــر”  رئيـــس  وقـــال 
الجمعية العربية للصحافة واإلعام 
)آرابـــرس( طـــارق آل شـــيخان، فـــي 
ختام توصيـــات مؤتمر كارنتر لألمن 
 ،2021 للعـــام  العربـــي  اإلعامـــي 
مـــن  نخبـــة  فيـــه  شـــاركت  والـــذي 
األكاديمييـــن واإلعامييـــن وخبـــراء 

فـــي  العربـــي  واإلعـــام  الصحافـــة 
المشـــاركين  “إن  تصريـــح صحافـــي 
أوصوا القائمين على وسائل اإلعام 
اإلعاميـــة  الســـلطات  ومـــن ورائهـــا 
العربيـــة، بأن حماية المجتمع العربي 
وتحصينه من الحمـــات والهجمات 

الخارجيـــة التـــي تتســـتر بشـــعارات 
وحقـــوق  التعبيـــر  كحريـــة  رنانـــة 
والديمقراطيـــة،  والمـــرأة  اإلنســـان 
بيـــن  مشـــتركة  مســـؤولية  هـــي 
الســـلطات اإلعامية الرســـمية وبين 
المؤسسات اإلعامية الخاصة؛ لمنع 
هـــذه الجهات الخارجيـــة من الولوج 
سياســـيا وثقافيا ودينيا وفكريا إلى 
عقـــل الفرد العربـــي، وبالتالـــي جعله 
فريســـة ســـهلة لمخططـــات اإلخال 
باألمـــن، وتشـــغل الدولـــة والمجتمـــع 
عن مسيرة التنمية والتطور وتعميق 
علـــى  واالعتمـــاد  اإلنتـــاج  سياســـة 
نفســـها، وتضعـــف اعتـــزاز المجتمـــع 
بهويته العربية، وبقدرته على البناء 
والعطـــاء واإلنتاج والعمـــل لتحقيق 

اكتفائه الذاتي”.

“كارنتر” للمؤسسات اإلعالمية: ال تقعوا فريسة سهلة للهجمات الخارجية
حذار من الحمالت المستترة بشعارات رنانة كحرية التعبير والمرأة

زيادة التنسيق الخليجي لسرعة االستجابة أثناء وقوع الكوارث
ترأس المدير العام لإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي العميد علـــي الحوطي االجتماع 
للدفـــاع  العاميـــن  للمديريـــن  الثاثيـــن 
المدنـــي بدول مجلس التعاون الخليجي 
عبر تقنية االتصال المرئي، ضمن أجندة 
األمنيـــة  للشـــؤون  المســـاعدة  األمانـــة 
الخليجـــي، بحضـــور  التعـــاون  بمجلـــس 
إلدارة  التعـــاون  مجلـــس  مركـــز  رئيـــس 

حاالت الطوارئ باألمانة العامة.
وتم خـــال االجتمـــاع، عـــرض التجارب 
الناجحة لـــدى الدول األعضـــاء في عدد 
الحديثـــة،  والتقنيـــات  المجـــاالت  مـــن 
باإلضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق 
المـــوارد  وتوزيـــع  التخطيـــط  بمعاييـــر 
والتغطيـــة الجغرافية وزمن االســـتجابة 
وتداخل نطـــاق الخدمة، ورفع مســـتوى 
التنســـيق بيـــن الدول األعضـــاء لتحقيق 

سرعة االستجابة والتدخل الفعال أثناء 
وقوع الكوارث والحوادث الكبرى وسبل 
االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد مـــن خال 
التعـــاون إلدارة حـــاالت  مركـــز مجلـــس 
الطـــوارئ باألمانـــة العامـــة للمجلس، كما 
جرى مناقشـــة التعاون المشترك في بث 
المـــواد التوعويـــة عبـــر وســـائل اإلعـــام 
ومواقع التواصل االجتماعي والتنســـيق 
لعمـــل برامـــج توعويـــة مشـــتركة تتعلق 
بالســـامة العامـــة، باإلضافـــة إلـــى تأكيد 

التدريبيـــة  الـــدورات  عقـــد  اســـتمرارية 
المتفق عليهـــا في االجتماعات الســـابقة 
فـــي إطـــار مـــا تضمنتـــه قـــرارات وزراء 
الداخليـــة بـــدول المجلـــس فـــي مجـــال 
الدفاع المدني مع طرح ومناقشة إمكان 

استحداث دورات تدريبية جديدة وفقًا 
الحتياجـــات الدول األعضاء وإمكان كل 
دولة، مع تعزيز التعاون المشترك لتأهيل 
الدفـــاع  أعمـــال  فـــي  النســـائي  العنصـــر 
االبتـــكارات  أحـــدث  وعـــرض  المدنـــي 

التـــي تســـهم فـــي االرتقـــاء  والتقنيـــات 
بالعمل الميداني.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب المديـــر 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  لـــإلدارة  العـــام 
العميـــد علي محمد الحوطي عن تقديره 

واعتـــزازه بالجهـــود التـــي تقدمها أجهزة 
الدفـــاع المدنـــي في دفع عجلـــة التنمية، 
والتعاون المثمر في توفير جميع السبل 
الكفيلـــة لخدمـــة مجتمعاتنـــا الخليجيـــة 
حماية لألرواح وحفاظا على الممتلكات.
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دورات تدريبية 
لتأهيل العنصر 

النسائي في أعمال 
الدفاع المدني

“الحقوق” للقطاعين: اقبلوا المستفيدين من العقوبات البديلة
الــدولــيــة الــمــعــايــيــر  ــع  م يــتــمــاشــى  ــون  ــان ــق ال تطبيق  ــي  ف ــوســع  ــت ال

رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان باإلعالن عن تطبيق العقوبات البديلة على 
30 شــخًصا مــن المحكــوم عليهــم، وإبــدال العقوبة وإلزامهــم ببعض أنــواع العقوبات 
البديلــة التــي تتناســب مــع ظروفهم من الناحيــة االجتماعية واالقتصاديــة واألمنية، 
وذلــك اســتناًدا لمــا نص عليه المرســوم بقانــون رقم )24( لســنة 2021 الصادر من لدن 

جاللة الملك، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

ورأت المؤسســـة أن التوسع والمرونة في 
تطبيق أحكام قانـــون العقوبات والتدابير 
البديلـــة يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة، 
والبرتوكـــوالت الواردة فـــي العهد الدولي 
والسياســـية  المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص 
فيما يتعلق بمعاملة األشـــخاص المسلوبة 
حريتهم بشـــكل إنســـاني واحتـــرام كرامة 

اإلنســـان، فضـــا عن مبـــدأ إعـــادة التأهيل 
الذاتـــي، مؤكـــدة دعمهـــا التـــام للتوجهات 
الرامية إلـــى تطبيق المزيد مـــن العقوبات 
البديلـــة والتوّســـع فيهـــا، بمـــا يســـهم فـــي 
تأهيل المحكـــوم عليهم، ودفعهـــم باتجاه 

االبتعاد عن تكرار الجريمة.
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 

المؤسســـة  بـــأن  الـــدرازي  علـــي  اإلنســـان 
تطبيـــق  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  شـــاركت 
نظـــام العقوبـــات البديلـــة للمســـاهمة فـــي 

تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان في مملكة 
البحرين، وذلك انطاقا من إيمانها بأهمية 
قانون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، الذي 
يعـــد تجربـــة رائـــدة فـــي المنطقـــة تهـــدف 
إلـــى تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وسيســـاهم 
بشـــكل إيجابي كبير في توطيد العاقات 

األسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.
ودعـــا رئيس المؤسســـة، كافـــة القطاعات 
الخاصـــة واألهليـــة والهيئات ومؤسســـات 
مـــن  بقبـــول  للتوجـــه  المدنـــي  المجتمـــع 
تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة؛ 
لإلســـهام الفعال فـــي نجاحها وتوســـعتها، 

وتحقيق الغرض الجوهري منها.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

علي الدرازي

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

شـــارك مستشـــار الشـــؤون الدوليـــة بهيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار وليـــد الرفاعي 
ممّثـــا لرئيســـة الهيئـــة الشـــيخة مي بنت 
وعبـــر  األول،  أمـــس  خليفـــة،  آل  محمـــد 
تقنيـــات االتصـــال المرئـــي، فـــي الـــدورة 
التاســـعة مـــن نـــدوة العاقـــات الصينيـــة 
العربيـــة  الحضارتيـــن  بيـــن  والحـــوار 
والصينيـــة، التـــي عقـــدت فـــي العاصمـــة 
الصينية )بّكين(، بحضور عدد من السفراء 
وحملـــت  الصينييـــن.  والخبـــراء  العـــرب 
النـــدوة هذا العـــام عنـــوان “التواصل بين 
الحضارتين العربية والصينية في ســـياق 
البناء المشـــترك للمجتمع الصيني العربي 

للمستقبل المشترك”.
وســـعت الندوة إلى تعزيز العاقة العربية 
الصينيـــة عموما، إضافة إلى بحث ســـبل 
االرتقـــاء بجهـــود التبـــادل الثقافـــي بيـــن 
الجانبيـــن. وقـــّدم الســـفير وليـــد الرفاعي 

كلمـــة فـــي المحـــور الثاني للنـــدوة “تعزيز 
الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية 

العريقتين”.
وأكـــد أن مملكة البحريـــن تولي التواصل 
الحضاري العربي الصيني أولوية وأهمية 
كبيرتيـــن، مضيًفـــا أنه وانطاًقـــا من هذه 
األهميـــة فقـــد قامـــت كل مـــن البحريـــن 

والصيـــن بتوقيـــع اتفاقيـــة تبادل إنشـــاء 
مراكـــز ثقافية في كا البلدين في الزيارة 
الرســـمية التـــي قـــام بهـــا وزيـــر خارجيـــة 
الصيـــن للبحريـــن فـــي نهايـــة مـــارس من 
هـــذا العـــام.  ودعـــا الرفاعي إلـــى تكثيف 
الزيـــارات المتبادلة والرحات الســـياحية 

النوعية ذات البعد الثقافي.

الثقافي البعد  ذات  النوعية  السياحية  والرحالت  المتبادلة  الزيارات  تكثيف  الرفاعي: 
أولوية كبيرة للتواصل الحضاري العربي الصيني

“دراسات” يبحث الخطط والبرامج للفترة المقبلة
عبداهلل بن أحمد: الثقة الملكية الحافز األكبر لمواصلة االرتقاء بالبحث العلمي

والطاقــة  والدوليــة  االســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  مركــز  أمنــاء  مجلــس  عقــد 
“دراسات”، أمس، اجتماعه األول برئاسة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وحضور 
كل مــن األعضــاء محمــد العســيري، خليفــة الفاضــل، حســين رجــب، أحمــد اليوشــع، 
الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، إلى جانب المدير التنفيذي للمركز حمد إبراهيم. 

رئيـــس  رفـــع  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
مجلـــس األمناء واألعضاء أســـمى آيات 
الشـــكر واالمتنان إلى مقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى تشـــرفهم بنيـــل الثقـــة 
الملكيـــة الغالية؛ بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكـــي الســـامي رقم )27( لســـنة 2021 
أمنـــاء  إعـــادة تشـــكيل مجلـــس  بشـــأن 

المركز.
وأكد الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
أن الثقـــة الملكيـــة الغالية ُتمثـــل الحافز 
األكبـــر لمجلـــس األمنـــاء علـــى بـــذل كل 
جهـــد ممكن؛ كـــي يواصل المركـــز دوره 
الريـــادي، ورســـالته كمؤسســـة وطنيـــة 

ترفد عملية صناعة القرار الوطني على 
مختلـــف األصعـــدة، استرشـــاًدا بالـــرؤى 
والتوجيهات السديدة والحكيمة لجالة 
عاهـــل البـــاد؛ مـــن أجل ترســـيخ دعائم 
ومســـتدامة،  شـــاملة  حضاريـــة  نهضـــة 
تســـتند إلى االبتكار واإلبـــداع ومجتمع 

المعرفة.
وأشـــار رئيس مجلـــس األمنـــاء، إلى أن 
البحـــث العلمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، 
يحظـــى برعايـــة كريمـــة من ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، إذ يؤمن ســـموه بأهمية اإلسهام 
العلمي في تحقيق التنمية المســـتدامة، 

علـــى  والرفاهيـــة  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا 
المواطنين، فضاً عن تحســـين مستوى 

كفاءة وجودة الخدمات العامة.
مجلـــس  ناقـــش  االجتمـــاع،  وخـــال 
والفعاليـــات  الموضوعـــات  األمنـــاء، 
المدرجـــة على جدول األعمـــال، وما تم 

إنجازه خال الفترة الماضية.
ورحـــب الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة، بأعضاء مجلس األمناء، متمنًيا 
مهامهـــم  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  لهـــم 
الجديـــدة، لارتقاء بعمـــل المركز، وأداء 

رســـالته كحليـــف للمؤسســـات الوطنية، 
وبيت خبرة يســـهم في مســـيرة التنمية 
الشـــاملة، وخزان فكـــري لتعزيز التفاهم 
اإلقليمـــي والدولي، فـــي إطار بيئة عمل 
مهنيـــة، قـــادرة علـــى اســـتثمار الفـــرص 
المبتكـــرة  الحلـــول  واقتـــراح  المتاحـــة، 

للتحديات القائمة.
وأشـــاد مجلـــس األمناء بالنجـــاح الكبير 
الذي حققه منتدى “دراســـات” الســـنوي 
الرابع، بعنـــوان “اســـتراتيجيات تحقيق 

األمن الغذائي: التحديات والفرص”.

المنامة - دراسات

مجلس أمناء مركز “دراسات” يعقد اجتماعه األول

طارق آل شيخان
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أكــد رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة غســان عــواد أن مســتقبل التعليــم العالــي في 
مملكــة البحريــن قــوي جدا ولــه القدرة على اســتقطاب الطالب عالميا، الســيما مع ما 

حصلت عليه الجامعات الخاصة والوطنية من تصنيفات عالمية متقدمة.
جــاء ذلــك فــي الحلقــة الثانيــة مــن برنامج مجتمــع “البالد”، الــذي يعرض علــى منصة 

الصحيفة على “االنستغرام”، وشاهدها 497 متابعا.

الخطة الجديدة 

وبين عواد أن خطة الدراسة للعام الدراسي 
هو  كما  انطلقت  التطبيقية  العلوم  لجامعة 
اإللكتروني عن  بالتعليم  بالبدء  لها،  مخطط 
يترك  فــي حين  األول،  األســبــوع  بعد خــال 
الــحــضــوري  التعليم  بــيــن  االخــتــيــار  للطلبة 
والتعليم عن بعد، وبذلك سيكون هناك نسبة 
من الطلبة يدرسون حضوريا ويتشاركون مع 
المحاضرات  في  بعد  عن  المتعلمين  الطلبة 
ذاتــهــا بـــدءا مــن األســبــوع الــثــانــي مــن العام 

الدراسي 2021 - 2022.
الفصل  مــنــتــصــف  امــتــحــانــات  أن  ــاف  ــ وأضـ
الدراسي األول واالمتحانات النهائية بحسب 
خطة الجامعة ستكون حضورية، وسيجري 
تــقــديــمــهــا وفــــق االحـــــتـــــرازات والــتــدابــيــر 

وتوصيات الفريق الطبي الوطني.

 نظام الدخول

دشنت  التطبيقية  العلوم  جامعة  أن  وتابع 
نظاما جديدا يعتمد نظام الدرع اإللكتروني 
الـــدراســـة  اخـــتـــاروا  الـــذيـــن  للطلبة  ويــتــيــح 
حــضــوريــا الـــدخـــول لــلــحــرم الــجــامــعــي قبل 
عبر  ســاعــة،  بنصف  مــحــاضــراتــهــم  مــواعــيــد 
الطابية  الخدمات  لنظام  الدخول  تسجيل 

وإبراز صورة الدرع عند بوابات الجامعة.
وبين أن هذا نظام مستحدث اعتمدته إدارة 
المالية  الــشــؤون  وإدارة  المعلومات  تقنية 
واإلدارية بما يمّكن الطلبة من أخذ مواعيد 
اإلجــراءات  بعض  الستكمال  للطلبة  مسبقة 
او لقاء أحد المسؤولين في الجامعة، وهو ما 
حاليا  المتاحة  للخدمات  نوعية  إضافة  يعد 
بالجامعة والمستخدمة بشكل فعال في نظم 

معلومات الطلبة.

  أقل األضرار

توصيات  تعتمد  الجامعة  بــأن  عــواد  وأفـــاد 
العهد  ولــي  سمو  برئاسة  التنسيقية  اللجنة 
ــفــريــق الــوطــنــي الطبي  رئــيــس الـــــوزراء وال
باإلضافة   ،”19 “كــورونــا  جائحة  لمكافحة 
التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  تعليمات  إلى 
والتعليم وأمانة التعليم العالي وهيئة ضمان 
األعلى  والمجلس  والتدريب  التعليم  جودة 

للتطوير والتدريب.
وما  البحرين  مملكة  بجهود  عـــواد  وأشـــاد 
ــي مــكــافــحــة  ــن ســمــعــة عــالــمــيــة فـ تــمــلــكــه مـ
فيروس كورونا، إذ أشادت بجهودها منظمة 
مراعاة  ضــرورة  إلى  الفتا  العالمية،  الصحة 
ــان الــكــاذب”  االحـــتـــرازات والــحــذر مــن “األمــ
من  المملكة  إليه  ما وصلت  على  للمحافظة 
مكانة متقدمة في خفض حاالت المصابين 

والوفيات بالفيروس والسيطرة عليه.
الجامعة  اإلدارة  مجلس  جهود  إلــى  ولفت 
برئاسة الوجيه سمير ناس ومجلس األمناء 
الهيئة  الــخــاجــة وأعـــضـــاء  بــرئــاســة وهــيــب 
ــة واألكــاديــمــيــة، فــضــا عــن الــطــاب  ــ اإلداريـ
الجامعة  الــذيــن ســاهــمــوا مــع  والــخــريــجــيــن 
للخروج من الفترة االستثنائية بأقل األضرار.

 تجربة الجائحة 

الحائجة،  فــتــرة  فــي  التعليم  تــجــربــة  وعـــن 
قال عواد: “رب ضارة نافعة”، إذ استطاعت 
ــا تــطــويــر  ــ ــال فـــتـــرة كــــورون الــجــامــعــات خــ
منظومة التعليم في الجامعات، الفتا إلى أنه 
منذ بداية انتشار جائحة كورونا في ديسمبر 
2019 في مدينة ووهان في الصين كان هناك 

حديث عن مستقبل التعليم في الجامعة، 
 2020 يناير  في  عمليا  انطلق  ما  وهــذا 

مــن خــال إعـــداد خطة 
الجديدة  التعليم 
ــار  ــشــ ــتــ ــ قــــبــــل ان
الــــــــفــــــــيــــــــروس، 

تـــدريـــب  ــم  ــ تـ إذ 
ــذة عــلــى  ــ ــ ــاتـ ــ ــ األسـ

التقنيات  استخدام 
التعليم  في  الحديثة 

والتعليم  اإللكتروني 
ــعـــد الــتــفــاعــلــي،  عــــن بـ

الطاب  تجهيز  تــم  كما 
لاستعداد لهذا النوع من 

التعليم.
وذكر أنه في فبراير 2020 
ومع كثرة الحاالت تم إغاق 
المدارس والجامعات، إال أن 

جامعة العلوم التطبيقية كانت حينها جاهزة 
التعليم  الجديدة من  المرحلة  لانطاق في 
وتمكن  لها،  االســتــعــداد  تــم  كما  اإللكتروني 
العلمية  درجاتهم  على  الحصول  من  الطلبة 

عبر الدراسة عن بعد. 

 البنية التحتية 

لانتقال  التحتية  الــبــنــيــة  أن  عــــواد  وبــيــن 
متاحة  كانت  وإلكترونيا  بعد  عن  للدراسة 
قبل انتشار فيروس كورونا، إذ تتوافر بعض 
الــجــامــعــة ليتمكن  نــظــام  الــمــحــاضــرات فــي 
المحاضرات،  تلك  إلــى  الــعــودة  من  الطاب 
المحاضرين  تدريب  تم  الجائحة  مع  أنه  إال 

واألساتذة على هذه األنظمة بشكل أكبر.
إلكترونيا  الطلبة كان  التواصل مع  أن  وبين 
األكاديميين  مــع  أكاديمية  فصول   3 خــال 
يــتــابــعــون  كـــانـــوا  الـــذيـــن  الــجــامــعــة،  وإدارة 
التعليمية  الهيئة  مــع  ويتواصلون  بعد  عــن 
واإلدارية في الجامعة، وكذلك التواصل مع 

القيادة العليا للجامعة ومجلس الطلبة.
الــجــائــحــة تمكنت  ــروف  وأضـــــاف: رغـــم ظــ
المتفوقين  حــفــات  إقـــامـــة  مـــن  الــجــامــعــة 
قبل  مــن  الــشــمــل”  “لــم  وحفلة  والخريجين 
ــخــريــجــيــن  ــلـــس ال مـــجـــلـــس الـــطـــلـــبـــة ومـــجـ

إلكترونيا.
وأضاف أن الجامعة سعت إلى تطوير مستمر 
وتوفير الخدمات للطلبة بأعلى المستويات، 
التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  تــجــربــة  إن  إذ 
المتميزة في ظل الظروف االستثنائية التي 
ابتكار  في  نجحت  كورونا  جائحة  فرضتها 
التعليمة  العملية  لتسهيل  جديد  هو  ما  كل 
على طلبتها من خال سلسلة من الخدمات 
لمساعدتهم  اإللكترونية  الرقمية  التعليمية 

على في استكمال تحصيلهم العلمي.
التكنولوجيا في  الجامعة وظفت  وأفاد بأن 
كل ما شأنه خدمة العملية التعليمية والطلبة 
الحلول  لضمان سامتهم عبر االعتماد على 
ذكية  خدمات  استحداث  وعلى  المستدامة 
الطلبة  لمساعدة  التكنولوجيا  على  قائمة 
يخص  فيما  متعددة  جوانب  معالجة  على 

العملية التعليمية.
الظروف  رغــم  استمرت  الجامعة  أن  وذكــر 
ــدورات التعليمية كما  في إعــداد الــورش وال
كان التواصل مستمرا مع الخريجين وسوق 

العمل.

حماس طالبي

العلوم  الجامعة  رئــيــس  وأشـــاد   
التطبيقية بتميز طلبة الجامعة 
حماس  من  به  يتمتعون  ومــا 
ــة كـــبـــيـــرة ودافـــعـــيـــة  ــاقــ وطــ
لإلنجاز، موضحا أنهم دائما 
ــادرون  ــ ــبـ ــ ــعـــدون ومـ ــتـ مـــسـ
أو  ــال  ــفـ ــتـ احـ أي  ــاز  ــجــ ــ إلن
لــديــهــم  أن  كــمــا  فــعــالــيــة، 
قـــــــدرات كـــبـــيـــرة وتــظــهــر 

إبداعاتهم وأفكارهم 

في محافل عدة، كما تجدهم فيهم القابلية 
للعمل والتطور.

 مسابقات التصوير

على  يــحــرصــون  الــجــامــعــة  طلبة  إن  وقـــال 
التصوير  ومسابقات  فعاليات  في  المشاركة 
الوطني وعيد جلوس جالة  العيد  بمناسبة 
بهذه  العاصمة  محافظة  تقيمها  التي  الملك 
يحصدون  الطلبة  أن  إلــى  الفــتــا  المناسبة، 
ــذه الــمــســابــقــة على  ــى فـــي هـ ــ ــمــراكــز األولـ ال
الصور  وتتضمن  متتالية،  ســنــوات   6 مــدار 
المشاركة التقاطات لمحيط الجامعة والبحر 
في  الجامعة  بها  تمتاز  التي  والزينة  والنور 

هذه المناسبة الوطنية.

 التجربة البحرينية 

التعليمية  التجربة  أن  عـــواد  غــســان  وأكـــد 
البحرين  لمملكة  كــورونــا  جائحة  فترة  فــي 
المحافل  من  عديد  في  إعجاب  مثار  كانت 
يطلبون  والعالمية،  واإلقليمية  والمنتديات 
منها،  االستفادة  التجربة  االطاع على هذه 
بريطانيا  في  العالي  التعليم  أكاديمية  بينها 
البحرين  تجربة  على  بالتعرف  اهتمت  التي 
في فترة الجائحة، وكذلك األمر مع االتحاد 

العام للجامعات العربية.
عجزت  متقدمة  دوال  هــنــاك  أن  ــى  إل ولــفــت 
اإللــكــتــرونــي في  التعليم  إلــى  الــتــحــول  عــن 
المدارس  مستوى  على  أمــا  الجائحة،  فترة 
والجامعات في البحرين فقد تم إنجاز هذا 

األمر خال أسبوع واحد. 
ظـــــروف  “رغــــــــم  أن  وذكــــــــر 
للطلبة،  وافتقادنا  كورونا 
التعليم  تــجــربــة  أن  إال 
ــتـــرونـــي أكــســبــت  ــكـ اإللـ
العلوم  جــامــعــة  طـــاب 
ــارات  ــهـ الــتــطــبــيــقــيــة مـ
المثابرة  وحــب  جديدة 
واالســــتــــقــــالــــيــــة فــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــم”، 
الفــتــا إلـــى أن الــتــواصــل 
والتفاعل الحضوري 

ذاتــه  هــو  كــان  بعد  عــن  التعليم  أن  إال  مهم، 
حضوريا قبل الجائحة.

  تقييم األداء

بتقديم  مكلفون  ــاذة  األســت أن  عـــواد  وأكـــد 
اإللكترونية  محاضراتهم  عن  يومية  تقارير 
الــجــائــحــة، كــمــا أن هــنــاك تقييم  فــي فــتــرة 
لألستاذة اإلداريين واألكاديميين على مدار 
السنة للوقوف على النقاط التي تحتاج إلى 
التدريبية  الــــدورات  أن  ــى  إل الفــتــا  تــطــويــر، 
ألعضاء هيئة التدريس استمرت خال فترة 
هذه  في  يقل  ولــم  عددها  زاد  بل  الجائحة 

الفترة.
وأردف أن “نشر البحوث العلمية والدراسات 
أن  كما  الفترة،  هــذه  فــي  زاد  أيضا  العلمية 
تــقــيــيــم الـــطـــاب واالمــتــحــانــات تـــم بشكل 
وكانت  الــدراســيــة،  الفصول  فــي  إلكتروني 
نزاهتها  يؤكد  ما  بالكاميرات،  مراقبة  هناك 

.”% 100

إنجازات “التطبيقية” 

عواد  لفت  الجامعة  إنجازات  يخص  وفيما 
جامعة  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات  أن  إلـــى 
لقطاع  ــازات  ــجـ إنـ هـــي  التطبيقية  الــعــلــوم 
إذ  البحرين،  لمملكة  وإنــجــاز  ككل  التعليم 
تم تصنيف الجامعة في المركز 591 - 600 
 QS 2022 العالم في تصنيف  على مستوى 
 33 أصل  من   world university rankings
ألف جامعة عالمية، كما أن الجامعة حاصلة 
للجامعات   QS 29 في تصنيف  المركز  على 
4 نجوم في  العربية، وحصلت على ترتيب 
حصولها  عــن  فــضــا   ،QS Starts تصنيف 
“جرين  تصنيف  في  عربيا   39 المركز  على 
والصديقة  الــخــضــراء  للجامعات  مــاتــريــك” 

للبيئة في الترتيب 484 عالميا.
 401 المركز  في  صنفت  الجامعة  أن  وذكــر 
للتنمية   17 ــداف  ــ األهـ تطبيق  فــي  عــالــمــيــا 
الــمــســتــدامــة الــتــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، كما 
والخليج  الــبــحــريــن  فــي  جــامــعــة  أول  أنــهــا 
الخاصة  اآليــزو  على شهادة  العربي تحصل 
لسنتين  التعليمية  المؤسسات  إدارة  بأنظمة 

متتاليتين.
وأضاف أن الجامعة هي مركز تدريب معتمد 
من قبل أكاديمية التعليم العالي البريطانية، 
إذ تم تدريب أكثر من 100 أكاديمي وإداري 
أكاديمية  مــن  الــزمــالــة  حــاصــل على شــهــادة 
آخرهم  كــان  البريطانية،  الــعــالــي  التعليم 
فترة  في  الزمالة  على  حصلوا  أستاذا   15
ــة الــعــامــة  ــانـ ــدور األمـ ــ الــجــائــحــة، مــشــيــدا ب
المستمر مع هيئة  العالي والتواصل  للتعليم 
ودعمهم  والــتــدريــب  التعليم  جــودة  ضمان 
التعليم  تطوير  ألجــل  المستمر  وتواصلهم 
والخاصة  الوطنية  الجامعات  في  العالي 

في المملكة. 

دعم الطالب 

الـــجـــامـــعـــة ســخــرت  ــواد أن  ــ ــن عــ ــيـ وبـ
اإلمكانات لمساعدة الطلبة خال هذه 
الظروف االستثنائية عبر مجموعة من 
تساعد  التي  التسهيات 

الطلبة أثناء الدراسة من خال المرونة في 
خال  ميسرة  بصورة  األقساط  دفــع  عملية 
الفصل الدراسي، وكذلك تقديم الخصومات 

للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.
وأضاف أن هناك خصومات ومنحا دراسية 
للطلبة  الـــطـــالـــب  دعــــم  صـــنـــدوق  يــقــدمــهــا 
فئات  مختلف  مــن  والمتفوقين  المتعثرين 

المجتمع.
ــطــالــب رغــم  وأوضـــــح أن صـــنـــدوق دعــــم ال
ودعمه  ميزانيته  زاد  االستثنائية  الظروف 
المحدود،  الدخل  ذوي  من  الطلبة  لمساعدة 
ــي الــتــعــلــيــم  ــهــم فـــرصـــة فـ ــم تــكــن ل ــن لـ ــذيـ الـ

وتخرجوا بمعدالت ال تقل عن 92 %.

التواصل 

وأفاد رئيس جامعة العلوم التطبيقية غسان 
القدرة  تمتلك  الخاصة  الجامعات  بأن  عواد 
على التواصل وتبادل الخبرات وفق الخطة 
هذه  أن  مبينا   ،2030 للبحرين  االقتصادية 
االجــتــمــاعــات مــســتــمــرة مـــع مــجــلــس أمــنــاء 
التعليم العالي، كما أنها متواصلة مع رؤساء 
تبادل  بهدف  والوطنية؛  الخاصة  الجامعات 

الخبرات والتجارب والتقارب بينها.
وإقليميا  محليا  مستمر  التواصل  أن  وأكمل 
وعــالــمــيــا عــبــر الـــمـــشـــاركـــة فـــي مــنــتــديــات 
ونقل  العربية  الجامعات  اتحاد  واجتماعات 
تجربة الجائحة في التعامل خال الظروف 

االستثنائية لجائحة كورونا.

 استراتيجيات التعليم 

البحرين  استراتيجيات  أن  عــواد  وأوضـــح 
على  االستراتيجيات  أروع  من  التعليم  في 
كثير  فــي  تــجــارب  لــه  وأن  الــعــالــم،  مستوى 
ــم، إال أن  ــعــال ــدان عــلــى مــســتــوى ال ــل ــب مـــن ال
وضعتها  التي  العلمي  البحث  استراتيجيات 
 2024 - 2014 األمانة العامة للتعليم العالي 
ومنها  اليوم،  عنها  يتحدث  التي  ذاتها  هي 
التكنولوجيا،  وعــلــوم  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
مبينا أن هذه االستراتيجيات استفادت منها 
تطوير  فــي  والوطنية  الخاصة  الجامعات 

سياساتها التعليمية واألكاديمية.

مستقبل القطاع

المحلية  الــجــامــعــات  أن  ــى  إلـ ــواد  عــ ــفــت  ول
لــهــا سمعة عــالــمــيــة، إذ  الــخــاصــة والــوطــنــيــة 
أن  رغـــم  عــالــمــيــة،  عــلــى تصنيفات  حــصــدت 
المملكة بلد صغير المساحة وقليل الجامعات، 
مؤكدا أن التعليم العالي في البحرين بأمان 
وهو ما يساعد على استقطاب طاب أجانب 
ليدرسوا في البحرين، وهو عملت عليه دول 

كأستراليا وماليزيا ودول أوروبية.
لديها كل  البحرين واحة تعليمية  وأكمل أن 
المؤهات الستقطاب الطلبة األجانب ومنها 
مستقبا  متوقعا  االســتــراتــيــجــي،  موقعها 
قـــادر  الــبــحــريــن  فـــي  ــعــالــي  ال للتعليم  قــويــا 
التواصل  مهارات  لديهم  قــادة  تخريج  على 
والقيادة واإلدارة عبر التركيز على االستثمار 
المطلوبة  المهارات  يملك  الذي  الخريج  في 

لسوق العمل وروح ريادة األعمال.

البحرين نجحت فيما عجزت عنه دول العالم باستعادة التعليم خالل أسبوع
رئيس “العلوم التطبيقية”: التعليم العالي بالمملكة قوي ويستقطب طالبا من جميع أنحاء العالم

الزميل سعيد محمد محاورا رئيس الجامعة 

ليلى مال اهلل | تصوير: خليل إبراهيم

497 مشاهدة 
للحلقة الثانية من 
البرنامج األسبوعي 

“مجتمع       ”

استراتيجيات       
البحث العلمي من 

األرقى عالميا

التجربة التعليمية 
في البالد فترة       
الجائحة محط إعجاب 

عالمي
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الســهلي: متمســكون بمبــدأ صــرف 3 رزم مســبقة الدفع لمدة 3 أشــهر

التأخر في استالم أكياس القمامة “المجانية” تصّرف “غير منطقي”

ألمانـــة  العـــام  المديـــر  أكـــد   ^
العاصمـــة محمـــد الســـهلي أن األمانـــة 
متمســـكة بمبـــدأ صـــرف 3 رزم أكياس 

قمامة مسبقة الدفع لمدة 3 أشهر.
وقال أثناء مناقشة آلية صرف أكياس 
التوزيـــع  أجهـــزة  باســـتخدام  القمامـــة 
الذاتـــي خـــال اجتمـــاع مجلـــس أمانة 
أكيـــاس  توزيـــع  خدمـــة  إن  العاصمـــة 
القمامة مجانية، مشـــيرا إلـــى أن تأخر 
المواطنيـــن لفترات تصل إلى 6 أشـــهر 
عن استام أكياس القمامة هو تصرف 
“غير منطقي”. ولفت إلى أن الهدف من 
تخصيـــص مواقـــع محـــدودة لألجهزة 
هو دراســـة حجـــم الطلب، إلـــى جانب 
توافـــر االنترنت والكهربـــاء في مواقع 

األجهزة، وهو أمر ضروري لتشغيلها.
وأشـــار إلى أنه تم دراســـة سعة الجهاز 
الواحـــد، إذ تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 
للجهـــاز 300 رزمـــة، إلـــى جانب وجود 

خطـــة إلعادة تعبئتها من قبل الشـــركة 
المـــزودة، إذ تقـــع تلـــك األجهـــزة فـــي 

مواقع قريبة من مخازن الرزم.
وأكد السهلي أن التجربة جديدة، ومن 

غيـــر العملـــي “وضـــع البيـــض في ســـلة 
واحـــدة”، إذ تم ترك مســـاحة للمراجعة 
والمتابعة للقيام بعمليات التصحيح أو 

التعديل الازمة على الخطة.

مخطط جدحفص 
التفصيلي

العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  وافـــق 
علـــى المخطط التفصيلي لمنطقة 
والـــذي   ،425 مجمـــع  جدحفـــص 
يشـــمل تعديل وضعيات األراضي 
7 ملكيـــات  المتضمنـــة  بالمنطقـــة 
مرتبطـــة  وغيـــر  مخططـــة  غيـــر 
بشـــبكة الطرق، من خال توسعة 
بعـــض  الطـــرق وتصنيـــف  شـــبكة 
العقـــارات غير المصنفـــة، وتوفير 
والبنيـــة  المجتمعيـــة  الخدمـــات 

التحتية.

صالح طرادةمحمد السهلي 

2500 دينار سنويا لصيانة جهاز أكياس القمامة
جــهــازا  20 ــة  ــئ ــب ــع ت إلعــــــادة  ديـــنـــار  ألــــف   18 ــص  ــي ــص ــخ ت

^ أفـــادت ممثلـــة “البلديـــات” باجتمـــاع مجلـــس أمانة 
العاصمـــة بأنه تم تخصيص 2500 دينار ضمن عقود تزويد 

أكياس القمامة؛ لصيانة الجهاز الواحد لمدة 4 سنوات.
وأشـــارت إلـــى أنه تم االتفاق مع الشـــركة المـــوردة لألجهزة 
لتوفير خدمة إعادة تعبئة 20 جهاًزا لصرف أكياس القمامة 

مقابل 18 ألف دينار سنوًيا.
ولفتـــت إلـــى أنه وبعـــد التجربـــة الناجحـــة لبلديـــة المنطقة 

الجنوبيـــة فـــي اســـتخدام أجهـــزة توزيـــع أكيـــاس القمامـــة 
الذاتيـــة، تم توفير األجهزة لتشـــمل جميـــع المحافظات في 
مملكـــة البحرين، إذ تم ترســـية المناقصة على شـــركة فيينا 
لتصنيع وتوريد وتســـليم وتركيب واختبار وتشغيل 16 آلة 

صرف أكياس ذاتية. 
وذكـــرت أن األجهزة في أمانة العاصمـــة تم توزيعها على 4 

مواقع.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

الجلسة الحضورية.. أوكي
^ اســـتأنف مجلس أمانة العاصمة 
عقـــد جلســـاته حضوريـــا بعـــد انقطـــاع 
بســـبب جائحة كورونا. الـــى ذلك، قالت 
عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة خلـــود 
القطان إن أجهزة صرف أكياس القمامة 
ســـتعالج الكثيـــر مـــن المشـــكات فيمـــا 
يتعلـــق بخدمـــة صرف أكيـــاس القمامة، 
فـــي  األجهـــزة  جميـــع  ربـــط  مقترحـــة 
البحرين. وأكدت العضو مها آل شـــهاب 
الحاجـــة لتوفيـــر آليـــة أســـهل الســـتام 
رقـــم  الحاجـــة إلدخـــال  األكيـــاس دون 
الفاتـــورة. وتســـاءل العضـــو عبدالواحد 
النـــكال عما إذا كانـــت هناك خطة لزيادة 
عـــدد األجهـــزة مســـتقبا. ودعـــا العضو 

محمـــد المهنـــدي إلى الســـماح باســـتام 
مـــا يســـتحقه المواطـــن مـــن رزم، وعدم 

االكتفاء بسقف محدد من الرزم.

مها آل شهاب

التقطــت عدســة “البــاد” مجموعــة من الصــور لحديقة مجمــع 221 بالمحرق، 
والتــي تتوســط أحــد األحياء الســكنية الكثيفــة هنالك، حيث بــدت الحديقة 

ميتة في األرجاء كافة.

فعـــاوة علـــى افتقارها للبقعـــة الخضراء، 
بدت كراسي الجلوس الخرسانية البدائية 
وهي مهملة وملطخة بألوان األصباغ، كما 
أن األلعاب محطمة، وبا صيانة أو رعاية، 
وقديمة جـــًدا، إضافة الفتقارها للخدمات 
والتنظيـــم واأللعـــاب الترفيهيـــة الحديثة، 
تصدعـــت  المبلطـــة  األرضيـــات  أن  كمـــا 
وتآكلـــت ما تتســـبب في تفتتهـــا وحدوث 

تشققات في عدد منها.
وعـــاوة على ذلك، بـــدت المداخل بدائية، 
والتشـــجير الخارجي بـــا أي رعاية تذكر، 
وسط تســـاؤالت من المواطنين عن سبب 
غيـــاب وزارة البلديات فـــي تأدية مهماتها 
والمتمثلة في مسؤوليتها بمعالجة الملف، 
مؤكدين أن وعودا كثيرة ســـبق أن تلقوها 
في مناسبات متعددة في تطوير الحديقة 
دون أن يكون هنالك تحرك جدي في هذا 

االتجاه.

وطالـــب عـــدد مـــن أهالـــي المنطقـــة وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي لإلســـراع بوضـــع الحديقة على 

جدول األعمال في الفترة المقبلة.
وانتعشت مملكة البحرين أخيًرا اقتصادًيا 
واجتماعًيـــا مـــع انخفاض عـــدد اإلصابات 
اليوميـــة بفيـــروس كورونا، وانتقـــال آلية 
مـــع  الخضـــراء،  إلـــى  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
التوقع بفتح الحدائق العامة قريبا؛ لتكون 

متنفسا للعامة بعد طول انقطاع.

حديقة مجمع 221 بالمحرق... ميتة
ــي: “الـــبـــلـــديـــات” تــشــبــعــنــا وعـــــودا فقط ــ ــال ــ ــات... واأله ــ ــيـ ــ تــفــتــت فـــي بـــاط األرضـ
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دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

CR2021- 133781إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

 
تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأي
اعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخ

اإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:محمدحسنعليالعلي

االسمالتجاريالحالي:خياطةأوال
االســـــمالتجـــاريالجديد:أواللألقمشة

قيدرقم:11876-3

تاريخ:14/سبتمبر/2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالسجلالتجاري

CR2021 -133751إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

أي لديه من كل فعلى التجاري، االسم تغيير بطلب أدناه المعلن إلينا تقدم
اعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالن

بكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالسجل:5-24036

اسمالتاجر:فيصلاحمدعبدهللاالتميمي
االسمالتجاريالحالي:نيجارللمقاوالت

االسمالتجاريالمطلوب:عباياتنورالغال

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

)CR2021- 1323881(إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
بكتاب اإلعالن تاريخ من يوما اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم قانوني

مرفقابهمايعززاعتراضه.
اسمالتاجر:زيادعبدالرحمناسماعيلعباساحمدالعمادي
االسمالتجاريالحالي:حبرعلىالخيوطللدعايةواالعالن

االسمالتجاريالجديد:ذيديتايلرللتجارة
قيدرقم:98359 – 2

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

) CR2021 -130904(إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
بكتاب اإلعالن تاريخ من يوما اإلدارةخاللخمسةعشر إلى التقدم قانوني

مرفقابهمايعززاعتراضه.
اسمالتاجر:جعفرمحمدحسنعبدالنبي

االسمالتجاريالحالي:جعفرمحمدحسنعبدالنبي
االسمالتجاريالجديد:ورشةالجهراء

قيدرقم:1 – 22121

القيد67779-التاريخ:2021/8/8
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
إعالنرقم)111(لسنة2021

بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

إليها تقدم قد بأنه والسياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
المالكةلمؤسسةمقاوالتبيرويناختر ابراهيم السيدة/برويناخترهللدته
مؤسسةفرديةوالمسجلةبموجبالقيدرقم67779طالباتحويلالمؤسسة
الفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودةبرأسمالوقدره5,000خمسةآالف
جراغ ياسين عرفان محمد للسيد/ مملوكة الشركة لتصبح ، بحريني دينار

دينحيات.

  CR2021 -134727إعالنرقم
تنازل–عنالمحلالتجاري

تقدمإليناالسيدوليدعبدالرحمنخيرهللاالقصاببطلبتحويلالمحل
التجاريالتاليإلىالسيدفيصلعبدالرحمنخيرهللاالقصابفعلىكل
منلديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريوما

منتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالقيد:118265 – 1

االسمالتجاري:دبليوكافيه
رقمالقيد:118265 – 2

االسمالتجاري:دبليوسقنجرتركشصالون

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

  CR2021- 134168إعالنرقم
معاملةمشتركة

أي لديه كلمن فعلى ، معاملةمشتركة بطلب أدناه المعلن السيد إلينا تقدم
اعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالن

بكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
اسمالتاجر:نجمهعبدالغفاراسماعيلعلي

االسمالتجاريالحالي:امطالللبيعالمياءالمقطرهوالثلج
االسمالتجاري:مدينةميتروبوليتانللتجارةالعامة

رقمالقيد:5 – 48046

اعالنبحلوتصفيةشركة
ركنالشرقاالوسطلالستشاراتذ.م.م

سجلتجاريرقم86858

بناءعلىحكمالمحكمةالكبرىالدائرةالخامسةالصادرفيالدعوى
رقم02/2019/07758/7والمؤرخفي26/11/2019والذيقضى
المسجلة ذ.م.م لالستشارات االوسط الشرق ركن شركة بتصفية
نبيلعبدهللا / السيد تعيين 86858وتمبموجبه القيدرقم بموجب
مصفيا قانونيون محاسبون الساعي نبيل مكتب _  الساعي احمد

قضائياللشركة.

بهذايعلنالمصفيأنسلطةالمديرينقدانتهتوفقالنصالمادة325 
منقانونالشركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرسومبقانونرقم
) 21(لعام2001،وعمالبنصالمادة335منقانونالشركات
يدعوالمصفيجميعدائنيالشركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومة
بالمستنداتالالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلك

علىالعنوانالتالي:
عنوانالمصفي:مكتب52-51الطابقالخامسبناية1029شارع

3621السيف436البريدااللكتروني:
nabilsai@batelco.com.bh

رقمالهاتف:39208088 – 17224772

  CR2021- 134141إعالنرقم
تنازلعنالمحلالتجاري

الشبيبيبطلبتحويل السيدمحمدبنعبدهللابنصالح إلينا تقدم
المحلالتجاريالتالي:إلىالسيد/كمالمحمدخليلمحمدمحمود

فعلىكلمنلديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسة
عشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه

رقمالقيد:104906  - 7  
االسمالتجاري:مطعمالسلطان

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنلسنة2021م
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفيةشركةذاتمسؤوليةمحدودة

قد بأنه والسياحة والتجارة الصناعة بوزارة التسجيل إدارة تعلن
تقدمإليهاساحةالفيارلأللعابالترفيهيةذ.م.موالمسجلةبموجب
القيد127514طالبينإشهارانتهاءاعمالتصفيةالشركةتصفية
قانون الحكام وفقا وذلك التجاري السجل من وشطبها اختيارية

الشركاتالتجاريةالصادربالمرسومبقانون21لسنة2001

اعالنتصفية
تعلن محكمة االستئناف العليا المدنية الرابعة عن وضع السجل التجاري بكافة  

تنفيذا  وذلك  العلني  بالمزاد  للبيع  يلي  فيما  الموصوفة  ومشموالته  موجوداته 
رقم  القضائي  االستئناف  في  م   2021 مايو   9 بتاريخ  الصادر  المحكمة  لحكم 
الصناعة  وزارة  ضد  جعفر  محمد  مجدي  من  المقدم   03/2020/03579/4

والتجارة والسياحة و منير محسن على العالي.
أوال:أوصافالمحل:

السجلالتجاري: شركة زري تاباس س.ت 1-58006
الموقع: محل رقم 2-85 شارع البديع - مبنى 1779 مجمع 509 - مقابه

نشاطالسجلالتجاري: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات. مع تقديم الشيشة 
ملحقاتالمحل: سيتم بيع السجل التجاري بجميع مستلزماته ومشموالته من معدات 
إبراهيم  أنمار  القضائي  المصفي  مع  التواصل  كاملة،  وديكورات  واثات  وأجهزة 
anmar@fagcc.com :أحمدي 37299230، او عن طريق البريد اإللكتروني

ثانيا:شروطالمزاد:1- ستقام جلسة البيع بالمزاد في تمام الساعة 11 صباحا 
بتاريخ 19 سبتمبر 2021 في قاعة محكمة االستئناف العليا المدنية الرابعة.

2- في السعر األبتدائي: 100,000 د.ب )مائة الف دينار بحريني(
3- يعتبر دخول اي شخص بالمزايدة كانه قام بمعاينة المحل المبيع المعاينة التامة 

النافية للجهالة شرعا وقانونا.
4- يشترط في األشخاص المشاركين بالمزاد باإلنابة عن أشخاص آخرين إبراز 

وكالة قانونية تسمح لهم بالتسجيل وتقديم العروض باسماء موكليهم.
المدنية  المرافعات  قانون  291 من  المادة  القائمة إعماال لنص  5- حررت هذه 
والتجارية ويبلغ المدين بالقائمة ومقدار الثمن األساسي على أن يتضمن التبليغ 
تكليفا له بوفاء قيمة الدين والمصاريف والفواند خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه 

على أن يكون تبليغ المدين لشخصه أو موطنه األصلي.
6- ينطبق على المزاد أحكام المادة 289 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما بعدها.
10 % من حد  بواقع  اشتراك  مبلغ  إيداع  المزاد  بدء  قبل  التسجيل  يشترط   -7
المزايدة ويتم بعد رسو المزايدة إتمام عملية الدفع خالل ثالثين يوما والبدء في 

إجراء تحويل الملكية.
أنمار  القضائي  المصفي  مع  التواصل  المزاد  دخول  في  للراغبين  للمعاينة: 
اإللكتروني  البريد  طريق  عن  أو   ،  37299230 رقم  على  أحمدي  إبراهيم 

anmar@fagcc.com

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504
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YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Orienta Intrnational for construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Sukoon Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

AL JOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33699931  or  MMKA86M@GMAIL.COM 

Manaf hamza engineering and surveying s p c 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17178612  or  MANAF@MANAFHAMZA.COM 

EAT STATION RESTAURANT S.P.C OWNED BY ABDULHADI NABEEL MOHAMED DAWANI 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

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

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

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

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

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36312382  or  khalifanar@yahoo.com 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39459723  or  RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  loord211@hotmail.com 

MADAN FITNESS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 39831380  or  madhanan_77@yahoo.com 

ASKAR VILLAGE SALE AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36644473  or  AYSHAAL89@GMAIL.COM 

BAWARCHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939929  or  NASEEM.LATIF@YAHOO.COM 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

TANGO PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39995669  or  TANGOPHONE8@GMAIL.COM 

Um Zainab Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

Future Colors CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33371978  or  S.NOOR.ALMARZOOQ@GMAIL.COM 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

NOOH TOWER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 35350637  or  NOOHREALESTATE786@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Hend dream veg and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33761989  or  HEBASLA.BH@GMAIL.COM 

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

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

ALTAYBEEN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33226601  or  ALMUQAHWI83@GMAIL.COM 

GOOD SHEPHERD CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229787  or  taheraabdulmahdi@gmail.com 

ALAMEERI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39119449  or  ALAMEERII.A39@GMAIL.COM 

ALDIRAZ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

Lamat Habayeb Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677855  or  MOOZARASHED9@GMAIL.COM 

ECO CITY FOR PEST CONTROL AND SPRAYING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  MOHD.J.ALMURBATI@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

KURIYAN WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM 

Almeria Center for Services 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17683512  or  ISAALRASHID@GMAIL.COM 

Kafeteria bait alkebda 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388807  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Salon MR. BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Blue top trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

BLACK SCREEN MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

LINE SPACE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

CAPABLE MEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39238077  or  87AQEEL87@GMAIL.COM 

Malibu Restaurant Coffee Shop Management Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33339529  or  GOLII2004@MAIL.RU 

Saveurs De Chocolatier Factory 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact
 36791017  or  sws740900sws@gmail.com 

Ruwad ALBahrain Advertising Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33909150  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

Star World Electronics Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17442208  or  HAMEEDBRN786@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

ALJARRADI TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17000882  or  ALJARRADIFAHAD882@GMAIL.COM 

FAWZEYA JAAFAR MOHAMED MATAR 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33403902  or  maso0oma.alsayed@hotmail.com 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33718787  or  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

ALNOOR GLASS AND MIRRORS SHOROOM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17682561  or  S.SALOON@HOTMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ABU NAWAL ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

Phoenicia tower hotel 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  JEMAORTIZAPAC@GMAIL.COM 

RAZIA BIBI Operation and management of general 
warehouses 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 77344423  or  RTCO.BH@GMAIL.COM 

RAZIA TOWERS Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39724681  or  RTCO.BH@GMAIL.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

AAAC Gulf Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN3316@YAHOO.COM 

BLACK SCREEN MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Naffco bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  BAHRAIN4040@HOTMAIL.COM 

DAG AYOOSH RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  AHASHE@GMAIL.COM 

Infocorp Business Solutions Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Marziya Construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33910754  or  AHADBLOCH71@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34665196  or  CENGIZHAN.DASTAN@NAYAP.COM.TR 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225414  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Noor Al-Buraq upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36367476  or  MAHDIYAEBRAHIM7@GMAIL.COM 

KNOOZ AL ARDH TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33254668  or  PMSHARIEF@HOTMAIL.COM 

International Payment Services B.S.C (closed) 
has a vacancy for the occupation of

DIR PROJECTS 
 suitably qualified applicants can contact

 17516000  or  EBRAHIM.JANAHI@IPS.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33476741  or  Y3mk22@GMAIL.COM 

WAZIRISTAN PACKING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955271  or  SADIKRAHMAN77@GMAIL.COM 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66636230  or  SHKRKR@LIVE.COM 

RELATION GIFTS AND FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33207945  or  abd.awan90@gmail.com 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.BH@GMAIL.COM 

THE FIRST TECHNOLOGY HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66905668  or  TARIQ400@HOTMAIL.COM 

THE PROMO POINT MARKETING AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66608111  or  YASIR.07BH@GMAIL.COM 

AL MINAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36651823  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM 

PYRAMID CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33269729  or  MIFTIKHAR087@GMAIL.COM 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  anwrooo@gmail.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

AL Noor Special Education 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39987882  or  NOORALSHARAF.BH@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

Adawiya market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36331016  or  ALIHASANCAFE@GMAIL.COM 

SUN NIGHT FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGMENT OFFICES CO W.L.L 
 has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33869900  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

ALQASSIM LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33904186  or  KASIMALI697@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

STARK TRADING AND CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66301366  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

HOME DECORATION FOR HANDICRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332679  or  SALEM43641@GMAIL.COM 

Basharat Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

BRILLIANZ EDUCATION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17404812  or  INFO.BRILLIANZBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

MOHAMED MOHSEN ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17643970  or  MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM 

KENZA ACCOUNTING & CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17305720  or  BAHRAINKENZA@GMAIL.COM 

MALANADU  TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34008839  or  PZAMEELM@GMAIL.COM 

MALANADU  TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34008839  or  PZAMEELM@GMAIL.COM 

NEW SHAHIN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207045  or  MNABEELAHMED00@GMAIL.COM 

Al Hobail  Cleaning & Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33004690  or  ALHOBAILCLEANING@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

WESAL GENERAL TRADING AND MOTOR AUTO PARTS 
BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 33230652  or  WISALGULBAHRAIN@GMAIL.COM 

ROAD X EXPRESS SHIPPING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66757111  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39923170  or  786.SFF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

MOTO POINT TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33774734  or  INFO@MOTOPOINTARABIA.COM 

DAR AL AQSA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact
 39505033  or  LKMA2012@GMAIL.COM 

ISA ALAMDAR EBRAHIM ZAINAL ( SAQR ALHEJAZ - 8191 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675062  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /GAZI ALBIHAR - 10158 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER888@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI ( BAYRUT / 6687 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  MAMDALNOAIMI@GMAIL.COM 

HAMAD ABDULAZIZ SHAIKH MOHAMED ALAAZMI ( WALD AL-QASASIR / 2119 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33100099  or  SALMANBA90009@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND YOUSIF SNOS 
OF ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ROAD GRADER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

Mohamed Mahmood Alkooheji Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701701  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Bridge Industrial Services CO B.s.c. closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17810509  or  HR1@BIS.COM.BH 

JAPANESE RESTAURANT KEI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534777  or  KEIBAH@BATELCO.COM.BH 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALYousuf Exchanges & Money Transfers B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 36844148  or  HR@ALYEX.com 

KHALAIFAT CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444982  or  AHMED@KHALAIFAT.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877209  or  hanan.ali@ALHELLI.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

B.F.G. COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39629600  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  FOREMAN LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17631232  or  faisalashoor@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

GHANI COMPUTER REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36608663  or  ghaniswar@gmail.com 

IBrand Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224145  or  HIDAYATH.TA@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alsabah.airconditioning@gmail.com 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Lazer 1 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17637220  or  GEAGLE@HOTMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17737381  or  bahrainenterprises@batelco.com.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MARINZ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39465075  or  ebahimm@batelco.com.bh 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

Alwatya contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17791518  or  BAQER137@GMAIL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

SWAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33388844  or  AM.353@HOTMAIL.COM 

JANAT ALKHULD MARKET0 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252502  or  SAYEDWOOD@GMAIL.COM 

MAKKI ALNASSER CAR SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 36699818  or  isaramadan90@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALMIRAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

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

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17561842  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. 
(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  INVESTMENT SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 17727662  or  Personnel@intercol.com 

JAMEEL JASSIM MOHSIN SALEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34651634  or  JAMEELJASSIM.MS@GMAIL.COM 

HIND JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17277918  or  BUD34555@hotmail.com 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

ALSABAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39463363  or  ebrahim.hiji@gmail.com 

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALKHAIR VALLEY FISH & MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  HASSAN@MIRCLE-ITS.COM 

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77022223  or  blackjewel.consruction@gmail.com 

ALSENYAR COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38864703  or  AHMBH506@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

SOQOOR ALKHALEJ ALTHAHABYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  S.JAFFAR1963@HOTMAIL.COM 

BABA SUNFOOR PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39682220  or  SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

AL JASSRAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39891620  or  CAT.VIP.2@HOTMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

GULF TAXI FOR TAXI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact
 33320004  or  SADIQNEMA@GMAIL.COM 

DAEAT COLDSTOUR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735574  or  abuhassans600@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

DEPAQ FOR JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17342474  or  shaker@depaj.com 

MARTINIZING LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17297676  or  HR@AZCSBH.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL WED RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39462005  or  GULFCENTER_SMS@YAHOO.COM 

KANSARA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17229560  or  KKANSARA@HOTMAIL.COM 

Vistas mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39830867  or  ABDULRAHMANKOOHEJI@GMAIL.COM 

ALBURHAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675055  or  alburhanworkshop@gmail.com 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

JANAT FOODSTUFF & SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34026338  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM ALAFAIN TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262249  or  M.ALJALOOT@GMAIL.COM 

Sabah beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33344533  or  sabah973@hotmail.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

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

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

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17727375  or  WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Deal garage 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  CEO@EATCORP.COM 

Deal garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  CEO@EATCORP.COM 

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17831114  or  banapco@batelco.com.bh 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

TANIA&JINIA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39710107  or  TERDOC12@GMAIL.COM 

Abdulghani laundry 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 36711335  or  NAJEEBA68@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

INDIAN ACADEMY SEMINARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36391000  or  ELAM63@GMAIL.COM 

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233083  or  YOUNISALEKER@GMAIL.COM 

CITY PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612716  or  ALAREENSPICES@YAHOO.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

FATEMA AHMED JUBARA ALNOAIMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673092  or  ALAHAMEDTHENAI@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17254543  or  splashpools.bh@gmail.com 

ALNAIZK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66673333  or  ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

EXPOSURE FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333017  or  MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL)) 

 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

WHITE PEARL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006161  or  AMAA411998@GMAIL.COM 

HANSIA STEEL AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

DYAR QALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698408  or  MOHAMED-POOR@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39087776  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM 

HAJWAERI RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33317040  or  yr728@live.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

MOTOROLA SOLUTIONS INC.  BAHRAIN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  ACCOUNTS@AL-ALAWI.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

AL KHULOOD ALUMINIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

AL KHULOOD ALUMINIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

Y.T AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33358836  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

APACHE MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

WADI ALSALAM PACKAGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  INFO@WADIALSALAM.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

SHIBAM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39657100  or  NAJAM1350@GMAIL.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

AL AZEB ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

PROFESSIONAL QUALITY TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33610067  or  HMM252004@HOTMAIL.COM 

Al reef corner for electronics toys and gift 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39877225  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

Ram-ex for Real Estate Management company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 13699336  or  MGHUNEIM@MCRME.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

.GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

Jasco CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290028  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

USMANS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

Domino’s Pizza 
has a vacancy for the occupation of

  SUPPLY MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

BASIC WAY DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66633266  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

SABZ Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33752499  or  MM.RAHEEL@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM  
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جون كيربي: الواليات المتحدة لديها التزام واسع وعميق تجاه الحلفاء في الشرق األوسط

األميركيون يعيدون القوات إلى مستويات ردع إيران

الخليج  من  الممتدة  المنطقة  شهدت 
العربي إلى بحر العرب حشًدا عسكرًيا 
العشرة  األسابيع  في  ضخًما  أميركًيا 
االنـــســـحـــاب  ــدأ  ــ بـ واآلن  ــيـــة،  ــمـــاضـ الـ
بــعــد االنــتــهــاء مــن فــصــل الــحــرب في 

أفغانستان.
فقد أرسلت الواليات المتحدة حاملة 
الطائرات رونالد ريغان إلى بحر العرب 
منذ أكثر من شهرين وعلى متنها أكثر 
ومروحية  عــمــوديــة  طــائــرة   180 مــن 
ــة قـــــوات إضــافــيــة  ــحــامــل ــق ال ــرافــ ــ وت
وهيلسي  شيلوه  السفن  مثل  ضخمة 

ومجموعة المدمرات المرافقة.
القوة  المنطقة  في  انتشرت  ذلك  إلى 
البحرية الضاربة ايوا جيما، وهي قوة 
الطائرات  حاملة  لمجموعة  مــوازيــة 

لجهة استقاللها لكنها أصغر حجًما.
من  فكان  العسكرية،  القواعد  في  أما 
إلى  أرسلوا  األميركيين  أن  المالحظ 
طائرات   6 قطر  في  العديد”  “قــاعــدة 
من نوع B - 52 وهي طائرات ضخمة 
شاهق  علو  على  التحليق  تستطيع 
أهدافها  وتقصف  طويلة،  ولساعات 
بــقــنــابــل كــبــيــرة الــحــجــم وفــــي بعض 

األحيان قنابل نووية.
كــمــا أرســـل األمــيــركــيــون ســربــيــن من 
قاعدة  إلــى  هورنيت   F -18 طــائــرات 
العربية  المملكة  فــي  سلطان  األمــيــر 

السعودية.
ومـــع إكـــمـــال عــمــلــيــة االنــســحــاب من 
سبتمبر،   11 ذكرى  ومرور  أفغانستان 
أكدت مصادر خاصة للعربية والحدث 
سريعة  خــفــض  عملية  سنشهد  أنــنــا 

للقوات العسكرية األميركية.
إلى  تشير  اليومية  االنتشار  خــرائــط 
أيـــوا جيما عبرت  الــضــاربــة  الــقــوة  أن 
إلى  العربي  الخليج  مضيق هرمز من 
بحر العرب، وهي تتجه اآلن بمحاذاة 
السواحل اليمنية إلى القرن اإلفريقي 
وســتــصــعــد عــلــى األرجــــح إلـــى البحر 

األحمر وتعبر قناة السويس.

العسكرية األميركية  القيادات  كما أن 
ســتــبــدأ ســحــب ســربــي الــطــائــرات من 
الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة  ــن  مـ  F -18 ــوع  ــ ن
بقوة  استبداله  دون  مــن  السعودية، 
جوية أخرى، كما أكدت هذه المصادر 
والــحــدث  العربية  بــمــراســل  الــخــاصــة 
B - 52 سينسحب  أن سرب طائرات 
مــن “قــاعــدة الــعــديــد”، وعــلــى األرجــح 
ــى قــواعــده فــي الــواليــات  أن يــعــود إل
المتحدة األميركية خالل وقت قصير 

جدا.
كما أكدت مصادر أنه سيتّم استبدال 
الــطــائــرات رونــالــد ريــغــان في  حاملة 
العسكرية  القيادات  وأن  أقرب وقت، 
قوة  على  المحافظة  تريد  األميركية 
بــحــريــة مــعــتــبــرة فــي الــمــنــطــقــة، ومــن 
األرجح أن تحّل حاملة طائرات أخرى 
لم  وإن  ريغان،  رونالد  الحاملة  مكان 
يحدث هذا ألسباب تقنية، فإن قوات 

بحرية ضاربة ستمأل الفراغ.
ــلـــت الـــقـــوة الــضــاربــة  وبــالــفــعــل وصـ
قوة  وهــي  العرب  بحر  إلــى  ايسيكس 
واســعــة تــعــادل قــوة أيــوا جيما وهي 
تمأل  أن  الممكن  ومـــن  محلها،  تــحــّل 
الطائرات  حاملة  انسحبت  لو  فــراًغــا 

رونالد ريغان.

ــــى مــســتــوى  ــــضــــروري الــنــظــر إل مـــن ال
ــه يكشف  الـــقـــوات خـــالل أســابــيــع ألنـ
حــقــيــقــة االســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
القيادة  عمل  منطقة  فــي  األميركية 

المركزية.
فمنذ أشهر فكك األميركيون بطاريات 
مــضــادة لــلــصــواريــخ مــن الــســعــوديــة، 
ومنذ أسبوع كرروا ذلك، مع أن إيران 
الــجــارة في  الـــدول  أمــن  تهديد  تتابع 
العربي، مباشرة أو من خالل  الخليج 
والمسيرات  الصواريخ  مئات  إرســال 
اليمن، ومنذ أشهر  الحوثيين في  إلى 
وّسعوا من تهديدهم بإرسال صواريخ 
لهم  التابعة  الميليشيات  إلــى  دقيقة 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا بــعــدمــا أعــطــوا 
حزب هللا آالف الصواريخ ومن بينها 

الصواريخ الدقيقة.
جــــــون كـــيـــربـــي الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
صحافي  إيــجــاز  فــي  قــال  البنتاغون 
المتحدة  الــواليــات  إن  االثــنــيــن:  يــوم 
لديها قدرات عسكرية كافية لمواجهة 
الــمــخــاطــر، وكـــان أرســـل بــيــاًنــا لوكالة 
أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس قـــــال فـــيـــه: إن 
واسع  التزام  لديها  المتحدة  الواليات 
وعــمــيــق تــجــاه الــحــلــفــاء فــي الــشــرق 
الدفاع  “أن وزارة  األوســط”، وأضــاف 

تحافظ على مئات اآلالف من القوات 
ــشــرق األوســـط  وقـــوة مــعــتــبــرة فــي ال
ــي تــشــكــل أكــثــر الـــقـــوات الــجــويــة  وهـ
قدرة  البحرية  الــقــوات  وأكثر  تــطــوًرا 
وذلك دعًما لمصالح الواليات المتحدة 

وللشركاء اإلقليميين.
ــًدا أن األمــيــركــيــيــن،  ــ مـــن الـــالفـــت جـ
خـــصـــوًصـــا الــــرؤســــاء األمــيــركــيــيــن، 
الماضيين  الــعــقــديــن  خـــالل  تــحــدثــوا 
الـــقـــوات من  ــن خــفــض أو ســحــب  عـ
الشرق األوسط بشكل أو بآخر، لكنهم 
في  بالبقاء  ملزمين  أنفسهم  يجدون 
الرئيس  إليه  ما وصل  وهــذا  المنطقة 

الحالي جو بايدن.
فــاالنــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان يعني 
الــمــتــحــدة تطبيق  الـــواليـــات  عــلــى  أن 
“استراتيجية عبر األفق” أي مكافحة 
ــش خــورســان  ــاب الــقــاعــدة وداعــ إرهــ
ــي  ــارج األراضــ وربــمــا طــالــبــان مــن خــ
األفغانية، ومع امتناع باكستان ودول 
ــط آســيــا مـــن اســتــقــبــال الــقــواعــد  وسـ
على  سيتحتم  األميركية،  والطائرات 
وربما  االحــتــفــاظ  المتحدة  ــواليــات  ال
األميركي  والعتاد  القوات  عدد  زيــادة 

في قواعد دول الخليج العربي.

البنتاغون - العربية.نت

حاملة الطائرات رونالد ريغان

الرياض ـ وكاالت

ــم الــشــرعــيــة  أعـــلـــن تــحــالــف دعــ
فــي الــيــمــن، أمـــس األربـــعـــاء، أن 
ــجــويــة اعــتــرضــت  الـــدفـــاعـــات ال
ودّمرت مسّيرة مفخخة أطلقتها 
ميليشيات الحوثي باتجاه مطار 
انتهاكات  التحالف:  وقــال  أبها. 
جسيمة  ــحــوثــي  ال مــيــلــيــشــيــات 
بحق القانون الدولي واستهداف 
مصادر  مع  ونتعامل  المدنيين، 
المدنيين  لحماية  بحزٍم  التهديد 
الهجمات  من  المدنية  واألعيان 
أعلن  التحالف  وكــان  العدائية. 
الجوية  الــدفــاعــات  أن  اإلثــنــيــن 
الــســعــوديــة اعــتــرضــت ودمـــرت 
أطلقت  مفخخة  مسيرة  طائرة 
بــاتــجــاه خميس مــشــيــط.  وأكــد 

مصادر  مــع  “نتعامل  الــتــحــالــف: 
المدنيين  لحماية  بحزم  التهديد 
الهجمات  من  المدنية  واألعيان 
وزيــــر  أن  ــر  ــذكــ ــ ي ــة”.  ــ ــي ــ ــدائ ــ ــع ــ ال
ــودي األمــيــر  ــعـ ــسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
فيصل بــن فــرحــان شــدد األحــد 
في  تــتــردد  لــن  المملكة  أن  على 
الرد على أي استهدافات حوثية.

ــالل مــؤتــمــر صــحــافــي  ــد خــ ــ وأكـ
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الــنــمــســاوي 
الرياض  في  شاللنبيرغ  ألكسندر 
تهدد  الــحــوثــي  ميليشيات  أن 
مـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة كـــمـــطـــار أبــهــا 

الدولي ومنطقة الدمام.
األولوية  أن  ذلك شدد على  إلى 

تبقى إلحالل السالم في اليمن.

تدمير مسيرة مفخخة لميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها

القاهرة - وكاالت

أوضح المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
أحمد  المتوسط  شرق  بإقليم  العالمية 
اإلقليم  أن  ــعــاء،  األرب أمــس  المنظري، 
ــدار األســابــيــع  شــهــد انــخــفــاضــا عــلــى مــ
اإلجمالي  العدد  في  الماضية،  القليلة 
ــات، ولــكــن  ــيـ ــوفـ ــة والـ ــابـ لـــحـــاالت اإلصـ
الوضع ال يزال هشا وال يمكن التنبؤ به.

بشأن  الصحافي  المؤتمر  وأشــار خالل 
المستجد  كورونا  فيروس  مستجدات 
في إقليم شرق المتوسط إلى أنه منذ 
بداية تفشي الجائحة، وعلى الرغم من 
أخيرا  إقليمنا  شهده  الــذي  االنخفاض 
ــيــع األخـــيـــرة، فـــإن هــذه  خـــالل األســاب
إقليم  أبلغ  كما  بعد.  تنته  لم  الجائحة 
شرق المتوسط عن أكثر من 15 مليون 

حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة 
وفــــاة نــاجــمــة عـــن فــيــروس 

 12 حــتــى   ،19 كــوفــيــد 
 .2021 ســـبـــتـــمـــبـــر 

البالغ  اإلقليم  بــلــدان  بين  “ومــن  وقــال 
بلدان،   5 حاليا  تبلغ  بــلــدا،   22 عــددهــا 
الفلسطينية  واألراضـــــي  مــصــر،  هـــي: 
الــمــحــتــلــة، والـــصـــومـــال، والــجــمــهــوريــة 
العربية السورية، واليمن عن ارتفاعات 
والوفيات  اإلصــابــة  حــاالت  في  كبيرة 
إمعان  وعند   .19 كوفيد  عن  الناجمة 
يتضح  الــوبــائــي  المنحنى  فــي  الــنــظــر 
التطعيم  عملية  تسريع  مــن  البــد  أنــه 
ــزام بــجــمــيــع تــدابــيــر  ــ ــت ــ ومـــواصـــلـــة االل
االجتماعية  والتدابير  العامة  الصحة 
البلدان”. وتابع المنظري، ما  في جميع 
تشكل  للقلق  المثيرة  التحورات  تــزال 
استجابتنا  أمــام  التحديات  من  مزيدا 
رسميا  أبلغ  تاريخه،  وحتى  للجائحة. 
21 بلدا عن اكتشاف انتشار تحورات 
يكون  أن  ويــرجــح  للقلق،  مثيرة 
الرئيس  التحور  تحور دلتا هو 

المنتشر حاليا في إقليمنا.

“الصحة العالمية” تحذر: “كورونا” لم ينته

لندن ـ وكاالت

نــقــلــت “بـــي بـــي ســـي” عـــن مــســؤولــيــن 
“طالبان”  حركة  في  المستوى  رفيعي 
أن خالفا كبيرا اندلع بين قادة الحركة 

بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.
إن  “بــي بي ســي”  لـ  المسؤولون  وقــال 
مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة 
أعضاء  وأحــد  ــرادار،  بـ عبدالغني  المال 
القصر  فــي  وقــعــت  الــــــوزراء،  مجلس 
ــل نــهــايــة األســبــوع  الــرئــاســي فـــي كــاب

الماضي.
عن  مــؤكــدة  غير  تقارير  هناك  وكــانــت 
ــبــان، منذ  خــالفــات داخــــل قــيــادة طــال
في  الــعــام  الظهور  عــن  ــرادار  بـ اختفاء 

األيام األخيرة.
“بي  لخدمة  طالبان  مــن  مصدر  وقــال 
ــرادار وخليل  ــ ــ ب إن  بــاشــتــو”  ســـي  بـــي 
الرحمن حقاني، وزير شؤون الالجئين 
حقاني  شبكة  فــي  بــــارزة  وشــخــصــيــة 

بينما  قوية،  كلمات  تبادال  المتشددة، 
تــشــاجــر أتــبــاعــهــمــا فــي مــكــان قــريــب. 
اندلعت؛  المشادة  إن  المصادر  وقالت 
ألن برادار نائب رئيس الوزراء الجديد 
الــحــكــومــة  تــشــكــيــلــة  عـــن  غــيــر راض 

المؤقتة.
وقيل إن الخالف نابع من االنقسامات 
حول من يجب أن ينسب إليه الفضل 

في انتصار طالبان في أفغانستان.

واإلثنين نفت “طالبان” ما أشيع حول 
ــــرادار جـــراء حــادث  ب إصــابــة أو مقتل 
الداخلية  الخالفات  تصاعد  عن  نجم 
ــدت “طــالــبــان”  بين قـــادة الــحــركــة. وأكـ
عبر نشر مقطع صوتي منسوب لبرادار 
أن  الحركة  باسم  لناطقين  وتغريدات 
التقارير عن مقتل برادر مجرد “دعاية 
بجولة  يقوم  المال  وأن  للعدو”،  كاذبة 

في البالد ولم يتعرض ألي حادث.

مشــادة بيــن بــرادار وعضــو بمجلــس الــوزراء فــي القصــر الرئاســي
قادة “طالبان” مختلفون بشأن تشكيلة الحكومة

رام اهلل ـ وكاالت

روى المحامي رسالن محاجنة، تفاصيل 
ما حدثه به األسير الذي تم اعتقاله من 
زيارته،  خــالل  العارضة،  محمود  جديد، 
األســرى  انتهجها  التي  الخطوات  كاشفا 
الفارون بعد هروبهم من سجن “جلبوع”.

ونقل رسالن محاجنة عن األسير محمود 
العارضة قوله “حاولنا قدر اإلمكان عدم 
مناطق  في  الفلسطينية  للقرى  الدخول 
48 حتى ال نعرض أي شخص للمساءلة”، 
وكنا األسرى الـ 6 مع بعضنا حتى وصلنا 
ومن  المسجد،  ودخــلــنــا  الــنــاعــورة  قــريــة 
هناك تفرقنا، كل اثنين على حدة... كان 
راديـــو صغير  الــهــرب  عملية  خــالل  لدينا 

وكنا نتابع ما يحصل في الخارج”.
وأضاف نقال عن األسير “حاولنا الدخول 
ــانـــت هــنــاك  ــكـــن كـ ــمــنــاطــق الـــضـــفـــة، ولـ ل
وتم  كبيرة،  أمنية  وتشديدات  تعزيزات 
يبلغ عنا أي شخص  اعتقالنا صدفة ولم 

دوريــة شرطة  مــرت  الناصرة، حيث  من 
وعندما رأتنا توقفت وتم االعتقال”.

للمحامي  وفقا  الــعــارضــة  محمود  وقــال 
“استمر التحقيق معي منذ لحظة اعتقالنا 
تــكــن هــنــاك مــســاعــدة  لــم  وحــتــى اآلن.. 
ــل الــســجــن، وأنــا  ــرى آخــريــن داخـ مــن أسـ
والتنفيذ  التخطيط  عن  األول  المسؤول 
في  الحفر  “بــدأنــا  وأكمل  العملية”.  لهذه 
الشهر..  هــذا  حتى   ،2020 ديسمبر  شهر 

تأثرنا كثيرا عندما شاهدنا الحشود أمام 
الناصرة، أوجه التحية ألهل الناصرة، لقد 

رفعوا معنوياتي عاليا”.
لــرســالن محاجنة  قــائــال  وتــابــع األســيــر 
“أطمئن والدتي عن صحتي، ومعنوياتي 
غزة”،  التحية ألختي في  وأوجــه  عالية، 
مؤكدا أن “ما حدث إنجاز كبير، وأنا قلق 
عــلــى وضـــع األســــرى ومـــا تــم سحبه من 

إنجازات لألسرى”.

أســير يروي قصة الفــرار الهوليــودي من الســجن وكيف اعتقل
“تفاصيل مذهلة” في عملية هروب األسرى الفلسطينيين

واشنطن ـ وكاالت

نــفــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
التي  التقارير  صحة  ترامب  دونالد 
زعمت بأنه خطط لعمل عسكري ضد 

الصين، ووصفها بأنها “سخيفة”.
ــك بــعــدمــا نــشــرت صحيفة  ــاء ذلـ جـ
من  مقتطفات  بــوســت”  “واشــنــطــن 
بوب  الصحفيان  ألفه  جديد  كتاب 
فيه  قاال  وروبــرت كوستا،  وودوارد 
مــارك  األميركي  ــان  األركـ رئيس  إن 
ميلي اتصل مرتين بنظيره الصيني؛ 
احتمال  من  بكين  مخاوف  لتهدئة 

تعرضها لضربة أميركية مفاجئة.
فــي تصريحات على  تــرامــب  وقــال 
ــي قـــنـــاة “نـــيـــوزمـــاكـــس”،  ــواء فـ ــهــ ــ ال
نية  أي  لدي  يكن  “لم  الثالثاء  أمس 

لمهاجمة الصين”.
ــب أنـــه  ــ ــرامـ ــ وافـــــتـــــرض تـ

ــمــزاعــم،  بــمــثــل هـــذه ال
ــد  ــ ــائ ــ ــق ــ يــــــحــــــاول ال

المستوى  رفيع  األميركي  العسكري 
ــمــحــرج الــنــاجــم  ــمــوقــف ال تـــجـــاوز ال
لدى  التي أظهرها  الكفاءة  “قلة  عن 
ــقـــوات األمــيــركــيــة من  انــســحــاب الـ
أفغانستان”. وأضاف ترامب “القول 
إنني كنت سأهاجم الصين هو أكثر 
على  التي سمعتها سخافة  األشياء 
ــك”.  اإلطـــــالق، والــجــمــيــع يــعــرف ذلـ
الذي  الكتاب،  لمقتطفات من  ووفًقا 
ــإّن  ــام، فـ ــ ــ ــي غـــضـــون أي ســيــصــدر فـ
كــبــار مسؤولي  أمــر  ميلي  الــجــنــرال 
أّي  تنفيذ  بعدم  العسكرية  القيادة 
أمـــر مــتــطــّرف قــد ُيــصــدره تــرامــب، 
خــصــوًصــا عــلــى صــعــيــد اســتــخــدام 
خسر  بعدما  وذلــك  النووي،  السالح 
انتخابات  الجمهوري  الملياردير 
الرئاسية  نوفمبر  مــن  الثالث 
الديمقراطي  خصمه  أمــام 

جو بايدن.

ترامب ينفي مزاعم بأنه خطط لمهاجمة الصين
بغداد ـ وكاالت

ــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  طـــرح رئ
ــوال  أمـ مــلــف  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
العراق المنهوبة والمهربة إلى خارج 
في  يعقد  دولــي  مؤتمر  عبر  الــبــالد، 
العاصمة بغداد، وسط آمال بتحقيق 
تــقــدم فــي هـــذا الــمــلــف، واســتــعــادة 
ــدوالرات  ــ ــ مــئــات الــمــلــيــارات مـــن ال

العراقية.
ويأتي المؤتمر الدولي، ضمن خطة 
لتوسيع  أخــيــرا،  الكاظمي،  أطلقها 
لتشمل  الــفــســاد،  ــة  مــحــارب أدوات 
التقدم  بعد  وذلــك  خارجية،  جهات 
الفترة  فــي  تحقق  الـــذي  الملموس 
ــمــاضــيــة، مــثــل اعــتــقــال زعــامــات  ال
فساد،  بملفات  مــتــورطــة  سياسية 

الرقابة  األجــهــزة  دور  وتفعيل 
المختصة، في هذا الشأن.

ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــــــالل افـ
في  الــدولــي  المؤتمر 

الفساد  أن  الــكــاظــمــي،  أكـــد  بـــغـــداد، 
واحـــدة،  لعملة  وجــهــان  واإلرهـــــاب 
ــعــادة أمـــوال  فــيــمــا شـــدد عــلــى اســت

العراق المنهوبة. 
“الطريق  كلمته  في  الكاظمي  وقال 
ــدأ مــن  ــبـ ــى الــــدولــــة الـــرشـــيـــدة يـ ــ إلـ
المصارحة مع شعبنا حول األمراض 
الــتــي قـــادت إلــى تــراجــع بلد عظيم 

مثل العراق”. 
األساس  “هدفنا  أن  الكاظمي  وذكــر 
لجنة  شكلنا  إذ  الفساد،  محاربة  هو 
خـــاصـــة لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد قــامــت 
والجهاِت  النزاهة  هيئة  مع  بواجبها 
والرقابة  الــعــدل  ووزارة  القضائية 
خالل  “كشفت  أنها  مؤكدا  المالية”. 
ــد مــلــفــات فـــســـاد لم  ــ ــاٍم واحـ ــ عـ
ــاًمـــا  عـ  17 طــــــوال  ُتـــكـــشـــف 
واســتــردت أمــواال منهوبة 

من الخارج”.

الكاظمي يالحق أموال العراق المنهوبة

اليونان ترسل منظومة 
باتريوت إلى السعودية

أعلن رئيس هيئة األركان اليونانية، 
إرسال  فلوروس،  كونستيندينوس 
باتريوت  صــواريــخ  منظومة  بــاده 
إلــى الــســعــوديــة، تــزامــنــا مــع سحب 
صواريخ  أنظمة  المتحدة  الواليات 

ومعدات وجنود من المملكة.
عبر  اليوناني  األركــان  رئيس  ونشر 
لحفل  صـــورا  “تــويــتــر”  على  حسابه 
يونانية  وقـــوات  المنظومة  وداع 
محدودة تابعة للجناح القتالي 114، 

على ما يبدو مشغلة لها.

قادة من “طالبان”األسير الفلسطيني محمود العارضة

أثينا ـ آر تي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الديمقراطية البحرينية... في الطليعة القائدة
هنـــاك دول كثيـــرة ليســـت لهـــا لوائح وترتيبـــات مفصلة عـــن مفهوم 
الديمقراطية، وتفتقد إلى العمل الجاد واالبتكار واالندفاع، واإلنسان 
فيهـــا ال يعـــرف مكانـــه وال أي مغـــزى ومعنى لحياته، واألمـــة العربية 
اليـــوم تنظـــر إلى الديمقراطية في مملكة البحريـــن بنوع من االنبهار 
واإلعجـــاب، حيث التنـــوع والخصوبة داخل إطـــار المجتمع الواحد، 
فالديمقراطيـــة البحرينيـــة التي أرســـى دعائمها ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
تشعر الفرد بذاتيته وشخصيته وتطلق كل القوى والمواهب الكامنة 
لدى الناس جميعا، وهذا هو رصيد ميثاق العمل الوطني والمشروع 

اإلصالحي لجاللته حفظه هللا ورعاه وعمادها األول.
احتفـــل العالم يـــوم أمس 15 ســـبتمبر باليوم العالمـــي للديمقراطية، 
ويحـــق لنا فـــي مملكة البحريـــن أن نفاخـــر بديمقراطيتنـــا وصورتها 
المعاصـــرة فـــي كل الميادين السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
والفكريـــة، وهذا ما جعل مجتمعنا البحرينـــي نموذجا رائعا للمجتمع 
الذي تركض وراءه العديد من الشعوب وال تطاله أبدا، فالديمقراطية 

البحرينية انطلقت من أســـس متفق عليها شعبيا، فهي ليست طرحا 
نخبويا، إنما تنطلق من ميثاق العمل الوطني الحائز على ثقة شـــعب 

البحرين بأكمله في االستفتاء الشعبي.
إن الديمقراطيـــة كمـــا يراها ســـيدي جاللة الملـــك المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه “تعـــد مـــن متطلبات العمـــل الوطنـــي وتقوم علـــى المصارحة 
والمكاشفة الشعبية من مختلف فئات المجتمع، كما أن ديمقراطيتنا 
نســـتمدها من تعاليـــم ديننا ومن تقاليدنا وتراثنـــا، وإن الديمقراطية 
مـــن أهم دعائم االســـتقرار والتنمية”، وهذا ما جعـــل مملكة البحرين 
تتفـــوق على الكثير من الدول، وتكون فـــي الطليعة القائدة المؤمنة 
أشد اإليمان بالديمقراطية والحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص 
والشـــفافية، وتســـلح المواطن بالنظـــرة المســـتقبلية والعمل والجهد 

والبذل واإلنتاج من أجل البحرين.

إن الذين كانوا ينقبون عن األخطاء والنواقص بهدف التشهير بالديمقراطية  «
البحرينية، نراهم اليوم بأنفسهم يتابعون المسيرة بتعجب وإشادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 نظام المواعيد بالسلمانية
قبـــل عـــدة أيام، اســـتلمت رســـالة مـــن األخ العزيز زكريـــا الكاظم 
رئيس جمعية السكلر البحرينية، يحدثني فيها عن واقعة حدثت 
ألحدهـــم بقولـــه: “كلمني يوم أمس رجل ســـتيني مـــن دار كليب، 
شـــاكًيا بألم، معاناة ابنه مع نظام المواعيد بمستشـــفى السلمانية 
الطبـــي”، ويقـــول “ســـجل ابنـــي موعدا في عيـــادة العظـــام، وبعد 
مرور شـــهور طويلة وبطيئة، تفاجأ بطبيبة العظام وهي تقول له 
إن الموعد تم تســـجيله )بالغلط(، فتم إعطاؤه موعدا جديدا بعد 

عدة شهور أيًضا، دون مراعاة ظروفه أو حالته الصحية”.
ويقـــول زكريـــا: “حاول األب المغلوب على أمره بعدها أن يشـــكو 
فـــردوا عليـــه )عالقـــات  بالســـلمانية،  األمـــر لجهـــة االختصـــاص 
المرضـــى( بـــأن الشـــكوى ليســـت مـــن اختصاصهم، وحيـــن ذهب 

لمكتب المسؤول المختص بالمستشفى، رفضوا إدخاله إليه”.
ويكمـــل زكريا “بعدها تم تحويل المريـــض لنائب رئيس األطباء، 
وهنـــاك تـــم تحويله لنائـــب نائب رئيـــس األطباء، والتـــي بدورها 
أعطته موعدا للمقابلة، وفي اليوم الموعود، اعتذرت له الرتباطها 

بموعد آخر، قائلة له )نشوفك بوقت ثاني(”.
ويقول األب المغلوب على أمره “أنا رجل فقير، وال أملك إمكانية 
عالج ابني على حسابي، أين أذهب؟ ولمن أشكو بعد هللا؟ وماذا 

علي أن أفعل؟”.
أكتـــب هـــذه الســـطور، وأنا أســـتذكر بشـــكوى هـــذا الرجـــل كريم 
الخلق، أحاديث الناس عن المواعيد المتأخرة في المستشـــفيات 
والتـــي تطال الحاالت غيـــر القابلة للتأجيل، كاألســـنان، وأمراض 
النســـاء، والعظـــام، والجلدية، وغيرها، فإلى متى ســـيظل الناس 

بهذا الحال؟

من األهمية، االنتقال لمرحلة جديدة وجادة من خدمة المواطنين بالقطاع  «
الطبي، يكون بها تقييم المراجعين والمرضى، المؤشر الرئيس لألداء، 

حتى على مستوى األطباء والممرضين، ألن بذلك حفظا للحقوق، وصونا 
للكرامة اإلنسانية، ولكل ما نص عليه الدستور بهذا الشأن.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

والكيس الذي في بطني؟
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بصحـــة األفـــراد، فـــإن المماطلـــة والتســـويف يعنيان 
المجازفـــة بحيـــاة البشـــر، خصوصـــًا إذا مـــا تعلـــق األمـــر بأدويـــة األمراض 
المميتة أو المزمنة، وذلك يعني تحمل األلم وإن كان مبرحًا، ويعني كذلك 
عرقلـــة حيـــاة المرضـــى اليومية والعيش بشـــكل غيـــر طبيعـــي، وإجازات 
مرضيـــة واعتزاال للحياة االجتماعية ومالزمة الفراش أليام وربما شـــهور! 
هـــذا طبعـــًا إن لـــم يكن ســـببًا في فقـــدان المرضى حياتهم.  مـــاذا يعني أن 
يبقـــى مريض أورام يحمل كيســـًا في بطنه، “خاص بالخروج”، لمدة شـــهر 
كامـــل بعـــد انتهائـــه من جرعـــة الكيمـــاوي، دون أي داع؟ فقـــط ألن الدواء 
الخاص باألشعة غير متوافر في مخازن وزارة الصحة! ماذا يعني أن تبقى 
مريضـــة التصلـــب اللويحـــي المتعدد بال دواء لمدة أشـــهر ألنه غير متوافر 
كذلـــك فـــي صيدليات الوزارة؟ واألطباء يعرفون تمـــام المعرفة أنه مرض 
شرس إن لم يلتزم المريض بجرعاته الدوائية والوريدية، وبشكل منتظم 
سيعاقب المريض وسيهاجمه بال هوادة ورحمة. إلى متى علينا أن نشكوا 
عـــدم توافر أدويـــة األمراض المزمنة والمميتة بشـــكل دائم في صيدليات 
وزارة الصحـــة؟ متى يقتنع المســـؤولون في الـــوزارة بضرورة وضع خطة 
واســـتراتيجية لتوفيـــر األدوية بشـــكل منتظم ودائم فـــي المخازن، كي ال 
يأتي مريض ويقف في طابور الصيدلية ليســـأل عن دواء، وتأتيه اإلجابة 
المحبطـــة والقاضيـــة بأنه غير متوافر وعليه االنتظـــار! وال يعلم ال هو، وال 
موظـــف الصيدليـــة وال أي أحد فـــي الوزارة كم من الوقـــت عليه االنتظار، 

ومتى سيأتي الدواء، هل قبل موته ال قدر هللا، أم بعد موته! 
المســـألة تتطلب وضع اســـتراتيجية واضحـــة، ُتدرج فيها تلـــك األمراض، 
وأعـــداد المصابيـــن بها، ونوع وكمية األدوية التي يحتاجونها خالل ســـتة 
أشـــهر أو خالل عام، على أن يتم طلب كمية جديدة من تلك األدوية قبل 
نفـــاد الكميـــة المتوافرة في مخازنها بوقت كاٍف الســـتيرادها، ال أن تنتظر 
أن ينفـــد المخزون من تلك األدوية، لتشـــرع حينها بطلب شـــحنة جديدة، 
فالمـــرض ال يعـــرف معنـــى لعـــدم توافـــر األدوية بـــل يعرف كيـــف يفترس 

مرضاه.
ياسمينة: متى ستكون لوزارة الصحة استراتيجية لتوفير األدوية؟. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف بحســـب وســـائل إعـــالم هندية، مـــن المتوقع أن تســـتضيف نيودلهي 
نهاية األسبوع الحالي مشاورات تجمع بين السعودية وإيران، وذلك 
بهدف مناقشة تطورات األوضاع في أفغانستان. ليست المرة األولى 
التي يلتقي فيها وفد سعودي بنظيره اإليراني، فقد سربت منذ بداية 
العـــام الحالي أخبـــار أكدتها العراق عن اجتماعـــات عقدت في بغداد، 
جمعت ممثلين للرياض وطهران، هذه االجتماعات لم تســـفر عن أية 
تفاهمـــات معلنـــة حتى اليوم، إال أنه مـــن الواضح أن الرغبة موجودة 
لـــدى الطرفين لتقريب وجهـــات النظر والوصول لتقـــارب ينهي حالة 
االســـتقطاب فـــي المنطقـــة، ذلك مـــا كان جليًا من حديـــث ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان عندما أشار لذلك في حديث متلفز 
فـــي الفترة الماضية، وقابلته تصريحات متكررة من قبل مســـؤولين 
إيرانييـــن حـــول ضرورة التوصـــل لصيغة تفاهمية مـــع الرياض. يبرز 
العنوان العريض الجتماع نيودلهي الشـــأن األفغاني كمحور للقاء، إال 
أنـــه يمكن الجزم بحتميـــة التطرق لمواضيع الخـــالف األخرى، فرغم 
أهمية التطورات في الساحة األفغانية إال أنها بواقع الحال ال تقترب 

مـــن مواضع الخـــالف بيـــن الطرفين، فتطـــورات األحداث فـــي لبنان 
والعـــراق وســـوريا إضافة لليمـــن تبقى أهـــم الملفات التي تســـتدعي 
النقاش والتفاوض حولها، لكن وبحكم اســـتضافة الهند للقاء وقربها 
مـــن الشـــأن األفغانـــي، كما أن اتفـــاق جميع أطـــراف اللقـــاء على أهم 
الخطوط العريضة المتعلقة بالشـــأن األفغاني، كل ذلك يشكل مدخال 
يمهـــد للتفاوض حـــول الملفـــات األخرى. تطـــورات ســـريعة وجذرية 
تعصف بالمنطقة من شـــأنها بالتأكيد التأثير على موازين القوى، ذلك 
مـــا يفـــرض هذا التقـــارب بيـــن الرياض وطهـــران، فالســـقوط المدوي 
لواشنطن في كابول وتقلص نفوذ الجماعات اإلسالمية وتأثيره على 
دول كتركيا وقطر، إضافة لتغير بوصلة التحالفات كلها، عوامل تلقي 

بتأثيرها على مسار العالقات السعودية اإليرانية.
مازال الوقت مبكراً جداً للتكهن بما ستسفر عنه هذه المشاورات،  «

لكن وكقراءة أولية من شأن هذا التقارب أن ينعكس إيجابيًا على دول 
المنطقة، بشرط أن يكون السالم واحترام سيادة الدول وعدم التدخل 

في شؤون الدول األخرى مبدأ تنطلق منه طهران في تغيير سياساتها 
في المنطقة.

بدور عدنان

هل هي مصالحة سعودية إيرانية؟

bedoor.articles
@gmail.com

 جاءت الهزيمـــة المدوية لحزب العدالة والتنمية 
اإلخوانـــي في المغرب بعد عشـــر ســـنوات قضاها 
في الحكم، بمثابة ضربة ساحقة جديدة لجماعة 
اإلخـــوان المســـلمين، لكـــي تخـــرج تمامـــا خـــارج 
ميـــدان السياســـة في العالـــم العربـــي. وقد كانت 
تجربة هذه الجماعة في المغرب تجربة خاســـرة 
بـــكل المقاييـــس لهـــا وللتنظيم العالمـــي لإلخوان 
المســـلمين، ألســـباب عديـــدة بـــكل تأكيـــد جعلت 

الناخـــب المغربـــي ينصـــرف عنهـــا، بـــل ويعاقبهـــا 
على أدائها خالل تلك الســـنوات. الجماعة دخلت 
فـــي الحكم فـــي المغرب وهي متدثرة بشـــعارات 
ومبـــادئ شـــتى، ثـــم قامـــت علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة بخلـــع مالبســـها قطعة قطعـــة وخرجت 
عريانـــة بعـــد أن تنكرت لـــكل مبادئها وشـــعاراتها 
التـــي طالما دغدغت عواطـــف الجماهير. بطبيعة 
الحـــال الناخب المغربي بال شـــك ورجل الشـــارع 

لـــه تقييماتـــه التـــي بنى عليهـــا قـــراره االنتخابي، 
ومـــن بينها اإلجراءات التـــي لم تجرؤ الحكومات 
السابقة على اتخاذها كصندوق المقاصة وتحرير 
التقاعـــد  ســـن  وتخفيـــض  المحروقـــات  أســـعار 
وانعدام التشغيل وإضرابات رجال التعليم، فكان 
البـــد أن يعاقبها الناخب المغربـــي لتنزل من 125 
نائبا برلمانيا ســـنة 2016 إلى 12 نائبا فقط، وهي 

ضربة مؤلمة بكل المقاييس.

 B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 هزيمة إخوان المغرب المدوية



لقاءان ضمن  )الخميس(  اليوم  يقام 
الجولة الثالثة لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 
استاد  على  وذلـــك   ،2022  -  2021

البحرين الوطني.
يــلــعــب األهـــلـــي مـــع الــمــنــامــة عند 
النجمة  مـــع  والـــحـــد  ــاًء،  ــسـ مـ  6.30
الجمعة  يــوم  وتــقــام  مــســاًء.   9 عند 
ــاري مــواجــهــتــان:  ــجـ الـ 17 ســبــتــمــبــر 
الرفاع  الرفاع مع  البديع،  الحالة مع 
البحريني  االتــحــاد  وأجــل  الشرقي. 
المحرق  نــاديــي  مــبــاراة  الــقــدم  لكرة 
سبتمبر؛   15 ــمــقــررة  ال ــديــة  والــخــال
بسبب خوض المحرق مباراة نصف 
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي 2021 
ــام الــعــهــد  ــ ــرب آســـيـــا أمـ لــمــنــطــقــة غــ
اللبناني، والتي ستلعب يوم اإلثنين 

المقبل الموافق 20 الجاري.
إلى  حــالــًيــا  ــــدوري  ال ترتيب  ويشير 
صــــدارة الــمــنــامــة بــرصــيــد 6 نــقــاط، 
يليه الرفاع وصيًفا برصيد 4 نقاط، 

نقاط   3 الشرقي  والرفاع  الخالدية 
واألهلي  النجمة  منهما،  واحــد  لكل 
منهم،  واحــد  لكل  نقطتان  والحالة 
لكل  نقطة  والبديع  والحد  المحرق 

واحد منهم.
الخميس،  مــبــاريــات  ــى  إل وبــالــعــودة 
فــوزه األول  األهلي يبحث عن  فإن 
حتى اآلن بعد تعادله في الجولتين 
ــثــانــيــة، لــكــن الــمــهــمــة لن  األولــــى وال
الترتيب  متصدر  أمــام  سهلة  تكون 
الكاملة  العالمة  حقق  الــذي  المنامة 
على  يــشــرف  ــيــن.  ــارات مــب أول  فـــي 
األهلي المدرب الوطني علي صنقور 
والــمــنــامــة الـــمـــدرب الـــســـوري هيثم 

جطل. 
ــاراة الــثــانــيــة، ســيــكــون  ــبـ ــمـ ــي الـ وفــ
كونهما  للطرفين؛  هدًفا  األول  الفوز 
لــهــمــا في  ــقــاط  ن  3 يــحــقــقــا أول  لـــم 
على  ويــشــرف  اآلن.  حتى  ــــدوري  ال
ــنـــي مــوســى  ــد الــــمــــدرب الـــوطـ ــحـ الـ
البرتغالي  الــمــدرب  والنجمة  مبارك 

كامبوس.

فريق المنامة متصدر الترتيب

مهدي عبدالجبارمهدي حميدان

ــد الــمــمــتــاز ــم ــن ح ــدوري نـــاصـــر بـ ــ ــ ــن الـــجـــولـــة 3 ل ــم ض
األهلي أمـام المنامـة... والحـد يالقـي النجمـة
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ــل نــــائــــب رئــــيــــس االتــــحــــاد  ــ ــ وصـ
ــيــارد والــســنــوكــر  ــل ــب ــل ــبــحــريــنــي ل ال
والدارتس نائب رئيس اتحاد غرب 
آسيا للبليارد والسنوكر منذر جواد 
ــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة  إلـ
اجتماعي عموميتي  للمشاركة في 
ــــي واآلســـيـــوي  ــدول ــ االتـــحـــاديـــن ال
للبليارد والسنوكر، اللذان سيعقدان 
سبتمبر  شــهــر  ــن  مـ و17   16 ــي  فـ
الجاري، على هامش بطولتي آسيا 

والعالم المقامتين كذلك في قطر.
ــواد  ــه، أشــــــار مـــنـــذر جــ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الجمعية  اجــتــمــاعــي  أهــمــيــة  إلـــى 
العمومية، موضًحا أن عجلة تنظيم 
المنافسات القارية والعالمية عادت 
ــدوران مــن جــديــد فــي ظــل تأثر  ــل ل
بجائحة  والسنوكر  البليارد  لعبتي 
ــعــام الــمــاضــي،  “كــوفــيــد 19” فــي ال
ــى أن بــحــث اســتــعــادة  ــ مــشــيــًرا إل
واستمراريتها  الــبــطــوالت  رزنــامــة 
ــرز الــمــلــفــات الــتــي  ــ ســيــكــون مـــن أب

ــاعـــات في  ــمـ ــتـ ســتــطــرح فـــي االجـ
اليومين المقبلين.

البحريني  االتحاد  أن  وبين جواد   
دائًما  والدارتس  والسنوكر  للبليارد 
ــان حـــريـــًصـــا عــلــى الــحــضــور  ــ ــا ك مـ
مختلف  فـــي  الـــبـــنـــاء  والـــتـــفـــاعـــل 
اجــتــمــاعــات االتــحــاديــن اآلســيــوي 
ــدول  أن جـ مـــوضـــًحـــا  والـــعـــالـــمـــي، 
الخاصة  العمومية  الجمعية  أعمال 
باالتحاد اآلسيوي سيتناول ملفات 
اللعبة  تــطــويــر  غــــرار  عــلــى  مــهــمــة 
الفني  المستوى  ورفــع  الــقــارة  فــي 
جانب  إلـــى  اآلســيــويــيــن،  لالعبين 
ذات  المواضيع  مــن  العديد  بحث 

العالقة األخرى.

منذر يشارك في 
عموميتي “البليارد 

والسنوكر”

أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

راميات البحرين يحرزن برونزية المسدس
ــان ــتـ ــسـ ــازاخـ ــكـ بـ  14 الـــــــ  اآلســــيــــويــــة  الـــبـــطـــولـــة  فـــــي 

حقــق منتخــب الرمايــة للســيدات إنجــازا جديــدا بعدمــا حقــق المركــز الثالث 
والميداليــة البرونزيــة في مســابقة 10 أمتار مســدس في البطولة اآلســيوية 
الرابعــة عشــرة للرمايــة والتــي تحتضنهــا جمهوريــة كازاخســتان حتــى 20 

سبتمبر الجاري.

للسيدات  الوطني  منتخبنا  ويتكون 
ــوزي عــلــي وعــائــشــة  ــ مـــن الـــرامـــيـــة مـ
الــبــريــكــي وبـــدريـــة الـــعـــطـــاوي، حيث 
ــات الــبــحــريــن الــمــركــز  ــيـ أحـــــرزت رامـ
ــمــســتــوى اآلســـيـــوي  ــى ال الـــثـــالـــث عــل
تايلند  منتخبات  من  منافسة  وســط 
النهائية  األدوار  فــي  وكــازاخــســتــان 
ليشكل هذا اإلنجاز امتدادا للنجاحات 
التي  والعربية  الخليجية  واإلنجازات 

حققتها راميات البحرين.
وأقـــيـــمـــت مـــراســـم الــتــتــويــج أمــس 
بــحــضــور عــــدد مـــن مــمــثــلــي االتــحــاد 
المنظمة  واللجنة  للرماية  اآلســيــوي 

الكازاخستانية.
البطولة  البحرين في  وتشارك مملكة 
اآلســيــويــة الــرابــعــة عــشــرة لــلــرمــايــة 
وذلــك  والــســيــدات  الــرجــال  بمنتخبي 
والمسدس  البندقية  مسابقات  ضمن 

المملكة  بعثة  وتتطلع  الفئتين،  لكال 
اإليجابية  النتائج  من  العديد  لحصد 
المعترك  نهاية  على  أيــام   5 تبقي  مع 
الــــقــــاري، حــيــث حــظــي الــمــنــتــخــبــان 

للرماية  البحريني  االتحاد  من  بدعم 
ــالل الــحــصــص والــمــعــســكــرات  مـــن خـ
الالعبين والالعبات  لتهيئة  التدريبية 

للمشاركة القارية.

ناصر  دوري  على  جولتين  ختام  مع 
للموسم  القدم  لكرة  الممتاز  حمد  بن 
يتصدر   ،2022  -  2021 الــريــاضــي 
ــهـــدي حــمــيــدان  العــــب الـــخـــالـــديـــة مـ
والعـــب الــمــنــامــة مــهــدي عــبــدالــجــبــار، 

قائمة الهدافين.
ويملك الالعبان هدفين، إذ قاد مهدي 
لتحقيق  الــمــنــامــة  فــريــق  عــبــدالــجــبــار 
الجولة  بهدفين في  متتاليين  فوزين 
الشرقي  الرفاع  أمام  والثانية  األولى 

فقاد  حميدان،  مهدي  أما  والخالدية، 
للفوز على  األولــى  الجولة  فريقه في 
ثــانــًيــا في  هــدًفــا  الــبــديــع، فيما سجل 
الــجــولــة الــثــانــيــة، لــكــن فــريــقــه خسر 
الالعبان  ويعتبر   .)2-1( المنامة  أمــام 
األعمدة األساسية في فريقيهما،  من 
المنافسين  ضمن  يكونا  أن  ويتوقع 
ــقــب الـــهـــداف لــلــمــوســم  بـــقـــوة عــلــى ل
الحالي. وفي باقي القائمة، سجل 13 

العًبا هدًفا واحًدا حتى اآلن.

صدارة محلية لهدافي دوري ناصر بن حمد
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ســموه يطلع علــى الخطــط والبرامــج المســتقبلية للناديين

خالد بن حمد يزور “اتحاد الريف” و“المالكية”

المجلس  لرئيس  األول  النائب  زار 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
ــلــريــاضــة رئــيــس  الــهــيــئــة الــعــامــة ل
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
ــق 15  ــوافـ ــمـ ــاء” الـ ــ ــ ــع ــ ــ ــــس “األرب أمـ
سبتمبر الجاري، نادي اتحاد الريف 

ونادي المالكية.
ــارة حـــضـــور نــائــب  ــ ــزي ــ ــهـــدت ال وشـ
رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
العامة  للهيئة  التنفيذي  والرئيس 

للرياضة عبدالرحمن عسكر. 
والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد 
رئيس  ــارة  ــزيـ الـ خـــالل  خليفة  آل 
كاظم  عبدهللا  الريف  اتحاد  نــادي 
ــادي الــمــالــكــيــة  ــ ــيـــس نـ ــي، ورئـ ــ رضـ
جاسم عبدالعال، وعدد من أعضاء 

الناديين. 
وتأتي زيارة سموه للناديين ضمن 
الــســيــاســة الــتــي انــتــهــجــهــا ســمــوه 
ــل مـــع الــجــهــات  ــواصـ ــتـ ــتــعــزيــز الـ ل
اهتمام سموه  إطار  الرياضية، في 
بـــدعـــم ومـــســـانـــدة تــلــك الــجــهــات؛ 
والبرامج  الخطط  تنفيذ  أجل  من 
بمستوى  االرتقاء  في  تسهم  التي 
ومنتسبيها،  الــريــاضــيــة  ــعـــاب  األلـ
ــذي يـــتـــوافـــق مع  ــ ــشــكــل الـ عــلــى ال
للرياضة؛  العامة  الهيئة  سياسات 
من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق 
المزيد من النجاحات في الرياضة 

البحرينية. 
بن حمد  الشيخ خالد  وأشــاد سمو 
التي  الكبيرة  بالجهود  خليفة  آل 
يبذلها نــادي اتــحــاد الــريــف ونــادي 
األنشطة  إقامة  المالكية من خالل 
المختلفة،  الرياضية  والفعاليات 
على  والــشــبــاب  الناشئة  وتشجيع 
ــن خـــالل  ــة، مــ ــاضــ ــ ــري ــ ــة ال ــارسـ ــمـ مـ
احتضانهم مختلف الفرق الرياضية 
في  الفاعلة  والمشاركة  بالناديين، 

المسابقات المحلية، والذي ينعكس 
إبراز دور األندية ومشاركتها  على 
ــي تــنــمــيــة وتــطــويــر  الــحــقــيــقــيــة فـ
ــمــع ســمــوه إلــى  ــة.  واســت ــاضـ ــريـ الـ
بشأن  الناديين  رئيسي  من  إيجاز 
الخطط المستقبلية والبرامج التي 
بهدف  لتنفيذها؛  الناديين  يسعى 
الــجــهــود لتطوير  ضــمــان اســتــمــرار 
الــكــوادر اإلداريــــة والــفــنــيــة، ورفــع 
لتعزيز  ومنتسبيها؛  الفرق  مستوى 
القطاع  وتقدم  بناء  في  المشاركة 

الرياضي بالمملكة. 
ــدم رئـــيـــس نـــادي  مـــن جــهــتــهــمــا، قــ
اتحاد الريف عبدهللا كاظم رضي، 
ــادي الــمــالــكــيــة جــاســم  ــ ــيـــس نـ ورئـ
عــبــدالــعــال، الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل 

سموه  يبذله  مــا  كــل  على  خليفة، 
من جهود واضحة خدمة للرياضة 
ــارة  الــبــحــريــنــيــة، مــؤكــديــن أن زيــ
الذي  الكبير  التقدير  تعكس  سموه 
الجهات  جميع  إلــى  ســمــوه  يوليه 
الــريــاضــيــة، مــضــيــفــيــن أن ســمــوه 
حريص على تقديم الدعم للجميع؛ 

في  شاملة  نهضة  تحقيق  بــهــدف 
ــراز مــزيــد  ــ ــقــطــاع الــريــاضــي إلحـ ال
سموه  معاهدين  اإلنـــجـــازات،  مــن 
للمضي قدما نحو استمرار الجهود 
ما  كل  لتحقيق  العطاء؛  ومواصلة 
الرياضة  ــار  وازدهـ رفعة  شأنه  من 

البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سموه يتوسط مجلس إدارة نادي اتحاد الريف

العبو الفئات العمرية بنادي المالكية في صورة تذكارية مع سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه يتسلم القميص الرسمي لنادي المالكية

منذر جواد 

سيدات الرماية يتوجن بالبرونزية اآلسيوية سيدات الرماية فوق منصة التتويج

سمو 
الشيخ خالد 

بن حمد

الدرجة  دوري  انطالقة  شهدت 
للموسم  الــقــدم  ــكــرة  ل الــثــانــيــة 
2021 - 2022، غزارة تهديفية 
الشباك  اهتزت  أن  بعد  كبيرة، 
 5 خــــــالل  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ مـ  19 فـــــي 
مــبــاريــات أقــيــمــت عــلــى مـــدار 
ــاء  ــ ــثــــالث ــ ــيــــن وال ــ ــن ــ ــي اإلث ــومــ ــ ي

الماضيين.
وكـــــان نــصــيــب األســـــد لــفــريــق 

االتفاق الذي دك مرمى 
الـــتـــضـــامـــن بــســتــة 
ــل  ــاب أهـــــــــداف مــق
يعد  فيما  واحـــد، 
البسيتين  فــريــق 
الــــوحــــيــــد الـــــذي 
ــل أي  ــجـ ــسـ يـ لـــــم 
هدف في الجولة 

ــعــــد أن  ــ ب األولــــــــــى 

خسر أمام البحرين )0-3(. وبلغ 
مــعــدل الــتــهــديــف فــي الــجــولــة 
األولـــى 4 أهـــداف لكل مــبــاراة، 
قوة  على  ومؤشر  مرتفع  وهــو 
انعكاًسا  يعطي  كما  المباريات، 
المتوقعة  الشديدة  بالمنافسة 
على بطاقات الصعود إلى دوري 
والتي  الممتاز،  حمد  بن  ناصر 
تــشــمــل بــطــاقــتــيــن مــبــاشــرتــيــن 
سيلعب  فيما  والثاني،  لألول 
ــاراتــي  الــثــالــث مــب
الملحق مع ثامن 
بن  نــاصــر  دوري 

حمد الممتاز.
ويــتــصــدر العــب 
جوماي  االتــفــاق 
الهدافين  ترتيب 

برصيد هدفين.

غزارة تهديفية في انطالق دوري “الثانية”



يواصل العب منتخبنـــا الوطني والبطل 
اآلســـيوي يوســـف فالح مشـــواره بثبات 
نحو المنافسة على لقب بطولة المرحوم 
المفتوحـــة  نـــاس  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
األولـــى للبولينج، والتـــي ينظمها االتحاد 
للبولينـــج علـــى صالـــة أرض  البحرينـــي 
المـــرح حتى 18 ســـبتمبر الجـــاري بعدما 
عـــزز صدارته في اليوم الرابع عشـــر من 
البطولة بمســـابقة الرجـــال ليرفع رصيده 
إلـــى 2985 نقطـــة وســـط منافســـة قوية 
مـــن اإلماراتي أحمـــد المهري الذي يحتل 
المركـــز الثانـــي 2848 نقطـــة، والكويتـــي 
مصطفى الموســـوي الذي يحتـــل المركز 

الثالث 2846 نقطة.
وجاء الفلبيني إيمرســـون بالمركز الرابع 
2829 نقطة، ويليه علـــي الماس بالمركز 
الخامس 2813 نقطة، والســـعودي عادل 

البارقـــي بالمركـــز الســـادس 2812 نقطة، 
والفلبينـــي جـــان ميدين بالمركز الســـابع 
2801 نقطة، والســـعودي زيـــاد الخليوي 
وأحمـــد  نقطـــة،   2799 الثامـــن  بالمركـــز 
العوضـــي بالمركـــز التاســـع 2794 نقطـــة، 
والسعودي عبدالرحمن الخليوي بالمركز 

العاشر 2777 نقطة.
علـــى  فـــالح  يوســـف  الالعـــب  وحصـــل 
جائـــزة أعلـــى محاولة لليوم الرابع عشـــر 
971 نقطة، فيمـــا حصل الالعب العماني 
خالد بن عيســـى على جائـــزة ثاني أعلى 

محاولة 950 نقطة.

مسابقة السيدات

وضمـــن منافســـات اليـــوم الرابـــع عشـــر 
من مســـابقة الســـيدات ببطولة المرحوم 
عبـــدهللا بن أحمد ناس المفتوحة األولى 
للبولينـــج مازالت البطلـــة نادية العوضي 

تتربع على عرش الصدارة 1738 لتخطو 
هي األخرى بثبات للمنافســـة على اللقب 
فيمـــا تحتل ليلى جناحـــي المركز الثاني 
الفلبينيـــة  فيمـــا صعـــدت  نقطـــة،   1664
الثالـــث  المركـــز  إلـــى   ”Uella Marcial“
1556 نقطـــة، وتراجعـــت نـــورة ســـلطان 
وجـــاءت  نقطـــة،   1556 الرابـــع  للمركـــز 
 1516 الخامـــس  بالمركـــز  ريـــم ســـلطان 
نقطة، واإلماراتية رحمـــة مبارك بالمركز 
الســـادس 1510 نقطـــة، ومواطنتهـــا ريم 
نقـــاط،   1504 الســـابع  بالمركـــز  جمـــال 
ومارسيل ســـلطان بالمركز الثامن 1437 
نقطـــة، واإلماراتية هند الحمادي بالمركز 
التاســـع 1435 نقطـــة، ومواطنتها ســـعاد 

سعيد بالمركز العاشر 1395 نقطة.
Uella Mar� “وحصلت الالعبة الفلبينية 
cial” علـــى جائـــزة أعلـــى محاولـــة 811 

نقطة.

الرفاعي يثمن جهود المسلماني والخاجة

البحرينـــي  االتحـــاد  ســـر  أميـــن  وجـــه 
خالـــص  الرفاعـــي  إبراهيـــم  للبولينـــج 
شـــكره وتقديـــره لمجموعة فنـــادق إليت 
للضيافـــة على تعاونهم الكبير في عملية 
تســـكين الوفود الخليجية المشاركة في 
بطولـــة المرحوم عبدهللا بـــن أحمد ناس 
المفتوحـــة األولـــى للبولينـــج، معربـــا عن 
اعتـــزازه بالتعاون الوثيـــق بين مجموعة 
فنادق إليت للضيافة واالتحاد البحريني 
للبولينج. وأشـــاد الرفاعي بجهود جميلة 
مسلماني المدير اإلداري لقسم المبيعات 
إليـــت  فنـــادق  بمجموعـــة  والتســـويق 
للضيافة على مـــا قامت به من دور كبير 
فـــي تقديم مختلف التســـهيالت وتذليل 
الســـكن  لجنـــة  أمـــام  العقبـــات  مختلـــف 
المتطلبـــات  كافـــة  وتوفيـــر  والضيافـــة 

واالحتياجات الالزمة للوفود المشاركة، 
وهـــو مـــا أثمر عـــن ســـير عملية تســـكين 
الالعبين والالعبات علـــى النحو األمثل، 
مشـــيدا بالمرونـــة والتعـــاون الكبير الذي 
أبدتـــه جميلة مســـلماني في هـــذا الصدد 
ومـــا قامـــت به من عمـــل جبـــار بالتعاون 
والتنســـيق مـــع لجنـــة الســـكن ليثمر ذلك 
عـــن توفير أجواء مثالية ومريحة لكافة 
العبـــي والعبـــات دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي بفنادق إليت العريقة.
كمـــا أشـــاد الرفاعي بجهـــود رئيس لجنة 
الســـكن ومدير المنتخبات الوطنية خالد 
الخاجـــة والـــذي يقـــوم بعمليـــة المتابعة 
والتنظيـــم وحلقـــة الوصل الرئيســـة بين 
االتحـــاد والفنـــادق، واصفا إيـــاه بدينامو 
البطولـــة والرجـــل الـــذي يعمل مـــن وراء 
الكواليـــس بـــكل تفان وإخـــالص وهو ما 
قـــاد إلـــى نجـــاح عمليـــة تســـكين الوفود 

المشـــاركة واســـتقبالهم بصـــورة منظمـــة 
الخاجـــة  خالـــد  دور  مثمنـــا  وسلســـة، 
فـــي قيـــادة لجنـــة الســـكن بـــكل جـــدارة 
واقتـــدار بفضـــل مـــا يتمتع به مـــن خبرة 
وقـــدرة، متمنيا لجميع الوفود الخليجية 
طيب اإلقامـــة في بلدهـــم الثاني مملكة 

البحرين.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني للبولينج

يوسف فالح يتصدر بطولة ناس للبولينج

يوسف فالح في صدارة مسابقة الرجال

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

االتحاد البحريني لكرة القدم

استكمال الصف الثاني لمنتخب كمال األجسام

زار وفـــد مـــن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
الســـابق  الحـــكام  لجنـــة  رئيـــس  القـــدم، 
يوسف محمد؛ لالطمئنان عليه وذلك بعد 
إجرائـــه عمليـــة جراحية حديًثـــا وتكللت 

بالنجاح.
ن الوفد من عضـــوي مجلس إدارة  وتكـــوَّ
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم عبدالرضا 
حقيقي ومحمـــد الحمادي، واألمين العام 
لالتحـــاد إبراهيـــم البوعينيـــن، باإلضافـــة 
إلـــى عضـــو لجنة الحـــكام باالتحـــاد خالد 

خليل.
وخالل الزيارة، نقل الوفد تحيات رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة وأمنياتـــه لـــه بـــدوام الصحـــة 
والعافيـــة. بدوره، قـــدم الرئيس الســـابق 
للجنـــة الحـــكام باالتحـــاد البحريني لكرة 
القدم يوســـف محمد الشكر والتقدير إلى 

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
علـــى هـــذه الزيـــارة التـــي تعكـــس تقدير 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم لمنتســـبيه 
القـــدم  كـــرة  منظومـــة  فـــي  والعامليـــن 
البحرينية، مشـــيًرا إلى أنهـــا مبادرة تثلج 
الصـــدور، شـــاكًرا الوفـــد على مشـــاعرهم 
الطيبة وزيارتهم لالطمئنان على صحته.

ويعد يوسف محمد من الحكام الدوليين 
الســـابقين الذيـــن ســـبق أن مثلـــوا مملكة 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  فـــي  البحريـــن 
الخارجيـــة، قبل أن ينتقـــل للعمل اإلداري 
في لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
القدم، إذ كانت رئاسة اللجنة آخر منصب 

تواله في الفترة الماضية.

فقد نجم منتخبنا الوطني للســـنوكر 
حبيـــب صباح فرصـــة بلوغ دور الـ 8 
للبطولـــة اآلســـيوية والمقامـــة حالًيا 
الدوحـــة،  القطريـــة  العاصمـــة  فـــي 
حيث ُمني حبيب بنتيجة الخســـارة 
أمام العـــب اإلمارات خالـــد الكمالي 
)3/4( فـــي المواجهـــة التـــي أقيمـــت 
مســـاء الثالثـــاء ضمـــن دور الــــ  16 
ليتوقف مشوار الالعب في البطولة 

عند هذه المرحلة.
وعلـــى رغـــم البدايـــة غيـــر الموفقـــة 
يتخلـــف  جعلتـــه  والـــذي  لحبيـــب 
بالنتيجـــة )1/3(، إال أنـــه تمكـــن مـــن 
تحقيـــق عودة قوية )3/3(، ليخوض 
الشوط الفاصل الذي حسمه الالعب 

اإلماراتي لصالحه. 
مـــن جانبه، أشـــار حبيـــب صباح في 

تصريح مقتضب لـ “البالد ســـبورت” 
إلـــى أن بدايـــة العـــودة للمنافســـات 
الخارجية بهذا الشـــكل تعتبر جيدة، 
بعد التوقف الكبير والذي دام عامين 
متتاليين بســـبب وبـــاء كورونا، وأن 
هـــذه البطولـــة اآلســـيوية التـــي لـــم 
يحقق فيها ما يطمح إليه شـــخصًيا، 
ســـتكون خير دافـــع لتقديم األفضل 

في بطولتي العالم والخليج.
وســـيكون “الســـوبر” حبيـــب صبـــاح 
والنجـــم الواعد خليـــل إبراهيم على 
موعـــد للمشـــاركة في بطولـــة العالم 
التـــي ســـتقام فـــي قطـــر أيًضـــا فـــي 
الفتـــرة مـــن 17 حتـــى 21 ســـبتمبر 
الجـــاري، ثـــم بطولـــة الخليـــج التـــي 

ستقام في أواخر الشهر الجاري.

خسر بالشوط الفاصل وأكد أنها بداية جيدة بعد التوقف الكبيررئيــس لجنة الحكام الســابق يشــيد بالمبــادرة التقديرية

حبيب يفقد فرصة بلوغ دور الـ 8 آلسيوية السنوكراتحاد الكرة يطمئن على صحة يوسف محمد
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للمنتخـــب  الثانـــي  الصـــف  اســـتكمل 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  الوطنـــي 
البدنيـــة بعـــد اضافـــة كل مـــن الالعبيـــن 
المتميزين بدر زليخ في فئة الكالســـيك 
بـــدي بيلدنـــغ والســـيد محمـــود الســـيد 
حسين ياسين في فئة الماستر فيزيك، 
ليصبح عدد الالعبين في الصف الثاني 

للمنتخب إلى 10 العبين.
وتأتي إضافة هذين الالعبين المتميزين 
زليخ والســـيد محمود السيد حسين لما 
يتمتعـــان به مـــن إمكانات بدنيـــة عالية 
خبـــرة  ورصيـــد  متميـــزة  ومســـتويات 

واسع في مجال هذه اللعبة.
وأعـــرب رئيس لجنـــة اختيـــار الالعبين 
لكمـــال  البحرينـــي  لالتحـــاد  التابعـــة 
برئاســـة  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام 
فيصـــل فرحـــان عـــن ترحيبـــه بانضمام 
لصفـــوف  المتميزيـــن  الالعبيـــن  هذيـــن 
األجســـام  لكمـــال  الوطنـــي  المنتخـــب 
كتيبـــة  أن  مؤكـــدًا  البدنيـــة،  واللياقـــة 
الصـــف الثانـــي مـــن المنتخـــب الوطنـــي 
تضم قائمة المعة من األسماء المتميزة 
والقادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل 

وتحقيق اإلنجازات المشرفة له.
الصـــف  فرحـــان جميـــع العبـــي  وحـــث 
لكمـــال  الوطنـــي  للمنتخـــب  الثانـــي 
األجســـام واللياقة البدنية على مواصلة 
أنهـــم  خصوصـــًا  وتكثيفهـــا  تدريباتهـــم 
ســـيحملون رايـــة الوطـــن فـــي مختلـــف 
المحافـــل الرياضية وتمثيـــل البالد خير 
تمثيـــل. ووجـــه فرحـــان جزيـــل الشـــكر 
االتحـــاد  إدارة  لمجلـــس  واالمتنـــان 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
البدنيـــة وعلـــى رأســـه ســـامي الحـــداد 

علـــى دعمهـــم الالمحـــدود واهتمامهـــم 
اختيـــار  لجنـــة  أن  مؤكـــدًا  المتواصـــل، 
الـــدءوب  عملهـــا  ســـتواصل  الالعبيـــن 

وتحقيق تطلعات مجلس االدارة.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الالعبـــان بـــدر زليخ 
ســـعادتهما  عـــن  محمـــود  والســـيد 
النضمامهـــا لكتيبـــة المنتخـــب الوطنـــي 
البدنيـــة،  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 
مؤكدين أنهما سيبذالن قصارى جهدهما 
لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج المشـــرفة في 
مختلـــف المشـــاركات، مشـــيدين بجهود 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني لكمال 
األجسام واللياقة البدنية برئاسة سامي 

الحداد.
تضـــم قائمـــة الصـــف الثانـــي للمنتخـــب 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  الوطنـــي 
البدنية 10 العبين، وهم: محمد الماجد 
لفئـــة الكالســـيك فيزيك للفئـــة الطولية 
أقـــل من 180 ســـم، عبدهللا فـــاروق فئة 
الســـيد  كيلوغرامـــا،   80 بيلدنـــغ  البـــدي 
هادي هاشـــم بدي بيلدنغ 70 كيلوغراما، 
الماســـتر فيزيـــك،  فئـــة  إبراهيـــم  علـــي 
محمـــود المغربـــي لفئـــة الفيزيـــك للفئـــة 
الطولية فوق 170 ســـم، خالد السعيدي 
فيزيك للفئة الطولية 175 ســـم، عبدهللا 
منصـــور للفئـــة الطولية تحت 173 ســـم 
وجوهر عبدهللا ســـالم الطول فوق 180 
ســـم، بـــدر زليـــخ لفئـــة الكالســـيك بـــدي 
بيلدينغ والســـيد محمود الســـيد حسين 

ياسين لفئة الماستر فيزيك.  
ومـــن المرتقـــب أن تعلـــن لجنـــة اختيار 
لكمـــال  البحرينـــي  باالتحـــاد  الالعبيـــن 
األجســـام واللياقـــة البدنيـــة عـــن قائمة 

العبي الصف األول قريبًا.

سلة المنامة تكتسح سترة بدوري زين
ــى ــ ــة األول ــول ــج ــن والـــيـــوم خــتــام ال ــري ــح ــب ــجــمــة يــكــســب ال ــن ال

اكتســـح فريق المنامـــة نظيره ســـترة بنتيجة 
)61/98( فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما مســـاء 
االربعاء ضمن الجولة األولى لدوري زين لكرة 

السلة للموسم الرياضي 2022/2021.
لصالـــح  األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
المنامـــة علـــى النحـــو اآلتـــي: )8/24، 13/20، 
19/29، 21/25(، وبذلك أصبح رصيد “الزعيم” 
نقطتيـــن من هذا الفوز ونقطة واحدة لســـترة 

جراء هذه الخسارة.
أميـــر  محمـــد  المنامـــة  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
بتسجيله )27 نقطة(، حسن نوروز )15 نقطة(، 
وفي سترة علي عيد )17 نقطة(، حسين صفر 

)16 نقطة(.
وفـــي المبـــاراة األخرى، كســـب فريـــق النجمة 

مواجهـــة البحرين بصعوبة وبنتيجة )66/68(، 
 16/17 النجمـــة،   13/20( األشـــواط  وبواقـــع 
البحريـــن(،   12/21 النجمـــة،   16/19 النجمـــة، 
وبهـــذا الفـــوز أصبـــح رصيـــد النجمـــة نقطتين 

والبحرين نقطة واحدة.
وبرز في صفوفه النجمة ســـي جيه بتسجيله 
)35 نقطـــة(، محمـــد بوعالي )10 نقـــاط(، وفي 
البحرين توماس )25 نقطة(،  علي عباس )22 

نقطة(.

ختام الجولة

تختتـــم اليـــوم )الخميـــس( منافســـات الجولة 
األولـــى بإقامـــة مبـــاراة واحدة تجمـــع فريقّي 
المحـــرق واالتحـــاد وذلك في تمام الســـاعة 7 

مساًء.

وفد اتحاد الكرة خالل زيارته يوسف محمد

لقاء المنامة وسترة 

بدر زليخسيد محمود حسين

منتخــب الطائــرة يواجــه أوزبكستــــان
ــة ــويـ ــيـ ــز الـــتـــرتـــيـــبـــيـــة بـــالـــبـــطـــولـــة اآلسـ ــ ــراك ــ ــم ــ لـــتـــحـــديـــد ال

تتواصـــل مشـــاركة منتخبنـــا الوطني 
نهائيـــات  فـــي  الطائـــرة  للكـــرة  األول 
والتـــي  للرجـــال   21 الــــ  آســـيا  كأس 
تحتضنهـــا اليابـــان حتـــى 19 ســـبتمبر 
أوزبكســـتان  الجـــاري عندمـــا يواجـــه 
اليوم الســـاعة 9:00 صباحـــا بتوقيت 
مملكة البحريـــن )3:00 ظهرا بتوقيت 
المراكـــز  لتحديـــد  وذلـــك  طوكيـــو(؛ 
الترتيبيـــة من 9 لغاية 16 في البطولة 

اآلسيوية.
المـــدرب  بقيـــادة  منتخبنـــا  ويتطلـــع 
لتحقيـــق  أنتونيـــو  ماركـــو  البرازيلـــي 
مركـــز متقدم فـــي البطولة اآلســـيوية 
منـــذ آخـــر مشـــاركة لـــه فـــي النســـخة 
الثامنة عشـــرة التي أقيمت 2015 في 
إيران وحقـــق خاللها منتخبنـــا المركز 

12 فـــي الترتيـــب العام، بينمـــا أفضل 
مركز له كان الثامن في نسخ عدة.

ومـــن المؤمل أن يعتمـــد المدرب على 
التشـــكيلة التي يبدأ بها المواجهة من 
خـــالل صانـــع األلعـــاب محمود حســـن 
وربمـــا يشـــرك الحقا محمـــود العافية، 
ومحمـــود  يعقـــوب  محمـــد  بجانـــب 
عبدالواحد أو ناصر عنان بمركز )4( أو 
علي إبراهيـــم ومحمد عنان بمركز )2( 
وعلي الصيرفي وعباس الخباز بمركز 
)3( وحســـين الجشي وحسين عبدهللا 

أو علي خير هللا بمركز الالعب الحر.
واعتـــاد المدرب على تغيير تشـــكيلته 
وعـــدم الثبـــات علـــى تشـــكيلة واحدة 
ويتطلـــع المـــدرب اليوم للتفـــوق على 
كازاخســـتان بعدمـــا أخفـــق المنتخب 

فـــي بلـــوغ دور الثمانية بعد خســـارته 
اليابان 3/ 1 وقطر 3/ 0 وتحقيقه فوزا 
واحـــدا على حســـاب الهنـــد 3/ 0 ضمن 

منافسات المجموعة األولى.

يذكـــر أن منتخبـــات كل مـــن اليابـــان 
وإيـــران  والصيـــن  وأســـتراليا  وقطـــر 
وباكســـتان وتايبيه وكوريا قد تأهلت 

لدور الثمانية.

منتخب الطائرة يتطلع لمركز متقدم باآلسيوية

علي مجيد

حسن علي

علي مجيد
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ألبوم كاني ويست 
الجديد “دوندا” األكثر 

استماعًا على 
سبوتيفاي بعد 24 
ساعة من طرحه، 

وقالت شركة 
يونيفرسال 
ميوزيك إن 

األلبوم تم 
تشغيله 95 مليون 
مرة في أول يوم 
له من الجمهور، 

ليتفوق بذلك 
على مواطنته 
تايلور سويفت.

حصــد فيلــم أميــرة للمخرج محمــد ديــاب 3 جوائز في 
الــدورة 78 مــن مهرجان فينيســيا الســينمائي الدولي 
الذي اســتضاف عرضــه العالمي األول ضمن مســابقة 
آفاق مؤخرا، حيث نال أميــرة جائزة النتيرنا ماجيكا التي 

تمنحها جمعيــة تشينيتشــيركولي الوطنية االجتماعية 
الثقافية للشــباب )CGS(، جائزة إنريكو فولتشــينيوني التي 

يمنحهــا المجلس الدولي للســينما والتلفزيون واإلعالم الســمعي البصري 
بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين األديان.

 كشف الممثل المصري عمرو وهبة موعد عودة الممثلة 
المصرية دنيا سمير غانم إلى التمثيل بعد فترة انقطاع 
طويلــة عن الشاشــة بســبب وفــاة والدتهــا الممثلة 
المصريــة الراحلــة دالل عبدالعزيــز، ووالدهــا الممثل 

الراحل ســمير غانــم.  وقال عمرو وهبة فــي تصريحات 
صحفية لوسائل إعالم محلية على هامش احتفاله بعرض 

فيلم “ماكو” في السينما، إنّه يستعد الستئناف تصوير المشاهد المتبقية من 
مسلسل “عالم موازي”، والذي ستعود إليه دنيا سمير غانم.

يســتكمل الفنان علــي ربيع تصوير مشــاهده في فيلم 
“زومبي” الشــهر المقبل، فــي الديكور الخاص بالعمل، 
حيــث انتهــى فريق العمل مــن تصوير جــزء كبير من 
أحــداث الفيلم، وتجمع المشــاهد المتبقيــة بين على 

ربيع وبين الفنان كريــم عفيفي وحمدي الميرغني وعدد 
كبيــر من النجوم، ومــن تأليف أمين جمــال وإخراج عمرو 

صالح. ويجســد على ربيع في الفيلم شــخصية مطــرب مهرجانات يتعرض 
لعدد من المواقف الكوميدية.

علي ربيع في “زومبي”عودة دنيا سمير غانمأميرة و3 جوائز في فينيسيا

تســـتعّد محطـــة mtv لعـــرض 
مسلســـل ”خـــرزة زرقـــا“ إنتاج 
شـــركة الصباح، والـــذي يلعب 
معتصـــم  النجمـــان  بطولتـــه 

النهار وروال بقسماتي.
المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
”خـــرزة زرقـــا“ حـــول عائلتين 
األولـــى مـــن ســـوريا والثانيـــة 
مـــن لبنان، تجمعهـــم الظروف 
القاســـية كثيـــرًا فـــي حياتهم 
والتحديـــات الكبيـــرة، وتزداد 
صعوبـــة األمور بوقـــوع االبن 
”زيـــن“ في حب ”عليـــا“ بقصة 
حب شـــبه مســـتحيلة. إشارة 
تأليـــف  مـــن  العمـــل  أّن  إلـــى 
وإخـــراج  مرشـــليان،  كلوديـــا 

جوليان معلوف.
يتألـــف المسلســـل من ســـتين 
حلقـــة، بطولة معتصـــم النهار 
أول  فـــي  بقســـماتي  وروال 

بطولـــة لها، إضافـــة إلى نخبة 
أمثـــال  الممثليـــن  كبـــار  مـــن 
كارمـــن لبس وبديع أبو شـــقرا 
ويوســـف  عيســـى  وطونـــي 
حداد وفادي إبراهيم وسمارا 
نهـــرا ووســـام صليبـــا وجهـــاد 
ســـعد وهنـــد خضرا وســـيرينا 
نحـــاس  وســـاندي  الشـــامي 
وفاتن شـــاهين وطوني نصير 
وغيرهـــم  محســـن،  وســـينتيا 

كثر.
وتزامنًا أطلقت شركة الصباح 
بمسلســـل  الخاصـــة  األغنيـــة 
طريقـــة  علـــى  زرقـــا”  “خـــرزة 
الفيديـــو كليـــب، وهـــي أغنية 
قّدمهـــا  بامتيـــاز  رومانســـية 
وهـــي  بـــاش،  محمـــد  الفنـــان 
ومـــن  وألحانـــه  كلماتـــه  مـــن 
توزيع جون موســـى وميكس 

وماسترينغ هشام بندقجي.

قريبًا على mtv مسلسل ”خرزة زرقا“

tariq_albahhar

ترجمة: طارق البحار

أفضل صور طائرات “الدرون” في 2021 حول العالم
تـــم االحتفـــال بالصـــور العالميـــة المذهلـــة التي تم 
التقاطهـــا مـــن األعلـــى فـــي جوائـــز صـــور طائرات 
“الـــدرون” أخيـــرا لعـــام 2021. وتحتفـــل الجائـــزة 
بأفضـــل ما في التصوير الجوي، إذ اختارت صورة 
المصـــور النرويجـــي تيـــري كـــوالس “بينـــك فوتـــز 
غيـــز” في فصل الشـــتاء صورة العـــام وهي صورة 
تـــم تصويرها في النرويج، تظهـــر األوز يطير نحو 
منطقة “سفالبارد” في القطب الشمالي، مع المناظر 
الطبيعيـــة التـــي مازالـــت مغطـــاة بالثلوج بحســـب 

.thenationalnews موقع
وقـــدم مصـــورون مـــن 102 دولـــة عشـــرات اآلالف 
Ko�  مـــن الصور إلى المســـابقة، إضافة إلـــى جائزة

laas’s الكبـــرى، وتـــم وضـــع اللقطـــات فـــي تســـع 
فئـــات، وتشـــمل فئـــات الصـــور الثمانيـــة تصويـــر 
المدن والحياة البرية والرياضة والناس والطبيعة 
والتصوير الفوتوغرافـــي لحفالت الزفاف والقصة 
المصـــورة، إضافـــة إلـــى فئـــة الفيديو. فـــاز بجائزة 
المـــدن المصور الروســـي “ســـيرجي بولتاييف” عن 
صورته “بيان مجازي عن المدينة والشـــتاء”، الذي 
يجمع بين دير قديم بالقرب من موســـكو ومحطة 
طاقـــة كبيرة في الخلفية، وفـــي فئة الرياضة قدم 
المصور األســـترالي “دي غالنفيلي” لصورة “الذهب 
في نهايـــة قوس قزح” فوق راكـــب األمواج “أولي 
هنـــري”. وفـــي فئـــة الصيـــد جـــاءت الصـــورة التي 
التقطـــت فـــي غابـــة Mangrove من قبـــل المصور 
الفيتنامـــي “ترونـــغ فـــام هو” في فئـــة الناس فازت 
الصورة “خارج المجرة” من قبل المصور األميركي 

“مارتن سانشـــيز” في فئـــة الطبيعة، وصورة 
المصـــور الروماني جورج بوبا “نهر مســـموم” 
فـــي أعلى اختيـــارات الفئة المجـــردة. وعلى 
الصعيد اإلقليمي، فاز المصور العماني قاسم 
الفارســـي بفئة الحيـــاة البرية مع “العودة إلى 
المغامـــرة”، الـــذي يصـــور ســـلحفاة خضـــراء 
جاهـــزة للعـــودة إلـــى الماء بعد وضـــع بيضها 
علـــى الســـاحل بالقرب مـــن “رأس الجنز” في 
شـــرق عمان. وســـيتم عـــرض صـــور الفائزين 
أو   ”Above Us Only Sky“ معـــرض  فـــي 
“فوق السماء فقط”، الذي من المقرر أن يقام 
في إيطاليا بتاريخ 23 أكتوبر ويستمر حتى 
األحـــد 5 ديســـمبر، كجـــزء من جوائز ســـيينا 

الدولية للصور.

 طارق البحار

النجمة إيمان الحسيني ”عند شارع 9“ و”حبي الباهر“
تشـــارك هـــذه األيـــام النجمـــة البحرينيـــة 
إيمـــان الحســـيني فـــي عمليـــات تصويـــر 
المسلسل الكويتي الجديد )عند شارع 9(، 
وهو مـــن إنتاج “ابيز برودكشـــن” لإلنتاج 
التلفزيونـــات  علـــى  وســـيعرض  الفنـــي، 

والمنصات الرقمية في الفترة المقبلة.
المسلســـل الجديـــد تـــدور أحداثـــه ضمن 
كوميـــدي،  تشـــويقي  اجتماعـــي  قالـــب 
مكـــون مـــن 8 حلقـــات فقـــط، وهـــو مـــن 
تأليـــف محمـــد الكندري، وإخراج حســـين 
أبـــل، وبطولـــة الفنانـــة أســـمهان توفيـــق، 
وعلـــي جمعـــة، وأســـامة المزيعـــل، وأبرار 
وجمـــال  الرشـــدان،  وضـــاري  الكويتيـــة، 

الشطي، ومحمد رمضان وغيرهم. 
ومؤخـــرا نشـــرت الحســـيني صـــورة لهـــا 

تجمعهـــا من المسلســـل الجديد مع الفنان 
محمد الرمضان دون ذكر أي تفاصيل.

فـــي الوقـــت نفســـه تصـــور حاليـــا أيضـــا 
النجمة البحرينية مشاهدها في مسلسل 
“حبـــي الباهر”، بمشـــاركة باقـــة من نجوم 
الكويـــت والخليج، وفيه تقدم شـــخصية 
فتـــاة تدعـــى ابتهـــال تمـــر بالعديـــد مـــن 
التحـــوالت في حياتها، وتواجه صعوبات 
ظـــروف  عليهـــا  تفرضهـــا  وتحديـــات 
اجتماعيـــة وأســـرية، ومن المقـــرر عرض 

المسلسل في رمضان المقبل.
المسلســـل الجديـــد تجـــري أحداثـــه فـــي 
30 حلقـــة، ويناقش عـــدة قضايا تالمس 
شـــرائح مختلفة مـــن المجتمـــع، وهو من 
تأليـــف عليـــاء الكاظمـــي، وإخـــراج خالد 
جمـــال، وإنتـــاج شـــركة ديتونـــا لإلنتـــاج 

العـــام  رمضـــان  فـــي  الفنـــي، وســـيعرض 
المقبـــل بمشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن نجوم 
القديـــر  الفنـــان  رأســـهم  وعلـــى  الدرامـــا، 
إبراهيـــم  إلـــى  إضافـــة  النبهـــان،  جاســـم 

الحربي وباســـمة حمادة وزهرة الخرجي 
وحمد أشـــكناني وفوز الشـــطي وعبدهللا 
ومحمـــد  الشـــرقاوي  وفـــي  التركمانـــي 

الدوسري وحسين الحداد وغيرهم.

مواهب مبدعة في “Little Big Stars” مع ياسر القحطاني
تشارك هذه األيام النجمة البحرينية إيمان 
الحســـيني في عمليات تصوير المسلســـل 
الكويتـــي الجديـــد )عنـــد شـــارع 9(، وهـــو 
من إنتاج “ابيز برودكشـــن” لإلنتاج الفني، 
وســـيعرض علـــى التلفزيونـــات والمنصات 

الرقمية في الفترة المقبلة.
المسلســـل الجديـــد تـــدور أحداثـــه ضمـــن 
قالب اجتماعي تشويقي كوميدي، مكون 
8 حلقـــات فقـــط، وهـــو مـــن تأليـــف  مـــن 
محمـــد الكنـــدري، وإخـــراج حســـين أبـــل، 
وبطولـــة الفنانـــة أســـمهان توفيـــق، وعلي 
جمعة، وأســـامة المزيعل، وأبرار الكويتية، 
الشـــطي،  وجمـــال  الرشـــدان،  وضـــاري 
ومحمد رمضان وغيرهم.  ومؤخرا نشرت 

الحسيني صورة لها تجمعها من المسلسل 
الجديـــد مع الفنـــان محمـــد الرمضان دون 
ذكر أي تفاصيل. في الوقت نفســـه تصور 
حاليـــا أيضـــا النجمة البحرينية مشـــاهدها 
في مسلســـل “حبي الباهر”، بمشاركة باقة 

من نجـــوم الكويت والخليـــج، وفيه تقدم 
شـــخصية فتاة تدعى ابتهـــال تمر بالعديد 
وتواجـــه  حياتهـــا،  فـــي  التحـــوالت  مـــن 
صعوبات وتحديات تفرضها عليها ظروف 
اجتماعيـــة وأســـرية، ومـــن المقـــرر عرض 

المسلسل في رمضان المقبل.
فـــي  الجديـــد تجـــري أحداثـــه  المسلســـل 
30 حلقـــة، ويناقـــش عدة قضايـــا تالمس 
شـــرائح مختلفـــة مـــن المجتمـــع، وهو من 
تأليـــف عليـــاء الكاظمـــي، وإخـــراج خالـــد 
لإلنتـــاج  ديتونـــا  شـــركة  وإنتـــاج  جمـــال، 
الفني، وسيعرض في رمضان العام المقبل 
بمشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن نجـــوم الدراما، 
وعلى رأسهم الفنان القدير جاسم النبهان، 
الحربـــي وباســـمة  إبراهيـــم  إلـــى  إضافـــة 
حمـــادة وزهـــرة الخرجي وحمد أشـــكناني 
وفـــوز الشـــطي وعبـــدهللا التركماني وفي 
الدوســـري وحســـين  الشـــرقاوي ومحمـــد 

الحداد وغيرهم.
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“الوطنــي”: ال رســوم إدارية وخصم 50 % من رســوم التأمين

إجراءات موافقة سريعة لتمويل شراء وتركيب األلواح الشمسية

أعــلــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي بــالــتــعــاون مــع شركة 
مبادرة  إلطــاق  عزمه  عن  الشمسية  للطاقة  المؤيد 
حصرية لعمائه الكرام الذين يتطلعون إلى التوجه 
نــحــو اعــتــمــاد أســلــوب حــيــاة أكــثــر اســتــدامــة، عبر 
عقاراتهم،  ألــواح طاقة شمسية في  وتركيب  شــراء 
وتزويدهم بعرض تمويلي؛ وذلك بغرض تشجيعهم 
المجتمعية  المسؤولية  في  بدورهم  المساهمة  على 
المعيشية  البيئة، وتخفيف أعباء مصروفاتهم  تجاه 

الناتجة عن استهاك الطاقة الكهربائية. 
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البنك المستمرة 
في مجال الحفاظ على البيئة، وتعكس مدى التزام 
البنك بتطبيق وترسيخ ممارسات االستدامة ودمجها 
في  بما يصب  وذلــك  المؤسسية،  أعماله  في صميم 
المصرفي خصوصا ومملكة  القطاع  ارتقاء  مصلحة 
البحرين عموما، حيث يسعى البنك بشكل دائم على 
تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها 
للبيئة،  صديق  حياة  أســلــوب  تبني  على  التشجيع 
نحو  التوجه  إلى  يتطلعون  الذين  العماء  ومساندة 

اعتماد أسلوب حياة أكثر استدامة.
وقـــد تـــم إطــــاق هـــذا الـــعـــرض تــمــاشــيــًا مـــع جــهــود 
الــبــنــك الــمــســتــمــرة والــمــتــواصــلــة فــي ســبــيــل تنفيذ 
الممارسات  أفضل  العتماد  الرامية  اإلستراتيجيات 
البيئية  الــبــيــئــة والــحــوكــمــة  فـــي مــجــال  الــمــعــتــمــدة 
ــادة وعــي  ــ ــشــركــات، وزيـ واالجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة ال
اعتماد مصادر  بأهمية  الشعب  أفراد  العماء وعامة 

الطاقة النظيفة. 
وسيستفيد العماء الراغبين بشراء وتركيب األلواح 
بنك  مــن  الحصرية  التمويل  عــروض  مــن  الشمسية 
أبرزها  عديدة  مزايا  تقدم  والتي  الوطني  البحرين 
تنافسية،  فائدة  وأسعار  سريعة،  موافقة  إجــراءات 
إلى جانب عدم احتساب الرسوم اإلدارية، والحصول 
التأمين وبفترة سداد  50 % من رسوم  على خصم 

تصل حتى 7 سنوات.
البحرين  بنك  من  المقدم  التمويل  أن مشروع  يذكر 
الوطني للراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية تم 
إطاقه بالتعاون مع شركة المؤيد للطاقة الشمسية 
الــتــي ســتــقــدم عــروضــا حــصــريــة لــلــعــمــاء. وســوف 
ــرى متخصصة في  الــبــنــك مــع شــركــات أخـ يــتــعــاون 

مجال الطاقة الشمسية في المملكة.
يسهم  للبيئة،  الصديقة  الحلول  هــذه  مثل  واعتماد 
ناحية  البيئة، وذلك من  الحفاظ  إيجابي في  بشكل 
الــحــد مــن األثـــر الــبــيــئــي والــبــصــمــة الــكــربــونــيــة، كما 

لــألــواح  اعتمادهم  عند  شخصيًا  األفــــراد  يستفيد 
تدريجيًا،  مصروفاتهم  تقليل  عبر  وذلــك  الشمسية، 
وتزداد  الكهربائية  فواتيرهم  تكلفة  تنخفض  حيث 

قيمة عقاراتهم الخاصة مع مرور الوقت. 
وتعليًقا على هذه المبادرة، صرح صباح عبد اللطيف 
المصرفية  للخدمات  التنفيذي  الــرئــيــس  الــزيــانــي، 
“جــاءت  قــائــاً:  الوطني  البحرين  بنك  فــي  لــأفــراد 
هذه المبادرة انطاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، كما 
وتعد جزءا من جهودنا نحو دمج مبادئ االستدامة 
في جميع أعمالنا المؤسسية بما في ذلك المنتجات 
ونحن  للعماء،  نطلقها  التي  والمبادرات  التمويلية 
ومتنوعة  مختلفة  تمويلة  خــيــارات  بتقديم  نسعد 
كما  الشمسية.  للطاقة  الشخصي  التمويل  لتشمل 
نأمل من خال ذلك زيادة وعي عمائنا الكرام بفوائد 
اعتماد الطاقة الشمسية واألثر اإليجابي الكبير الذي 
على  عماءنا  بدورنا  ونحث  الخطوة،  هذه  تعكسه 

التقدم للحصول على هذا العرض الفريد من نوعه، 
والعمل معنا جنًبا إلى جنب في سبيل الحفاظ على 

البيئة وإثراء حياة األجيال القادمة”.
مجتمع  بــنــاء  إلــى  الــوطــنــي  البحرين  بنك  ويسعى 
جعله  ما  وهــذا  البيئة،  تجاه  بمسؤوليته  وعيًا  أكثر 
يتوجه نحو تبني العديد من المبادرات والممارسات 
المندرجة تحت نطاق الحوكمة البيئية واالجتماعية 
األلـــواح  بما فــي ذلــك تركيب  الــشــركــات،  وحــوكــمــة 
يأتي  البنك، حيث  الشمسية في فروع مختارة من 
التي  االستدامة  طريق  خارطة  من  كجزء  ذلك  كل 
مدى  على  لتنفيذها  الوطني  البحرين  بنك  وضعها 
التثقيف  إلـــى  تــهــدف  حــيــث  مقبلة،  ســنــوات  ثـــاث 
بما  استدامة  أكثر  مستقبل  نحو  والتحرك  والتنفيذ 
البحرين  ومملكة  خصوصا  البنك  تطلعات  يــخــدم 

عموما.

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة زايد بن راشـــد الزيانـــي، القائم 
بأعمـــال ســـفارة الواليات المتحـــدة األميركية المعتمدة لـــدى مملكة البحرين، 
مارغريـــت نـــاردي بمكتبـــه. وخال اللقاء جرى اســـتعراض العاقـــات الثنائية 
المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية والتي 
تعكـــس األهمية الكبيرة التي تمثلها هذه العاقات للبلدين الصديقين، كما تم 
استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك بين مملكة 

البحرين والواليات المتحدة األميركية الصديقة.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزير الزياني عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها 
بكافـــة الخطـــوات التي تتخذهـــا حكومتيا البلديـــن الصديقيـــن والهادفة إلى 
تعزيـــز عاقاتهمـــا المشـــتركة، مشـــيرا إلـــى أن حكومـــة البحرين تســـعى دائمًا 
لتعزيـــز عاقاتها االقتصادية مع كافـــة دول العالم خصوصا تلك التي تربطها 
بها اتفاقات ومعاهدات ثنائية تسهم بشكل أو بآخر في تطوير عاقاتهما بما 

يصب في نهاية المطاف في صالح شعبي البلدين.

مساع لتعزيز العالقات االقتصادية مع كافة الدول 

هبة محسن
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قـــال عضـــو مجلـــس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري بالبحريـــن وممثل 
ناصـــر  العقاريـــة،  البحريـــن  جمعيـــة 
نشـــر  مـــا  إلـــى  باإلشـــارة  األهلـــي، 
مؤخـــرًا فـــي الصحافـــة المحليـــة من 
بيانـــات صـــدرت من وزارة اإلســـكان 
بخصوص المســـتفيدين مـــن برنامج 
مزايـــا حتى تاريخ أغســـطس 2021، 
بـــأن اإلحصـــاءات التـــي تـــم نشـــرها 
تؤكد علـــى نجاح برنامج مزايا، وأنه 
يعتبره من أنجح البرامج اإلســـكانية 
على مستوى الخليج العربي، مضيفا 
أن قطاعـــات كثيـــرة مثـــل المطورين 
باإلضافـــة  والعقارييـــن  والمقاوليـــن 
إلـــى المواطنيـــن قد اســـتفادوا كثيرًا 

منذ إطاق هذا البرنامج.
قـــال  للمواطنيـــن  وبالنســـبة 

األهلي “في السابق كان المواطن 
ينتظـــر تقديـــم طلب اإلســـكان 

مع نهايـــة كل عام والكثير 
المواطنيـــن يحرمون  من 
مـــن الســـكن االجتماعـــي، 
ولكـــن بعـــد إطـــاق مزايا 

إمـــكان  للمنتفعيـــن  يتيـــح  والـــذي 
امتـــاك منـــازل بأســـعار معقولـــة من 
خال خطة الدعم الحكومي للتملك 
العقاري أصبح هناك شريحة واسعة 
البرنامـــج  يتيـــح  مســـتفيدة، حيـــث 
شراء وحدات ســـكنية بصفة فورية 
من القطاع الخاص دون الحاجة إلى 
البقـــاء على قوائم انتظار المشـــاريع 

التي تقوم الوزارة ببنائها”. 
األرقـــام  وبحســـب 
األهلي  أفاد  واإلحصاءات 
التـــداوالت  حجـــم  أن 
العقاريـــة وصـــل إلـــى مـــا 
يقارب 580 مليون دينار 
بحريني منذ بداية العام 
2021 وحتى شهر سبتمبر 
الجاري، ومن المتوقع أن تصل حتى 
مليـــون   820 الجـــاري  العـــام  نهايـــة 
دينـــار، حيـــث اســـتحوذ مزايـــا على 
النسبة األكبر بنحو 60 % من حجم 
التـــداوالت، وهـــذا يدل علـــى نجاح 
لكافـــة  بالنســـبة  وقبولـــه  البرنامـــج 

القطاعات.
أعـــداد  علـــى  األهلـــي  وعلـــق 

المستفيدين من برنامج مزايا والتي 
صرحـــت بهـــم وزارة اإلســـكان، قائاً 
“نطمع فـــي زيادة أعـــداد المواطنين 
المستفيدين وسيأتي ذلك من خال 
التعديـــل في بعض معاييـــر التقييم، 
ومنها ســـقف المعاشات التي تضعها 
اإلســـكان  طلـــب  لقبـــول  الـــوزارة 
وضرورة مراعاة من تزيد معاشاتهم 
عن 1200 دينـــار بحريني، ولكن في 
نهاية حديثه أكد األهلي بأن األعداد 
التي رصدتها الـــوزارة مرضية وتنبأ 

باألفضل.
يذكـــر أن برنامـــج “مزايـــا” هـــو أحـــد 
المبـــادرات الجديـــدة التـــي تطرحها 
وزارة اإلســـكان بالتعاون مع القطاع 
الخـــاص لتوفير الســـكن االجتماعي 

أســـماؤهم  المدرجـــة  للمواطنيـــن 
علـــى قوائـــم االنتظار، وتقـــوم فكرة 
البرنامـــج علـــى قيـــام المواطن الذي 
تنطبـــق عليه المعايير بشـــراء وحدة 
مـــن خـــال حصولـــه علـــى  ســـكنية 
تمويـــل مـــن أحـــد البنوك المشـــاركة،  
بتوفيـــر  الحكومـــة  تقـــوم  أن  علـــى 

الدعـــم المالـــي للمواطـــن، والمتمثـــل 
في ســـداد الفارق بين قيمة القســـط 
الفعلـــي لمبلـــغ التمويـــل المحـــدد من 
قبـــل البنـــك الممول، وقيمة القســـط 
الشـــهري المســـتحق علـــى المواطـــن 
والـــذي ال يتجـــاوز 25 % مـــن راتب 

المواطن كحد أقصى.

يعتبـــر مـــن أنجـــح البرامـــج اإلســـكانية علـــى مســـتوى الخليـــج العربـــي

األهلي لـ “^”: “مزايا” يستحوذ على  60 % من التداوالت العقارية

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

اســـتقطب مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
نحـــو 40 مليون دوالر من االســـتثمارات 
فـــي القطاع الســـياحي بالمملكـــة، والتي 
ستســـهم فـــي خلـــق 260 وظيفـــة علـــى 
مدى 3 سنوات. ومن ضمن االستثمارات 
التـــي اســـتقطبها المجلس إعان شـــركة 
لمجموعـــة  المالكـــة(  لاســـتثمار  )رمـــزة 
صيدلية ناصر والكثير من االستثمارات 
العقاريـــة، عن إضافـــة مطعم “جونايدن” 
اإلســـطنبولي الشـــهير لسلســـلة عاماتها 
 6.5 يبلـــغ  باســـتثمار  وذلـــك  التجاريـــة، 
مليـــون دوالر لتكـــون أحـــدث إضافـــات 
حيـــث  بالمملكـــة،  الســـياحي  القطـــاع 
ســـتكون أولـــى اســـتثمارات )جونايـــدن( 
فـــي البحريـــن إنشـــاء أول مطاعمها في 

حيـــث  ترمينـــال”،  “ذا  بمجمـــع  المملكـــة 
سيســـاهم هـــذا االســـتثمار فـــي خلق 80 

وظيفة خال 3 سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
إدارة شـــركة رمـــزة لاســـتثمار  “يعتبـــر 
مطعـــم جونايـــدن أحـــد أشـــهر مطاعـــم 
اللحـــوم التركيـــة، ولديه ســـمعة عالمية، 
حيـــث يمتلك 40 فرعا فـــي تركيا ودول 
وسيشـــكل  دبـــي،  مثـــل  كثيـــرة  أخـــرى 
تدشـــين مطعـــم جونايـــدن فـــي مملكـــة 
البحرين إضافة جديدة لقطاع المطاعم 
السياحية في المملكة. وستقوم الشركة 
بتشـــغيل المطعم اإلســـطنبولي الشـــهير 
العدليـــة  فـــي  “الترمينـــال”  مجمـــع  مـــن 
بمســـاحة 1000 متـــر مربـــع فـــي الطابق 

األرضي ويتسع لـ 300 شخص”. 
كما وشـــملت االســـتثمارات قيام شـــركة 
التجاريـــة  العامـــة  وهـــي  “باتشـــي”، 
منتجـــات  مجـــال  فـــي  المعروفـــة 
الشـــوكوالتة باالســـتثمار بقيمة إجمالية 
توســـعة  فـــي  دوالر  ماييـــن   8 بلغـــت 
إطـــاق  مـــن خـــال  بالبحريـــن  أعمالهـــا 
مشـــاريع جديدة لتقديم تجربة متنوعة 
مـــن الخدمـــات للجمهـــور فـــي المملكـــة، 
حيث سيســـاهم هذا االستثمار في خلق 

160 وظيفة على مدى ثاث سنوات.
و أكدت باتشـــي – البحريـــن أن البحرين 
تتميـــز ببيئـــة أعمـــال مواتيـــة ومحفـــزة 
لتطلعـــات الشـــركة فـــي توســـعة أعمالها 
على مســـتوى البحرين والمنطقة؛ كونها 

تتسم باالستقرار واالنفتاح الترابط إلى 
جانـــب وجود البيئـــة الداعمة ممثلة في 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية وغيره من 

الجهات. 

 ELSS ومـــن جهتهـــا، ذكـــرت مجموعـــة
المتخصصة في إنشاء األحواض المائية 
والمتنزهات المائية عن استثمارها بمبلغ 
مليـــون دوالر أميركـــي في مقـــر أعمالها 
اإلقليمي بمملكة البحرين عبر مشروعها 
في مجمع دلمونيا التجاري إلنشـــاء أكبر 
حوض أســـماك في مملكة البحرين، وهو 
أكبـــر حوض أســـماك أســـطواني بمنطقة 
الشـــرق األوســـط، إذ يبلغ عمقه 17 مترًا 
ويمتد عبـــر 4 طوابق، ومن ضمنها نظام 
دعـــم الحيـــاة )نظـــام تنقية الميـــاه( على 
طابقين أســـفل الحوض وفي المســـتوى 
العلـــوي مـــن الحـــوض، حيـــث ســـتتولى 
المجموعـــة مســـؤولية تشـــغيل وصيانة 
حـــوض البحريـــن لأحيـــاء المائية حتى 

منتصـــف العـــام 2025، كمـــا أنهـــا تعكف 
على عدد من مشـــاريع األحواض المائية 
األخرى فـــي المملكة واألقطار المجاورة  
مشـــاريع  تخلـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المجموعـــة في البحرين  نحو 20 فرصة 

عمل في السوق المحلية.
و قـــال المديـــر التنفيـــذي لاســـتثمارات 
علـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  بمجلـــس 
الســـياحي  القطـــاع  “يعتبـــر  المديفـــع 
بمرافقـــه المتعـــددة من مطاعـــم وفنادق 
ومنتجعـــات مـــن بيـــن القطاعـــات التـــي 
نتوقـــع أن يعـــود لهـــا نشـــاطها وزخمهـــا 
فـــي المرحلة القادمـــة مع بـــدء االنفتاح 
التدريجي وتخفيف القيود والعودة إلى 

الحياة الطبيعية”.

علي المديفع 

ســـنـــوات  3 ــدى  ــ مـ عـــلـــى  ــة  ــي ــل ــح ــم ال ــوق  ــ ــس ــ ال ــي  ــ ف وظـــيـــفـــة   260 ــق  ــل ــخ ــت س

“التنمية االقتصادية” يستقطب استثمارات بـ 40 مليون دوالر بالقطاع السياحي

المنامة - الصناعة والتجارة

https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724193.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724382.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724383.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724384.html
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ذكــر مصــدر قانونــي مطلــع علــى قضيــة تعثــر مجموعة “ســعد والقصيبــي” لـ “البــاد”، أمس، أن التســوية التي ُأعلنت مؤخرا بشــأن القضية مــع الدائنين لــن تؤتي ثمارها 
وتتضح معالمها إال بعد التطبيق الفعلي للتسوية.  وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ألن التفاهمات ما تزال في مراحلها األولى، إن هذه التسوية جيدة ما دام 

قد تمت خارج أطر المنازعات ودهاليز المحاكم، مستدركا أن ثمارها لن تجنى حتى تكون هناك آلية فعالة لتطبيقها وجعلها ممكنة.

 وبســـؤال المصدر عما إذا كانت ستشمل 
التســـوية مؤسســـات مالية بحرينية من 
بينهـــا بنـــك أوال، الـــذي تضـــرر مـــن تعثر 
مجموعة “سعد والقصيبي”، رّد باإليجاب 
بحيـــث تتضمـــن هـــذه التفاهمـــات جميع 

الشركات البحرينية وغيرها.
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة  أن  يذكـــر 
الثالثـــة في البحريـــن حكمت في نوفمبر 
2017،  بالحبـــس 5 ســـنوات علـــى رجـــل 
األعمال الســـعودي معـــن الصانع )مرتبط 
فـــي  المتعثـــرة(،  القصيبـــي  بمجموعـــة 
قضيـــة تجاوزات ببنك أوال والمؤسســـة 

آالف   10 وكفالـــة  العالميـــة،  المصرفيـــة 
دينـــار وغرامـــة 20 ألـــف دينـــار وأمـــرت 

بإبعاده نهائيا عن البالد. 
وفـــي المقابـــل، أقـــام بنـــك أوال دعـــوى 
أمام المحكمة المدنية الكبرى الخامســـة 
يطالـــب فيها رجل األعمـــال معن الصانع 
 7 بــــ  القصيبـــي(   بمجموعـــة  )مرتبـــط 
مليـــارات دينـــار بحرينـــي، وقـــد انتدبت 
المحكمة شركة )بي.دي.أو. جواد حبيب 
االستشـــاري(؛ لبيـــان صحة المبالـــغ التي 
يطالـــب بهـــا البنـــك المدعـــي، وقـــد أرفق 
األحـــكام  الدعـــوى جميـــع  مـــع  المدعـــي 

التـــي صدرت ضـــد المدعى عليـــه خارج 
البحرين. 

وأمـــرت المحكمـــة فـــي جلســـات ســـابقة 
بالحجـــز علـــى كل أمـــالك المدعـــى عليه 
األول معـــن الصانع النقدية في البحرين، 
لكـــن المحكمـــة لـــم تجـــد في الحســـابات 
البنكيـــة الخاصـــة بـــه ســـوى مبلـــغ 200 
دينـــار بحرينـــي فقـــط، فقـــررت الحجـــز 
باســـمه  المســـجلة  العقـــارات  كل  علـــى 
وباســـم ابنتـــه، والتـــي بلغـــت 30 عقـــاًرا 
مســـجالً فـــي البحريـــن، وهي عبـــارة عن 
أراض وعمـــارات، فيمـــا أشـــارت مصـــادر 

إلـــى أن الصانـــع قـــام بإجـــراء تحويالت 
ماليـــة كبيـــرة مـــن حســـاباته الشـــخصية 
فـــي البحريـــن، قبـــل بـــدء الخـــالف بينه 
وبيـــن البنك، وقام بتحويلهـــا جميًعا إلى 

الخارج، وأغلبها في سويسرا.
وكان الدائنون وافقوا على خطة تسوية 
ديـــون بقيمـــة 1.9 مليـــار دوالر اقترحهـــا 
فـــي  وإخوانـــه  القصيبـــي  حمـــد  أحمـــد 
الســـعودية مـــن عائلـــة القصيبـــي، لتنهي 
واحـــدة مـــن أطـــول نزاعـــات الديون في 

معن الصانعالمملكة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

مصدر قانوني لـ “^”: المحك بالتسوية مع “القصيبي” عند التطبيق
أوال بـــنـــك  ــا  ــه ــي ف بـــمـــا  الـــمـــتـــضـــررة  ــة  ــي ــن ــري ــح ــب ال الـــمـــؤســـســـات  ــن  ــم ــض ــت ت
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يحتفـــل لولـــو هايبرماركـــت بمـــرور 14 عاًما 
على تأسيســـه كشركة رائدة في مجال البيع 
أكبـــر وأفضـــل تجربـــة  بالتجزئـــة، إذ يقـــدم 
تسوق في مملكة البحرين من خالل سلسلة 
ال تقاوم من الصفقات والعروض الترويجية 

اليومية من 16 إلى 22 سبتمبر 2021.
ويمكـــن للمتســـوقين االســـتمتاع بالعـــروض 
الترويجيـــة المذهلـــة على كل شـــيء تقريًبا 
مـــن اإللكترونيـــات إلـــى العـــروض اليوميـــة 

ومنتجـــات  الســـاخنة  باألطعمـــة  الخاصـــة 
الجمال والعناية بالشعر إلى النظافة المنزلية 
والطعـــام، والعـــروض التـــي ليـــوم واحـــد أو 
يوميـــن إلـــى العـــروض الخاصـــة، وعـــروض 
الهواتف الذكية الفاخـــرة وأجهزة التلفزيون 
ذات الشاشـــات العريضـــة إلـــى الشـــوكوالتة 
والجبـــن واللحـــوم، ومـــن األلعـــاب ومعـــدات 
اللياقـــة البدنيـــة إلـــى مســـتلزمات النظافـــة 
الشـــخصية، هناك شـــيء تحتاجه كل أســـرة 

وعليه عروض خاصة.
يوجد أيًضا خصم خاص بنســـبة 55 % على 
العطـــور وخصم 50 % على مالبس الموضة 
األطفـــال  وأكسســـوارات  واألكسســـوارات 
واألحذيـــة واأللعاب والدراجـــات ومجموعة 

مالبس ريو األنيقة غير الرسمية.
لالحتفـــال بالذكرى الســـنوية الرابعة عشـــرة، 
يمكـــن للمتســـوقين الحصـــول علـــى خصـــم 
إضافـــي بنســـبة 20 % عنـــد التســـوق عبـــر 

 )Luluhypermarket.com( علـــى  اإلنترنـــت 
باستخدام أي بطاقة ماستركارد االئتمانية.

ويقع لولو هايبرماركت في جميع محافظات 
المملكـــة األربع، مجمع الدانـــة، مجمع الجفير 
وجاليريا في محافظة العاصمة، وفي مجمع 

الرملـــي التجـــاري بمدينـــة عالـــي بالمحافظة 
الشمالية، وفي الرفاع بالمحافظة الجنوبية، 
وفـــي مجمـــع األتريـــوم في ســـار بالمحافظة 
الجنوبيـــة، فـــي الحـــد وفـــي ســـوق المحرق 

المركزي في محافظة المحرق.

“لولو”: خصم 50 % على مالبس الموضة واالكسسوارات واألحذية واأللعاب

بـــدأت مؤسســـة محمـــد صـــالح الديـــن لالستشـــارات 
الهندســـية عملها في الهندســـة المعمارية ثم تطورت 
أعمالهـــا على مدى األعوام، وأضافت أنشـــطة جديدة 
إلـــى جانب أنشـــطتها التي بدأت فيها، هي: الهندســـة 
اإلنشـــائية، االعتنـــاء بالحدائـــق، التصميـــم الداخلي، 

االستشارات الهندسية، ومسح الكميات.
وتعمـــل المؤسســـة حالًيـــا فـــي الهندســـة المعماريـــة، 
وجميع األنشطة السابقة فيما عدا التصميم الداخلي.
وتعتبـــر مؤسســـة محمد صـــالح الدين لالستشـــارات 
الهندســـية مـــن المؤسســـات الرائـــدة التـــي ســـاهمات 

في تنفيذ العديد من المشـــاريع فـــي مملكة البحرين، 
مـــن بينها مشـــروع فنـــدق داون تاون روتانا بشـــارع 
الحكومة، مشـــروع مبنى بتلكو في شـــارع الحكومة 

ومشروع الرفاع فيوز.
كما تعمل مؤسســـة محمد صالح الدين لالستشارات 
الهندســـية على مجموعة من المشاريع والفنادق قيد 
التصميم واإلنشـــاء، من بينها: مشروع شقق فندقية 
فـــي فندق الفورســـيزون، مشـــروع األجيـــال القادمة، 
مشـــروع بنـــك الطاقـــة األول بمرفـــأ البحريـــن المالي 

ومشاريع كثيرة في جزر دلمونيا.

أمل الحامد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

تأسست مؤسسة محمد صاح الدين لاستشارات الهندسية على يد رجل األعمال محمد صاح الدين، وهو 
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، وتعد المؤسسة من الشركات الهندسية التي لها مساهمات في مشاريع 

رائدة في مملكة البحرين. وتنشر “الباد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

مؤسسة محمد صالح الدين 
لالستشارات الهندسية

 تأسست سنة 1970

وسائل التواصل االجتماعي:
/https://www.instagram.com/msceb

عنوان الشركة:

ام اس سنتر، مبنى 22، ضاحية السيف، مجمع 436، طريق 58، صندوق البريد: 1166

/https://msceb.com  :الموقع اإللكتروني 

headoffice@msceb.com  :البريد اإللكتروني 

 هاتف: 17815775  -   فاكس: 17825010

المحرر االقتصادي

 

بــدأت ديــار المحــرق، الشــركة الرائدة في قطــاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، تشــييد محطــات الكهرباء 
الفرعيــة إلمــداد الطاقــة إلــى قســائم الفلــل التجاريــة الكائنــة فــي شــمال شــرق ديــرة العيــون، وذلــك انطاًقا 
مــن منتصف شــهر ســبتمبر الجاري. وسيســهم إنجاز هــذه األعمال بتعزيــز جاهزية الفلل التجارية الســتضافة 

مجموعة من األنشطة واألعمال التجارية المتنوعة في المدينة.

Castillo Trad-  وتم تكليف شـــركة
لتشـــييد   ing & Construction
محطـــات الكهرباء الفرعية وتمديد 
الكابـــالت لقســـائم الفلـــل التجاريـــة 
المذكورة، ومن المتوقع أن يستغرق 
إنجاز هذه األعمال حوالي 6 أشـــهر 
مـــن موعـــد التنفيـــذ. وتولـــي ديـــار 
المحـــرق أهميـــة كبيـــرة باســـتكمال 
علـــى  العمـــل  مـــن  المرحلـــة  هـــذه 
المشروع، نظًرا لكونه سيساهم في 
اتضـــاح معالـــم ومالمـــح المخطـــط 

الرئيسي.
التجاريـــة  الفلـــل  قســـائم  وتتمتـــع 
بمساحات متعددة وتمتاز بموقعها 
االســـتراتيجي في منطقة تجارية، 
حيـــث تطـــل على الطريـــق الرئيس 
في ديار المحرق، وبالقرب من عدة 
مجتمعـــات ســـكنية فـــي المدينـــة. 
وتبدأ مســـاحات هذه القســـائم من 
670 متـــر مربـــع. وبفضـــل الموقـــع 
المتميـــز للقســـائم، بإمـــكان الـــزوار 
والزبائن رؤيتها بوضوح والوصول 
إليهـــا بمنتهـــى الســـهولة. إن هـــذه 

إلقامـــة  مثاليـــة  منّصـــة  القســـائم 
التجاريـــة  األنشـــطة  مـــن  العديـــد 
المتنوعـــة، بمـــا في ذلـــك صالونات 
التجميـــل والســـبا ومراكـــز اللياقـــة 
والعيـــادات  والمكاتـــب  البدنيـــة 
الطبيـــة وغيرهـــا مـــن مراكـــز البيع 
الترفيهيـــة  والمراكـــز  بالتجزئـــة 
واألعمـــال التجاريـــة التـــي تتطلب 
حيويـــة  بمنطقـــة  مســـتقل  موقـــع 

ونابضة بالحياة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار 

المحرق أحمد العمادي “تتمّيز ديار 
المحـــرق بكونهـــا مدينـــة متكاملـــة 
وفريـــدة مـــن نوعهـــا على مســـتوى 
حلـــواًل  تقـــدم  حيـــث  المنطقـــة، 
عقارية عديدة ومتنوعة ولمختلف 
االســـتخدامات. وشـــهدت المدينـــة 
تطـــّورات ومنجـــزات واســـعة فـــي 
مشـــاريع هامة بالمخطط الرئيسي. 
وتتركـــز رؤيـــة ديـــار المحـــرق نحو 
توفير مزيج منسجم من المشاريع 
والتجاريـــة  والســـياحية  الســـكنية 
واالســـتثمارية، حيث حرصنا على 
تصميـــم المخطـــط الرئيســـي بدقة 
وعنايـــة فائقة لتلبيـــة االحتياجات 
الســـكنية المتناميـــة فـــي المملكـــة. 
وفي هذا الســـياق، يســـرنا أن نعلن 
عـــن قـــرب بـــدء تشـــييد محطـــات 
الكهربـــاء الفرعيـــة إلمـــداد قســـائم 
الفلل التجارية بالطاقة في مشروع 
ديـــرة العيـــون خـــالل منتصف هذا 
الشـــهر، ونتطلـــع الســـتكمال أعمال 
هذا المشـــروع ومشـــاريعنا األخرى 
ضمن الجدول الزمني المحدد لها”.

أحمد العمادي

التنفيـــذ موعـــد  مـــن  أشـــهر   6 إنجازهـــا  يســـتغرق 

محطات كهرباء فرعية لقسائم الفلل التجارية بـ “ديار المحرق”

المنامة - لولو هايبر ماركت

https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724385.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724386.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4720/finance/724387.html
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أكــد مســؤولون فندقيون خالل نــدوة أقامتها غرفة تجــارة وصناعة البحرين 
بشــأن قطــاع الضيافــة، وجــود نقــص كبير فــي العمالــة في القطــاع خصوصا 
الفنــادق والمطاعــم؛ بســبب جائحــة كوفيــد – 19، فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه 
القطاع مرحلة التعافي التدريجي من تبعات أسوأ أزمة تمر على هذا القطاع، 
ويســتعد لتوظيف أو إعادة توظيف العمالة. وأشــار مدير تطوير األعمال في 
فنــدق كــراون بــالزا، إبراهيــم الكوهجــي، إلــى أنــه طــوال ســنوات عملــه التي 
ناهزت األربعين عامًا، لم يشهد وضعا مشابها يمر على قطاع الضيافة كهذا.

وقـــال الكوهجـــي إن معظـــم الفنـــادق 
والمطاعـــم فقدت أكثـــر من 50 % من 
موظفيها خـــال جائحة “كوفيد 19-”، 
مشـــيرا إلى أن ســـبب هـــذا االنخفاض 
يمكـــن شـــرحه ببســـاطة وذلـــك لعـــدم 
وجـــود دخل مالـــي لهذه المؤسســـات، 
وهنـــاك صعوبـــة شـــديدة فـــي تغطيـــة 
التكاليف التشغيلية ومن بينها رواتب 

وأجور الموظفين والقوى العاملة.
وأشـــار الكوهجـــي إلـــى أن الموظفين 

الذين تركـــوا أعمالهم يصعب إقناعهم 
بالعودة بعد اختبارهم لتجربة صعبة. 
وأكـــد الخبيـــر الفندقـــي أن الموضـــوع 
يتعلق بالشعور بـ “األمان الوظيفي” لم 
يكن موجودا خال السنتين، وبعضهم 

انخرط في أعمال جديدة.
وأشـــار الكوهجي إلـــى أن هناك فنادق 
بالعـــودة،  موظفيهـــا  إقنـــاع  حاولـــت 
ولكنهـــم رفضـــوا الفكـــرة، وعبـــروا عن 
ســـعادتهم في األعمـــال الجديدة التي 

يعملون فيها.
ولفت إلى أن صعوبات التنقل والسفر 
والقيـــود المتعلقة بالســـفر مـــن الدول 
ضمـــن “القائمة الحمراء” التي صدرتها 
المملكة لمواجهة الجائحة، جعلت من 
عودة الموظفين مجددًا أمرا في غاية 
الصعوبـــة، مـــا جعل بعضهـــم يتجهون 
للعمل في مهن أخرى أو أماكن أخرى؛ 

ألن عليهـــم إطعـــام أســـرهم وتحقيـــق 
دخل.

أن  إلـــى  ليشـــير  الكوهجـــي  وعـــاد 
الفنـــادق والمطاعم تواجه صعوبة في 
الحصـــول علـــى موظفيـــن، وحتـــى لو 
كانوا متاحين، فإنهم سيطلبون أجورا 
أفضـــل، وهنا المســـتثمر أمام  خيارين 
إمـــا القبول بمنحهم أجـــورا أكبر أو أن 

يخـــرج مـــن الســـوق؛ ألن ليـــس لديـــه 
موظفون لتقديم الخدمة للزبائن.

وأشار الخبير الفندقي إلى أنه ال توجد 
مدرسة في البحرين تقوم بتخريج ما 

يكفي من احتياجات السوق.
عـــدد  انخفـــاض  الكوهجـــي  وأكـــد 
قطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
ألن  األول  لســـببين،  وذلـــك  الفنـــادق 

تخـــرج  للضيافـــة  مدرســـة  توجـــد  ال 
أعدادا بشـــكل كاف، وأن القطاع ينمو 
باستمرار. وأشار إلى أن نسبة البحرنة 
كان  حيـــث   ،%  60 بنحـــو  تراجعـــت 
عـــدد البحرينييـــن فـــي القطـــاع يصل 
فـــي بعض الفنـــادق إلـــى 35 %، وهذا 

انخفاض كبير.

جانب من الندوة

الكوهجي: أكثر من 50 % الفاقد بموظفي الفنادق والمطاعم خالل الجائحة
ــي كــــــــوادره ــ ــب الـــنـــقـــص فـ ــبـ ــسـ ــي “ورطـــــــــــة” بـ ــ قــــطــــاع الـــضـــيـــافـــة فـ
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سلماباد - جامعة البحرين للتكنولوجيا

نظمـــت جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا 
ورشـــة تدريبية لمجلس الطلبة الجديد، 
الذي تم انتخابه أخيًرا، وذلك في الفترة 
مـــن 12 - 14 ســـبتمبر الجـــاري بالتعاون 

مع مؤسسة طموح لاستشارات.
رئيـــس  قـــام  للورشـــة،  افتتاحـــه  وفـــي 
للتكنولوجيـــا حســـن  البحريـــن  جامعـــة 
علي الما بتهنئة أعضاء مجلس الطلبة 
على انتخابهـــم للدورة الجديدة، متمنًيا 
لهم التوفيق والنجاح في أداء المهمات 

الموكلة لهـــم وتمثيل الطلبة بكل اقتدار 
ومســـؤولية، مؤكـــًدا ألعضـــاء المجلـــس 
حرصـــه الشـــديد علـــى توفير كل ســـبل 
الدعـــم والمســـاندة لمســـاعدة المجلـــس 
على تحقيـــق أهدافه وإيصـــال أصوات 
الطلبة إلى مختلف مؤسســـات الجامعة 
مـــع  تماشـــًيا  واإلداريـــة،  األكاديميـــة 
توجهـــات اإلدارة الجديدة تحت الهوية 
الجديـــدة للجامعة بأن يكون الطلبة هم 

محور العملية التعليمية وأساسها.

الفـــرص  توفيـــر  علـــى  حرصـــه  وأكـــد 
المناســـبة لنجاح أعمـــال المجلس ومنها 
تنظيم هذه الورشـــة؛ اســـتعداًدا للفصل 
األول من العام الدراسي 2021 - 2022، 
الـــذي ســـوف يبـــدأ فـــي 19 مـــن الشـــهر 

الجاري.
ويهدف البرنامـــج التدريبي إلى تعريف 
باألنظمـــة  المنتخـــب  الطلبـــة  مجلـــس 
المتعلقة بعمل المجلس ودوره في إثراء 
الحيـــاة الطابيـــة، كمـــا يوفـــر البرنامـــج 

فرصـــة لتدريـــب أعضـــاء المجلس على 
مهـــارات العمـــل الجماعـــي والتواصـــل، 
تخطيـــط الفعاليـــات الطابيـــة، مهارات 
تقييـــم  الموازنـــات،  إعـــداد  العـــرض، 

الفعاليات الطابية وإعداد التقارير.
أعضـــاء  قـــام  الفعاليـــة،  نهايـــة  وفـــي 
 13 وعددهـــم  الجـــدد  الطلبـــة  مجلـــس 
عضـــًوا بتوزيـــع المناصـــب اإلداريـــة، إذ 
فـــاز برئاســـة المجلـــس الطالـــب عبدهللا 
محمد من كلية العلوم اإلدارية والمالية، 

وكًا مـــن عمـــار شـــريف وأســـامة غازي 
نائبيـــن للرئيـــس، ونـــور مصعـــب أميًنـــا 
لســـر المجلـــس، ولقمـــان المبـــارك أميًنـــا 
للصنـــدوق، ووفـــاء األنصاري مستشـــار 
طابي، وكًا من دانة الكردي ويوســـف 

حبيـــب وتنزا مغير مســـؤولين للعاقات 
عامـــة، وكًا مـــن عبـــد الرحمـــن المـــاس 
ونوراء عقيل وعباس علي وسيد احمد 
عبـــاس أعضـــاء فـــي المجلس ورؤســـاء 

لألندية الطابية.

بدء الفصل الدراسي الجديد بجامعة البحرين للتكنولوجيا بعد 3 أيام

رئيس جامعة البحرين للتكنلوجيا ملتقيا أعضاء مجلس الطلبة

علي الفردان
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 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
 azoz.aldggam@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business@albiladpress.com
للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb@albiladpress.com

موظفون غادروا 
الفنادق ال يرغبون 

في العودة 

انخفاض كبير في 
نسبة البحرنة في 

الفنادق

أطلق بنك البحرين والكويت برنامجا للتفاعل والمشاركة 
مع عمائه. 

وقالـــت مســـاعد المدير العـــام للموارد البشـــرية واإلدارية 
لمجموعـــة البنـــك نجـــوى األحمـــد: هـــذه المبـــادرة ترمـــي 
للوصـــول إلـــى مخرجات تســـهم في تطوير مســـيرة عمل 

البنك وإسهاماته االجتماعية. 
وقالـــت أن االقتراحـــات الثاثـــة األكثـــر أهمية ســـتحظى 
بجائـــزة 300 دينـــار لـــكل منها، وذلـــك في الفتـــرة من 15 
ســـبتمبر إلـــى 30 ســـبتمبر، تكريمـــا ألصحابها مـــن عماء 

البنك المخلصين .
وأوضـــح البنـــك أن  مبـــادرة “اقتراحاتكـــم ســـر تميزنـــا” 
مخصصة فقط لتلقي االقتراحات التي يرى أصحابها أنها 

تسهم في تعزيز تطوير عمل البنك وتحقيق تطلعاتهم.
نجوى األحمد

الــبــنــك ــاء  ــم ــع ل ومــخــصــصــة  يـــومـــا..   15 ــة  ــاي ــغ ل
900 دينار جائزة “BBK” لالقتراحات المميزة

المنامة - البحرين والكويت

أعلـــن مصـــرف الســـام عـــن تدشـــينه 
الخاصـــة  الســـام”  “أيـــدي  لمبـــادرة 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة وتعاونـــه مع 
عبـــاس  البحرينـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
الموســـوي لتنفيـــذ لوحة فنيـــة تعكس 
بمشـــاركة  الجديـــدة،  المصـــرف  رؤيـــة 
وعامـــة  وزبائنـــه  المصـــرف  موظفـــي 
أفـــراد المجتمع. ومقابل كل مشـــاركة، 
سيتبرع المصرف بمبلغ دينار بحريني 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  واحـــد 

اإلنسانية. 
تقام الفعالية حاليا في مجمع األفنيوز 

إلى 18 سبتمبر. 

وسيقوم الفنان الموسوي بجمع جميع 
اللوحات في لوحة فنية واحدة، وذلك 
احتفاًء بالرؤية المؤسســـية الجديدة 

للمصرف. 
وقـــال رئيس التســـويق واالتصاالت 
في مصرف الســـام محمود قناطي 
“المبادرة مســـتوحاة من دفء وكرم 
المجتمع البحريني من خال التعاون 

الموســـوي؛  التشـــكيلي  الفنـــان  مـــع 
لتصميـــم لوحـــة فنيـــة تعكـــس رؤيتنـــا 
المؤسســـية الجديـــدة، والتـــي تهـــدف 

فـــي  إيجابيـــة  بصمـــة  لتـــرك 
المجتمع”.

محمود قناطي

ســـبتمبر  18 إلـــى  “األفنيـــوز”  فـــي  الفعاليـــة  تقـــام 
التبرع بدينار عن كل مشاركة بلوحة مصرف السالم

المنامة - مصرف السالم

نفـــى الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “أتش 
والخبيـــر  لاستشـــارات  جـــي”  آنـــد 
الفندقـــي حميـــد الحلواجـــي، الحديـــث 
عـــن تســـريحات بالقوة طالـــت العاملين 
كورونـــا  جائحـــة  خـــال  القطـــاع  فـــي 
دون منـــح العامليـــن حقوقهـــم فـــي فئة 
األربـــع والخمـــس نجوم، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك يفتقد للدقـــة ولم يفهـــم بالطريقة 

الصحيحة.
وكان الحلواجـــي يتحـــدث على هامش 
ندوة إقامتها الغرفة عن قطاع الضيافة، 
عـــن فصـــل موظفين مـــن الفنـــادق دون 

إعطائهم أجورهم.
وبيـــن الحلواجي من خـــال تواصله مع 
مـــاك ومديـــري فنـــادق 5 و4 نجوم، أن 

مـــا حدث هـــو التوصـــل لتفاهمـــات بين 
إدارات الفنـــادق وبيـــن الموظفيـــن فيما 
يتعلق بطريقة العمل وفق الظروف التي 
أملتها الجائحة، ســـواء بمغادرة الفنادق 
حقوقهـــم  جميـــع  علـــى  حصولهـــم  مـــع 
وليـــس بالقـــوة أو الفصـــل خصوصا في 

فنادق األربع والخمس نجوم.
بتقليـــل  قبـــل  أن بعضهـــم  إلـــى  وأشـــار 
أجورهـــم نظيـــر البقاء فـــي العمل بنحو 
50 %، وبعضهـــم لم يقبـــل وتم التفاهم 
معهـــم، إذ كان االتفـــاق بمعادلـــة “رابح - 

رابح” بين العمال وإدارات الفنادق.
وأشـــار إلـــى أن هناك 3 أمـــور ينظر إليها 
الموظـــف للعمـــل فـــي قطـــاع الضيافـــة 
ســـواء البقـــاء فـــي الوظيفـــة أو إعـــادة 
توظيفـــه، أولهـــا “األمـــن الوظيفـــي”، إذ 
يبحـــث الموظف عن عقد لمدة ســـنتين 

أو 4 ســـنوات، ثانيا أن تكون هناك أجور 
معقولـــة تتناســـب مـــع نـــوع ومســـتوى 
الفنـــدق الـــذي يعملـــون فيه ســـواء كان 
5 نجـــوم أو 4 نجـــوم وصـــرف الراتـــب 
فـــي الوقت المناســـب. األمـــر الثالث هو 
االمتيازات مثل عاوة الســـفر والســـكن 
والزيـــادات المالية والمكافـــآت وغيرها، 
التـــي ســـيحصل عليهـــا العاملـــون فـــي 

الفنادق.
ولفـــت الحلواجـــي إلـــى أن مـــن األمـــور 
المهمـــة التـــي يجـــب االلتفـــات لهـــا، أن 
الفنادق أنفقت على الموظفين؛ من أجل 
تدريبهـــم، لكـــي تحافـــظ على مســـتوى 

الموظفين وليواكبوا المعايير.
وتحـــدث الخبيـــر الفندقـــي عـــن فقدان 
المســـاهمين  بيـــن  مـــا  حصـــل  للثقـــة 
وإدارات الفنـــادق والموظفيـــن مـــع بدء 

إن  إذ   ،2020 مطلـــع  الجائحـــة  تفشـــي 
بعـــض المـــاك أو المســـاهمين طلبوا من 
الموظفين المغادرة خصوصا في فنادق 
األربع والخمس نجوم التي كانت نسب 
إشغالها تبلغ في المتوسط 5 %، وكانت 

هنـــاك بعض الفنـــادق فقط التـــي تحقق 
أداء أفضل بسبب تعاقداتها.

وتســـاءل “مـــاذا ســـيحدث لـــو أخبـــرت 
الموظفيـــن أنـــه يمكنهـــم البقـــاء لكن لن 
تتمكـــن مـــن دفـــع األجـــور أو إعطائهـــم 
طعاما، وأنت أيضا ال تعلم متى سينتهي 
هـــذا الوبـــاء؟ )...( ولذلـــك الموظفون لن 
يســـتطيعوا االنتظـــار، وبعضهـــم ذهـــب 
لقطاعات أخرى مثل مجمعات التســـوق 
أو مؤسســـات شـــبه حكوميـــة وغيرهـــا، 
ومـــن الصعب إرجاعهم مـــرة أخرى؛ ألن 

األجور في القطاعات األخرى أفضل”.
وأشـــار الخبيـــر الفندقـــي إلى مـــا ينبغي 
توظيـــف  إعـــادة  فـــي  معـــه  التعامـــل 
العامليـــن في الفنادق مـــع منحهم “أمانا 

وظيفيا”.
تحســـين  عـــن  الحلواجـــي  وتحـــدث 

تدريجـــي في نســـبة اإلشـــغال الفندقي، 
خصوصـــا مع افتتـــاح جســـر الملك فهد 
واســـتقطاب العائـــات الســـعودية نهاية 
األسبوع، إلى جانب افتتاح مطار جديد 

وانتعاش ملحوظ خال فترة الصيف.
وبيـــن أن بعض فنـــادق األربع والخمس 
نجوم بـــدأت بتوظيـــف عمالـــة؛ اعتمادا 
على مســـتوى الدخل وافتتاح األنشطة 
التجاريـــة، لكنـــه أشـــار إلى أن مســـتوى 
مـــا  مســـتوى  دون  زال  مـــا  الموظفيـــن 
قبل الجائحة، وأن مســـتويات اإلشـــغال 
ودخل الغرف الفندقية - رغم تحسنها - 

ما تزال دون المستويات السابقة.
وعبـــر الحلواجـــي عـــن أملـــه فـــي دعـــم 
حكومـــي لقطـــاع الســـياحة واســـتئناف 

رحات “الكروز” البحرينية.

الحلواجي: الفنادق لم تسرح موظفين تعسفيا بل بتفاهمات
ــف األجــــــــر ــ ــصـ ــ ــنـ ــ بــــعــــضــــهــــم قـــــبـــــل الـــــعـــــمـــــل واالســـــــــتـــــــــمـــــــــرار بـ

علي الفردان

عبدالحميد الحلواجي
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تسريع االجراءات

)غرناطة(  لمجموعة  العام  المدير  وقال 
طلبا  هناك  إن  مشيمع،  حسن  العقارية 
كــثــيــفــا عــلــى األراضــــــي الــســكــنــيــة في 
األمــر  الــفــئــات،  الــبــحــريــن مــن مختلف 

الــــــذي يــحــتــاج 

وأوضح  األراضــي.  من  كاف  لمعروض 
لمنطق  خــاضــعــة  الـــســـوق  أن  مــشــيــمــع 
ــود اآلالف  ــطــلــب، مـــع وجــ الـــعـــرض وال
الذين يرغبون في الحصول على سكن 
سنويا، ومعروض أراض ال يتواكب مع 

مستوى  يحدد  ذلــك  فــإن  الطلب؛  هــذا 
األسعار.

وأعطى الخبير العقاري مثاال على أحد 
مجموعة  طرحتها  الــتــي  المخططات 
)غرناطة( في منطقة بني جمرة، وكان 
 200 نحو  فيها  القسائم  عدد 
قــســيــمــة، حـــيـــث تــم 
شـــــــــــراء جـــمـــيـــع 
الـــقـــســـائـــم فــي 
ثالثة  غضون 
أيــــــــام فـــقـــط، 
ــذلـــك أحــد  وكـ
الــمــخــطــطــات 
ــرة،  ــ ــت ــي ســ ــ ــ ف
بيع  تــم  حيث 
جزء كبير منه 
بــســرعــة، رغــم 
بمساحات  أنها 
كــبــيــرة وأســعــار 

أعلى.
إلـــى  مشـــيمع  ودعـــا 
هيئـــة  إجـــراءات  تســـريع 
التخطيـــط العمراني وســـرعة إنجاز 

المعامالت.

القســـائم  تتـــرك  أن  مشـــيمع  واســـتبعد 
األخيرة تأثيرا على مســـتويات األسعار 
مع ارتفاع الطلب في السوق، الفتا إلى 
أهمية وجود مبادرات حكومية لتوفير 
الطلـــب  لتلبيـــة  مناســـب  بعـــدد  أراض 

المتزايد. 
وأشـــار إلى أن األســـعار ارتفعت بشـــكل 
التـــي  المناطـــق  بعـــض  فـــي  ملحـــوظ 
كانـــت تعتبـــر مناســـبة لشـــريحة كبيـــرة 
مـــن البحرينييـــن، لكنـــه نفـــى أن يكون 

االرتفاع بنسب كبيرة.

تمويل صعب

أل  “أم  لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  أمـــا 
اس” العقاريـــة، أحمـــد دشـــتي، فأوضح 
أن األســـعار ارتفعـــت في حـــدود 13 % 
تقريبـــا، وأن هـــذه النســـب فـــي مناطق 
كانـــت أســـعارها أقـــل نســـبيا مـــن باقي 

المناطق مثل صدد والمالكية.
وتحـــدث دشـــتي عـــن تخـــوف تظهـــره 
البنوك في تمويل شراء العقارات، حيث 
أصبـــح الحصول على تمويـــل مصرفي 
لشـــراء العقـــارات أصعـــب ويأخذ وقت 

أطول مما هو في السابق وقد يستغرق 
أشـــهرا، رغم أن العقـــارات تعتبر أصوال 

مضمونة لدى البنوك.
واســـتبعد دشـــتي أن تؤثر عدد القسائم 
قبـــل هيئـــة  مـــن  عـــن طرحهـــا  المعلـــن 
األســـعار  مســـتويات  علـــى  التخطيـــط، 
في الســـوق المحلية، حيث يعتبر عددا 
أقـــل من مســـتوى الطلـــب العـــام. وبين 
أن معظـــم المخططـــات المطروحة في 
السوق استنفدت جزءا كبيرا منها. وقد 
يصـــل إلى ثالثة أربـــاع المخطط، وهذا 
للمخططـــات  تعطشـــا  هنـــاك  أن  يعنـــي 
واألراضـــي الجديـــدة. وأوضح أن هناك 
عددا مـــن األمـــور التي تحدد األســـعار، 
وتخطيـــط  التقســـيم  تكلفـــة  ومنهـــا 
األراضـــي الخـــام، حيـــث يأخـــذ المـــالك 
جميـــع ذلك في الحســـبان عنـــد تحديد 

قيمة األراضي المبيعة في السوق.
وعاد دشـــتي ليؤكد أن حجم المعروض 
في الســـوق يقـــل حاليا عن مســـتويات 

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

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

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

الفجر: 04:05 - الظهر: 11:34 - العصر: 03:01  

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comالمغرب: 05:41 - العشاء: 06:57

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر -  0.004 دوالر0.204 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية
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الخميس 
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أعلن البنك األهلي المتحد – البحرين، في احتفال أقيم في فرعه بمنطقة البديع، عن فوز فاضل عباس هاشم بجائزة الربع الثالث 
من نســخة هذا العام من حســاب حصادي، وذلك بقيمة 100,000 دوالر. وقد شــهدت النســخة الجديدة من البرنامج زيادة كبيرة 
في عدد وحجم الجوائز، حيث أنه في كل ربع ســنة، ســيحظى الفائزون بفرصة تحقيق أحالمهم من خالل الجائزة الكبرى بقيمة 

1,000,000 دوالر، والجائزة الربع سنوية بقيمة 100,000 دوالر، إضافة إلى المئات من الجوائز األخرى بقيمة 1,000 دوالر.

يذكـــر أن الفائـــز بالجائـــزة ربـــع الســـنوية 
عميـــل  هـــو  دوالر   100,000 البالغـــة 
مخلـــص لـــدى البنك األهلـــي المتحد منذ 
أكثـــر مـــن 13 عاًمـــا، وقـــد علـــق بالقـــول: 
إن الجائزة ســـتتيح له حيـــاة أفضل بعد 
تقاعده مؤخًرا. كما أضاف “هناك أسباب 
البنـــك  مـــع  البقـــاء  الختيـــاري  متعـــددة 
األهلي المتحد طـــوال هذه المدة، حيث 
أنني حصلت معهم على تشكيلة متميزة 
من الخدمات، ســـواًء في الفروع أو عبر 
قنـــوات الخدمة الذاتية، بشـــكل أتاح لي 
تلبيـــة مختلـــف احتياجاتـــي المصرفيـــة 
بكل سهولة، في أي وقت ومن أي مكان. 
في البداية، لم أســـتوعب إمكانية فوزي 

بهـــذا المبلـــغ عندما أخبرني المســـؤولون 
في البنك عبـــر الهاتف، ولم أدرك حقيقة 
األمـــر إال عنـــد حضـــوري شـــخصًيا إلـــى 
البنك. االستثمار في حساب حصادي هو 
أمر أنصح به بال تردد أهلي وأصدقائي”. 
ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي 
المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
المتحـــد،  األهلـــي  البنـــك  فـــي  لألفـــراد 
سوڤرات سايغال “نحن نؤمن أن أحالم 
عمالئنا تســـتحق أن تتحول إلى حقيقة 
مهمـــا كانـــت، وهو ما نأمل فـــي تحقيقه 
مـــن خـــالل جائزتنا ربع الســـنوية البالغة 
100,000 دوالر. نحـــن نتطلـــع لإلعـــالن 
عـــن المزيد مـــن الفائزيـــن المحظوظين، 

إذ إنـــه مـــا زال لدينـــا فائـــز آخـــر بمبلـــغ 
فائزيـــن  إلـــى  إضافـــة  دوالر،   100,000
بالجائزة الكبرى بقيمة مليون دوالر لكل 

منهم”. 
يمكـــن  حصـــادي  حســـاب  أن  يذكـــر 
اســـتخدامه كحســـاب مصرفـــي رئيـــس 
للعمـــالء  ســـيتيح  مـــا  البنـــك،  لعمـــالء 
الحصول على المزيـــد من الفرص للفوز 
يتـــم  دينـــارا   50 القيمـــة. كل  بالجوائـــز 
إيداعهـــا في حســـاب حصـــادي لمدة 15 
يوًمـــا ســـتمنح العميـــل فرصـــة واحـــدة 
للفوز في السحوبات، وستتضاعف هذه 
الفـــرص مرتين بعـــد 3 أشـــهر، و3 مرات 

بعد 6 أشهر.

الفائز فاضل عباس هاشم يتسلم الجائزة

هاشم: الجائزة ستتيح لي حياة أفضل وأنصح باالستثمار في “حصادي”

عميل مخلص للبنك األهلي المتحد يفوز بـ 100 ألف دوالر 

ــا جــديــدا ــط ــط ــخ اعـــتـــمـــاد 32 م الـــعـــمـــرانـــي  الــتــطــويــر  ــة  ــئ ــي إعـــــالن ه بــعــد 

مشيمع : 
 200 طــرحــنــا 
قسيمة ونفدت 
فــــــي أيــــــام 

دشتي: 
في  ــة  ــوب ــع ص
على  الحصول 
تمويالت عقارية 

عقاريون لـ “^”: شح في معروض األراضي وسط طلب كبير

التغييرالسعر + 0.001 دوالر0.899 دوالر
البنك األهلي المتحد

التغييرالسعر 2.22+ دينار0.460 دينار
شركة البحرين للسينما

التغييرالسعر 0.61+ دينار1.310دينار
إي بي إم تيرمينالز البحرين

التغييرالسعر  0.20 + دينار0.501 دينار
بنك البحرين والكويت

علي الفردان

رأى عاملــون فــي القطــاع العقــاري أن المملكــة مــا تــزال تعاني من شــح في 
األراضــي، وأنهــا تحتــاج لضــخ مزيد من المخططــات الجديدة في الســوق، 
وذلك تعليقا على إعالن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن اعتماد 32 
مخططــا جديــدا فــي العام الجاري نتج منهــا 1362 قطعة أرض جديدة في 

السوق.

واســتبعد عقاريــون أن تؤثــر هــذه األراضــي الجديــدة التــي طرحــت علــى 
مســتوى األســعار في الســوق، وأن هذه الكميات ال تواكب الطلب اإلسكاني 
االنتظــار  مــن قوائــم  مــع وجــود عشــرات اآلالف  البحريــن  فــي  المتنامــي 

للحصول على سكن.
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