
عقدت وزارة الخارجية اجتماًعا مع  «
المديرية العامة للخدمات المالية 
واألسواق التابعة لالتحاد األوروبي 

والمعنية بالجرائم المالية والمتخصصة 
بمنطقة الشرق األوسط، إذ تم تأكيد 

التعاون المتبادل فيما يخص مكافحة 
تمويل اإلرهاب وغسل األموال.

كشفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض فاطمة 

الصيرفي أنه منذ منذ نوفمبر 
الماضي، حتى اآلن تم التوقيع مع 

أكثر من 30 مكتبا من منظمي 
الرحالت السياحية في الدول التي 

تستهدفها مملكة البحرين.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل  «
ماكرون إلى وضع نظام جديد 

ألمن أوروبا بالتنسيق مع 
حلف الناتو وروسيا. وذلك في 

كلمة ألقاها أمام المشرعين 
في البرلمان األوروبي بمدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.

أقيمت يوم أمس األول بمركز  «
كانو الثقافي ندوة بعنوان 

“مستقبل المؤسسات الثقافية 
األهلية في البحرين”، بمشاركة 

الشاعر علي عبدالله خليفة، 
أحمد الجميري، أنور أحمد وخليل 

المدهون وبإدارة خالد الرويعي.

هزم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة اليد نظيره أوزبكستان 
بنتيجة )19/35( في المباراة 

التي جمعتهما عصر األربعاء 
ضمن البطولة اآلسيوية 20 
للرجال والمقامة حالًيا في 

المملكة العربية السعودية.

حققـــت بتلكـــو إنجـــازا جديـــدا فـــي رحلتهـــا للتحول 
الرقمـــي مـــع إطـــاق 3 شـــركات رقميـــة مســـتقلة من 
المقّرر أن تدير عملياتها في البحرين وخارجها، وهي 
BEYON Con�” و ”BEYON Solutions” و ،”BEYON Cyber”

nect”.  وتقدم الشـــركات الجديدة حلوال رقمية فريدة من نوعها 
وتلبـــي االحتياجات الناشـــئة للمؤسســـات التجاريـــة في مجاالت 
متنوعـــة مثـــل تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت والحوســـبة 

السحابية واألمن السيبراني واالتصاالت الرقمية.

بتلكو تدشن 3 شركات جديدة 
لتعزيز ريادتها في التحول الرقمي

أكـــد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان أن مملكـــة البحرين 
تمكنـــت من اجتيـــاز التحديـــات التي 
باقتصـــاد  كورونـــا  جائحـــة  فرضتهـــا 
مســـتقرة  عمـــل  وســـوق  متيـــن 
المحافظـــة  خالهـــا  تـــم  ومتماســـكة 
للقـــوى  الوظيفـــي  االســـتقرار  علـــى 
العاملة الوطنية، وذلك بفضل القيادة 
الحكيمة لعاهل الباد، والرؤى الرائدة 
والمســـتنيرة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد 
وبتعـــاون  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  مثمـــر 
والتشـــريعية. جاء ذلك خال افتتاح 
الوزير حميدان أمس المؤتمر الدولي 
الثالث لتنمية الموارد البشـــرية، الذي 
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة  تنظمـــه 

وتنمية الموارد البشرية.

البحرين تجتاز تحديات 
الجائحة باقتصاد متين 

وسوق عمل مستقرة

)19(
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الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  أجـــرى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة اتصااًل 
هاتفًيـــا أمـــس مع رئيـــس جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، 
تم خاله اســـتعراض العاقـــات األخوية 
التعـــاون  مســـارات  ومختلـــف  الوثيقـــة 
والعمل المشـــترك بين البلدين الشقيقين 
وســـبل تنميته وتوســـيع آفاقه بما يخدم 
شـــعبيهما  تطلعـــات  ويلبـــي  مصالحهمـــا 
الشـــقيقين. وأكـــد جالـــة الملـــك خـــال 
األخويـــة  بالعاقـــات  اعتـــزازه  االتصـــال 
التاريخيـــة الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن 
إليـــه  وصـــل  ومـــا  والشـــعبين  البلديـــن 
التعاون الوثيق من مســـتوى متقدم على 
المســـتويات كافة، مؤكـــدا جالته حرص 
المملكـــة الدائم على تعزيـــز أطر التعاون 

والتنســـيق والتشـــاور مع الشـــقيقة مصر 
حـــول مختلـــف القضايـــا ذات االهتمـــام 
المشـــترك. وأشـــاد جالته بـــدور الرئيس 
المصـــري فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة 
الوطيـــدة مـــع مملكة البحريـــن وبمواقف 

الـــدوام  علـــى  والداعمـــة  الثابتـــة  مصـــر 
للمملكـــة، متمنًيـــا جالته لمصر الشـــقيقة 
والرفعـــة  الخيـــر  كل  العزيـــز  وشـــعبها 

والتقدم في ظل قيادة فخامته.
كمـــا بحث الجانبان األوضاع والتطورات 

اإلقليميـــة  الســـاحات  علـــى  المســـتجدة 
والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر 
بشـــأنها، حيث تـــم التوافق بشـــأن أهمية 
التحديـــات  لمواجهـــة  الجهـــود؛  تضافـــر 
التـــي تشـــهدها المنطقة، والحفـــاظ على 
األمن القومي العربي. ومن جانبه، أعرب 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن شـــكره 
وتقديره لجالة الملك على جهود جالته 
فـــي توثيـــق عاقـــات البلديـــن األخويـــة 
المتميـــزة، مؤكـــدا اعتـــزاز مصـــر قيـــادة 
وشـــعبا بالروابـــط الوثيقة التـــي تجمعها 
والتـــي  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  مـــع 
تستمد متانتها ورســـوخها من عاقاتهما 
التاريخية ووحـــدة الهدف والمصير، كما 
أكد ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر 
أمـــن الخليـــج جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمن 

القومي المصري.

توافق بحريني مصري على مواجهة تحديات المنطقة
جاللة الملك: حريصون على التنسيق والتشاور الدائم مع القاهرة

ورؤســـاء السيســـي: أمـــن الخليـــج جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــن القومـــي المصـــري واستشـــاريون  أطبـــاء  أكـــد 
أقســـام بوزارة الصحـــة أهمية تطعيم 
األطفـــال في الفئة العمريـــة من 5 إلى 
11 عاًمـــا بالتطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، إذ يتـــاح ألولياء 
األمـــور اختيار نوع التطعيـــم ألبنائهم 
بين )ســـينوفارم( و)فايـــزر - بيونتيك( 
لهذه الفئة، مؤكدين مأمونيته العالية، 
إذ أثبتـــت الدراســـات والبحوث أهمية 
تلقـــي هـــذه الفئـــة لجرعـــات التطعيـــم 
االســـتجابة  زيـــادة  فـــي  يســـهم  بمـــا 
مخاطـــر  وتقليـــل  لديهـــم  المناعيـــة 
العـــدوى، والحد من انتشـــار الفيروس 
وبّيـــن  أعراضـــه.  مخاطـــر  وتقليـــل 
توفيـــر  أن  واالستشـــاريون  األطبـــاء 
التطعيـــم للفئـــات العمريـــة المختلفـــة 
يأتـــي بعـــد موافقـــة لجنـــة التطعيمات 
المعنيـــة  والجهـــات  الصحـــة  بـــوزارة 
وفـــق توصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
تنفيًذا لتوجيهات عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة بتوفير التطعيـــم اآلمن لجميع 
المواطنين والمقيمين، وضمن الجهود 
الوطنيـــة لفريق البحريـــن بقيادة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة للتصدي لفيروس كورونا.
عامـــة  صحـــة  استشـــاري  وأوضحـــت 
والوبائيات رئيســـة مجموعـــة التمنيع 
أن  الصفـــار  بســـمة  الصحـــة  بـــوزارة 
أثبتـــت  عمومـــا  الطبيـــة  التطعيمـــات 
فاعليتها في الســـيطرة على األمراض 
المعديـــة من جهـــة والحد من انتشـــار 
األوبئـــة مـــن جهة ثانية، وهـــذا ينطبق 
علـــى أمـــراض األطفـــال التـــي يمكـــن 
ضمنهـــا  ومـــن  بالتطعيـــم،  تجنبهـــا 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

أطباء ألولياء األمور: التجارب السريرية 
أثبتت مأمونية التطعيم لألطفال

المنامة - بنا
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وضع ضوابط تنظيمية لممارسة الطب 
الخاص داخل المستشفيات الحكومية

المنامة - المجلس األعلى للصحة

عقـــد المجلس األعلى للصحـــة اجتماعه االعتيادي 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
وبحضـــور أعضـــاء المجلـــس وعـــدد مـــن قيـــادات 

القطاع الصحي، عبر تقنية االتصال المرئي.
واســـتعرض المجلس الموضوعـــات المدرجة على 
جـــدول أعمالـــه، حيـــث تابـــع المجلـــس مـــا يتعلـــق 
بقرار بصـــرف المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 
لمدة شـــهر واحد، وحســـب وصفة طبيـــة معتمدة، 

فيمـــا  الصحـــة  وزيـــرة  مـــن  قـــرار  إصـــدار  تـــم  إذ 
يخص هـــذا األمر. كما ناقش المجلس ســـبل وضع 
ضوابـــط تنظيمية لممارســـة الطـــب الخاص داخل 
المستشـــفيات الحكوميـــة، مكلًفـــا مجلـــس أمنـــاء 
المستشـــفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشـــأن 

للمجلس األعلى للصحة في اجتماعه المقبل.
وعلـــى صعيد آخـــر، أوضح األمين العـــام للمجلس 
إبراهيـــم النواخـــذة أّن المجلـــس بحـــث موضـــوع 
خريجـــي الطـــب البشـــري مـــن جمهوريـــة الصيـــن 

الشـــعبية والتوصيـــات المرفوعـــة فـــي االجتمـــاع 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة  للجنـــة  التنســـيقي 
العلميـــة، إذ تمت دراســـة حالة عدد من الخريجين 
الذيـــن تعذر عليهم اســـتكمال ما تبقـــى من عامهم 
الدراســـي األخير نتيجة تفشـــي فيـــروس كورونا، 
وناقش المجلس أفضل الســـبل لتيســـير إجراءات 
معادلة مؤهاتهم بصفة اســـتثنائية؛ لتمكينهم من 
التخـــرج واعتماد مؤهاتهم من الجهات الرســـمية 

)٠٥(في مملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي أن تعليـــم األطفال من ذوي 
كل  يلقـــى  الخاصـــة  االحتياجـــات 
الرعايـــة واالهتمـــام في العهـــد الزاهر 
لعاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بدعـــم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيـــث أصبحت العديد مـــن المدارس 

تقدم خدمـــات متميزة لهذه الفئة من 
األبنـــاء. جاء ذلك خال رعايته حفل 
وضع حجر األســـاس لمدرســـة عوالي 
رانيـــة  الشـــيخة  بحضـــور  الوطنيـــة، 
بنـــت علـــي آل خليفـــة رئيـــس جمعية 
البحرين لألطفـــال ذوي الصعوبة في 
الســـلوك والتواصل ومؤسس مدرسة 
عالية الوطنية، وعدد من المسؤولين 
فـــي الـــوزارة وأعضاء مجلـــس إدارة 

المدرسة والعاملين بها.

النعيمي يضع حجر األساس لـ “عوالي الوطنية”
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خلف:إنجاز 90 % من تصاميم تطوير تقاطع شارعي الرفاع والمحرق

الوزير يتابع ميدانيا حزمة مشروعات تحسين طرق وحدائق في “الجنوبية”
المنامة - بنا

قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني عصام خلف بزيارة 
ميدانية تفقدية للمشـــروعات التطويرية 
والخدميـــة فـــي المحافظـــة الجنوبية، إذ 
يأتي تنفيذ هذه المشـــروعات التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمـــي بناًء علـــى موافقة 
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وتابـــع أن العمل جاٍر ضمن إســـتراتيجية 
الـــوزارة لتنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــروعات 
المحافظـــة  فـــي  والخدميـــة  التطويريـــة 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
تطلعـــات المواطنيـــن، من بينها مشـــروع 

تطوير طرق مجمعي 915 و916.
وأردف الوزيـــر أن من المتوقع بدء العمل 
في مشـــروع تطوير تقاطع شارع الرفاع 

مـــع شـــارع المحـــرق خـــال الربـــع الثالث 
مـــن العـــام الجـــاري، إذ تبلـــغ نســـبة إنجاز 
التصاميـــم التفصيليـــة للمشـــروع 90 %، 
إنشـــاء  يتضّمـــن  المشـــروع  أّن  موضًحـــا 
مســـار لالتفـــاف يميًنا من شـــارع الرفاع 
أرصفـــة  وتوفيـــر  المحـــرق،  شـــارع  إلـــى 

جانبية للمشاة، وتحسين مستوى اإلنارة، 
ووضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها من 
قبل الخدمات مستقبًا، ووضع اإلشارات 
والتنظيميـــة  المروريـــة  والعامـــات 
والتحذيريـــة الازمـــة؛ لتحقيق الســـامة 

المطلوبة.

وزير األشغال خالل الجولة الميدانية بالمحافظة الجنوبية
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عبدالفتاح السيسيجاللة الملك

المنامة - بنا
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أمل الحامد



متفقًدا جهوزية إحدى وحدات قوة الدفاع

المشير يسدي توجيهاته بمواصلة روح التفاني في العمل
قـــام القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 

خليفة، أمس األربعاء، بزيارة تفقدية إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين. 
وفي بداية الزيارة استعرض القائد العام لقوة دفاع البحرين أهم انجازات الوحدة 
والجهود المبذولة في شأن االرتقاء بمستوى الجهوزية القتالية واإلدارية، كما اطلع 

على نتائج تقييم برامج اإلعداد والتدريب والتأهيل على مختلف مستوياتها.
وأكـــد أهميـــة تضافر جهود الجميع في ســـبيل رفعة وتطور الوحـــدة وتقدمها، كما 
حـــث الجميـــع علـــى بذل مزيـــد مـــن الجهـــود واالرتقـــاء بمســـتوى األداء والجودة 

اإلدارية ومواصلة االستمرار بروح المبادرة والتفاني في العمل.
وأسدى القائد العام توجيهاته في هذا الشأن، متمنًيا للجميع دوام التوفيق لما فيه 
خير ونماء قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الكريمة من لدن عاهل البالد القائد 

األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

المنامة-بنا

اســـتقبل نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
أمـــس، الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن بن 
علي آل خليفة، بمناســـبة تعيينه سفيًرا 
لمملكـــة البحرين لـــدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة. وقـــد رحب ســـمو 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
خالـــص  عـــن  ســـموه  معرًبـــا  بالســـفير، 
تهنئته لـــه على الثقة الملكية الســـامية، 
متمنًيا له التوفيق في االضطالع بكافة 
مهامـــه الدبلوماســـية وتعزيـــز العالقات 

األخوية التاريخية الراسخة التي تربط 
بين مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
السعودية الشـــقيقة وبما يدعم مصالح 
البلدين وشـــعبيهما الشقيقين على كافة 
المســـتويات. من جانبه، أعرب الســـفير 
الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بـــن علي 
آل خليفـــة عـــن خالـــص شـــكره لســـمو 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
على اســـتقباله، وامتنانه لما استمع إليه 
مـــن توجيه بشـــأن مهامه الدبلوماســـية 

وخدمة مصالح مملكة البحرين.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد 
الوزراء  رئيس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكي 
بـــن  ســـلمان  األميـــر 
قـــرار  خليفـــة  آل  حمـــد 
 2022 لســـنة   )5( رقـــم 
فـــي  مديريـــن  بتعييـــن 
المناقصـــات  مجلـــس 

والمزايدات، جاء فيه:
المادة األولى:

مجلـــس  فـــي  ُيعيـــن 
والمزايدات  المناقصات 

كل من:
عبـــدهللا  أحمـــد   -  1
الســـعدون مديًرا إلدارة 
الفنيـــة  المواصفـــات 

والتأهيل.
2 - ريما عيسى حسن يعقوب مديًرا إلدارة التقييم الفني.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس المناقصات والمزايدات تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية

محمد بن مبارك: تعزيز العالقات 
التاريخية الراسخة مع السعودية

تعيين مديرين في “المناقصات”

local@albiladpress.com
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر سلطان عمان

الموافقة على انضمام البحرين إلى بروتوكول ناغويا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، برقيتي شكر جوابيتين من أخيهم 
صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق، سلطان 
ا على برقيتي التهنئة التي  ُعمان الشقيقة، وذلك ردًّ
بعـــث بها جاللته وســـموه إليه بمناســـبة ذكرى يوم 

تولي جاللة السلطان مقاليد الحكم في السلطنة.
وأعرب جاللة السلطان هيثم بن طارق في البرقية 
عـــن خالص شـــكره وتقديره لجاللة الملك ولســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشـــاعرهم 
النبيلـــة، ســـائالً هللا العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى 
جاللته وســـموه موفـــور الصحة والســـعادة وطول 
البحريـــن كل  لشـــعب مملكـــة  العمـــر، وأن يحقـــق 

التقدم والرقي واالزدهار.

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأصدر قانـــون رقم )1( 
لســـنة 2022 بالموافقـــة علـــى انضمـــام مملكـــة 
البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
العـــادل  والتقاســـم  الجينيـــة  المـــوارد  علـــى 
والمنصـــف للمنافـــع الناشـــئة عـــن اســـتخدامها 
الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، جاء فيه:

 المادة األولى:
إلـــى  البحريـــن  انضمـــام مملكـــة  علـــى  ُووفـــق 
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد 
الجينيـــة والتقاســـم العادل والمنصـــف للمنافع 
الناشـــئة عـــن اســـتخدامها، الملحـــق باتفاقيـــة 
التنـــوع البيولوجـــي، المحـــرر فـــي ناغويـــا في 
التاســـع والعشـــرين مـــن شـــهر أكتوبـــر  اليـــوم 

لهـــذا  2010، والمرافـــق  عـــام  / تشـــرين األول 
القانون.

المادة الثانية:
علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء – كٌل 
فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، 
وُيعمـــل به من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفــة، أمس، مدير عام حرس الحــدود رئيس اللجنة 
الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اللواء محمد الشهري، والوفد المرافق 

له، بحضور رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن.

وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الوزير 
بمديـــر عام حـــرس الحـــدود بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة والوفد 
العالقـــات  بعمـــق  مشـــيدا  المرافـــق، 
تربـــط  التـــي  والوثيقـــة  التاريخيـــة 
عاهـــل  بقيـــادة  الشـــقيقين،  البلديـــن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه خادم 

الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود.

وأكـــد الوزيـــر  أهميـــة تعزيـــز الجهود 
المشتركة في كافة مجاالت التعاون 
والتنســـيق األمنـــي وتبـــادل الخبرات 
المملكـــة  فـــي  الحـــدود  بيـــن حـــرس 
العربيـــة الســـعودية وخفر الســـواحل 
في مملكة البحرين، بما يضمن حفظ 

مشـــيرا  البحريـــة،  والســـالمة  األمـــن 
إلـــى تزويـــد خفـــر الســـواحل بأحدث 
المنظومات التكنولوجية والتدريبية، 

بما يضمن توفير بيئة بحرية آمنة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عـــدد من 
الموضوعات والســـبل الكفيلة بتعزيز 
التعـــاون في مجال األمن والســـالمة 
العمـــل  آليـــات  وتطويـــر  البحريـــة، 

المشترك.
حضـــر اللقـــاء، مســـاعد رئيـــس األمن 

العـــام لشـــئون العمليـــات والتدريـــب، 
المكلـــف بتســـيير أعمـــال قيـــادة خفر 

الســـواحل العميد الركن الشـــيخ حمد 
بن محمد آل خليفة.

تنسيق التعاون األمني مع حرس الحدود السعودي... وزير الداخلية:

تزويد خفر السواحل بأحدث المنظومات التكنولوجية

خالل االستقبال

الزياني: تمتين الشراكة التجارية واالستثمارية مع السعودية
منوها بعمق العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
الشـــيخ  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
آل خليفـــة  بـــن عبدالرحمـــن  علـــي 
ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الســـعودية، وذلك بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الملكي الســـامي 
بتعيينه ســـفيًرا جديًدا للمملكة في 

المملكة العربية السعودية.
وخالل اللقاء هنأ الوزير الشيخ علي 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، وأعرب 
عن تمنياته الصادقة للسفير الجديد 
بالتوفيـــق في المهمة الدبلوماســـية 
بعمـــق  منوهـــًا  إليـــه،  وكلـــت  التـــي 
العالقـــات األخويـــة التاريخية التي 

البحريـــن والمملكـــة  تربـــط مملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، ومـــا 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــاء مســـتمر 
على كافة األصعـــدة بفضل الرعاية 
بـــه مـــن  الـــذي تحظـــى  واالهتمـــام 

عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واكد الزياني أن مثل هذه اللقاءات 
والعمـــل  التعـــاون  أوجـــه  تعـــزز 
المشـــترك ممـــا ســـينعكس إيجابيـــًا 
على اقتصاديات البلدين وال ســـيما 
في القطاعات التجارية والصناعية 

واالستثمارية والسياحية.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ علي بن 
عبـــد الرحمن بن علي آل خليفة عن 
بالغ اعتزازه وامتنانه للثقة الملكية 
السامية بتعيينه في هذا المنصب، 
مؤكـــدًا حرصـــه علـــى بـــذل المزيـــد 
مـــن الجهـــود لتطوير وتعزيـــز آفاق 
التعاون المشـــترك بيـــن البلدين في 
كافة المجاالت لما فيه خير وصالح 

الشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، بمقر الوزارة، أمس، ســـفير 
لـــدى  الصديقـــة  كوريـــا  جمهوريـــة 

مملكة البحرين هاي تشونغ.
تـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عالقـــات 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة 
ومـــا  كوريـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 
تشهده من نمو مضطرد في مختلف 

المجـــاالت، وفـــرص تعزيـــز التعاون 
الثنائـــي بيـــن البلديـــن واالرتقاء به 
إلـــى آفـــاق أشـــمل خدمـــًة للمصالح 
المشـــتركة، باإلضافة إلـــى عدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
الخارجيـــة  بـــوزارة  األفروآســـيوية 

السفير فاطمة الظاعن.

االرتقاء بالمصالح المشتركة مع كوريا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، عبر 
تقنيـــة االتصال المرئي من خالل المجلس 
االفتراضـــي، عـــددا مـــن المواطنيـــن مـــن 
مختلـــف مناطق المحافظـــة بحضور عدد 
مـــن الضبـــاط والمســـؤولين، وذلـــك ضمن 
إطار التمسك بالنهج الراسخ في التواصل 

المستمر مع األهالي.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو المحافظ 

والتنســـيق  الشـــراكة  مؤكـــدًا  بالحضـــور، 
المشـــترك مع مختلف الجهات الحكومية؛ 
وتحقيـــق  األهالـــي  احتياجـــات  لتلبيـــة 
تطلعاتهـــم في مختلف المجـــاالت، تنفيذًا 
للتوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
كما أشار ســـموه إلى أن المحافظة وضمن 

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
تواصـــل جهودهـــا عبـــر تبنـــي سلســـلة من 
المبادرات والبرامج التي تعكس الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ الحمـــالت 
اإلجـــراءات  تعزيـــز  لضمـــان  التوعويـــة؛ 
االحترازية في مختلف مناطق المحافظة 
بالتعـــاون مـــع مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة؛ بهدف رفع المســـتوى التوعوي 
ســـموه  مشـــيدًا  العامـــة،  الســـالمة  تجـــاه 

بجهـــود الجهات األمنية ودورها البارز في 
ترسيخ مفهوم األمن المجتمعي.

المحافظـــة  حـــرص  ســـموه،  بيـــن  كمـــا 
واســـتمراريتها فـــي متابعـــة خطط تطوير 
أبـــرز المشـــاريع التنمويـــة والخدمية التي 
تهـــم األهالـــي؛ ســـعيًا لالرتقـــاء بمســـتوى 
الخدمـــات المقدمة وجودتها، التي تعكس 
التـــي  والمســـتدامة  التنمويـــة  الصـــورة 
تشهدها كافة مناطق المحافظة، باإلضافة 
إلى متابعة تطوير مرفأي عسكر والزالق.

وأكد سمو المحافظ أن استمرار اللقاءات 
عبـــر  المحافظـــة  بأهالـــي  االفتراضيـــة 
المنصـــات  خـــالل  مـــن  المرئـــي  االتصـــال 
اإللكترونيـــة يأتـــي ضمن نهـــج المحافظة 
الجنوبيـــة األصيـــل للتواصل مـــع األهالي؛ 
لرصد احتياجاتهم واالســـتماع إلى آرائهم 
والعمـــل علـــى تنفيذهـــا علـــى أرض الواقع 
بالجـــودة المطلوبـــة بالتعاون مـــع الجهات 
المختصة، بما يخدم ذلك التنمية الشاملة 
التـــي ترتقـــي إلـــى تطلعـــات جميـــع أهالي 

المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر 
الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى 
التواصل الدائم الذي يوليه ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
ومتابعـــة ســـموه الحثيثـــة لكافـــة األمـــور 
التـــي  والتنمويـــة  واالجتماعيـــة  األمنيـــة 
تتعلـــق باحتياجـــات ومتطلبـــات قاطنـــي 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

تطوير مرفأي عسكر والزالق وزيادة الحمالت التوعوية
سمو محافظ الجنوبية: تلبية احتياجات األهالي على رأس األولويات

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  قـــام وزيـــر 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف بزيارة 
ميدانيـــة تفقدية للمشـــروعات التطويرية 
والخدمية في المحافظة الجنوبية، حيث 
يأتـــي تنفيذ هذه المشـــروعات التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمـــي بنـــاًء علـــى موافقة 
مجلس الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماًما 
بالًغا وجهوًدا متواصلة؛ من أجل أن تكون 
مســـارات  المملكـــة ضمـــن  مناطـــق  كافـــة 
التطويـــر الخدمي، مؤّكًدا حـــرص الوزارة 
علـــى اســـتمرار التواصـــل مـــع األهالي في 
مناطقهـــم مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانية 
واحتياجاتهـــم  لمالحظاتهـــم  لالســـتماع 
وتوفيرهـــا بحســـب اإلمكانـــات والمـــوارد 

المتاحة.
وتابـــع أن العمل جـــاٍر ضمن إســـتراتيجية 
المشـــروعات  مـــن  عـــدد  لتنفيـــذ  الـــوزارة 
المحافظـــة  فـــي  والخدميـــة  التطويريـــة 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
تطلعـــات المواطنيـــن، مـــن بينها مشـــروع 
و916،   915 مجمعـــي  طـــرق  تطويـــر 
 913 مجمعـــي  طـــرق  تطويـــر  ومشـــروع 
و917 في منطقة الرفاع، ومشروع تطوير 

تقاطع شـــارع الرفـــاع مع شـــارع المحرق، 
وكذلـــك مشـــروع إعـــادة تأهيـــل الحدائق 

)العائلة، ونون، وبوكواره، واألنصار(.
طـــرق  تطويـــر  بمشـــروع  يتعّلـــق  وفيمـــا 
إّنـــه  الوزيـــر  قـــال  و916،   915 مجمعـــي 
ســـيتم البـــدء فـــي تنفيـــذه خـــالل الربـــع 
األول مـــن العـــام الجـــاري، الفًتـــا إلـــى أّن 
أعمال المشـــروع تشـــمل األعمـــال المدنية 
واإلســـفلتية الالزمة؛ إلعادة تأهيل شـــبكة 
الطرق والممرات فـــي المنطقة، والمتمثلة 
فـــي إنشـــاء األرصفـــة وشـــبكة لتصريـــف 
ميـــاه األمطـــار وقنـــوات أرضيـــة وحمايـــة 
ونقـــل الخدمات التي تتعـــارض مع أعمال 
المشـــروع، وتركيب اإلشـــارات والعالمات 
المروريـــة التنظيمية والتحذيرية الالزمة؛ 

لتحقيق السالمة المطلوبة.
وبخصوص مشـــروع تطويـــر طرق مجمع 
913 فـــي منطقـــة الرفـــاع، أوضـــح الوزير 
أّنـــه من المتوقع االنتهاء من تنفيذه خالل 
شهر مارس المقبل، حيث يهدف المشروع 
إلى تحســـين شبكة الطرق الداخلية ورفع 
وتخفيـــف  المروريـــة  الســـالمة  مســـتوى 

مشكلة تجمع مياه األمطار في المنطقة.
وقـــال الوزير إن أعمال المشـــروع تتضمن 
تطويـــر طريـــق 1311 و1312، باإلضافـــة 
إلى إعادة رصف عدد من الطرق باألسفلت 

منهـــا 1301، 1304، 1307، 1379، 1369، 
إلى جانب طرق الجزء الشمالي من مجمع 
913 فـــي المنطقة، وتوفير أرصفة جانبية 
للمشاة، وإنشاء عدد من مواقف السيارات 
في المســـاحات المتوفرة، وإنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، باإلضافـــة إلـــى 
تحسين مستوى اإلنارة، وتوفير العالمات 
المروريـــة واللوحـــات اإلرشـــادية الالزمـــة 

ووضع حواجز السالمة.
أّمـــا فيمـــا يخص مشـــروع تطوير عدد من 
الطـــرق بمجمع 917 بالرفـــاع، فقال الوزير 
إّنه من المتوقع االنتهاء من المشروع في 

أبريل من العام الجاري.
وأشـــار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى 
تحســـين شـــبكة الطرق الداخلية بالمجمع 
إنشـــاء  إعـــادة  ويشـــمل  كفاءتهـــا،  ورفـــع 
ورصف عدد من الطرق الرئيسة والفرعية 
فـــي المجمـــع الســـكني منها طـــرق 1702، 
1317، فضـــاًل عـــن إنشـــاء   ،1727  ،1723
مواقف للســـيارات، وشبكة لتصريف مياه 
األمطـــار لمعالجة تجمعات ميـــاه األمطار، 
باإلضافة إلى توفير أرصفة جانبية للمشاة 

ومراعاة متطلبات السالمة المرورية.
وأردف الوزيـــر أنه من المتوقع بدء العمل 
في مشروع تطوير تقاطع شارع الرفاع مع 
شارع المحرق خالل الربع الثالث من العام 

الجاري، حيث تبلغ نســـبة إنجاز التصاميم 
التفصيلية للمشـــروع 90 %، موضًحا بأّن 
المشـــروع يتضّمن إنشاء مســـار لاللتفاف 
يميًنا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق، 
وتوفير أرصفة جانبية للمشـــاة، وتحسين 
مســـتوى اإلنـــارة، ووضـــع قنـــوات أرضية 
الســـتخدامها من قبل الخدمات مستقباًل، 
ووضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية و 
التنظيميـــة والتحذيريـــة الالزمة؛ لتحقيق 

السالمة المطلوبة.
وقـــال الوزيـــر إنـــه تـــم االنتهاء مـــن إعادة 
تأهيـــل عدد مـــن الحدائق فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، حيـــث تضمنت أعمـــال تطوير 
حديقـــة العائلـــة بمجمـــع 916 فـــي الرفاع 
الشـــمالي والتـــي تبلـــغ مســـاحتها 6 آالف 
متـــر مربع، تركيـــب ألعاب جديـــدة بأفكار 
حديثـــة وبجـــودة عاليـــة، وتظليـــل أجزاء 
مـــن منطقـــة األلعـــاب، وتركيـــب كراســـي 
وســـالل مهمـــالت، باإلضافـــة إلـــى تركيب 
ألعـــاب رياضية، وأرضيـــات مطاطية آمنة 
الســـتخدام األطفـــال في منطقـــة األلعاب، 

وتركيب أرضيات بعشب اصطناعي.
وتابـــع بأنه تّم تطوير حديقة نون الواقعة 
فـــي الرفـــاع الشـــمالي على امتـــداد 2940 
متـــرا مربعـــا، حيـــث تـــم تركيـــب أرضيات 
األطفـــال،  الســـتخدام  آمنـــة  مطاطيـــة 
وتركيـــب ألعـــاب جديـــدة بأفـــكار حديثـــة 

وكذلـــك  الجـــودة،  عاليـــة  ومواصفـــات 
تركيـــب ألعـــاب رياضيـــة، وأعمـــدة إنـــارة 
تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، باإلضافـــة إلى 
تركيب مظالت لتظليل أجزاء من مناطق 
األلعاب، وصباغة الســـور وجميع المرافق، 
وإعادة تأهيل دورات المياه في الحديقة. 
أما مشروع تطوير حديقة بوكوارة البالغة 
مســـاحتها 4 آالف و228 متـــرا مربعا، أفاد 
الوزيـــر بأن أعمـــال إعادة تأهيـــل تضمنت 
تركيـــب أرضيات مطاطيـــة آمنة لألطفال، 
وأرضيـــات بعشـــب اصطناعـــي، وتركيـــب 
أخـــرى جديدة بأفكار حديثة وبمواصفات 
عالية الجودة، مع تركيب مظالت لتظليل 
ومناطـــق  األلعـــاب  مناطـــق  مـــن  أجـــزاء 
كراســـي  لتركيـــب  باإلضافـــة  الجلســـات، 
وســـالل مهمـــالت، وأعمـــدة إنـــارة تعمـــل 
شـــجيرات  وزراعـــة  الشمســـية،  بالطاقـــة 
وأشـــجار؛ بهدف زيـــادة الرقعـــة الخضراء 

بالحديقة مع تأهيل شبكة الري.
فـــي  التطويـــر  أعمـــال  يخـــص  وفيمـــا 
حديقـــة األنصـــار بمنطقة بوكـــوارة البالغة 
مســـاحتها 2144 متـــرا مربعا، بّيـــن الوزير 
بـــأن المشـــروع تضّمـــن تركيـــب أرضيـــات 
األطفـــال،  الســـتخدام  آمنـــة  مطاطيـــة 
وأرضيـــات عشـــب اصطناعـــي، وتركيـــب 
الملعـــب  ألعـــاب جديـــدة، وصيانـــة ســـور 
واألهـــداف، باإلضافـــة إلـــى إعـــادة تأهيل 

ونظـــام  المهمـــالت  وســـالل  الكراســـي 
الكهربـــاء بالحديقة، وتركيب إنارة موفرة 
للطاقة، وزراعة شجيرات وأشجار؛ بهدف 
زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء بالحديقـــة مـــع 

تأهيل شبكة الري.
ورافـــق الوزير خـــالل الزيـــارة الميدانية، 
الحطـــاب،  عبدالـــرزاق  النائـــب  مـــن  كل 
ووكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمد 
الخيـــاط، ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة 
عاصـــم عبداللطيـــف، والوكيـــل المســـاعد 
ورئيـــس  عبداللطيـــف،  كاظـــم  للطـــرق 
المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة الجنوبية بدر 
التميمـــي، والعضـــو البلدي خالـــد جناحي 
وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة. 
عبدالـــرزاق  النائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
حطـــاب بجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي، فـــي تنفيذ المشـــروعات 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  الخدميـــة 
التـــي  الملموســـة  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 
تترجـــم تطّلعـــات المواطنين في مختلف 
وزارة  بـــدور  مشـــيًدا  المملكـــة،  مناطـــق 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني في تلبية احتياجات المواطنين 

والمقيمين.

إنجاز 90 % من تصاميم تطوير تقاطع شارعي الرفاع والمحرق

خلف: تحسين عدد من الطرق وإعادة تأهيل الحدائق العامة في “الجنوبية”

المنامة - بنا
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 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة وزارة الأ�شغال

lac@mun.gov.bh شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد اللكرتوين� 

 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمـــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيـــدة/  مـــلك  من  ا�شتمــالك:جزء 

فاطمة را�شد عبد القادر حممد الرويعي، 

مبوجب  وامل�شجل  احلنينية،  يف  الكائن 

املقدمة رقم 3976 / 2010، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،09028369

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )244( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديــــات 

على  بنــــاء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيد/ خليفة  ا�شتمالك:جزء من ملك 

حمد الزياين، الكائن يف املحرق، وامل�شجل 

 ،1975  /  4098 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،02013854 رقم  العقار 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )251( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديــــات 

على  بنــــــاء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ يو�شـــف 

اأحمد حــ�شن احمد علي، الكائن يف �شرتة، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 22130 / 

2018، العقار رقم 06015234، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )258( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم 

مرهون حممـــد العجمي، الكائن يف الدراز، 

 /  961 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

1986، العقار رقم 05010849، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )265( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــــاء  العمــــراين  والتخـطيــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

�شعيد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

الكائن  و�شركائه،  باوزير  �شامل  حممد 

مبوجب  وامل�شجل  ال�شرقي،  الرفاع  يف 

املقدمة رقم 6403 / 2015، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،09023180

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )245( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديــــات 

على  بنـــاء  العمــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

خليل  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

العرادي  اإبراهيم  حممد  اإبراهيم 

وامل�شجل  عراد،  يف  الكائن  و�شريكه، 

 ،2006  /  5492 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،01013057 رقم  العقار 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )252( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديــــات 

على  بنـــــاء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ عبداهلل 

حممد عبداهلل الزبريي، الكائن يف ع�شكر، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 20300 / 

2015، العقار رقم 12008802، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )259( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

نائلة  ال�شيدة/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

عبداهلل حممد �شالح، الكائن يف بو كوارة، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 13935 / 

2015، العقار رقم 09064898، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )266( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

جا�شم  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

حممد ح�شن فردان، الكائن يف دار كليب، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 11605 / 

2011، العقار رقم 10031703، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )246( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــوؤون البلديــــات 

على  بنـــاء  العمــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

حممد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

ال�شلمانية،  يف  الكائن  جمعة،  مكي  علي 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 15017 / 

2014، العقار رقم 03091428، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )253( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــــاء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيـــد/ علي  مــلك  ا�شتمالك:جـزء من 

الزلق،  يف  الكائن  داغر،  معيوف  عما�ض 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 12583 / 

2014، العقار رقم 11001675، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )260( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

احمد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

القباط  عبداهلل  احمـــــد  مـــال  برهان 

وامل�شجل  ال�شناب�ض،  الكائن يف  و�شركائه، 

 ،2016  /  18932 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،04061080 رقم  العقار 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )267( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

عزيز  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جــزء 

احمد احلو�شني ال�شمر، الكائن يف الزلق، 

 /  1653 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

2015، العقار رقم 11001676، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )247( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــوؤون البلديــــات 

على  بنـــاء  العمــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيــــد/  مــــلك  من  ا�شتمــــالك:جــــزء 

اخلواجــه،  حممــد  اأحمــد  عبدالكريــم 

مبوجب  وامل�شجل  ال�شلمانية،  يف  الكائن 

املقدمة رقم 1680 / 2015، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،03081819

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )254( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جـزء من ملك ال�شيـــد/ ح�شن 

احلد،  يف  الكائن  الن�شور،  حممد  علي 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 18118 / 

2015، العقار رقم 01002294، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )261( 

ل�شنة 2021

و�شــــــوؤون  الأ�شغــــــال  وزارة  اإن 

بناء  العمراين  والتخطيط  البلديـــــات 

مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات  على 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون 

ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد 

قـررت ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شادة/ 

العري�ض،  من�شور  خليـــل  حممـــد  ورثة 

مبوجب  وامل�شجل  ال�شلمانية،  يف  الكائن 

املقدمة رقم 11739 / 2007، العقار رقم 

اخلدمات  اأجل  من  وذلك   ،03083226

املالية  وزارة  طلب  ح�شب   ، ال�شحية 

والقت�شاد الوطني. 

قرار ال�شتمالك رقم )268( 

ل�شنة 2021

البلديـــات  و�شـــــوؤون  الأ�شغــــال  اإن وزارة 

على  بنـــاء  العمـــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعــــة  العقارات 

اأحمد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

الكائن  و�شركائه،  رحمــه  حممـد  حبيب 

مبوجب  وامل�شجل  عي�شى،  مدينة  يف 

العقار   ،2014  /  11252 رقم  املقدمة 

رقم 08012709، وذلك من اأجل م�شاريع 

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )248( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمـــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

علي  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

ال�شهلة،  يف  الكائن  كاظم،  يو�شف  اأحمد 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 16761 / 

2008، العقار رقم 04038871، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )255( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

علي  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

احمد عبداهلل، الكائن يف البالد القدمي، 

 /  7786 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

1991، العقار رقم 03261031، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

 

قرار ال�شتمالك رقم )262( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:ملك ال�شيد/ جعفر اأحمد علي 

�شالح، الكائن يف املنامة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 6821 / 2014، العقار رقم 

تو�شعة  اأجل  من  وذلك   ،03250376

احلر�ض  طلب  ح�شب  حكومية،  من�شاآت 

الوطني. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )269( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــوؤون البلديــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ميثم  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

يف  الكائن  حيان،  عبداهلل  قمرب  علي 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  �شرتة، 

8790 / 2013، العقار رقم 06022694، 

ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )249( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمـــراين  والتخطيـــط 

مبــــوجب  لهـــا  املخــــولة  ال�شالحيـــات 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون 

العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك 

ملك  من  ا�شتمالك:جزء  قـررت  قـد 

عزيز،  حممد  علي  اميد  زينة  ال�شيدة/ 

مبوجب  وامل�شجل  احلنينية،  يف  الكائن 

العقار   ،2017  /  18737 رقم  املقدمة 

رقم 09029856، وذلك من اأجل م�شاريع 

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )256( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

عارف  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

اأحمد جا�شــــم  احمــــد الزيــاين ومرمي 

يف  الكائن  التميمي،  حممــــد  اإبراهيــم 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  املحرق، 

 ،02013853 رقم  العقار   ،1999  /  342

ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )263( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:ملك ال�شيد/ عــــــادل حمــــمد 

الكائن   ، الدو�شري  بوعرفج  ح�شــــــني 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  حوار،  يف 

1372 / 2003 ، العقار رقم 14000102، 

حكومية  من�شاآت  اقامة  اأجل  من  وذلك 

املالية  وزارة  طلب  ح�شب  م�شتقبلية 

والأقت�شاد القومي . 

 

قرار ال�شتمالك رقم )270( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــوؤون البلديــــات 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيـــد/  مــــلك  من  ا�شتمــــالك:جــــزء 

الكائن  احلماد،  ح�شن  �شند  عبدالرحمن 

يف املحرق، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2129 / 2017، العقار رقم 02016440، 

ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )250( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنــــاء  العمـــراين  والتخطيـــط 

مبــــوجب  لهـــا  املخــــولة  ال�شالحيـــات 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون 

ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد 

ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء  قـررت 

الكائن  عبداهلل،  عبدالرحيم  علي  مريزا 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  �شرتة،  يف 

 ،06002552 رقم  العقار   ،2012  /  45

وذلك من اأجل م�شاريع الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )257( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بـــــناء  العمـــــراين  والتخطيــــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيدة/ فاطمة 

عبداحل�شـــني حممـــد احمـــد ابوروي�ض، 

مبوجب  وامل�شجــــل  املــــرخ،  يف  الكائن 

العقار   ،2014  /  10412 رقم  املقدمــــة 

رقـــم 05021180، وذلك من اأجل م�شاريع 

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )264( 

ل�شنة 2021
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عقـــد المجلـــس األعلـــى للصحـــة اجتماعه 
االعتيادي برئاسة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
أعضـــاء  وبحضـــور  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
القطـــاع  قيـــادات  مـــن  وعـــدد  المجلـــس 

الصحي، عبر تقنية االتصال المرئي.
الفريـــق  رفـــع  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
طبيـــب الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا ونيابة 
عن جميع أعضـــاء الفريق الوطني الطبي 
وجميع منتســـبي القطاع الصحي أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر للمقـــام الســـامي 
لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة تفضـــل 
جاللته بتكريـــم نخبة من قيادات القطاع 
والصفـــوف  الطبيـــة  والكـــوادر  الصحـــي 
األمامية والمســـاندة بوسام األمير سلمان 

بن حمد لالستحقاق الطبي.
الكبيـــرة  الملكيـــة  اللفتـــة  بهـــذه  وأشـــاد 
والمشـــهودة من جاللته، الموّجه والداعم 

األول لـــكل العامليـــن فـــي القطـــاع الطبي 
وللجهـــود الوطنية المخلصـــة بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة. 
مشـــروعات  عمـــل  ســـير  اســـتعرض  كمـــا 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، مقدًمـــا وافـــر الشـــكر والتقديـــر 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم سموه جميع 
مشروعات تطوير قطاع الرعاية الصحية 
ســـموه  ودعمـــه  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
المباشر لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج 
تســـيير الذاتـــي لمراكـــز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة بما ينعكس على جودة الخدمات 

المقدمة.
الموضوعـــات  المجلـــس  واســـتعرض 
المدرجـــة على جدول أعمالـــه، حيث تابع 
المجلـــس ما يتعلـــق بقرار بصـــرف المواد 
المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية لمدة شـــهر 

واحد، وحســـب وصفة طبيـــة معتمدة، إذ 
تم إصـــدار قرار مـــن وزيـــرة الصحة فيما 
يخـــص هـــذا األمـــر. كمـــا ناقـــش المجلس 
ســـبل وضـــع ضوابـــط تنظيمية لممارســـة 
المستشـــفيات  داخـــل  الخـــاص  الطـــب 
أمنـــاء  مجلـــس  مكلًفـــا  الحكوميـــة، 
المستشـــفيات الحكوميـــة برفـــع مقتـــرح 
بهذا الشـــأن للمجلس األعلـــى للصحة في 

اجتماعه المقبل.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، أوضح األميـــن العام 
للمجلـــس إبراهيم النواخـــذة أّن المجلس 
بحث موضوع خريجي الطب البشري من 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية والتوصيات 
المرفوعة في االجتماع التنســـيقي للجنة 
الوطنيـــة لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة، إذ 
تمـــت دراســـة حالة عـــدد مـــن الخريجين 
الذيـــن تعـــذر عليهـــم اســـتكمال مـــا تبقى 
نتيجـــة  األخيـــر  الدراســـي  عامهـــم  مـــن 

تفشـــي فيروس كورونا، وناقش المجلس 
أفضل الســـبل لتيســـير إجـــراءات معادلة 
مؤهالتهم بصفة استثنائية؛ لتمكينهم من 
التخـــرج واعتماد مؤهالتهـــم من الجهات 

الرسمية في مملكة البحرين.
كمـــا اســـتمع المجلس للعـــرض الذي قدمه 
عضـــو المجلـــس رئيـــس جامعـــة الخليـــج 
العربـــي خالـــد العوهلي التقريـــر التنفيذي 
الثانـــي عـــن ســـير أعمـــال التدريـــب فـــي 
فـــي  اإلكلينيكـــي  الماجســـتير  برنامـــج 
طـــب العائلة وفـــق الخطة المرســـومة، إذ 
تـــم تدريـــب الدفعـــة األولـــى المكونة من 
40 طبيبـــا بنجـــاح لنحـــو 20 شـــهًرا بدعم 
حكومـــي عبـــر صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن(، 
كمـــا تـــم التعاقد مع جامعة جـــون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، 
عالوة على قبـــول 40 طالبا ضمن الدفعة 

الثانية من البرنامج التدريبي.
وفـــي هذا الصـــدد قـــدم رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة وافر الشـــكر والتقدير إلى 

جامعـــة الخليـــج العربي و “تمكيـــن” على 
جهودهمـــا الكبيـــرة فـــي تهيئـــة التدريـــب 
المالئـــم للطلبـــة من خالل توفيـــر برنامج 

تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  عرضـــت  ذلـــك  بعـــد 
للهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مريـــم الجالهمة دراســـة بشـــأن 
إنشـــاء مختبـــر لفحص األدويـــة بالتعاون 
مـــع جامعـــة الخليج العربـــي، إذ أوضحت 
الجالهمـــة أهميـــة الحاجـــة إنشـــاء مركـــز 
األدويـــة  واختبـــار  لفحـــص  متطـــور 
والمســـتحضرات الصيدلية وأدوية الطب 
البديـــل بحيـــث يكـــون مختبـــًرا مرجعًيـــا 
إلصدار الشـــهادات الالزمة والمعترف بها 
مـــن قبـــل الهيئـــة لـــكل األدوية المســـجلة 
فـــي المملكة، وفي هذا الشـــأن نوه رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بأهميـــة هـــذا 
المشـــروع، موجًها إلى دراســـة الموضوع 
من جميع النواحي بالتنســـيق مع الجهات 

الرسمية المختصة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

بحث تيسير إجراءات معادلة خريجي الطب البشري من الصين بصفة استثنائية
دراسة إنشاء مركز متطور لفحص واختبار األدوية... “األعلى للصحة”:

اجتماع المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
طارق الحســـن أمس، الرئيس التنفيذي 
يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال  لمركـــز 
البنخليـــل، بحضور مدير إدارة الحماية 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  والســـالمة 
المدنـــي رئيس المكتب التنفيذي للجنة 
العقيـــد  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 

الركن محمد البنغدير.
وخالل اللقاء، رحب رئيس األمن العام 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  بالرئيـــس 

الوطني، مشـــيًدا بالدور الـــذي يقوم به 
المركز فـــي تعزيـــز التعاون والتنســـيق 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة، بمـــا يدعـــم 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وتـــم خالل اللقاء بحـــث أوجه التعاون 
اللجنـــة  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
ومركـــز  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
االتصال الوطني، بما يخدم السياسات 
مملكـــة  فـــي  الحكوميـــة  اإلعالميـــة 

البحرين.

تنسيق مشترك بين “لجنة مواجهة الكوارث” و ”االتصال الوطني”

بن دينة: زيادة التعاون مع اإلمارات بالمجال البيئي والمناخي
تبادل الخبرات في قطاع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة

شـــارك المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
محمد بن مبارك بن دينه في القمة العالمية 
لطاقة المســـتقبل 2022 التي تســـتضيفها 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

بالتزامن مع أسبوع أبوظبي لالستدامة. 
 وأشـــاد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
خـــالل انعقـــاد المؤتمـــر الـــذي تســـتضيفه 
شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل “مصدر” 
بالعالقـــات األخويـــة المتميزة والراســـخة 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع  التـــي 
اإلمـــارات العربية المتحدة، مؤكـــًدا زيادة 
التعـــاون في مختلف المجـــاالت خصوصا 

الشـــأن البيئـــي والمناخـــي، والتـــي تترجم 
توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ورؤية 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، مـــن خـــالل تنويـــع الشـــراكات 
وتبـــادل  التنمويـــة  الجهـــود  وتوحيـــد 

الخبـــرات والتجـــارب الســـيما فـــي قطـــاع 
التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بما 
يحقـــق أهـــداف البلدين الشـــقيقين ويلبي 

طموحات شعبيهما الشقيقين. 
 وأكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أن 
باتت تشـــكل منصـــة عالميـــة مرموقة في 

الصعوبـــات،  المســـتقبل وتذليـــل  صناعـــة 
ودائمـــا مـــا تبهر العالـــم بمســـتوى التنظيم 
المتميـــز للمؤتمـــرات والفعاليات اإلقليمية 
والدوليـــة، وهـــذا مـــا شـــاهده المشـــاركون 
والحضور في افتتاح القمة العالمية لطاقة 
المستقبل 2022، منوها بالدعم واالهتمام 
الكبيـــر الذي توليه دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة لهـــذه القمـــة العالميـــة 
التي جمعت قادة الفكـــر والمختصين في 
قطـــاع الطاقة تحت ســـقف واحـــد والتي 
أتاحت لجميع الدول المشـــاركة في القمة 
الفرصـــة لالطـــالع على آخر المســـتجدات 
بأصحـــاب  وااللتقـــاء  الطاقـــة  عالـــم  فـــي 
الخبـــرات والتجـــارب المتقدمة في مجال 

التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة وزارة الأ�شغال

lac@mun.gov.bh شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد اللكرتوين� 

 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـــــررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيـــد/  مــــلك  من  ا�شتمـــالك:جــزء 

و�شركائه،  اجلمري  كاظم  من�شور  احمد 

مبوجب  وامل�شجل  جمرة،  بني  يف  الكائن 

املقدمة رقم 8167 / 2009، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،05044512

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )230( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك/ بنك البحرين 

الإ�شالمي �ض.م.ب.، الكائن يف ال�شلمانية، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 19163 / 

2019، العقار رقم 03090604، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )231( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم 

جعفر مهدي نا�شر، الكائن يف �شوق املنامة، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 18841 / 

2016، العقار رقم 03120179، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )232( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

هاين  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

املــرخ،  يف  الكائن  العـــايل،  علي  ح�شـــن 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 16192 / 

2008، العقار رقم 05028752، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )233( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ح�شن  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

يف  الكائن  و�شركائه،  فخرو  عبداهلل 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  املحرق، 

1299 / 2018، العقار رقم 02013973، 

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )234( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

�شكري  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

علي حممد �شرحان، الكائن يف نويدرات، 

 /  8889 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

2007، العقار رقم 06013168، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )235( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك/ جمعية مفاتيح 

وامل�شجل  كوارة،  بو  يف  الكائن  اخلري، 

 ،2020  /  4047 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،09035527 رقم  العقار 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )236( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ حممود 

الكائن  و�شركائه،  كمال  اأحمد  �شلمان 

مبوجب  وامل�شجل  املنامة،  �شوق  يف 

رقم  العقار   ،2013  /  660 رقم  املقدمة 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،03160277

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )237( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

علي  ليـــلى  ال�شيـــدة/  ا�شتمـالك:ملك 

ح�شن، الكائن يف بوري، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 6971 / 2001، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،07021056

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )238( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون 

العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك 

قـد قـررت ا�شتمالك، وا�شتنادًا اإىل حكم 

يف  ال�شرعية  العليا  حمكمةال�شتئناف 

9/31/2019/17املوؤرخ  رقم  الدعوى 

تقـــرر  فقــــد   ،2020 ينايــــر   28 يف 

اإدارة  مــــلك/  من  ا�شتمــــالك:جــــزء 

املاحوز،  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 21774 / 

2018، العقار رقم 03070104، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )239( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

العقارات للمنفعـة العامــة،  وا�شتنادًا اإىل 

حكم حمكمةال�شتئناف العليا ال�شرعية 

9/31/2019/17املوؤرخ  يف الدعوى رقم 

تقـــــرر  فقـــد   ،2020 يناير   28 يف 

اإدارة  مــــلك/  من  ا�شتمالك:جـــزء 

جرداب،  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف 

 /  618 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

1958، العقار رقم 08002956، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )240( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

را�شد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

الرفاع  يف  الكائن  النعيمي،  �شويد  ف�شل 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  الغربي، 

4212 / 1994، العقار رقم 09025542، 

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )241( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم 

يف  الكائن  اجلناحي،  يو�شف  عبداهلل 

الب�شيتني، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

 ،02021971 رقم  العقار   ،2006  /  148

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )242( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

را�شد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

يف  الكائن  العطاوي،  �شالح  را�شد  علي 

احلنينية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2016 / 2013، العقار رقم 09022641، 

ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

 

قرار ال�شتمالك رقم )243( 

ل�شنة 2021
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إطالق مسابقة بموضوع اإلحالل الوظيفي للبحرينيين بدل األجانب
أعلــن رئيــس تجمــع الوحــدة الوطنيــة عبــدهللا الحويحــي عــن إطــاق مســابقة 
تجمــع الوحــدة الوطنية لإلبداع واالبتكار في نســختها هذا العام حول موضوع 
اإلحــال الوظيفــي للمواطنيــن بدال عن األجانب؛ بهدف تشــجيع أفــراد المجتمع 
علــى التقــدم بأفــكار مبدعة وإيجاد حلول تســاهم في خفض نســبة البطالة عن 

طريق إحال البحريني في الوظائف العامة والخاصة.

وقالـــت رئيس لجنة التوجيه لمســـابقة 
ســـماء  واإلبتـــكار  لإلبـــداع  التجمـــع 
اإلحـــال  موضـــوع  حـــول  الرئيـــس 
عـــن  بـــدال  للمواطنيـــن  الوظيفـــي 
األجانـــب إن المشـــاركة فـــي المســـابقة 
مفتوحة لجميـــع الفئات من المواطنين 
خصوصا الشباب من الجنسين؛ للتقدم 
لجهـــود  دعمـــًا  بأفكارهـــم  والمشـــاركة 

المعنيـــة بتوظيـــف  الرســـمية  الجهـــات 
المواطنيـــن وإحالهم بدال عن األجانب 
التخصصيـــة  المهاريـــة  الوظائـــف  فـــي 

واإلدارية والتنفيذية.
المســـابقة  لجنـــة  إن  ســـماء  وقالـــت 
ســـوف تتلقـــى المشـــاركات فـــي الفترة 
مـــن 20 ينايـــر وحتـــى 20 فبرايـــر وفقا 
للشـــروط والمعاييـــر المعلنة على موقع 

تجمـــع الوحـــدة الوطنيـــة اإللكترونـــي، 
مشـــيرة إلـــى تخصيـــص ثـــاث جوائـــز 
نقدية ألصحـــاب األفكار الفائزة تكريمًا 
مـــن  انطاقـــا  وذلـــك  لهـــم  وتشـــجيعا 
اهتمـــام تجمع الوحدة الوطنية بتحفيز 
ملكات اإلبـــداع واالبتـــكار في مختلف 
لتأثيـــر  نظـــرا  والقطاعـــات؛  المجـــاالت 

اإلبداع في االرتقـــاء بحياة المواطنين 
وظيفيـــًا واقتصاديـــًا واجتماعيًا، فضاً 
الوطـــن  علـــى  إيجابيـــًا  انعكاســـه  عـــن 

واالقتصاد الوطني.
وأشـــارت ســـماء الرئيس إلـــى أن لجنة 
للجمعيـــات  ممثليـــن  تضـــم  المســـابقة 

اإلبـــداع  مجـــاالت  فـــي  المختصـــة 
واالبتـــكار، وأن لجنـــة التحكيم المعنية 
بتقييـــم المشـــاركات واختيـــار الفائزين 
تضم في عضويتها أبرز خبراء التدقيق 
المطلـــق  لولـــوة  برئاســـة  والتحكيـــم 
وعضويـــة عـــادل العلوي وأحمـــد البحر 

وعبد القادر ورسمة وفتوح المناعي.
ودعت ســـماء الرئيس جميـــع أصحاب 
األفـــكار اإلبداعيـــة للمشـــاركة وتقديـــم 
أفكار جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق 
ومصحوبة بطريقة تنفيذها واستدامة 
تحقيـــق النتائج المرجوة منها في إطار 
أنظمة وقـــرارات مملكـــة البحرين على 
أال يكـــون هناك أي نـــزاع أدبي أو فكري 
على ملكية الفكرة مع أي جهات أخرى.

تجمع الوحدة الوطنية

تلقي المشاركات 
في الفترة من 
20 يناير وحتى 

20 فبراير

سماء الرئيس عبدالله الحويحي

النعيمي يضع حجر األساس لـ “عوالي الوطنية”
تتسع ألكثر من 1200 طالب من ذوي االحتياجات الخاصة

مطــــــر: جهـــــود جبــــــارة يبذلهــــــا وزيــــــر التربيــــــة لالرتقــــــاء بالتعليــــــم

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن تعليم األطفال من ذوي االحتياجات 
الخاصة يلقى كل الرعاية واالهتمام في العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بدعــم ومســاندة من ولــي العهد رئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، حيــث أصبحت 

العديد من المدارس تقدم خدمات متميزة لهذه الفئة من األبناء.

جـــاء ذلـــك، خـــال رعايتـــه حفـــل وضـــع 
حجر األساس لمدرســـة عوالي الوطنية، 
بحضـــور الشـــيخة رانيـــة بنـــت علـــي آل 
خليفـــة رئيس جمعيـــة البحرين لألطفال 
ذوي الصعوبـــة فـــي الســـلوك والتواصـــل 
ومؤسس مدرســـة عالية الوطنية، وعدد 
مـــن المســـئولين فـــي الـــوزارة وأعضـــاء 

مجلس إدارة المدرسة والعاملين بها.
وأشـــار الوزير في كلمته إلـــى أن الوزارة 
قد قدمت كّل الرعاية واالهتمام والدعم 
لمدرســـة عالية الوطنية منذ إنشائها في 
العـــام 2006م، وكان عـــدد الطلبة فيها ال 
يتجاوز 15 طالبًا، إليمانها بالرســـالة التي 
تؤّديها المدرســـة فـــي دعم فئة مهمة من 
تتضافـــر  أن  تســـتحّق  المجتمـــع،  فئـــات 
جهـــود الجميع مـــن أجـــل حصولهم على 

الخدمة التعليمية المميزة.
عوالـــي  مدرســـة  إنشـــاء  أن  وأكـــد 
الوطنيـــة يؤكـــد اســـتمرار المملكـــة فـــي 
تقديـــم الخدمـــات التعليميـــة للطلبة من 
تـــّم دمـــج  التوحـــد، حيـــث  ذوي طيـــف 
العديـــد منهم فـــي الصفوف مـــع أقرانهم 
بالمـــدارس الحكومية، وتـــّم مؤخرًا فتح 
فصـــل لهم بالمرحلة اإلعدادية. كما تقّدم 

الـــوزارة خدماتهـــا لمختلـــف فئـــات ذوي 
االحتياجـــات الخاصة بالمدارس، ومنهم 
ذوو اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتازمة 
البصريـــة  اإلعاقـــات  وذوي  داون 
والســـمعية، مبينـــًا أّن الـــوزارة اســـتمّرت 
كذلك بتقديم الخدمـــة التعليمية لهؤالء 
الطلبـــة بمختلـــف فئاتهـــم خـــال فتـــرة 
جائحة كورونا من خال تقديم أكثر من 
28 ألـــف درس مخصـــص لهـــم، باإلضافة 
إلى تدشـــين قناة تعليمية في اليوتيوب 

خاصة بهم.
وكان الحفـــل قـــد بدأ بتاوة مـــن القرآن 
الكريم للطالب ســـلمان أســـامة العوضي 
مـــن الصـــف الخامـــس بمدرســـة عاليـــة 
الوطنيـــة، ثم ألقى األســـتاذ فتحي مطر 
ممثل مدرســـة عالية الوطنية كلمًة شكر 
فيهـــا وزير التربية والتعليم على رعايته 
لحفـــل وضـــع حجـــر األســـاس لمدرســـة 
عوالي الوطنية، وأشاد بالجهود الجبارة 
بمســـتوى  االرتقـــاء  فـــي  يبذلهـــا  التـــي 
التعليـــم بالمملكـــة ووضعهـــا في مصاف 
بعمليـــة  واهتمامـــه  المتقدمـــة  الـــدول 
دمج الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصة 
بالمدارس العامة، ودعم جهود المدارس 

الوطنيـــة فـــي االهتمـــام بهـــذا النوع من 
التعليم.

وأشار في كلمته إلى أّن مدرسة عالية قد 
بدأت قبل أكثر من 15 سنة بعدد محدود 
مـــن الصفـــوف، وقـــد تطـــّورت المدرســـة 
لتشـــمل جميع المراحل الدراســـية، مبينًا 
أّن عدد الطلبـــة قد وصل اليوم إلى 450 
طالبـــًا، ومـــن المنتظر أن تتمكن مدرســـة 
 1200 عوالـــي الوطنيـــة مـــن اســـتيعاب 

طالب بعد اكتمال مبناها.
بعدهـــا، قام الوزير بوضع حجر األســـاس 
للمدرســـة الـــذي يشـــمل جميـــع المراحل، 
مـــن مرحلة رياض األطفـــال إلى المرحلة 
عاليـــة  مدرســـة  أن  علمـــًا  الثانويـــة، 
الوطنيـــة تأسســـت عـــام 2006م، وتقدم 
خدمـــات تعليمية لدمـــج الطلبة من ذوي 
االحتياجـــات الخاصة فـــي بيئة تعليمية 

تراعي ظروفهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمن التوجيهات الملكية السامية 
بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
وإنفـــاذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بتوزيـــع 2000 وحـــدة 
ســـكنية إضافية على المواطنين، 
واصلـــت وزارة اإلســـكان تســـليم 
بمدينـــة  التخصيـــص  شـــهادات 
شـــرق ســـترة، وتســـليم المفاتيـــح 
وضاحيـــة  ســـلمان  مدينـــة  فـــي 
اللـــوزي ألصحاب الطلبـــات ضمن 
بإعدادهـــا  قامـــت  التـــي  القوائـــم 
تمـــت  حيـــث  مســـبقة،  بصـــورة 
عملية التســـليم وفقـــًا لإلجراءات 
االحترازية والوقائية الازمة في 

عملية التوزيع.
وأكـــدت وزارة اإلســـكان مواصلة 
اإلســـكانية  التوزيعـــات  عمليـــة 
المســـتحقين  المواطنيـــن  علـــى 
مـــن مختلـــف محافظـــات مملكـــة 
البحريـــن بوتيرة عمل متســـارعة 

ومســـتمرة ضمن الجدول الزمني، 
مشيرًة إلى أن تكامل خطة العمل 
فيمـــا يتعلق بإنشـــاء مدن جديدة 
ومشـــاريع تنموية تسهم في خلق 
المزيـــد من المشـــاريع اإلســـكانية 
التي يمكن للمواطنين االســـتفادة 

منها، وذلك تحقيًقا ألهداف خطة 
التعافي االقتصادي.

وأوضحت وزارة اإلسكان أن هذه 
المشـــاريع يتميز بعضهـــا بمواقعها 
المطلة علـــى واجهات بحرية، كما 
توفـــر مســـارات لممارســـة رياضة 

الهوائيـــة،  والدراجـــات  المشـــي 
المســـاحات  توفـــر  عـــن  فضـــاً 
المفتوحـــة واالهتمـــام بالتشـــجير 
وذلـــك  الخضـــراء،  والمســـاحات 
فـــي إطار حـــرص الحكومـــة على 
الحيـــاة  توفيـــر مقومـــات جـــودة 

مشـــيرة  اإلســـكانية.  بالمشـــاريع 
إلـــى حرصهـــا الدائـــم علـــى توفير 
المتطلبـــات اإلســـكانية والتنموية 
من أجل تقديـــم أفضل الخدمات 
كافـــة  تلبـــي  التـــي  للمواطنيـــن 

التطلعات المستقبلية.

المنامة -وزارة اإلسكان

“اإلسكان”: توزيع البيوت اإلضافية في مدن سلمان وشرق سترة واللوزي مستمر
ضمن التوجيهات الملكية وتنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

دعوة جميع الفئات للمشاركة و3 جوائز نقدية للفائزين... “تجمع الوحدة”:

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الملـــك  جالـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
أمس األربعاء، في قصر القضيبية، 
عبداللطيـــف الســـكران، وهنأه على 
بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة 
قنصـــاً عامـــًا لمملكـــة البحرين في 

مدينة النجف، متمنيًا له كل النجاح 
والتوفيق في أداء المهام المنوطة 

به ودوام التوفيق والسداد. 
عـــن  الســـكران  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخ خالـــد بـــن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة، وعميق 

شكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه في ضوء التنســـيق المســـتمر 
مـــع وزارة الصحـــة، تم تفعيل نظام الدراســـة عن ُبعـــد لطلبة رياض 
األطفال والمرحلة االبتدائية بمدرســـة ابن خلدون الوطنية ولطلبة 
المرحلة االبتدائية بمدرســـة سانت كريســـتوفر؛ نظًرا لتسجيل عدد 
مـــن الحـــاالت القائمـــة بفيروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، وذلك لفترة 

احترازية بدأت أمس األربعاء وتستمر وحتى إشعار آخر.

اســـتقبل وزير التربية والتعليم، 
ماجـــد النعيمي الســـفير الشـــيخ 
علي بـــن عبدالرحمن بن علي آل 
خليفة، بمناسبة صدور المرسوم 
الملكـــي بتعيينـــه رئيًســـا للبعثـــة 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحريـــن 
لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الوزيـــر  هنـــأه  حيـــث  الشـــقيقة، 
بالثقة الملكية الســـامية بتعيينه 

في هذا المنصـــب، وأطلعه على 
البرامج التطويرية التي تنفذها 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  الـــوزارة، 
االرتقـــاء بالمخرجات التعليمية، 
تعزيـــز  ســـبل  معـــه  بحـــث  كمـــا 
التعـــاون التعليمـــي بيـــن مملكـــة 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الســـعودية الشـــقيقة، متمنًيـــا له 

التوفيق في أداء مهام عمله.

خالد بن أحمد يتمنى التوفيق لقنصلنا في النجف

دراسة “أون الين” في “ابن خلدون” و”سانت كريستوفر”

تعزيز التعاون التعليمي بين البحرين والسعودية
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اجتماًعـــا  الخارجيـــة  وزارة  عقـــدت 
للخدمـــات  العامـــة  المديريـــة  مـــع 
لالتحـــاد  التابعـــة  واألســـواق  الماليـــة 
األوروبـــي والمعنية بالجرائـــم المالية 
الشـــرق  بمنطقـــة  والمتخصصـــة 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس،  األوســـط، 
اإللكترونـــي المرئـــي، برئاســـة رئيـــس 
قطاع الشؤون اإلستراتيجية، السفير 
نانســـي جمال، بحضـــور رئيس قطاع 
الشـــؤون األوروبية، أحمد القرينيس، 
ومدير إدارة التحريات المالية بوزارة 
الداخلية الشـــيخة مي بنت محمد آل 

خليفة.
وخالل االجتماع، أكدت رئيس قطاع 

الشؤون اإلستراتيجية أهمية تكثيف 
التعاون المتبادل فيما يخص مكافحة 
األمـــوال  وغســـل  اإلرهـــاب  تمويـــل 
والجرائـــم الماليـــة، وتعزيـــز التعـــاون 
الدولـــي فـــي اإلدراجـــات الدوليـــة بما 
يســـهم فـــي ترســـيخ الســـلم واألمـــن 
الدولييـــن، باإلضافة إلـــى دعم ملفات 
المؤسســـات  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
المعنيـــة دولًيـــا، خصوصـــا فـــي ظـــل 
جهـــود مملكـــة البحريـــن الراميـــة إلى 
التـــي  المؤسســـية  الجاهزيـــة  رفـــع 
تتطلـــب تضافـــر الجهـــود الحكوميـــة 
على المســـتويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
كمـــا تطـــرق االجتماع إلـــى الخطوات 
السياســـية المتخـــذة من قبـــل مملكة 

البحريـــن؛ لتقوية أواصـــر التعاون في 
الملفـــات المهمـــة، والســـيما المتعلقـــة 
بمكافحـــة اإلرهـــاب الدولـــي وتمويله، 
في ظل هذه الجهود التي تنصب في 
اتفاقية التعاون بيـــن مملكة البحرين 
األوروبـــي  الخارجـــي  العمـــل  وجهـــاز 
فـــي شـــهر فبرايـــر  الموقعـــة   )EEAS(
مكافحـــة  تضمنـــت  والتـــي  2021م، 

اإلرهاب كأحد عناصرها األساسية.
يعكـــس  االجتمـــاع  هـــذا  بـــأن  يذكـــر 
األهميـــة القصوى التـــي توليها مملكة 
البحرين في تعزيز الجهود المشـــتركة 
بيـــن الشـــركاء الدولييـــن فـــي ســـبيل 
محاربـــة تمويـــل اإلرهـــاب وتجفيـــف 
منابعـــه؛ لضمـــان الســـالم واالســـتقرار 

العالمي.

أكـــد أطباء واستشـــاريون ورؤســـاء أقســـام بوزارة 
الصحـــة أهمية تطعيـــم األطفال في الفئـــة العمرية 
مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا بالتطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا )كوفيد19-(، إذ يتاح ألولياء األمور اختيار 
نـــوع التطعيم ألبنائهـــم بين )ســـينوفارم( و)فايزر –

بيونتيـــك( لهذه الفئة، مؤكدين مأمونيته العالية، إذ 
أثبتت الدراســـات واألبحاث أهمية تلقي هذه الفئة 
لجرعات التطعيم بما يســـهم في زيادة االســـتجابة 
المناعيـــة لديهم وتقليل مخاطر العدوى، والحد من 

انتشار الفيروس وتقليل مخاطر أعراضه.
وبّيـــن األطباء واالستشـــاريون أن توفيـــر التطعيم 
للفئـــات العمريـــة المختلفة يأتي بعـــد موافقة لجنة 
التطعيمـــات بوزارة الصحـــة والجهات المعنية وفق 
توصيات الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-(، وذلك تنفيًذا لتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بتوفيـــر التطعيـــم اآلمن لجميـــع المواطنين 
والمقيمين، وضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
بقيـــادة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأوضحت استشاري صحة عامة والوبائيات رئيسة 
مجموعـــة التمنيـــع بوزارة الصحة بســـمة الصفار أن 

التطعيمـــات الطبيـــة عمومـــا أثبتـــت فاعليتهـــا فـــي 
الســـيطرة على األمـــراض المعدية مـــن جهة والحد 
من انتشار األوبئة من جهة ثانية، وهذا ينطبق على 
أمراض األطفال التي يمكن تجنبها بالتطعيم، ومن 

ضمنها فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
وبينـــت الفـــار أن األعـــراض الجانبيـــة التـــي تمـــت 
متابعتهـــا أثناء تطعيم الفئـــة العمرية من 3 إلى 12 
سنة لم تسجل أعراًضا شديدة في مملكة البحرين، 
علـــى اإلصابـــة  المترتبـــة  فاألضـــرار والمضاعفـــات 
األعـــراض  بعـــض  مـــن  خطـــورة  أكثـــر  بالفيـــروس 
الجانبيـــة التي قد تعقب أخـــذ التطعيم، وعليه البد 
مـــن التأكيـــد أن التطعيمـــات هـــي التقنيـــة األفضل 

للسيطرة على مختلف األمراض المعدية.
وقالت الصفار إن التجارب الســـريرية التي ُأجريت 
أثبتـــت مأمونيـــة وفاعلية التطعيـــم لألطفال، إذ تم 
للفئـــات العمريـــة  التصريـــح الطـــارئ باســـتخدامها 
الصغيـــرة مـــن 3 إلـــى 17 عاًما لتطعيم )ســـينوفارم( 
كلقـــاح يعتمـــد في تركيبـــه على فيـــروس غير حي، 
وأيًضـــا تطعيـــم )فايزر-بيونتيك( للفئـــة العمرية من 

5 إلى 11 عاًما.
ولفتـــت إلـــى أهميـــة تشـــجيع المجتمـــع علـــى أخـــذ 
التطعيمـــات لجميـــع الفئات؛ لما يشـــكله مـــن حمايٍة 
لهـــم مـــن اإلصابة بالفيـــروس، ســـواء كان ذلك على 
مســـتوى الطفـــل نفســـه أو لتأميـــن الحمايـــة غيـــر 
المباشـــرة للمخالطين للطفل، مؤكدة أن التطعيمات 

التي تـــم إجازتها آمنة وأعراضها الجانبية متوقعة، 
وهي ال تتعدى األلم البســـيط فـــي موضع الحقن أو 

االنتفاخ أو اإلعياء أو الصداع والحمى.
أمـــا استشـــاري طـــب عائلـــة ورئيس قســـم البرامج 
بـــإدارة تعزيز الصحة  فاطمة رضا حبيل، فقالت إن 
التطعيمـــات أثبتت أهميتها فـــي الوقاية من العديد 
من األمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا وذلك 
عبـــر رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم لمواجهـــة 
الفيـــروس، كما أنه يســـاعد علـــى تخفيف األعراض 
عند اإلصابـــة، وتقليل المضاعفات باإلضافة لتقليل 

الحاجة لدخول المستشفى أو العناية المركزة.
وبينـــت حبيل أن تطعيـــم األطفال المضاد لفيروس 
كورونـــا متوفـــر للفئـــة العمريـــة البالغة 11-3 ســـنة، 
حيث إن هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة من سكان 
مملكـــة البحريـــن ومع رفع نســـبة المناعة لديهم من 
خالل تطعيم المؤهلين منهم سترتفع نسبة المناعة 

المجتمعية والحماية من الفيروس.
وأوضحـــت أنـــه ومـــع انتشـــار المتحـــور أوميكرون 
ســـريع االنتشـــار، مـــن المهـــم حمايـــة األطفـــال مـــن 
اإلصابة عن طريق رفع المناعة لديهم، وذلك حماية 
لهـــم وألهلهم وخصوصا ذوي األمـــراض المزمنة أو 
المناعة القليلة، فاألطفال كغيرهم يمكن أن يكونوا 

الناقل الرئيس للفيروس.
بالحـــث علـــى مواصلـــة  وختمـــت حبيـــل حديثهـــا 
لبـــس  وأهمهـــا  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  االلتـــزام 

الكمـــام بالطريقـــة الصحيحـــة، وااللتـــزام بتطبيـــق 
التباعد االجتماعي وغســـل اليديـــن، فااللتزام بهذه 
اإلجراءات مســـؤولية وطنيـــة ومجتمعية لكل فرد 
في المجتمع دعًما للجهود الكبيرة المبذولة من قبل 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
من جانبه، أكد استشاري الوبائيات والصحة العامة 
رئيس قسم مكافحة األمراض بوزارة الصحة عادل 
الصياد أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
أعلـــن عن توفـــر التطعيمات لجميـــع الفئات العمرية 
بما فيها فئة األطفال من ســـن 3 إلى 11 سنة الذين 
تم توفير تطعيم )سينوفارم( لهم منذ فترة، كما تم 
توفيـــر تطعيم )فايزر-بيونتيك( للفئة العمرية من 5 
إلى 12 سنة، وهو ما يعتبر خطوة مهمة  لمحاصرة 
الفيـــروس والحد من شـــدته وانتشـــاره، فالفيروس 
يفقد قوته على االنتشار، وبالتالي تقل العدوى بين 

فئات المجتمع.
الفئـــات  مـــن   %  94 نســـبة  بلـــوغ  الصيـــاد  وبيـــن 
المســـتهدفة بالتطعيـــم، مؤكـــًدا ضـــرورة أن يولـــي 
المجتمـــع موضـــوع تطعيم األطفـــال اهتماًما كبيًرا؛ 
نظـــًرا ألهميته فـــي حمايتهم من اإلصابـــة والوقاية 
لـــدى مخالطيهم، مؤكًدا إتاحة فرصة االختيار أمام 
أوليـــاء األمور بيـــن التطعيمين المتاحيـــن لألطفال 
فـــي مملكة البحريـــن، وهمـــا )ســـينوفارم( و)فايزر-

بيونتيك(.
وأشـــار الصياد إلى أن الحاالت القائمة التي تحتاج 

إلـــى دخـــول العناية القصوى عددهـــا قليل في هذه 
المرحلـــة، ويعـــود ذلك إلـــى اإلقبال علـــى التطعيم، 
مؤكًدا بأن التطعيم قد ال يمنع اإلصابة، ولكنه يحد 
مـــن األعراض الشـــديدة ويقلل مـــن فرصة الدخول 
للمستشفى، وهي كلها خطوات تؤدي لبلوغ الهدف 
النهائـــي، وهو القضاء على الجائحة وتقليل حاالته 

التي تحتاج إلى العناية الطبية.
أمـــا رئيـــس الخدمـــات الصحية لألمومـــة والطفولة 
في الصحة األولية منـــى المهري، فأوضحت أهمية 
تطعيمـــات األطفـــال وضرورتهـــا الكبيـــرة فـــي ظل 
انتشـــار المتحـــور )أوميكرون(، وقالـــت إن األطفال 
تمتـــد لديهـــم فتـــرة حضانـــة الفيـــروس فـــي حـــال 
اإلصابة وعدم تلقي التطعيم، وبالتالي تزيد إمكان 
نقـــل العـــدوى إلـــى كبـــار الســـن واألشـــخاص األكثر 
عرضـــة لألمراض فـــي المجتمـــع، وبالتالـــي حدوث 
المضاعفـــات في هذه الفئات العمرية في حال عدم 

تلقي التطعيم والجرعات المنشطة منه.
العلميـــة  واألبحـــاث  الدراســـات  أن  وأوضحـــت 
أثبتـــت مأمونيـــة التطعيمـــات وفاعليتهـــا في الحد 
مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس والتخفيـــف مـــن أعـــراض 
الفيـــروس ومضاعفاته في حـــال اإلصابة، مبينًة أن 
اإلقبـــال الكبير مـــن المجتمع على تطعيـــم األطفال 
للفئات العمرية من 3 إلى 17 ســـنة دليل على زيادة 

الوعي عند أولياء األمور.

أهميـــة  أمـــور  أكـــد مواطنـــون وأوليـــاء 
التطعيمـــات فـــي الحمايـــة مـــن األوبئـــة 
واألمـــراض، وأوضحـــوا أهميـــة االلتزام 
التام باإلجراءات االحترازية والتعليمات 

الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
الجهـــود  لدعـــم  المعنيـــة؛  والجهـــات 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 

آل خليفـــة  حفظه هللا. وبين المواطنون 
فـــي  فاعليتهـــا  أثبتـــت  التطعيمـــات  أن 
عدم تســـجيل أي مضاعفـــات أو أعراض 
الحاصليـــن  لجميـــع  شـــديدة  جانبيـــة 
علـــى التطعيـــم، ولفتوا إلـــى أهمية عدم 
التهـــاون في خطـــر إصابـــة األطفال في 

هذه الفئة العمرية، مشـــيرين إلى أهمية 
تحصيـــن األطفال ضد فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وتوفيـــر الحمايـــة الكافيـــة 
لهم، فالتطعيم له دور فاعل في الحفاظ 
علـــى صحـــة المجتمع وســـالمة أفـــراده، 
معتبرين أن شعب البحرين واع ومدرك 

ألهميـــة إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم 
وأثرها في الحفاظ على صحة وســـالمة 

الجميع.
إلـــى  أمـــر( تتطلـــع  )وليـــة  جنـــان جابـــر، 
حمايـــة أطفالهـــا مـــن اإلصابـــة بفيروس 
كورونـــا خصوًصـــا أن لديهـــا ابنة تذهب 
إلى المدرســـة وتتلقى التعليم حضورًيا، 
األمـــور  أوليـــاء  جنـــان  أوصـــت  حيـــث 
األبنـــاء  تطعيـــم  بموضـــوع  باالهتمـــام 
بشـــكل  الموضـــوع  أكبـــر وأخـــذ  بشـــكل 
االلتـــزام  إلـــى  الجميـــع  داعيـــة  جـــدي، 
التـــام بإجراءات الفريـــق الطبي والتقيد 
بتعليماتـــه، مؤكـــدة أهميـــة الحـــذر مـــن 
انتقـــال العدوى لكبار الســـن من الصغار، 
فالفيـــروس يكـــون ذا مضاعفـــات أكبـــر 
علـــى كبـــار الســـن وأصحـــاب األمـــراض 
المزمنـــة خصوصـــا في حـــال لـــم يتلقوا 

التطعيم.
أما محمد علي المناصير - ولي أمرـ فأكد 
أهميـــة أن يبدي أوليـــاء األمور موضوع 
تطعيـــم األبنـــاء االهتمـــام الكبيـــر لمـــا له 
مـــن دور في تقليـــل احتماليـــة اإلصابة، 
وبالتالـــي الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، 
بالنســـبة  التطعيـــم  أهميـــة  مؤكـــًدا 
للكبـــار والصغـــار مـــع مواصلـــة االلتـــزام 

باإلجراءات االحترازية الالزمة.
ومـــن خـــالل تجربتـــه، يقـــول المناصيـــر 
إن علـــى جميـــع أولياء األمـــور االهتمام 
فئاتهـــم  بمختلـــف  األطفـــال  بتطعيـــم 
العمريـــة، فالحملة الوطنيـــة للتطعيم لن 
تنجـــح إال بضمـــان الســـير وفـــق الخطـــة 
الموضوعـــة بجميـــع مراحلهـــا، وحمايـــة 

كافـــة  حمايـــة  دون  تتـــم  لـــن  المجتمـــع 
الفئـــات العمرية، ومجتمـــع البحرين واٍع 
ومثقف وقادر علـــى التصدي للتحديات 

وتجاوزها.
من جانبه، قال سعيد خليفة إن التطعيم 
ضـــد األمـــراض يعتبـــر أســـاس الوقايـــة 
والحمايـــة، فالتطعيـــم أمـــر مفيد لصحة 
األفراد، وبين وجوب توفير كل ما يلزم؛ 
من أجل الحد من المخاطر الصحية التي 
يتعـــرض لهـــا األطفـــال، بصفتهـــم األكثر 
انخراطـــًا في اللعب والحركـــة والتعليم، 
وهـــم األقل حـــذًرا وقدرة علـــى االلتزام 
أن  موضًحـــا  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
االلتـــزام بالتطعيـــم هـــو واجـــب وطنـــي 
وشرعي، فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الفيـــروس وانتقالـــه، وهـــم فئـــة تتطلب 
الحمايـــة أســـوة بتطعيـــم الكبـــار، مؤكًدا 
ثقتـــه بالفريق الطبي ومســـاعي األطباء 
الناجحـــة والمميـــزة التـــي رفعـــت اســـم 
البحريـــن كنمـــوذج ناجـــح فـــي التصدي 
للجائحـــة. أمـــا محمـــد يوســـف، فأوضح 
تشـــجيعه الكبير لتطعيم األطفال، وقال 
إن علـــى أوليـــاء األمـــور عدم التـــردد أو 
التهـــاون فـــي األمـــر، لســـالمة األطفـــال 
وذويهـــم، وبين أن التـــردد في هذا األمر 
ال أســـاس له، فالمعلومـــة الصحية يجب 
أن تؤخـــذ من أهل االختصـــاص والعلم، 
مبيًنا أملـــه في إقبال أولياء األمور على 
تطعيـــم أطفالهـــم؛ للوصول إلـــى المناعة 
المجتمعيـــة الالزمـــة والحد من انتشـــار 
الفيروس، الســـيما مع ظهـــور متحورات 

جديدة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تقوية أواصر التعاون في الملفات المهمة بين البحرين وأوروبا

التجارب السريرية أثبتت مأمونية التطعيم لألطفال

مواطنون: تطعيم األطفال حماية لهم من خطر “كورونا”

على رأسها مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال

بعد إتاحة اللقاح للفئة العمرية من 5 إلى11 عاما... أطباء ألولياء األمور:

محذرين من خطورة انتقال العدوى من الصغار لكبار السن

للتواصل:
Muna.almutlaq 

@albiladpress.com

إعداد: منى المطلق

بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
موضوع إنهاء عقد العمل انتظرونا 
األسبوع المقبل في إضاءة قانونية 

مع المحامي حسن العجوز.
نتطلع لمشـــاركتكم واستفســـاراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

تعّرضت لوعكة صحية شديدة دفعتني إلى التغيب عن العمل لمدة 35 يوما في سنة 2021، وقد قّدمت  «
شهادة طبية صادرة عن مجمع السلمانية الطبي لصاحب العمل تفيد دخولي المستشفى وحاجتي الراحة 

في المدة المذكورة؛ لسوء حالتي الصحية ومتابعة العالج، إّل أنني قد تفاجأت بصدور قرار بفصلي من 
العمل؛ بسبب الغياب عن العمل بعد 25 يوًما من الغياب رغم كوني غير قادر على العمل نهائًيا في تلك 
الفترة، هل يعتبر فصلي في هذه الحالة فصاًل تعسفًيا؟ مع العلم بأنني أعمل منذ سنتين لدى الشركة؟

- يعتبر الفصل في هذه الحالة فصاًل تعسفًيا وفًقا للمادة 
104 من قانون العمل في القطاع األهلي، حيث حددت 
المادة على ســـبيل الحصر عدة حاالت يعتبر فيها إنهاء 
صاحـــب العمل عقد العمـــل فصاًل تعســـفًيا للعامل، وإّن 
أحد أهم تلك الحاالت هي حالة استخدام العامل حقه 
فـــي اإلجـــازات طبًقا ألحـــكام قانون العمل فـــي القطاع 
األهلـــي، وحيـــث نّصت المـــادة 65 من القانـــون ذاته قد 
أّكـــدت أّن لـــكل عامل أمضى في خدمـــة صاحب العمل 
ثالثـــة أشـــهر متصلة وثبـــت مرضه واســـتحقاقه إجازة 
مرضيـــة بموجـــب شـــهادة طبيـــة الحـــق فـــي اإلجازات 

المرضية كالتالي:

 1( خمسة عشر يوًما مدفوعة األجر.
 2( عشرون يوًما بنصف أجر.
 3( عشرون يوًما م دون أجر.

وحيـــث صـــدر قـــرار فصـــل العامـــل بســـبب غيابـــه عن 
العمل رغم تقديمه شـــهادة طبيـــة معتمدة تفيد مرضه 
وحاجتـــه الملحـــة لتلـــك اإلجـــازة المرضيـــة، وحيث إّن 
صاحـــب العمل قد قرر إنهاء عقد العمل بعد اســـتخدام 
العامـــل حقه في اإلجازات المرضيـــة بما ال يجاوز عدد 
األيام المســـتحقة له بموجب القانون؛ األمر الذي يكون 
معه قرار الفصل تعسفًيا بالشك لتحقق إحدى الحاالت 

المنصوص عليها في المادة 104 من القانون.

شـركــة تفصــل تعسفيــا مـوظفــا 
“عاجـزا” تغيـب عن العمل 35 يوما

المحامي حسن العجوز
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عواصم ـ وكاالت

في  المتظاهرين  ضد  المميتة  والقوة  الحية  الذخيرة  استخدام  المتحدة  األمــم  دانــت 
التي  100 جريح خالل االحتجاجات  7 قتلى وأكثر من  إلى سقوط  أدى  السودان، ما 

جرت االثنين الماضي للمطالبة بالحكم المدني.
ودعا األمين العام لألمم المتحدة السلطات السودانية أنطونيو غوتيريش إلنهاء العنف 
وتوفير األجواء المالئمة للسماح بجهود الوساطة الدولية الرامية لحل األزمة الحالية 
في البالد. من جانبها، قالت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في بيان أصدرته 
في جنيف إن “التعامل الوحشي مع المحتجين يجعل وضع حقوق اإلنسان في السودان 
مصدر قلق بالغ”. وأشار البيان إلى أن المتظاهرين في السودان يتعرضون للقتل بشكل 
شبه يومي على أيدي قوات األمن. ووفقا للبيان، فإن أكثر من 25 % من المصابين البالغ 
2200 أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما يثير مخاوف من  عددهم نحو 
قيام قوات األمن بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي على األفراد وهو ما 

يمثل “انتهاكا للمعايير الدولية”.

األمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين السودانيين

تل أبيب ـ كان

أفادت هيئة البث اإلسرائيلية “كان”، 
أمــس األربــعــاء، بــأن وفــدا إسرائيليا 
وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 

الخرطوم.
تقل  خاصة  طائرة  إن  “كــان”  وقالت 
في  أمـــس  هبطت  إســرائــيــلــيــة  بعثة 
ــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم،  ال
وانطلقت الطائرة صباح األربعاء من 
مــطــار بــن غــوريــون، ونــفــذت “توقفا 
دبلوماسيا” في شرم الشيخ في مصر؛ 
ثم  ومن  رحلة،  مسار  على  للحصول 

واصلت طريقها إلى السودان.
وحــســب تــقــاريــر، فـــإن الــمــســؤولــيــن 
مع  اجتماعا  سيعقدون  اإلسرائيليين 

رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
عبدالفتاح  الــســودان  فــي 

البرهان.
ــمــتــوقــع أن  ــن ال ومــ
ــد إلـــى  ــوفــ ــ ــود ال ــعـ يـ

إسرائيل في وقت الحق.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أكــــد الــبــرهــان 
أن مــلــف الــعــالقــة مــع إســرائــيــل كــان 
ضــروريــا إلعـــادة بــالده إلــى المجتمع 

الدولي.
ــمــتــحــدة  وكــــــان قــــــادة الـــــواليـــــات ال
وإسرائيل والسودان قد أعلنوا ببيان 
مشترك في أكتوبر 2020 رسميا، عن 
التفاق  أبيب  وتــل  الخرطوم  توصل 

لتطبيع العالقات بينهما.
أزمة سياسية على  السودان  ويشهد 
وقـــع احــتــجــاجــات مــتــواصــلــة عقب 
ــة رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــدهللا  اســتــقــال
بالسلطة،  البرهان  وانفراد  حمدوك، 
وهو ما يرفضه المحتجون الذين 
يــطــالــبــون بــتــنــحــي الــمــكــون 
في  السلطة  عن  العسكري 

السودان نهائيا.

وفد إسرائيلي يصل الخرطوم للقاء البرهان
ستراسبورغ ـ أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا 
مــاكــرون إلــى وضــع نظام جديد 
بالتنسيق مع حلف  أوروبــا  ألمن 

الناتو وروسيا.
وصرح ماكرون، في كلمة ألقاها 
ــام الــمــشــرعــيــن فــي الــبــرلــمــان  أمــ
ستراسبورغ  بمدينة  ــــي  األوروب
بلده  تولي  بمناسبة  الفرنسية، 
“في  األوروبـــي:  المجلس  رئاسة 
يتعين  القادمة  القليلة  األسابيع 
علينا إتمام المقترحات األوروبية 
لألمن  جديد  نظام  وضــع  بشأن 
بين  إعدادها  يجب  واالستقرار. 
حلفائنا  مع  وتبادلها  األوروبيين 

ضــمــن الـــنـــاتـــو، ثـــم طــرحــهــا 
للتفاوض مع روسيا”.

ــت الـــرئـــيـــس  ــ ــف ــ ول
الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
النظام  هــذا  أن 

ــا  ــ ــ ــــي الـــجـــديـــد فــــي أوروب ــن األمــ
التسلح  “إعــادة  يشمل  أن  يجب 
ــاوض  ــفـ ــتـ ــتـــراتـــيـــجـــي” و”الـ االسـ

الصريح والصارم مع روسيا”.
الجديد  الــنــظــام  أن  إلـــى  ولــفــت 
أن يرفض  يــجــب  ــا  ــ أوروبـ ألمـــن 
ــقــوة والــتــهــديــدات  اســتــخــدام ال
بحق  ويعترف  النفوذ  ومجاالت 
بمنظمات  المشاركة  في  الــدول 
األمني  هيكلها  وبناء  وتحالفات 

بطريقة خاصة بها.
ــأن  وأبــــــدى الـــرئـــيـــس قــنــاعــتــه ب
ــا مــطــلــوب  ــ ــي ــع روســ الــــحــــوار مــ
لضمان أمن القارة العجوز، داعيا 
النظام  يعتمد  أوروبــا  “بناء  إلى 
فــيــهــا عــلــى مــبــادئ وقــواعــد 
أي  ضد  تحديدها  يتم  لن 
مع  بالتنسيق  بــل  ــد  أحـ

روسيا”.

ماكرون يدعو إلى نظام جديد ألمن أوروبا
كييف ـ وكاالت

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ ــد وزيـ أكــ
أن  األربــعــاء،  أمس  بلينكن،  أنتوني 
ما تقوم به روسيا من خالل أعمالها 
العالمي،  للنظام  تحد  هو  العدائية 
بايدن  جو  الرئيس  أن  إلــى  مشيرا 
لتأكيد  أوكــرانــيــا  زيـــارة  منه  طلب 

الدعم األميركي.
وقال وزير الخارجية األميركي من 
الجمعة  الفـــروف  “سألتقي  كييف: 
لــمــعــرفــة إلـــى أيـــن وصــلــت األمـــور 

الدبلوماسية بشأن أوكرانيا”.
يمكن  ال  ــه  أنـ عــلــى  بلينكن  وشــــدد 
ومبادئها  قراراتها  فرض  دولــة  ألي 

وآرائها على دولة أخرى.
وحذر وزير الخارجية األميركي 

مــن أن روســيــا قــد ترسل 
ــن الـــقـــوات  ــدا مــ ــ ــزي مــ

ــاه أوكـــرانـــيـــا  ــجـ ــاّتـ بـ
“خالل مهلة قصيرة 

للغاية”.
ــاق، أكـــــدت الـــواليـــات  ــيـ ــسـ وفــــي الـ
ــاء، أنــهــا سمحت  ــعـ الــمــتــحــدة، األربـ
مــقــداره  إضــافــي  مبلغ  بتخصيص 
أمــنــي  كـــدعـــم  دوالر  مــلــيــون   200
ألوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح 

روسي محتمال.
أميركي رفيع خالل  وأفاد مسؤول 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  ــ ــارة وزيـ ــ ــ زي
الرئيس  إدارة  أن  لكييف  بلينكن 
الماضي  الشهر  “وافقت  بايدن  جو 
دوالر  مليون   200 تخصيص  على 
إضافية  أمنية  دفاعية  كمساعدات 

لشركائنا األوكرانيين”.
السابق،  في  قلنا  “كما   : وأضــاف 
نحن ملتزمون سيادة أوكرانيا 
ووحدة أراضيها وسنواصل 
تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الـــــذي 

تحتاج إليه البالد”.

بلينكن يوجه رسالة لروسيا من أوكرانيا

فاوتشي: أوميكرون 
سيقضي على الوباء

العربية.نت

ــراء األمــــــراض الــُمــعــديــة في  ــبـ ــال كــبــيــر خـ قــ
أمس  فــاوتــشــي،  أنتوني  المتحدة،  الــواليــات 
التنبؤ  السابق ألوانــه  مــازال من  إنه  األربعاء، 
فيروس  لمتغير  السريع  االنتشار  كان  إذا  بما 
ــا الــجــديــد أومـــيـــكـــرون ســيــســاعــد في  كـــورونـ
يمكن  متوطن  مــرض  إلــى  الــفــيــروس  تحويل 
الــتــحــكــم فــيــه. ونــقــلــت شــبــكــة “ســــي إن إن” 
مناقشة  قوله خالل  فاوتشي،  األميركية، عن 
أجندة منتدى “دافوس”: “أوميكرون قد يمثل 
نهاية لمرحلة وباء كورونا، ولكن هذا سيحدث 
قادر  آخــر  عــدم ظهور متحور  حــال  فقط في 
التي  المناعية،  االستجابة  مــن  التهرب  على 

كّونها الجسم ضد المتحور السابق”.

التحالف يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب ومقتل 90 مسلحا حوثيا

حكومة اليمن: إرهاب الحوثيين تصعيد خطير ألدوات إيران
أكد مجلس الوزراء اليمني، أمس 
اإلرهابية  الهجمات  أن  األربــعــاء، 
والمدنيين  المدنية  األعيان  على 
تشير  والسعودية  اإلمـــارات  فــي 
إلى تنامي الخطر الذي باتت تمثله 
أمن  على  اليمن  في  إيــران  ذراع 
واإلقليم  الجوار  دول  واستقرار 
والعالم، وسالمة المالحة الدولية 

في البحر األحمر.
ــاقـــش مــجــلــس الــــــــوزراء، في  ونـ
اجــتــمــاعــه بــالــعــاصــمــة الــمــؤقــتــة 
ألدوات  الخطير  التصعيد  عــدن، 
التي  اإلرهابية  وهجماتها  إيــران 
الحيوية في  المصالح  استهدفت 
وتهديد  والــســعــوديــة،  ــارات  ــ اإلمـ
ــة الـــدولـــيـــة بــاخــتــطــاف  ــمـــالحـ الـ
ــة “روابــــــي”،  ــيـ ــاراتـ الــســفــيــنــة اإلمـ
وغيرها من األعمال المهددة ألمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
اليمنية  األنــبــاء  ــة  وكــال وأفــــادت 
هذه  مناقشة  تمت  أنــه  الرسمية 
والتنسيق  اإلرهـــابـــيـــة،  األعـــمـــال 
الشرعية  دعــم  تحالف  مع  القائم 
المجتمع  وكذا  السعودية،  بقيادة 
ـــدولـــي لــلــتــعــامــل مــعــهــا ووضـــع  ال
وذلــك  مرتكبيها،  وردع  لــهــا  حــد 
استعادة  استكمال  على  بالعمل 
الحوثي  االنقالب  وإنهاء  الدولة 
ــــدمــــوي في  ومــــشــــروع إيــــــران ال

اليمن.
اليمني  ــوزراء  ــ الـ مجلس  وشـــدد 
والتصعيد  التمادي  هــذا  أن  على 
الــخــطــيــر مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
مجددا  يثبت  اإلرهابية  الحوثي 
سعيها المستمر وبإيعاز من إيران 
والفوضى في  اإلرهــاب  نشر  إلى 
ــــك تــحــديــا  الــمــنــطــقــة، مــعــتــبــرا ذل
ــرارات الــدولــيــة  ــقــ ــ ســـافـــرا لــكــل ال
الملزمة، بما فيها استمرار طهران 
قــرارات حظر تسليح  انتهاك  في 
بالطائرات  وتزويدهم  الحوثيين 

ــصــواريــخ  ــهــريــب ال الــمــســيــرة وت
واألسلحة إليهم.

كما نوه بالمواقف الدولية المعلنة 
الحازم  الــوقــوف  في  والواضحة 
المدعوم  الحوثي  التصعيد  تجاه 
ــلـــى أمـــن  إيــــرانــــيــــا؛ لـــلـــحـــفـــاظ عـ
يترتب  ومــا  المنطقة،  واســتــقــرار 
على ذلك من مسؤولية في إسناد 
الــشــعــب الــيــمــنــي وتــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة الســتــكــمــال اســتــعــادة 
الدولية  القرارات  وتنفيذ  الدولة 
ــزمــة والـــرافـــضـــة لــالنــقــالب  ــمــل ال

الحوثي.
وتـــــــطـــــــرق رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
ــمــلــك، في  الــيــمــنــي مــعــيــن عــبــدال
االجــتــمــاع، إلــى الــتــطــورات على 
والسياسي  العسكري  المستوى 
ــوء  ــ واالقــــــــتــــــــصــــــــادي، فـــــــي ضـ
بتحرير  الــمــحــقــقــة  االنـــتـــصـــارات 
مـــديـــريـــات بــيــحــان والــتــقــدمــات 
الــمــســتــمــرة فــي مـــأرب والــجــوف 
“أعطت  إنها  قــال  والتي  وغيرها 
األمل للشعب اليمني في اقتراب 
الحوثي  االنــقــالب  الــخــالص مــن 

المدعوم إيرانيا، وأهمية استمرار 
وحدة الصف لالنتصار في معركة 

اليمن والعرب المصيرية”.
اليمني،  ــوزراء  ــ الـ مجلس  وثــّمــن 
المقدم  العسكري  الدعم واإلسناد 
ــن تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة  ــ مـ
بــقــيــادة الــســعــوديــة واإلمــــــارات؛ 
اليمني في هذه  لمساندة الشعب 
والمصيرية  الــوجــوديــة  المعركة 
ــروع إيـــــــران الـــدمـــوي  ــشــ ــد مــ ضــ
أمن  يستهدف  الــذي  والتخريبي 
خطرا  ويشكل  اليمن،  واستقرار 

على األمن القومي العربي.
ــم  ــالـــف دعـ ــحـ ــال تـ ــ ــ مـــيـــدانـــيـــا، ق
األربعاء،  أمس  باليمن،  الشرعية 
إنه نفذ 19 استهدافا ضد ميليشيا 
ـــ 24  الحوثي فــي مــأرب خــالل ال

ساعة الماضية.
وأضاف التحالف أن االستهدافات 
في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية 

وقتلت أكثر من 90 عنصرا.
الجيش  إلــى ذلــك تصدت قــوات 
الوطني والمقاومة الشعبية، فجر 
الحوثيون  شنه  لهجوم  األربعاء، 

ــادة تــبــة  ــعــ ــ ــت فــــي مـــحـــاولـــة الســ
الردهة  جبال  وسلسلة  الفليحة 

جنوب محافظة مأرب.
هجومًا  الجيش  قــوات  وكــســرت 
الــردهــة  جــبــال  سلسلة  على  آخــر 
ــرق عــقــبــة مــلــعــاء، كــمــا دمــرت  شـ
ــن األطـــقـــم  الــمــدفــعــيــة عــــــددا مــ
العقبة  أسفل  العسكرية  واآلليات 
لــاللــتــفــاف على  ــانـــت تــتــجــهــز  كـ

مواقع الجيش.
قد  العسكرية  الــمــصــادر  وكــانــت 
ذكـــرت أن طــيــران تــحــالــف دعــم 
عسكرية  تعزيزات  دمر  الشرعية 
ريش  أم  معسكر  فــي  للميليشيا 
ــيــن مــديــرتــي  ــــط ب ــراب ــ ــط ال ــخـ والـ

الجوبة وحريب.
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
ضربات  تنفيذ  أعــلــن  اليمن،  فــي 
ومعسكرات  معاقل  على  جــويــة 
العاصمة  في  الحوثية  الميليشيا 
اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن 
عملية االستجابة مستمرة لحماية 

المدنيين واألعيان المدنية.

عواصم ـ وكاالت

جلسة مجلس الوزراء اليمني

لندن - وكاالت

يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونس لضغوط شديدة حتى من داخل 
ذروة  في  للقيود  خرقه  بسبب  معسكره؛ 
صاخبا  حفال  بحضوره  الوبائية  الموجة 
بحديقة 10 دوانينغ ستريت، إال أنه أعلن 
أمس األربعاء أنه لن يستقيل من منصبه 
فيما يخوض وحيدا معركة أمام البرلمان 
تنامي  وسط  التوالي  على  الثانية  للمرة 

الدعوات لرحيله.
وقال: إنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق 
في موضوع حفالت مزعومة ُعقدت في 
داونــنــغ ستريت خالل  فــي  إقــامــتــه  مقر 
عــمــلــيــات اإلغــــالق الــتــي فــرضــت بسبب 
ــا. وردا على ســـؤال في  كــورون فــيــروس 
الليبرالي  الحزب  عن  نائبة  من  البرلمان 
الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت 
“ال”،  جونسون  قــال  الستقالته،  حــان  قــد 
مضيفا “أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير 

حـــــدث”، قــبــل أن يــطــلــب مــنــهــا “انــتــظــار 
قبل  المقبل”  األســبــوع  التحقيق  نتيجة 

استخالص أي استنتاجات.
أمــام  موقفه  لتبرير  جونسون  ويستعد 
البرلمان فيما يجد نفسه في موقع ضعف 
إثر تمّرد نواب شباب من غالبيته بسبب 
استيائهم من فضيحة الحفالت المنظمة 
سلسلة  ورغــم  الحكومة.  رئاسة  مقر  في 
الطابع  شعبوية  السياسية  الــقــرارات  من 
الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته وإعالن 

يجد   ،19 كوفيد  مكافحة  قيود  تخفيف 
رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع 
يزداد ضعفا. وذكرت الصحف البريطانية 
الــمــحــافــظــيــن  الـــنـــواب  مـــن   20 نــحــو  أن 
التصويت  في  للبحث  اجتمعوا  الشباب 
على حجب الثقة عن بوريس جونسون. 
“الــوضــع  غـــارديـــان  ذي  صحيفة  وكــتــبــت 
يسوء”، فيما عنونت ذي تلغراف المؤيدة 
ــمــتــمــردون  ــواب ال ــ ــن ــ ــادة لــلــحــكــومــة “ال ــ عـ

يتآمرون لإلطاحة ببوريس جونسون”.

رفض االستقالة ودعا النتظار نتيجة التحقيق في فضيحة الحفالت

تمرد داخل حزب المحافظين يقرب “اإلطاحة” بجونسون

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ يواجه أسوأ أزمة منذ توليه منصبه

موسكو ـ وكاالت

بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  قــال 
إبراهيم  اإليــرانــي  الــرئــيــس  لقائه  خــالل 
ــاء:  ــعـ رئــيــســي فـــي مــوســكــو أمــــس األربـ
“ساعدت جهودنا بدرجة كبيرة الحكومة 
السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة 

باإلرهاب الدولي”.
أفغانستان  فــي  الــوضــع  بوتين  ووصـــف، 
مناقشة  في  رغبته  عن  معربا  “بالمقلق”، 
هذه المسألة، ومعرفة موقف طهران من 

خطة العمل المشتركة.
أفغانستان  فــي  ــوضــع  “ال بــوتــيــن:  ــال  وقـ

يقلقنا”.
وأضــــــاف خــــالل حــديــثــه مـــع رئــيــســي: 
أن  لي  بالنسبة  للغاية  المهم  “بالطبع، من 
الشاملة  العمل  من خطة  موقفك  أعــرف 
التجارة  “إن  بوتين:  المشتركة”. وأضاف 
 % 38 مـــن  بــأكــثــر  زادت  الــبــلــديــن  بــيــن 
الــرغــم مــن جائحة  الــمــاضــي على  الــعــام 

فيروس كورونا”. ويرى الرئيس اإليراني، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، األربـــعـــاء، أن زيــارتــه 
التي بدأها أمس، ويلتقي خاللها  روسيا 
“نقطة  ستشّكل  بوتين،  فالديمير  نظيره 
تــحــول” فــي عــالقــات طــهــران وموسكو، 
مواجهة  فــي  اإلقليمي  الــتــعــاون  وتــعــزز 
“األحادية”، حسب تعبيره. وأدلى رئيسي 
ــن مـــطـــار مـــهـــرآبـــاد في  بــتــصــريــحــاتــه مـ
وداع،  مراسم  له  أقيمت  حيث  طــهــران، 
وتعد  الرسمية.  القناة  عرضت  مــا  وفــق 

التي يزور   2017 األولــى منذ  المرة  هذه 
تربطها  التي  روسيا،  إيراني  رئيس  فيها 
واقتصادية  سياسية  عــالقــات  بطهران 
تجري  بينما  الــزيــارة  وتــأتــي  وعسكرية. 
إيران وقوى كبرى منها روسيا، مباحثات 
برنامج  بشأن  االتفاق  إلحياء  فيينا  في 
طـــهـــران الــــنــــووي. وقـــــال رئــيــســي من 
تشكل  أن  الــزيــارة  لهذه  “يمكن  الــمــطــار: 
مستوى  وتعزيز  لتحسين  تحول  نقطة 

العالقات مع روسيا”.

جهود تدخلنا في سوريا ساعدت في احتواء “التنظيمات اإلرهابية”

بوتين خالل لقاء رئيسي: الوضع في أفغانستان يقلقنا

جانب من لقاء الرئيسين اإليراني رئيسي والروسي بوتين
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Declaration Escape إعالن هروب
Dawood Salman Almudawib cont est.
CR No. 39278-03
Announcement the escape
Worker: IMAN MEJE MOFAZZAL
CPR number: 780363418
Holds passport number: BM0219926
Nationality: Bangladeshi
please do not deal with him and 
contact the competent authorities or 
contact: 39802060 - 34407341
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إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
السيد￼/￼رأئد￼عمر￼خالد￼حمو￼باعتباره￼المصفي￼القانوني￼لشركة￼حلول￼الواقع￼
االفتراضي￼ذ.م.م￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)111793(،￼طالبا￼إشهار￼انتهاء￼
ٔاعمال￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼)اختيارية(￼وشطبها￼من￼السجل￼التجاري،￼وذلك￼
وفقا￼ألحكام￼قانون￼الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼

.2001

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼مؤسسة￼فردية
وتحويله￼إلى￼￼شركه￼ذات￼مسئوليه￼محدوده

مالك￼ إليها￼ تقدمت￼ قد￼ بأنه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
والمملوكة￼ ￼ ￼ المعامالت￼ وتخليص￼ الطباعة￼ لخدمات￼ النجمة￼ ￼ المسماة￼ الفردية￼ المؤسسة￼
للسيد/السيدة￼ميرزا￼عبدهللا￼عيسى￼حسن￼￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼￼￼19053￼￼￼بطلب￼
مسئوليه￼ ذات￼ شركه￼ ￼ إلى￼ وتحويله￼ ￼13 الفرع￼ ￼ الفردية￼ المؤسسة￼ التجاري￼ المحل￼ بيع￼
محدوده￼برأسمال￼وقدره￼￼1000￼الف￼￼دينار￼بحريني،￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼
المؤسسة￼الفردية￼￼عن￼كافة￼أصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري￼ليصبح￼مملوكا￼

للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:
منصور￼عثمان￼جندروت￼عثمان￼￼بنسبة￼￼￼65 %  

￼عثمان￼منصور￼عثمان￼جندروت￼عثمان￼￼￼بنسبة￼￼￼25 %  
￼أديتيا￼راوي￼￼بنسبة￼￼￼￼%￼10

تاريخ￼￼￼9￼/￼1￼/￼2021
CR2022-2772￼إعالن￼رقم

تنازل￼أو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلينا￼المعلن￼أدناه￼:￼السيدة￼ليلى￼حسن￼محمد￼صالح￼جناحي￼بطلب￼
عبدالرب￼ صالح￼ ضبيه￼ السيدة￼ إلى￼ ￼: التالي￼ التجاري￼ المحل￼ تحويل￼

عبدهللا
فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼

عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
رقم￼القيد￼:￼87423￼–￼4

االسم￼التجاري￼:￼مركز￼اسباير￼لخدمات￼السيارات

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼مؤسسة￼فردية
وتحويل￼القيد￼إلى￼فرع￼من￼فروع￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدمت￼إليها￼مالك￼المؤسسة
الفردية￼المسماة￼ورشه￼جرين￼بيرد￼والمملوكة￼للسيد/￼عبدالرسول￼عيسى￼عبدهللا￼صالح

المؤسسة￼ ￼ التجاري￼ المحل￼ بيع￼ بطلب￼ ￼، ￼8 الفرع￼ ￼32496 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ والمسجلة￼
الفردية￼المذكور￼ليصبح￼فرعا￼من￼جابان￼انتيريورز￼ذ.م.م￼والمسجلة￼تحت￼قيد￼رقم￼119167
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼

يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن..

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￼￼%￼45

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼
￼إدارة￼التسجيل

CR2022-6197￼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:￼￼￼مبشر￼فواز￼قمر￼نواز￼مشتاق￼أحمد￼غالم￼محمد￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

االسم￼التجاري￼الحالي:￼￼الحديد￼للمقاوالت￼￼￼￼￼￼￼￼￼
االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:￼الحديد￼لتوصيل￼األغذية￼￼￼￼￼￼￼￼

        
￼قيد￼رقم￼:￼2-124152

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
2022￼/￼01￼/￼16

  CR2022-8200￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼عن￼المحل￼التجاري

￼قيد:￼15546-2
االسم￼التجاري:￼برادات￼الضفاف

تقدم￼الينا￼￼السيد/السيدة￼راشد￼نجم￼عبدهللا￼النجم
علي￼ محمد￼ السيدة￼ ￼/ السيد￼ الى￼ التالية￼ التجارية￼ المحالت￼ ￼/ تحويل￼ بطلب￼

ساجدعلي￼عبدالحميد￼نور￼بخش
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼
هذا￼ نشر￼ تاريخ￼ من￼ يوما￼ يوم￼ عشر￼ خمسة￼ مدة￼ خالل￼ المذكورة￼ اإلدارة￼ إلى￼

اإلعالن

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لفرع￼في￼شركة￼راجينا￼للتنظيف￼ذ￼م￼م

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
 123243 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ م￼ م￼ ذ￼ للتنظيف￼ راجينا￼ شركة￼ ￼ شركة￼

طالبين￼تغيير￼االسم￼التجاري￼للفرع￼رقم￼￼￼1  
من:￼شركة￼راجينا￼للتنظيف￼ذ￼م￼م

  REGINA￼CLEANING￼CO.￼W.L.L  
الى:￼شركة￼أزياء￼قومفي￼ذ.م.م

  COMFY￼FASHION￼CO.￼W.L.L  
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼

المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼مؤسسة￼فردية￼￼وتحويله￼الى￼￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼￼
مالك￼ إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
للسيد￼ ￼ للسيد￼ والمملوكة￼ ￼ ￼ والصيانة￼ البناء￼ لمواد￼ الدانة￼ المسماة￼ الفردية￼ المؤسسة￼
عبد￼هللا￼جعفر￼عبد￼هللا￼الحداد￼￼￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼￼￼31351￼بطلب￼بيع￼المحل￼
التجاري￼￼المؤسسة￼الفردية￼الفرع￼التاسع￼وتحويله￼الى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼￼￼
برأسمال￼وقدره￼￼1000الف￼دينار￼بحريني￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼￼المؤسسة￼
للشركاء￼ مملوكا￼ ليصبح￼ التجاري￼ المحل￼ وموجودات￼ أصول￼ من￼ جزء￼ عن￼ ￼ ￼ الفردية￼

التالية￼أسماؤهم:￼عبد￼هللا￼جعفر￼عبد￼هللا￼الحداد￼بنسبة￼5 %
VANITHADEVI￼SUDARSANA￼DAS￼KAILAS￼NATH￼47.50%
SUJEESHMON￼PATHIMOONNILCHIRA￼SURESH￼47.50%

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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Mumtana trading wll 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact
 39080249  or  UDCBAHRAIUN@GMAIL.COM

RATHOD OPTICIANS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17673065  or  BURJHAYAT@HOTMAIL.COM

Bayanco Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM

Professional Caterers Restaurant CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17660806  or  PROFESSIONAL.CATERING.BH@GMAIL.COM

Nowaidrat aleaz auto spare part 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33734820  or  ABDHALEEM7990@GMAIL.COM

Reea Alard Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact
 33277005  or  ALEKRI1961@GMAIL.COM

AL-KARAMA Restaurant & Grill co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO

Belle et zen Beauty Center 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17506098  or  MSHAKH98@GMAIL.COM

AHMED ALHASHIMI GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17253330  or  ALHASHIMI-JEWELLERY@HOTMAIL.COM

TANVEER AND M S W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  PKTANVEER813@GMAIL.COM

TANVEER AND M S W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  PKTANVEER813@GMAIL.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

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33663500  or  Bader30068@gmail.com

Jacqueline building contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM

GOLD MAJESTIC Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 0  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

KOSHYS FABRICATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39560607  or  koshysfab@gmail.com

J & S TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 33258825  or  FAIZANJAMIL1992@GMAIL.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

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

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

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

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AL DUJAIL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  YOUSIF.RASOOL@HOTMAIL.COM

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

RAHEEB GENTS HAIR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 36450005  or  TEACHEER12@GMAIL.COM

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

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

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

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

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

HASAN ALANSARI CONTRACTING & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17320585  or  ANSARI77@BATELCO.COM.BH

ALNAMAL SMITHERY AND FABRICTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36667126  or  Alnamalgroup@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39617788  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM

AL MUTHLA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38278627  or  SAIF-ALAJMI@HOTMAIL.COM

.AL MANTECH FABRICATION & CONST. EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877544  or  ALMANTECH1997@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH

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

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 36843001  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.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

SAM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17410606  or  SAMTRADEZ@GMAIL.COM

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

  PURCHASING SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM

Best Choice  Furnishing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669786  or  HANEEFALANFAL@GMAIL.COM

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

Abu Hamza Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33117285  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH

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

  TEAM LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 33634409  or  Control@ALEASTURME.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33867033  or  SABUALU@GMAIL.COM

CANOLLY SPA Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33000558  or  CANOLLYSPA@GMAIL.COM

SPICY MEHFIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39428528  or  RILWAN25@GMAIL.COM

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

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

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.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

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

GLOBAL INNOVATION FOR TRADING AND CONTRACTING - GITCO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39977027  or  TALAL@GITCO-SA.COM

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  hr@bualigroup.com.bh

AL JERNASS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39478500  or  RICHINTERIOR.BAH@GMAIL.COM

LAVANYA CONSTRUCTIION & PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com

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

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

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com

FREEJNA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 66338506  or  MARKETING_93@HOTMAIL.COM

SEHMI WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39800967  or  BALWINDER3003@YAHOO.COM

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  INFO@IWS-E.NET

OLD SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39179077  or  adaj1@gmail.com

Nass Corporation B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

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

BAHRAIN & GULF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

, suitably qualified applicants can contact
 17546200  or  TALAD@BATELCO.COM.BH

TEA CORT KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17777519  or  SHOWTECH@BATELCO.COM.BH

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of
  QUANTITY SUREYING AUDITOR 

, suitably qualified applicants can contact
 17252163  or  tariqba6@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

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39841111  or  FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM

ALNOAIM REFRIGERATION & A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  FARHAN.DHANSE@HOTMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz

GLORIOUS CONTRACTING AND LANDSCAPING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 35122916  or  GLORIOUSCONTRACTING2000@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com

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

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17230767  or  mohammad.noman@nonoo.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

Khalil ebrahim ahmed thai resturant 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

, suitably qualified applicants can contact
 34045666  or  KHALILFTEMP@GMAIL.COM

MAPLE LEAF MARKETING INDUSTRIAL PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17825211  or  FOUAD.TABET@GMAIL.COM

SPECIAL STYLE HAIRCUTTING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39252546  or  BU-RASHED1122@HOTMAIL.COM

NOOR ALDAIH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 35529505  or  HH123HU@GMAIL.COM

NASAIF SHADE AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33518153  or  NASAIFM@GMAIL.COM

ECO COOL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39802839  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM

GENTS GALLERY READY MADE CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33835614  or  Hanano.herz71@Gmail.com

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Uma jewellery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39992788  or  JANI788@LIVE.COM

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.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

OSKAR FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com

AL ARISHA BY MAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 17211442  or  almahmod@batelco.com.bh

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

AYTAROUN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33944236  or  bshuwaikh@gmail.com

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.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

FOURJIOO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  info@awtadi.com

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM

ROMANTICA WAY ALUMINIUM WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33866258  or  alwasatco.bh@gmail.com

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

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HOTMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
, suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.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

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM

ROMANTICA WAY ALUMINIUM WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33866258  or  alwasatco.bh@gmail.com

MAYFAIR MARKETING & PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36594059  or  NIGELCOELHO2708@GMAIL.COM

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM

HUBAIL PARTS FOR TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66909057  or  HUBAILPARTS@GMAIL.COM

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17006170  or  jeanshouseskt1@gmail.com

COUNTRY HILLS PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

AL HARAMAIN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39419941  or  RAED.MAHMOOD.AMEEN@GMAIL.COM

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST RESEARCH 
, suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM

UNIQUE GATE CONSTRUCTION & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39715100  or  info@uniquegatewll.com

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

HAMILTON AND VENCY DESIGNS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 38886333  or  MUNEERA.ALMOAWDA@GMAIL.COM

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact
 17216399  or  NATHEER92@ICLOUD.COM

ABDULLA ALI ALBAQQALI CONTRACING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39636615  or  ALWANI6489@YAHOO.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM

City limo Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAXI DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17565559  or  okhalid848@gmail.com

STOP AND GO MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 66922881  or  MAHMOUD@DESIGNARABIA-BH.COM

AL JEHAD FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17242589  or  ISA82ALFATEH@HOTMAIL.COM

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17896390  or  ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM

MARBLE TOUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
, suitably qualified applicants can contact
 17879626  or  INFO@MARBLETOUCH.NET

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Janabiya Square Property Management 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  HSO.ALOWAINATI@GMAIL.COM

AL AYYAM TRADING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39461743  or  MKSADMN@GMAIL.COM

KINYA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM

BURJ NASIR COMMODITY CONTRACTS BROKERAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34199008  or  NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM

CAPITAL CITY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39442171  or  JAFFER.BH3@GMAIL.COM

AGHAREED COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact
 34022168  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM

COPPER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36699564  or  CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com

WAHAT AL DIRAZ CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

  RESTAURANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

MOHAMED HASAN ALSHAIBANI est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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

AL ZAJEL COMMUNICATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17311888  or  BHR888@HOTMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

WARIZ GLOBALITY GENERAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32293726  or  MAROOFFASHIONPOINT@GMAIL.COM

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39995351  or  INFO@BIS.COM.BH

AL JEAL AUTO SERVISES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 39695606  or  tawfiq.al.jamal@gmail.com

Star Fruits Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38814935  or  STARFRUITS2017@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me

TRICO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17003445  or  tricobh@outlook.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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

ARABIAN STAR BROASTED W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM

HAGEL GENRAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33397898  or  Sayed3177@Hotmail.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

SINDBAD JENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39122272  or  ALIMALI111@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

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

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

ELICENT FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36581119  or  SALEEM.ABBAS@BANAGAS.COM.BH

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

SHAHZAIB JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17277521  or  ALSARRJ@BATELCO.COM

Ismail majeed aasad qassim 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 13654211  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

SAYED NEAMA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400951  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM

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

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37124999  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM

Janabiya Square Property Management 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  HSO.ALOWAINATI@GMAIL.COM

MR.SHINE AUTO CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.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

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

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

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com

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

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

  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

  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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  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

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

  KITCHEN AIDE 
, suitably qualified applicants can contact

 17254867  or  info@dividendgatecapital.com

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

  SUPERVISOR KITCHEN 
, suitably qualified applicants can contact

 16167058  or  NASSER.ISMAEEL@HOTMAIL.COM

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

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 16167058  or  NASSER.ISMAEEL@HOTMAIL.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

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

 17262998  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

BAHRAIN CARLTON HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17277200  or  manama20005@gmail.com

Twigs roses GARDENS CAREING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33349891  or  ALIABDULLAGARDEN97@GMAIL.COM

Chaudhary  auto spare parts and accessories company wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39840124  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

PAK BEARD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEELG8607@YAHOO.COM

ALAMANI ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36993774  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM

BUKOWARAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact
 39978883  or  BUY3KOOB@YAHOO.COM

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  ATIQSERVICE3@GMAIL.COM

IMERYS AL ZAYANI FUSED MINERALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  DIRK.VANDENHEEVER@IMERYS.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  ATIQSERVICE3@GMAIL.COM

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com

Almutamayeza boutique 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 39440342  or  IS.AP@HOTMAIL.COM

K & I INTERIOR DECOR - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000186  or  SHAKI950@GMAIL.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

BAB KAIBAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH

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

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

S N MARKITENG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM

Raheeq Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17686404  or  RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM

Western Vape 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39737727  or  PAINTMEFORART@HOTMAIL.COM

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

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17240098  or  admin@uniquewll.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  ASSADMEHMOOD.BH@GMAIL.COM

AL SHATT AL ARABI FOR SNACKS AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM

NASER AWAD AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM

BAHCAR. ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER (GARAGE) 
, suitably qualified applicants can contact
 37370307  or  RAHMAN1808@GMAIL.COM

DELMA MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  BOATMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17704044  or  DELMA@DELMA.COM.BH

COOL POINT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM

CAREER LINK CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM

CAPITAL LIVE-STOCK AND FEEDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39636615  or  BUALI_64@HOTMAIL.COM

KINGDOM STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
, suitably qualified applicants can contact

 33077836  or  3BBAR.TRANSPORT@GMAIL.COM

DAYAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33020130

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

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

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37783276  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM

Wald aldeerah laundry 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33726378  or  HASSANALI4591@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM

FARWA MANZOOR PUBLICITY AND ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33022476  or  FARWAQASIM951@GMAIL.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

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

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH

EBRAHIM AHMED MOHAMMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34109778  or  ahmedyousif2219@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com

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

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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
, 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

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

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@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

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

  BLACKSMITH 
, 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

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

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

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17332808  or  BOADOL81@GMAIL.COM

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com



أعلنت الفنانة فوز الشــطي، عبر حســابها في “سناب 
شــات”، عن موســم ثالث من مسلســل “أمر إخالء” 
بعــد نجــاح الموســمين األول والثاني منــه، وتؤدي 
دور عمشــة البدوية في حلقــات اجتماعية كوميدية، 

وأعربت الشــطي عن سعادتها بتصدره “ترند الميديا”، 
إذ أصبح األول فــي دول الخليج منذ يومه الخامس عبر 

منصة شــاهد” الرقمية. ُيذكر أن المسلســل تأليف مريــم الهاجري، إخراج 
عبدالرحمن السلمان، إشراف عبدالله السيف، وتمثيل عبدالله التركماني.

عبــرت الفنانــة هند البلوشــي عن اســتيائها مما يتــداول عن 
صــدور قرارات بإيقاف النشــاط المســرحي؛ بســبب انتشــار 
فيروس كورونا، ورغم مســاندتها القــرارات الصادرة لمحاربة 
الفيروس، فإن البلوشــي تقوم بإنتاج مسرحيات، وكان مقرراً 

أن تعــرض لها مســرحية فــي 20 الجاري، متســائلة: في حال 
أوقف النشاط المسرحي والســينمائي في الكويت من سيعوض 

خســائرها؛ بســبب تأجيل العروض واســترجاع الجمهور أموالــه؟ واقترحت بداًل من 
إيقاف المسرحيات أن يتم تخفيف عدد العروض أو االكتفاء بعدد معين من الحضور.

اقتراح هندأمر إخالء
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أعلنت “بالتينوم ريكوردز” أن 
األغنية الجديدة للنجمة حال 

الترك ستحمل اسم “أنا 
مجنونة”، وسيتم 

إصدارها قريًبا 
عبر المتاجر 
الموسيقية 

وموقع “يوتيوب”.
ونشرت “بالتينوم 

ريكوردز” صورة جديدة 
لحال وأرفقتها بهاشتاغ 

اسم األغنية “أنا 
مجنونة” وكلمة 

“قريًبا”.

tariq_albahhar

ســـيعرض فـــي جدول أعمال منصة نتفلكس هـــذه األيام فيلم “أصحاب وال 
أعز” المســـتوحى مـــن الفيلم اإليطالـــي perfect strangers، وهو يدور في 
إطار خيالي حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون 
وضع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل 
أو المكالمات الجديدة على مرأى ومســـمع من الجميع، وســـرعان ما تتحول 
اللعبـــة التـــي كانـــت فـــي البدايـــة ممتعة وشـــيقة إلـــى محطة مـــن الفضائح 

واألسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب األصدقاء.
الفيلم الجديد من تمثيل كال من منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم  «

ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز. يعد العمل هو أول فيلم 
عربي يصنف كفيلم “نتفلكس أصلي”، وفًقا لما أعلنه محمد حفظي، 

المشارك في إنتاج العمل. وتبلغ مدة الفيلم ساعة و39 دقيقة، وسيتم 
عرضه في 190 دولة، وهو مأخوذ عن الفيلم اإليطالي “بيرفيكت 

سترينجير” للمخرج باولو جينوفيس، إنتاج 2016، وهو الفيلم الذي 
دخل موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، كأكثر فيلم يعاد تقديمه في 

تاريخ السينما، بإجمالي 18 نسخة.

“مســتقبل  بعنــوان  نــدوة  الثقافــي  كانــو  بمركــز  األول  أمــس  يــوم  أقيمــت 
المؤسســات الثقافيــة األهليــة فــي البحريــن”، بمشــاركة الشــاعر علي عبدهللا 
خليفة، أحمد الجميري، أنور احمد وخليل المدهون وبإدارة خالد الرويعي. 

عـــن  الحديـــث  أن  شـــك  دون  مـــن 
المؤسســـات الثقافية األهلية التي بدأت 
تطـــورا  تطـــورت  ثـــم  ومـــن  متواضعـــة 
وقـــت  إلـــى  يحتـــاج  ومتتابعـــا،  ســـريعا 
طويل، ونظرا لمحدودية المساحة تنقل 

“البالد” أبرز ما جاء فيها:
اســـتهل عريـــف النـــدوة بالتحـــدث عـــن 
تاريـــخ الكيانات الثقافية فـــي البحرين، 
واصفـــا أنها امتـــداد أصيل ألســـرة هواة 
الفـــن، بعدها طرح ســـؤاال على الجميري 
يتعلق بســـبب اختفاء جمعيـــة البحرين 

للموسيقى. 
أين هم من تخلوا عن جمعية البحرين  «

للموسيقى؟

قال الجميري: حسب معلوماتي األخيرة 
أن رئاســـة الجمعيـــة ســـلمت إلـــى جمال 
الســـيد، الذي كان يمتلك اســـتوديو ومن 
ثـــم أصبح هذا االســـتوديو مقرا لها، ولم 
تكـــن بذات قيمة وقوة آنذاك، وكانت بال 
حضور وال أنشطة. وبعد مرور فترة من 
الزمن، قررت الجهة المســـؤولة توقيفها 
وليس إغالقها لحين النظر في األوضاع 
مـــن كافة الجوانـــب، ودعـــت لالجتماع، 
خصوصـــا وأن فـــي تلـــك الفتـــرة بـــرزت 
مجموعة من الخريجين الشباب والهواة 
أيضا، ولكن مع األســـف دب الخالف في 
هذا االجتماع، علما أن ميزانية الجمعية 
الســـنوية لم تتوقف بل كانت تدخل في 

حساب الجمعية في البنك.
هـــم  المعنييـــن  أن  الجميـــري  وأضـــاف 
مـــن تخلـــوا عـــن الجمعية وليـــس الجهة 
الرســـمية، ولو نظرنا في تاريخ الجمعية 
منذ تأسيسها في الســـبعينات لرأينا أنها 
لـــم تبن على شـــكل مؤسســـي قائم على 
األنظمة واللوائح، وهذا ما سبب العديد 

من المشاكل.

تجمع األصدقاء

وردا علـــى ســـؤال حـــول حقيقـــة غياب 
التشكيل المؤسسي القائم على األنظمة 
واللوائح في المؤسسات الثقافية أجاب 

الشاعر علي عبدهللا خليفة:
علـــى  نتعـــرف  أن  البـــد  البدايـــة،  فـــي 
الجـــذور، بمعنى أن التجمعـــات الثقافية 
فـــي البحريـــن بدأت منـــذ قديـــم الزمان 
على شكل مجالس شـــعبية في البيوت، 

وكانـــت هـــذه المجالس على مســـتويات 
أيضا، فرجـــل الدين كان يســـتقطب في 
مجلســـه رجال الدين، والشاعر واألديب 
يستقطب األدباء والشـــعراء والمهتمين 
وهكـــذا، وعلـــى مســـتوى اقـــل هنـــاك ما 

يمكن أن نسميه بتجمع “الفرجان”.
منـــذ  موجـــودا  كان  التجمـــع  هاجـــس 
األســـاس في جذور المواطن البحريني، 
المؤسســـات  تأســـيس  أن  نجـــد  لذلـــك 
الثقافيـــة في البحرين قائـــم على تجمع 
القانـــون  يأتـــي  وبالتالـــي  األصدقـــاء، 
والنظام في المرتبة الثانية، وهذا يفسر 
لنـــا عدم وجـــود الفكر المنظـــم الحقيقي 
للتأســـيس مـــا أفـــرز الخلل الذي نعيشـــه 
لغايـــة اليـــوم وتســـبب فـــي الكثيـــر مـــن 
النظـــرة  خليفـــة:  وأضـــاف  الخالفـــات. 
القانـــون  ودخـــول  للتأســـيس  البعيـــدة 
كعصب أســـاس له مفقود في مؤسساتنا 

الثقافية. 

يتبع األنظمة

وفـــي  أحمـــد  أنـــور  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الســـياق ذاتـــه أن األســـاتذة المؤسســـين 
الفكـــر  يمتلكـــون  كانـــوا  أوال  لمســـرح 
المؤسســـي المنظـــم، وعلى رأســـهم أول 
رئيـــس للمســـرح راشـــد نجـــم، عبـــدهللا 
يوســـف، خليفـــة العريفـــي، قاســـم حداد 
مـــن  وغيرهـــم  بـــركات  وعبدالرحمـــن 
المؤسسين. صحيح كان التشكيل قائما 
على مجموعة مـــن األصدقاء ولكن كان 
علـــى أســـس وأصـــول وليـــس ارتجـــاال، 
وهم اليوم في المســـرح امتـــداد ألولئك 
المؤسســـين ويســـيرون على ما وضعوه 

من تنظيم وخطة سير.
وأردف أنـــور “الخالفـــات واردة فـــي كل 
المؤسســـات الثقافيـــة ولكـــن إذا كانـــت 
هنـــاك معاييـــر وأنظمـــة ولوائـــح داخلية 
حتمـــا ســـيكون هنـــاك التـــزام، وهـــذا مـــا 

يعتمد عليه مسرح أوال”. 

الركود الثقافي

بعدها، تحدث رئيس جمعية البحرين 
للفـــن المعاصـــر خليـــل المدهـــون عـــن 
البحريـــن  فـــي  التشـــكيلي  الحـــراك 
وبدايـــة معرفته بالجمعيـــة، واألجيال 
التـــي تعاقبـــت عليها من المؤسســـين 
وغيرهـــم، كمـــا أن فتـــرة التســـعينات 
كمـــا وصفهـــا هي األنشـــط فـــي تاريخ 
الجمعيـــة، والســـبب يعود إلـــى تخرج 
مجموعة من الشـــباب من القاهرة في 
ذلك الوقت، بعـــد ذلك عانت الجمعية 
من ركود ثقافي من بداية سنة 2000 
لغايـــة 2007، إذ اقتصـــرت األنشـــطة 
علـــى المعرض الســـنوي فـــي الجمعية 
وهـــذا  القليلـــة،  المعـــارض  بعـــض  أو 
يعود فـــي المقام األول بســـبب ابتعاد 
الشـــباب، ناهيك عن التقاعس اإلداري 

وبعض األمور األخرى.

ال وجود لفكر منظم حقيقي للتأسيس في الكيانات الثقافية

أعلن الفنان المصري صبري عبدالمنعم، إصابته بالســرطان 3 
مرات في أماكن مختلفة بدءاً من العام 2001.

وقــال عبدالمنعــم خالل اســتضافته في برنامــج “واحد من 
النــاس” لإلعالمي عمــرو الليثي: أُصبت بالســرطان أول مرة 

في 2001، وأجريت أشــعة بعد شعوري بآالم شديدة في ذراعي 
اليســار، وأجريت جراحة إلزالة جزء كبير مــن أعلى ذراعي، وبعدها 

عالج كيماوي وإشــعاع. وأضاف: في العام 2002 شــعرت بآالم شديدة في الرئة، وبعد 
الخضوع ألشعة واستشارة الطبيب، أجرينا عملية استئصال الرئة اليمنى.

مرض صبري

 “أصحاب وال أعز” على “نتفلكس”
طارق البحار

في ندوة مستقبل المؤسسات الثقافية األهلية بـ “كانو الثقافي”

أسامة الماجد

جانب من الندوة 

أنور أحمد علي عبدالله خليفةخليل المدهونأحمد الجميري

ضمن عرضه الخاص في السينما.. “ُألفاء” رؤية سينمائية بمنظور إنساني
في أمســية خاصة، انطلق الفلم الوثائقي “ُألفاء” بعرضه األول في شاشــة 
 ”Project Documantry“ الســينما فــي البحريــن، وذلك فــي إطــار مبــادرة
فــي  الســفارة األميركيــة  الشــباب والرياضــة وبشــراكة مــع  بدعــم وزارة 

.”American Film Showcase “ البحرين ومنظمة

اســـتقطب الفلم تعاطًفـــا وتفاعاًل منقطع 
النظيـــر اتجـــاه موضوعـــه الرئيـــس وهو 
البحريـــن،  فـــي  العالجيـــة”  “الفروســـية 
وتأثيرها العميق على األطفال المصابين 
باضطـــراب طيـــف التوحـــد، فـــي قالـــب 
ســـينمائي ُمبتكـــر بتوقيـــع فريـــق العمل، 
المؤلفة والكاتبة زينب العالي، والمخرج 

أحمـــد  التصويـــر  مديـــر  خميـــس،  عمـــار 
محمـــود، إنتاج ليلى شـــهابي والمؤثرات 

البصرية لحسين مختار.
يرســـم الفلم لوحات فنيـــة مترابطة فيما 
بينها لتكشـــف عن “العالقـــة اإللهية” التي 
تربط الخيـــل بأطفال التوحد، بمشـــاركة 
الخبـــراء والمدربيـــن  أبـــرز  مـــن  واســـعة 
فـــي مجـــال الخيل من أصحـــاب المرابط 
االختصاصييـــن  وكذلـــك  واإلســـطبالت، 
والنشـــطاء فـــي مجـــال اضطـــراب طيف 

التوحد.
المؤلفـــة  التجربـــة، تقـــول  وحـــول هـــذه 
والكاتبـــة زينـــب العالـــي “البحريـــن هـــي 
هاجســـي األول وهـــي المحـــور الرئيـــس 
أعمالـــي  جميـــع  حولـــه  تـــدور  الـــذي 
فهـــو  “ُألفـــاء”  لفلـــم  بالنســـبة  الوثائقيـــة. 
يحمل على عاتقه قضية إنسانية ُمرهفة 
الحس تتعلق باألطفـــال التوحديين، كما 
وأنـــه موغل في ثنايا الطبيعية وتحديدا 
في مرابـــط الخيل العربية ذات الســـاللة 
“فنتـــازي”  قالـــب  فـــي  وذلـــك  األصيلـــة، 

والتجلـــي  والغمـــوض  الســـحر  يعكـــس 
مـــا بيـــن الخيـــل والطفـــل التوحـــدي. لقد 
سعينا أيًضا من خالل هذا العمل أن نبرز 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا البحرين فـــي هذا 
الجانـــب، والمتمثلـــة في االتحـــاد الملكي 
للفروســـية والتي هيئتها لتكـــون الرائدة 

على مستوى الخليج والمنطقة”.
حـــول مشـــاركته في هـــذا العمـــل، يقول 
مدير التصوير أحمد محمود “هي تجربة 
اســـتثنائية، حاولنـــا مـــن خاللهـــا إيصـــال 
صـــوت، ومشـــاعر وأحاســـيس تجمـــع ما 
بيـــن كائنيـــن مختلفين، وهـــو األمر الذي 
اســـتدعى منـــا تســـخير كافـــة إمكاناتنـــا 

الفنيـــة والتقنيـــة لرســـم قالب ســـينمائي 
مبتكـــر مليء بالرمزية والتعبير البصري. 
لقـــد تطلـــب منا األمـــر الكثير مـــن الوقت 
و الجهـــد و القيـــام بالعديد مـــن التقنيات 
والموســـيقى  باإلضـــاءة  تتعلـــق  التـــي 
الفنـــي  القالـــب  فـــي  لنبقـــى  والمؤثـــرات 
بعيـــًدا عن الصورة النمطية الســـائدة عن 
الطبيعـــة والخيـــول واألفـــالم الوثائقيـــة 
االعتياديـــة. إننـــا ســـعداء جـــًدا بالتفاعل 
اآلن  نســـتعد  وإننـــا  العمـــل،  مـــع  الكبيـــر 
لالنطالق به نحو المهرجانات الخارجية، 
ليكـــون خير تمثيـــل للبحريـــن وجهودها 

المضنية في هذا المجال”.

مدير التصوير أحمد محمودالمؤلفة والكاتبة زينب العالي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ليست أخبار تسلية.. إنما قضية أمنية
أيـــة قضيـــة تباشـــر فيهـــا وزارة الداخليـــة التحقيق يفترض من وســـائل 
التواصل االجتماعي البقاء خارج حدود الميدان، وأن ال “تفتي” وتعطي 
القضية قوالب وحسابات بالمسطرة على األهواء، كما حصل مع واقعة 
الفتاة المتغيبة، حيث أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن “المعلومات 
األولية أشـــارت إلى أن الفتاة خرجت من منزل أســـرتها بمحض إرادتها، 
ولم تكن هناك أية مؤشـــرات أو أدلة بوجود حالة اختطاف، على النحو 
الذي روجت له بعض مواقع التواصل االجتماعي، بشكل مؤسف، مهيبة 
بالجميع اســـتقاء المعلومات من المصادر الرســـمية، وعدم االلتفات ألية 
شـــائعات، معولة على وعي المجتمع البحرينـــي وما يتمتع به أبناؤه من 
مسؤولية مجتمعية وطنية، ما يتطلب التوقف عن تناول القضية وبث 
معلومات مغلوطة من شـــأنها أن تؤثر ســـلبا على مالبسات هذا الحادث 
الغريب والمســـتنكر من كل أطياف المجتمع البحريني، وينافي التقاليد 
ومبـــادئ النســـيج المجتمعي األصيـــل، والذي تمـــت معالجته في اإلطار 

القانوني”.
تلـــو األخـــرى، تقاطـــرت  الواحـــدة  الموســـيقى  مثلمـــا تتقاطـــر نغمـــات 

اإلشـــاعات بمختلف األلوان ومختلف األطياف من العديد من حســـابات 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، مـــا زاد األمر إثـــارة وخطورة، فالمســـألة 
ليســـت أخطاء مطبعية وإمالئية، وموضوع مناقشـــات عـــادي أو أخبار 
تســـلية خفيفـــة، إنما قضية أمنية حساســـة ال يمكن أليـــة جهة التحدث 
فيها سوى الجهة الرسمية، فهي المسؤولة وحدها مسؤولية كاملة ولها 
الدور الرئيســـي في كل خطوة ومعالم الطريق، وشـــخصيا توقعت منذ 
بدايـــة القضيـــة وقلت ألحـــد الزمالء فـــي الجريدة إن وســـائل التواصل 
االجتماعي التي ال تمتلك األسلوب واالتجاه والتوجيه والحس الوطني، 
ستقدم لنا المفاجآت في بضع ساعات دون التأكد من صحة المعلومات، 
واندفعت في التحليل والنشـــر بال سند، وأستطيع أن أجزم بأنها ليست 
المرة األولى التي تطرق فيها وســـائل التواصل االجتماعي الباب الخطأ 
وتنشر األخبار والمعلومات المغلوطة، لهذا يجب على الجهات الرسمية 
إصـــدار قـــرار يمنع تـــداول مثل هذه النوعيـــة من القضايـــا، أو على أقل 
تقدير مســـاءلة المنصات التي ترمي إلى الشـــهرة ولفت األنظار بشـــكل 

غريب وغير مسؤول.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حديثي لقناة “بي بي سي”
اســـتهداف المنشـــآت النفطية في أبوظبي بطائـــرات “درون”، والتي 
أعلنت الجماعات الحوثية مســـؤوليتها عنها، هي رسالة جديدة إلى 
العالـــم المتحضـــر، بـــأن “الحوثة” فئة خارجـــة عن القانـــون، ال تمثل 
اليمنييـــن، وال اليمن قيد شـــعرة، وأنه يســـتحيل تحـــت أي ظرف أو 

زمان، الجلوس معها على طاولة الحوار أو النقاش.
والحوثـــة ال يمثلون بإرهابهم ضد الســـعودية أو اإلمارات، أو العمق 
اليمنـــي، الوجـــه اإليرانـــي فقـــط، إنمـــا كل المنظومات االســـتعمارية 
الغربيـــة التـــي ال تريد للخليج العربي خيـــرًا، والتي تطمع وأي طمع، 

بثروات النفط والغاز وغيرها من خيرات هذه األرض المباركة.
وكنـــت في مداخلة إخبارية لقناة “بي بي ســـي -عربـــي” مؤخرًا، قد 
قلـــت إن دول الخليـــج مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، ألن تتوقف 
عـــن المراهنة علـــى المجتمع الدولـــي أو المنظومـــة الدولية في حل 
النزاعـــات مـــع إيران أو مع وكالئها في المنطقة، والســـبب هو النفاق 
السياســـي الكريـــه، الذي يزكـــم األنوف، والذي نـــراه ونقرأه بوضوح 
بتصرفـــات الـــدول العظمـــى التي ال تهمهـــا إال مصالحهـــا فقط، فهي 

تدور األزمات، دون أن تحلها.
وقلت أيضا إنه لو صح ما تدعيه هذه الدول باستمرار، عن المساعي 
لنـــزع فتيـــل األزمـــات بمنطقـــة الخليـــج والشـــرق األوســـط، ووقف 
محراب الدم هنا وهناك، لكانت قد ابتدأت بحزب هللا اللبناني الذي 
تجـــول فيالقـــه في لبنان وســـوريا والعـــراق واليمن، تســـرح وتمرح، 
وتقتل وتنحر، وتستبيح، بال حسيب أو رقيب، وهو المصنف عالميا 

باإلرهابي.
هذه األفالم والتمثيليات التي طالت حياتنا وحياة أوالدنا منذ عقود،  «

تتطلب أن نتوقف عن المراهنة على األجنبي في أي شيء، ألنه أساس 
كل المصائب واالبتالءات، وأن نتجه في تحالفاتنا نحو الشرق، خصوصا 

دول العالم اإلسالمي. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تطورات مهمة ومفصلية الحت في ســـماء المشـــهد اليمني خالل األيام 
الماضيـــة، فقد حقق الجيـــش الوطني اليمني وألويـــة العمالقة الجنوبية 
المسنودة من قوات دعم الشرعية انتصارات نوعية ومهمة على جبهات 
مأرب، فقد كبد هذا التقدم مليشيا الحوثي الكثير من الخسائر البشرية، 

إضافة لخسائرهم مناطق استراتيجية كانت تحت سيطرتهم.
وعلى الرغم من أن االنتصارات كانت واقعا حتميا للشرعية، إال أنه البد 
من اإلشادة بما قامت به جميع األطراف التي تخوض هذه المعارك أرضا 
وجـــوًا، إضافة لما قدمتـــه القبائل اليمنية األصيلة المتمثلة في المقاومة 
الشـــعبية التـــي تكاتفـــت وســـاندت القـــوات اليمنية التي استبســـلت في 
القتال حتى ظفرت بالمكاســـب واســـتطاعت تحرير أراض شاســـعة من 

قبضة مليشيا الحوثي.
القـــوات اليمنيـــة مازالـــت تتقدم فـــي محافظة مأرب، وذلـــك بعد تحرير 
مديريات شـــبوة، ومازالت أخبار االنتصارات وتحقيق المكاسب تتواتر، 
وهـــو األمـــر الـــذي نعلم أنه فـــي أرض الوغى ليس يســـيرا، لكن ما تحقق 
خالل األيام الماضية يسمح لنا برفع سقف التوقعات حتى تبلغ صنعاء، 

وهو ما يرجع للمعنويات العالية والمرتفعة التي اكتسبها المقاتلون على 
األرض إثر تقهقر الحوثي المتراجع والفار من ساحات المعارك.

عمليـــة تحريـــر اليمن الســـعيد، وهي العمليـــة التي تجري تحـــت مظلتها 
معـــارك التحريـــر القائمة خـــالل الفترة الماضيـــة، عملية نوعيـــة، إذ على 
الرغم من أنها عمليات قتالية إال أنها تسعى في مجملها للنهوض باليمن 
في سبيل رخائه وازدهاره، وهو ما يستقيم ويتحقق من خالل تحريره 
مـــن مليشـــيا الحوثـــي المدعومة من طهـــران، والتي لم تكـــن في يوم ما 
تســـعى لغير مصالحها واستخدام اليمن كســـاحة خلفية تعيث به فسادًا 
عبر استغالل أراضيه كمنصة إرهابية تزعزع بها استقرار وأمن المنطقة، 
فمـــا العمليـــات اإلرهابيـــة والجبانة التي قـــام بها الحوثي مـــن اختطاف 
ســـفينة روابـــي واســـتهداف المدنييـــن واألعيـــان إال دليـــل علـــى نجـــاح 
العمليات األخيرة، فالصراخ على قدر األلم، لكن وبالتأكيد ســـيكون الرد 
على الحوثي ومن يســـانده قادما سواء باستكمال تحرير باقي المناطق 

أو من خالل العمليات النوعية التي ستقض مضجعه.
حفظ الله بالدنا وجنودنا من كيد الكائدين وعبث اإلرهابيين. «

بدور عدنان

حرية اليمن السعيد

bedoor.articles
@gmail.com

ليس أقل من أن نرفع يد التحية لقوة دفاع البحرين مع اقتراب ذكرى تأسيسها 
المجيدة الرابعة والخمسين، كدرع وسيف للوطن والشعب البحريني وحماية 
منجزاتـــه ومقدراتـــه.. ليـــس أقـــل مـــن أن نرفع يـــد التحية لكل منتســـبي هذه 
المؤسســـة العظيمة من الجندي حتى المشـــير، تلك المؤسسة التي تنال تقدير 

ورعاية جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
قـــوة دفاع البحرين ليســـت مجرد قوة عســـكرية تقليدية مســـتعدة لممارســـة 
أعمـــال الحمايـــة التقليدية في مواجهة االعتـــداءات واألخطار التقليدية التي 
تأتي من خارج الحدود أو داخلها، لكنها قوة حماية ودرع للوطن في مواجهة 
األخطـــار بمفهومهـــا الواســـع والشـــامل، فهـــي جنبا إلـــى جنب مع المؤسســـات 
األمنيـــة األخرى على اختالف أســـمائها تقوم بحمايـــة األمن القومي البحريني 

بكل مكوناته وتفاصيله.
ففـــي هذا العصـــر الصعب وفي ظل األخطـــار التي تواجه العالـــم من النواحي 
الصحيـــة واألمنية وحتى البيئية والمناخية تتعاظم مهمة قوة دفاع البحرين 
فـــي درء األخطـــار وحماية الوطن والمواطن، وقـــد اتضح ذلك جليا من خالل 

الوقفـــة القويـــة لهـــذه المؤسســـة الوطنية فـــي مواجهـــة جائحة كورونـــا التي 
أرهقـــت الدنيـــا وهـــزت كيـــان دول ذات إمكانيـــات مادية وعلميـــة كبيرة، فقد 
قامـــت قوة دفـــاع البحرين بقيادة المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة القائـــد العام لقـــوة دفاع البحريـــن بالعمل إلى جانب بقية المؤسســـات 
البحرينية المســـؤولة بالمســـاهمة الكبيرة في تنفيـــذ الخطة المحكمة لصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه في مواجهة الجائحة، ونالت تقديرا 
واحترامـــا ودعمـــا مطلقا من صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
وال يتسع المجال في هذه الزاوية الصغيرة لنوضح الجانب اإلنساني والتعاون 
مـــع الدول الشـــقيقة من قبل هذه المؤسســـة الوطنية العظيمـــة وآخرها الدعم 

اإلنساني للشعب األفغاني.
تحية تقدير واحترام لكم جميعا يا رجال البحرين في عيدكم الذي هو عيد البحرين  «

كلها.

B7747@ 
hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

نرفع يد التحية لقوة دفاع البحرين

منافس “التاكسي” الشرس
ســـواق ســـيارات األجرة، مـــن أصحاب المهـــن الحرة الذين تضـــرروا مع 
التقـــدم في الزمن، فمزاحمة الســـواق األجانب غير النظاميين من جهة، 
وقلة اإلقبال على طلب ســـيارات التاكســـي المتالك األغلبية ســـياراتهم 
الخاصة من جهة أخرى، ناهيك عن لجوء السواح إلى استئجار سيارات 
خاصـــة خالل تواجدهـــم في المملكة، كلها أســـباب ســـاهمت في تراجع 

مورد رزقهم.
ليأتـــي لهـــم على حيـــن غرة غول لم يحســـبوا له أي حســـاب، ويســـحب 
البســـاط من تحتهم فجأة، ودون أية رحمة! إذ أتت التطبيقات الهاتفية 
الخاصة بالنقل والتوصيل لتكون منافســـًا شرســـًا، ألصحاب هذه المهنة 
الذين يفوق عددهم 1500 ســـائق بحريني - يعولون ما يفوق الـ 8 آالف 
شـــخص مـــن أســـرهم - والذيـــن ليـــس لهم مصدر دخل ســـوى ســـيارات 

األجرة تلك!
لـــم يتخيل هؤالء الســـواق أن يأتي اليوم الـــذي يضطرون فيه مجبرين 
على العمل ضمن تطبيقات هاتفية، ومع ذلك استســـلموا لضريبة الزمن، 
فجميـــع التعامـــالت اليوم إلكترونية، ولم يعد لهم الخيار ســـوى مجاراة 
الحيـــاة، إال أنهـــم اصطدموا بأحد شـــروط انضمامهم لتلـــك التطبيقات، 
والتي تحتم أن تكون سيارة األجرة المستخدمة في التوصيل لم يتعد 
عمرها خمس ســـنوات! المشـــكلة، أن أغلب ســـواق التاكســـي مرتبطون 
بقروض شـــراء ســـيارة األجرة لسبع أو ثماني ســـنوات، وهذا يعني أنهم 
مجبـــرون علـــى بيـــع ســـياراتهم بعد مـــرور خمس ســـنوات من شـــرائها، 
والحصـــول على قرض جديد لشـــراء ســـيارة أخرى، وهم فـــي الواقع ال 
يزالـــون يدفعـــون قـــرض ســـيارتهم األولى! فـــي الوقت الـــذي يؤكد فيه 
أصحاب ســـيارات األجرة تلك حداثة ســـياراتهم وخلوها من أية أضرار 

تمنع استخدامها في النقل والتوصيل.
بعـــض هؤالء الســـواق، وكبار الســـن منهم تحديـــدًا، قـــرروا الخروج من 
هـــذه المنافســـة، وبيع أرقام ســـياراتهم، إال أنهم اصطدمـــوا بقانون عدم 
أحقيتهـــم في بيع أرقام ســـياراتهم - اشـــتراها البعـــض بأكثر من 8 آالف 
دينـــار بحريني - كمـــا لن يحق لهم توريثها ألبنائهـــم بعد وفاتهم - أطال 
هللا أعمارهـــم - إذ ســـتعود ملكيتها لإلدارة العامة للمـــرور، بعد قرار منع 
بيع وشراء أرقام السيارات! فهل سيجد سواق سيارات األجرة مخرجًا 

لهم؟.
ياسمينة: البد من تحرك فعلي لحل مشاكل سواق التاكسي. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



سلمان بن إبراهيم: كأس آسيا للسيدات محطة إلبراز مكانة القارة دوليا
أعرب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة عن خالص تمنياته بالتوفيق 
للمنتخبــات المشــاركة فــي منافســات كأس آســيا للســيدات 2022 التــي تنطلق 
يوم الخميس في الهند، بمشاركة 12 منتخبا وطنيا تتنافس على الفوز باللقب 
القــاري الثميــن، إلــى جانــب الحصــول علــى بطاقــات التأهــل إلــى كأس العالم 

للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا.

وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة: كأس آســـيا للســـيدات تعتبـــر 
بطولـــة ذات تاريخ كبير، وهي تواصل 
دورها في تطوير كرة القدم النســـائية 
فـــي قـــارة آســـيا، واالتحـــاد اآلســـيوي 
لكرة القدم يقوم بعمل كل ما بوســـعه؛ 
من أجل إخـــراج البطولة بأبهى صورة 

كـــرة  ومكانـــة  بســـمعة  تليـــق  ممكنـــة 
القدم اآلســـيوية، وتؤكد ريـــادة القارة 
القـــدم  كـــرة  ســـاحة  علـــى  اآلســـيوية 

العالمية.
وأردف بالقول: أود تقديم الشـــكر إلى 
المنتخبـــات المشـــاركة، وكل شـــركائنا، 
إلـــى جانب اللجنـــة المحليـــة المنظمة، 

والذين يتشاركون معنا في طموحاتنا 
لتنظيـــم كأس آســـيا للســـيدات 2022 
فـــي الهند وفـــق أعلى معاييـــر الصحة 

والسالمة.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة: أنظـــار أســـرة الكـــرة الدوليـــة 

ســـتتجه إلـــى الهنـــد خـــالل األســـابيع 
كأس  مجريـــات  لمتابعـــة  المقبلـــة؛ 
آســـيا للســـيدات، ونحن علـــى ثقة بأن 
مـــن  تمتلـــك  المشـــاركة  المنتخبـــات 
اإلرادة والطمـــوح مـــا يؤهلهـــا لتقديـــم 
عروض كروية متميزة تلبي طموحات 
جماهيـــر الكرة اآلســـيوية في مختلف 

أنحاء القارة الصفراء. 
وتقـــام البطولـــة علـــى ثالثـــة مالعـــب 
هـــي اســـتاد دي واي باتيـــل فـــي نافي 
آرينـــا  مومبـــاي  واســـتاد  مومبـــاي، 
فـــي مومبـــاي، واســـتاد مجمـــع شـــيف 

تشاتراباتي الرياضي في بوني.
وتشـــهد البطولة مشاركة عدد من أبرز 
نجمات العالم في كرة القدم النسائية، 

ومـــن ضمنهن ســـام كير التـــي حصلت 
مؤخـــرًا علـــى المركز الثاني في ســـباق 
جائـــزة أفضـــل العبة فـــي العالـــم التي 
يقدمهـــا االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم، 
والياباني ســـاكي كوماغـــاي، والكورية 
الجنوبيـــة جـــي ســـو-يون، إلـــى جانب 

عدد كبير من الالعبات الصاعدات. 
الفائـــز  الصيـــن  منتخـــب  ويســـتهل 
المنافســـة  مشـــوار  مـــرات   8 باللقـــب 
عندما يتقابـــل مع الصين تايبيه ضمن 
المجموعة األولى يـــوم الخميس على 
استاد مومباري آرينا، حيث يطمح كال 
المنتخبين الفتتاح رصيدهما النقطي، 
ضمن الســـباق؛ من أجـــل الفوز بخمس 

بطاقات في كأس العالم للسيدات.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم
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دوري خالد بن حمد لكرة اليد
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دوري خالد بن حمد لكرة اليد
كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليد
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

قام النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
بزيــارة إلــى نــادي إلمنتــس الرياضــي، وذلــك فــي إطــار زيــارات ســموه األنديــة 
الرياضيــة التــي نجحــت فــي تحقيــق اإلنجــازات واســتطاعت رفــع اســم مملكــة 

البحرين عاليا في مختلف المشاركات والبطوالت. 

وشـــهدت الزيـــارة حضـــور نائـــب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمد آل خليفـــة، والرئيس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن صادق عسكر. 
وقد التقى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة خـــالل الزيارة، مالكـــي نادي 
إلمنتـــس الرياضـــي البطـــل علـــي ســـينا 
منفـــردي وأحمـــد عقيل عبـــدهللا وعددا 

من أعضاء النادي والالعبين. 
وأشـــاد سموه بالجهود التي يبذلها نادي 
إلمنتـــس الرياضـــي في خدمـــة الرياضة 
بالمملكـــة، من خالل البرامج واألنشـــطة 
التـــي تســـاهم فـــي تحفيز األفـــراد على 

ممارســـة الرياضة، وتدعـــم الجهود في 
رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية 
الرياضة في محاربـــة األمراض المزمنة 

واعتبارها نمط حياة صحيا للجميع. 
وقـــد اطلع ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة علـــى البرامـــج التـــي يقدمها 
وخططـــه  الرياضـــي،  إلمنتـــس  نـــادي 
للمرحلـــة القادمـــة، منوها ســـموه بالدور 
الـــذي تلعبه األندية والصاالت الرياضية 
ومراكـــز التدريـــب، في تعزيـــز الرياضة 
ومفاهيـــم  الصحيـــة،  الحيـــاة  وأنمـــاط 
ممـــا  الصحيحـــة،  الرياضيـــة  الثقافـــة 
يســـاعد علـــى تحســـين صحـــة األفـــراد 
ســـموه  مؤكـــدا  المجتمعـــات،  وتنميـــة 

أهميـــة الدفـــع بإســـهامات هـــذه األندية 
والصاالت والمراكز وتعزيز شراكاتها مع 

مختلف الجهـــات الرياضية؛ للعمل نحو 
تحقيـــق المزيـــد من االرتقـــاء والتطوير 

والرياضييـــن؛  الرياضـــة  مســـتوى  فـــي 
فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 

والتـــي  القادمـــة،  المشـــاركات  مختلـــف 
تعزز الحضـــور البحريني على الخارطة 

الرياضية القارية والدولية. 
مـــن جهتهمـــا، قـــدم مالكا نـــادي إلمنتس 
الرياضـــي البطـــل علـــي ســـينا منفـــردي 
وأحمـــد عقيل عبدهللا، الشـــكر والتقدير 
إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على الزيارة التي قام بها سموه، مؤكدين 
أنها تعكس تقدير سموه لجميع الجهات 
الرياضية، وحرص واهتمام سموه على 
تعزيـــز التواصل؛ بهدف الدفـــع بالجهود 
نحو االرتقاء بمســـتوى األندية الرياضة 
ومراكـــز التدريـــب، مشـــيدين بالجهـــود 
المتميـــزة التي يبذلها ســـموه في خدمة 
الرياضة البحرينية، مضيفين أن ســـموه 
حريـــص علـــى تقديـــم الدعـــم للجميـــع؛ 
بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع 
الرياضـــي وإحراز مزيد مـــن اإلنجازات، 
معاهدين ســـموه في اســـتمرار الجهود؛ 
لتحقيق مســـتقبل أكثر إشراقا وازدهارا 

للرياضة البحرينية.

التقـــى النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال 

المرئي المحترفين البحرينيين في الخارج. 
وشـــهد اللقاء حضـــور نائب رئيس الهيئـــة العامة 
آل  بـــن محمـــد  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  للرياضـــة 
خليفة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر. 
وفي البداية، رحب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة بســـفراء الرياضـــة البحرينية، ناقال لهم 
تحيات عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه، وتمنيات جاللته لهم بالتوفيق والنجاح. 

وأعرب ســـموه عن ســـعادته الكبيرة بالمستويات 
المشـــرفة التي يقدمهـــا محترفـــو البحرين الذين 
يتواجـــدون فـــي المالعـــب الخليجيـــة والعربيـــة 

والقاريـــة والدوليـــة، وهـــم: العـــب فريق ســـالفيا 
الدولـــي  الالعـــب  القـــدم  لكـــرة  التشـــيكي  بـــراغ 
عبدهللا يوســـف، العـــب فريق العروبـــة اإلماراتي 
لكـــرة القـــدم الالعـــب الدولـــي علـــي مـــدن، العبـــا 

فريـــق التضامـــن الكويتـــي لكـــرة القـــدم الدوليان 
علي حرم وعبدهللا الهزاع، العبات فريق المملكة 
السعودي لكرة القدم الالعبات الدوليات ياسمين 
فايـــز، حصـــة العيســـى وهاجـــر األنصـــاري، العب 

فريـــق النور الســـعودي لكرة اليد الدولي حســـين 
الصيـــاد، العب فريق العدالة الســـعودي لكرة اليد 
الدولي حســـين علـــي، والعبا القادســـية الكويتي 
لكرة اليد الدوليان محمد حبيب وأحمد المقابي، 
والعـــب فريق برقـــان الكويتي لكـــرة اليد الدولي 
علـــي ميـــرزا، العب فريـــق كاظمـــة الكويتي لكرة 
اليـــد الدولي علي عبدالقـــادر، العب فريق الرباط 
واألنـــوار المصـــري لكـــرة الطاولة الدولـــي إلياس 
الياسي، العب RED STAR الصربي لكرة الطاولة 
الدولـــي محمد عبـــاس، العب فريق اإلســـماعيلي 
المصـــري لكرة الطاولة الدولي أنـــور مكي، والعبا 
الجامعات األمريكية لكرة السلة مصطفى حسين 

ومزمل أمير. 
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة أن 
احتراف الرياضيين البحرينيين في الخارج يعزز 
مـــا وصلت إليـــه مملكـــة البحرين من تقـــدم على 
مســـتوى األلعاب الرياضية، والذي انعكس بدوره 
على تطور مســـتوى الرياضيين، مضيفا سموه أن 

احتراف الرياضي البحرينـــي يعكس ثقة األندية 
والجهـــات الرياضيـــة بالرياضـــي البحرينـــي ومـــا 
يمتلكـــه مـــن قـــدرات وإمكانات عالية تســـهم في 
تحقيـــق وإحـــراز النتائـــج المتميـــزة، حاثا ســـموه 
ليكونـــوا خيـــر ســـفراء  المحترفيـــن  الرياضييـــن 
للمملكة في الخـــارج، وأن يواصلوا تقديم أفضل 
المســـتويات، والمســـاهمة فـــي تحقيـــق النتائـــج 
اإليجابية مع فرقهم، على الشـــكل الذي يرفع من 
أســـهم الرياضة والرياضييـــن البحرينيين، ويعزز 
من المكانة المرموقـــة التي تحتلها البحرين على 

خارطة الرياضة العالمية. 
واطمـــأن ســـموه خـــالل اللقـــاء على كافـــة األمور 
المتعلقـــة بالجانب المعيشـــي والفني، حيث كلف 
ســـموه الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضة 
بالتواصـــل مـــع الجهـــات الرســـمية فـــي المملكـــة؛ 
لتسهيل كافة اإلجراءات الخاصة بهم، ورعايتهم 
من خالل البعثات الدبلوماســـية فـــي هذه الدول 

الشقيقة والصديقة.

في إطار زيارات سموه األندية الرياضية المنجزة في مختلف المشاركات

سموه أعرب عن سعادته بالمستويات المشرفة التي يقدمها سفراء الرياضة البحرينية

خالد بن حمد يزور نـادي “إلمنتـس” ويشيـد بجهـوده

خالد بن حمد يلتقي المحترفين البحرينيين في الخارج

جانب من لقاء خالد بن حمد مع المحترفين

البطولة تنطلق في الهند الخميس بمشاركة 12 منتخبا

دوري ناصر بن حمد لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الخالدية

األهلي

5:55 مساًء

20:30 مساًء

المحرق

النجمة

جانب من الزيارة



العميري يرفع راية البحرين في بطولة كأس العالم للمبارزة
يســـتعد الالعب البحريني الموهوب 
عامـــا؛   16 الــــ  ذو  العميـــري  مبـــارك 
لخوض غمار منافســـات بطولة كأس 
العالـــم لفئة الناشـــئين تحت 20 عاما 
التـــي ســـتحتضنها مملكـــة البحريـــن 
يومـــي 22 و23 ينايـــر الجـــاري على 

صالة كرة اليد بأم الحصم.
ويعـــد العميري هو الالعب البحريني 
الوحيد فـــي البطولة من الجنســـين، 
وســـينافس في المواجهـــات الفردية 
إلى جانب أفضل الالعبين العالميين 
المصنفيـــن فـــي المراكـــز األولى على 
تعـــد  اللعبـــة، حيـــث  هـــذه  مســـتوى 
هـــذه البطولـــة محطـــة مهمـــة للبطل 

تطلعـــات  يحمـــل  الـــذي  البحرينـــي 
كبيـــرة فـــي لعبـــة المبـــارزة، ويأمـــل 
بعـــد تحقيقـــه  فـــي صقـــل موهبتـــه 
العديـــد من اإلنجازات والمشـــاركات 
علـــى المســـتوى الخليجـــي والعربي 

واآلسيوي.
وتشـــهد بطولـــة العالم في نســـختها 
الحاليـــة، والتي ســـبق أن احتضنتها 
نســـخها  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الســـابقة، مشـــاركة واســـعة مـــن قبل 
العديـــد مـــن دول العالـــم، فـــي حيـــن 
تنصـــب الترشـــيحات للفـــوز بالمراكز 
األولـــى علـــى الالعبيـــن المصرييـــن، 
والعبي فرنســـا، وإيطاليا، ورومانيا، 
وبالروسيا، وهونغ كونغ، وسويسرا، 

إذ  المرشـــحة،  الفـــرق  مـــن  وغيرهـــا 
يتوقـــع أن تشـــهد البطولـــة منافســـة 
محتدمـــة من قبـــل العديد من الفرق 
التـــي تضـــم فـــي صفوفهـــا عناصـــر 
متميزة قادرة على إحراز الميداليات 

الذهبية.
التـــي  الكبيـــرة  الثقـــة  وإلـــى جانـــب 
يحظـــى بها االتحـــاد البحريني للعبة 
المبـــارزة مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي 
التنظيميـــة  الجوانـــب  فـــي  للعبـــة 
والتميز في اســـتضافة هـــذا الحدث 
االتحـــاد  مســـؤولو  يأمـــل  العالمـــي، 
البحرينـــي فـــي انتهاز هـــذه الفرصة 
بمـــا  الناشـــئة،  المواهـــب  لتطويـــر 
يتماشى مع خطة االتحاد البحريني 

األحـــداث  مـــن  االســـتفادة  فـــي 
الرياضيـــة العالميـــة، وجعلهـــا فرصة 
أمـــام المواهـــب الصاعـــدة، خصوصا 
وأن البطولـــة ستشـــهد تواجد أفضل 

الالعبين على مستوى العالم.
الدولـــي  االتحـــاد  منـــدوب  وكان 
لرياضة المبارزة قد وصل يوم أمس 
األربعـــاء إلـــى مملكـــة البحريـــن فـــي 
مهمـــة مراقبـــة بطولـــة كأس العالـــم، 
الجنســـية  اإليطالـــي  وسيشـــرف 
الجوانـــب  علـــى  كافيـــرو  جوســـيب 
مـــن  التأكـــد  مـــع  الفنيـــة واإلداريـــة، 
وااللتزامـــات  االشـــتراطات  جميـــع 
الخاصـــة بلعبـــة المبـــارزة مـــن قبـــل 

الدولة المستضيفة.

اللجنة اإلعالمية

تأهـــل فريقـــا النجمـــة والمحـــرق إلـــى الـــدور ربع 
النهائـــي لمســـابقة كأس خليفـــة بن ســـلمان لكرة 
الســـلة بعدما عبـــرا الـــدور التمهيدي للمنافســـات 
في المباراتين اللتين أقيمتا مســـاء األربعاء على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ففـــي المبـــاراة األولـــى، فـــاز النجمة علـــى نظيره 
األشـــواط  وبواقـــع   )79/96( بنتيجـــة  ســـماهيج 
ســـماهيج،   19/22 النجمـــة،   20/25( األربعـــة: 
15/29 النجمة، 22/23 النجمة(، وبذلك سيواجه 
النجمـــة بالدور المقبل فريـــق المحرق يوم األحد 

المقبل.
وبـــرز فـــي صفـــوف النجمـــة كل مـــن علـــي جعفر 
بتســـجيله )21 نقطة منهـــا 7 ثالثيات(، علي جابر 
)21 نقطـــة(، محمـــد بوعـــالي )19 نقطـــة(، وفـــي 
سماهيج أحمد فتيل )25 نقطة منها 4 ثالثيات(، 
 16( باســـل عـــادل  )23 نقطـــة(،  منصـــور كاســـي 

نقطة(.
وفـــي المباراة األخرى، كســـب المحـــرق مواجهة 
األشـــواط  وبواقـــع   )81/102( بنتيجـــة  االتحـــاد 
األربعـــة التي تســـيدها المحـــرق بواقـــع )21/22، 

15/26، 22/24، 23/30(، وســـيلتقي المحـــرق مع 
النجمة بالدور المقبل يوم األحد.

وبـــرز فـــي صفـــوف المحـــرق كل مـــن جاكســـون 
بتسجيله )29 نقطة منها 4 ثالثيات(، بدر عبدهللا 
)21 نقطـــة منهـــا 4 ثالثيـــات(، وفي االتحاد ســـي 

جيـــه )23 نقطة(، محمـــد غـــزوان )19 نقطة منها 
5 ثالثيات(.

مباراة اليوم

تختتم اليوم )الخميـــس( مرحلة الدور التمهيدي 

بإقامة مبـــاراة واحدة تجمع المنامة والحالة في 
تمام الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.
المهمـــة  المواجهـــات  مـــن  يعتبـــر  اليـــوم  ولقـــاء 
والمثيـــرة والمرتقبـــة، كونـــه يجمع بيـــن فريقين 

يتمتعـــان بعناصـــر محلية مميزة، معـــززة بعنصر 
أجنبي لكل منهما، فضالً عن رغبتهما في تحقيق 
الفـــوز والمضي قدًمـــا في هذه المســـابقة الغالية 
والتنافس على لقبها، خصوًصا أن الفائز ســـيقفز 

للدور قبل النهائي مباشرة.

شارك االتحاد البحريني لكرة القدم في التصويت على جائزة أفضل العب 
فــي العالــم لعــام 2021 والتي يشــرف على تنظيمها  ســنويا االتحــاد الدولي 

.)FIFA( لكرة القدم

األول  منتخبنـــا  مـــدرب  وصـــوت 
البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا لصالح نجم 
روبـــرت  األلمانـــي  ميونيـــخ  بايـــرن 
ليفاندوفســـكي أوال ثم نجم ليفربول 
اإلنجليـــزي المصـــري محمـــد صـــالح 
يونايتـــد  مانشســـتر  ونجـــم  ثانيـــا 
كريســـتيانو  البرتغالـــي  اإلنجليـــزي 

رونالدو ثالثا.
األول  منتخبنـــا  قائـــد  يشـــارك  ولـــم 
الحـــارس الدولـــي ســـيد محمد جعفر 
فـــي التصويت على أفضل العب في 
العالـــم، فيما شـــارك الزميل اإلعالمي 

عبدهللا عاشور وصوت لكل من نجم 
نادي ريال مدريد اإلســـباني الفرنسي 
كريـــم بنزيمـــة ثم محمد صـــالح ثانيا 
وأخيـــرا نجـــم تشيلســـي اإلنجليـــزي 

اإليطالي جورجينهو ثالثا.
وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
)48 نقطـــة( فاز بجائـــزة أفضل العب 
فـــي العالـــم عـــن العـــام 2021 متفوًقا 
على ليونيل ميســـي )44 نقطة(، نجم 
والمصـــري  جيرمـــان،  ســـان  باريـــس 
هـــداف  نقطـــة(،   39( صـــالح  محمـــد 

ليفربول للعام الثاني على التوالي.

ويتـــم اختيـــار الفائـــز بجائـــزة الفيفـــا 
“األفضـــل” “The best” مـــن خـــالل 4 
طـــرق للتصويـــت بنســـبة 25 % لكل 
المركـــز  ويحصـــل صاحـــب  واحـــدة، 

األول في كل ترشـــيح علـــى 5 نقاط، 
بينمـــا يحصل صاحـــب المركز الثاني 
علـــى 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث 

على نقطة واحدة فقط.
الربع األول يكـــون عن طريق اختيار 
الجماهير عبر اســـتفتاء بموقع الفيفا 

الرســـمي، حيث يتم الدخـــول لموقع 
الفيفا واختيار أفضل العب وصاحب 
وأفضـــل  والثالـــث،  الثانـــي  المركـــز 
الثانـــي  المركـــز  وصاحـــب  مـــدرب 
والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات 

الجائزة التي تتم بالتصويت.
الربـــع الثانـــي يكـــون عبـــر تصويـــت 
مدربيـــن منتخبـــات العالم، أمـــا الربع 
تصويـــت  مـــن  فيحســـب  الثالـــث 
الالعبيـــن قـــادة المنتخبـــات، وأخيًرا 
بتصويـــت  يكـــون  األخيـــر  الربـــع 
مجموعة من اإلعالميين من كل دول 
العالـــم، ثم يتم تجميـــع كل األصوات 
بالنسب المحددة من االتحاد الدولي 
الختيـــار أعلى ثالثة ومن ثم اإلعالن 

عن الفائز في حفل الجائزة.

النجمة والمحرق يتأهالن لربع نهائي كأس خليفة بن سلمان

لمن صوتت البحرين بجائزة أفضل العب في العالم؟

اليوم قمة مرتقبة بين المنامة والحالة

قائد منتخبنا لم يشارك

لقاء المحرق واالتحاد من لقاء النجمة وسماهيج

البولندي ليفاندوفسكي

هيليو سوزا
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حسن علي

سبورت

تقام على أرض المملكة السبت المقبل

صور أرشيفية من منافسات بطولة كأس العالم

هـــزم منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليـــد 
نظيـــره أوزبكســـتان بنتيجـــة )19/35( في 
المباراة التي جمعتهما عصر األربعاء ضمن 
البطولـــة اآلســـيوية 20 للرجـــال والمقامـــة 

حالًيا في المملكة العربية السعودية.
ونجـــح “األحمر” في إنهـــاء الحصة األولى 
مـــن المبـــاراة بفـــارق 9 أهـــداف وبنتيجـــة 

)9/18(، وبذلـــك حقق منتخبنا فوزه الثاني 
وتصدر منتخبنا مجموعته الرابعة برصيد 
الثالثـــة  مباراتـــه  وســـيخوض  نقـــاط(،   4(
واألخيرة اليوم الخميس بلقاء هونغ كونغ، 
الذي يمتلك نقطتين بعد فوزه على فيتنام 
في الســـاعة 2 ظهًرا والمباراة منقولة على 

قنوات الكأس وssc السعودية.
وبرز في الجانـــب التهديفي لمنتخبنا علي 
عبدالقـــادر ومهـــدي ســـعد )7 أهـــداف( لكل 

منهمـــا، علـــي عيد وعلي ميـــرزا )5 أهداف( 
أهـــداف(،   3( جـــالل  أحمـــد  منهمـــا،  لـــكل 
أحمـــد المقابـــي ومحمـــد حبيـــب )هدفين( 
وحســـن  عبدالرضـــا  محمـــد  منهمـــا،  لـــكل 
ميـــرزا وبالل بشـــام وعلـــي عبـــدهللا هدًفا 
الحـــارس  لـــكل منهـــم. وبلغـــت تصديـــات 
محمـــد عبدالحســـين 11 من 20 تســـديدة، 
والحارس حسين محفوظ 8 تصديات من 

أصل 17 تسديدة.

“أحمر اليد” يحقق فوزه الثاني بالبطولة اآلسيوية
سبورت

لقاء منتخبنا وأوزبكستان
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أكـــد رئيس مجلـــس إدارة اتحـــاد غرف 
رئيـــس  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن ســـمير نـــاس أن بنـــاء قاعـــدة 
بيـــن  تكامليـــة  واســـتثمارية  تجاريـــة 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي يخدم 
متطلبات الســـوق الخليجية المشـــتركة 
نحـــو تعزيـــز نمـــط العالقـــات التجاريـــة 

البينية بين دول التعاون.
وشدد خالل لقائه باألمين العام لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فالح 
الحجـــرف، صبـــاح أمـــس، علـــى أهميـــة 
تكاتف وتواصل الجهود المشتركة بين 
الغـــرف التجاريـــة الخليجيـــة والجهات 
مســـتوى  لرفـــع  المعنيـــة  الحكوميـــة 

التوعيـــة بأهميـــة اســـتكمال متطلبـــات 
الســـوق الخليجيـــة المشـــتركة لمـــا فيه 
وخدمـــة  الخليجـــي  االقتصـــاد  صالـــح 
قطاعاتـــه في مختلف الميادين، وصوال 

إلى وحدتها.
ونـــوه ناس، بالدور الكبيـــر لألمين العام 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
دول  اقتصـــادات  ودعـــم  خدمـــة  فـــي 
التعـــاون، عبر تبني الرؤى والسياســـات 
التنمويـــة  العامـــة  واالســـتراتيجيات 
الخليجـــي،  الخـــاص  للقطـــاع  الداعمـــة 
إلـــى جانـــب دوره المهـــم فـــي معالجـــة 
التحديـــات والصعوبـــات التـــي تواجـــه 
تحقيـــق التكامل االقتصـــادي الخليجي 

بين دول المجلس.

ناس: بناء قاعدة تجارية تكاملية 
استجابة لمتطلبات السوق الخليجية

“بيتك” يوقع اتفاقية مع جامعة المملكة لتوفير تمويل للطلبة
فترة سماح حصرية تصل حتى عامين ومعدل ربح منخفض

أعلـــن بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع جامعـــة 
المملكـــة، إحـــدى الجامعـــات الرائـــدة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، لتوفير برنامـــج تمويل 
شـــخصي تعليمي لمساندة طلبة الجامعة 
لاللتحـــاق  يتطلعـــون  والذيـــن  الحالييـــن 
بالجامعـــة. وأقيمـــت مراســـم التوقيع في 
الفرع الرئيســـي لبيـــت التمويل الكويتي-
البحرين بمركز البحرين التجاري العالمي، 
يـــوم الخميـــس الموافق 13 ينايـــر 2022، 
رئيـــس  مشـــعل  حامـــد  بحضـــور  وذلـــك 
ومحمـــد  لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الجناحـــي أخصائـــي تطويـــر األعمال في 
بيـــت التمويـــل الكويتي-البحريـــن. ومـــن 

جانـــب جامعـــة المملكـــة، حضـــر كل مـــن 
البروفيســـور نـــادر البســـتكي نائب رئيس 
الشـــؤون األكاديميـــة والبحـــث العلمـــي و 

محمود فريد مدير الشؤون المالية. 
يهدف منتج التمويل التعليمي الُمقّدم من 
بيت التمويل الكويتي - البحرين لمساندة 
الطلبة الجامعيين وتمكينهم من ُمباشـــرة 
تعليمهـــم األكاديمي في أرقـــى الجامعات 
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي فـــي مملكـــة 
البحريـــن وخارجهـــا. التمويـــل التعليمـــي 
الجديـــد يوفر فترة ســـماح حصرية تصل 
حتـــى عامين مع احتســـاب األربـــاح لهذه 
الفتـــرة وتمويالً يصل إلـــى 30,000 دينار 
وفقـــًا  منخفـــض  ربـــح  بمعـــدل  بحرينـــي 

لألحكام والشروط المطبقة. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح نـــادر البســـتكي 
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والبحث 

العلمـــي بجامعـــة المملكـــة “يســـعدنا جـــًدا 
توقيـــع مذكـــرة التفاهم مع بيـــت التمويل 
الكويتـــي – البحرين لطرح منتج التمويل 
التعليمـــي للراغبين باســـتكمال دراســـتهم 
الجامعيـــة. ومـــن المقـــرر أن يســـاهم هذا 

الحل التمويلي في تمكين شـــريحة أوسع 
من الشباب والشابات الكتساب المؤهالت 
وشـــهادات التعليـــم العالـــي مـــن الجامعة، 
مما سيدعم تمّيزهم المهني مستقبالً. إننا 
نتطلع قدًما لمنح جميع منتسبي الجامعة 

تجربـــة تعليمية قّيمـــة ومدعومة بأفضل 
المرافق والتجهيزات”.

ومـــن جانبـــه، قـــال حامـــد مشـــعل رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت 
التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن “إنـــه لمـــن 
دواعـــي ســـرورنا أن نوقع هـــذه االتفاقية 
مع جامعة المملكة لتعزيز استفادة الطلبة 
في البحرين من التمويل التعليمي، حيث 
ســـيتيح لهـــم إتمـــام تعليمهـــم األكاديمي. 
إننـــا نســـعى في بيت التمويـــل الكويتي – 
البحريـــن لتوفيـــر حلـــول مبتكـــرة تواكب 
الكـــرام  الزبائـــن  وتطلعـــات  احتياجـــات 
مـــن كافـــة الفئـــات، ونحـــرص دائًمـــا على 
متكاملـــة.  مصرفيـــة  تجربـــة  منحهـــم 
وسُتســـاهم هـــذه االتفاقيـــة بدعـــم قطاع 
التعليـــم فـــي المملكة، وســـتتيح بإذن هللا 
تحقيق المتطلبات التعليمية للشباب عبر 

تسجيلهم وانضمامهم للدراسة في إحدى 
أبرز الجامعات المرموقة في البحرين”.

ُيذكـــر أن جامعـــة المملكـــة ُتوّفـــر فـــرص 
متعـــددة للتعليـــم األكاديمـــي للطلبـــة عبر 
وكليـــة  والماليـــة  اإلداريـــة  العلـــوم  كليـــة 
وتختـــص  الهندســـة.  وكليـــة  الحقـــوق 
الجامعة بمنح شـــهادات الدبلوم الُمشارك 
مـــن  كل  فـــي  البكالوريـــوس  وشـــهادات 
الماليـــة  واإلدارة  األعمـــال،  إدارة  مجـــال 
والمصرفية، واإلدارة المالية والمحاســـبة 
)المعتمـــدة مـــن ِقبـــل جمعية المحاســـبين 
القانونيين المعتمدين “ACCA” و جمعية 
المديريـــن المعتمديـــن CMI  فـــي المملكة 
أيًضـــا  الطلبـــة  وباســـتطاعة  المتحـــدة(. 
الحصـــول علـــى شـــهادات البكالوريـــوس 
فـــي مجال القانـــون والهندســـة المعمارية 

والتصميم الداخلي.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم 

أول طفل يأخذ لقاح “فايزر” دون سن 12 طالب من المدرسة البريطانية 
حمل التذكرة السحرية “001”

شـــهدت مملكـــة البحريـــن أمـــس إطالق 
لقـــاح فايـــزر لألطفـــال الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بين 5 ســـنوات و 12 ســـنة في 
جميع أنحـــاء المملكة. وتواصل المملكة 
ريادتهـــا للعالـــم فـــي برنامجهـــا الفعـــال 
للقاحـــات، الذي يعد جـــزًءا ال يتجزأ من 
اإلجراءات األوســـع المصممة للســـيطرة 
على لقاح كوفيد 19. وكان أحد الطالب 
المدرســـة  مـــن  للغايـــة  المتحمســـين 
محظوًظـــا  البحريـــن  فـــي  البريطانيـــة 
لحمـــل التذكـــرة الســـحرية “001”. أول 
طفل دون سن الـ 12 يتم تطعيمه بلقاح 

فايزر في المملكة.
للمدرســـة  التنفيـــذي  المديـــر  وصـــّرح 
البريطانية في البحرين، جون ماجواير 
للغايـــة بليـــث لكونـــه  “نحـــن فخـــورون 
شـــجاًعا للغاية ألخذ اللقـــاح. أظهر ليث 

مـــن خـــالل فعلـــه هـــذا، قيـــم المدرســـة 
والتصميـــم.  الشـــجاعة  فـــي  المتمثلـــة 
ونحـــن علـــى يقيـــن مـــن أن العديـــد من 
أقرانه سيتبعون خطاه بسرعة. أحسنت 

يا ليث”.
بـــدوره، قـــال الطالـــب ليـــث فـــي الصف 
فـــي  البريطانيـــة  بالمدرســـة  الرابـــع  
البحريـــن، إنه تفاجـــأ ألن اللقاح لم يضر 
وأن العمليـــة كانت ســـريعة جـــًدا. وعلق 
أن الفريـــق الطبـــي البحرينـــي كان طيًبا 

للغاية ومرحًبا به. 
فـــي  البريطانيـــة  المدرســـة  وتشـــتهر 
البحريـــن بكونهـــا المدرســـة الرائدة في 
البـــالد مـــن حيـــث اإلجـــراءات الوقائية 
تعتبـــر  آمنـــة.  تعليميـــة  بيئـــة  وتوفيـــر 
التطعيمـــات جـــزًءا أساســـًيا مـــن ناحية 
حمايـــة المجتمع المدرســـي بأكمله جنًبا 

إلـــى جنب مع التدابير الصارمة للحفاظ 
على سالمة الجميع.

فـــي  البريطانيـــة  المدرســـة  وتأسســـت 

 ،1995 العـــام  فـــي   )BSB( البحريـــن 
وتحتفـــل بمـــرور مـــا يزيد عـــن 26 عاًما 
على بـــدء تقديمها للمناهـــج اإلنجليزية 

الوطنية المتميزة للطالب المقيمين في 
البحرين. وتطورت المدرســـة على مدى 
ربع قرن ونمت بشـــكل كبير، إذ تطورت 

ونمـــت بشـــكل كبير لتضـــم طلبة من 90 
جنســـية مختلفـــة. وتســـتفيد المدرســـة 
البريطانيـــة فـــي البحرين إلـــى حد كبير 
 ،)Inspired( من كونها عضًوا فخوًرا في
وهـــي مجموعة مـــدارس عالميـــة رائدة 
تعمـــل في 5 قـــارات من خـــالل ما يزيد 
عن 70 مدرســـة في جميع أنحاء العالم. 
In� فـــي  عضـــًوا  كونهـــا  خـــالل  )ومـــن 
spired(، تســـتطيع المدرسة البريطانية 
فـــي البحريـــن الوصـــول إلـــى شـــراكات 
وبرامـــج ال تســـتطيع المـــدارس الفردية 
الوصول إليها. وتتمثل عقيدة المدرسة 
وضـــع  فـــي  البحريـــن  فـــي  البريطانيـــة 
الطالـــب فـــي مركـــز العمليـــة التعليمية، 
كمـــا هـــو موضـــح فـــي رؤيـــة المدرســـة 
التـــي تتلخص فـــي: التميز، المســـؤولية 

والتفّرد.

لتطبيق أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

“البا” و”ميتسوبيشي” توقعان مذكرة تفاهم الستخالص الكربون
البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  قامـــت 
فـــي  لأللمنيـــوم  مصهـــر  أكبـــر  )البـــا(، 
العالـــم باســـتثناء الصيـــن، فـــي خطوة 
فـــي  جهودهـــا  لتعزيـــز  اســـتراتيجية 
فـــي  الممارســـات  أفضـــل  تطبيـــق 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب 
تفاهـــم  مذكـــرة  بتوقيـــع  والحوكمـــة، 
مـــع شـــركة ميتسوبيشـــي للصناعـــات 
األوســـط  والشـــرق  )أوروبـــا  الثقيلـــة 
وإفريقيا( المحدودة، التابعة لمجموعة 
الثقيلـــة،  للصناعـــات  ميتسوبيشـــي 
وذلـــك بتاريخ 19 ينايـــر 2022؛ بهدف 
بحث ســـبل التعـــاون في مجال خفض 
البصمـــة الكربونية بشـــركة البا. جاءت 
مذكـــرة التفاهم هـــذه، وتعتبـــر األولى 
التي يتـــم إبرامها مع مصهر لأللمنيوم، 
إلرســـاء القواعد األساسية للعمل على 
دراسة جدوى بشأن استخدام التقنية 
التـــي طورتها مجموعة ميتسوبيشـــي 
للصناعات الثقيلة بالتعاون مع شـــركة 
كانساي للطاقة الكهربائية الستخالص 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون مـــن انبعاثـــات 
الوقـــود الغازيـــة؛ وذلك بهـــدف خفض 
وإزالـــة  البـــا  مصهـــر  فـــي  االنبعاثـــات 

الكربون من عملياتها. 

تـــم توقيـــع مذكـــرة التفاهم فـــي قاعة 
الدانـــة بشـــركة البـــا، بحضـــور رئيـــس 
الشـــيخ  البـــا  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
آل  دعيـــج  بـــن  ســـلمان  بـــن  دعيـــج 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة، 
الثقيلـــة  للصناعـــات  ميتسوبيشـــي 
)أوروبـــا والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا( 
هوســـومي،  كينتـــارو  المحـــدودة 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة البـــا علي 
البقالـــي، والرئيـــس التنفيـــذي للطاقـــة 
بشركة البا أمين سلطان وعدد من كبار 
المسؤولين من مجموعة ميتسوبيشي 

للصناعات الثقيلة.

وبهذه المناســـبة، قال الشيخ دعيج بن 
ســـلمان بن دعيـــج آل خليفـــة “تتصدر 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب 
والحوكمـــة جميـــع أوجـــه عملياتنا في 
البـــا، وســـوف يكـــون لمذكـــرة التفاهم 
التي تـــم توقيعها اليـــوم دوًرا محورًيا 
لمضاعفـــة  طموحاتنـــا  تحقيـــق  فـــي 
جهودنا في مجال االســـتدامة وإدماج 
مبادئها في عملياتنا التشغيلية لتعزيز 
مسؤوليتنا تجاه البيئة. ونحن سعداء 
بشـــراكتنا مـــع مجموعة ميتسوبيشـــي 
للصناعـــات الثقيلة، الرائـــدة في تقنية 
اســـتخالص الكربـــون، لدعم مســـيرتنا 

نحو إزالة الكربون من عملياتنا”.
ومن جانبه، صرح كينتارو هوســـومي، 
الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي 
للصناعـــات الثقيلـــة )أوروبـــا والشـــرق 
األوســـط وأفريقيـــا( المحـــدودة، قائالً: 
“بصفتنا شركة رائدة في تقنيات إزالة 
الكربـــون مثـــل اســـتخالص وتخزيـــن 
واســـتخدام الكربون، تفخـــر مجموعة 
الثقيلـــة  للصناعـــات  ميتسوبيشـــي 
بـــأن تدعـــم البـــا ومملكـــة البحرين في 
تحقيق أهدافها الطموحة لالســـتدامة، 
حيث تســـاهم مثل هذه الشراكات في 
تمكين الشركات الصناعية من التحول 

السريع نحو تحييد الكربون”.
الشـــركات  إحـــدى  لكونهـــا  ونظـــًرا 
الصناعيـــة الرائدة في مملكة البحرين، 
فـــإن خطـــط البا إلزالة الكربون ســـوف 
يكـــون لهـــا دور رئيســـي فـــي تحقيـــق 
الكربونـــي  الصفـــري  الحيـــاد  أهـــداف 
مملكـــة  فـــي  المتجـــددة  والطاقـــة 
البحريـــن، والتـــي أعلنهـــا مؤخـــًرا ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

لضمان توفير خدمات متميزة للزبائن

الموسوي مديرا لتجربة عمالء “التسهيالت”
للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
التجاريـــة عـــن تعيين راضية الموســـوي 
مديـــرا لتجربـــة العمـــالء تعزيـــًزا لجميع 
جوانب خدمة العمالء في الشـــركة؛ من 
أجـــل ضمـــان تجربـــة متميـــزة لعمالئها. 
نهـــج  ضمـــن  راضيـــة  تعييـــن  ويأتـــي 
الشـــركة المســـتمر الســـتقطاب وتطوير 
كفـــاءات  وتعزيـــز  الوطنيـــة  المواهـــب 
الشـــركة بالكوادر ذوي الخبرة والطموح 

الكفـــاءات  بدعـــم  التزامهـــا  ولتعكـــس 
الوطنيـــة. ومن خالل مســـيرتها المهنية 
اكتســـبت  عاًمـــا،   12 لقرابـــة  الممتـــدة 
راضيـــة الموســـوي خبـــرات واســـعة في 
مجال تجربة وخدمة العمالء في كبرى 
المؤسســـات المالية، منهـــا البنك األهلي 

المتحد وسيتي بنك.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
البحريـــن للتســـهيالت التجارية عبدهللا 

بوخـــوة “يســـعدني أن نرحـــب بانضمـــام 
عمـــل  فريـــق  إلـــى  الموســـوي  راضيـــة 
الشـــركة بمنصبها الجديد، منوها بأهمية 
ضمان تجربـــة متميزة للعمـــالء وجعلها 
أحـــد عوامـــل تفـــوق خدمـــات الشـــركة 
وتنافســـيتها”. فيمـــا أعربـــت راضية عن 
لهـــذا  الختيارهـــا  وتقديرهـــا  اعتزازهـــا 
المنصـــب ضمـــن شـــركة وطنيـــة رائـــدة، 

راضية الموسويوأكدت تطلعها لتطوير تجربة العمالء.



حياكم

بـــدأت العالمـــة التجاريـــة للمطعـــم الهنـــدي الشـــهير 
كايـــالش باربـــات رحلتهـــا فـــي البحريـــن مـــن خالل 
افتتـــاح الفـــرع األول بمجمع الدانة، حضره الســـفير 
بيـــوش سريفاســـتافا، كمـــا حضـــره مديـــر  الهنـــدي 
مجموعـــة لولـــو جـــوزر روبـــاواال، وغيرهم مـــن كبار 
الشـــخصيات. المطعـــم هو مشـــروع لشـــركة مطاعم 
جوبيتـــر القائمـــة فـــي البحريـــن. وســـيقدم المطعـــم 
النباتي في ردهة الطعام في مجمع الدانة مأكوالته 
الهنديـــة المميـــزة التـــي يتفـــرد بهـــا، والتـــي تضـــم 
أصناًفـــا مـــن الشـــات والبانيـــر تيـــكا وتشـــول بهاتور 
المميزة، وقائمة كاملة للغداء والعشـــاء، مع أصناف 
التانـــدوري. إن عـــرض البيـــع الفريـــد للمطعـــم هـــو 
نكهـــات الســـندي الكالســـيكية التي تم شـــحذها إلى 

حد اإلتقان على غرار طعم الوصفات العائلية لعائلة 
مولتشنداني التي أسست العالمة التجارية مومباي 
األيقونية وعصر الطهي المعاصر الذي يروق لجميع 

األجيال.

مطعم “كايالش باربات” 
مفتوح اآلن في مجمع الدانة

انفوجرافيك

كشــفت نائــب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض فاطمة الصيرفــي أنه منذ إطالق االســتراتيجية الســياحية 
لمملكة البحرين 2022 – 2026 في شهر نوفمبر من العام 2021، وحتى اآلن تم التوقيع مع أكثر من 30 مكتبا من منظمي الرحالت 
الســياحية في الدول التي تســتهدفها مملكة البحرين؛ من أجل جذب أفواج ســياحية وتنشــيط السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن 

العمل جار للتوقيع مع 15 مكتبا في الفترة المقبلة.

وأكـــدت الصيرفـــي فـــي تصريح لــــ “البالد 
فـــي  الســـائحين  أعـــداد  أن  االقتصـــادي” 
مملكة البحرين شهد ازديادا ملحوظا منذ 
إطـــالق االســـتراتيجية الســـياحية، الفتة 
في الوقت ذاته إلى أن الدول المستهدفة 
ضمـــن االســـتراتيجية الســـياحية لمملكـــة 
البحرين 2022 – 2026 هي: دول مجلس 
الواليـــات  مصـــر،  الخليجـــي،  التعـــاون 
المتحـــدة األميركيـــة، المملكـــة المتحـــدة، 
فرنســـا، المانيا، اســـبانيا، إيطاليـــا، قبرص، 
تركيا، روسيا، اسرائيل، الصين، باكستان، 

الهند وسنغافورة.
الســـياحية  االســـتراتيجية  وتســـتهدف 
الجديـــدة لمملكة البحريـــن لألعوام 2022 
الســـياحي  القطـــاع  دور  تعزيـــز   ،2026  -
ضمـــن القطاعات الواعدة التي تســـهم في 
رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي وتنويـــع مصـــادر 
الدخـــل، إذ إن البحريـــن تعمـــل علـــى رفـــع 
مســـاهمة القطاع الســـياحي ضمـــن الناتج 

المحلـــي اإلجمالـــي، كمـــا تهـــدف إلـــى رفع 
إجمالي عـــدد الزّوار القادميـــن إلى مملكة 
البحريـــن للســـياحة إلـــى 14.1 مليون زائر 
فـــي 2026، وزيادة متوســـط إنفـــاق الزائر 
يوميـــا إلـــى 74.8 دينـــارا، ورفع متوســـط 
الليالي الســـياحية إلى 3.5 يوم، وذلك بما 
يعزز من دور الســـياحة في رفد االقتصاد 
تنافســـية  زيـــادة  فـــي  ويســـهم  الوطنـــي، 
المملكة وجـــذب المزيد من االســـتثمارات 
التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وتعتبر االستراتيجية السياحية الجديدة 
طريـــق  خريطـــة  هـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
واضحـــة المعالم تهـــدف بالدرجـــة األولى 
إلـــى اســـتعادة انتعـــاش قطـــاع الســـياحة 
فـــي البحرين بأســـرع وقت ممكـــن، وذلك 
فـــي إطـــار 4 أهـــداف رئيســـة وهـــي زيادة 
مســـاهمة الســـياحة فـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي بنســـبة تقديريـــة 11.4 % فـــي 
العام 2026 وإبـــراز مكانة البحرين كمركز 

الـــدول  عـــدد  وزيـــادة  عالمـــي،  ســـياحي 
المســـتهدفة لجـــذب المزيـــد من الســـياح، 

وتنويع المنتج السياحي.
دعائـــم   4 علـــى  االســـتراتيجية  وترتكـــز 
أساســـية، هي: تســـهيل الدخـــول، وتنويع 
وتطويـــر عناصـــر الجـــذب الســـياحي بمـــا 
تتضمنه من مشاريع وفعاليات، والتسويق 
والترويـــج بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
والناقلة الوطنية “طيران الخليج”، وتعزيز 
مقومات اإلقامـــة الســـياحية ومتطلباتها، 
وإدراًكا بدور وكالء الســـفر في المنظومة 
الســـياحية فقد تـــم تحديـــد أفضل وكالء 
الرئيســـة  العالميـــة  فـــي األســـواق  الســـفر 

المستهدفة لجذب المزيد من السياح.
وتعتمد على 7 ركائز اســـتراتيجية تشـــمل 
العمل على الواجهات واألنشـــطة البحرية 
وســـياحة األعمـــال والســـياحة الرياضيـــة 
والســـياحة الترفيهية والسياحة العالجية 
اإلعـــالم  وســـياحة  الثقافيـــة  والســـياحة 

إطـــالق  ويأتـــي  الســـينمائية.  واألفـــالم 
االستراتيجية الســـياحية لمواصلة العمل 
في تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى، 
مـــن بينها مركز البحرين الدولي للمعارض 
المرتقـــب  الصخيـــر  فـــي  والمؤتمـــرات 
االنتهـــاء منه بنهاية العـــام المقبل، إضافة 
إلـــى عدد مـــن المشـــاريع الســـياحية التي 
تعمل هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
علـــى تطويرها، من بينهـــا واجهة الغوص 
البحرية ومشروع شاطئ خليج البحرين 

والواجهة البحرية لساحل قاللي.

تنظم شركة النصر للسفر والسياحة رحلة خاصة لفئة “الصم” إلى مدينة 
طرابــزون في شــمال جمهورية تركيا، وذلــك في الفترة من 24 ولغاية 31 

يناير الجاري.

ســـيد  الشـــركة  مديـــر  نائـــب  وقـــال 
الرحلـــة  هـــذه  إن  الـــدرازي  طالـــب 
تعتبـــر هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا في 
مملكة البحرين، إذ ســـترافق الرحلة 
مترجمة لغة اإلشارة واالختصاصية 
االجتماعيـــة روضة الجفيـــري، التي 
ســـتقوم بترجمة اإلرشـــاد السياحي 

بلغة اإلشارة طوال فترة الرحلة.
شـــركة  تنظيـــم  أن  الـــدرازي  وأكـــد 
رحلـــة  والســـياحة،  للســـفر  النصـــر 
خاصـــة تســـتهدف فئة الصـــم، يأتي 
إيمانـــا مـــن الشـــركة بأهميـــة ضمان 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  تمتـــع 
بكافـــة الحقوق وتكافـــؤ فرصهم مع 

غيرهم، مما يكفل لهم حياة إنسانية 
كريمة تجعل منهم أشخاص قادرين 
على االندماج في المجتمع، وتسهم 
فـــي تعزيـــز الثقـــة بأنفســـهم وتبادل 
الثقـــة بينهم وبين المجتمع المحيط 

بهم.
وأضـــاف الـــدرازي أن الرحلـــة التـــي 
ســـتخصص إلى منطقتـــي طرابزون 
وريزا، وســـتكون متاحة إلى الجميع 
أيضا من أجل التسجيل والمشاركة 

التـــي ســـتكون  الرحلـــة  نفـــس  فـــي 
تحـــت إشـــراف كادر بحريني متميز 

باإلضافة إلى اإلرشاد التركي.
ولفت الدرازي إلى أن شـــركة النصر 

للسفر والسياحة حريصة على طرح 
أفكار وبرامـــج جديدة ومبتكرة من 
تلبـــي جميـــع  والتـــي  الطـــراز األول 
احتياجات الســـفر وابتـــكار عطالت 

ممتعة في العديد من دول العالم.
وشـــدد على حرص ســـفريات النصر 
الدائـــم علـــى مواكبة التطـــور الكبير 
فـــي مملكـــة البحريـــن عبـــر تقديـــم 
منتجـــات متميزة في مجال الســـفر 
والســـياحة مـــع البحـــث الدائـــم عـــن 

مـــن  واألحـــدث  األفضـــل  تقديـــم 
الخدمات الســـياحية التي تتناســـب 

مع تطلعات المجتمع.

“النصر للسفر والسياحة” تنظم رحلة خاصة لفئة “الصم”

ارتفاع عدد السياح منذ إطالق استراتيجية القطاع في نوفمبر... الصيرفي لـ “^”:

حسن عبدالنبي

سيد طالب الدرازي

نظـــم أصدقـــاء دلمون المرشـــدين 
الســـياحيين بجمعيـــة تاريخ وآثار 
البحرين، جولـــة ميدانية إلى قلعة 
بوماهر التاريخيـــة. وصرح رئيس 
أصدقاء دلمون ميرزا النشـــيط، أن 
الهـــدف من تنظيـــم الزيـــارات إلى 
المواقـــع التاريخيـــة والتراثيـــة هو 
رفع كفاءة المعرفة لدى المرشدين 
تســـليط  وكذلـــك  الســـياحيين، 
الضـــوء علـــى المواقـــع التاريخيـــة 
الهامـــة غيـــر المدرجـــة فـــي برامج 
إلـــى  إضافـــة  الســـياحية،  الســـفن 
التـــي  المتخصصـــة  المحاضـــرات 
تقدمها الجمعيـــة باللغتين العربية 

واإلنجليزية.
القـــالع  أن  النشـــيط  وأضـــاف 
التاريخيـــة في مملكة البحرين كل 
منها لها ميزة مختلفة عن األخرى، 

لقلعـــة  االســـتراتيجي  كالموقـــع 
البحرين، والموقـــع الدفاعي لقلعة 
عـــراد، وإدارة دفـــة الحكـــم كقلعـــة 
الشـــيخ ســـلمان بالدفـــاع، والموقع 
التجـــاري المركزي كقلعـــة بوماهر، 
الســـياحيين  للمرشـــدين  والبـــد 
التعرف عن قـــرب على جميع هذه 

الخصائص.
مـــن جانبـــه، ذكـــر عضـــو مجلـــس 
اإلدارة بالجمعيـــة إبراهيم عبدهللا 
يحتاجـــون  المرشـــدين  أن  مطـــر، 
إلـــى المعلومات األكاديمية ألهمية 
دورهـــم فـــي الترويـــج إلـــى تاريخ 
وتـــراث البحريـــن، وقلعـــة بوماهر 
كان لهـــا دور فـــي تنظيـــم وحماية 
إبراهيـــم  وقـــدم  الغـــوص،  ســـفن 
مطـــر محاضـــرة تاريخيـــة بعنوان 

)المحرق خالل 100 عام(.

المرشدون يزورون قلعة بوماهر

فاطمة الصيرفي

العالمة التجارية للنكهة الهندية تفتتح الفرع األول بالبحرين

business@albiladpress.com
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“السياحة” تتعاقد مع 30 مكتبا لتنظيم رحالت للبحرين



حققت شركة “بتلكو” إنجازا جديدا في رحلتها للتحول 
مــن  مســتقلة  رقميــة  شــركات   3 إطــاق  مــع  الرقمــي 
المقــرر أن تديــر عملياتها في البحرين وخارجها. وتقدم 
الشركات الجديدة حلوال رقمية فريدة من نوعها وتلبي 
االحتياجات الناشئة للمؤسسات التجارية في مجاالت 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  مثــل  متنوعــة 
والحوسبة السحابية واألمن السيبراني واالتصاالت الرقمية. تم اإلعان عن 
BEYON Con� و BEYON Solutions و BEYON Cyber  الشــركات الثا ث

nect خال مؤتمر صحافي يوم أمس األربعاء الموافق 19 يناير، إذ تســاهم 
.”BEYON“ كا منها بتعزيز محفظة شركة

وانعقـــد المؤتمـــر الصحافي في فندق 
الفور سيزونس خليج البحرين وألقى 
الرئيـــس التنفيـــذي للنمـــو الرقمي في 
شركة بتلكو الشـــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفـــة كلمـــة االفتتـــاح، وأعقبتهـــا 
كلمـــة موجزة مـــن الرئيـــس التنفيذي 
الشـــيخ   ”BEYON Cyber“ لشـــركة 
خالـــد آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيذي 
“BEYON Solutions” ســـعد  لشـــركة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الراشـــد، وكذلـــك 
 ”BEYON Connect“ لشـــركة 

كريستيان راسموسن.
وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة شركة بتلكو، الشيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة “نحن ســـعداء جًدا 
بالتقدم الذي أحرزته شركة بتلكو في 
تحويـــل اإلســـتراتيجية طويلة المدى 
إلـــى  فيمـــا يخـــص التحـــول الرقمـــي 
واقع ملموس. ونشـــهد اليوم نتيجة 3 

ســـنوات من التخطيط االستراتيجي 
والجهـــود الجبارة الـــذي قام بها فريق 

العمل”.
تـــّم  التـــي  “الشـــركات  وأضـــاف 
إطالقهـــا أمس هي شـــركات مســـتقلة 
ومتخصصـــة فـــي تلبيـــة االحتياجات 
للمؤسســـات  والمتغيـــرة  الناشـــئة 
التجاريـــة، إذ ُتعـــد الحلـــول الرقميـــة 
المبتكـــرة وخدمات األمن الســـيبراني 
مـــن المتطلبـــات األساســـية ألي عمـــل 

تجاري في يومنا هذا”.
واختتم قائاًل “هذا هو الوقت المثالي 
إلطـــالق الشـــركات الرقميـــة الجديدة 
المملكـــة  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  وبمـــا 
لالقتصـــاد الرقمـــي تحت قيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة “.
شـــركة   ”BEYON Cyber“ ُتعـــد 

متطـــّورة  حلـــول  بتوفيـــر  مختصـــة 
وشاملة لألمن السيبراني، وهي تقدم 
خدمات استشـــارية وخدمـــات ُمدارة 
للمؤسسات في مملكة البحرين ودول 
بفريـــق  الشـــركة  وتتمتـــع  المنطقـــة. 
والمهـــارات  بالمواهـــب  متمّيـــز  عمـــل 
عاليـــة المســـتوى، وبشـــبكة حصريـــة 
من الشـــراكات العالميـــة لتوفير حلول 
أمنيـــة رائـــدة عالمًيـــا وبكلفـــة مالئمة، 
لـــدى  الرقميـــة  اإلمكانـــات  لتحفيـــز 

الزبائن.
وُتلبي “BEYON Solutions” مختلف 
االحتياجـــات التقنية لدى مؤسســـات 

وُتباشـــر  والخـــاص.  العـــام  القطـــاع 
عملهـــا كشـــركة استشـــارية في مجال 
تقنيـــة المعلومات والتحـــّول الرقمي، 
الربـــط  حلـــول  بتوفيـــر  وتختـــص 
الشامل بين أنظمة الشركات من كافة 
األحجام، وذلك بالشراكة مع مجموعة 
مـــن مـــزودي تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت من جميع أنحـــاء العالم. 
وتســـاهم الحلول الُمقدمة في تحفيز 
عمل الشـــركات بشـــكل رقمي وسلس، 
بجانـــب تمكينهم من توســـيع وتعزيز 
أنظمتهـــم الرقميـــة بســـهولة وبفعالية 

وأمان.

 ”BEYON Connect“ شـــركة  وُترّكـــز 
على توفير حلول تكنولوجية جديدة 
واعـــدة،  إمكانيـــات  وذات  ومبتكـــرة 
بجانـــب تقديـــم منصـــات للبرمجيـــات 
تكنولوجيـــا  وحلـــول  الخدميـــة 
مـــن  لـــكل  المتقدمـــة  المعلومـــات 
القطاعين العام والخاص في الشـــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنمو 
الرقمـــي لدى بتلكو، الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة “لقد تلقينـــا العديد 
BE�  من الردود اإليجابية منذ إطالق
YON Money في ديسمبر وبناًء على 

ذلـــك قمنـــا بتكثيـــف جهودنـــا إلطالق 
الشـــركات الرقمية الجديدة وترسيخ 

وجودنا في قطاعات مختلفة”.
هـــذه  عبـــر  نهـــدف  “نحـــن  وأضـــاف 
الشـــركات إلى تعزيـــز مكانة بتلكو في 
توفير أفضـــل الحلول الرقمية بأنحاء 
المنطقة، وذلك مع منتجات وخدمات 
مبتكرة وُتلبي احتياجات المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات قطاع األعمال 
مًعا. ومن هذا المنطلق، نتطلع لتسهيل 
التحديـــات التـــي تواجه المؤسســـات 
في هذا االقتصاد الرقمي المتسارع”.

“بتلكو” توسع نطاق أعمالها الرقمية بتدشين 3 شركات جديدة
طرح أحدث الخدمات والحلول المتطورة لدعم القطاعين العام والخاص

”BEYON Connect“ و ”BEYON Cyber“ و ”BEYON Solutions“ تأسيس
تزويد خدمات االستشارات واألمن السيبراني والحلول المبتكرة لـ “المعلومات واالتصاالت” 

الشيخ محمد بن خليفة

الساعي: توسيع آفاق الخدمات الذكية وتطوير البنية التكنولوجية بـ “الغرفة”
بغرفة  التنفيذي  المكتب  عضو  قــال 
باسم محمد  البحرين  تجارة وصناعة 
الساعي، إن الغرفة دأبت منذ انطالقة 

 )29( اإلداريـــــــــــة  الــــــــــدورة 
وضمن خطوات خطة 

وضعها  التي  العمل 
اإلدارة  مــجــلــس 

والـــــــجـــــــهـــــــاز 
ــيــــذي  ــفــ ــ ــن ــ ــت ــ ال
عـــلـــى تــوســيــع 

الخدمات  آفــاق 
بجعلها  ــذكــيــة  ال

مـــؤســـســـة ذكـــيـــة 
تقدم خدماتها 

إلــى 

األعضاء بأحدث التقنيات واألساليب، 
االعتماد على عنصر  وذلــك من خالل 
إلى  لالنطالق  الحديثة  التكنولوجيا 
ــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة بــكــل ما  عــالــم ال
والدفع  ومزايا،  حلول  من  تحمله 
ــول مــن  ــحــ ــ ــت ــ بــعــمــلــيــة ال
التقليدي  االقــتــصــاد 
إلـــــــــى االقـــــتـــــصـــــاد 
اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي 
بشكل  ــرقــمــي”  “ال
ــس وآمـــــــــن،  ــ ــلـ ــ سـ
تطوير  عن  فضاًل 
البنية التكنولوجية 
ــة لــلــغــرفــة  ــي ــداخــل ال
بــمــا يــســهــم في 
تـــحـــســـيـــن 

ــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــشــارع  نــوعــيــة ال
طريق  عن  الخاص  وللقطاع  التجاري 
ــادة الــفــاعــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة، وذلـــك  ــ زيـ
ــخــدمــات  ــن ال عــبــر تــدشــيــن حـــزمـــة مـ

اإللكترونية النوعية الجديدة.
وأكـــد أن أحـــد أهـــم أهـــداف مجلـــس 
جعـــل  هـــو   ”29“ الـــدورة  فـــي  اإلدارة 
الغرفـــة مؤسســـة ذكية تقـــدم خدماتها 
التقنيـــات  بأحـــدث  األعضـــاء  إلـــى 
علـــى  االعتمـــاد  عبـــر  واألســـاليب، 
التطـــور التقني بما ســـاهم فـــي تقديم 
ألعضـــاء  والخدمـــات  التســـهيالت 
الغرفـــة وأصحـــاب األعمـــال لالنطـــالق 

إلـــى عالم التجـــارة اإللكترونية بكل ما 
تحملـــه مـــن حلـــول ومزايا، فضـــاًل عن 
المقدمـــة  الخدمـــات  نوعيـــة  تحســـين 
الخـــاص  وللقطـــاع  التجـــاري  للشـــارع 
عـــن طريق زيادة الفاعليـــة التنظيمية، 
وذلك عبر تدشين حزمة من الخدمات 
االلكترونيـــة النوعيـــة الجديـــدة، منهـــا 
موحـــد  إلكترونـــي  نظـــام  اســـتحداث 
لإلدارات واألقسام لمتابعة سير العمل 
والمشـــروعات، وتوفير تطبيق الهاتف 
 Mobile Application االلكترونـــي 
وتطويـــر خدمـــة Live Chat للتواصـــل 
الفوري بين الغرفـــة وأعضائها، والعمل 

االلكترونـــي  الموقـــع  تحديـــث  علـــى 
إضافة   ،www.Bahrainchamber.bh
Com�  إلى اســـتحداث الدليل التجاري
واســـتحداث   ،mercial Directory
برنامـــج Happy or Not لقيـــاس مدى 
رضـــا األعضاء من الخدمـــات المقدمة، 
والمضـــي ُقدًما في مشـــروع المنظومة 

.BBMS االلكترونية
وظفـــت  الغرفـــة  أن  الســـاعي  وأكـــد 
الســـتخدامات  حديثـــة  تقنيـــات 
الفيديـــو؛ بهدف تعزيـــز تواصل الغرفة 
عبـــر  التجـــاري  وبالمجتمـــع  بأعضائهـــا 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، وإنجاز 

الحاجـــة  دون  بعـــد  عـــن  المعامـــالت 
الغرفـــة،  مبنـــى  إلـــى  العضـــو  لحضـــور 
وتطبيق نظـــام SamePage للتواصل 
بيـــن أعضاء اللجـــان وموظفي الغرفة، 
و استحداث نظام الكتروني الستقبال 
نظـــام  وتصميـــم  األعضـــاء،  شـــكاوى 
إلكترونـــي مختـــص بالتقييـــم وقياس 
تـــم  أنـــه  موضًحـــا  األداء،  مؤشـــرات 
بالتعـــاون  االلكترونـــي  النظـــام  عمـــل 
بيـــن إدارة تقنيـــة المعلومـــات ووحدة 
الجـــودة والمتابعـــة بنـــاًء علـــى ما جاء 
في توصيات مشـــروع “إيقـــاع الغرفة” 
التنفيذيـــة  العمـــل  خطـــة  لمتابعـــة 
واألهـــداف المخصصـــة لـــكل إدارة مع 
إمـــكان االطـــالع علـــى المهـــام وحجـــم 
العمـــل المنجز ومـــدى التقدم في خطة 

العمل الموضوعة لكل إدارة.

أهم أهداف مجلس إدارة الدورة “29” جعل “الغرفة” مؤسسة ذكية

باسم الساعي
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 الشيخ عبدالله بن خليفة 

 )NBB( نجح بنـــك البحريـــن الوطني
بالمملكـــة  األول  المركـــز  بإحـــراز 
والمركـــز الثانـــي عربًيـــا فـــي تصنيف 
شـــركة ريفينيتيـــف لمجـــال الحوكمة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشركات لمؤسسات قطاع الخدمات 
التزامـــه  نتيجـــة  وذلـــك  المصرفيـــة، 
وسياســـات  ممارســـات  بتنفيـــذ 
االستدامة. وحاز البنك على مجموع 
يبلغ 65 درجة في التصنيف، متفوًقا 
على 44 بنًكا إقليمًيا وليكون من بين 
أفضـــل 16 % مـــن مؤسســـات قطاع 

الخدمات المصرفية.
مـــزوًدا  ريفينيتيـــف  شـــركة  ُتعـــد 
لبيانات ممارســـات الحوكمـــة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشـــركات في 
القطاع المالي، ويهدف التنصيف الذي 

تعتمده الشـــركة لقياس مستوى أداء 
والتزام وكفاءة عمل المؤسسات في 
هذا المجال، وذلك بشـــكل موضوعي 
ووفًقـــا للتقاريـــر والبيانـــات الصادرة 
من هذه المؤسسات. ويضم تصنيف 
شـــركة ريفينيتيف للحوكمـــة البيئية 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
أكثـــر من 9,500 شـــركة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم، وقد تـــم تصنيفها بناًء 
على ركائز ُمحددة، وتتضمن االلتزام 
بخفض االنبعاثات الكربونية وابتكار 
االلتـــزام  بجانـــب  بيئيـــة،  منتجـــات 
بالمسؤولية االجتماعية والمسؤولية 

عن المنتجات.
وُيساهم تصنيف شـــركة ريفينيتيف 
علـــى  الضـــوء  بتســـليط  للحوكمـــة 
فـــي  الوطنـــي”  “البحريـــن  جهـــود 
مجال االســـتدامة، وتقربه من هدفه 
المتمثـــل بأن يكون مؤسســـة ملتزمة 
باألعمال المصرفية المسؤولة وتحفز 
االســـتدامة البيئيـــة. ويتماشـــى ذلك 
أيًضا مـــع التزام البنك تجـــاه تحقيق 

أهـــداف الرؤية االقتصاديـــة للمملكة 
لعـــام 2030، والتـــي ُتوّجـــه للوصـــول 
الصفـــري  الكربونـــي  الحيـــاد  نحـــو 

بحلول 2060.
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
البحرين الوطني فـــاروق المؤيد “إنه 
لمـــن دواعي ســـرورنا أن نحظى بهذا 
التقدير الرفيع الذي يحتفي بمساعي 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي فـــي تنفيـــذ 
هـــذا  ويؤكـــد  االســـتدامة.  مبـــادرات 
التصنيـــف علـــى اتخاذنـــا للخطـــوات 
اإليجابيـــة  للمســـاهمة  الصحيحـــة 
علـــى المســـتوى المجتمعـــي والبيئي، 
وهـــو ُيعزز مـــن مكانتنـــا الريادية في 
القطـــاع المصرفي، حيـــث نتابع دمج 
الحوكمـــة  وسياســـات  ممارســـات 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات في جميع جوانب وأعمال 

البنك”.
التنفيذي  الرئيس  قــال  جهته،  ومــن 
ــي جـــان  ــ ــن ــوطــ ــ لـــبـــنـــك الـــبـــحـــريـــن ال
كريستوف دوراند “نعتز جًدا بحصد 

البنك في  بتمّيز عمل  هذا االعتراف 
مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، إذ يستمر حرصنا 
ــى دمــجــهــا فـــي كـــافـــة األنــشــطــة  عــل
والــمــمــارســات واألعـــمـــال األســاســيــة 
“البحرين  فــي  بــادرنــا  وقـــد  بــالــبــنــك. 
وخدمات  منتجات  بطرح  الوطني” 

مــبــادئ  مــع  مــتــوافــقــة  مصرفية 
الــحــوكــمــة واالســتــدامــة، 

كذلك خطط  ولتشمل 
االستثمار والتمويل، 
تمويل  ضمنها  ومــن 
األلــــــــواح الــشــمــســيــة 
وتــمــويــل الــســيــارات 
الكهربائية والهجينة 
وتــمــويــل الــتــعــلــيــم. 
وُتـــــــمـــــــثـــــــل هــــــذه 

الـــخـــدمـــات جـــزءا 
ــا مـــن  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـ

ــا  ــ ــنـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ مـ
الـــمـــتـــعـــددة 
عة  لمتنو ا و

نــهــدف عبرها  الــمــجــال، إذ  فــي هـــذا 
تجاه  إيــجــابــيــة  بــصــورة  للمساهمة 
نعمل  الذي  والمجتمع  البيئة  من  كل 
2021، أصبح  الــعــام  حــولــه. وخـــالل 
األول في  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  بــنــك 
آيزو  شهادة  على  بحصوله  المملكة 
البيئية،  اإلدارة  لُنظم   14001:2015
ــع تـــعـــزيـــز الــمــكــانــة  ــابـ ــا تـ مــ
المرموقة للبنك كرائد 
فــــــي مــــمــــارســــات 

االستدامة”.
ــت الــرئــيــس  وقــال
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
ــوارد  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ل

البشرية واالستدامة لدى المجموعة 
دانــــة بــوحــجــي “ُتــشــّكــل مــبــادراتــنــا 
البيئية  الحوكمة  مــمــارســات  لــدمــج 
واالجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات 
ضــمــن أعــمــالــنــا األســـاســـيـــة، خــطــوة 
رئيسة ومحورية للبنك. ونتطلع عبر 
للتعامل  االســتــدامــة  طريق  خــارطــة 
ــمــخــاطــر على  ــع ال بــشــكــل أفـــضـــل مـ
القصير والمتوسط، وستتيح  المدى 
المدى  طويلة  المخاطر  تحديد  لنا 
المرونة  من  أكبر  مستوى  واكتساب 
بما يصب في خدمة جميع أصحاب 
“البحرين  حرص  ويترّكز  المصلحة. 
الوطني” على اتخاذ خطوات كبيرة 
المسؤولية  مــجــال  فــي  ومــتــواصــلــة 
شركة  تصنيف  ويــحــفــزنــا  الــبــيــئــيــة، 
تمّيزنا  يستعرض  الــذي  ريفينيتيف 
ــا، عــلــى مــتــابــعــة تــقــديــم  إقــلــيــمــًي
أكثر  لنصبح  الــجــهــود  أفــضــل 
البيئة  بــاســتــدامــة  الـــتـــزاًمـــا 
وبخدمة المجتمع المحلي”.

“الوطني” يحرز المركز األول بالبحرين والثاني عربيا في “الحوكمة”
وفًقا لتصنيف “ريفينيتيف” لمؤسسات قطاع الخدمات المصرفية

فاروق المؤيد

المحرر االقتصادي

بهدف الدفع بعملية التحول إلى االقتصاد الرقمي



أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
جميل حميدان أن مملكة البحرين تمكنت 
فرضتهـــا  التـــي  التحديـــات  اجتيـــاز  مـــن 
جائحـــة كورونـــا باقتصـــاد متيـــن وســـوق 
خاللهـــا  تـــم  ومتماســـكة  مســـتقرة  عمـــل 
الوظيفـــي  االســـتقرار  علـــى  المحافظـــة 
للقـــوى العاملـــة الوطنيـــة، وذلـــك بفضـــل 
القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والرؤى الرائدة والمستنيرة من ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وبتعـــاون مثمر بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشريعية، ومساهمة قادة الفكر والرأي، 
مؤكـــًدا أن النتائـــج جـــاءت طيبـــة وتبعث 
على األمل بمســـتقبل مشـــرق وسوق عمل 
مســـتقرة ونامية تؤمن بطاقـــات وقدرات 

البحرينيين في مواجهة التحديات.
جـــاء ذلـــك خـــالل افتتاحه أمـــس المؤتمر 
الدولـــي الثالـــث لتنميـــة الموارد البشـــرية، 
الـــذي تنظمـــه جمعيـــة البحريـــن للتدريب 
شـــعار  تحـــت  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 
“الصحـــة النفســـية فـــي بيئـــة العمـــل”، في 
الفترة ما بين 19 و20 يناير الجاري، وذلك 
في فندق الدبلومات، بمشاركة العديد من 
المؤسســـات ذات العالقـــة والمتخصصين 
البحريـــن وخارجهـــا،  مـــن داخـــل مملكـــة 
وكبار الشخصيات والمسؤولين من بينهم 
“البـــالد”  صحيفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 

عبدالنبي الشعلة.
ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى اســـتعراض أفضل 
مؤسســـات  لبنـــاء  الناجحـــة  الممارســـات 
وشـــركات وبيئات عمل أكثـــر صحة لدعم 
الصحة النفسية للموظفين والعاملين في 
مختلـــف المنشـــآت، كما يســـتعرض أفضل 
الدراســـات الحديثة التي يقدمها عدد من 

الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

 26 ألف باحث

ولفـــت حميـــدان إلـــى النجاح فـــي تحقيق 
األرقام المســـتهدفة عبر توظيف أكثر من 
26 ألـــف باحـــث عن عمـــل، وتدريـــب أكثر 
مـــن 12 ألـــف شـــاب بحرينـــي، وذلـــك فـــي 
العـــام 2021 من خالل المشـــروع الوطني 
للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة، ووضـــع 
خطـــة التعافي االقتصادي لألعوام )2022 
- 2026( التي تســـتهدف توظيف أكثر من 
20 ألفـــا، وتدريـــب أكثـــر مـــن 10 آالف من 

الشباب البحريني سنوًيا.
التصـــدي  مواصلـــة  حميـــدان  وأكـــد 
للتحديـــات فـــي العـــام 2022 مـــن خـــالل 
إعـــادة هندســـة البنيـــة التحتيـــة للتدريب 
وتطويـــر القـــوى العاملة، حيث يســـتهدف 
معالجة أي خلل يؤثر على إدماج الشـــباب 
في ســـوق العمـــل بتخصصاتهم المختلفة، 
مـــن خـــالل العديد مـــن المشـــروعات التي 
تستهدف تحقيق المواءمة بين مخرجات 
التعليم ومتطلبات سوق العمل، في ضوء 
التطورات الكبيرة والمتغيرات المتسارعة 
في هذه الســـوق بســـبب العولمـــة الرقمية 
واألمـــن المعلوماتـــي وغيرهـــا مـــن أوجـــه 
التطور التي أصبحت ســـمة العصر، ويأتي 

فـــي مقدمتهـــا: مبـــادرة مهـــارات البحرين 
مهـــارات  برنامـــج   ،)Skills Bahrain(
تدريبيـــة  برامـــج  تصميـــم  التوظيـــف، 
للباحثين عن عمل والعاملين المستجدين 
فـــي مؤسســـات القطاع الخاص، مشـــروع 

)المنصة اإللكترونيـــة لمهارات التوظيف(، 
وغيرها.

الجهـــود  “كافـــة  أن  علـــى  الوزيـــر  وشـــدد 
االســـتقرار  تعزيـــز  فـــي  تســـهم  المبذولـــة 
كمحـــور  الوظيفـــي  واألمـــان  والتطـــور 

رئيس لدعم اإلنتاجيـــة، وحماية العاملين 
مـــن آثار ونتائـــج التحديات التـــي نمر بها، 
الفًتـــا إلى أنه من المهم خالل هذا المؤتمر 
األعمـــال،  أصحـــاب  إلـــى  رســـالة  إرســـال 
بتوفيـــر مقومات المحافظـــة على الصحة 

النفسية في مواقع العمل، والرسالة كذلك 
للموظفيـــن والعمـــال بضـــرورة الثقـــة بـــأن 
البحريـــن قادرة علـــى ضمان اســـتقرارهم 

وأمنهم الوظيفي”.
وأكـــد الوزيـــر أهمية دور الصحة النفســـية 

للموظـــف فـــي االرتقـــاء باإلنتاجيـــة فـــي 
أي مؤسســـة، وضـــرورة المحافظـــة علـــى 
الجوانـــب النفســـية خصوصـــا فـــي وقـــت 
األزمات الكبرى كانتشـــار األوبـــة وغيرها، 
مشـــيًرا إلـــى تأثير تفشـــي جائحـــة كورونا 
على الصحة النفســـية للعاملين التي ألقت 
بظاللها على كافة مناحي الحياة الصحية 

واالجتماعية واالقتصادية.

المكتسبات المتحققة 

كما أكد الوزير أن الصحة النفسية في بيئة 
العمـــل ترتبط ارتباًطا وثيًقـــا بالقدرة على 
توفيـــر األمـــان الوظيفي وعدم المســـاس 
بالمكتســـبات المتحققـــة وقوة واســـتقرار 
سوق العمل؛ ســـعًيا لضمان العيش الكريم 
للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى حٍد ســـواء، 
الـــذي يعـــد التحـــدي األول الـــذي يواجـــه 
المنظومـــة االقتصاديـــة والمجتمعيـــة في 

وقت األزمات ومواجهة التحديات.
وشهدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر إلقاء 
كلمـــات رئيســـة من وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة ورئيس مجلس إدارة جمعية 
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
أحمد عطية وممثل مكتب منظمة الصحة 
العالمية بمملكة البحرين تسنيم عطاطرة. 
ثـــم قد قـــام الوزيـــر راعي الحفـــل بتكريم 
المتحدثين الرئيســـيين في هـــذا المؤتمر، 

إضافة إلى الجهات الراعية.
ويتطـــرق المؤتمر في جلســـاته على مدى 
يوميـــن من خـــالل 14 ورقة عمل إلى أبرز 
وأفضل الممارســـات والتجارب في مجال 
الصحـــة النفســـية فـــي بيئة العمـــل؛ بهدف 
تعزيـــز التوعيـــة بقضايا الصحة النفســـية 
والبحـــوث  الدراســـات  بنتائـــج  واألخـــذ 
العلميـــة التـــي تؤكد ضـــرورة وجـــود بيئة 
مهنية صحية تدعم احتياجات الموظفين 
فـــي مختلـــف القطاعات من خالل حســـن 
الالزمـــة  الدعـــم  وتقنيـــات  أدوات  إدارة 
والتـــي تتضمـــن برامـــج الرعاية النفســـية 
وتنميـــة  التدريـــب  وبرامـــج  واإلرشـــاد 
مهـــارات الموظفين بما يســـهم في تطوير 

األداء ورفع اإلنتاجية.
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الصحـــة  منظمـــة  مكتـــب  ممثـــل  أكـــدت 
العالمية بمملكة البحرين تســـنيم عطاطرة 
أهمية الصحة النفســـية فـــي أماكن العمل، 
مشـــيرة إلى أن العقد األخير شهد ارتفاًعا 
في أمـــراض الصحيـــة النفســـية المختلفة 
حول العالم بنســـبة تتجـــاوز 13 %، الفتة 
إلـــى أن االكتئـــاب والقلق يكبـــد االقتصاد 

العالمي حوالي تريليون دوالر سنوًيا.
وأوضحت عطاطـــرة لـ “البالد االقتصادي” 
أن المؤتمـــر الدولي الثالـــث لتنمية الموارد 
البشـــرية تحت عنـــوان “الصحة النفســـية 

في بيئـــة العمل” يؤكد على أهمية الصحة 
ليـــس  إذ  العمـــل،  أماكـــن  فـــي  النفســـية 
وجـــود  دون  الصحـــة  تحقيـــق  باإلمـــكان 
صحة نفسية خصوًصا أن تعريف الصحة 
فـــي طياتـــه ينطوي علـــى أهميـــة الصحة 
النفســـية، مؤكـــدة أهمية المؤتمـــر لوقوفه 
علـــى موضـــوع مهـــم جـــًدا وهـــو الصحـــة 
النفســـية فـــي بيئـــة العمـــل، إضافـــة إلـــى 
أهميـــة المشـــاركات والجهـــات المختلفـــة 
التـــي تشـــارك فـــي هـــذا المؤتمـــر، ورعاية 
وزيـــر العمل لهذا المؤتمـــر يؤكد  أن مملكة 

البحريـــن تضع الصحة والصحة النفســـية 
في أماكـــن العمل في مكان بـــارز لتحقيق 

الصحة للجميع وبالجميع.
وأشـــارت إلى أنـــه لدى التطـــرق لموضوع 
الصحة النفسية “فإننا ال نستطيع التحدث 
عنها دون وضعها في إطار جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، إذ إن العديد من الدراســـات 
على المستوى العالمي واإلقليمي أظهرت 
الصحـــة  علـــى  الجائحـــة  تأثيـــر  وأثبتـــت 
فـــي  العامليـــن  لـــدى  خصوًصـــا  النفســـية 
الصفوف األماميـــة والعاملين في القطاع 

الطبـــي، وقـــد كان التأثير للجائحة ســـلبي 
على الصحة النفسية”.

فيـــه  ســـيتم  المؤتمـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تقديم وعرض األوراق البحثية المختلفة، 
القـــرار  صنـــاع  بيـــن  الخبـــرات  وتبـــادل 
وواضعـــي السياســـات، وبمشـــاركة وزارة 
والقطـــاع  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
ومنهـــا  المختلفـــة  والمؤسســـات  الخـــاص 
المؤسسات األكاديمية، مشيرة إلى أهمية 
الحديـــث عـــن الصحة النفســـية فـــي عمل 
القطاعـــات المختلفة، مؤكـــدة أنه لتحقيق 
الصحـــة يجـــب تحقيـــق الصحة النفســـية 

والعمل مع جميع القطاعات.

13 % نسبة ارتفاع األمراض النفسية عالمًيا في العقد األخير
أهمية الصحة النفسية بأماكن العمل... عطاطرة لـ “^”:
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تريليون دوالر خسائر االقتصاد العالمي سنويا
الضغط النفسي واالكتئاب بمواقع العمل يؤثر على اإلنتاجية

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
الجمعيـــة  إن  عطيـــة،  أحمـــد  البشـــرية 
ارتـــأت هذا العـــام، في المؤتمـــر الدولي 
الثالـــث لتنمية المـــوارد البشـــرية تحت 
بيئـــة  فـــي  النفســـية  “الصحـــة  عنـــوان 
العمـــل”، تســـليط الضـــوء علـــى الصحة 
النفســـية في بيئـــة العمل ونشـــر الوعي 
بشـــأن هـــذا الموضـــوع الحيوي بســـبب 
تأثيره المباشـــر على المـــوارد والثروات 

البشرية باإلضافة لالقتصاد العالمي.
وأوضـــح أن الجمعية ارتكزت على عدة 
دراســـات عالمية لطرح هـــذا الموضوع، 
العالمـــي يخســـر  االقتصـــاد  أن  ومنهـــا: 
تريليـــون دوالر ســـنوًيا؛ بســـبب الضغط 
النفســـي واالكتئـــاب فـــي مواقـــع العمل 
ممـــا يؤثر على أداء الموظفين وبالتالي 
يؤثر على اإلنتاجية بناء على الدراســـة 
التي كشـــفها منتدى االقتصـــاد العالمي. 
كمـــا أنه وفًقا لالســـتطالع الـــذي أجرته 
مؤسســـة گالـــوب )Gallup( فـــي أبريـــل 
2020، فقـــد انخفضت معـــدالت الراحة 
والصحة النفســـية للموظفين إلى أدنى 
العمـــل  ســـوق  ركـــود  منـــذ  مســـتوياتها 

الكبيـــر العام 2009، وقـــد لعبت جائحة 
كورونا دوًرا بارًزا في هذا الهبوط.

وأكد عطية أن موضوع الصحة النفسية 
فـــي بيئـــة العمل أصبـــح مـــن المواضيع 
الهامـــة التي أصبحت أكثـــر إلحاحا في 
اآلونـــة األخيـــرة خصوًصا بعـــد جائحة 
كورونا، الفًتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى 
إبراز أفضل الممارســـات والتجارب في 
مجـــال الصحة النفســـية في بيئة العمل 
لتعزيـــز التوعية وتأكيـــد ضرورة وجود 
بيئـــة مهنية صحيـــة تدعـــم احتياجات 
الموظفيـــن مـــن خـــالل اســـتراتيجيات 
وتقنيات الدعم السليمة والتي تتضمن 

واإلرشـــاد  النفســـية  الرعايـــة  برامـــج 
مهـــارات  وتنميـــة  التدريـــب  وبرامـــج 
الموظفيـــن باإلضافـــة إلـــى البرمجيـــات 
الحديثة الخاصة بالصحة النفســـية في 

بيئة العمل.
وأشـــار إلـــى أن العالـــم حـــدد فـــي العام 
2015 غايـــة طموحة تتمثـــل في تعزيز 
الصحة والســـالمة العقلية بحلول العام 
2030” )الغاية 3 - 4 من أهداف التنمية 
المســـتدامة(. وفي العام 2018، التزمت 
الحكومـــات بوضـــع بلدانهم على مســـار 
مســـتدام لتحقيق هذه الغاية. ومن هنا 
يأتـــي دور مؤسســـات المجتمـــع المدني 

للعمـــل يـــًدا بيد مـــع الحكومـــات لتعزيز 
الوصول لهـــذه الغاية وتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة للمجتمعات. 
ودعا “لضـــرورة إقامة شـــراكات محلية 
ودوليـــة وتشـــجيع المشـــاركة المجدية 
للمجتمـــع المدني والقطـــاع الخاص من 
والتحالفـــات  الجهـــود  تنســـيق  خـــالل 
تحقيـــق  نحـــو  الموجهـــة  التعاونيـــة 
مؤشـــرات أداء محددة تصـــب في هذا 
النطـــاق. وعليـــه فإننـــا نـــرى أن الصحة 
النفســـية فـــي بيئـــة العمل تمثـــل ركيزة 
واالقتصـــاد  اإلنتاجيـــة  لتعزيـــز  هامـــة 
وتعتمـــد على توظيـــف ُمعطيات العلوم 
السلوكية في المجال الصحي والمهني، 
وتتماشى مع األهداف الرامية لتحقيق 
)رؤيـــة 2030( الطموحـــة بهـــدف تعزيـــز 

جودة الحياة”.
البحريـــن  جمعيـــة  أن  عطيـــة  وأكـــد 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
تفتخـــر اليوم بمـــا تمتلكه مـــن إمكانات 
وخبرات متراكمة تكلل دوما باحتضان 
المحافل الدولية، وتســـعى الجمعية من 
خاللهـــا إلى النهـــوض بالعنصر البشـــري 
عبـــر تطويـــر التدريـــب وتنميـــة الموارد 
البشـــرية بالتعاون والشـــراكة المستمرة 
مع الجهات ذات العالقة محلًيا ودولًيا.

عطية متحدًثا في افتتاح المؤتمر
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التغييرالسعر + 0.8400.011 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر  0.6600.000 دينار 
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.33+دينار 0.840
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.71+0.141 دينار 
زين البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.57+0.530 دينار 
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

أجمع اقتصاديون في استطالع لـ”البالد االقتصادي”، أن االرتفاع الذي 
شــهده برميــل النفــط ألكثــر مــن 88 دوالًرا سيســاهم فــي تحقيــق وفرة 
ماليــة تدفــع باالســتثمار والتطويــر في البنية التحتية بمــا ينعكس على 
زيادة االستثمارات األجنبية، مؤكدين أن ارتفاع سعر النفط سيساهم 

في تعزيز ميزانية البحرين ويصب في مصلحة خطة التوازن المالي.

المحلليـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
المالييـــن المعتمديـــن فـــي البحرين 
علي الموالني إن ارتفاع خام برنت 
ألكثـــر مـــن 88 دوالًرا للبرميل يعزز 
مـــن الدخل الحكومـــي ويصب في 
المالـــي،  التـــوازن  خطـــة  مصلحـــة 
خصوًصـــا مـــع بقـــاء ســـعر البرميل 

أعلى من 70 دوالًرا.
وأشار إلى أن السعر األفضل لبرميل 
برنـــت هـــو بيـــن 70 دوالًرا إلـــى 90 
دوالًرا، حيـــث بقي ثابتًا ضمن هذه 
األسعار لفترة طويلة، وكان مناسبًا 
ولـــم  والمســـتهلكين،  للمنتجيـــن 
اقتصاديـــة،  باضطرابـــات  يتســـبب 
قـــد  الحـــادة  االرتفاعـــات  بينمـــا 
تتســـبب ببـــطء نســـبي لالقتصـــاد 

العالمي.
وأكد أن االرتفاعات غير المحسوبة 
قد تتســـبب فـــي تباطؤ نســـبي في 
الطلب على خـــام النفط، وقد يزيد 
لقطـــاع  المســـتثمرين  تحـــول  مـــن 
الطاقة المتجـــددة، خصوًصا إذا ما 
كانت الكلفة تتعادل بينهما، فيكون 
المتجـــددة  الطاقـــة  نحـــو  االتجـــاه 
خيـــار آخـــر بالنســـبة للمســـتثمرين، 
وهـــو ما قد يتســـبب بتباطـــؤ أيضًا 

بصـــورة  العالمـــي  االقتصـــاد  فـــي 
نسبية.

منظمـــة  أن  إلـــى  الموالنـــي  ونـــوه 
علـــى  الحفـــاظ  تحـــاول  “أوبـــك” 
ســـعر خام برنت فـــي نطاق مقبول 
للمنتجين والمســـتهلكين، خصوًصا 
بشـــكل  برنـــت  برميـــل  ارتفـــاع  أن 
حاد ليس بالضرورة يشـــكل منفعة 

مستمرة لالقتصاد العالمي.
من جانبه، أكـــد الخبير االقتصادي 
جعفر الصائغ، أن األزمة التي مرت 
بهـــا الـــدول النفطيـــة بشـــكل عـــام 
بســـبب تدهور أسعار النفط إلى 30 
دوالًرا للبرميـــل أدى إلـــى تغير في 
هيـــكل اقتصاد تلك البلدان بســـبب 
العجوزات الماليـــة، حتى تم إعادة 
النظـــر فـــي العديد مـــن اإلجراءات 
ومنهـــا ما يتعلق بالســـلع المدعومة 

وعـــالوات موظفـــي الدولة 

وغيرهـــا، كما تـــم فـــرض الضرائب 
مشـــيًرا  الخليـــج،  فـــي  مـــرة  ألول 
يشـــهده  الـــذي  االرتفـــاع  أن  إلـــى 
برميل برنت اليوم 
سيساهم في 

وقف ارتفاع العجز العام وســـيرفد 
الميزانية.

وتوقـــع الصائغ أن تشـــهد البحرين 
خـــالل الفتـــرة المقبلة وفـــرة مالية 
تنعكـــس علـــى رفـــع االســـتثمارات 
أذونـــات  بيـــع  األجنبيـــة وســـهولة 
والســـندات  الخزانـــة 
الحكومية مـــا يعني أنها 
تقتـــرض  أن  تســـتطيع 
بفوائد قليلة، وتكون 

لديهـــا قدرة على ســـداد المديونية، 
وذلـــك إذا حافظـــت أســـعار النفـــط 

على مستوياتها الحالية.
وشـــدد أنـــه علـــى الدولـــة أن تضـــع 
خطـــة جيـــدة إلدارة هـــذه الوفـــرة 
الماليـــة، بمـــا ينعكـــس علـــى زيـــادة 
االســـتثمارات فـــي البنيـــة التحتية 
وتعزيـــز قدرة مملكـــة البحرين في 
جذب االستثمارات وتقوية موقف 
أن  متوقعـــًا  البحرينـــي،  االقتصـــاد 
هم  يسا

ذلك في زيادة مستوى دخل الفرد، 
زيـــادة الرواتـــب واألجـــور، وضـــخ 
سيولة كبيرة في االقتصاد الوطني 
بما يخدم النمو واالســـتثمارات من 

الركود إلى حالة االنتعاش.
 وحـــول الســـعر المناســـب لبرميـــل 
برنت قال الصائغ “إن النفط ســـلعة 
مـــن  بالكثيـــر  تتأثـــر  اســـتراتيجية 
العوامـــل االقتصادية والسياســـية، 
وهنالـــك دبلوماســـية فـــي الحفاظ 
علـــى ســـعر معيـــن بالنســـبة للدول 
أن  وأرى  والمســـتهلكة،  المنتجـــة 
الســـعر األنســـب يقع بين 80 و100 
دوالًرا، رغم أنني أتوقع يستمر في 

االرتفاع في الفترة القادمة”.
الباحـــث  توقـــع  جهتـــه،  مـــن   
االقتصـــادي والمحاضـــر المصرفي، 
عـــارف خليفـــة، أن يســـاهم ارتفاع 
خـــام برنـــت 88 دوالًرا وهو الســـعر 
األعلـــى منـــذ 7 أعـــوام في تســـديد 
الدين العـــام وفوائده الباهظة على 

البحرين.
 وغـــرد خليفـــة أمس على حســـابه 
في تويتر قائال “خام برنت يخترق 
الـ 88 دوالًرا في الســـعر األعلى منذ 
7 سنوات لربما سعر التعادل عندنا 
في البحرين أقل من 88 دوالًرا بعد 
برنامـــج الحكومة لخفـــض النفقات 
وتطبيق الضرائب عســـى أن يكون 
خيـــًرا لنا لدفع الدين العام وفوائده 
الباهظـــة والتوقـــف عن اســـتخدام 
أدوات الديـــن العام ولو لمدة ســـنة 

ورفع مبالغ الدعومات”.

ارتفاع أسعار النفط رافد لميزانية البحرين وسيرفع االستثمارات األجنبية
90 دوالرًا السعر األنسب لبرميل الخام... اقتصاديون لـ “^”:

عارف خليفة
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جعفر الصائغعلي الموالني

حسن عبدالنبي

كّرم وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، صحيفة “البالد” الراعي اإلعالمي للمؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية، الذي 
تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية تحت شعار “الصحة النفسية في بيئة العمل” بحضور رئيس الجمعية أحمد عطية، 

وتسلم التكريم نيابة عن الصحيفة الزميل رسول الحجيري.

أفـــادت شـــركة طيـــران الخليج، الناقلـــة الوطنيـــة لمملكة 
البحرين، لـ “البالد االقتصادي” بأن “شـــبكة وجهات الناقلة 
وأن  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  تشـــمل  ال  الحاليـــة 
المخـــاوف الراهنة المتعلقة بتســـيير الرحالت باســـتخدام 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس وعلـــى ارتفاعـــات منخفضة ال 

تنطبق بالتالي على رحالت الناقلة الوطنية”.
يأتـــي تصريـــح طيـــران الخليج لــــ “البالد االقتصـــادي” مع 
تحذيـــر رؤســـاء شـــركات الطيـــران األميركيـــة الكبرى من 

اضطرابـــات كارثيـــة في قطاعي النقل والشـــحن في حال 
تشـــغيل شـــبكات الجيـــل الخامـــس فـــي بعـــض المطارات 
األميركيـــة مـــن دون وضـــع ضوابـــط لمحطـــات اإلرســـال 

الواقعة قرب المطارات.
وطالبت شركات الطيران األميركية بإبعاد شبكات الجيل 
الخامـــس مســـافة تتجاوز الثالثة كيلومتـــرات من مدارج 
المطارات، مشيرة إلى أنها تفضل التريث قبل إطالق هذه 
الشـــبكات لحين إجـــراء التحديثات والتغييـــرات الالزمة 

على معدات الطيران.
وكانت شـــركات طيران في الهند واليابان واإلمارات منها 

طيـــران اإلمـــارات قد ألغـــت اليـــوم األربعـــاء رحالتها إلى 
وجهات أميركية بســـبب تشغيل شـــبكات الجيل الخامس 

في بعض المطارات األميركية. 
وكانت شـــركتا “فيرايزون” و”آي تي أند تي” في الواليات 
المتحـــدة قـــد أرجأتـــا إطـــالق خدمـــة “الجيـــل الخامـــس 
ســـي-باند” الجديـــدة مرتيـــن بســـبب تحذيـــرات شـــركات 
الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام 
االتصاالت الجديد مع األجهزة التي تستخدمها الطائرات 

لقياس االرتفاع.

ال تأثير لشبكات الجيل الخامس على رحالت “طيران الخليج”
الناقلة الوطنية لـ “^”:

 محمد الجيوسي


