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ذكـــر عضـــو مكتـــب قيـــد طلبـــات جمـــع 
المـــال لألغـــراض الدينيـــة بـــوزارة العمل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف محمد 
علـــي بنـــدوة صحيفـــة “البـــاد” أن عـــدد 
التصاريـــح التي صدرت عن الـــوزارة بما 
يخـــص جمع األمـــوال لألغـــراض الدينية 
بلغـــت 144 تصريحـــا، فيمـــا المخالفـــات 
التي رصدتها الوزارة فيما يخص مخالفة 
أحـــكام المرســـوم رقـــم 21 لســـنة 2013 
مخالفـــات بســـيطة وتـــم التعامـــل معهـــا. 
وذكرت القائـــم بأعمال الوكيل المســـاعد 
للرعاية والتأهيل االجتماعي مدير إدارة 
دعـــم المنظمـــات األهليـــة بـــوزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة نجوى جناحي أن 
فريـــق العمـــل بـــإدارة المنظمـــات األهلية 
زار العديـــد مـــن الجمعيـــات واطلـــع على 
التقاريـــر الماليـــة، ووجـــد أن العديـــد من 
المبالـــغ  مـــن  الكثيـــر  لديهـــا  الجمعيـــات 

النقديـــة المودعـــة في البنـــوك وال تدخل 
في عملية االستثمار. 

وقالـــت رئيـــس خدمـــات الدفع في شـــركة 

)بنفـــت( شـــفق الكوهجـــي في النـــدوة: “إن 
عـــدد الجمعيـــات المندرجـــة تحـــت خدمة 
 91 يبلـــغ  بنفـــت  تطبيـــق  عبـــر  )فواتيـــر( 

مؤسســـة من أصل 113 مؤسسة، ووصلت 
خال 5 أشهر 1.9 مليون دينار المبالغ التي 

رصدت على خدمة فواتير.

“العدل”: إصدار 144 تصريًحا لجمع األموال
جناحــي: أمــوال الجمعيــات فــي البنــوك كبيرة بال اســتثمار

المشاركون في ندوة صحيفة “البالد”

المواطنيـــن  الصحـــة  وزارة  دعـــت 
 50 العمـــر  مـــن  البالغيـــن  والمقيميـــن 
عاما فما فوق والذين أكملوا 3 أشـــهر 
مـــن أخـــذ الجرعة الثانيـــة من تطعيم 
المبـــادرة  إلـــى ضـــرورة  “ســـينوفارم” 
والتســـجيل ألخـــذ الجرعة المنشـــطة 
من تطعيم “فايـــزر بيونتيك”. ولفتت 

وزارة الصحـــة بـــأن تطبيـــق “مجتمـــع 
واعـــي” ســـيقوم بشـــكل تلقائـــي بعـــد 
الجرعـــة  تلقـــي  مـــن  أشـــهر   3 مـــرور 
الثانية من تطعيم “سينوفارم” بإظهار 
الشـــعار باللون األصفر تنبيًها لضرورة 
وســـيعود  المنشـــطة،  الجرعـــة  أخـــذ 
الشعار للظهور باللون األخضر مجدًدا 

بعد أخذ الجرعة المنشطة.

دعوة البالغين 50 عاما فما 
فوق” للتسجيل لـ “المنشطة”

المنامة - بنا
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نــال 61,95 % مــن األصــوات و”العـفــو” تطـالــب بالتحقـيـــق مـعـــه

رئيسي يفوز بالرئاسة اإليرانية وسط مشاركة متدنية

عواصم - وكاالت

ابراهيـــم  المتشـــدد  المحافـــظ  فـــاز 
الرئاســـية  باالنتخابـــات  رئيســـي 
مـــن   %  61,95 بنيلـــه  اإليرانيـــة، 
األصـــوات وفق النتائج النهائية التي 
أعلنت أمس، غداة اقتراع شهد أدنى 
نســـبة مشاركة في استحقاق رئاسي 

في تاريخ الجمهورية اإلسامية.
وكما كان متوقعا، فاز حجة اإلســـام 
رئيســـي )60 عاما( في الدورة األولى 
النتخابـــات جـــرت فـــي خضـــم أزمة 
تســـببها  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
العقوبات األميركية، ورافقتها أسئلة 
عن المشاركة بعد استبعاد منافسين 

جديين من الترشح.
وأعلنـــت وزارة الداخلية أن رئيســـي 
نـــال 17,926,345 صوتا من إجمالي 
عددهـــم  بلـــغ  الذيـــن  المقترعيـــن 
 48,8 هـــؤالء  28,933,004.وشـــكل 

% مـــن الناخبيـــن، وهي أدنى نســـبة 
رئاســـية  انتخابـــات  فـــي  اقتـــراع 

تشهدها الجمهورية اإلسامية.
من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو 
الدوليـــة ومقرهـــا لنـــدن، بـ”التحقيق” 
ضـــد  “جرائـــم  بســـبب  رئيســـي  مـــع 

اإلنسانية”.

الخـــارج  فـــي  معارضـــون  ويربـــط 
رئيســـي  بيـــن  حقوقيـــة  ومنظمـــات 
ســـجناء  طالـــت  إعدامـــات  وحملـــة 
ماركســـيين ويســـاريين عـــام 1988، 
معـــاون  منصـــب  يشـــغل  كان  حيـــن 
المدعـــي العام للمحكمـــة الثورية في 

طهران.

الرئيس اإليراني الجديد
قالت وزارة اإلســـكان إن ألســـرة المنتفع المتوفى إعفـــاء من كل المبالغ التي 
تشـــغل ذمته عن الخدمة اإلســـكانية في حال ترك أرملة وابنا قاصرا أو أكثر، 
وفي حال ترك ابنا قاصرا أو أكثر. وأشارت الوزارة في حسابها الرسمي على 
منصتها الرقمية “انستغرام” إلى أنه في كلتا الحالتين تسجل ملكية المسكن 
باســـم أســـرة المتوفى. ولفتت إلى أن حصول األســـرة علـــى اإلعفاء يتطلب 
تزويد الوزارة بالطلب مرفقا معه الفريضة الشرعية، وشهادة الوفاة، ونسخة 

عن األوراق الثبوتية، وعقد الخدمة اإلسكانية المخصصة.

“اإلسكان”: ال التزامات على األرملة 
واألبناء القاصرين بوفاة المنتفع

توفي الصحافي القدير هشام عدوان 
بعـــد صراع مـــع المـــرض. وكانت آخر 
بهيئـــة  للفقيـــد  المهنيـــة  المحطـــات 

تنظيم سوق العمل قبل تقاعده.
ويعتبر الفقيـــد أحد األقام المعروفة 
بالصحافة المحلية وتتلمذ على يديه 
كثير مـــن العناصـــر الصحافيـــة طيلة 

السنوات الماضية.
ونعى زمـــاء المهنة وأصدقاء الفقيد 
بحســـاباتهم  تدوينـــات  نشـــر  عبـــر 

بوسائل التواصل االجتماعي.

الصحافي هشام 
عدوان في ذمة اهلل
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المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

عقـــد صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” اجتماعـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي 
مـــع جمعيـــة البحريـــن لمعاهـــد التدريـــب، جرى خالـــه اســـتعراض أبرز 
التوجهـــات اإلســـتراتيجية التـــي ينتهجها “تمكيـــن” في الفتـــرة الحالية 
لتطويـــر دعم التدريب والتأهيل للكوادر البحرينية في القطاع الخاص، 
ودور المعاهـــد التدريبيـــة فـــي المملكـــة في تقديـــم البرامـــج والدورات 
التدريبيـــة التي تتماشـــى مع هذه التوجهات وتســـاهم فـــي بناء قدرات 
البحرينيين وصقل معارفهم ومهاراتهم بما يتاءم مع احتياجات سوق 

العمل الحالية والمستقبلية.

“تمكين” يبحث التحديات 
مع “معاهد التدريب”
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0304 141213

النجمة يخسر مباراة الدور نصف النهائي“البحرين الوطني” يمدد فترة سداد القروض4 قتلى بتحطم طائرة تنقل مظليين في روسيا“هوميز” تنظم معرًضا للتسوق اإللكترونيحظر العمل ظهرا من يوليو
أنهت وزارة العمل والتنمية  «

االجتماعية كل استعداداتها 
لإلشراف على تطبيق القرار الوزاري 

رقم )3( لسنة 2013، بشأن حظر 
العمل تحت أشعة الشمس 

واألماكن المكشوفة في فترة 
الظهيرة من يوليو وأغسطس.

تنظم منصة “هوميز”  «
البحرينية معرضا إلكترونيا هو 

األكبر من نوعه في البحرين 
بمشاركة أكثر من 300 متجر 

وما يزيد عن 500 عالمة 
تجارية، في الفترة من 24 إلى 

30 يونيو الجاري.

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة  «
مدنية تنقل مظليين تحطمت أمس 
قرب مطار في سيبيريا، ما أسفر عن 

4 قتلى على األقل و15 جريحا. وقع 
الحادث برحلة تدريب في منطقة 

كيميروفو الصناعية والمنجمية في 
قلب سيبيريا.

أعلن بنك البحرين الوطني عن  «
تمديد فترة سداد أقساط القروض 
العقارية من 25 سنة إلى 30 سنة؛ 

لخدمة العمالء الراغبين بشراء 
وحدة سكنية ضمن كل من برنامج 

مزايا للسكن االجتماعي وبرنامج 
تمويل الرهن العقاري المشترك.

خسّر ممثل كرة اليد البحرينية  «
فريق النجمة أمام نظيره الدحيل 

القطري بنتيجة )22 / 30( في 
المباراة التي أقيمت بينهما 
مساء السبت لحساب الدور 

نصف النهائي من البطولة اآلسيوية 23 لألندية أبطال الدوري التي 
تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى 21 يونيو الجاري.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أعلنـــت وزارة خارجية مملكة البحرين 
إطـــاق  بشـــدة،  واســـتنكارها  إدانتهـــا 
ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية المدعومة 
مـــن إيران عدد من الطائرات المســـيرة 
)مفخخـــة( باتجـــاه المنطقـــة الجنوبية 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الشقيقة، مشيدة بيقظة قوات تحالف 
دعم الشـــرعية في اليمـــن التي تمكنت 

من اعتراض الطائرات وتدميرها.
وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة أن مواصلـــة 
ميليشيا الحوثي اعتداءاتها الممنهجة 

اآلثمـــة تعـــد اعتداء ســـافًرا علـــى أمن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
أراضيهـــا،  وســـامة  واســـتقرارها 
مشـــددة علـــى موقف مملكـــة البحرين 
الثابـــت والداعم بقـــوة للمملكة العربية 
مـــع  التـــام  وتضامنهـــا  الســـعودية، 
المملكـــة في كل ما تتخـــذه من تدابير 
األعمـــال  هـــذه  لمواجهـــة  وإجـــراءات 
تســـتهدف  التـــي  الجبانـــة  اإلرهابيـــة 
األعيـــان المدنيـــة والمدنييـــن اآلمنين، 

وتنتهك القانون الدولي اإلنساني.

أدانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين 
بشدة قيام ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
المدعومـــة مـــن إيـــران بإطـــاق طائرة 
مســـيرة )مفخخة( تجاه مدينة خميس 
مشـــيط في المملكة العربية السعودية 
متواصـــل  اســـتهداف  فـــي  الشـــقيقة، 
المواطنيـــن  وســـامة  ألمـــن  ومتعمـــد 

والمقيمين.
بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  تشـــيد  وإذ 
ويقظـــة قوات دعم التحالف في اليمن 

التـــي تمكنـــت مـــن اعتـــراض الطائـــرة 
وتدميرهـــا، فإنها تؤكد وقـــوف مملكة 
البحريـــن فـــي صـــف واحد إلـــى جانب 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
ضـــد كل مـــا يهـــدد أمنهـــا واســـتقرارها 
وســـامة أراضيهـــا، مطالبـــة المجتمـــع 
االعتـــداءات  هـــذه  بإدانـــة  الدولـــي 
اإلرهابيـــة اآلثمـــة التـــي تشـــكل خطًرا 
جســـيًما علـــى ســـامة وأمـــن المدنيين 

األبرياء.

البحرين تدين اعتداءات الحوثيين الممنهجة على السعودية

البحرين تدين محاولة استهداف المدنيين بخميس مشيط
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ــة لـــــدى الــمــنــتــســبــيــن ــوزيـ ــهـ ــجـ رفـــــع مـــســـتـــوى الـ

وحدات الحرس تنفذ تمرين “راية العز 3 “

الحـــرس  رئيـــس  مـــن  بتوجيـــات 
الوطنـــي الفريـــق أول الركن ســـمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
الوطنـــي  الحـــرس  وحـــدات  تبـــدأ 
بتنفيـــذ تمريـــن راية العـــز 3 صباح 
غـــد االثنين ولمدة يـــوم واحد في 

القاطع الشمالي للمملكة.
وأكد ســـمو رئيس الحرس الوطني 
أن الحرس يعقد وبشكل متواصل 
التعبويـــة  التماريـــن  مـــن  العديـــد 
مســـتويات  لرفـــع  والقياديـــة 
التأهب والجهوزية لدى منتســـبيه 
لتلبيـــة النـــداء الوطني فـــي جميع 

الظـــروف، وأن عقـــد وإجـــراء مثل 
هـــذه التماريـــن ُتعد بمثابـــة تجربة 
تقييـــم واختبـــار لقـــدرات الحرس 
الوطنـــي مـــن خال اختبـــار أنظمة 
القيادة والسيطرة وعمليات األمن 
العمليـــات  جميـــع  فـــي  الداخلـــي، 
الخطـــط  تخـــدم  التـــي  الدفاعيـــة 

الُمعدة لها.
ولفت سمو رئيس الحرس الوطني 
إلـــى أن إجراء مثل هـــذه التمارين 
الحـــرس  رئاســـة  جهـــود  يعكـــس 
الوطني في إطار دعم المؤسسات 
لحفـــظ  المملكـــة،  فـــي  األمنيـــة 
اســـتقرار الوطـــن وحمايـــة نهضته 

وازدهـــاره، فـــي ظـــل العهـــد الزاهر 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

الحـــرس  أركان  مديـــر  أشـــاد  كمـــا 
الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفـــة 
والنظريـــة  العمليـــة  بالتحضيـــرات 
والخطـــط التقدميـــة التـــي تســـبق 
مراحـــل إجراء التمريـــن من خال 
والمشـــاركين  التمريـــن  قيـــادات 
فيه من وحـــدات وكتائب الحرس 
مـــن  تعـــزز  أنهـــا  الوطنـــي، مؤكـــدًا 
والكفـــاءة  الجهوزيـــة  مســـتويات 
العالية فـــي أداء الواجب الوطني، 
ورفع مســـتويات الدعـــم والتكامل 
فـــي  األمنيـــة  المؤسســـات  مـــع 

المملكة.

الصخير - الحرس الوطني

سمو رئيس الحرس الوطني

“الجمارك العالمية” تعقد غدا الجلسة 84 للجنة السياسات العامة
بـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــشــــــيــــــخ أحــــــــمــــــــد بـــــــــن حـــمـــد

يتـــرأس رئيس مجلس منظمـــة الجمارك 
العالمية الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة 
صبـــاح غـــد االثنيـــن وعلـــى مـــدى 6 أيام 
اجتماعات المنظمة التي تشـــمل اجتماع 
الجلســـة 84 للجنة السياسات العامة في 

الفترة من 21 حتى 23 يونيو الجاري.
تقاريـــر  األعمـــال  جـــدول  وســـيناقش 
اللجـــان الفنيـــة واإلدارية تمهيـــدًا لرفعها 
إلـــى مجلـــس المنظمـــة والتي مـــن أهمها 
اعتماد تقرير الجلسة 83 ومناقشة تقرير 
األمين العام المنظمة بشـــأن األعمال في 
المرحلـــة الماضيـــة واطـــاع اللجنة على 
أحدث التطورات، بما في ذلك األنشـــطة 
التـــي اضطلعت بها األمانة لتنفيذ الخطة 
االستراتيجية في2020 - 2021، وتقديم 
التوجيه بشأن تنفيذ خطة عمل مواجهة 
فيـــروس “كوفيـــد 19” وفحـــص مســـودة 
الجمـــارك  لمنظمـــة  التوجيهيـــة  المبـــادئ 

العالمية بشـــأن إدارة الكوارث واســـتمرار  
سلسلة التوريد.

الخطـــة  مشـــروع  اعتمـــاد  ســـيتم  كمـــا 
العالميـــة  الجمـــارك  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
للفتـــرة 2021 - 2022، والتصديـــق علـــى 

اإلصـــدار الثاني مـــن مجموعة دراســـات 
اإللكترونيـــة،  التجـــارة  حـــول  الحالـــة 
مقتـــرح  علـــى  االطـــاع  إلـــى  باإلضافـــة 
المســـح البيئي لمنظمة الجمارك العالمية 
األســـاس  يوفـــر  والـــذي   ،2024  -  2021

لتطويـــر الخطـــة االســـتراتيجية 2022 - 
.2025

ومن جهة أخرى ســـيتم مناقشة مشروع 
رئيـــس مجلـــس المنظمة لدراســـة إيجاد 
مصادر التمويل البديلة ودراســـة جدوى 
تديرهـــا  عالميـــة  تجـــارة  إنشـــاء منصـــة 
منظمـــة الجمارك العالميـــة لتمكين تبادل 
المعلومـــات بيـــن إدارات الجمـــارك مقابل 

رسوم رمزية لكل عملية تبادل.
الجمـــارك  منظمـــة  مجلـــس  وســـيعقد 
العالمية جلســـته 138 فـــي الفترة من 24 
 183 بمشـــاركة   2021 يونيـــو   26 حتـــى 
دولـــة مـــن أعضاء المنظمة، وســـوف يتم 
اســـتعراض الموضوعات التـــي تم رفعها 
مـــن لجنـــة السياســـات العامة للمناقشـــة 
واالعتماد، كما سيشهد اختتام االجتماع 
حســـم موضـــوع منصـــب رئاســـة منظمة 
الجمـــارك العالميـــة للســـنة المقبلـــة التـــي 

ستنتهي بعد هذا االجتماع.

المنامة - وزارة الداخلية



دعــت وزارة الصحــة المواطنيــن والمقيميــن البالغين من العمر 50 عاما فما فوق والذين أكملوا 3 أشــهر من أخذ 
الجرعــة الثانيــة مــن تطعيــم “ســينوفارم” إلى ضــرورة المبادرة والتســجيل ألخــذ الجرعة المنشــطة من تطعيم 

“فايزر بيونتيك”.

بـــأن تطبيـــق  الصحـــة  ولفتـــت وزارة 
“مجتمع واعي” سيقوم بشكل تلقائي 
بعـــد مرور 3 أشـــهر من تلقـــي الجرعة 
الثانية من تطعيم “سينوفارم” بإظهار 
الشـــعار باللون األصفر تنبيًها لضرورة 
وســـيعود  المنشـــطة،  الجرعـــة  أخـــذ 

الشعار للظهور باللون األخضر مجدًدا 
بعد أخذ الجرعة المنشطة.

وأكـــدت الوزارة مأمونيـــة التطعيمات 
ونســـبة فاعليتهـــا الكبيرة، وإســـهامها 
المصاحبـــة  األعـــراض  تخفيـــف  فـــي 
عند اإلصابـــة بالفيروس، موضحة أن 

التطعيم يقلل من نسبة نقل الفيروس 
المتطعميـــن  بغيـــر  مقارنـــة  لآلخريـــن 
وتكويـــن  الحمايـــة  فـــي  والفاعليـــة 

المناعة المجتمعية.
تواصـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  يذكـــر 
تكثيـــف جهودهـــا مـــن خـــال الحملة 

الوطنية للتطعيم، بهدف الحفاظ على 
صحة وسامة الجميع، كما تستمر في 
الحمات التوعوية الهادفة إلى زيادة 
الحيطـــة والحـــذر وضـــرورة مواصلة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة 
عـــن الجهـــات المعنيـــة حفاظـــا علـــى 
ســـامة الجميع من أجل القضاء على 
الفيـــروس والعـــودة للحيـــاة الطبيعية 

في أسرع وقت.

المنامة - بنا

دعوة البالغين 50 عاما فما فوق للتسجيل لـ “المنشطة”
“الصحة”: “مجتمع واعي” يظهر بعد 3 أشهر تنبيها يحمل شعار اللون األصفر
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غــًدا أول أيــام فصــل الصيــف فــي البحريــن
أفاد الباحث الفلكي محمد العصفور 
أن مملكة البحرين ستشهد بمشيئة 
هللا دخـــول فصل الصيـــف فلكًيا أو 
مـــا يســـمى بــــ “االنقـــاب الصيفـــي” 
فـــي تمام الســـاعة 06:32 من صباح 
يـــوم غد اإلثنيـــن الموافق 21 يونيو 
الجاري، والذي يعتبر أطول فصول 
الســـنة في النصـــف الشـــمالي للكرة 
األرضيـــة ويســـتمر لمـــدة 93 يومـــا 

و15 ساعة و49 دقيقة. 
الشـــمس  أن  العصفـــور  وأضـــاف 
ستشرق في أول أيام فصل الصيف 
في مملكة البحرين في تمام الساعة 
جهـــة  أقصـــى  مـــن  صباحـــا   04:45
من شـــمال الشـــرق وتغرب في تمام 
الســـاعة 06:32 مســـاء فـــي أقصـــى 
جهة من شمال الغرب مسجا بذلك 

أطول فترة نهار في هذا العام لمدة 
13 ساعة و46 دقيقة و59 ثانية.

وأوضـــح أن الشـــمس ســـتكون فـــي 
يـــوم االنقـــاب الصيفـــي فـــي أعلى 
نقطة لها في السماء وتكون أشعتها 
عمودية على المناطق الواقعة على 
ميـــان  وبســـبب  الســـرطان،  مـــدار 

محـــور األرض 23.5 ْ تكـــون أشـــعة 
الشمس مائلة على المناطق الواقعة 
على مدار الجـــدي، لذلك يبدأ فصل 
الشـــتاء في النصـــف الجنوبي للكرة 

األرضية.
واختتـــم العصفـــور أن أول يوم من 
فصل الصيف في النصف الشـــمالي 
بأطـــول  يتميـــز  األرضيـــة  للكـــرة 

فتـــرة نهـــار وأقصر فترة ليـــل وتبدأ 
ســـاعات النهار بالتناقـــص تدريجيا، 
بينمـــا يحصـــل العكس فـــي النصف 
حيـــث  األرضيـــة،  للكـــرة  الجنوبـــي 

يكـــون أول يـــوم من فصل الشـــتاء 
ويتميـــز بأطـــول فتـــرة ليـــل وأقصر 
فتـــرة نهـــار وتبـــدأ تناقص ســـاعات 

الليل تدريجيا.

محرر الشؤون المحلية

حظــر العمــل وقــت الظهيــرة اعتبــاًرا مــن أول يوليــو
ــة ــي ــن ــه ــم ــة ال ــ ــام ــ ــس ــ حــــمــــيــــدان: الـــبـــحـــريـــن ســـبـــاقـــة بــتــطــبــيــق اشــــتــــرطــــات ال

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أنهـــت 
اســـتعداداتها  كافـــة  االجتماعيـــة 
لإلشـــراف على تطبيق القرار الوزاري 
بشـــأن حظـــر   ،2013 لســـنة   )3( رقـــم 
العمل تحت اشـــعة الشـــمس واألماكن 
المكشـــوفة فـــي فتـــرة الظهيـــرة مـــن 
الســـاعة  وحتـــى  ظهـــرا   12 الســـاعة 
يوليـــو  شـــهري  مـــن  عصـــرا  الرابعـــة 
وأغســـطس، والذي يهدف إلى حماية 
العمـــال وتأمين ســـامتهم من أخطار 
اإلجهـــاد الحـــراري وضربات الشـــمس 
ومختلـــف أمراض الصيـــف والحد من 
الحـــوادث المهنية، خـــال هذه الفترة 
مـــن العـــام والتـــي تشـــهد ارتفاعا في 
ونســـب  الحـــرارة  درجـــات  معـــدالت 

الرطوبة في مملكة البحرين.

وقـــد باشـــرت وزارة العمـــل والتنميـــة 
توعيـــة  حملـــة  بتنفيـــذ  االجتماعيـــة 
اســـتهدفت أصحـــاب العمـــل والعمـــال 
لبيـــان أهميـــة االلتزام بالقـــرار، تمثلت 
فـــي تزويـــد أصحـــاب العمل بنشـــرات 
إرشـــادية، إضافة إلى إعداد مطويات 
تتضمـــن  متعـــددة  بلغـــات  وإعانـــات 
تأثيـــر  عـــن  ومعلومـــات  إرشـــادات 
درجـــات الحرارة المرتفعة على صحة 
وســـامة العمـــال أثناء مزاولـــة المهام 
الوظيفيـــة، فضـــا عـــن تقديـــم ورش 
عمـــل افتراضيـــة لمشـــرفي الســـامة 
المهنيـــة في منشـــآت القطاع الخاص؛ 
إلطاعهم على مستجدات ومتطلبات 
مـــن  للوقايـــة  الازمـــة؛  االشـــتراطات 

أمراض الصيف والحوادث المهنية.

وفـــي تصريـــح له بهذه المناســـبة، أكد 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
جميـــل حميـــدان، أن حـــرص مملكـــة 
البحريـــن على تطبيق هذا القرار يأتي 
التزاما منهـــا بمبادئ حقوق اإلنســـان، 
خصوصا حق العمـــال في توفير بيئة 
العمـــل اآلمنـــة والصحية، مشـــيرا إلى 
أن المملكـــة تعـــد مـــن الدول الســـباقة 
في مجال تطبيق مبادئ واشتراطات 
الســـامة المهنيـــة تعزيـــزا لبيئة العمل 
مـــن  والخاليـــة  واآلمنـــة  المنتجـــة 
الحـــوادث المهنية، مؤكـــدا أن تطبيق 
قرار حظر العمل وقت الظهيرة خال 
السنوات الماضية ساهم في الحد من 
مخاطر إصابات العمل، منوها بحرص 
الـــوزارة علـــى عـــدم تأثـــر ســـير العمل 

التـــي تنفذهـــا  القائمـــة  بالمشـــروعات 
المؤسسات والشـــركات وإنجازها في 
األوقـــات المحـــددة لهـــا، خصوصـــا أن 
القـــرار يشـــكل حافزا علـــى المزيد من 
اإلنتاجيـــة عبـــر إعـــادة توزيـــع الجهد 

البشري واالستفادة من إعادة جدولة 
ساعات العمل خال اليوم.

قيـــام  أهميـــة  إلـــى  حميـــدان  ولفـــت 
المنشـــآت بتعزيـــز جهودها في توعية 
العمال حول أمراض الصيف والوقاية 
منهـــا وبيـــان المخاطـــر الناتجـــة مـــن 
تعرضهـــم  بســـبب  الحـــراري  اإلجهـــاد 
ألشـــعة الشـــمس المباشـــرة فـــي هـــذه 
الفتـــرة إضافـــة الـــى توفيـــر الرعايـــة 
الصحية الشاملة واإلسعافات األولية 
وإيجاد الحلول الفنية المناســـبة التي 
من شـــأنها تقليل نسبة درجة الجرارة 
والرطوبـــة، مشـــيدا فـــي هذا الســـياق 
بالتزام منشآت القطاع الخاص خال 
السنوات الماضية بهذه القرار، مشددا 
فـــي الوقت ذاتـــه على أن الـــوزارة لن 

تتهاون في رصد المخالفات، وســـيتم 
بحـــق  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 

المخالفين.
وينـــص القـــرار الـــوزاري بشـــأن حظـــر 
العمـــل وقـــت الظهيـــرة بأنـــه “يعاقـــب 
كل مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  بالعقوبـــات 
المـــادة )192( من قانون العمل األهلي 
لســـنة   )36( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 
2012، والتـــي تنـــص على أنـــه يعاقب 
ا من أحـــكام الباب  كل مـــن يخالـــف أيًّ
)15( والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه 
بالحبس مدة ال تزيد على ثاثة أشهر 
وبالغرامة التي ال تقل عن 500 دينار، 
وال تزيـــد عـــن ألـــف دينـــار أو بأحـــدي 

هاتين العقوبتين”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

“تمكين” يجتمع بـ “معاهد التدريب” ويبحث تحديات القطاع
ــة مــــــع مـــــؤســـــســـــات الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص ــ ــ ــراك ــ ــ ــش ــ ــ ــًزا لــــمــــبــــدأ ال ــ ــ ــزي ــ ــ ــع ــ ــ ت

عقد صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” اجتماعا 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي مـــع جمعية 
البحريـــن لمعاهد التدريـــب، جرى خاله 
استعراض أبرز التوجهات اإلستراتيجية 
الفتـــرة  فـــي  “تمكيـــن”  ينتهجهـــا  التـــي 
الحالية لتطوير دعم التدريب والتأهيل 
للكوادر البحرينية فـــي القطاع الخاص، 
ودور المعاهـــد التدريبيـــة فـــي المملكـــة 
فـــي تقديم البرامج والدورات التدريبية 
التوجهـــات  هـــذه  مـــع  تتماشـــى  التـــي 
وتســـاهم في بنـــاء قـــدرات البحرينيين 
وصقل معارفهـــم ومهاراتهم بما يتاءم 
مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل الحاليـــة 

والمستقبلية.
“تمكيـــن”،  لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
حســـين محمـــد رجـــب، إن هـــذا اللقـــاء 

يأتي فـــي إطار حـــرص “تمكيـــن” الدائم 
علـــى التشـــاور مع الشـــركاء في مختلف 
القطاعـــات، واالســـتماع إلـــى مرئياتهـــم، 
علـــى  “تمكيـــن”  بتوجهـــات  وتعريفهـــم 
صعيـــد تطويـــر برامجهـــا وخدماتها في 
مجال النهوض بالكوادر الوطنية تأهيا 
فـــي  المســـاعدة  إلـــى  إضافـــة  وتدريبـــا 
تطويـــر أداء مؤسســـات القطاع الخاص 
ورفـــع مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي 

اإلجمالي.
وأكد رجب أن اهتمـــام “تمكين” بتطوير 
يأتـــي  البحريـــن  فـــي  التدريـــب  قطـــاع 
فـــي  األساســـي  دورهـــا  مـــن  انطاقـــا 
والحـــرص  البحرينييـــن  تدريـــب  دعـــم 
علـــى التواصـــل مـــع الشـــركاء المعنييـــن 
والتنســـيق مـــع جمعية البحريـــن لمعاهد 

التدريب؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  وتجـــاوز 
االســـتثنائية  الظـــروف  المعاهـــد خـــال 
علـــى  التعـــرف  إلـــى  إضافـــة  الراهنـــة، 
أفضل الحلول والممارســـات التي يمكن 
تطبيقها في هذا اإلطار، وذلك بناًء على 
الشـــراكة المثمـــرة بيـــن الجانبيـــن والتي 
ترمي إلـــى تطوير قطـــاع التدريب ككل 

في مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة البحرين لمعاهد التدريب نواف 
الجمعيـــة  وتقديـــر  شـــكر  عـــن  الجشـــي 
وجميع المعاهد المنضوية تحت مظلتها 
لصنـــدوق العمل “تمكيـــن” ممثا برئيس 
مجلس إدارته الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة ورئيســـه التنفيذي حســـين بن 

رجـــب علـــى مـــا يقومـــون به مـــن جهود 
لدعم قطاع التدريب، وذلك انطاقا من 
الدور الحاســـم الذي تنهض بـــه “تمكين” 
في ضمـــان اســـتدامة عمل وتطـــور هذا 
القطاع ومواصلـــة مهمته كأداة تنفيذية 

لتحقيـــق أهداف الحكومـــة الموقرة في 
تدريـــب الكـــوادر البحرينيـــة ضمن رؤية 
تـــم خـــال  إنـــه  الجشـــي  2030. وقـــال 
اللقـــاء طرح “أفـــكار ورؤى تنم عن رؤية 
ناضجـــة وتصـــور واضـــح بشـــأن كيفيـــة 

المضي قدما في تطوير قطاع التدريب، 
وهذا يدفعنا بكل تأكيد لمزيد من العمل 
مســـتقبل  بشـــأن  وللتفـــاؤل  المشـــترك، 
القطاع رغـــم التحديات”، منوها بحرص 
تمكيـــن على تطويـــر برامج وآليات دعم 
التدريب بما يصب في جودة واستدامة 

خدمات التدريب.
وأشـــار إلى أن جمعية معاهـــد التدريب، 
الممثـــل  كونهـــا  حقيقـــة  مـــن  وانطاقـــا 
الرسمي المعتمد لجميع معاهد التدريب 
فـــي البحريـــن ومظلـــة لجميـــع المعاهد، 
تحـــرص على أن تكون قناة فاعلة دائمة 
بيـــن تمكيـــن مـــن جهـــة وجميـــع معاهـــد 
التدريـــب مـــن جهـــة أخـــرى، وذلـــك بمـــا 
يحقـــق األهداف التـــي ينشـــدها الجميع 

بأقصى فاعلية ممكنة.

المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

لقاء “تمكين” بجمعية معاهد التدريب

محمد العصفور



في إطار الجهود المشــتركة من أجل تفعيل خطة التحول الرقمي لوزارة اإلســكان وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، أعلن الوكيل المســاعد 
للسياســات والخدمات اإلســكانية بوزارة اإلســكان خالد الحيدان أن الوزارة قامت بتحويل خدمة “إقرار أفراد األســرة للتقارير االئتمانية” إلى خدمة إلكترونية، 
موضًحا أن هذه الخدمة تتيح للمواطن تقديم إقرار يسمح للوزارة االستغناء عن طلب التقرير االئتماني في المعامالت اإلسكانية المختلفة، كتقديم طلب جديد، 

أو تحديث الطلبات، أو تخصيصها وغيرها من الخدمات، مشيًرا إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل المراجعات اإلسكانية، وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.

للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  وأوضـــح 
المســـتفيدين  أن  اإلســـكانية  والخدمـــات 
مـــن هـــذه الخدمة هـــم أصحـــاب الطلبات 

اإلســـكانية وأفراد أســـرتهم األساسية من 
الفئـــة األولـــى “صاحـــب الطلب اإلســـكاني 
الثانيـــة  والفئـــة  الزوجـــات”،  أو  الـــزوج 

“صاحب الطلب اإلســـكاني الزوج األجنبي 
إن وجـــد”، والفئة الثالثـــة “صاحب الطلب 
اإلسكاني أحد اآلباء أو كالهما المشموالن 

في الطلب اإلسكاني”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  أشـــاد  بـــدوره، 
المعلومـــات  بهيئـــة  اإللكترونـــي  للتحـــول 
الخاجـــة  زكريـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
بحرص وزارة اإلســـكان على تعزيز عملية 
اإلســـكانية  لخدماتهـــا  الرقمـــي  التحـــول 
المقدمـــة للمواطنيـــن بما يســـهم بتوفيرها 

بطرق سهلة وميسرة.
هـــذه  تدشـــين  أن  الخاجـــة  وأوضـــح 
الخدمـــة يأتي اســـتكمااًل لحزمة الخدمات 
اإللكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون 
مع الهيئة مطلع العام الجاري، والتي بلغت 
أكثـــر مـــن 6 خدمـــات الكترونيـــة متكاملة 
عبر البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية 

.)bahrain.bh(
وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة عملـــت ومن خالل 
إعـــادة  علـــى  المشـــتركة  التنســـيق  فـــرق 
هندســـة اإلجراءات والعمليـــات المرتبطة 
تقـــدم  بحيـــث  اإلســـكانية  بالخدمـــات 
الخدمـــات بأعلـــى مســـتوى مـــن الجـــودة 

واألمان، وعبر الدخول عن طريق المفتاح 
عنـــه توفيـــر  نتـــج  مـــا  اإللكترونـــي وهـــو 
خدمات إلكترونية متطورة وآمنة يســـهل 

االستفادة منها من قبل المواطنين. 
وأضاف أن الخدمات اإللكترونية المقدمة 
تعمـــل علـــى تقليـــل الوثائق والمســـتندات 
اليدويـــة  بالطريقـــة  المقدمـــة  الحكوميـــة 
عـــن طريق الربط اإللكتروني بين الجهات 
إلـــى  للوصـــول  العالقـــة  ذات  الحكوميـــة 
هـــدف التكامـــل الرقمـــي وتقليـــل التداول 
الورقي بين المؤسسات الحكومية، مؤكًدا 
أن الهيئـــة ماضيـــة فـــي دعم هـــذا التوجه 

تنفيًذا لتوجيهات الحكومة.
وفـــي ســـياق متصل، أعلـــن الحيـــدان عن 
إطـــالق خدمة أخرى جديـــدة تخص “حق 
التصرف في الخدمات اإلســـكانية”، مبيًنا 
أن تلك الخدمة أصبحت متاحة إلكترونًيا 
مـــن خـــالل المنصـــة اإللكترونيـــة لـــوزارة 
اإلســـكان، وهي تمّكن المواطن من التقدم 
دون  فـــي خدمتـــه  تصـــرف  حـــق  بطلـــب 
الحاجـــة للحضور الشـــخصي، مشـــيًرا إلى 
أنه وبعد تقديم الطلب عبر المنصة يباشر 
باإلجـــراءات  القانونيـــة  الشـــؤون  قســـم 

المتبعـــة، بمـــا يســـهم فـــي تقليـــص الوقت 
والجهد للمتقدم من جهة، وتســـريع وتيرة 
اإلجـــراءات المتخذة من قبـــل الوزارة من 

جهة أخرى.
وأوضـــح أن هـــذه الخدمـــات تأتـــي كذلك 
متماشـــية مـــع الظـــروف الراهنـــة لتطبيق 
مـــن  والوقايـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
التباعـــد  خـــالل  مـــن  كورونـــا  فيـــروس 
االجتماعي، وتقليـــص االزدحام في مركز 

خدمات الزبائن بنسبة 75 %.
وقـــال الوكيل المســـاعد إن هذه الخدمات 
اإللكترونيـــة تأتـــي مكملـــة لرؤيـــة الوزارة 
في مواكبة المستجدات التقنية والتحول 
الرقمي السيما بعد إعادة تدشين منصتها 
اإللكترونية في حلتها الجديدة، وتماشـــًيا 
مـــع توجهات الحكومـــة الموقـــرة والتزاًما 
ببرنامج الحكومة بشأن تسهيل مراجعات 
المواطنين، إذ تســـعى الـــوزارة إلى تقديم 
زيـــارة  مـــن خـــالل  خدمـــات ذات جـــودة 
المنصـــة اإللكترونية، التـــي توفر خدمات 

عدة من شأنها تقديم خدمة مميزة ومرنة 
لجميع المنتفعين.

وأشار الحيدان إلى أنه بتدشين الخدمات 
اإللكترونية لـ “إقرار أفراد األسرة للتقارير 
االئتمانيـــة”، و “حـــق التصـــرف بالخدمات 
أكملـــت  قـــد  الـــوزارة  تكـــون  اإلســـكانية”، 
خططها لتحويل الخدمات الرئيســـة التي 
تقدمهـــا الـــوزارة للمراجعين إلـــى خدمات 
المقبلـــة  المرحلـــة  إلـــى أن  رقميـــة، الفتـــا 
ستشـــهد البـــدء فـــي التخطيـــط لبرنامـــج 
تطبيـــق الـــذكاء االصطناعي على خدمات 

الوزارة.
تضمهـــا  التـــي  الخدمـــات  أبـــرز  أن  يذكـــر 
للـــوزارة  الجديـــدة  اإللكترونيـــة  المنصـــة 
هـــي خدمة تقديـــم طلب جديـــد، وخدمة 
تحديـــث الطلبات القائمـــة، وخدمة تقديم 
طلب الصيانة للمنتفعين من المشـــروعات 
اإلســـكانية، باإلضافـــة إلى توفيـــر الموقع 
الســـكنية  والشـــقق  الوحـــدات  لخرائـــط 

وغيرها.

المنامة - وزارة اإلسكان

ا “إقرار التقارير االئتمانية” و “حق التصرف في الخدمات اإلسكانية” إلكترونيًّ
بدء العمل على تطبيق الذكاء االصطناعي لـ “اإلسكان” بالمرحلة المقبلة

local@albiladpress.com

األحد 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة  1442 - العدد 4632
04

زكريا الخاجةخالد الحيدان

ال التزامات على األرملة واألبناء القاصرين بوفاة المنتفع
“اإلسكان”: تحويل طلبات المتوَفين قبل التخصيص ألحد أفراد العائلة

قالـــت وزارة اإلســـكان إن ألســـرة المنتفـــع المتوفـــى 
إعفاء من كافة المبالغ التي تشـــغل ذمته عن الخدمة 
اإلســـكانية فـــي حال ترك أرملة وابنـــا قاصرا أو أكثر، 

وفي حال ترك ابنا قاصرا أو أكثر.
وأشـــارت الوزارة في حســـابها الرســـمي على منصتها 
الرقمية “إنستغرام” إلى أنه في كلتا الحالتين تسجل 

ملكية المسكن باسم أسرة المتوفى.

ولفتت إلى أن حصول األســـرة علـــى اإلعفاء يتطلب 
تزويد الوزارة بالطلب مرفقا معه الفريضة الشرعية، 
وشـــهادة الوفاة، ونسخة عن األوراق الثبوتية، وعقد 

الخدمة اإلسكانية المخصصة.
وأوضحـــت أنـــه فـــي حـــال وفـــاة رب األســـرة مقـــدم 
الطلـــب أو فقده ألي شـــرط من شـــروط قبـــول طلب 
وتخصيص الخدمة اإلسكانية قبل التخصيص، فإنه 
يجوز للوزارة تحويل الطلب باسم أحد أفراد أسرته، 
باالتفـــاق بينهم ورغبة الفرد، متى كان يشـــكل أســـرة 

مســـتحقة وفقـــا ألحـــكام قرار اإلســـكان وبشـــرط أن 
تضمن األسرة في الطلب.

وبينـــت أنه يصـــرف لألرملـــة الحاضنة وبأثـــر رجعي 
بدل ســـكن إذا كانت تصرف لزوجها المتوفى، بشرط 
اســـتكمالها إجراءات تحويل الطلب باســـمها خالل 6 

أشهر من تاريخ وفاة زوجها.
واختتمـــت الوزارة أنه في حـــال تحويلها للطلب بعد 
مدة 6 أشهر من وفاة الزوج سيصرف لها بدل السكن 

من تاريخ تحويل الطلب.

“البحرين الوطني” يمدد فترة سداد القروض
المشـــترك” “الرهـــن  و  “مزايـــا”  لمنتفعـــي 

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عن 
تمديد فترة سداد أقساط القروض 
العقارية من 25 ســـنة إلى 30 سنة؛ 
وذلـــك لخدمـــة العمـــالء الراغبيـــن 
بشراء وحدة سكنية ضمن كل من 
برنامـــج مزايـــا للســـكن االجتماعي 
وبرنامـــج تمويـــل الرهـــن العقـــاري 
المشـــترك. ويأتـــي هذا كجـــزء من 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  جهـــود 
احتياجـــات  لتلبيـــة  المســـتمرة؛ 
عمالئـــه مـــن خـــالل طـــرح حلـــول 
تمويلية مرنة، تساهم في تخفيف 
بعض من أعبائهم المالية خصوصا 
في ظل هذه الظروف االقتصادية 
المملكـــة  بهـــا  تمـــر  التـــي  الصعبـــة 
ســـيتمكن  حيـــث  أجمـــع،  والعالـــم 

العمالء المدرجون تحت مظلة كل 
مـــن برنامج مزايـــا وبرنامج الرهن 
العقاري المشترك من التقدم بطلب 
للحصول على تمويل عقاري بفترة 
ســـداد تصـــل إلـــى 30 عاًمـــا، ممـــا 
يعـــزز مـــن ســـهولة وســـرعة عملية 

امتالكهم لمسكن جديد.
المبـــادرة،  هـــذه  حـــول  وتعليقـــا 
قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخدمات 
المصرفية لألفراد في بنك البحرين 
عبداللطيـــف  صبـــاح  الوطنـــي، 
الزياني “يســـعدنا في بنك البحرين 
إطـــالق  مـــن  نتمكـــن  أن  الوطنـــي 
هـــذه المبـــادرة التـــي تنـــص علـــى 
إمكان تمديد فترة ســـداد القروض 
العقاريـــة حتـــى 30 عاًمـــا؛ لخدمـــة 
برنامـــج  مـــن  المنتفعيـــن  العمـــالء 

العقـــاري  الرهـــن  وبرنامـــج  مزايـــا 
المشـــترك. ويأتـــي ذلـــك ســـعيا منا 
لتزويدهـــم بخيـــارات ســـداد أكثـــر 
مرونة ومراعاة التزاماتهم المالية، 
وتيســـير عملية امتالكهم لمســـكن 
العمـــر بأقل التكاليـــف الممكنة، مما 
يؤكـــد علـــى التزامنا بتنفيـــذ الوعد 

الذي قطعناه بالبقاء أقرب لهم”. 
الفاعـــل  دوره  منطلـــق  ومـــن 
للمساهمة في دعم القطاع العقاري 
خصوصـــا القطـــاع اإلســـكاني فـــي 
البحريـــن  بنـــك  يقـــدم  المملكـــة، 
الوطنـــي للعمالء المســـتفيدين من 
خدمـــات التمويل العقـــاري، العديد 
من العروض التنافسية والمميزات 
الحصريـــة، والتـــي تشـــمل موافقة 
فورية مع أســـعار فائدة تنافســـية، 

رســـوم  مـــن  المنتفعيـــن  وإعفـــاء 
التثمين العقاري، إلى جانب تقديم 
المزيد من القيمة من خالل تقديم 
خدمة تقسيط رسوم التأمين على 
الحياة وتقســـيط رسوم التسجيل 
العقاري على مدة القرض من دون 
فوائد ومن دون رســـوم، باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، يتكفـــل البنـــك بتوفيـــر 

التأمين المجاني ضد الحريق.

المنامة - البحرين الوطني

صباح الزياني

سيدعلي المحافظة
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MOIC/PC/17111/2021

١٢٣
٢٠ إلى ٢٢ يونيو ٢٠٢١

أرز بسمتي فانوس 5 كيلو أرز بسمتي محسن 21 5 كيلو
زيت دوار الشمس 

ليبانك 1.6 لتر
ذرة كاملة هناء 340 غرام 

× العدد 3
طحين لجميع االستعماالت كي 

اف ام بي سي 1 كيلو × العدد 3 شوفان تقليدي هناء 1 كيلو

خليط كيك بيتي كروكر 
متنوع 500 غرام × العدد 3

بسكويت بلفيتا كليجا 
/ النخالة 62 غرام 1+11

جبنة شيدر كرافت 
50 غرام 1+7

كوكيز بالزبدة رويال 
دانسك 1 رطل

صدور دجاج بدون جلد وعظم 
لولو 450 غرام × العدد 2

جبنة كرافت األصلية 
870 غرام

برجر الدجاج أمريكانا 
1 كيلو × العدد 2

بازالء خضراء الكبير 
400 غرام × العدد 4

مشمش مجفف / للكيلو

معجون األسنان كولجيت 
100 مل × العدد 4

صابون دوف 135 غرام
 × العدد 4 متنوع

جبنة موزاريال / للكيلو

مبيض كلوركس األصلي
 1 جالون العدد 2

ماكسي رول زميل المنزل 
150 متر + 25 متر مجانًا

سائل تنظيف هاربيك 500 مل 
+ 500 مل متنوع / للقطعة

سيارة قابلة للشحن 
متنوع / للقطعة

أحذية رياضية لألوالد سبورتس 
الين متنوع / للقطعة

قارورة سبيد 1 لتركرة جيم
كداي غير الصقة 
شيفالين 26 سم

مصباح الطوارئ محمول 
مستر اليت متنوع

ماكينة حالقة الشعر قابلة 
للشحن مستر اليت

فالش ميموري مزدوج 
سانديسك 16 جي بي

ميني ترايبود آي إيندز
بنطلون رياضي رجالي 

متنوع / للقطعة
قميص نسائي متنوع 

/ للقطعة
قميص والدي  متنوع 

/ للقطعة
تيشرت رجالي متنوع 

/ للقطعة
طقم بيجامة والدية أكمام 

قصيرة متنوع/ للطقم 

بطانية أدورا 2000×220 سم متنوع 
/ للقطعة
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مديـــرة المنظمـــات: يحققـــون إيـــرادات مـــن تأســـيس الحضانـــات واالســـتثمار بالعقـــارات
^ ذكرت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل 
االجتماعــي مديــر إدارة دعم المنظمات األهلية بوزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة نجــوى جناحــي أن فريق العمــل بإدارة 
المنظمات األهلية قام بزيارة العديد من الجمعيات واالطالع 
علــى التقاريــر الماليــة، ووجــد أن العديد مــن الجمعيات لديها 
الكثيــر مــن المبالــغ النقدية المودعة فــي البنوك وال تدخل في 

عملية االستثمار.
ــافــــت “مــــع تــقــلــيــل الــنــســب  وأضــ
البنكية، بدأنا نوجه  الودائع  على 
ــول في  ــدخــ ــ ــجــمــعــيــات إلــــى ال ال
ــو جهد  ــعــقــاري وهـ االســتــثــمــار ال
بدأنا  وأيــضــا  وآمـــن،  أقــل  إداري 
نشجع الجمعيات أن تنشئ مراكز 

وبـــرامـــج تــنــمــويــة تــعــود بــالــربــح 
عليها، فبعض الجمعيات يؤسس 
يمثل  وهــي  وحضانات  روضـــات 

إيرادا”.
اإلصـــاحـــي  الــعــهــد  أن  وبــيــنــت 
ــعــهــد الــذهــبــي  ــمــلــك ال ــة ال ــجــال ل

 644 توجد  إذ  المدني،  للمجتمع 
جمعية مسجلة لدى وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، أي أن هناك 
الجمعيات  إنشاء  بحرية  مرونة 
وهناك الكثير من المتطوعين من 
وخارجها  الــعــربــي  الخليج  دول 
في  الموجود  المناخ  أن  باعتبار 
إيجابي  مــنــاخ  الــبــحــريــن  مملكة 
ــمــع الـــمـــدنـــي  ــمــجــت ــل ــن ل ــ ــاضـ ــ وحـ
الـــذي انتقل  الــتــطــوعــي  والــعــمــل 
ــبــســاطــة إلــى  مـــن الــتــلــقــائــيــة وال

االحترافية.
ولفتت إلى أنه بتوجيه من وزير 
ــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ال
مبدأ  تعزيز  تــم  حميدان،  جميل 

الــحــراك  فــي  الــجــمــعــيــات  تمكين 
االجتماعي وفي عملية التنمية.

وأوضــحــت “نــحــن أمـــام مشروع 
جــديــد بــتــوجــيــهــات مــن الــوزيــر، 
المنظمات  بــيــن  التشبيك  وهـــو 
األهلية، أي نقيم عاقة تشاركية 
بين  مــحــددة  مــشــروعــات  لتنفيذ 

الجمعيات”.
وأشادت بجهود شركة بنفت في 
وتسهيلها  التبرعات  جمع  عملية 
ــشــكــاوى  ــى األفـــــــراد وقـــلـــة ال عــل
التعاون  أصبح  إذ  والــتــحــديــات، 
ــر شــفــافــيــة وانـــتـــظـــامـــا مــن  ــثـ أكـ
خال نظام “فواتير” عبر تطبيق 

البنفت.

المشاركون في ندوة صحيفة “البالد” 

أموال الجمعيات في البنوك كبيرة ومتروكة بال استثمار

1.9 مليون دينار التبرعات المرصودة عبر “فواتير”

لدمج الجمعيات القريبة من بعض لتشابه غاياتها

الرقابة على  وحريصون  التطبيق...  في  منضوية  جمعية   91 “بنفت”: 

الجمعيات عــلــى  ــور  ــ األمـ بتيسير  مــطــالــبــة  ــة  ــدولـ الـ ــاري:  ــ ــص ــ األن

^ ذكــرت رئيــس خدمــات الدفــع فــي شــركة )بنفــت( شــفق الكوهجي أن 
شــركة بنفت تحرص، كونها منصة إلكترونية وبنية تحتية، أن توفر خدمات 

سهلة وميسرة دون أية رسوم تفرضها على المؤسسات الخيرية.
وأضافت خال ندوة صحيفة “الباد”: “إن 
خدمة  تحت  المندرجة  الجمعيات  عــدد 

بنفت  تطبيق  عــبــر  )فــواتــيــر( 
91 مؤسسة من أصل  يبلغ 
113 مــؤســســة، وخـــال 5 
التي  المبالغ  أشهر وصلت 
تـــم رصـــدهـــا عــلــى خــدمــة 
فواتير 1.9 مليون دينار”.

الحمات  أن  ــى  إل ولفتت 
الخيري  والعمل  التوعوية 

بـــــإدارة الــجــهــات الــمــرخــصــة، 
مصدر  وإنما  الشركة،  على  بعبء  ليست 
سعادة كدور فعال لتعزيز وتطور القطاع 

الخيري في مملكة البحرين.
التي  اإللكترونية  المنصات  أن  وذكـــرت 
تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة تــوفــر 
وشفافية  كاملة  رقابة 
المبالغ  لجميع  كاملة 
الــتــي تــدخــل مــن قبل 
عملية  أو  المتبرعين، 
صرف تلك التبرعات.

ــمـــكـــن  وأضـــــــافـــــــت “تـ
الــمــنــصــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــا بــنــفــت  ــهـ ــدمـ ــقـ الــــتــــي تـ
الجمعيات من مواكبة تطورات وابتكارات 
تسويق العمليات والترويج عن الحمات 

مع  التفاعل  وتفعيل  ومراقبتها  الخيرية 
الجمهور”.

فواتير  خدمة  استخدام  أهمية  وأكـــدت 

أو جمع  الـــخـــيـــري،  ــعــمــل  ال لــمــدفــوعــات 
توافر  على  لحرصها  الخيرية،  التبرعات 

الرقابة والشفافية بشكل متكامل.

األنــصــاري  أحــمــد  النائب  قــال   ^
البحريني  الــمــواطــن  ســمــات  مــن  إن 
ــن،  ــريـ ــخــيــر ومـــســـاعـــدة اآلخـ عــمــل ال
خيرية  جمعية   113 ــود  وجــ بــدلــيــل 
والتنمية  العمل  وزارة  لــدى  مسجلة 

االجتماعية.
تاسيس  “إن  ــبـــاد”:  “الـ بــنــدوة  ــال  وقـ
بعض هذه الجمعيات قديم جدا ومنذ 
واألكثرية  الماضي  الــقــرن  أربعينات 
كــانــت عـــبـــارة عـــن صــنــاديــق خيرية 
وتنشأ  معينة  بمناطق  تعنى  أهلية 
لمساعدة  المنطقة  ــي  أهــال قــبــل  مــن 
ودعم أبناء منطقتهم من المحتاجين 
ــر الــمــتــعــفــفــة ثـــم تــحــولــت إلــى  ــ واألسـ
لكل  أن  نــرى  ولــهــذا  خيرية  جمعيات 

قرية أو مدينة جمعية خيرية”.
وذكــر أن الحكومة راعــت هــذا األمــر 
إصــدار  عبر  أيــضــًا  طويلة  فــتــرة  منذ 

للعام  الخيرية  التبرعات  جمع  قانون 
ــذا الــقــانــون  ــرأ عــلــى هـ ــا طـ 1956 ومـ
بعد  بمراسيم  وإضافات  تغيرات  من 
ــان آخــرهــا مــرســوم رقـــم )8(  ذلـــك وكـ
لسنة 2021 الذي ورد فيه الجهات أو 
الوزارات التي يحق لها منح تصاريح 

التبرع  نوعية  حسب  التبرعات  جمع 
ونوعية الجمعيات.

ولــفــت إلـــى أنـــه انــتــشــرت فــي اآلونـــة 
األخيرة مبرات عائلية خیریة تشرف 

عليها العائات الميسورة.
وأضاف أن الجمعيات الخيرية تقوم 

ــرعــايــة ومــســاعــدة فئة  بــــدور بــــارز ل
فيجب  الــبــلــد،  أبــنــاء  مــن  المتعففين 
على الدولة التسهيل لهذه الجمعيات 
وتيسير أمورها القانونية حتى تؤدي 

دورها.
ــج بــعــض الــجــمــعــيــات  ــــى دمــ ــا إل ــ ودعـ
ــك لــتــشــابــه  ــ ــعــض وذلـ ــن ب ــبــة مـ ــقــري ال
غــايــاتــهــا، خــصــوصــا أن اعــتــمــاد هــذه 
الــجــمــعــيــات عــلــى أمــــوال الـــزكـــاة من 
قامت  وقــد  والــصــدقــات،  المحسنين 
الــجــهــات الـــداعـــمـــة بــإنــشــاء مــبــرات 
خاصة بها، ما أدى إلى تقلص إيرادات 

الجمعيات الخيرية.
لاعتماد  مداخلته  خــتــام  فــي  ودعـــا 
على األوقاف بدالً من تحصيل الدعم 
يمكن  ــاف  ــ األوقـ أن  مبينا  الــمــبــاشــر، 
المستقبلي  للتخطيط  عليها  االعتماد 

بعكس التحصيل العادي.

رئـــيـــس جــمــعــيــة  بـــيـــن   ^
أن  سبت  علي  الخيرية  بــاربــار 
الجمعية تأسست بشكل رسمي 
مــنــذ 28 ســنــة مــنــذ أغــســطــس 
1993 وأشهرت كثالث صندوق 
البحرين،  مستوى  على  خيري 
ــخــيــري في  ال الــعــمــل  عــلــمــا أن 
بــاربــار هــو أكــثــر عــراقــة وقبل 

إشهار الصندوق.
أدوار  ــوعــــت  ــ ــن ــ ت وأضــــــــــــاف: 
الجمعية على المستوى المحلي 
والــوطــنــي ووضــعــت مــن ضمن 
وصناعة  روافــد  أهم  أولوياتها 
التعليمي  الملف  وهــو  التنمية 
البحرين  رؤيــة  مع  يتفق  الــذي 

.2030
باألسر  الجمعية  “اهتمت  وقال 
احتياجاتها  سد  في  المتعففة 
بــدءا  والــتــعــلــيــم  المعيشة  فــي 
الجامعة،  حتى  الــمــدرســة  مــن 
وامتدت إلى التنمية المجتمعية 
واإلداريـــــــــــــــة والـــتـــطـــويـــريـــة 
والـــــصـــــحـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي، 

ومواكبة التطورات التقنية”. 
وأضاف “تتطلع الجمعية اليوم 
إلى مزيد من المشاركة الفاعلة 
الخيري وتقترح  العمل  وقيادة 
ــيـــان مــســتــقــل يضم  إنـــشـــاء كـ
الجمعيات الخيرية ينظم عملها 

بما  ومصالحها  رؤيتها  ويمثل 
أنشئت  الــتــي  األهـــداف  يحقق 
ــهــا بــمــمــارســة  ــرح ل ــ ــهــا وصـ أجــل
ويحفظ لكل جمعية شخصيتها 

االعتبارية”.
كما بين أنه يجب أن يصاحب 
إشهار أي جمعية حالية إصدار 
لجمع  دائـــم  ترخيص  تصريح 

المال.
وأكد أن جمعية باربار الخيرية 
سجل  ولــهــا  بالشفافية  تتمتع 
مشرف في التدقيق المالي منذ 
أي   1993 بأغسطس  التأسيس 
عملية  الـــوزارة  تفرض  أن  قبل 
الــتــدقــيــق الــمــالــي ويــصــل إلــى 

الوزارة بانتظام.
الجمعيات  ــراك  إشــ إلـــى  ودعـــا 
الـــخـــيـــريـــة وقـــــيـــــادات الــعــمــل 
ــي الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــري فـ ــيــ ــخــ ــ ال
المتعلقة بالعمل الخيري وصنع 

القرار ذات الصلة.

إلشراك الجمعيات في التشريعات 
المتعلقة بالعمل الخيري

أحمد االنصاري

شفق الكوهجي 

علي سبت

نجوى جناحي

رئيس “باربار 
الخيرية” يدعو 

لتصريح دائم 
لجمع المال
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إصدار 144 تصريًحا لجمع األموال
ــا مـــخـــالـــفـــيـــن لــــــــإجــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة ــ ــن ــ ــل ــ “الــــــــعــــــــدل”: أح

مــكــتــب قيد  ــر عــضــو  ^ ذكــ
ــال لـــأغـــراض  ــمـ ــبــات جــمــع الـ طــل
والشؤون  العمل  بــوزارة  الدينية 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــــاف مــحــمــد 
عــلــي أن عـــدد الــتــصــاريــح الــتــي 
ــوزارة بــمــا يخص  ــ صـــدرت مــن الـ
الدينية  لــأغــراض  األمـــوال  جمع 
بلغت 144 تصريحا، فيما رصدت 
الـــــــوزارة فــيــمــا يــخــص مــخــالــفــة 
21 لسنة  الــمــرســوم رقــم  أحــكــام 
وتــم  بــســيــطــة  مــخــالــفــات   2013
غالبيتها  وكــانــت  معها،  التعامل 
لــأفــراد في  إليضاح اإلجـــراءات 

التقدم لجمع األموال، وتم تعديل 
الــحــاالت  بعض  فيما  أوضــاعــهــم، 
اإلجـــراءات  التــخــاذ  تحويلها  تــم 

القانونية.
أن  “الــبــاد”  بندوة صحيفة  وأكــد 
أهــــداف قــانــون جــمــع الــمــال هو 
درجات  وأقصى  الشفافية  تعزيز 
وتنظيم  ــزاهــة،  ــن وال الــمــســؤولــيــة 
تنمية  ودعــم  الــمــال،  جمع  عملية 
الناس  يشجع  ما  الخيري،  العمل 
مطمئنة  بيئة  لخلق  التبرع  على 
وجميع  والمحسنين  للمتبرعين 
األطراف العاملة في هذا الميدان.

طــلــبــات  مــكــتــب  دور  أن  وبـــيـــن 
ــمــال لــأغــراض  تــرخــيــص جــمــع ال
ــدار تــراخــيــص  ــ الــديــنــيــة فـــي إصـ
الــمــال لــأفــراد  ومــوافــقــات لجمع 
والــجــهــات الــديــنــيــة الــراغــبــة في 
فئات  جميع  مــن  التبرعات  جمع 
ــهــدف تــوظــيــفــهــا في  الــمــجــتــمــع ب
مملكة  بداخل  دينية  مشروعات 
البحرين أو خارجها، سواء كانت 
نظير  مستلمة  ــتــبــرعــات  ال تــلــك 
صدقات  أو  دينية  فرائض  تأدية 
تحددها أحكام فقهية بشأن الفئة 

المستحقة منها.

^ قالت رئيس برامج الشباب 
فاطمة  الخليفية  المبرة  بمؤسسة 
لقرابة  يصل  المبرة  عمر  إن  الجار 
ــداث  ــ إلحـ ــهــــدف  ــ وت ســــنــــوات،   10
مجال  فــي  إيــجــابــي  اجتماعي  أثــر 
البحريني  الشباب  وتمكين  التعليم 
ــى أفــضــل  ــ لـــلـــوصـــول بــقــدراتــهــم إل
ــال تــقــديــم  ــ ــن خـ الـــمـــســـتـــويـــات مــ

المعارف والمهارات والخبرات.
باإلنابة  تشرفها  لدى  الجار،  وقالت 
مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  عن 

الشيخة زين  الخليفية سمو  المبرة 
بــن عــبــدهللا آل خليفة  بــنــت خــالــد 
“الــبــاد”  صحيفة  بــنــدوة  للمشاركة 
المبرة  إن  الخيري  العمل  آفــاق  عن 
برنامجين   2011 العام  في  أطلقت 
لتفعيل أهدافها، األول باسم “رايات” 
دراسية  بعثات  تقديم  على  ويركز 
بــتــخــصــص الـــطـــب والــتــخــصــصــات 
وخارجها  البحرين  بداخل  األخــرى 
عمل  ورش  ــبــرنــامــج  ال ــقــدم  ي كــمــا 
القطاعين  فـــي  تــدريــبــيــة  وفـــرصـــا 

الحكومي والخاص.
ــبــرنــامــج اآلخـــر  ولــفــتــت إلـــى أن ال

الشباب”  ــراء  “إثـ باسم  كــان  للمبرة 
 ،16 من  العمرية  الفئة  ويستهدف 

ويقوم بصقل مواهب الشباب التي 
في  تحدث  التي  التغيرات  تواكب 
المستقبل  كــعــلــوم  الـــظـــروف  ــذه  هـ
للدراسة  المطلوبة  والتخصصات 

بالجامعة.
تــعــاونــت  الـــمـــؤســـســـة  أن  وبـــيـــنـــت 
مـــع أكــثــر مـــن مـــبـــرة، ومــنــهــا مــبــرة 
مشيدة  ــكــوهــجــي،  ال عــبــدالــرحــيــم 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  ــتــعــاون  ب
مع  التعاون  ومتأملة  االجتماعية، 

بقية والمؤسسات والجمعيات.

“المبرة الخليفية”... 10 سنوات عطاء في تمكين الشباب
ــي الـــقـــطـــاعـــيـــن ــ ــا تـــدريـــبـــيـــة فـ ــ ــ ــرًص ــ ــ ــة وف ــ ــ ــي ــ ــ تــــقــــدم بـــعـــثـــات دراس

المناعي: خصصنا ريع مبنى في المنامة ألعمال الخير

حذار من وصول أموال المتبرعين للجماعات اإلرهابية

ــع ــي ــم ــج ــف ال ــاتـ ــكـ ــرة تــتــطــلــب تـ ــيـ ــبـ نــــواجــــه تـــحـــديـــات كـ

رئيـــس “البحريـــن الخيريـــة”: أعمـــال بعض المنظمـــات الخيرية تشـــهد تخبطا

^ أشــار رئيس مؤسســة درويش المناعي الخيرية عضو مجلس 
الخيــري أســاس تحضــر  العمــل  إلــى أن  المناعــي  الشــورى درويــش 
المجتمعات ورقيها ومشاركة فعلية وواقعية في تنمية المجتمع وبه 

يتحقق اإلصالح األسري والمجتمعي.
ــبـــاد”:  ــال بـــنـــدوة صــحــيــفــة “الـ وقــ
ــخــيــري في  ال الــعــمــل  تـــاريـــخ  ”إن 
من  العديد  ولدينا  عريق  البحرين 
تــؤدي  الــتــي  الخيرية  الجمعيات 
ــي عـــلـــى أكــمــل  ــانـ ــسـ ــبـــهـــا اإلنـ واجـ
الخيرية  المؤسسات  فهذه  وجــه، 
التنموية  األذرع  أحــد  الــيــوم  تعد 
ومساندا  البحريني  المجتمع  في 
التي  اإلنسانية  لأعمال  وداعــمــا 

تؤديها الدولة”.
لديها  البحرين  مملكة  أن  وأكـــد 
تــشــريــعــات حــديــثــة تــنــظــم هــذه 
دعمها،  مــع  ورعايتها  الجمعيات 

يــواجــه  الـــخـــيـــري  ــعــمــل  ال أن  إال 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات فــي ظل 
عالم متغير يتطلب تضافر جميع 
لمواجهة  المعنية  األطراف  جهود 
تــلــك الــتــحــديــات، ألجــــل ضــمــان 
تحقيق أهداف العمل الخيري في 
إلى  الدعم  أنــواع  تقديم مختلف 
الفرد واألسرة لتمكينها اقتصاديا 

واالرتقاء بها اجتماعيا”.
وبين أنه “أسس مؤسسة درويش 
ــمــوجــب  ــة ب ــريـ ــيـ ــخـ ــي الـ ــاعـ ــنـ ــمـ الـ
ترخيص من وزارة العمل والتنمية 
عليه  ما من هللا  بعد  االجتماعية 

المشاركة  عليه  فوجب  خير،  من 
مع المجتمع، فلذلك تم في 2019 
تنظيم أعمالنا وأنشطتنا الخيرية 

في تأسيس المؤسسة”.
تــخــصــيــص  “تــــــم  أنــــــه  وأردف 
ــائـــد مــلــكــيــتــه لــنــا،  ريــــع مــبــنــى عـ
فـــهـــذا الـــمـــبـــنـــى حـــديـــث مــكــون 

مـــن مــحــات ومــكــاتــب يــقــع في 
بالعاصمة  استراتيجية  منطقة 
استمرارية  ألجل  وذلــك  المنامة؛ 
ــخــيــري وعليه  ال الــعــمــل  تــمــويــل 
مثياتها  مــع  المؤسسة  ساهمت 
خيرية  أعمال  في  سبقوها  التي 

عديدة”. 

جــمــعــيــة  رئـــــيـــــس  دعــــــــا   ^
إبراهيم  حسن  الخيرية  البحرين 
إلى تبني نظم إدارة حديثة داخل 
والجمعيات  التطوعية  المنظمات 
الخيرية، ذلك أن العمل التطوعي 
شهد طفرة نوعية حتى غدا يعرف 
للقطاع  ــداعــم  ال الــثــالــث  بالقطاع 
في  الــخــاص  والــقــطــاع  الحكومي 
مسيرة التنمية الشاملة على غرار 
المتقدمة  ــدول  الـ فــي  يتحقق  مــا 
المتحدة  والمملكة  الــيــابــان  مثل 

وألمانيا وغيرها.
ــبـــاد”:  ــال بـــنـــدوة صــحــيــفــة “الـ وقــ
“مـــن الــتــحــديــات الــخــطــيــرة التي 
ظهرت في العقدين األخيرين هي 
انتشار موجة الجماعات اإلرهابية 
المالية  مصادرها  أحــد  يعد  التي 
فـــي الــتــمــويــل بــعــض الــجــمــعــيــات 
التي يتعمد بعضها نشر األكاذيب 
ــيــن الــعــمــل  ــوه ب ــمــشــب والـــخـــلـــط ال

الخيري ودعــم اإلرهـــاب؛ وهــو ما 
في  الكثيرين  لــدى  تخوفا  سبب 

دعم هذه المنظمات الخيرية”. 
المعلومات  تــوفــيــر  أهــمــيــة  وأكـــد 
هذه  ومــآل  مصدر  بشأن  الدقيقة 
التبرعات حتى ال تذهب عن قصد 

أو دون قصد إلى جهات مشبوهة 
داخل الباد وخارجها.

بــعــض  أعــــمــــال  أن  إلــــــى  ــت  ــفــ ــ ول
والتطوعية  الخيرية  المنظمات 
قد  ومــا  وتخبطا،  فــوضــى  تشهد 
يــنــجــم عــن ذلـــك مــن هـــدر للجهد 

الــبــشــري والــمــال، وهــو أمــر يؤكد 
أهــمــيــة اعــتــمــاد أســالــيــب عصرية 
الخيري  الشأن  إدارة  في  وعلمية 
بعيدا عن الذاتية والمزاجية، فهو 
هذا  الستمرار  الوحيدة  الضمانة 
التنمية  لمسيرة  العظيم  الــدفــق 

الشاملة.
الــتــحــديــات تدعو  إلــى أن  وأشـــار 
والتطوعية  الخيرية  الجمعيات 
الحديثة  اإلدارة  نظم  اعتماد  إلى 
يجب  ولــكــن  عملها،  أســلــوب  فــي 
الحسبان خصوصية  أن تضع في 
التفرد  وجوانب  التطوعي،  العمل 
ــدى الــمــتــطــوع، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ ل
والبشري  الــمــالــي  ــمــورد  ال ترشيد 
ــة الـــعـــمـــل  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــتـــه السـ ــيـ ــمـ ــنـ وتـ
الــتــطــوعــي وتــحــويــلــه إلـــى فرصة 
يتلقى  لــمــن  وكـــذلـــك  لــلــمــتــطــوع 
الـــخـــدمـــة الــتــطــوعــيــة مــهــمــا كــان 

شكلها.

درويش المناعي 

حسن إبراهيم كمال

^ قال المدير التنفيذي 
الكوهجي  عبدالرحيم  لمبرة 
ــة، مـــحـــمـــد ســيــف  ــريــ ــيــ ــــخــ ال
األنصاري إن مملكة البحرين 
رائدة وسباقة على المستوى 
الخيري  العمل  في  اإلقليمي 
أو  الربحي  وغير  والتنموي 
يسمى  الــشــامــل  بالمصطلح 
بــالــقــطــاع الــثــالــث الـــذي يعد 
ــام  ــعـ ــقــطــاعــيــن الـ ــل مـــكـــمـــا ل

والخاص.
وذكر أن القطاع الثالث ينمو 
يجب  وال  عالميا  كبيرا  نموا 
أن نكون في مملكة البحرين 
ــــك أن  ــك، ذل ــ بــمــعــزل عـــن ذلـ
تجارب  بها  يوجد  البحرين 
منذ  ودعــم  ونوعية  ريــاديــة 
في  الــدولــة  قبل  من  البداية 
نواصل  أن  اآلن  ذلــك، ومهم 
الــريــادة ونستثمر  هــذه  فــي 
الخليجية  الــتــجــارب  أفضل 
والعالمية، وقبلها بأيام صدر 
المملكة  فــي  ملكي  مــرســوم 
الشقيقة  السعودية  العربية 
ــمــركــز الــوطــنــي  بــتــأســيــس ال
الربحي  القطاع غير  لتطوير 
ــو خـــطـــوة تــســتــحــق منا  وهــ

التوقف عندها. 
نظمتها  ندوة  وأضاف خال 
صحيفة “الباد”: “على صعيد 
التجارب المميزة التي رعتها 
الـــدولـــة، فـــإن هــنــاك مــبــادرة 
التشبيك التي أطلقتها وزارة 
االجتماعية  والتنمية  العمل 
ــي مــبــرة  ونـــتـــشـــرف نــحــن فـ
بأن نكون أعضاء  الكوهجي 
مؤسسين في هذه المبادرة، 
إذ نحن اآلن أحوج ما نكون 
التكامل والمشاركة بين  إلى 

المعنية  الــمــؤســســات  جميع 
بــالــعــمــل الــتــنــمــوي واألهــلــي 
ــخــيــري، ومـــن قــيــم مبرة  وال
ــاء قيم  ــ الــكــوهــجــي هـــي إي

الشراكة في عملنا”.
ــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات  وعــل
بالعمل  الــخــاصــة  واألنــظــمــة 
الــخــيــري خــصــوصــا فــي ظل 
السلطة  وجـــود أعــضــاء مــن 
الكوهجي  رفــع  التشريعية، 
تــوصــيــة بـــضـــرورة مــراجــعــة 
وتطوير التشريعات المنظمة 
ــة  ــاصــ ــخــ ــ لــــلــــمــــؤســــســــات ال
المنضوية تحت وزارة العمل 

والعمل التنمية االجتماعية.
وبــيــن أن “هــنــاك تــطــويــرات 
حصلت  ــدة  عــ ــات  ــعـ ــراجـ ومـ
للجمعيات واألندية والمراكز 
المؤسسات  أن  أعتقد  لكن 
من  حقها  تأخذ  لــم  الخاصة 

ذلك”.
الــكــوهــجــي  ــرة  وذكــــر أن مــب
هي مؤسسة مانحة مسجلة 
العمل  وزارة  مــظــلــة  تــحــت 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
ــم وتــمــويــل  وتــركــز عــلــى دعـ
الربحية  غــيــر  الــمــشــروعــات 
المعنية  البحرين  مملكة  في 
ــدرات  ــقـ ــاء الـ ــنـ بــالــتــعــلــيــم وبـ

والتمكين االقتصادي.

مبرة عبدالرحيم الكوهجي: 
المؤسسات الخاصة لم تأخذ حقها

البحرين رائدة في 
“القطاع الثالث” 

ونحتاج إلعالء 
قيم الشراكة

محمد األنصاري

فاطمة الجار

محمد علي
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مدير الندوة الزميل سيد علي المحافظة

^أكد منســـق نـــدوة “البـــاد” محرر 
الشـــؤون المحلية والسياسية سيدعلي 
المحافظـــة أن العمـــل الخيـــري ينطلـــق 
فـــي البحريـــن مـــن أســـاس كونـــه يمثل 
إحـــدى أبـــرز ســـمات الهويـــة البحرينية 
والشـــخصية البحرينيـــة المحبـــة للخير 
والعطـــاء. وبيـــن أن العمـــل الخيري يعد 
صفـــة متجـــذرة في شـــخصية اإلنســـان 
البحرينـــي، وتجلـــت هـــذه الصفـــة فـــي 
المؤسســـة  بتأســـيس  صورهـــا  أوضـــح 
الخيريـــة الملكية لتتســـع فـــي إنجازاتها 
ويمتـــد عطاؤهـــا لتكون بذلك مؤسســـة 

ملكية تعنى باألعمال اإلنســـانية في أي 
مـــكان في العالم، وهـــو ما يعكس حجم 
ومســـتوى رعايـــة ودعـــم  الدولـــة للخير 

في داخل البحرين وخارجها.
وشـــهدت مملكـــة البحريـــن فـــي اآلونـــة 
عـــززت  اجتماعيـــة  ظواهـــر  األخيـــرة 
ســـمة الخير لـــدى المجتمـــع متمثلة في 
ظاهـــرة حمات جمع األمـــوال للمرضى 
والمحتاجين، والتي تشهد إقباال واسعا 
مـــن المجتمـــع، كمـــا بـــرز هـــذا االندفـــاع 
والحماســـة نحـــو عمل الخيـــر من خال 
مـــع  والمؤسســـي  المجتمعـــي  التفاعـــل 

حملة “فينا خير”، التي ســـاهمت بشـــكل 
كبيـــر في الحد مـــن تداعيـــات الجائحة 
المجتمـــع  مـــن  واســـعة  شـــريحة  علـــى 

البحريني وشملت المقيمين أيضا.

متابعة الندوة

وشـــهدت ندوة “الباد” مواكبة من 650 
حســـابا بمختلف المنصـــات الرقمية، من 
بينهـــا 382 بالموقـــع اإللكترونـــي، و245 
بــــ “اليوتيـــوب”، و23 عبر منصة “زووم”، 
إلى جانب شـــراكة البث عبر “إنســـتغرام 

اليف” جمعية باربار الخيرية.

الرقميــة المنصــات  بمختلــف  حســاًبا   650 مــن  مواكبــة  تشــهد   ”^“ نــدوة 

المحافظة: حب الخير سمة من سمات أهل البحرين

الدوسري: غياب المردود المالي أدى لعزوف الكفاءات

“فينا خير” أثبتت معدن الشعب البحريني

أعمالهم تسيير  عــلــى  تــســاعــدهــم  الجمعيات  ــن  م لكثير  مــقــار  ال 

يتوقف لــم  الخيري  العمل  اإلنــســانــيــة:  لألعمال  الملكية  المؤسسة 

^ذكـــر عضـــو مجلـــس الشـــورى 
ضمـــن  مـــن  أن  الدوســـري  صبـــاح 
العمـــل  تواجـــه  التـــي  المشـــكات 
هـــي  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  الخيـــري 
قلـــة الســـيولة الماليـــة، وهـــي العائـــق 
األول للعمـــل الخيـــري للجمعيـــات مع 
غياب الكفـــاءات والعزوف عن العمل 
التطوعـــي لعـــدم وجود مـــردود مالي 

على األعضاء.
وبين بندوة صحيفة “الباد” أن بعض 
الجمعيـــات اعتبرت أن االشـــتراطات 
الموضوعة من الجهات الحكومية بها 
صعوبة وتشكل عائقا للعمل الخيري، 
خصوصـــا منع جمع المـــال والتبرعات 
مـــن خارج مملكـــة البحريـــن، وهذا له 
أســـباب كثيرة دعـــت الجهات المعنية 

للتشدد فيها وهي ال تخفى على أحد.
وأكد عدم وجود مقـــار مؤهلة للكثير 
من الجمعيات تساعدهم على تسيير 
وجـــود  وعـــدم  الخيريـــة،  أعمالهـــم 
المؤسســـات  مـــن  كافيـــة  مبـــادرات 
التجارية في سرعة تبني مشروعات 
ظـــل  فـــي  الخيـــري  للعمـــل  تنمويـــة 
الركود االقتصادي الذي يمر به العالم 
أجمـــع ســـواء قبـــل جائحـــة كورونـــا 
والتأخيـــر  الحاضـــر،  الوقـــت  فـــي  أو 
فـــي الحصـــول على تراخيـــص العمل 

الخيري كما يدعي البعض.
يشـــار إلى أن الدوســـري وكيل ســـابق 
لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
قبـــل نيلـــه الثقـــة الســـامية بالتعييـــن 

عضوا بمجلس الشورى.

^قالــت اختصاصــي إعــام أول بالمؤسســة الملكيــة لألعمــال 
اإلنسانية إيمان الخاجة ان مملكة البحرين أصبحت رائدة في العمل 
اإلنســاني علــى المســتوى العالمــي، فمملكــة البحريــن تقــوم بالعمــل 
الخيري داخليا وخارجيا بالرغم من الظروف الصحية االستثنائية.

صحيفـــة  نـــدوة  فـــي  ولفتـــت 
“الباد” إلى أن المؤسسة الملكية 
الشـــراكة  تكـــون  أن  حرصـــت 
المجتمعيـــة فـــي العمـــل الخيري 
بحيـــث يتكاتف الجميـــع بتقديم 
األعمـــال الخيريـــة، فقـــد أثبتـــت 
“فينـــا  الوطنيـــة  الحملـــة  أخيـــرا 
المبـــادرة ســـمو  خيـــر” لصاحـــب 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والمؤسســـات  الجمعيات  تكاتف 
فـــي  والشـــركات  والجهـــات 

القطاعيـــن بالرغم مـــن الظروف 
االستثنائية لجائحة كورونا.

وأضافـــت “لـــم يقتصـــر التعـــاون 
والتكاتف علـــى المواطنين فقط 
مـــن  المقيميـــن،  بمشـــاركة  بـــل 
خـــال حملـــة الغـــذاء، واألدويـــة 
واالتصال بالمواطنين لاطمئنان 
الشـــوارع،  وتعقيـــم  عليهـــم، 
وتوزيع الحواســـيب على األســـر 
تعكســـه  مـــا  وهـــذا  المتعففـــة، 

اللحمة الوطنية”.

صباح الدوسري

نضال البناء

عمر عبالعزيز

إبراهيم فخرو

إيمان الخاجة

دعـــا رئيـــس جمعية مدينة عيســـى 
نضـــال  االجتماعيـــة  الخيريـــة 
البنـــاء إلصـــدار قانـــون متخصـــص 
عمـــل  كـــون  الخيريـــة،  للجمعيـــات 
الجمعيـــات مغايـــرا عـــن الجمعيات 

العامة المسجلة.
وقـــال “إن قانـــون الجمعيـــات عام، 
إال أن الجمعيـــات الخيريـــة يجـــب 
أن يكـــون لهـــا قانـــون خاص أســـوة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الجمعيـــات  إن  إذ  الشـــقيقة، 
الســـعودية تملك مجمعات تجارية 

ومستشفيات ومدارس”. 

وقـــال “إن االســـتثمار جدا محدود، 
وحتـــى عنـــد قرارنـــا شـــراء عقـــار 
ألخـــذ  االنتظـــار  إلـــى  نضطـــر  مـــا، 
الموافقـــات المبدئيـــة، إال أن طـــول 
أمـــد اإلجـــراءات المتبعـــة تتســـبب 
في بيع العقار”، مشـــيرا إلى ضرورة 

إحراز تقدم في هذا المجال.

^أكد مدير مبرة راشد الزياني 
الخيريـــة عمـــر عبدالعزيـــز أيوب أن 
العمـــل الخيري غير المدروس يؤدي 
إلى الضرر على المدى البعيد، مؤكدا 
أن العمـــل الخيري يجـــب أن يرتقي 

برأس المال البشري.
ودعا الجمعيات والجهات الحكومية 
التركيـــز علـــى التنميـــة المســـتدامة 
بإيجـــاد حلـــول جذريـــة للمشـــكات 

التي تقـــع كأخطاء ســـنوية، ويجب 
أن يتـــم تغييـــر التوجيه إلـــى العمل 
الـــذي  المســـتدام  التنمـــوي والعمـــل 

يخلق أثرا بعيد المدى.

رئيس “المدينة”: إلصدار قانون لـ “الخيرية”

العمل الخيري غير المدروس ُيلحق الضرر
800 ألف دينار ميزانية األوقاف السنية للمساعدات
المزمنة ــراض  ــ األم ألصــحــاب  صحيًّا  خــيــريًّــا  مــشــروًعــا  تطلق  اإلدارة 

^أشــار عضو مجلس إدارة األوقاف الســنية رئيس لجنة المصارف 
الوقفيــة وشــؤون الوقف حســن بوخماس إلــى أن إدارة األوقاف ترصد 
ميزانية لألعمال الخيرية بحوالي 800 ألف دينار صرفت في العام 2020 

وتشمل المساعدات والمشروعات التنموية ومشروعات مجتمعية.
أن  “البـــاد”  نـــدوة صحيفـــة  فـــي  وبيـــن 
إقامـــة  فـــي  توجـــه  لـــه  اإلدارة  مجلـــس 
مشـــروع خيـــري صحـــي، ويكـــون عملـــه 
مســـاندا للمراكـــز الصحية التي تســـتقبل 
ومرضـــى  المزمنـــة  األمـــراض  أصحـــاب 

غسيل الكلى.
الســـنية  األوقـــاف  إدارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
قامت بدعم التعليم إلى جانب المشاركة 

في حملة “فينا خير”. 
وقـــال “نطمـــع أن نكـــون بوابـــة لألعمـــال 
الخيريـــة، واألوقـــاف تتولى مشـــروعات 
عديـــدة مثل كفالة اإليجارات، ومشـــروع 
ومشـــروعات  الطارئـــة،  المســـاعدات 
اإلطعام الشـــهري، ومشـــروع ماء ســـبيل، 
ومشـــروعات التأثيـــث لألســـر المتعففـــة، 

حسن بوخماسومشروع إفطار صائم للجاليات”.

فريق تغطية ندوة “^”

منسق الندوة ومدير الحوار: سيد علي المحافظة

التغطية للعدد الورقي: مروة خميس

إخراج وتنفيذ: عيسى الصفار ، محمد الستراوي

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد 
المبارك، عبداهلل عيسى، عباس إبراهيم

التحرير والتصحيح: جاسم اليوسف، عبدالجليل عاشور، 

كميل عاشور
إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: رئيس فريق صحافة 

الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي

التصوير: مشرف قسم التصوير رسول الحجيري

انتظار الموافقات 
المبدئية تسبب بضياع 

صفقات عقارية

مبرة الزياني: 
إليجاد حلول جذرية 
للمشاكل السنوية

بوكـــوارة  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
فخـــرو  إبراهيـــم  الخيريـــة 
تتمثـــل  الجمعيـــة  أهـــداف  أن 
المحتاجيـــن  مســـاعدة  فـــي 
المنطقـــة  أبنـــاء  مـــن  والفقـــراء 
والمقيميـــن وفـــي ســـبيل ذلـــك 
تســـعى إلى تقديم المســـاعدات 
العينيـــة والتموينية إلى األســـر 
المحتاجة، والمساهمة في بناء 
وترميم وصيانة مســـاكن األسر 
المحتاجـــة، إلـــى جانـــب تقديم 

والعاجيـــة  الماليـــة  المســـاعدات 
للمرضـــى، وتقديم مســـاعدات الـــزواج الجماعي، والطلبـــة المحتاجين 
لمواصلة دراســـتهم، ودعم مراكز تحفيظ القرآن، والمشاركة في إقامة 
األسواق والمعارض الخيرية والمساعدة في إيجاد الوظائف للعاطلين 

عن العمل، وغيرها من البرامج التي تهم المجتمع.

“بوكوارة الخيرية”: نخلق وظائف للعاطلين

https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712395.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712396.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712397.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712398.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712399.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712400.html
https://albiladpress.com/news/2021/4632/bahrain/712401.html
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  طالـــب 
الشمالية عبدهللا القبيسي بإيقاف 
اإلجـــراءات المتخـــذة بحـــق عدد 
مـــن مخالفـــات البنـــاء فـــي المدن 
اإلســـكانية القديمة والحديثة في 
تـــم  الشـــمالية والتـــي  المحافظـــة 

رفعها للنيابة العامة.
إن  “البـــاد”  لــــ  القبيســـي  وقـــال   
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية قامـــت 
برفع عدد من المخالفات الصادرة 
بحـــق مواطنين إلـــى القضاء، في 
الوقـــت الـــذي ينتظـــر المواطنـــون 
المبانـــي  تنظيـــم  قانـــون  صـــدور 
الجديـــد والـــذي تم االتفـــاق عليه 
وأمانـــة  البلديـــة  المجالـــس  بيـــن 
العاصمة ووزارة البلديات ووزارة 
أن  القبيســـي  وأكـــد  اإلســـكان. 
الحاليـــة  المخالفـــات  مـــن   %  90

ســـيتم إســـقاطها عـــن المواطنين 
وفقـــا للقانـــون الجديد، مســـتغربا 
مـــن اإلجـــراء الـــذي أقدمـــت عليه 
البلدية المنطقة الشمالية دونا عن 
البلديات األخرى بحق المواطنين 
الذين تعـــود بعض مخالفاتهم إلى 
15 ســـنة ويزيـــد، فضا عـــن كون 
هـــذه البيـــوت هـــي ضمـــن قوائـــم 

وطالـــب  البلديـــة.  لـــدى  الترميـــم 
علـــى  بالموافقـــة  البلـــدي  العضـــو 
إنشـــاء  بشـــأن  المجلـــس  اقتـــراح 
لجنة فض المنازعات في األحياء 
الســـكنية، والتي من شأنها الفصل 
والمنازعـــات  المخالفـــات  فـــي 
وســـط األحيـــاء الســـكنية بصورة 
وديـــة بهـــدف حمايـــة المواطنيـــن 
قبـــل تحويلهـــا للقضـــاء. واختتـــم 
القبيســـي بالقـــول “إن اســـتعجال 
البلدية برفـــع المخالفـــات للقضاء 
أن  خصوصـــا  محلـــه  غيـــر  فـــي 
الجديـــد  المبانـــي  تنظيـــم  قانـــون 
في اإلجـــراءات النهائية لصدوره، 
والذي يســـقط المخالفـــات القائمة 
عن المواطنين فضا عن الظروف 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الماديـــة 
معظم المواطنين في ظل جائحة 

كورونا واألوضاع الحالية”.

مؤكدا أن 90 % من المخالفات تسقط وفًقا للقانون الجديد
القبيسي يطالب بوقف اإلجراءات بحق مخالفات البناء في “الشمالية”

2000 زيارة ميدانية الدارة التفتيش بـ “التجارة”
ــح مــخــالــفــات ــي ــح ــص ــرة وت ــم ــت ــس ــابـــة والــتــوعــيــة م حـــمـــات الـــرقـ

أكـــد الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة عبـــد العزيـــز األشـــراف بـــأن إدارة 
التفتيـــش بالـــوزارة مســـتمرة فـــي الحمـــات التفتيشـــية 
والتوعوية؛ للتأكد من التزام المحال الصناعية والتجارية 
 )68( رقـــم  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  بقـــرار 
لســـنة 2021 بغْلق المحال الصناعيـــة والتجارية احترازيا 
CO� (الحتـــواء ومنع انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد 

VID�19(، باإلضافـــة إلـــى التحقق مـــن التطبيق الصحيح 
لإلجـــراءات والتدابيـــر الصحية في القطاعـــات التجارية 
األساســـية التي تم اســـتثناؤها من اإلغاق بحسب القرار 

المذكور.
وأضـــاف أنـــه خـــال الزيـــارات الميدانيـــة التي يقـــوم بها 
مأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش والتي تستهدف 
في المقام األول توعية وإرشاد أصحاب المحال التجارية 
بتطبيق القرارات بالشكل السليم، فقد تم تصحيح أوضاع 
العديد من المخالفات التي تم رصدها، على سبيل المثال 
قيام بعض المحات التجارية بوضع مواد وســـلع غذائية 
معـــدودة في محاتهـــم؛ ليتمكنـــوا من اســـتقبال العماء، 
وهذه المحال ال تعتبر ســـوبرماركت أو هايبرماركت ليتم 
اســـتثناؤها مـــن الغلق، ومع ذلك تم وبالتعاون والتنســـيق 
مع أصحاب هذه المحات إغاق األقســـام غير الضرورية 
واإلبقاء على قســـم بيع المواد الغذائية والمنظفات فقط، 

ممـــا يتيـــح لهـــم اســـتقبال العمـــاء، ويأتـــي هـــذا اإلجراء 
تطبيقـــا لجوهـــر القـــرار بفتح المحـــال األساســـية وتقليل 

الخروج واالختاط لما دون الضرورة. 
وبّين األشـــراف أنه خال األسبوع الماضي تم تنفيذ أكثر 
مـــن 2000 زيـــارة ميدانيـــة، بكافـــة مناطـــق ومحافظـــات 
المملكـــة، ومختلف القطاعات ســـواء المســـتثناة من قرار 
الغلق أو المحات التي تزاول أنشطتها عن طريق الطلبات 
الخارجيـــة والتوصيـــل؛ بهـــدف التحقق مـــن تطبيق كافة 
اإلجـــراءات الـــواردة في القرارات الحكومية كٌل بحســـب 
المســـموح لـــه، حيـــث تـــم رصـــد مخالفـــات بســـيطة بدًءا 
مـــن صدور القـــرار حتى تاريخـــه، وتم اتخـــاذ اإلجراءات 

التصحيحة الفورية بخصوصها.

المنامة - بنا

مخالفة 101 مطعم ومقهى
فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية للتأكـــد مـــن تطبيـــق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد19�(، 
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشـــية 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحيـــة والقـــرارات  التـــزام  لمتابعـــة 
األخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة األغذية 
يوم أمس الســـبت، بزيارة تفتيشية شـــملت 253 مطعًما ومقهى 
يقدم أطعمة ومشـــروبات تم خالها مخالفـــة 101 منها، وإغاق 
مطعـــم غلقـــا احترازيـــا لمـــدة أســـبوع واحـــد، حيـــث تـــم اتخـــاذ 

اإلجراءات الازمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

المنامة - وزارة الصحة

االستعانة بعلوم الفضاء لتنفيذ 40 % من أهداف التنمية المستدامة
المعمقـــة  والدراســـات  البحـــوث  مازالـــت 
لعالم الفضـــاء الخارجي، تثبـــت الكثير من 
االكتشافات التي يمكن االستفادة منها في 
مشـــروعات ُتستثمر ألغراض سلمية تصب 
فـــي تحقيـــق مزيد مـــن التطـــور واالزدهار 
واألمـــن واالســـتقرار لســـكان المعمـــورة، إذ 
يعتبـــر ذلك مـــن ضمن أولويـــات عمل كثير 
من الدول لتحســـين جودة الحياة وحماية 
اســـتخدام  ويتفـــاوت  األرض.  كوكـــب 
تكنولوجيات اســـتثمار الفضاء واالستفادة 
منـــه بين مختلـــف البلدان؛ وذلـــك لتحقيق 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
إذ بينت الدراسات األممية المنشورة أن 40 
% من أهداف التنمية المســـتدامة الســـبعة 
عشـــر ال يمكن تحقيقها من دون االستعانة 

الفضـــاء والتقنيـــات ذات  بعلـــوم  مباشـــرة 
الصلـــة، وهو ما يعكس أهميـــة هذا القطاع 

الواعد بالتحدي واإلنجاز. 
كمـــا أن بقيـــة أهـــداف التنمية المســـتدامة 
تتطلب االستعانة بتقنيات الفضاء بصورة 

غير مباشرة لغرض تحقيقها.
علـــوم  أهميـــة  البحريـــن  وأدركـــت مملكـــة 
وطنيـــة  هيئـــة  تأســـيس  عبـــر  الفضـــاء 
متخصصة بذلك فـــي العام 2014، وعملت 
الوعـــي  نشـــر  علـــى  البدايـــة  فـــي  الهيئـــة 
المجتمعي بأهمية علوم الفضاء ثم انتقلت 
التثقيـــف بأهـــداف  لمرحلـــة جديـــدة عبـــر 
ومشـــروعات الهيئة وتعزيز الوعي بأهمية 
علوم الفضاء في تحقيق التنمية الشـــاملة 
والمستدامة، فضاً عن تحفيز المستثمرين 
ورواد األعمال على التفكير في االســـتثمار 

بمجـــاالت علـــوم الفضـــاء وإبـــراز قصـــص 
نجـــاح الكـــوادر البحرينية التـــي تعمل في 

مجال الفضاء.
وحظيـــت مملكـــة البحريـــن ُممثلـــة بالهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء التي تضـــم كوادر 
وطنيـــة مؤهلة ومدربـــة، بتمثيٍل في أعرق 
هيئة معنية بشـــؤون الفضاء، وهي مكتب 
األمم المتحدة لشـــؤون الفضـــاء الخارجي 
والذي تم تُأسيسه بالعام 1958، كما حازت 
الهيئـــة على عضويـــة اللجـــان المنبثقة عن 

هذا المكتب العريق.
ووضعـــت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ضمـــن خطـــة 
عملهـــا، وذلـــك لاســـتفادة مـــن تطبيقـــات 
علوم الفضاء بما يسهم في تحسين جودة 
والمعلومـــات  االســـتقرار  وتوفيـــر  الحيـــاة 

المفيـــدة، ومن أبـــرز التطبيقـــات الميدانية 
لتقنيـــات  توظيـــف  مـــن  جـــرى  مـــا  لذلـــك 
الذكاء الصناعي في الرصد اآللي ألشـــجار 
النخيل القائمة على أرض البحرين وحصر 
الرقعـــة الخضـــراء ومتابعـــة تغيرها، حيث 
قاعـــدة  أول  إنشـــاء  الهيئـــة  اســـتطاعت 
معلومـــات جغرافيـــة زراعيـــة متخصصـــة 
في أشـــجار النخيل، وتم االســـتعانة بصور 
األقمـــار الصناعيـــة فائقة الدقة فـــي تمييز 
هـــذا النوع مـــن األشـــجار، وحســـاب تعداد 
توزيعهـــا  وتحديـــد  الجغرافـــي  النخيـــل 
الجغرافـــي والتأكـــد من صحتهـــا، وذلك ما 
يســـهم في تمكين الباحثين والمســـتثمرين 
من تنفيذ مشـــروعات ترتبط بمجال األمن 
الغذائـــي عـــن األشـــجار والنخيـــل، ويصب 
بشـــكٍل كبيـــر فـــي االرتبـــاط بمجـــال األمن 

الموضوعـــات  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  الغذائـــي 
بأهـــداف  المرتبطـــة  والجوهريـــة  المهمـــة 

التنمية المستدامة.
ومـــن التحديـــات العالميـــة الماثلـــة حاليـــًا 
موضـــوع التغُير المناخـــي، حيث يمكن من 
خال اســـتخدام تقنيات الفضاء الحصول 
علـــى معلومـــات أكبـــر وأكثـــر دقـــة لمراقبة 
حاالت التغُير المناخـــي ومواجهة األخطار 
المحدقة، وقد أنجزت الهيئة مجموعة من 
الدراسات في هذا الجانب منها على سبيل 
المثـــال دراســـة تغيـــرات درجـــات حـــرارة 

سطح األرض والبحر في مملكة البحرين.
كما تســـهم التقنيات الحديثة في تحســـين 
كفاءة استخدام الموارد المائية والزراعية، 
ورفع كفـــاءة القدرات التعليمية بالمجاالت 
الجديـــدة الواعـــدة التـــي تخضـــع للبحـــث 

العلمي باالستفادة من التطبيقات الحديثة، 
حيـــث تتيح تقنيات االتصال عن ُبعد التي 
ُتوفرهـــا األقمـــار الصناعيـــة فـــرص عديدة 
افتراضيـــة،  دروس  إقامـــة  عبـــر  للمعرفـــة 
بغـــض النظر عن موقـــع الطلبـــة والباحثين 

والدارسين والراغبين في تلقي المعرفة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن االســـتفادة من 
بشـــكٍل  تســـهم  الفضـــاء  علـــوم  تطبيقـــات 
كبيـــر في إدارة الكوارث بشـــكٍل ُيقلص من 
األضرار والخســـائر ويحد من فقدان مزيد 
مـــن األرواح والممتلـــكات وهـــدر األمـــوال، 
إذ تســـهم التقنيـــات الحديثـــة فـــي تقديـــم 
إنـــذارات ُمبكـــرة بالكـــوارث، وهـــذا موجـــز 
بســـيط بشـــأن علـــوم الفضـــاء وتطبيقاتهـــا 
التـــي باتـــت حديث العصر ومحـــط اهتمام 

الدول الساعية للنمو والتطور.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الجائحة ومكارم األخالق
Û  هــي المكرمــة، وهــو الواجــب، هــي المســئولية، وهــي األخاق الحميــدة، تلك

التــي تحلــى بهــا الوطــن خــال األســابيع القليلــة الماضيــة، الكتــف الــذي هــو 
بالكتــف، واليــد التــي هــي فــي اليد، والــروح المفعمــة باإليمــان والتوافق، هو 
الــذي ســاعد البحريــن مــرة أخرى علــى رأب أصداع الجائحــة، كل ذلك وأكثر 
منــه أدى إلــى لجــم اإلصابات مــن أكثر من ثاثة آالف، إلــى أقل من 700، هو 

ذاته الذي فرمل الوفيات ومن هم في “العناية المركزة”.
Û  هي اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو الدور

الــذي لعبــه الفريــق الوطنــي بمنتهى الكياســة والهــدوء والكفــاءة، وقبل هذا 
أو ذاك هــي التوجيهــات الســامية الكريمــة لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
حفظه هللا ورعاه بأن يتم وفوًرا تحجيم الجائحة، والبحث عن أرقى آليات 

االحتراز والتجنب، ووضع كل األمور في نصابها الصحيح.
Û  وبالفعل وخال أقل من أسبوعين مما يسمى بـ “نصف الغلق” تراجعت أعداد

اإلصابــات ممــا يقــارب مــن األربعــة آالف إصابــة يومًيــا إلــى أكثر من ســتمئة 
إصابــة بقليــل، وأعــداد الوفيات إلى أقل من عشــرة في بعــض األيام وننتظر 

تراجعها رغم تأرجحها في أيام أخرى.
Û  ورغــم أكثــر مــن نصف اإلغاق “70 %” تقريًبا، إال أن وتيرة االقتصاد أبت إال

أن تكــون تحــت الســيطرة، وإال أن تكون في الحــدود التي ال تصيب النمو أو 
النشاط باألذى، فصدرت األوامر من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه بتدشين حزمة دعم جديدة 
مــن اآلن ولمــدة ثاثــة أشــهر قادمة بقيمــة 485 مليون دينار، يعنــي أكثر من 
مليــار و250 مليــون دوالر لدعــم القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة المتأثرة 

بنصف الغلق، وتلك التي أصابها الضيم بفعل تمدد وتحور جائحة كورونا.
Û  والمعــروف أن الحكومــة كانــت قــد أصــدرت فــي بدء التفشــي حزمــة داعمة

بقيمــة أربعــة مليــارات و300 مليون دينــار بحريني، تم صرفهــا بالكامل على 
للفيــروس  االستكشــافية  والمســحات  واللقاحــات  االحترازيــة  اإلجــراءات 
اللعيــن، باإلضافــة إلى تحمل رواتب البحرينيين في المؤسســات التي تعاني 

األمرين من أثر الجائحة الفادح ومن تداعياتها المتراكمة.
Û  وهــا نحــن اليــوم نقــف أمــام مكرمــة جديدة، أمــام حزمــة داعمة فاعلــة بإذن

هللا، صحيح أن حصر القطاعات واألنشــطة االقتصادية المتأثرة وتلك التي 
تعانــي مــازال يحتــاج إلى إعــادة نظر وأهمهــا الجامعات الخاصــة والمدارس 
ربمــا، حيــث إن تقنيــة “األون اليــن” مازالت ال تغــري “البعــض” باالنضمام إلى 
المنظومــة التعليميــة اعتقــاًدا بــأن التعليــم وجًهــا لوجــه أكثر نجاعــة وفائدة 
ومــردودا؛ وربمــا ألن هــذه التقنيــة مازالــت خاضعــة لمــن يتقنونهــا وحدهــم، 
أمــا الذيــن يتحفظون عليها، فمازال أمامهم مشــوار من الممارســة والتعاطي 
والتراكــم؛ حتــى يســتطيعوا التعامــل بــل والتفاعــل مــع “األون اليــن” وكأنهــا 

الحقيقة الكاملة والوجود المتكامل الحي.
Û  علــى أيــة حال، بادنــا مازالت بخير، والتوجــه والتجلي واالقتحــام المبرمج

لفيــروس كورونــا وتحوراتــه ومســتجداته ربمــا يكــون له أكبر األثــر في كبح 
جماح التفشي، وربما يكون هو الطريق الطويل الذي سوف يقودنا إلى صفر 
إصابــات وصفــر وفيــات؛ ألن هللا ال يضيع أجر من أحســن عمًا، “وقل اعملوا 

فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون”، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

عبدالله القبيسي

ليلى مال اهلل

تشكيل فريق فني لفحص الكبائن التابعة لـ “السنية”
دعـــا رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية الشـــيخ راشـــد 
الهاجـــري إلـــى تشـــكيل فريـــق فنـــي لفحـــص الكبائـــن 
التابعـــة لإلدارة بمختلـــف محافظات مملكـــة البحرين، 
وتوفير أدوات السامة بها كافة والعمل على استكمال 

االحتياجات واللوازم األمنية بها.
ووضـــع مجلـــس األوقاف الســـنية من أولوياته ســـرعة 
تحويـــل الكبائـــن المؤقتـــة للصـــاة كافـــة إلى مســـاجد 
فـــي محافظـــات مملكة البحرين كلها ســـواء في المدن 
المحســـنين  رغبـــات  بحســـب  الحاليـــة،  أو  الحديثـــة 
والمتبرعيـــن لبناء المســـاجد في مختلـــف المحافظات 

بالمملكة.
وتعرضت إحدى المصليات الخشبية )الكابينة( بمدينة 
حمـــد بالقـــرب مـــن دوار 17 أمـــس األول إلـــى تلفيـــات 
بســـبب اشـــتعال حريـــق بهـــا، تســـبب في تلـــف مرافق 
فـــي المصلـــى إضافـــة إلى ســـكن المـــؤذن الماصق له، 
وقـــد باشـــرت إدارة الدفـــاع المدنـــي مشـــكورة بإخماد 
الحريـــق واتخاذ كافة اإلجـــراءات الازمة، وفور تلقي 
اإلدارة البـــاغ عـــن الحـــادث والـــذي لم ينتـــج عنه أية 
أضرار بشـــرية ولله الحمد بادرت بالتنسيق مع الجهات 
المعنية الرســـمية واألهلية وجرى مباشـــرة العمل على 
توفير ســـكن مائم للمؤذن وتوفيـــر كافة االحتياجات 

األساسية التي تضررت بسبب الحريق.
يذكـــر أن مســـجدا يتم بناؤه حاليا على نفقة المحســـن 
إبراهيـــم محمد علي زينل فـــي أرض الكبينة المذكورة 
وهـــو فـــي المراحـــل النهائية حيـــث أنه مـــن المؤمل أن 

ينتهي البناء في 4 أشهر بإذن هللا تعالى.
وأكدت إدارة األوقاف السنية أنها تضع خدمة ورعاية 
وســـامة بيوت هللا عـــز وجل من الجوامع والمســـاجد 
والمرافـــق علـــى رأس أولوليـــات أعمالهـــا، بمـــا في ذلك 
صيانتها واإلشـــراف المباشـــر والمســـتمر عليهـــا لتلبية 
كل احتياجاتهـــا، وتهيئتهـــا لتأديـــة الصـــاة في أفضل 

األجواء.

المنامة - بنا

توفـــى الصحافي القدير هشـــام عدوان بعد 
صـــراع مع المـــرض. وكانت آخـــر المحطات 
المهنيـــة للفقيـــد بهيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
قبـــل تقاعـــده. ويعتبـــر الفقيد أحـــد األقام 
وتتلمـــذ  المحليـــة  بالصحافـــة  المعروفـــة 
علـــى يديـــه كثيـــر مـــن العناصـــر الصحافية 
زمـــاء  ونعـــى  الماضيـــة.  الســـنوات  طيلـــة 
المهنـــة وأصدقاء الفقيد عبر نشـــر تدوينات 
بحســـاباتهم بوســـائل التواصل االجتماعي. 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  وكتـــب 
والمحتـــوى اإللكترونـــي بصحيفـــة “البـــاد” 
الزميل راشد الغائب: “رحم هللا أستاذي في 
الصحافـــة، فقـــد تتلمذت على يديـــه عندما 
التحقت بصحيفة األيام، وكان صاحب قلم 
رهيف ومبادئ صلبة ومرجعا مهنيا”. وأشار 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لهيئـــة تنظيـــم 
سوق العمل أسامة العبسي إلى أن المرحوم 
كان زميا خلوقا وفيا وابن المربي الفاضل 

عادل عدوان. وغرد اإلعامي علي حســـين 
متذكـــرا الراحـــل الـــذي عمـــل معه فـــي أكثر 
مـــن برنامج تلفزيونـــي كان آخرهـــا برنامج 
“بعـــد رفـــع الجلســـة” حيـــث كان المرحـــوم 
معـــدا للبرنامج. وكتـــب “كنت أقول له دائما 

الصحافة تليق بك.. وليس الوظيفة”.
وذكـــر اإلعامـــي خالـــد محمـــد الخيـــاط انه 
علم البارحة بمرض المرحوم وأنه في حالة 

حرجـــة. وعبـــر عن خالص العـــزاء للصحافة 
البحرينية وعائلـــة عدوان. وغرد الصحافي 
حســـن محفـــوظ بـــأن البحرين فقـــدت أحد 
أبـــرز الصحافييـــن الذيـــن كان لهـــم دور في 
وتدريـــب  الصحافـــي  المحتـــوى  تطويـــر 
الصحافيين وقـــد كان من أكثر الصحافيين 
التزامـــا بالموضوعيـــة والمهنية وأخاقيات 
مهنـــة الصحافة. وكتب عضو لجنة الخبراء 
القانونييـــن بمنظمـــة العمـــل العربيـــة علـــي 
وأخـــا  صديقـــا  كان  عـــدوان  أن  الصديقـــي 
ومعلمـــا وصحافيـــا قديـــرا، وكان يدخل مع 
الراحـــل فـــي مســـاجات ومناقشـــات بيـــن 
الفينـــة واألخرى. وكتبت اإلعامية ميســـاء 
الكوهجـــي أن الصحافـــي القديـــر المرحـــوم 

هشام عدوان كان مربيا فاضا.
أمـــا اإلعامـــي ســـعد راشـــد فقـــد تذكـــر بأن 
المرحـــوم كان أول مـــن مـــزق أوراق أخباره 
ألنهـــا كانـــت ركيكـــة الصياغـــة إلـــى أن تعلم 
علـــى يديـــه الكثيـــر مـــن خطـــوات صياغـــة 

األخبار الصحافية.

وفاة الصحافي القدير هشام عدوان
محرر الشؤون المحلية

هشام عدوان
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للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

grnata

 للمزيد من

العقارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / علي جاســم علي الكليب، المالك ل الكليب للمقاوالت  مؤسســة فردية  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-69152   طالبــا تحويــل الفــرع رقــم    5  مــن 
المؤسســة الفرديــة، والمســمى  الكليــب للنجــارة، إلــى   شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأسمال وقدره 2000  ألفين  دينار بحريني، مملوكة له وباسمه.

التاريخ: 2021/06/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -93123 (  إعالن رقم 

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة :  بتول عباس عبدالنبي سلمان نصيف بطلب تحويل 
المحالت التجارية التالية إلى الســيد/ الســيدة : السيد حيدرعلوي حسن علوي 

شرف 
  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  رقم القيد: 2-12346

االسم التجاري: صالون النهروان للحالقة 

القيد : 117407
التاريخ : 2021/06/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 87673  لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم الزي الموحد بي اتش ذ.م.م  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة عالــم الزي الموحد بــي اتش ذ.م.م  ، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم  117407 فــرع 2، طالبيــن تغييــر  االســم التجــاري مــن عالــم الــزي 

الموحد بي اتش ذ.م.م إلى ذا كي اس كي فريش ماركت ذ.م.م   
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / علي جاســم علي الكليب، المالك ل الكليب للمقاوالت  مؤسســة فردية  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-69152   طالبــا تحويــل الفــرع رقــم    5  مــن 
المؤسســة الفرديــة، والمســمى  الكليــب للنجــارة، إلــى   شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأسمال وقدره 2000  ألفين  دينار بحريني، مملوكة له وباسمه.

التاريخ: 2021/06/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -93123 (  إعالن رقم 

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة :  بتول عباس عبدالنبي سلمان نصيف بطلب تحويل 
المحالت التجارية التالية إلى الســيد/ الســيدة : السيد حيدرعلوي حسن علوي 

شرف 
  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  رقم القيد: 2-12346

االسم التجاري: صالون النهروان للحالقة 

القيد : 117407
التاريخ : 2021/06/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 87673  لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم الزي الموحد بي اتش ذ.م.م  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة عالــم الزي الموحد بــي اتش ذ.م.م  ، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم  117407 فــرع 2، طالبيــن تغييــر  االســم التجــاري مــن عالــم الــزي 

الموحد بي اتش ذ.م.م إلى ذا كي اس كي فريش ماركت ذ.م.م   
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 -  17111504-38344464 - 17111444

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322872  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

Purple Swirl Express W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36556188  or  ppgroup2009hr@gmail.com 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404855  or  aljabriya2016@gmail.com 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  panoramajuffair@gmail.com 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

HOBBYIST BRAND GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

LAWZI GATE PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39840693 

NOORNISHAT COMMUNICATION EQUIPMENT REPAIR Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36180256  or  NURCOMPUTER@YAHOO.COM

K & R HOUSE OF FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39043173  or  MARILYN.JURIAL@GMAIL.COM 

CAPTAIN SHANAB SPORT WEAR 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36255652  or  CABTEN00SHANAB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

New Green Cleaning Services Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

GALLERY SEVEN FOR MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16018802  or  UMRANAWAD@YAHOO.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SHAHJADAPUR777@GMAIL.COM 

R & Z JUST FUSION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17100150  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(MUSIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Gulf compass contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33306797  or  RIDERFEMAL@HOTMAIL.COM 

SALON LMST FANAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222691  or  LAMSTFNANA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MS8571933@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

A.AMEER ABDULLA ALMUGHNA / LAYALY ALONS-4089 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39152249  or  ABDULAMEERR1@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Boskalis Westminster Contracting Limited 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535757  or  boskalis@batelco.com.bh 

SHAFLOOT RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33045970  or  AMMISALEEM@GMAIL.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

E M RESTAURANT & COFFEE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

MANAEESH JUBRAN 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33015600  or  MANAEESH.JOBS@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

Multinational  school  co w l l 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17711444  or  hr@mns-bahrain.com 

Panel Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  BASBOOS_10@HOTMAIL.COM 

Panel Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  BASBOOS_10@HOTMAIL.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36362554  or  WADZAKI741@GMAIL.COM 

TASTE POINT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532229  or  NEWCONCEPT.BAHRAIN@GMAIL.COM  
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البـــد من القـــول وتكرار هذا القول، إنه ليس ألي حزب عميل أو كيان 
إرهابـــي أو مجموعة اســـتغاللية بالعالم العربي، مهما كانت شـــعبيتها 
بـــأي بلد عربي، تنصيب نفســـها مدافعة عن العروبة والوحدة العربية 
ومصالح المجتمع العربي، حيث كان ذلك الفعل العباءة التي تخفت 
تحتهـــا حـــركات اإلخـــوان المســـلمين وحماس وحـــزب هللا والحوثي 
والتنظيمـــات الموالية إليـــران والعثمانيين، وتســـببت بدمار المجتمع 

والبالد العربية، وستستمر بذلك إن لم يتم التصدي لها بكل حزم.
فمـــا خلفتـــه مؤامـــرة الربيـــع العربي التـــي نفذها اإلخوان المســـلمون 
والتنظيمـــات والكيانات اإلرهابية الموالية إليران وتركيا، وبدعم من 
أوباما وهيالري كلينتون، مازالت آثاره واضحة بدمار البنية التحتية 
وتهجيـــر وتشـــريد األطفال والنســـاء وكبار الســـن من أمتنـــا العربية، 
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في خمس بلدان عربية، عالوة 
على نشـــر ثقافة الكراهية واإلرهاب والعمالـــة لغير العرب، والتمجيد 
بالشعوبيين في إيران وتركيا وشق وحدة المجتمع العربي، كما فعلت 
حمـــاس اإلخوانيـــة باحتاللهـــا غـــزة وتقســـيمها وحدة الفلســـطينيين 

واستمرار معاناتهم.
إن هذه األحزاب والحركات والتنظيمات اإلرهابية التي قادت وتقود 
عمليـــات تدميـــر أمـــن واســـتقرار المجتمـــع العربـــي، مازالت تتشـــدق 
بالعروبـــة ووحـــدة العـــرب والوحـــدة اإلســـالمية، وتعمل مـــع أطراف 
خارجيـــة للتصـــدي ألي تحالف أو تقـــارب عربي، وتحديـــدا للتحالف 
العربي الثالثي “مصر والســـعودية واإلمارات”، لهذا فإنه من الواجب 
اآلن إصـــدار قـــرار عربي موحد من قبـــل الجامعة العربيـــة، بتصنيف 
اإلخـــوان وحماس والحوثي وحـــزب هللا كجماعات إرهابية، والدولة 
التي تتحفظ أو تمتنع عن ذلك، قد نتهمها بأنها شـــريكة بكل الجرائم 
التـــي ارتكبتهـــا هذه الكيانـــات والتنظيمـــات، كما يجب علـــى النخب 
والمؤسســـات المدنية العربية تحريك المجتمع العربي للتصدي لهذه 

الجماعات والكيانات.
وكنا وســـنكون فـــي مجلس العالقـــات العربيـــة الدوليـــة “كارنتر” من 
أوائل المؤسسات التي تتصدى لكل من يحاول بعمالته تدمير األمن 

المجتمعي العربي.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

تصنيف اإلرهابيين

فيما يؤكد أن تأثير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 لم يقتصر على 
األبعاد الصحية واالقتصادية، أظهر مؤشـــر الســـالم العالمي الســـنوي 
الـــذي نشـــره معهـــد االقتصاد والســـالم فـــي 17 يونيو الجـــاري زيادة 
معـــدالت الصراع في جميع أنحاء العالم منذ تفشـــي الجائحة، حيث 
ســـجل المؤشـــر أكثر من خمســـة آالف حادث عنف مرتبط بالجائحة 
بين شهري يناير 2020 وأبريل 2021م، وشهد 25 بلدا عددا أكبر من 

المظاهرات العنيفة.
وكان من الطبيعي أن يسهم التأثر واالنشغال بالجائحة في انخفاض 
العمليـــات اإلرهابيـــة حـــول العالـــم، وهـــو مـــا مثـــل فرصـــة لمزيد من 
التكاتـــف بيـــن جميع الدول لمواجهـــة تلك األزمة اإلنســـانية مواجهة 
شـــاملة وعادلـــة ومراعيـــة للدول الفقيـــرة قبل الغنية، لكـــن يبدو أنها 
فرضت وضًعا غير مستقر حال دون تحقيق هذا التكاتف األممي، كما 
أدت الضطرابـــات داخلية في العديد من الدول وانقســـامات خطيرة 
اجتماعيـــة واقتصادية وسياســـية، وأظهرت تفاوًتا كبيًرا وتبايًنا بين 

الدول في القدرة على التعايش معها.

لهـــذا، لـــم يكن غريًبـــا أن تحذر األمـــم المتحدة في جلســـة افتراضية 
عقدهـــا مجلـــس األمـــن الدولي في شـــهر ينايـــر الماضي حـــول تنفيذ 
القرار رقم 2532، الصادر في 2020، بخصوص وقف إطالق النار في 
مناطـــق الصراع بالعالـــم، والتفرغ لمواجهة تفشـــي فيروس كورونا.. 
أن تحـــذر من تداعيات جائحة كورونا على الســـلم واألمن الدوليين، 
مؤكـــدة أنها فاقمت من عدم المســـاواة وخلقت بـــؤرا جديدة للتوتر، 
وزادت مـــن مخاطـــر عـــدم االســـتقرار، محذرة مـــن أن العالـــم النامي 
يواجـــه خطـــر التخلـــف عـــن الركـــب مـــع بـــدء حمـــالت التطعيم ضد 
الفيـــروس في البلدان األكثر ثراء، وهو مـــا اعتبرته المنظمة الدولية 

فشال أخالقيا كارثيا، وضربة قاسية للسالم واألمن.
مؤكد أن البشـــرية بأســـرها تواجه تحديا خطيرا وغير مســـبوق، ولن 
تنجـــح فـــي تلك المواجهـــة المصيرية إال باســـتجابة نوعيـــة وعالمية 
متكاتفـــة فـــي تعاطيهـــا ومتكاملـــة فـــي آلياتها وشـــاملة فـــي نطاقها 
وشـــفافة وفاعلة في تحركاتها لتؤدي الســـتتباب السالم واالستقرار 

في أرجاء المعمورة.

“كورونا” والسالم العالمي

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

للتواصل: 17111483

حفر آبار الماء في الدول الفقيرة... مشروعات تنقصها المصداقية
ازداد في اآلونة األخيرة إرســـال بعـــض الناس أمواال إلى جمعيات 
خيرية وحســـابات في وســـائل التواصل االجتماعي لحفر آبار ماء 
فـــي الـــدول الفقيـــرة كصدقـــة جارية للميت؛ اســـتنادا إلـــى حديث 
الرســـول صلى هللا عليه وسلم، “فقد روي أن سعد بن عبادة رضي 
هللا عنه أتى رســـول هللا )صلى هللا عليه وســـلم(، وقال يا رســـول 

هللا: أي الصدقة أفضل، فقال سقي الماء”.
لكن من حق المتبرع ومن يرســـل المال بحســـن النية أن يقف على 
محتوى هذا المشـــروع الخيـــري، ليس بكلمات موجزة أو بإرســـال 
صـــورة “بنـــر” مكتوب عليه اســـم المتوفـــى والتاريـــخ ومعلق على 
البئر، ويقف حوله ثالثة أو أربعة أشخاص من تلك الدول الفقيرة، 
فصـــورة “البنـــر” ليســـت برهانا علـــى حقيقة فعلنا الخيـــر والصدقة 
الجارية، فمن السهل جدا طباعة أي اسم على “البنر” ووضعه أمام 
أحـــد اآلبار فـــي تلك الدول الفقيرة حتى تتكـــون صورة قائمة في 
ذهن المتبرع ليقتنع أن المشروع حقيقي وأمواله ذهبت في محلها 
حتى دون أن يتأكد من مواطن الشبهات والريب، فكل ما يستلمه 

من الجمعية أو الجهة التي تتكفل بمشـــروع حفر البئر صورة على 
“الواتساب” أو مكالمة هاتفية على ستائر مخملية جميلة.

وال يقتصر تعليق “البنر” على اآلبار، إنما نشاهده أيضا على المساجد 
الصغيرة في القرى والمناطق الفقيرة والنائية، فلو كان المشـــروع 
حقيقيا لماذا ال ينقش االســـم ويعلق على واجهة المســـجد، كما أن 
البنـــاء يحتاج إلى خرائط وأوراق رســـمية مـــن الجهات المختصة 
هناك، ومتابعة مندوبين وتفاصيل كثيرة ذات أهمية، حتى إن كان 
بال خرائط، نظرا لطبيعة المنطقة، فعلى األقل أوراق رسمية كأدلة 
واتصـــاالت، ومن المهم أيضا زيارة المشـــروع بالتنســـيق مع الجهة 

المشرفة من أجل الثقة في سالمة اإلجراءات.
لنقـــف وقفـــة طويلة عنـــد المهم وهو أن بعـــض الجمعيات الخيرية 
والحســـابات تقـــوم وتنفذ مشـــروعات تنقصها الدقـــة والمصداقية 
دون انتبـــاه مـــن المتبـــرع، وأتصور أن المســـألة بحاجـــة إلى عملية 
تحقـــق وليـــس االكتفـــاء بصـــورة “بنـــر” يرســـل إلـــى المتبـــرع على 

“الواتساب”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

هيبة “العلم”
قبـــل ســـنتين تقريبًا، نشـــرت صحيفـــة “البالد” صـــورة لعلم 
المملكـــة وهـــو يرفرف على أســـطح إحدى الـــوزارات، وكان 
بحالـــة يرثـــى لهـــا، وهـــو قديـــم وممـــزق، ســـويعات قبل أن 
يغيـــر بواحـــد آخر جديـــد بصورة تعكـــس الحـــس الوطني، 
واالســـتجابة الفوريـــة للســـلطة الرابعـــة ودورهـــا البناء في 

المشهد المحلي.
وبعـــد هـــذه الحادثـــة بفتـــرة، نشـــر ناشـــطون بغضـــب فـــي 
“السوشـــال ميديا” إعالنا لشركة تنتج أصباغ الجدران، بعد 
أن نشـــرت صـــورة العلم على “بروش” صبـــغ، أطلت به بعدد 
من لوحات الشـــوارع الكبيرة، قبل أن تسارع بعدها بسحب 

اإلعالن برمته.
ويـــوم أمس تحديدًا، وبينما كنـــت أتجول في أحد محالت 
الســـوبرماركت، فوجئت بإحدى شـــركات المحـــارم الورقية 
وعلبتهـــا الخارجيـــة تحمـــل صـــورة العلـــم بلونيـــه األحمـــر 
واألبيـــض وفـــي كل االتجاهات، وكأنها وســـيلة للترويج أو 
التســـويق لهذه البضاعـــة التي تســـتخدم محارمها البيضاء 

للتنظيف.
ومـــا بيـــن هـــذا الموقـــف وذاك، البد مـــن وضع تشـــريع يمنع 
اســـتخدام العلم البحريني إال في حاالت محددة وواضحة 
ومســـؤولة للحفاظ علـــى هيبته ومكانتـــه وصورته الدائمة 

والراسخة باألذهان.
علم البحرين واجهة البلد ورمز سيادتها ووحدتها الوطنية، 
ويعبـــر عن مكنون المواطـــن البحريني، ويلم الصف ويجمع 
النـــاس كلهم بـــروح واحدة، صلبة، تقف كالســـد المنيع أمام 
كل محـــاوالت التغلغـــل والتفتيـــت والتشـــكيك، والـــكل بـــال 
استثناء، سواء بالوزارات أو الجهات الحكومية أو الشركات 
أو المؤسســـات أو المنـــازل الخاصة، مطالـــب بحماية العلم، 
بالرعاية وتغييره إن اســـتلزم األمر، وإظهاره دومًا بالشـــكل 
المطلوب والمســـؤول، فهذا العلم رمز كل شـــيء يحيط بنا، 

وبأوالدنا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نقطة مراجعة
بـــات األمـــر يحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن المراجعـــة، مراجعـــة الذات، 
األفعـــال، التصرفـــات، والكثيـــر من األمـــور، بعد ما مررنـــا به على 
الصعيد اإلنساني من أزمات نتيجة تغير منحنى حياتنا بعد رصد 
فيـــروس كورونا، والـــذي بتنا نتعايش معه لكنـــه خلف من الكثير 
من الفقد، فقد األحبة واألصدقاء واألهل، والكثير من فقد المتعة 

والفرح والحياة الماضية التي كنا نتكبر عليها.
الحقيقـــة أننـــي وصلت إلى اســـتنتاج مفاده أن الحيـــاة أقصر من 
أي خطـــط نـــود أن نرســـمها ألنفســـنا، فالكثيـــر منـــا اآلن في وضع 
تصحيح اإلعدادات إذا صح التعبير، وهو الوضع األنســـب حاليا، 
أمـــا أولئك الذين لـــم يتعلموا من ذلك الـــدرس العظيم وما نمر به 
مـــن اختـــالف كبير في حياتنا، فال أســـف عليهـــم، فليس أكبر من 
ذلك الدرس الذي نعيشـــه أي أمر حتى نعاود حساباتنا ونراجع ما 

وصلنا إليه.

 ومضة:

 بت ال أطيق التصنع غير المفهوم، صحيح أنني أعمل بجد لكنني 
ال أمنـــي نفســـي ســـوى بإتقاني عملـــي، واألهم أني بـــت ال أضغط 
عليهـــا كثيـــرا كما كنت في الســـابق، كما عاهدت نفســـي أن أجعل 
للراحـــة مكانـــا فـــي حياتـــي وأن أحبها أكثـــر مما ســـبق، ففي هذه 
المرحلة من الحياة كل ما يجب علينا فعله هو تقبلنا أنفســـنا، بل 
واالتحاد معها حتى نســـتطيع أن نستكين ونصل للسالم المرجو، 
فسالمة النفس وراحتها أهم بكثير من أي شيء تتوق له عقلياتنا 

وأمانينا.

سمر األبيوكي
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عــون: اإلصالحات هي المعركة األســاس للســلطة التنفيذية

عقبات “داخلية وخارجية” تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  قـــال 
عـــون، أمـــس إن “عقبـــات داخلية 
عمليـــة  أمـــام  تقـــف  وخارجيـــة” 

تشكيل الحكومة في بالده.
جـــاء ذلك خالل لقائـــه مع  الممثل 
الخارجيـــة  للسياســـة  األعلـــى 
فـــي االتحـــاد األوروبـــي جوزيـــف 
بوريـــل، فـــي إطـــار زيارة رســـمية 
تســـتغرق يومين يجريهـــا األخير 
إلـــى بيروت، وفـــق بيان للرئاســـة 

اللبنانية.
“اإلصالحـــات  أن  عـــون  واعتبـــر 
التـــي  األساســـية  المعركـــة  هـــي 
ســـتخوضها الحكومـــة الجديـــدة، 
الداخليـــة  العقبـــات  تذليـــل  بعـــد 
والخارجية التي تقف أمام عملية 

تشكيلها”.
وأضـــاف أن “خصوصيـــة الوضـــع 
واقعيـــة  تتطلـــب  اللبنانـــي 
وتشـــاركية في تشـــكيل الســـلطة 

التنفيذية”. كما دعا عون “االتحاد 
األوروبـــي، إلـــى اســـتمرار تقديـــم 
المســـاعدات لبـــالده، الســـيما في 
استعادة األموال اللبنانية المهربة 
إلى المصارف األوروبية”، حســـب 

البيان ذاته.
بـــدوره، قال المســـؤول األوروبي، 
إن “األزمـــة التـــي يواجههـــا لبنـــان 
محليـــة الصنـــع، وتـــم فرضهـــا من 
الداخـــل وليس من الخارج أو من 

عوامل خارجية”.
المســـؤولين  بوريـــل،  ودعـــا 
اللبنانيين إلى تشـــكيل الحكومة، 
مشترطا القيام بإصالحات مقابل 

تقديم المساعدات إلى لبنان.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، وصل 
بوريـــل إلـــى بيـــروت، فـــي زيـــارة 
رسمية تستغرق يومين، للتباحث 
بشأن سبل خروج لبنان من أزمته 

الراهنة.

بيروت - األناضول

موسكو - وكاالت

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة 
تحطمـــت  مظلييـــن  تنقـــل  مدنيـــة 
أمـــس قرب مطـــار في ســـيبيريا ما 
أســـفر عن 4 قتلى علـــى األقل و15 

جريحا.
وقع الحادث قرابة الساعة العاشرة 
)03,00 ت غ( خـــالل رحلـــة تدريب 
فـــي منطقـــة كيميروفـــو الصناعيـــة 

والمنجمية في قلب سيبيريا.
وقالـــت لجنـــة التحقيق المســـؤولة 
عن التحقيقات الرئيسة في روسيا 
في بيان إن الطائرة وهي من طراز 
ال 140 أقلعـــت مـــن مطـــار تانـــاي 

وكانت تقل 19 شخصا.
ونقلـــت وكالة تـــاس الحكومية عن 
النيابة العامة في المنطقة قولها إن 
تعطل أحد محركي الطائرة تســـبب 

بالحادث.
صـــورة  التحقيـــق  لجنـــة  ونشـــرت 

حقـــل  وســـط  الطائـــرة  لحطـــام 
إســـعاف،  ســـيارة  فيـــه  شـــوهدت 
وفتحـــت تحقيقـــا فـــي “مخالفـــات 
حاكـــم  وقـــال  الســـالمة”.  قواعـــد 
ســـيرغي  كيميروفـــو  منطقـــة 
علـــى  حســـابه  علـــى  تســـيفيليوف 
إنســـتغرام إن 4 مـــن المصابيـــن في 
حالـــة خطـــرة. وأصيـــب 11 آخرون 

بجروح “متوسطة الخطورة”.
وقـــال متحدث باســـم المستشـــفى 
الذي يعالـــج فيه المصابون بجروح 
فـــي  إجالؤهـــم  تـــم  إنـــه  خطيـــرة 

مروحية من مكان الحادث.

4 قتلى بتحطم طائرة تنقل مظليين في روسيا

ديار بكر - وكاالت

تعـــرض أحد مقرات حزب العدالة والتنمية الحاكم في والية 
ديـــار بكر جنوب تركيا، إلى هجوم مســـاء الجمعة فيما يبدو 
أنـــه رد علـــى هجوم نفذه مســـلح علـــى مقر لحزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالـــي لألكـــراد فـــي والية إزمير غـــرب البالد 

وأسفر عن مقتل شابة.
ونشر رئيس حزب العدالة والتنمية في والية ديار بكر محمد 
شـــريف أيدن، مقطع فيديو للهجـــوم على مقر الحزب بقنابل 
“مولوتـــوف” رصدتـــه إحدى كاميـــرات المراقبـــة. وعلق قائالً 
“جـــرت محاولـــة هجوم علـــى مبنى حـــزب العدالـــة والتنمية 
التابـــع لنـــا فـــي منطقة هانـــي في ديار بكـــر هـــذه الليلة، على 
غـــرار الهجوم الشـــنيع الذي تعـــرض له مبنى حزب الشـــعوب 

الديمقراطي في إزمير”.
وقالت مصادر أمنية إن الشـــرطة اعتقلت شـــخصين مشتبها 
بهمـــا على صلـــة بالهجوم علـــى مقر الحزب الحاكـــم في ديار 

بكر، الذي أســـفر عن أضرار مادية، دون اإلعالن عن إصابات، 
رغـــم وجـــود بعض أعضاء الحـــزب داخل المبنـــى عند وقوع 
الهجـــوم. وفـــي شـــهادته األولية بمركز الشـــرطة، قال مهاجم 
حزب الشـــعوب الديمقراطي ويدعى أونور جينســـر، إنه كان 
يريـــد قتـــل أكبر عدد ممكن مـــن كوادر الحـــزب داخل المبنى 

خالل اقتحامه.

هجوم على مقر الحزب الحاكم في تركيا
روما - وكاالت

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن أكثر من 270 مليون شخص 
في جميع أنحاء العالم، معظمهم في إفريقيا والشـــرق األوسط، 
يعانـــون مـــن انعدام األمـــن الغذائي الحـــاد، مع تعـــرض الماليين 

لخطر الموت جوعا، وفقا لما نقله موقع “فويس أوف أميركا”.
وتقـــول الوكالـــة األمميـــة إن عـــدد األشـــخاص المعرضين لخطر 
المجاعـــة الوشـــيك ارتفـــع من 34 مليونـــا العام الماضـــي إلى 41 
مليونـــا في العـــام الحالي. ونبـــه المتحدث باســـم برنامج الغذاء 
العالمـــي إلى أن أكثر من نصف مليون شـــخص يواجهون بالفعل 
ظروفـــا شـــبيهة بالمجاعـــة في كل مـــن إقليم تيغـــراي اإلثيوبي، 

ومدغشقر، واليمن، باإلضافة إلى جنوب السودان.
مـــن جهتـــه قـــال المفـــوض الســـامي لشـــؤون الالجئيـــن، إن عدد 
النازحين بسبب الحروب واألزمات في العالم قد تضاعف خالل 

عقد من الزمن، ليتجاوز االثنين والثمانين مليونا.
وفي دوامـــة النزوح تتقاذفهم الحروب تـــارة واألزمات العالمية 

تارة أخرى وتتسع الدائرة والدوامة أضعافا مضاعفة.
وباألرقام الرســـمية األممية فإن عدد النازحين في سنوات عشر 
فـــاق االثنيـــن والثمانين مليون نازح، مـــا اعتبرته األمم المتحدة 
رقمـــا قياســـيا، رغـــم جائحـــة كورونـــا التـــي أغلقت الحـــدود بين 
الدول والدعوات األممية لوقف إطالق النار اســـتمرت النزاعات 

في التسبب بنزوح الكثيرين.

“الغذاء العالمي”: عشرات الماليين عرضة للمجاعة

باريس - أ ف ب

يمثـــل مصـــري يبلـــغ مـــن العمر 33 
عامـــا اعتبـــارا مـــن اإلثنيـــن أمـــام 
محكمـــة الجنايـــات الخاصـــة فـــي 
باريس ليحاكم في قضية الهجوم 
الـــذي نفـــذه علـــى عســـكريين عند 
بوابـــة متحـــف اللوفـــر فـــي 2017 
وهو يصـــرخ “هللا أكبـــر”، وأكد أنه 
شـــنه بمفـــرده وال عالقـــة لـــه بـــأي 

مجموعة جهادية.
فـــي 3 فبراير 2017 هاجم عبدهللا 
الحماحمـــي الموظـــف الشـــاب في 
شـــركة إماراتية حامال ســـاطورين 
أربعـــة عســـكريين مولجيـــن مهمة 
الحراســـة كانـــوا يقومـــون بدورية 
فـــي رواق متحـــف اللوفـــر وســـط 

باريس.
وأصاب المهاجم أحدهم في فروة 

الـــرأس بجـــروح طفيفـــة قبـــل أن 
يصـــاب بالرصاص فـــي المعدة من 

قبل أحد عناصر الدورية.
بتهـــم  الحماحمـــي  وســـيحاكم 
علـــى  اإلرهابيـــة  القتـــل  محاولـــة 
العامـــة  الســـلطة  يمثلـــون  أفـــراد 

واالنتماء إلى مجموعة ارهابية. 
وقـــال أحـــد محاميه “إنـــه حريص 
علـــى تبرير نفســـه واإلجابـــة على 
ظـــروف  رغـــم  المحكمـــة  أســـئلة 
احتجـــازه الصعبـــة ووضعـــه فـــي 

العزل”.
مـــن جهته قـــال ايمانويـــل بيداندا 
األربعـــة  العســـكريين  محامـــي 
المســـتهدفين بالهجوم إن موكليه 
ينتظـــرون بدء المحاكمـــة “بهدوء 

كبير”.

محاكمة مهاجم لعسكريين 
بغداد - وكاالتبفرنسا االثنين المقبل

أمـــس،  المتحـــدة،  األمـــم  دعـــت 
الســـلطات العراقيـــة إلـــى محاســـبة 
مرتكبـــي جرائـــم العنـــف الجنســـي، 
الناجيـــات  تأهيـــل  وإعـــادة 
تنظيـــم  جرائـــم  مـــن  اإليزيديـــات 
“داعش” اإلرهابي.جاء ذلك في بيان 
صـــادر عـــن البعثـــة األممية لمســـاعدة 
العـــراق “يونامي”، تطـــرق إلى الجرائم 
المرتكبـــة بحـــق اإليزيديـــات، من قبل 
التنظيـــم، خالل ســـيطرته على قضاء 

“سنجار” )شمال(، بالعام 2014.
ودعـــا البيـــان، الســـلطات العراقية إلى 
محاســـبة  لضمـــان  جهودهـــا  تكثيـــف 
الفظيعـــة،  الجرائـــم  هـــذه  مرتكبـــي 
الماليـــة  المـــوارد  توفيـــر  وضمـــان 
والبشـــرية للوفـــاء باحتياجات ضحايا 

العنف الجنسي في حاالت النزاع”.
وأوضح أن “تشـــريع قانـــون الناجيات 
اإليزيديـــات، والـــذي صدر فـــي مارس 

الماضـــي، خطـــوة كبيـــرة نحـــو تلبيـــة 
احتياجات الناجيات من الفظائع الذي 

ارتكبها تنظيم )داعش( اإلرهابي”.
تقديـــم  “ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
للناجيـــات  والرعايـــة  التعويضـــات 
فـــي  تأهيلهـــن  وإعـــادة  اإليزيديـــات، 
المجتمـــع، ليتمكـــن مـــن الحصول على 

جميع مستحقاتهن”.
وبحسب إحصاء رســـمي العام 2018، 
بلغ عدد الناجين اإليزيديين من قبضة 
تنظيـــم “داعـــش”، نحـــو 3 آالف و530 
ناجيا، بينهـــم 1199 امرأة و339 رجال 

و1041 طفلة، و951 طفال.

مطالب بتأهيل اإليزيديات الناجيات من “داعش”

الصحة العالمية”: 
انتهاء موجة إيبوال 

الثانية بغينيا
نزيريكوري - وكاالت

فــاز المحافــظ المتشــدد إبراهيــم رئيســي باالنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة، 
بحصولــه علــى 61,95 % من أصــوات المقترعين، وفق النتائــج النهائية التي 

أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أمس.

وأوضـــح الوزيـــر أن نســـبة المشـــاركة 
جـــرت  التـــي  االقتـــراع  عمليـــة  فـــي 
الجمعـــة بلغـــت 48,8 %، وهي األدنى 
تاريـــخ  فـــي  رئاســـي  الســـتحقاق 
الجمهورية اإلســـالمية منذ تأسيســـها 

العام 1979.
وكان رئيـــس لجنـــة االنتخابات جمال 
عرف قد أفاد في مؤتمر صحافي بأن 
رئيســـي حصـــل علـــى “أكثر مـــن 17,8 
مليون” صوت مـــن أصل 28,6 مليون 

من أصوات المقترعين.
وأوضـــح أن هـــذه األرقام هـــي نتيجة 
فـــرز “أكثـــر من 90 %” مـــن األصوات، 
للناخبيـــن  اإلجمالـــي  العـــدد  أن  علمـــا 
اإليرانيين كان أكثر من 59,3 مليون.

ويخلف رئيســـي )60 عاما( الذي تولى 
رئاســـة الســـلطة القضائيـــة منذ 2019 
والـــذي كان فـــوزه مرجحا منـــذ بداية 
الحملـــة االنتخابيـــة، الرئيس المعتدل 

حسن روحاني.
علـــى  كبيـــر  بفـــارق  رئيســـي  وتقـــّدم 
منافسيه، وضمن الغالبية المطلقة من 

الـــدورة األولى. وحل ثانيـــا المحافظ 
المتشـــدد محســـن رضائـــي )أكثـــر من 
3,3 مليون صوت(، ثم اإلصالحي عبد 
الناصـــر هّمتي )أكثر مـــن 2,4 مليون(، 
حســـين  أميـــر  المتشـــدد  والمحافـــظ 

قاضي زاده هاشمي )نحو مليون(.
ويعد حجة اإلسالم رئيسي مقربا من 
المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي.

واعتبـــر خامنئـــي فـــي رســـالة نشـــرت 
أمـــس علـــى موقعـــه اإللكترونـــي، أن 
“الفائـــز األكبـــر فـــي انتخابـــات األمس 
هـــو األمـــة اإليرانية ألنهـــا ارتقت مرة 
جديـــدة فـــي مواجهة دعايـــة اإلعالم 

المرتزق للعدو”.
وبدأ فرز األصوات فجر الســـبت بعيد 
إقفال صناديق االقتراع عند الســـاعة 
)21,30 ت غ الجمعـــة(، بعـــد  الثانيـــة 

عملية تصويت امتدت 19 ساعة.
المرشـــحين  مـــن   4 الســـباق  وخـــاض 
مجلـــس  صـــادق  الذيـــن  الســـبعة 
صيانـــة الدســـتور علـــى ترشـــيحاتهم 
اآلخـــرون  الثالثـــة  انســـحب  بينمـــا 

المجلـــس  وتعـــرض  االقتـــراع.  قبـــل 
اســـتبعاده  خلفيـــة  علـــى  النتقـــادات 
شـــخصيات بـــارزة. وبالتالـــي، لم يكن 
هناك مرشـــحون جديون في مواجهة 
فـــوزه  يعـــزز  أن  ويتوقـــع  رئيســـي. 
بمفاصـــل  المحافـــظ  التيـــار  إمســـاك 
هيئـــات الحكـــم، بعد فـــوزه الكبير في 
االنتخابات التشريعية العام الماضي.

وتولـــى رئيســـي مناصـــب عـــّدة علـــى 
مـــدى عقـــود، خصوًصـــا فـــي الســـلطة 
العتبـــة  ســـادن  وكان  القضائيـــة، 
الرضويـــة فـــي مســـقط رأســـه مدينـــة 

مشهد المقدسة )شمال شرق(.
كذلـــك، تطرح وســـائل إعـــالم إيرانية 

اسمه كخلف محتمل للمرشد.

استدعاء السفير البريطاني 

اســـتدعت وزارة الخارجيـــة اإليرانيـــة، 
فـــي طهـــران  بريطانيـــا  ســـفير  أمـــس، 
بســـبب “صعوبات” زعمت طهـــران أنها 
واجهت اإليرانييـــن المقيمين بالمملكة 
المتحـــدة عنـــد اإلدالء بأصواتهـــم فـــي 

انتخابات الرئاسة.
وجاء على الموقـــع اإللكتروني لوزارة: 
لنـــدن  بـــأن  المبعـــوث  إيـــران  “أبلغـــت 
أخفقـــت فـــي حمايـــة مراكـــز االقتـــراع 
اإليرانيـــة بالمملكـــة المتحـــدة من عدد 

الذيـــن  الشـــغب  مثيـــري  مـــن  صغيـــر 
هاجموا بعض الناخبين اإليرانيين”.

وزيـــر  اعتبـــر  متصـــل،  ســـياق  فـــي 
جـــواد  محمـــد  اإليرانـــي  الخارجيـــة 
ظريـــف أنه “يتعين علـــى الجميع العمل 
مع إبراهيم رئيســـي مـــن اآلن فصاعًدا 
باعتبـــاره الرئيـــس المنتخـــب” إليـــران، 
ورأى ظريف أن رئيسي “رجل عقالني”، 

وأنه “سيقود البالد بشكل جيد”.
مـــن جهـــة أخرى، نـــّددت منظمـــة العفو 
الدولية أمس بانتخاب رئيســـي رئيًســـا 
إليـــران، مؤكـــدًة أنـــه يجـــب أن يخضع 
ضـــد  “جرائـــم  قضايـــا  فـــي  لتحقيـــق 
لحقـــوق  عنيـــف”  “قمـــع  و  اإلنســـانية” 

اإلنسان.
واعتبـــرت المنظمة في بيـــان أن “واقع 
أن إبراهيم رئيســـي وصل إلى الرئاسة 
بداًل من إخضاعـــه للتحقيق في جرائم 
ضـــد اإلنســـانية وجرائـــم قتـــل وإخفاء 
قســـري وتعذيـــب، هو تذكيـــر قاتم بأن 
اإلفالت من العقاب يسود في إيران”. 

واّتهمـــت المنظمـــة الحقوقيـــة ومقرها 
لنـــدن، رئيســـي بأنـــه كان عضـــًوا فـــي 
“لجنـــة المـــوت” التـــي نّفـــذت عمليـــات 
خـــارج  وإعدامـــات  قســـري  إخفـــاء 
نطاق القضاء بشـــكل ســـري بحق آالف 
المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل 

منصب معـــاون المدعي العام للمحكمة 
الثوريـــة في طهران بالعام 1988. وردا 
على أسئلة وجهت إليه بالعامين 2018 
و2020 علـــى خلفية تلـــك الحقبة، نفى 
رئيســـي ضلوعـــه في هـــذه اإلعدامات، 
لكنه أبدى تقديره لـ “األمر” الذي أصدره 
الخمينـــي،  هللا  روح  الراحـــل  اإلمـــام 
مؤســـس الجمهورية اإلسالمية، لتنفيذ 

اإلجراءات بحق هؤالء الموقوفين.
اّتهمـــت المنظمـــة أيًضـــا رئيســـي بأنـــه 
“ترأس حملة قمع وحشـــية ضد حقوق 
للســـلطة  رئيًســـا  اإلنســـان”، حيـــن كان 
األخيرتيـــن،  الســـنتين  فـــي  القضائيـــة 
مضيفـــة أن حملـــة القمع طالـــت “مئات 
والمدافعيـــن  الســـلميين  المعارضيـــن 
عـــن حقـــوق اإلنســـان وأفـــراد أقليـــات 

مضطهدة اعُتقلوا بشكل تعسفي”. 

أوروبا تخشى عرقلة مفاوضات فيينا

عبـــرت مصـــادر دبلوماســـية علـــى صلـــة 
بمحادثات االتفـــاق النووي اإليراني في 
فيينا، عن خشيتها من تعقيد المحادثات 
االنتخابـــات  فـــي  رئيســـي  فـــوز  بعـــد 
اإليرانيـــة، كونـــه علـــى الئحـــة العقوبات 
اإلعدامـــات  فـــي  لـــدوره  األميركيـــة 
الجماعيـــة للمعارضين فـــي الثمانينيات. 
وقالـــت المصـــادر إن الوفـــد اإليرانـــي لم 
يطلب حتى اآلن رفع اســـم رئيســـي من 
الئحة العقوبات خالل المفاوضات. وقد 
رجحت المصادر تعليق الجولة السادسة 

من المحادثات لمدة أسبوع.

الرئيس اإليراني الجديد

عواصم - وكاالت

المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي يفوز باالنتخابات الرئاسية اإليرانية
“العفو الدولية” تدعو إلى تحقيق معه في جرائم ضد اإلنسانية

أعلنت منظمة الصحة العالمية رســـميًا 
أمـــس انتهـــاء موجـــة إيبـــوال الثانيـــة 
فـــي غينيا، بعد شـــهر من عـــودة ظهور 
المـــرض الذي تـــّم التغلـــب عليه خالل 
أشـــهر بفضـــل الخبـــرة المكتســـبة بيـــن 
2013 و2016. وقـــال المســـؤول فـــي 
المنظمة ألفريـــد كي-زيربو أثناء حفل 
في نزيريكوري )جنوب شرق( “أتشرف 

بإعالن انتهاء إيبوال” في غينيا.



خســـّر ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة أمام 
نظيـــره الدحيـــل القطـــري بنتيجـــة )22 /  30( فـــي 
المباراة التي أقيمت بينهما مســـاء الســـبت لحساب 
الـــدور نصـــف النهائـــي مـــن البطولـــة اآلســـيوية 23 
لألنديـــة أبطال الـــدوري التـــي تســـتضيفها المملكة 

العربية السعودية حتى 21 يونيو الجاري.
 4 بفـــارق  النجمـــة  بتأخـــر  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
أهداف )15 /  11(، وبذلك ســـيلعب “الرهيب” مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة اآلسيوية، 
وســـيلتقي فريـــق العربـــي القطـــري “حامـــل اللقب” 
الذي خســـر نزاله أمام الكويت الكويتي في الساعة 
3 عصـــًرا، فيما األخير ســـيصطدم بالدحيل القطري 

في المباراة النهائية وذلك يوم االثنين.
ولـــم يقدم فريق النجمة األداء المنتظر منه في 25 
دقيقة األولى بســـبب االســـتعجال وغيـــاب الحلول 
والتركيـــز فـــي الهجـــوم باإلضافـــة لضعـــف الجانب 
الدفاعي، فيما تمكن من تقليص الفارق مع الدقائق 

األخيرة إلى 4 أهداف بعدما بلغت 7 )14 /  7(.
وجـــاء الشـــوط الثاني أفضـــل حااًل من ســـابقه في 
أداء النجمـــة دفاعًيـــا وهجومًيـــا ونجـــح في مرات 
عـــدة من تقليص الفـــارق الذي يحدثـــه الدحيل، إال 
أن وبســـبب األخطاء واالستعجال والنقص العددي 
والبطاقـــة الحمـــراء لبالل بشـــام، أحبـــط محاوالت 
الفريق في تحقيق العودة للنتيجة، ليخرج خاســـًرا 

من المباراة.

لقاء النجمة والدحيل القطري

آســيوًيا  )3-4( المركزيــن  تحديــد  مبــاراة  ســيلعب 
النجمة يخسر مباراة الدور نصف النهائي

للكـــرة  التنظيميـــة  اللجنـــة  اعتمـــدت 
الطائـــرة بدول مجلـــس التعاون لدول 
االحتـــكام  لجنـــة  العربيـــة  الخليـــج 
السادســـة  الخليجيـــة  للبطولـــة 
 2003 الناشـــئين )مواليـــد  لمنتخبـــات 
دولـــة  ســـتحتضنها  التـــي   ،)2004  –
قطـــر خـــالل الفتـــرة مـــن 22 لغاية 31 

أغسطس المقبل.
وتتكـــون لجنـــة االحتكام من الشـــيخ 
علي بن محمد آل خليفة رئيسا للجنة 
االحتـــكام، فيمـــا تضم كال مـــن فراس 
الحلواجي أمين عام اللجنة التنظيمية 
وعبدالعزيـــز  البحريـــن،  مملكـــة  مـــن 
الســـلمان من دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة رئيســـا للجنـــة الفنية، وعامر 
عمـــان عضـــو  ســـلطنة  مـــن  الطوقـــي 
اللجنة الفنية، ويوســـف كانو من دولة 

قطر مقررا للجنة الفنية.
كمـــا تضـــم كال مـــن عـــادل البنـــاء مـــن 
مملكة البحريـــن عضوا باللجنة الفنية 
وزهرة ثامر من مملكة البحرين عضوا 

باللجنة الفنية.
كمـــا اعتمدت اللجنـــة التنظيمية لجنة 
الحـــكام للبطولـــة، التـــي تضـــم أحمـــد 
مـــن ســـلطنة عمـــان رئيســـا  اليافعـــي 
للجنة الحكام، و أحمد غدير من دولة 

الكويت عضـــوا بلجنة الحكام فيما لم 
يتم تحديد الحكام المدعوين للبطولة 

من السعودية وقطر.
واعتمـــدت اللجنـــة التنظيميـــة كذلـــك 
لجنـــة االحتـــكام للمهرجـــان الخليجي 
الثالث للصغار )مواليد 2006 – 2007( 
الذي سيقام من 19 لغاية 23 أغسطس 
المقبل في المملكة العربية السعودية، 
التي تضم فراس الحلواجي أمين عام 
اللجنة التنظيمية رئيسا، وعضوية كل 
مـــن عبدهللا الغريـــر من دولـــة الكوين 
رئيســـا للجنة الفنية، وخالـــد الزغيبي 
مـــن المملكة العربية الســـعودية مقررا 
للجنة الفنية، وعادل البناء من مملكة 
البحرين عضـــوا باللجنـــة الفنية، فيما 
ســـيكون ناصر المظفر من قطر رئيسا 

للجنة الحكام.

الشيخ علي بن محمد

والســعودية قطــر  فــي  المقبــل  أغســطس  تقامــان 
اعتماد لجنة االحتكام لبطولتي الناشئين والصغار الخليجية
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أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة أن اإلنجاز الذي حققه الفريق الملكي بحصوله على 
المركزيــن األول والثانــي في ســباق بطولــة األردن الدولية لمســافة 100 كم، 
وتحقيق الفريق نتائج جيدة في تأهيل الفرســان والجياد في ســباق 120 كم 
لبطولة العالم المقبلة، يترجم الرعاية والدعم الذي تحظى به رياضة القدرة 

البحرينية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كمـــا أكـــد ســـموه أن االهتمام الـــذي يوليه 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ســـاهم فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجاز 
المميز الذي يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
التي حققتها رياضة القدرة البحرينية في 

الفترة الماضية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن أهـــداف عديدة حققهـــا الفريق 
الملكـــي في مشـــاركته فـــي البطولة، يأتي 
في مقدمتهـــا حصول الفريق على المراكز 
األولـــى فـــي ســـباق 100 كـــم وهـــو تأكيـــد 
للمســـيرة الناجحـــة للقـــدرة البحرينية في 
فصـــل  وكتابـــة  الخارجيـــة،  المشـــاركات 
جديـــد مـــن اإلنجـــازات الخارجيـــة يضاف 
إلى سلســـلة اإلنجازات التـــي تحققت في 
الفتـــرة الماضية، مشـــيدا ســـموه بحصول 
الفارس عثمان العوضي على المركز األول 
والفـــارس عبـــدهللا جناحـــي علـــى المركـــز 

الثاني.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن احتـــكاك واكتســـاب خبـــرة 
للفرســـان الناشـــئين وتأهيل الجياد يعتبر 
الهدف األســـمى في المشـــاركة في ســـباق 
120 كـــم الـــذي جاءت نتائجـــه مميزة عبر 
اجتيـــاز الفرســـان مراحـــل الســـباق بنجاح 
فـــي خطـــوة مـــن خطـــوات تأهيـــل الجياد 
ووصولهـــا إلـــى بطولـــة العالـــم للناشـــئين 
المقبلـــة التـــي ســـتقام فـــي هولنـــدا مطلع 

سبتمبر المقبل.
 وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“كنا على ثقة كبيرة بقدرات فرسان الفريق 
الملكي في تحقيق النتائج اإليجابية التي 
تؤكد مكانة القدرة البحرينية في مختلف 
المحافـــل الخارجيـــة، حيـــث حرصنا على 
تقديـــم كامـــل الدعـــم للفريـــق فـــي هـــذه 
المشـــاركة ووضعنا األهداف التي تحققت 

ولله الحمد”.
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “الفريق تمكن مـــن تحقيق أهداف 
الخطـــة التـــي تـــم وضعهـــا قبـــل انطـــالق 
شـــارك  الفريـــق  أن  خصوصـــا  البطولـــة، 
بفرسان ناشـــئين لتأهيلهم والوقوف على 
جهوزيـــة الجيـــاد، ومـــا تحقـــق مـــن نتائج 
طيبة يـــدل على مكانة القـــدرة البحرينية 
فـــي  للفريـــق  كبيـــرا  حافـــزا  وســـيكون 

المشاركات المقبلة”.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد   
آل خليفـــة بالجهـــود البـــارزة التـــي بذلهـــا 
الجهـــازان الفنـــي واإلداري للفريق الملكي، 
إضافة إلى عطاء الفرسان وحرصهم على 
بـــذل الجهـــود لتحقيق النتائـــج اإليجابية، 
التوفيـــق  دوام  للفريـــق  ســـموه  متمنيـــا 

والنجاح.

 متابعة مستمرة

 وحرص ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة على متابعة البطولة أواًل بأول عبر 
االتصاالت المباشـــرة مـــع الجهازين الفني 
واإلداري للفريـــق الملكـــي وهـــو ما ســـاهم 

في تحقيق أفضل النتائج خالل البطولة.

  خالد: توجيهات ناصر بن حمد 
حققت األهداف

 أكـــد مديـــر الفريـــق الملكـــي خالـــد أحمـــد 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  توجيهـــات  أن 
حمـــد آل خليفـــة قـــادت الفريـــق لتحقيـــق 
كامـــل األهـــداف مـــن المشـــاركة، وتحقيق 
النتائج الطيبـــة التي تعكس مكانة القدرة 

البحرينية.
وقـــال “لقـــد رســـم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة هدفيـــن مـــن المشـــاركة، 
يتعلق الهدف األول في تجهيز جياد 100 
كم التي حقق فيها الفريق المركزين األول 
والثانـــي، والهدف الثاني تأهيل الفرســـان 
الناشـــئين والجياد لبطولـــة العالم القادمة 

للناشئين”.
وأضـــاف “حقـــق الفريـــق الملكـــي هدفـــي 
كـــم،   100 لقـــب  بتحقيقـــه  المشـــاركة، 
وتأهيـــل جياد 120 كم باجتيازهم مراحل 
الســـباق بنجاح وإنهاء السباق بكل جدارة 
واســـتحقاق بعد جهود كبيرة بذلها الفريق 
طـــوال المراحـــل، وال شـــك أن توجيهـــات 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
كانـــت العامـــل الرئيـــس وراء تحقيق هذه 
األهداف”.  وتابع “تمكن الفريق من اجتياز 
15 فارًســـا من أصـــل 16، ولدينا مشـــاركة 
أخرى لتحقيق المتطلبات األساســـية التي 
يتطلبهـــا االتحـــاد الدولـــي للمشـــاركة فـــي 
بطولة العالم، وكنا ومازلنا على ثقة كبيرة 
فـــي قـــدرات الفريق فـــي تحقيـــق النتائج 

اإليجابية”.

  سيطرة بحرينية

 واستطاع الفريق الملكي للقدرة السيطرة 
علـــى ســـباق 100 كم الذي شـــهد منافســـة 
الســـباق،  قويـــة ومثيـــرة طـــوال مراحـــل 
حيـــث جـــاء الفريق الملكي فـــي المركزين 
األول والثانـــي.  وتمكـــن الفـــارس عثمـــان 
العوضي مـــن الفوز بالمركـــز األول بعد أن 
أنهـــى الســـباق بزمـــن وقـــدره )4 ســـاعات 
و29 دقيقـــة و7 ثـــوان(، وجاء فـــي المركز 
الثانـــي الفـــارس عبـــدهللا عيســـى جناحي 

الذي أنهى السباق بزمن وقدره )4 ساعات 
و29 دقيقة و11 ثانية(، فيما احتل فارس 
الملكـــي محمـــد إبراهيـــم مبـــارك  الفريـــق 
المركـــز الخامـــس وأنهـــى الســـباق بزمـــن 
وقدره )4 ساعات و32 دقيقة و36 ثانية(.

 تتويج األبطال

الفـــارس   وشـــهد نهايـــة الســـباق تتويـــج 
عثمـــان العوضـــي بلقـــب ســـباق 100 كـــم 
بحصولـــه علـــى المركـــز األول، والفـــارس 
عبدهللا عيسى جناحي الذي احتل المركز 
الثاني، والمركز الثالث من نصيب الفارس 

األردني حمد محمد أبو رهف.

 العوضي: سعيد بهذا اإلنجاز

 أعـــرب عثمـــان العوضـــي، فـــارس الفريق 
الملكـــي، عن بالـــغ ســـعادته بحصوله على 
100 كـــم بعـــد  المركـــز األول فـــي ســـباق 
منافســـة قويـــة ومثيـــرة شـــهدتها مراحل 

السباق.
لفوزنـــا  الرئيـــس  العامـــل  “يأتـــي  وقـــال   
بالمركزين األول والثاني لتوجيهات ودعم 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
حيث كانت لمتابعة سموه المستمرة األثر 
الكبير فـــي تحقيق أهداف المشـــاركة في 

البطولة”.
 وأضـــاف “كنـــا نـــدرك بـــأن المنافســـة لـــن 
تكـــون ســـهلة، ولكـــن الحمد للـــه تمكنا من 
تحقيـــق المركزيـــن األول والثانـــي، حيـــث 
بأفضـــل  الفنـــي  الجهـــاز  طبقنـــا تعليمـــات 
صـــورة وخرجنا بأفضل النتائج، وال شـــك 
أن هـــذا الفـــوز والتتويج ســـيعطي الفريق 
دفعـــة معنوية عالية فـــي مواصلة تحقيق 

اإلنجازات خالل الفترة المقبلة”.

  السبيعي: مشاركة أولى ناجحة

 قال الفـــارس محمد إبراهيم الســـبيعي 
مـــن فريـــق KHK، إنه ســـعيد بـــأن يمثل 
الفريق الملكي للقدرة في بطولة األردن 
أول  فـــي  الخامـــس  المركـــز  وتحقيـــق 
مشـــاركة لـــه خارجًيـــا، مبيًنـــا أن الدعـــم 
الكبير من ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ســـاهم في وصولـــه إلى هذا 
المركـــز المتقدمـــة فـــي أولـــى محطاتـــه 

الخارجية.
 وأعرب عن تقديره لســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعم ســـموه 
المتواصـــل للفريـــق والـــذي ســـاهم فـــي 
وصول الفرســـان لتمثيل الفريق الملكي 
خارجًيا، وأضاف “إنها المشـــاركة األولى 
لي فـــي البطولة مع الجـــواد بطاح الذي 

يعتبر من اإلنتاج البحريني”.

 وتابـــع “أنـــا ســـعيد جـــًدا بهـــذا اإلنجـــاز 
الـــذي تحقـــق للفريق، وأن أقـــود الجواد 
عاليـــة،  إمكانـــات  يمتلـــك  الـــذي  بطـــاح 
ونحـــن قـــادرون علـــى مواصلـــة تحقيق 
البطـــوالت  فـــي  هللا  بـــإذن  اإلنجـــازات 
المقبلة تحت قيادة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأبـــارك لزمالئـــي 

الفرسان على النتائج الطيبة”.

من الفرحةسمو الشيخ ناصر بن حمد

من التتويج

من المنافسات

عّمان - المكتب اإلعالمي

عثمان بطاًل لبطولة األردن للقدرة
بـــــــــرايـــــــــة الــــــــعــــــــز وتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات نــــــــاصــــــــر بـــــــــن حـــمـــد

حسن علي

سموه يشيد بحصول 
الفريق الملكي 

على المركزين األول 
والثاني

حققنا الهدفين 
الرئيسين في 

المشاركة وسنواصل 
دعم الناشئين 

علي مجيد
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أمل الحامد

دبي - فين مارك كوميونيكيشن

أعلنت أمس شـــركة جـــي إف إتش 
كابيتال المحدودة، الشركة التابعة 
المملوكة بالكامل لمجموعة جي إف 
إتـــش المالية، أنها وقعـــت اتفاقات 
للتخارج مـــن محفظتهـــا الصناعية 
بالواليات المتحدة األميركية 1 و2 
)يشار إليهما مجتمعين بـ “المحفظة 
المتحـــدة”،   بالواليـــات  الصناعيـــة 
التـــي اســـتحوذت عليهـــا جـــي إف 

إتش كابيتال في العام 2016.
26 أصـــا،  تتكـــون المحفظـــة مـــن 
مليـــون   2.7 عـــن  تزيـــد  بمســـاحة 
قـــدم مربـــع. تقع هـــذه األصول عبر 
الواليـــات  غـــرب  وســـط  منطقـــة 
المتحـــدة، وهي موزعة بالتســـاوي 
لمســـتأجرين  منشـــآت  بيـــن  مـــا 
لمســـتأجرين  وأخـــرى  فردييـــن 
متعدديـــن، وتخدم كمواقع للتوزيع 
وغيرهـــا  التخزيـــن  ومســـتودعات 

مـــن االســـتخدامات األخـــرى. وقـــد 
تمكنـــت جـــي إف إتـــش مـــن تعزيز 

المحفظة خال فترة االستثمار. 
 مـــن المتوقـــع أن يحقـــق التخـــارج 
العوائـــد  مـــن   %  40 يعـــادل  مـــا 
فتـــرة  مـــدى  علـــى  للمســـتثمرين 

االستثمار.  
وقـــال رئيـــس االســـتثمار المشـــارك 
في جـــي إف إتش، نائـــل مصطفى 
“نحـــن ســـعداء باإلعـــان عـــن هـــذا 
التخـــارج الناجـــح لاســـتفادة مـــن 
معدل الطلـــب المرتفع في الســـوق 
على المســـاحات الصناعية المميزة 
فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية، 
لهـــذا  الجيـــد  بـــاألداء  وفخـــورون 
هـــو  هـــذا  أن  نعتقـــد  االســـتثمار. 
دورة  فـــي  الصحيـــح  التوقيـــت 
االســـتثمار للتخـــارج مـــن الحصـــاد 

الصناعي للعام 2016”.

“جي إف إتش” تتخارج بنجاح من المحفظة الصناعية بأميركا

“المصارف” تســتعرض آفــاق التعاون االقتصــادي مع أنقرة

حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا

عقــدت جمعيــة مصارف البحريــن لقاء عن بعد مع ممثلي عدد من الهيئات 
تعزيــز  التركيــة، جــرى خاللهــا بحــث  االقتصاديــة والماليــة والمصرفيــة 
التعاون واالستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين 
وتركيــا، إضافــة إلى استكشــاف الفــرص االقتصادية الناشــئة خالل وبعد 
جائحة كوفيد - 19، وطرق توفير التمويل المستدام، وتفعيل دور البنوك 

في تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين. 

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
مصـــارف البحريـــن، عدنان يوســـف، 
خـــال اللقـــاء علـــى أهمية تشـــجيع 
تبـــادل االســـتثمارات بيـــن البلديـــن، 
والبنـــاء علـــى مـــا تحقق حتـــى اآلن 
علـــى هذا الصعيـــد، خصوصا بعد أن 
وصلت تدفقات االســـتثمار األجنبي 
المباشـــر من تركيـــا إلى البحرين في 
العـــام 2018 إلـــى 297 مليون دوالر 
ممـــا جعـــل تركيـــا المصـــدر الثالـــث 
لاستثمار األجنبي المباشر للمملكة، 
لتســـعة  موطـــن  البحريـــن  أن  كمـــا 
بنـــوك تركية بارزة، ويوجـــد حالًيا 5 
شـــركات تصنيع تركية رئيسة تعمل 
فـــي البحريـــن، وبلـــغ حجـــم التبادل 
التجاري 500 مليون دوالر في العام 

 .2019
وخـــال اللقاء أكـــد أوميـــت لبليبي، 
مجلـــس  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
الخارجيـــة  االقتصاديـــة  العاقـــات 
فـــي تركيـــا حـــرص المجلـــس علـــى 
تشـــجيع التعـــاون في االســـتثمارات 
المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  المتبادلـــة 
والبحريـــن،  تركيـــا  بيـــن  والمالـــي 
يضـــم  الـــذي  المجلـــس  أن  وكشـــف 
في عضويتـــه 146 مؤسســـة أعمال 
كبـــرى وأكثـــر مـــن 2000 مـــن رجال 
ورواد األعمـــال األتـــراك قـــام مؤخرا 
بتأســـيس مجموعـــة عمـــل مصرفية 
وماليـــة لمســـاعدة القطـــاع الخـــاص 
التركـــي في الحصـــول على التمويل 
مـــن خـــال بنـــوك محليـــة وإقليمية 

وعالمية. 
وأضاف لبليبي أن هذا التوجه يوفر 

أرضية مناســـبة للنقاش مع مختلف 
البنوك البحرينيـــة من خال جمعية 
مصـــارف البحرين، واالســـتفادة من 
الفرص الكثيـــرة المشـــتركة، إضافة 
إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل. 
االقتصادييـــن  كبيـــر  قـــال  بـــدوره، 
فـــي مجلـــس العاقـــات االقتصادية 
الخارجيـــة في تركيا حقي كاراتاس 
إن الرســـالة الموجهة من خال هذه 
اللقاء هي أن لدى تركيا خامس أكبر 
اقتصـــاد فـــي أوروبـــا، وأن االقتصاد 
نما وســـطيا بوتيرة جيدة على مدار 
مشـــيرا  الماضيـــة،  عاًمـــا  العشـــرين 
إلـــى أن أرقـــام النمـــو التـــي يحققهـــا 
االقتصـــاد التركـــي فـــي هـــذه الفترة 
هي أقـــل مـــن اإلمكانـــات المتوفرة، 
ومعتبرا أن التعـــاون االقتصادي بما 
فيـــه المالـــي مـــع البحرين من شـــأنه 
تحقيـــق الفائـــدة لـــدى الطرفيـــن من 

تلك اإلمكانات. 
باســـتمرار  تعمـــل  بـــاده  أن  وأكـــد 
علـــى تخفيـــض الضرائب وتســـهيل 
إجراءات تأسيس الشركات وتطوير 
والقوانيـــن؛  التشـــريعات  منظومـــة 
لجعلهـــا أكثـــر جاذبية لاســـتثمارات 
الخارجيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تشـــجيع 
المســـتثمرين علـــى دخـــول المجـــال 
إلـــى  إضافـــة  والســـياحي  العقـــاري 
المجـــال المالي، لكنه أشـــار في ذات 
الوقـــت إلـــى أن جائحـــة كوفيـــد 19 
أدت إلـــى تراجع فـــي أداء االقتصاد 
التركـــي كمـــا هـــو الحال فـــي معظم 

اقتصادات دول العالم. 
من جانبه، أشار األمين العام لجمعية 

البنوك التركية أكرم كيسكين إلى أن 
أسواق المال في تركيا بدأت تلتقط 
أنفســـاها مـــع بـــروز مظاهـــر التعافي 
االقتصـــادي من آثـــار الجائحة، الفتا 
إلـــى أن هـــذا يمثـــل فرصـــة لتوثيـــق 
التعـــاون بين القطـــاع المالي التركي 

ونظيره البحريني. 
يتشـــابهان  القطاعيـــن  أن  وأوضـــح 
فـــي كثيـــر مـــن النواحـــي مـــن بينهـــا 
الحرية فـــي مزاولة األعمال وملكية 
مـــن  األمـــوال  وتحريـــك  الشـــركات 
عـــدم  إلـــى  إضافـــة  الدولـــة،  وإلـــى 
فرض رســـوم علـــى تدفقات رؤوس 
للمســـتثمرين  بالنســـبة  األمـــوال 
وحســـن  الدولييـــن،  أو  المحلييـــن 
التنظيـــم واإلشـــراف الجيـــد للغاية، 
والمنتجات  المتقدمة  والتشـــريعات 

المصرفية المبتكرة. 
إلـــى ذلـــك تحدثت رئيســـة القروض 
الدوليـــة فـــي بنـــك “إكزيـــم” التركي، 
زهـــرة ســـايار، عن مجـــاالت التعاون 
بيـــن البحريـــن وتركيـــا فـــي مجـــال 

“ائتمـــان الصادرات”، مشـــيرة إلى أن 
هـــذا البنـــك الذي تأســـس فـــي العام 
1987 بات المزود الرسمي الئتمانات 
التصديـــر فـــي تركيـــا، ويعمـــل مـــن 
خال 22 فرًعـــا و10 مكاتب اتصال 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــاد، ويخضع 
لقانون البنـــوك وهو في ذات الوقت 
عضو في جمعية المصارف التركية. 
يأتـــي  اللقـــاء  هـــذا  أن  إلـــى  يشـــار 
فـــي ظـــل مســـاعي كل مـــن جمعيـــة 
مصـــارف البحريـــن وجمعيـــة البنوك 
التركية علـــى تفعيل مذكرة التفاهم 
الموقعة بينهما في العام 2017، وما 
تنـــص عليه من بنود من بينها تبادل 
المعلومـــات بيـــن الجانبيـــن وخدمة 
األعضـــاء وتعزيـــز الروابـــط الماليـــة 
والمصرفية بين البنوك والمؤسسات 
الماليـــة البحرينيـــة والتركية، وفتح 
المزيد من أفق التعاون واالســـتثمار 
وتبـــادل المعلومات حـــول الصيرفة 
فعاليـــات  وتنظيـــم  والقوانيـــن، 

مشتركة.

المنامة -  جمعية المصارف

جانب من اللقاء عن بعد

 نائل مصطفى

الرياض - مباشر

12.4 مليار دوالر قيمة 
صفقة أنابيب أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية وائتالف 
المستثمرين يضم كال من إي  دولي من 
عن  لالستثمار  مبادلة  وشــركــة  جــي  آي 
إتــمــام صفقة اســتــحــواذ االئــتــالف على 
أرامكو  شركة  فــي   % ـــ49  ب تقدر  حصة 
إلمـــداد )أنــابــيــب( الــزيــت الــخــام، إحــدى 
السعودية،  ألرامــكــو  التابعة  الــشــركــات 
 12.4 مقابل  حديثا،  تأسيسها  تم  التي 
االئتالف مجموعة  مليار دوالر. ويشمل 
واســـعـــة مـــن الــمــســتــثــمــريــن مـــن أمــيــركــا 

الشمالية، وآسيا، والشرق األوسط.

قيمة ترسيـــات المنـــاقصـــات في مـــايــــو
تعيين مقاول ألعمال الردم البحري لـ “دانات الساية” بـ 8.3 مليون دينار

أرســى مجلــس المناقصــات والمزايــدات في شــهر مايو الماضي ترســية 158 
مناقصــة ومزايــدة تابعة لـــ 27 جهة حكومية بقيمة إجماليــة تجاوزت 176.6 

مليون دينار.

حكوميـــة  جهـــات   5 أعلـــى  وكانـــت 
مـــن حيـــث قيمـــة ترســـية المناقصات 
الماضـــي،  مايـــو  فـــي  والمزايـــدات 
كاآلتـــي: جـــاءت أوال شـــركة تطويـــر 
للبترول التي حظيت بأعلى الوزارات 
والهيئـــات والشـــركات الحكوميـــة من 
حيث قيمـــة المناقصـــات والمزايدات 
المرساة بنحو 100 مليون دينار )56.6 
%(، ثانًيـــا هيئة الكهرباء والماء بنحو 
20.9 مليـــون دينـــار )11.9 %(، ثالًثـــا 
وزارة الصحة بنحو 14.9 مليون دينار 
)8.5 %(، رابًعـــا شـــركة نفـــط البحرين 

)بابكـــو( بقرابة 10 ماييـــن دينار )5.6 
%(، وخامًســـا وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني بنحو 

9.6 مليون دينار )5.4 %(.
وجاءت أبـــرز المناقصات والمزايدات 
الشـــهر  فـــي  ترســـيتها  تمـــت  التـــي 
لشـــركة  مناقصـــة  كاآلتـــي:  الماضـــي، 
تطوير للبتـــرول لتوفير أعمال صيانة 
مليـــون   3.2 بنحـــو  متنوعـــة  مدنيـــة 
الكهربـــاء  لهيئـــة  ومناقصـــة  دينـــار، 
والمـــاء ألعمال محطات المياه )حزمة 
المشـــروعات  لتزويـــد  ب(  وحزمـــة  أ 

اإلســـكانية بمدينـــة ســـلمان والرملـــي 
بالميـــاه فازت بها شـــركة نســـما للمياه 
والطاقـــة وشـــركة المؤيـــد للمقـــاوالت 
بنحو 9.8 مليون دينار، مناقصة لبنك 
اإلسكان لتعيين مقاول للقيام بأعمال 
الردم البحري لمشـــروع دانات الساية 

بنحو 8.3 مليون دينار.
لـــوزارة  مناقصـــات  ترســـية  وتمـــت 
األشـــغال من أبرزها: مناقصة مشروع 
بخليـــج  البيئـــي  الوضـــع  تحســـين 
توبلـــي بمنطقـــة جســـر ألبا بنحـــو 2.9 
مليون دينـــار، مناقصة ألعمال اإلنارة 
والصباغة والصيانة على جسر الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان بنحـــو 2.9 مليون 
دينـــار، مناقصـــة التعاقـــد المباشـــر مع 
مجموعة شـــركات لمشـــروع تخطيط 
الجـــزر المســـتحدثة بنحـــو 447 ألـــف 

دينار، مناقصة المرحلة األولى إلنشاء 
مواقف في جامعة البحرين بالصخير 
ألـــف   373.6 بنحـــو   1054 بمجمـــع 
دينـــار، مناقصـــة لصيانـــة المنحدرات 
الساحلية ببحيرة اللوزي بنحو 145.4 

ألف دينار.
كمـــا تمـــت ترســـية مناقصات لشـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو( مـــن أبرزهـــا: 
مناقصـــة لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لمدة 5 
سنوات لتوفير الخدمات الميكانيكية 
األنابيـــب  تصليـــح  وبرنامـــج  للمرفـــأ 
فـــي مناطـــق التشـــغيل فـــي الشـــركة 
بنحـــو 2.5 مليـــون دينـــارن مناقصـــة 
لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لمـــدة 5 ســـنوات 
لتقديـــم خدمـــات ضغـــط الميـــاه فائق 
الضغـــط على خزانـــات التخزين بنحو 
1.1 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة لتوفير 

خدمـــات إزالـــة األسبســـتوس لمـــدة 4 
سنوات بنحو 1.8 مليون دينار. 

وكذلك تمت ترسية مناقصات لشركة 
طيـــران الخليـــج كان أبرزها: مناقصة 
لتقديـــم الخدمـــات األرضية في مطار 
هيثـــرو – لنـــدن )تيرمينـــال 4( بنحـــو 
4 ماييـــن دينـــار، ومناقصـــة تقديـــم 

خدمـــات المناولة األرضيـــة في مطار 
ميان مالبينســـا الدولـــي بنحو 867.3 

ألف دينار.
أيًضـــا، تمت ترســـية مناقصة لشـــركة 
مطار البحرين لتجديد وتعديل رخص 
مايكروســـوفت  خدمـــات  اســـتخدام 

انتربرايز بنحو 490.7 ألف دينار.

297 مليون دوالر االستثمار المباشر 
من تركيا للبحرين 2018

الحاج حسن العالي يبدأ أعماله من الصفر مستشعًرا وجع الفقراء
أسس المرحوم الحاج حسن العالي، كيانه التجاري األول من االستثمار في مصنع صغير لتكسير الحجارة في العام 1952، ثم انتقل إلى أعمال 

البناء والتوسع المتالك آلة “بلوك” يدوية تنتج كتلة واحدة.

بـــدأ المرحـــوم قصة نجاحه مـــن الصفر، إذ كان 
يعمل منذ ســـن التاســـعة فـــي الزراعة وصناعة 
الفخـــار، قبـــل أن يعمـــل ســـائق شـــاحنة ويبني 
شـــيئا فشـــيئا بإرادة ومثابرة مجموعة شركات 
ومصانع ناجحة لها بصماتها في مختلف أنحاء 
البحريـــن وال تـــزال تقدم خدماتهـــا ومنتجاتها 

لجميع القطاعات.
بداياتـــه  كانـــت  فقيـــر،  مـــزارع  ابـــن  وكونـــه 
متواضعـــة، إذ كان االبـــن األكبـــر، وذلـــك ببيـــع 
الخضـــار فـــي ســـن التاســـعة، ثـــم أضـــاف إليها 
األســـماك، ثـــم مـــادة “النـــورة” وهـــي األســـمنت 

المصنوع من الحجر الجيري.
فـــي كل مرة يـــرى فيها فرصة لزيـــادة التجارة 
والربـــح كان يقتنصهـــا، فأخذ يتنقـــل ببضاعته 
على ظهور الحمير، وأتاح له عمله الشـــاق دعم 

احتياجات أسرته. 

بعد فترة وجيزة، بدأ عمله في التوسع، فانتقل 
من اســـتغال حمـــار واحـــد إلى 4 ومـــن العمل 
بمفرده إلى االســـتعانة بمســـاعد. حتـــى إذا بلغ 
الحاج حســـن سن الخامســـة والعشرين، أصبح 
لديه ما يكفي من المال لشـــراء أرض وإنشـــاء 
متجر علـــى طريق اللولو. ثم اســـتبدل الحمير 
وتمكن من شـــراء شـــاحنة لتوســـيع أعماله في 

“النورة”. 
ذهـــب المرحـــوم برحلـــة إلـــى لبنان لشـــراء آلة 
تصنيـــع الطابوق، وغّيرت هـــذه الرحلة رؤيته. 
فقـــد التقـــى برجـــل يدعـــى إدريس علـــى متن 
الطائـــرة وطلـــب األخير توظيفه فـــي األعمال. 
طلـــب إدريس راتًبـــا مرتفًعا فرد الحاج حســـن 
مازًحـــا بأنه ســـيكون على اســـتعداد للدفع في 
المـــرة المقبلـــة إذا رآه. عـــاد الحـــاج حســـن إلى 
البحريـــن ليصمم اآللة الجديدة التي اشـــتراها 

من لبنان وبعد فترة وجيزة ظهر لديه إدريس، 
فوظفه الحاج حســـن معه. لم يهدر إدريس أي 
وقت وعلم الحاج حســـن كل مـــا يعرفه وغادر 
كاهمـــا فـــي مهمة إلـــى أوروبـــا، من رومـــا إلى 
ميانو إلى بلجيكا إلى السويد وألمانيا ولندن، 
التكنولوجيـــا  فـــي  غارًقـــا  الحـــاج حســـن  كان 
واآلليـــات المتقدمة التي تســـتخدمها شـــركات 
البناء األوروبية. خاطر الحاج حســـن واشترى 
آلة ألمانية أنتجت 4000 قطعة في 8 ساعات. 
تمتع الحاج حســـن بنحو 5 سنوات من االنفراد 
في الســـوق قبل أن يدخلها المنافســـون؛ لكنهم 
لم يشكلوا أي تهديد له؛ ألنه كان متقدًما عليهم 
جميًعا واستمر في النمو كل يوم. وهكذا بدأت 
المراحل األولية وتأســـيس شركة كبرى تدعى 
مجموعـــة حاج حســـن )HHG( خطوة بخطوة. 
تنتشر المشـــروعات والمنتجات التي تقوم بها 

مجموعته فـــي العديد من البلدان واألســـواق، 
والجســـور  للطـــرق  التحتيـــة  البنيـــة  وتشـــمل 
والجسور العلوية وممرات المطارات والتطوير 
العقـــاري ومصنعـــي مـــواد البنـــاء والخرســـانة 

الجاهزة.
توفـــي العالي في ســـبتمبر 2003 عن عمر ناهز 
82 عاًمـــا، بعـــد مســـيرة حافلـــة مألهـــا بالعطاء 
والبـــذل، حيـــث عـــرف بحبـــه ألعمـــال الخيـــر 
والتبـــرع لألعمـــال الخيريـــة وكان محبوًبا بين 
مجتمـــع األعمال وبين المواطنيـــن والمقيمين، 
ليواصـــل أبنـــاؤه المســـيرة التـــي بدأهـــا بصبـــر 

وعزيمة.
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المنامة - وزارة الداخلية

بالمحافظات  الشرطة  مديريات  تواصل 
تعزيز  فــي  جــهــودهــا  األمــنــيــة  واإلدارات 
ــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة للحد  االلــتــزام بـ
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا مــن خــال 
اإلجراءات  تطبيق  لتعزيز  الدؤوب  عملها 
ــرازيـــة، مــؤكــدة ضــــرورة مــواصــلــة  ــتـ االحـ
والتدابير  اإلجــــراءات  بتطبيق  ــتــزام  االل
ــيــة الـــمـــقـــررة لــمــكــافــحــة فــيــروس  ــوقــائ ال
االشتراطات  جميع  باتباع  وذلــك  كورونا 

والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وفي هذا اإلطار، قامت مديريات الشرطة 
ومنذ  األمــنــيــة  واإلدارات  بالمحافظات 
يونيو   16 تــاريــخ  وحــتــى  الجائحة  بــدء 
الجاري باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
الوجه  كمامة  لبس  عدم  مخالفة   88440
في األماكن العامة، واتخاذ 10360 إجراًء 
االجتماعي،  التباعد  معايير  على  للحفاظ 

والقيام بــ 12056 حملة توعوية.
كما تلقى مركز اإلسعاف الوطني منذ بدء 
بجائحة  خــاصــا  بــاغــا   16927 الجائحة 
اإلجراءات  واتخذ  باشرها  كورونا، حيث 
فـــريـــق متخصص  ــن طـــريـــق  عـ ــــازمــــة  ال
فيما  الــحــاالت،  هــذه  مع  للتعامل  ومؤهل 
38260 حركة  بـ  قامت آليات إدارة النقل 
بدء  103009 حاالت منذ  نقل  تم خالها 

الجائحة.
المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  وتــتــابــع 
ــا فــي الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس،  دورهـ
بتنفيذ  الجائحة  ــدء  ب منذ  قــامــت  حيث 
وتــعــقــيــم  تــطــهــيــر  عـــمـــلـــيـــات   330510
الحكومية  والمنشآت  للمباني  مختلفة 
ــا، مــع  ــرهـ ــيـ ــــطــــرقــــات وغـ والـــــشـــــوارع وال
بشأن  التدريبية  ــدورات  الـ عقد  مواصلة 
ــصــحــيــحــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــرق ال ــطــ ــ ال
المباني  التطهير والتعقيم االحترازي في 
والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ 
عدد المشاركين في الدورات التي نظمها 
المؤسسات  مــن   2238 الــمــدنــي  الــدفــاع 
الجهات  ومختلف  الــخــاصــة  والــشــركــات 
الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ 

شهر مارس العام الماضي 6134 متطوًعا، 
باإلضافة إلى اإلشراف على 2355 عملية 
المتطوعون،  فيها  شــارك  وتعقيم  تطهير 
كما تم تدريب 1230 شخًصا من الكوادر 
وتنفيذ  المساجد،  لتعقيم  والمتطوعين 
107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع 

شركات التنظيف.
بالمحافظات  الشرطة  مديريات  وباشرت 
الــعــام  األمــــن  بــرئــاســة  الــعــمــلــيــات  وإدارة 
إجــراءاتــهــا  المعنية  األمــنــيــة  واإلدارات 
الـــدوريـــات األمنية  الــمــيــدانــيــة عــبــر نــشــر 
والمواقع  األسواق  والراجلة( في  )الراكبة 
التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة 
المحال  جميع  إغـــاق  بــشــأن  التنسيقية 
أو  سلعا  تقدم  التي  والتجارية  الصناعية 
تهدف  حيث  للجمهور،  مباشرة  خدمات 
تأمين  إلى  أساسي  بشكل  القرارات  هذه 
ــعــامــة والـــحـــد من  الــصــحــة والـــســـامـــة ال

تداعيات جائحة كورونا.
ــمــقــيــمــيــن إلــى  وتـــدعـــو الــمــواطــنــيــن وال
التي  إلكترونية  الخدمات  من  االستفادة 
الحكومية  والهيئات  الــــوزارات  تــوفــرهــا 
ــلــحــضــور  ل ــة  ــاجــ ــحــ ــ ال دون  والــــخــــاصــــة 
الشخصي، وفي حال تطلب األمر الحضور 
يتم حجز مواعيد مسبقة لتحقيق التباعد 
تم  أنــه  كما  ــام،  االزدحــ ومنع  االجتماعي 
الخدمة  لمراكز  المراجعين  دخــول  قصر 
المضاد  التطعيم  على  الحاصلين  على 
ــمــوا 14 يــوًمــا بعد  ــا وأت لــفــيــروس كــورون
من  للمتعافين  باإلضافة  الثانية،  الجرعة 

الفيروس، ومن هم فوق 18 عاًما فقط.

رصد 88 ألف مخالفة كمامة

إنجاز معاملة الحادث البسيط بشركات التأمين بـ “خطوة واحدة”
ــرق ــتخدمي الطـ ــامة مسـ ــظ سـ ــة لحفـ ــادرات الراميـ ــي المبـ تبنـ

وفًقا لقرار وزير الداخلية الشيخ 
ــن عـــبـــدهللا آل خــلــيــفــة،  ــد بـ ــ راشـ
عقد  بــنــود  تنفيذ  إعــهــاد  بتنظيم 
ــائـــع الــتــلــفــيــات  ــتــأمــيــن فـــي وقـ ال
ممثلي  ــى  ــ إل عــلــيــهــا  الــمــتــصــالــح 
ــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الــمــخــتــصــة،  شــ
بتاريخ  تنفيذه  يبدأ  أن  والمقرر 
المدير  صــرح  المقبل،  يوليو   21
ــام لـــــــإدارة الـــعـــامـــة لــلــمــرور  ــعـ الـ
بن  عــبــدالــرحــمــن  الــشــيــخ  العميد 
العمل  بأن  عبدالوهاب آل خليفة 
ــرار فـــي إطــــار تسهيل  ــقـ الـ بــهــذا 
إجــــــــراءات مـــبـــاشـــرة الـــحـــوادث 
المرورية البسيطة ومتطلباتها مع 
شركات التأمين “بخطوة واحدة” 

وذلك من خال اإلقرار إلكترونًيا 
الطرفين  بــيــن  الــتــصــالــح  بــشــرط 
ــه مـــبـــاشـــرة لــتــصــلــيــح  ــوجــ ــ ــت ــ وال
لــإدارة  الــرجــوع  دون  المركبات 
العامة المرور، التي ستمثل جهة 
مصالح  على  للحفاظ  إشــرافــيــة 
من  ويستثنى  الجميع،  وحــقــوق 
ــرار حــــاالت عـــدم الــصــلــح أو  ــقـ الـ
وجــود إصابات أو حــادث نتيجة 

مخالفة مرورية جسيمة.
العامة  لإدارة  العام  المدير  وأكد 
للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن 
خــلــيــفــة،  آل  عـــبـــدالـــوهـــاب  بــــن 
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــداخـ حـــــرص وزيــــــر الـ
والــمــبــادرات  الــمــشــروعــات  تبني 

ــتــي تــســهــم فـــي الــحــفــاظ على  ال
مستخدمي  جميع  وسامة  أمــن 
ــمــا يــحــقــق الــســامــة  الـــطـــريـــق، ب
ــة الــمــطــلــوبــة لــلــجــمــيــع،  ــروريـ ــمـ الـ
ويعزز التعاون مع القطاع الخاص 
لتطوير الخدمات وتسهيلها على 
الــجــمــهــور وتــوافــرهــا عــلــى مــدار 

ــال الــمــنــصــات  ــ الـــســـاعـــة مــــن خـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــمــخــتــلــفــة بــمــا 
يتماشى مع رؤية البحرين 2030 
ــامــج عــمــل الــحــكــومــة نحو  ــرن وب
تعاون  مثمًنا  الــرقــمــي،  الــتــحــول 
تم  وما  للتأمين  البحرين  جمعية 
الــقــرار  لتنفيذ  اســتــعــدادات  مــن 
وسريعة  نوعية  خــدمــة  لتقديم 
ــلــجــمــهــور و “بــخــطــوة  ل وســهــلــة 
ــقـــط، مـــؤكـــدا مضي  واحـــــــدة” فـ
جميع  مــع  الــتــعــاون  فــي  اإلدارة 
الجهات ذات العاقة بما يتوافق 
لتعزيز  الــرامــيــة  التوجيهات  مــع 

التعاون مع القطاع الخاص.

المنامة - وزارة الداخلية

“معا” يوجه إلنشاء معرض أمني افتراضي متطور
ـــشء ـــى الن ـــر عل ـــة للتأثي ـــلوكيات الهادف ـــن الس ـــة م ـــن مجموع يتضم

رئيس  العاصمة  محافظ  أكد 
لجنة مكافحة العنف واإلدمان 
ــام بــن  ــشــ ــخ هــ ــيـ ــشـ )مـــــعـــــًا( الـ
أهمية  خليفة  آل  عبدالرحمن 
استثمار اإلجازة الصيفية من 
خال توفير برامج ومبادرات 
تــوعــويــة ومــســابــقــات هــادفــة 
مــبــنــيــة عــلــى مــنــهــج بــرنــامــج 
مًعا وذلك من خال التنسيق 
والتعليم  التربية  وزارة  مــع 
لتوفير جوائز عينية للفائزين 
باللغتين  المسابقات  وإطــاق 
ــيــة واإلنــجــلــيــزيــة مما  ــعــرب ال
يسهم في فتح باب المشاركة 
لــطــلــبــة الــــمــــدارس الــخــاصــة 
ــقــات  ــافــــة إلـــــى مــســاب ــــاإلضــ ب
المنافسة  لتشجيع  تحفيزية 
بين المدارس للمشاركة، حيث 
ــى اســتــدامــة  ــ ــك ال ــ يـــهـــدف ذل
ويحقق  مًعا  برنامج  أهـــداف 
الرؤية األمنية التي يسعى لها 
ويعزز  الــنــشء  تحصين  فــي 

السلوكيات اإليجابية لديهم.
ــه  ــرؤسـ جــــــاء ذلــــــك خــــــال تـ
 2021 لسنة  األول  اجــتــمــاع 
ــلــجــنــة )مــــًعــــا( والـــــــذي عــقــد  ل
المرئي  االتــصــال  تقنية  عبر 
ــاء الــلــجــنــة،  ــضـ ــمــشــاركــة أعـ ب
آلية  اعتماد  إلــى  وجــه  حيث 
الفحص الطبي لجميع منفذي 

بــرنــامــج )مــعــا( فــي الــمــدارس 
يتوافق  بما  أسبوعي،  بشكل 
وزارة  في  المتبعة  اآللية  مع 
جميع  سالمة  لضمان  التربية 

مرتادي المدرسة.
عرضا  اللجنة  أعــضــاء  وتــابــع 
قدمه مدير برنامج )معا( علي 
اإلجــراءات  بخصوص  أميني 
في  معا  لبرنامج  االحترازية 
المدارس خال العام الدراسي 
2020-2021 وجميع الدروس 
الــمــتــلــفــزة والــمــصــورة الــبــالــغ 
والكراسات  درسا،   39 عددها 
إعـــدادهـــا وعرضها  تــم  الــتــي 
خال البوابة التعليمية لوزارة 
باإلضافة  والتعليم  التربية 
إلى عرض الموقع اإللكتروني 
لبرنامج مًعا تمهيدا العتماده 
وتدشينه خال العام الجاري. 

ــه رئــيــس  ــي الــســيــاق وجــ وفــ
اللجنة برنامج مًعا إلى إنشاء 
ــي أمــنــي  ــراضــ ــ ــت ــ ــعــــرض اف مــ
مــتــطــور يــتــضــمــن مــجــمــوعــة 
مـــن الــســلــوكــيــات والــظــواهــر 
على  التأثير  شأنها  مــن  التي 
حــيــاة الــنــشء والــشــبــاب وأن 
االفتراضي  المعرض  يــهــدف 
إلى تعزيز الحس األمني لدى 
األمــور حول  وأولياء  النشء 
السليمة  األمنية  اإلجــــراءات 
وسبل  الجريمة  مــن  للوقاية 

الحماية من مخاطرها.
ــت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــرضــ ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ واســ
مــســتــجــدات مــنــهــج الــتــطــرف 
تم  الــذي  السلمي  والتعايش 
المختصين  قبل  مــن  ــداده  إعـ
ــا واعــتــمــاده  فــي بــرنــامــج مــًع
مـــن قــبــل الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 

ــان  ــ لــمــكــافــحــة الــعــنــف واإلدمـ
مــع  والـــتـــنـــســـيـــق   D.A.R.E
الشمالية  ــيــنــا  كــارول جــامــعــة 
بالواليات المتحدة األمريكية 
المنهج  فاعلية  مــدى  لتقييم 
وفق جدول زمني يتوافق مع 
مملكة  في  الدراسي  التقويم 

البحرين.
ــاقـــش الــمــحــافــظ  ــا نـ ــعـــدهـ وبـ
األعــضــاء  مــع  اللجنة  رئــيــس 
التي تمت  المسحية  الدراسة 
اإللكترونية  السجائر  بــشــأن 
الــتــي أعــدهــا الــقــائــمــيــن على 
التنسيق  وسبل  معا  برنامج 
والتعاون  الصحة  وزارة  مــع 
الـــجـــمـــارك؛ للحد  ــؤون  مـــع شــ
ــظــاهــرة  ــذه ال ــن انـــتـــشـــار هــ مـ
ووضع الضوابط لتداولها في 

المجتمع.

مجلس العاصمة: نفتخر بنيل المنامة لقب المدينة الصحية
اإلنســـان صحـــة  بتعزيـــز  مرموقـــة  مكانـــة  تمتلـــك  البحريـــن 

الشيخ  الــعــاصــمــة  ــوه مــحــافــظ  نـ
آل خليفة  بن عبدالرحمن  هشام 
السامية  الملكية  بالتوجيهات 
ــدن عــاهــل الــبــاد صاحب  مــن لـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
مالية  حزمة  بإطاق  خليفة،  آل 
تــداعــيــات  مــع  للتعامل  جــديــدة 
القطاعات  لدعم  كورونا،  جائحة 
الــمــتــضــررة والــمــواطــنــيــن الــذيــن 
ــادر دخــلــهــم جـــراء  ــأثـــرت مـــصـ تـ
الجائحة، مشيدا في الوقت ذاته 
المدينة  لقب  المنامة  باستحقاق 
المكانة  عــلــى  كــداللــة  الــصــحــيــة 
ــبــحــريــن،  الـــمـــرمـــوقـــة لــمــمــلــكــة ال
مؤكدا أن اعتماد منظمة الصحة 
مدينة صحية”  “المنامة  العالمية 
شرق  إقليم  فــي  عاصمة  كـــأول 
تــأكــيــدا للدعم  الــمــتــوســط يــأتــي 
والــرعــايــة مــن لــدن عــاهــل الباد 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، واالهــتــمــام 
الــكــبــيــر مـــن ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
في سبيل االرتقاء بجودة الحياة 
لجميع  أفضل  وتحقيق مستقبل 
المواطنين والمقيمين في مملكة 
ــبــحــريــن، مــشــيــدا فـــي الــوقــت  ال
الداخلية  وزير  بتوجيهات  نفسه 
ــشــيــخ راشـــــد بـــن عـــبـــدهللا آل  ال

خــلــيــفــة بــأهــمــيــة تــرســيــخ مــبــدًا 
الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة الــفــعــالــة 
المجتمع  مــؤســســات  جميع  مــع 
وتطور  رفعة  سبيل  في  المدني 

مملكة البحرين.
ــــك خــــال لــقــاء الــشــيــخ  ــاء ذل جــ
آل خليفة  بن عبدالرحمن  هشام 
وأهالي محافظة  ونواب  وجهاء 
المحافظة  مجلس  في  العاصمة 
تقنية  طـــريـــق  ــن  عـ األســـبـــوعـــي 

االتصال المرئي.
ــح مــحــافــظ الــعــاصــمــة أن  وأوضــ
ترجمة  يأتي  اللقب  هذا  تحقيق 
لجهود متواصلة قادتها محافظة 
العاصمة عن جدارة واستحقاق، 
إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
من   %  100 ــمــنــامــة  ال تــحــقــيــق 
المطلوبة  والـــشـــروط  الــمــعــايــيــر 

لنيل هذا اللقب.
من جانبهم، هنأ الحضور القيادة 
الرشيدة متمثلة في جالة الملك 
العهد رئيس مجلس  وسمو ولي 
الـــــــوزراء ومــحــافــظــة الــعــاصــمــة 
بـــحـــصـــول الـــمـــنـــامـــة عـــلـــى لــقــب 
مدينة  كـــأول  الصحية  المدينة 
المتوسط،  شــرق  مستوى  على 
مؤكدين أن هذا اإلنجاز هو مبعث 
مــواطــن  لــكــل  واالعـــتـــزاز  للفخر 
ومقيم على هذه األرض، وداللة 
واضـــحـــة عــلــى مـــا وصــلــت إلــيــه 

البحرين  ومملكة  المنامة  مدينة 
عموما من مكانة مرموقة ورائدة 
اإلنسان  تعزيز صحة  مجال  في 
وتــحــســيــن الـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
بالغ  عــن  معربين  المملكة،  فــي 
لمحافظ  وتــقــديــرهــم  شــكــرهــم 
ــام بــن  ــشــ الـــعـــاصـــمـــة لـــشـــيـــخ هــ
ما  على  خليفة  آل  عبدالرحمن 
يوليه من اهتمام ومتابعة لجميع 
الموضوعات المتعقلة بالخدمات 
الــتــنــمــويــة بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة 
وعــلــى مـــبـــادراتـــه الـــرامـــيـــة إلــى 
المحافظة  بين  التواصل  تعزيز 
واألهـــالـــي والــمــقــيــمــيــن وضـــرب 
الشراكة  صور  في  األمثلة  أروع 

المجتمعية.
ــادو الــمــجــلــس  ــ ــرتـ ــ كـــمـــا أشــــــاد مـ
بالتوجيهات الملكية السامية من 
بتمديد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 

عدد من المبادرات التي تضمنتها 
الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــب  ــ ــ ــروات ــ ــ ــا الــــتــــكــــفــــل ب ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
في  عليهم  المؤمن  البحرينيين 
الــقــطــاع الــخــاص لــمــدة 3 أشــهــر، 
ــذي يــســاهــم فــي تقليل  ــ ــر ال األمــ
اآلثار االقتصادية علي القطاعات 
المتضررة من الجائحة، والحفاظ 

على جهود التنمية المستدامة.
بالدور  المجلس  مــرتــادو  وأشـــاد 
ــذي يــقــوم بـــه الــفــريــق  ــ الــكــبــيــر ال
ــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ــب ــطــ ــ الــــوطــــنــــي ال
ــد  ــيـ ــوفـ ــا )كـ ــ ــ ــورون ــ ــ ــروس ك ــ ــي ــ ــف ــ ل
تم  الــتــي  ــرارات  ــقـ الـ إن  إذ   ،)19
اتـــخـــاذهـــا ســاهــمــت فـــي خفض 
داعين  القائمة،  الــحــاالت  أعـــداد 
المواطنين  الــتــزام  استمرار  إلــى 
ــن بـــــاالحـــــتـــــرازات  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
الصحية، حتى تحقيق األهداف 

المنشودة.
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مصريون يصممون سيارة تسير فوق الماء
يســتمتع الزوار بالشــواطئ الرملية والمياه الصافية 
علــى ســواحل مصــر الشــمالية، لكن اختراعــا جديدا 
بعــد  إضافيــا  جــذب  عنصــر  ســيمثل  الطريــق  فــي 
انطالق أول مركبة محلية الصنع على شــكل ســيارة 

تسير فوق الماء هذا العام.
وصمم الســيارة المائية ثالثــة أصدقاء، وتم إنتاجها 
بالكامــل باســتخدام عناصــر ومــواد محليــة بالكامل 
وعلــى أيدي مواهب محلية باســتثناء المحرك الذي 
يأتــي مــن اليابــان. وأنتــج األصدقــاء حتــى اآلن 12 
ســيارة وتلقوا العديد من الطلبات بعد كشف النقاب 
عنهــا. وقــال كريــم أميــن، أحــد مخترعــي الســيارة 
يقــوم  أن  البدايــة  فــي  يفكــر  كان  إنــه  ومصمميهــا، 
بإنجــاز الســيارة خــارج مصــر، لكنــه عــدل عــن ذلــك 
بعــد أن عــرض فكــرة مشــروعه علــى صديقــه ســيد 
المنشــاوي الذي أشــار عليه أن يســاعده على تصنيع 
سيارته في بالده وبمواد وأياد محلية، وهذا ما قام 
بــه بالفعل، وكانت النتيجة مشــجعة جــدا بعد إنجاز 
النموذج األول. وأشار أمين إلى أنه تلقى الكثير من 
الطلبات بعد أن نشر أول فيديو للسيارة التي يروج 
لهــا مــن خــالل التنقــل بهــا بيــن الشــواطئ المصرية، 

حيث ذهب إلى مرســى مطروح، فالســاحل الشمالي 
األحمــر،  البحــر  المقبلــة  وجهتــه  تكــون  أن  وينــوي 
ويســعى للتعريــف باختراعــه داخــل مصــر وخارجها 
بحســب alarab، ويســتغرق إنتاج الســيارة الواحدة 
تطويــر  وصديقــاه  أميــن  ويعتــزم  أســابيع.  ثالثــة 
الســيارة بتقديم نمــاذج جديدة برمائيــة قادرة على 
السير في البر والبحر. ويضعون أيضا نصب أعينهم 
التصديــر إلــى األســواق الخارجية. ولفــت أمين إلى 
عــن  تمامــا  مختلفــة  لتصاميــم  نمــاذج  بحوزتــه  أن 
النمــوذج الذي أنجزه حتى اآلن، ويعمل على تطوير 
ســياراته التي ينوي تصنيعها، حيث يكون باإلمكان 

قيادتها برا أيضا.

أّكــد مديــر الجريمــة اإللكترونيــة فــي 
المنظمــة  أن  جونــز  كريــغ  اإلنتربــول 
بمكافحــة  المختصــة  المســتقلة 
الجريمــة تعتــزم فتح مكتــب إقليمي 
لها بدبي لخدمة عملياتها في الشــرق 
األوسط وشــمال إفريقيا، في الشهور 
أن  وأوضــح  المقبلــة.   عشــر  االثنــي 
مركزيــة  منصــة  ســيضم  المكتــب 
التعــاون  تكثيــف  خاللهــا  مــن  يتــم 
الدولــة  فــي  األمنيــة  الجهــات  مــع 
وتحليــل  مشــاركة  فــي  والمنطقــة 
الخاصــة  والمعلومــات  البيانــات 
بالهجمــات الســيبرانية التــي تتعــرض 
برامــج  رأســها  وعلــى  المنطقــة،  لهــا 
الفديــة وحمــالت التصّيــد االحتيالي، 
وهو ما ســيعّزز إستراتيجية التصدي 
تقاريــر أن  الهجمــات. وتتوقــع  لتلــك 
يصــل حجــم الخســائر الماديــة جــراء 
العالــم  حــول  الســيبرانية  الهجمــات 
إلــى 6 تريليونــات دوالر بحلول نهاية 

العام الجاري.

“اإلنتربول” تختار 
دبي مقرا لها ابتســم لكي تتمكن من بدء اليوم في العمل. هذا 

مــا اتبعته شــركة كانون مــع موظفيها في الصين. 
مكاتبهــا  فــي  كاميــرات  كانــون  شــركة  وضعــت 
المبتســمين  الموظفيــن  بمــرور  تســمح  بالصيــن، 
والسعداء فقط إلى مكاتبهم لبدء العمل. ابتكرت 
شــركة كانون كاميرات بتقنية جديدة؛ للمشــاركة 
العمــل،  أماكــن  فــي  المعنويــة  الــروح  فــي روفــع 
وتحوي الكاميرات تقنية تساعدها على استشعار 
للموظفيــن  تســمح  فهــي  وبالتالــي  االبتســامة، 

الســعداء فقــط بالدخــول إلــى مكاتبهــم أو حجــز 
االجتماعــات؛ وذلــك للتأكــد أن كل الموظفين في 
حالــة ســعادة طــوال الوقــت. مــن جانبهــا، تراقب 
شركة كانون الموظفين بكثير من التقنيات حتى 
أنهــا تراقبهــم في فترة الغداء الخاصة، وذلك في 
محاولــة منهــا لرفــع الحالــة المعنويــة للموظفيــن 
واالســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي، واعتبــرت 
الشــركة الكاميــرات التــي تتعرف على االبتســامة 

بأنها جزء أساس من إدارة المكان.

“االبتسامة” شرط حضور الموظفين إلى العمل!

تستعد النجمة الشهيرة المرشحة لجوائز أوسكار 4 
مرات ”سيرشا رونان“؛ للقيام ببطولة فيلم الخيال 

.”Foe“ العلمي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البرتغالــي  المنتخــب  نجــم  بــات 
والعب فريق يوفنتوس اإليطالي، 
كريســتيانو رونالــدو أول شــخص 
يصــل عــدد متابعيــه عبــر حســابه 
فــي موقــع التواصــل االجتماعــي 
مليــون   300 إلــى  )إنســتغرام( 
شــخص، موجهــا بذلــك ضربة إلى 
ومتفوقــا  العالــم،  فــي  المشــاهير 
األرجنتينــي  منافســيه،  علــى 
ليونيل ميســي والبرازيلــي نيمار. 
البرتغالــي  الالعــب  ويحظــي 
بشــعبية كبيــرة فــي أنحــاء العالم 
مكنتــه من الحصول علــى متابعة 
من 30 % من مستخدمي تطبيق 
“إنســتغرام” البالــغ عددهــم مليــار 
قائــد  ميســي  مســتخدم.وجاء 
ثانيــا  اإلســباني  برشــلونة  فريــق 
مــن حيــث عــدد المتابعين بـــ 219 
مليــون شــخص، ويليــه البرازيلي 
نيمار دا ســيلفا نجم باريس ســان 
جيرمــان الفرنســي بـــ 152 مليون 

متابع.

كشــفت “ديزني” في الدورة الســتين 
أنهــا  لمهرجــان أنيســي فــي فرنســا، 
أبرمــت شــراكات مــع العشــرات مــن 
الفنانين األفارقة إلنتاج سلســلة من 
أفــالم الرســوم المتحركــة القصيــرة 
بعنــوان “كيــزازي موتو: جينيريشــن 
فايــر” تتوافــر عالميــا علــى منصتهــا 

“ديزني بالس” في نهاية 2022.
وقــال نائــب رئيس “ديزني” لشــؤون 
أوروبــا  فــي  التحريكيــة  األعمــال 
والشــرق األوســط وإفريقيا أوريون 
روس فــي مؤتمــر مســّجل ســلفا إن 
كالًّ مــن أفــالم هذه السلســلة يجيب 
فــي عشــر دقائــق “بطريقــة مختلفــة 
تماما عن سؤال واحد: كيف سيبدو 
نظــر  وجهــة  مــن  إفريقيــا  مســتقبل 

إفريقية”.
زيمبابــوي  مــن  فنانيــن  أّن  وأضــاف 
وأوغندا وجنــوب إفريقيا ونيجيريا 
عــن  “ســيعّبرون  ومصــر  وكينيــا 
مســتقبل  بشــأن  الخاصــة”  رؤيتهــم 

القارة.

300 مليون 
يتابعون رونالدو

ديزني تنتج أفالما 
إفريقية

نجاحا تلو اآلخر تحّققه ملكة المسرح  ميريام فارس،  حيث 
حصدت أغنية “ غدارة يا دنيا “ ٦ مليون مشاهدة في األسبوع 

األول من إطالقها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أعلنــت شــركة “بوينــغ”، أن النســخة 
الجديــدة من طائرتهــا “737 ماكس” 
الخدمــة  إلــى  مؤخــرا  عــادت  التــي 
حادثــي  إثــر  تشــغيلها  وقــف  بعــد 
تحّطــم داميين، ســتقوم بأول رحلة 

تجريبية قرب سياتل.
ومــن المقــرر أن تقلــع الطائــرة “737 
ماكس 10” من رينتون في واشنطن 
بتوقيــت   17.00 الســاعة  عنــد 
غرينتــش لتهبــط بعــد ســاعتين فــي 
إلــى  الشــركة أشــارت  لكــن  ســياتل، 
أن التوقيــت الدقيــق ســيعتمد علــى 

أحوال الطقس.
وفــي البداية، كان مــن المفترض أن 
المــدى  المتوســطة  الطائــرة  تدخــل 
فــي الخدمــة التجارية العــام 2020، 
لكــن الخطــوة تأخرت؛ بســبب وقف 
تشــغيل الطائرات من طراز “ماكس” 

لمدة 20 شــهرا، فيما فاقمت الضربة 
لقطــاع   ”19 “كوفيــد  ســددها  التــي 

الطيران المشكلة.
وتتوقــع “بوينــغ” حاليا بــدء عمليات 
فــي  التجاريــة  الطائــرات  تســليم 
2023، وحتــى ذلك الحين ســتجري 
مــن  إضافيــة  تجريبيــة  رحــالت 
الفدراليــة  الطيــران  الشــركة وإدارة 

المنظمة للقطاع.
األولــى  للمــرة  الطائــرة  عــن  وأعلــن 
فــي معــرض الطيــران بباريــس فــي 
يونيو 2017، عندما تباهى مسؤولو 
بأنهــا  ووصفوهــا  بحجمهــا  الشــركة 
“الطائــرة ذات الممــر الواحــد األكثــر 
فعاليــة ودرا لألربــاح فــي القطــاع”، 
واعتبرت منافســة لطائــرة “أيه 321 
نيو” ذات الممر الواحد التي تصنعها 

شركة “أيرباص”.

إطالق أول رحلة تجريبية لـ “الطائرة المشؤومة”

فــي  متخصصــة  شــركة  كشــفت 
عمــا  الرياضيــة  البحــر  مالبــس 
الســباحة  “لبــاس  عليــه  أطلقــت 
اإلطــالق”،  علــى  األذكــى 
حاصــد  نســيج  مــن  والمصنــوع 
للطاقــة ومدمج بــه تطبيق يعمل 
علــى  ويعتمــد  مــدرب  بمثابــة 
الذكاء الصناعي. وقالت الشــركة 

إن اللباس يمكن أن يعين الســباحين على زيادة ســرعتهم بنســبة 4 % بحلول العام 
2040. كانــت الشــركة قــد كشــفت النقــاب عــن “فاستســكين 4.0” تصور لمــا وصفته 
بأنــه “لبــاس البحــر األذكــى علــى اإلطالق”. ويحمــل اللبــاس البحر الجديــد عددا من 
االبتــكارات ذات الطابــع المســتقبلي، منهــا نســيج حاصد للطاقة ومدمــج بها تطبيق 
يعمــل بمثابــة “مــدرب” يقــوم علــى الــذكاء االصطناعــي، والــذي تقــول إنــه يســمح 

للسباحين بزيادة سرعاتهم بمعدل يصل إلى 4 في المئة بحلول العام 2040.

مالبس ذكية تزيد السباحين على زيادة السرعة الفجر:  
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