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تماشـــيًا مع توجيهات اللجنة التنســـيقية وبناًء 
على توصيـــة الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد - 19(، أعلنت شـــؤون 
الطيـــران المدنـــي تعليـــق دخـــول المســـافرين 
القادميـــن مـــن الـــدول المدرجـــة علـــى القائمـــة 
الحمـــراء وهـــي الهند وباكســـتان وســـيريالنكا 
الرحـــالت  جميـــع  علـــى  ونيبـــال  وبنغالديـــش 
الجويـــة بدًءا من اليـــوم، بمن فيهـــم القادمون 
مـــن هـــذه الـــدول الذيـــن ســـيدخلون المملكـــة 
بشـــكل مؤقت، ويســـتثنى من ذلك المواطنون 
فـــي  الســـارية  اإلقامـــة  تأشـــيرات  وأصحـــاب 
مملكـــة البحرين حيث يتوجـــب عليهم تطبيق 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لعشـــرة أيـــام في 
للحجـــر  المخصصـــة  األماكـــن  أو  مســـاكنهم 
الصحـــي المرخصـــة مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب 
منهم إبراز  شهادة فحص )PCR( معتمدة قبل 
الصعود للطائرة والفحـــص عند الوصول وبعد 

عشرة أيام من الوصول.

تعليق دخول القادمين للبحرين من دول القائمة الحمراء
بدًءا من اليوم... باستثناء المواطنين وأصحاب تأشيرات اإلقامات السارية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

افتتحـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور أول مركـــز للفحـــص الفنـــي مخصـــص 
للمركبات الثقيلة يتبع شـــركة يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده، ويقع في 
منطقـــة ســـترة ويتســـع لجميـــع أنـــواع المركبـــات الثقيلـــة، مع اســـتمرار 
الفحـــص الفني بمبنـــى اإلدارة العامة للمرور بمواعيـــده المعتادة، وذلك 
برعاية المدير العام لإلدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة وبحضور مدير إدارة التراخيـــص العقيد محمد 
محمود، ومدير إدارة الموارد البشـــرية العقيد محمد البنخليل، وممثلي 

الشركة وعدد من المسؤولين في الجانبين.

أول مركز للفحص الفني 
للمركبات الثقيلة في سترة

المنامة - وزارة الداخلية

)13و 15(
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الســيد: اهتمــام أكبر بالطــاب مــن ذوي المســتويات المتدنية

“الملكية اإلنسانية” تتعامل مع 215 مركًزا لعالج األرامل واأليتام

قـــال األمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد إن 
المؤسسة تتعامل مع 215 مركزا طبيا 
لتوفيـــر العالجـــات لألرامـــل واأليتام، 
حيث تصل كلفة بعض العالجات إلى 

16 ألف دينار.
اإلعالمـــي  اإليجـــاز  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الحكومـــي الذي نّظمـــه مركز االتصال 
المؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون  الوطنـــي 
اإليجـــازات  سلســـلة  ضمـــن  الملكيـــة 
الحكوميـــة التـــي تعقـــد عبـــر االتصال 

المرئي.
ولفت إلى أن المؤسسة تولي اهتماما 
أكبـــر بالطـــالب مـــن ذوي المســـتويات 
المتدنيـــة وتأخـــذ بيدهـــم، مـــن خالل 
إعطائهـــم دروس تقويـــة، ورعايتهـــم 
أول  وهـــو  النفســـي،  اإلرشـــاد  بمركـــز 

مركز في الشـــرق األوسط للتعامل مع 
اليتم من بدايته.

وأشـــار إلـــى أن المؤسســـة تعمـــل منذ 
البدايـــة على جعل األيتام رواد أعمال 

وتوفير سبل اإلبداع لهم.
10 ســـنوات أن  بعـــد  وقـــال: “حلمـــي 
تكون البحرين مصـــدرا لثقافة الخير، 

وأن نمـــأل قلـــوب األطفـــال والشـــباب 
بالخير”.

وأضـــاف: في مرات عديـــدة كنت في 
مناطق معـــرض فيها للقنابل والزالزل 
المظاهـــر  هـــذه  وأرى  والحـــروب، 
فأقول: الحمد لله على نعمة البحرين، 

واالستقرار في البحرين.

مصطفى السيد

المنامة - وزارة الداخلية

في إطـــار أعمال الرصد والمتابعة 
القانونيـــة  ومباشـــرة اإلجـــراءات 
إدارة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الالزمـــة 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  مكافحـــة 
بـــاإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصـــادي واإللكتروني، 
عامـــا(   52( امـــرأة  اســـتدعاء  تـــم 
بعـــد نشـــرها تغريـــدة علـــى موقع 
التواصـــل االجتماعي )تويتر( تعد 
إهانـــة إلحـــدى الملـــل فـــي البـــالد 
والتحريض على بغض طائفة عن 

طريق النشر.
وأكـــدت إدارة مكافحـــة الجرائـــم 
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  اإللكترونيـــة، 
الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

“الداخلية” تحيل 
امرأة أهانت إحدى 

الملل لـ “النيابة”
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“الفيفا” يجدد الثقة بالبحريني مهند حمد56.8 مليون دوالر تحويالت العمالة الفلبينيةانفجار في مصنع متفجرات بإيران23.4 % النمو بقيم المناقصات والمزايدات“اإلعالم” تنعى نواف الذوادي
نعت وزارة اإلعالم وكل منسوبيها،  «

الزميل نواف عبدالعزيز الذوادي 
أخصائي التنسيق والمتابعة بقناة 
البحرين الرياضية الذي انتقل إلى 
جوار ربه أمس األول بعد مسيرة 

حافلة بالعطاء واإلنجاز واإلخالص 
والتفاني في العمل.

أعلن مجلس المناقصات  «
والمزايدات عن تحقيق نمو 

في عملياته بالربع األول من 
العام الجاري، إذ تم ترسية 528 

مناقصة ومزايدة بقيمة بـ 606.9 
مليون دينار، أي بزيادة تقّدر بـ 

.% 23.4

أصيب 9 أشخاص بجروح في  «
انفجار لم تحدد أسبابه وقع 

فجر األحد في مصنع للمواد 
المتفجرة والمفرقعات في 

محافظة أصفهان وسط 
إيران، وفق وكالة “إسنا” 

لألنباء.

أظهرت بيانات مصدرها البنك  «
المركزي الفلبيني أن تحويالت 
العمالة الفلبينية من البحرين 

بلغت 56.76 مليون دوالر في 
الربع األول 2021 بنسبة تراجع 
على أساس سنوي بلغت أكثر 

من 30 %.

جدد االتحاد الدولي لكرة القدم ثقته  «
بالبحريني مهند حمد وقرر تعيينه 

عضًوا في لجنة الحوكمة والتدقيق 
وااللتزام لمدة 4 سنوات لغاية العام 

2025، في أعقاب استحداث اللجنة 
في اجتماع الجمعية العمومية 

للفيفا الذي عقد الجمعة الماضي.

سيدعلي المحافظة

نصيف في عرض عن مرئياته االستراتيجية لمفهوم بابكو المستقبل 

نصيف: “تحديث المصفاة” أول الطريق

)13(

ليلة تخرج بحرينية استثنائية في “البيان”

)٠٤ -٠٥(



المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
رئيس أريتريا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
رئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي، 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعربا 
فيهما عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
لــه مــوفــور الصحة والــســعــادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

ــم التعايـــش والســـام ــيخ قيـ حـــرص بحرينـــي علـــى ترسـ

الزياني: عالقاتنا مع إيطاليا تتسم بالشمول والتطور

اســـتقبل وزير الخارجيـــة، عبداللطيف 
وزارة  بمقـــر  األحـــد،  أمـــس  الزيانـــي، 
كرســـي  ورئيـــس  أســـتاذ  الخارجيـــة، 
اليونســـكو لشـــؤون التعدديـــة الدينية 
بولونيـــا  جامعـــة  فـــي  والســـام 
البروفيســـور  اإليطاليـــة،  بالجمهوريـــة 
ألبرتو ميلوني، وذلك بمناســـبة زيارته 

لمملكة البحرين.
وخـــال اللقاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بالبروفيســـور ألبرتـــو ميلونـــي، منوًهـــا 
بالمســـتوى المتميز لعاقـــات الصداقة 
والتعاون القائمة بيـــن مملكة البحرين 
والجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقة وما 
تتســـم بـــه مـــن شـــمول وتطـــور علـــى 

مختلف المستويات.
باالهتمـــام  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الذي توليـــه جامعة بولونيـــا اإليطالية 
للدراسات التي تعنى بقضايا التعددية 
بأهميـــة  منوًهـــا  والســـام،  الدينيـــة 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن الجهـــات المختصة فـــي الجانبين 
فـــي كل مـــا من شـــأنه تعزيـــز الحريات 
والتعايـــش  التســـامح  وقيـــم  الدينيـــة 

واحتـــرام اآلخر، مؤكـــًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى ترســـيخ تلـــك المبادئ 
في المجتمعات العالمية بفضل الرؤية 
الحكيمـــة لعاهل الباد صاحب الجالة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
العاقـــات  بتعزيـــز  جالتـــه  واهتمـــام 
األخويـــة بيـــن شـــعوب العالم وإرســـاء 

دعائم السام واألمن واالزدهار.
من جهته، أعرب ميلوني عن ســـعادته 
بزيـــارة مملكـــة البحريـــن، موضًحـــا أن 
مملكـــة البحريـــن مثال يحتـــذى به في 
والتعدديـــة  التســـامح  مبـــادئ  تعزيـــز 

المملكـــة  بموقـــف  منوًهـــا  الدينيـــة، 
الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية، 
وبإنجازاتها في مجال تعزيز التعايش 
الســـلمي وإبراز قيم السام والتسامح 
والتعايـــش، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.
وأوضـــح البروفيســـور ألبرتـــو ميلوني 
حـــرص الجمهورية اإليطاليـــة على أن 
العشـــرين  لمجموعـــة  رئاســـتها  تكـــون 
G20 هـــذا العـــام فاعلـــة ومثمـــرة على 
مختلـــف الصعد، مشـــيًرا إلى أن مدينة 
بولونيا اإليطالية سوف تستضيف في 

أكتوبـــر 2021م، منتـــدى القيم الدينية 
في إطار رئاســـة الجمهورية اإليطالية 

.G20 لمجموعة العشرين
حضر اللقـــاء، الدكتور الشـــيخ عبدهللا 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
ســـفيرة  أمـــادي،  بـــاوال  والســـفيرة 
مملكـــة  لـــدى  اإليطاليـــة  الجمهوريـــة 
أروى  الدكتـــورة  والســـفير  البحريـــن، 
الســـيد، رئيـــس قطاع حقوق اإلنســـان 
بـــوزارة الخارجية، وأحمـــد القرينيس، 

رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

المنامة - وزارة الخارجية

االثنين 24 مايو 2021 - 12 شوال 1442 - العدد 4604

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون السياسية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بمقـــر 
وزارة الخارجيـــة، مـــع ســـفير دولـــة 
فلســـطين لدى مملكـــة البحرين طه 

عبد القادر.
الشـــيخ  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
الثابتـــة  البحريـــن  مملكـــة  مواقـــف 
والمعلنة تجاه دعم حقوق الشـــعب 
مشـــيًدا  الشـــقيق،  الفلســـطيني 
التـــي  والدوليـــة  العربيـــة  بالجهـــود 
ســـاهمت في وقف إطاق النار في 
قطـــاع غـــزة، تمهيـــًدا إلعـــادة األمن 
المنشـــود وحل القضية الفلسطينية 
وفًقـــا لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، 
داعًيـــا المجتمع الدولـــي إلى تحمل 
مســـؤولياته اإلنســـانية واألخاقية 

لحماية وتمكين الشعب الفلسطيني 
إلـــى  الراميـــة  المســـاعي  وتكثيـــف 
تعزيز الســـام الشـــامل والدائم في 
لصالـــح  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

جميع شعوبها.
دولـــة  ســـفير  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  فلســـطين 
الجهـــود الفاعلـــة والمتواصلـــة التي 

لمســـاندة  البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا 
كافـــة  علـــى  الفلســـطينية  القضيـــة 
المســـتويات وفـــي جميـــع المحافل 
الدوليـــة، مؤكـــًدا أن المملكـــة تأتـــي 
فـــي طليعة الـــدول الداعمة لحقوق 
وقضيتـــه  الفلســـطيني،  الشـــعب 
العادلـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.

موقف البحرين ثابت حيال القضية الفلسطينية
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل حميدان، رئيسة جمعية سيدات 
األعمـــال البحرينية، أحام جناحي، في 
مكتبـــه، وقد أهدته نســـخة مـــن إصدار 
الجمعيـــة “20 عاًمـــا من النجـــاح”، الذي 
يســـرد بالصور التوثيقية أهم األنشـــطة 
والفعاليـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
التـــي نظمتها وشـــاركت فيهـــا الجمعية 
منـــذ تأسيســـها فـــي العـــام 2000. وقـــد 
أثنى حميدان علـــى الدور الذي تضطلع 
به جمعية ســـيدات األعمـــال البحرينية 
اقتصاديـــًا  المـــرأة  وتمكيـــن  لدعـــم 
للمواطنـــات  واحتضانهـــا  واجتماعيـــًا، 
الرائدات وخاصة أصحاب المشروعات 
أن  مؤكـــدًا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
الدعـــم الـــذي تحظى به المـــرأة من قبل 
الحكومـــة والجمعيات المهنية واألهلية 
ساهم في الدفع بمشاركتها في التنمية 

االقتصاديـــة لتكـــون فاعاً رئيســـيًا في 
صناعة القـــرارات التنموية ودفع عجلة 
االنتـــاج وحركـــة االقتصـــاد فـــي الباد. 
مـــن جانبها، أشـــادت جناحـــي بالتعاون 
القائـــم بيـــن الجمعية والـــوزارة، مؤكدة 
حـــرص ســـيدات األعمـــال البحرينيـــات 
على اســـتقطاب الكفاءات الوطنية من 
الخريجـــات المواطنـــات، وذلـــك للثقـــة 

بالعناصر النسائية وتميزهن في عملهن، 
مشيدة في ذات الوقت ببرامج الوزارة 
فـــي مجال تأهيل اإلنـــاث الباحثات عن 
عمل في مختلـــف التخصصات المهنية 
ومراعات ظروفهـــن وإطاق المبادرات 
المشـــجعة  الحوافـــز  وتوفيـــر  النوعيـــة 
لهـــن بهـــدف إدماجهـــن فـــي القطاعـــات 

اإلنتاجية بمنشآت القطاع الخاص.

حميدان: المرأة فاعل رئيس في صناعة القرارات التنموية

وزراء الصحة العرب يناقشون التوزيع العادل للقاحات
شاركت وزيرة الصحة فائقة الصالح في 
أعمـــال الـــدورة العاديـــة الــــ )55( لمجلس 
وزراء الصحـــة العرب ومكتبـــه التنفيذي 
وذلـــك افتراضيـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
الـــدول  مـــن  الوفـــود  بمشـــاركة  المرئـــي 

األعضاء.
وقد ناقش االجتماع المواضيع المدرجة 
علـــى جـــدول أعمـــال اجتماعـــات الدورة 
ومكتبـــه  للمجلـــس   )55( الــــ  العاديـــة 
التنفيذي، وتضمن مشـــروع استراتيجية 
عربيـــة وآليـــة تنفيذهـــا للحصـــول علـــى 
لقاحـــات كوفيـــد 19، وتوحيـــد الجهـــود 
المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل 
للقاحـــات علـــى الـــدول العربيـــة. كمـــا تم 
مناقشـــة مجال تبـــادل الخبرات الوطنية 
الكورونـــا  لفيـــروس  االســـتجابة  حـــول 
المســـتجد “كوفيـــد 19-” باإلضافـــة إلـــى 

الحاجة إلى اســـتجابة متعددة األطراف 
لما بعد جائحة كوفيد19-.

بنـــد  إلـــى  االجتمـــاع  جـــدول  وتطـــرق 
مشـــروع االســـتراتيجية العربية لموازنة 
صديقـــة للصحـــة. كمـــا تضمـــن مشـــروع 

الكلمـــة الموحدة لمجلـــس وزراء الصحة 
العرب أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة 
والمجلـــس  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
العربـــي لاختصاصـــات الصحيـــة، حيث 
تـــم إحالة آليات الرقابة المالية واإلدارية 

للمجلس للهيئة العليا للمجلس للدراسة.
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
أيضـــًا األحـــوال الصحيـــة فـــي األراضـــي 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  المحتلـــة،  الفلســـطينية 
الســـوري  والجـــوالن  الشـــرقية  القـــدس 
المحتل، وقـــرار المجلس الوزاري العربي 
للســـياحة رقـــم 290 بشـــأن دعـــم إعـــادة 
إطاق وإنعاش قطاع الســـياحة والســـفر 
فـــي الـــدول العربية، حيث تقرر تشـــكيل 
فريـــق عمل فني برئاســـة جمهورية مصر 
مـــن  المتخصصيـــن  وعضويـــة  العربيـــة، 
الـــدول العربية األعضـــاء واألمانة الفنية 
لمجلـــس وزراء الصحـــة العـــرب، لوضـــع 
اســـتراتيجية لتوحيد إجراءات تسجيل 
واعتماد التطعيمات واســـتخدامها داخل 
الـــدول العربيـــة تســـمح بتنشـــيط حركة 

السياحة العربية.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة العدل

اســـتقبل وزير العدل والشؤون اإلســـامية واألوقاف، الشيخ خالد بن 
علـــي آل خليفة أمس، نائب ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين مارجريت ناردي.
وجرى خال اللقاء اســـتعراض العاقات الثنائية القائمة بين البلدين، 
وبحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام المشـــترك فـــي المجال 

العدلي.

التعاون العدلي مع أميركا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســـتقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني صباح أمس 
ســـفير مملكـــة ماليزيـــا لدى مملكـــة البحرين أجوس ســـليم بن حاجي 

يوسف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وبهذه المناســـبة، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن إشـــادته بالجهود 
الطيبة التي بذلها الســـفير في فترة عمله، مثنًيا في الوقت ذاته على 
كل اإلســـهامات التـــي قامـــت بهـــا الســـفارة في ســـبيل تعزيـــز التعاون 
االقتصادي بين البحرين وماليزيا الصديقة، والتي كان لها األثر البالغ 
فـــي رفع معـــدالت التبادل التجاري بين البلدين واســـتحداث مجاالت 

وآفاق أوسع للتعاون بينهما في مختلف األصعدة.
كمـــا نـــوه الوزير إلى أهمية الخطـــوات التي يقوم بهـــا القطاعين العام 
والخاص في كا البلدين من أجل تثبيت هذه العاقات وتعزيزها في 
كافـــة األصعدة وبمـــا يخدم ويصب في صالح شـــعبي البلدين، مؤكًدا 
فـــي هذا الصـــدد عمق العاقـــات القائمة بين مملكـــة البحرين ومملكة 

ماليزيا.

استحداث مجاالت أوسع 
للتعاون مع ماليزيا

الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفير الياباني
اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، في مكتبه بوزارة الخارجية، 
الـــذي  ماســـايوكي،  مياموتـــو  أمـــس، 
ســـلم الوزير نسخة من أوراق اعتماده 
مملكـــة  لـــدى  معيًنـــا  لليابـــان  ســـفيًرا 

البحرين.
وخـــال اللقاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بســـفير اليابـــان المعيـــن لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، مشـــيًدا بالمســـتوى المتميز 
الـــذي وصلت إليـــه العاقـــات الثنائية 
القائمـــة بين مملكة البحريـــن واليابان 
الصديقة، والتي تشهد تطوًرا مستمًرا 
على كافـــة المســـتويات، مؤكًد حرص 
مملكـــة البحريـــن على تعزيـــز عاقات 
آفـــاق  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  التعـــاون 

أوســـع بما يلبـــي التطلعات المشـــتركة 
للبلديـــن والشـــعبين الصديقين ويعود 
بالنفـــع والخير عليهما، متمنًيا للســـفير 
كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهام 
لبـــاده  كســـفير  الدبلوماســـي  عملـــه 

لدى مملكـــة البحرين. مـــن جانبه، عبر 
ماسايوكي عن سعادته بتقديم نسخة 
معيـــن  كســـفير  اعتمـــاده  أوراق  مـــن 
لبـــاده لـــدى مملكـــة البحريـــن، منوًها 
بالعاقـــات الثنائية المتناميـــة القائمة 

بيـــن مملكـــة البحريـــن واليابـــان فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، معرًبا عـــن تطلعه 
إلى مزيد من النماء والتقدم في مسار 
العاقـــات الثنائية التـــي تربط البلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
حضـــر اللقاء، الدكتور الشـــيخ عبدهللا 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
وزارة  وكيـــل  المنصـــور،  وتوفيـــق 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
واإلداريـــة، وطـــال األنصـــاري، مديـــر 
عام شـــؤون وزارة الخارجية، وصاح 
إدارة  مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  شـــهاب، 

المراسم والمؤتمرات.



قال األمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد إن المؤسسة تتعامل مع 215 
مركــزا طبيــا لتوفيــر العالجات لألرامــل واأليتام، حيث تصل كلفة بعض العالجــات إلى 16 ألف دينار. 
جاء ذلك خالل اإليجاز اإلعالمي الحكومي الذي نّظمه مركز االتصال الوطني بالتعاون مع المؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية ضمن سلسلة اإليجازات الحكومية التي تعقد عبر االتصال المرئي.

ولفـــت إلـــى أن المؤسســـة تولـــي 
اهتمامـــا أكبر بالطـــاب من ذوي 
وتأخـــذ  المتدنيـــة  المســـتويات 
إعطائهـــم  خـــال  مـــن  بيدهـــم، 
دروس تقويـــة، ورعايتهم بمركز 
اإلرشـــاد النفسي، وهو أول مركز 
في الشـــرق األوســـط للتعامل مع 

اليتم من بدايته.
وأشـــار إلـــى أن المؤسســـة تعمل 
منـــذ البدايـــة علـــى جعـــل األيتام 
رواد أعمال وتوفير سبل اإلبداع 

لهم.
وقال: “حلمي بعد 10 سنوات أن 
تكـــون البحريـــن مصـــدرا لثقافة 
الخيـــر، وأن نمأل قلـــوب األطفال 

والشباب بالخير”.
وأضاف: فـــي مرات عديدة كنت 
في مناطق معـــرض فيها للقنابل 
والـــزالزل والحـــروب، وأرى هذه 
المظاهر فأقـــول: الحمد لله على 
نعمـــة البحرين، واالســـتقرار في 

البحرين.
ولفـــت إلـــى وجـــود فجـــوة فـــي 
تعليـــم األيتـــام والمحتاجين من 
عمـــر 3 إلـــى 6 ســـنوات، وهـــو ما 
تعمل المؤسسة على رعايته، من 
خال العمـــل على تقديم التعليم 
لفئات رياض األطفال من األيتام 

والمحتاجين لسد هذه الفجوة.
فـــي  يعـــد  لـــم  الخيـــر  إن  وقـــال 
أدبيات المؤسســـات العالمية من 
الكماليـــات، بـــل هو مـــن األرباح، 
وأن البحريـــن بـــدأت هـــذا األمـــر 

منذ ثمانينات القرن الماضي.

قطاع غزة

بالمســـاعدات  يتعلـــق  وفيمـــا 
والمشـــارع الخارجية قال السيد 
نفـــذت مجموعـــة  المؤسســـة  إن 
من المشاريع في فلسطين وغزة 
علـــى وجـــه الخصـــوص شـــملت 
إرسال 4 شحنات من المساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية والطبية إلى 
القطـــاع، وتأهيل وتدريب 1400 
شـــخص، وذلك من خال تصنيع 
وتركيـــب أطـــراف صناعيـــة لهم، 
ومعالجـــة 100 جريح من قطاع 
غـــّزة في مستشـــفيات جمهورية 
مصـــر العربية، وتمويـــل ودعم 5 
طـــّاب مـــن أبنـــاء القطـــاع بمنح 
جامعية لدراسة تخصص الطب.
وأشـــار الســـيد إلى أن المؤسســـة 
أنشـــأت فـــي قطـــاع غـــّزة مركـــز 
فـــي  الصحـــي  البحريـــن  مملكـــة 
يونـــس، ومكتبـــة  خـــان  منطقـــة 
حـــي  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
مملكـــة  ومدرســـة  الفاخـــورة، 
الزيتـــون،  حـــي  فـــي  البحريـــن 
ومدرســـة المنامة في تل الهوى، 
أعمـــال  المؤسســـة  نفـــّذت  كمـــا 
جباليـــا،  مدرســـة  فـــي  توســـعة 
وأعادت إعمار مركز حي الشابورا 
الصحـــي، وعملـــت علـــى تجهيـــز 
المختبـــرات العلمية في الجامعة 
بأحـــدث  غـــّزة  فـــي  اإلســـامية 
إضافـــة  والمعـــدات،  األجهـــزة 
إلنشـــاء مكتبـــة مملكـــة البحرين 
في القدس الشريف بالتعاون مع 
برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 

.UNDP
معروفـــة  البحريـــن  إن  وقـــال 
للقضيـــة  الداعمـــة  بمواقفهـــا 
الفلســـطينية، وأن جالـــة الملـــك 
الداعميـــن  أكبـــر  مـــن  المفـــدى 
لألشقاء الفلسطينيين في جميع 

المحافل والمناسبات.
أنشـــأت  المؤسســـة  أّن  وذكـــر 
مجموعة من المشاريع اإلنسانية 
فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية، 
بهـــدف إغاثـــة ودعـــم الاجئيـــن 
الســـوريين فـــي المملكـــة، وهـــي 
مجمـــع مملكـــة البحريـــن العلمي، 
مجمـــع مملكة البحرين الســـكني، 
مركـــز مملكـــة البحريـــن لإلبداع، 
وجميع هذه المشاريع في مخيم 

مئـــات  يقطنـــه  الـــذي  الزعتـــري 
اآلالف من الاجئين السوريين.

الالجئون السوريون

وقـــال إّن العـــدد الكبيـــر لاجئين 
دفـــع  األردن،  فـــي  الســـوريين 
مـــن  المزيـــد  إلنشـــاء  المؤسســـة 
المشـــاريع اإلغاثية، ومنها مجمع 
مملكة البحرين السكني، ومكتبة 
مخيـــم  فـــي  البحريـــن،  مملكـــة 
عشـــرات  يضمـــم  والـــذي  األزرق 
اآلالف مـــن الاجئين الســـوريين 
أيضـــًا، إضافـــة إلنشـــاء مدرســـة 
مملكة البحرين األساسية للبنات 
ومدرســـة  إربـــد،  محافظـــة  فـــي 
مملكـــة البحرين فـــي منطقة أبو 
األردنيـــة  العاصمـــة  فـــي  نصيـــر 

عّمان.
وبخصـــوص المشـــاريع التـــي تم 
مصـــر  جمهوريـــة  فـــي  تنفيذهـــا 
العربية قال الســـيد إّن المؤسسة 
نّفـــذت بنـــاء مدرســـة متخصصة 
للمرحلتيـــن  األساســـي  للتعليـــم 
االبتدائيـــة واإلعدادية بمحافظة 
الشرقية، وبناء مركز صحي في 
محافظـــة البحيـــرة بالتعـــاون مع 

األزهر الشريف.

أرســـلت  المؤسســـة  أّن  وأضـــاف 
إلـــى اليمـــن 3 شـــحنات متتاليـــة 
وبـــوزن إجمالـــي بلـــغ 1000 طـــن 
المـــواد اإلغاثيـــة والطبّيـــة،  مـــن 
بالتعاون مع مركز الملك ســـلمان 
اإلنســـانية،  واألعمـــال  لإلغاثـــة 
وأرسلت شـــحنة من المساعدات 
اإلغاثيـــة العاجلة للســـودان، كما 
أنشـــأت مركـــز مملكـــة البحريـــن 
ألبحاث وعلـــوم النبـــات بجامعة 
إلرســـال  إضافـــة  الخرطـــوم، 
مســـاعدات إنســـانية للجمهورية 
اللبنانيـــة بعد حادثة انفجار مرفأ 

بيروت.

المساعدات اإلغاثية

المؤسســـة  إّن  الســـيد  وقـــال 
أرسلت 220 طنًا من المساعدات 
اإلغاثيـــة لجمهوريـــة الصومـــال، 
مملكـــة  مستشـــفى  وأنشـــأت 
ومجمـــع  التخصصـــي،  البحريـــن 
مملكـــة البحريـــن العلمي- جامعة 
مقديشيو الوطنية، وأرسلت إلى 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية 
5 شـــحنات وبـــوزن إجمالي 220 
والســـجاد  البطانيـــات  مـــن  طنـــًا 
ضحايـــا  إلغاثـــة  الباســـتيكي، 

شـــهدتها  التـــي  الفيضانـــات 
الجمهوريـــة، إضافـــة إلنشـــاء 10 
وحـــدات لتنقيـــة ميـــاه الشـــرب، 
حيث تنتج كل وحدة 20 جالون 

من المياه يوميًا.
وذكر أن المؤسســـة أرسلت 100 
طن من المساعدات اإلغاثية إلى 
جمهوريـــة تركيـــا، إلغاثة ضحايا 
الزلزال الذي ضـــرب الجمهورية، 
مـــن  طـــن   100 وأرســـلت 
المســـاعدات اإلغاثيـــة بالتعـــاون 
البحرينـــي  األحمـــر  الهـــال  مـــع 
لمساعدة ضحايا الفيضانات التي 
تعرضـــت لهـــا جمهوريـــة الفلبين، 
و 150 طنـــًا مـــن المـــواد اإلغاثية 
والبطانيـــات  اإلغاثيـــة  والمـــواد 
واألجهزة الطبية، وكذلك إرسال 
فريـــق بحث وإنقـــاذ بالتعاون مع 
قـــوة دفاع البحرين وذلك إلغاثة 
ضـــرب  الـــذي  الزلـــزال  ضحايـــا 
االتحاديـــة،  النيبـــال  جمهوريـــة 
ناهيـــك عـــن اتفاقيـــة الترتيبـــات 
اإلدارية المتعّلقة بإدارة صندوق 

مـــع  الشـــركاء  متعـــدد  اإليبـــوال 
برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 

في القارة اإلفريقية.
أداء  أّن  علـــى  الســـيد  وشـــدد 
المؤسســـة  تجـــاوب  وســـرعة 
والمشـــاريع  للبرامـــج  وتنفيذهـــا 
اإلغاثيـــة، لقـــي إشـــادة وتفاعـــاً 
إقليميـــًا ودوليـــًا واســـعًا، حيـــث 
حّلـــت مملكة البحرين عام 2015 
في المركز األول عربيًا وخليجيًا 
فـــي مؤشـــر العطـــاء مـــن منّظمة 
كاف الدولية، كما نالت المؤسسة 
في عام 2017 جائزة الريادة في 
مجـــال رعايـــة األيتـــام، وجائـــزة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 

لألسر المنتجة.
وقال إن المؤسسة نالت في عام 
مؤسســـة  أفضـــل  جائـــزة   2019
الوطـــن  فـــي  عربيـــة  خيريـــة 
العربـــي من قبل االتحـــاد الدولي 
للمنجزين العـــرب واألفارقة، كما 
نالـــت المؤسســـة في عـــام 2020 

جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة للعمل التطوعي 
فـــي  الطبيـــة  الكـــوادر  “تكريـــم 
الصفوف األمامية”، وأيضًا جائزة 
األميـــر محمـــد بـــن فهـــد ألفضـــل 
أداء خيري “نحو مستقبل أفضل 
للعمـــل الخيـــري المؤسســـي فـــي 

الوطن العربي”.

األيتام واألرامل

مشـــاريع  حـــول  حديثـــه  وفـــي 
الموجهـــة  المؤسســـة  وبرامـــج 
لأليتام واألرامل، قال الســـيد إن 
برامـــج كفالـــة األيتـــام واألرامـــل 
تشـــمل تقديم الرعاية النفســـية، 
التعليميـــة، التنموية، المعيشـــية، 
لهـــذه  واالجتماعيـــة  الصحّيـــة، 
الشريحة إضافة إلى المساعدات 
مـــن  أن  مضيفـــًا  الموســـمية، 
جملـــة البرامـــج واألنشـــطة التي 
اإلفطـــار  المؤسســـة،  تقدمهـــا 
الســـنوي لأليتام، الحفل السنوي 
الســـنوي  الحفـــل  للمتفوقيـــن، 
التدريبيـــة  الـــورش  للقرقاعـــون، 
األيـــام  واألرامـــل،  لأليتـــام 
ألكاديميـــة  إضافـــة  الترفيهيـــة، 
التـــي   الخيريـــة  مدريـــد  ريـــال 
تهدف إلى تعزيز وصقل وتطوير 
للطـــاب  االجتماعيـــة  المهـــارات 
وتحســـين عاقاتهم مع اآلخرين 
ونشـــر  أقرانهـــم  مـــع  ودمجهـــم 
التعليـــم لجميع شـــرائح المجتمع 

عبر لعب كرة القدم.
بالمشـــاريع  ولفـــت فيمـــا يتعلـــق 
هـــذه  أبـــرز  مـــن  أّن  التنمويـــة 
الرياديـــة،  المشـــاريع  المشـــاريع، 
كمركـــز ناصر للتأهيـــل والتدريب 
المهنـــي، بنك األســـرة، المشـــروع 
االحتياجـــات  لـــذوي  الزراعـــي 

الخاصة، رياض األطفال.
وأشـــار إلى أن المؤسســـة ووفق 
شـــمولية  ورؤيـــة  اســـتراتيجية 
المـــدى، نفـــذت مشـــروع  بعيـــدة 
ومشـــروع  االســـتثماري،  الحـــد 
الجســـرة االســـتثماري، ومشروع 
أبـــراج الخيـــر 1 و 2 و 3، حيـــث 
لرفـــع  المشـــاريع  هـــذه  جـــاءت 
المســـتوى المعيشي للمستفيدين 
مـــن برامـــج المؤسســـة، ولتنويع 
وإدامة الموارد المالية للمؤسسة.

بالـــدور  الســـّيد  ونـــوه مصطفـــى 
الكبيـــر الـــذي قامـــت بـــه الحملـــة 
والتـــي  خيـــر(  )فينـــا  الوطنيـــة 
أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، والقـــت إقبـــاالً 
كبيرًا مـــن المواطنين والمقيمين 
األعمـــال  ورجـــال  والتّجـــار 
والبنوك والمؤسســـات المصرفية 
والشـــركات والجمعيـــات، والتـــي 
نتـــج عنها حصيلة مـــن التبرعات 
بقيمة 100 مليون دوالر أميركي.

الحملـــة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
ســـاهمت فـــي دعـــم العديـــد مـــن 
متناهيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب 
الصغـــر واألســـر البحرينيـــة إلـــى 
جانب مساعدة الغارمين وتوفير 
أجهـــزة الحاســـب اآللـــي للتعليم 
عن ُبعد، باإلضافـــة إلى مبادرات 
والســـال  الكمامـــات،  صناعـــة 
الغذائية وتوزيع األدوية وتقديم 
االستشـــارات الطبية، والتواصل 
مـــع األســـر المكفولـــة لاطمئنـــان 

على أحوالهم.
وأكد السيد أن المؤسسة تواصل 
مشـــروعها اإلنســـاني مـــن خـــال 
العمل بأســـلوب إداري يقوم على 
النظريات ومنها نظريات كريموك 
وهرم الشـــباب وموســـيف، حيث 
تجّسد نظرّية موسيف كل األمور 
أمـــام الشـــخص بطريقـــة تعتمـــد 
على التحفيز من خال اإلشـــارة 
إلـــى طريقـــة العمـــل، انطاقًا من 
الرؤيـــة ومرورًا بالتنفيذ ووصوالً 
إلـــى المراجعـــة، مّمـــا ســـاهم في 
إنجاز األعمـــال باحترافية عالية 

وإتقان كبير.

مصطفى السيد

الملكية لألعمال اإلنسانية تصنع الخير وتتطلع لتصديره للعالم
ــزة ــن قـــطـــاع غ ــن طــــاب مـ ـــ 5 مـ ــة لـ ــي ــب ــا ط ــح ــن ــن قـــدمـــت م ــري ــح ــب الـــســـيـــد: ال

فجوة في تعليم األيتام والمحتاجين 
من عمر 3 إلى 6 سنوات

local@albiladpress.com03

سيدعلي المحافظة

االثنين 24 مايو 2021 - 12 شوال 1442 - العدد 4604



فـــي ليلـــة اســـتثنائية كســـرت كل التوقعات، 
احتفلـــت مدرســـة البيـــان بتخـــرج الفوج 27 
الـــذي ضم 75 طالـــب وطالبة، وذلك بحضور 
رئيس مجلس األمناء، الدكتورة الشيخة مي 
العتيبـــي. وســـينتقل الطلبـــة الخريجون بعد 
التخـــرج إلى عدد مـــن الجامعـــات المرموقة 
في البحريـــن ومنطقة الخليج العربي ودول 

العالم.
حضـــر الحفل األكثـــر تنظيما والذي أقيم في 
حلبـــة البحرين الدولية أكثر من 200 ســـيارة 
تـــم ضبـــط عمليـــة وقوفهـــا بما يتناســـب مع 
اإلحتـــرازات الصحيـــة الوقائية من فايروس 
االجتماعـــي  التباعـــد  حيـــث  مـــن  كورونـــا 
وااللتـــزام بالوقـــوف فـــي المواقـــع المحددة 

ولبس الكمامات الطبية.
تضمـــن الحفل األغانـــي الوطنية التي عززت 
مضامين اللحمة الوطنية في سبيل النهوض 
بالمملكـــة المعطـــاءة. كما ابتهجت المدرســـة 
بطلبتهـــا وأوليـــاء أمورهـــم بإطـــاق األلعاب 
الناريـــة بلونـــي العلـــم البحرينـــي. مـــن خال 
الدمـــج مـــا بيـــن الموســـيقى واأللـــوان، منح 

الحفل طابعا وطنيا خالصا.
وذكـــرت رئيـــس مجلـــس األمناء بالمدرســـة، 
الدكتـــورة الشـــيخة مـــي العتيبـــي أن حفـــل 
التخرج الســـنوي فـــي مدرســـة البيان حظي 
بترتيبـــات حـــذرة قبـــل أشـــهر مـــن الموعـــد 
المحـــدد، مـــن أجل ضمـــان نجاحه كمـــا العام 
الســـابق، إذ كان حفـــل العـــام الماضـــي مثـــاال 
أشـــهر  عنـــه  ونشـــرت  بـــه  يحتـــذى  عالميـــا 
والمواقـــع  العالميـــة  اإلخباريـــة  الـــوكاالت 
اإلخباريـــة، ليكون بمثابـــة بذرة أمل للخروج 
من الجائحة. وهو ما دفع العديد من مدارس 
العالـــم بتطبيق مثل اإلجراءات الوقائية في 

حفات التخرج التي نظمت الحقا.
فـــي  االســـتمرار  “بعـــد  العتيبـــي  وأضافـــت 
االلتـــزام بنفس إجراءات العـــام الماضي، تم 
الترتيـــب لحفل هذا العام بنفس االحترازات 
الوقائيـــة. وهو ما عزز مـــن نجاحه وإعجاب 

كافة األطراف بعمليات التنظيم”.
وأكـــدت الدكتورة مي العتيبي أن المدرســـة 
طبقـــت طوال عام دراســـي كامـــل إجراءات 
التباعـــد االجتماعي داخل الحرم المدرســـي 
بما بين طلبتها وأساتذتهم والموظفين، وهو 
ما يدعم سياسة الحفاظ على كافة األطراف 

التعليمية التي تطبقها المدرسة.
ولفتـــت إلـــى أن المدرســـة تمكنـــت وبنجـــاح 

باهـــر مـــن تحويـــل العمليـــة التعليميـــة إلـــى 
الفضاء اإللكتروني، في إطار ضمان ســـامة 
كافـــة أطـــراف التعليـــم. ولم تقتصـــر العملية 
التعليمية علـــى إيصال المعلومة للطالب، بل 
انتقلت إلـــى مرحلة تطويرهـــا وتعزيزها من 
خـــال طـــرق مبتكـــرة وحديثـــة تضمن ضخ 

طاب بإمكانات تناسب المعطيات العصرية.
وفـــي حديـــث ينتقـــل لذكريات 12 عـــام من 
االجتهـــاد والظفـــر، قـــال الطـــاب مـــن خال 
كلمـــة الخريجين “يحملنا اليوم إلى ســـنوات 
الدراســـة المكثفـــة الفائتـــة، بمـــا تتضمنه من 
جهـــد وصبـــر وتمكـــن ونيـــل. ســـنحمل نفس 

الشـــغف معنا إلى مقاعد الدراســـة الجامعية 
ونفس الظفر تسلحا بما قدمته لنا البيان من 

إمكانيات تعليمية متطورة”.
وكعادتهـــا الســـنوية مـــن أجـــل دعـــم الطلبـــة 
المتميزين، منحت المدرسة سبعة خريجون 
متميـــزون جوائـــز ماليـــة مقدمـــة مـــن قبـــل 

رؤســـاء مجلس أمناء البيان السابقين، وهي 
جوائز تقدم سنويا منذ العام 2008..

 وحظـــي 3 طـــاب أيضـــا بجوائـــز تنافســـية 
مقدمـــة من قبـــل الرئيس التنفيـــذي والعضو 
المنتدب لبيت التمويل الكويتي -  البحريني 
ســـعادة الوجيه الســـيد عبدالحكيم الخياط. 

وهي جوائز ينالها الطلبة المتميزين أكاديميا 
منذ العام 2016.

كمـــا نالـــت الطالبـــة دانـــة عـــادل بنـــي حمـــاد  
وهـــي  األجـــدر-  القياديـــة  الصفـــات  جائـــزة 
الجائـــزة الثانية التي تمنحهـــا عائلة المغفور 
لـــه الوجيه محمد يوســـف جـــال )طيب هللا 
ثـــراه(. وذهبـــت الجائـــزة الثالثـــة عـــن خدمة 
المجتمـــع للطالب زايد فـــواز بهزاد والمقدمة 
مـــن عائلـــة المغفور لـــه محمـــد الزامل )طيب 

هللا ثراه(.
علـــى  خريجيـــن  ثاثـــة  أفضـــل  وحصـــل   
جائـــزة اإللهـــام الرابعـــة المقدمـــة من الســـيد 
عبدالحكيم الخياط، وهم زايد خالد السخي 
وعبـــدهللا فؤاد مبارك وفـــؤاد إياد عبيد وفاز 
الطالب بالجائزة الخامسة الممنوحة من بنك 

ABC، على هيئة منحة دراسية.

ــاء اإللــكــتــرونــي ــفـــضـ ــة إلــــى الـ ــمــي ــي ــتــعــل ــة ال ــي ــل ــم ــع ـــــويــل ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر مـــن تــحـــ ــاهـ ــاح بـ ــجـ ــنـ ــت وبـ ــن ــك ــم ــة ت ــدرسـ ــمـ ــي: الـ ــب ــي ــت ــع ال
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تماشيا مع توجيهات اللجنة التنسيقية 
وبنـــاًء على توصيـــة الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد - 19(، أعلنت شـــؤون الطيران 
المســـافرين  دخـــول  تعليـــق  المدنـــي 
القادميـــن مـــن الـــدول المدرجـــة على 
القائمة الحمراء، وهي الهند وباكستان 
ونيبـــال  وبنغالديـــش  وســـيريالنكا 
علـــى جميـــع الرحـــالت الجويـــة بـــدًءا 

مـــن اليـــوم االثنيـــن 24 مايـــو الجاري، 
بمـــن فيهـــم القادمين من هـــذه الدول 
بشـــكل  المملكـــة  ســـيدخلون  الذيـــن 
مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون 
وأصحاب تأشـــيرات اإلقامة الســـارية 
فـــي مملكـــة البحريـــن حيـــث يتوجب 
الصحـــي  الحجـــر  تطبيـــق  عليهـــم 
االحترازي لعشـــرة أيام في مســـاكنهم 
أو األماكن المخصصة للحجر الصحي 
المرخصـــة مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
كما يتطلب منهم إبراز  شهادة فحص 
)PCR( معتمدة قبـــل الصعود للطائرة 
والفحـــص عند الوصول وبعد عشـــرة 

أيام من الوصول.
أمـــا المســـافرون المتطعمـــون أو غيـــر 
الـــدول  مـــن  القادميـــن  المتطعميـــن 
غيـــر المدرجـــة على القائمـــة الحمراء، 
الحجـــر  تطبيـــق  عليهـــم  فيتوجـــب 
الصحـــي االحترازي لمدة عشـــرة أيام 

في مســـاكنهم أو األماكـــن المخصصة 
وإبـــراز  الصحـــي،  للحجـــر  المرخصـــة 
شهادة فحص )PCR( معتمدة بحسب 
االشـــتراطات قبل صعود الطائرة، إلى 
جانـــب إجـــراء الفحص عنـــد الوصول 

وبعد عشرة أيام من الوصول.
ويســـتثنى القادمـــون من الـــدول غير 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء من 
متطلبـــات الحجر الصحـــي االحترازي 
الذيـــن  المتطعمـــون  والفحوصـــات: 

يحملون الشـــهادات المعتمدة من قبل 
وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد 
شـــهادات التطعيم لديها بحسب قرار 
وزيـــرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات 
متبادلة لالعتراف بشـــهادات التطعيم 
معها، ومن متطلبـــات الحجر الصحي 
الذيـــن  المتطعمـــون  االحتـــرازي: 
يحملون شـــهادات التطعيـــم الصادرة 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  مـــن 
األوروبـــي،  واالتحـــاد  وبريطانيـــا، 

وكندا، وأســـتراليا، ونيوزلندا، وكوريا 
الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

يذكر أّن  الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء يتم إضافـــة الدول أو أزالتها 
منهـــا بحســـب تقييم الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق 
المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى 
انتشـــار الفيروس في الدول، وســـتتم 
مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل 

دوري بحسب المستجدات.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

تعليق دخول القادمين للبحرين من الهند وباكستان وسيريالنكا وبنغالديش ونيبال
الســـارية المواطنيـــن وأصحـــاب تأشـــيرات اإلقامـــات  اليـــوم... باســـتثناء  بـــدًءا مـــن 
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مخالفة 35 مطعًما وإغالق 3 لمدة أسبوع
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  أكـــدت 
زياراتهـــا  تكثيـــف  مواصلـــة  الصحـــة 
التفتيشـــية على كافة القطاعـــات للتأكد 
من تطبيق اإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن فيـــروس كورونا، حيـــث أعلنت عن 
إغـــالق 3 مطاعم من مختلف محافظات 
مملكة البحرين غلًقا إداريًا لمدة أســـبوع 
ومخالفة 35 مطعًما، بالتنسيق مع وزارة 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  الداخليـــة 
والمعـــارض، وذلـــك إثـــر رصـــد مخالفات 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة 
كورونـــا )كوفيد19-( الصـــادرة من وزارة 
الصحة مـــن خالل 139 زيارة تفتيشـــية 
لعدد من المطاعم والمقاهي يوم الجمعة 

المنصرم.
وقـــد تنوعت المخالفـــات المرصودة بين 

إدخـــال أشـــخاص دون الــــ 18 عامـــًا في 
المســـاحات الداخليـــة للمطاعم وحضور 
أشـــخاص غير متطعمين في المساحات 
الداخلية، إلى جانب، عدم توافر شـــهادة 
التطعيـــم فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” 
لبعـــض األشـــخاص فـــي هـــذه المطاعـــم 
والمقاهـــي، وكذلـــك عدم توفـــر معقمات 

ومقياس للحرارة.
وقالـــت الـــوزارة إنـــه نظـــًرا لمخالفة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
التنظيميـــة المنصـــوص عليها فـــي القرار 
بشـــأن   2020 لســـنة   51 رقـــم  الـــوزاري 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
للتعليمـــات الصـــادرة  ورصـــد مخالفـــات 
بهذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعـــم المخالفة، ولفتت الـــوزارة إلى 

قامـــوا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن 
بضبـــط مخالفـــة هـــذه المطاعـــم وغلقها 
التخـــاذ  تمهيـــًدا  أســـبوع،  لمـــدة  إدارًيـــا 
بهـــذا  والقانونيـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

الشأن.
أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة 
عليهـــا فـــي كافـــة المحافظـــات، فقـــد تم 
لوحـــظ  ممـــن  المحـــالت  بعـــض  تنبيـــه 
لديهـــم قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، 
فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن قبـــل 
أصحـــاب تلـــك المحـــال. وأكـــدت وزارة 
الميدانيـــة  الزيـــارات  اســـتمرار  الصحـــة 
المختصـــة  الرقابيـــة  الجهـــات  بمعيـــة 
لتكثيـــف رقابتهـــا وضمـــان عـــودة فتـــح 
المحال التجارية وممارســـتها ألنشـــطتها 
وفقـــًا لإلجراءات المطلوبة منها، كإحدى 
الركائز المهمة للحد من انتشار الفيروس 

وحفظ السالمة للجميع، متمنيًة الوزارة 
والمرتاديـــن  التجاريـــة  المحـــال  علـــى 
االلتـــزام  فـــي  بالمســـؤولية  التحلـــي 
بالتدابيـــر المطلوبـــة، كٌل بحســـب دوره، 
وذلـــك للتأكد من تطبيـــق البروتوكوالت 
الوقائيـــة والصحيـــة، مـــع التشـــديد على 
فـــي  باالحتـــرازات  االلتـــزام  ضـــرورة 
كافـــة هذه المحـــال التجاريـــة والمطاعم 
للمســـاهمة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد19-(.

المنامة - وزارة الصحة

إدخال أشخاص 
دون 18 عاًما 

وآخرين غير 
متطعمين

االثنين 24 مايو 2021 - 12 شوال 1442 - العدد 4604

الرفاع - مركز دراسات

بنـــاًء على الشـــراكة التي تجمع 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز 
والدوليـــة  االســـتراتيجية 
والطاقة “دراســـات” مع برنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي فـــي 
مملكة البحرين، لدراســـة اآلثار 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
فـــي  كوفيـــد19-  لجائحـــة 
المملكة، أصدر مركز “دراسات” 
ورقـــة بحـــٍث بعنـــوان: “تقييـــم 
آثار تأجيل ســـداد القروض في 
مملكـــة البحريـــن”، مـــن إعـــداد 
األستاذة ســـارة بهمن والدكتور 
ُعمـــر العبيدلي، ُتحلـــل القرارين 
األولين بتأجيل سداد القروض 

عـــن  للبحرينييـــن، والصادريـــن 
مصرف البحرين المركزي تباعًا 
فـــي شـــهري مـــارس وســـبتمبر 
ُمقابـــالت  علـــى  بنـــاًء  2020م، 
أجريت مع 100 أسرة بحرينية. 
وتوصلت ورقـــة البحث إلى أن 
تأجيل ســـداد القروض )خاصًة 
تأجيـــل مارس 2020م(، ســـاهم 
في ُمســـاعدة األســـر البحرينية 
فـــي التغلـــب علـــى التحديـــات 
عـــن جائحـــة  الناجمـــة  الماليـــة 
تراجـــع  فيهـــا  بمـــا  كوفيـــد19-، 
المدخول وزيـــادة المصروفات، 
وهـــو األمر الذي بـــث الطمأنينة 

في أوساطها.

وأكـــدت ورقـــة البحـــث أنه لوال 
إقرار تأجيل الســـداد الضطرت 
أســـر بحرينيـــة كثيـــرة العتمـــاد 
توليفة من تقليـــل المصروفات 
إلدارة  الُمدخـــرات  واســـتنزاف 
بينهـــا  ومـــن  الماليـــة،  شـــؤونها 
تعتـــزم  كانـــت  صغيـــرة  نســـبة 
التخلـــف عن الســـداد لـــوال قرار 

التأجيل.
البحـــث فقـــد   وبحســـب ورقـــة 
كان عامل القوة المالية لألسرة 
الُمحـــدد  األهـــم  العامـــل  هـــو 
لدعمهـــا لقـــرار تأجيـــل الســـداد 
واســـتفادتها منـــه، قياســـًا على 
مدخولهـــا والنســـبة الُمخصصة 

مـــن مدخولهـــا الشـــهري لســـداد 
القـــروض. وقـــد اســـتقبلت إثـــر 
ذلـــك األســـر ُمنخفضـــة الدخـــل 
نبـــأ  الُمرتفعـــة  األقســـاط  ذات 
تأجيل الســـداد بارتياٍح شـــديد، 

واستفادت منه إلى حٍد كبير.
ويشـــار إلـــى أنـــه قد تـــم إجراء 
بورقـــة  الُمتعلـــق  االســـتطالع 
البحث في نوفمبر 2020م، قبل 
انقضـــاء الفتـــرة الثانية لتأجيل 
أعربـــت عينـــة  الســـداد، حيـــث 
الدراســـة عـــن أملهـــا فـــي إقرار 
فترة ســـماح ثالثة، وهي الفترة 
التـــي أقرهـــا مصـــرف البحرين 

المركزي في يناير 2021م.

ــة ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــى الـــــتـــــحـــــديـــــات ال ــ ــلـ ــ إعـــــــانـــــــة األســـــــــــر لـــلـــتـــغـــلـــب عـ

تقييـــم آثـــــار تأجيـــل ســداد القـــروض بالبحريـــن



الدرازي: استغالل أراٍض مسورة غير مرخصة بدمستان
ـــات” ـــر إثب ـــن “غي ـــم م ـــن آبائه ـــا ع ـــم ورثوه ـــوا أنه ـــتخدمون ادع المس

المحافظـــة  بلديـــة  عضـــو  اشـــارت 
الشـــمالية زينـــب الدرازي خـــال جولة 
تفقديـــة ألراض مســـورة غير مرخصة 
في قرية دمستان وبحضور مجموعة 
من الجهـــات المختصة وذلك لاطاع 
على أوضاعهـــا ومدى توافر تراخيص 
اســـتخدام هـــذه األرضـــي، بـــأن هـــذه 
األراضي خدميـــة تتبع حكومة مملكة 
أو  اثبـــات  أي  يوجـــد  وال  البحريـــن، 
مسوغ قانوني لدى مستغليها بما يفيد 
باســـتخدامها،  اإلذن  أو  اســـتئجارها 
وتـــم تصويـــر هـــذه األراضـــي التي تم 
تسويرها بالصفائح المعدنية وداخلها 
يتـــم تربيـــة حيوانـــات ومواشـــي وبها 

بعض األشجار والنباتات.
ألراض  التفقديـــة  الجولـــة  وحضـــر   
قريـــة  فـــي  مرخصـــة  غيـــر  مســـورة 
أوضاعهـــا  علـــى  لاطـــاع  دمســـتان 
اســـتخدام  تراخيـــص  توافـــر  ومـــدى 
النقيـــب  مـــن  كل  األرضـــي،  هـــذه 
عبـــدهللا الحلواجـــي مـــن إدارة الدفاع 
المدني، وصالـــح مهدي من المحافظة 

قضائـــي  مأمـــور  ومفتـــش  الشـــمالية، 
مـــن بلديـــة المنطقة الشـــمالية عبدهللا 
المقابـــي، ومـــن وزارة الكهرباء والماء 
ســـيد إبراهيـــم ســـيد عبـــاس، ومحمد 
ســـالمين مفتـــش مـــن وزارة الصحـــة، 
حيث شـــاهدوا مجموعة من األراضي 
وأوضاعهـــا واســـتمعوا إلـــى بعض من 

مستخدمي هذه األراضي.
المدنـــي  الدفـــاع  ممثـــل  أشـــار  وقـــد 
النقيـــب عبـــدهللا الحلواجـــي إلـــى أن 
وزارة الداخليـــة  تهتم  بما يخص أمن 
وسامة الناس والمكان، حيث تتكاثر 
التـــي  األراضـــي  هـــذه  فـــي  الحرائـــق 
تغيـــب عنهـــا الرقابـــة فوجـــود الدخان 

مـــن الحرائق يرى غالبـــا وهو أمر يثير 
الدوريات واهتمامهم.

 وأوضحـــت الـــدرازي فـــي حديثها عن 
وضعيـــة هـــذه األراضـــي بأنهـــا تفتقـــر 
ألبســـط قواعد األمن والســـامة حيث 
والمائيـــة  الكهربائيـــة  التمديـــدات 
العشـــوائية وغيـــر المرخصـــة وهذا قد 
يـــؤدي إلى الحريق والـــذي لو حدث ال 
ســـمح هللا قـــد يـــؤدي إلى مـــا ال يحمد 
أثـــاث  وجـــود  فـــي  خصوصـــا  عقبـــاه 
وبقايـــا األشـــجار، وقـــد شـــاهد ممثـــل 
الكهربـــاء التمديدات التي تم ســـرقتها 

والتمديدات في كافة المنطقة.
وفـــي لقـــاء مـــع أحـــد القائميـــن داخل 

أحد هذه األراضي، قال بأنهم أخذوها 
مـــن آبائهم الذيـــن كانوا قد زرعوا هذه 
األراضـــي مـــن قبـــل وأن آباءهـــم قـــد 
وهبـــوا هـــذه األراضـــي لألوقـــاف وقد 
اســـتمر األبنـــاء علـــى اســـتخدام هـــذه 

األراضي.
وقد وضعت بلدية المنطقة الشـــمالية 
إخطـــارات لمراجعـــة القســـم المختص 
واضعـــة لهـــم مهلـــة محـــددة مـــع فترة 
ســـماح إلزالة هـــذه التعديـــات بطريقة 

نظامية.
وفـــي نهاية الجولـــة تقدمـــت الدرازي 
بالشـــكر الجزيـــل للجهـــات المتجاوبـــة 
التفقديـــة،  الجولـــة  حضـــرت  والتـــي 
ودعـــت الـــدرازي جميع الجهـــات ذات 
الفعليـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ  الشـــأن 
ومنـــع  وتنظيمهـــا  المنطقـــة  لســـامة 
التعـــدي علـــى أمـــاك الحكومـــة، كمـــا 
وأصحـــاب  األراضـــي  مـــاك  دعـــت 
المشـــاريع التخاذ التدابيـــر الصحيحة 
والتراخيـــص المطلوبة لحفـــظ النظام 
وأعمالهـــم،  عمالهـــم  ولســـامة  العـــام 
احترامـــا  وكذلـــك  أنفســـهم  ولســـامة 

لدولة المؤسسات والقانون..

“األشغال” تنتهي من تنفيذ مركز المراقبة الجوية
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  2.5 بــكــلــفــة 

صــرح الوكيــل المســاعد لمشــاريع البنــاء والصيانة بوزارة األشــغال وشــئون 
بــن محمــد آل خليفــة أنــه  البلديــات والتخطيــط العمرانــي الشــيخ مشــعل 
تــم االنتهــاء مــن مشــروع إنشــاء مركــز المراقبــة الجويــة وتســليمه لــوزارة 
المواصــات واالتصــاالت، الــذي تمــت ترســيته مــن قبــل مجلــس المناقصات 

والمزايدات على )شركة الجميل للمقاوالت( بتكلفة تبلغ 2,461,967 دينار.

ويأتـــي تنفيـــذ هـــذا المشـــروع فـــي إطـــار 
الحكوميـــة  للجهـــات  الدعـــم  تقديـــم 
المختلفـــة فـــي تنفيـــذ برامجهـــا من خال 
إعـــداد التصاميـــم واإلشـــراف علـــى تنفيذ 
المشروعات الخدمية والمباني الحكومية 
المشـــروع  يعـــد  حيـــث  بهـــم،  الخاصـــة 
التابـــع لشـــئون الطيـــران المدنـــي بـــوزارة 
المواصات واالتصاالت من أحدث مراكز 
مراقبة الحركـــة الجوية بالمنطقة، ويعتبر 
نقلـــة نوعية فـــي مجـــال الحركـــة الجوية 
فـــي أجـــواء المملكـــة، وذلـــك ضمـــن خطة 
وزارة المواصـــات واالتصـــاالت لتطويـــر 
قطـــاع الطيران المتنامي بشـــكل مســـتمر 
واستجابة الزدياد الحركة الجوية العابرة 
ألجواء المملكة، إضافة إلى المساعدة في 
تأهيـــل الكـــوادر البحرينيـــة فـــي مجاالت 
فهـــو  المختلفـــة،  الجويـــة  الحركـــة  إدارة 
لمملكـــة  االســـتراتيجية  المشـــاريع  أحـــد 
البحريـــن التي تســـعى من خالهـــا لتعزيز 
دور ومكانـــة المملكة الريـــادي المتميز في 
ا،  ـــا ودوليًّ مجـــال الماحـــة الجويـــة إقليميًّ

والمســـاهمة فـــي تنويـــع مصـــادر الدخـــل 
ودعـــم االقتصـــاد الوطني لتحقيـــق رؤية 
الوكيـــل  وقـــال  البحريـــن.  لمملكـــة   2030
المساعد لمشـــاريع البناء والصيانة إنه تم 
تنفيذ المبنى على مساحة بناء تبلغ 3120 
متـــرا مربعـــا، ويضم صالة رئيســـية بكامل 
تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة 
لمراقبـــة الحركـــة الجويـــة، باإلضافـــة إلى 
غرفـــة خاصـــة للمعدات المشـــغلة لألجهزة 
واألنظمة، ومجموعـــة من المرافق التابعة 
للمبنـــى. وقد تـــم تصميم المبنـــى من قبل 
الشركة الفرنسية المتخصصة في هندسة 
Aeroport de Paris Ing� ”المطـــارات 

enierie� ADPI ” وفـــق أحـــدث المعاييـــر 
الهندســـية المتعـــارف عليهـــا دوليـــًا ليهيئ 
بيئـــة عمـــل مناســـبة للمراقبيـــن الجوييـــن 
تتوفر فيهـــا جميع العوامل الحديثة ألداء 
خدمـــات متميزة وعلى مســـتوى عاٍل من 
معاييـــر الجـــودة فـــي الســـامة والكفـــاءة 
ووفقًا ألعلى المعايير والقواعد القياســـية 
الصـــادرة عـــن منظمـــة الطيـــران المدنـــي 

االقتصـــادي  الســـلوك  وكذلـــك  الدولـــي، 
ومشـــغلي  الطيـــران  لشـــركات  للرحـــات 

الطائـــرات التي تســـتخدم إقليـــم البحرين 
لمعلومات الطيران.

المنامة- وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

13 مفّتًشا يباشرون أعمالهم في التحقق من تصاريح العمل
احتـــرام المعاييـــر اإلنســـانية فـــي التعامـــل مـــع العمالـــة الوافـــدة

أدى 13 مفتًشـــا مـــن قطـــاع الضبـــط القانونـــي بهيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل القســـم القانونـــي أمـــام الرئيـــس 
التنفيـــذي للهيئة جمال العلـــوي يوم الخميس الماضي، 
وذلك بموجب قرار وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف رقـــم 45 لســـنة 2021 بشـــأن تخويل بعض 
موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط 
القضائـــي، وتنفيًذا ألحـــكام قانون بشـــأن هيئة تنظيم 
ســـوق العمل رقم 19 لســـنة 2006 بشأن التفتيش على 
الخاضعيـــن ألحـــكام قانون تنظيم ســـوق العمل، وذلك 
بحضـــور نائب الرئيس للضبـــط القانوني الدكتور خالد 

عبـــد الرحمن.  وبعد أداء القســـم وّجـــه العلوي أعضاء 
فريـــق التفتيـــش إلـــى تنفيـــذ مهامهـــم بأعلـــى درجات 
األمانـــة والدقـــة ضمـــن أطـــر تنظيـــم وتثبيـــت المبادئ 
القانونية في التعامل مع العمالة الوافدة داخل السوق 
المواثيـــق  المحليـــة، مؤكـــًدا ضـــرورة احتـــرام جميـــع 
والمعايير اإلنســـانية التي تعتمدها هيئة تنظيم ســـوق 
العمل في التعامل مع العمالة الوافدة، مشيًدا في ذات 
الوقـــت بالجهـــود التي يبذلهـــا القطاع فـــي دعم جهود 
المملكة للحفاظ على سوق عمل مستقر يحفظ حقوق 
جميـــع أطـــراف العمل.  ويوكل لمفتشـــي هيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل، القيام بعدد مـــن المهام المرتبطة بدخول 

أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكاالت 
توريـــد العّمال ومكاتب التوظيـــف وغيرها من المحال 
ذات الصلة، إلى جانب االطاع على السجات المتعلقة 
العمـــل  تصاريـــح  مـــن  والتحقـــق  الوافديـــن،  بالعمـــال 
وهوية العمال الوافديـــن، باإلضافة إلى طلب البيانات 
والمســـتندات والمعلومات الازمة مـــن أصحاب العمل 
ووكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم 
أو المســـؤولين عن إدارتهم الفعليـــة. كما يقوم القطاع 
المعنـــي بالتفتيـــش بالهيئـــة بحمات تفتيشـــية دورية 
مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للحد 

من الظواهر التي تواجه سوق العمل

ضاحية السيف -هيئة تنظيم سوق العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

مروة خميس

إبراهيم األنصاريمحمد خليل

النقابـــة  إدارة  مجلـــس  تقـــدم 
بتهنئـــة  بـــاس  لعمـــال  الوطنيـــة 
توليـــه  بمناســـبة  خليـــل  محمـــد 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
خدمات مطـــار البحرين - باس- 
نظـــًرا لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن خبـــرة 
كبيـــرة تؤهلـــه عـــن جـــدار لتولي 

مهام القيادة في الشركة.
وفي هـــذا الصـــدد، أشـــار رئيس 
مجلـــس إدارة النقابـــة إبراهيـــم 
األنصـــاري بتعييـــن محمد خليل 
رئيسا تنفيذيا للشركة لما يتمتع 
به من خبـــرة ومعرفة في مجال 
الطيـــران، مؤكـــدا دعـــم مجلـــس 
إدارة النقابـــة للرئيـــس الجديد و 
العمـــل معـــه علـــى تطويـــر وبناء 
الشـــركة  لهـــذه  زاهـــر  مســـتقبل 

الوطنية الرائدة وعمالها.
إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  وأكـــد 
النقابة الوطنية لعمال باس بذل 
المزيـــد من الجهـــد وتقديم كافة 
اإلجـــراءات  لـــكل  الدعـــم  ســـبل 
الهادفة إلى تحســـين بيئة العمل 
والرقـــي بمســـتوى الخدمات بما 

يســـهم في زيادة ربحية الشركة 
المعيشـــي  المســـتوى  وتحســـين 
الصعبـــة  الظـــروف  فـــي  للعمـــال 

بانتشار مرض كورونا 19.
تواصـــل  النقابـــة  أن  وأفـــادوا 
تطلعـــات  لتحقيـــق  جهودهـــا 
العامليـــن بالشـــركة للوصول إلى 
أعلى معـــدل إنتاجية ضمن بيئة 

عمل صحية ومرضية للعمال.
وعلى صعيد آخر، أشاد األنصاري 
مـــن  المبـــذول  الكبيـــر  بالعطـــاء 
قبل الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
السابق األستاذ سلمان المحميد، 
مؤكًدا أن سيرة المحميد فاضت 
باإلنجازات والتفوق، وقد ساهم 
بصورة كبيرة في تطوير الشركة 
والموظفيـــن طيلـــة 18 عاًما من 

العطاء في باس.
مـــن  ســـلمان  أن  إلـــى  ولفـــت 
البـــارزة  الوطنيـــة  الشـــخصيات 
خدمـــات  برفـــع  ســـاهمت  التـــي 
مطـــار البحريـــن الدولـــي وجعله 
يتبوأ أرفع المراتب على مستوى 

اإلقليم والعالم.

نقابة “باس” تشيد بإنجازات المحميد 
وترحب بالرئيس التفيذي الجديد

المنامة - أمانة العاصمة

العاصمـــة  “أمانـــة  عّقبـــت 
على رســـالة مواطن نشـــرتها 
“البـــاد”، فـــي عددهـــا الصادر 
بعنـــوان:  األول  أمـــس  يـــوم 
منزلنـــا ضيـــق وأطالـــب بضم 
ماصقـــة،  “مشـــاع”  أرض 

بالقول
أنـــه تـــم عـــرض طلب شـــراء 
الزاويـــة بمنطقـــة توبلـــي في 
لجنـــة  علـــى   701 المجمـــع 
 2018 نوفمبـــر  منـــذ  الزوايـــا 
والتـــي قـــررت فـــي ديســـمبر 

لكـــون  الطلـــب  2018 رفـــض 
الزاوية جزًءا من ملك خاص.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا “ال تدخر 
جهدًا في تسهيل اإلجراءات 
علـــى المراجعيـــن كافة وذلك 
اختصاصاتهـــا  إطـــار  فـــي 
فـــي  الـــواردة  والصاحيـــات 
البلديـــات  بقانـــون  المرســـوم 
 ،2001 لســـنة   )35( رقـــم 
كمـــا  التنفيذيـــة،  والئحتـــه 
تســـعى لارتقـــاء بالخدمـــات 

التي المقدمة للجمهور”.

“ملك خاص” يحول دون ضم أرض “مشاع”

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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القيد  108656  -  19/05/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد/عبدلله 
عبدالجليل علي احمد منصور علي غازي المالك لمؤسســة مطعم ذوق العرب  مؤسســة فردية  
والمســجلة بموجب القيد رقم 108656 طالبا تحويل الفرع رقم 6 والمســمى  ريالشــن  للهداية 
والزهور  والفرع رقم 12 والمســمى  مشــتل لؤي الذهبي الزراعي  للمؤسســة الفردية المذكوره 
اعــاله إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 10,000 دينــار  بحرينــي، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عبدلله عبدالجليل علي احمد منصور علي غازي .

2 . كالم عبد الكريم مجمدار.
3 . محمد ميزان وازي لله

grnata

 للمزيد من

العقارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR2021 -78538 إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد تهاني محمد محمد احمد ابوشــاره بطلب تحويل 
المحــل التجــاري التالي إلى الســيد هناء صالح أحمــد الكهالي فعلى 
كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 139220 – 1

االسم التجاري :مؤسسة الديار الحديثة للمفروشات 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة دولفين لأليدي العاملة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 92248

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة دولفيــن لأليــدي العاملــة ذ.م.م االمســجلة بموجــب القيد   
رقــم 92248 ،بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســيد / ناجي حســين حســن حســين محمد 
عشــيري مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 
، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان التالي:
ناجي حسين حسن حسين محمد عشيري

36646766

القيد : 109379
التاريخ : 2021/5/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة لمياء واحالم لتصميم االزياء – شركة تضامن بحرينية   

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد  لمياء 
الــزرزور  باعتبــاره المصفــي القانونــي شــركة لميــاء واحــالم لتصميــم االزياء – شــركة تضامن 
بحرينيــة ،المســجلة شــركة تضامــن بحرينيــة القيد رقــم 129124 ، طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

    CR2021- 79641  اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : أحمد بن عايش بن ناصر الصرنوخ

االسم التجاري الحالي : حسين الحمالي أنشطة الديكور الداخلي
االسم التجاري الجديد : الهاوي براند لتجارة العامة

قيد رقم : 102105 – 15 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

    CR2021- 77492  اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : أحمد بن عايش بن ناصر الصرنوخ

االسم التجاري الحالي : الهاوي براند لتشييد المباني
االسم التجاري الجديد : الهاوي براند لتجارة العامة  

قيد رقم :   102105 - 8    

للبيــع محــل قفلي يصلــح لحاضنــات الطعام. في 
منطقة القرية بالقرب من سار و الجنبية. االرفف 
حديــد و خشــب درجــة اولــى لــم ُيســتخدم. مــع 

ميزانين جاهز لالستعمال.

رقم التواصل:
38320828

التاريخ : 2021/5/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل التجاري
    CR2021- 74725  اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد علي سبت عباس محمد

االسم التجاري الحالي : قصر الجود لنقل العفش
االسم التجاري الجديد : فيفو لخدمات المياه

قيد رقم : ٣- ٧٤٠٦٩    

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

   االثنين 24 مايو 2021 - 12 شوال 1442 - العدد 084604



Vacancies Available
Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Al Ajmi Group W.l.l 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

FGF CLEANING 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36699836  or  ali62262@gmail.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 

has a vacancy for the can contac

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contac

17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

RAFAL FOR SHISHA AND TOBACCO 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33966759  or  MDAHMED1230PK@GMAIL.COM 

ALRAWASY CARPENTRUY 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37733776  or  ONE767@HOTMAIL.COM 

Quito Bakery 

has a vacancy for the can contac

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  SANDRA@TAMMAM.COM 

CIEANNA FASHION HOUSE 

has a vacancy for the can contac

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

32266399  or  INFO@CIEANNAONLINE.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  DESIGNER(JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contac

17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Dar burshaid foodstuffs 

has a vacancy for the can contac

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contac

36160106  or  YAHYA.DBC@GMAIL.COM 

ALBOOM AUTO SHINE CO W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17610606  or  alboomtrading@batelco.com.bh 

Al Ansari Lights and Design Co. W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  SALES ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contac

17007606  or  mariam@ALANSARILIGHTS.COM 

SAMA CERAMIC 

has a vacancy for the can contac

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17000235  or  SAMACERAMIC@HOTMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

100 CONSTRUCTION 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39479788  or  ALIRAYAMI@GMAIL.COM 

NOOR AL KHAYAM RESTAURANT 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33698744  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

WASAT ALFAREEG LAUNDRY 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

35968032  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

VIII Octo cafe 

has a vacancy for the can contac

  KITCHEN AIDE 

 suitably qualified applicants can contac

66666346  or  AL5ALIFA88@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

City Point Hotel W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contac

17500794  or  ayman@sevenleisure.net 

SHOW SHHA W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 

 suitably qualified applicants can contac

33522212  or  SHOWSHHA@GMAIL.COM 

HALEEMA SADIA MOHAMMAD GENERAL TRADE 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38957110  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM 

Integrated Market consulting W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33320636  or  AHMEDYOUSSEF75@HOTMAIL.COM

 HAMALA WORKSHOP FOR INSTALLING REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 

 suitably qualified applicants can contac

38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

Dyan contracting w.l.l. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33384916  or  LATHISHKP24@GMAIL.COM 

Welcome To world wide of Other Marketing Promotion Activities W. 

has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33237433  or  SK_U2M@YAHOO.COM 

Solo key to solutions promoter  .Bahraini partnership company 

has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17643128  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

ARLA FOODS W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

NAAZ HOMES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17785170  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

AYUSH KERALA TRADITIONAL AYURVEDIC MASSAGE CENTER - BAHRAINI PAR 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17300186  or  AHARIES@MAIL.COM 

RED FALCON FOR CLOTHES TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the can contac

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

33334542  or  ANSARVPS@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

TENDER FOR CLEARANCE 

has a vacancy for the can contac

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contac

36182987  or  TENDER.CLEARANCE@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SENIOR SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

DREAM LINK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

Honey And Spices Al-Saidah For General Trading W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

17448289  or  tiger.realstate.clearance@gmail.com 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 

 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17232610  or  MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

LAZER ZONE 

has a vacancy for the can contac

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

VISSION CONSTRUCTION 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

BAIT WARD RESTAURANT AND GRILLS 

has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39737396  or  BAITWARD.REST@OUTLOOK.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Times Square Food 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

S K G PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17250704  or  DINADVERTISING@GMAIL.COM 

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Seem Contracting WLL 

has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

36291858  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

S N MARKITENG W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

MINDO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  MINDOSERVICES91@GMAIL.COM 

U M INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33701470  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

BURJ ALNOOR EXPRESS CO  W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35571360  or  RAFEEQUEM500@GMAIL.COM 

JATT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

JATT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

WONDER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 

has a vacancy for the can contac

  TEACHER(FINE ARTS) 

 suitably qualified applicants can contac

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 

has a vacancy for the can contac

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contac

17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the can contac

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

MOHAMED MOHSEN ALI ABDULHUSAIN 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17643970  or  MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17592120  or  hani_814@hotmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17592120  or  hani_814@hotmail.com 

QABLI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

NOORKOOT INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33005162  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

TAIBA SQUARE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34103333  or  TAIBASQUARECONTRACTING@GMAIL.COM 

BADER TAHER AHMED HAMMAD(FAROOR/5013) 

has a vacancy for the can contac

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17742400  or  BADEERD1975@GMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 

has a vacancy for the can contac

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 

has a vacancy for the can contac

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the can contac

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the can contac

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

KENTUCKY 

has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

BMMI SHIPPING SERVICES CO BSC public 

has a vacancy for the can contac

  SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contac

17739535  or  lma@bmmi.com.bh 

ALABRAAJ RESTAURANT 

has a vacancy for the can contac

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL BINDAIRA CAFE 

has a vacancy for the can contac

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

BAHRAIN ENTERPRISES CO. LTD W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17737381  or  bahrainenterprises@batelco.com.bh 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

17252885  or  LMRA@JASMIS.COM 

QASR ALASAD BAKERY & COLD STORE 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33060723  or  fatemamohammed70@gmail.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

WIN SQOT TAILORING 

has a vacancy for the can contac

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

39292738  or  AFLAMOL786@GMAIL.COM 

BAHAA LADIES TAILORING 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39322275  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

COCOTTE STATION DELIVERY 

has a vacancy for the can contac

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 

 suitably qualified applicants can contac

32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

Alhalwen Car manual cleaning 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33830138  or  MANSOORAFAF@GMAIL.COM 

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36022682  or  info@gcs.bh 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

HUSSAIN ALOWAINATI GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the can contac

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the can contac

  WORKER(KEBAB) 

 suitably qualified applicants can contac

39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 

has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the can contac

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Zaraei restaurant 

has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM 

ZOOM CLEARANCE 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the can contac

  VICE PRESIDENT 

 suitably qualified applicants can contac

17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 

has a vacancy for the can contac

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM  
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“اتحـاد الريـف” يترقـب قـرار “اتحـاد الكـرة”
للمشـــــاركــــــــــة بالفـــــريـــــــــق األول المـــــــوســــــــــم المـقـبــــــــــل

عبدهللا  الريف  اتحاد  نــادي  رئيس  قال 
االتحاد  قــرار  يترقب  ناديه  “إن  كاظم 
ــول قــبــول  ــقـــدم حــ الــبــحــريــنــي لـــكـــرة الـ
عــضــويــة نــاديــه بــعــد اســتــكــمــال جميع 

اإلجراءات المطلوبة”.
وقال كاظم لـ “البالد سبورت”: لقد قدمنا 
لالتحاد ملفا متكامال يحتوي على كافة 
المطلوبة  واإلداريــــة  المالية  البيانات 
المتوافرة،  التحتية  البنى  على  عــالوة 
زال  مــا  الطلب  أن  وردنـــا  مــا  وبحسب 
الكرة  اتحاد  طاولة  على  الدراسة  قيد 

ونتطلع للرد في األسبوعين المقبلين.
وكانت 4 أندية تقدمت بطلب الحصول 
عالي،  هي:  الكرة،  اتحاد  عضوية  على 

بوري، اتحاد الريف وأم الحصم.
وذكر كاظم أن االتحاد تلقى تطمينات 

وبوادر إيجابية لقبول 
على  وهــو  عضويته 
كرة  اتــحــاد  أن  ثقة 
ــاســــة  ــ ــرئ ــ الــــــقــــــدم ب
الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــن 
خليفة آل خليفة لن 

يدخر جهدا في سبيل 
األندية  بجانب  الوقوف 

ودعمها في مسعاها للحصول 
على العضوية، بيد أن النادي في الوقت 
ذاتــه ال يريد أن يستبق األحــداث وهو 

ينتظر تسلم القرار الرسمي.
المزمع  مــن  الــتــي  العضوية  أن  وأشـــار 
للنادي هي عضوية االنتساب  أن تمنح 
للنادي  يحق  ال  والتي  سنوات،   4 لمدة 
الــتــصــويــت حتى  أو  االنــتــخــاب  فــيــهــا 

يثبت جــدارتــه في 
الــســنــوات األربـــع 
ويــــســــتــــكــــمــــل 
ــــات  ــب ــ ــل ــطــ ــتــ ــمــ ــ ال
كــــــافــــــة، الفـــتـــا 
الـــنـــظـــر إلـــــى أن 
اتــــــحــــــاد الــــريــــف 
المشاركة  على  عــازم 
فــي  األول  ــق  ــ ــري ــ ــف ــ ــال ــ ب
ــفــئــات  ال دون  ــمــقــبــل  ال الـــمـــوســـم 
على  المالية،  للظروف  مراعاة  العمرية 
بــخــطــوة في  الــنــادي خــطــوة  يسير  أن 
هـــذا االتـــجـــاه، مــؤكــدا أن الـــنـــادي بــذل 
في  الماضية  الفترة  في  كبيرة  جهودا 
نشاط  الحــتــضــان  والتحضير  ــداد  اإلعــ
كرة القدم، وهو مقبل على تنظيم دورة 

اكتمال  بانتظار  الريف(  )دورة  صيفية 
التطعيمات  مثل  الصحية،  اإلجـــراءات 
لكافة الفرق استجابة لتعليمات الفريق 
الــوطــنــي لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا 
موعدها  عــن  ــإعــالن  ل  ”19  - “كــوفــيــد 

النهائي.

اللجنة اإلعالمية

جدد اإلتحاد الدولي لكرة القدم 
ثــقــتــه بــالــبــحــريــنــي مــهــنــد حمد 
وقــرر تعيينه عــضــًوا فــي لجنة 
واإللــتــزام  والتدقيق  الحوكمة 
عام  لغاية  ســنــوات  أربـــع  لــمــدة 
ــاب  ــقـ أعـ ــي  ــ فـ وذلـــــــك   ،2025
اجتماع  في  اللجنة  استحداث 
الذي  للفيفا  العمومية  الجمعية 

عقد يوم الجمعة الماضي.
 وكان مهند حمد شغل عضوية 
لــجــنــة الــحــوكــمــة فـــي االتــحــاد 
األربــع  السنوات  الــدولــي خــالل 
الماضية، قبل أن يتم دمج لجنة 
الــحــوكــمــة مـــع لــجــنــة الــتــدقــيــق 
ــدة  وااللــــتــــزام فـــي لــجــنــة واحــ

اعتبارا من العام الجاري.
وعلى امتداد السنوات الماضية 
حمد  مهند  بانتداب  الفيفا  قام 
ــلــجــان الــمــشــرفــة  عــضــوا فـــي ال

ــى الـــعـــديـــد مـــن انــتــخــابــات  عــل
الــقــاريــة، كما تولى  اإلتــحــادات 
اجتماعات  فــي  مــتــعــددة  مــهــام 
للفيفا  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــات 
الذي يشغل  اآلسيوي  واإلتحاد 
لجنة  رئــيــس  مــهــام  فيه  يشغل 

التدقيق وااللتزام.

الفيفا يجدد الثقة بالبحريني مهند حمد
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قــدم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون 
الشــباب قائــد الفريــق الملكــي للقــدرة، التهاني والتبريكات إلى صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة وإلــى صاحــب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة 
االمارات وإلى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة رئيــس مجلــس الوزراء حاكم دبي وإلى ســمو الشــيخ حمــدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم ولي عهد دبي بمناســبة فوز فرســان االمارات بالمركزيــن األول والثاني في 
بطولــة العالــم للقــدرة التــي أقيمــت فــي مدينــة بيــزا اإليطالية بمشــاركة 80 فارســا وفارســة 

يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم.

آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  وبــارك سمو 
إلى الفارس سالم حمد الكتبي بحصوله على 
المركز األول والميدالية الذهبية وإلى الفارس 
المركز  على  الحائز  الفارسي  سعيد  منصور 
الــثــانــي، مــشــيــرًا ســمــوه إلـــى أن هـــذا اإلنــتــاج 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  اهتمام  يترجم 
بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ودعمهما المستمر 

لرياضة القدرة.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــارات على  ــ ــ ــالــغ ســعــادتــه بــحــصــول اإلم عــن ب
الــمــركــزيــن األول والــثــانــي، وقـــال ســمــوه “إن 
العالم يعتبر  فوز دولة االمــارات بلقب بطولة 
فوزًا لمملكتنا الغالية في ظل العالقة المتينة 
حيث  الشقيقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط  الــتــي 
والذي  ا  خليجيًّ اللقب  يكون  بأن  سعداء  إننا 
يؤكد ما وصلت إليه رياضة القدرة الخليجية 

وقدراتها الهائلة في البطوالت العالمية”.
آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  وجــدد سمو 
للقدرة  الملكي  الفريق  فــرســان  إلــى  تقديره 
ورائــد  مــيــرزا  جعفر  ومشاركة  سموه  بقيادة 
فخراوي،  ومنال  الزايد  وعبدالرحمن  محمود 
حققها  التي  ــداف  األهـ أن  إلــى  سموه  مشيرًا 
ترجمتهما  لمواصلة  سيسعى  الملكي  الفريق 

في البطوالت القادمة.

جناحي: حققنا مكاسب من البطولة

ــدرب الــفــريــق الملكي  أكـــد أحــمــد جــنــاحــي، مـ
للقدرة، أن الفريق حقق مكاسب من المشاركة 
في بطولة العالم للقدرة، مشيرًا إلى أن قيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت 
ولعبت دورًا  للفريق  أهداف  في تحقيق عدة 
بارزًا في زيادة احتكاك الفرسان أمام فرسان 

العالم.
الملكي  الــفــريــق  “دخـــل  أحــمــد جناحي  وقـــال 

ــداف، حيث  ــع أمــامــه عـــدة أهــ الــبــطــولــة ووضـ
عديدة  مكاسب  وأمــامــنــا  منها  عــدد  تحققت 
القادمة حيث  البحرينية في المحافل  للقدرة 
واحتكاك  انــســجــام  المشاركة  هــذه  ضاعفت 
الفرسان خصوصًا أن البطولة شهدت مشاركة 

واسعة من فرسان العالم”.
وأضاف أحمد جناحي “كنا ندرك أن المنافسة 
ســتــكــون صــعــبــة ودائـــمـــًا مـــا يــســعــى الــفــريــق 
هذه  وأن  اإليجابية،  النتائج  لتحقيق  الملكي 
قبل  للفريق  مميزا  دافــعــا  ستكون  المشاركة 
االستحقاقات القادمة التي يأتي في مقدمتها 
نواصل  أن  نــأمــل  والـــذي  ويــنــدســور  مهرجان 

على تحقيق أهدافنا”.

فخراوي: فخورة بدعم ناصر بن حمد

أعربت الفارسة منال فخراوي عن بالغ فخرها 
واعتزازها بالدعم الالمحدود الذي قدمه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لها في بطولة 
العالم، مؤكدة أنها حققت استفادة كبيرة جدًا 

من دعم سموه وتعليماته المستمرة.

وقالت منال فخراوي “قدر هللا وما شاء فعل، 
كنت قريبة من المرحلة األخيرة لوال أن تعرض 
المرحلة،  فــي  ــدخــول  ال قبل  إلصــابــة  ــجــواد  ال
وقيادة  جــدًا،  قوية  كانت  المنافسة  إن  أعتقد 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان لها 

األثر اإليجابي الكبير بالنسبة لنا كفرسان”.
في  وصعبة  قوية  كانت  “المنافسة  وأضافت 
ظل المشاركة الواسعة وتواجد فرسان العالم 
في البطولة حيث إن المراحل كانت في غاية 
الصعوبة وتمكنا من تحقيق عدة أهداف في 

المشاركة ولله الحمد”.
قبل  الفريق  وانسجام  احتكاك  “زاد  وتابعت 
االستحقاقات القادمة وتطلعاتنا دائمًا أن نبذل 
كافة  عاليًا في  المملكة  أسم  رفع  جهودنا في 

المحافل”.

اسبانيا في صدارة الفرق

في  األول  الــمــركــز  اســبــانــيــا  منتخب  واحــتــل 
الثاني  الــمــركــز  فــي  وجـــاء  ــفــرق،  ال منافسات 
منتخب  الثالث  والــمــركــز  الــبــرازيــل،  منتخب 

فرنسا.
وجرى التتويج صباح أمس في قرية البطولة 

بمدينة بيزا اإليطالية.

جهود بارزة للطاقم الطبي 

ناصر بن حمد  الشيخ  أثمرت توجيهات سمو 
الفريق  لبعثة  آل خليفة، بمرافقة طاقم طبي 
للقدرة في إيطاليا، عن تحقيق كامل  الملكي 
األهــداف في إطــار حرص سموه على تأمين 
لفيروس  وتفاديًا  الفريق  أفــراد  سالمة جميع 
بها  تمر  التي  الراهنة  لألوضاع  نظرًا  كورونا 

دول العالم.
الطاقم  قدمه  الساعة  مــدار  على  طبي  عمل 
ذو  فــارس  الــدكــتــور  بــإشــراف  المكون  الطبي 
الدكتور سلمان خالد  الدين ويضم  الفقار نور 
الخيل  محمد  أحمد  هــم  ممرضين  و4  أحمد 
وجومي  الرشيد  ثــابــت  وقــاســم  طــه  ومحمد 

ماثيو.
البعثة  مــغــادرة  قبل  الطبي  الطاقم  واجتهد 
إيطاليا،  إلى  في طريقها  البحرين  مملكة  من 
التي  األولــى  اللحظة  منذ  الجهود  وتواصلت 
وصل فيها الفريق إلى بيزا اإليطالية عبر عمل 
الطاقم  بين  مستمر  وتنسيق  ومتقن  دؤوب 

والبعثة البحرينية.
وحرص الطاقم الطبي على إجراء فحوصات 
كورونا لكافة أفراد البعثة بشكل يومي إضافة 

إلى الموظفين في الفندق.
عن شكره  الفقار  ذو  فــارس  الدكتور  وأعــرب 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  إلى  وتقديره 
المستمرة وحرص  متابعة سموه  خليفة على 
الطبية  الخدمات  أفضل  تقديم  على  سموه 
البحرينية وهو ما يؤكد حرص سموه  للبعثة 

على تأمين سالمة كافة أفراد البعثة.
الطاقم  أن  الــفــقــار  فـــارس ذو  الــدكــتــور  وأكـــد 
تــأمــيــن ســالمــة البعثة  الــطــبــي حـــرص عــلــى 
الحمد  ولله  للجميع،  الصحية  الحالة  ومتابعة 
ظل  فــي  للغاية  إيــجــابــي  بشكل  الــعــمــل  ســـار 
أفــراد  كافة  من  والالمحدود  الكبير  التعاون 
وفــرســان  وفــنــي  إداري  جــهــاز  مـــن  ــفــريــق  ال

والطاقم اإلعالمي وغيرهم.
أحمد  خالد  سلمان  الدكتور  قــدم  جانبه،  من 
شكره الجزيل إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على توجيهات سموه بتأمين سالمة 
أفراد بعثة الفريق الملكي في إيطاليا، مشيرًا 

إلى أن جميع النتائج جاءت سليمة للبعثة.
طاقم  أبـــداه  ــذي  ال الكبير  التعاون  “إن  وقــال 
عمل  سير  فــي  ساهم  الملكي  للفريق  البعثة 
حرص  حيث  صـــورة،  بأفضل  الطبي  الطاقم 
الجميع على تطبيق التعليمات بأفضل صورة”.
الطاقم  أفــــراد  بــيــن  تنسيق  “جـــرى  وأضــــاف 
الطبي الذين اجتهدوا كثيرًا في تأمين سالمة 
إدارة  مــع  التنسيق  على  وحــرصــنــا  الجميع، 
يقتصر  ولم  الموظفين،  كافة  لفحص  الفندق 
عمل الطاقم على فحوصات كورونا إنما شمل 
أيضًا كافة اإلجــراءات الصحية األخــرى منها 

متابعة افراد البعثة وغيرها”.

منال فخراوي

لقطة للفريق الملكي للقدرة لقطة للطاقم الطبي

أحمد جناحي

جناحي يؤكد تحقيق مكاسب عديدة وفخراوي تشيد بدعم سموه

ناصر بن حمد يشيد بفوز اإلمارات بلقب بطولة العالم للقدرة بإيطاليا
ــد بـــدعـــم ســمــوه ــراوي تــشــي ــ ــخ ــ ــدة وف ــديـ ــب عـ ــاس ــك ــي يـــؤكـــد تــحــقــيــق م ــاح ــن ج

سموه جدد 
تقديره ألفراد 

الفريق الملكي 
على جهودهم

إسبانيا تحصد 
لقب الفرق 

وتتويج األبطال 
في القرية

عبدالله كاظم

حسن علي

مهند حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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المتطوعون... تضحيات عظيمة وجهود استثنائية
جهـــود كبيرة واســـتثنائية ينهض بهـــا الفريق الوطني للتصـــّدي لجائحة كورونا، 
وتضحيـــات عظيمـــة لهم تســـتحق اإلكبار والتقديـــر، فحيـــن كان الخطر محدقا 
بالجميـــع كانـــت المبـــادرة بالتطـــوع أمـــرا حتميا، فهـــرع المئات فـــي كل المواقع 
كالحجـــر الصحـــّي ومواقع الفحص المختلفة وغيرها، فاســـتحقوا بذلك التقدير 
الكبير، وَســـّرنا بالطبع أن يشـــيد وكيل وزارة الصحة بالمتطوعين، خصوصا من 
هم في الصفوف األمامية الذين سطروا أروع األمثلة في العطاء، وبالتالي فإّن 
لهـــم األولوية في التوظيف بما يتناســـب مـــع مؤهالتهم وخبراتهـــم في القطاع 
الصحـــّي، ورغـــم التطمينات الصادرة عن الوزارة بأّن الكوادر الوطنية لها الخيار 
األول والفرص الوظيفية إال أنهم فوجئوا بإحالل آخرين في مواقع كانوا األحق 

واألجدر بها.
وأســـعدتنا اســـتجابة عدد من أعضاء المجلـــس النيابّي مع اإلخـــوة المتطوعين 
بمطالبتهـــم بوضـــع آليـــة واضحـــة لالســـتفادة مـــن المتطوعين ضمـــن الصفوف 
األماميـــة لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا منـــذ مـــا يزيـــد علـــى ســـنة ونصـــف الســـنة 
بتوظيفهـــم أو تقديـــم مكافـــآت لهم بالنظر إلـــى أّن تضحياتهم تفـــوق ما يقدمه 
أي مـــن المتطوعين اآلخرين في أي مجال آخر معرضين حياتهم للخطر في أي 
وقت، وغني عن الذكر أّن شـــبابنا من الجنســـين كانوا دوما على أهبة االستعداد 
وفي أشد األوقات لنداءات الّدولة، وتطوع العشرات منهم ينم عن روح وطنية 
عالية، وأتذكر أّن أحد المتطوعين من العاملين في التمريض كان قد تقاعد منذ 
أمـــد قصيـــر بعد عناء ســـنوات وبخالف ما قـــد يتبادر إلى األذهـــان بالركون إلى 
الراحـــة فإنـــه آثر إال أن يلتحق بالصفوف األمامية في فترة عمل قياســـية تمتد 

إلى 12 ساعة متواصلة.
ورغـــم أّن المتطوعيـــن يدركـــون أّن تواجدهم فـــي األمام يعني أنهـــم في دائرة 
الخطر، لكننّي أستذكر ما صّرحت به إحدى الطبيبات المتطوعات وهي تمارس 
مهمتهـــا فـــي الحجـــر الصحـــي فـــي الحد الـــذي يبعد عـــن منطقة ســـكنها ثالثين 
دقيقة.. تقول “شـــعرت كما لو أنني درســـت السنوات الســـبع في كلية الطب من 
أجـــل هـــذه اللحظة، ولم يكن أمامي ســـوى خيار التطوع لخدمة شـــعبي وبلدي، 
وكان هدفـــي شـــفاء كل مريـــض من كورونـــا، ما جعل والدي فخـــورا بّي”، حيث 

تقضي الطبيبة مريم من 8 إلى 12 ساعة في اليوم تطوعا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

آخر نبضات عناق الراتب كامال
ســـيكون راتـــب هـــذا الشـــهر آخـــر راتـــب كامـــل سيســـتلمه رب األســـرة 
المســـتفيد مـــن قـــرار توقيف القـــروض مرتين بســـبب جائحـــة كورونا، 
حيـــث تضاعفـــت القوة الشـــرائية وتحققـــت مكاســـب اقتصادية جراء 
توقيف القروض الشـــخصية، وكانت هنـــاك حركة ملحوظة في تركيبة 
وطريقـــة الصـــرف العائلـــي واألولويـــات والبرامج واآلليـــات، لكن كيف 
ســـيكون وضع المواطن خصوصا أصحاب الدخول المحدودة بدءا من 
الشـــهر القادم، حيث ســـتنفجر فـــي وجهه مرة أخـــرى براكين القروض، 
وســـتلوح البنـــوك ومختلـــف الجهات علـــى رأســـه بعصاة الدفـــع وكأنها 
تسيره إلى المشنقة، كما أن التجار سيتعاملون معه بضراوة هذه المرة 
وسيفترســـونه باألســـعار وســـيضغطون بقـــوة على مـــكان الجرح حتى 

النزيف.
ســـيكون هذا الشـــهر آخر نبضات عناق “الراتب كامال” دون اســـتقطاع، 
وبعـــده ســـتختفي البهجـــة وســـيعود رب األســـرة إلى حمـــل أطنان من 
الديون “والبالوي” التي ســـينتج عنها حتمـــا تذبذب حاد في المزاجية، 
وهـــذه أخطـــر األزمـــات الحرجة، ألنها ستســـير إلـــى جانب مع مشـــكلة 

كورونـــا والمـــد والجـــزر الذي يتعـــرض لـــه المجتمع واألنمـــاط الجديدة 
فـــي الحيـــاة التي نتجـــت عنها أيضا اختـــالالت هيكليـــة عمقت مظاهر 
التحديـــات والمخاطر، وطالما أن أزمة كورونا مســـتمرة وجالســـة معنا 
كعندليـــب الخـــراب، مـــن الطبيعـــي أن تطير أشـــواق المواطن البســـيط 
ولهفته إلى دورة ثالثة من توقيف القروض متحمال بفرح أية رسوم أو 
أرباح تفرضها البنوك طالما هو واقع تحت الحصار أصال وكالسمكة في 

حوض الزجاج ال يمكن أن تخرج منه إال وهي ميتة.
ال يتســـع المقام الستعراض ومناقشـــة جميع العوامل التي سيتأثر منها 
المواطـــن البســـيط جراء عودة دوران عجلة القـــروض وتمزيقها حياته 
وإدخاله أفران المعاناة، لكننا كمواطنين نتمنى أن تستمر هذه الظاهرة 
االســـتثنائية )توقيف القروض( للحفاظ على اســـتقرار األسرة وتحريك 
األســـواق لغايـــة أن يزيد ويشـــد المجتمع من صالبتـــه وتنخفض أرقام 
اإلصابـــات إلى مســـتويات ال تشـــكل قلقا مثـــل اآلن، فنحن ال نتكلم عن 
رخـــاء مفاجئ للمواطن، إنما عن مرحلة مؤقتة تفرض بعض الحاجات 

واألساسيات التي تهم المجتمع ككل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــذا “الميثـــاق الغليـــظ” الـــذي يتبوأ مكانـــة مهمة في مســـيرة العالقـــات االجتماعية 
لجميع التجمعات اإلنســـانية على حد ســـواء؛ ُعّد واحدًا من أسمى العقود التي ُتبرم 
بيـــن شـــركاء تلـــك العالقات – من الرجـــل والمرأة بـــوطٍء أو دون وطٍء، هذا الميثاق 
الغليظ الُمســـّمى الزواج الذي ُيعطي ِوفق شـــرعة السماء وشروطها حّقًا شرعيًا لكلٍّ 
من الرجل باعتباره “زوجًا” والمرأة باعتبارها “زوجة” حّق االســـتمتاع المباح باآلخر 
علـــى الوجه المشـــّرع الـــذي صّيرته تلك الســـنن الغّراء باشـــتراط اإليجـــاب والقبول 
واإلشهار؛ أضحى السبيل اليتيم الذي فرضه الكبير المتعال من أجل التوالد والتكاثر 
واالســـتمرار الســـليم في ظـــل تباين الدهـــور واألزمـــان واختالف الّنحـــل والمذاهب 
وتنّوع النعوت والمسميات واستيفاء الشروط واألركان في الصداق والوالية حسب 
مقاصـــده المتفاوتـــة ومعاييـــره النســـبية، ووفـــق ضوابطـــه وأصوله الدينيـــة وُأطره 

وحدوده القانونية.
بطبيعة الحال، تنتفي “قدّسية” هذا االتحاد الزوجي المتكامل إذا ما تعّرض لهتك 
الُمهلكات ونوبات الملل وقالقل التفاهم وهّزات اإلشكاالت النفسية وغياب الوداد 
وفقدان الولع وقصور االهتمام المتبادل ومزعزعات التواصل العاطفي ومتطلبات 
العالقـــة الثابتـــة، إلـــى جانب منعطفات اإلشـــكال الصحي والبدنـــي وآالمه المزمنة 
وُمعيقاتـــه العقليـــة واضطراباتـــه المؤثرة، بل إّن قداســـة هذه المؤسســـة الزوجية 
تتقهقـــر ســـريعًا إذا ما تلطخت بذنـــب “الخيانة” التي ُتحوّلها جحيمـــًا ال ُيطاق بعد 
أْن كانـــت نعيمـــًا مرغوبـــًا ألمور عالقـــة، ُأهِملت فيهـــا أدوار العواطـــف التي تنتقص 

العطـــاء المحمود ورســـّخْت فيهـــا براثن العار التـــي ُتعّمق التفـــكك المذموم وترفع 
من منســـوب األلم والدمار وتأنيب الضمير وتعميق التصارع وتقويض أسس هذه 
المؤسســـة المقدّســـة. من جانب آخر، تتوالى األمثلة الحية لعشـــرات الحاالت من 
األّمهـــات الالئـــي يعتصر قلبهن ألمـــًا بعد أْن أثمرت عشـــرتهّن الزوجية، بنين وبنات 
تشـــاركوا فيها مرارة األلم وجحيم الحياة لشريك أجاد فنون اإلخالل بالمسؤولية 
وإشـــاعة الخيانة وتشـــويه السمعة التي زادت منســـوبها كثرة السهر حتى ساعات 
الفجر األولى في المقاهي والفنادق دون أدنى احترام للمبادئ الّســـمحة أو مراعاٍة 

لألصول المتعارفة! 

نافلة:

بين الفينة واألخرى، تتعرض المؤسســـة الزوجية التي تحمل هالة من القداســـة إلى 
“رشـــقات” من رصاص مســـموم، بعد أْن تلعب “موبقات” الخيانة أدوارها في عفافها 
- مـــن الرجل والمرأة على حّد ســـواء – في ظل “بعَثـــرة” العالقات العابرة و”ُمجافاة” 
االعتبارات االجتماعية التي تنبذ االســـتثمار في السعادة الزوجية واإلشباع الحالل 
حيـــن يعيـــش الرجل بطالً من خالل تداخل عالقاته المتعددة، أو حين تعيش المرأة 
أدوار االنتقـــام والتنـــازل عن االمتيـــاز االجتماعي، إلى حيث تنتهـــي بأبغض الحالل 
حين تكون الزوجة علتها، أو قد تســـتمر بالمشـــاكل حين يكون الزوج ســـببها بعد أْن 

تؤثر فيها بعض النساء الصبر على قساوة المجتمع.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“خيانٌة” بال شروط!

بلداننا الخليجية اليوم بفضل من هللا عز وجل تتصدر مؤشرات التنمية البشرية 
علـــى مســـتوى العالـــم، بينما مـــن يناصبنـــا العداء غارقـــون في مســـتنقع الكراهية 
والحقد، وتمني زوال ما وهبنا هللا سبحانه وتعالى من النعم والخيرات الوافرة.

وبالرغـــم مـــن صعوبة حيـــاة الصحـــراء، بلهيبها الحـــارق ومائها الشـــحيح لم يكن 
أجدادنا الماضون متذمرين من أسلوب حياتهم القاسي، أو حاقدين على ما كانت 
عليه الدول األخرى من نعم واستقرار، ولعل هذه النوايا الطاهرة كانت سببا فيما 
وهبنا هللا من رغد العيش وبحبوحته، هذا الماضي الذي أحاطت به القســـوة من 
كل جانـــب، مـــن قلـــة المال وتفشـــي األمراض والمـــوت لم نعامله علـــى أنه وصمة 
ينبغـــي أن ُتنســـى، وعـــار نطأطئ من أجله رؤوســـنا، وندســـها في التـــراب كصنيع 
النعـــام، بـــل نذكره كما وقع، بما فيه مـــن صعوبات، ونفاخر به بنقصه وعثراته، وال 
نتنكر له ونجحده، بل نكتبه في مناهجنا الدراســـية ليســـتقر في أذهان األجيال، 

ونعلقه على ُجدران بيوتنا ومؤسساتنا صورًا وذكريات بال حرج وال إنكار.
بلداننا الخليجية كانت ومازالت ســـندًا لكل محتاج، نقولها حكاية للواقع ورســـما 

للحدث ال منًّا وال أذى، واألرقام تشهد بذلك، ُمنطلقنا شيمتنا العربية األصيلة التي 
تحتم علينا مســـاعدة الغريق، وعون المحتاج، ونصرة الملهوف، والتاريخ شـــاهد 
صـــادق على كثير من المواقف الرائدة الواعدة التي وقفتها دول مجلس التعاون 
الخليجي مع الكثير من الدول وشعوبها حتى إن أبدى بعضهم غير ذلك، وأنكر ما 
ال ُينكر، فنور الشـــمس ال ُيغّطى بغربال، وال يؤخذ من حســـود وال كاره قوال حقا، 

وال يعود كالمه عليه بخير حتى يغير ما في نفسه. 
وهكذا من كان في نفســـه شـــيء من أدواء القلوب، يسوؤه ما يراه من النعم عند 
غيـــره، وربما تمنى زوالها، وبلداننا الخليجية تنعم بالخيرات والتطور، بفضل هللا 
ثم بفضل حكامنا وقادتنا - أطال هللا في أعمارهم - الذين يســـعون جاهدين إلى 
تأليـــف القلـــوب حتى كأنها ُخلقت في جســـد واحد، علـــى أرض واحدة، يحُب كل 
واحـــد منـــا لآلخر أكثـــر مما يحبه لنفســـه، وال نـــزال بفضل هللا فـــي تصاعد ونمو، 
نزداد في كل يوم بســـطة في المال والفضل والخيرات. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

عباس العمران

ديار البدو... هنا الشهامة واألصالة والوفاء

قُب األزواج.. شقاٌء اختياري! تعُّ

ى رسالًة على هاتفه المحمول أو انخرط في حواٍر  ُتراقُب تعابيَر وجهه كلما تلقَّ
على برنامج الواتس آب، وتتفحُص مالبسه للكشف عن آثاٍر لجريمٍة لْم ُترتكب 
إال فـــي دماغهـــا المزدحـــم بالســـيناريوهات والصور، وقد تشـــتمُّ مالبَســـه للتأكد 
مـــن أنهـــا ال تفوُح برائحٍة نســـائيٍة بأيِّ شـــكٍل من األشـــكال، وقـــد ال تكتفي بذلك 
وحســـب، لكنها تتجـــاوُز حدودها بتحميِل برامج للتعقِب فـــي جوالها، ودوَن أْن 
ُيدرك تصطاده أينما ذهب وتضبطه بالجرم المشـــهود حقيقًة كان ذلك أو خياالً 

نسجته وحدها في ُمخيلتها الُمتَعبة ال غير.
ة، وانغماٌس في الهم والخوِف والترقب والغيرة المريضة  شـــقاٌء ال داعي له البتَّ
َب خلفه وتحفَر تحت  التي ال ُتؤذي سواها، وحرٌي بها أْن تدعُه وشأنه، ال أْن ُتنقِّ
قدميه للبحث عن آثاِر خيانٍة، أو الكتشـــاِف أخرى أو أخريات في حياة زوجها، 
ـــها الهادئ وخســـارِة زوٍج قد  ماذا لو كان ذلك صحيحًا، لِم تلهُث نحو خراِب ِعشِّ
يكـــوُن انجرَّ فعالً لنزوٍة عابرة، ســـيعوُد بعدها لرشـــده عاجـــالً أو آجال؟ لَِم تجلُب 
بعُض النســـاء الشـــقاَء والتعاسة لنفسها بالشـــك والغيرِة العمياء في حين يجدُر 

بها أْن تكوَن عمياَء بكماَء صماء عن نزواِت رُجِلها لتحيا بسعادة؟
ضـــون للجـــذِب واإلغراء من  وال نقـــوُل إنَّ الرجـــاَل خونـــٌة بالمجمـــل، لكنهم ُمعرَّ
اصون”  الخارج، وعليه فإنَّ الصورَة النمطية الراســـخة عن الرجال هي أنهم “بصَّ
ال تمـــأُل عيونهـــم امـــرأٌة واحـــدة، هذه الصـــورُة، باإلضافـــة لفقداِن بعض النســـاء 
ثقتهـــنَّ بذواتهن، نتيجَة عدِم تقدير أزواجهن لهـــن باألقوال أو األفعال، تقودان 
تلك الزوجات للخوِف من دخوِل أخرى في حياة أزواجهن. في نهايِة المطاف ال 
تمتلُك المرأُة الرجل، كما ال يمتلُك الرجُل المرأة، فقد ُخلقوا جميعا أحرارًا، وعلى 
الزوجـــة أْن تعَي أنَّ أســـاليَب المراقبِة التي تجتهُد في تطويرها، ليســـت ســـوى 
معـــول لهدِم بيت الزوجيِة الذي يجب أْن يقوَم على االحتراِم المتبادل وحســـن 
المعاملـــة والحـــب والثقة؛ فلتدْع الزوجاُت أزواجهن دون قيـــوٍد أو رقابة، فتلك 
القيـــوُد وتلك الرقابـــُة تجعلهم يقاومـــون الهيمنَة والتحكم، ليخرجـــوا من مركِز 
الزوجية الطارِد إلى محيطِه الجاذب، فالممنوع مرغوب. ثم لماذا ُتغِلُق النســـوُة 
على رجاالِت حياتهن باألقفال وُتوجُه عدساِت الرقيب نحوهم وكأنهم ال شبيه 
لهـــم بالكـــون وال نظير، ظنًا منهن أنهن قادرات علـــى منعهم من معرفة أخرى أو 
االقتراِن بها، وينسيَن أنَّ الرجَل يفعل ما يريد إذا قرر ذلك. نصحيتي لهذا النوع 
مـــن النســـاء، ِثْقَن بأنفســـكنَّ وتحلَّيَن بالقوة وتوقفَن عن جلـــِد ذواتُكنَّ وتعذيبها 
بالشك الفارغ والغيرة القاتلة التي ُتْشقيكنَّ ليس إال، وتشغلكن بالبحث وتقصي 
ى أنواع  تحركات أزواجكن، بدَل أْن تشـــغلَن أنفســـكن بتهيئة عش الزوجية بشتَّ

الراحِة والسعادة.

هدى حرم
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طهران لــم تبد بعد اســتعدادها التخاذ الخطــوات المطلوبة للعودة إلــى االتفاق النووي

بلينكن: وكالء إيران يعملون على زعزعة االستقرار في المنطقة

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي، أنتوني بلينكن، أن “إيران منخرطة في أنشــطة دعم وتمويل الجماعات المتطرفــة”. وقال بلينكن أمس األحد إن 
“وكالء إيران في المنطقة يعملون على زعزعة االستقرار في جميع أنحاء الشرق األوسط”. وتابع وزير الخارجية األميركي “إن الواليات المتحدة 

لم تر بعد مؤشرات على استعداد إيران التخاذ الخطوات الالزمة للعودة إلى االتفاق النووي”.

مـــع  حـــوار  فـــي  بلينكـــن،  وأشـــار 
شـــبكة “إي بي ســـي نيـــوز”، إلى أن 
المفاوضـــات المتواصلـــة في فيينا 
بين الواليات المتحـــدة واألطراف 
الحاليين في االتفاق النووي، دون 
إجراء حوار مباشـــر بين واشـــنطن 
وطهران، أتاحت تحديد الخطوات 
الواجب على كال الطرفين اتخاذها 
إلـــى االمتثـــال  مـــن أجـــل العـــودة 

لشروط الصفقة.
هـــي  مـــا  نعـــرف  “هكـــذا،  وقـــال 
ينبغـــي  ســـوف  التـــي  العقوبـــات 
رفعهـــا ألنها ال تتماشـــى مع االتفاق 
وأكثـــر  المهـــم  مـــن  لكـــن  النـــووي، 
أهميـــة أن إيران، حســـب اعتقادي، 
تعـــرف ما يجب عليها فعله للعودة 

إلى االمتثال باالتفاق النووي”.
وتابـــع الوزيـــر “لم نر حتـــى اآلن ما 
إذا كانت إيران مســـتعدة وساعية 
لتبنـــي قـــرار لفعـــل ما يجـــب عليها 
فعلـــه. إنـــه اختبـــار ولم نـــر اإلجابة 

حتى اآلن”.
وحمـــل بلينكـــن إيران المســـؤولية 
عن ممارســـة أنشـــطة مزعزعة في 
المنطقـــة منهـــا “تمويـــل جماعـــات 
متطرفـــة ودعـــم اإلرهـــاب بشـــكل 

خطيريـــن  وكالء  ودعـــم  أوســـع 
خطـــوات  يتخـــذون  لهـــا  تابعيـــن 
مزعزعة في مختلف أنحاء الشرق 
األوســـط وخرق نظام منع انتشـــار 

األسلحة”.

وحـــذر مـــن أن إيـــران، فـــي حـــال 
حصولهـــا علـــى ترســـانة نوويـــة أو 
قـــدرة علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف 
خالل فترة قصيرة، ســـوف تشـــدد 
ســـلوكها في هذه المجاالت، مؤكدا 
أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى 
إلـــى الحـــد مـــن كل هذه األنشـــطة، 
بعد أن فشـــلت إدارة ســـلفه دونالد 
ترامـــب في إنجاز هـــذه المهمة من 
خالل انتهاج استراتيجية “الضغط 

القصوى” بحق طهران.
وقـــال: “لكـــن أول مـــا نحتـــاج إلـــى 
فعلـــه هو إعـــادة المشـــكلة النووية 
زلنـــا  مـــا  ولذلـــك  الصنـــدوق،  إلـــى 
ملتزمين بمحاوالتنا كي نرى ما إذا 
كانت إيران ســـتعود إلـــى االمتثال 
لالتفاق النـــووي.. وفي هذا الحال 
سنســـتخدم ذلك كمنطلق لمواصلة 
العمـــل ومحاولـــة التعامـــل مـــع كل 

هذه المسائل”.

واشنطن ـ وكاالت

وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن

واشنطن ـ أ ف ب

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   
أنتونـــي بلينكـــن أمـــس األحـــد دعـــم 
الواليـــات المتحـــدة لحـــل الدولتيـــن 
التـــي  الوحيـــدة  الطريقـــة  باعتبـــاره 
ستمنح اإلسرائيليين والفلسطينيين 
األمل بالتمتع بـ”إجراءات متســـاوية 
مـــن األمن والســـالم والكرامـــة”، في 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا قبيـــل زيـــارة 

مرتقبة إلى الشرق األوسط.
أيـــام مـــن  بعـــد  وتأتـــي تصريحاتـــه 
والفصائـــل  إســـرائيل  موافقـــة 
الفلســـطينية المســـلحة علـــى وقـــف 
مـــن  يومـــا   11 بعـــد  النـــار،  إطـــالق 
االشـــتباكات التي أسفرت عن مقتل 

أكثر من مئتي فلسطيني.
وقـــال بلينكـــن عبـــر شـــبكة “أيـــه بي 

ســـي”، “مـــا لـــم يجـــر تغييـــر إيجابي 
وخصوصـــا إذا لم نتمكـــن من إيجاد 
ســـبيل لمساعدة الفلســـطينيين على 
العيـــش بمزيـــد من الكرامـــة واألمل، 
فستتكرر هذه الدوامة على األرجح، 
وهـــو أمر ال يصـــب فـــي مصلحة أي 
الخارجيـــة  كان”.وأعلنـــت  طـــرف 
بلينكـــن  أن  الخميـــس  األميركيـــة 
ســـيتوّجه إلى الشـــرق االوسط “في 
األيـــام المقبلة” حيث يخطـــط للقاء 
نظرائه اإلسرائيليين والفلسطينيين 
واإلقليمييـــن. وشـــدد بلينكـــن علـــى 
مســـاعدات  تقديـــم  إلـــى  الحاجـــة 
إنســـانية إلى الفلســـطينيين مع بدء 

جهود كبيرة إلعادة اإلعمار. 

 الواليات المتحدة تؤكد دعمها لحل الدولتين

بغداد ـ وكاالت

كشـــف الرئيس العراقي برهم صالح، 
حجم الخســـارة المالية التي تســـبب 
بهـــا الفســـاد فـــي البـــالد علـــى مـــدى 

سنوات.
وأكد فـــي تصريحات أمـــس األحد، 

أن مشـــروع قانـــون اســـترداد 
عائـــدات الفســـاد تضمـــن 

عمليـــة  إجـــراءات 
رادعـــة،  اســـتباقية 
أن  إلـــى  مشـــيًرا 

العـــراق خســـر مليـــارات 
الدوالرات بســـبب الفســـاد، 

إضافـــة إلـــى 150 مليـــار دوالر 
ُهِربت من الصفقات إلى الخارج منذ 

.2003
كمـــا قـــال فـــي كلمـــة خاصـــة بملفات 
الفســـاد اإلداري والمالـــي في العراق، 
يتضمـــن  القانـــون  مشـــروع  إن 
أمـــوال  خطـــوات الحقـــة الســـتعادة 

الفســـاد، مضيًفـــا أنـــه يتضمـــن أيًضـــا 
دعـــم المؤسســـات الماليـــة والرقابية 

وتفعيل أدواتها.
وأكد على عـــدم إمكانية التعامل مع 
الفساد محلًيا، الفًتا إلى أن مشروع 
قانون اســـترداد عائدات الفساد 
أمـــوال  الســـترداد  يســـعى 
الفســـاد عبـــر اتفاقـــات مع 
مـــع  والتعـــاون  الـــدول 

الجهات الدولية.
الرئيـــس  دعـــا  كذلـــك 
العراقـــي إلـــى تشـــكيل تحالف 
دولـــي لمكافحـــة الفســـاد، مبيًنـــا أَن 
السياســـي  االقتصـــاد  هـــو  “الفســـاد 
“جميـــع  علـــى  مشـــدًدا  للعنـــف”، 
جـــادة  وقفـــة  التخـــاذ  المؤسســـات 
آفـــة  لمواجهـــة  وحازمـــة  وحاســـمة 
الفســـاد”، مؤكـــًدا أَن “الفســـاد ال يقـــُل 

خطورًة عن اإلرهاب”.

رئيس العراق: الفساد كبدنا مليارات الدوالرات

عواصم ـ وكاالت

وســـط ترحيـــب أعضـــاء مجلـــس األمـــن 
الدولـــي بمبادرة الســـعودية إلنهاء األزمة 
فـــي اليمـــن، أعلن االتحـــاد األوروبي دعم 
جهود الرياض للتوصل إلى حل سياســـي 

هناك.
كمـــا شـــدد في بيـــان األحـــد، علـــى أهمية 
تنفيـــذ بنـــود المبـــادرة المتضمنـــة وقـــف 
إطـــالق النـــار على مســـتوى البـــالد تحت 
المتحـــدة وإعـــادة فتـــح  إشـــراف األمـــم 

الخطوط الجوية والبحرية.
جـــاء ذلـــك في وقت مـــن المقـــرر أن يبدأ 
فيـــه المبعوث األممـــي إلى اليمـــن مارتن 
غريفثـــس، جولـــة فـــي المنطقـــة األربعاء 
أطـــراف  دعـــوة  فرصـــة  لبحـــث  المقبـــل، 

األزمة اليمنية لالجتماع.
وأوضحـــت مصادر، أن غريفثس يســـعى 
خـــالل جولتـــه القادمـــة لبحـــث إمكانيـــة 
لعقـــد  النـــزاع  أطـــراف  دعـــوة  وجـــدوى 

اجتماع قبل انتهاء فترة عمله.
فيمـــا اعتبـــر مســـؤول يمنـــي رفيـــع جولة 

غريفثس المرتقبة مجرد إســـقاط واجب 
لحيـــن انتهاء مهمتـــه، إذ تتزامن مع عدم 
وجـــود أفـــق سياســـي واســـتمرار رفـــض 
ميليشـــيات الحوثـــي المســـاعي الدوليـــة 

لوقف الحرب.
األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
شـــددت ســـابقا على ضرورة التـــزام كافة 

األطراف في اليمن بالمبادرة الســـعودية. 
وقال المتحدث اإلقليمي باسم الخارجية 
أواخـــر  وربيـــرغ،  ســـامويل  األميركيـــة، 
مـــارس الماضي، إن بـــالده ترحب بقبول 
للمبـــادرة  اليمنيـــة  الشـــرعية  الحكومـــة 
السعودية”، مضيًفا “ال وجود ألي حل في 

اليمن سوى الحل التفاوضي”.

عنصر من ميليشيا الحوثي باليمن 

الحــرب لوقــف  الدوليــة  المســاعي  رفــض  تواصــل  الحوثــي  ميليشــيات 
أوروبا تدعم مبادرة السعودية إلنهاء أزمة اليمن

دبي ـ وكاالت

أعلن ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان أن اإلمـــارات على 
الفلســـطينيين  مـــع  للعمـــل  اســـتعداد 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  واإلســـرائيليين 

السالم.
وأدلـــى الشـــيخ محمـــد بالتصريحـــات 
الرئيـــس  مـــع  هاتفـــي  اتصـــال  أثنـــاء 
المصري عبدالفتاح السيسي، أكد فيه 
دعم اإلمـــارات لجهود مصـــر من أجل 
تثبيت وقف إطالق النار بين إسرائيل 
والفلسطينيين بعد قتال دام 11 يوما.

ونقلـــت الوكالـــة عـــن الشـــيخ محمـــد 
قولـــه إن اإلمارات، التـــي وقعت العام 
الماضـــي اتفاقـــا لتطبيـــع العالقات مع 
إســـرائيل، “علـــى اســـتعداد للعمـــل مع 
الفلســـطينيين واإلسرائيليين للحفاظ 
علـــى التهدئـــة واستكشـــاف مســـارات 
جديـــدة لخفـــض التصعيـــد وتحقيـــق 
الســـالم”.  ويسعى وســـطاء مصريون 
إلـــى تثبيـــت وقـــف إلطـــالق النـــار تم 

التوصـــل إليه قبل يوم بين إســـرائيل 
والفصائل الفلسطينية.

وأرســـلت مصر، بعد أن توســـطت في 
وقف إطالق النـــار بدعم من الواليات 
المتحـــدة، وفدا إلى إســـرائيل الجمعة 
إطـــالق  تثبيـــت وقـــف  لبحـــث ســـبل 
النـــار علـــى أن يشـــمل ذلـــك مســـاعدة 

الفلسطينيين في غزة.
وقـــام أعضـــاء الوفد منذ ذلـــك الحين 
بجوالت مكوكية بين إسرائيل وغزة، 
وقـــال مســـاعد للرئيـــس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس “إن الوفـــد المصـــري 
اجتمـــع مع عباس في رام هللا بالضفة 

الغربية المحتلة السبت”.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

الشــيخ محمد بن زايد مع استكشــاف “مســارات جديدة” لتحقيق السالم
اإلمارات تعمل على إرساء التهدئة في فلسطين

دبي - العربية.نت

الســـابق،  اإليرانـــي  الرئيـــس  مايـــزال 
يخـــرج  نجـــاد،  أحمـــدي  محمـــود 
مـــا  تعكـــس  ال  مفاجئـــة  بتصريحـــات 
ُعـــرف عنـــه مـــن أفـــكار وتصريحـــات 

ســـابقة حيـــن كان رئيًســـا، وذلـــك مع 
اقتراب االنتخابات الرئاسية.

فقـــد انتقد أحمـــدي نجاد 
النظـــام اإليراني، قائاًل: 
“إذا أراد الشـــعب تغيير 
أي جزء من الدســـتور، 

فـــإن إرادة الشـــعب هـــي 
الفقيـــه  وواليـــة  األســـاس، 

رمـــًزا  أيًضـــا  تكـــون  أن  يجـــب 
ومظهًرا من مظاهر اإلرادة العامة”.

جاء ذلك أثناء رده على بعض األسئلة 
أمـــس الســـبت علـــى شـــبكة التواصل 

االجتماعي “كلوب هاوس”.
كمـــا تحدث عن قضيـــة الحرية، قائاًل: 
“فـــي بلد بال حريـــة، ال يمكن أن يكون 

هنـــاك نمو وازدهـــار. من ينتقـــد إيران 
يســـجن، هـــل تدافعـــون عـــن الوضـــع 
أمـــام  البـــاب  أغلقتـــم  لقـــد  الراهـــن؟ 
النقـــد لدرجـــة أنـــه يبـــدو خروًجـــا عن 
المألـــوف. وقد حددتم دائرة اختيار 

المواطنين”.
إلـــى ذلك تطـــرق إلـــى الوضع 
إيـــران،  فـــي  االقتصـــادي 
أن  علـــى  شـــدد  حيـــث 
االقتصـــادي  “الوضـــع 
للبـــالد غير واضـــح منذ 
8 ســـنوات، والنفـــط فـــي إيـــران 
تحت تصرف الحكومة. فهل تقســـمه 
الحكومـــة علـــى الجميـــع بالتســـاوي؟ 
وميزانيـــة  ال،  بالتأكيـــد  الجـــواب 

الحكومة توزع بطريقة تمييزية”.
يذكـــر أن أحمدي نجاد قد ترشـــح في 
المقـــرر  المقبلـــة  الرئاســـة  انتخابـــات 

إجراؤها في 18 يونيو المقبل.

نجاد: من حق اإليرانيين تغيير حتى منصب المرشد
اسطنبول ـ أ ف ب

دعـــت منظمات صحافية الســـلطات 
التركيـــة أمـــس األحد إلـــى التحقيق 
رعـــاة  أحـــد  وجههـــا  اتهامـــات  فـــي 
المافيا الســـابقين حول قتل عدد من 

الصحافيين في التسعينات.
وتطغـــى فـــي تركيـــا منذ 3 أســـابيع 

قضيـــة مقاطع فيديـــو حّملها 
يوتيـــوب  موقـــع  علـــى 

أحـــد  بيكـــر،  ســـادات 
وجوه المافيا المنفيين 
ويتهـــم  الخـــارج،  إلـــى 

شـــخصيات  فيهـــا 
فـــي  وآخريـــن  حكوميـــة 

حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
بارتـــكاب جرائـــم وبشـــبهات فســـاد. 
وفـــي آخر فيديـــو لبيكـــر، اتهم وزير 
الداخلية األسبق محّمد اغار بتزعمه 
“الدولة العميقـــة” في تركيا وتورطه 
فـــي مقتـــل الصحافي االســـتقصائي 

اوغـــور مومجـــو بالعـــام 1993. ودعا 
ممثـــل منظمـــة مراســـلون بـــال حدود 
اوغلـــو  اونـــدر  إيـــرول  تركيـــا  فـــي 
الســـلطات إلـــى التحقيق فـــي ملفات 
التكتـــم  “جـــرى  صحافييـــن  مقتـــل 
بشـــأنها” فـــي حينـــه. وأضـــاف في 
تســـاؤالت  طـــرح  أّن  تغريـــدة 
حول “شرعية أو سلطة بيكر 
لتوجيـــه هـــذه االتهامـــات 
ال يبرر الصمـــت”. وقتل 
أوغـــور مومجـــو الـــذي 
لصحيفـــة  يعمـــل  كان 
فـــي  اليوميـــة  جمهورييـــت 
انفجـــار تزامن مع تشـــغيله ســـيارته 
فـــي أنقـــرة. ولـــم يتـــم العثـــور علـــى 
مرتكبي الجريمة. وقال سادات بيكر 
إّن الصحافـــي كان “رجـــالً محترمـــًا”، 
مضيفًا “لماذا جرى قتله؟ ألقوا نظرة 

على ما كان يكتبه حين قتل”.

مقتل صحافيين في التسعينات يالحق حكومة أردوغان

انفجار في مصنع لمواد 
متفجرة وسط إيران

طهران ـ أ ف ب

أصــيــب 9 أشــخــاص بــجــروح فــي انفجار لم 
تــحــدد أســبــابــه وقــع فجر األحـــد فــي مصنع 
محافظة  في  والمفرقعات  المتفجرة  للمواد 
أصفهان وســط إيـــران، وفــق وكــالــة “إســنــا” 
لألنباء. وأوضحت الوكالة أن االنفجار وقع 
الكيميائية  للصناعات  ناركستر  مجمع  فــي 
التحقيق  يتم  واضحة  غير  “ألسباب  ويعود 
بها”، وفق المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث 
الى  أدى  االنفجار  أن  وأفــاد  المحافظة.  في 
بــجــروح،  المصنع  عــمــال  مــن  تسعة  إصــابــة 
نقلوا على إثرها إلى المستشفى، مشيرا إلى 
أن عدًدا من الفرق المتخصصة موجودة في 

مكان الحادث للعمل على تحديد أسبابه.
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عواصم ـ رويترز: قال مسؤول  «
أوروبي أمس األحد إن حركة حماس 

تمتلك صواريخ طويلة المدى 
بمساعدة إيران، مشيرا إلى أن 

الحركة تمتلك محافظ استثمارية 
قيمتها مئات الماليين وفق ما 

نقلت رويترز. إلى ذلك، أفادت 
مصادر غربية بأن حماس تحصل 

على دعم مالي من جمعيات خيرية 
أوروبية متعاطفة معها. بالتزامن، 

نقلت رويترز عن مسؤول إيراني 
قوله إن طهران تقدم ماليين 

الدوالرات لحركة حماس كل شهر، 
مؤكدا أن لدى إيران مشاريع في 

المنطقة يخصص دخلها لتمويل 
حماس. وكشف عن أن حماس 

لديها 3 مصانع تحت األرض إلنتاج 
الصواريخ في غزة. من جهتها، 

أكدت وزارة الخزانة األميركية أنها 

ستواصل معاقبة األفراد والكيانات 
التي تقدم دعمًا لحماس. يذكر أن 

وقف إطالق النار بين الفصائل 
الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز 
التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يومًا 

من القصف اإلسرائيلي العنيف 
على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 

240 قتياًل فلسطينيًا، فيما سقط 
13 على الجانب اإلسرائيلي. وغداة 

وقف النار أعلنت حركة حماس 
االنتصار، فيما وجه رئيس مكتبها 
السياسي، إسماعيل هنية الشكر 
إليران ومرشدها، طالبا في الوقت 

عينه من الدول العربية المساهمة 
في إعادة إعمار القطاع.

مسؤول أوروبي: حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران

سيارات محترقة قرب تل أبيب من صواريخ حماس



“تحديث المصفاة” أول الطريق... وخلق فرص توظيف واعدة
اتيحـــت الفرصـــة لموظفـــي شـــركة نفـــط 
البحرين )بابكو( لحضور عرض توضيحي 
لرئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
مرئياتـــه  عـــن  نصيـــف  داوود  للشـــركة  

االستراتيجية لمفهوم بابكو المستقبل. 
وبالحديـــث عن مشـــروع تحديث مصفاة 
بابكـــو، الـــذي يعـــد بمثابـــة أكبـــر مشـــروع 
اســـتثماري فـــي تاريـــخ الشـــركة ألكثر من 
90 عامـــا، ويجـــري تنفيـــذه بصـــورة جادة 
فـــي الوقت الراهن، أشـــار نصيف إلى عدة 
مفاهيـــم أساســـية عـــن تبني شـــركة بابكو 
للبرنامـــج الريادي ضمن مشـــاريع التحول 
الرئيســـية، والتي تهدف فـــي مجملها إلى 

تمكين الشركة وتعزيز قدراتها في الوفاء 
الطموحـــة  الرؤيـــة  بمتطلبـــات وتطلعـــات 

لمملكة البحرين 2030.  
وأضـــاف نصيـــف: “إن مشـــروع تحديـــث 
مصفاة بابكو ليس نهاية المطاف، بل أول 
الطريـــق علـــى درب المســـتقبل المشـــرق. 
إن فـــرص االســـتثمار االســـتراتيجي فـــي 
المـــوارد  تعزيـــز  جانـــب  إلـــى  المســـتقبل، 
التوظيـــف  فـــرص  وخلـــق  والثـــروات، 
الواعـــدة، كلهـــا أمـــور جوهرية تســـهم في 
مواصلـــة  مـــن  العريقـــة  شـــركتنا  تمكيـــن 
دعـــم  فـــي  الحيـــوي  بدورهـــا  االضطـــاع 
مسيرة الرقي واالزدهار في ربوع مملكتنا 
الغالية، ومؤازرة جهود التنمية المستدامة 

فـــي وطننـــا العزيـــز”. وتطـــرق نصيف إلى 
3 محـــاور رئيســـة يتعيـــن علـــى موظفـــي 
ومســـؤولي بابكو في الحاضر والمستقبل 
التركيز عليهـــا وإعطائها األولوية المطلقة 
وهي: الســـامة، واألفراد، واالستثمارات. 
الســـامة  تظـــل  “ســـوف  قائـــاً:  وأوضـــح 

بمثابة الشـــغل الشاغل والعنصر الجوهري 
فـــي ثقافة بابكو، حيث أنه لـــن يتم تنفيذ 
أي عمـــل بدون قناعة تامـــة بأنه عمل آمن 

بصورة كاملة”. 
وأضـــاف: “وبالحديـــث عـــن األفـــراد، فإننا 
مســـتمرون في رصد اســـتثمارات ضخمة 
في تدريب وتطوير كوادرنا البشـــرية، مع 
إعطـــاء األولوية المطلقة للكوادر الوطنية 
الواعدة. إننـــا بحاجة إلى الكوادر المؤهلة 
والقادرة على االنتقال بالشـــركة إلى آفاق 
المستقبل المشرق بكل فعالية واقتدار”.  

يشـــار أن الفعاليـــة أقيمـــت صبـــاح أمـــس 
)األحـــد( في نادي بابكـــو بالعوالي بحضور 
عـــدد محـــدود مـــن المشـــاركين، وتـــم بثها 

بشـــكل مباشـــر عبر تقنية االتصال المرئي 
لجميع موظفـــي بابكو إلتاحة الفرصة لهم 
للمشـــاركة فـــي االســـتماع إلـــى المرئيـــات 

االستراتيجية لداوود نصيف عن المنظور 
االستراتيجي المستقبلي لشركة بابكو في 

السنوات المقبلة.

عوالي - بابكو
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أول مركز للفحص الفني للمركبات الثقيلة في سترة
للمـــرور العامـــة  اإلدارة  مـــع  المتناســـبة  األجهـــزة  بأحـــدث  مـــزود 

افتتحـــت اإلدارة العامة للمـــرور أول مركز للفحص الفني 
مخصـــص للمركبـــات الثقيلـــة يتبـــع شـــركة يوســـف خليل 
المؤيـــد وأوالده، ويقـــع في منطقة ســـترة ويتســـع لجميع 
أنـــواع المركبـــات الثقيلـــة، مـــع اســـتمرار الفحـــص الفنـــي 
بمبنـــى اإلدارة العامـــة للمـــرور بمواعيده المعتـــادة، وذلك 
برعايـــة المدير العام لإلدارة العامة للمرور العميد الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة وبحضـــور مدير 
إدارة التراخيـــص العقيـــد محمـــد محمـــود، ومديـــر إدارة 
الموارد البشـــرية العقيد محمد البنخليل، وممثلي الشركة 

وعدد من المسؤولين في الجانبين.
ويأتـــي افتتـــاح المركـــز تتويجـــا أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 
2030 وبرنامج عمل الحكومة والعمل على إشراك القطاع 
الخاص في تقديم الخدمات، وفي إطار توجيهات الفريق 
أول معالـــي الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر 

الداخلية بإسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص. 
وأكـــدت اإلدارة أنهـــا مســـتمرة فـــي التعـــاون مـــع القطـــاع 
الخـــاص كجهـــة منظمـــة للمراكـــز الفنيـــة بهـــدف توفيـــر 
الخدمات في جميع محافظات المملكة، لتســـهيل الخدمة 

المقدمـــة ألصحـــاب المركبـــات الخفيفـــة والثقيلة وضمان 
سرعة اإلنجاز وتقديم خدمة تتناسب مع معايير الجودة 
لإلدارة العامة للمرور وبما يحقق تطلعات الجمهور، وذلك 
من خال تأهيل الفاحصين الفنيين والعاملين في القطاع 

الخاص بدورات تدريبية تقدمها اإلدارة لهم.
مـــن جهته، تقـــدم مديـــر مجموعة يوســـف خليـــل المؤيد 

وأوالده محمـــد المؤيد بالشـــكر إلـــى اإلدارة العامة للمرور 
لما تم تقديمه من تسهيات الفتتاح مركز الفحص الفني 
التابـــع للشـــركة، والـــذي يتم مـــن خاله تقديـــم الخدمات 
بأحـــدث األجهـــزة المتناســـبة مـــع معاييـــر اإلدارة العامـــة 
للمرور التي تشـــرف على العمل مـــن خال مكتب تابع لها 

ويقدم فيه عدد من الخدمات المرورية.

المنامة - وزارة الداخلية
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نصيف يستعرض  
أمام الموظفين 

الرؤية االستراتيجية 
لـ “بابكو المستقبل”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
النعيمـــي أن الـــوزارة قـــد نجحـــت فـــي 
تقديـــم كافة أوجه الدعم والتســـهيات 
لعـــدد 147 طالـــب وطالبـــة مـــن مرضى 
الســـرطان بمختلف المراحـــل التعليمية 
العـــام  خـــال  الحكوميـــة،  بالمـــدارس 
الدراســـي الجـــاري 2020 / 2021، بعـــد 
لــــ 7 أعـــوام دراســـية،  تجربـــة امتـــدت 
منـــذ العـــام الدراســـي 2014 - 2015م، 
الطلبـــة ذوي  بإدراجهـــم ضمـــن  وذلـــك 
توفـــر  الذيـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات 
لهـــم الـــوزارة برامـــج تعليميـــة مناســـبة 

لظروفهم الصحية.
وأشـــار الوزير إلـــى أن إدراج هذه الفئة 
مـــن الطلبة ضمن فئات التربية الخاصة 

قد جاء تحقيقًا لرؤية ورســـالة الوزارة 
المتمثلة في ضمان حق التعليم للجميع، 
ذوي  مـــن  للتعلـــم  للقابليـــن  وتوفيـــره 
االحتياجـــات الخاصة بمختلف فئاتهم، 
وتمكينهـــم مـــن االلتحـــاق بالتعليم في 
المـــدارس الحكومية، وفـــق نهج جامع 
سلس مستمر، يلبي متطلباتهم، ويشبع 
حاجاتهم، ويراعي تنوع اســـتعداداتهم 
معاييـــر  وفـــق  وقدراتهـــم،  وميولهـــم 
نوعيـــة للتميـــز والجودة، ليضـــاف ذلك 
إلـــى تجربة مملكـــة البحريـــن الناجحة، 
بشـــهادة أهـــم المنظمـــات الدوليـــة، في 
ضمان الخدمة التعليمية بشكل منصف 

وشامل لجميع مستحقيها.
وأضـــاف الوزيـــر أن الجهـــود المبذولـــة 
لهـــذه الفئـــة مـــن الطلبـــة قـــد اســـتمرت 

بكل كفاءة خال الظروف االســـتثنائية 
تـــم  إذ   ،)19 لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
وضـــع آليـــة ميســـرة لتقديـــم الخدمات 
تراعـــي  الســـرطان،  مرضـــى  للطلبـــة 
الحالة الفردية لكل طالب، وهي تشـــمل 
بإشـــراف  داخليـــة  امتحانـــات  إعـــداد 
مدير المدرســـة، مـــع المرونة في موعد 
االختبـــار، باالتفاق بين إدارة المدرســـة 
وولـــي االمـــر، مراعـــاًة لظـــروف الطالب 
الصحيـــة، إلى جانـــب تقديم امتحانات 
شـــفوية للطالب، في حـــال تعذر تقديم 
امتحانـــات كتابيـــة، واحتســـاب درجـــة 
عـــدم  حـــال  فـــي  التكوينـــي،  التقويـــم 
مقـــدرة الطالب على تقديم االمتحانات 
النهائية، والمرونة في أســـاليب متابعة 
الطالـــب فـــي عمليـــة التعلـــم عـــن بعـــد، 

وخاصـــًة فـــي التكليفـــات والمهـــام، مع 
دراسة إمكانية تنفيذ أي خدمات أخرى 

يتطلبها وضع الطالب الصحي.
والتســـهيات  الخدمـــات  وتشـــمل 

الســـرطان:  مرضـــى  للطلبـــة  المقدمـــة 
إمكانيـــة تقديم االمتحانات في اللجان 
الخاصـــة، وتخفيـــض الموضوعات في 
المادة الدراسية، وتقليل عدد المقررات 
والمـــواد الدراســـية، واالكتفـــاء بأربعـــة 
التعليـــم  مرحلـــة  فـــي  أساســـية  مـــواد 
األساســـي )اللغـــة العربيـــة، الرياضيات، 
وإعفـــاء  العلـــوم(،  اإلنجليزيـــة،  اللغـــة 
الســـرطان  بمـــرض  المصـــاب  الطالـــب 
اإلثرائيـــة  التطبيقيـــة  المســـاقات  مـــن 
فـــي مرحلـــة التعليم الثانـــوي، وتحويل 
المـــواد العملية إلى مـــواد نظرية، وذلك 
بنـــاًء علـــى رغبـــة الطالـــب وولـــي أمره، 
واإلعفـــاء من مـــادة التربيـــة الرياضية، 
بحيـــث تعطـــى الدرجة العاليـــة للطالب 
فـــي مـــادة الرياضـــة، ويمـــارس األلعاب 

الرياضيـــة التـــي يســـمح بهـــا الطبيـــب 
النفســـي  الدعـــم  وتقديـــم  المعالـــج، 
والمســـاندة التربوية، وتقديم المعينات 
والوسائل المساندة، حيث توفر الوزارة 
للطلبة مرضى السرطان نظارات طبية، 
ســـماعات رقميـــة، كرســـي متحـــرك، مع 
مراعـــاة الطالب في حال تكـــرر الغياب 
لظـــروف صحيـــة، حيـــث يكفـــي وجود 

تقرير طبي يوضح اإلصابة بالمرض.
كما يســـتفيد هـــؤالء الطلبة من المرونة 
فـــي تطبيـــق نظـــام التقويـــم التربـــوي، 
حســـب الحالـــة الفردية لـــكل طالب، مع 
إمكانية الحصول على بعثات دراســـية، 
تشـــجيعًا لهـــم علـــى مواصلـــة الدراســـة 

الجامعية.

ــة ــي ــاض ــري ــة ال ــي ــرب ــت ــواد ال ــ ــن مـ ــاء مـ ــ ــف ــ ــررات واإلع ــقـ ــمـ ــدد الـ ــ تــشــمــل تــقــلــيــل ع

تسهيــالت دراسيــة لـ 147 طالبــا مصابــا بالسرطـان

وزير التربية والتعليم

المنامة - بنا

وكل  اإلعـــام  وزارة  نعـــت 
نـــواف  الزميـــل  منتســـبيها، 
الـــذوادي  عبدالعزيـــز 
التنســـيق  اختصاصـــي 
البحريـــن  بقنـــاة  والمتابعـــة 
إلـــى  انتقـــل  الـــذي  الرياضيـــة 
جـــوار ربـــه أمـــس األول بعـــد 
بالعطـــاء  حافلـــة  مســـيرة 
واإلنجاز واإلخاص والتفاني 

في العمل.
وتقدمت الوزارة بأحر التعازي 
وصـــادق المواســـاة إلى أســـرة 
اإلعاميـــة،  واألســـرة  الفقيـــد 
وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــة 
رحمتـــه  بواســـع  يتغمـــده  أن 
ورضوانه، وأن يســـكنه فسيح 
وذويـــه  أهلـــه  ويلهـــم  جناتـــه 

جميل الصبر وحسن العزاء.

“اإلعالم” تنعى نواف الذوادي

نواف عبدالعزيز الذوادي

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - معهد بيبا

تبدأ اليـــوم )االثنين( أولـــى فعاليات 
الخـــاص  اإلنســـان  حقـــوق  برنامـــج 
بضباط األمن العام، بعنوان “المعايير 
الحقوقيـــة للعمـــل الشـــرطي” والذي 
تنظمـــه )عـــن بعـــد( معهـــد البحريـــن 
واألكاديميـــة  السياســـية  للتنميـــة 
 8 ويتضمـــن  للشـــرطة،  الملكيـــة 
محاضـــرات ولمـــدة 4 أيـــام، بهـــدف 
المعاييـــر  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
واإلقليميـــة  الدوليـــة  والتشـــريعات 

والوطنية لحقوق اإلنسان. 
المديـــر  أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لمعهـــد البحريـــن للتنميـــة 
السياســـية، األستاذة إيمان جناحي، 
المعهـــد  بيـــن  القائمـــة  الشـــراكة  أن 

واألكاديميـــة، تأتي ضمـــن مجموعة 
مـــن البرامج والفعاليات الهادفة إلى 
رفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان 
لضبـــاط األمـــن العـــام، موضحـــة أن 
برنامـــج “المعايير الحقوقيـــة للعمل 

الشـــرطي” ينفذ بشـــكل سنوي ويتم 
تطويـــر موضوعاتـــه بمـــا يتفـــق مـــع 

المستجدات المحلية والدولية.
البرنامـــج  أن  جناحـــي  وأضافـــت 
يسعى إلى ترسيخ المعايير الدولية 
لحقـــوق  والوطنيـــة  واإلقليميـــة 
اإلنسان في العمل الشرطي، لضمان 

تطبيق قواعد الرقابة والشفافية.
إطـــاع  ســـيتم  أنـــه  وأضافـــت 
المســـتجدات  علـــى  المشـــاركين 
ذات  والتشـــريعات  القوانيـــن  فـــي 
العاقة بحقوق اإلنسان مثل قانون 
العقوبـــات البديلـــة وقانـــون العدالة 
اإلصاحية لألطفـــال وحمايتهم من 

سوء المعاملة.
ومن المقرر أن يقدم البرنامج، عددا 

من الخبراء واألكاديميين.

افتتـــح نائب قائد خفر الســـواحل العميد 
جاسم محمد الغتم دورة ضباط السطح 
الرابعة المنعقدة بجناح التدريب البحري 
بمشـــاركة 14 ضابطا من منتســـبي قيادة 
الوطنـــي،  والحـــرس  الســـواحل،  خفـــر 
البحرينـــي،  الملكـــي  البحريـــة  وســـاح 
والتـــي تقام بعد اتخاذ جميع اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  واإلرشـــادات 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا. وفـــي الحفـــل، ألقى نائـــب قائد 
خفـــر الســـواحل كلمـــة أشـــار فيهـــا إلـــى 
أهداف الدورة والتي تعتبر ضمن المسار 
التأهيلـــي للضبـــاط بهدف رفـــع كفاءتهم 
وتطويـــر أدائهـــم للقيـــام بواجبهـــم علـــى 

أكمل وجه. وتنقســـم الدورة التي تستمر 
لمدة 12 أســـبوًعا إلى مرحلتين، المرحلة 
قانـــون  مـــواد  تشـــمل  والتـــي  النظريـــة 
قـــوات األمـــن العـــام، قانون اإلجـــراءات 
الجنائيـــة، قانـــون العقوبـــات، إجـــراءات 
اإلنســـان،  حقـــوق  والتفتيـــش،  الضبـــط 
مدونة ســـلوك الشـــرطة، كيفيـــة التعامل 
مـــع الجمهـــور، كتابـــة التقاريـــر األمنيـــة، 
أمن الوثائـــق والمعلومات، وكيفية إدارة 

الوقـــت وتنظيم العمل ومهـــارات اإللقاء 
والعـــرض. أما المرحلـــة الثانية، فتتناول 
الجانـــب العملـــي والذي يشـــمل التدريب 
العملي على الزوارق، الســـامة البحرية، 
 )GSS( الجغرافيـــة  المعلومـــات  نظـــم 
ونظـــام نجـــم، فـــك وتركيـــب والرمايـــة 
على الســـاح، معاينـــة مســـرح الجريمة، 
واعتراض وتفتيش الســـفن بالتعاون مع 

خفر السواحل األمريكي.

وأكــاديــمــيــيــن ــراء  ــب ــخ ل مـــحـــاضـــرات  شمل التدريب العملي على الزوارق والرماية على السالحيــتــضــمــن 8 
14 ضابًطا يتدربون على السفنإطالق برنامج حقوق اإلنسان الخاص بضباط األمن العام

إيمان جناحي
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المنامة - سيدات األعمال البحرينية

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  وقعـــت 
األعمـــال  ســـيدة  برئاســـة  البحرينيـــة 
الصداقـــة  وجمعيـــة  جناحـــي،  أحـــام 
البحرينية اإلندونيســـية فـــي البحرين 
برئاســـة هنـــاء كانـــو أخيـــًرا بروتوكول 
تعاون بغية إنجاز األهداف االقتصادية 
المشـــتركة المنصوص عليها في برامج 
عمـــل كا الجمعيتين، وتطوير األعمال 
بما يخدم االقتصاد الوطني واألعضاء 

في كا منهما وفقا للقوانين المنظمة.
وأعربـــت جناحـــي عـــن ســـعادتها بهذه 
االتفاقيـــة واعتبرتهـــا خطـــوة إيجابية 
جدا  لمد جســـور التعـــاون مع قطاعات 
اقتصاديـــة مهمة ومؤثرة في الســـوق، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا خطـــوة مهمـــة فـــي 
ســـبيل تعزيز وضع الجمعية وعاقاتها 
بالجمعيات والمؤسسات الصديقة ذات 
االهتمامات المشتركة. وقالت جناحي: 

إن هذه االتفاقيـــة يمكن أن ينتج عنها 
خطـــوات بنـــاءة وإيجابيـــة في ســـبيل 
تعزيز العاقات التجارية بين ســـيدات 
األعمال البحرينيات وســـيدات ورجال 
منتســـبي  إندونيســـيا  فـــي  األعمـــال 
الجمعيـــة، كما يمكن أن تســـهم بفاعلية 
في تطوير دور المشروعات المشتركة 

في خدمة االقتصاد الوطني.
إن  كانـــو:  هنـــاء  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 

لتنشـــيط  جيـــدة  خطـــوة  االتفاقيـــة 
العاقـــة بين الجمعيتيـــن وفتح أبواب 
للتعـــاون بين القطـــاع التجاري في كل 
من البحرين وإندونيسيا، خصوًصا أن 
هناك العديد مـــن المعارض والفعاليات 
التـــي يمكـــن تنظيمها حاليا “عـــن بعد”، 
ومســـتقبا بعد انتهاء جائحـــة كورونا 
بالشـــكل الذي يخـــدم القطـــاع الخاص 

في كا البلدين.

الجمعيتان وقعتا بروتوكوال إلنجاز األهداف االقتصادية المشتركة
“سيدات األعمال” و “الصداقة البحرينية اإلندونيسية” تعززان تعاونهما

المنامة - آركابيتا

هولدنغـــز  قـــروب  آركابيتـــا  أعلنـــت 
عالميـــة  شـــركة  وهـــي  )آركابيتـــا(، 
متخصصة في االستثمارات البديلة، 
تعيين ستيفان براون رئيًسا تنفيذًيا 
لُتعـــزز بذلـــك  المجموعـــة؛  لعمليـــات 
خبرات فريق إدارتهـــا العليا ولُتبدي 
التزامها بتحسين عملياتها وتوسعة 

أعمالها التجارية.
يمتلـــك بـــراون رصيـــًدا مـــن الخبـــرة 
يمتـــد ألكثـــر من 20 عاًمـــا في مجال 
الخدمات المالية، حيث شغل العديد 
من مناصب اإلدارة العليا التي تولى 
خالهـــا اإلشـــراف على بنـــاء وتنفيذ 
المخاطـــر،  وإدارة  االســـتراتيجيات، 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  والحوكمـــة 
أوروبـــا، وأميركا الشـــمالية، ومنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. 
وسيشـــرف براون من خال منصبه 
إدارة  علـــى  آركابيتـــا  لـــدى  الجديـــد 

البنية التحتية والمخاطر.
التنفيـــذي  الرئيـــس  رحـــب  و 
أحمـــد  آركابيتـــا عاطـــف  لمجموعـــة 
عبـــد الملـــك، بتعييـــن بـــراون رئيًســـا 
تنفيذًيا لعمليات المجموعة، ُمشـــيًدا 

بخبراته المتميزة وســـجل إنجازاته 
الحافـــل بالنجاح فـــي تحقيق التمُيز 
التشـــغيلي والنمو، قائًا “إن انضمام 
ســـتيفان بـــراون إلـــى آركابيتـــا ُيعزز 
فريـــق إدارتنـــا العليـــا وُيجســـد مدى 
التزامنا بتحســـين عملياتنا وتوسعة 
أعمالنا، إذ إننا نتطلع إلى تحقيق نمو 
ثابـــت ومســـتمر علـــى مـــدى األعوام 
الخمســـة المقبلـــة، ونحـــن علـــى ثقة 
من أنه سُيســـهم في مساعدتنا على 
اقتنـــاص الفـــرص المســـتقبلية، بمـــا 
يضمـــن تعظيم المنفعة لمســـتثمرينا 

ومساهمينا”.

براون رئيسا تنفيذيا لعمليات “آركابيتا”

بزيــادة 23 % فــي الربــع األول والقطــاع النفطــي يتصــدر

قيمة ترسية 528 مناقصة ومزايدة

 أعلن مجلـــس المناقصات والمزايدات 
عـــن تحقيق نمـــو فـــي عملياتـــه بالربع 
األول مـــن العـــام الجـــاري، حيـــث تـــم 
ترســـية 528 مناقصة ومزايـــدة بقيمة 
بــــ 606.9 مليون دينار، أي بزيادة تقّدر 
بــــ 23.4 % من حيث قيـــم المناقصات 
المرســـاة، بالمقارنـــة بنفـــس الفترة من 
العـــام الماضـــي 2020 والـــذي تـــم فيه 
ترســـية 421 مناقصة ومزايـــدة بقيمة 

بلغت 492 مليون دينار. 
وأظهـــرت تقاريـــر الترســـيات الصادرة 
عـــن مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
قائمـــة  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  تصـــّدر 
الترســـيات من حيث قيـــم المناقصات 
المرساة بإجمالي يقدر بـ 289.2 مليون 
دينـــار، يليـــه قطـــاع الطيـــران بحوالي 
144.4 مليـــون دينـــار، كما بلـــغ إجمالي 
قيمـــة المناقصـــات المرســـاة في قطاع 
اإلنشـــاءات واالستشـــارات الهندســـية 
بقيمـــة 73.3 مليون دينـــار، يليه قطاع 
واالســـتثمار  والمزايـــدات  الخدمـــات 
بقيمـــة بــــ 55 مليون دينـــار، فيما بلغت 
القيمة اإلجمالية للمناقصات المرســـاة 
 45.1 والمعـــدات  المـــواد  قطـــاع  فـــي 

مليون دينار. 
تصـــدر  الترســـيات  تقاريـــر  وأشـــارت 
شـــركة تطوير للبترول كأعلى الجهات 
المتصرفـــة من حيث قيـــم المناقصات 
التـــي تـــم ترســـيتها فـــي الربـــع األول 
لعـــدد  دينـــار  مليـــون   192.1 بحوالـــي 
طيـــران  شـــركة  تلتهـــا  مناقصـــة،   52
الخليـــج بقيمـــة 139.1 مليـــون دينار لـ 
48 مناقصة، ثم شـــركة نفـــط البحرين 
)بابكـــو( بقيمـــة 97 مليـــون دينـــار لـ 19 
مناقصة، تلتها وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني بقيمة 
مناقصـــة،   74 لــــ  دينـــار  مليـــون   84.5
 28.5 بقيمـــة  الصحـــة  وزارة  وأخيـــًرا 

مليون دينار بـ 85 مناقصة. 
وبّينت التقارير زيادة قيم المناقصات 
خـــال  الصحـــة  لـــوزارة  المرســـاة 

بنســـبة  العـــام  هـــذا  مـــن  األول  الربـــع 
المماثلـــة  بالفتـــرة  مقارنـــة   %  101.2
هـــذه  وتعـــزي  الماضـــي،  العـــام  مـــن 
اســـتجابة  إلـــى  اإلنفـــاق  فـــي  الزيـــادة 
لتوفيـــر  والســـريعة  القويـــة  المملكـــة 
لمواجهـــة  المســـتلزمات الضرورية 
فيروس كورونـــا ســـواء أكانت لشـــراء 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  األجهـــزة 
والخدمات للكشـــف وللعاج وللوقاية 

من الفايروس أو لتوفير اللقاحات. 
وفي هذا الصدد، صّرح رئيس مجلس 
المناقصـــات والمزايدات الشـــيخ نايف 
المجلـــس  بـــأن  آل خليفـــة،  بـــن خالـــد 
تمّكن من التعامـــل مع التحديات التي 
رافقـــت انتشـــار )كوفيـــد19-( باقتـــدار 
بفضل األتمتة الشاملة لجميع عملياته، 
واســـتدامته،  العمـــل  كفـــاءة  لضمـــان 
الطـــوارئ  خطـــة  بتفعيـــل  بفضـــل 
الُمعـــدة مســـبقًا وتطويرهـــا بما يتاءم 

الوقائيـــة  واإلجـــراءات  التدابيـــر  مـــع 
الموصـــي بها من قبـــل الفريق الوطني 

للتصدي لفيروس كورونا. 
كافـــة  ســـخر  المجلـــس  أن  وأوضـــح   
إمكانياتـــه لضمـــان اســـتمرارية العمـــل 
تمكيـــن  فـــي  الظـــروف  كافـــة  تحـــت 
الجهات المتصرفة مـــن تنفيذ خططها 
تلبـــي  التـــي  التنمويـــة  ومشـــاريعها 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  احتياجـــات 
التكامـــل  وتحقـــق  األولـــى  بالدرجـــة 
األخـــرى  الحكوميـــة  المشـــاريع  مـــع 
وتدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي، مما يؤكد 
حجـــم الجهـــود المضنيـــة التـــي بذلهـــا 
المجلـــس ومـــا ســـخره مـــن إمكانـــات 
الفتا لضمـــان اســـتمرارية العمل تحت 
كافة الظروف، والمســـاهمة في تمكين 
الجهات المتصرفة مـــن تنفيذ خططها 
وتحســـين  إربـــاك،  دون  ومشـــاريعها 
وتيســـير إنجاز األعمـــال بين الموردين 

والمقاولين. 
وأكـــد الشـــيخ نايـــف بـــن خالـــد ســـعي 
عمليـــات  كفـــاءة  رفـــع  إلـــى  المجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات ضمـــن بيئـــة 
قانونيـــة مائمـــة وشـــفافة وفعالة، من 
خـــال تبســـيط اإلجـــراءات وتســـريع 
مـــن  مزيـــد  وإضفـــاء  العمـــل،  وتيـــرة 
أوســـع  مـــن خـــال توظيـــف  المرونـــة 
المجلـــس،  أعمـــال  فـــي  للتكنولوجيـــا 
بهدف تقديم أفضل ما يمكن للشـــركاء 
مـــن الجهـــات المتصرفـــة والمقاوليـــن 
لرؤيـــة  تحقيًقـــا  وذلـــك  والمورّديـــن، 
بمملكـــة  لارتقـــاء  الراميـــة  المجلـــس 
ـــا  عالميًّ نموذًجـــا  لتصبـــح  البحريـــن 
والمزايـــدات  المناقصـــات  لممارســـات 
الفعالـــة، بمـــا يكفل تشـــجيع المزيد من 
المقاوليـــن والمورّدين على المشـــاركة، 
والمســـاهمة بشـــكل فاعـــل فـــي تنمية 

ودعم مسيرة االقتصاد الوطني.

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

الشيخ نايف بن خالد

المنامة - بورصة البحرين

 تداول 2.79 مليون سهم
بـ 751.8 ألف ديـنـار

تداول الـمستثـمرون في بـورصة البحريـن، 
أمس، 2.79 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية 
قدرها 751.76 ألف ديـنـار، تـم تنفيذها من 
خالل 100 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون 
الخدمات  قطاع  أسهم  على  تعامالتـهم 
الـمتداولـة  أســهــمــه  قيـمة  بلغت  ــتــي  وال
 53.06 نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألــف   398.86
% من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية 
قدرها 710.34 ألف سهم، تـم تنفيذها من 

خالل 50 صفقة.

دبي - مباشر

البنـــك  مصدرهـــا   بيانـــات  أظهـــرت 
تحويـــات  أن  الفلبينـــي  المركـــزي 
العمالـــة الفلبينيـــة مـــن البحرين بلغت 
56.76 مليـــون دوالر فـــي الربع األول 
أســـاس  علـــى  تراجـــع  بنســـبة   2021
ســـنوي بلغت أكثر من 30 %، إذ بلغت 

81.83 مليون دوالر في العام 2020.
وتراجعـــت قيمـــة تحويـــات العمالـــة 
الفلبينيـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي إلـــى الخـــارج خـــال الربـــع 
10.19 % علـــى  2021 بنســـبة  األول 
أســـاس ســـنوي. وســـجلت تحويـــات 
العمالـــة الفلبينيـــة مـــن دول الخليـــج 
بالثاثة أشهر األولى من العام الجاري 
1.239 مليـــار دوالر، مقارنـــة بـ 1.379 
الفتـــرة مـــن  نفـــس  فـــي  مليـــار دوالر 

.2020
ويأتـــي تراجـــع التحويـــات مـــن دول 

أبرزهـــا  عـــدة،  عوامـــل  إلـــى  الخليـــج 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا ومـــا فرضه 
إلـــى  لجـــأت  التـــي  الحكومـــات  علـــى 
إغـــاق اقتصادهـــا، وإرجـــاء عدد من 

المشروعات الرئيسة.
وقيام بعض الحكومات بمد اإلجازات 
الرســـمية، وفـــرض حظـــر جزئـــي، إلى 
جانـــب ســـعي بلـــدان المنطقـــة لفرض 

قيود على معابرها.
ووفقـــًا لبيانـــات المركـــزي الفلبينـــي، 
فـــإن تحويـــات العمالـــة الوافدة من 
دول الخليـــج شـــكلت 16.32 % مـــن 
إجمالـــي تحويـــات العملـــة الفلبينية 
والبالغـــة  العالـــم  دول  مختلـــف  مـــن 
7.593 مليـــار دوالر فـــي الربـــع األول 

من 2021.

مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك 

األول الربــع  فــي   %  10.2 بنســبة  خليجًيــا  تراجعــت 
56.8 مليون دوالر تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين
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“تطوير للبترول” 
أعلى الجهات 

المتصرفة من حيث 
قيم المناقصات

 101.2 % زيادة 
قيم المناقصات 
المرساة لوزارة 

الصحة 

 رفع كفاءة 
العمليات ضمن بيئة 

قانونية مالئمة 
وشفافة وفعالة

606.9
مليون دينـار

ستيفان براون

تجـــاوزت واردات مملكة البحرين من 
ســـبائك الذهب والحلي والمجوهرات 
وأجزاؤهـــا 2.49 مليـــون قطعـــة مـــن 
ألـــف كيلوغراًمـــا   2.67 تـــزن  الذهـــب 
 56.3 نحـــو  بلغـــت  إجماليـــة  بقيمـــة 
مليـــون دينـــار، تســـاوي 150.6 مليون 
دوالر، منذ مطلع العام الجاري وحتى 

نهاية شهر أبريل الماضي.
الذهـــب  ســـبائك  قيمـــة  وبلغـــت 
المســـتوردة منـــذ مطلع العـــام الجاري 
وحتـــى نهايـــة شـــهر أبريـــل الماضـــي 
نحو 30.5 مليون دينار تســـاوي 81.5 
مليـــون دوالر، تمثـــل ما نســـبته 54.1 
لـــواردات  اإلجماليـــة  القيمـــة  مـــن   %

الذهـــب، و25.9 مليـــون دينـــار تقريًبا 
قيمـــة  دوالر  مليـــون   69.1 تســـاوي 
الحلـــي والمجوهـــرات وأجزائهـــا مـــن 
الذهب التي تمثل 45.9 % من القيمة 

اإلجمالية لواردات المعدن األصفر.
وتـــوزع وزن المعـــدن األصفـــر ما بين 
1.4 ألـــف كيلوغـــرام لســـبائك الذهـــب 
وزن  إجمالـــي  مـــن   %  53.1 تمثـــل 
الواردات، و1.3 ألف كيلوغرام للحلي 
والمجوهـــرات وأجزائها من الذهب ما 

نسبته 46.9 %.
واســـتوردت البحريـــن ســـبائك ذهـــب 
تـــزن 1.4 ألـــف كيلوغرام، علـــى النحو 
التالـــي: من اإلمارات العربية المتحدة 
 29.2 بقيمـــة  كيلوغـــرام  ألـــف   1.37
78.2 مليـــون  مليـــون دينـــار تســـاوي 

دوالر، وسويسرا 50 كيلوغراًما بقيمة 
1.2 مليـــون دينار تقريًبا تســـاوي 3.3 

مليون دوالر.
مـــن  البحريـــن  واردات  أن  واتضـــح 
وأجزائهـــا  والمجوهـــرات  الحلـــي 
ألـــف   2.67 تـــزن  الذهـــب كانـــت  مـــن 
كيلوغرام، وهي مستوردة من ألمانيا، 
إســـبانيا، إيطاليـــا، اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، البرازيل، الصيـــن، الكويت، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، المملكة 
المتحـــدة، الهنـــد، الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، اليونـــان، بلجيـــكا، بولندا، 
التشـــيك،  جمهوريـــة  تركيـــا،  تايلنـــد، 
جمهورية كوريا الجنوبية، سنغافورة، 
سويسرا، فرنســـا، فيتنام، كندا، لبنان، 

هولندا، هونغ كونغ.

ووفقا لترتيب الدول التي تم استيراد 
ســـبائك الذهب والحلي والمجوهرات 
وأجزائها مـــن ذهب، فقد جاءت دولة 
اإلمـــارات بالمرتبة األولى مســـتحوذة 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  84.2 علـــى 
واردات الذهـــب بقرابـــة 47.4 مليـــون 
 % 4.58 الهنـــد بنســـبة  دينـــار، تليهـــا 
بقيمة 2.6 مليون دينار، ثالًثا سويسرا 
بنســـبة 3.51 % بنحـــو مليوني دينار، 
رابًعـــا إيطاليـــا بنســـبة 1.9 % بقيمـــة 
مليون دينار تقريًبا، وخامًســـا فرنســـا 
ألـــف   919.5 بقيمـــة   % 1.63 بنســـبة 

دينار تقريًبا.
وشـــهد شـــهر أبريل الماضي اســـتيراد 
البحرين ألكثر من 294.66 ألف قطعة 
مـــن الذهـــب موزعـــة مـــا بين ســـبائك 

مـــن  وحلـــي ومجوهـــرات، وأجزائهـــا 
ذهـــب تـــزن 296 كيلوغراًمـــا، بقيمـــة 
إجماليـــة تتجـــاوز 6.3 مليـــون دينـــار 

تساوي 16.8 مليون دوالر.
مملكـــة  واردات  قيمـــة  وتراجعـــت 

أبريـــل  فـــي  الذهـــب  مـــن  البحريـــن 
الماضـــي بنحـــو 5.4 مليـــون دينـــار، 
أي مـــا نســـبته 28 %، قياًســـا بنحـــو 
19.4 مليـــون دينار في شـــهر مارس 

الماضي.

اســـتيراد 2.5 مليـــون قطعـــة للمعـــدن األصفـــر حتـــى أبريـــل

56 مليــون دينــار واردات البحــريــن من الــذهــــب

أمل الحامد



أعلنـــت شـــركة هونـــدا موتـــور أمـــس 
عـــن هونـــدا أكـــورد 2021 التـــي ُأعيد 
تحديثهـــا وتصميمهـــا لـــدول مجلس 
ومصـــر  األردن  الخليجـــي،  التعـــاون 
فـــي حفل افتراضي تـــم إجراؤه على 
وقنـــوات   ”YouTube“ علـــى  قناتهـــا 
الخاصـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 
بالموزعيـــن فـــي أرجـــاء هـــذه الدول 
كافـــة. وتمتعـــت هوندا أكـــورد 2021 
بتصميـــم تـــم تجديـــده، إضافـــة إلـــى 
مزايا تـــم تحديثها في جميع الفئات. 
 Sport 1.5 اآلن، أصبحت فئات 2.0 و
أكثر تمّيًزا مع تشـــطيبات بلون أسود 
بيانـــو وعجـــات معدنيـــة قيـــاس 18 
بوصة مقطوعة آلًيـــا، إلى جانب لون 
داخلـــي جديد ومزايا متطـــّورة تّمت 

إضافتها لتعزيز السامة واالتصال.
وفـــي عمليـــة إعـــادة ابتـــكار الجيـــل 
العاشـــر من أكورد، ســـعى المصممون 

إلـــى  هونـــدا  فـــي  والمهندســـون 
إيصـــال فكـــرة “الثقـــة المطلقـــة” فـــي 
التصميـــم  عناصـــر  مـــن  واحـــد  كل 
واألداء. وباالرتـــكاز على طابع أكورد 
الصلـــب – جودتها المذهلـــة، كفاءتها 
الوقـــود،  باســـتهاك  االقتصـــاد  فـــي 
تجهيزاتهـــا وديناميكياتهـــا المتطّورة 
فـــي القيـــادة – عملـــوا علـــى االرتقاء 
إلـــى  أكـــورد  مـــن  العاشـــر  بالجيـــل 

مســـتوى جديد لجاذبيتهـــا العاطفية 
وجودتهـــا المميـــزة. أمـــا الثمـــرة فهي 
أكورد تتحـــّدى التوجه العام لمكانتها 
كســـيارة ســـيدان متوســـطة الحجم، 
لتوفـــر أداًء أعلـــى رهافـــة وجاذبيـــة، 
إلـــى جانـــب مقصـــورة أكثـــر رحابـــة 
ـــا وأحـــدث جيـــل مـــن تقنيـــات  ورقيًّ
هوندا المتطّورة للســـامة ولمساعدة 

السائق.

طـــرح  عـــن  بتلكـــو  شـــركة  أعلنـــت 
أحـــدث حلولهـــا التقنيـــة مـــن خال 
 ”Business in a Box“ منتـــج 
حلـــول  مجموعـــة  ُيقـــدم  الـــذي 
لتحســـين  متكاملـــة  تكنولوجيـــا 
اإلنتاجيـــة خاصة لقطاع الشـــركات 
 )SMEs( والمتوســـطة  الصغيـــرة 
بمملكـــة البحريـــن. تعـــد الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة في البحرين 
ركيـــزة أساســـية في رؤيـــة التنويع 
االقتصـــادي، حيث تســـاهم بنســـبة 
30 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
للبحريـــن وفـــي خلق فـــرص كبيرة 

للعمل.
قـــد تواجـــه شـــركات هـــذا القطـــاع 
بعـــض التحديـــات عنـــد االســـتعداد 
لبـــدء عمل المشـــروع نظـــًرا لوجود 
العديـــد مـــن العناصـــر التـــي يجـــب 
التخطيـــط لهـــا، مثـــل إعـــداد خطة 

التمويـــل وإيجـــاد  العمـــل وتأميـــن 
المناســـبة  واألجهـــزة  التكنولوجيـــا 
بكفـــاءة.  األعمـــال  إلدارة  الازمـــة 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، قامت شـــركة 
 Business in“ بتلكو بإطاق منتج
a Box” الـــذي يشـــمل مجموعة من 
األساســـية  التكنولوجيـــة  األدوات 
التجاريـــة  لألعمـــال  والمخصصـــة 
بحســـب متطلبات كل شـــركة ضمن 

باقة واحدة وبفاتورة موحدة.
وقال مدير عام القطاع التجاري في 
شـــركة بتلكو، عبد الرحمن منير “إن 
تعزيز الكفاءة والمرونة واإلنتاجية 

أن  شـــأنها  مـــن  أساســـية  عوامـــل 
ُتساعد الشركات على تحقيق النمو 
Busi� ”والتميـــز. لـــذا، ُيمكن منتـــج 

ness in a Box” الزبائن من التركيز 
على تطوير أعمالهم بشكل أكبر في 
حين تقـــوم بتلكو بتوفيـــر األدوات 
مـــع  تتناســـب  التـــي  التكنولوجيـــة 

إمكانيتهم وميزانيتهم”.
Busi� منتـــج  “يتســـم  ”وأضـــاف 
ness in a Box” بالســـهولة وسرعة 
االقتنـــاء حيـــث ال يحتـــاج الزبـــون 
إلـــى البحث عـــن مصـــادر الحصول 
علـــى كل منتج/خدمـــة علـــى حده، 
فهـــو يقدم حـــل متكامـــل لخدمات 
خالهـــا  مـــن  ويســـتطيع  متنوعـــة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
تناســـب  التـــي  العناصـــر  اختيـــار 
طبيعـــة العمل فقط والتي تســـاهم 

في إدارة اإلعمال بكفاءة ويسر”.

ومصــر واألردن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  ُيقــدم مجموعــة حلــول تكنولوجيــا لتحســين اإلنتاجية
إعادة تحديث وتصميم هوندا أكورد 2021 ”Business in a Box“ بتلكو” تطرح منتج“

“األهلي المتحد” يواصل دعمه مبادرة “ابتسامة”
قدم البنك األهلي المتحد تبرًعا لمبادرة “ابتســامة” التابعة لجمعية المســتقبل الشــبابية 
والمعنيــة بتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي لألطفــال مرضــى الســرطان وأوليــاء 
أمورهــم فــي مملكــة البحرين حيث قامت رئيســة الخدمــات المصرفيــة الخاصة بالبنك 
األهلي المتحد، نسيمة حيدر بتسليم شيك التبرع لرئيس مجلس إدارة الجمعية صباح 

عبد الرحمن الزياني بحضور صفاء الناصر األمين المالي. 

وقالت حيدر في تصريح لها بهذه المناسبة 
ابتســـامة  مبـــادرة  دعـــم  مواصلـــة  “يســـرنا 
وتعزيـــز قدراتها على متابعـــة تنفيذ برامج 
نوعية داعمة لألطفال مرضى السرطان في 
مملكة البحرين، خاصة ونحن نرصد نجاح 
المبـــادرة فـــي زيـــادة فاعلية هـــذه البرامج 
األطفـــال  إلـــى  بهـــا  والوصـــول  وتنويعهـــا 
المرضى فـــي منازلهم وســـط مراعاة كاملة 

لإلجراءات االحترازية”. 
وأضافـــت أن هـــذا الدعـــم يندرج فـــي إطار 
األهلـــي  للبنـــك  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
المتحـــد تجـــاه المجتمـــع البحرينـــي، ودعم 

الشـــرائح األكثـــر ضعفا فـــي المجتمـــع مثل 
شـــريحة األطفال مرضى السرطان وأولياء 
أمورهـــم، وبمـــا يعكـــس القيم المثلـــى التي 
يتحلـــى بهـــا المجتمـــع البحرينـــي التاحـــم 

والتعاطف والتماسك. 
مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس جمعية المســـتقبل 
الشـــبابية صبـــاح عبـــد الرحمـــن الزياني أن 
حـــرص البنـــك األهلـــي المتحد علـــى تقديم 
“ابتســـامة”  لمبـــادرة  دوري  بشـــكل  الدعـــم 
يؤكـــد التزام البنك الراســـخ تجـــاه المجتمع 
البحريني، ويســـاعد المبادرة على مواصلة 
عملهـــا وتحقيق مهمتهما فـــي توفير الدعم 

مرضـــى  لألطفـــال  واالجتماعـــي  النفســـي 
الســـرطان وأهاليهـــم، وتطويـــر هـــذا الدعم 

بشكل دائم. 
وأكـــد الزياني أن مبادرة “ابتســـامة” حرص 
المبـــادرة علـــى اســـتثمار مواردهـــا بأقصـــى 
فاعلية ممكنة من أجل النهوض بمسؤوليتها 
تجـــاه األطفال مرضى الســـرطان وأهاليهم 
فـــي مملكـــة البحريـــن، معربـــا عـــن اعتـــزاز 
المبـــادرة بشـــراكاتها مع مؤسســـات القطاع 
الحكومـــي والخاص من أجل نجـــاح عملها 

أثناء تسليم التبرعالتطوعي.

في إطار المسؤولية 
االجتماعية للبنك تجاه 

المجتمع
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وقعـــت شـــركة إيـــزي للخدمـــات 
الماليـــة، المـــزود الرائـــد لخدمات 
بمملكـــة  الحيويـــة  المقاييـــس 
شـــركة  مـــع  اتفاقيـــة  البحريـــن، 
ديســـكفر، الشـــركة الرائـــدة فـــي 
والمدفوعـــات  البنـــوك  مجـــال 
علـــى  تقـــوم  والتـــي  الرقميـــة، 
توســـيع نطـــاق القبـــول لحاملـــي 

البطاقات من كلتا الشركتين.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس 
المنتـــدب  والعضـــو  التنفيـــذي 
لشـــركة إيـــزي للخدمـــات المالية 
نايـــف العلوي “تأتي شـــراكتنا مع 
ديســـكفر، لُتمكن إيزي من إعادة 
هندســـة اســـتراتيجيات أعمالهـــا 
فاعليـــة،  وأكثـــر  أســـرع  بشـــكل 

ُقدًمـــا  بالمضـــي  االســـتمرار  مـــع 
نحـــو توفير فـــرص أكبـــر لجذب 
العماء، حيث ســـتوفر ديســـكفر 
شـــبكة عالميـــة موثوقـــة وآمنـــة 

وموحدة لقبول البطاقات”.
مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس 
شـــركة  فـــي  الدوليـــة  األســـواق 
مـــات ســـلون “إن مـــن  ديســـكفر 
شأن زيادة نسبة القبول في هذا 
المجال أن يعـــود بالنفع والفائدة 
علـــى جميع حاملـــي بطاقات من 
شـــركائنا اإلقليميين، إذ ســـينجم 
منتـــج  طـــرح  مًعـــا  عملنـــا  عـــن 
متماســـك، نظًرا للحضـــور القوي 
الـــذي تتمتـــع به شـــركة إيزي في 

المملكة”.

“إيزي” و “ديسكفر” توسعان نطاق القبول لحاملي البطاقات

بحجم اســتثمار 3 ماليين دينار ويســتوعب 120 سيارة يوميا

المستشفى يســتوفي معايير الجودة الصارمة للكلية المعنية

“يوسف المؤيد” تطلق أول مركز لفحص المركبات الثقيلة

“اإلرسالية األميركية” يفوز بـ “اعتماد علم األمراض”

أطلقـــت مجموعـــة شـــركات يوســـف 
مركـــز  أول  وأوالده  المؤيـــد  خليـــل 
فحص للمركبـــات الثقيلة في مملكة 
اإلدارة  مـــع  وبالتعـــاون  البحريـــن 
العامـــة للمرور، والـــذي يقدم لعمائه 
تجربـــة متميزة تشـــمل خدمة جميع 
أنـــواع المركبـــات الثقيلـــة باإلضافـــة 

لخدمة تجديد وتسجيل المركبات.
وقـــد صـــرح مديـــر تطويـــر األعمـــال 
“المســـاحة  قائـــاً:  الديلمـــي  أحمـــد 
اإلجماليـــة للمركز 22 ألـــف كيلو متر 
مربع ويســـتوعب في اليـــوم الواحد 
مـــن 100 إلـــى 120 ســـيارة بحجـــم 
اســـتثمار 3 ماييـــن دينـــار بحريني، 
ويســـتقبل المركبـــات الثقيلـــة التـــي 
فمـــا  أطنـــان  ثاثـــة  وزنهـــا  تتجـــاوز 
فـــوق، ويعتبـــر هـــو المركـــز الوحيـــد 
فـــي البحريـــن لخدمة هـــذه النوعية 
والفحـــص  للصيانـــة  المركبـــات  مـــن 
األساســـي  والهـــدف  والتســـجيل 

علـــى  التخفيـــف  هـــو  إنشـــائه  مـــن 
إدارة المـــرور، وتخطـــط المجموعـــة 
لفتـــح مراكـــز أخـــرى ولكـــن للمعدات 

الخفيفة”.
المجموعـــة  “أن  الديلمـــي  وأكـــد 
أبرمـــت تعاقدات مع شـــركات كثيرة 
بالبحريـــن باعتبـــار أن المؤيد وكاء 
لعـــدة مـــاركات ويعمـــل بالمركز عدد 
52 عامـــا وهنـــاك ورشـــات تدريبية 
داخلية وخارجية حسب احتياجاتنا 
وايضا اإلدارة العامة للمرور ستباشر 
الجـــزء اآلخـــر مـــن التدريـــب نعطي 

األولوية في التعيين للبحرينيين”. 

لفحـــص  المؤيـــد  مركـــز  ويتســـم 
المركبـــات الثقيلة بموقعه المميز في 
المنطقـــة الصناعيـــة الكائـــن بمنطقة 
مـــن  العديـــد  يتضمـــن  كمـــا  ســـترة، 
الفاحصين المحترفيـــن والمعتمدين 
تقـــدم  متطـــورة  لمرافـــق  باإلضافـــة 
للعمـــاء أفضـــل الخدمات ووســـائل 

الراحة. 
كمـــا يقـــدم هـــذا المركـــز المعتمد من 
اإلدارة العامـــة للمـــرور خدمـــة حجز 
المواعيـــد عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
ممـــا يتيـــح للعميـــل اختيـــار الموعـــد 
الـــذي يناســـبه ألجـــل إتمـــام عمليـــة 

فحص ســـريعة وموثوقة في خمس 
خطوات فقط.

وقـــال مدير مجموعة يوســـف خليل 
المؤيـــد وأوالده محمـــد المؤيـــد فـــي 
تصريـــح له على هامش حفل إطاق 
المركز “نحن فخورون للغاية بإطاق 
أول مركـــز لخدمة فحـــص المركبات 
الثقيلة في البحرين ونتمنى أن يلبي 
المركـــز كافة متطلبـــات واحتياجات 
قطاع المركبات الثقيلة في البحرين 
من خدمـــات البيع والفحص وغيرها 
إلرضـــاء  المميـــزة  الخدمـــات  مـــن 

عمائنا الكرام”.

أصبح مستشفى اإلرســـالية األميركية 
أول مستشـــفى خـــاص فـــي البحريـــن 
يحصـــل على اعتمـــاد الكلية األميركية 
لقســـم  األمـــراض   علـــم  ألخصائـــي 
المخبـــري  والطـــب  األمـــراض  علـــم 

بالمستشفى. 
وهـــو اآلن الثانـــي فـــي المملكـــة، بعـــد 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي، الذي 
تفـــوز بهـــذا االعتمـــاد المرمـــوق والذي 
معاييـــر  اســـتيفاء  عنـــد  إال  ُيمنـــح  ال 
الجودة الصارمـــة التي وضعتها الكلية 

األمريكية ألخصائيي علم األمراض. 
للشـــركات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لدى المستشـــفى، جورج شـــيريان “إن 
اعتمـــاد الكليـــة األميركيـــة ألخصائـــي 
علـــم األمـــراض مرغـــوب فيه مـــن قبل 
المختبـــرات الطبيـــة في جميـــع أنحاء 
اعتراًفـــا عالمًيـــا  ألنـــه يعطـــي  العالـــم؛ 
بمعاييـــر الجـــودة العالية المســـتخدمة 
للتحســـينات  وكذلـــك  عملياتهـــا،  فـــي 
فـــي  إجراؤهـــا  يتـــم  التـــي  المســـتمرة 
األنظمـــة. لذلـــك نحـــن فخـــورون بـــأن 

قـــد  بالمستشـــفى  المختبـــرات  أنظمـــة 
خضعـــت للتقييمـــات الصارمـــة للكليـــة 

قبل الحصول على هذا االعتماد”. 
وتقديرا لرئيس القســـم سيكستو إلمار 
فيلينا، ومديرة المختبر زكية الحموي، 
قالت الرئيســـة التنفيذية للمجموعات 
جوليـــا توفي “لقد حرص المستشـــفى، 
خصوصـــا رئيس قســـم علـــم األمراض 
لدينـــا والمديـــر وفريـــق المختبـــر، على 
التأكد من أن المعدات التي نستخدمها 
واالختبـــارات التـــي نجريهـــا والتقارير 

التي ننتجها مـــن خال جميع عملياتنا 
تلبي المعايير العالمية. إنها حًقا لحظة 

ُمرضية للغاية بالنسبة لنا جميًعا”.
يتبـــع برنامـــج اعتمـــاد الكليـــة نمـــوذج 
فحـــص األقـــران، جنًبـــا إلـــى جنـــب مع 
تحديثـــات قائمـــة المراجعـــة الســـنوية 
والتعليـــم علـــى مـــدار العام، ممـــا يعزز 
قـــدرة كل مختبـــر علـــى تقديـــم خدمة 
عاليـــة الجـــودة تضمـــن أفضـــل رعايـــة 

ممكنة للمرضى.
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“الفطر األسود” و “كورونا”.. الحقيقة العلمية “بال مبالغات”
بعــد إصابــة آالف مرضــى كورونــا فــي الهنــد بعــدوى “الفطــر 
األســود”، أصبح هذا المرض مثار جدل في األوساط الطبية، 

وسط تداول معلومات غير دقيقة أثارت اللغط حوله.
وأوضحــت استشــارية األمــراض الجرثوميــة في مستشــفى 
الدكتــورة منــى كيــال، فــي حديــث خــاص  بــراغ الجامعــي 
ال  األســود”  “الفطــر  أن  األحــد،  أمــس  “العربية.نــت”،  لموقــع 
يســبب المــرض إال نــادرًا، لكــن األشــخاص ضعيفــي المناعــة 
معرضــون أكثــر مــن غيرهــم لإلصابــة، مثــل مرضــى نقــص 
المناعــة المكتســبة، وذلك نتيجة اســتخدام مثبطات المناعة 

والكورتيزون لمدة طويلة.
أدويــة  يتناولــون  الــذي  الســكري  مرضــى  أن  أكــدت  كمــا 

الكورتيزون، أكثر عرضة لإلصابة من غيرهم.
وأفــادت أن “هــذا الفطــر معــروف وموجود فــي الطبيعة، وال 
لألشــخاص  يمكــن  إذ  العادييــن،  لألشــخاص  الضــرر  يســبب 
استنشــاق “أبــواغ” )غبــار( هــذا الفطــر مــع الهــواء، إذ تســاعد 
األهــداب والمخــاط فــي أنــف اإلنســان علــى التخلــص منهــا 
بســهولة”. كذلــك أشــارت إلــى أن مــرض “الفطر األســود” غير 
معــد، أي ال ينتقــل مــن شــخص آلخــر، ويمكــن الوقايــة منــه 
بالحد من استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية 
لفترات طويلة، باإلضافة إلى ضبط سكر الدم المرتفع والحد 

من التلوث والرطوبة في المستشفيات.
ويضــاف هــذا المــرض، وفــق كيــال، إلــى ســجل المضاعفــات 
الخطيــرة لمــرض كوفيــد 19، وبالتالــي يجــب التأكيــد علــى 
باإلجــراءات  وااللتــزام  الكمامــات  ولبــس  التطعيــم  أهميــة 
فــي  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  مــن  للوقايــة  االحترازيــة 
المقــام األول. أمــا بشــأن إصابــة األشــخاص بــه بعــد شــفائهم 
مــن كورونــا، فقالــت: إن هــذه معلومــة غيــر دقيقــة، مشــيرة 
إلــى أنــه قــد يصيب األشــخاص ضعيفــي المناعــة، وهم عادة 
مرضــى كورونــا ذوو الحاالت الحرجــة، والذين وإن تخلصوا 
مــن الفيــروس فإنهــم يعانــون من فشــل فــي أعضاء الجســم 

المختلفة وجهاز المناعة.

 21 بحيــاة  هوجــاء  عاصفــة  أودت 
شــخصا كانــوا يشــاركون فــي ماراثون 
مئــة كيلومتــر في الجبال فــي مقاطعة 
غانســو بشــمال شــرق الصيــن، حســبما 
أعلنــت وســائل اإلعــام الصينية أمس 
األحــد. وتســاقط بــرد وأمطــار جليدية 
ترافقهــا ريــاح عاتيــة بعد ظهر الســبت 
الذيــن  الســباق  فــي  المشــاركين  علــى 
كانــوا على ارتفاع عال في “غابة حجر 
النهــر األصفر” بالقــرب من مدينة بايين 

في مقاطعة غانسو.
وأكــدت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة 
 21 أن  اإلنقــاذ  فــرق  قيــادة  عــن  نقــا 

شخصا لقوا مصرعهم.
تشــانغ  باييــن  بلديــة  رئيــس  وقــال 
شوتشــين “قرابــة الظهــر تأثــر المقطــع 
المرتفع من الســابق على مسافة تراوح 
فجــأة  كيلومتــرا  و31  عشــرين  بيــن 

بأحوال جوية كارثية”.

عاصفة هوجاء 
تقتل 21 متسابًقا 

خالل ماراثون
ُقتــل 5 أشــخاص فــي 
صــدم  بعدمــا  الصيــن 
رجــل يائــس بســيارته 
يقودهــا  كان  التــي 
بســرعة عاليــة، حشــدا 
مــن المشــاة في مدينة 
داليــان شــمال شــرقي 

الباد.
واعُتقل الشــخص المشــتبه به البالغ من العمر 32 عاما، والذي قال إنه كان منزعجا؛ 
بســبب فشــل استثماره ويريد “االنتقام من المجتمع”، حسبما نقلت صحيفة “ساوث 
تشــاينا مورنينــغ بوســت” عــن الشــرطة. أظهرت لقطــات تــم التقاطها عبــر كاميرات 
المراقبة والهواتف المحمولة، سيارة سيدان سوداء تتجه مسرعة نحو مجموعة من 
األشــخاص أثناء عبورهم من منطقة للمشــاة. ووفقا لبيان الشــرطة الصينية، تجاوز 
السائق، الذي يعمل مصفف شعر، الضوء األحمر وبلغت سرعته 108 كيلومترات في 
الســاعة )67 ميا( في غضون 7 ثوان فقط قبل اصطدامه بالمارة. لقي 4 أشــخاص 
مصرعهــم فــي مــكان الحــادث وتوفي خامس في وقــت الحق بالمستشــفى. وقالت 

الشرطة: إن 5 أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث. 
وقــال نائــب رئيــس شــرطة داليان تشــو بو يوم األحد: إن المشــتبه بــه اعتقل بتهمة 
“تعريــض األمــن العام للخطــر”. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة اإلعدام. وأضاف 
الضابــط أن “المشــتبه بــه لــم يكــن قــادرا على قبول فشــله االســتثماري، وفقــد الثقة 
فــي الحيــاة، لذلــك انتقــم من المجتمــع”، دون الخــوض في تفاصيــل طبيعة 

االستثمار الفاشل.

صيني يائس ينتقم من المجتمع بطريقة مروعة

عرسان يستعدون للزفاف بالقرب من محطة طوكيو في العاصمة اليابانية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكبــر  أميركــي  مواطــن  حقــق 
يانصيــب  بورقــة  وفــاز  أحامــه، 
515 مليــون دوالر، وهــي  بقيمــة 
مــن بيــن أكبــر جوائــز اليانصيــب 
التــي يفــوز بها شــخص واحد في 

المسابقة الشهيرة.
وأعلنت شــركة “ميغــا مليونز” عن 
فــوز مواطــن أميركــي مــن واليــة 
بنســلفانيا، بورقــة يانصيب بقيمة 
515 مليــون دوالر، وأكد مســؤول 
ضمــن  تعــد  أنهــا  المســابقة  فــي 
أكبــر 10 جوائــز تــم الفــوز بها منذ 

انطاق اليانصيب في 2002.
اليانصيــب  بورقــة  الفائــز  وأمــام 
يقــوم  أن  مــن خيــار، األول  أكثــر 
مــرة  المالــي  المبلــغ  كامــل  بأخــذ 
واحــدة، أو أن يتــم دفعــه لــه على 
ســنوات، يتــم االتفــاق عليهــا بيــن 

الطرفين.

أسفر حادث تحطم مقصورة تلفريك في 
منتجــع ســتريزا الســياحي فــي مقاطعــة 
بييمونتــي بشــمال ايطاليــا أمــس األحــد 
عــن 12 قتيــا، وفق حصيلــة جديدة غير 

نهائية لطواقم االسعاف.
وقــال جهــاز االســعاف عبــر موقــع تويتــر 
إن “عــدد الضحايــا ارتفــع الــى 12 قتيــا”، 
علما بأن حصيلة سابقة كانت اشارت الى 
تسعة قتلى وإصابة طفلين تم نقلهما الى 

المستشفى في حالة خطرة.
ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا 
بجبــل موتارونــي في غضــون 20 دقيقة، 
وســط إطــاالت خابــة على جبــال األلب 

عند بلوغ االرتفاع االقصى 1500 متر.
ويشــتبه فــي أن الحــادث الــذي وقع على 
مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزق 
أســاك فــي الجــزء العلوي من المســار، ما 
تســبب فــي ســقوط المقصــورة، بحســب 

وكالة “أنسا” االيطالية.

أميركي يفوز بـ 515 
مليون دوالر في 

اليانصيب

12 قتيال في تحطم 
مقصورة تلفريك في 

إيطاليا
“يوروفيجــن”  بمســابقة  إيطاليــا  فــازت 
الغنائيــة األوروبيــة للعــام 2021 متقدمــة 
على فرنسا وسويسرا، بفضل األداء القوي 
لفرقة “مونيســكين” لموســيقى الــروك، إثر 
حفلــة أرادهــا منظمــو الحــدث رســالة أمل 

للعالم الغارق باألزمة الصحية.
وبعــد أن عــاد الحــدث الموســيقي الحــي 
األكثر شهرة في العالم مع قيام المعجبين 
بســبب  منازلهــم  مــن  بأصواتهــم  بــاإلدالء 
فيــروس كورونــا، فازت فرقة “مانســكين” 

األوروبيــة  األغنيــة  بمســابقة  اإليطاليــة، 
“يوروفيجن”.

 Zitti e“ وأغنيتهــم    اإليطاليــون  وتغلــب 
Buoni” وهــم يرتــدون المابــس الجلديــة 
مــع  شــديدة  منافســة  علــى  والكحــل، 
فرنســا وسويســرا للفــوز بالنســخة 65 مــن 

المسابقة. 
وحالت قيود الســفر دون مجيء كثير من 
المشــجعين إلــى مدينــة روتــردام المنظمة 
لمسابقة “يوروفيجن” الغنائية األوروبية.

إيطاليا تفوز بـ ”يوروفيجن” لألغاني 2021

الممثلة وعارضة األزياء األميركية كريستا كالموس خال مشاركتها في 
حدث فني في بيلير، كاليفورنيا )أ ف ب( يشار إلى أن المسابقة ألغيت العام الماضي ألول مرة في تاريخ البطولة التي استمرت 65 عاًما، 

وهي واحدة من أكثر األحداث التلفزيونية مشاهدة في العالم مع حوالي 200 مليون مشاهد.

أقدمــت فتــاة علــى رش بائع مجوهــرات بغاز 
فــي  لســرقته  محاولــة  فــي  للدمــوع  مســيل 

مدينة القليعة غربي العاصمة الجزائر.
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
مقطــع فيديــو يظهــور دخــول الفتــاة لمحــل 
النمــاذج  بإظهــار  البائــع  وقيــام  المجوهــرات 
الموجــودة لديه للفتاة، قبل أن تخرج قارورة 
الغــاز المســيل للدموع الدفاعيــة، وتبدأ الرش 
فــي وجــه صاحــب المحــل فــي محاولــة منها 
مقاومــة  أبــدى  البائــع  لكــن  عليــه،  للســيطرة 

شرسة وأبعد الفتاة، التي خرجت مسرعة من المحل بعد فشل الخطة.
وبفضــل تدخــل أصحــاب المحــات المجــاورة، تم إلقــاء القبض علــى الفتاة 
وإحضارهــا لصاحــب المحل وانتظار وصول الشــرطة ألخذ الجانية واتخاذ 

اإلجراءات الازمة في حقها.

فتاة ترش بائع مجوهرات بغاز مدمع لسرقته الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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هو يلوم وأنا أدافع فكيف تكون اإلنتاجية؟!
Û  انتهت صاحية االبتسامة لدى يوسف وهو يدخل المصعد الذي سيأخذه

ا يفرض نفســه على  إلــى مكتبــه. التخلص من االبتســامة أصبح أمًرا تلقائيًّ
العامليــن فــي بيئــة عمــل تســيطر عليهــا ثقافــة اللــوم. هــذه الثقافــة التــي 
أوجدتهــا ورســختها ســلوكيات المســؤول فــي هــذه اإلدارة بدرايــة وقصد 
منــه أو خــاف ذلــك لكــن الحقيقة التي يدركها الجميع هــي أن ثقافة اللوم 

أصبحت جزًءا أصيًا من شخصية هذا المسؤول.
Û  تســلم يوســف أول شــحنة من اللوم من مســؤوله: التقرير الذي أرسلته لي

تنقصــه معلومــات كثيــرة ومهمة، أنت شــاطر في التعبير والــكام لكن أين 
الفعــل؟! أريــدك أن تقــارن أداءك بإنجــازات اآلخريــن! هــل تتوقــع أن يأتي 
اآلخــرون إلــى مكتبك؟ لمــاذا ال تخرج إليهم؟ عندما تقدم تقريًرا حاول أن 
تقــرأه أنــت أكثــر من مــرة! أتوقع منــك العمل الجــاد وأريــدك أن تعرف بأن 

هناك من هو أكفأ منك وينتظر فرصة العمل!
Û  مــا وقــع وتأثيــر مثــل هــذه الشــحنات مــن اللــوم علــى إنتاجيــة الموظــف؟

بالتأكيــد هــي ليســت ســلوكيات إيجابيــة محفــزة. الــذي يحــدث فــي مثل 
بيئــات العمــل هذه هو أن الموظف يركز جزًءا كبيًرا من وقته وجهده على 
إعداد نفسه والتهيئة للدفاع عندما تأتي شحنات اللوم من مسؤوله وهي 
متوقعة في أي وقت. يظل هذا الموظف في دوامة وعدم استقرار نفسي 
وعــدم القــدرة علــى التركيز على متطلبات عمله فهو منشــغل وواقع تحت 

سيطرة تلك المواجهة مع المسؤول وإعداد قائمة الدفاع لاستعداد لها. 
Û  يقــول د. انــدرو نيويورك، دكتوراه في علم النفــس: “إن الكلمات اإليجابية

تعــزز األداء اإلدراكــي فــي الدماغ، تحفزه وتجعله أكثــر فاعلية وانطاًقا”. 
مــا رأيــك ســيدي القــارئ فــي هــذه المقولــة علــى ضــوء ثقافــة اللــوم التــي 
ينتهجها صاحبنا المسؤول ذاك؟ أال ترى سيدي القارئ وعلى مسار خبرتك 
المهنيــة أن ثقافــة اللــوم قد تخلق ثقافة الدفاع عنــد الموظف وهذا توجه 

غير مهني؟!
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