
طائرات التحالف العربي تقصف معاقل ميليشيا الحوثي بصنعاء

عواصم ـ وكاالت

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الثالثاء، عن ضربات 
جويـــة اســـتهدفت معاقـــل ومعســـكرات الميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابية في 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقـــال التحالف في بيان نقلته وكالة األنباء الســـعودية “واس”: “اســـتجابة 

للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد”.
وقـــال التحالف العربي إنه تـــم تدمير مخازن ومنظومة اتصاالت للطائرات 

المسيرة بجبل النبي شعيب في محافظة صنعاء.

التحالف ينفذ عمليات ردع 
شاملة ضد الحوثيين في صنعاء

المنامة - وزارة الداخلية

كشـــفت مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
تفاصيـــل إجراءاتهـــا  عـــن  الجنوبيـــة 
باشـــرتها،  التـــي  والقانونيـــة  األمنيـــة 
بخصـــوص واقعـــة الفتـــاة التـــي تـــم 
العثور عليها في وقت مبكر من صباح 
أمـــس، حيـــث تســـلمها مركـــز شـــرطة 
البديـــع بمديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
الشـــمالية مـــن اثنين مـــن المواطنين، 
بعـــد أن اســـتوقفتهما بشـــارع البديع، 
حيث انتقل إلى الموقع، طاقم مسرح 
الجريمة والمختبـــر الجنائي للمعاينة 
ورفـــع األدلة وجمـــع المعلومات، ومن 
فـــرق  مـــن  مجموعـــات  تشـــكيل  ثـــم 
أشـــارت  حيـــث  والتحـــري،  البحـــث 
إلـــى أن الفتـــاة،  المعلومـــات األوليـــة 
خرجـــت مـــن منـــزل أســـرتها بمحض 
إرادتهـــا، ولم تكن هناك أي مؤشـــرات 

أو أدلة بوجود حالة اختطاف.

العثور على الفتاة 
المختفية وال وجود 

لحالة اختطاف

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالجهود 
الســـلطة  بذلهـــا  تواصـــل  التـــي  المخلصـــة 
التشـــريعية فـــي أداء مهماتها الدســـتورية 
ودورهـــا الرقابـــي والتشـــريعي فـــي إطـــار 
سعيها الدائم لترســـيخ النهج الديمقراطي 
والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية 

في المحافل البرلمانية.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملك، 
أمس في قصـــر الصافرية رئيســـة مجلس 
النواب فوزية بنـــت عبدهللا زينل، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، ونائبـــي 
الرئيســـين، حيـــث رفعـــوا إلـــى جاللتـــه رد 
المجلســـين على الخطاب الملكي الســـامي 
الـــذي تفضـــل بـــه جاللتـــه خـــالل افتتـــاح 
دور االنعقـــاد الرابع من الفصل التشـــريعي 

الخامس.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 

لمجلسي الشورى والنواب على ما يقومان 
بـــه مـــن جهـــود تهـــدف إلـــى دعـــم مســـيرة 
التنميـــة الوطنيـــة والدفـــاع عـــن المصالح 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  للوطـــن،  العليـــا 
منظومة القوانين والتشـــريعات التي تلبي 

تطلعات المواطنين واحتياجاتهم. 
التـــي  اإلنجـــازات  علـــى  جاللتـــه  وأثنـــى 
تحققهـــا الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي مختلف 
مواقـــع العمل، مؤكـــدا أن المملكـــة ماضية 
قدمـــا بعون هللا تعالى في مســـيرة التنمية 

والتطوير والبناء. 
كما أشاد جاللته بما يتسم به أهل البحرين 
جميعـــا من خلق نبيلة وحرصهم على رقي 
وطنهم وتعاضدهم معا في كافة الظروف، 
ومؤكدا جاللته أن ثروة البحرين الحقيقية 
هي أهلها الكرام وشـــمائلهم السامية. وإننا 
عبـــر  الســـمات  هـــذه  نتـــوارث  هللا  بحمـــد 

تاريخها الوطني أبا عن جد.

جاللته أثنى على اإلنجازات التي تحققها الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع العمل...جاللة الملك:

ثروة البحرين الحقيقية هي أهلها الكرام وشمائلهم السامية
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البحرين والنويدرات ينتصران بكأس خليفة بن سلمانالقفاص في “العين السينمائي”عصيان مدني في الخرطومثالث معارض “اكسترا” لإللكترونياتأول دولة ترخص للطب البديل
نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم  «

المهن والخدمات الصحية أول 
امتحان من نوعه لترخيص مزاولة 
الطب البديل والتكميلي، بااللتزام 

بالتباعد االجتماعي وكافة الضوابط 
االحترازية الصادرة من الفريق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى  «
الشركات الرائدة في مجال التطوير 

العقاري في مملكة البحرين، عن 
توقيعها اتفاقية الفتتاح معرض 

الفرع الثالث للشركة المتحدة 
لإللكترونيات “اكسترا” في مجمع 

السيف – ضاحية السيف.

يواصل المتظاهرون المناهضون  «
لالنقالب العسكري في السودان 

احتجاجاتهم، أمس الثالثاء، بإغالق 
بعض الطرق الرئيسة في العاصمة 
وإعالن حالة العصيان المدني، عقب 

يوم دام من التظاهرات أسفر عن 
سبعة قتلى وعشرات المصابين.

تشهد الدورة الرابعة من مهرجان  «
“العين السينمائي” عرض 7 
أفالم خليجية طويلة، حيث 

يتنافس على جائزتها الكبرى 
الفيلم البحريني الوحيد المشارك 

في المهرجان بعنوان “هوى” 
للمخرج القدير محمد القفاص.

حقق فريقا البحرين  «
والنويدرات نتيجة االنتصار 

في مسابقة كأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة، ضمن 

الدور التمهيدي الذي افتتحت 
منافساته على صالة مدينة 

خليفة الرياضية مساء الثالثاء.
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يشمل الموظفين وجميع االعتمادات المالية... مرسوم ملكي:

نقل مهمات وصالحيات “الطاقة” إلى “الكهرباء”
المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقم )3( لســنة 2022 
بنقل مهام وصالحيات هيئة الطاقة المستدامة إلى وزارة شؤون الكهرباء والماء، جاء فيه:

المادة األولى:
كافـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزارة  تباشـــر 
االختصاصـــات والمهمـــات والصالحيـــات المنوطة 
بهيئـــة الطاقة المســـتدامة والمنصـــوص عليها في 
القوانيـــن واللوائـــح والقـــرارات واألنظمة المعمول 

بها في المملكة.

المادة الثانية:
تـــؤول إلـــى وزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء كافـــة 
االعتمـــادات المدرجة لهيئة الطاقة المســـتدامة في 
الميزانيـــة العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، 
وُينقل إليها موظفي هيئة الطاقة المستدامة بذات 
حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبًقا لتنظيم الوزارة.

المادة الثالثة:
هـــذا  أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  نـــص  كل  ُيلغـــى 

المرسوم.

المادة الرابعة:
علـــى رئيس مجلـــس الوزراء والـــوزراء – كٌل فيما 
يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هـــذا المرســـوم، وُيعمل به 
مـــن تاريـــخ 1 فبراير 2022، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

أجـــرى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،امس، 
عهـــد  ولـــي  بأخيـــه  هاتفيـــا  اتصـــاال 
أبوظبـــي نائب القائد األعلـــى للقوات 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة 
الســـمو  الشـــقيقة صاحـــب  المتحـــدة 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان.

وأعـــرب جاللة الملك خـــالل االتصال 
عن ادانة مملكة البحرين واستنكارها 

الشـــديدين للعمل اإلرهابي لميليشـــيا 
الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية 
وأكـــد  اإلماراتيـــة،  األراضـــي  علـــى 
جاللتـــه وقـــوف المملكـــة إلـــى جانب 
شـــقيقتها دولة اإلمارات في مواجهة 
واســـتقرارها  أمنهـــا  يهـــدد  مـــا  كل 
ودعمها وتأييدها لـــكل ما تتخذه من 
إجـــراءات للتعامـــل مع هـــذه األعمال 

اإلرهابية.

جاللة العاهل يؤكد مساندة البحرين 
إلجراءات اإلمارات في مواجهة التهديدات

)03(

16 12 1715

بدءا من اليوم واشتراط موافقة ولي األمر ووجود مرافق

فتح التسجيل ألخذ التطعيم للفئة العمرية 5 - 11 عاًما
المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن فتـــح بـــاب التســـجيل 
 – )فايـــزر  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  للتطعيـــم 
بيونتيـــك( للفئـــة العمرية 5 إلى 11 عاًمـــا بدًءا من 
19 يناير الجـــاري، وذلك مع وصول الدفعة األولى 
مـــن تطعيم )فايزر – بيونتيـــك( الخاص بهذه الفئة 
العمريـــة، مؤكـــدًة أهميـــة التطعيم خصوصـــًا لهذه 
الفئة العمرية في رفع االســـتجابة المناعية للجسم 

وحماية للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي.
 وحثت وزارة الصحة كافة أولياء األمور الراغبين 
فـــي تطعيم أطفالهم مـــن الفئة العمريـــة المذكورة 
إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم ألخذ التطعيم، عبر 
تطبيق “مجتمع واعي” أو الموقع اإللكتروني التابع 
لـــوزارة الصحـــة healthalert.gov.bh، منوهًة بأن 
التطعيم ســـيكون متاًحا في مركز التطعيم بمجمع 
سترة التجاري، كما يتطلب التسجيل موافقة ولي 
األمـــر قبل أخذ التطعيـــم للراغبين من هذه الفئات 
العمريـــة المذكورة، إضافة إلى وجود مرافق معهم 

عند أخذ التطعيم.

تل أبيب ـ وكاالت

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
إن  الثالثـــاء  أمـــس  بينيـــت  نفتالـــي 
توفيـــر أمـــوال إليران قد يـــؤدي إلى 
فـــي  أوســـع”  نطـــاق  علـــى  “إرهـــاب 
تحذيـــر واضـــح مـــن تخفيـــف الدول 
الكبـــرى العقوبـــات عـــن طهـــران مـــع 
سعيها للتوصل التفاق نووي جديد.

وأضاف بينيت في كلمة عبر الفيديو 
فـــي  العالمـــي  االقتصـــادي  للمنتـــدى 
دافوس “آخر شـــيء يمكنكـــم القيام 
به... هو ضخ عشـــرات المليارات من 
الـــدوالرات لهذا النظـــام. ألن ما الذي 
ستحصلون عليه؟ إرهابا على نطاق 

أوسع”.

بينيت يحذر من إرهاب إيراني واسع النطاق

)12(

المنامة - بنا

دعت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
والمتقاضيـــن  المحاميـــن  واألوقـــاف 
الدفـــع  خدمـــة  مـــن  االســـتفادة  إلـــى 
المتوفـــرة  العدليـــة  للخدمـــات  الموحـــد 
لخدمـــات  اإللكترونيـــة  الحزمـــة  ضمـــن 
bahrain. عبـــر  والقضايـــا  المحاكـــم 

bh، وتتيـــح الخدمـــة ألصحـــاب الشـــأن 

مـــن المحاميـــن واألطـــراف ذوي الصلـــة 
بالدعـــاوي إمكانيـــة دفع المبالـــغ المالية 
المســـتحقة لمعامالتهم لدى الوزارة من 
األمانات المستحقة أو الرسوم الخاصة 
ذات  والطلبـــات  القضائيـــة  بالدعـــاوى 
الصلة، مع إتاحة خاصية الســـداد لكامل 

المستحقات في معاملة واحدة.

إتاحة “السداد الموحد” للخدمات العدلية 24 ساعة
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بعـــد  النـــواب  تســـرب  مشـــهد  عـــاد 
اســـتراحة الصالة بجلســـة يـــوم أمس، 
حيـــث قـــررت الرئيســـة فوزيـــة بنـــت 
عبدهللا زينل رفع الجلسة لعدم اكتمال 
النصـــاب، إذ تواجد تحت قبة البرلمان 
قرابة 11 نائبا. وتقرر ترحيل مناقشـــة 

تقريـــر لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئة 
بخصـــوص االقتـــراح بقانـــون بتعديل 
المـــادة )33( من المرســـوم بقانون رقم 
)20( لســـنة 2002م بشأن تنظيم صيد 
واســـتغالل وحمايـــة الثـــروة البحريـــة 

إلى جلسة مقبلة.

النواب صلوا.. وغادروا..
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أكـــد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
اعتـــزازه  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
بالجهـــود المخلصـــة التـــي تواصـــل بذلهـــا 
مهماتهـــا  أداء  فـــي  التشـــريعية  الســـلطة 
الدســـتورية ودورها الرقابي والتشـــريعي 
فـــي إطـــار ســـعيها الدائـــم لترســـيخ النهج 
الديمقراطـــي والبنـــاء علـــى مـــا تحقق من 

منجزات وطنية في المحافل البرلمانية.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملك، 
أمـــس في قصر الصافرية رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزية بنت عبدهللا زينل، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، ونائبـــي 
الرئيســـين، حيـــث رفعـــوا إلـــى جاللتـــه رد 
المجلســـين على الخطاب الملكي السامي 
الـــذي تفضـــل بـــه جاللتـــه خـــالل افتتـــاح 
دور االنعقـــاد الرابع من الفصل التشـــريعي 

الخامس.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 
لمجلسي الشورى والنواب على ما يقومان 
بـــه مـــن جهـــود تهـــدف إلـــى دعم مســـيرة 
التنميـــة الوطنيـــة والدفـــاع عـــن المصالح 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  للوطـــن،  العليـــا 
منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي 

تطلعات المواطنين واحتياجاتهم. 
وأشـــاد جاللتـــه بمـــا تضمنـــه رد مجلســـي 
الشـــورى والنواب مـــن مقترحـــات وأفكار 
بناءة تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية، 
منوهـــا بالتنســـيق والتعـــاون المثمـــر بيـــن 
السلطتين بما يعود على الوطن والمواطن 

بالخير والنماء واالزدهار. 
التـــي  اإلنجـــازات  علـــى  جاللتـــه  وأثنـــى 
تحققهـــا الكفـــاءات الوطنية فـــي مختلف 
مواقـــع العمـــل، مؤكـــدا أن المملكة ماضية 
قدما بعون هللا تعالى في مســـيرة التنمية 

والتطوير والبناء. 
بـــه أهـــل  كمـــا أشـــاد جاللتـــه بمـــا يتســـم 
البحرين جميعا مـــن خلق نبيلة وحرصهم 
علـــى رقـــي وطنهـــم وتعاضدهـــم معـــا في 
كافـــة الظـــروف، ومؤكدا جاللتـــه أن ثروة 
الكـــرام  أهلهـــا  هـــي  الحقيقيـــة  البحريـــن 
هللا  بحمـــد  وإننـــا  الســـامية.  وشـــمائلهم 
نتوارث هذه السمات عبر تاريخها الوطني 

أبا عن جد.
مجلســـي  رئيســـا  أعـــرب  جانبهمـــا،  مـــن 
الشـــورى والنـــواب والحضور عـــن خالص 
الشـــكر واالمتنـــان لصاحـــب الجاللـــة على 
الالمحـــدود  ودعمـــه  الكريمـــة  رعايتـــه 
للســـلطة التشـــريعية والـــذي كان لـــه األثر 
الكبيـــر فيما تحقق من إنجازات مهمة في 

العديد من المجاالت.
وقـــد أعرب مجلس الشـــورى في رده على 
الخطـــاب الملكـــي الســـامي عـــن اعتـــزازه 
بالتفضـــل  الســـامية  الملكيـــة  بالرعايـــة 
بافتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل 
التشريعي الخامس، وما ينم عنه ذلك من 

اهتمام كريم بالسلطة التشريعية.

رؤى رشيدة 

وأكد مجلس الشورى أن الخطاب السامي 
يزخر برؤى رشـــيدة غايتها رفعة الشـــعب 
والبـــالد، وتمثـــل منهاج عمـــل ودافع أمل، 
للمضـــي قدما فـــي ترجمتها إلـــى مبادرات 
تشـــريعية، ومســـعى تشـــاوري دءوب مـــع 
الحكومة لدعم مبادراتها التنفيذية؛ حتى 

ينعم بثمارها الشعب البحريني.
وأكـــد المجلس أنه يشـــاطر عاهـــل المبالد 
فـــي االعتـــزاز بما يبذلـــه “فريـــق البحرين” 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
مـــن جهـــد دءوب فـــي مواجهـــة الجائحة 
الطارئـــة، تطعيمـــا وتحصينـــا، ممـــا مكـــن 
مملكة البحرين من دفع غائلة هذا الظرف 

الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا.
وأعـــرب المجلـــس عـــن اعتـــزازه بالقيـــادة 
الحكيمـــة الرشـــيدة لمملكـــة البحرين التي 
كان لتوجيهاتهـــا الســـديدة أطيـــب األثـــر 
فـــي مواصلـــة تعزيـــز تنافســـية االقتصـــاد 
البحرينـــي - رغـــم جســـامة التحديـــات - 
نحـــو  حثيـــث،  ونســـق  منتظمـــة  بوتيـــرة 
المزيد من تحقيق أهـــداف رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، بحسبانها رؤية قوامها 
تحويـــل الصعـــاب والتحديـــات إلى فرص 

وإنجازات في مختلف المجاالت.
وشاطر مجلس الشورى دعوة عاهل البالد 
ألصحاب األعمال في القطاعات كافة إلى 
قـــدح الذهن واقتراح األفـــكار والمبادرات 
الكفيلة بتعزيز التنمية المســـتدامة، معربا 
عـــن حرصـــه خـــالل دور االنعقـــاد الحالـــي 
لـــدور  المعـــززة  التشـــريعات  وضـــع  علـــى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارا 
ألهميـــة الـــدور الموكـــول لهـــا فـــي التنمية 
الشاملة. كما سيولي اهتماما خاصا لمجال 

ومعالجـــة  المســـتقبل  وعلـــوم  الصناعـــة 
األزمـــة المناخية العالمية على أســـس من 
التعـــاون الدولـــي وتضافـــر الجهـــود، بمـــا 
يتيح صياغة مواقف عالمية فعالة، تكون 
بمثابـــة الســـبيل القويـــم لتوفيـــر الحمايـــة 
الالزمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني 

وحضاري شامل.

ارتياح عميق

عميـــق  عـــن  الشـــورى  مجلـــس  وأعـــرب 
ارتياحه لالهتمام الملكي السامي بعوامل 
التعافـــي االقتصـــادي والبيئـــي، مشـــاطرا 
التأكيـــد الملكي علـــى الوجاهـــة والفعالية 
الحكومـــة  برامـــج  بهمـــا  تتســـم  اللتيـــن 
التـــوازن  إلـــى تحقيـــق  الموقـــرة الهادفـــة 
المالـــي واالكتفـــاء الذاتـــي، ومؤكـــدا أنـــه 
يعاضد النظر الملكي الســـامي في اإلشادة 
بالتطور المســـتمر ألداء الحكومة الموقرة 
الممارســـات  بانتهـــاج  الصـــارم  والتزامهـــا 
اإلداريـــة والتقنية األكثـــر حداثة ونجاعة، 
واألقـــدر علـــى ضمان الرقابـــة الفعالة على 
جودة اإلجراءات والخدمات المسداة إلى 

المواطنين والمقيمين.
بمنجـــزات  الشـــورى  مجلـــس  وأشـــاد 
رفـــع  مســـتوى  علـــى  الموقـــرة  الحكومـــة 
كفاءة الدعـــم الحكومي وعدالـــة توزيعه، 
منوهـــا بمـــا تبديـــه الحكومـــة مـــن اهتمام 
مســـتمر باالرتقاء بالكـــوادر الوطنية، وبما 
تحظى به قضايا الشباب البحريني ودعم 

تقدم المرأة البحرينية من عناية فائقة.
كمـــا ثمـــن المجلس عاليا االهتمـــام الملكي 
الكريم بكل ما من شـــأنه رفع مكانة المرأة 
البحرينيـــة المباركـــة في ســـعيها وعطائها 
معلنـــا  والتكريـــم،  بالتقديـــر  والجديـــرة 
التزامـــه التـــام بالتوجيـــه الملكي الســـامي 
المتمثل في دعم وتطوير الخطة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة ومـــا تتضمنه 
من مبـــادرات مهمة، والعمـــل على تحقيق 
إدماج حقيقي ومســـتدام من خالل اتخاذ 
مـــا يلزم من تدابير لتفعيـــل إنفاذ النموذج 

الوطني للتوازن بين الجنسين.
وعاهـــد المجلـــس جاللـــة الملـــك المفـــدى 
بمســـاندة صنـــدوق األمـــل ومـــا يضعه من 
مشـــاريع طموحة في تعزيز سائر الخطط 
والبرامـــج المخصصـــة لذلـــك، منوهـــا بمـــا 
أعـــرب عنه الخطاب من مشـــاعر الســـعادة 
الملكية الســـامية بأواصر المحبة ووشائج 

األســـرة الواحـــدة التـــي يعيشـــها مجتمعنا 
في كنف التوافق والطمأنينة، فهو وســـام 
يزدان به شـــعب البحرين األبي ويفخر به 

كل مواطن وفي.
وشاطر مجلس الشـــورى االهتمام الملكي 
ببرنامـــج العقوبـــات البديلـــة الـــذي يعتبـــر 
بأبعـــاد  بحـــق مشـــروعا وطنيـــا حضاريـــا 
إنســـانية شـــاملة نحـــو مزيد مـــن االرتقاء 
بمنظومـــة حقـــوق اإلنســـان، حيـــث يكفل 
إعادة دمج المستفيدين من هذا البرنامج 
فـــي مجتمعهـــم، معربـــا عـــن بالـــغ االعتزاز 
بهـــذه السياســـة الجنائيـــة الحكيمـــة التي 
تضـــع البحريـــن في مصـــاف أرقـــى الدول 

بهذا الشأن.
كمـــا نوه مجلـــس الشـــورى بالدبلوماســـية 
بثبـــات  دومـــا  تميـــزت  التـــي  البحرينيـــة 
حســـن  سياســـة  علـــى  القائـــم  نهجهـــا 
الجـــوار واالحتـــرام المتبادل مع األشـــقاء 
واألصدقـــاء فـــي كل مكان، حتـــى صارت 
تنعـــم بصيـــت رفيع في مختلـــف المحافل 

الدولية.

قلق شديد 

وباإلضافة إلى ذلك، عبر المجلس عن قلقه 
الشـــديد لمـــا تتعرض لـــه الميـــاه اإلقليمية 
للخليـــج العربـــي مـــن اســـتهداف متعمـــد 
يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط 
بالنظـــرة  أشـــاد  كمـــا  الدوليـــة.  المالحـــة 
الملكية الثاقبة بشأن ما تتعرض له السفن 
التجاريـــة فـــي الخليـــج وبحر العـــرب من 
هجمات عدائية متكررة، وما يتطلبه ذلك 
مـــن مزيد التنســـيق مع مختلـــف األطراف 
الدوليـــة؛ من أجل مكافحـــة قوى اإلرهاب 
ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. 
وأعـــرب مجلس الشـــورى عن دعمـــه التام 
للسياســـة الملكيـــة الحكيمـــة المتمثلة في 
التمســـك بعـــرى العمل والمصير المشـــترك 
بيـــن دولنا وشـــعوبنا الشـــقيقة بحســـبانها 
والقوميـــة  الوطنيـــة  الثوابـــت  أهـــم  مـــن 
لمملكة البحرين، وفي االعتزاز بالمســـيرة 
الخليجيـــة المباركـــة أيا كانـــت التحديات، 
مشـــاطرا تطلـــع جاللـــة الملـــك المفدى ألن 
مســـاره  ضمـــن  الخليجـــي  العمـــل  يعـــود 
النبيلـــة  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الطبيعـــي 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
فيمـــا تصبـــو إليـــه مـــن توحيـــد للصفـــوف 
للمصالـــح  وتنميـــة  للقلـــوب  وتقريـــب 

المشتركة.
وأشاد بما تقوم عليه العالقة بين الحكومة 
الموقـــرة والمجلـــس الوطنـــي مـــن أواصر 
التعـــاون المثمـــر والبناء وما تتســـم به من 
رســـوخ الحوار والتواصـــل، معاهدا عاهل 
البـــالد المفـــدى علـــى مزيـــد مـــن االرتقـــاء 
بالتعاون القائم بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية؛ بهدف وضع الحلول الفعالة 
األولويـــة  ذات  التشـــريعات  ومراجعـــة 
وتطويرهـــا. وأشـــاد فـــي هـــذا المقـــام بمـــا 
يبديه ، ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا مـــن حـــرص 
كريـــم علـــى تطويـــر هـــذه العالقـــة. وقـــد 
شـــدد المجلس علـــى عدم ادخـــار أي جهد 
فـــي تعزيـــز أداء وفـــود المجلـــس الوطني 
فـــي إبراز صـــورة البحرين وإعـــالء رايتها 
خفاقـــة فـــي المنابـــر الدوليـــة والمجالـــس 
المماثلة في األقطار الشـــقيقة والصديقة. 
وشـــاطر مجلس الشورى اإلشـــادة الملكية 
الســـامية فـــي التعبير عن مشـــاعر التقدير 
واالعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة 
وأجهزتنـــا األمنيـــة، وتضحياتهـــا الباســـلة 
في حماية سياج الوطن والمحافظة على 

منجزاته وسيادته والذود عن حماه.
كما عبر المجلس بدوره عن عميق السرور 
وصـــادق المباركـــة وبالـــغ الحبـــور؛ إلقدام 
مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع 
الحربـــي المتقـــدم وتوطيـــن عملياتها في 
ســـياق االنســـجام التام مع ما نشـــهده من 
تجارب إقليمية تشـــعرنا بالفخـــر لتحقيق 
القوة الدفاعية الداعمة الستقرار المنطقة.
وأكـــد المجلس أن ما حظي به المواطنون 
الكرام، رجاال ونساء، في الخطاب الملكي 
الســـامي من اعتزاز وصادق تحية وعاطر 
ثنـــاء وســـابغ تقدير، لمـــا يبذلونه من جهد 
وطني مخلص في ميادين اإلنتاج والبناء، 
ســـيكون حافزا لهم جميعـــا على مضاعفة 
الجهـــد للمضي قدما تحـــت وارف القيادة 
الرشـــيدة في مســـيرة التقدم والنماء، بما 
يكفل للجميـــع الحياة الحرة والكريمة في 

كنف دولة المؤسسات والقانون.
وعاهد مجلس الشـــورى جاللة الملك على 
أن يكـــون دور االنعقـــاد الرابـــع من الفصل 
التشريعي الخامس، محطة مهمة وعالمة 
واالزدهـــار،  التقـــدم  درب  علـــى  وضـــاءة 
تســـتحكم فيهـــا حلقات التشـــريع، ويتعزز 

خاللهـــا التعـــاون مـــع الحكومـــة الموقـــرة، 
وتتحقق فيها مضامين الخطاب السامي.

وقـــد جـــاء في مجلـــس النـــواب فـــي رده 
الـــذي  الســـامي  الملكـــي  الخطـــاب  علـــى 
وجهه صاحـــب الجاللة الملك، في افتتاح 
دور االنعقـــاد العـــادي الرابـــع ، مـــن الفصل 

التشريعي الخامس، القضايا التالية: 

مواجهة كورونا

أشادت اللجنة بحنكة التدابير االستثنائية 
آثـــار  الحتـــواء  المملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
الجائحـــة عبـــر مبـــادرات الحزمـــة الماليـــة 
واالقتصاديـــة، خصوصـــا تكفـــل الحكومة 
البحرينييـــن  رواتـــب  بصـــرف  الموقـــرة 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  عليهـــم  المؤمـــن 
للقطاعـــات األكثـــر تضـــررا، واإلعفـــاء مـــن 
رســـوم الكهرباء والماء، ووقف استقطاع 

أقساط القروض المصرفية، وغيرها.
وجهـــت اللجنة الشـــكر لجاللـــة الملك على 
التطعيـــم  بإتاحـــة  الســـامية  توجيهاتـــه 
بأنواعهـــا  للجميـــع  اللقاحـــات  وتوفيـــر 
المختلفـــة، ممـــن يقيـــم على هـــذه األرض 
الطيبـــة، إلى جانب تطعيـــم مواطنيها في 

الخارج. 
أكـــدت اللجنـــة أن إنشـــاء )وســـام األميـــر 
الطبـــي(  لالســـتحقاق  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
بموجب المرســـوم بقانون الـــذي صدر من 
 ،2021 لســـنة   )19( برقـــم  لـــدن جاللتكـــم 
يعكـــس مدى التقديـــر العالـــي للتضحيات 
الطبيـــة  الطواقـــم  بذلتهـــا  التـــي  الجســـام 
فـــي  والعاملـــون  والمدنيـــة  العســـكرية 
األقســـام الطبيـــة المســـاندة، ولورثـــة مـــن 

استشهد منهم. 

التوازن المالي

ساندت اللجنة في ردها الحكومة الموقرة 
فـــي جهودهـــا الحثيثـــة والمخلصـــة نحـــو 
تحقيـــق التـــوازن المالي، وخلق اســـتدامة 
التنافســـية االســـتثمارية  ماليـــة، وتعزيـــز 
مســـتقبل  إلـــى  بثقـــة  والنظـــر  للمملكـــة، 
االقتصاد البحريني، مؤكدين دعم السلطة 
عليهـــا  قـــام  التـــي  لألهـــداف  التشـــريعية 
هـــذا البرنامـــج، ومنوهيـــن فـــي اآلن ذاته 
بضـــرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات 
الحكومية، وحســـن اســـتغالل الميزانيات 
والموارد، وضمان اســـتدامتها، واســـتمرار 
الدعم الحكومي عبر آليات ومعايير مرنة، 

تكفـــل عدالة توزيـــع هذا الدعم، وشـــموله 
لشرائح واسعة من المواطنين.

 فرص العمل

أكدت اللجنة أن الخطاب الملكي الســـامي 
العاطليـــن  نفـــوس  فـــي  الطمأنينـــة  بعـــث 
مـــن العمـــل؛ لما تضمنـــه خطـــاب جاللتكم 
مـــن تطلع إلـــى خلق فـــرص عمـــل جديدة 
ووظائـــف نوعيـــة للمواطنين، وهـــو تطلع 
نشـــترك فيه جميعا، ونســـعى إلى تكريسه 
علـــى أرض الواقـــع عبـــر توظيـــف أدواتنـــا 
التشريعية والرقابية؛ لتوفير فرص العمل 
الكريـــم والتدريـــب النوعـــي، بصفتـــه حقا 
دســـتوريا ألبنـــاء هـــذا الوطـــن المعطـــاء، 
الوطنيـــة  الخطـــة  اســـتمرار  فـــي  آمليـــن 
الطموحـــة الهادفة إلى خلـــق فرص العمل 
النوعيـــة أمام المواطنيـــن وجعلهم الخيار 

األفضل للتوظيف. 

دعم المرأة 

رفعت اللجنة بمناســـبة تزامن هذا الفصل 
التشـــريعي مع احتفاليـــة المجلس األعلى 
20 عامـــا علـــى تأسيســـه،  بمـــرور  للمـــرأة 
أســـمى عبارات التهنئة، معبـــرة عن عميق 
مشاعر االعتزاز والفخر بما باتت تتصدره 
متقدمـــة  مواقـــع  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
فـــي مياديـــن العمـــل الوطنـــي كافـــة عبـــر 
ومبـــادرات  وطنيـــة  إســـتراتيجية  خطـــة 
وبرامـــج دءوبة، أشـــرف عليهـــا المجلس، 
وقفـــزت بواقع المـــرأة البحرينية من طور 
“النهـــوض” و”التمكين” لترتاد آفاق التقدم 
والتطـــور والنماء، على قدم المســـاواة مع 

أخيها الرجل.

حقوق اإلنسان

أشـــادت اللجنـــة بتعزيـــز وترســـيخ مبادئ 
األســـري،  والترابـــط  اإلنســـان،  حقـــوق 
وكذلـــك  المجتمعيـــة،  الوطنيـــة  واللحمـــة 
البديلـــة  العقوبـــات  مبادرتـــي  ثمنـــت 
والســـجون المفتوحـــة؛ كونهمـــا يتحركان 
التـــي  المتطـــورة  المبـــادرات  إطـــار  فـــي 
وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول 
المتقدمـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، 
باعتبارهـــا نقطة انطالق نحو إقرار المزيد 
من التشـــريعات المعـــززة لمنظومة حماية 
الحقـــوق اإلنســـانية، واالرتقـــاء بمســـتوى 
المملكـــة علـــى مؤشـــرات حقوق اإلنســـان 

العالمية.

الدبلوماسية البرلمانية

البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  صعيـــد  وعلـــى 
نوهـــت اللجنة إلـــى االعتزاز بالـــدور الذي 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  بـــه  تضطلـــع 
النشـــطة والفاعلة عبر مشـــاركات شـــعبتها 
في مختلف المحافل والمنابر والمنظمات 
واالتحـــادات البرلمانية اإلقليمية والقارية 
والدوليـــة، وفي مختلف الميادين، وكذلك 
عبر وفود المجلس الخارجية التي عززت 
بوصفهـــا  اإليجابيـــة؛  البحريـــن  صـــورة 
واحـــة لألمن والســـالم واالزدهار واحترام 
الحقوق، وموطنا لالنفتاح والتسامح الفذ 
بين الشعوب وأطياف المجتمع المتنوعة، 
ودولـــة يعلى فيها شـــأن القانـــون، وتصان 

مؤسساتها الدستورية. 

األجهزة األمنية

أعربـــت اللجنـــة عن االعتـــزاز بما تشـــهده 
المؤسســـة العســـكرية واألجهـــزة األمنيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدم وتطـــور 
ملموسين، وجهد جاد حثيث نحو توطين 
العمليـــات وتعزيـــز األمـــن، واإلقـــدام على 
برامـــج التصنيـــع الحربـــي المتقدمـــة، بمـــا 
يسهم في تعزيز بناء قوة أمنية ودفاعية، 
حامية ألســـوار الوطن، وداعمة الســـتقرار 

المنطقة.

المنامة - بنا

ثروة البحرين الحقيقية أهلها الكرام... وماضون في مسيرة البناء
نعتز بجهود السلطة التشريعية في ترسيخ النهج الديمقراطي... جاللة الملك:

أهل البحرين يتسمون 
بخلق نبيلة ومتعاضدون 

معا في كافة الظروف

تطوير منظومة القوانين 
والتشريعات الملبية لتطلعات 

المواطنين واحتياجاتهم

نقدر جهود مجلسي الشورى 
و“النواب” في الدفاع عن 

المصالح العليا للوطن



المنامة - وزارة الخارجية

نوهـــت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
دولة الكويـــت للراغبين من المواطنين 
الكـــرام زيارة دولـــة الكويت الشـــقيقة، 
الدوريـــة  المراجعـــة  إطـــار  وفـــي  أنـــه 
فيمـــا يتعلق بإجـــراءات الدخول لدولة 
الكويـــت، فقـــد قـــررت حكومـــة دولـــة 
الكويـــت تقليـــص مدة الحجـــر المنزلي 
الجويـــة  المنافـــذ  عبـــر  الدخـــول  عنـــد 
والبرية للمحصنين، لتصبح سبعة أيام 
مـــع إمـــكان إنهاء الحجر قبـــل ذلك بعد 
إجراء مسحة )PCR ( وظهور النتيجة 
الســـلبية للفحص داخل دولـــة الكويت 
ابتـــداًء مـــن تاريـــخ 18 ينايـــر 2022م، 
عوًضا عن الحجـــر اإللزامي لمدة ثالثة 
أيام الذي كان مطبًقا سابًقا، مع ضرورة 
التقيد باإلجراءات الصحية والشـــروط 
فـــي  والـــواردة  العالقـــة  ذات  المتبعـــة 

البيان السابق للسفارة.

اشتراط النتيجة 
السلبية إلنهاء 

الحجر داخل الكويت

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقـــدت اللجنة االستشـــارية المنبثقة 
عـــن مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي اجتماعها الرابع وذلك برئاســـة 
األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي 
نائـــب رئيس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة بحضور 
القانونييـــن  المستشـــارين  رئيـــس 
بمجلس التنمية االقتصادية يوســـف 
خلف وأعضـــاء اللجنة رئيس جامعة 
العوهلـــي  خالـــد  العربـــي  الخليـــج 
الوطنـــي  لإلطـــار  العـــام  والمديـــر 
الوطنيـــة  واالمتحانـــات  للمؤهـــالت 
بهيئة جودة التعليم والتدريب طارق 
للمجلـــس  العـــام  واألميـــن  الســـندي، 
األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب 

مريم مصطفى.
وخالل االجتماع، رحبت األمين العام 

بأعضـــاء اللجنـــة، معربة عن شـــكرها 
لتعاونهـــم وتقديرها لمـــا يبذلونه من 
جهود وما أبدوه من آراء ومعلومات 
تصـــب فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي 
تســـعى إليهـــا اللجنة وبما يســـهم في 
االرتقـــاء بمنظومـــة التعليـــم العالـــي 
وتقديـــم خدمات تعليمية مســـتدامة 

ومتميزة.

مـــن  العديـــد  اللجنـــة  بحثـــت  وقـــد 
الموضوعـــات التي تمت إحالتها إليها 
من مجلس أمناء التعليم العالي، كما 
قامـــت بالنظـــر في الطلبـــات المقدمة 
من بعض مؤسســـات التعليـــم العالي 
لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
والتـــي تتعلـــق بالنواحـــي األكاديمية 

والمالية.

رنا بنت عيسى تؤكد أهمية تقديم خدمات أكاديمية متميزة

“استشارية التعليم العالي” تبحث طلبات المؤسسات

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
قـــرار رقم ) 4 ( لســـنة 2022 بتعيين 
مدير في وزارة شئون اإلعالم، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن الســـيد جاســـم خالـــد راشـــد 

إلدارة  مديـــرًا  الهاجـــري  الجميـــري 
التقنيـــات والبـــث في وزارة شـــئون 

اإلعالم.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر شـــئون اإلعـــالم تنفيـــذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون اإلعالم نبيل الحمر، بمكتبه بقصر القضيبية، 
أمس، الســـفير الشـــيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة بمناسبة تعيينه سفيرًا 

لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ورحـــب المستشـــار الحمر بالســـفير الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وهنأه 
علـــى الثقـــة الملكية الســـامية بتعيينه في منصبـــه الجديد، متمنًيا لـــه دوام التوفيق 
والنجاح لتعزيز وترســـيخ العالقـــات األخوية التاريخية الوثيقة والراســـخة وتنمية 
مجـــاالت التعاون والتنســـيق المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين، مشـــيًدا بما تشـــهده 
العالقات البحرينية السعودية من تميز على كافة المستويات بفضل الدعم والرعاية 
الكريمـــة للقيادتيـــن الحكيمتين حفظهما هللا بما يعود بالخير والنماء واالزدهار على 

المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب الســـفير الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين المعين 
لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، عن شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر، 

مؤكًدا على مواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق عالقات البلدين األخوية المتميزة.

بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء
الهاجري مديراً إلدارة التقنيات والبث في “اإلعالم” 

العالقات البحرينية السعودية متميزة

أمـن اإلمــارات مــن أمننـا واإلرهــاب 
الحـوثـي يتنافـى مـع القوانيـن

جاللته يؤكد مساندة البحرين إلجراءات أبوظبي في مواجهة التهديدات... العاهل:

محمـــد بن زايد شـــاكرا جاللتـــه: عالقاتنا أخويـــة تاريخية راســـخة ومتميزة

أجـــرى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة،امـــس، اتصاال هاتفيـــا بأخيه ولي 
عهد أبوظبـــي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك خـــالل االتصـــال عـــن ادانـــة 
للعمـــل  الشـــديدين  واســـتنكارها  البحريـــن  مملكـــة 
اإلرهابـــي لميليشـــيا الحوثي على مناطق ومنشـــآت 
مدنيـــة على األراضـــي اإلماراتية واســـتهدف أرواح 
األبريـــاء اآلمنين والذي يتنافى مـــع جميع األعراف 

والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وأكـــد جاللتـــه وقوف المملكـــة إلى جانب شـــقيقتها 
دولـــة اإلمـــارات فـــي مواجهـــة كل مـــا يهـــدد أمنهـــا 
واســـتقرارها ودعمهـــا وتأييدهـــا لكل مـــا تتخذه من 
إجراءات للتعامل مع هذه األعمال اإلرهابية حفاظا 
علـــى ســـالمة مواطنيهـــا والمقيميـــن علـــى أرضهـــا، 
مشـــددا جاللته على أن أمن دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة جـــزء ال يتجـــزأ من أمـــن مملكة 

البحرين وأمن المنطقة.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن خالـــص تعازيـــه بضحايـــا هذا 

اإلعتـــداء اآلثـــم وتمنياتـــه بالشـــفاء العاجـــل لجميع 
للمصابيـــن، ســـائالً هللا عـــز وجـــل ان يحفـــظ دولـــة 
اإلمـــارات وشـــعبها الشـــقيق مـــن كل مكـــروه ويديم 

عليهما األمن واألمان والرخاء.
ومـــن جانبـــه، اعـــرب صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان عن شـــكره وتقديره ألخيه جاللة 

الملـــك  لمـــا ابـــداه من مشـــاعر أخوية صادقـــة تجاه 
دولـــة اإلمارات وشـــعبها والتي تؤكد علـــى ما يربط 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين من عالقـــات أخوية 
تاريخية راســـخة ومتميزة، متمنيا للمملكة وشعبها 
العزيـــز دوام التقدم والتطور واالزدهار تحت قيادة 

جاللته الحكيمة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاللة الملك

المنامة - بنا

واألوقــاف  اإلســامية  والشــئون  العــدل  وزارة  أعلنــت 
أنــه فــي إطار المتابعــة المســتمرة التي يقوم بهــا الفريق 
الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا، فقــد تبيــن 
وجود حالة قائمة لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة 

العاصمة.

وحمايـــًة  العامـــة  الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
للمصليـــن، فقد قررت الـــوزارة بعد التنســـيق مع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المســـجد، 
وذلـــك بشـــكل مؤقت لمدة أســـبوع حتى تتمكـــن الفرق 
المعنيـــة مـــن القيـــام بعمليـــة تتبـــع المخالطيـــن وكذلـــك 
القيـــام بعمليـــة التعقيم والتأكـــد من اتخـــاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وشـــددت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
على متابعتهـــا تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمســـاجد 
وتكثيفهـــا للحمالت التفتيشـــية واتخاذ مـــا يلزم لحفظ 
صحة وســـالمة المصلين، مؤكدًة أن االلتزام بالتعليمات 
المســـؤولية  تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجد في العاصمة أسبوعا

افتتـــح النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس االعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة االولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ، مكتبـــة “زكاة العلـــم” 

بمدرسة بيان البحرين.
الســـمو  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  االفتتـــاح،  وحضـــر 
والمعالـــي والســـعادة الشـــيوخ الكـــرام، وعـــدد من 
الـــوزراء والمســـئولين بالدولـــة، ورئيـــس وأعضاء 

مجلس إدارة المدرسة.
وقـــد أكد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
أن قطـــاع التعليم يحظى باهتمـــام بالغ من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، والمســـاندة من ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، حيـــث ســـاهم ذلك فـــي تحقيق 
قفزات نوعية في الحركة التعليمية، لتضع مملكة 

البحرين في خانة الدول المتقدمة في المســـتوى 
التعليمـــي، مضيفا ســـموه أن هذا القطاع يعد أحد 
المرتكزات األساسية التي تشكل الدافع الحقيقي 

لمواصلة المسيرة التنموية في المملكة. 
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود المتميـــزة التـــي تبذلهـــا 
مدرســـة بيان البحرين برئاســـة الشـــيخة مي بنت 
ســـليمان العتيبـــي فـــي دعـــم المســـيرة التعليميـــة 
بالمملكة، مؤكدا ســـموه أن افتتـــاح مكتبة “العلم” 
يشـــكل منصـــة مهمة تدفع طالب العلم الكتســـاب 
المزيد من المعرفة التي تساندهم خالل مسيرتهم 
التعليميـــة وتدفعهم نحو التفـــوق والتميز، متمنيا 
ســـموه لمدرســـة بيان البحرين مزيـــدا من النجاح 

والتوفيق. 
وزار ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة مباني 
المســـاندة  األجهـــزة  بأحـــدث  المعـــززة  المدرســـة 
التكنولوجيـــة  واألجهـــزة  التعليميـــة  للعمليـــة 
الحديثة المســـاهمة في تأســـيس أجيـــال متعلمة 
تواكـــب المســـتقبل وتطوراتـــه. كمـــا اطلع ســـموه 

خـــالل جولته التفقدية للمدرســـة على األســـاليب 
التعليمية التي تتبعها المدرسة في حديث مفصل 

مع الكادر التعليمي والطالب.
 مـــن جانبـــه، أشـــاد وزير التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، بالرعايـــة الكريمـــة لســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، والدعم المســـتمر الذي يوليه 
ســـموه للقطـــاع الشـــباب والحركـــة الرياضيـــة في 
مملكة البحرين، منوها باهتمام ســـموه بالمشاريع 
بالجانـــب  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي  التربويـــة 
الثقافي لدى الطلبة، ومن بينها مكتبة “زكاة العلم” 
بمدرسة بيان البحرين، والذي يعتبر رافدا مساندا 
للمناهج الدراسية، بما يحتويه على مراجع علمية 
وثقافية يستفيد منها طلبة المدرسة وتساهم في 

توسيع مداركهم. 
ووجـــه وزيـــر التربيـــة والتعليـــم الشـــكر والتقدير 
البحريـــن  بيـــان  مدرســـة  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
علـــى  العتيبـــي،  ســـليمان  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
جهودهـــا فـــي تطويـــر المدرســـة، مؤكـــدا اهتمـــام 

الـــوزارة بالتعليم الخاص وتشـــجيعها لهذا القطاع 
الحيوي واالســـتثمار فيه مـــع الحفاظ على جودة 
المخرجـــات التعليميـــة، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 
التنميـــة المنشـــودة في مختلف المجـــاالت، حيث 
تقوم الوزارة سنويا بتوفير المناهج الدراسية في 
المواد الوطنية “اللغة العربية، التربية اإلســـالمية، 
التربية للمواطنة، تاريخ وجغرافيا البحرين” لهذه 
المـــدارس مجانـــا، إلـــى جانـــب تقديـــم الدعم في 

المجال التدريبي.
مـــن جهتهـــا، عبـــرت العتيبـــي عـــن جزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية علـــى رعايته 
حفـــل االفتتـــاح لمكتبـــة زكاة العلم، مشـــيدة بهذه 
الرعايـــة لســـموه التي تســـاهم في تكريـــم القطاع 

التعليمي والجانب الديني على حد سواء.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان العتيبي  أن 

المكتبـــة تجمـــع ما بيـــن الـــزكاة المرتبطـــة بالدين 
اإلســـالمي الحنيف، وما بين الجانب العلمي الذي 
هـــو األســـاس الـــذي ترتكـــز عليه رســـالة مدرســـة 
البيـــان، مشـــيرة الى أن زيارة ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة للمدرســـة ترك أثرا إيجابيا في 
نفـــوس كال من الطلبة واألهالي الذين قدروا هذه 
الزيـــارة الميمونة لســـموه، مثنين على دور ســـموه 
البـــارز في تكثيف جهود تنميـــة القطاع التعليمي، 
معبرة عن شـــكرها لرئيس مجلس إدارة شركة بن 
فقيـــه العقاريـــة الوجيـــه فيصل فقيـــه على تبرعه 
الســـخي إلنشـــاء المكتبـــة، التي تعـــد مبنى جديد 
يضيـــف للطلبة المزيد من المعرفة والتعلم، معربة 
كذلك عن تقديرها لمساهمة أولياء األمور المادية 
فـــي تجهيز هذا المبنـــى التعليمـــي الرائد، موجهة 
شـــكرها ليعقوب قاســـم الذي صمم مبنى المكتبة، 
والذي يعد المشـــروع التصميمـــي االول للمهندس 

الذي يعد أحد خريجي مدرسة بيان البحرين.

المنامة - بنا

خالد بن حمد: البحرين في مصاف الدول المتقدمة بالتعليم
زيارة سموه تضفي البهجة على وجوه طالب “بيان البحرين”
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
آل خليفـــة، أمـــس، ســـفير مملكـــة 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
الســـعودية الشـــقيقة الشـــيخ علي 
بن عبدالرحمن آل خليفة؛ بمناسبة 

تعيينه.
بالســـفير،  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
التهنئـــة  خالـــص  عـــن  لـــه  معربـــا 
بالثقـــة الملكية الســـامية، ومتمنيًا 
أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  لـــه 
والنهـــوض  الدبلوماســـية  مهامـــه 

الموكلـــة  والمهـــام  بالمســـؤوليات 
إليه، بما يســـهم فـــي تقديم أفضل 
الخدمـــات لرعايا مملكـــة البحرين 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التاريخيـــة  العالقـــات  وتطويـــر 

واألخوية التي تجمع البلدين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
برامج التعاون األمني وفتح آفاق 
جديـــدة خـــالل المرحلـــة القادمـــة، 
وذلـــك في إطار العمل على تطوير 
عالقـــات التعـــاون والتنســـيق بين 

البلدين الشقيقين.

فتح آفاق أمنية جديدة بين البحرين والسعودية

البحريـــن أول دولـــة خليجيـــة ترخـــص للطــب البديــل
نظمــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة أول امتحان 
مــن نوعــه لترخيــص مزاولــة الطب البديــل والتكميلــي، بااللتــزام بالتباعد 
االجتماعــي وكافــة الضوابــط االحترازيــة الصــادرة مــن الفريــق الوطنــي 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وصرحت الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
مريـــم الجالهمة أن مملكة البحرين 
لهـــذا  ترخـــص  دولـــة  أول  تعتبـــر 
الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  التخصـــص 
الهيئـــة  اســـتراتيجية  مـــع  تماشـــيًا 
ورؤيتهـــا بتقديـــم خدمـــات صحية 

آمنة وذات جودة عالية.
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأشـــارت 
الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية تســـهم في تطوير قوانين 
الطب البديل والتكميلي في المملكة 
وتماشـــيًا مع رؤيـــة مملكة البحرين 

في تنظيم كافة القطاعات، وكذلك 
لالهتمام بالسياحة العالجية.

أنـــه  التنفيـــذي  الرئيـــس  ونوهـــت 
“منذ صـــدور قـــرار المجلس األعلى 
 2016 لســـنة   )33( رقـــم  للصحـــة 
مزاولـــة  تنظيـــم  الئحـــة  بشـــأن 
مجـــاالت الطب البديـــل والتكميلي 
والمهنيـــة  الفنيـــة  واالشـــتراطات 
الخاصـــة،  المؤسســـات  لترخيـــص 
مـــن  بالعديـــد  الهيئـــة  قامـــت 
اإلجراءات التنظيمية لهذا القطاع، 
ويأتي عقـــد هذا االمتحان كخطوة 

مهمة وضرورية في مسيرة تنظيم 
قطاع الطب البديل والتكميلي في 

مملكة البحرين”.
مـــن جانبهـــا، صرحت رئيســـة لجنة 
الطـــب البديـــل والتكميلـــي بالهيئـــة 
أن  الســـبيعي  نعمـــت  المستشـــارة 
الهيئـــة شـــهدت عقـــد أول امتحـــان 
لترخيـــص صيادلـــة الطـــب البديـــل 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والتكميلـــي 
وذلـــك فـــي مقـــر الهيئـــة الوطنيـــة 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
بإشـــراف لجنة الطب البديل وقسم 
تراخيـــص المهن الصحيـــة بالهيئة، 

تماشـــيًا مـــع قانـــون الصيدلـــة الذي 
يشـــترط االمتحان كشـــرط أســـاس 
للحصـــول علـــى ترخيص ممارســـة 

 4 االمتحـــان  حضـــر  إذ  المهنـــة، 
صيادلـــة اختصاصييـــن فـــي الطب 

البديل الهندي )االروفيدا(.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تماشًيا مع رؤية 
المملكة في 

االهتمام بالسياحة 
العالجية

المنامة -  األوقاف السنية

تنفيـــذا لشـــروط الواقفيـــن، وتفعيـــال لـــدور المصـــارف 
الوقفيـــة في دعـــم العمل الخيـــري واالجتماعي بمملكة 
البحريـــن، ســـاهمت إدارة األوقـــاف الســـنية بمشـــاريع 
خيريـــة تقدر بنحو 160000 دينـــار خالل الثلث األخير 

من العام 2021.
وأكـــد رئيـــس مجلس األوقاف الســـنية راشـــد الهاجري 
بـــأن المجلـــس يولـــي مصـــارف العمـــل الخيـــري عنايـــة 
كبيرة؛ كونها الغاية الســـامية مـــن العمل الوقفي، حيث 
يشـــمل مناحي الحيـــاة االجتماعية كافـــة، مؤكدا أثرها 
الكبيـــر في دعم العمـــل االجتماعي بمختلف المشـــاريع 
الخيريـــة، ورافـــدا اقتصاديا للبالد من خالل المشـــاريع 

االستثمارية الوقفية.
وأوضـــح أن هـــذه المشـــاريع تـــم تنفيذهـــا بواقـــع 11 
مشـــروعا خيريا ما بين الشـــهرية والموسمية والطارئة 
والتعليمية والشـــراكة المجتمعية، والذي اســـتفاد منها 

أكثر من 2000 مستفيد.
وشـــدد علـــى أن المجلـــس يســـعى دائما إليجـــاد موارد 
متجددة لدعم بند المصارف الوقفية التي تمثل شريانا 

رئيســـا فـــي العمـــل الوقفي، من خـــالل تجديـــد وزيادة 
للعمـــل  المخصصـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية  المشـــاريع 

الخيري؛ لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.
وثمـــن الهاجري دور الواقفين الذيـــن بذلوا من أموالهم 
إلحيائهم ســـنة الوقـــف، ودعم المســـتحقين والمجتمع، 
داعيـــا لهم بالمغفـــرة والمثوبة واألجر من هللا عز وجل، 
كما شكر اإلدارة وقسم األعمال الخيرية على جهودهم 

الكبيرة في تنفيذ المشاريع الخيرية.

خالل الثلث األخير من 2021 ... وُصرفت على 2000 مستفيد

“السنية” تنفق 160 ألف دينار على المشاريع الخيرية

راشد الهاجري

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
تنظيـــم ســـوق العمـــل جمـــال العلوي 
الموظفتيـــن بالهيئـــة، إيمان الســـّماك 
السياســـات  بـــإدارة  أول  )باحـــث 
ومعلومات السوق(، وابتهال الشهابي 
السياســـات  بـــإدارة  أول  )أخصائـــي 
ومعلومـــات الســـوق(؛ بمناســـبة تأهل 
فكرتهـــم “المنصـــة الشـــاملة لخدمات 
العمالـــة المنزليـــة )راحـــة(”، للمرحلـــة 
النهائية لمســـابقة االبتـــكار الحكومي 
“فكـــرة” في نســـختها الرابعـــة، والتي 
أطلقهـــا ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
واســـتمع العلـــوي إلـــى شـــرح شـــامل 
للفكـــرة “راحـــة” وأثنـــى علـــى فكـــرة 
المشـــروع، مشـــيًرا إلـــى أن مثل هذه 
سياســـية  مـــع  تتواكـــب  المشـــاريع 

الموقـــرة، مؤكـــًدا حـــرص  الحكومـــة 
علـــى  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
اإلبداعيـــة  األفـــكار  مـــن  االســـتفادة 
لتطويـــر خدماتهـــا المقدمـــة لعمالئها 
المنزليـــة،  العمالـــة  قطـــاع  الســـيما 
موجًهـــا المعنييـــن إلى دراســـة إمكان 
تبني تطبيـــق الفكرة بمـــا يتوافق مع 

األنظمـــة واللوائـــح والقوانيـــن، وبمـــا 
تقتضيه المصلحة العامة. 

وأعـــرب الرئيـــس التنفيذي – باســـمه 
ونيابة عن موظفي ومنتســـبي الهيئة 
– عـــن فخره واعزازه بهـــذه الطاقات 
الشابة والكوادر المبدعة، متمنًيا لهما 

دوام التوفيق.

“سوق العمل” حريصة على اإلستفادة من األفكار اإلبداعية

العلـوي: لدراســة إمكــان تبنــي “راحــة”

االرتقاء بالعالقات مع نيوزالندا نحو آفاق أرحب
تكثيف التعاون المشترك في كافة المجاالت... وزير الخارجية: 

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة أمس، ســـفير 
نيوزالندا المعين لدى مملكة البحرين 

المقيم في الرياض بارني رايلي.
وخالل اللقاء، رحـــب وزير الخارجية 
برايلـــي، معرًبـــا عن اعتـــزازه بعالقات 
الصداقة المتميـــزة التي تجمع مملكة 
البحرين بنيوزالنـــدا الصديقة، مؤكًدا 
حرص مملكـــة البحرين علـــى تنميتها 
واالرتقـــاء بهـــا نحـــو آفاق أرحـــب، بما 
يحقـــق المنفعة والمصلحة المشـــتركة 
بين البلدين والشـــعبين على األصعدة 
كافـــة. مـــن جانبـــه، أعـــرب رايلـــي عن 
التـــي  المتقـــدم  للمســـتوى  ارتياحـــه 
تشـــهده العالقات الثنائية بين البلدين 
الصديقيـــن، مؤكـــًدا رغبـــة نيوزالنـــدا 
وحرصهـــا على تعزيز روابط الصداقة 

وتكثيف التعـــاون في المجاالت كافة 
فـــي ظـــل ما يجمـــع بيـــن البلديـــن من 
لمملكـــة  متمنًيـــا  مشـــتركة،  مصالـــح 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

كمـــا تم خـــالل اللقاء، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات والقضايا ذات االهتمام 
المشـــترك. حضـــر اللقـــاء، وكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياسية، الشيخ 

عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، ورئيس 
قطـــاع شـــؤون األمريكيتيـــن بـــوزارة 
الخارجية الســـفير الشـــيخ عبدهللا بن 

علي آل خليفة.

المنامة - وزارة الخارجية

جهود لحماية تراث شبام اليمنية المعرض للخطر
مشاريع لالرتقاء باإلرث الثقافي للمدينة ... الشيخة مي:

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
مجلـــس  ورئيســـة  واآلثـــار  للثقافـــة 
إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة، فـــي مكتبهـــا أمـــس، المدير 
التنفيـــذي لمنظمة التحالـــف الدولي 
لحمايـــة التراث فـــي مناطـــق النزاع 
- ألـــف فاليـــري فريالنـــد، وذلـــك في 
إطـــار التعـــاون والتواصـــل من أجل 
دعـــم جهـــود الحفـــاظ علـــى التـــراث 

الحضاري في البلدان العربية.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة  أهميـــة التعـــاون مـــا بين 
مختلف المؤسسات المعنية بالتراث 
أجـــل حفـــظ وصـــون  مـــن  العالمـــي 
المواقـــع التـــي تزخـــر بهـــا المنطقـــة 
العربية، مشـــيدة بجهود منظمة ألف 

التي ســـاهمت في دعم هذه الجهود 
على مختلف المستويات.

العمـــل  ســـبل  االجتمـــاع  وناقـــش 
المشـــترك مـــا بيـــن المؤسســـتين في 

دعـــم جهـــود الحفـــاظ علـــى مدينـــة 
شـــبام اليمنية المســـجلة على قائمة 
التـــراث العالمـــي المعـــرض للخطـــر، 
حيـــث تـــم اطـــالع فريالند علـــى ما 

يقـــوم بـــه المركـــز اإلقليمي مشـــاريع 
حاليـــًا من أجل تعزيز اإلرث الثقافي 

للمدينة.
كمـــا ووجـــه فاليـــري فريالنـــد دعوة 
للشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
لحضور مؤتمر خاص بالمنظمة نهاية 
الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية 
باريس، بمشاركة العديد من الوزراء 

والمسؤولين الحكوميين.
للمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وشـــكر 
العربـــي  اإلقليمـــي  المركـــز  جهـــود 
حمايـــة  فـــي  العالمـــي  للتـــراث 
التـــراث الثقافـــي العربـــي، معربًا عن 
أملـــه أن يتوســـع التعـــاون مـــا بيـــن 
المؤسســـتين بمـــا يحقـــق المزيد من 
الدعم والمشـــاريع الخاصـــة بالتراث 

اإلنساني في المنطقة العربية.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، امـــس، فـــي 
الخارجيـــة،  وزارة  بمقـــر  مكتبـــه 
عضـــو مجلس النـــواب، عضو لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب النائب بدر 

الدوسري.
وأثنـــاء اللقـــاء، تـــم بحث عـــدد من 
القضايـــا المحليـــة المتعلقـــة بالعمل 

مجـــاالت  واســـتعراض  البرلمانـــي، 
وزارة  بيـــن  القائمـــة  التعـــاون 
الخارجيـــة ومجلـــس النـــواب فـــي 
الدبلوماســـية  دور  تعزيـــز  مجـــال 
البرلمانية على الصعيدين اإلقليمي 
وتنميـــة  تعزيـــز  وســـبل  والدولـــي، 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك لمـــا 
فيـــه خيـــر وصالح مملكـــة البحرين 

ومواطنيها.

تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية



local@albiladpress.com

األربعاء 19 يناير 2022 - 16 جمادى الثانية 1443 - العدد 4845
05

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، صباح أمس، ســـفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين شـــازريل 
بن زاهيران. وأشـــاد وزير العدل خالل اللقاء، بمستوى العالقات البحرينية 
الماليزيـــة ومـــا تشـــهده مـــن تطور مســـتمر، بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك وتبادل 

الخبرات في المجال العدلي.

وزير العدل يشيد بمستوى 
العالقات مع ماليزيا

المنامة - وزارة الداخلية

أكدت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، 
أنه تـــم القبض على شـــخص “بحريني، 31 
عاما”، وذلك لمســـؤوليته في قضية هروب 
وإخفـــاء الفتـــاة التي عثر عليهـــا في وقت 

مبكر من صباح امس.
اتخـــاذ  جـــار  أن  إلـــى  المديريـــة  وأشـــارت 
وإحالـــة  المقـــررة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

العثور على الفتاة 
المختفية وإلقاء القبض 

على المسؤول عن هروبها

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل 
للتطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )فايـــزر 
– بيونتيـــك( للفئـــة العمريـــة 5 إلـــى 11 عاًمـــا 
بـــدًءا من 19 يناير الجاري، وذلك مع وصول 
الدفعة األولى من تطعيم )فايزر – بيونتيك( 
الخـــاص بهذه الفئـــة العمرية، مؤكـــدًة أهمية 
التطعيـــم خصوصـــًا لهـــذه الفئـــة العمرية في 
رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم وحماية 

للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي.
 وحثـــت وزارة الصحـــة كافـــة أوليـــاء األمور 
الراغبيـــن فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة 
العمريـــة المذكـــورة إلـــى المبـــادرة بتســـجيل 
أطفالهم ألخذ التطعيم، عبر تطبيق “مجتمع 
واعـــي” أو الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 
الصحـــة healthalert.gov.bh، منوهـــًة بـــأن 

التطعيم ســـيكون متاًحا فـــي مركز التطعيم 
بمجمع سترة التجاري، كما يتطلب التسجيل 
التطعيـــم  أخـــذ  قبـــل  األمـــر  ولـــي  موافقـــة 
للراغبين من هـــذه الفئات العمرية المذكورة، 
إضافـــة إلـــى وجـــود مرافـــق معهم عنـــد أخذ 

التطعيم.
ونوهت الوزارة بما تحقق من نتائج إيجابية 
نتيجـــة اإلقبـــال علـــى التطعيـــم خاصـــة عند 
الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، مشيرًة إلى 
أن المباردة بأخذ التطعيم يساهم في تسريع 
الوصول للهدف المنشود في تحقيق المناعة 
المجتمعيـــة ويعـــزز نجاح الخطـــط والجهود 
المبذولـــة مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي الطبي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 

لحفظ صحة وسالمة الجميع.

بدءا من اليوم واشتراط موافقة ولي األمر ووجود مرافق

فتح التسجيل ألخذ التطعيم للفئة العمرية 5 - 11 عاًما

إعــالن الفائزيــن فــي مسابقــة بدلـــة ومركبـــة الفضـــاء
أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أســـماء 
الفائزيـــن فـــي مســـابقتها الخاصـــة بالناشـــئة 
والتـــي تـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع الشـــريك 
التعليمـــي كليفـــر بلي تحت عنـــوان “تصميم 
بدلـــة ومركبـــة فضـــاء” والتي هدفـــت إلثارة 
تتـــراوح  ممـــن  البحرينييـــن  الطلبـــة  شـــغف 
أعمارهـــم بين 7 و12 عاًمـــا بالفضاء وعلومه 
ولتوســـيع معارفهـــم بـــه، حيـــث تـــم اختيـــار 
الفائزيـــن فـــي تحدي التصميم مـــن بين أكثر 
مـــن 148 مشـــارك مـــن قبل لجنـــة تحكيم تم 

تشكيلها لهذا الغرض.

خلصـــت لجنـــة التحكيـــم إلـــى فـــوز كال مـــن 
العـــرادي مـــن مدرســـة عـــراد  فـــرح توفيـــق 
األول، ونبـــراس  بالمركـــز  اإلعدادية للبنـــات 
حسين من مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 
بالمركز الثاني، وعلي عبد المطلب السلم من 
مدرســـة العاصمة بالمركز الثالـــث لحصولهم 
علـــى درجـــات عالية في األصالـــة والمالءمة 

واإلبداع.
وعبرت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الهيئة 
الرائدة في البحرين في مجال علوم الفضاء، 
عن ســـعادتها بنجـــاح هذه المســـابقة وزيادة 

مشـــاركة الطلبـــة فيهـــا، حيـــث قالـــت ممثلة 
العالقات العامة في الهيئة األســـتاذة فاطمة 
الحمـــادي : “فخـــورون جـــدا برؤيـــة تصاميم 
المشـــتركين المبتكـــرة إمـــا لبدلـــة الفضاء أو 
للمركبة الفضائية، ولم تكن التصاميم تعرض 
فقط ما هو مطلوب للسفر إلى الفضاء وإنما 
أظهرت فخر الناشـــئة بمكانة مملكة البحرين 
ودخولها بقوة في مجـــال الفضاء بنجاحات 

وانجازات متتالية”. 
وأضافـــت الحمـــادي: “تأمل الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء من خـــالل إطـــالق مثل هذه 

المســـابقات أن تعزز الوعـــي بالفضاء في كل 
مجتمـــع مدرســـي لتنشـــئة جيـــل واٍع بعلـــوم 
الفضـــاء، وإثـــارة االهتمام بمتابعـــة مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
)STEM(، والتـــي تعد متطلبـــًا في الكثير من 
الوظائـــف فـــي المســـتقبل الـــذي بـــدا ظاهـــرا 

للعيان”.
الجديـــر بالذكـــر انـــه قـــد تـــم تكريـــم كافـــة 
الفائزين في المســـابقة عبر منحهم شـــهادات 
وهدايا مميزة تقديرًا لمشـــاركتهم الحماسية 

وأفكارهم االبداعية.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ال وجود لحالة اختطاف للفتاة وجار تحويل المتهم للنيابة
“شرطة الجنوبية” تدعو لعدم االلتفات للشائعات والتوقف عن المغالطات:

كشـــفت مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
إجراءاتهـــا  تفاصيـــل  عـــن  الجنوبيـــة 
باشـــرتها،  التـــي  والقانونيـــة  األمنيـــة 
بخصوص واقعة الفتاة التي تم العثور 
عليها في وقت مبكر من صباح أمس، 
حيـــث تســـلمها مركـــز شـــرطة البديـــع 
بمديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
مـــن اثنيـــن مـــن المواطنيـــن، بعـــد أن 
استوقفتهما بشـــارع البديع، موضحة 
أنهـــا باشـــرت إجراءاتهـــا فـــور تلقيهـــا 
بالغا بالواقعة عند الســـاعة السادســـة 
مـــن مســـاء الجمعـــة 14 ينايـــر 2022، 
حيث انتقل إلى الموقع، طاقم مسرح 
الجريمة والمختبر الجنائي والجهات 
ورفـــع  للمعاينـــة  األخـــرى  المختصـــة 
األدلـــة وجمـــع المعلومـــات، ومـــن ثـــم 

تشـــكيل مجموعات من فـــرق البحث 
والتحـــري، التـــي قامـــت بدراســـة كل 
المعطيـــات والبيانات التي تم جمعها، 
حيث أشـــارت المعلومات األولية إلى 
أن الفتـــاة، خرجـــت من منزل أســـرتها 
هنـــاك  تكـــن  ولـــم  إرادتهـــا،  بمحـــض 
أي مؤشـــرات أو أدلـــة بوجـــود حالـــة 
اختطـــاف علـــى النحـــو الـــذي روجت 
له بعض مواقـــع التواصل االجتماعي 

بشكل مؤسف.
وأضافـــت المديريـــة، أنه فـــور العثور 
علـــى الفتاة، تـــم مباشـــرة اإلجراءات 
األمنية والقانونية والصحية الالزمة؛ 
للتأكـــد مـــن ســـالمتها، كمـــا تواصلـــت 
الجهـــود األمنيـــة وكافـــة اإلجـــراءات 
المتخـــذة فـــي إطـــار أعمـــال البحـــث 

مالبســـات  عـــن  للكشـــف  والتحـــري؛ 
الواقعة، حيث أســـفرت أعمال البحث 
والتحـــري عـــن تحديد هوية شـــخص 
31 عامـــا” والقبـــض عليـــه  “بحرينـــي 
قضيـــة  فـــي  الجنائيـــة  لمســـؤوليته 

هروب وإخفاء الفتاة.
وأشـــارت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
اتخـــاذ  جـــاري  أنـــه  إلـــى  الجنوبيـــة 
اإلجـــراءات القانونية المقررة؛ تمهيدا 
إلحالـــة المقبـــوض عليـــه إلـــى النيابـــة 

العامـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تتواصـــل 
أعمـــال البحث والتحري للكشـــف عن 
بالجميـــع  مهيبـــة  المالبســـات،  كافـــة 
المصـــادر  مـــن  المعلومـــات  اســـتقاء 
الرسمية وعدم االلتفات ألي شائعات، 
معولين على وعي المجتمع البحريني 
ومـــا يتمتع بـــه أبنـــاؤه من مســـؤولية 
مجتمعية وطنية مما يتطلب التوقف 
عـــن تنـــاول القضيـــة وبـــث معلومات 
مغلوطـــة مـــن شـــأنها أن تؤثـــر ســـلبا 
على مالبســـات هذا الحـــادث الغريب 
المجتمـــع  أطيـــاف  مـــن  والمســـتنكر 
التقاليـــد  وينافـــي  كافـــة،  البحرينـــي 
ومبـــادئ النســـيج المجتمعي األصيل، 
فـــي اإلطـــار  والـــذي تمـــت معالجتـــه 

القانوني.

المنامة - وزارة الداخلية

3 وزراء يقيمــون مشروعـــات المرحلــة األخيــرة لـ “المــع”
تناولت “ترشيد المياه في دور العبادة” ومهارات سوق العمل

مـــن  المتأهلـــة  المجموعـــة  اســـتعرضت 
المشروع الوطني “المع” مشاريع المرحلة 
الرابعـــة واألخيرة من المشـــروع بحضور 
بهـــدف  العليـــا؛  التقييـــم  لجنـــة  أعضـــاء 
االطـــالع علـــى مشـــروعاتهم وبرامجهـــم 
والعمـــل علـــى تقييـــم تلـــك المشـــروعات 
وفق األسس والمعايير التي تم اعتمادها 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
وتضـــم لجنة التقييم العليـــا كالً من وزير 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
حميدان، ووزير المواصالت واالتصاالت 
كمـــال بـــن أحمد، ووزير شـــؤون الشـــباب 

والرياضة أيمن المؤيد. 
وفـــي البدايـــة تـــم عـــرض وشـــرح آليـــة 
التقييـــم المتبعة من قبـــل لجنة التحكيم 
العليا، ثم قامت المجموعة األولى بإعداد 
سياســـة تحمل عنوان “السياسة الوطنية 
المـــدن والمســـاكن  فـــي  الميـــاه  لترشـــيد 

الجديـــدة ودور العبـــادة”. أمـــا المجموعة 
الثانيـــة، فقدمـــت سياســـة تحمـــل عنوان 
“السياســـة الوطنيـــة لتضميـــن المهـــارات 
المســـتقبلية المطلوبـــة لســـوق العمل في 
المناهج الدراســـية فـــي مملكة البحرين”، 
وبعـــد العـــرض قامـــت اللجنـــة بالنقـــاش 
السياســـات  حـــول  المالحظـــات  وإبـــداء 

المعروضـــة عليهـــم مـــن قبـــل المتأهليـــن 
والتـــي ركـــزت علـــى محورين أساســـيين 
همـــا: مـــدى الحاجـــة لتطويـــر السياســـة 
أو اســـتحداثها ومـــدى أهميتهـــا وأثرهـــا 
علـــى مملكـــة البحريـــن والمواطنيـــن. أما 
المحـــور الثاني، فركز علـــى مدى وضوح 
التوصيـــات الداعمة للسياســـة المقترحة، 

ومـــدى إمكان تطبيقها من خالل الخطط 
الوطنيـــة بمملكـــة البحريـــن، وفـــي ختام 
العـــروض تباحـــث أعضـــاء اللجنـــة حول 
مخرجـــات العـــروض المقدمـــة مـــن قبـــل 
المتأهلين لتحديد النتائج التي ستضاف 
إلى حصيلة النتائج الســـابقة للمشـــاركين 
ختـــام  فـــي  الفائزيـــن  الثالثـــة  الختيـــار 

المشروع الوطني “المع”.
مبـــادرة  هـــو  “المـــع”  مشـــروع  أن  يذكـــر 
وزارة  مبـــادرات  مظلـــة  تحـــت  شـــبابية 
تـــم  التـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
تنظيمها بتوجيه مـــن ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ويهدف 

إلى خلق قيادات شـــبابية واعدة وقاعدة 
قويـــة وغنيـــة مـــن الكفـــاءات الشـــبابية 
ذات وعي وطنـــي متكامل تكون مؤهلة؛ 
مختلـــف  فـــي  قياديـــة  مناصـــب  لتبـــوء 
المواقع والمجاالت. ويأتي بدعم من بنك 
البحريـــن الوطنـــي وبمشـــاركة مـــن معهد 

اإلدارة العامة “بيبا”.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فاطمة الحمادي: فخورون بإنجازات ونجاحات الطلبة



“األشغال”: إصدار 483 تقريرا مطابقا لمنتجات متنوعة و12 لمختبرات الفحص
اعتماد أكثر من 31 مصنعا للخرسانة في 2021

للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الفنيـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي هدى 
ميـــرزا عـــن االنتهـــاء مـــن إصـــدار نحو 
483 تقريـــرا مطابقـــا واعتمـــاد لمـــواد 
ومنتجـــات متنوعـــة، تشـــمل مختلـــف 
قطاعات الهندسة المدنية والكهربائية 
تـــم  كمـــا  والمعماريـــة،  والميكانيكيـــة 
إصـــدار 12 تقريـــر اعتمـــاد لمختبـــرات 
الفحص والمعايرة المختصة في العام 
2021 والتـــي يتـــم إصدارهـــا مـــن قبل 
إدارة هندســـة المواد بقطاع الخدمات 

الفنية بالوزارة.
وذكـــرت الوكيـــل المســـاعد أن المـــورد 
أو المنتج يقـــوم بتقديم طلب التقييم 
للمـــادة عبر اإلنترنت عن طريق النظام 
إدارة  لتقـــوم   E-MASااللكترونـــي
هندســـة المـــواد بالتحقق مـــن مالءمة 
المـــادة قيـــد الدراســـة لالســـتخدام من 
حيث الجودة والسالمة البيئية ومدى 

تطابقها مع االشتراطات والمواصفات.  
وأضافت ميرزا إلى أنه تم خالل العام 
2021، اعتمـــاد أكثـــر مـــن 31 مصنعـــا 
مـــن مصانـــع منتجـــات الخرســـانة في 
مملكـــة البحريـــن من خـــالل إخضاعها 
لنظـــام ضبـــط وضمـــان جـــودة المصنع 
واإلنتـــاج وتقييمهمـــا بناًء علـــى نتائج 
الفحوصـــات، حيث تتم زيارة المصانع 
المســـجلة بشكل أســـبوعي؛ للتأكد من 

ومواصفـــات  باشـــتراطات  التزامهـــم 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني ومعايير الجودة. 
وفـــي الســـياق ذاتـــه كشـــفت الوكيـــل 
المســـاعد للخدمات الفنيـــة عن اعتماد 
شـــهادة   )200( مـــن   أكثـــر  وإصـــدار 
تـــم  والتـــي  الخرســـانية  للخلطـــات 

تقديمها من 12 مصنعا وموردا معتمدا 
للخرســـانة الجاهزة، إضافـــة إلى  )29( 
شهادة للخلطات االسفلتية تنتجها )8( 

مصانع لألسفلت. 
يذكر أن أكثر من 70 خلطة خرســـانية 
تحتـــوي على مـــواد اســـمنتية صديقة 
للبيئـــة مثل الســـيليكا الدقيقة والرماد 

المتطاير، إضافًة لـ 3 خلطات خرسانية 
تـــم إدخـــال الـــركام الخرســـاني المعاد 

تدويره في تصنيعها. 
كمـــا أكدت ميـــرزا أهمية جـــودة المواد 
المبانـــي  اســـتدامة  فـــي  المســـتخدمة 
والمنشـــآت، حيث تتولى إدارة هندسة 
المواد مسؤولية ضمان الجودة للعديد 

مـــن المـــواد المســـتخدمة فـــي المباني 
الصـــرف  ومرافـــق  الطـــرق  وتشـــييد 
الصحـــي وذلـــك عـــن طريـــق إخضاعها 
للدراســـة والتقييم وعمـــل الفحوصات 
المخبرية الالزمة؛ للتحقق من مطابقة 
المواد للشروط والمعايير والمواصفات 

المعمول بها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

هدى ميرزا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

التربيـــة  وزارة  أفـــادت 
والتعليـــم أنـــه في ضوء 
المســـتمر  التنســـيق 
الصحـــة،  وزارة  مـــع 
فقـــد تـــم تفعيـــل نظـــام 
الدراســـة عن ُبعد لطلبة 
االبتدائيـــة  المرحلـــة 
البريطانيـــة؛  بالمدرســـة 
عـــدد  لتســـجيل  نظـــرًا 
القائمـــة  الحـــاالت  مـــن 
بفيروس كورونا )كوفيد 

- 19( في هذه المرحلة بالمدرسة، وذلك لفترة احترازية بدءًا من 
أمس الثالثاء الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢م وحتى إشعار آخر.

تحويل طلبة االبتدائي بالمدرسة 
البريطانية إلى “األونالين”

local@albiladpress.com
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سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
القانونـــي  الضبـــط  بقطـــاع  ممثلـــة 
حملـــة  الماضـــي  اإلثنيـــن  مســـاء 
المحـــرق  بمحافظـــة  تفتيشـــية 
الجنســـية  شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون 
بـــوزارة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
شـــرطة  ومديريـــة  الداخليـــة، 
محافظة المحرق، شملت عدًدا من 

مواقع العمل بالمحافظة.
مـــن  عـــدد  ضبـــط  عـــن  الحملـــة  وأســـفرت 
المخالفات التي تتعلـــق بأحكام قانون هيئة 
تنظيم ســـوق العمل وقانـــون اإلقامة بمملكة 
البحريـــن، وضبط عدد من العمال المخالفين 
إجـــراءات  واتخـــاذ  والقوانيـــن،  لألنظمـــة 

الترحيل وفق لآلليات القانونية المتبعة. 
ولفـــت مديـــر إدارة التفتيـــش العمالي بهيئة 
تنظيم ســـوق العمل حمد المـــال، إلى أن هذه 
الحملة تأتي اســـتمراًرا للجهود المكثفة التي 
تبذلهـــا هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل بالتعاون 
الداخليـــة والجهـــات الحكوميـــة  مـــع وزارة 
ذات العالقـــة لتطوير بيئة العمـــل والتصدي 
لكافـــة الممارســـات التـــي من شـــأنها أن تؤثر 
على تنافســـية وعدالة ومرونة سوق العمل، 
عـــالوة علـــى تأثيراتها الســـلبية علـــى األمن 

االجتماعي. 
وأكـــد أهميـــة دور المجتمـــع في دعـــم جهود 

الجهـــات الحكوميـــة التي تســـعى للمحافظة 
علـــى المجتمـــع أمنًيـــا واجتماعًيـــا وصحًيـــا 

واقتصادًيا. 
البحـــث  إدارة  مديـــر  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
والجـــوازات  الجنســـية  بشـــؤون  والمتابعـــة 
واإلقامـــة العقيـــد طالل تقي إلى االســـتمرار 
فـــي تنفيـــذ الحمـــالت التفتيشـــية النوعيـــة 
المشـــتركة على مختلف السجالت التجارية 
بجميـــع المحافظـــات التـــي تقوم باســـتغالل 
العمالـــة  التـــزام  مـــن  والتأكـــد  التأشـــيرات، 
بقانـــون اإلقامـــة وأنظمة “ســـوق العمل” في 
إطـــار الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة الداخلية 
غيـــر  العمالـــة  ظاهـــرة  لمكافحـــة  والهيئـــة 
النظامية، مشـــددًا على أهميـــة دور المجتمع 
فـــي دعـــم جهـــود الجهـــات الحكوميـــة فـــي 
التصـــدي للممارســـات غيـــر القانونيـــة، داعيًا 
الجمهور لإلبالغ عن أية شكاوى تتعلق بهذا 

الشأن.

“تنظيم العمل”: ترحيل مخالفين لقوانين اإلقامة

دورات تدريبية في الرياضة واإلسعافات األولية لـ 160 معلًما
كيفية التعامل مع ذوي الهمم وإعداد برامج خاصة بهم

نفـــذت إدارة التربية الرياضيـــة عددًا من الدورات 
التدريبيـــة التخصصيـــة في الفترة مـــن 9 إلى 13 
ينايـــر الجـــاري وذلـــك ضمن خطـــة برنامـــج تمهن 
للدرجتيـــن  للترقـــي  الرياضيـــة  التربيـــة  ُمعلمـــي 
الخامسة والسادسة، حيث شارك فيها 160 معلمًا 
ومعلمـــة تـــم توزيعهـــم علـــى 8 دورات تدريبية، 4 

للبنين ومثلها للبنات.
وشـــملت البرامـــج التدريبيـــة دورة ذوي اإلعاقـــة 
للمعلمات، ودورة تدريبية في العروض الرياضية 
للُمعلمات، ودورة تدريبية في كرة اليد للُمعلمات، 
ودورة تدريبية في كرة الطائرة للُمعلمات، ودورة 
تدريبيـــة فـــي العالج الطبيعـــي للُمعلميـــن، ودورة 
تدريبيـــة في كـــرة اليد للُمعلميـــن، ودورة تدريبية 
في لعبة الجمباز الُمستوى األول للُمعلمين، ودورة 

تدريبية في كرة القدم للُمعلمين.
وتضمنـــت دورة ذوي اإلعاقـــة الجوانـــب العمليـــة 
والنظرية الحديثة لكيفية التعامل مع ذوي الهمم 
فـــي المـــدارس وكيفيـــة إعـــداد برامـــج وأنشـــطة 
خاصـــة بهم، فيمـــا قدمـــت الـــدورة التدريبية في 
مـــن  مجموعـــة  للُمعلمـــات  الرياضيـــة  العـــروض 
المحـــاور للتدريب على تنظيم العروض الرياضية 

الُمتنوعة والشاملة.

وفـــي الـــدورة التدريبية لكرة اليـــد للمعلمات، فقد 
تـــم التركيـــز على كيفيـــة تعليم مهارات كـــرة اليد 
وبنـــاء الفريـــق. أمـــا الـــدورة التدريبية فـــي الكرة 
الطائـــرة للمعلمـــات، فقـــد تطرقـــت إلـــى النواحـــي 

الفنية والتعليمية لمهارات كرة الطائرة.
وفـــي الـــدورة التدريبيـــة فـــي العـــالج الطبيعـــي 
للمعلمين، قام الُمشـــاركون فيهـــا بالتطبيق العملي 
لكيفيـــة اإلســـعافات األولية لإلصابـــات والجروح 
واإلغمـــاء. أمـــا الـــدورة التدريبيـــة فـــي كـــرة اليد 

للمعلميـــن، فقد اشـــتملت على مجموعة كبيرة من 
التدريبات الحديثة والمتنوعة وطرق تعليمها في 
المـــدارس، فيما تم تســـليط الضوء على الحركات 
األرضية وكيفية تعليمها وطرق سندها في الدورة 

التدريبية للجمباز المستوى األول للمعلمين.
وركـــزت الدورة التدريبية في كرة القدم للمعلمين 
علـــى تعليـــم وتدريب المهارات مـــن خالل تطبيق 
عـــدة تدريبات فردية وجماعية متنوعة تتناســـب 

مع الفئات العمرية للطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تطوير المرافق في ميناء سلمان وتسريع عبور المسافرين
في زيارة تفقدية إلى المنافذ البحرية... هشام بن عبدالرحمن يوجه:

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفة بزيارة تفقدية إلى 
المنافذ البحرية “ميناء خليفة بن ســـلمان 
وقاعـــدة ســـلمان البحريـــة ومكتب ســـترة 
الصناعية”، وذلك لالطالع على آلية ســـير 
العمـــل والخدمـــات اللوجســـتية المقدمـــة 

تزامنـــًا مـــع خطـــة التعافـــي االقتصاديـــة 
والرؤية االقتصادية 2030.

ووجه بتســـريع وتطوير كافة المرافق في 
ميناء سلمان بالمقر الجديد، واتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة لسرعة إنهاء إجراءات 
الدخول والخروج للمســـافرين، ومواصلة 
التحســـين المســـتمر للخدمـــات المقدمـــة، 
وتذليـــل كل الصعوبـــات ووضـــع األهداف 

التي تخدم الخطط االستراتيجية لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة.

أداء  علـــى  أثنـــى  الزيـــارة،  ختـــام  وفـــي 
المنافـــذ  فـــي  والموظفيـــن  المســـؤولين 
البحريـــة، وجهودهـــم المبذولـــة لتســـهيل 
عبور النقل اللوجستي وحركة المسافرين 
مـــع مراعـــاة الضوابـــط األمنيـــة المحكمة، 
متوجهًا بالشـــكر والتقدير لجميع منتسبي 

شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
يبذلونـــه  الـــذي  المتميـــز  المجهـــود  علـــى 
فـــي تذليـــل أي عقبات وصعوبـــات تواجه 

المسافرين القادمين والمغادرين.
حضـــر الزيـــارة الوكيـــل المســـاعد للمنافـــذ 
عبدالرحمـــن  اللـــواء  والمتابعـــة  والبحـــث 
الســـنان، ومدير إدارة المنافذ المقدم فواز 

ناصر الجيران، وعدد من المسؤولين.

المنامة- وزارة الداخلية

ورشة عن األمن السيبراني ألكثر من 300 طالب
نظمت إدارة التوعية والتثقيف بالمركز 
بالتنســـيق  الســـيبراني  لألمـــن  الوطنـــي 
بـــوزارة  الكشـــفية  التربيـــة  قســـم  مـــع 
التربية والتعليم ورشـــة عمل عبر تقنية 
االتصـــال المرئي بعنـــوان “مفهوم األمن 
الســـيبراني”، والتـــي أقيمت فـــي الفترة 
مـــن 16 إلـــى 18 ينايـــر الجـــاري خـــالل 
المخيم الكشفي الســـنوي االفتراضي الـ 

)46(، بمشاركة أكثر من 300 طالب.
مـــن  العديـــد  العمـــل  ورشـــة  وتضمنـــت 
المواضيع األمنية ذات الصلة والموجهة 
للفئة العمرية األقل من 18 ســـنة، والتي 
تهـــدف لبنـــاء مفهـــوم الرقابـــة الذاتيـــة 
ونشـــر الوعي حـــول االســـتخدام اآلمن 
لإلنترنـــت، كمـــا تم تســـليط الضوء على 
مفهوم األمن السيبراني والمخاطر التي 

قد تواجه مستخدمي اإلنترنت، وكيفية 
حماية البيانات والمعلومات الشـــخصية 
التواصـــل  برامـــج  اســـتخدام  عنـــد 
االلكترونيـــة،  واأللعـــاب  االجتماعـــي 
والتوعويـــة بأهميـــة التصـــدي لعمليـــات 
االحتيال واالبتـــزاز والتنمر اإللكتروني، 
واإلبـــالغ عنها لـــدى الجهـــات المختصة 

في وزارة الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية
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الطيران المدني

ــنــواب  ^ مـــرر مــجــلــس ال
ــًا بـــقـــانـــون بــتــعــديــل  مـــشـــروعـ
تنظيم  قــانــون  أحــكــام  بعض 

الطيران المدني.

8 آالف دينار راتب الطبيب االستشاري
^اتفقـــت آراء مجموعة من أعضاء 
عقوبـــة  تغليـــظ  علـــى  النـــواب  مجلـــس 
الطبيـــب الـــذي أثبـــت فيمـــا يصـــدر مـــن 
تقاريـــر أو يخالـــف الواقـــع بشـــأن الحالة 
النفســـية ألحد األشـــخاص بقصد إدخاله 
المرضـــى  لحجـــز  المخصصـــة  المنشـــأة 
النفســـيين أو ألي غـــرض آخر، والمحددة 
وفـــق المـــادة بالحبـــس أو الغرامـــة التـــي 
ال تجـــاوز 1000 دينـــار أو بإحـــدى هـــذه 
العقوبتين، وذلك خالل مناقشة مشروع 

بقانون الصحة النفسية.
إن  البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  وقـــال 
اســـتغالل الطبيـــب وظيفته فـــي التزوير 
وضـــع  يتطلـــب  باألشـــخاص،  واإلضـــرار 
الراهنـــة  العقوبـــة  بـــدل  رادعـــة،  عقوبـــة 
والتي ال تتجاوز حتى ربع دخل الطبيب 

االستشاري.
وقـــال وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع 

إن ضمـــان إحراز األمانـــة الطبية تتطلب 
أحيانـــًا التشـــديد في العقوبـــات، وضمان 
مصلحـــة النـــاس فـــي عالجهـــم أمـــر مهم 

ويستحق ذلك.

من جهتها، كشفت النائب زينب عبداألمير 
عن أن أجر الطبيب االستشاري يبلغ نحو 
8 آالف دينـــار، وتحديـــد الغرامـــة بمبلـــغ 
1000 دينار ال تشـــكل رادعـــًا من اإلقدام 

على هذه المخالفة.
المجلـــس علـــى ســـحب  واتفقـــت كلمـــة 
المـــادة الخاصـــة بهـــذه العقوبـــة لدراســـة 

وضع التعديل المناسب لها.

وليد المانع فوزية بنت عبدالله زينل

100 ألف دينار سنويا منحة لالتحادات العمالية

البحراني: العقوبة المقررة بالقانون “النفسي” ال تتجاوز ربع دخله

رفض إخضاع النقابات لرقابة الديوان
^ رفـــض مجلس النـــواب الموافقة 
علـــى مقتـــرح بقانـــون يقضـــي بإخضاع 
االتحـــادات النقابيـــة للرقابـــة مـــن قبـــل 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب أحمـــد 
العامـــر إن منحـــة االتحـــادات العماليـــة 
البالغة 100 ألف دينار سنويًا ال تستحق 
تضييـــع جهـــود ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 

واإلدارية.
وقـــال إن الحكومـــة تدعـــم العديـــد مـــن 
الجهات من اتحادات رياضية وجمعيات 

وغيرها وهي ال تخضع للتدقيق.
ولفت إلى أن وجود أي إساءة الستغالل 
منصـــب نقابـــي لـــه إجراءاتـــه القانونية 
الرشـــاوي  تلقـــي  حـــاالت  مـــع  للتعامـــل 
وغيرهـــا، وأن إخضاع النقابـــات للرقابة 
من قبل الديوان ســـيضر بسمعة المملكة 

الدولية. 
ورأى النائب علي إســـحاقي إن إخضاع 
النقابـــات لرقابـــة الديـــوان قـــد يســـتغل 
سياســـيًا مـــن خـــالل الضغط عليهـــا بعد 

عرض التقرير على مجلس النواب.

العشـــيري  النائـــب هشـــام  أكـــد  بـــدوره، 
اســـتقاللية  علـــى  الحفـــاظ  ضـــرورة 
االتحادات العمالية، وعدم وضع عراقيل 
امام المشاركة في االتحادات والنقابات 
العماليـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى العـــزوف عن 

العمل النقابي وإضعافه.
وأردف أن الرقابـــة متحققـــة مـــن خالل 
بالنقابـــات  الخاصـــة  الماليـــة  التقاريـــر 
الداخلـــي والخارجـــي علـــى  والتدقيـــق 

أموالها.

^ وافق مجلس النواب على مشروع قانون البيئة الهادف لوضع تنظيم 
تشريعي متكامل بشأن البيئة؛ لحمايتها في مظاهرها المختلفة.

وقبـــل التصويـــت، قالـــت النائب فاطمـــة القطـــري إن األهمية البالغـــة للقضايا 
البيئية جعلتها تحتل مســـاحة بارزة بين أهداف ومقاصد ومؤشـــرات التنمية 
المســـتدامة. وأشـــارت إلـــى أن االهتمام بالبيئة وســـن تشـــريع متكامل يعالج 
قضاياها، من شأنه أن يساهم في لم شتات القوانين البيئية المتناثرة، وقيام 
قانـــون عصـــري متطـــور يحفظ حـــق المجتمعات فـــي التمتع بحيـــاة آمنة من 
المخاطـــر البيئيـــة والمناخية، ويعوض البيئة عن كل مـــا يلحق بها من أضرار 

جراء ممارسة األنشطة البيئية.

قانون جديد للبيئة

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^قـــال 
مالعـــب  إن  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الفرجـــان مبنيـــة علـــى وجـــود العقـــارات 
الكافية التـــي تحددها الدولة عن طريق 

لجان محددة، وتعاون القاطع الخاص.
ولفت في رده على ســـؤال النائب فاضل 
ســـترة  منطقـــة  افتقـــار  بشـــأن  الســـواد 
لمبادرة مالعب الفرجان إلى أن االختيار 
األخير للعقارات إلنشـــاء المالعب يكون 
وليـــس  الخاصـــة  الشـــركات  قبـــل  مـــن 
مـــن طـــرف الـــوزارة، وذلـــك انطالقا من 

الشراكات اإلستراتيجية معها.
وأشـــار فـــي تعليقـــه علـــى طلـــب النائب 
يوســـف الذوادي توفيـــر مالعب فرجان 
لمدينة الحد أنه الشك أن الحد تستاهل 

وهي والدة للمواهب الرياضية.
المـــدارس  فتـــح  مبـــادرة  أن  وذكـــر 
واســـتخدام مرافقها هي مبادرة أطلقتها 
وزارة الشـــباب والرياضـــة بالتعـــاون مـــع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، وســـيتم إعادة 

تفعيلها بعد الجائحة.
وقـــال إن النقطـــة األولـــى علـــى جـــدول 
أعمال المجلس األعلى للشباب والرياضة 
المقبل تتمثل في فتح منشآت المدارس 
للعمـــوم. ولفت إلى أن الوزارة ستشـــكل 
فريق عمل بالتعاون مع النائب؛ لدراســـة 
مبـــادرة  تنفيـــذ  يمكـــن  التـــي  العقـــارات 
مالعـــب الفرجـــان فيهـــا، مؤكـــدًا وجـــود 
تمويـــل  وبانتظـــار  المناســـبة،  العقـــارات 

القطاع الخاص.

الصحـــة  وزارة  ممثـــل  قالـــت   ^
بمجلـــس النواب إيمـــان أحمد حاجي إن 
الجلســـات الكهربائية هي أحد العالجات 
المعتمـــدة فـــي الطب النفســـي التي يتم 
اســـتخدامها في ظروف وحاالت معينة، 
حيـــث توجـــد أدلـــة استرشـــادية عالمية 
قانـــون  أن  إلـــى  ولفتـــت  الســـتخدامها. 
الصحـــة النفســـية جـــاء ليســـمح وينظم 
عملية اســـتخدام هـــذه العالجات بحكم 
كونهـــا من العالجـــات المعتمـــدة، كما أن 
هنـــاك طرقـــًا حديثة لتطوير اســـتعمالها، 
وهي آمنة بحســـب اإلجراءات التي يتم 

استخدامها بها.
معصومـــة  النائـــب  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الكهربائيـــة  الجلســـات  إن  عبدالرحيـــم 
اســـتجابة  عـــدم  حـــال  فـــي  تســـتخدم 

وجـــود  مـــع  الدوائـــي  للعـــالج  المريـــض 
خطورة على حالته النفسية، وبعد شرح 
مفصـــل ودقيـــق للمريـــض ولألهـــل فـــي 

نفس الوقت.

الجلسات الكهربائية عالجات معتمدة

بوحمود وبوعنق

هشام العشيري إبراهيم النفيعي

زينب: النأي بالنقابات عن المال السياسي.. نواب: 

الرقابة على أموال النقابات تحقق الشفافية
^ قال النائب فالح هاشـــم إن الدور 
الـــذي تلعبه النقابـــات العمالية يتطلب أن 
يرتكـــز ويمتـــاز بأعلى درجات الشـــفافية 
والمســـاءلة وااللتـــزام بالقيـــم األخالقية 
والمعاييـــر والمصلحـــة العامـــة، خصوصا 
فـــي  وقراراتهـــا  إجراءاتهـــا  جميـــع  فـــي 
الجانبيـــن اإلداري والمالـــي، ممـــا ســـيعزز 
مـــن ثقـــة الجمهور الواســـع مـــن األعضاء 

ويساهم في نيل ثقة ودعم المجتمع.
الشـــفافية وضعـــف  غيـــاب  أن  وأضـــاف 
انكفـــاء  إلـــى  أدى  اإلداري  الجانـــب 
دورهـــا  وغيـــاب  العماليـــة  االتحـــادات 
المجتمعي وتـــآكل دورها مقارنة بمرحلة 
ضيـــر  وجـــود  عـــدم  وأكـــد  التأســـيس. 
أمـــوال  إدارة  كيفيـــة  عـــن  الكشـــف  مـــن 
االتحـــادات العماليـــة بشـــفافية إلطـــالع 
جميع أعضائهـــا غير المتفرغين لدراســـة 
العمليات المحاسبية وغير المتخصصين 
فيهـــا، ورفض التدقيق يثير شـــبهة حول 

إدارة أموال االتحادات.
بـــدوره، أشـــار النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان 
التدقيـــق  تمانـــع  ال  االتحـــادات  أن  إلـــى 
والرقابـــة علـــى أموالهـــا مـــن قبـــل ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة؛ وذلـــك للحد 

مـــن التجـــاوزات التـــي ترصـــد مـــن قبـــل 
الجمعيـــات العمومية، ويصعب معالجتها 
بحســـب التشـــكيالت الداخليـــة للنقابات 
واالتحادات العماليـــة. وأوضحت النائب 
زينـــب عبداألمير أن أهميـــة هذا المقترح 

تتمثل فـــي النأي بالمنظمات العمالية عن 
دخول المال السياســـي في تمويل قوائم 
انتخابيـــة دون أخرى، والنـــأي بالنقابيين 
عـــن التـــورط فـــي تلقـــي الرشـــاوي مـــن 

مجالس الشركات لبيع قضايا عمالية.

محمود البحرانيزينب عبداألمير

^قـــال النائـــب ممـــدوح الصالح إن 
17404 مـــن حملـــة الشـــهادات الجامعية 
الوظيفـــة  علـــى  للحصـــول  يطمحـــون 
الحكومية بحثا عن االستقرار الوظيفي.

أجنبيـــا   3691 هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
يشـــغلون وظيفـــة معلـــم، فيمـــا يشـــغل 
بعضهـــم وظائـــف إدارية وفنية بســـيطة 
وال  وغيرهـــا  ومراســـل  أمـــن  كحـــراس 
تتطلـــب مؤهـــالت عليا، في ظـــل وجود 
كثير من المواطنين ممن يرغبون بشغل 

هذه الوظائف.
ولفت إلى توقف وزارة التربية والتعليم 
عـــن نشـــر إعالنـــات التوظيـــف لوظائـــف 

المعلمين، من بعد برنامج التقاعد االختياري.
وفـــي رده علـــى مداخلـــة الصالح قال وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانم 

البوعينين “اكتفي بالرد الوارد من جهاز الخدمة المدنية على سؤال النائب”.

الصالح: 17 ألف جامعي يحلمون 
بالوظيفة.. والبوعينين: ال تعليق

فتح مالعب المدارس للعموم

تغطية الجلسة: 

سيدعلي المحافظة

تصوير: رسول الحجيري

ممدوح الصالح

إيمان حاجي

الــنـــواب صــلــوا.. وغــــادروا..

^ عاد مشـــهد تســـرب النواب بعد اســـتراحة 
الصالة بجلســـة يوم أمس، حيث قررت الرئيســـة 
فوزية بنت عبدهللا زينل رفع الجلسة لعدم اكتمال 

النصـــاب، إذ تواجـــد تحت قبة البرلمـــان قرابة 11 
نائبـــا. وتقرر ترحيل مناقشـــة تقرير لجنة المرافق 
العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بتعديل 

المـــادة )33( من المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 
2002م بشـــأن تنظيـــم صيـــد واســـتغالل وحماية 

الثروة البحرية إلى جلسة مقبلة.

قمبر والكوهجي والعباسي قبل رفع استراحة الصالةمعصومة عبدالرحيم  قبل رفع استراحة الصالة

عودة مشهد رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب
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فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، وتنفيًذا 
ألمـــر ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
وحـــدة   2000 بتوزيـــع  خليفـــة  آل  حمـــد 
ســـكنية إضافية على المواطنين، واصلت 
وزارة اإلســـكان بمواصلة تســـليم شهادات 
التخصيص بمدينة شرق سترة، والمفاتيح 
في مدينة شـــرق الحـــد ألصحاب الطلبات 
ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة 
مســـبقة، حيث تمت عملية التســـليم وفقًا 
لإلجـــراءات االحترازية والوقائية الالزمة 

في عملية التوزيع.
وأكـــدت وزارة اإلســـكان مواصلـــة عمليـــة 
التوزيعـــات اإلســـكانية علـــى المواطنيـــن 
المستحقين من مختلف محافظات مملكة 
البحرين بوتيرة عمل متسارعة ومستمرة 
ضمـــن الجـــدول الزمنـــي، مشـــيرًة إلـــى أن 
تكامـــل خطـــة العمل فيمـــا يتعلق بإنشـــاء 
مـــدن جديـــدة ومشـــاريع تنمويـــة تســـهم 
في خلق المزيد من المشـــاريع اإلســـكانية 
التـــي يمكـــن للمواطنيـــن االســـتفادة منها، 
وذلـــك تحقيًقـــا ألهـــداف خطـــة التعافـــي 

االقتصادي.
وأفادت وزارة اإلســـكان أن هذه المشاريع 
علـــى  المطلـــة  بمواقعهـــا  بعضهـــا  يتميـــز 
مســـارات  توفـــر  كمـــا  بحريـــة،  واجهـــات 
والدراجـــات  المشـــي  رياضـــة  لممارســـة 
المســـاحات  توفـــر  عـــن  فضـــالً  الهوائيـــة، 
بالتشـــجير  واالهتمـــام  المفتوحـــة 
والمســـاحات الخضـــراء، وذلـــك فـــي إطار 
حـــرص الحكومـــة علـــى توفيـــر مقومـــات 
اإلســـكانية.  بالمشـــاريع  الحيـــاة  جـــودة 
مشـــيرة إلـــى حرصهـــا الدائم علـــى توفير 
المتطلبات اإلســـكانية والتنموية من أجل 
تقديـــم أفضل الخدمـــات للمواطنين التي 

تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

المنامة- وزارة اإلسكان

تسليم الشهادات في شرق سترة والمفاتيح في شرق الحد
تنفيًذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء في توزيع الوحدات اإلضافية

الحايكي تتحرك لتوفير بيوت ألهالي جدالحاج
حصر كافة االحتياجات لرفعها للجهات المعنية

التقت النائب كلثم الحايكي، اإلثنين 
الماضي، مجموعـــة من أهالي قرية 
جدالحـــاج؛ وذلك للوقوف على أبرز 
احتياجات المنطقـــة وأهم الطلبات 
لـــدى األهالـــي ومناقشـــة العديد من 
الملفـــات األساســـية والمهمه ألهالي 

القرية والدائرة عموما.
أبـــرز  علـــى  الحايكـــي  واطلعـــت 
التـــي  والمشـــكالت  التحديـــات 
تعانيها المنطقة واســـتعراض بعض 
المقترحـــات التـــي مـــن الممكـــن أن 
المشـــكالت  حلحلـــة  فـــي  تســـاهم 
وأبرزها الطلبات اإلسكانية القديمة 
والمتراكمـــة ألهالي قرية جدالحاج؛ 
اإلســـكان  لوزيـــر  أجـــل رفعهـــا  مـــن 
واللجـــان المختصـــة والجهات ذات 

العالقة.

وخالل اللقاء، نقل األهالي تخوفهم 
مـــن طريقـــة وزارة اإلســـكان بشـــأن 
الســـكنية  الوحـــدات  تخصيـــص 
بطريقـــة عشـــوائية، ومـــا قـــد ينتج 
ضـــرب  مـــن  التخبـــط  هـــذا  جـــراء 
بتخصيـــص  االجتماعـــي،  للنســـيج 

وحدات سكنيه ألهالي المنطقة في 
أماكـــن بعيـــدة، مـــع وجـــود وحدات 
المدينـــه  فـــي  متوفـــره  ســـكنيه 

الشمالية.
مـــن جانبها، أكـــدت النائب الحايكي 
أنهـــا قامـــت ســـابقا برفـــع أكثـــر من 

مقتـــرح في المجلـــس النيابـــي؛ من 
إلنشـــاء  أراٍض  تخصيـــص  أجـــل 
منطقـــة  فـــي  إســـكانية  مشـــاريع 
جدالحاج تلبي الطلبات اإلســـكانية 
ســـابقا،  طالبـــت  وأنهـــا  للدائـــرة، 
وستواصل متابعتها من أجل معايير 
واضحـــة فـــي عمليـــات التخصيص 
والتوزيع بما يراعـــي قرب المناطق 

ويحافظ على النسيج االجتماعي.
ضـــرورة  إلـــى  الحايكـــي  ودعـــت 
تضافـــر الجهـــود مـــن قبـــل الجميع؛ 
لتلبية احتياجات منطقة جد الحاج 
وباقـــي مناطـــق الدائـــرة األولى من 
المحافظة الشـــمالية وإلـــى ضرورة 
حصـــر كافـــة االحتياجـــات؛ لرفعهـــا 
للجهـــات المعنيه وصوال لتحقيق ما 
أمكـــن من تطلعـــات ورغبات وتلبية 

احتياجات أبناء الدائرة.

مكتب النائب كلثم الحايكي

إتاحة “السداد الموحد” للخدمات العدلية 24 ساعة
توفر عرض كامل المبالغ المطلوبة حفاظا على وقت المستفيدين

دعت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف المحامين والمتقاضين إلى االستفادة 
من خدمة الدفع الموحد للخدمات العدلية المتوفرة ضمن الحزمة اإللكترونية لخدمات 
المحاكــم والقضايــا عبــر bahrain.bh، وتتيــح الخدمــة ألصحــاب الشــأن مــن المحامين 
واألطراف ذوي الصلة بالدعاوي إمكانية دفع المبالغ المالية المستحقة لمعامالتهم لدى 
الوزارة من األمانات المستحقة أو الرسوم الخاصة بالدعاوى القضائية والطلبات ذات 

الصلة، مع إتاحة خاصية السداد لكامل المستحقات في معاملة واحدة.

وأكدت الوزارة أن تدشين خدمة الدفع الموحد 
ســـُتوفر إمكانية عرض كامل المبالغ المطلوبة، 
للمحافظـــة علـــى وقـــت وجهـــد المســـتفيدين، 
وتســـهيل إجراءات ســـداد المبالغ المســـتحقة 
بصورة ســـهلة وميســـرة، مـــن خـــالل توفيرها 

على مدار الساعة وطوال أّيام األسبوع.
الخدمـــة،  اســـتخدام  بكيفيـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
أوضحـــت الـــوزارة بأنـــه يمكـــن للمســـتفيدين 
زيارة البوابـــة الوطنية للحكومـــة اإللكترونية 
الخدمـــة  علـــى  الدخـــول  ثـــم   ،bahrain.bh

العدليـــة  الخدمـــات  حزمـــة  ضمـــن  المتوفـــرة 
اإللكترونيـــة، وذلـــك عبـــر اســـتخدام خاصيـــة 
المفتـــاح اإللكتروني للمســـتخدم، حيث يمكن 
للمســـتخدم عبر الخدمـــة اإللكترونية االطالع 
واختيـــار  المســـتحقة  الرســـوم  كافـــة  علـــى 
المعامالت التي يرغب في سدادها واستكمال 
عمليـــة الســـداد عبـــر إدراج بيانـــات البطاقـــة 
البنكية، ومن ثم ســـيتم استالم رصيد السداد 

اإللكتروني.
وتأتـــي هـــذه الخدمـــة فـــي إطـــار العمـــل نحو 

تقليـــص المدفوعات النقديـــة وتعزيز التحول 
اإللكترونـــي في قطـــاع العدالة بما يســـهم في 
رفـــع كفاءة وجودة الخدمات العدلية الُمقدمة 

للمواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مســـاعد رئيس األمـــن العام لشـــؤون العمليـــات والتدريب 
المكلف بتســـيير أعمال قيادة خفر الســـواحل العميد الركن الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، أمـــس، قائد ســـفينة تبوك الباكســـتانية 
العقيـــد محمد عومير، والملحق العســـكري التابع لســـفارة جمهورية 

باكستان اإلسالمية العقيد محمد عمر والوفد المرافق لهما.
وتـــم خـــالل اللقاء مناقشـــة أوجـــه التعاون والتنســـيق بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية في مختلـــف المجاالت، 
خصوصـــا فـــي مجـــال التدريـــب وبنـــاء القـــدرات، والســـبل الكفيلة 

بدعمها وتعزيزها.

تنسيق التعاون التدريبي مع باكستان

رفع كفاءة وجودة 
الخدمات العدلية الُمقدمة 

للمواطنين والمقيمين

في إطار العمل نحو 
تقليص المدفوعات النقدية 

وتعزيز التحول اإللكتروني



+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

التاريخ 17/1/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2022-9020 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن علي رضي رضي

االسم التجاري الحالي : مطعم بيت الدجاج
االسم التجاري الجديد : مطعم اجا هندي فود

قيد رقم : 71407-2

التاريخ: 13/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

CR2021-144253 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   علي وحيد علي صالح                           
االسم التجاري الحالي: مؤسسة علي وحيد لإلنشاء والكهرباء         

االســـــم التجـــاري الجديد : سبيد ريديمكس للمقاوالت        
قيد رقم : 56934-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  ليصبح فرع من فروع  شركة 
ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة  تائب للمواد الغذائية  والمملوكة للسيد/السيدة  
عبدالعزيز محمد عبدهللا االنصاري  والمسجلة بموجب القيد رقم   9905 - 3   
بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور بكل أصوله وموجوداته 
والتزاماته الى  برادات الطفل  والمسجلة تحت قيد رقم   96457 - 1   ليصبح 

فرعا من فروعها.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  بشأن تغيير االسم التجاري  لفرع في شركة مركز ياسيمن التجاري ذ.م.م

إليها   تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،  15329 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  التجاري  ياسيمن  مركز  شركة 

طالبين تغيير االسم التجاري  للفرع رقم 5 من :
تسجيالت جالكسي ذ.م.م

GALAXY RECORDING W.L.L
الى : عالم جالكسي للتجارة ذ.م.م

GALAXY WORLD TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ   17/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-7843 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ميرزا احمد ابراهيم الهدي

االسم التجاري الحالي : اكاسيا للتجارة واالدارة
االسم التجاري الجديد : مركز اكاسيا لالعمال

قيد رقم :26932 – 10

التاريخ   17 - 1 - 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2022-8909 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الساده سلفر ستار جلوبل سليوشنز ذ.م.م- مكاتب محترفه بموجب 
أي  لديه  من  كل  فعلى   ، تجاري  اسم  بطلب  أدناه  المعلن  المالك  من  التخويل 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد جواد احمد علي هاشم الموسوي

االسم التجاري الحالي : مؤسسة الجنوب للخدمات الكهربائية
االسم التجاري الجديد : مؤسسة الجنوب للخدمات الكهربائية و التجارة العامة

رقم القيد : 35771 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تيا لخدمات التدريب واإلستشارات ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة FAIYYAZ HUSSAIN SHAIKH باعتباره المصفي 
القانوني لشركة تيا لخدمات التدريب واإلستشارات ذ م م ، والمسجلة بموجب 
ية  تصف  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  118907 رقم  القيد 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى  شركة ذات 
مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
التعلم اإلقتصادي  والمملوكة للسيد  محمد  المؤسسة الفردية المسماة مركز 
عبدهللا جعفر عبدهللا عبدالنبي  والمسجلة بموجب القيد رقم   119637 - 1   
الى   وتحويله  المذكور  اإلقتصادي   التعلم  مركز  التجاري   المحل  بيع  بطلب 
بحريني  دينار     10,000 برأسمال وقدره    ذات مسئولية محدودة    شركة 
وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  مركز التعلم اإلقتصادي  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 محمد عبدهللا جعفر عبدهللا عبدالنبي  بنسبة   55 %  

 جالل ميرزا احمد علي محمد  بنسبة  % 54

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-9578 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  كمال محمد خليل محمود

االسم التجاري الحالي : ميكرون لالغذية
االسم التجاري الجديد :  ميكرون للتجارة

رقم القيد : 7 – 77682  

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
ادارة المحاكم

CS3005426125 :رقم الخطاب
رقم الدعوى : 02/2021/20438/1

التاريخ 12/01/2022
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية بأن المدعي: هاشم محمد نور المدني، عنوانه شقة 
أقام  قد  بومطيع،  خالد  محمد  محاميه   ،317 المنامة   -  1703 طريق   188 مبنى   503
الدعوى رقم 02/2021/20438/1 ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
طالًبا فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه بإصدار وثيقة بدل فاقد المسجلة برقم 226750 

بموجب المقدمة رقم 2017/14513 وتسجيل ذلك في سجالته الرسمية.
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 

بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 20/1/2022 لنظر الدعوى
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11 األربعاء 19 يناير 2022 - 16 جمادى الثانية 1443 - العدد 4845 Vacancies Available
KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33496925  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AGORA TRAINING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701547  or  MARK.MOORE@AGORATRAININGSERVICES.AE 

GOLDEN PARK LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77166539  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

AL AREES MEN SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 66966114  or  NOUR909@HOTMAIL.COM 

Alosra Restaurant  X L W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240098  or  admin@uniquewll.com 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

NOREEN BEAUTY AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39864421  or  FKCD2018@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230522  or  ALWARDICLEANING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32295667  or  PACBAHRAIN12@GMAIL.COM 

ISA TOWERS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33483028  or  ESSATOWERS@GMAIL.COM 

FAREEJ BIN RASHDAN TRADITIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35629144  or  THANICLASSIC@HOTMAIL.COM 

Vamonos hygiene 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33378777  or  VAMONS.BH@GMAIL.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17006400  or  INFO@SWIMCON.CO 

AL SHAFA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36714075  or  shibu_saju@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

Sky International Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17217800  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

ISA ABDULHUSSAIN ALSAWAD CARPENTRY WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17731079  or  alsawad101@hotmail.com 

Penne napoli palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

AMINI BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39588285  or  AMINI.BC.BH@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

RAVI PLUS REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36414826  or  KAINATBUTT248@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

ALBANDER TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

ALTAWKUL BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39192111  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

TACO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33662622  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

ELEGANT MAN TOUCHES MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

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

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

ALSABREEN GATE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33299207  or  HUSSAIN_SAFFAR@LIVE.COM 

SHAHARYAR BAIG FACILITIES SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33928247  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

ELEGANT MAN TOUCHES MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

Misbar Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33007733  or  SQWEEZY.M@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

ALI KAIKSOW COMMERCIAL GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294829  or  ADMIN@ALIKAIKSOW.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

GOLDEN FORK PLUS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680242  or  WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

MISHMISH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39647414  or  ALAJMI143@YAHOO.COM 

EASTERN AREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676154  or  EST_WSHOP_J@HOTMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

THE LAUNDRY ROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39305000  or  A.AZIZ-ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

Alnasayem Decor 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34115154  or  BUSALEM43@HOTMAIL.COM 

SAMARKAND TENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

RABBANI AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34088158  or  RATABRABBANI2@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

GYPSUM PRODUCTS TRADING co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

JAZEERA QUILT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39641116  or  ALRAYAN.AD@GMAIL.COM 

ABO JANTY SECOND-HAND GOODS SALE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66336719  or  SHASANEST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

EBRAHIM AHMED MOHAMMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34109778  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

RELIABLE PILLAR CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 13108237  or  RPCS6574@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALDHAMEER A/C & REFG. REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17692700  or  ALDHAMEER@HOTMAIL.COM 

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17324494  or  MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

MOROOJ MAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66677733  or  hr@foodworldgroup.com 

SAEED ALI AC AND REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39191919  or  DOCMERSAL@GMAIL.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

Jacqueline building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

PAK ARAB RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66320770  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

LULITA VEGETABLES AND FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37149787  or  SUBEESHAYODHYA@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

JANAH SHAM FOR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66343439  or  GANAH.ALSHAM.BH@GMAIL.COM 

ABU SHUJAA BUILDING MATERAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714475  or  VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ARAB DESIGN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33588101  or  ARABREALESTATE.BAH@GMAIL.COM 

GULF SURVEILLANCE SERVICES COMPANY G.S.S WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36513957  or  wycheb@yahoo.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

LANCIEN CAFE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

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

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

Al Ezeraq Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552771  or  bmohdfati0@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AL AHAD ALZAHER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39646485  or  ALJAMAHEER.BH@GMAIL.COM 

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

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

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

BE SPORT SWEAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39886050  or  MOHAMMED_13_17@HOTMAIL.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

Al Anfal Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33955889  or  GLAMOROUS.PLUSS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871268  or  SAMEEDREHMAN65@GMAIL.COM 

Mister cuts gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33341411  or  SALM919@GMAIL.COM 

Grant Thornton Advisory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17500188  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

AYSHA EARLY INTERVENTION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003102  or  AYSHACENTER.BH@GMAIL.COM 

EID ADAM JEWELRY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17226622  or  4E@4E.NET 

AUTO REFINISH SOLUTIONS co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140045  or  KUZBARA1@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

GOLDEN HOME CONSTRUCTIONC CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39685333  or  a-yousif@hotmail.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39025100  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

QASR AL BATRIK SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39691156  or  J.ALDURAZI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36103555  or  G.SAIFUL255@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39025100  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17216411  or  MUSHTAK@24X7ROOMS.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

DELEZIA PASTRIES AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 38889603  or  DELEZIA.BH@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALDEERAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34150248  or  ALDEERAHSALON@GMAIL.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

HYDRO SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ROOTS WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

Hidd pride food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33582891  or  ALMALKIASU@GMAIL.COM 

QASSAL FLORIST TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37196610  or  SUBEESHCS77@GMAIL.COM 

RUFAIDA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17330980  or  UUMAAREF79@GMAIL.COM 

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39897884  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

CLEAR WAY EXPRESS DELIVERY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

KARAN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  ABRAHAMROBY@YAHOO.COM 

DANYAL GATE GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77027703  or  DANYALGATEGRILL@OUTLOOK.COM 

Middle East Carbon Dioxide W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708200  or  MAHMOUD.RABOUDI@AIRLIQUIDE.COM 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

Be Health line Gym W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35910250  or  SABITHKAKKS92@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

NEXTOP RETAILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39641360  or  MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

TRIPLE FAST 87 GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM 

Soloman CAFETERIA  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Orange contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

Sofrat alya restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16639000  or  ALIABAHRAM85@GMAIL.COM 

NAJMAT ALGHAD BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

NAJMAT ALGHAD BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

House Of Chicken Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553915  or  hassan77090123@yahoo.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.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 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ASSET HOMES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490065  or  ASSETHOMECO@GMAIL.COM 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net  
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CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39617070  or  SALAH697697@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

NEW ALHAZMEA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  HOORALAND@GMAIL.COM 

OTHMAN ALMAHMOOD TRADING & CONTRACTING E 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17294197  or  OTHMAN@OMTCE.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

DAN SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39478776  or  dansweets@hotmail.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 

ALNOOR OPTICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  REPAIRER(SPECTACLES FRAMES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17224407  or  NAYYER19@GMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17551002  or  info@ahmediablock.com 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Razan carpantry workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  EMANSHUKRALLA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

STRAND POPERTY MANAGMENT AND MAINTENCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17828877  or  info@strandpropertiesbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Bukuvara star Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17551002  or  info@ahmediablock.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

Bu tariq garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36393669  or  BUTARIQ.GARAGE@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Plated Restaurant W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33055554  or  K.RASHDAN@HOTMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Kenz Interiors consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

AHMED ISA BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17551002  or  info@ahmediablock.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 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

HORIZON CONSTRUCTION SPECIALISTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210333  or  BHARATHI_R_IN@YAHOO.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

ALUMAR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.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 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

ALUMAR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  ECONOMIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Bourashad Car Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36544465  or  SALAHALMAHMEED365@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

AUTO MAN CAR ACCESSORIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36729990  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

DESERT WORLD ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989793  or  TAR3Q@LIVE.COM 

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261555  or  HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

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 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

Abu husain bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39635791  or  NASSEMDEJLAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ISA AHMED ISA ALSAEGH( KHAYR ALSAYIGH1/ 13258 ) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596296  or  TYTA884@HOTMAIL.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL PLATING & COATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

FOOD WAY SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

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

  SECURITY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 36843001  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Abu husain bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39635791  or  NASSEMDEJLAH@GMAIL.COM 

THE CANADIAN SCHOOL- BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 13691111  or  CAREER@KCBAHRAIN.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

THE CANADIAN SCHOOL- BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 13691111  or  CAREER@KCBAHRAIN.COM 

ALWALI REALESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALITRADING17@GMAIL.COM 

AL Jazira Supermarket B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  najatalghazal55@GMAIL.COM 

Shaker tarada sale tailoring material 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17783614  or  ADEL.TARADA@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

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

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

Munveedu Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  munveedurestaurant@gmail.com 

Tech to you trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685318  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

Zalamsi for building material 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36022200  or  mravi.salesbah@gmail.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

WASIF AUTO ELECTRICAL REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36076672  or  Rashidhusain37@gmail.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

CAMEL READY  MDDE CLTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414012  or  CAMEL-GROUP@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

CAMEL READY MADE CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414012  or  CAMEL4CAMEL@HOTMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

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

  OPERATOR(MOBILE CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

ARMORALL CAR WASH AND POLISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39271222  or  MOZJZ@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  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
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Bahrain Art Gallery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16167058  or  NASSER.ISMAEEL@HOTMAIL.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL Fatemiya Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33629916  or  HRY.89.BH@GMAIL.COM 

ANWAR UM MOHAMMED SALE OF HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441841  or  MOHAMED_DAHI@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

AL SHUJA FOR SIMPLE SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39282283  or  MONA_JASSIM00@HOTMAIL.COM 

ALDERAZI COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17793364  or  al.buma@hotmail.com 

I M P (MIDDLE EAST) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17296363  or  KHNK152@BATELCO.COM.BH 

AL-SHERA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33795990  or  bader.khaleq@gmail.com 
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تونس - وكاالت

العامة بالمحكمة االبتدائية بتونس إحالة عدد من السياسيين إلى  النيابة  قررت 
القضاء في جرائم انتخابية.

القيادي  إحالة كل من  تمت  أنه  الثالثاء  أمس  الخاصة  إذاعــة موزاييك  وكشفت 
سيف  الكرامة  ائتالف  كتلة  ورئيسة  مورو  عبدالفتاح  النهضة  حركة  في  السابق 
الدين مخلوف ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ووالي تونس السابق 
عمر منصور على القضاء؛ من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة باإلشهار السياسي 

خالل االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها واالنتخابات التشريعية لسنة 2019.
وكانت المحكمة االبتدائية كشفت الشهر الجاري عن إحالة قرابة 19 سياسيا على 
راشد  النهضة  رئيس حركة  مقدمتهم  وفي  االنتخابية  الجرائم  ملف  في  القضاء 
غرار  على  حكومات  ورؤســـاء  المرزوقي  المنصف  األسبق  والرئيس  الغنوشي، 

يوسف الشاهد وحمادي الجبالي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة.
وقرر القضاء النظر في ملفات السياسيين من “أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير 
اإلشهار السياسي واالنتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل االجتماعي 

والدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي”.
ويرى مراقبون أن العقوبات ستكون مالية باألساس ولن تصل إلى أحكام بالسجن.

مقاضاة سياسيين تونسيين متهمين بجرائم انتخابية

نيويورك ـ أ ب

كشف األمين العام لألمم المتحدة أن 
12 ألف معتقل رسميا  هناك أكثر من 
في 27 سجنا ومنشأة احتجاز بأنحاء 
ليبيا، بينما يحتجز آالف أيضا بشكل 
تسيطر  منشآت  داخـــل  قانوني  غير 

عليها جماعات مسلحة.
عن  بــرس”  “أسوشيتد  وكــالــة  ونقلت 
تقرير  في  قوله  غوتيريش  أنطونيو 
الــبــعــثــة  ــد حــصــلــت عـــلـــيـــه، إن  ــديـ جـ
ليبيا  فــي  المتحدة  لألمم  السياسية 
ــيــق حـــــاالت االعــتــقــال  ــل تــوث ــواصـ تـ
التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي 
وغيرها من انتهاكات القانون الدولي 
الحكومة  تديرها  التي  المنشآت  في 

وجماعات أخرى.
وذكر أن آالف المعتقلين 

يــظــهــرون  ال  ــن  ــذيــ ــ ال
ــي اإلحـــــصـــــاءات  ــ فـ
ــتــــي  ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

قــدمــتــهــا الــســلــطــات الــلــيــبــيــة والــتــي 
غير  معتقل،  ألــف   12 من  أكثر  تظهر 
قـــادريـــن عــلــى الــطــعــن عــلــى األســـس 
استمرار  بسبب  العتقالهم،  القانونية 

احتجازهم.
ــال غــوتــيــريــش فــي تــقــريــره الــذي  وقـ
بعث به إلــى مجلس األمــن: “مــا زلت 
االنــتــهــاكــات  إزاء  بــالــغ  بــقــلــق  أشــعــر 
ــوق الـــمـــهـــاجـــريـــن  ــقـ ــحـ الـــمـــســـتـــمـــرة لـ
والالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا”.

واســـتـــطـــرد الــتــقــريــر قــائــال “ال يـــزال 
ــمــهــاجــرون والــالجــئــون يــواجــهــون  ال
التعرض  في  تتمثل  متزايدة  مخاطر 
لـــالغـــتـــصـــاب والـــتـــحـــرش الــجــنــســي 
واالتجار بالبشر على يد جماعات 
ــى  ــ ــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إل ــــحــ ــل مــــســ
مسؤولين في جهاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 

الليبي”.

غوتيريش: أكثر من 12 ألف معتقل في ليبيا
ستراسبورغ ـ أ ف ب

ــي، أمــس  ــ ــ انــتــخــب الــبــرلــمــان األوروبـ
روبرتا  المحافظة  المالطية  الثالثاء، 
ميتسوال، رئيسة له باألغلبية المطلقة، 

خلفا لديفيد ساسولي.
وانتخبت ميتسوال باألغلبية المطلقة 
ــراع،  ــتـ ــة األولـــــى مـــن االقـ ــجــول فـــي ال
لمسألة  تأييد  عــدم  أبــدت  رغــم كونها 
انتقادات  أثــار  موقف  في  االجــهــاض 

عديدة.
تترأس  امـــرأة  ثــالــث  هــي  وميتسوال 
الفرنسيتين  بعد  األوروبـــي  البرلمان 
ونيكول   )1979-1982( فيل  سيمون 

فونتين )1999-2002(.
ــديــمــقــراطــي  وتــخــلــف مــيــتــســوال ال

ديفيد  اإليطالي  االجتماعي 
الـــذي توفي  ســاســولــي 

ــــوع الــمــاضــي  ــب األســ
ــي الــمــســتــشــفــى  ــ فـ
والــــــــــــــــــــــذي كــــــــان 

البرلمان  رأس  على  عــهــده  سينتهي 
هذا األسبوع.

ــــي  وصــّفــق أعــضــاء الــبــرلــمــان األوروب
لميتسوال  سعيد”  ميالد  “عيد  وغــّنــوا 
الثالثاء،  عاًما  ـــ43  ال ســّن  بلغت  التي 
يــتــرّأس  أصــغــر شخص  بــذلــك  لتكون 
البرلمان األوروبي. وقالت في خطابها 
سيتطلع  الــمــقــبــلــة،  الـــســـنـــوات  ــي  “فــ
ــا إلى  الــنــاس فــي جميع أنــحــاء أوروبـ
مؤسستنا من أجل القيادة والتوجيه، 
اختبار  في  اآلخــرون  سيستمّر  بينما 
والمبادئ  الديموقراطية  قيمنا  حدود 
نفسها  ميتسوال  وُتــقــّدم  األوروبــيــة”. 
أنــهــا تــقــّدمــيــة وداعــمــة لقضايا  عــلــى 
في  ومــنــاضــلــة  المثليين  مجتمع 
أن  غير  الــنــســاء،  حــقــوق  سبيل 
لإلجهاض  المناهض  موقفها 
المعارضين  انتقادات  أثار 

لها.

أصغر شخص يترّأس البرلمان األوروبي
عواصم ـ وكاالت

بأن  للكرملين  الصحفي  المكتب  أفاد 
بوتين،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس 
إبراهيم  اإليــرانــي،  الرئيس  سيلتقي 
رئيسي، اليوم األربعاء، في موسكو.

الكرملين،  عن  بيان صدر  في  وجــاء 
أمس الثالثاء: “ستجري في موسكو 
بين  مباحثات  الجاري  يناير   19 في 
بوتين،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس 
والرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي”.

المخطط بحث  “من  البيان:  وأضــاف 
ــثــنــائــي بما  كـــل مــســائــل الـــتـــعـــاون ال
في  المشتركة  المشاريع  تنفيذ  فيها 
مجالي االقتصاد والتجارة، باإلضافة 
ــى الــمــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  إلـ

الحيوية”.
وتابع: “تهدف المفاوضات 

أيضا إلى بحث تنفيذ 
الشاملة  العمل  خطة 
ــة بـــشـــأن  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ

البرنامج النووي اإليراني”.
إيــران  نقلت شبكة  آخـــر،  مــن جــانــب 
إن  قوله  مطلع،  مصدر  عن  بالعربي، 
“الــرئــيــس اإليــرانــي إبــراهــيــم رئيسي 
سيجري زيارة مهمة لإلمارات خالل 
أن  مؤكدا  القادمة”،  القليلة  األسابيع 
ــارة ســتــعــكــس بـــوضـــوح حسن  ــ ــزي ــ “ال
الـــجـــوار  تـــجـــاه دول  ــهـــران  ــا طـ نـــوايـ
الجديدة  اإليرانية  الحكومة  وانفتاح 

على المنطقة”.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد هـــجـــوم مــفــاجــئ 
ــي اإلمـــــارات يــوم  ــه أراضــ تــعــرضــت ل
االثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي 
وفــاة 3 أشــخــاص وإصــابــة 6 آخرين 
ــي حـــــادث انـــفـــجـــار صــهــاريــج  فـ
المصفح،  منطقة  فــي  بــتــرول 
ــر هــجــوم ارهـــابـــي وقــع  ــ إث
ــرات  ــ ــائ بـــاســـتـــخـــدام طــ

مسيرة.

بوتين يلتقي الرئيس اإليراني في موسكو

مناورات بحرية بين 
إيران وروسيا والصين

موسكو - وكاالت

الثالثاء  أمس  الروسية  اإلعــالم  وكالة  نقلت 
الهادي  المحيط  في  الروسي  األسطول  عن 
تعتزم  والــصــيــن  وإيـــــران  روســـيـــا  إن  ــه  قــول

المشاركة في مناورات بحرية.
ــراء تلك  ــفــور مــوعــد إجــ ولـــم يتضح عــلــى ال
المناورات التي ستشارك فيها الدول الثالث.

الــثــالث  ــــدول  ال ــرت  أجـ  2019 ديسمبر  وفـــي 
الهندي  المحيط  مناورات بحرية ضخمة في 
في  للتوترات  تصاعد  وســط  ُعــمــان  وخليج 
االميركي  الرئيس  عهد  في  الخليج  منطقة 

السابق دونالد ترامب.

طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، المجتمع الدولي 
باتخاذ “إجراءات أكثر حدة” تجاه ميليشيات الحوثي اإلرهابية، بعد 
هجماتها األخيرة على السعودية واإلمارات التي اعتبرها “دليال على 

التخبط”.

ووصــــف بـــن مـــبـــارك فـــي حــديــث 
نــيــوز عربية”،  خــاص مــع “ســكــاي 
ــات  ــمـ ــجـ ــهـ ــاء، الـ ــ ــ ــالث ــ ــ ــث ــ ــ أمـــــــس ال
بـ”التصعيد غير المسبوق والتهديد 
القومي  لألمن  والحقيقي  المباشر 

العربي واإلقليمي”.
ــارك: “يــــجــــب أن  ــ ــبـ ــ وقـــــــال بــــن مـ
ــوات مــبــاشــرة  ــطـ تـــكـــون هـــنـــاك خـ

إلى  ترتقي  الــدولــي  المجتمع  مــن 
مــســتــوى هـــذا الـــحـــدث. اإلدانــــات 
يجب  لكن  طيبة،  مقدمة  الدولية 
أال يكتفي المجتمع الدولي بذلك. 
أعــتــقــد أن هــنــاك ضــــرورة التــخــاذ 

إجراءات أكثر حدة”.
وتابع: “إعادة الحوثيين إلى قائمة 
أصبحت  خطوة  اإلرهــاب  داعمي 

دولــي  مــوقــف  لتأكيد  جــدا  مهمة 
الفترة  فــي  متبعا  كــان  لما  مغاير 
ــرة اخــتــبــار  ــتـ ــعــد “فـ الـــمـــاضـــيـــة”، ب
طويلة ورسائل مهادنة للحوثيين، 

ــدعـــوات  مـــع عــــدم انــصــيــاعــهــم لـ
السالم”.

اليمني  الــخــارجــيــة  واعــتــبــر وزيـــر 
“تخبطا  الحوثي األخيرة  هجمات 
بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها 
ــد الــجــيــش  الــمــيــلــيــشــيــات عــلــى يـ
العمالقة  وألــويــة  اليمني  الوطني 
شاهدنا  الــعــربــي.  التحالف  بــدعــم 
تقدمات  األخيرة  األسابيع  خــالل 

كبيرة في شبوة ومأرب”.
اتهم بن مبارك  ومــن جهة أخــرى، 
ــيــس” في  إيــــران بــأنــهــا “طــــرف رئ

التصعيد الحوثي األخير.

وزير خارجية اليمن: إعادة الحوثي لقوائم داعمي اإلرهاب ضرورة

استهداف “قيادات إرهابية” وتدمير مخازن

التحالف ينفذ عمليات ردع شاملة ضد الحوثيين في صنعاء
أعلــن التحالــف العربــي لدعم الشــرعية فــي اليمن، أمــس الثالثاء، عــن ضربات 
جوية استهدفت معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية اإلرهابية في العاصمة 

اليمنية صنعاء.

وكالة  نقلته  بيان  في  التحالف  وقــال 
“استجابة  “واس”:  السعودية  األنــبــاء 
لــلــتــهــديــد ســيــتــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ردع 

شاملة لتحييد مصادر التهديد”.
تدمير  تم  إنــه  العربي  التحالف  وقــال 
للطائرات  اتصاالت  ومنظومة  مخازن 
ــنــبــي شــعــيــب في  ــمــســيــرة بــجــبــل ال ال

محافظة صنعاء.
ــابـــق، أعــلــن الــتــحــالــف  وفــــي وقــــت سـ
العربي عن بدء ضربات جوية متفرقة 
الحوثي  ميليشيا  ومعسكرات  لمعاقل 

في صنعاء.
غــارات  أعلن شــن  قــد  التحالف  وكــان 
للتهديد  “استجابة  صنعاء  في  جوية 
أنه  موضحا  العسكرية”،  والـــضـــرورة 
اســتــهــدف “قــيــادات إرهــابــيــة” شمالي 

صنعاء.
وأضاف أن “طائرات إف 15 الهجومية، 
الــصــواريــخ  إلطـــالق  منصتين  ــرت  دمـ
الباليستية استخدمت اإلثنين”، مؤكدا 

عــلــى “مــحــاســبــة مــرتــكــبــي الــهــجــمــات 
العدائية على المدنيين في السعودية 

واإلمارات”.
وقــــال الــتــحــالــف إن قـــواتـــه الــجــويــة 
ــدار  تــنــفــذ عــمــلــيــات جـــويـــة عـــلـــى مــ
ــعـــاء، وطـــالـــب  ــنـ ــوق صـ ــ فـ ــة  ــاعـ 24 سـ
معسكرات  عــن  بــاالبــتــعــاد  الــمــدنــيــيــن 
حرصا  الحوثية  الميليشيا  وتجمعات 
“الموقف  أن  مضيفا  سالمتهم،  على 
الضربات،  استمرار  يتطلب  العملياتي 

استجابة للتهديد”.
قوات  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
المالكي،  تركي  الركن  العميد  التحالف 
للمليشيا  الــعــدائــيــة  “الــهــجــمــات  إن 
الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران 
المدنيين  اســتــهــداف  بتعمد  الـــيـــوم، 
المنشآت  وكــذلــك  المدنية،  واألعــيــان 
السعودية  مــن  كــل  فــي  االقــتــصــاديــة 
واإلمارات، تمثل جرائم حرب يتوجب 
ــهــا تــدق  مــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا، كــمــا أن

ناقوس خطر”.
ميليشيات  استهدفت  اإلثنين،  ويــوم 
مــنــشــآت مدنية  اإلرهـــابـــيـــة  الــحــوثــي 
 3 إلــى مقتل  أدى  اإلمــــارات، مما  فــي 

أشخاص وإصابة 6 آخرين.
الميليشيا  أن  إلـــى  الــمــالــكــي  ــفــت  ول  
الــحــوثــيــة اإلرهـــابـــيـــة “تـــهـــدد األمـــن 
وكــالــة  والـــدولـــي”، بحسب  اإلقــلــيــمــي 

األنباء السعودية “واس”.
وأوضح المتحدث أن “الهجوم العدائي 
ــى اإلمــــــــارات، بــاســتــهــداف  اآلثـــــم عــل
واســتــهــداف  اقتصاديتين  منشأتين 
بثالث طائرات  الدولي  أبوظبي  مطار 

المليشيا  تبنته  الذي  مفخخة،  مسيرة 
إيران  أذرع  كأحد  اإلرهابية  الحوثية 
يمثل  جــبــان،  عــدائــي  عمل  بالمنطقة، 
انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
ويتنافى  العرفية،  وقواعده  اإلنساني 
استهداف  بتعمد  اإلنسانية  القيم  مع 

المدنيين األبرياء”.
المشتركة  “الـــقـــوات  أن  ــاف  أضــ كــمــا 
لـــلـــتـــحـــالـــف اعـــتـــرضـــت ودمــــــــرت مــا 
مفخخة  مسيرة  طائرات   8 مجموعه 
الستهداف  المملكة،  باتجاه  أطلقت 
بطريقة  المدنية  واألعــيــان  المدنيين 

متعمدة وممنهجة”.

عواصم ـ وكاالت

طائرات التحالف العربي تقصف معاقل ميليشيا الحوثي بصنعاء

الخرطوم ـ أ ف ب

ــاهــضــون  ــمــن ــتـــظـــاهـــرون ال ــل الـــمـ ــواصــ ــ ي
ــكـــري فــــي الــــســــودان  ــعـــسـ لـــالنـــقـــالب الـ
احــتــجــاجــاتــهــم، أمـــس الــثــالثــاء، بــإغــالق 
بــعــض الـــطـــرق الــرئــيــســة فـــي الــعــاصــمــة 
وإعالن حالة العصيان المدني، عقب يوم 
دام من التظاهرات أسفر عن سبعة قتلى 
ــاد صحافيو  وأفــ الــمــصــابــيــن.  وعــشــرات 
المحتجين  ــــأن  ب ــــرس  ب فـــرانـــس  وكـــالـــة 
أغلقوا الجزء الجنوبي من شارع المطار 
الــخــرطــوم،  فــي  الرئيسة  ــشــوارع  ال أحــد 
في  الرئيسة  الــشــوارع  أحــد  أغلقوا  كما 
مــنــطــقــة ُبــــري شــــرق الــعــاصــمــة قــبــل أن 
قنابل  بإطالق  الشرطة  قــوات  تواجههم 
المتاريس.  وإزالــة  للدموع  المسيل  الغاز 
قطع  الخرطوم،  شمال  بحري  حي  وفي 
الــمــتــظــاهــرون الـــطـــرق الــرئــيــســة بــوضــع 
الـــحـــجـــارة وجـــــذوع األشـــجـــار ورفـــعـــوا 
الفتات كتب عليها “الحصة وطن”. ورصد 

المحال  إغـــالق  بــرس  فــرانــس  صحافيو 
الخرطوم  فــي  والــصــيــدلــيــات  الــتــجــاريــة 
وأحــيــائــهــا الـــمـــجـــاورة. وشــمــل اإلغـــالق 
سوق “السجانة” أكبر سوق في السودان 
علقت  كما  العاصمة.  وسط  البناء  لمواد 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخرطوم  جامعة 
إدارتــهــا  وأكـــدت  يومين،  لمدة  الــدراســة 
ــا مــنــا بــوحــدة  فــي بــيــان أن ذلـــك “إيــمــان
ونعلن  المدني  العصيان  تجاه  الموقف 
الكيانات واألجسام  التام مع كل  وقوفنا 

ُقتل  واإلثــنــيــن،  لالعتصام”.  تدعو  التي 
احتجاجات في  سبعة متظاهرين خالل 
السودان شارك فيها اآلالف ضد االنقالب 
الــعــســكــري الـــــذي نـــفـــذه قـــائـــد الــجــيــش 
ــة ثالثة  ــبــرهــان قــبــل قــراب عــبــدالــفــتــاح ال
أشهر. وقرر مجلس السيادة في السودان 
لتقصي  لــجــنــة  تشكيل  ــثــالثــاء  ال ــس  أمـ
 17 اإلثنين  يــوم  أحــداث  حــول  الحقائق 
يناير وحدد القرار للجنة تقصي الحقائق 

72 ساعة؛ لرفع إجراءاتها.

مجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث 17 يناير

عصيان مدني في الخرطوم غداة مقتل 7 متظاهرين

متاجر مغلقة في سوق السجانة بالخرطوم تلبية للعصيان المدني

تل أبيب ـ وكاالت

نفتالي  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  قــال 
أمــوال  توفير  إن  الــثــالثــاء  أمــس  بينيت 
إليــران قد يؤدي إلى “إرهــاب على نطاق 
مــن تخفيف  فــي تحذير واضـــح  أوســـع” 
مع  طهران  عن  العقوبات  الكبرى  ــدول  ال

سعيها للتوصل التفاق نووي جديد.
الفيديو  عبر  كلمة  فــي  بينيت  وأضـــاف 
العالمي في دافوس  للمنتدى االقتصادي 
القيام به... هو ضخ  “آخر شيء يمكنكم 
عــشــرات الــمــلــيــارات مــن الــــدوالرات لهذا 
عليه؟  ستحصلون  الــذي  ما  ألن  النظام. 
إرهابا على نطاق أوسع”. وتدعو إسرائيل 
إلى تشديد العقوبات على ايران مقللة من 
الخطر  انهاء  في  فينا  مفاوضات  اهمية 
يــرى مراقبون أن  االيــرانــي فيما  الــنــووي 
تل ابيب ستلجأ إلى تنفيذ هجمات على 
ــنــوويــة االيــرانــيــة فــي حــال  الــمــنــشــات ال
أعلنت  ذلـــك،  إلـــى  الــمــفــاوضــات.  فشلت 

الثالثاء  أمس  اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة 
ــار منظومة  ــب تــجــربــة الخــت أجــــرت  أنــهــا 
الباليستية.  للصواريخ  المضادة  “حيتس” 
نسخة  بشأن  تفاصيل  ــوزارة  ال تذكر  ولم 
الــمــدى  الــصــاروخــي بعيد  الــدفــاع  نــظــام 
التي تم اختبارها، وما إذا كانت التجربة 
كان  إنــه  بــالــقــول  مكتفية  ال،  أم  ناجحة 

مخططا لها مسبقا.
يذكر أنه تم اختبار النسخة األكثر تقدما 

فبراير  في  بنجاح  مرة  ألول   ”3 “حيتس 
والمشاكل  التأخير  من  بعد شهور   ،2018
الفنية. وهذا النظام، الذي تم تطويره في 
برنامج إسرائيلي أميركي مشترك، مصمم 
العابرة  الباليستية  الــصــواريــخ  إلســقــاط 
الــغــالف الــجــوي، وإتــالف  للقارات خــارج 
النووية  الحربية  ورؤوســهــا  المقذوفات 
أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية 

بالقرب من مواقع إطالقها.

إسرائيل تجري اختبارًا لمنظومة مضادة للصواريخ الباليستية

بينيت يحذر من إرهاب إيراني واسع النطاق

إسرائيل تميل للحلول العسكرية في مواجهة التهديدات االيرانية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أحمد عوض بن مبارك
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال مكان للقيادات المتقاعسة في المجتمع الدولي
قـــد يتســـاءل المرء.. إلـــى متى ســـيقف المجتمع الدولي عاجـــزا وممددا في 
الجحـــور أمام اإلرهاب الحوثي والهجمات المســـتمرة على المناطق المدنية، 
وآخرهـــا مـــا تعرضت لـــه مناطق ومنشـــآت مدنية على أرض دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، حيث أســـفر عن ســـقوط قتلى وجرحى، وذكرت 
وزارة الخارجية اإلماراتية في بيان لها أن “هذه الميليشيا اإلرهابية تواصل 
جرائمهـــا دون رادع في مســـعى منها لنشـــر اإلرهاب والفوضـــى في المنطقة 
في ســـبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشـــروعة، داعية المجتمع الدولي 
إلى إدانة هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية 
ورفضها رفضا تاما، موضحة أن دولة اإلمارات تحتفظ بحقها في الرد على 

تلك الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثم”.
في شهر مارس من العام الماضي كتبت في هذه الزاوية وبالوصف التحليلي 
“فـــي بعـــض األحيان ينتابني شـــعور أن بعض أطراف المجتمـــع الدولي تقبل 
سياســـة استمرار محاوالت ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران 
فـــي اســـتهداف عـــدد من المناطـــق المدنيـــة في المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة بشـــكل متعمد وممنهج من خـــال طائرات بدون طيـــار “مفخخة”، 

وقد يكون في هذا الكام بعض التعميم، لكن الحقيقة هي أن هذا هو الوضع 
بالنسبة لمعظم الدول الكبيرة، إذ إن حكوماتها قد ترى في اإلرهاب وزراعة 
أفيونـــه في المجتمعات أقصر طريق لتحقيق بعض أغراضها السياســـية، إال 
أنها تحاول دائما أن تظهر بمظهر الدول المحافظة على الســـام، وتنتقد أية 

دولة صغيرة كانت أم كبيرة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها”.
دولـــة اإلمـــارات قادرة علـــى الدفاع عن نفســـها كالمملكة العربية الســـعودية، 
فلديهمـــا من القدرة العســـكرية الهائلة وهناك حســـاب وعقـــاب البد أن يطال 
المعتدين الذين يتســـابقون بكل غباء للدخول فـــي متاهات بالغة الخطورة، 

متصورين أن السبيل 
مفتوح لهم.

عندمـــا نتفقد غالبيـــة الكتابات والتعليقـــات اليومية واألخبار التـــي تتناقلها 
مختلـــف وســـائل اإلعام، يتردد اســـم “المجتمع الدولي”، والـــذي هو مطالب 
بصدق ووضوح بحســـم القضية قوال وفعا، وال مكان للقيادات المتقاعســـة 
فـــي المجتمـــع الدولي التـــي تلتمس عند الطبيب دواء يســـاعدها على تغيير 

وجهها وجلدها باستمرار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل يتجاوب السودانيون مع المبادرة؟
طرحـــت األمـــم المتحـــدة مبـــادرة تهدف مـــن خالها لحـــل المعضلة الســـودانية 
مـــن خـــال تيســـير الحـــوار الهـــادف لـــرأب الشـــقاق الكبيـــر بيـــن القـــوى الفاعلة 
والمكونات السياسية في السودان، األمر الذي كان سببًا في خروج المظاهرات 
واالحتجاجـــات التـــي كانـــت فـــي بعضهـــا عنيفـــة وراح ضحيتهـــا العشـــرات من 

المدنيين، كما وكان لها تأثير مباشر على األوضاع االقتصادية والمعيشية.
اختـــاف وتباين الرؤى واألهداف لدى األطراف الســـودانية واضح وجلي، ذلك 
مـــا يمكـــن أن يعزى إليـــه عدم الوصـــول لنقطـــة توافق، في ضـــوء ذلك طرحت 
األمم المتحدة مبادرتها التي تسعى من خالها لتقريب وجهات النظر ومحاولة 
الوصـــول لنقطـــة التقـــاء تنطلق منهـــا مرحلة جديدة مـــن التنميـــة واإلعمار في 

السودان.
المعضلة األساســـية اليوم تتمثل في عدم تقبل األطراف لبعضها البعض، حيث 
تشـــترط بعـــض القـــوى تحييد أطـــراف معينة بشـــكل كلـــي وعدم إشـــراكها في 
أي حـــوار معنـــي بمســـتقبل الســـودان، وهو األمر الـــذي ال يمكن أن يســـتقيم مع 
أسس التفاوض والحوار، خصوصًا لمن يعلي المصلحة القومية وينبذ المصالح 
والمكاســـب الفئويـــة والحزبيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يجـــب أن تعيـــه وتســـتوعبه 
األطراف السودانية التي يصر بعضها على تحقيق مكاسب متكاملة قائمة على 

عدم شرعية مشاركة الطرف اآلخر في أية عملية سياسية مستقبلية.
واقع الحال يفرض مشاركة جميع الفاعلين الموجودين على الساحة السودانية، 
فإقصـــاء أو اســـتبعاد أي مكون سياســـي أمـــر غير مقبول وغيـــر واقعي بطبيعة 
الحـــال، األمر الذي يســـتوجب ضرورة تقبل الواقع التعـــددي وضرورة الجلوس 
علـــى طاولـــة المفاوضات التي يســـتطيع مـــن خالها كل طرف مناقشـــة مطالبه 
وتطلعاتـــه، لكـــن فكـــرة الحـــوار المشـــروط القائمة علـــى قبول الئحة مـــن البنود 
واالشتراطات لكي ينخرط مكون في المفاوضات أمر ال يمكن أن يفيد السودان 
وال الســـودانيين في شـــيء، بل إن الحوار وفي كثير من األوقات أثبت نجاعته 
وأنه أكثر فاعلية من رفع الساح واالقتتال، خصوصًا أن الفرصة المقدمة اليوم 
لألطـــراف الســـودانية تأتي تحـــت ضمانة أممية كطرف محايد ومســـتقل، األمر 
الـــذي يرفـــع فرص نجاح الحوار في حال ما اقتنصت األطراف الســـودانية هذه 

الفرصة وانخرطت في المفاوضات.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

اليقظة واالحتراز لمواجهة أوميكرون
لـــم ينتـــه العالم مـــن تداعيات جائحة كورونـــا حتى جاء المتحـــور “أوميكرون”، 
مـــا جعـــل الدول والمنظمـــات الصحية تتحرك من جديد وتســـعى جاهدة لألخذ 
بأسباب الوقاية من تداعياته البشرية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا التحرك 
نابـــع من حرص الدول والمنظمات الصحيـــة الوطنية واإلقليمية والعالمية على 
تدارك ما خلفه “كوفيد 19” من أضرار بشـــرية ومادية، وبدأت اإلجراءات بغلق 

حدود بعض الدول ومطاراتها ومنع استقبال القادمين من الخارج.
لـــم يكـــن كورونا رحيما ولـــن يكون أوميكرون لطيًفا وطيًبـــا؛ وكما تحركت دول 
العالـــم مســـبًقا فعليها اآلن أن تتحرك بما لديها مـــن أجهزة إدارية ومالية وطبية 
ومجتمعيـــة، فكورونـــا أرهق ميزانيات الدول وجرها إلى خســـائر جمة، وهذا ما 
جعلهـــا تتحـــد وتتعـــاون لمواجهته، وعليهـــا أن تكون في خنـــدق واحد اآلن كما 

كانت لمحاربة وباء “أوميكرون” الشرس والقاتل.
لـــم تفلح مواجهـــة الدول الفردية للتصدي لكورونـــا، وكذلك اآلن، فكورونا وحد 
الدول وجعل العالم قرية صغيرة تشـــعر بذات األلم، فعلى الدول اآلن أن تكون 
كمـــا كانـــت متحـــدة لتكون قويـــة، متعاونة لتنقـــذ ذاتها وغيرهـــا، يقظة حتى ال 
تهدر مواردها وتخســـر شعوبها، ونحن اآلن نعيش ثمرة النتائج اإليجابية لذلك 
االتحـــاد والتعـــاون واليقظـــة، والتي كانت نموذًجـــا للتعامل والتعايش البشـــري 
مـــع األزمـــات بتنوعاتهـــا.  لم يكـــن للبحرين أن تصـــل لحالة التعافـــي التدريجي 
إال بفضـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمـــات الصحية وااللتـــزام الواعي من 
المواطنيـــن والمقيمين بتلك اإلجراءات والتعليمات، والتي عبدت الطريق نحو 
اســـتئناف األنشـــطة الرســـمية واألهلية والمجتمعية لكل القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية والسياســـية والثقافية. لم تتراخ الحكومة البحرينية وال الشـــعب 
البحريني من الوقاية من كورونا، ولن تتراخى اآلن، فعدم التراخي باإلجراءات 
والتعليمات أول الوقاية، وسيرفع الجميع درجة اليقظة لاستمرار في استئناف 
النشـــاطات بـــكل القطاعات، والجميـــع يملك اليقين الواثق بتجـــاوز هذه المحنة 
بتكاتـــف اإلجراءات الحكومية وتعليمات وزارة الصحة وجهود الفريق الوطني 
الطبـــي والمتطوعيـــن، وبفضـــل إرادة الشـــعب البحريني وعزم أبنائـــه وحزمهم 
للوقايـــة مـــن خـــال االلتـــزام بتلك اإلجـــراءات والتعليمـــات، فالوقايـــة خيٌر من 
العاج.  لم يكن المجتمع البحريني يوما ما ضعيًفا، بل كان دائًما قوًيا، وُمتضامًنا 
ز النطاقة  في الشدائد، وقادًرا على الصبر والصمود، وتحويل المحنة إلى محفِّ
جديـــدة، وعلى الجميـــع االلتزام بالتدابير الوقائية بلبـــس الكمام وأخذ التطعيم 

والتباعد االجتماعي، ودمتم بخير.

 

عبدعلي الغسرة

مـــا الـــذي يحتاج إليه عالمنا المعاصر لتدبر أمـــره والخاص من الكآبة المحدقة 
بـــه من جهة، واإلشـــكاليات التي تطارده من جهة ثانيـــة؟ قبل ألفي عام ونيف، 
طالـــب الفيلســـوف اليونانـــي أفاطـــون، بجمهوريـــة يحكمهـــا الفاســـفة، وذلك 
بوصفهـــم األكثـــر قدرة على ســـبر أغـــوار القضايا المعقـــدة وتشـــابكاتها المرئية 
والخفيـــة، وفي عصـــور النهضة نادى دانتـــي الليغيري بفكـــرة المدينة الفاضلة، 
وقد سبقه إليها الفيلسوف العربي، الفارابي. على أن التنظير للحلول أمر يسير، 

فيما تغيير الواقع يبقى قضية معقدة في الحال واالستقبال.
مـــع بداية العام الحالـــي، اهتمت منظمة “نيوهيومنتـــي”، وهي منظمة إعامية 
غير ربحية تسعى إلى مراقبة أزمات كبرى تجري حول العالم، بتقديم ما يمكننا 

أن نسميه، خارطة طريق لألزمات والفخاخ المنصوبة في طريق اإلنسانية.
بدايـــة قد يخيل إلى الكثيريـــن أن جائحة كوفيد19- بكل تحوراتها وتحوالتها 
هي األزمة األولى في عالمنا المعاصر، غير أن الحقيقة ليست كذلك، إذ تجيء 
أزمة انتشـــار الفقر وعدم المســـاواة في العالم في المقام األول. أزمة الفقر في 
واقع الحال ليست جديدة على البشرية برمتها، فما من جيل لم يعرف األغنياء 
والفقراء عبر التاريخ، إال أن المعضلة الكبرى تتمثل في التفاوت الطبقي وعدم 

المســـاواة االجتماعية، األمر الذي يســـتحضر نصيحة فيلســـوف الصين الكبير، 
كونفوشيوس: “ال تخشى من الفقر إن ساد الجميع، بل عليك القلق من التفاوت 

بين الطبقات، فهذا هو األكثر خطورة على السلم المجتمعي”.
من بين األزمات التي تواجه إنســـانيتنا المعذبة مشـــكلة الكراهية التي تنتشـــر 
عبـــر وســـائط التواصـــل االجتماعـــي، وهنا تســـتدعي الذاكـــرة القريبة مـــا قاله 
الكاتب واألكاديمي اإليطالي الكبير الراحل، أومبرتو إيكو، من أن المثقفين في 
ســـتينات القرن الماضي كان من السهل عليهم أن يلزموا السكارى في الحانات 
األوروبيـــة الصمـــت وعدم الخوض فـــي عمق القضايا المهمة لألمم والشـــعوب، 
لكـــن هـــذا الوضع وفي ظـــل انتشـــار أدوات التواصل االجتماعـــي، جعل من أي 
صاحـــب دعـــوة عقانيـــة أو مجافيـــة للمنطق، أن يصـــل إلى مايين من البشـــر 
بضغطـــة زر على لوحة مفاتيح كمبيوتر شـــخصي. كارثة خطـــاب الكراهية أنه 
ينتشـــر في الهواء، ومن غير أدنى مقدرة على إعادته إلى جادة الصواب، لهذا 
أضحـــت الدعـــوات الشـــوفينية والقوميـــة مهددا حقيقيـــا ألمن وســـام العالم. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

“نيوهيومنتي” وجراح العالم المعاصر

تلقيـــت كغيـــري خبًرا مقتضًبا من قبل أحد المحاميـــن البحرينيين، يقول إن 
بحرينية طلبت الطاق من زوجها بعد 5 سنوات من الزواج! إلى اآلن والخبر 
عادي جًدا، ولكن كما يقولون “لو عرف السبب بطل العجب “.. تقول الزوجة 
إنهـــا تتابـــع المسلســـات التركية بهـــوس، خصوصـــا الرومانســـية منها، وإن 
زوجها ليس رومانســـًيا مثل الممثلين األتـــراك! وفي المقابل يقول المحامي 
إن الـــزوج المغلـــوب على أمره قام بواجباته األســـرية على أكمل وجه. يبدو 
أن هذه الزوجة دخلت أجواء المسلسل التركي من أوسع أبوابها، وحيث إن 
األجـــواء كانت ممطرة مؤخرا فـــي البحرين، فقد طلبت منه أن يقبلها وقت 

هطول المطر، والذي بدوره رفض الفكرة، ومنها طلبت الطاق!
فـــي اعتقـــادي أن هـــذه الرواية تصلح ألن تكون مسلســـا بحرينيـــا مدبلجا، 
وأراهن أنه سياقي كل نجاح! ال أدري كيف أعلق على هذا التصرف، حيث 
لـــم تتـــم مراعاة قدســـية الحيـــاة الزوجية، ولم يتـــم تقدير هذا الـــزوج الذي 
قام بدوره وواجباته األســـرية على أكمـــل وجه على حد تعبير المحامي. أنا 
ال أدافـــع عـــن الرجل، ولكن أتحدث هنا عن التصرف غير المســـؤول من قبل 
هذه المرأة التي تريد أن تعيش حياة األفام والمسلسات الرومانسية غير 

الواقعية، من الظلم أن نقســـوا على أي إنســـان - رجا كان أم امرأة - بســـبب 
تقصير من جانب واحد، ودائًما أنادي بأن يكون اإلنســـان منصًفا مع شـــريك 

حياته، يقدره ويذكر إيجابياته، ال السلبيات، فالكمال لله سبحانه وتعالى.
شـــخصًيا أجزم بأن أســـاس أية عاقة زوجية االحترام ثم االحترام، فمتى 
ما وجد االحترام وجد الحب والتقدير واالنسجام، والنتيجة عاقة زوجية 
ســـعيدة، وال شـــك بأن احترام الطرفين ينبع من التربية والنشأة الصحيحة، 
إذ نجـــد أحياًنـــا أن أحـــد األطـــراف يتمتـــع بأقصـــى درجـــة من الرقـــي ونبل 
األخاق بينما الطرف اآلخر يفتقد أبسط أبجدياتها، وهنا تظهر الفوارق في 

التعامل وعدم القدرة على تحمل اآلخر.
الشـــك أن الموضوع متشـــعب ويطول شـــرحه، ولكل حياة زوجية ظروفها 
ومشـــاكلها التـــي يصعب على أي شـــخص من الخـــارج فهمها بشـــكل دقيق، 
لكـــن أتمنى لجميع المتزوجين حياة كريمة وهادئة مليئة باالحترام والحب 
والتقديـــر والعمل الجاد للحفاظ على هذا الكيان الشـــامخ، قال تعالى “َوِمْن 
ًة  آَياِتـــِه َأْن َخَلـــَق َلُكْم ِمْن َأنُفِســـُكْم َأْزَواًجا لَِتْســـُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعـــَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

َوَرْحَمًة “.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

تقليد أعمى



البحرين تتأهب لتنظيم بطولة كأس العالم للمبارزة
يترقـــب عشـــاق رياضـــة المبارزة انطـــاق الحدث 
العالمـــي األبرز لمملكـــة البحرين في هذه الرياضة 
عندما تســـتضيف المملكة منافســـات كأس العالم 
للمبـــارزة لفئـــة الناشـــين التي ســـتقام منافســـاتها 
يومي 22,23 يناير الجاري على أرضية صالة كرة 

اليد بأم الحصم.
وتحظـــى البطولـــة باهتمـــام بالغ من قبـــل االتحاد 
الدولـــي للعبـــة المبارزة، الذي أبـــدى ارتياحه التام 
لإلجـــراءات التنظيمية على كافة األصعدة، حيث 
باتـــت مملكـــة البحرين محطة مميزة الســـتضافة 
البطـــوالت العالمية وبـــروز المواهب الناشـــئة من 

أرض المملكة.
وكان االتحـــاد الدولـــي للعبـــة المبـــارزة قـــد عيـــن 
االيطالـــي “جوســـيبي كافيـــرو” مراقبـــا ومندوبـــا 

للبطولـــة مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي، كمـــا تعيين 
الكويتي راشـــد الشمالي رئيســـا إلى اللجنة الفنية 
والتـــي تضـــم أيضـــا وليـــد الجامـــع مـــن المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، فـــي حيـــن ســـيتولى الحكـــم 
الدولي البحريني محمد القطان، إلى جانب حكام 
من تونس والعراق والسعودية مهام التحكيم في 

منافسات البطولة.
وســـيتنافس في البطولة ما ال يقل عن 120 العبا 
والعبـــة من فئة الناشـــئن تحت أقل مـــن 20 عاما 
في منافســـات الفردي، في حين بلغت مشـــاركات 
الفـــرق حتـــى االن 19 دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء 

العالم، ســـيبدأون بالتوافد إلى أرض المملكة يوم 
الجمعة المقبل قبل يوم من انطاق البطولة.

وأكـــد المديـــر الفني باالتحـــاد البحرينـــي للمبارزة 

أحمـــد الـــدرازي أن االســـتعدادات جاريـــة بمتابعة 
مندوب االتحاد الدولي للعبة الذي ســـيصل صباح 
اليوم األربعاء ومن ثم ســـيقوم مســـاء بزيارة إلى 
الصالـــة التـــي ســـتحتضن منافســـات البطولة بعد 
تركيـــب أرضيـــة الملعـــب والتأكـــد مـــن مطابقتهـــا 
للمواصفات والشـــروط المطلوبة، مضيفا: “نمتلك 

الجهوزية التامة الســـتضافة هذا الحدث العالمي 
مـــن خـــال االســـتضافات و التجارب والســـنوات 
الســـابقة التي ســـجلنا فيها تميـــز ملحوظ وحققنا 

ارتياح تام من قبل الجميع”.
وفيمـــا يتعلق بالتحكيم قال الدرازي: “ســـيتواجد 
الحكـــم الدولي البحريني محمد القطان من ضمن 
طاقـــم تحكمـــي منافســـات بطولـــة العالـــم إضافة 
إلـــى 3 حكام عرب آخريـــن، وهم يمتلكون الخبرة 
الكافيـــة فـــي مثـــل هـــذه المناســـبات ونتمنى لهم 
التوفيق في منافســـات الفـــردي والفرق”، مضيفا: 
“ســـتكون لنا نقاشات موسعه مع اإليطالي مراقب 
البطولة بشأن التأكد من إحراز كافة األمور الفنية 
على وجه الخصوص من أجل خلق بيئة تنافسية 

مميزة”.

اللجنة اإلعالمية

تنطلق 22 يناير الجاري 
على صالة اتحاد اليد

أحمد الدرازي
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دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليد

كأس خالد بن حمد لكرة اليد

البحرين

سماهيج

البحرين

البحرين

النويدرات

المحرق

98

5.30 مساًء

4 عصًرا

46

93

7.30 مساًء

93

16

75

سترة

النجمة

أوزبكستان

فيتنام

مدينة عيسى

االتحاد

المكتب اإلعالمي

 أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  خليفـــة 
أهميـــة  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المعســـكر التدريبـــي الـــذي قام بـــه فريق 
قرطبة اإلســـباني في مملكة البحرين في 
الترويـــج لمملكة البحرين وما حققته من 
نهضة شـــاملة في مختلـــف القطاعات بما 
فيها الجانب الرياضي مشـــيرا سموه إلى 
أن من بين المكاســـب التي تحققت لهذه 
الزيـــارة رفع المســـتوى الفنـــي والخبرات 
الـــذي  األمـــر  الوطنيـــة  األنديـــة  لاعبـــي 
ســـيعود بالشـــكل اإليجابي على مســـيرة 

المنتخب الوطني. 
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بمناســـبة انتهـــاء معســـكر فريـــق 
قرطبة االسباني إن الزيارة جاءت بهدف 
الترويـــج لمملكة البحرين وما حققته من 
إنجازات باهرة فـــي العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة عاهل البـــاد المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه عـــاوة علـــى التركيز علـــى نهضة 
البحريـــن الرياضية وما تتمتع به المملكة 
مـــن مقومات عاليـــة جعلتها فـــي صدارة 
الـــدول المســـتضيفة للبطـــوالت والفـــرق 

الرياضية المختلفة”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن زيارة الفريق اإلســـباني تأتي 
متوافقة مـــع الرؤيـــة االقتصادية لمملكة 
كثيـــرا  تهتـــم  والتـــي   2030 البحريـــن 
بالترويج للمملكة عبر الرياضة باعتبارها 
وســـيلة مثاليـــة إليصـــال رســـائل مملكـــة 
البحرين فـــي مختلف المجـــاالت وتأكيد 
الشـــباب  عاصمـــة  باعتبارهـــا  مكانتهـــا 
والرياضـــة وجعلهـــا فـــي دائـــرة األضواء 

العالمية”. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “ زيارة فريق قرطبة اإلسباني إلى 
مملكـــة البحرين ســـتكون لها انعكاســـات 
البحرينيـــة  القـــدم  كـــرة  علـــى  إيجابيـــة 
وذلـــك مـــن خال اللقـــاءات الوديـــة التي 
جمعت الفريق مع فريق الخالدية وفريق 
الرفـــاع والتي وفـــرت للفريقين مســـاحة 
واســـعة الكتســـاب الخبـــرات والمهـــارات 
الفنية جراء االحتـــكاك مع العبي الفريق 
االســـباني الذي يمتلك نخبة من الاعبين 
المهاريين وهو االمر الذي سينعكس على 
أداء الفريقيـــن والمنتخـــب الوطني الذي 
يضم نخبة من العبي الخالدية والرفاع”. 
 وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة “لقـــد فتحت زيـــارة فريق قرطبة 

اإلســـباني مجـــاالت واســـعة مـــن التعاون 
مع األندية البحرينية واالتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم والتـــي نأمـــل أن تتـــوج هذا 
التعـــاون باالســـتفادة من خبـــرات الفريق 
اإلســـباني لتطويـــر كرة القـــدم البحرينية 
واكتشـــاف المزيد مـــن المواهب الرياضة 
باعتبـــار الفريق اإلســـباني يمتلك خبرات 
فنية عالية ومهارات في التنظيم اإلداري 

واكتشاف المواهب في كرة القدم”. 

  فوز وتعادل

 وكان قرطبـــة لعب مباراتين وديتين في 

البحريـــن، فـــاز في األولى علـــى الخالدية 
بثاثة أهـــداف مقابل هدف، وتعادل في 
الثانيـــة مع الرفاع بهـــدف لمثله، وأقيمت 

المباراتان على استاد البحرين الوطني.

  تعاون مشترك

 وســـجل معســـكر قرطبـــة فـــي البحريـــن 
العديد من النجاحات على مستوى كسب 
الخبـــرات والتعاون المشـــترك مع االتحاد 
البحريني لكرة القدم واألندية البحرينية 
إضافة إلى األكاديميات في المملكة التي 

زارها الوفد االسباني.

 وسيكون المعسكر بوابة لتعاون مشترك 
بين النادي االســـباني واألندية البحرينية 

خال الفترة القادمة.

  استعارة العبين

 وحرص النادي االســـباني على مشاركة 

العبيـــن بحرينييـــن مع الفريـــق في لقاء 
الرفاع، حيث شـــهدت المباراة مشـــاركة 
العبـــا الحـــد أحمـــد ميـــرزا وهانـــي طـــه 
الـــذي  المشـــترك  التعـــاون  ســـبيل  فـــي 
حـــرص قرطبـــة علـــى تقديمـــه لاعبيـــن 

البحرينيين.

  مغادرة البحرين

 وغـــادر فريق قرطبة االســـباني البحرين 
بعد ختام معســـكره التدريبي الذي شـــهد 
فعاليـــات متنوعـــة وزيـــارات عديـــدة إلى 
األماكن الســـياحية والتراثيـــة في مملكة 

البحرين.

من لقاء قرطبة والخالدية

فريق قرطبة اإلسباني

سمو الشيخ ناصر بن حمد

رفع المستوى الفني والخبرات لالعبي األندية الوطنية.. ناصر بن حمد: 

مكاسب عديدة للكرة البحرينية من معسكر قرطبة اإلسباني

قرطبـــــة يشــــرك العبيـــــن 
بحريـنـيــيــن في وديـــة الرفـــــاع



البحرين والنويدرات ينتصران بكأس خليفة بن سلمان
اليوم.. سماهيج يلتقي النجمة والمحرق يواجه االتحاد

نتيجـــة  والنويـــدرات  البحريـــن  فريقـــا  حقـــق 
االنتصـــار فـــي مســـابقة كأس خليفـــة بن ســـلمان 
لكرة السلة، ضمن الدور التمهيدي الذي افتتحت 
منافســـاته علـــى صالة اتحـــاد اللعبة بـــأم الحصم 

مساء الثالثاء.
ففـــي المباراة األولى فـــاز البحرين بصعوبة على 
نظيره ســـترة بنتيجة )93/98( وبواقع األشـــواط 
األربعة: )14/24 ســـترة، 20/26 البحرين، 18/34 
البحريـــن، 24/31 ســـترة(، وبذلـــك تأهل البحرين 
للـــدور ربـــع النهائـــي ليضـــرب موعـــًدا مرتقًبـــا مع 
فريـــق األهلي “حامل اللقب” يوم األحد 23 يناير 

الجاري.
وبـــرز فـــي صفـــوف البحريـــن كل مـــن المحترف 
بيتمـــان بتســـجيله )27 نقطـــة(، علي عبـــاس )27 
نقطـــة( منهـــا 4 ثالثيـــات، وفي ســـترة المحترف 
مارســـيل )29 نقطـــة(، علي عيـــد )20 نقطة( منها 

5 ثالثيات.
وفي المباراة األخرى، كســـب النويدرات مواجهة 
مدينة عيســـى بنتيجة )75/93( وبواقع األشواط 
النويـــدرات.   17/24 المدينـــة،   14/19( األربعـــة: 
26/28 النويـــدرات، 13/27 النويـــدرات(، وبذلـــك 

بلـــغ النويدرات الدور قبـــل النهائي وينتظر الفائز 
من لقاء األهلي والبحرين ليواجهه.

وبـــرز في صفـــوف النويدرات كل مـــن المحترف 
والكر )31 نقطة(، حســـن عباس )19 نقطة(، وفي 
مدينة عيسى المحترف براين  )31 نقطة(، طالل 

قاهري  )13 نقطة(.

اليوم مباراتان

لحساب الدور نفسه، تقام اليوم مباراتان، يلتقي 
في األولى سماهيج مع النجمة عند الساعة 5.30 

مســـاًء وتليها مباشـــرة لقاء مرتقب بين المحرق 
واالتحاد في الســـاعة 7.30 مســـاًء. ويبرز اللقاء 
الثانـــي هـــذا المســـاء بشـــكل كبير، كـــون االتحاد 
يأمـــل بتحقيق مفاجأة مدوية بإســـقاط المحرق 
النهائـــي، واألمـــر نفســـه  للـــدور ربـــع  والوصـــول 

للمحـــرق الســـاعي لعبـــور االتحـــاد والمضـــي في 
هـــذه المســـابقة. وفـــي المباراة األخرى، ســـيكون 
ســـماهيج في مهمة صعبة للغاية بمواجهة نجوم 
النجمـــة، كون األخير يمتلك األفضلية من ناحية 

العناصر والخبرة التي تؤهله لتحقيق االنتصار.

لقاء النويدرات ومدينة عيسىلقاء البحرين وسترة

اللجنة اإلعالمية

تواصـــل الرياضـــة في 
مملكـــة البحرين تألقها 
نحـــو  واســـتمرارها 
ترسيخ حضورها على 
الرياضيـــة  الخارطـــة 
العالميـــة، والتـــي ُتعـــد 
دبلوماســـية  أداة 
قويـــة؛ لتعزيـــز التبادل 
والقيـــم  الثقافـــي 
العالميـــة، وتســـتضيف 
البحرين في الرابع من 
فعاليـــة   2022 فبرايـــر 
Roy� رمبـــل”  “رويـــال 

األولـــى  نســـختها  فـــي   al Rumble
والتي ستســـلط األضـــواء على لعبة 

المالكمة في البحرين.
ويقام عشاء المالكمة الخيري تحت 
رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
ورئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة .
الخيـــري  المالكمـــة  وســـُيقام حفـــل 
فـــي 4 فبراير 2022 بنـــادي الرجبي 
بتنظيم من منظمة KHK بوكســـينغ 

االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
البحريني للمالكمة. وسيشـــهد حفل 
 Royal الخيـــري  المالكمـــة  عشـــاء 
شـــركة  مـــن  المدعـــوم   Rumble
طيـــران الخليج مواجهـــات مالكمة 
البحرينـــي  الملكـــي  الحـــرس  بيـــن 
وفوج رويال فوسيليرز في المملكة 

المتحدة.
تتمتـــع مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
المتحدة بتاريخ طويل من التعاون 
فـــي مجاالت متعددة، وهذا الحدث 
يؤكـــد أن العالقـــات تمتد إلـــى أبعد 

من ذلك.

“رويال رمبل” حدث رياضي خيري للمالكمة

سبورت

سبورت

“األحمر” يكتسح فيتنام بفارق 32 هدفا
يواجه أوزبكستان في البطولة اآلسيوية لكرة اليد اليوم

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  اكتســـح 
لكـــرة اليد نظيره فيتنـــام بفارق 32 
هدًفا وبنتيجة )46/14( في المباراة 
التـــي جمعتهما مســـاء الثالثاء في 
 20 اآلســـيوية  البطولـــة  افتتـــاح 
للرجال والمقامة حالًيا في المملكة 

العربية السعودية.
وأنهـــى “األحمـــر” الـــذي لـــم يواجـــه 
أيـــة صعوبة تذكر في عبور فيتنام، 
 ،)5/28( متقدًمـــا  األول  الشـــوط 
وبذلك تصـــدر منتخبنـــا مجموعته 
بفـــارق  نقطتيـــن،  برصيـــد  الرابعـــة 
الـــذي  أوزبكســـتان  عـــن  األهـــداف 
تغلـــب هـــو اآلخر على هونـــغ كونغ. 
يـــوم  عصـــر  منتخبنـــا  وســـيلتقي 
غـــٍد االربعـــاء مباراته الثانيـــة أمام 
أوزبكســـتان وذلك في تمام الساعة 
علـــى  منقولـــة  والمبـــاراة  4 عصـــًرا 

قنوات الكأس وssc السعودية.
ســـيطرته  منتخبنـــا  وبســـط 

وأفضليتـــه منـــذ البدايـــة فـــي ظل 
فـــارق اإلمكانـــات الفنيـــة والخبـــرة 
التي تصب لصالحه بحراسة مرماه 
وحســـين  عبدالحســـين  لمحمـــد 
محفـــوظ، والالعبيـــن الذيـــن عول 
عليهـــم علـــى مـــدار 60 دقيقـــة في 

الجوانب الهجومية والدفاعية. 
وبرز في تسجيل األهداف كل من: 
علي عيد )9 أهداف(، مهدي سعد )8 
أهداف(، حسين الصياد )6 أهداف(، 
محمد ميرزا )4 أهداف(، علي ميرزا 
وحســـن ميـــرزا ومحمـــد حبيـــب )3 
أهـــداف( لـــكل منهم، محمـــد حبيب 
ومحمـــد عبدالرضـــا وأحمـــد جـــالل 
وبـــالل بشـــام )هدفـــان( لـــكل منهم، 
عبدهللا علي وحســـن الســـماهيجي 
)هدف( لكل منهما. وبلغت تصديات 
الحارس محمد عبدالحسين 12 من 
17 تســـديدة، وحسين محفوظ 10 

لقاء منتخبنا وفيتنامتصديات من 19.
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ألنه صديقي.. حتًما سأصوت له
أعلـــن الفيفا عن الالعبين الفائزين بالجوائز الشـــخصية لعام 2021، 
حيـــث فاز النجـــم ليفاندوفســـكي بجائـــزة أفضل العب فـــي العالم، 
متفوقا على ميســـي ومحمد صالح على الترتيب، بينما فاز المدرب 
األلمانـــي توخيـــل بجائزة أفضل مدرب في العالـــم، في الوقت الذي 
تم اســـتحداث جائزة خاصة ألفضل هداف للمنتخبات في التاريخ، 
وفاز بها النجم كريســـتيانو رونالدو، علما أنه لم يسبق ألي العب أن 

فاز بها من قبل مما قد تثير الجدل في بعض األوساط الرياضية! 
وســـنركز األنظار أكثر عبر هذه المســـاحة حول فوز ليفاندوفســـكي 
بالجائـــزة والتـــي يســـتحقها دون أدنـــى شـــك، حيـــث كشـــفت بعض 
المصادر عن نتائج التصويت التي اختيرت من قبل بعض الالعبين، 
إذ اتضح أن رونالدو قام بالتصويت لليفا أوال ومن ثم اختار كانتي 
ثانيـــا وجورجينو ثالثا، في حين قام ميســـي بالتصويت لنيمار أوال 

ومن ثم اختار مبابي ومن بعده بنزيما.
وهذا يكشف مأساة اآللية التي تسير عليها عملية التصويت بشكل 
واضح في ظل عدم وجود معايير واضحة لعملية االختيار، فمنطقيا 
كانت خيـــارات رونالدو أكثر احترافية ودقة من اختيارات ميســـي 
التي طغت عليها العاطفة بشـــكل واضح لو تم اســـتثناء بنزيما من 
ذلك، فما هو األساس والمعيار الذي سمح لميسي باختيار وتفضيل 
نيمار ومبابي؟ هل يا ترى ما قدمه االثنان معا أفضل مما قدمه ليفا 
وصـــالح تحديدا في 2021؟ بالطبع ال، ولكـــن اختارهما فقط ألنهما 

أصبحا زميلين له في باريس!
هـــذه المرة فاز بالجائزة ليفاندوفســـكي باســـتحقاق، بيـــد أنه لطالما 
ظلـــت آليـــة التصويـــت مبنيـــة علـــى ترشـــيحات قـــادة ومدربي كل 
المنتخبـــات باإلضافـــة للصحافييـــن دون وجـــود معاييـــر واضحـــة 
فـــي عملية االختيار، فمن المؤكد أن ميســـي ســـيعود الختيار نيمار 
ومبابي الموســـم المقبل، بل وستقود العاطفة أغلب اختيارات قادة 
المنتخبات تحديدا، وبعدها سيحدث الجدل الكبير؛ ألن من سيفوز 

بالجائزة حينذاك ربما يكون قد فاز بها من دون استحقاق!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

وزير شؤون الدفاع يكرم العبي المنتخب العسكري للفروسية
المركز األول في بطولة العالم لقفز الحواجز بالبرازيل

كرم وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
بن حســـن النعيمي العبي المنتخب العسكري 
للفروسية )قفز الحواجز( بقوة دفاع البحرين، 
وذلـــك بحضور رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذيـــاب بن صقر النعيمـــي، وذلك صباح 

أمس الثالثاء في القيادة العامة.
ونقـــل وزير شـــؤون الدفـــاع تحيـــات وتهاني 
وتبريـــكات القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد آل 
خليفة لالعبي المنتخب العســـكري للفروسية 
)قفـــز الحواجـــز( بقـــوة دفـــاع البحريـــن علـــى 
اإلنجاز المشرف الذي حققوه بحصولهم على 
المركـــز األول فـــي بطولـــة العالـــم العســـكرية 
لقفـــز الحواجـــز للخيـــول 22 والتـــي أقيمـــت 
منافســـاتها في جمهورية البرازيل االتحادية 

الصديقة.
وتفضل وزير شؤون الدفاع بتكريم الالعبين 
وهنأهـــم على المســـتوى المتميز الذي ظهروا 
بـــه، مشـــيدًا بمـــا حققـــه المنتخـــب العســـكري 
للفروســـية لقفز الحواجز بقوة دفاع البحرين 
بإحرازهم المركز األول كفوز ثمين ُيسجل في 
سلســـلة اإلنجازات الرياضية لمملكة البحرين 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى القائـــد األعلـــى حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وشـــكر الطاقم اإلداري والفني للمنتخب على 
مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود لتحقيـــق هـــذا اإلنجاز 

المشرف.
حضـــر الحفل مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة، 
ومدير شـــؤون الضباط واألفراد اللواء الركن 
التدريـــب  األحمـــد، ومديـــر  عبـــدهللا  محمـــد 
العســـكري اللواء الركن صالح راشـــد الســـعد، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا



tariq.albahar@albiladpress.com 16
األربعاء 19 يناير 2022 - 16 جمادى الثانية 1443 - العدد 4845

بدأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، 
تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي 
تم تغيير اسمه من “فوق برج إيفل” 

إلى “رمسيس باريس” الذي تعود من 
خالله للسينما 

المصرية.

tariq_albahhar

فيلم هوى للقفاص

“سينما داود عبدالسيد .. واقعية بال حدود” للناقد حسن حداد
لقـــد قطع المخـــرج المصـــري الكبيـــر داود 
عبدالســـيد، مشـــوارًا طويـــالً مـــن الوعـــي 
لنـــا  وتـــرك  وقضايـــاه،  وحركتـــه  بالواقـــع 
رصيـــدًا هائالً مـــن األفالم التي تعـــد تراثًا 
ســـينمائيًا عربيـــًا فـــي حـــد ذاتهـــا، ولكـــن 
يبـــدو أن هناك مؤشـــرات النهيار الســـينما 
العربيـــة بابتعاد واعتـــزال الوجوه الالمعة 
مثل المخرج داود عبدالســـيد تحت وطأه 
اإلهمـــال واأللـــم والتمـــزق النفســـي. وهذا 
مـــا بينه لنا الناقد البحريني القدير حســـن 
حـــداد فـــي كتابـــه الجديـــد الصـــادر ضمن 
سلســـلة كتاب “ســـينماتك” بعنوان “سينما 

داود عبدالسيد..واقعية بال حدود”. 
يقـــع الكتاب في 144 صفحـــة من الحجم 
الوســـط ويتناول فيـــه حـــداد رؤى نقدية 
لثالثـــة أفالم للمخرج أهمهـــا فيلم “الكيت 
كات” إنتـــاج 1990، “والصعاليـــك” إنتـــاج 
1984، “والبحـــث عن ســـيد مرزوق” إنتاج 
1990 كنمـــوذج خـــاص إلبداعـــه كمخـــرج 
ونموذج خاص في السينما العربية بشكل 

عـــام، إضافًة إلى صـــور األفالم الثالثة 
وفيلموغرافيا داود عبدالسيد.

الشـــاعر  الكتـــاب  مقدمـــة  كتـــب 
الكبير قاســـم حداد بعنـــوان “داود 
االحتجـــاج  درس  عبدالســـيد 
الصامت..االعتـــزال الفاتـــن قال 
فيها: إلى كونه معارضا منهمكا 
فـــي ورطة السياســـة، لم يكن 
ضجيجـــًا في مجمـــل أفالمه 
السياســـي،  بالهم  المكنـــوزة 

إلـــى ذلك كلـــه، يكتمـــل داود بالســـيد، في 
الصامـــت  احتجاجـــه  بإعـــالن  تجربتـــه 
بغیـــر ضجيج وال صـــراخ وال مانشـــيتات، 
تصير فيها السياســـة تجارة، يخســـر فيها 
المناضل ما يكسبه، أو يتوهم أنه يكسبه.

حســـن حـــداد، الـــذي ظـــل الفيلـــم العربـــي 
محـــور عنايتـــه وكتابتـــه ونقـــده، لـــم يكن 
غريبًا، بإعجابه، عـــن تجربة المخرج داود 
عبد السيد. ولم يكن بعيدًا عن رصد غياب 

عبد الســـيد في 

الســـنوات الماضيـــة، غيـــر أنـــه كان ينتظر 
فيلمـــه الجديد، ففوجـــئ مع غيره، بإعالن 
اعتـــزال مخرجه األثير، ولـــم يصدم كثيرا 
بهذا اإلعالن الفاتن، ربما لمعرفته الخاصة 
ومشـــهده  المصـــري  الســـينمائي  بالواقـــع 
اســـتدركوا  مـــن  بيـــن  مـــن  المحبـــط، كان 
ضـــرورة مراجعـــة وتعويـــض غيـــاب عبـــد 

السيد بتاريخه ومنجزاته اآلملة.
منـــذ بـــدء كتاباتـــه عـــن الســـينما، ومن ثم 
إطالق موقع “سینماتك”، كان حسن حداد 
يخص مخرجيه العرب، المصريين 
ال  بقـــدر  خصوصـــا، 
بأس به مـــن القراءات 
عـــن  معبـــرًا  النقديـــة، 
إعجابه النقدي بالسينما 
الجـــادة، فـــي ســـعي واع 
نحـــو الترصيـــن الحضاري 
األكثـــر  الســـينمائي  للعمـــل 

تعرضـــا لالختـــراق التجاري الهابـــط، الذي 
تعمـــل الســـلطات العربيـــة على تســـطيحه 
والنيـــل مـــن جديتـــه ولعـــل فـــي خلفيـــة 
فكرة هـــذا الكتاب رغبة موضوعية للدعم 
المعنـــوي “حيلـــة الكاتـــب الوحيـــدة” لعبـــد 

السيد وتجربته السينمائية.
أما حســـن حـــداد، فقـــد كتب فـــي تقديمه 
فضيحـــة،  إنمـــا  اعتـــزاال  ليـــس  للكتـــاب: 
شـــاهدت حـــوار الفنـــان داود عبـــد الســـيد 
بالكامـــل، وخرجـــت بنتيجـــة واحـــدة بأنه 

لـــم يكـــن اعتـــزاال”، إنمـــا صرخـــة 
احتجـــاج علـــى أوضاع الســـاحة 

السينمائية في مصر.
ألم يستوقف المذيعة المحترمة، 
التـــي كانـــت طوال اللقـــاء تمجد 
وطاقـــات  بقـــدرات  وتشـــيد 
فنيـــة يمتلكهـــا عبـــد الســـيد، ألم 
باالعتزال  يســـتوقفها تصريحـــه 
وكأنـــه شـــيء ممـــا يطـــرح فـــي 

الهامش. 
وكان مـــن األجدر أن تناقش هذا 
القـــرار الذي يعتبر بـــكل المعايير 
خســـارة فادحة للســـينما العربية 
وتجعـــل منـــه قضية أزعـــم بأنها 
أهم قضيـــة تواجه اإلبداع الحر، 
علـــى اعتبـــار أن انســـحاب قامة 
مثل داود عبد السيد من الساحة 
بتحريـــض  جديـــر  الســـينمائية 
إعـــادة المراجعـــة، ليس للســـينما 
المصريـــة وحســـب، إنمـــا لعمـــوم 

اإلبداع والخلق الفني الحر.

بالطبع، الجميع يســـتذكر تصريح المخرج 
الفـــذ يســـري نصـــرهللا قبـــل ســـنوات بأنـــه 
يبحـــث عـــن فرصـــة عمـــل كطبـــاخ، وهـــي 
مأســـاة حقيقيـــة عـــن األوضـــاع المتعثـــرة 
لصناعة الســـينما، بل ويعـــد بمثابة صرخة 
احتجـــاج علـــى أوضـــاع الســـاحة الفنيـــة 

والسينمائية في مصر.
وهـــا هـــو ذا تصريـــح عبـــد الســـيد يجـــدد 
هـــذه الصرخة مـــن جديد ضد االســـتهالك 
والتعثـــر لصناعة عريقـــة، فالفنان المخرج 

الكبير عبدالســـيد يعيـــش حالة من اليأس 
واإلحباط العام من الحالة الفنية المصرية 
بالكامل. ولهذا عندما صرح باعتزاله، فهو 
لم يكشف عن سر دفين أو قرار قد اتخذه 
مؤخـــرا، فهـــو لـــم يعـــد يعمل في الســـينما 
منـــذ آخـــر” قـــدرات عادية” عـــام 2015 أي 
أنـــه متوقف عن العمل منذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات؛ بســـبب عدم قدرتـــه العثور على 

من ينتج له أفالم.
ويختـــم حـــداد حديثـــه عـــن الســـيد: هذه 
للســـينما  يوميـــة  خســـارة 
فهـــذا  العربيـــة،  والثقافـــة 
التجاهل الذي دفع بعبدالسيد 
إلـــى االعتـــزال يواجههـــا أهـــم 
الســـينمائيين  المخرجيـــن 
العـــرب، إلى متى يســـتمر هذا 
التجاهـــل، إلـــى أيـــن ينتهي بنا 
إنهـــا قضيـــة مهمـــة  المطـــاف. 
البد مـــن البحث فيهـــا، مبدعو 
مصـــر  فـــي  األهـــم  الســـينما 
متوقفـــون عـــن اإلنتـــاج، داود 
بشـــارة،  خيـــري  عبدالســـيد، 
بـــدر  علـــي  نصـــر هللا،  يســـري 
خـــان، محمد فاضـــل، وغيرهم 

ال يعملون لماذا؟ 
في هـــذا الكتاب ســـنحاول أن 
نقدم نبذة عن داود عبدالسيد، 
الفنـــان الـــذي أبـــى أن يقدم ما 
يريدونه، بل ما يريده، كمبدع 

مهتم بقضايا بلده وناسه.

صرخة احتجاج على أوضاع الساحة الفنية والسينمائية في مصر

أسامة الماجد

القفاص يشارك بمهرجان العين بفيلم عن هروب هوى عن زوجها
أعلـــن مهرجـــان “العين الســـينمائي” فـــي دورته 
الرابعة، الـــذي يقام تحت رعاية عضو المجلس 
التنفيـــذي إلمـــارة أبوظبي الشـــيخ ســـلطان بن 
طحنـــون آل نهيـــان فـــي الفتـــرة بيـــن 23 يناير 
ينايـــر   27 حتـــى  فعالياتـــه  وتســـتمر  الجـــاري 
2022 فـــي العين، عن تفاصيل مســـابقة “الصقر 
الخليجـــي الطويـــل والقصيـــر” التـــي تضـــم 15 
والســـعودية  واإلمـــارات  البحريـــن  مـــن  فيلمـــًا 
والكويـــت وعمان، والتي تعـــرض معظمها على 
شاشـــات المهرجان في عرضها الخليجي األول 
والتي تتنوع قصصها بين الدرامية التشويقية 

واإلنسانية واالجتماعية والرومانسية.
وتشـــهد الـــدورة الرابعـــة مـــن المهرجـــان عرض 
7 أفـــالم خليجيـــة طويلة، حيـــث يتنافس على 

الوحيـــد  البحرينـــي  الفيلـــم  الكبـــرى  جائزتهـــا 
المشـــارك في المهرجان بعنوان “هوى” للمخرج 
القدير محمد القفاص والذي كتبه أيضا، والذي 

له النجم جمال الردهان. مثَّ
فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد” قـــال المخـــرج محمـــد 
القفاص إنه ســـيحضر المهرجـــان الخليجي في 
دورتـــه الرابعـــة هـــذا العـــام لتقديـــم فيلمـــه في 
مدينـــة العيـــن، وقـــال: ”ســـعيد جـــدا لتواجـــدي 
بيـــن أصدقائـــي وزمالئـــي فـــي مهرجـــان العين 
المهرجـــان  هـــذا  وأن  خصوصـــا  الســـينمائي، 
يجمعنـــا نحن صناع الســـينما معا فـــي المنطقة 
وبحضـــور األســـماء القديـــرة وبالطبـــع األفـــالم 
المهمة، وهذا العام قدمت عملي الجديد ”هوى“ 
كمشاركة بحرينية في هذا التجمع المهم، وهو 
يحكـــي قصة ”فارس“ الذي تجاوز ســـن الـ “55” 
عامـــا أعـــزب يحثه صديـــق والده علـــى الزواج 
واســـتكمال نصف دينه كمـــا يقولون، ومن دون 
تعقيـــدات دراميـــة تدخل “هـــوى” على “فارس” 
بفســـتان زفافهـــا والتـــي تصغـــره بأكثـــر من 25 
عامـــًا، ولكنهـــا تصبـــغ حياتـــه بلـــون وردي لـــم 

يشاهده ولم يحسه ولم يعيشه من قبل، عشق 
فـــارس زوجتـــه هوى فـــي أيام قليلـــة معدودة، 
وفـــي ليلـــة ممطره تقـــرر فجـــأًة “هـــوى” الهرب 
منـــه، ويصحو “فارس” على صوت أذان الفجر، 
فيتفجـــر دمـــه غضبـــا وتصرخ أحاسيســـه حزنا 
على “هوى” عندما يكتشف هروبها، وهنا يسأل 
المشـــاهد: هل يستطيع مسامحتها يوما ما في 
حـــال رجوعهـــا إليـــه واعتذارهـــا له؟ 
وهل تســـد مكانها فـــي قلبه 
هـــذه  أخـــرى؟  فتـــاة 
وأكثـــر  األســـئلة 

سنعرف إجاباتها مع األحداث“.
ويشـــارك ايضا في المهرجان هذا العام 4 أفالم 
إماراتيـــة، هـــي “B82” للمخـــرج خالـــد محمود، 
“ســـفران” للمخرج صالح كرامة و”كروموسوم” 
للمخـــرج علـــي جمـــال، و”حين” للمخرج ســـعيد 
راشـــد ســـعيد، و3 أفالم خليجية هي السعودي 
“حياة امرأة” للمخرج ســـمير عـــارف، والُعماني 

“الزيج” للمخرج صالح الحضرمي. 
واســـتقطبت دورة هذا العام العديد من األفالم 
الخليجـــي  “الصقـــر  مســـابقة  فـــي  المتفـــردة، 
القصيـــر” حيث يعـــرض المهرجان خالل أيامه 

الخمس 8 أفالم، من الســـعودية 3 أفالم، 
هـــي “الحواتـــه” للمخـــرج صالـــح 

منصـــور  للمخـــرج   ”89 و”شـــمس  بوخمســـين، 
العتيبـــي،  فهـــد  للمخـــرج  و”فرصـــة”  البـــدران، 
و“ســـالم” للمخرج أحمد أكبر، و”عروس البحر” 
للمخرج محمد عتيق، و”فردة إنســـان” للمخرج 
علـــي عـــادل عمـــران، ومـــن الكويت “ســـهرة مع 
ليلـــى” للمخرجة هيا الغانم، ومـــن ُعمان “جامع 
أزكـــى القديـــم” للمخـــرج ســـليمان بـــن خميـــس 

الدرمكي.

طارق البحار

المخرج محمد القفاص

داود عبدالسيدالناقد حسن حداد
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أعلنت الكليـــة الملكية للجراحين 
البحريـــن  جامعـــة  أيرلنـــدا  فـــي 
الطبية RCSI البحرين عن تعيين 
االســـتاذ  جاســـم  أحمـــد  غفـــران 
المشـــارك في طب العائلة رئيســـا 
كليـــة  فـــي  العائلـــة  طـــب  لقســـم 

الطب.
وقال سمير العتوم رئيس جامعة 
البحريـــن الطبيـــة: “أهنـــئ غفران 
أحمـــد جاســـم علـــى تعيينهـــا في 
منصبهـــا القيـــادي الجديـــد حيث 
تعـــد غفـــران مـــن ضمـــن أعضـــاء 

 RCSI فـــي  التدريـــس  هيئـــة 
البحريـــن الذيـــن قدمـــوا العديـــد 
منـــذ  القيمـــة  المســـاهمات  مـــن 
انضمامهـــم إلـــى الجامعـــة ولديها 
ثـــروة مـــن المهـــارات والخبـــرات 

القيمة في مجال طب العائلة”.
وأضاف العتوم: “نحن في جامعة 
البحريـــن الطبية نتطلع إلى النمو 
المســـتقبلي للبروفيســـور غفـــران 
والى اســـتمرارنا على دعم جميع 
الموظفـــات وحثهم على مواصلة 

تقدمهم المهني”.

غفران أحمد رئيسا لقسم طب 
العائلة بجامعة البحرين الطبية

تحـــت رعاية األميـــن العام لمجلـــس التعليـــم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، تحتفل جامعـــة العلـــوم التطبيقية 
بتخريـــج الفوجين الثالث عشـــر والرابع عشـــر من طلبتها 
فـــي حفل تقيمه بمســـرح الدانة، يوم الســـبت الموافق 19 

فبراير 2022.
الدراســـية  الفصـــول  التخـــرج خريجـــي  حفـــل  وســـيضم 
الثانـــي   ،2019  -  2020 األول   ،2018  -  2019 الصيفـــي 
 -  2021 األول   ،2019 -  2020 الصيفـــي   ،2019 -  2020
 ،2020 -  2021 الصيفـــي   ،2020 -  2021 الثانـــي   ،2020

وخريجي البرامج البريطانية المستضافة من
جامعة لندن ساوث بانك وجامعة كارديف مترو بوليتان.
وصـــرح رئيس الجامعة غســـان عـــواد أن الجامعة تحتفل 
بتخريـــج ما يزيد علـــى الـ 1463 خريـــج وخريجة نجحوا 
الجامعـــة  إذ حرصـــت  التخـــرج،  اجتيـــاز متطلبـــات  فـــي 
علـــى إعدادهـــم وتزويدهـــم بالعلم والمعرفـــة في مختلف 
البكالوريـــوس  بدرجتـــي  تقدمهـــا  التـــي  التخصصـــات 

والماجستير.
وأكد رئيس الجامعة أن الفرحة تكتمل في الجامعة وهي 

تحتفـــل بتخريـــج نخبة من الشـــباب لينطلقـــوا إلى مواقع 
العمل، بعد ســـنوات من الجد والعمل والدراسة، مسلحين 
بالعلـــم واإليمان والمعرفة ليكونوا في المســـتقبل القريب 

معاول بناء في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
وهنـــأ رئيس الجامعة كافة الخريجين بمناســـبة تخرجهم، 
مشـــيًرا إلـــى أن الجامعـــة فخورة بتخريـــج كوكبة جديدة 
مـــن أبنـــاء وبنات هـــذا الوطـــن لينضموا إلـــى زمالئهم في 

مجاالت العمل المختلفة.

تحت رعاية األمين العام لمجلس التعليم العالي

“التطبيقية” تحتفل بتخريج “الفوجين 13 و14” فبراير المقبل

بهدف تسهيل التواصل معهم بشكل حصري

 

أعلنـــت زيـــن البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة فـــي مجال 
ابتكارات االتصاالت في المملكة، عن تدشـــين خدمة 
الخط الساخن “نقدر - “36107733، لتلبية احتياجات 
األشخاص ذوي الهمم والقائمين على رعايتهم كجزء 
من مبادرة الدمج. ويتماشـــى إطالق الخط الســـاخن 
مع اســـتراتيجية االستدامة والشـــمولية التي تتبناها 
شـــركة زيـــن البحريـــن، ويهـــدف إلـــى تقديـــم تجربـــة 
خدمـــة عمـــالء اســـتثنائية من خالل ضمان الشـــمول 

الرقمي والوصول إلى جميع أفراد المجتمع.
وكمـــزود اتصـــاالت رائـــد، تلعب زيـــن البحريـــن دورًا 
رئيســـًا فـــي تطويـــر وربـــط الجميـــع؛ وهـــو جـــزء من 
أهداف الشركة لضمان توفير معلومات شاملة يمكن 
الوصـــول إليها حول منتجاتها وخدماتها لألشـــخاص 
ذوي الهمـــم وعلـــى قدم المســـاواة مـــع اآلخرين. كما 
تقدم الشـــركة بيانات مجانية )8 جيجابايت( شـــهريًا 
لـــكل عمالء الدفع اآلجل من الجدد والحاليين والتي 
يمكـــن إضافتهـــا من خالل فروعها أو خيار الدردشـــة 

المباشرة.
وتلتـــزم زيـــن البحريـــن بهدفهـــا المتمثـــل فـــي توفير 
الوصـــول وإتاحـــة الفـــرص المتســـاوية ليـــس فقـــط 
لألشـــخاص داخـــل الشـــركة، بـــل ولعمالئها مـــن ذوي 
الهمـــم، فضالً عـــن التزامها بأن تكـــون عالمة تجارية 
شـــاملة مـــن خـــالل توفيـــر فـــرص لمســـتقبل أفضـــل 

يمكـــن للجميـــع الوصـــول إليـــه، ومـــع إطـــالق الخـــط 
الساخن”نقدر - “36107733، سيتم تزويد األشخاص 

ذوي الهمم بالخدمات والمعلومات المطلوبة.
وتعليًقـــا علـــى إطـــالق الخـــط الســـاخن، قـــال المدير 
التنفيـــذي لخدمـــة العمالء في شـــركة زيـــن البحرين 
عبدهللا سالمين “يسعد فريقنا تدشين الخط الساخن 
“ نقـــدر - “36107733 لنؤكـــد علـــى التزامنا المســـتمر 
بخدمـــة عمالئنـــا مـــع مراعـــاة تنـــوع المجتمـــع الـــذي 
نخدمـــه. نحـــن - فـــي زيـــن البحريـــن - نؤمـــن بتوفير 
خدمة عمالء يمكن الوصـــول إليها للجميع من خالل 
تقديـــم ميزات تعـــزز تجربة عمالئنا مـــع توفير ميزة 
لعالمة زين التجارية وسيؤدي إدخال الخط الساخن 
إلى رفع مســـتويات العنايـــة بعمالئنا من خالل توفير 
بيئة شـــاملة تمثل تجربـــة ممتعة لهم، إذ أصبح تلبية 

احتياجات عمالئنا من ذوي القدرات المختلفة أسهل 
عبـــر تقديـــم طـــرق مبتكـــرة لخدمتهـــم والتأكـــد مـــن 

بقائهم على تواصل معنا بكل سالسة”.
 مـــن جانبهـــا، قالت مدير االســـتدامة والشـــمولية في 
زيـــن البحريـــن فاطمة حيدر “نركز فـــي زين البحرين 
علـــى طـــرق استكشـــاف التنـــوع والشـــمول إلحـــداث 
تغييـــر مـــن خـــالل عالمتنـــا التجاريـــة فـــي المجتمع، 
مـــن خالل فهـــم أفضل الممارســـات، واالســـتفادة من 
المنصـــات الحاليـــة والحصول على حلـــول عملية من 
شـــأنها المســـاعدة في تعزيز األعمال وتحســـين أداء 
الشـــركة. فيمـــا يؤكـــد تدشـــين هـــذا الخـــط الســـاخن 
التزامنا وجهودنا إلتاحـــة الوصول إلى جميع األفراد 
فـــي المجتمـــع المحلـــي، والقيـــام بدور ريادي يســـلط 
الضـــوء علـــى مســـاعينا المســـتمرة فـــي خلـــق تجربة 

مميزة للجميع”.
يذكـــر أن خدمة الخط الســـاخن تعمل على مدار أيام 
األســـبوع، ويمكـــن للعمـــالء ذوي الهمم بـــدالً من ذلك 
التواصل مع ممثلين الشـــركة من خـــالل زيارة فروع 
زيـــن البحرين أو عبر قنوات زيـــن البحرين الرقمية - 
تطبيق زين و zBot والواتســـاب وخيارات الدردشـــة 

المباشرة.

الوطنيـــة  البحريـــن  أعلنـــت 
المجموعـــة   ”BNH“ القابضـــة 
البحرينية الرائدة في التأمين 
عن هيـــكل القيادة الجديـــد للمجموعة والـــذي يهدف إلى 
تطـــور كل شـــركة علـــى حدة واالســـتفادة بشـــكل أكبر من 

تنوع محفظتها التجارية، اعتباًرا من 1 يناير 2022.
وبموجـــب هـــذا الهيـــكل، يشـــغل ســـمير الـــوزان منصـــب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومســـعود بدر، نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، وأناند ســـوبرامانيام، رئيس الشؤون 

المالية واالستثمار للمجموعة.
عـــالوة علـــى ذلـــك، قامـــت الشـــركات التابعـــة لشـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة القابضـــة بإعـــادة تنظيـــم الهيـــاكل 
اإلدارية، اعتبـــاًرا من 1 يناير 2022، على النحو التالي: 
إينـــاس أســـيري، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة البحريـــن 
الوطنيـــة للتأميـــن علـــى الحياة، إيمان مجلـــي، الرئيس 
الرئيـــس  نائـــب  المحمـــود،  ريـــان  للشـــركة،  التنفيـــذي 
التنفيـــذي - لتطويـــر األعمال بالشـــركة، محمد المعراج، 
رئيـــس التأميـــن العام بالشـــركة، محمد ســـلمان، رئيس 
تأمين المركبات والتأمينات الشـــخصية بالشركة، وقال 

الرئيـــس التنفيذي للمجموعة ســـمير الوزان “إن ســـعي 
شـــركة البحرين الوطنيـــة القابضة للقيادة في الســـوق 
مســـتمرة، نحن نحول أعمالنا باستمرار ونتبنى التغيير 
لخلق قيمة لعمالئنا من خالل كوادر فائقة االحتراف، إذ 
لدينا قاعدة مـــن القادة ذوي الخبرة العالية. التغييرات 
التـــي نعلـــن عنهـــا اليـــوم ســـتطلق العنـــان لإلمكانـــات 
والقـــدرات غيـــر العاديـــة التي بنيناها، وســـتخلق فرًصا 
أكبـــر لموظفينـــا، وســـتعمل كمحفز لنـــا لوضـــع المعايير 

الجديدة مرة أخرى في قطاع التأمين”.

لالستفادة من تنوع محفظتها

“الوطنية القابضة” تعلن عن هيكل قيادي جديد

“زين البحرين” تطلق الخط الساخن “نقدر” لذوي الهمم

لتغطية إصدارات أذونات الخزانة الشهرية
أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمت 
تغطية اإلصدار رقـــم 89 من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومـــة مملكة 

البحرين.
وتبلـــغ قيمة هـــذا اإلصدار 100 مليـــون دينار 
بحريني لفترة اســـتحقاق 12 شهًرا تبدأ فــــي 
20 ينايـــر 2022 وتنتهي في 19 يناير 2023، 
كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 

 %  1.72 الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %  1.77
لإلصدار السابق بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.24246 % وتم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 98.11500 
%، علًمـــا أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 

.% 164
وبلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات الخزانـــة مـــع 
هـــذا اإلصدار مـــا قيمتـــه 2.110 مليـــار دينار 

بحريني.

مجمع السيف يستعد الفتتاح ثالث معارض “اكسترا” لإللكترونيات
األحدث على مستوى مملكة البحرين

أعلنــت شــركة عقــارات الســيف، إحدى الشــركات الرائدة في مجــال التطوير 
العقــاري فــي مملكــة البحرين، عــن توقيعهــا اتفاقية الفتتاح معرض للشــركة 
المتحدة لإللكترونيات “اكســترا” في مجمع الســيف – ضاحية الســيف، وذلك 
علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ 2,105 متــر مربــع، ليكــون الفــرع الثالث لسلســلة 

فروع “اكسترا” في مملكة البحرين.

لمعـــرض  الجديـــد  الموقـــع  وســـيقدم 
“اكســـترا” فـــي مجمع الســـيف مجموعة 
لـــزوار  المنتجـــات  مـــن  لهـــا  حصـــر  ال 
المجمـــع، والتـــي تشـــمل اإللكترونيـــات 
والكهربائيات واألجهزة المنزلية بأفضل 
األسعار، إضافة إلى العروض الترويجية 
ووســـائل التمويل بما يلبـــي احتياجات 
العمالء المتغّيرة. كما ســـيقدم المعرض 
الجديـــد خدمة ما بعـــد البيـــع وإمكانية 
الممتـــد  والضمـــان  للمنـــازل  التوصيـــل 
والتركيب وخدمات الصيانة والتصليح 
بهـــدف ضمـــان تقديـــم تجربـــة تســـوق 

مريحة وسلسة لجميع العمالء. 
وتعتبر الشـــركة المتحدة لإللكترونيات 
)اكســـترا( شـــركة ســـعودية تعمـــل فـــي 
مجـــال تجـــارة اإللكترونيـــات واألجهزة 
المنزلية، حيث تأسست في العام 2003 
لتـــزود العمالء بتجربة تســـوق متكاملة 
عبـــر تقديمهـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
المنتجـــات، بمـــا فـــي ذلـــك التلفزيونات 
الكمبيوتـــر  وأجهـــزة  الصـــوت  وأنظمـــة 
والكاميـــرات  المحمولـــة  والهواتـــف 
واألجهـــزة المنزليـــة ومنتجـــات العنايـــة 
إجمالـــي  ويصـــل  وغيرهـــا.  الشـــخصية 

فروع ومعارض “اكســـترا” إلى 47 داخل 
المملكة العربية السعودية، و 6 معارض 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي. ودخلت 
الشـــركة مملكـــة البحريـــن ألول مرة في 

العام 2013. 

وبهـــذه المناســـبة، صـــرح مديـــر أول – 
إدارة العقارات بشـــركة عقارات الســـيف 
محمد القائد “يســـرنا اإلعالن عن توقيع 
)اكســـترا(  معـــرض  الفتتـــاح  اتفاقيـــة 
في مجمـــع الســـيف – ضاحية الســـيف. 

الكســـترا  الجديـــد  المعـــرض  سيشـــكل 
إضافـــة نوعية للمجمـــع الذي لطالما كان 
حريًصـــا علـــى تلبيـــة احتياجـــات الزوار 
فـــي  سيســـاهم  حيـــث  والمتســـوقين، 
توســـعة قاعدة مرتادي المجمع نظًرا لما 
يقدمـــه من خدمـــات تجزئـــة ومنتجات 
لالســـتخدام  وكهربائيـــة  إلكترونيـــة 
مـــن  األســـر  جميـــع  تناســـب  المنزلـــي 
مواطنين ومقيمين وســـياح. وكلنا أمل 
فـــي أن تكون شـــراكتنا البنـــاءة هذه مع 
)اكســـترا( ذات آفاق أرحب الســـتقطاب 
المزيد من األســـماء التجارية المرموقة 

لمجمعات السيف”. 
من جهته، قال المدير اإلقليمي لشـــركة 
المتحـــدة لإللكترونيـــات )اكســـترا( فـــي 
البحريـــن فريد يوســـفان “تمثل الســـوق 
البحرينيـــة أولويـــة مهمـــة بالنســـبة لنـــا 
ومركـــز نمو وتوســـع ألعمالنا، إذ نحرص 

على مواصلة تعزيز وجودنا في السوق 
لنتمّكـــن مـــن خدمـــة عمالئنـــا بطريقـــة 
أفضـــل وأكثر كفـــاءة. ونحـــن فخورون 
بتعاوننـــا الجديـــد مـــع شـــركة عقـــارات 
الســـيف، فقـــد منحتنا كافة التســـهيالت 
والمســـاحة المناســـبة التـــي تســـمح لنـــا 
بافتتـــاح فرعنـــا الجديـــد مســـتقباًل فـــي 
أحـــد أكثـــر المجمعـــات التجاريـــة تميًزا 
على مستوى المملكة، الذي يعتبر فرعنا 
الثالـــث بعد فرعنـــا الرئيس فـــي منطقة 
عذاري والفرع الثاني بالمحرق. ونطمح 
من خالل فرعنا الجديد إلى اســـتقطاب 
المزيـــد مـــن العمـــالء وكســـب شـــريحة 
أكبر باالســـتفادة من الموقـــع الجغرافي 
لمجمع السيف في قلب ضاحية السيف 
النشـــطة تجارًيا وسياحًيا، ونعد عمالئنا 
بتقديم تجربة تســـوق فريدة من نوعها 
ومنتجات بأسعار في متناول الجميع”.
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عقد رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري، الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، اجتماًعا 
عـــن بعـــد مع الرئيـــس التنفيذي لمجلـــس التنميـــة االقتصادية خالـــد حميدان 
وبحضـــور الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم العقاري مدير عام التســـجيل 
العقاري الشـــيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومدير عام المســـاحة ناجي سبت 
ســـالم والمديـــر التنفيذي للفـــرص االســـتثمارية بمجلس التنميـــة االقتصادية 
حمـــد العمـــاري. وتـــم أثناء اللقاء مناقشـــة تعزيز التعاون بين جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقـــاري ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة فـــي مجـــال الترويـــج 
والتسويق االقتصادي بما يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني ودعم القطاعات 
االقتصاديـــة المختلفـــة، ومنهـــا اســـتخدام الخرائـــط المتطـــورة فـــي العمليـــة 
الترويجية والتسويقية لتنشيط الحركة السياحية واالستثمارية، وبما يحقق 

التنافسية واالستدامة تماشًيا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030م.

استخدام الخرائط المتطورة لتنشيط 
الحركة السياحية واالستثمارية

“ABC” أفضل بنك إلدارة الخزينة والنقد بالبحرين وتونس لعام 2022
حقق فوًزا باهًرا بجوائز مجلة جلوبال فاينانس

حقق بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، الفوز بجائزة أفضل بنك إلدارة 
الخزينـــة والنقد فـــي البحرين وتونس لعـــام 2022م من 
مجلـــة جلوبـــال فاينانـــس. ويأتـــي ذلك عقب األشـــواط 
الرائـــدة التـــي قطعهـــا البنك فـــي مجال االبتـــكار الرقمي 
واالســـتثمارات الكبيـــرة في البنيـــة التحتية التشـــغيلية 
الخاصـــة بالبنـــك والمنتجـــات والقـــوى العاملة البشـــرية، 
ممـــا قد عزز مـــن تجربة العمالء الشـــاملة والوصول إلى 

األسواق.
وُيعـــد هـــذا التكريم المرمـــوق بمثابة شـــهادة على مكانة 
بنك ABC الريادية وسمعته المتميزة في منطقة الشرق 
األوســـط وشمال إفريقيا، مما يعزز من عالمته التجارية 
كشـــريك مفضـــل ُموصـــى عليـــه لخدمـــات إدارة النقـــد 

وحلول العمليات المصرفية.
ويأتـــي هذا الفوز بعد سلســـة تقييم صارمة على أســـس 
موضوعيـــة متعـــددة الجوانب قامت بهـــا مجلة جلوبال 
فاينانـــس، من ضمنهـــا: مداخالت من البنـــوك والمحللين 
من القطـــاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشـــركات 
وخبـــراء التكنولوجيا واألبحاث المســـتقلة. ويتم تقييم 
الترشيحات المقدمة بناًء على معايير ذاتية وموضوعية 
مختلفة، بما في ذلك معدالت الربحية والحصة السوقية 

وخدمة العمالء التسعير التنافسي، المنتجات المبتكرة، 
ومـــدى تميز مزودي خدمـــات الخزينـــة وإدارة النقد في 

تقديم الخدمات األساسية في القطاع المصرفي.
وقـــد شـــرع بنـــك ABC فـــي برنامـــج طمـــوح للتحـــول 
الرقمـــي في قطـــاع الخدمـــات المصرفية بالجملـــة لبناء 
“بنـــك المســـتقبل”، وهـــو البنـــك الـــذي يدعـــم احتياجات 
عمالئـــه المتغيـــرة. وفـــي محاولة منه لتجســـير هوة في 
ســـوق الحلول الرقمية الذكية، يقوم البنك بدمج أفضل 

التكنولوجيـــات مـــن نوعها مع نهج ابتـــكاري مرن لرقمنة 
خدماتـــه المصرفيـــة بالجملـــة. مما نتج عنـــه إطالق أول 
خدمـــة إلحـــاق رقمية لعميل من شـــريحة الشـــركات في 
المنطقة، مما يتيح لعمالء الخدمات المصرفية للشركات 
فتح حســـاب في أســـرع وقت من خـــالل منصة الخدمة 
الذاتيـــة الحديثة. كما يســـير البنك بخطـــى ثابتة لرقمنة 
خدماتـــه لتســـريع وقت الوصول إلى الســـوق وتحســـين 

تجربة العمالء.

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة بتلكــو، الشــيخ عبــدهللا بــن خليفــة آل خليفة، عــن أســماء الموظفين 
الفائزين بجائزة “Chairman’s Award” وذلك خالل االجتماع السنوي Town Hall الذي ُأقيم عن ُبعد 
في المقر الرئيسي للشركة يوم أمس الثالثاء الموافق 18 يناير. ويتم تنظيم اجتماع Town Hall بشكل 
ســنوي، حيث يتم اســتعراض اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام السابق مع تحديد االستراتيجية 
الجديدة للعام الجديد وباإلضافة إلى اإلعالن عن الفائزين بجائزة “Chairman’s Award” وتكريمهم.

Chair� “يأتـــي تنظيـــم حفـــل جوائـــز 
علـــى  الثانـــي  للعـــام   ”man’s Award
التوالـــي بتوجيـــه من رئيـــس مجلس 
إدارة بتلكـــو لتكريـــم أعضـــاء فريـــق 
العمـــل ممـــن حققـــوا إنجـــازات ُمميزة 
وأظهـــروا التزاًما كبيًرا بقيم الشـــركة. 
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موظًفـــا مـــن الموظفين الذيـــن تميزوا 
بكفاءة أدائهم وأثناء عملية االختيار، 
خضع المرشحون لعدد من التقييمات 
والمقابالت مع فريق اإلدارة التنفيذية 

وأعضاء مجلس اإلدارة. 
بتلكـــو  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وبـــادر 
باإلعـــالن عـــن الفائزيـــن للمـــرة األولى 

وفي أجواء مشوقة ومليئة بالحماس 
مع كافـــة أعضاء الفريق. فـــاز بالمركز 
األول فهد بردولي- مســـؤول األصول 
أخصائـــي   - رضـــي  ووالء  الثابتـــة، 
تطوير تكنولوجيا المعلومات بالمركز 
الثانـــي، وإلهـــام الموســـوي- مســـؤول 
العالقـــات الدوليـــة الزبائن والشـــركاء 

بالمركز الثالث.
وفـــي حديثـــه حـــول المناســـبة، قـــال 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  الشـــيخ 
“فـــي  بتلكـــو  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
البدايـــة، أود أن أغتنم الفرصة ألهنئ 
جميع أعضاء فريق عمل بتلكو الذين 
Chair� “تـــم ترشـــيحهم لنيـــل جائـــزة 
ألدائهـــم  تقديـــًرا   ”man’s Award
المتمّيـــز. أنـــا مؤمـــن جـــًدا بـــأن جميع 
المرشـــحين فائزون وهم مصدر فخر 
لبتلكـــو وخير مثال للكوادر البحرينية 

الطموحة والواعدة”.
وأضـــاف الشـــيخ عبدهللا “وتســـعدني 

اإلشارة إلى أن عملية اختيار الفائزين 
تمت بشـــكل دقيق وحظيـــت باهتمام 
كبيـــر من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيـــة. وُســـررت جـــًدا بالتواجـــد 
شـــخصًيا فـــي هـــذا الحفـــل الخـــاص 
لإلشـــادة واالحتفاء بالجهـــود الرائعة 

التي قّدمها كل من الفائزين”.
واختتـــم قائـــاًل: “نؤمـــن بـــأن أعضـــاء 
فريق العمل هم أساس الشركة، ولذلك 
فإننـــا نولي بالغ األهمية بتألق مواهبنا 
الشـــابة فـــي بتلكـــو كونهـــم يشـــّكلون 
الركيـــزة الرئيســـية لعملياتنـــا. ولذلـــك 
بادرنـــا بتنظيم مجموعة مـــن البرامج 

التـــي تهـــدف لمكافئتهم وتشـــجيعهم 
وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم”.

وفـــي ختـــام الحفـــل، تـــّم أخـــذ صورة 
لجائـــزة  المترشـــحين  لـــكل  تذكاريـــة 
الفائزيـــن  الثـــالث  فيهـــم  بمـــا  رئيـــس 
مـــع رئيـــس مجلـــس اإلدارة وبتواجد 
أعضاء من اإلدارة التنفيذية. وأعرب 
أعضاء الفريـــق الفائزين بالجائزة عن 
التكريـــم  بهـــذا  واعتزازهـــم  فخرهـــم 
وحصولهم على جائزة رئيس مجلس 
اإلدارة Chairman’s Award وعبـــروا 
عن التزامهم بمواصلة التميز والعطاء 

في مسيرتهم العملية.

كشـــف تقريـــر حديـــث عـــن أســـواق المشـــاريع 
الناشئة من وحدة أبحاث شركة “ماجنيت” عن 
توّجـــه المســـتثمرين المغامرين لالســـتثمار في 
أســـواق المشـــاريع الناشـــئة لتحقيق مستويات 
عالية من النمو وحصد المكاســـب االقتصادية.

ويوضح التقرير الذي يغطي أســـواق المشاريع 
الناشـــئة في مناطق الشـــرق األوسط وأفريقيا 
وباكســـتان وتركيا، عن مشـــاركة غير مسبوقة 
للمستثمرين المحليين والعالميين في مختلف 

األسواق.
اســـتثمارات  تســـجيل  إلـــى  التقريـــر  ويشـــير 
جديـــدة تتجـــاوز قيمتها 6 مليـــارات دوالر في 
أسواق المشاريع الناشئة، كما يشير التقرير إلى 
التكنولوجيـــا الماليـــة FinTech ودورهـــا الرائد 
وســـط النمو االســـتثنائي فـــي قطاعـــات النقل 

والخدمات اللوجستية والتجارة اإللكترونية.
وســـجلت األســـواق 1,329 صفقة اســـتثمارية 
بحجم تمويل اســـتثنائي وصل إلـــى 6.8 مليار 
دوالر بنســـبة نمـــو 228 % في حجـــم التمويل 
و267 % فـــي عـــدد الصفقـــات مقارنـــًة بعـــام 

.2020
وشـــكل 2021 عامـــًا اســـتثنائيًا مـــن حيث عدد 
الصفقات االســـتثمارية الضخمة؛ حيث ســـجل 
عقـــد 12 صفقـــة تزيـــد قيمة كل منهـــا عن 100 
مليـــون دوالر ، متجـــاوزًة بذلـــك قيمـــة جميـــع 

الصفقات الضخمة الُمســـجلة بين عامي 2016 
و2020. واســـتأثرت هذه الصفقات على 42 % 
مـــن إجمالـــي رأس المـــال الذي جمعته أســـواق 

المشاريع الناشئة في عام 2021.
 % 44 علـــى  واإلمـــارات  تركيـــا  واســـتحوذت 
مـــن إجمالي اســـتثمارات رأس المـــال المغامر. 
فـــي تركيـــا مدفوعـــًة  وجـــاءت االســـتثمارات 
بصفقـــات ضخمة عقدتها شـــركتا جتير ودريم 
جيمـــز بقيمـــة 1.1 مليـــار دوالر ؛ فيمـــا ســـجلت 
منطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا صفقة 
ضخمة واحدة عقدتها شـــركة ناشـــئة إماراتية 

ومصرية وسعودية.
وتصـــدرت التكنولوجيـــا المالية جميع أســـواق 
المفضـــل  الخيـــار  وكانـــت  الناشـــئة  المشـــاريع 
للمســـتثمرين المغامريـــن؛ ما يشـــير إلى تنامي 
أهميـــة االبتـــكار والتحـــول الرقمي فـــي قطاع 
الخدمـــات المالية، كما اســـتحوذت على 21 % 
مـــن إجمالـــي الصفقـــات، و31 % مـــن إجمالـــي 
تمويل المشاريع. وتركزت أهم خمس صفقات 
ضخمة ســـجلتها أفريقيـــا، على ســـبيل المثال، 
فـــي التكنولوجيا المالية، التي شـــّكلت القطاع 
الوحيـــد الـــذي ســـجل أكثـــر مـــن 100 صفقـــة 
استثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وتضاعفت عمليات خروج الشـــركات من إطار 

المشاريع الناشئة بين عامي 2020 و2021؛ مما 
يشير إلى زيادة فعاليات التمويل في المنطقة؛ 
حيـــث أعلنـــت 87 شـــركة ناشـــئة خروجهـــا من 
الســـوق فـــي عـــام 2021 مقارنـــًة بــــ 41 شـــركة 

ناشئة في عام 2020.
وقـــال فيليـــب بحوشـــي، المؤســـس والرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة ماجنيـــت، منصـــة البيانـــات 
التي تغطي نشـــاط المستثمرين المغامرين في 
أســـواق المشـــاريع الناشئة: “ســـجل عام 2021 

أرقامًا قياسيًة بالنسبة للمستثمرين المغامرين 
وشـــكل مرحلـــًة حاســـمًة فـــي مســـيرة القطاع. 
وشـــهد عام 2021 نشـــاطًا واضحًا للمستثمرين 
المغامريـــن علـــى الرغم من التحديـــات الكبيرة 
التـــي فرضتها جائحة كورونـــا على الحكومات 

والقطاع الخاص وبيئات الشركات الناشئة”.
مـــن جهته، قال باســـل مفتـــاح، الشـــريك العام 
لدى جلوبال فينتشرز: “سجل قطاع االستثمار 
المغامـــر في المنطقـــة أداًء اســـتثنائيًا في عام 

2021، وشهدت بيئة األعمال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا نشاطًا كبيرًا بين جمع 
التمويـــل وعقد الصفقات االســـتثمارية. وتبدو 
بـــوادر نضـــج القطـــاع فـــي المنطقة جليـــًة من 
خـــالل مبالـــغ التمويل غيـــر المســـبوقة وتوّجه 
المســـتثمرين لتمويـــل الشـــركات فـــي مراحـــل 
الحقـــة من مســـيرتها، إلـــى جانب تزايـــد إتمام 
أنواع متنوعة من الصفقات )بدًءا من االندماج 
واالســـتحواذ ووصوالً إلى القـــروض المغامرة( 
أو العدد المتزايد من جوالت التمويل الضخمة.
وتابـــع: “تســـتند هـــذه المقاييـــس الكميـــة على 
مجموعة متنامية من رواد األعمال المرموقين 
ممـــن يقدمون حلـــوالً تقنيًة عالمية المســـتوى، 
وُيثبتـــون بشـــكٍل متواصـــل أهميـــة األســـواق 
الناشـــئة فـــي تقديـــم طيف واســـع مـــن الفرص 

المجزية في المستقبل”.
وأضاف بحوشـــي: “تكمن اإلمكانات الحقيقية 
للشـــركات الناشـــئة في النشـــاط ضمن أســـواق 
المشـــاريع الناشـــئة في عدة مناطـــق جغرافية، 
وقد أصبح هذا األمر واضًحا أكثر من أي وقت 
ســـابق. وأثمر هذا التوســـع في ظهور شـــركات 
إقليميـــة إما مـــن خالل توســـيع األعمال أو من 
خالل عمليات االســـتحواذ لشـــركات تعمل في 

مجاالت أو مناطق أخرى”.

267 % زيادة بالصفقات االستثمارية ألسواق المشاريع الناشئة خالل 2021
وفًقا لتقرير حديث من وحدة أبحاث شركة “ماجنيت”

”Chairman’s Award“ فهد ووالء وإلهام يحصدون جائزة رئيس مجلس اإلدارة
حققوا إنجازات ُمميزة وأظهروا التزاًما كبيًرا بقيم الشركة... “بتلكو”:

أثناء تسليم الجائزةجانب من االحتفال
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إلزام أصحاب العمل بالتأمين على السعوديين العاملين بدول الخليج
مطالبات من “الشورى السعودي” للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

وّجـــه مجلـــس الشـــورى الســـعودي عـــدة مطالبـــات 
للمؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة، خـــال 
العادية الثانية والعشـــرين للســـنة الثانية من الدورة 
الثامنـــة عبـــر االتصـــال المرئـــي، والمنعقـــدة أمـــس 
الثاثاء، برئاسة رئيس المجلس، عبدهللا آل الشيخ. 
وأصدر مجلس الشورى قراًرا بشأن التقرير السنوي 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للعام المالي 
لوجهـــة  المجلـــس  اســـتماع  بعـــد  1442هــــ،   /1441
نظـــر لجنة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية 
المشـــتملة علـــى توصياتها بشـــأن التقريـــر؛ وفًقا لما 

نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.
العامـــة  المؤسســـة  الشـــورى،  مجلـــس  وطالـــب 
للتأمينـــات االجتماعيـــة باتخاذ اإلجـــراءات الكفيلة 
بإلـــزام أصحاب العمل فـــي دول المقر بالتأمين على 
الموظفيـــن الســـعوديين العاملين فـــي دول مجلس 
الحمايـــة  لمـــد  الموحـــد  للنظـــام  تطبيًقـــا  التعـــاون؛ 
التأمينيـــة لمواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية، وهي توصيـــة إضافية مقدمة من 

عضو المجلس، تركي العواد.
للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  المجلـــس،  ووجـــه 
االجتماعية بدراســـة إتاحة خيار التقاعد التدريجي 
للموظـــف المســـتحق للتقاعد المبكـــر؛ وهي توصية 
إضافية مقدمة من عضو المجلس، رائدة أبو نيان.

للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  الشـــورى،  وطالـــب 

االجتماعيـــة بالتنســـيق مـــع وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة؛ لتوفيـــر حـــدِّ أدنـــى للحماية 
التأمينية االجتماعية للمشـــتركين بعيدًا عن تفاوت 

مستويات األجور.
للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  المجلـــس،  وطالـــب 
االجتماعية بإعادة النظر في خطتها االســـتراتيجية 
بمـــا يتوافـــق مـــع قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )657( 

وتاريـــخ 15 ذو القعدة 1441هــــ، والعمل على إعادة 
دراســـة العجـــز االكتواري بعد دمج األصـــول المالية 

التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.
للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  الشـــورى،  وحـــث 
االجتماعية من خال مجلس اإلدارة، بمراجعة أداء 
الشـــركات المملوكة لها، وتقييم النتائج؛ بما في ذلك 
الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقًا.

جانب من جلسة “الشورى” السعودي

تكّلـــف المســـتويات المرتفعـــة لتلـــوث األوزون فـــي آســـيا الصيـــن واليابـــان وكوريـــا 
الجنوبيـــة، خســـائر تقدر بحوالي 63 مليار دوالر ســـنويا مـــن محاصيل األرز والقمح 
والذرة، على ما أظهرت دراســـة حديثة نشـــرت في مجلة “نايتشر فود” المتخصصة. 
وبخـــاف األوزون في الستراتوســـفير، وهـــو “طبقة األوزون” الشـــهيرة التي تحمي 
األرض من األشـــعة فوق البنفســـجية، فإن األوزون يشـــّكل لدى وجوده في الطبقات 

السفلى من الغاف الجوي ملوثًا ثانويًا يصبح ساما عندما يزداد تركيزه.
وهـــو ينشـــأ عبـــر تفاعـــل كيميائي ناجـــم عن اختـــاط ملوثيـــن، غالبا مـــا يبعثان من 
الســـيارات أو الصناعة، في وجود ضوء الشـــمس، وقد يتداخان مع عملية التمثيل 
الضوئي للنبات ونموه. واســـتندت الدراســـة إلى بيانات مراقبة التلوث من المنطقة 
وتجـــارب ميدانيـــة لتظهـــر أن تأثير األوزون على المحاصيل في آســـيا أكبر مما كان 
يعتقد. وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج يجب أن تدفع بصّناع السياسات إلى خفض 
االنبعاثات التي تنتج األوزون. وأوضح المعّد الرئيس للدراسة واألستاذ الفخري في 
جامعة طوكيو كازوهيكو كوباياشـــي “نجحت السيطرة على نسبة تلوث الهواء في 

كل أميركا الشمالية وأوروبا في خفض مستويات األوزون”.
وأضاف “علينا تكرار هذا النجاح في شرق آسيا وجنوبها”.

تلوث األوزون يكلف آسيا خسائر 
محاصيل بمليارات الدوالرات
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حــذر رؤســاء شــركات الطيــران األميركيــة الكبــرى مــن اضطرابــات كارثيــة 
في قطاعي النقل والشــحن في حال تشــغيل شــبكات الجيل الخامس اليوم 
األربعــاء، كمــا هــو مقرر دون وضع ضوابــط لمحطات اإلرســال الواقعة قرب 

مطارات الواليات المتحدة.

وكانت شركتا “فيرايزون” و “آي تي أند 
تـــي” قد أرجأتا إطـــاق خدمة “الجيل 
الخامس ســـي - باند” الجديدة مرتين 
بســـبب تحذيـــرات شـــركات الطيـــران 
ومصنعـــي الطائـــرات المتخوفين من 
تداخـــل نظـــام االتصـــاالت الجديد مع 
األجهـــزة التـــي تســـتخدمها الطائرات 

لقياس االرتفاع.
وقـــال رؤســـاء الشـــركات فـــي رســـالة 
“نكتبإليكـــم بشـــكل عاجـــل لنطلب أن 
يتم تشـــغيل شـــبكات الجيل الخامس 
فـــي كل مـــكان فـــي البـــاد باســـتثناء 

مـــدارج  مـــن  تقريبـــا  ميليـــن  مســـافة 
إدارة  ذلـــك  حـــددت  كمـــا  المطـــارات، 
الطيـــران الفدراليـــة “أف دي آي” فـــي 

19 يناير 2022”.
وحذرت الرســـالة الموجهـــة إلى وزير 
النقـــل بيـــت بوتيدجيـــج ومســـؤولين 
حكوميين مـــن “كارثة اقتصادية” في 
حالة اســـتمرار شـــركتي “فيرايزون” و 
“آي تي أند تي” بنشر التقنية الجديدة 
قبـــل إجـــراء التحديثـــات والتغييرات 

الازمة على معدات الطيران.
الفدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وأعلنـــت 

األحـــد أنهـــا أعطـــت موافقتهـــا علـــى 
تشغيل بعض محطات اإلرسال داخل 

مناطق ســـيتم نشـــر الجيـــل الخامس 
فيهـــا، بحيث تم تأميـــن “ما يصل إلى 

48 من المطارات األكثر تأثرا بتداخل 
الترددات من أصل 88”.

تخشـــى  الطيـــران  شـــركات  لكـــن 
اإلجـــراءات  شـــمول  عـــدم  أن  مـــن 
جميـــع المطـــارات يمكـــن أن يتســـبب 
باضطرابـــات كبيـــرة بينهـــا وقف آالف 
الحركـــة  يوقـــف  قـــد  مـــا  الرحـــات، 

التجارية في الباد.
ودعت الرســـالة الســـلطات إلى “اتخاذ 
أي إجـــراء ضروري لضمان عدم نشـــر 
الجيل الخامس عندمـــا تكون األبراج 
قريبة جـــدا من مدارج المطارات، إلى 
أن تتمكـــن إدارة الطيـــران الفدراليـــة 
مـــن تحديد كيفية القيـــام بذلك بأمان 

ودون حدوث اضطرابات كارثية”.
ووقـــع الرســـالة الرؤســـاء التنفيذيون 
لشركات طيران “أميركان” و”يونايتد” 

و”دلتا” و”ســـاوث وســـت”، إضافة إلى 
عماقي الشـــحن “فيديكس” و “يو بي 

إس”.
و”آي  “فيرايـــزون”  شـــركتا  وحـــازت 
تـــي أنـــد تـــي” علـــى عقـــود بمليـــارات 
الـــدوالرات لتشـــغيل شـــبكات الجيـــل 
الخامـــس فـــي الواليات المتحـــدة، اال 
انه تم إرجاء إطاق المشروع مرتين 
بســـبب تحذيـــرات شـــركات الطيـــران 

ومصنعي الطائرات.
وفي حال لـــم يتم التوصل التفاق مع 
شـــركات الطيـــران أو تجميـــد الهيئات 
الفدراليـــة لعمـــل شـــركات االتصاالت، 
فمـــن المقـــرر أن يبـــدأ تشـــغيل خدمة 
الجيل الخامس على الصعيد الوطني 

في 19 يناير.

”5G شركات طيران أميركية تحذر من اضطرابات كارثية لـ “شبكة
خشية تداخل نظام االتصاالت مع أجهزة الطائرات لقياس االرتفاع

اجتمــع وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة، بمكتبه فــي وزارة النفط المدير العام التنفيذي لشــركة أرامكو الســعودية 
رئيــس الهيئــة االستشــارية لمؤتمــر ومعرض الشــرق األوســط الســادس للصيانــة واالعتماديــة 2022 فهــد العبدالكريــم، يرافقه نزار 
الشماسي رئيس المؤتمر واياد بن اسعد البصرواوي رئيس الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية وضياء توفيقي رئيس جمعية 
المهندســين البحرينيــة وعــدد مــن رؤســاء اللجــان التنظيميــة للمؤتمر بحضــور فيحان محمــد الفيحانــي القائم بأعمــال وكيل وزارة 

النفط.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بجميع 
الحضـــور، مشـــيدا بالجهـــود المبذولة 
التـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق النجـــاح 
المميـــز للمؤتمـــرات والمعـــارض التـــي 
الخليجيـــة  الجمعيـــة  إدارة  ُمهـــا  ُتَنظِّ
للصيانـــة واالعتماديـــة بالتعـــاون مـــع 
جمعيـــة المهندســـين البحرينية وعلى 
رأســـها سلســـلة مؤتمـــرات ومعـــارض 
الشرق األوسط للصيانة واالعتمادية.

وثمـــن عاليا ما تقدمـــه حكومة مملكة 
البحرين من دعم ومســـاندة في شتى 

المجـــاالت لتذليـــل جميـــع الصعوبات 
األمر الذي ساهم في تعزيز من سمعة 
ومكانة المملكة كمركز إقليمي عالمي 
والمعـــارض  المؤتمـــرات  الســـتقطاب 
المتخصصة في قطاع الطاقة، منوهًا 
الوزير أن وزارة النفط لن تدخر جهدًا 
فـــي ســـبيل إنجـــاح وتحقيـــق النتائج 
اإليجابية للفعاليـــات العالمية، متمنيا 
كل التوفيق والنجاح للمؤتمر لتحقيق 

ما يصبوا إليه من أهداف مرجوة.
اســـتعراض  تـــم  االجتمـــاع  وخـــال   

الترتيبـــات والتحضيرات لهذا الحدث 
العالمي وبرنامج المؤتمر الذي سيعقد 
 2022 فـــي الفتـــرة 27 – 30 نوفمبـــر 
بفندق الخليج تحت شـــعار “ الصناعة 
والتقنيـــات  الصناعـــي  االبتـــكار   4.0
فـــي الوضـــع الطبيعي الجديـــد( وذلك 
دول  جميـــع  مـــن  عدديـــة  بمشـــاركة 
الشـــرق األوســـط وكافـــة دول العالم، 
المتنوعـــة  الفعاليـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
تشـــتمل  والتـــي  للمؤتمـــر  المصاحبـــة 
علـــى عـــدد مـــن المواضيـــع المتميـــزة 

في االبتـــكار والتبادل الفني واإلعان 
الخليجيـــة  الجمعيـــة  جائـــزة  عـــن 
للصيانة واالعتمادية للتميز باإلضافة 
فـــي  المـــرأة  مواضيـــع  مناقشـــة  إلـــى 
وتوفيـــر  األصـــول،  وإدارة  الصناعـــة 
منصة أساســـية لكبار خبـــراء الصيانة 
بالمواضيـــع  للتفاعـــل  واالعتماديـــة 
المتعلقـــة فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي 

وتطويره. 
مواضيـــع  علـــى  المؤتمـــر  وســـيركز 
التكنولوجيـــا والتطورات في التحول 
الرقمي الحاصل في مجاالت الصيانة 

واالعتمادية وإدارة األصول. 
فهـــد  تقـــدم  االجتمـــاع  نهايـــة  وفـــي 
العبدالكريـــم بجزيل الشـــكر والتقدير 
والعرفـــان إلـــى معالـــي الشـــيخ محمد 

بـــن خليفة آل خليفة وزير النفط على 
رعايتـــه الكريمـــة المســـتمرة لسلســـلة 
الشـــرق  ومعـــرض  مؤتمـــر  فعاليـــات 
األوســـط للصيانـــة واالعتماديـــة األمر 
الـــذي أكســـب هـــذا الحـــدث الســـمعة 
العالمية، مشـــيدا بما تم مناقشـــته في 
االجتمـــاع مـــن مواضيـــع تصـــب فـــي 

إنجاح هذا المؤتمر.

وزير النفط يستعرض التحضيرات لمؤتمر الصيانة واالعتمادية 2022
المؤتمر سيعقد في الفترة 27 - 30 نوفمبر 2022

وزير النفط مستقبال الوفد المعني بمؤتمر الصيانة واالعتمادية 
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التغييرالسعر + 0.8290.009 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.9350.010 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 9.76+0.450 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.10+0.829 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.38+1.325 دينار
إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

باستا الدجاج والحمص والبرغر األفضل بقائمة الطعام في 2021

“طلبات”: ال زيادة في أسعار التوصيل جراء “المضافة”

شـــهدت الخدمات الحكومية زيادة 
فـــي اإلنفـــاق عليهـــا فـــي األســـبوع 
قياًســـا   %  46.6 بنســـبة  الماضـــي 
باألســـبوع قبل الماضي، وذلك وفًقا 
ألحـــدث إحصاءات نشـــرها مصرف 

البحرين المركزي.
وتجاوزت قيمة عمليات نقاط البيع 
والتجـــارة اإللكترونيـــة فـــي مملكة 
البحرين في األسبوع الماضي 65.8 
مليـــون دينـــار، بارتفـــاع 4 مالييـــن 
دينار، ما نسبته 6.5 % قياًسا بقيمة 
61.8 مليون دينار في األسبوع قبل 

الماضي.
الالتالمســـية  العمليـــات  وشـــكلت 
42 % مـــن إجمالـــي قيمـــة عمليات 
نقـــاط البيـــع والتجـــارة اإللكترونية 
فـــي األســـبوع الماضـــي، و35.2 % 

لعمليات التجارة اإللكترونية. 
االئتمـــان  بطاقـــات  نصيـــب  وكان 
البحرينيـــة مـــا نســـبته 45.2 % من 
إجمالـــي قيمـــة العمليـــات التـــي تـــم 
الماضـــي  األســـبوع  فـــي  تنفيذهـــا 
بالفتـــرة مـــا بين 9 و15 ينايـــر، تليها 
بطاقـــات الخصم البحرينية بنســـبة 
33.5 %، ثـــم بطاقـــات االئتمان غير 
البحرينية بنســـبة 13.3 %، وأخيًرا 
بطاقـــات الخصـــم غيـــر البحرينيـــة 

بنسبة 8 %.
أمـــا بالنســـبة لعـــدد عمليـــات نقـــاط 

فـــي  اإللكترونيـــة  والتجـــارة  البيـــع 
األســـبوع الماضـــي، فقـــد بلـــغ 2.81 
مليـــون عمليـــة بتراجـــع بنســـبة 0.6 
% مقابل 2.82 مليون عملية تقريًبا 
في األسبوع قبل الماضي. وشكلت 
العمليات الالتالمســـية 70.5 % من 
العمليـــات، و8.5 %  عـــدد  إجمالـــي 

لعمليات التجارة اإللكترونية.
وجاءت أهـــم القطاعـــات من حيث 
الماضـــي،  األســـبوع  فـــي  القيمـــة 
كالتالـــي: أوال الخدمـــات الحكومية 
التـــي ارتفـــع اإلنفـــاق عليهـــا بنســـبة 
46.6 % عن األسبوع قبل الماضي، 
ثانًيـــا قطـــاع المطاعم الـــذي تراجع 
اإلنفـــاق عليـــه بنســـبة 4.2 %، ثالًثا 
أســـواق الســـوبرماركت التي تراجع 
اإلنفـــاق عليها بنســـبة 5.6 %، رابًعا 
الفنـــادق والمنتجعـــات التـــي تراجع 
اإلنفاق عليها بنسبة 3.1 %، وأخيًرا 
الـــذي  واألحذيـــة  المالبـــس  قطـــاع 
تراجع اإلنفاق عليه بنسبة 2.6 %. 

يشـــار إلـــى أن األســـبوع األخير من 
العـــام 2021 شـــهد قفـــزة كبيرة في 
قيمة عمليات نقـــاط البيع والتجارة 
اإللكترونية لتصل إلى 90.3 مليون 
دينـــار، ثـــم انخفضت في األســـبوع 
األول من العام 2022، بنســـبة 31.6 
% لتصل إلى 61.8 مليون دينار في 

األسبوع قبل الماضي.

46.6 % زيادة اإلنفاق على الخدمات الحكومية بأسبوع

ارتفعت أسعار النفط أمس الثالثاء 
إلى أعلى مســـتوياتها فـــي أكثر من 
2014(، بفعـــل  )أكتوبـــر  7 ســـنوات، 
مخـــاوف مـــن اضطرابـــات محتملة 
لإلمدادات بعد أن هاجمت ميليشيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة منشـــآت مدنية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش 
فـــي مذكـــرة “التوتر الجيوسياســـي 
الجديد يزيد من المؤشرات الحالية 
وارتفعـــت  بالســـوق”.  الشـــح  علـــى 
العقـــود اآلجلـــة لخـــام برنـــت خالل 
إلـــى   1.85% بنســـبة  التعامـــالت 
88.08 دوالر للبرميـــل، وهـــو أعلـــى 

مستوى منذ 30 أكتوبر 2014.
وقفـــزت العقـــود اآلجلـــة لخام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 2.23% 

إلى 85.69 دوالر للبرميل.
اإلماراتيـــة  النفـــط  شـــركة  وقالـــت 

الخطـــط  فعلـــت  إنهـــا  “أدنـــوك” 
األعمـــال  الســـتمرارية  الضروريـــة 
لضمـــان توفيـــر إمـــدادات موثوقـــة 
من المنتجات لعمالئها في اإلمارات 
وحول العالم بعد واقعة في محطة 
فـــي  المكـــررة  المنتجـــات  تحميـــل 

منطقة مصفح بأبوظبي.
من جهـــة أخرى، أبقت منظمة أوبك 
علـــى توقعاتهـــا لنمـــو الطلـــب علـــى 

النفط خالل 2022 بال تغيير.
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري 
فـــي  النفـــط  الطلـــب علـــى  وصـــول 

2022 إلى 100.8 مليون برميل.
وكشـــف التقرير ارتفاع إنتاج أوبك 
في ديســـمبر 170 ألـــف برميل على 

أساس شهري.
وتوقعت المنظمة نمـــو الطلب على 
مليـــون   4.2 بــــ   2022 فـــي  النفـــط 

برميل.

 أسعـار النفـط تقفـز.. وبـرنـت فـوق
88 دوالرا ألول مـرة منـذ 2014

تدشين أول مصنع بمنطقة الصناعات التحويلية الجديدة خالل شهرين
بكلفة 15 مليون دوالر لتكرير حبيبات األلمنيوم وإنتاج السبائك

االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ   مصـــدر  قـــال 
اإلســـبانية  “ألياســـتر”  شـــركة  مصنـــع  أن 
مـــن  يتخـــذ  الـــذي  األلمنيـــوم،  لحبيبـــات 
منطقـــة الصناعات التحويليـــة في جنوب 
ا لعملياته، ســـيتم  ألبـــا بمنطقة عســـكر مقرًّ
تدشـــينه رسميًا خالل شهرين، ليكون أول 
مصنـــع يبـــدأ إنتاجـــه الفعلي فـــي المنطقة 
الصناعية الجديـــدة التي تم اإلعالن عنها 
كجزء مـــن اســـتراتيجية قطـــاع الصناعة 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن   2022-2026

االقتصادي.
اإللكترونـــي  الموقـــع  بيانـــات  وبحســـب 
الرســـمي للشـــركة، يبلـــغ حجـــم اســـتثمار 
فـــي  الجديـــد  مصنعهـــا  فـــي  “ألياســـتر” 
أول  ليكـــون  مليـــون دوالر،   15 البحريـــن 
مصنـــع لتكريـــر حبيبات األلمنيـــوم وإنتاج 
الســـبائك الرئيســـية فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربـــي، وأول منشـــأة صناعيـــة للشـــركة 
ســـبائك  لينتـــج  اســـبانيا،  حـــدود  خـــارج 
األلمنيـــوم عالية الجودة الســـتخدامها في 

أغراض متعددة في مختلف الصناعات. 
ووفًقا لبيانات السجل التجاري لدى وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، تم تسجيل 
شـــركة أليســـتر الشـــرق األوســـط بتاريـــخ 

مســـؤولية  ذات  كشـــركة   2018 ابريـــل   9
محدودة برأسمال مدفوع 300 ألف دوالر 
أميركـــي، وتـــم تصنيف نشـــاطها التجاري 
فـــي مجـــال صنـــع الفلـــزات الثمينـــة وغير 

الحديدية القاعدية.

وكان مصنع “ألياســـتر” قـــد أطلق عملياته 
اإلنتاجيـــة مطلـــع نوفمبـــر 2021 بتوفيـــر 
ســـبائك األلمنيوم عالية الجودة لألســـواق 
العالميـــة ومن بينها آســـيا وأميـــركا ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، ومـــن المزمع 

إنتاجـــه  مـــن   %  85 المصنـــع  يصـــدر  أن 
الســـنوي لعدد من أبرز مراكز الصناعة في 
المنطقة ومن ضمنهم مصانع صهر وسكب 

األلمنيوم.
يذكـــر أن “ألياســـتر” هـــي إحدى الشـــركات 
المحفظـــة  تشـــملها  التـــي  االســـبانية 
االســـتثمارية لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن 
القابضة، وهـــي تعتبر من بين أبرز مصانع 
تكرير حبيبـــات األلمنيوم العالمية بنســـبة 
ملكية 49 %، ويتوقـــع أن تزداد إيراداتها 
بعـــد إضافة المصنـــع الجديـــد بحوالي 53 
مليون دوالر أميركـــي بحلول العام 2025 

وذلك مع زيادة الصادرات للخارج.
وكانت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( قد 
أعلنـــت مؤخـــرا عن تزويـــد مصنـــع تكرير 
الســـبائك  وإنتـــاج  األلمنيـــوم  حبيبـــات 
“ألياســـتر”  لشـــركة  التابـــع  الرئيســـية 
بمنتجاتها، وذلك كجزء من مساهمة “ألبا” 
في دعم الشـــركات والمصانـــع العاملة في 
المنطقـــة الجديدة للصناعـــات التحويلية، 
والتـــي تقـــام على مســـاحة إجماليـــة 477 
ألـــف متـــر مربع بتكلفة مبدئيـــة تقدر بـ 21 
مليـــون دينـــار، وبإجمالي عدد قســـائم 43 
قســـيمة، ومن المتوقـــع االنتهاء من بنيتها 

التحتية بحلول يناير 2026.

زيادة في عدد مرشحي قائمة المؤسسات الصغيرة
نفى انسحابه من انتخابات “الغرفة”.. الديري لـ“^”:

نفـــى رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
بعـــض  تداولتـــه  مـــا  الديـــري،  الحســـن  عبـــد  البحرينيـــة، 
الحســـابات فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، عـــن نيته 
االنســـحاب من انتخابات غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
للدورة )30(، مؤكدا لـ”لبالد االقتصادي” أن “ما أشـــيع غير 

صحيح بتاًتا” والقائمة المقرر أن تخوض االنتخابات 
زاد عدد أعضائها ألكثر من 10 مترشحين.

مبكرًا  زال  ما  الوقت  أن  الديري  وأوضــح 

الحملة،  شعار  وكذلك  األعضاء  أسماء  عن  لإلعالن 
متابعات  فــي  زالــنــا  “مـــا  مضيفا 
للوضع الحالي، والوقت 
مفتوح ولصالحنا وال 
يجعلنا  سبب  يوجد 
نــســرع بــاإلعــالن عن 
هــويــتــنــا وأهــدافــنــا 
نفس  في 

وقت إعالن القائمة المنافسة”.
لشـــعار  اختيـــارات  عـــدة  “لدينـــا  بالقـــول  واســـتطرد 
الحملـــة ونجري مداوالت ومباحثات بشـــكل يومي”.

وتابع الديري أن اإلعالن عن كل المعلومات ســـيكون 
األســـبوع المقبل وســـنعلن ذلك في الصحف المحلية 

ومواقع التواصل االجتماعي”.
ــديــري أعــلــن فــي وقــت ســابــق بــأنــه قرر  يــذكــر أن ال
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  قائمة  تـــرؤس 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  انتخابات  لخوض 
ــدورة الــقــادمــة، وســتــضــم الــقــائــمــة مــا ال يــقــل عن  ــل ل
التجارية  الــقــطــاعــات  مختلف  مــن  مترشحين   10
هذه  تمثيل  عاتقهم  على  يــأخــذون  واالقــتــصــاديــة 

المؤسسات”.
األول  االجــتــمــاع  بعد  القائمة  تشكيل  وجـــاء   
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات  لجمعية 
إدارتــهــا  مجلس  اخــتــيــار  بــعــد  البحرينية 
الجديد لترشح األسماء األنسب لخوض 

المعترك االنتخابي برئاسة الديري.

صـــرح مصـــدر فـــي شـــركة طلبـــات 
البحرين بأن الشركة لم ترفع أسعار 
قيمـــة  أي  تضـــف  ولـــم  التوصيـــل 

مضافة عليها.
“البـــالد  الشـــركة  وأطلعـــت 
االقتصادي”، علـــى أهم المقتطفات 
الخاصة بقائمة الطعام لدى شـــركة 
حيـــث   ،2021 العـــام  فـــي  طلبـــات 
جـــاءت باســـتا الدجـــاج والحمـــص 
أفضـــل  كأهـــم  الدجـــاج  وبرغـــر 
الوجبات للعام 2021، والمشروبات 
المفضلة كانت المشـــروبات الغازية 
بينمـــا حلـــت فطائر التفـــاح كأفضل 
وحـــل  العمـــالء”.  لـــدى  الحلويـــات 
المطبـــخ األميركي أوال، تاله البرغر 
ثـــم الكافيـــه كأفضل األماكـــن التي 
يرغـــب العمـــالء الطلـــب منهـــا فـــي 

البحرين.
وجـــاءت أبـــرز ردود األفعـــال علـــى 
تطبيـــق “طلبـــات” كالتالـــي: “دائمـــا 
جيـــدة وفـــي الوقـــت المحـــدد. في 
فـــي  اســـتمروا  األحـــوال.  أحســـن 

وظيفة جيدة”،
 “أنـــا معجـــب بشـــكل خـــاص بالـــود 
مـــع  التعامـــل  عنـــد  واالحتـــراف 
المســـتوى  الطعـــام جيـــد  العمـــالء. 
مـــن  أقـــل  كان  التســـليم  وتوقيـــت 

المعلـــن عنـــه والـــذي كان زائًدا”،”تم 
تحضيـــر الطعام بطريقة احترافية. 
تـــم  جـــًدا.  ســـريًعا  التســـليم  كان 
ال  وكان  دقيقـــة   15 فـــي  تســـليمه 
يزال ســـاخًنا. اســـتمروا فـــي العمل 
يـــا رفاق”، “جودة طعام جيدة جًدا، 
وخدمة عمالء جيدة، وهم يهتمون 
عامـــل  وحتـــى  “ســـعيد  بالعمـــالء”، 

التوصيل ودود بابتسامة كبيرة”.
يذكـــر أن شـــركة طلبـــات تأسســـت 
فـــي العام 2004 مـــن قبل مجموعة 
مـــن رجال األعمـــال الشـــباب الذين 
كانـــت لهم رؤيـــة في مجـــال تطور 
طلب الطعام أون الين في الســـوق 

الكويتية. 
ويقـــع مقـــر الشـــركة الرئيـــس فـــي 
دولـــة الكويـــت وتعمـــل فـــي 7 دول 
هي: الكويت، السعودية، اإلمارات، 

ُعمان، البحرين، قطر واألردن.
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