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القطان: نظام إلكتروني لتراخيص جمع المال قريبا
المنامة - بنا

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
اإلســـامية بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف محمـــد القطان 
الـــوزارة إليجـــاد بيئـــة داعمـــة  ســـعي 
ومحفـــزة للعمل الخيـــري وجمع المال 
لألغـــراض الدينيـــة فـــي إطار رســـمي 
وُمنظـــم يتســـم بالوضوح والشـــفافية 

والمسؤولية والمشروعية.
وبين القطان في مقابلة خاصة لوكالة 

تراخيـــص  عـــدد  أن  البحريـــن  أنبـــاء 
جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة التـــي 
أصدرهـــا المكتـــب منـــذ إنشـــائه بلغت 
138 ترخيصـــا، وكانـــت النســـبة األكبر 
للتراخيـــص لجمـــع المـــال مـــن داخـــل 
مملكـــة البحريـــن بعـــدد 126 ترخيصا، 
فيما توزعت التراخيص المتبقية بين 
استقبال األموال من الخارج وتحويل 
األموال إلـــى الخارج إضافة إلى تلقي 

أموال من غير ترخيص.

ا في الدول األسرع بالتطعيم ا والسادسة عالميًّ البحرين الثانية عربيًّ
أظهر احصاء لموقع “Our World in Data” المتخصص في تحليل البيانات، 
أن مملكـــة البحرين احتلت المركز الثاني عربيا والســـادس عالميا في الدول 
األســـرع بالتطعيـــم ضـــد “كورونا”. وبحســـب اإلحصاء، فـــإن البحرين قامت 
بتطعيـــم أكثـــر مـــن ثلـــث الســـكان وبنســـبة 34.45 % مـــن ســـكان المملكة بـ 

“الجرعة األولى” من لقاح كورونا حتى يوم الجمعة 16 من أبريل.
وجاءت إسرائيل في المركز األول عالميا، تلتها المملكة المتحدة ثم تشيلي 
ثم الواليات المتحدة األميركية، لتأتي اإلمارات في المركز االول عربيا ومن 

ثم البحرين في المرتبة الثانية عربيا والسادسة عالميا.

16 صفحة - 210 فلوس
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أكـــد رئيس جمعيـــة البحرين للتدريب وتنميـــة الموارد 
البشـــرية أحمد عطية أن اإلبداع واالبتكار والمرونة 
ضرورة حتمية، مع تفشـــي جائحة كورونا والتي 
غيـــرت خريطـــة التدريـــب وتنميـــة المـــوارد 
مـــن  ســـنوات  واختصـــرت  البشـــرية، 

التطور.
وأكـــد عطية بحديثه إلـــى “الباد” 
أن الجمعية عانت أخيًرا انكماًشـــا 
كبيـــرا فـــي المـــوارد المالية 

بسبب الجائحة.

“كورونا” غير خريطة التدريب واختصرت سنوات من التطور

المنامة - الغرفة األميركية بالبحرين

التجـــارة  غرفـــة  أعضـــاء  قـــام 
األميركيـــة فـــي البحريـــن بجولـــة 
في مصنع مولير الشرق األوسط، 
المتخصص فـــي صناعة األنابيب 
النحاســـية، إذ يعـــد المصنع األول 
والوحيـــد من نوعه فـــي المنطقة، 
ويصـــّدر 90 % من إنتاجه بســـعة 
12000 طن ســـنويا إلـــى الخارج، 
بمـــا فـــي ذلـــك الواليـــات المحـــدة 

األميركية.

“مولير” يعزز 
التجارة الحرة بين 

البحرين وأميركا
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المنامة - وزارة الداخلية

أكدت اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل 
قيام عدد محدود من النزالء على مدار 
األيـــام الماضيـــة داخـــل مركـــز إصـــاح 
بإغـــاق  “جـــو”  فـــي  النـــزالء  وتأهيـــل 
العنابـــر  دخـــول  ورفضهـــم  الممـــرات 
ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا 
الشـــأن، ما أدى إلى تعطيلهم للخدمات 
المقدمة ومن بينها االتصاالت والرعاية 
الصحية لنـــزالء آخرين، وكذلك التأثير 

على سير العمل.
وأضافت أنه تم إنذار النزالء المخالفين 

ودعوتهـــم علـــى مـــدار األيـــام الماضية 
لالتزام بالقانون، وهو ما لم يستجيبوا 
لـــه، األمـــر الذي اســـتدعى أمـــس اتخاذ 
اإلجراءات األمنيـــة والقانونية الازمة 
الذيـــن  المخالفيـــن،  النـــزالء  بحـــق 
ارتكبـــوا أعمـــال فوضـــى وعنـــف ضـــد 
رجال الشـــرطة أثنـــاء أدائهم الواجبات 

المنوطة بهم.
وأشـــارت إلـــى أنه تم إخطـــار النيابة 
العامـــة وإطـــاع مفوضيـــة حقـــوق 
علـــى  والمحتجزيـــن  الســـجناء 

تفاصيل الواقعة.

إجراءات لنزالء تسببوا بفوضى وعنف في “جو”

أيمن يعقوب

محمد القطان

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري
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منتخب الطائرة يبدأ تحضيراته منتصف مايوالسويدي: تعزيز أمن حقل البحرين النفطي
قام الرئيس التنفيذي للهيئة  «

الوطنية للنفط والغاز ناصر 
السويدي بزيارة تفقدية لشركة 

تطوير للبترول؛ بهدف االطالع على 
أحدث النظم والتقنيات العالمية 

في المجال األمني، وتعزيز وحماية 
أمن حقل البحرين النفطي.

يبدأ منتخبنا الوطني  «
للرجال للكرة 

الطائرة إعداده في 
منتصف شهر مايو 

المقبل استعدادا 
لالستحقاقات الخارجية المقبلة. وكان المدرب البرازيلي راميريز قد 

اختار 20 العبا لقائمة المنتخب األولية.
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 

إمرســـون  زمبابـــوي  جمهوريـــة 
منانغاغوا، وذلك بمناســـبة ذكرى 

استقال باده.

جاللة الملك يهنئ رئيس زمبابوي

األحد 18 أبريل 2021 - 6 رمضان 1442 - العدد 4569

مديريات الشرطة: حذار من التجمعات والزيارات خالل رمضان

8960 إجراء للحفاظ على التباعد و71395 مخالفة “كمامات”

أكـــدت مديريـــات الشـــرطة واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة بجهود تعزيـــز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا ضـــرورة مواصلة 
االلتـــزام بهـــذه اإلجـــراءات والتعليمـــات الصادرة عـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك من خال تغييـــر بعض األنماط الســـلوكية 
االجتماعية خال شهر رمضان، خصوصا في ظل الزيادة المطردة في األعداد 
القائمة للمصابين بالفيروس. وشـــددت مديريات الشـــرطة بالمحافظات األربع 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة علـــى ضـــرورة االلتـــزام التـــام بالقـــرارات الصادرة 
مؤخرا والمتعلقة بشكل خاص بشهر رمضان الفضيل، منها تجنب التجمعات، 
والزيـــارات المتبادلـــة، وتطبيق االشـــتراطات الخاصة بالمســـاجد، وغيرها من 
االشتراطات التي أقرها الفريق الوطني الطبي للمساهمة في الحد من انتشار 
الفيروس حفاظا على ســـامة كافة أفراد المجتمع، مؤكدًة بأن وعي المجتمع 

وحسه بالمسؤولية من أهم أسباب تجاوز هذه الجائحة.
وتســـتمر المديريـــات األمنيـــة بدروهـــا من خال الحمـــات التوعويـــة بجانب 
حمات إنفاذ القانون، حيث قامت مديريات الشـــرطة بالمحافظات واإلدارات 
المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة باتخاذ 8960 إجـــراء للحفاظ علـــى معايير التباعد 
االجتماعي، ورصد 71395 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة 
والمحـــات التجاريـــة وتنفيـــذ 8383 حملـــة توعويـــة، وذلـــك حتـــى 15 أبريل 
الجاري. وقد قامت اإلدارة العامة للدفاع المدني حتى تاريخ 15 أبريل الجاري 
بتنفيـــذ 246243 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشـــآت الحكومية 
والشـــوارع والطرقات وغيرها، كما أنها مســـتمرة في عقـــد الدورات التدريبية 
حـــول الطـــرق الصحيحـــة لتنفيذ عمليـــات التطهيـــر والتعقيم االحتـــرازي في 
المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات 
التي نظمها الدفاع المدني 1180شـــخصا من المؤسســـات والشركات الخاصة، 
و1051 شـــخصا مـــن مختلف الجهـــات الحكوميـــة، فيما بلغ عـــدد المتطوعين 
منذ شـــهر مارس العام الماضي 6062 متطوعا، واإلشراف على 1708 عمليات 
تطهيـــر وتعقيـــم شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كما تـــم تدريب 1230شـــخصا من 
الكـــوادر والمتطوعين لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107عمليـــات تطهير وتعقيم 
بالتعـــاون مـــع شـــركات التنظيـــف. وباشـــر مركـــز اإلســـعاف الوطني منـــذ بدء 
الجائحـــة 9413 باغـــا خاصـــا بفيـــروس كورونا، قـــام خال ذلك باالســـتجابة 
لجميـــع هـــذه الباغات عن طريق فريق متخصص ومؤهـــل والذي قام باتخاذ 
اإلجـــراءات الازمة ونقل المصابين بالفيـــروس لألماكن المخصصة، باإلضافة 
إلـــى قيام إدارة النقـــل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلـــى اآلن بتحريك 30411 

آلية شملت نقل 88614 حالة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
الحوثـــي  ميليشـــيا  إطـــاق  بشـــدة 
إيـــران،  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
صاروخا باليســـتيا تجـــاه مدينة جازان 
بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
مســـتهدفة األعيان المدنيـــة والمدنيين 
األبريـــاء فـــي انتهـــاك صريـــح للقانـــون 

الدولي اإلنساني.

بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير 
مملكـــة  تضامـــن  مؤكـــدة  الصـــاروخ، 
البحرين مع المملكة العربية الســـعودية 
فـــي كل ما تتخـــذه من إجـــراءات لردع 
أمنهـــا  وحمايـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا 

واستقرارها وسامة أراضيها.

استهداف المدنيين في جازان انتهاك للقانون الدولي

المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشـــمالية علي العصفور أهمية 
إطـــار  فـــي  المجتمـــع  فـــي  الوعـــي  تعميـــق 
مبـــادرة المحافظـــة “يـــًدا بيد لنهـــزم جائحة 
كورونا”، لانضمام للحملة الوطنية للتطعيم 
بالتنســـيق والتعاون مع إدارة تعزيز الصحة 
بـــوزارة الصحة، وذلـــك لدعم الجهـــود التي 
يبذلهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي والعاملون 
فـــي الصفـــوف األمامية للتصـــدي للجائحة، 
لتســـريع وتيـــرة تحقيـــق المناعة المكتســـبة 

الجماعية.
الرمضانـــي  المجلـــس  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
االفتراضي الذي عقدته المحافظة الشمالية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي بحضـــور عدد 
من النواب وأهالـــي المحافظة، حيث تبادل 
المحافـــظ والحضـــور التهانـــي والتبريـــكات 
بمناســـبة الشـــهر الفضيـــل، ورفـــع المحافـــظ 
أهالـــي  عـــن  ونيابـــة  نفســـه  عـــن  باألصالـــة 
المحافظـــة الشـــمالية أســـمى آيـــات التهاني 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلى شـــعب البحرين الوفي بمناسبة حلول 

شهر رمضان.
إلـــى  الحضـــور  العصفـــور  المحافـــظ  ودعـــا 
المشـــاركة فـــي الترويج للمشـــروع الوطني 
للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة بيـــن أبناء 
المجتمـــع؛ لتمكين المواطنيـــن العاطلين من 
االلتحاق بســـوق العمل واالســـتفادة من 25 
ألـــف وظيفـــة و 10 آالف فرصـــة تدريبيـــة 
يوفرهـــا البرنامـــج، وذلـــك انطاقـــا من دور 
البرنامـــج  لدعـــم  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

الوطني للتوظيف.
ونوه بدور المؤسســـات واألفـــراد في تعزيز 
الصحـــة فـــي شـــهر رمضـــان، مشـــيرا إلى أن 
المحافظة قـــد أطلقت خال الشـــهر الكريم 

مســـابقة “الرابـــح األكبـــر في شـــهر رمضان” 
الجنســـين  مـــن  متســـابقا   35 مـــن  ألكثـــر 
لمكافحة الســـمنة واألمراض المزمنة، وذلك 
عالـــي  العتمـــاد  المحافظـــة  مبـــادرة  ضمـــن 
مدينة صحية، وللتشجيع على اتباع أنماط 
الحياة الصحية، من حيث التغذية السليمة 
وممارســـة األنشطة البدنية، ســـيما في ظل 

تفشي تداعيات جائحة كورونا.
كمـــا انطلقـــت مبـــادرات عـــدة مـــن المجلس 
مبـــادرة  وهـــي  االفتراضـــي،  الرمضانـــي 
توصيل خدمة التطعيم لكبار الموطنين في 
نادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين، 
ومبـــادرة تدريـــب وتأهيـــل العاطـــات فـــي 
 NJ مجـــال الهندســـة بالتعـــاون مـــع شـــركة
المـــرأة  لدعـــم  الهندســـية  لاستشـــارات 
البحرينيـــة فـــي مجـــال التنميـــة الوطنيـــة، 
ومبـــادرة حصـــر العاطليـــن عـــن العمـــل فـــي 
باربـــار وبنـــي جمـــرة بالتعـــاون مـــع النائـــب 
فاطمـــة القطـــري لدعـــم المشـــروع الوطنـــي 
للتوظيف في نسخته الثانية، ومبادرة دعم 
مجمع ســـار التجـــاري لجوائـــز “الرابح األكبر 
في شـــهر رمضان” خال النصـــف األول من 
الشهر الكريم، والترويج للمسابقة من خال 

اللوحات اإلعانية في المجمع.

الترويج للمشروع الوطني للتوظيف بين أبناء المجتمع

محافظ الشمالية: التطعيم 
الحل األوحد لهزم “كورونا”

محافظ الشمالية
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الحرية الفكرية.. الطريق إلى العلم والمعرفة والتقدم والرقي
Û  رضــي( الراشــدين  الخلفــاء  عهــد  بدايــة  منــذ 

الدولــة  أو  الخالفــة  نهايــة  هللا عنهــم( وحتــى 
انشــغل  الماضــي،  القــرن  بدايــة  مــع  العثمانيــة 
الــردة، وفــي  العــرب والمســلمون فــي حــروب 
المســلحة  والمواجهــات  واالقتتــال  الخالفــات 
لكنهــم  بينهــم،  فيمــا  الســلطة  علــى  والصــراع 
نشــر  مــن  نفســه  الوقــت  وفــي  أيًضــا  تمكنــوا 
الدعــوة، واالنتصــار فــي غزواتهــم وحروبهــم، 
وفتح البلــدان واألمصار، فتهاوت أمام زحفهم 
األنظمــة والــدول واإلمبراطوريــات التي كانت 
باهــًرا  الفًتــا  نجاًحــا  ونجحــوا  وقتهــا،  ســائدة 
فــي توســيع رقعــة الدولــة اإلســالمية وتمديــد 
حدودهــا ونفوذهــا، وحققوا ازدهــاًرا اقتصادًيا 
وثــراًء مادًيــا وسياســًيا فــي وقــت قياســي لــم 
يشــهد مثلــه  التاريــخ مــن قبــل وال مــن بعد، إال 
أن الدولة اإلســالمية لم تعش عصرها الذهبي، 
ولــم تتمكن من تحقيق التقــدم العلمي والرقي 
الحضــاري بمعانيهــا الحقيقيــة إال خــالل فتــرة 
حكــم هارون الرشــيد وابنه المأمــون في حقبة 

الخالفة العباسية.
Û  واإلســالمية العربيــة  التاريخيــة  الســردية  إن 

فــي كثيــر مــن رواياتهــا وصفحاتهــا وفصولهــا 
تصف هارون الرشيد بأنه مولع باللهو، منغمس 
وشــديد  والنــزوات،  والــذات  الشــهوات  فــي 
القســوة والبطــش والتنكيــل بخصومــه، وعلــى 
منهــا  الرغــم  علــى  أو  الروايــات،  هــذه  خــالف 
يشــهد  التاريــخ  فــإن  افتــراض صحتهــا،  ومــع 
بــأن مســيرة التقــدم والرقــي الحضــاري للدولة 
اإلســالمية قــد بــدأت فــي عهــده عندمــا وضــع 
أهــم قواعدهــا بتأســيس “بيــت الحكمــة” كأول 
وأمــر  اإلســالم،  فــي  ظهــرت  عامــة  كتــب  دار 
القديمــة  الحضــارات  تــراث  فيهــا  يجمــع  بــأن 
بمختلــف  والمخطوطــات  المتنوعــة،  وكتبهــا 
اللغات، واهتم بشــكل خاص بجمع كتب الطب 

والفلســفة والفلــك والعلــوم اإلنســانية، وجعــل 
علــى الدار مشــرفين مــن العلماء، أجــزل عليهم 
ن  الهبات والعطايا، وكان يجلهم ويقدرهم، وعيَّ
فيهــا المترجميــن ووضــع علــى رأســهم العالــم 
والمترجم الموســوعي المشهور وقتها جون أو 
يوحنا بن ماسويه، إلى أن أصبحت دار الحكمة 
مركــزا للبحــث العلمــي، وتنوعــت أقســامها بين 
والتجليــد، وكان  والتأليــف  والنســخ  الترجمــة 
لهــا أثــر كبير في نقــل العلوم والفنــون واآلداب 
والفلسفة وأسس الحضارة للعرب والمسلمين.

Û  وقــد بلغــت الخالفــة اإلســالمية أعلــى مكانتها
العالــم  مســتوى  علــى  والسياســية  الحضاريــة 
بأســره فــي ذلــك الوقت فــي عهد ابنــه المأمون 
الــذي واصل مســيرة والده ودفــع بعجلة الرقي 
والتقــدم بوتائــر أســرع بحيــث شــهدت الدولــة 
اإلسالمية نهضة حضارية وتألًقا علمًيا وفكرًيا، 

وازدهاًرا في حقول العلوم والفنون واآلداب.
Û  وقــد كان لدى المأمون شــغف بالفلســفة والعلم

جانــب  إلــى  والهندســة  والرياضيــات  والفلــك 
اللغــة والشــعر واألدب، وكان يختلــف ويمتــاز 
عن  أبيه بإيمانه الراسخ بمبدأ الحرية الفكرية، 
واالنفتــاح علــى الفلســفة، وكانــت تتــردد فــي 
مجلسه دائًما أسماء وأفكار كبار الفالسفة مثل 

سقراط وأفالطون وأرسطو.
Û  وقــد أطلــق المأمــون حريــة التعبيــر أو حريــة

والفالســفة،  الجــدل  وأهــل  للباحثيــن  الــكالم 
فشجع المناظرات والحوارات والعصف العقلي 
العلــم  لنشــر  كوســيلة  الدينيــة  المســائل  فــي 
وإزاحــة التخلــف والجهــل، وكانــت المناظــرات 
بين العلماء والمفكرين في مجلســه قائمة على 
الــرأي  واحتــرام  والمنطقيــة  العقليــة  الحجــج 
اآلخــر، ويــروى أنه كان يــزن بالذهب كل كتاب 
قيــم جديــد ُيكتــب في عصــره، ويمنــح الذهب 

إلى مؤلف ذلك الكتاب.

Û  البحــث علــى  العلمــاء  المأمــون  شــجع  كمــا 
العقــل  حــدود  تتخطــى  أمــور  فــي  واالجتهــاد 
وتفكيره السائد، أو كما يطلق عليه اليوم “خارج 
الصندوق”، ما أدى إلى انتشــار الفكر االعتزالي 
الذي ُيعلي من قيمة العقل، ويجعله حكما على 
النــص من دون حــدود أو قيود. وبذلك اختلف 
العقــل  اســتخدموا  الذيــن  الســلفية  فكــر  عــن 

وسيلة لفهم النص وليس حاكما.
Û  إن هذا الطرح ال يعني أننا نتجاهل أو نتغاضى

عمــا اقترفــه وفعلــه الرشــيد والمأمــون مــع من 
رفض االنصياع والخضوع لهما أو خالفهما في 
الرأي، فقد زج الرشيد بإمام الشيعة موسى بن 
جعفــر الصــادق فــي الســجن بعــد خالف نشــب 
بينهما، إلى أن فارق الحياة في غياهب زنازينه 
تيــار  إلــى  المأمــون  انضــم  المظلمــة، وبعــد أن 
المعتزلــة وآمــن بنظريــة “خلق القــرآن” وجعلها 
فرضهــا  إلــى  وســعى  للدولــة  رســمية  عقيــدة 
بالقــوة واإلكــراه علــى جميــع المســلمين، وتتبع 
وهــدد كل رافــض أو منكر لهــا بالتنكيل والقتل 
والســجن، بحيث عرفت هذه المرحلة بـ “محنة 
خلــق القرآن”، وكان أبرز َمــن تعّرض لالضطهاد 
والتنكيل والجلد والحبس لرفضه هذه المقولة 
هو اإلمام أحمد بن حنبل، الذي قضى أكثر من 

عامين ونصف العام في سجون العباسيين.
Û  هــذا في جانب، أما الجانــب الذي أردنا التركيز

عليــه فــي هــذه الوقفــة هــو التأكيــد علــى عدم 
والعلمــي  الفكــري  التقــدم  بــأن  القــول  صحــة 
علــى  يأتــي  والثقافــي والحضــاري  والفلســفي 
بطبيعتــه  وأنــه  الدينيــة،  المعتقــدات  حســاب 
يتناقــض معهــا كمــا يحــاول أن يــروج البعــض، 
ففــي الوقــت الذي ازدهرت فيــه حركة التأليف 
والفلســفية  االنســانية  والعلــوم  والترجمــة 
وعلــوم الطــب والفلــك والرياضيات والهندســة 
وغيرها في عهد هارون الرشيد وابنه المأمون، 

فقــد ازدهــرت فــي الوقــت نفســه علــوم الــكالم 
والحديث والفقه اإلســالمي، وولد علم تفســير 
القــرآن وفصلــه عــن علــم الحديــث، وانبثقــت 
مظاهــر التنــوع والتعــدد فــي الفكر اإلســالمي، 
همــا  كبيرتــان  مدرســتان  الفقــه  فــي  فظهــرت 
مدرســة أهــل الــرأي فــي العــراق ومدرســة أهل 
الحديــث في المدينة المنورة، وقد ولدت أيًضا 
وترعرعت المذاهب االســالمية السنية األربعة 
في كنف الدولة العباســية، وعاصر هذه الحقبة 
أئمة الفقه األربعة أبوحنيفة ومالك والشــافعي 

وابن حنبل.
Û  كمــا عــاش فــي الحقبــة ذاتهــا عــدد مــن أئمــة

المذهب الشيعي االثني عشري وفي مقدمتهم 
اإلمــام جعفر بن محمد الصادق، أكبر مؤسســي 
الفقــه الشــيعي والــذي نســب مذهــب الشــيعة 
اإلماميــة إليه، فســمي بالمذهب الجعفري، وقد 
حظــي اإلمــام الصــادق في تلــك الفتــرة بمكانة 
ممّيــزة مــن العلــم عند أئمــة مذهب أهل الســنة 
والجماعــة، فقــد روى عنه مالك بن أنس، وعّده 

أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.
Û  ونعــود إلى عنوان هــذا المقال لنؤكد أن التقدم

العلمــي والرقــي الحضــاري ال يمكــن أن يتحققا 
بشــكل فاعــل فــي أي مجتمــع أو أي دولــة مهما 
كبــرت وعــال شــأنها وارتفعــت مكانتهــا، ومهمــا 
المــادي  وثراؤهــا  السياســي  نفوذهــا  توســع 
مبــادئ  تكــون  عندمــا  إال  العســكري،  وســيطها 
الحرية الفكرية معززة ومصانة فيها، والتي من 
دونهــا يصعب على العقول التحــرر واالنطالق، 
الالزمــة  العلميــة  األســس  ترســيخ  ويصعــب 
اكتســاب  مــن  والمجتمعــات  الــدول  لتمكيــن 
المعــارف وتعظيمهــا والتــي تــؤدي بدورهــا إلى 
اإلنتــاج واإلبــداع وهمــا ســر ومنطلــق التقــدم 

والرقي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

20 مدرسة تشارك في مؤتمر “األمم المتحدة” االفتراضي بتنظيم من مدرسة “بيان البحرين”

نظمـــت مدرســـة بيـــان البحريـــن مؤتمـــر 
أنمـــوذج األمـــم المتحـــدة للســـنة الثالثة 
عشـــر علـــى التوالـــي، حيث ناقـــش 150 
طالب افتراضيا ســـبل التوحد والســـالم 
خالل األزمات التي يواجهها العالم اآلن. 
أقيـــم المؤتمر الذي اســـتمر مـــن 3-2 من 
أبريـــل تحـــت رعاية معالي الشـــيخة هيا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس 
أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وألول مـــرة منذ انطالقه، أقيـــم المؤتمر 
هذا العام بشـــكل افتراضي، حيث شارك 
فيـــه 20 مدرســـة حكوميـــة وخاصة من 
داخـــل وخارج مملكـــة البحريـــن. ويأتي 
تنظيـــم المؤتمـــر – والـــذي أقيـــم تحـــت 
مظلة وزارة التربية والتعليم وبإشـــراف 
المدرســـة- بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات 
اإلجـــراءات الصحيـــة المتبعـــة مـــن قبل 
والفريـــق  والتعليـــم  الصحـــة  وزارتـــي 

الوطني الطبي لمكافحة كوفيد- 19.  
وأثنـــت معالـــي الشـــيخة هيا بنت راشـــد 
آل خليفـــة علـــى مســـاعي مدرســـة بيان 
البحريـــن خـــالل الجائحـــة لبذلهـــا جهـــدا 
مضاعفـــا مـــن أجـــل تنظيم هـــذا المؤتمر 
الســـنوي بشـــكل افتراضـــي، فـــي ســـبيل 
الطالبـــي-  األداء  وتطويـــر  اســـتمراره 

الهدف األسمى للمؤتمر.
تـــم توزيـــع الطـــالب خـــالل المؤتمـــر في 
مجالـــس متعددة، حيث ضم كل مجلس 

مجموعـــة مـــن الطـــالب الذيـــن ناقشـــوا 
قضايا محددة تنوعت ما بين اإلنســـانية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية.  والصحيـــة 
وتطـــرق الطـــالب  إلـــى القضيـــة العربية 
المتعلقة بسبل التخلص اآلمن من المواد 
الخطرة والمتفجرات التي خلفها انفجار 
بيروت، إلى جانـــب قضايا حرية التعبير 

ومكافحة الفساد.
كما وضع الطالب اســـتراتيجية متكاملة 
تضمنـــت تدابيـــر لمكافحـــة كوفيـــد19-، 

وتطرقوا إلى سبل الخروج من التصادم 
الحاصـــل بيـــن الصحـــة العامة وخســـارة 
الكثيـــر مـــن العامليـــن لوظائفهـــم حـــول 
العالـــم بعد انتشـــار الجائحـــة، وكيف أثر 
كوفيـــد19- على حياة الالجئين في ظل 

معاناتهم من األوبئة وسوء التغذية.
وبحـــث الطـــالب ظاهـــرة اإلذالل العلني 
على وسائل التواصل االجتماعي، وذلك 
نتيجـــة انتقـــاد المجتمع للمشـــاهير على 
خلفية ســـلوك ما، وذلك في ظل انتشـــار 

صعـــدت  التـــي  التحقيـــر  لمصطلحـــات 
مـــن حـــركات المطالبـــة بنـــاًء علـــى اللون 

البشري.
وأكدت رئيســـة مجلس إدارة المدرســـة، 
أن  العتيبـــي  مـــي  الشـــيخة  الدكتـــورة 
مشـــاركة  20 مدرســـة حكومية وخاصة 
مـــن داخـــل مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا 
يدلـــل على نجـــاح هـــذا المؤتمـــر الدولي 
الطـــالب  إلمكانيـــات  المحفـــز  الســـنوي 
اإلبداعيـــة، مشـــددة علـــى دور المدارس 

الحكومية األبرز في إنجاحه.
أن  العتيبـــي  مـــي  الدكتـــورة  وتابعـــت 
“أنمـــوذج األمم المتحدة” يســـهم بشـــكل 
تـــام فـــي تطويـــر مهـــارات الطـــالب مـــن 
خالل مشـــاركاتهم في حلـــول لقضاياهم 
وقضايا العالم، وأشـــارت إلـــى أن مؤتمر 
علـــى  البـــاب  يفتـــح  المتحـــدة  األمـــم 
مصراعيـــه أمام الطالب لطـــرح خيارات 
جديـــدة للشـــعوب العالميـــة تســـعى إلى 
وضع حلول لمشـــاكلهم التـــي عانوا منها 

لسنوات.
وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي 
أن المؤتمـــر ضم مجموعة من المجالس، 
إذ تـــم تعييـــن مجلس لكل مدرســـة على 
منهـــا  كل  اجتمـــاع  اقتصـــر  إذ  حـــدى، 
فـــي الحـــرم المدرســـي الخاص بهـــا، إلى 
جانـــب تدريـــب األعضـــاء افتراضيـــا من 
قبـــل الفريق المنظم واللجنة التنســـيقية 
المعينة من مدرسة بيان البحرين، إذ تم 

تطبيق اشتراطات معينة.
وتكـــون كل مجلس مدرســـة من 15-20 
طالـــب، حيث تم اجتماع كافة المجالس 
الخاصـــة  للتعليمـــات  إتباعـــا  افتراضيـــا 

بالتباعد االجتماعي.
جديـــر بالذكـــر أن المؤتمر أقيـــم بتنظيم 
ومشاركة طالب مدرســـة البيان، وتولى 
إدارة  مهـــام  المدرســـة  مـــن  طـــالب   3
المؤتمـــر، حيـــث أدارت الطالبة دانة بني 
حمـــاد المؤتمـــر بمنصـــب األميـــن العـــام، 
النائـــب  بمنصـــب  الـــزك  منـــى  والطالبـــة 

والطالبـــة دانة العوضـــي بمنصب النائب 
أيضـــا. ومؤتمر األمم المتحدة هو مؤتمر 
تابـــع لـ THIMUN، وينظم مؤتمرات على 

مدار 13 سنة، بما فيها العام الحالي.
وشـــارك فـــي المؤتمـــر كل مـــن المدارس 
الخاصة التالية، مدرسة البيان ومدرسة 
لؤلؤة الخليج ومدرســـة النور ومدرســـة 
كانـــو  عبدالرحمـــن  ومدرســـة  الحكمـــة 
ومـــدارس  النســـيم  ومدرســـة  الدوليـــة 
المعارف الحديثة ومدرســـة ابن خلدون 
والمدرســـة  الدوليـــة  حـــوار  ومدرســـة 
البريطانيـــة ومدرســـة الرجاء ومدرســـة 
القلـــب  ومدرســـة  كريســـتوفر  ســـانت 

المقدس. 
أما المـــدارس الثانويـــة الحكومية، فهي 
مدرســـة غازي القصيبي للبنات ومدرسة 
الحـــد ومدرســـة خولـــة للبنات ومدرســـة 
مدينة عيســـى ومدرســـة المعرفة للبنات 
)المملكـــة  الدوليـــة  أوربـــت  ومدرســـة 

العربية السعودية(.

ــات” ــاء “المنازعـ ــس أمنـ ــس مجلـ ــة رئيـ ــد آل خليفـ ــت راشـ ــا بنـ ــيخة هيـ ــي الشـ ــة معالـ ــت رعايـ تحـ
يقـــام ألول مـــرة علـــى مســـتوى العالـــم افتراضيـــا جامعـــا للعديـــد مـــن مـــدارس البحريـــن
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138 ترخيصا وتدشين نظام إلكتروني لتراخيص جمع المال قريًبا04

الدينية ضمن إطار يتسم بالوضوح والمشروعية التبرع لألغراض  القطان: 

أكــد الوكيــل المســاعد للشــؤون اإلســامية بــوزارة العدل والشــؤون 
اإلسامية واألوقاف محمد القطان سعي الوزارة إليجاد بيئة داعمة 
ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال لألغراض الدينية في إطار رسمي 
وُمنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية. وبين 
القطــان فــي مقابلــة خاصــة لوكالة أنبــاء البحرين أن عــدد تراخيص 
جمع المال لألغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشائه بلغت 
138 ترخيصــا، وكانــت النســبة األكبــر للتراخيــص لجمــع المــال مــن 
داخــل مملكــة البحرين بعــدد 126 ترخيصا، فيمــا توزعت التراخيص 
المتبقيــة بيــن اســتقبال األمــوال مــن الخــارج وتحويل األمــوال إلى 

الخارج إضافة إلى تلقي أموال من غير ترخيص.

وقـــال القطـــان: إن الحملـــة التوعوية 
التي حملت وســـم #جمع_التبرعات_
التزام_ومســـؤولية، تهدف إلى تأكيد 
وجـــوب االلتـــزام باشـــتراطات جمـــع 
المـــال لألغـــراض الدينيـــة، من خالل 
بشـــأن  بقانـــون  بالمرســـوم  التعريـــف 
تنظيـــم جمع المال لألغـــراض العامة، 
والئحته التنفيذية، وبيان دور مكتب 
قيـــد طلبـــات جمـــع المـــال لألغـــراض 
الدينية، إضافة إلى توعية كافة أفراد 
قررهـــا  التـــي  بالمتطلبـــات  المجتمـــع 
القانـــون؛ لحمايتهم وضمان حقوقهم 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  وتعريـــف 
بواجباتهم، ســـواء مـــن المتبرعين أو 
المرخـــص لهـــم بالقيام بأنشـــطة جمع 
التحقـــق مـــن  المـــال، وبيـــان أهميـــة 
الجهة المســـتقبلة للتبرعـــات والتأكد 
من وجود ترخيص لها لجمع األموال 
لألغراض الدينية والتي تشمل الزكاة 
والخمس والصدقات أو ألي مشـــروع 

ذي غرض ديني.
المـــال  بجمـــع  القائـــم  أن  وأوضـــح: 
مســـؤول، وكذلك المتبرع شريك في 
تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية والمســـؤولية 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  كافـــة  لـــدى 
الطلـــب  م  وبمقـــدِّ بالمتبـــرع  ابتـــداًء 
جميـــع  وفـــي  بالمســـتفيد،  وانتهـــاء 
مراحـــل العمـــل؛ من أجل ضمـــان ثقة 
النـــاس فـــي تقديـــم المـــال لألغراض 
الدينيـــة، إضافـــة إلـــى التحقـــق مـــن 
مشـــروعية الغـــرض لجمع المـــال وما 
أن  الُمتبـــرع  فحـــق  بشـــأنه،  يتعلـــق 
يطمِئـــن وأن يِثـــق بأقصـــى مـــا يمكن 
أن هذه األموال ســـتذهب إلى المكان 

الذي ُأخرجت من أجله.

اختصاصات مكتب جمع المال

وعن اختصاص مكتب جمع المال أبلغ 
القطان: طبقا للمرســـوم رقم )8( لسنة 
بإصـــدار  المكتـــب  يختـــص  2021م، 
التراخيـــص لصالح األفـــراد لألغراض 
تختـــص  فـــي حيـــن  فقـــط،  الدينيـــة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة  وزارة 
بإصدار التراخيص لألفراد ألي غرض 
آخـــر بخالف األغراض الدينية عالوًة 
على اختصاصهـــا بإصدار التراخيص 
لصالـــح الجمعيات والمؤسســـات ألي 
غـــرض مـــن األغـــراض العامـــة والتي 
العـــام  النفـــع  أوجـــه  جميـــع  تشـــمل 
المشـــروعة ســـواء أكانـــت خيريـــة أو 
ثقافيـــة  أو  تعليميـــة  أو  اجتماعيـــة 
أو دينيـــة، كمـــا تكـــون وزارة شـــئون 
المختصـــة  هـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
بالنســـبة لجمع المال من قبل الهيئات 
الخاصـــة العاملة في ميدان الشـــباب 

والرياضة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمهـــام مكتـــب قيد 
طلبات ترخيص جمع المال لألغراض 
الدينية قال القطان يتم تلقي طلبات 
لألغـــراض  المـــال  بجمـــع  الراغبيـــن 
الدينيـــة والتأكد من اســـتيفاء جميع 
المســـتندات المطلوبـــة للتقدم بطلب 
الترخيـــص، ومـــن ثـــم إصـــدار القـــرار 
بشـــأنها، ومنـــح ترخيص جمـــع المال 
لألغراض الدينية، واستقبال أصحاب 
وارشـــادهم  والمراجعيـــن  الطلبـــات 
والرد على استفساراتهم ذات الصلة، 

والمســـتندات  الوثائـــق  واســـتالم 
وتحويـــل  إيـــداع  بمتابعـــة  الخاصـــة 
واســـتالم المبالغ، إلى جانب اســـتالم 
التقارير المالية وكشـــوف الحســـابات 
المســـتفيدين  وكشـــوف  البنكيـــة 

وبياناتهم.

متطلبات التقديم لحيازة 

الترخيص

وفي توضيـــح حول متطلبات تقديم 
طلب ترخيص جمـــع المال لألغراض 
إرفاقهـــا  الـــالزم  والوثائـــق  الدينيـــة 
القطـــان:  قـــال  الطلـــب  تقديـــم  عنـــد 
يتعيـــن على مقـــدم الطلـــب أن يكون 
بحرينيا، وأن يكون شـــخصا طبيعيا. 
)يقتصر على األفراد، دون الجمعيات 
والمؤسســـات(، كامل األهلية، ُحْســـن 
السيرة والسلوك، وأال يكون قد صدر 
ضـــده أحـــكام نهائيـــة فـــي جنايـــة أو 
جنحـــة مخلـــة بالشـــرف أو األمانة أو 

اآلداب العامة.
أمـــا فيما يخص الوثائـــق الالزمة عند 
تقديـــم الطلـــب، فيجـــب علـــى مقدم 
الطلب إرفاق بطاقة الهوية األصلية، 
وكشـــف أصلـــي للحســـاب المصرفـــي 
المفتـــوح لغـــرض جمـــع المـــال )يظهر 
فيه: اســـم المصرف، اســـم الحســـاب، 
رصيـــد   ،  IBAN الحســـاب  رقـــم 

الحساب(.
وأردف: يتوجـــب على مقـــدم الطلب 
الـــواردة  المعلومـــات  كافـــة  توفيـــر 
فـــي االســـتمارات المخصصـــة لذلـــك 
عنـــد تقديـــم الطلـــب وأبرزهـــا بيانات 
مقـــدم الطلـــب وأرقـــام االتصـــال بـــه، 
المـــال،  جمـــع  مـــن  الغـــرض  تحديـــد 
ووســـائل الجمـــع، وتحديد فترة جمع 
المـــال وكيفية صرف األمـــوال، وفي 
حـــال طلب إرســـال األمـــوال للخارج 
المذكـــورة  المتطلبـــات  علـــى  عـــالوة 
مسبقا، يســـتلزم توفير بيانات الجهة 
المستفيدة أو المســـتفيد من تحويل 
المال إلى الخـــارج، وبالمثل في حال 
طلـــب اســـتقبال أمـــوال مـــن الخارج، 
أو  الجهـــة  بيانـــات  توفيـــر  يتوجـــب 
مـــن  لألمـــوال  المحولـــة  المتبرعـــة 
الخارج وبيـــان كيفية صرف األموال 

والغرض لصرفه.

آلية منح التراخيص

أما بالنسبة للخطوات الواجب اتباعها 
لتقديـــم الطلـــب وإصـــدار الترخيص، 
وإجـــراءات المكتب، فأخبـــر القطان: 
إن علـــى مقدم الطلـــب تحميل جميع 
جهـــاز  علـــى  المذكـــورة  المتطلبـــات 
الحاسب اآللي بصيغة PDF وإرسالها 
للمكتـــب  اإللكترونـــي  البريـــد  علـــى 
money_collection@moia.gov.
bh، وأن يرفق نســـخة من إفادة فتح 
الحســـاب المبدئي لغـــرض جمع المال 

مبّيـــن فيهـــا رقم الحســـاب المصرفي 
المكتـــب  يقـــوم  ثـــم  ومـــن   ،IBAN
بدراســـة الطلب والتأكد من استيفاء 
جميـــع المســـتندات المطلوبـــة للتقدم 

بطلب الترخيص.
ولفت إلى أن المكتب بصدد المراحل 
األخيرة لتدشـــين عمليات الترخيص 
عبـــر النظـــام اإللكترونـــي، وذلـــك من 
WWW.RFR. خالل موقـــع المكتـــب

BH، حيـــث تتوفـــر كافـــة الخطـــوات 
الالزمة للتسجيل وتقديم الطلب عبر 

النظام في الموقع المذكور.
وعـــن الحـــاالت التـــي يتوجـــب علـــى 
الفـــرد تقديـــم الطلـــب فيهـــا أوضـــح 
الوكيل المســـاعد للشؤون اإلسالمية: 
المـــال  جمـــع  لقانـــون  اســـتنادا  أنـــه 
والئحتـــه التنفيذية، فـــي حال تجاوز 
قيمة الجمع 100 دينار بحريني، فإنه 
يســـتوجب الحصـــول علـــى ترخيص 
لجمـــع المال، وبحســـب القانـــون فإن 
العـــام  تتجـــاوز  ال  الترخيـــص  مـــدة 
الواحد، ويجوز التمديد لمدة 3 أشهر 
أخـــرى فـــي حـــال رغبـــة المرخص له 

بذلك.
ولضمـــان صـــرف أمـــوال المتبرعيـــن 
فـــي الوجـــه الـــذي جمـــع المـــال مـــن 
أجله، أكـــد أن التراخيص تخضع بعد 
انتهـــاء المـــدة المحـــددة لجمـــع المال 
للتدقيـــق والرقابـــة، ويقـــوم المكتـــب 
المســـتندات  توفـــر  مـــن  بالتحقـــق 
الدالـــة علـــى المســـتفيدين وبياناتهم 
والمبالغ المصروفة وإثباتات الصرف 
المســـتفيدين؛  قبـــل  مـــن  واالســـتالم 
بهـــدف التأكـــد مـــن أوجـــه الصـــرف، 
الدالـــة  المســـتندات  ومطابقـــة كافـــة 
الواجبـــات  حـــدود  فـــي  ذلـــك  علـــى 
المقـــررة قانونـــا علـــى المكتـــب ضمن 

نطاق الرقابة والتدقيق.
وأفصـــح عـــن أن مكتـــب جمـــع المال 
مـــن  أنـــواع  أربعـــة  بإصـــدار  يقـــوم 
تراخيـــص جمع المـــال أولها ترخيص 
جمـــع األموال داخل مملكـــة البحرين 
ولفتـــرة محـــددة أو لمـــدة عـــام واحد 
بحســـب قانون جمـــع المـــال، والثاني 
تلقي تبرع من غير ترخيص، أما النوع 
الترخيـــص الســـتقبال  فهـــو  الثالـــث، 
األمـــوال مـــن الخـــارج، وأخيـــرا يأتي 
النـــوع الرابع وهو الترخيص لتحويل 

األموال إلى الخارج.
األغـــراض  ماهيـــة  يخـــص  وفيمـــا 
فـــي  يضـــع  المكتـــب  فـــإن  الدينيـــة، 
الدينيـــة  األغـــراض  كافـــة  االعتبـــار 
كانـــت  مـــا  إذا  بدراســـتها  ويقـــوم 
متوفرة ضمن األغراض المحددة في 
االســـتمارة، حيـــث تشـــمل األغـــراض 
والصدقـــات  الـــزكاة  جمـــع  الدينيـــة 
والخمـــس، ورعايـــة المراكـــز الدينيـــة 
وإقامـــة البرامج واألنشـــطة، ورعاية 
المســـاجد ودور العبادة، بناء وترميم 
منشـــآت دينية، وغيرها من المشاريع 

الدينية.
يجمـــع  لمـــن  الجـــزاءات  وحـــول 
أو  ترخيـــص  غيـــر  مـــن  التبرعـــات 
المخالفين للمرســـوم بقانون والئحته 
التنفيذيـــة قـــال القطـــان: إن المـــادة 
رقـــم )14( مـــن المرســـوم بقانون )21( 
لســـنة 2013، نصت علـــى أنه “يعاقب 
بالســـجن المؤبـــد أو الســـجن الـــذي ال 
يقـــل عـــن عشـــر ســـنوات وبالغرامـــة 
التـــي ال تقـــل عـــن مئة ألـــف دينار وال 
تجـــاوز خمســـمئة ألف دينـــار، كل من 
جمع أمواال لغـــرض إرهابي، ويعاقب 
ألـــف  تتجـــاوز  بالحبـــس وبغرامـــة ال 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن 
كل مـــن قام بجمـــع أمـــواٍل لألغراض 
العامـــة دون الحصـــول على ترخيص 
وفقـــا ألحكام هـــذا القانـــون، وُيعاقب 
هـــذا  أحـــكام  باقـــي  مخالفـــة  علـــى 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 
بالحبس مدة ال تزيد عن ســـتة أشـــهر 
وبغرامة ال تتجاوز خمسمئة دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين”.
مـــن  المتبـــرع  تحقـــق  كيفيـــة  وعـــن 
ترخيـــص جامـــع المـــال أفـــاد الوكيل 
اإلســـالمية  للشـــؤون  المســـاعد 
بـــأن: المرخـــص لـــه بجمـــع التبرعـــات 
لألغـــراض الدينية يحصل على إفادة 
صـــادرة مـــن وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، وتعتبـــر هذه 
اإلفـــادة بمثابـــة الموافقـــة على طلب 
الترخيص، وعلـــى المرخص له بجمع 
المـــال إبراز هـــذه اإلفادة عنـــد القيام 
وبذلـــك  التبرعـــات،  جمـــع  بأنشـــطة 
علـــى المتبـــرع التحقـــق مـــن حصول 
جامـــع التبرعـــات علـــى هـــذه اإلفادة، 
كمـــا يمكـــن للمتبـــرع أن يتحقـــق مـــن 
المـــال  بجمـــع  المرخصيـــن  قائمـــة 
لألغـــراض الدينية عبر زيـــارة الموقع 
 ،www.rfr.bh للمكتـــب  اإللكترونـــي 
المجتمـــع  أفـــراد  لكافـــة  يمكـــن  كمـــا 
التواصـــل مع مكتب جمـــع المال، من 
خالل االتصال بالمكتـــب على الرقم: 
17812622 أو مـــن خـــالل المراســـلة 
الفوريـــة عبر تطبيق الواتســـاب على 
البريـــد  عبـــر  أو   ،17812622 رقـــم 
money_collection@ اإللكترونـــي 

زيـــارة  كمـــا يمكنهـــم   ،moia.gov.bh
موقـــع مكتـــب قيـــد طلبـــات ترخيص 
جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة مـــن 
قبـــل األفـــراد www.rfr.bh لالطـــالع 
علـــى القوانيـــن المنظمة لجمـــع المال 
أو  العالقـــة،  ذات  العامـــة  لألغـــراض 
قوائـــم المرخـــص لهم بجمـــع األموال 
مـــن  والعديـــد  الدينيـــة  لألغـــراض 
المعلومـــات أو الخدمـــات الممكـــن أن 
يستفيد منها المتبرع أو المرخص له.

محمد القطان

المنامة- بنا

ثاني رمضان مع الكورونا
Û  لعلهــا حكمــة مــن هللا عــز وجــل أن يهــل علينــا شــهر رمضــان المبــارك و.. للمــرة

الثانيــة علــى التوالــي والعالم واألمة اإلســالمية جمعاء تعيــش جائحة ما أنزل 
هللا بهــا مــن ســلطان، لعلــه االختبــار العظيــم، مــن خالق الكــون العظيــم، ولعلها 
الحكمة الربانية في االبتالء عندما تتكرر مشاهده، والوباء يعم المكان ويصم 

اآلذان، ويزلزل األرض وما عليها.
Û  لقــد عشــنا زهــاء الســنة والربع تحــت وطأة كورونــا، وال أحد يعلــم كيف ومتى

المنتهــى؟ كيــف ومتــى الخــالص؟ ثم كيــف ومتى نحقــق االنضبــاط المطلوب 
واالنصياع لالحتراز؟

Û  نقــول ذلــك حيــث األرقــام اليوميــة للمصابيــن ال تتراجــع عــن األلــف، وحيــث
الفوضى التي يتشبث بها بعض المخالطين مازالت تنجب لنا شذوًذا عن إطار 
مجتمعي ارتضى التكاتف مع الدولة؛ من أجل الكفاح المشــترك ضد الفيروس 
اللعيــن، وعلــى الرغــم ممــا تقــوم بــه اللجنة التنســيقية منــذ بدء عملها برئاســة 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه، إال أن البعــض مــازال يســتخف 
بالمحاذيــر، مــازال يتجاهــل البروتوكــول الــذي يتابعــه بشــكل يومــي صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد وفريقه الوطنــي المثابر، مــازال البعض 
يخالطــون، ومــازال البعــض غير مكترثيــن بخطورة الفيروس، ومــازال التباعد 
االجتماعــي غيــر معمــول بــه فــي العديد مــن األماكــن والعديد من المناســبات، 
ويشــهد هللا أن مملكة البحرين بقيادتها المخلصة وحكومتها الرشــيدة وشعبها 
الوفي قد تمكنت خالل عام بالتمام والكمال من تجاوز جميع االختبارات التي 
أفرزتها الجائحة، تمكنت من خالل بنية تحتية تكنولوجية عفية من أن يكون 
كل شــيء تقريًبــا عــن ُبعد، االجتماعــات، التدريس في الجامعــات، االمتحانات 
الفصلية والنهائية، المؤتمرات والمنتديات وحتى المجالس الرمضانية جميعها 

أصبحت “أون الين” وجميعها نجحت في أن تكون “عن ُبعد”.
Û  وعلــى الرغــم من التوجيهات باإلســراع في الحصول علــى التطعيمات الواقية

واللقاحات الُمنجية، إال أن البعض مازال يتلكأ في اتخاذ قرار ذهابه إلى الجهة 
المعلومــة؛ كــي يحصــل على حقــه في حياة آمنــة مطمئنة، صحيحــة وصحية، 
ومازال البعض ممن تســول لهم نفوســهم يعتقدون بأنه ال فائدة من اللقاحات، 
وأن ضررهــا أكثــر مــن نفعها، وأنــه ال فيروس، وال وبــاء، وال جائحة وال كورونا 
في األساس، هذه الفئة من الناس ليست مقصورة على البحرين وحدها، لكنها 
موجودة في شتى بقاع األرض، محكومة بالمرض، ومحسوبة على فئة “خارج 
الخدمــة”، رغــم ذلك فإن هــذه النوعية مازال لها تأثير في أوســاط المجتمعات 
اإلنســانية، هــم يعتقــدون أن كل مــا يأتــي عــن طريــق ســلطة الدولــة ال يجــب 
االنصيــاع إليــه، وهــذه الفئة التي اســمحوا لــي أن أصفها بـ “الضــارة”، ينبغي أن 
تنخــرط فــي مجتمعاتها، أن تنصاع ألوامــر وأحكام وتقاليد بالدها، وأال تصبح 
قنبلــة موقوتــة داخــل صنــدوق مغلــق لو تــم فتحه برعونــة، فإنه ســينفجر في 

وجه المجتمع بأسره.
Û  إًذا ونحــن فــي مملكــة البحريــن جــزء ال يتجــزأ من هــذا العالم المختلــف، الذي

مهمــا تناقضــت رؤاه، ومهما تفرقت به الســبل، أو زاحمتــه بغضاء الحياة، فإننا 
فــي لحظــة عصور الجوائح واألوبئة، وفي أزمنــة الكوارث والمفاجآت الكونية 
الجامحــة، نحتــاج أن نكون على قلب رجل واحد، نشــد مــن أزر بعضنا البعض، 
ونأخــذ بأيــدي بعضنــا البعــض، ال نخالط مــن دون كمامات أو نظافة مشــروعة، 
وال نمانــع فــي الحصــول على أي لقــاح، فجميعها مفيدة رغــم القيل والقال، وال 

نقترب كثيًرا، فنصاب بما ال نحمد عقباه.
Û  أرقــام كورونــا فــي البحرين تجاوزت الحدود التي تتماشــى مــع اهتمام الدولة

بالنــاس وصحتهــم، والتــي تتفــق بخصوصــة المجتمــع البحرينــي القائمــة على 
التكاتف والتراحم والتسامح والتعايش بين الجميع.

Û  نحن ال نسعى إلى مجتمع نظيف تماًما من كل شيء، لكننا نسعى لمجتمع قوي
يستطيع أن يواجه بالتعاضد أي شيء وكل شيء وكل عام وأنتم بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

 على المتبرع 
التحقق من حصول 

جامع التبرعات على 
إفادة من “العدل”

 القائم بجمع المال 
والمتبرع شريكان في 
تعزيز مبدأ الشفافية 

والمسؤولية

قائمة للمرخصين 
بجمع المال لألغراض 
الدينية على الموقع 

اإللكتروني للمكتب

التراخيص تخضع للتدقيق 
والرقابة لضمان صرف 

أموال المتبرعين 
بالوجه الصحيح

حملة توعوية تهدف 
لوجوب االلتزام 

باشتراطات جمع المال 
لألغراض الدينية

عدم االلتزام يتسبب بغلق 4 مساجد ومأتم أسبوًعا
فرق لتتبع المخالطين والتعقيم والتأكد من اإلجراءات االحترازية

والشـــئون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلسالمية واألوقاف أنه في ضوء 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  المتابعـــة 
المتخـــذة فـــي دور العبـــادة لضمان 
أداء الصالة والشعائر الدينية وبما 
العامـــة وســـالمة  الصحـــة  يحفـــظ 

 4 مخالفـــة  تبيـــن  فقـــد  الجميـــع، 
لالشـــتراطات  ومأتـــم  مســـاجد 
الـــذي  بالشـــكل  المقـــررة  الصحيـــة 
يعـــد أداء الشـــعائر فيها خطرا على 

المواطنين والمقيمين.
علـــى  القائميـــن  لتراخـــي  ونظـــرا 
هـــذه المســـاجد والمأتم فـــي تنفيذ 
وخاصـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

المتعلقـــة بفحص شـــهادة التطعيم 
اتخـــاذ  وكذلـــك  الدخـــول،  عنـــد 
أثنـــاء  للتباعـــد  المقـــررة  المســـافة 
قـــررت  فقـــد  الشـــعائر،  ممارســـة 
الفريـــق  استشـــارة  بعـــد  الـــوزارة 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا غلق 4 مســـاجد ومأتم في 
والمحـــرق  العاصمـــة  محافظـــات 

حتـــى  أســـبوع؛  لمـــدة  والجنوبيـــة 
تتمكن الفرق المعنية من تتبع مدى 
بعمليـــة  والقيـــام  العـــدوى  انتشـــار 
تتبـــع المخالطيـــن، وكذلـــك القيـــام 
بعمليـــة التعقيـــم والتأكد من اتخاذ 
بشـــكل  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

المنامة - بنا
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للجمعيـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  عقـــدت 
)حســـن  البحرينيـــة  الســـعودية  الخيريـــة 

الجوار( اجتماعها. 
رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
اللجنـــة اإلعالميـــة بالجمعيـــة الصحافـــي 
جمـــال الياقـــوت، أن الجمعيـــة العموميـــة 
الحســـاب  علـــى  اجتماعهـــا  فـــي  اطلعـــت 
الختامـــي والتقريـــر المالي الســـنوي للعام 
2019 ثـــم ناقشـــت التقريـــر الســـنوي ومـــا 
اســـتجد من أعمال، وتـــم انتخاب مجلس 
الرئيـــس  احتفـــظ  حيـــث  جديـــد،  إدارة 
عبدهللا آل الشيخ بمنصبه وانتخاب خالد 
بـــن محمد اليحيي نائبًا للرئيس واحتفاظ 

بقية األعضاء بمناصبهم للفترة المقبلة.
وأشـــار الصحافـــي جمال الياقـــوت إلى أن 
مجلـــس اإلدارة األول عقد برئاســـة رئيس 

مجلس إدارة الجمعية عبدهللا آل الشـــيخ 
وحضور جميع األعضاء. 

اإلدارة  مجلـــس  اطلـــع  االجتمـــاع  وفـــي 
علـــى أهم ما تحقـــق من إنجـــازات إدارية 
التـــي  الخيريـــة  المشـــروعات  ومناقشـــة 
نفذتها وتنفذها الجمعية ثم االطالع على 

البيان األســـري والرســـم البيانـــي لتصنيف 
الحاالت وعلى الوارد والمنصرف وتعيين 
المدقـــق المالي للســـنة المالية المقبلة، وما 

استجد من أعمال. 
وقـــال الياقوت إن رئيـــس مجلس اإلدارة 
عبدهللا آل الشـــيخ وجه الشـــكر واالمتنان 

نيابـــة عـــن مجلس اإلدارة إلـــى المتبرعين 
المســـتمر  لتبرعهـــم ودعمهـــم  المحســـنين 

للجمعية. 
وأكـــد أن الجمعيـــة ومـــن خـــالل مجلـــس 
فـــي  الخيريـــة  بواجباتهـــا  تقـــوم  اإلدارة 
أهدافهـــا  لتحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة 
ورســـالتها النبيلـــة فـــي إيصـــال الخدمات 
والمساعدات لألسر الســـعودية المحتاجة 
والمقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين 
والســـعي  أحوالهـــم  ومتابعـــة  ورعايتهـــا 
لتلبيـــة احتياجاتهـــم بمـــا فيهـــم المطلقات 
البحرينيـــات مـــن ســـبق لهـــن الـــزواج مـــن 
المواطنيـــن الســـعوديين مـــن األرامـــل كما 
وذوي  األيتـــام  برعايـــة  الجمعيـــة  تقـــوم 
االحتياجـــات الخاصة ممـــن تنطبق عليهم 

المساعدات وصرف اإلعانات.

نظمـــت لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلى 
للمرأة لقاء مباشرًا عبر تطبيق “انستغرام” 
ســـليمان  مهنـــد  والتقنـــي  اإلعالمـــي  مـــع 
النعيمـــي، للحديـــث حـــول االســـتثمار في 

منصات التواصل االجتماعي.
وقال النعيمي إن منصة “انستغرام” تعتبر 
أقـــوى منصـــة رقميـــة لالســـتثمار  اليـــوم 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث يبلـــغ عـــدد 
الحســـابات الفعالـــة فـــي االنســـتغرام في 
البحريـــن 890 ألـــف حســـاب، 62 % منهم 
عبـــر  شـــراء  بعمليـــات  قيامهـــم  يرجـــح 

المنصة.
ولفت إلـــى أن التطبيقات لم تعد وســـيلة 

مفضلة للمســـتخدمين لكثرتهـــا، فيما تعد 
وسائل التواصل االجتماعي هي الوسيلة 
األفضل واألســـرع واألقل تكلفة لممارسة 

أي نشاط تجاري أو استثماري.

تطويـــر  فـــي  االســـتثمار  أهميـــة  وأكـــد 
فليـــس كل مشـــروع  الذاتيـــة،  المهـــارات 
رأس  إن  إذ  نقديـــا،  مـــال  رأس  يتطلـــب 
مـــال الشـــخص هـــو اســـتثماره فـــي ذاتـــه 

وإمكاناته ومهاراته.
وحـــث علـــى ضـــرورة عـــدم اإلبطـــاء في 
خـــالل  مـــن  اســـتثماري  بمشـــروع  البـــدء 
اســـتغالل هذه المنصات، إذ إن الوقت لن 

يسعف المتأخرين.
وقـــال إن منصـــات التواصـــل االجتماعي 
األخبـــار  لتبـــادل  كمنصـــات  بـــدأت 
أن  إال  وغيرهـــا،  والصـــور  والمعلومـــات 
مفهومهـــا تغير كثيرا وباتـــت منصة بارزة 
مختلـــف  وممارســـة  األعمـــال  ألصحـــاب 

أشكال األنشطة التجارية.
وأشـــار إلـــى أن اســـتثمار إمكانـــات هـــذه 
المنصـــات ال تحتـــاج إلـــى خبـــرة واســـعة، 
حيـــث يمكـــن ألي شـــخص بدء مشـــروعه 
باالســـتعانة فيمـــا تتيحـــه لـــه التطبيقـــات 
واألجهزة الذكيـــة والمواقع الخدمية، من 
حلول وإمكانات لصناعة وتقديم محتوى 

مناسب.
واختتـــم بـــأن أســـلوب الترويـــج وطريقة 
عـــرض المنشـــورات والتفاعـــل البنـــاء مع 
الجمهـــور يلعـــب دورا كبيـــرا ومهمـــا فـــي 
نجـــاح أي مشـــروع، مشـــيرا إلـــى أن أول 
خطـــوات النجاح فـــي االســـتثمار الرقمي 

هو اختيار المنصة.

جمال الياقوتعبدالله آل الشيخ

مهند النعيمي

نائبـــا واليحيـــي  الجمعيـــة...  رئيـــس  بمنصـــب  يحتفـــظ  الشـــيخ  آل 

ــار فــــي الــبــحــريــن ــمـ ــثـ ــتـ ــرام” أقـــــــوى مـــنـــصـــة لـــاسـ ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ “إن

انتخاب مجلس إدارة “الخيريـة السعوديـة البحرينيـة”

النعيمي لـ “رواد األعمال”: استغلوا “السوشيال ميديا”

ميـرزا: “سيـدات األعمـال” تعـزز مكانـة المـرأة
ــة الـــمـــســـتـــدامـــة لــلــجــمــعــيــة ــاقـ ــطـ نـــؤكـــد دعـــــم هــيــئــة الـ

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه فـــي مرفـــأ 
البحريـــن المالـــي رئيـــس مجلـــس ادارة 
البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة 
أحالم  جناحي يرافقها عدد من أعضاء 
الجمعية، وذلك بمناسبة تدشين الكتاب 
التوثيقي بمناســـبة مرور عشـــرين عاما 
يـــؤرخ  الـــذي  الجمعيـــة  تأســـيس  علـــى 
مبادرات الجمعية وأنشطتها في خدمة 
المجتمـــع التجاري البحريني خالل هذه 

الفترة.
وفي بداية اللقاء رحب ميرزا بالحضور، 
مشـــيدا بالدور البـــارز لجمعية ســـيدات 
األعمال البحرينية وخطواتها اإليجابية 

فـــي تعزيـــز مكانـــة المـــرأة فـــي القطـــاع 
االقتصـــادي والتجـــاري، مهنئـــا الجمعية 
علـــى اســـتكمال 20 عامـــا مـــن النشـــاط 
المتواصـــل للجمعيـــة وارتباطها الوثيق 
بالنســـيج المجتمعي، مؤكدا في الوقت 
ذاتـــه علـــى تقديـــم كل الدعم مـــن هيئة 
الطاقة المســـتدامة للجمعيـــة وأعضائها 
ومتمنيا لهم المزيد من التقدم والعطاء 
واإلنجـــاز خدمـــة لوطننا العزيـــز مملكة 

البحرين.
للحضـــور  مرئيـــا  عرضـــا  ميـــرزا  وقـــدم 
عن آخـــر اإلنجـــازات التـــي تحققت في 
قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
والـــدور الفاعـــل للمرأة في اإلســـهام في 

تحقيق هذه اإلنجازات.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت جناحـــي والحضور 
خالـــص  عـــن  الجمعيـــة  أعضـــاء  مـــن 
شكرهن وتقديرهن لرئيس هيئة الطاقة 
والتشـــجيع  الدعـــم  علـــى  المســـتدامة 
المستمر في كل ما من شأنه تطوير آلية 

العمل المشـــترك، معربين عن إشـــادتهم 
بمـــا تحقق مـــن إنجازات على مســـتوى 
التحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفـــة بمملكة 
التـــي  المســـتمرة  والجهـــود  البحريـــن 
يبذلهـــا ميـــرزا ومنتســـبو هيئـــة الطاقـــة 

المستدامة.

جمعية سيدات األعمال البحرينية

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

بدور المالكي

“أم حنين لـ ^”: أحلم “بشتر واحد” لبيع منتجاتي
بســـطتها  خلـــف  حنيـــن”  “أم  تجلـــس 
الصغيـــرة، وهـــي تعـــرض منتجاتهـــا من 
األطباق الشعبية المشهورة في البحرين 
والخليج والعالم من “المرقوق، والهريس 
و  الزعفـــران،  وشـــاي  الكـــرك  وشـــاي 
”معكرونة الطيبين” الطبق الذي ابتكرت 
خلطتـــه الخاصـــة ويحظى بطلب واســـع 
مـــن الزبائـــن والكشـــري بالشـــطة الحارة، 
تطبخهـــا  التـــي  األطبـــاق  مـــن  وغيرهـــا 
بيديهـــا فـــي المنزل، 
أن  علـــى  وتحـــرص 
تكون شهية ولذيذة 
ودســـمة تعجب من 
فيحضـــر  يتذوقهـــا، 
مرة أخرى لشـــرائها، 
بجـــد  تعمـــل  وهـــي 
متواصـــل منـــذ اكثر 
مـــن 6 ســـنوات مـــن 
أجـــل الحصول على 
دخل إضافي ومهما 
كان قليال ليساعدها 
غـــالء  تحمـــل  فـــي 
المعيشـــة ومساعدة 
أســـرتها التـــي تضم 
المســـنة  والدتهـــا 

والمريضـــة، وابنتهـــا التي ســـتبدأ مرحلة 
دراســـتها الثانوية قريبـــا والتي أصبحت 
في مســـؤوليتها ورعايتها بعد ان حســـم 
الطالق حياتها الزوجية وابنتها في عمر 

العام الواحد.
تقول حنـــان “أم حنين” لــــ “البالد“: بدأت 
عملي من أجل مساعدة أسرتي، وتحمل 
مســـؤولية ابنتي حنيـــن، وأحببت الطبخ 
منـــذ صغـــري، وأتقنتـــه وصنعـــت أطباقا 
خاصة شهية، لذلك اخترته كمهنة أترزق 
منها وأصرف فيهـــا على عائلتي، بعد أن 
وضعنـــي القـــدر كمســـؤول عن أســـرتي، 
وأنـــا ال أملـــك أي مـــورد أو مـــال، مردفة: 
أقـــوم ببيـــع أطباقـــي مـــن خـــالل بســـطة 
بالشـــارع يومين أو ثالثة أيام باألسبوع؛ 
ألننـــي أقضـــي يوما فـــي إعـــداد األطباق 
وتجهيزهـــا لزبائنـــي، والذيـــن يقصدوني 
مـــن  األطبـــاق  لتـــذوق  وأســـرهم  هـــم 

المحرق ومدينـــة حمد والرفاع، ويبدون 
اإلعجـــاب بأطباقـــي وبطريقتي الخاصة 
فـــي إعدادهـــا خصوصا طبـــق “معكرونة 
الطيبيـــن”، إذ أصبـــح طبقـــا خاصـــا مـــن 

منتجاتي.
وتســـتكمل حديثهـــا بعفويـــة بالغة، نحن 
ذوي  مـــن  خصوصـــا  المنتجـــة  األســـر 
المـــوارد “الشـــحيحة” نجـــد صعوبـــة في 
االنضمـــام لبرنامـــج خطوة أو “ســـجلي”؛ 
مـــن  العديـــد  تلبيـــة  نســـتطيع  ال  ألننـــا 
الشـــروط والمعايير التـــي تطلب منا، فما 

أحصـــل عليـــه مـــن وراء بيـــع منتجاتـــي 
يســـاعدني فـــي تلبية بعض مســـتلزمات 
يوميـــا  لـــي همـــا  هـــذا  العيـــش، ويمثـــل 
أعيشـــه كل يوم، وهو توفير ما تحتاجه 
أســـرتي التي تحتاج لمزيد من الدعم مع 
تضاعف األسعار يوما بعد يوم، وتضيف، 
نحـــن البحرينييـــن محظوظيـــن بقيـــادة 
احتياجاتنـــا جميعـــا  تتلمـــس  وحكومـــة 
وتدعمنا وتعمـــل وتواجه التحديات من 
أجلنا، ولكن نحن األســـر المنتجة بحاجة 
إلى مزيد من الدعم واالهتمام، خصوصا 

مـــع ظـــالل جائحـــة “كورونـــا” التـــي كان 
تأثيرها األكبر علينـــا وخصوصا حرماننا 
من المشـــاركة في المعـــارض والفعاليات 

والتي كانت تشكل موردا ماليا مهما.
وتســـتطرد قائلـــة: فـــي بســـطتي، أرضى 
هللا  وأحمـــد  أكســـبه  الـــذي  بالقليـــل 
ان  وأريـــده  الـــرزق،  هـــذا  علـــى  كثيـــرا 
يســـتمر لذلـــك أطبـــق كافـــة اإلجـــراءات 
االحترازيـــة المطلوبـــة حاليـــا خوفا على 
نفســـي وأســـرتي وزبائني وبلـــدي الغالي 
مـــن “كورونـــا”، وأحضـــر معـــي كمامـــات 
لمـــرة  االســـتخدام  وأطبـــاق  وقفـــازات، 

واحدة فقط.
وتحلـــم أم حنين “بشـــتر واحد“ أو محل 
صغير تبيع من خاللـــه أطباقها الخاصة، 
وتوســـع فيه تشـــكيلة أطباقها، وتضيف، 
لـــديَّ أفـــكار ألطبـــاق جديـــدة مـــن الحلو 
والمالح والتي من خاللها سيرتفع دخلي 

اليومي، وهو ما أسعى إليه.
وختاًمـــا، تتمنـــى أم حنيـــن أن يتحقـــق 
حلمهـــا، وأن تجد من يدعمهـــا؛ ألنها ترى 
الحلـــم يشـــكل بدايـــة  أن تحقيـــق هـــذا 
جميلـــة لحيـــاة تتمكـــن فيهـــا مـــن توفير 
احتياجـــات أمهـــا وابنتها بصـــورة أفضل 

تجعلها تخطو للمستقبل بثقة.

“معكرونة 
الطيبين” الطبق 

األكثر طلًبا

أسر
منتجة

زاوية تسلط الضوء عىل مرشوعات 

ونشاط األرس املنتجة مبختلف املناطق

شكرا لجاللة الملك والعيد عيدان

Û  قانــون العقوبــات البديلــة قانــون مهــم، لعلــه يكــون طوق
النجاة للخروج من بحر السياسة الهائج، هذا إذا استثمرنا 
الرســالة اإلنســانية مــن خاللــه دون أن نلقي أمــام القانون 
قنابل دخانية من خطابات الخارج تحجب رؤية ما وراء 

القانون من حكمة.
Û  قانــون العقوبــات، إذا أحســنا القــراءة هــو محاولــة لكســر

النظارة السوداء التي ركبت على عيوننا منذ سنين، من أن 
الديمقراطيــة تتســع عندما نتخمها باألحالم الرومانســية. 
القانــون، وتاريــخ العفــو الملكي لســنين طويلــة هي دعوة 
للمراجعة لنا، وإعادة التقييم لالداء السياسي للجمعيات، 
وإلزالــة فتيــل القنابــل واإللغــام الفكريــة المختبئــة تحــت 
مضمــرات خطــاب اإلســالم السياســي. افصلــوا اإلســالم 
العظيم عن السياسة سينجو اإلسالم وستتحرر السياسة 

من اإلحالم واليوتوبيا. 
Û  هذه دعوات إلعادة التقييم لمرحلة مثخنة باألوجاع، وأن

نسعى لتقييم األداء السياسي. السياسة ليست عنادا، وال 
دفع فواتير باهظة وال زج زهور شــبابية لطاحونة الموت 
أو الســجن أو المنفــى. هــؤالء أبناؤنــا الصغــار، يجــب أن 
نحافظ عليهم دون أن يكونوا حطب المحارق. بإمكان أن 
نغير األخطاء بأقل التكاليف، دون الحاجة لشعار سياسي 
كارثــي يذهــب ضحيتــه شــاب برمــج عقلــه دون أن يعلم، 

فيكون ضحية الشعار. 
Û  ،اطلب الحقوق، فهذا حق دون لبس ثوب عنترة بن شداد

دون الحاجــة إلــى انتفــاخ األوداج أو صــراخ المكبــرات، 
فالرعد يقرع اآلذان، لكن الذي يثمر هو المطر رغم هدوئه 
وصمتــه. فــي 2002 بعــد نزولــي مــن إيــران، كتبــت مقــاال 
بعنوان: يدا بيد مع جاللة الملك في مشروعه اإلصالحي. 
ومنذ ذاك اليوم، وأنا على هذا المنهج وهذا المنهج يحمل 
شــحنات وطنيــة وإيمانــا بالمشــروع ووالًء لجاللــة الملك 
وأيضا خدمت الناس بصور مختلفة من ترافع عن ملفات 
معقدة معيشــية من وظائف وإســكان وشــهادات جامعية 

كشهادة النيلين ومن تبني لقانون العقوبات البديلة.
Û  ودخلــت معــارك مع األوقاف الجعفريــة إلنجاح الملف في

سنين مختلفة وحتى عندما كنت في الشورى، لم أصوت 
علــى قانــون تعديــل التقاعــد وكتبــت رؤيتــي، وانتقــدت 
وزارات ووزراء وخضــت معــارك صحافيــة ألجــل النــاس 

والوطن وحبا في المشروع اإلصالحي.
Û  قمــت بــكل ذلك، وأنا على ما أنا عليــه اآلن ومازلت مؤمنا

أخــدم  ومازلــت  الملــك،  لجاللــة  اإلصالحــي  بالمشــروع 
المجتمع بوطنية ووسطية واعتدال.

Û  السياســي الوطنــي القــوي هــو المفكــر والمثقــف ورجــل
الدين والمهندس والطبيب الذي يستطيع الترافع بتوازن 
عن الوطن والقيادة وهموم الناس دون أن يربك الســاحة 
سياســية  فواتيــر  النــاس  يدفــع  أو  األســقف  يســقط  أو 
باهظــة. ليــس فــي السياســة صــواب دائــم وال مثاليــة وال 
كمــال، لكــن بإمكاننــا أن ندعــم الوطــن والقيــادة وحقــوق 
فــي  والدخــول  والقانــون  الدســتورية  باألطــر  المجتمــع 
التجربة البرلمانية بالمشــاركة وبسياســة الخطوة خطوة، 
وفــي نفــس الوقــت نعمل على إســعاد المجتمــع البحريني 
مــع مزيــد مــن الحقوق والتطلــع إلى حياة أفضــل دون أن 
ندخلــه فــي مغامرات غير محســوبة. شــكرا لجاللة الملك 
علــى اإلفراجــات، وتفعيل قانون العقوبات وســيكون هذا 

العيد عيدين لجميع المجتمع.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية



تطمح الجمعية لمزيد  «
من التعاون الحكومي مع 

مؤسسات المجتمع المدني

تطبيق مفهوم القيادة الحديثة  «
ضروري في ظل التغيرات 

المتسارعة بالسوق

رئيـــس “البحرين لتنمية الموارد البشـــرية” لـ “^”: الشـــح المالي يفرمـــل إنجاز صرح الجمعية
كيف تقرأ واقع التدريب  «

وتنمية الموارد البشرية 
كمحورين أساسين إلنجاح 

برامج ومشروعات الحكومة 
في ظل الضرر الذي أحدثته 
- وما تزال - جائحة كورونا؟

 تولـــي البحريـــن منـــذ زمـــن طويـــل 
اهتماًمـــا كبيـــر بسياســـتها التنمويـــة 
البشـــري  العنصـــر  فـــي  باالســـتثمار 
كفـــاء  ورفـــع  التدريـــب  خـــال  مـــن 
المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  المواطنيـــن 
وجائحـــة كورنا كشـــفت للعالم أجمع 
أثر وثمـــار االســـتثمار فـــي التدريب 
بوجـــود فريـــق ذا كفـــاءة عالية على 
استعداد للتعامل مع األزمات كفريق 
مملكـــة  ســـمعة  عـــزز  مـــا  البحريـــن، 

البحرين عالميا. 
وتهتـــم الحكومـــة مـــن أجـــل ضمـــان 
واســـتدامة  األعمـــال  اســـتمرارية 
قطـــاع  ضمنهـــا  ومـــن  القطاعـــات 
التدريـــب وتنميـــة الموارد البشـــرية، 
إذ كانـــت الحزمة االقتصادية بمثابة 
العـــون الرئيـــس الـــذي ضمـــن بقـــاء 
التدريـــب  مؤسســـات  واســـتمرارية 
المختلفـــة، خصوصـــا التـــي واكبـــت 
اســـتراتيجياتها  وطـــورت  التغيرات 
هـــذه  مـــع  يتناســـب  بمـــا  وعملهـــا 

المرحلة.
إذ إن جائحـــة كورونـــا أثرت بشـــكل 
كبيـــر فـــي تغييـــر خريطـــة التدريب 
وتنمية الموارد البشـــرية واختصرت 
وأســـرعت  التطـــور،  مـــن  ســـنوات 
فـــي  التكنولوجيـــا  إدخـــال  بخطـــى 
كل مناحـــي العمليـــة التدريبيـــة مـــن 
التدريبيـــة  االســـتراتيجيات  وضـــع 
واألدوات  العلميـــة  بالمـــادة  مـــرورا 
المستخدمة وطرق التقييم وقياس 
األثـــر، إذ أصبـــح اإلبـــداع واالبتـــكار 

والمرونة ضرورة حتمية. 
ومع وجود تحديات كبرى للبشـــرية 
فإن االبتكار يكون في أعلى درجاته 
فـــي هـــذه الفتـــرات، وبالتالـــي تظهر 
الحالـــي ومـــا  الواقـــع  بيـــن  الفجـــوة 
تطمح البشرية للوصول إليه، وعليه 
تظهر فجوات المهارات التي تحتاج 
إلـــى التدريـــب والتنميـــة مـــن أجـــل 
إيصال المهارات الحالية لألفراد إلى 

المستوى المطلوب. 

ما أهم العقبات التي  «
واجهت مبادراتكم 

المستمرة لتأهيل وتدريب 
الشباب البحريني لالنخراط 

بسوق العمل بقطاعيه 
العام والخاص وتبوأ المواقع 

القيادية؟

 - - ومازلنـــا  الجائحـــة واجهنـــا  مـــع 
انكماًشا كبير في مواردنا المالية، إذ 
أصبـــح من الصعـــب مواصلة تقديم 
والمؤتمـــرات  والـــورش  البرامـــج 
طاقـــات  مـــع  ولكـــن  كالســـابق، 
الجمعيـــة المبدعـــة والخاقـــة فـــإن 
الجمعيـــة واكبـــت التغييـــر دون أن 
يتأثر مســـتوى مخرجـــات الفعاليات 

والمبـــادرات واعتمـــدت على تقديم 
فعالياتها عبر منصات إلكترونية.

وغالبية برامجنا الحالية تتمثل في 
تعزيز مهارات األعضاء من مسؤولي 
موارد بشـــرية فـــي القطاعيين العام 
إلـــى  إضافـــة  ومدربيـــن،  والخـــاص 
ممارسي الكوتشنج وغيرهم، وهذا 
التعزيـــز يتمثل فـــي التدريـــب على 
والتكنولوجيـــا،  واإلبـــداع  االبتـــكار 

إضافة إلى استشراف المستقبل. 
كل هـــذه الـــورش تـــم تقديمهـــا مـــن 
هـــذه  فـــي  واختصاصييـــن  خبـــراء 
المجاالت من داخـــل وخارج مملكة 
البحريـــن. وان عـــدد الفعاليـــات منذ 
بدأ الجائحة في فبراير 2020 حتى 
اليـــوم وصل إلى 55 فعالية بحضور 

أكثر من 2700 مشارك.

ما أهدافكم وطموحاتكم  «
في جمعية البحرين 

للتدريب؟

فـــي  متخصصـــة  مهنيـــة  كجمعيـــة 
البشـــرية  المـــوارد  وإدارة  التدريـــب 
خصوصـــا والتنمية البشـــرية عموما، 
لديهـــا أكثر مـــن 1800 عضو، تســـعى 
الجمعيـــة وأعضاؤها بصـــورة حثيثة 
للســـير علـــى نهـــج القيـــادة فـــي ظـــل 
البـــاد  لعاهـــل  التنمويـــة  المســـيرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة   صاحـــب 

عيسى آل خليفة.
مكمـــل  كشـــريك  بيـــد  يـــًدا   والعمـــل 
مجـــال  فـــي  الحكوميـــة  للجهـــود 

التنميـــة البشـــرية مـــن خـــال طـــرح 
برامـــج مختلفـــة وأنشـــطة متنوعـــة 
تهـــدف للتبادل المعرفي واالســـتثمار 
الدائـــم للعقـــول والطاقـــات، لتحقيق 
أســـس الجمعيـــة االســـتراتيجية من 
مـــا  واإلبـــداع،  والتنـــوع  االســـتدامة 
يصـــب تحـــت نبـــراس رؤى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، وبالتالي يعزز إنشاء 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  لدعـــم  الفـــرص 
مـــن الشـــباب ورفـــع األداء فـــي كافة 
مجاالت التنمية ويحقق االســـتدامة 

على المدى البعيد.
جمعيتنـــا ومـــا تمتلكـــه مـــن خبـــرات 
مـــن  متميـــزة  وكوكبـــة  متنوعـــة 
علـــى  الوطـــن  يخدمـــون  األعضـــاء 
الصعيـــد المهني ويســـاهمون الصعيد 
تحقيـــق  علـــى  يعملـــون  إذ  المدنـــي، 
مـــن  المرجـــوة  الســـامية  األهـــداف 
الخطط الحكوميـــة، كما أن لدينا من 
الخبرات الوطنية واإلمكانات العلمية 
والتدريبية في الجمعية ما يمكننا أن 
نســـاهم بصـــورة فاعلـــة فـــي تحقيق 
األهـــداف الراميـــة لتدريـــب المواطن 
طريـــق  نحـــو  لانطـــاق  البحرينـــي 

التنافسية واإلنتاجية العالمية.
وتعمـــل الجمعية حاليـــا على االنتهاء 
من مشروع المقر الجديد في منطقة 
الرفـــاع، الـــذي بـــدأ فـــي العـــام 2016 
بتمويـــل وحيـــد يتمثـــل فـــي العائـــد 
المالـــي من البرامـــج والفعاليات التي 
أعضائهـــا  ودعـــم  الجمعيـــة  نفذتهـــا 

فـــي  الجمعيـــة  واليـــوم  المخلصيـــن، 
تحـــد كبيـــر إلنهـــاء المشـــروع لشـــح 
الدعـــم المالي، ونتطلع إلى الدعم من 
المؤسســـات والبنوك النتهاء من هذا 
الصـــرح الذي ســـوف يخدم شـــريحة 

كبيرة من المجتمع.

كيف تنظر للتجاوب  «
الحكومي للخطط والبرامج 

الوطنية لجمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد 

البشرية في مجال التدريب 
وتأهيل الباحثين عن عمل؟

تطمـــح الجمعيـــة لمزيد مـــن التعاون 
الحكومـــي مـــع مؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي خصوصا الجمعيـــات المهنية 
التـــي تمثـــل الفئـــات االحترافيـــة في 
المجتمـــع، ولـــذا نتطلـــع إلـــى المزيـــد 
مـــن تمثيـــل الجمعيـــات المهنيـــة فـــي 
مجالـــس إدارات المؤسســـات المعنية 
بالقطاعات المشتركة، إذ إن األهداف 

التنموية موحدة.
 كمـــا أننا علـــى ثقة أن العمـــل المدني 
الـــذي يرتكز على النظرة المســـتقبلية 
الواعيـــة بالتغييـــرات التـــي تشـــهدها 
المنطقـــة فـــي الوضع الراهن با شـــك 
ســـتفتح آفـــاق جديـــدة للمملكـــة، مـــا 
يستدعي تضافر الجهود كافة للتأقلم 
مـــع الظـــروف والتغييـــرات، لتحقيـــق 
تطلعـــات القيادة الرشـــيدة واالرتقاء 
بمكانة مملكة البحرين على المستوى 
اإلقليمـــي والدولـــي ورفـــع المســـتوى 

المعيشي في المملكة.

ما أهم محطات التحول  «
الرئيسة من القيادة 

التقليدية في حقل الموارد 
البشرية إلى القيادة الحديثة 
أو التكنولوجية كما يدعوها 

البعض؟

مفهـــوم  لتطبيـــق  الحاجـــة  أصبحـــت 
القيادة الحديثة أو التحويلية ضرورة 
حتميـــة مع التغيرات المتســـارعة في 
سوق العمل واحتياجات المؤسسات، 
أكثـــر  مـــن  التغييـــر  قيـــادة  وصـــارت 
مفاهيم القيـــادة ماءمة في المرحلة 

الراهنة.
علـــى  ترتكـــز  التقليديـــة  القيـــادة  إن 
والتوجيـــه  والتنظيـــم  التخطيـــط 
واإلشـــراف والرقابـــة، فـــي حيـــن ان 

قيـــادة التغييـــر الحديثـــة تبنـــى على 
تحديـــد الرؤيـــة والعمل علـــى التفاف 
القوى العاملة في المؤسسة بمختلف 
أقســـامها وأدوارها حول هذه الرؤية، 
إضافة علـــى العمل المســـتمر لتحفيز 
المعنويـــة  الـــروح  ورفـــع  الموظفيـــن 
واالرتبـــاط بالرؤيـــة وتحفيـــز الدافـــع 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  لهـــم  الداخلـــي 
لألهـــداف المرجـــوة مـــع اســـتمرارية 
التأكيد على دورهم األساس لتحقيق 
هـــذه الرؤية. وقد لعبـــت التكنولوجيا 
دوًرا أساسيا في هذه القيادة في كل 

مراحلها بدءا من تحدي الرؤية.

هل ترى أن االبتكار والقيادة  «
اإلبداعية حاضرة في 

مجتمعنا المحلي بالمستوى 
المطلوب؟ وبم تنصح؟

هنـــاك جهـــود كبيـــرة تقوم بهـــا مملكة 
البحريـــن نحو تعزيز مفهـــوم االبتكار 
مـــن خـــال برامـــج التدريـــب وأيضـــا 
التحفيزيـــة  والجوائـــز  المســـابقات 
ألفضـــل األفـــكار االبتكاريـــة لموظفي 

القطاع العام.
 وأرى أنـــه البـــد من تضميـــن االبتكار 
في مناهج التعليم وتعزيز منهجيات 
أطر دعـــم اإلبداع لـــدى األفراد وذلك 
ســـليمة،  وعلميـــة  منهجيـــة  بصـــورة 
تمكيـــن  العمـــل  صنـــدوق  وتوجيـــه 
والقطـــاع الخـــاص الحتضـــان برامج 
تعـــزز االبتـــكار، وخلـــق بيئـــات عمـــل 
تحتضن االبتكار لخلق بيئة تنافسية 
تنعكس بشـــكل إيجابي على اقتصاد 
البحريـــن مما يصب في تحقيق رؤية 

البحرين 2030.

ما المهارات أو الحلول  «
األساسية للتفكير اإلبداعي 

“للموارد البشرية” خارج 
الصندوق؟ وما السبل 

الرامية من الوصول إليها 
وفرضها في مجتمعاتنا 

المحلية؟

التفكير اإلبداعي واالبتكاري ســـينتج 
حلـــواًل جديدة ومســـتحدثة لمختلف 
المشـــاكل، فمثـــا نرى أن طـــرح خيار 
العمـــل الجزئـــي يمثـــل أحـــد الحلـــول 
يمكـــن  خالهـــا  مـــن  التـــي  الواقعيـــة 
تخفيـــض مصروفات الدولـــة بصورة 
كبيـــرة، وإعطـــاء الفـــرص للعديد من 

أدوارهـــم  بيـــن  للموازنـــة  الموظفيـــن 
المختلفة في الحياة.

كمـــا أن اعتماد ســـاعات العمل المرنة 
االفتراضـــي  للعمـــل  البيئـــة  وتعزيـــز 
وخلـــق بيئات عمل موحدة مشـــتركة 
بين العديد من الجهات المتكاملة في 
عملهـــا مـــن شـــأنه أن يرفـــع اإلنتاجية 
ويحســـن الخدمة للمواطـــن والمقيم، 
ويضمـــن تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات 
روح  ويعـــزز  المؤسســـات  بيـــن 
التنافسية وبالتالي االستدامة للعديد 

من القطاعات.

كيف نستطيع خلق بنية  «
تحتية مثالية للتدريب، 

بحيث تجعل من المواطن 
البحريني الخيار األمثل عند 

التوظيف؟

إن البنيـــة التحتيـــة موجـــودة فعليـــا 
فـــي مملكـــة البحرين، إذ إن مشـــروع 
لهـــذه  أســـس  العمـــل  ســـوق  إصـــاح 
البنيـــة، ووجـــود العديد مـــن الهيئات 
التي توفـــر كل االحتياجات للمواطن 
البحريني حتى يصبح الخيار األمثل 
التحـــدي  ولكـــن  العمـــل،  ســـوق  فـــي 
هـــو فـــي االختيـــار الســـليم للمواطـــن 
حيـــث  مـــن  لـــه  المناســـبة  للفرصـــة 
القدرات والمهارات والطموح، إضافة 
إلى كيفية االســـتفادة مـــن الكثير من 
الفرص والبرامج المتاحة والمدعومة 

حاليا.
إن اختيار تطويـــر المهارة التي يميل 
لهـــا الفـــرد إضافة إلى وجـــود احتياج 
لهـــذه المهـــارة فـــي ســـوق العمـــل هو 
التحدي الحالي، كما أن خلق االحتياج 
فـــي حد ذاتـــه يمثل علمـــا قائما بذاته 
ويجـــب التركيـــز عليه لخلـــق الفرص 

خصوصا لرواد األعمال. 
يجـــب أن يكـــون هنـــاك تشـــريع يلزم 
القطاع الخاص بالتدريب واالستثمار 
فـــي العنصـــر البشـــري خصوصـــا فـــي 
مهارات المستقبل، ما سيسهم بشكل 
الخيـــار  البحرينـــي  فـــي جعـــل  كبيـــر 

األفضل.

ما الصعوبات التي تواجه  «
تطبيق استراتيجيات إدارة 
الموارد البشرية الحديثة؟ 

خصوصا على مستوى تدريب 
األفراد؟

مـــن المهـــم أن تكـــون اســـتراتيجيات 
الحديثـــة  البشـــرية  المـــوارد  إدارة 
المرونـــة  مـــن  كبيـــر  بقـــدر  تتمتـــع 
التـــي  الســـريعة  التغيـــرات  لمواجهـــة 
اســـتخدام  العالـــم، كمـــا أن  يشـــهدها 
أدوات التطبيـــق المناســـبة يمثل أحد 
التحديـــات الحاليـــة، إذ إن العمل عن 
بعـــد مثـــا أو الوظائـــف االفتراضيـــة 
ستكون هي المســـتقبل لسوق العمل، 
وعليـــه يجـــب أن تتغير طـــرق قياس 
األداء وســـبل رفع اإلنتاجيـــة لألفراد 
بســـبب تغيـــر طبيعة العمـــل وظروفه 

الحالية.

الجمعية تنظم المؤتمر الدولي تحت شعار إدماج الموظفين لتحسين اإلنتاجية  )أرشيفية(

التفكير اإلبداعي 
واالبتكاري ينتج حلواًل 

جديدة ومستحدثة 
لمختلف المشكالت

البرامج الحالية تصب في 
تعزيز مهارات األعضاء 
من مسؤولي الموارد 

البشرية بالقطاعين

أحمد عطية متحدًثا إلى “البالد”
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“كورونا” غيرت خريطة التدريب واختصرت سنوات من التطور

أكــد رئيــس جمعيــة البحريــن للتدريــب وتنمية المــوارد البشــرية أحمد 
عطيــة أن اإلبــداع واالبتــكار والمرونــة ضــرورة حتميــة، مــع تفشــي 
جائحة كورونا والتي غيرت خريطة التدريب وتنمية الموارد البشرية، 

واختصرت سنوات من التطور.
وأكد عطية بحديثه لـ “^” أن الجمعية عانت أخيًرا انكماًشا كبيرا 
في الموارد المالية بسبب الجائحة، بقوله “أصبح من الصعب مواصلة 
تقديم البرامج والورش والمؤتمرات كالســابق، األمر الذي دفعنا لنقل 

فعاليتنا المختلفة عبر المنصات اإللكترونية”.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“المبرة الخليفية” وإحياء ذكرى أمير الريادة التعليمية
تقـــدم مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة رعايـــة مخلصـــة وعناية دؤوبـــة رفيعة 
بالمواطـــن أثمـــرت عـــن تحقيق النجـــاح والريـــادة في مختلـــف المجاالت، 
ودشـــنت المؤسســـة أخيـــرا منحـــا دراســـية ُمقدمة باســـم ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه، وذلك 
في ســـياق الســـعي لبنـــاء شـــراكة مجتمعية مـــع مختلف المؤسســـات، وال 
شـــك أن تدشـــين هذه المنحة الدراســـية التي تحمل اســـم أمير اإلنسانية 
ورائـــد التنميـــة والتطوير في البالد ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه والـــذي تحققـــت على يديه 
تطـــورات هائلـــة في حقـــل التربية والتعليـــم ووصلت البحريـــن إلى أعلى 
المراتب العالمية وبشهادة التقارير والمنظمات الدولية، سيكون لها أسمى 
المعانـــي والـــدالالت في دعـــم العملية التعليمية والرامية إلى خلق إنســـان 
بحرينـــي مثقـــف وواع في مختلف مواقع العمـــل واإلنتاج لخدمة الوطن، 
وتحفيز وتأهيل الطلبة لاللتحاق بمؤسســـات التعليم العالي بما يتناســـب 

مع طموحهم واحتياجات سوق العمل.
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالـــد آل خليفة رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 

المبّرة الخليفية قالت:
)أود شـــكر الجامعـــات الشـــريكة علـــى تعاونهـــم ودعمهم لهـــذه المبادرات، 
والتـــي تصـــب في تحقيـــق مســـاعينا لتمكين الشـــباب البحرينـــي، وتعزيز 
فرصهـــم من أجـــل تحقيق أحالمهـــم األكاديميـــة، بما يتوافق مـــع ميولهم 
ورغباتهـــم لـــدى أفضل المؤسســـات الدراســـية علـــى مســـتوى المملكة من 
خالل برنامج “رايات للمنح الدراسية”، وتأتي هذه المبادرة تخليًدا لذكرى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
الذي كان مثلنا األعلى في خدمة المواطنين، ونؤمن بأن جميع ما حققناه 
مـــن منجـــزات وأهداف وخدمات هـــي بفضل من هللا عز وجـــل ثم بفضل 

عناية سموه رحمه هللا ورعايته المتواصلة للمؤسسة(. 
إن مؤسسة المبرة الخليفية تقوم بدور كبير وتسهم إسهاما فاعال في  «

خدمة الوطن والمجتمع، وشريك أساسي في تقديم أفضل البرامج 
التعليمية للشباب البحريني وكل ما يعزز من بناء قدراتهم وتنمية 
مواهبهم وإظهار كفاءتهم وحثهم على االجتهاد والمثابرة من أجل 

الوصول إلى الغاية المنشودة من أجل الوطن الغالي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مرضى التوحد... االهتمام الحالي ال يكفي
1500 فـــرد فـــي المجتمع البحرينـــي يعانون من اضطراب طيـــف التوحد، أغلبهم 
حديثـــو الســـن، حيث تبلغ كلفة عالجهم الشـــهرية 300 دينـــار على األقل، وترتفع 
إلى 700 دينار إذا ما أضيفت لها مصاريف التعليم باهظة الكلفة، كما أن منهم من 
ينتظر بألم، وفي طوابير طويلة لاللتحاق بمراكز التأهيل المحدودة أصال، والتي 
يشـــكو أرباب األســـر من ارتفاع رسومها بشـــكل فاحش، ومن الصعوبات األخرى 
التي يعانيها أبناؤهم، ســـواء على مســـتوى الدمج في المجتمع أو في التعليم أو 

في تقبل اآلخرين لهم.
وأســـرد هنا احتياجات هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، والذين ازدادوا توحدًا في 
زمن كورونا، وهي مالحظات رســـمها عدد من المختصين وذوي الشـــأن والعالقة 
ومـــن ذوي المرضـــى أنفســـهم، وال تلغـــي الجهـــود الحكومية، لكنهـــا تمثل إضافة 
لهـــا. أوال: عدم فصـــل ذوي التوحد في المراحل المبكرة عـــن أقرانهم في القطاع 
التعليمـــي، واســـتحداث مبان لذوي التوحد في كل مدرســـة حكومية، وتمكينهم 
مـــن الدمـــج التدريجـــي وارتقـــاء الســـلم التعليمـــي بشـــكل طبيعي ومـــرن. ثانيا: 
تفعيل الرقابة على تحقيق الدمج في التعليم الحكومي والخاص، بالشـــكل الذي 
يضمن تحقيق األهداف المرجوة. ثالثا: منح رخص التربية الخاصة بشـــكل أكثر 
يســـر للمدارس الخاصة القائمة والمســـتعدة الســـتقبال التوحدييـــن في المراحل 
االبتدائيـــة واإلعداديـــة والثانويـــة. رابعـــا: تخصيـــص مقاعد مدعومـــة حكومية 
ومجانيـــة لـــذوي التوحد المتميزين أكاديميا للمراحـــل الجامعية مع وجود الدعم 

المالئم وفق قانون ذوي اإلعاقة.
خامســـا: إيجـــاد مراكز تأهيل وتشـــغيل حكومية لشـــباب التوحد. سادســـا: رصد 
إحصائيـــة وطنية مســـتمرة لـــذوي التوحد بالعدد الحقيقي الشـــامل لـــكل الفئات 
العمريـــة )األطفـــال - الشـــباب اليافعـــون - كبار الســـن(، والتي من شـــأنها أن تمكن 
الجهات المختصة واألهلية من وضع البرامج والخطط الالزمة لخدمة هذه الفئة 
خالل الســـنوات الُمقبلة. ســـابعا: زيـــادة المخصص المالي المرصـــود لفئة التوحد، 
لتمكين األسرة من تقديم الخدمات والرعاية التأهيلية الالزمة لهم. ثامنا: أولوية 
العـــالج في طوارئ الســـلمانية، والحصـــول على غرفة خاصة بما يحفظ ســـالمة 

وكرامة التوحدي ومرافقيه. 
تاســـعا: مراكز مجانيـــة للتدخل المبكر بطاقة اســـتيعابية معقولـــة، لتقليل قوائم 

االنتظار.
عاشـــرا: تخصيص مدرســـة وطنية حكومية للتوحد، أســـوة بالكثير من التجارب 
الدولية الناجحة في هذا المضمار، وأخيرا تجهيز مركز طوارئ للحاالت المتعسرة 

لذوي التوحد في حال المرض أو وفاة المعيل لإلقامة الدائمة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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التعليم التوافقي.. نموذج جديد لفرص واعدة
نحن في عصر التعليم التوافقي ال محالة الذي فرضته علينا الجائحة رغما 
عنـــا ونتـــج إثر عدد كبيـــر من عمليات عـــدة منها التعليم عن بعـــد والتعليم 
الذاتي وتعليم األقران، والحقيقة أني تشرفت بالعمل مع عدد من الباحثين 
الســـتخراج مصطلح يســـتطيع أن يضم فـــي طياته تعريفا مناســـبا لكل ما 
أســـلفت، وكان التعليـــم التوافقي أنســـب مـــا خرجنا به مـــن توصية لبحث 
نشر في إحدى المجالت العلمية األميركية للعام 2017، وها نحن اآلن نرى 
التعليم التوافقي يمارس بدراماتيكية غير مدروســـة، لكنها مفعلة حقا إثر 
مـــا يمر به العالم من ظروف اســـتثنائية فرضت الدراســـة عـــن بعد وتعاون 
األقـــران والتعليـــم الذاتي فـــي بعض األحيـــان كل واحد مـــواز لآلخر، وهو 
مـــا يترجـــم المصطلح الـــذي اخترنـــا أن نطلقه على هكذا عمليـــات تعليمية 

تربوية تحدث في آن  واحد.
لطالمـــا كنـــت مؤمنة دومـــا بأن العمليـــة التعليمية أكبر بكثيـــر من أن تكون 
تلقينـــا لـــدروس ومعلومات يحتاجها الطالب ويســـترجعها وقت االمتحان، 
بـــل أصر أن تســـبق العمليـــة التربوية رفيقتهـــا التعليمية، ذلـــك أن األخالق 
وتحسين السلوك العام هو ما نسعى له دوما، وال فائدة حقيقية من إنشاء 
جيـــل متعلـــم بال أســـس أخالقية وكذلـــك العكـــس، فالعمليتـــان مترادفتان 
وســـتبقيان كذلـــك دون شـــك، لكن الجديـــد هو ما يقدم من أســـاليب تعليم 
تحتـــوي علـــى كل مـــا هو جديـــد ومثير بـــل وممتع فـــي ترســـيخ المعلومة 
ووصولهـــا، وأكاد أجـــزم أن تطبيـــق فكـــرة التعليـــم التوافقي بشـــكل أوفى 
وبتكنيـــك أفضـــل قد يســـاهم فـــي نقلـــة نوعية في آليـــة التعليـــم المرجوة 

والهدف منها ومن المنظومة ككل.
إن ابتكار كل ما هو حديث في العلوم والتقنيات قد يلقى أنواعا من  «

الرفض عند طرحه، لكن المجموعات التي أرادت هذا التغيير استطاعت 
أن تستشف ما قد يكون غائبا عن اآلخرين، وهو ما قد يفتح بابا جديدا غير 

مؤلوف لدى العامة إلى أن يأتي الوقت المناسب ألن يتبع العامة تلك 
المجموعة إثر الظروف أو المستجدات، وهو ما تفعله اآلن الجائحة التي 
عملت على فتح العيون على كل ما هو مستحدث من علوم وتكنولوجيا، 

وكذلك هو الحال مع التعلم التوافقي الذي أتمنى أن يتم االلتفات إليه.

سمر األبيوكي

قبـــل نحـــو ثالث ســـنوات، وضـــع وزير الدفـــاع األميركـــي )الســـابق( جيمس 
ماتيـــس تقييًمـــا مقتضًبا وصادًمـــا للحـــرب األميركية في أفغانســـتان، التي 
انطلقت العام 2001 وكانت أخطر مالمح عالم ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر، 

قائال “نحن ال ننتصر في أفغانستان اآلن”.
كان تصريًحا محبًطا ليس فقط للشـــعب األميركي الذي ال يهوى المغامرات 
العسكرية والحروب الخارجية لتكلفتها الباهظة على حياته المعيشية، إنما 
للعالم أجمع الذي ظن أن أفغانستان ستكون نزهة ألميركا لن تستغرق بضعة 
أيام أو شهور لتنجز مهتمها في القضاء على تنظيم القاعدة عقاًبا ورًدا على 
تفجيرات 11 ســـبتمبر التي غيرت شـــكل العالم ومفاهيـــم الحروب، فإذا بها 
وبـــكل مـــا لديها من عتاد ضخـــم ومتطور يفوق ما لدى القاعدة من أســـلحة 
تقليدية بســـنوات ضوئية، تنغمس في تلك الحرب لنحو عقدين من الزمان 
دون أن تحقـــق األهـــداف التـــي عملـــت من أجلهـــا في مرحلة مـــا بعد تدمير 
تنظيم القاعدة، وهي تحويل أفغانســـتان لواحـــة من الديمقراطية والحرية 
وغيرهـــا مـــن الكلمات البراقـــة التي ادعت أيًضا أنها تعمل على إرســـائها في 
عراق ما بعد صدام حسين، حيث أعلن الرئيس األميركي األسبق بوش في 

أبريـــل 2002 أن أميـــركا ستســـاعد الحلفـــاء األفغان على بنـــاء دولة حديثة 
وديمقراطيـــة مســـتقرة، بجيش قوي ونظـــام صحي وتعليمـــي جيد لألوالد 

والبنات.
صحيفة “واشنطن بوست” األميركية علقت على القرار الذي اتخذه الرئيس 
األميركـــي جوزيـــف بايدن مؤخًرا بإنهـــاء الوجود األميركي في أفغانســـتان 
بحلول 11 ســـبتمبر 2021، بالقول، إن “األميركيين ومنذ البداية لم يحددوا 
طبيعـــة النصـــر الذي يريـــدون تحقيقـــه هناك، وظلـــوا يتحدثون عـــن النصر 
الحاســـم لكنهـــم ســـيخرجون مـــن ودن انتصـــار”، واصفـــة قـــرار االنســـحاب 
العســـكري بأنـــه بمثابة إنهاء لـــكل الوعود باالنتصار بأطـــول حرب تخوضها 

أميركا.
نعـــم، كان هناك اتفاق عالمي وتأييد دولي لحق أميركا في الرد على منفذي 
هجمات 11 ســـبتمبر، لكن المشـــكلة أنه لم يكن هناك اتفاق على شـــكل هذا 
الرد ومداه وحدوده وكيفية تنفيذه، وهو ما ســـمح ألميركا أن تعدل وتغير 
في أهدافها ووجودها في أفغانســـتان كيفما تشاء وفًقا لرؤيتها ومصالحها 

وقدراتها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حرب أفغانستان من دون انتصار

تنتـــج المخلفات مـــن قبل النشـــاطات اإلنســـانية واإلنتاجيـــة المختلفة، ويجب 
التخلـــص منهـــا للتخفيـــف من آثارها الســـلبية على اإلنســـان وصحته ولســـالمة 
البيئـــة ونظافـــة المجتمع، وذلك بجمعها ونقلها إلـــى األماكن المخصصة لها ومن 
ثـــم التخلـــص منهـــا، ويمكن االســـتفادة منها إيجابًيا بأشـــكالها الصلبة والســـائلة 
والغازيـــة بإعادة تدويرها واالســـتفادة منها في مجـــاالت حياتية معينة، وهناك 
دول تتقـــن التخلص منها وتهتم بإعـــادة تدويرها، وبعضها يقوم بدفنها بطريقة 
جيدة ونظيفة ال تؤثر على اإلنســـان وصحته وبيئته، ودول أخرى تقوم بدفنها 
بطرق سلبية تؤدي إلى تبعثر الفضالت واجتذاب الحشرات وانبعاث الغاز الذي 
يؤدي إلى انبعاث الرائحة وقتل الغطاء النباتي، كما تتســـبب في تسخين طبقة 

الغالف الجوي الذي كان أحد أسباب ثقب طبقة األوزون.
وتختلـــف طريقـــة إعـــادة تدويـــر المخلفـــات بحســـب نوعيـــة المـــادة، فالمـــواد 
البالســـتيكية بأنواعها من الســـهل إعادة تدويرها نســـبًيا، أما األجهزة الكهربائية 
والحواسيب اآللية فتدويرها أكثر صعوبة وذلك لحاجتها للتفكيك والفصل ثم 
إعادة التدوير، ويمكن إعادة تدوير المواد العضوية كالنباتات وفضالت الطعام 
والمنتجـــات الورقية وتحويلها إلى ســـماد بيولوجي للزراعة والغاز المســـتخدم 

في توليد الطاقة الكهربائية، والحصول على وقود. 
وأهـــم طريقة للتخفيف من النفايات التقليل من إنتاجها، واســـتعمال المنتجات 

المســـتعملة وتصليـــح العاطـــل منهـــا، واســـتخدام األكـــواب واألوانـــي والمالعق 
متعددة االستعمال بدال من البالستيكية، وتختلف طرق جمع النفايات من دولة 
إلـــى أخرى، فبعض الحكومات تفرض ضرائب بحســـب حجـــم النفايات المنزلية 
ما ســـاهم في خفض حجم نفاياتها، ولتسهيل جمع النفايات يتم وضع حاويات 
متعـــددة االســـتعمال، إحداهـــا للقمامـــة القابلة إلعـــادة التدوير واألخـــرى للمواد 
العضويـــة والثالثـــة للنفايـــات العامـــة، وهذا ما نالحظه ُمنتشـــًرا فـــي المجمعات 
التجاريـــة بالبحريـــن، وتقوم البلديـــة بالبحرين بوضع الحاويـــات في المجمعات 
الســـكنية لوضـــع المخلفـــات فيهـــا، ولتحقيـــق الصحـــة العامـــة ولســـالمة البيئـــة 
المجتمعيـــة يحـــرص الجميـــع على وضـــع المخلفات فـــي األكياس التـــي توزعها 

البلدية.
وقد أصدر سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للبيئة 
مؤخـــًرا قراًرا بشـــأن إدارة المخلفات الخطـــرة للرعاية الصحية بطريقة ســـليمة 
وآمنة ومستدامة ولمنع انتشار آثارها الجانبية، ومنها “التزام منتجي المخلفات 
الخطـــرة للرعايـــة الصحيـــة بالعمل على خفـــض معدل تولد هـــذه المخلفات من 
خالل تطوير األجهزة الطبية ومعداتها واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل 

والمواد األولية األقل ضرًرا على الصحة العامة والبيئة”.

عبدعلي الغسرة

أهمية إدارة المخلفات
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Vacancies Available
ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

TOP BUN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33779907  or  AMATHEONE@GMAIL.COM 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

HAMAD SALEH ABDULRAHMAN ALHAWAS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17879277  or  hsh-bh@batelco.com.bh 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.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 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

AMAZING PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36414007  or  INFO@AMAZING-TRADING.COM 

ABU KOWARAH SECRETS ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33778854  or  ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

NEJOOM AL DAIR REFIGERAATION A-C REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39978893  or  sayedmajed949@gmail.com 

CROWN ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223361  or  AMJUMA@BATELCO.COM.BH 

VANISH CLEAN W,L,L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

SHAYAN AUTO SPURE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36076672  or  shahi_wasif@hotmail.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM 

FREE ZONE GALLERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39076640  or  MOHAMMED_DABWAN@YAHOO.COM 

Saar 5 Express 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790390  or  amadan@s5express.com 

ZINA FURNITURE EXHIBITION co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231740  or  ZAHER72MA@YAHOO.COM 

WADI ALSHAER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39898582  or  ALSHAER.14@HOTMAIL.COM 

YALLA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770313  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

KARACHI STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33949195  or  Karachistar392@gmail.com 

Aref Skin Care Centre W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39450726  or  INAYAKSA@YAHOO.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33572860  or  LOUAIDARWISH@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

SANAD INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17546200  or  TELAD@BATELCO.COM.BH 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

STEEL TECH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33422206  or  myra@sevenleisure.net 

BAHRAIN POLYSTYRENE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294979  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (ADMINISTRATIVE AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

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

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ZAHID ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33050951  or  ZAHIDSHAFI31@HOTMAIL.COM 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

AMERICAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (SPECIAL PROJECTS), INC. BAHR 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17535325  or  A.KURIAN@AICI.COM.EG 

JANJUA JEWELLERY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39617868  or  NASIRJANJUA02@GMAIL.COM 

BARKAAZ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34339370  or  ADILLINE00@GMAIL.COM 

MOHAMMAD AKHTER AUTO MAINTENACE & REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@GMAIL.COM 

MAM PHARMACEUTICALS COMPANY WAREHOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35555991  or  AZZAZOUROB@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

BIRIYANI CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77668636  or  EKD434@GMAIL.COM 

AL RAYAN CENTER FOR SPECIAL EDUCATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 33712545  or  ahmed_ibrahim_2030@yahoo.com 

ANSHAO INTERNATIONAL CONTRACTING & TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77008881  or  AFRICANA.CONT.TRAD@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.COM 

DANAT ALMOHARAQ CLEANING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

RIFFA MART CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39233478  or  ELANGOTAB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

EGCT DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

Hamza contracting  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33045230  or  HAMZA.F.ABUTAIR@GMAIL.COM 

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET 

STAR WAZIRISTAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39227066  or  FARIDAHASHMI5566@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  INFO@RUMCOGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35464469  or  NASSIM1407@OUTLOOK.SA 

AZHAN HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255193  or  H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM 

SHOHIDUL INTERNATIONAL CO.  BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

MOUNTAIN BELL CONTRACTING AND FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33713684  or  MANUVARGHESE500@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

BEAUTY BY J SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401110  or  BEAUTY.BY.J@OUTLOOK.COM 

The Don steakhouse and grills 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34448172  or  A.S.K.523@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 66909455  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

HOPE STONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66606040  or  emil6694@gmail.com 

EDUCATION PLUS Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17874817  or  ASHUKRALLA@YMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39100113  or  ASWANA2020@GMAIL.COM 

RAWAFID AL  HAYA TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 38018754  or  BASHEERTVR123@GMAIL.COM 

AL-AWADI INTERIOR DESIGN AND CONTRACTING  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33624451  or  FAWAZ@ALAWADIDESIGN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

ANOWAR HOSSAIN ISHAQUE INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32154088  or  BE0714275@GMAIL.COM 

KASHMIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33239494  or  HISHAMABDULSAMI21@GMAIL.COM 

FARYAL LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696157  or  ASIFAZEEM043@GMAIL.COM 

FIRST BASE CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331807  or  ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

VIKAS PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082975  or  VPPHARMACY2020@GMAIL.COM 

SUFRAT ALSULTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17349966  or  sufrat.alsultan@hotmail.com 

EXXON FACILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32183200  or  EXXONFACILITIESCO@GMAIL.COM 

GENUINE DROP LUBRICANTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  GENUINEDROPBH@GMAIL.AOM 

LEISTER MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36954146  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

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

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

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39711623  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.com 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ABU JASSIM GARAGE FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35560440  or  GROUPDIXSON@GMAIL.COM 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.COM 

AL TASAMOH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980330 

Double Star Catering WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM

MOHAMMED RUHEL CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

Chicky bunch restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66666965  or  CHICKYBUNCHBH@GMAIL.COM 

TIKCO GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39933668  or  TIKCO.BH@GMAIL.COM 

Pure Aqua Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17007575  or  INFO@PUREAQUABH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66738573  or  RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO 

HAZY ELECTRICAL INSTALLATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33084449  or  HEPSI.HAZYCO@GMAIL.COM 

ABEER LINE MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AKU.NABEEL222@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

H R CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

S K S TRADING  INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33750112  or  UA.SATTAR87@GMAIL.COM 

CITY PARK SKY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229962  or  CITYPARK786@YAHOO.COM 

R AND M SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34327696  or  HASAN-BUQAIS@OUTLOOK.COM 

MD IBRAHIM KHAN ALEK KHAN AIR COOLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  IBRAHIMKHAN79130@GMAIL.COM 

NOORKOOT INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33005162  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 77507777  or  INFO@NOORALDIYAR.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

ALI ABDULLA JASIM ALROMAIHI(JLSAT KHAIR 4 /11819) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840061  or  voren007@hotmail.com 

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17725990  or  personnel@intercol.com 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17408090  or  HR@ALMAHROOS.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

JAMEEL SAHMAN CONTRACTIONG 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

BARAKAT ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37749338  or  SA3OUDY@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

SOLARTRONIC EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36088335  or  SOLARTRONIC@MAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36026121  or  ahmed.director@optica.net 

SITRA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33804311  or  JAFFER_MARZOOQ@OUTLOOK.COM 

Almahoozi For Readymade Garments 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17243063  or  S.MAHOOZI@HOTMAIL.COM 

AL NILAIN COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666843  or  ALI39666843@HOTMAIL.COM 

ALMARZOOQ ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

HAEL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39975558  or  waleed72@me.com 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

MULTI TURBO SPARE PARTS AIRCONDITIONERS AND REFRIGERATORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38889558  or  REEF.1970@HOTMAIL.COM 

ALHARAM KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17773595  or  ALHARAPPM@GMAIL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Sekura Workshop For welding and fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38887770  or  YOONUSPK474@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN، HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

UNITED ENTERPRISES CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17701900  or  hr@unitedenterprises.biz 

TAKSIM ISTANBUL STAR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456799  or  NAZHAA69@GMAIL.COM 

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660585  or  info@albanoosh.co 

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

KARBALA AIRCONDITIONING & REFRIGERATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  five_star_center@hotmail.com 

ALZAHRANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213518  or  ebrahim_dhaif@hotmail.com 

ALTOOQ BICYCLES REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39468555  or  HM.TOOQ@HOTMAIL.COM 

Food Silver Fort 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  SHGROUP@LIVE.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

Brown Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33510335  or  BROWN.BURGER@HOTMAIL.COM 

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  SERENDIB.B@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

MODREN DENTAL LABORTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17535020  or  ALAA.SHUQAIR@YAHOO.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

QUALITY FRIED CHICKEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17001555  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

BOX MAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17231660  or  layla@haridasp.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

HAMZA TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33447756  or  hamzatower1@gmail.com 

Elegant Marble & Ceramic Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32234485  or  z.alhaiki@elegant-palace.com 

GOLD KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

Harsh Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17130009  or  harshjew.bh@gmail.com 

BUILDING SYSTEM CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

DAR NAJED CLOACKS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17761819  or  DARNAJD@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

SHAMASULQAMAR QAMARUDDIN TAJUDDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39400253  or  DR.BANO88@GMAIL.COM 

AL NOSAIF CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (ANAESTHESIA) 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17783509  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

Thejus Group W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296415  or  DAWN.JACOB@THEJUSCORP.COM 

CHRYSTAL BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

SEMANTIC  EDUCATIONAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICEAS SISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35564319  or  JOE.PADS2008@YAHOO.COM 

AL FAJAR GLASS & MIRRORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012348  or  ALFAJARGLASS@GMAIL.COM 
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أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيــس الفخــري 
لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عــن تقديــره للمشــاركة الواســعة التــي شــهدتها بطولــة المغفــور له بــإذن هللا تعالى 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية األصيلة والتي نظمها 
االتحــاد الملكــي علــى ميــدان االتحــاد الرياضي العســكري بالرفة وشــهدت عروض 

مثالية.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة إلى أن المشـــاركة الواســـعة حافز 
بطـــوالت جمـــال  تنظيـــم  فـــي مواصلـــة 
الخيـــل العربيـــة األصيلـــة التـــي تتوارثها 
األجيـــال جيال بعد جيل في ظل الرعاية 
الفائقـــة التـــي تحظـــى بها هـــذه الرياضة 
خصوصـــا ورياضـــات الفروســـية عمومـــا 
من حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه. وأوضح ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أنـــه حريص 
على دعم بطـــوالت جمال الخيل العربية 
األصيلـــة ويأتـــي فـــي مقدمتهـــا بطولـــة 
المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ 
فيصل بن حمد آل خليفة طيب هللا ثراه 
والتي ضربـــت أروع األمثلة في التحدي 
علـــى  والمثيـــرة  الشـــريفة  والمنافســـة 
حصـــد المراكـــز األولـــى، وهـــو داللة على 
استمرارية التطور وتأكيد مكانة اإلنتاج 
البحرينـــي فـــي هـــذه الرياضـــة فـــي ظل 
اهتمـــام اإلســـطبالت والمـــالك والمربيـــن 
فـــي عكـــس صـــورة التطـــور مـــن خـــالل 

العروض المميزة التي شهدتها البطولة.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن هـــذه البطولة خيـــر البطوالت 
التي تختتم بها الموســـم المليء باإلثارة 
والندية في رياضة جمال الخيل العربية 
بعد أن شهدت البطوالت الماضية تنافسا 

رائعا وجمال الجياد المشاركة وأناقتها.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود اللجنـــة المنظمـــة 

اللجـــان الذيـــن بذلـــوا  والحـــكام وكافـــة 
جهـــودا بـــارزة فـــي إبـــراز أســـم البطولـــة 
وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة 
النجاحات التي شهدتها النسخ الماضية. 
وأقيمـــت البطولة على مـــدار يومين من 
التنافس المثير والمشـــاركة الواسعة من 
االســـطبالت والمـــالك والمربيـــن، حيـــث 
لجمـــال  مثالـــي  بإنهـــاء موســـم  تميـــزت 
الخيل العربية 2020/ 2021 بعد بطوالت 
الخيـــل  جمـــال  لجنـــة  نظمتهـــا  عديـــدة 

برئاسة خالد أحمد حسن.

عيسى بن عبداهلل يتابع البطولة

ســـمو  الختامـــي حضـــور  اليـــوم  وشـــهد 
الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
وســـباقات القـــدرة، حيث تابـــع جانبا من 

البطولة.
كمـــا تابع المنافســـات عدد مـــن الضيوف 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نتائج اليوم الثاني

ســـنة،  عمـــر  األمهـــر  فئـــة  بطولـــة  فـــي 
المركـــز األول أي أم أس شـــاهين للمالـــك 
إســـطبالت المضاحكـــة بنتيجـــة إجمالية 
جـــي  أي  تـــي  الثانـــي  المركـــز   ،)92.88(
الباهيـــا للمالك فاضل عباس إلســـطبالت 
بنتيجة إجماليـــة )90.63(، المركز الثالث 
بـــي أس بـــن فـــادي للمالـــك أحمد راشـــد 
القطـــان بنتيجة إجماليـــة )90.50(، وفي 

فئـــة األمهـــر عمـــر ســـنتين المركـــز األول 
إســـطبالت  للمالـــك  الفهـــد  أس  أم  أي 
 ،)93.13( إجماليـــة  بنتيجـــة  المضاحكـــة 
المركز الثاني فريد الليال للمالك محسن 
علي إلســـطبالت الليـــال بنتيجة إجمالية 
)91.00(، المركـــز الثالـــث بســـام الشـــهاب 
إلســـطبالت  إبراهيـــم  محمـــد  للمالـــك 
عجمـــان بنتيجة إجماليـــة )89.63(. وفي 
فئة أمهر عمر 3 سنوات، المركز األول أي 
تي البراك للمالك محمد مكي إلسطبالت 
أطيـــاب بنتيجة إجمالية )92.38(، المركز 
الثانـــي دي نهـــران للمالك خليـــل إبراهيم 
إلسطبالت دبي العربية بنتيجة إجمالية 
)91.88(، المركـــز الثالث أي أم أس جمال 
للمالـــك إســـطبالت المضاحكـــة بنتيجـــة 
إجمالية )91.88(. أما في فئة أفحل عمر 
6-4 ســـنوات، المركـــز األول دي محبوب 
للمالك اســـطبالت المهنا بنتيجة إجمالية 
)93.88(، المركز الثاني مهيب الراشـــدية 
إلســـطبالت الراشـــدية بنتيجـــة إجمالية 
)92.38(، المركـــز الثالـــث أي جـــي كادي 
للمالـــك ياســـر حســـين بنتيجـــة إجماليـــة 
)92.00(. اإلثـــارة كانت حاضرة بقوة في 

فئة أفحل عمر 7 سنوات فما فوق، حيث 
المركـــز األول هيرمز للمالـــك عبدالرحمن 
الجســـمي وإسطبالت الراشـــدية بنتيجة 
إجماليـــة )92.88(، والمركـــز الثانـــي دريا 
الشـــقب للمالك خليل جاســـم إلسطبالت 
الشقب بنتيجة إجمالية )89.25(، المركز 
الثالث بريميوم للمالك إســـطبالت المهنا 

بنتيجة إجمالية )89.25(.

أقوى البطوالت

واتجهـــت األنظـــار نحـــو بطـــوالت بطـــل 
األبطـــال، حيـــث أقيمـــت بطولـــة األمهـــر 
)عمـــر ســـنتين وثـــالث ســـنوات(، المركـــز 
األول أي أم أس الفهد للمالك اســـطبالت 
 ،)30.00( إجماليـــة  بنتيجـــة  المضاحكـــة 
المركـــز الثانـــي دي نهـــران للمالـــك خليل 
إبراهيم إلســـطبالت دبي العربية بنتيجة 
إجماليـــة )18.00(، المركـــز الثالث أي تي 
البـــراك للمالـــك محمـــد مكي إلســـطبالت 

أطياب بنتيجة إجمالية )15.00(.
األول  المركـــز  األفحـــل،  بطولـــة  وفـــي 
الجســـمي  عبدالرحمـــن  للمالـــك  هيرمـــز 
وإســـطبالت الراشـــدية بنتيجـــة إجمالية 

محبـــوب  دي  الثانـــي  المركـــز   ،)24.00(
للمالك إســـطبالت المهنا بنتيجة إجمالية 
)24.00(، المركز الثالث مهيب الراشـــدية 
إلســـطبالت الراشـــدية بنتيجـــة إجمالية 

.)13.00(

تكريم الفائزين

وتوفيـــق  حســـن  أحمـــد  خالـــد  وقـــام 
الصالحي مدير المكتب اإلعالمي لســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ومركز 
المعلومـــات رئيس لجنة العالقات العامة 
بالمراكـــز  الفائزيـــن  بتكريـــم  واالعـــالم 
األولـــى، إضافـــة إلى مشـــاركة أحمد زيد 
الغنيـــم من االتحـــاد الرياضي العســـكري 
بتكريم الفائزين، وأيضا مندوبي الرعاة، 
وهـــي مربـــط المنـــارة والحصـــان العربي 

لخدمات الفروسية وأسكون.

سعادة كبيرة

أعـــرب عبدالكريـــم صالح من إســـطبالت 
األوراســـية عـــن بالـــغ ســـعادته بالنتائـــج 
فـــي  اإلســـطبل  التـــي حققهـــا  المتميـــزة 
النتائـــج  أن  مبينـــا  الفئـــات،  مختلـــف 
المتميـــزة حافز كبير فـــي مواصلة حصد 

اإلنجازات في البطوالت القادمة.
وقـــال “إن بطولـــة المغفـــور لـــه بإذن هللا 
تعالى ســـمو الشـــيخ فيصل بـــن حمد آل 

خليفـــة لجمـــال الخيـــل تعتب مـــن أقوى 
الخيـــل، حيـــث تشـــهد  بطـــوالت جمـــال 
منافســـة قوية بين مختلف المشـــاركين، 
وهـــو ما يعطينا الحافز الكبير للمشـــاركة 
بأفضـــل الجيـــاد”. وأضـــاف “حصلنا على 
بهـــذه  ســـعداء  ونحـــن  متقدمـــة  مراكـــز 
النتائـــج، ولـــم تأت مـــن فراغ إنمـــا بعمل 
مســـتمر وتدريـــب متواصـــل ســـاهم في 
تواجدنـــا في المقدمة وحصد العديد من 

المراكز المتقدمة”.
وأشاد بالمستوى التنظيمي الذي شهدته 
البطولة والمشـــاركة الواســـعة والتنافس 
المثيـــر على مـــدار اليومين فـــي مختلف 
الفئـــات، متمنيـــا أن تتواصـــل البطـــوالت 

في الفترة المقبلة.

إشادة واسعة

أشاد بشار مصطفى من إسطبالت الزين 
بالتنظيـــم المثالي والمشـــاركة الواســـعة 
التي حظت بها البطولة، مبينا أن رياضة 
تطـــورا  تشـــهد  العربيـــة  الخيـــل  جمـــال 
واضحـــا وقـــدرات بحرينيـــة كبيـــرة فـــي 
اإلنتـــاج المحلي. وقال: “مـــا وصلت إليه 
رياضـــة جمال الخيل فـــي المملكة يعتبر 
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز، حيـــث إننـــا مـــن 
الـــدول المتقدمـــة في تنظيـــم البطوالت 
واإلنتـــاج المحلي، ولدينا كوادر بحرينية 

مميزة في مختلف اإلسطبالت”.
وأضاف “دائما ما تحظى بطوالت جمال 
الخيل بمشـــاركة واســـعة وتنافس قوي، 
ويعطي البطولة رونق مميز في االبداع، 
حيث شـــاهدنا جمـــال وروعة الجياد في 
العـــروض وتميـــز فيهـــا العارضيـــن بإبراز 
معالـــم جمال الجياد، نحن ســـعداء بهذه 
هـــذه  العـــروض وتمنياتنـــا أن تتواصـــل 
البطوالت التي تنعكس على المشـــاركات 

البحرينية الخارجية”.

من التتويج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله يتابع جانًبا من المنافسات

من التغطية التلفزيونيةمن االستوديو التلفزيوني

سمو الشيخ ناصر بن حمدمن منافسات جمال الخيل

ناصر بن حمد: نجاح بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل يؤكد مكانة الرياضة

يبــدأ منتخبنــا الوطنــي للرجــال للكرة الطائــرة إعداده فــي منتصف 
شهر مايو المقبل استعدادا لالستحقاقات الخارجية القادمة.

وكان المدرب البرازيلي “راميريز” 
اختـــار 20 العبـــا لقائمة المنتخب 
مـــن:  كال  تضـــم  والتـــي  األوليـــة 
علـــي حبيـــب )األهلـــي(، محمـــود 
حسن )داركليب(، محمود العافية 
صناعـــة  مركـــز  فـــي  )المحـــرق( 
اللعـــب، بينمـــا وقـــع االختيار في 
مركـــز )4( علـــى الالعـــب محمـــود 
يعقـــوب  ومحمـــد  عبدالواحـــد 
)داركليب(، ناصـــر عنان )األهلي(، 

أحمد صادق )النجمة(.

وفـــي مركـــز )2( تـــم اختيـــار كل 
مـــن: علـــي ابراهيـــم )داركليـــب(، 
حســـن الحداد )المحـــرق(، محمد 
عنـــان )األهلـــي(، وفـــي مركـــز )3( 
عبـــاس الخبـــاز وعلـــي الصيرفي 
وحســـين الجشي )األهلي(، حسن 
محمـــد  )المحـــرق(،  الشـــاخوري 
محمـــد  صالـــح(  )النبيـــه  جاســـم 

حبيب )المحرق(.
وفـــي مركـــز الالعـــب الحـــر وقـــع 
االختيـــار علـــى كل مـــن: حســـين 

سلطان )داركليب(، صادق هرونة 
)النجمـــة(، بـــدر ناصـــر )المحـــرق( 

محمود عبدالحسين )األهلي(.
وسيشـــارك المنتخـــب األول هذا 
العـــام فـــي تصفيـــات كأس آســـيا 
للرجـــال، وبطولـــة آســـيا للرجـــال 
التي ســـتقام فـــي اليابان الصيف 
المقبل، ودورة األلعاب الخليجية 
بدولـــة  إقامتهـــا  المزمـــع  الثالثـــة 

الكويت الشـــقيقة بشـــهر ديسمبر 
المقبل.

ووفقـــا لرؤيـــة لجنـــة المنتخبات، 
فـــإن المـــدرب البرازيلـــي الجديد 

“ماركـــو انتونيـــو” سيشـــرف على 
قيادة الفريق األول أثناء انشغال 
مواطنه “راميريز” بقيادة منتخب 
تحت 21 في بطولـــة العالم التي 
ستقام في إيطاليا بسبب تزامنها 
مع التصفيات اآلسيوية للرجال.

وتعتبر البطولـــة العربية الحادية 
التـــي  للرجـــال  والعشـــرون 
مصـــر  جمهوريـــة  اســـتضافتها 
العربيـــة فـــي نوفمبـــر 2018 آخر 
الوطنـــي،  لمنتخبنـــا  مشـــاركة 
وحقـــق فيهـــا المركـــز الثانـــي بعد 
خسارته من منتخب مصر بثالثة 

أشواط مقابل شوط.

منتخب الطائرة يبدأ تحضيراته منتصف مايو

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

استعدادا للتصفيات 
اآلسيوية ودورة 
األلعاب الخليجية

خالد والصالحي يتوجان األبطال في 
أمسية رمضانية مميزة

حسن علي
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ــة ــم ــظ ــن ــم ــي والـــلـــجـــنـــة ال ــكـ ــلـ ــمـ ــد بـــجـــهـــود االتـــــحـــــاد الـ ــيـ ــشـ ــوه يـ ــ ــم ــ س

تغطية - اللجنة اإلعالمية



البسيتين والبديع يخطفان التعادل أمام الرفاع والنجمة
تعادل البســـيتين مـــع الرفاع بهدف 
لكليهما، فـــي المبـــاراة التي جمعت 
الطرفيـــن، الجمعـــة، علـــى االســـتاد 
الوطنـــي، ضمـــن افتتاح منافســـات 
بـــن  ناصـــر  لـــدوري   15 الجولـــة 
حمـــد الممتاز لكـــرة القدم للموســـم 

الرياضي 2020 - 2021.
األســـود  كميـــل  للرفـــاع  ســـجل 
الســـاطنة.  ســـلطان  وللبســـيتين 
نقطـــة   38 إلـــى  الرفـــاع  وصـــل 
والبســـيتين 10، وأجـــل البســـيتين 
بذلـــك تتويج الرفاع بـــدرع الدوري 
الســـماوي  بـــات  إذ  أخـــرى،  لجولـــة 
بحاجـــة لــــ 3 نقـــاط مـــن 3 مباريات 
بغـــض النظر عـــن أي نتائـــج أخرى. 
أدار المبـــاراة الحكـــم ســـيد عدنـــان 
محمد، وعاونه نواف شاهين وفهد 

الســـعدون، والحكـــم الرابع عيســـى 
عبدهللا.

وقـــاد المهاجـــم مهـــدي عبدالجبـــار 
فريـــق المنامـــة إلى فـــوز ثمين على 
حساب المالكية بهدف دون رد، في 
المباراة التي جمعتهما على اســـتاد 

مدينة خليفة الرياضية.
وســـجل مهدي الهدف قبل 8 دقائق 
مـــن نهايـــة الوقـــت األصلـــي. وصل 
رصيد المنامة إلـــى 29 نقطة وبقي 

أدار  نقطـــة.   12 برصيـــد  المالكيـــة 
البحـــار،  حســـين  الحكـــم  المبـــاراة 
وعاونه سلمان طاسي وعبدالرزاق 
األحمد، والحكم الرابع أحمد خليل.

وخطـــف البديـــع تعـــادال قاتـــا أمام 
فـــي  للجانبيـــن،  بهـــدف  النجمـــة 
المبـــاراة التـــي أقيمـــت بينهما على 
اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 

خليفة.
أن  قبـــل  للنجمـــة،  الســـانا  وتقـــدم 
يســـجل جونيور التعادل للبديع في 
الدقيقـــة 5+90. وصـــل النجمة إلى 

14 نقطـــة والبديع 12. أدار المباراة 
وعاونـــه  بونفـــور،  محمـــد  الحكـــم 
عبدالرحمن الدوســـري وعلي سعد، 

والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

من مباراة المنامة والمالكية من مباراة النجمة والبديع من مباراة البسيتين والرفاع

تتويج “السماوي” 
يتأجل.. وعبدالجبار 

يقود المنامة 
لتخطي فارس 

الغربية

أحمد مهدي

أحمد مهدي

تنطلق األحد منافسات الجولة 15 
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم 
للموســـم الرياضي 2020 - 2021، 
وحيـــدة  مبـــاراة  بإقامـــة  وذلـــك 
تجمـــع الشـــباب مـــع الخالدية عند 
النـــادي  اســـتاد  علـــى  مســـاًء   10
األهلي. وكان من المقرر أن تلعب 
مبـــاراة االتحـــاد ومدينـــة عيســـى 
اليوم أيًضـــا، إال أنها تأجلت حتى 
الشـــباب  ويســـعى  آخـــر  إشـــعار 
فـــي  الســـلبية  نتائجـــه  لتعويـــض 
الجـــوالت الماضيـــة حينما ياقي 
الخالديـــة الســـاعي لكســـب مزيد 
مـــن النقاط والمنافســـة بقوة على 

المركزيـــن األول والثانـــي. يقـــود 
الفريقين مدربان وطنيان: محمد 

عدنان أيوب مع الشـــباب وراشـــد 
الدوسري مع الخالدية.

وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة 15 
يـــوم اإلثنيـــن بإقامـــة 3 مباريات: 
التضامن مع البحرين، االتفاق مع 

الحالة، قالي مع سترة.
ويشـــير ترتيب الدوري حالًيا إلى 
صـــدارة الحالة برصيـــد 31 نقطة، 
االتفاق والخالديـــة 29 نقطة لكل 
واحـــد منهمـــا، مدينة عيســـى 25، 
الشـــباب 21، ســـترة 19، البحريـــن 
17، االتحاد وقالي 11 نقطة لكل 
واحـــد منهما، التضامن في المركز 

األخير برصيد 4 نقاط فقط.

افتتاح الجولة 15 لدوري “الثانية”

Sports@albiladpress.com
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ترقبوا 
الفيديوهات الرمضانية 

علي عاشور
مدرب فريق الرفاع لكرة القدم

هدف نادي الرفاع المنافسة خارجًيا

باب التعاقد مع العبي 
المنتخب لنادي الرفاع مفتوح

الرفاع الشرقي أصعب فريق 
واجهته هذا الموسم

طموحي تدريب المنتخب 
الوطني األول بعد 

استكمال سوزا ألهدافه

االعتماد على الالعبين المحليين 
دعًما لمشروع سمو الشيخ ناصر بن 

حمد للنهوض بالكرة البحرينية

دراسة متأنية قبل التعاقد مع 
محترفين أجانب للموسم المقبل

وكالت

أكد المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو، 
غيـــاب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو عن 
مبـــاراة أتاالنتـــا، األحد، ضمـــن الجولة 31 

من الدوري اإليطالي.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  بيرلـــو،  وقـــال 
مشـــكلة  مـــن  رونالـــدو  “عانـــى  للمبـــاراة 
عضليـــة حدثـــت بعـــد المبـــاراة األخيـــرة، 
ويشـــعر بأنـــه غير قـــادر علـــى المشـــاركة 
وال نريـــد المخاطـــرة بـــه، لـــذا فـــإن ديباال 

سيشارك غًدا أساسًيا”.
مهـــم  غيـــاب  لدينـــا  “ســـيكون  وأضـــاف 
فـــي المباراة، رونالدو لن يشـــارك بســـبب 
مشـــكلة عضلية، لكن نحـــاول إعادته يوم 

األربعاء”.
وتابـــع “لدينـــا هـــدف واحـــد هـــو أن ننهي 
الموســـم بأعلـــى مســـتوى ممكـــن، نتأخـــر 
خلف إنتـــر بالكثير من النقـــاط، لكن نريد 
أن ُننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

وواصـــل “آرثر وماكيني بخيـــر وجاهزان 
للمشـــاركة غـــًدا. إن الثقـــة فـــي الاعبيـــن 
الشـــباب ليســـت مقامرة، نحـــن نقوم بهذا 
األمـــر مـــع كولوسيفســـكي، كمـــا أن هـــذا 
يحدث في أوروبا في األسابيع األخيرة”.

هـــذا  جيـــد  بشـــكل  عملنـــا  “لقـــد  وأكمـــل 
األســـبوع، قمنا بتحليل أتاالنتا، والتفكير 
فـــي ضغطهـــم القـــوي، أنـــا ســـعيد بالعمل 

وواثق في المستقبل”.
واســـتمر “علـــى مـــدار الســـنوات الماضية 
يقـــدم أتاالنتا أداًء مذهـــًا وحققوا نتائج 
مميزة، ولديهم عناصر نادرة في إيطاليا، 

لكننا نفكر في الفريق بشكل جماعي”.
وأردف “يقـــوم بونوتشـــي بعمل قوي من 
أجل العودة لقمة مســـتواه عقب التعافي 

مـــن كورونـــا، أمـــا رونالدو فقـــد لعب أكثر 
من الوقـــت المتوقع له مـــع المنتخب. إن 

تراكم اإلجهاد يمثل مشكلة للجميع”.
وختـــم “كـــوادرادو قـــد يكـــون حـــًا فـــي 
مباراة الغد ســـواء على الصعيد الدفاعي 
أو الهجومي، نفكر في تشـــكيات اللقاء. 
سعيد بسبب التفكير في عودة الجماهير، 
إنـــه أمر رائع ورســـالة جيدة، ليس بشـــأن 
الكرة فقط لكن هذا يعني تحســـن الوضع 

العالمي”.

كرستيانو رونالدو

البرتغالي عانى من مشــكلة عضلية فــي المباراة األخيرة

بيرلو يستبعد رونالدو من قائمة اليوفي

كووورة

ســـان جيرمـــان  باريـــس  مـــدرب  أطلـــق 
قويـــة  رســـائل  بوكيتينـــو،  ماوريســـيو 
قبل مواجهة ســـانت إيتيـــان، األحد، في 

الجولة 33 من الدوري الفرنسي.
وقـــال بوكيتينـــو فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
لاحتفـــال  التوقـــف  يمكننـــا  “ال  الســـبت 
بالتأهـــل علـــى حســـاب بايـــرن ميونـــخ؛ 
مختلفـــة  إيتيـــان  ســـانت  مواجهـــة  ألن 
ليـــل  ماحقـــة  فـــي  لاســـتمرار  ومهمـــة 
علـــى الصدارة، فالمنافســـة فـــي الدوري 
الفرنسي صعبة وقوية، ونسعى لتقليص 
الفـــارق، إذ نمـــر بفتـــرة صعبة وحاســـمة 

ونحتاج للتركيز وجهود كل الاعبين”.
وعن معاناة بي إس جي في الفوز على 

أرضـــه منـــذ بداية الموســـم الجـــاري، رد 
المـــدرب األرجنتينـــي “إنه ســـؤال جيد، 
وعلينا الرد عليه بقوة في مباراة األحد، 
ولن يتحقق ذلك إال بأداء قوي وتحسين 
مســـتوانا، يجـــب الفـــوز فـــي المباريـــات 
التـــي تقام علـــى ملعبنا، إذا أردنـــا الفوز 

بلقـــب الـــدوري”. وتابع “تنتظرنـــا مباراة 
مـــن  لـــذا  األحـــد،  إيتيـــان  ســـانت  ضـــد 
الصعـــب التحـــدث عـــن دوري األبطـــال، 
فريـــق مثـــل ســـان جيرمـــان يجـــب أن 
يهـــزم أي منافـــس؛ ألنه يريـــد الفوز بكل 
البطـــوالت”، وذلـــك ردا علـــى مواجهـــة 
مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي. 
وتحدث المدير الفني للفريق الباريســـي 
عـــن بعض العبيه، قائـــا “ماركو فيراتي 
ســـيكون موجودا في القائمة مثلما كان 
متاحـــا أمام بايرن ميونـــخ، أما توظيفه 
في الملعب فحســـب خطة وظروف كل 

مباراة”.
وأكد بوكيتينو في ختام تصريحاته أنه 

يثق في جميع العبيه.

بوكيتينو

بالعبيــه ثقتــه  عــن  يعــرب  األرجنتينــي  المــدرب 

بوكيتينو: علينا الرد بقوة أمام سانت إيتيان

مـواجـهــة مـرتـقــبــة بـيـن األهـلــي واالتــفـــاق
ــد لــكــرة الــيــد ــم ــن ح ــأس خــالــد بـ ــ ــي فـــي ك ــائ ــه ــن ــف ال ــص ــدور ن ــلـ ــل لـ ــأه ــت صــــراع ال

النهائـــي  ربـــع  الـــدور  منافســـات  ضمـــن 
لـــكأس خالد بن حمـــد لكرة اليد، تشـــهد 
صالة مدينة خليفـــة الرياضية في تمام 
الساعة العاشرة من مساء اليوم ) األحد( 
أحد أقـــوى مواجهات الدور بلقاء يجمع 
فريقـــي األهلـــي واالتفـــاق فـــي صـــراع 
المنافســـة علـــى حجـــز بطاقـــة التأهـــل 

األولى للدور نصف النهائي بالمسابقة.
وجـــاء تأهـــل االتفـــاق الـــى الـــدور ربـــع 
النهائـــي بعـــد فـــوزه علـــى التضامن في 
التمهيدي، أما األهلي، فقد تأهل مباشرة 
بســـبب احتاله المركز الثالث في ســـلم 

الترتيب العام بمسابقة الدوري.
ويســـعى الفريقـــان إلـــى المنافســـة على 
لقـــب البطولـــة بـــكل قـــوة، فاألهلي أحد 
الفـــرق الرئيســـة المرشـــحة لحصـــد هذا 

اللقـــب، ويضـــع أمامـــه هـــدف التعويض 
بعـــد  التتويـــج  إلـــى منصـــات  والعـــودة 
الغياب الطويل الذي كانت عليه كرة اليد 
األهاوية منذ سنوات، في المقابل فإن 
الطموح يراود فريـــق االتفاق في مهمة 
البحـــث عن تحقيـــق اإلنجـــاز ومواصلة 
النتائـــج اإليجابية التي يعيشـــها الفريق 

األول في المواسم القليلة الماضية.

ويمتلـــك الفريقـــان فـــي صفوفهما نخبة 
من الاعبين المتميزين أصحاب الخبرة 
واإلمكانـــات الفنيـــة العاليـــة، وقد تكون 
كفـــة األهلـــي أرجـــح فـــي ظـــل اكتمـــال 
الصفـــوف بقيـــادة الاعب حســـين فخر 

مـــع وجـــود صادق علـــي ومحمـــد ميرزا 
يوســـف  وعلـــي  الســـماهيجي  وحســـن 
ومحمـــود حســـين باإلضافـــة إلـــى بقية 
الاعبيـــن فـــي المراكز األخـــرى، ويدرب 
الفريـــق المدرب الوطني عادل الســـباع، 

لتأكيـــد  الطمـــوح  فلديـــه  االتفـــاق  أمـــا 
حضوره المحلي على مســـتوى كرة اليد 
ويدخـــل المبـــاراة بقيـــادة فنيـــة متمثلة 
المـــرزوق  المـــدرب الوطنـــي رائـــد  فـــي 
والـــذي يعتمد على خبرات شـــقيقه أكبر 

المـــرزوق وفيصـــل محمد ومـــن خلفهم 
الحارس علي خميس وحسين القطري، 
إلـــى جانـــب المجموعـــة الصاعـــدة مـــن 
الاعبيـــن والمتمثلـــة فـــي محمـــد حميد 

وعلي محمود ومصطفى الشهابي.

اتحاد اليد

فريق االتفاق فريق األهلي
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نطنــز هجــوم  فــي  المتــورط  تحديــد  تزعــم  طهــران 

“تقدم بطيء” في محادثات النووي اإليراني بفيينا

تواصلـــت المفاوضـــات حـــول االتفـــاق 
النـــووي اإليرانـــي أمـــس الســـبت فـــي 
إلـــى  المشـــاركين  كّل  بجلـــوس  فيينـــا 
الطاولـــة نفســـها، إثـــر تصاعـــد التوتـــر 
نتيجـــة رفع طهران مســـتوى تخصيب 
اليورانيـــوم إلـــى 60 %. وقال االتحاد 
األوروبـــي فـــي بيـــان إن “اللجنـــة التي 
يرأســـها االتحـــاد األوروبـــي اســـتأنفت 
أعمالها على المســـتوى السياسي غداة 

نقاشات ثنائية وبين الخبراء”. 
“ممثلـــون  فيهـــا  شـــارك  أنـــه  وأوضـــح 
عـــن الصين وفرنســـا وألمانيا وروســـيا 

والمملكة المتحدة وإيران”. 
وســـيترأس االجتمـــاع إنريكـــي مـــورا 
لالتحـــاد  األعلـــى  الممثـــل  عـــن  نيابـــة 
األوروبـــي، جوزيـــف بوريل. وبحســـب 
البيان، ســـيقيم المشاركون المناقشات 
الجارية حـــول احتمال عودة الواليات 
المتحـــدة إلـــى خطـــة العمـــل الشـــاملة 
التنفيـــذ  ضمـــان  وكيفيـــة  المشـــتركة 
الكامـــل والفعال لتلـــك الخطة من قبل 

جميع األطراف.
ويهـــدف الحـــوار إلى تحديـــد عقوبات 
يجب على واشـــنطن إلغاؤهـــا وتدابير 
يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى 

االلتزام باالتفاق. 
مـــن جهتـــه، تحـــدث الســـفير الروســـي 
فـــي فيينـــا ميخائيـــل أوليانـــوف عبـــر 
تويتـــر عن “تقدم بطيء لكن مســـتمر”، 
فيمـــا نقلـــت وســـائل اإلعـــالم اإليراني 
عـــن المفـــاوض اإليرانـــي، نائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة اإليرانـــي عبـــاس عراقجي، 
“تقريـــر  إلـــى  يرمـــي  اللقـــاء  إن  قولـــه 
طريقـــة ونســـق” مواصلـــة النقاشـــات. 
وقـــال عراقجـــي “قررنـــا عقـــد جلســـة 
أخرى للجنة المشـــتركة بعد ظهر اليوم 
)أمـــس( لمراجعـــة الوضـــع واالســـتماع 
إلى تقريـــر مجموعات العمل ثم اتخاذ 
قـــرار حـــول شـــكل ووتيـــرة اســـتمرار 

المحادثات”.
تخصيـــب  الجمعـــة  إيـــران  وبـــدأت 

اليورانيـــوم بنســـبة 60 %، مـــا يمثـــل 
التراجـــع األهـــم حتـــى اآلن عـــن بنـــود 
العاصمـــة  فـــي  أبـــرم  الـــذي  االتفـــاق 
القـــوى  مـــع   2015 العـــام  النمســـاوية 

الكبرى. 

واشنطن تتفاوض بشكل غير 

مباشر

وعّبـــر الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
عـــن أســـفه ألن قـــرار إيـــران ال ُيســـاعد 
لكنـــه  الجمـــود،  إنهـــاء  فـــي  “إطالقـــا” 
أضـــاف أن واشـــنطن “راضيـــة لرؤيـــة 
فـــي  المشـــاركة  ُتواصـــل  إيـــران  أن 
الواليـــات  وتتفـــاوض  المناقشـــات”. 
المتحـــدة وإيـــران بشـــكل غير مباشـــر 

بوساطة األوروبيين. 
وفـــي إيـــران أعلنـــت الســـلطات أمـــس 
الســـبت أنها حددت هوية المشـــتبه به 

بتفجير منشأة نطنز النووية.
اإليرانـــي  الرســـمي  التلفزيـــون  وبـــث 
تقريـــرا أكد فيـــه أن الســـلطات حددت 
هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي.

وأضـــاف أن الرجـــل فر من إيـــران قبل 
ألقـــت  الـــذي  الماضـــي  انفجـــار األحـــد 
إيران باللوم فيه على إسرائيل. وشدد 
علـــى أن “الخطوات الالزمة والقانونية 

العتقاله وإعادته إلى البالد جارية”.
وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه 
بـــه كان يعمل ضمـــن الفرق الهندســـية 

في المنشأة.
الماضـــي  اإلثنيـــن  يـــوم  اّتهمـــت  كمـــا 
إســـرائيل بالتـــورط فـــي الهجـــوم الذي 
وقع األحد متوعـــدة إياها بـ “االنتقام”، 
وبتكثيـــف أنشـــطتها النوويـــة في أوج 
الجهود الدبلوماســـية إلحيـــاء االتفاق 
النووي المبرم بين الســـلطات اإليرانية 

والقوى الغربية العام 2015. واألربعاء، 
أعلنـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
أن مفتشـــيها زاروا مصنـــع نطنـــز بعـــد 

التفجير.

إسرائيل: تصعيد الهجمات أم 

تهدئة مع ايران؟

وســـط تبـــادل االتهامـــات بيـــن طهران 
وتـــل أبيب، وتحميـــل كل من الجهتين 
مؤخـــرا  وقعـــت  هجمـــات  مســـؤولية 
للطرف المقابل، تدرس إســـرائيل على 
مـــا يبدو خياراتهـــا. فقد أفـــادت القناة 
أركان  رئيـــس  أن  اإلســـرائيلية   13 الــــ 
الجيـــش اإلســـرائيلي أفيـــف كوخافي، 
كوهيـــن،  يوســـي  الموســـاد  ورئيـــس 
حضرا اجتماع مجلس الوزراء األمني 
اإلســـرائيلي، أمـــس الســـبت؛ لمناقشـــة 
مـــا إذا كان ينبغـــي تنفيـــذ المزيـــد مـــن 
النوويـــة  المنشـــآت  علـــى  الهجمـــات 
اإليرانيـــة أم أنـــه ينبغـــي اللجـــوء إلـــى 

الهدوء.
الدفـــاع  وزيـــر  أن  إلـــى  أشـــارت  كمـــا 
اإلسرائيلي، بيني غانتس، يؤيد اتخاذ 
“نهج نشـــط” واحـــد تجاه إيـــران، لكنه 
فـــي الوقـــت عينـــه يخشـــى أن يـــؤدي 
الحديـــث عن هـــذه القضيـــة، باإلضافة 
إلـــى  إســـرائيل،  بأمـــن  اإلضـــرار  إلـــى 
وضـــع األميركيين في موقـــف “حرج”، 
ويجعل ضبـــط النفس وعـــدم االنتقام 

أكثر صعوبة على إيران.
يشـــار إلى أن القناة الـ 12 اإلســـرائيلية 
كانت أفـــادت أن حكومة بايدن طلبت 
عـــن  االمتنـــاع  إســـرائيل  مـــن  مـــرارا 
التعليق على إيران خالل األيام القليلة 
الماضيـــة. وأضافـــت أن البيت األبيض 
التقاريـــر  أن  علـــى  رســـائله  فـــي  أكـــد 
المستمرة من المسؤولين اإلسرائيليين 
بشـــأن إيـــران أعاقـــت المحادثـــات بين 
واشـــنطن وطهران بشـــأن اتفاق نووي 

جديد.

فيينا، طهران - وكاالت

رضا كريمي

عراقجي لدى وصوله مقر المفاوضات 

لندن - وكاالت

أظهرت أدلة ساطعة طرحت على 
طاولـــة العلماء، اســـتبعاد فرضية 
عبـــر  كورونـــا  فيـــروس  انتقـــال 
األسطح، وذلك بعد أشهر أمضاها 
العالـــم  حـــول  النـــاس  مالييـــن 
يعقمـــون األســـطح والمشـــتريات. 
فقد جمع ستة خبراء من المملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  المتحـــدة 
وكندا، أدلـــة ثابتة وقوية على أن 
فيـــروس كوفيـــد – 19 ينتقل في 
الغالـــب عن طريـــق الهواء، وليس 

القطرات أو األسطح أو غيرها.
ووفقا للتقييم الجديد الذي نشره 
الباحثـــون، فـــي مجلة “النســـيت” 
الطبيـــة العريقة، أوضح خوســـيه 
لويـــس جيمينيـــز، الكيميائـــي في 

المعهـــد التعاونـــي لألبحـــاث فـــي 
العلوم البيئيـــة )CIRES( وجامعة 
وأحـــد  األميركيـــة،  كولـــورادو 
المشـــاركين فـــي الدراســـة، األدلة 
انتقـــال  تـــم جمعهـــا حـــول  التـــي 
العدوى عن طريق الجو ســـاحقة، 
بينمـــا األدلـــة التـــي تدعـــم انتقال 
القطيـــرات الكبيـــرة تـــكاد تكـــون 

معدومة.
إلـــى ذلـــك، ســـّلط الفريـــق الضوء 
أن  يقـــدر  الـــذي  البحـــث  علـــى 
االنتقال الصامـــت )بدون أعراض 
أو مـــا قبـــل األعـــراض( للفيـــروس 
من األشـــخاص الذين ال يســـعلون 
أو يعطســـون يمثـــل 40 % علـــى 

األقل من جميع حاالت االنتقال.

علماء يستبعدون انتقال كورونا عبر األسطح

دير الزور - رويترز

اإليرانيـــة  الميليشـــيات  تكثـــف 
في ســـوريا الســـيما خالل شـــهر 
رمضان تحركاتها من أجل كسب 
وّد ســـكان المناطق التي تنتشـــر 
فيها، مســـتغلة الوضع المعيشي 

الصعب واألزمة االقتصادية.
فقـــد عمـــدت ميليشـــيات “لـــواء 
فاطميون” األفغانيـــة منذ مطلع 
رمضان إلـــى إنشـــاء مطبخ يتم 
فيـــه تحضيـــر وتجهيـــز وجبات 
غذائيـــة وتوزيعهـــا علـــى أهالـــي 
وســـكان مدينة الميادين مجاًنا، 
باإلضافة إلى توزيع سلل غذائية 
تحمـــل صـــور قاســـم ســـليماني 
القـــدس  لفيلـــق  الســـابق  القائـــد 
ومرشـــد إيـــران علـــي خامنئـــي، 
بحسب ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان أمس.
يذكـــر أن تلـــك الميليشـــيات مـــا 

زالـــت تنشـــط أيضـــا فـــي إطـــار 
تجنيـــد شـــبان مـــن المنطقة في 
صفوفها. ففي التاسع من الشهر 
الجـــاري، أفـــاد المرصـــد بأن تلك 
المجموعـــة عمدت إلـــى تخريج 
52 شـــخًصا من المنتسبين إليها 

حديًثا.
إلـــى ذلـــك، عمـــد بعـــض قادتهـــا 
الرجـــاالت  مـــن  وغيرهـــم 
المحســـوبين علـــى الميليشـــيات 
اإليرانية في دير الزور إلى شراء 
العديـــد من األراضي والعقارات، 
فـــي محاوالت مســـتمرة إلجراء 

تغيير ديمغرافي في المنطقة.

ميليشيات إيران تستغل حاجة سكان الميادين

القدس - وكاالت

أمـــس  اإلســـرائيلي  الجيـــش  أعلـــن 
الســـبت أنه شـــن ضربـــات جوية ضد 
“أهـــداف إرهابيـــة” في غـــزة ردا على 
إطالق فلسطينيين قذيفة صاروخية 
من القطـــاع باتجاه جنوب إســـرائيل 

للمرة الثانية في يومين.
الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
اإلســـرائيلي “ردا على إطالق القذيفة 
الصاروخيـــة مـــن غزة نحـــو أراضينا، 
شنت طائراتنا قبل قليل غارات على 
سلسلة أهداف إرهابية حمساوية في 
غـــزة ومن بينها موقع تدريب وموقع 
التطويـــر  للمضـــادات األرضيـــة قيـــد 
ومصنع إلنتاج الباطون لحفر األنفاق 
وتخزين وسائل قتالية باإلضافة الى 
بنيـــة تحتيـــة لنفق إرهابـــي هجومي 

لحماس”.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة فلســـطينية 

اســـتهدفت  الضربـــات  أن  وشـــهود 
“موقعين للتدريب” في جنوب قطاع 
غـــزة وموقعـــا آخـــر فـــي وســـط تلك 

المنطقة.
الجيـــش  قـــال  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
القذيفـــة  إن  بيـــان  فـــي  اإلســـرائيلي 
غيـــر  منطقـــة  فـــي  ســـقطت  التـــي 
مأهولـــة لـــم تســـفر عـــن إصابـــات أو 
أضـــرار. ولـــم تتبـــن أي جهـــة عمليـــة 

اإلطـــالق. ولـــم تتبـــن أي جهة إطالق 
القذيفـــة. والســـيناريو نفســـه حـــدث 
في اليوم الســـابق. فقد أعلن الجيش 
اإلســـرائيلي أنـــه شـــن غـــارات جوية 
على قطاع غزة إثر إطالق صواريخ. 

ولم تسجل إصابات في الحالتين.
ودان متحدث باسم حماس الضربات 
اإلســـرائيلية. وقـــال إن “غـــزة تكابـــر 

وتقاتل )...( ال تنكسر ولن تنحني”.

ألسنة النيران تتصاعد جراء الغارات اإلسرائيلية

الــقــطــاع مــن  ــة  ــي ــاروخ قــذيــفــة ص ــاق  ــ إط عــلــى  ردا 
غارات جوية إسرائيلية على غزة

دبي - العربية.نت

تواصـــل ميليشـــيات الحوثـــي التضييـــق 
علـــى عمل وتنقـــالت المنظمـــات اإلغاثية 
الدوليـــة والمحليـــة فـــي اليمـــن، فارضـــة 
قيـــودا جديـــدة علـــى تصاريـــح الدخـــول 
والتنقـــل ما يعرقـــل وصول المســـاعدات 
وتأخيرها، وسط ترد لألوضاع المعيشية 

في العديد من المناطق اليمنية.
وقـــد شـــددت تلـــك القيـــود الخنـــاق على 
تحركات منظمات اإلعانة في محافظتي 
الحديدة وحجة. كما منعت الميليشـــيات 
العامالت اليمنيـــات من التنقل إال بوجود 
مرافق، محتجزتهن فـــي نقاط التفتيش، 
وطالبـــت بتســـليمها نســـخة مـــن قوائـــم 
المســـتفيدين وعقـــود تأجيـــر الســـيارات، 
التقريـــر األســـبوعي  بحســـب مـــا كشـــف 

لمكتب األمم المتحدة في اليمن.
أن  التقريـــر األممـــي  ذلـــك، أوضـــح  إلـــى 
القيـــود المفروضة علـــى حركة المنظمات 

والبضائـــع  والموظفيـــن  اإلنســـانية 
القيـــود  اليمـــن وإليـــه هـــي أكثـــر  داخـــل 
المبلـــغ عنهـــا، حيث تـــم اإلبـــالغ عن 369 
حادثـــة، تضمنـــت تأخير تصاريح الســـفر 
االحتجـــاز  إلـــى  باإلضافـــة  رفضهـــا  أو 
المحافظـــات  فـــي  التفتيـــش  نقـــاط  فـــي 
الشـــمالية. كما لفت إلى مواصلة سلطات 
تلـــك  عمـــل  وعرقلـــة  تعقيـــد  الحوثييـــن 
المنظمـــات، عبـــر إصـــدار مجموعـــة مـــن 

لمنـــح  المخصصـــة  الجديـــدة  المطالـــب 
الحصـــول علـــى  الســـفر، مثـــل  تصاريـــح 
نســـخة مـــن قوائـــم المســـتفيدين وعقود 
تأجيـــر المركبات وغيرها مـــن المعلومات 
الحساســـة أو المحمية. وأكـــد التقرير أن 
تدخل الحوثيين في العمليات اإلنســـانية 
مـــازال يمثـــل عقبة رئيســـية، أمـــام العمل 
اإلنســـاني، حيث تم اإلبـــالغ عن أكثر من 

210 حوادث.

تضييق على حرية التنقل بمناطق الحوثيين

للتنقل ــدة  ــديـ جـ ــودا  ــيـ قـ تـــفـــرض  الــمــيــلــيــشــيــا 
“الحوثي” تخنق المنظمات اإلغاثية

اسالم اباد - أف ب

الفرنســـية  الجاليـــة  أفـــراد  يعيـــش 
الصدمـــة  مـــن  حالـــة  باكســـتان  فـــي 
والخـــوف واالنزعـــاج بعدمـــا دعتهم 
ســـفارتهم إلى مغادرة البالد ردا على 
احتجاجـــات مناهضة لفرنســـا نّظمها 
حـــزب إســـالمي متطـــرف األســـبوع 
الجـــاري. ويبـــدو أن معظمهـــم قرروا 

البقاء.
وفـــي رســـالة مقتضبة مكّونـــة من 3 
أســـطر عبر البريد اإللكتروني ُأرفقت 
بكلمة “عاجل”، نصحت الســـفارة في 
والشـــركات  مواطنيهـــا  أبـــاد  إســـالم 
الفرنســـية بمغـــادرة باكســـتان مؤقتا 

نظرا لوجود “تهديدات خطيرة”. 
وتســـببت الرســـالة التـــي لـــم تحـــدد 
طبيعـــة المخاطـــر بصدمـــة وخـــوف 
بيـــن بضع مئـــات مـــن أفـــراد الجالية 

الفرنسية. 
وجـــاء إعالن الســـفارة بعـــد أيام من 

االحتجاجـــات العنيفة التـــي نظمتها 
المتطرفـــة  باكســـتان  لبيـــك  حركـــة 
بعـــد اعتقـــال الزعيـــم ســـعد رضـــوي 
فـــي الهـــور اإلثنيـــن، الـــذي دعـــا إلى 
مســـيرة في العاصمـــة للمطالبة بطرد 
السفير الفرنسي، وقتل 4 من عناصر 
الشـــرطة فـــي أعمال الشـــغب. وتقف 
الحركـــة وراء العديد من المســـيرات 
دافـــع  أن  منـــذ  لفرنســـا  المناهضـــة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون عن حق 
مجلـــة شـــارلي إيبدو في إعادة نشـــر 
رســـوم كاريكاتوريـــة مســـيئة للنبـــي 

محمد )ص(.

الجالية الفرنسية بباكستان ترفض “المغادرة”
واشنطن - أف ب

كشـــف تقرير للمفتش العـــام لوزارة 
الخارجيـــة األميركيـــة عن أن مايك 
بومبيو وزوجتـــه انتهكا عندما كان 
وزيـــرا للخارجية في عهـــد الرئيس 
القواعـــد  ترامـــب،  الســـابق دونالـــد 
األخالقيـــة بطلبهما مـــن الموظفين 
القيـــام بمهام شـــخصية مثل القيام 
بنزهـــة لكلبهما أو إجـــراء حجوزات 

في مطاعم. 
وجاءت هذه االتهامـــات في تقرير 
بعد تحقيقـــات داخلية أثارت جدال 
عندما أقـــال ترامب العـــام الماضي 
المفتـــش العـــام لـــوزارة الخارجيـــة 
بطلـــب مـــن بومبيـــو. وجـــاء قـــرار 
الرئيـــس الســـابق حينـــذاك مـــع بدء 
الداخليـــة مراجعـــة  الرقابـــة  هيئـــة 

شكوى في هذا الشأن. 
لكـــن مكتـــب المفتـــش العـــام تابـــع 
رحيـــل  بعـــد  حتـــى  تحقيقاتـــه 

إدارة ترامـــب فـــي يناير. وكشـــفت 
التحقيقات عن أن بومبيو وزوجته 
ســـوزان طلبـــا أكثـــر مـــن مئـــة مـــرة 

“مهام طبيعتها شخصية”.
وقـــال التقريـــر إن المفتـــش العـــام 
الطلبـــات  هـــذه  مثـــل  أن  “وجـــد 
أخالقيـــات  قواعـــد  مـــع  تتعـــارض 
الوزارة ومعايير الســـلوك األخالقي 

لموظفي السلطة التنفيذية”. 
وأشـــار إلى أن بومبيـــو طلب مرات 
عـــدة مـــن موظـــف برتبة مستشـــار 
أعلـــى أن يهتـــم بكلبه بمـــا في ذلك 
إعادته من الحدود والقيام بنزهات 

له.

بومبيو وزوجته انتهكا القواعد األخالقية
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فـــي العـــام 1929 أســـس إبراهيم 
تجاريـــة  مكتبـــة  عبيـــد  محمـــد 
لبيـــع الكتـــب أطلـــق عليهـــا اســـم 
“المكتبـــة الوطنيـــة”، وكانـــت تقع 
القيصيريـــة  بســـوق  دكان  فـــي 
بالمحـــرق كما كان يـــدرس القرآن 
بيعـــه  إلـــى  باإلضافـــة  الكريـــم 
الكتـــب، وكان يعتمد على “مكتبة 
الكماليـــة”،  “والمكتبـــة  التاجـــر” 
التجاريتـــان  المكتبتـــان  وهمـــا 
األولى والثانية على الترتيب في 
البحريـــن، ثـــم بـــدأ يجلـــب الكتب 
مباشرة من مصر ولبنان وغيرها، 

ثم نقل 
إبراهيم عبيد مكتبته إلى المنامة 
كونهـــا  1937؛  ســـنة  فـــي  وذلـــك 
مركـــز الثقل الحضـــاري والثقافي 
فـــي البـــاد ولقربهـــا مـــن المناطق 
المأهولـــة بالســـكان، كمـــا أخـــذت 
أوائـــل  منـــذ  الوطنيـــة  المكتبـــة 
األربعينـــات مـــن القـــرن العشـــرين 
والمجـــات  الصحـــف  بتوزيـــع 
موزعهـــا  طريـــق  عـــن  العربيـــة 

الوحيد فـــي البحرين مؤيد أحمد 
المؤيـــد حتى العـــام 1952، حيث 
تســـلم إبراهيـــم محمـــد عبيد منه 
الصحـــف  توزيـــع  وكاالت  جميـــع 
حيـــث   ،1971 حتـــى  البحريـــن 
تنازل عن تلك الوكاالت لمؤسسة 
الهـــال، وفي أبريـــل 1991 توفي 
إبراهيـــم محمـــد عبيـــد وانتقلـــت 
ملكيـــة المكتبة الوطنيـــة إلى ابنه 

فاروق.

لوال “فريق البحرين” لما استطعنا اليوم الوقوف بشجاعة أمام الوباءتأسيس المكتبة الوطنية
عـــاد إلينا هذا العـــام أيًضا حامًا معه كل 
الحب والســـام آملين بمجيئـــه أن تحل 
علينا البركة وتنقشع عنا هذه الغمة، قبل 
شـــهر مـــن اآلن كنا على أهبة االســـتعداد 
الســـتقباله، نزين المنـــازل ونرتبها، نهيئ 
نتقـــرب  لعلنـــا بذلـــك  النفـــوس ونهذبهـــا 
زلفـــة من هللا في هذا الشـــهر، ولكن ومع 
انهماكنـــا فـــي هـــذا العمـــل الـــدؤوب إليه 
نسينا أن هناك من نفتقدهم في تفاصيل 

هذا الشهر. 
فهناك مـــن ينتظر زوجة تعـــد له اإلفطار 
وهناك من تنتظر ابنها يأتي حامًا الحب 
والشـــوق بين قلبه ســـاعة اإلفطار، وتلك 
التـــي تتصاحـــب مـــع صديقتهـــا للذهاب 
للتراويح، وذاك الذي يلتقي أصحابه في 
المجالـــس القرآنية وصـــوت القرآن الذي 
كان يزيـــن المنـــازل، كل هـــذه التفاصيل 
التـــي باتـــت مـــن الماضـــي بعـــد تحـــول 

حياتنا لكابوس ال يريد أن ينتهي. 

لـــكل شـــيء نهايـــة ونحـــن  ولكـــن وألن 
اآلن فـــي شـــهر الرحمة ندعـــو هللا آملين 
أن يزيـــل عنـــا الكـــرب وأن تنكشـــف عنا 
إلـــى  الســـعي  دون  ولكـــن  الغمـــة،  هـــذه 

هنـــاك  يكـــون  لـــن  ذلـــك 
للعـــودة  فرصـــة  أيـــة 

الطبيعية.  للحيـــاة 
لألمل  وباإلشارة 
تذكرت حراســـنا 
ء  فيـــا و أل ا

الصفـــوف  فـــي 
مـــن  األماميـــة 

وممرضـــات  أطبـــاء 
ومتطوعين وكل من يحاول أن 

يحـــدث تغييـــرا للوصول إلى بـــر األمان، 
وكيـــف أنهـــم ولمـــدة عـــام وأكثـــر كانـــوا 
بالنســـبة لنـــا لقـــاح األمـــل الـــذي نأمل أن 
يعيـــد إلينـــا حياتنا الســـابقة، وأن بفضل 
أمـــام  وصمودهـــم  الجبـــارة  جهودهـــم 
هـــذا الفيـــروس نحن اليوم نســـتطيع أن 
نمارس بعًضا مـــن عاداتنا الرمضانية مع 

وجـــود االحتـــرازات الصحية 
المشـــار إليهـــا. ولكن الســـؤال 
أن  هـــؤالء  يســـتحق  أال  هنـــا 
نكون لهم لقـــاح أمل من خال 
الوعي التام وااللتزام الكامل بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة حتـــى يتســـنى 
الحيـــاة  لممارســـة  العـــودة  أيًضـــا  لهـــم 
مـــن جديـــد واالســـتمتاع بقضاء الشـــهر 

الفضيل مع عوائلهم وأحبائهم؟ 
الســـيطرة  فـــي  محاوالتنـــا  كل  رغـــم 
ولـــوال  الخطـــر  دائـــرة  مـــن  والخـــروج 
مســـاعدة الصفـــوف األمامية وبســـالتهم 
المشـــرفة لمـــا اســـتطعنا اليـــوم الوقوف 
وبكل شـــجاعة أمـــام هذا الوبـــاء. كل ما 

نحتاجه اليوم هو المقاومة أكثر والوعي 
بأهميـــة كل فرد فـــي عوائلنا والنظر لكل 
األمكنـــة الخاليـــة علـــى مائـــدة األفطـــار 
الـــذي  ولأللـــم  الرمضانيـــة  والمجالـــس 
يعتصر قلوبنا لفقد من نحب بسبب هذا 
الفيروس، ولنكن نحن مصل الشفاء لكل 
العالـــم من خـــال االلتزام التـــام واتخاذ 

اإلجراءات الازمة. 
شـــهر رمضان المبارك هـــو فرصة للجميع 
لشـــكر هللا علـــى كل النعم التـــي أنعم بها 
علينـــا ولشـــكر مـــن هـــم يســـعون لتوفير 
باألجـــواء  لاســـتمتاع  لنـــا  المتنفـــس 

الروحانية والعائلية في هذا الشهر.

الّلهّم ال تخذلني فيه 
لتعرّض معصيتك وال 

تضربني بسياط نقمتك 
وزحزحني فيه من 

موجبات سخطك بمّنك 
وأياديك يا منتهى رغبة 

الرّاغبين.
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أحداث بـحرينيـة

ملصقات “انستغرام” الرمضانية... صنعت في البحرين من تصميم هالة العباسي
تعاونــت منصــة التواصل االجتماعي “انســتغرام “مع الفنانــة البحرينية هالة 
العباســي علــى 3 ملصقــات جديدة لرمضان تم إصدارهــا يوم اإلثنين. وقالت 
العباســي لـــ “البــاد”: “تواصلــت إدارة “االنســتغرام” معي بعــد أن أحبوا عملي 
وكان اســمي علــى قائمتهــم، لذلك اختاروني إلنشــاء ملصقــات رمضان ألول 

مرة هذا العام.

 كم المدة التي استغرقِتها  «
لالنتهاء من التصاميم الثالثة؟

نحو  6 أسابيع كاملة.
 ما “اإلستيكر” األكثر استغراقا  «

للوقت ولماذا؟

 لقد كانت عملية إنشاء الملصقات طويلة، 
مـــن العصف الذهني إلى الرســـم والتفكير 
واالختيار وتغييـــر وتجربة ألوان مختلفة 
مـــع مزيد مـــن األفـــكار حتـــى االنتهاء من 
الثاثـــة ملصقـــات، وهناك أيًضـــا مزيد من 
األعمـــال الفنيـــة التـــي ســـيتم مشـــاركتها 

قريًبا.
- صفي لنا شعورك وأنِت ترين  «

“اإلستيكرات” المصنوعة من فتاة 
بحرينية وهي تستخدم من الماليين 

من المستخدمين في جميع دول 
العالم؟

أنـــا ممتنـــة وســـعيدة جـــدا الختيـــاري من 
ومشـــاركة  “انســـتغرام”  فريـــق  جانـــب 
الملصقات مع العالم كله، أنا فخور جًدا بأن 
أكـــون أول بحرينيـــة وفـــي المنطقة تعمل 
على ملصقات االنســـتغرام ومشاركتها مع 
العالم، إن هذه الفرصة المدهشة لها مكانة 
خاصـــة جـــدا في قلبـــي، وكان الحب الذي 
وضعته في عملي هو كل شـــيء بالنســـبة 
لـــي لمشـــاركة ونشـــر ذلـــك مع النـــاس في 
حســـاباتهم مع الشـــهر الفضيل وفي جميع 

أنحاء العالم.
 هـــل ســـنرى تعاونـــا جديـــدا مـــع منصـــة 

االنستغرام؟ 

التـــي  الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  هنـــاك مزيـــد 
ستتم مشـــاركتها في أي وقت قريب هذه 
األيـــام نأمـــل أن نعمل مًعا مـــرة أخرى في 

مشروعات أخرى في المستقبل.
نعـــم هناك مشـــروعات جديـــدة قادمة لي 
معهـــم وســـيتم عرضهـــا في وقـــت قريب، 

وبالطبـــع آمـــل أن نعمل مًعا مرة أخرى في 
مشروعات أخرى في المستقبل.

يشـــار إلـــى أن الملصـــق األول هـــو رســـم 
توضيحـــي لمســـجد علـــى خلفيـــة نجمـــة 
وهـــال. أمـــا الصورة الثانيـــة، فهي صورة 
رمضـــان.  تقاليـــد  لتمثـــل  والتمـــر  للشـــاي 
الصورة األخيرة هي أيًضا رسم توضيحي 

لهال ونجوم.
 Instagram Design لحســـاب  ووفًقـــا 

هالـــة  البحرينيـــة  الرســـامة  اســـتلهمت 
العباســـي، الجوانـــب المفضلـــة لديهـــا مـــن 
العطلـــة، واختارت التفكيـــر في “اللحظات 

الجميلة التي نتشاركها مًعا.
علـــى  يركـــز  الـــذي  الحســـاب  وأضـــاف 
التصميـــم: “تأمـــل هالة أن يتم اســـتخدام 
ملصقاتهـــا طوال شـــهر رمضـــان لاحتفال 
إلـــى  التحيـــة  مـــن  االحتفـــال،  بلحظـــات 
الســـحور ووجبـــات اإلفطـــار، وصـــوال إلى 

االحتفال بالعيد”.
واحتفااًل بشهر رمضان، أضاف “انستغرام 

“ميـــزة تتيح لك مشـــاهدة “ســـتوري” هذه 
الملصقـــات من األشـــخاص الذين تتابعهم 

جميًعا في ستوري مشترك.
وشـــاركت العباسي حماستها بهذا التعاون 
على حسابها وشاركت عبر الستوري قائلة 
“يـــا إلهي قمت بعمـــل ملصقـــات رمضان.. 

لقد انتهى األمر أخيًرا”.
وأضافـــت “اســـتمتعت بكل عملية إنشـــاء 
لهذه الملصقات الرائعة من أجلكم يا رفاق؛ 
حتى تتمكن من اســـتخدامها قدر اإلمكان 

خال روتينك اليومي في رمضان”.

هالة العباسي

tariq_albahhar

المقادير:

• كوب وربع دقيق لجميع االستعماالت )مالعق ومسطحة(، 
باإلضافة إلى المزيد. 

• 6 مالعق كبيرة زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة.
• كوب سكر بني فاتح معبأ.

• ملعقة صغيرة ملح.
• 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

• 8 إلى 10 تفاحات.
• كوب سكر حبيبات.

• كوب زبيب.
• ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

الطريقة:

سخني الفرن على 135 درجة. اصنعي طبقة من الفتات. في وعاء 

متوسط، اخلطي كوًبا من الدقيق والزبدة والسكر البني وربع 

ملعقة صغيرة ملح مع العمل باألصابع حتى تتشكل كتل كبيرة. 

ضعيه في الفريزر حتى يجمد. على قطعة من ورق الشمع أو ورق 

البرشمان، غلفي العجين على شكل دائرة 14 بوصة. تتالءم بعناية 

مع طبق فطيرة بعمق 9 بوصات. اخفضي العجين برفق إلى أسفل 

جوانب لوحة الفطيرة دون التمدد )سيكون لديك 2 بوصة متدلية 

في كل مكان(. برديه في الثالجة. ضعي عصير الليمون في وعاء 

كبير. قشري التفاح ولبه وشرائحه بسمك 1/8 بوصة، وانقليها 

إلى الوعاء أثناء العمل. أضيفي السكر المحبب والزبيب والقرفة 

وربع كوب الدقيق المتبقي ونصف ملعقة صغيرة ملح وجميع 

المكونات. انقلي خليط التفاح إلى قشرة الفطيرة واضغطي عليها 

بقوة. قومي بطي العجينة فوق الحشوة، ولفيها وأنت تعملين في 

طريقك حول الفطيرة واضغطي العجين بقوة ضد الحشوة. اخبزي 

لمدة 45 دقيقة، ثم رشي حشوة التفاح بالبقسماط. استمري في 

الخبز حتى يصبح لونها ذهبًيا وتغلي، 30 إلى 45 دقيقة أخرى. تبرد 

على األقل 6 ساعات قبل التقديم.

مع الشيف
 فجر المنصوري

كرميل التفاح

وديعة الوداعي 

زينب العكري
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السنابس - الغرفة

لـــدى  تنظـــم لجنـــة قطـــاع التعليـــم 
غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم 
غـــد اإلثنيـــن 19 أبريـــل 2021 فـــي 
تمـــام الســـاعة 11:00 صباحـــا ندوة 
افتراضيـــة بعنـــوان “التعليـــم العالي 
بعـــد جائحة كورونا” والتي ســـتعقد 
-عـــن ُبعـــد- عبـــر وســـائل االتصـــال 

المرئي.
محوريـــن  النـــدوة  وســـتتناول 
التـــي  التحديـــات  همـــا:  رئيســـيين 
تواجه مؤسسات التعليم العالي في 
الفتـــرة الراهنة، ومالمح تعافي هذا 
القطاع المهم والفرص المســـتقبلية، 
تقريـــرا  النـــدوة  ستســـتعرض  كمـــا 
خاصا من منظمة اليونســـكو بشـــأن 
تأثير جائحـــة كورونا علـــى التعليم 

العالي عالميا. 
لجنـــة  رئيـــس  النـــدوة  وســـيفتتح 
التعليـــم لـــدى الغرفة وهيـــب أحمد 
الخاجة، كما سيشارك في محاورها 
ممثلـــون من مجلس التعليم العالي، 

وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
والمجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريـــب، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 

الجامعات الحكومية والخاصة.
وفـــي هـــذا الســـياق، وجهـــت غرفة 
البحريـــن دعوتها العضائها الســـيما 
ممثلـــي قطـــاع التعليـــم والتدريـــب 
وكافة المهتمين للمشـــاركة في هذه 
الندوة المهمة، والمبادرة بالتسجيل 
أو  للغرفـــة  الرســـمي  الموقـــع  عبـــر 

تطبيقها للهواتف الذكية.

“الغرفة” تناقش مستقبل التعليم العالي

مصنع “مولير” يعزز التجارة الحرة بين البحرين وأميركا
للخارج ســنــويــا  ــن  ط  12000 بسعة  إنــتــاجــه  ــن  م  %  90 ــدِّر  ــص ي

قـــام أعضاء غرفة التجـــارة األميركية 
في البحرين بجولة في مولير الشـــرق 
صناعـــة  فـــي  المتخصـــص  األوســـط، 
األنابيب النحاسية، حيث يعد المصنع 
األول والوحيـــد مـــن نوعه في منطقة 
إفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
ويتخصص مولير الشرق األوسط في 
إنتـــاج وتســـويق األنابيـــب النحاســـية 
المكيفـــات  أجهـــزة  ُمَصنِّعـــي  إلـــى 
والتبريـــد، وتوزيعهـــا إلـــى كافة أنحاء 

العالـــم كالواليات المتحـــدة األميركية 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة 

إفريقيا. 
 ويعـــد موليـــر الشـــرق األوســـط قصة 
نجاح جديدة التفاقية التجارة الحرة 
المتحـــدة،  البحريـــن والواليـــات  بيـــن 
فمنـــذ افتتاحـــه فـــي العـــام 2018 تـــم 
توظيـــف 110 موظفيـــن، فيمـــا يصّدر 
90 % مـــن إنتاجه بســـعة 12000 طن 
ســـنويا إلـــى الخـــارج. من جانبـــه، قال 

رئيـــس غرفـــة التجـــارة األميركية في 
البحريـــن، قيـــس حاتم الزعبي “يســـر 
الغرفة مجددا القيام بجوالت تفقدية 

لمصانع أعضائها الكتســـاب المزيد من 
المعرفـــة ولتقديـــر بيئة العمـــل وخلق 
فرص تجارية جديدة في البحرين ”.

أثناء زيارة الغرفة األميركية بالبحرين للمصنع

المنامة - الغرفة األميركية بالبحرين

أكد رئيس لجنـــة الثروة الغذائية 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  فـــي 
أن  األميـــن،  خالـــد  البحريـــن، 
األســـواق التجارية فـــي البحرين 
مســـتقرة من حيث توافر الســـلع 
أصنافهـــا،  بمختلـــف  وتنوعهـــا 
موضحا خالل لقاء عبر ســـكايب 
مع برنامـــج “اقتصادكـــم” المذاع 
عبـــر قناة “ســـكاي نيوز” أن شـــهر 
رمضان أنعـــش الحركة التجارية 
حجـــم  وضاعـــف  البحريـــن  فـــي 
األســـواق  فـــي  الشـــرائية  القـــوة 

التجارية. 
التجـــار  أن  األميـــن  وشـــدد 
لشـــهر  اســـتعدوا  البحرينييـــن 
رمضـــان منـــذ أكثـــر مـــن شـــهرين 
مـــن خـــالل توفيـــر كافـــة الســـلع 
تأميـــن  بهـــدف  والبضائـــع؛ 
مـــن  المســـتهلكين  احتياجـــات 
خـــالل  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
بـــأن  منوهـــًا  الفضيـــل،  الشـــهر 
أســـواق البحريـــن التجاريـــة في 
الوقـــت الحالـــي بهـــا وفـــرة فـــي 
البضائـــع وأن المخـــزون الســـلعي 

كاٍف لوقت طويل.
وقـــال األميـــن، ردا علـــى ســـؤال 

إن  االحتـــكار”،  “منـــع  بشـــأن 
البحرينـــي  التجـــاري  المجتمـــع 
بعيـــدا عن مثل هذه الممارســـات 
ويرفضها، مشـــيرا إلى أن قوانين 
المملكـــة تحـــد من أي منافســـات 
مضرة بالسوق تؤثر على الحركة 
االقتصادية والمستهلك على حد 
ســـواء، وذكـــر األميـــن أن التجار 
البحرينييـــن وقعـــوا علـــى وثيقة 
تعهد بعدم رفع األســـعار في شهر 
رمضان، موضحا أن لجنة الثروة 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الغذائيـــة 
والســـياحة،  التجـــارة  الصناعـــة 
وأمانـــة العاصمـــة تراقـــب تدفق 

السلع داخل األسواق.

األمين: األسواق مستقرة والمجتمع يرفض االحتكار

ــاج واإلنــت االســتــكــشــاف  عملية  ــة  ــراري ــم ــت اس لــضــمــان 

السويدي: تعزيز أمن حقل البحرين النفطي

قــام الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة للنفــط والغاز ناصر ســلطان الســويدي 
ضمــن برنامــج الزيــارات الدوريــة للشــركات النفطيــة، بزيــارة تفقديــة لشــركة 
تطويــر للبتــرول؛ بهــدف االطــاع علــى أحــدث النظــم والتقنيــات العالميــة في 
المجال األمني، وتعزيز وحماية أمن حقل البحرين النفطي، وضمان استمرارية 
عمليــة االستكشــاف واإلنتــاج، وتحقيــق أعلى درجــات األمن والســامة، حيث 
كان في استقباله مدير حماية األصول يوسف المطاوعة، ورئيس األمن حسن 
النعيمــي، ورئيــس إدارة األراضي والمشــاريع الخاصة حمــد الفزاري، وبحضور 

المنسق األمني العام لقطاع النفط والغاز خالد راشد النعيمي.

وقـــد ثمـــن الرئيـــس التنفيـــذي عاليا 
الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  توجيهـــات 
محمد بن خليفـــة آل خليفة لمتابعة 
الشـــركات  ومراقبـــة ســـير عمليـــات 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التابعـــة  النفطيـــة 
للنفـــط والغـــاز؛ لضمـــان اســـتمرارية 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  وفـــق  العمـــل 
لمملكـــة البحرين، مشـــيدا بما قامت 
بـــه الشـــركة مـــن خطـــوات إيجابيـــة 
احترازيـــة وأمنيـــة وتدابيـــر وقائية 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا العالمية؛ 
للحفـــاظ على ســـير برامـــج عمليات 

االستكشاف واإلنتاج بالشركة. 
وأكـــد الســـويدي مـــا توليـــه الهيئـــة 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز مـــن اهتمام 

بالغ في اتخـــاذ التدابير الالزمة لكل 
مـــا يحقق تأميـــن األصـــول النفطية 
بجميع منشـــآتها الحيوية وبما يعزز 
اســـتمرارية اإلنتاج والطاقة بأحدث 
التقنيـــة  والبرمجيـــات  األنظمـــة 
األمنيـــة وفق أعلى المعايير العالمية 
وبأفضـــل الممارســـات فـــي القطـــاع 

النفطي.
الرئيـــس  اســـتمع  الزيـــارة  وخـــالل 
تفصيلـــي  عـــرض  إلـــى  التنفيـــذي 
لمراحـــل مشـــروع المنظومة األمنية 
المتكاملـــة لحقـــل البحريـــن النفطي 
ومـــا تاله من عرض حـــي آللية عمل 
المنظومـــة األمنيـــة كنمـــوذج أمنـــي 
لتلبية االحتياجـــات األمنية الحالية 

والمستقبلية.
ناصـــر  عبـــر  الزيـــارة  نهايـــة  وفـــي 
شـــكره  خالـــص  عـــن  الســـويدي 
شـــركة  منتســـبي  لجميـــع  وتقديـــره 
تطويـــر للبتـــرول لمـــا يقدمونـــه مـــن 
جهـــود مباركـــة وإســـهامات نوعيـــة 
مميزة لتطوير المنظومة التشغيلية 
واإلنتاجيـــة لحقل البحرين النفطي، 
متمنيا للجميع دوام التقدم وتحقيق 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات المميزة في 

القطاع الحيوي والمهم.

ومن جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي 
جيمـــس  للبتـــرول،  تطويـــر  لشـــركة 
إيســـتالك، بخالـــص شـــكره وتقديره 
للســـويدي على تفضلـــه بهذه الزيارة 
الكريمـــة التـــي تعكس مـــدى حرص 
وزيـــر النفـــط، محمـــد بـــن خليفة آل 
المســـتمر  ودعمـــه  الدائـــم  خليفـــة، 
لكافـــة مشـــاريع وأنشـــطة وفعاليات 
الشـــركة، مثمنا عاليا ما تم مناقشته 
في الزيارة من مواضيع مهمة تصب 

في التطوير والتحديث.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أثناء زيارة السويدي لـ “تطوير للبترول”

المنامة - الهالل األحمر البحريني

اختتمــت المنظمــة العربيــة للهــال األحمــر والصليب األحمــر اجتماعها الــدوري الـ 45 
برئاســة البحريــن ممثلــًة فــي جمعيــة الهــال األحمــر البحرينــي، وذلك بحضــور أمناء 
ورؤســاء الجمعيــات الوطنيــة واألعضــاء، وممثلــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، 
واالتحــاد الدولــي لجمعيات الصليــب األحمر والهال األحمر، وأعضــاء من المنظمات 
علــى  اإلنســاني  الحقــل  فــي  العاملــة  والجهــات  الهيئــات  مــن  والمراقبيــن  الدوليــة، 

المستويين اإلقليمي والدولي.

واســـتعرض االجتمـــاع الذي عقـــد عن بعد 
األوضـــاع اإلنســـانية فـــي الـــدول العربيـــة 
التـــي تعاني من أزمات وصراعات، إضافة 
إلى تجـــارب الهيئات والجمعيات الوطنية 
في مواجهة جائحة كورونا، وجرى خالله 
والداخلـــي  األساســـي  النظـــام  مراجعـــة 
التنظيمـــي  والهيـــكل  العربيـــة  للمنظمـــة 
والتقاريـــر الماليـــة لألمانة العامـــة، إضافة 
إلـــى أفق تطوير برنامج ســـفير اإلنســـانية 

التابع للمنظمة.
وبحث االجتماع تطوير الهيكل التنظيمي 

لألمانـــة العامـــة للمنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمر والصليـــب األحمر، والمركز العربي 
للتأهـــب واالســـتعداد للكـــوارث، والمركـــز 
العربـــي للقانون الدولي اإلنســـاني، ومركز 
االستشـــارات والتدريب والتطوع، ومركز 
المعلومات والدراســـات والتوثيق، إضافة 
إلى تقرير األمانـــة العامة للمنظمة العربية 
حـــول االجتماعـــات الدســـتورية للحركـــة 

الدولية.
الهـــالل  لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وأكـــد 
األحمـــر البحرينـــي مبارك الحـــادي، أهمية 

اجتماعـــات الجمعيات الوطنيـــة بالمنظمة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
التـــي تعتبـــر األولى من نوعها بعد تفشـــي 
جائحـــة كوفيـــد19- فـــي المنطقـــة، الفتـــا 
إلـــى أن هـــذه االجتماعـــات كانـــت فرصـــة 
لالســـتفادة مـــن التجـــارب المشـــتركة لدى 
جمعيات الهالل األحمـــر والصليب األحمر 

فـــي مواجهـــة هـــذه الجائحـــة، إضافة إلى 
اإلنســـانية  األوضـــاع  تطـــورات  مناقشـــة 
فـــي الـــدول التـــي تشـــهد أزمات إنســـانية 
للعمل على توفير المســـاعدات اإلنســـانية 
واإلغاثيـــة لهـــم عبـــر الشـــركاء فـــي العمل 

اإلنساني.

االجتماع ُعقد عن بعد 

المملكة ــة  ــاس ــرئ ب اجــتــمــاعــاتــهــا  تــخــتــتــم  األحـــمـــر”  ــب  ــي ــل ــص وال “الـــهـــال 
استعراض األوضاع اإلنسانية في الدول العربية 

“جي إف إتش” العقارية تفوز بجائزة “أفضل مشروع بالمنطقة”
”2021 ــارة  ــمـ ــعـ الـ “رواد  ــن  ــم ض رو”   ــور  ــ ــارب ــ “ه ــا  ــه ــروع ــش ــم ل

حصلت جي إف إتش العقارية، وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري 
فــي مملكــة البحريــن، على جائزة “أفضل مشــروع في الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا”، لمشــروعها “هاربور رو” وذلــك ضمن جوائز رواد العمارة 2021”. تهدف 
هــذه الجوائــز التــي تقــدم ألول مــرة وتنظمهــا كل مــن “بــي إن ســي” بابليشــينج 
وديزايــن ميــدل إيســت، إلــى االحتفــال باالبتــكار واإلبــداع فــي مجــال العمارة، 
إضافــة إلــى تكريم الرواد من المعماريين، المشــاريع، والمؤسســات ممن تفوقوا 
فــي هــذا المجــال. تم منح الجوائــز للفائزين ضمــن 19 فئة مميــزة للجوائز وذلك 

لتصاميمهم المبتكرة وتميزهم واإلنجازات التي حققوها في هذا المجال. 

تـــم  التـــي  المتميـــزة  الجوائـــز  بيـــن  مـــن 
منحها، جائزة “أفضل مشروع في الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا” التي فازت بها 
شركة “جي إف إتش” العقارية لمشروعها 
 – رو”  “هاربـــور  االســـتخدامات  المتعـــدد 
الـــذي يطـــل علـــى الواجهـــة البحريـــة في 
قلب مدينة المنامة. يوفر مشـــروع هاربر 

رو مرافـــق عالمية المســـتوى مع أســـلوب 
الحيـــاة الراقيـــة فـــي مكان جديـــد ينبض 

بالحركة والنشاط.  
تعليقا على جائزة مشروع الهاربر رو، قال 
الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة جي إف 
إتـــش العقاريـــة، طـــالل المحـــروس “نحن 
فخورون بحصول مشـــروعنا “هاربور رو” 

علـــى هـــذا التكريـــم كأفضل مشـــروع في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
لتكريـــم  االمتنـــان  بخالـــص  نشـــعر  كمـــا 
إنجازاتنـــا خالل العام الســـابق بالرغم من 
التحديـــات التي فرضها الوبـــاء. إن الفوز 
بهـــذه الجائـــزة لم يكـــن ممكنـــا دون الثقة 
المســـتمرة التـــي يوليهـــا الســـوق في جي 
إف إتش العقارية وقوة فريق العمل الذي 

يتفانى في خدمة الشركة”.
يذكـــر أن جـــي إف إتـــش العقاريـــة هـــي 
المطـــور الرئيـــس لمشـــروع “هاربـــور رو” 
وتعتبر واحدة من أكثر شـــركات التطوير 
العقـــاري طموحا ورؤيـــة بالمنطقة. يحتل 
مشـــروع “هاربـــور رو” الـــذي يطـــل علـــى 
ميـــاه الخليج الفيروزية الســـاحرة، موقعا 
إســـتراتيجيا فـــي منطقـــة مرفـــأ البحرين 
المالـــي ويعتبـــر أول مشـــروع فـــي هـــذه 
المنطقـــة يضـــم مبانـــي ســـكنية. يتكـــون 

المشروع من أربعة مبان سكنية تضم في 
مجملهـــا 333 شـــقة، إضافـــة إلـــى مبنيين 
آخريـــن ســـيضمان فندقـــا فئـــة 5 نجـــوم 
و162 شـــقة فندقية. كما سيضم مشروع 
لمحـــالت  جديـــدة  منطقـــة  رو”  “هاربـــر 
التجزئـــة التـــي ســـتضم أكثـــر مـــن 20 من 
محـــالت التجزئـــة واألكشـــاك المطلة على 

المنتزه والممشـــى البحري. تتوافر الشقق 
الســـكنية بمشـــروع “هاربـــور رو” بمختلف 
المســـاحات والتصاميم التـــي تتراوح من 
شـــقق اســـتديو، شـــقق بغرفـــة، غرفتيـــن 
وحـــدات  تتوافـــر  كمـــا  نـــوم.  غـــرف  و3 
بنتهـــاوس بعـــدد 2 و3 غـــرف نـــوم، وهـــي 
تتميز بالفخامة والخصوصية، مع مناطق 

خارجيـــة فســـيحة وبـــرك ســـباحة خاصة 
فـــوق الســـطح.    تتوافـــر نمـــاذج عـــرض 
للشـــقق لمشـــاهدتها، بينمـــا مـــازال هنـــاك 
عدد محدود من الشقق للشراء من خالل 
برنامج الســـداد على خمس سنوات، وهو 
برنامـــج فريـــد من نوعه مقدم من شـــركة 

جي إف إتش العقارية.

طالل المحروس

المنامة - جي إف إتش العقارية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنــت “فين مارك كوميونيكيشــنس”، الشــركة الرائدة فــي مجال العالقات 
الثانيــة  االفتراضيــة  المنافســة  تنظيــم  عــن  الفعاليــات،  وتنظيــم  العامــة 
لإلعالمييــن تحــت شــعار “تحــدي اإلعــالم”، والتي تقيمهــا للعــام الثاني على 
لحريــة  العالمــي  باليــوم  واحتفــاًء  المبــارك  رمضــان  شــهر  خــالل  التوالــي 

الصحافة الموافق للثالث من مايو من كل عام.

التي  التفاعلية  المنافسة  وتتألف 
أربــع  مــن  “زوم”  منصة  عبر  تــقــام 
ــوالت، وهـــي األســئــلــة الــعــامــة،  ــ جـ
ــبــحــريــن،  وأســـئـــلـــة عـــن مــمــلــكــة ال
ــي مــجــال  وأســئــلــة تــخــصــصــيــة فـ
الجولة  أمــا  واإلعــــام.  الصحافة 
ــقــدرات  األخـــيـــرة، فــهــي لــقــيــاس ال

الذهنية والتركيز. 
لشركة  التنفيذي  المدير  وأعربت 
كوميونيكيشنس”  مــــارك  “فــيــن 
زهراء طاهر، عن سعادتها بتنظيم 
تقديرا  تأتي  التي  المنافسة،  هذه 
لجهود العاملين في مهنة المتاعب، 
حيث دأبت الشركة منذ تأسيسها 
2010 عــلــى االحــتــفــاء  ــعــام  ال فــي 
وتكريم  اإلعاميين  بــدور  سنويا 

جــهــودهــم فـــي تــغــطــيــة ومــواكــبــة 
والمستجدات،  األحــداث  مختلف 
ــيــة أثــنــاء  ــتــحــلــي بــمــهــنــيــة عــال وال

تأديتهم عملهم الصحافي.

“فين مارك” تنظم مسابقة 

“تحدي اإلعالم”

للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
ــســيــارات إم  الـــمـــوزع الــحــصــري ل
جي في البحرين، بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك، عن إطاقها 
والجوائز  العروض  من  لمجموعة 
لــزبــائــنــهــا، والــتــي تشمل  الــقــيــمــة 
كامل على سيارة  نقدي  استرداد 
جـــديـــدة مـــن إم جـــي والــتــأمــيــن 
المفاجآت  من  والعديد  المجاني 

الرائعة األخرى.
الترويجية  الحملة  هــذه  وتــأتــي 
مـــن شــركــة الـــزيـــانـــي لــلــســيــارات 
لــمــشــاركــة بهجة  كــمــبــادرة مــنــهــا 
ــد الــفــطــر  ــيـ ــفــضــيــل وعـ الــشــهــر ال
عبر  وذلـــك  زبــائــنــهــا،  مــع  السعيد 
بالعديد  لــلــفــوز  الــفــرصــة  منحهم 
التأمين  منها  القيمة،  الجوائز  من 

والــتــســجــيــل الــمــجــانــي، وخــدمــة 
الحماية من الصدأ وتركيب أفام 
هوبر أوبتك العازلة مجاًنا، إضافة 
الكبير  السحب  في  الدخول  إلــى 
لفائز واحد استرداد  الذي يضمن 
نقدي كامل على سيارته الجديدة 

من إم جي.
ــذا الـــعـــرض عــمــلــيــات  ويــشــمــل هــ
ــمــوديــات  ــراء مـــن جــمــيــع ال ــشـ الـ
الجديدة من إم جي في الفترة ما 
بين األول من شهر أبريل الجاري 

حتى تاريخ 31 مايو المقبل.

المجاني والتأمين  الجديدة  للسيارة  نقدي  استرداد 
“الزياني” تكشف عروضها الترويجية على “إم جي”

تقدم شركة الحداد للسيارات عروض رمضانية حصرية 
على مجموعة سيارات مرسيدس-بنز الجديدة.

في هذا الشهر الكريم، تشمل جميع سيارات مرسيدس-
لمدة  تأمين وتسجيل  باقة جذابة تشمل  الجديدة  بنز 
سنة باإلضافة إلى باقة خدمة لمدة 3 سنوات و قسيمة 

توباز ديتيلينج المتميزة.
 Mercedes-AMGتــجــربــة أيًضا  رمضان  عرض  يشمل 
ــمــدة يــومــيــن، وبــاقــة هــدايــا مــن مجموعة  حــصــريــة ل
أرقــى  أحــد  فــي  ليلة مجانية  وإقــامــة  مــرســيــدس-بــنــز 

فنادق خمس نجوم.

للسيارات” “الــحــداد  من  رمضان  عــروض  مع  المفضلة  السيارة  في  انطلق 
عروض مرسيدس بنز الرمضانية

ــة مــتــنــوعــة ــاريـ ــقـ ــارات عـ ـــيـ ــخ ــد عـــمـــائـــه بـ ــزويـ ــتـ لـ

“الوطني” يطرح حلوال تمويلية لـ “ديار المحرق”

أعلن بنك البحرين الوطني عن طرحه حلوال تمويلية خاصة للقسائم والوحدات السكنية في مدينة “ديار المحرق”؛ بهدف 
تزويد عمالئه بخيارات عقارية متنوعة في أنحاء المملكة. ويقدم العرض التمويلي العقاري الجديد – المخصص للقسائم 
والوحدات السكنية بمدينة “ديار المحرق” – معدالت فائدة تنافسية تبدأ من 4.75 % لمدة تصل إلى 25 عاًما وتبلغ نسبة 

90 % من قيمة العقار، باإلضافة إلى حصول عمالء بنك البحرين الوطني على موافقة سريعة على طلبات القروض.

الرئيس  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
المصرفية  للخدمات  التنفيذي 
ــاح عــبــدالــلــطــيــف  ــبـ ــراد، صـ ــ ــأفـ ــ لـ
البحرين  بنك  في  “نحن،  الزياني 
ــا لــطــرح  ــ ــ الـــوطـــنـــي، نــســعــى دوًم
ــتــجــات مــصــرفــيــة  ــات ومــن ــدمـ خـ
تلبية  على  تساعد  أن  شأنها  من 
المتنوعة.  عمائنا  احــتــيــاجــات 

وتـــمـــاشـــًيـــا مـــع الـــتـــزامـــنـــا بــدعــم 
المملكة،  في  السكنية  المشاريع 
قــمــنــا بــتــصــمــيــم عـــــرض خـــاص 
إلى  باالنتقال  الراغبين  للعماء 
حديثا  المطورة  المحلية  المدن 
مثل مدينة ديار المحرق. ويأتي 
احتياجاتهم  لتلبية  العرض  هــذا 
ــراء قــســيــمــة أو وحــــدة  ــ مــــن شــ

حلول  تقديم  خــال  مــن  سكنية 
نقول  أن  يمكننا  وميسرة.  فعالة 
إننا نقدم مجموعة واسعة  بفخر 
من الحلول اإلسكانية في جميع 
مجموعة  ونقدم  المملكة،  أنحاء 
خاصة  الــخــيــارات،  مــن  متنوعة 
ــهــؤالء الــراغــبــيــن بــشــراء منزل  ل

أحامهم” .

اســتضافت زين البحرين، شــركة االتصاالت الرائدة في المملكة، 
محاضــرة تدريبيــة تحــت عنــوان “رحلــة العميــل” قدمهــا بوريس 
نجافــوف، لموظفيهــا فــي بــرج زيــن بضاحيــة الســيف. وتعتبــر 
منصــة “Zain Masterclass” جــزءا من سلســلة برامج التدريب 
فــي زيــن البحريــن، وهــي إحــدى برامــج التطويــر الرئيســة التــي 
تتيح لموظفي الشــركة الحصول على مزيد من المعلومات حول 
أحــدث الحلــول ومواكبــة آخر االتجاهات في قطــاع االتصاالت، 

وبالتالي دعم إستراتيجية الشركة على المدى الطويل.

هذه  مــن  االنــتــهــاء  على  تعليقا 
بنجاح،  التدريبية  المحاضرة 
قال مدير التعلم والتطوير في 
ــبــحــريــن، صــاح  شــركــة زيـــن ال
البحرين  زين  “تركز  الكوهجي 
أهم  وتعتبرهم  موظفيها  على 
الشركة،  تقيم  وهكذا،  أصولها، 
لتدريبهم  بـــرامـــج  ــتــظــام،  ــان وب
ــرامـــج  ــم، وهـــــي بـ ــرهــ ــ ــوي ــطــ ــ وت
ــع إســتــراتــيــجــيــة  تــتــمــاشــى مــ
زين  اتخذت  ولطالما  الشركة، 
الــبــحــريــن خـــطـــوات إضــافــيــة 
لضمان شعور كل موظف بمدى 

استثمار الشركة فيه”.
تصريحه  الــكــوهــجــي  ــل  وواصــ
 Zain بالقول: “من خال منصة
Masterclass التدريبية نضمن 
الوظيفية  الــمــســارات  تــطــويــر 
بأحدث  وتــزويــدهــم  لموظفينا 
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــــجــــاهــــات 
للوصول إلى إمكاناتهم الكامنة، 
أداء  تحسين  فــي  يــســاهــم  مــا 
جلسة  أن  ويــســعــدنــا  الــشــركــة. 
“رحلة العميل” التدريبية ألهمت 
موظفينا وأطلعتهم على المزيد 
يمثلون  الذين  زين،  عماء  عن 

أرفع  لتوفير  القصوى  أولويتنا 
مستويات الخدمة لهم”.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نــجــافــوف 
ألي  مهمة  العميل  رحلة  “تعتبر 
ُتــعــد نهجا  إذ  تــجــاريــة،  عــامــة 
إســتــراتــيــجــيــا لــفــهــم تــوقــعــات 
الــعــمــاء بــشــكــل أفــضــل، وهــي 
ضــــروريــــة لــتــحــســيــن تــجــربــة 
ــر بــاالمــتــنــان  ــعــ الـــعـــمـــيـــل، وأشــ
ــتــحــدث فـــي هــــذه الــجــلــســة  ــل ل

زين  موظفي  أمـــام  التدريبية 
الـــبـــحـــريـــن؛ ألنـــنـــي أشـــعـــر أنــهــا 
ــدة مــن الــمــؤســســات التي  واحــ
تــمــتــلــك أفــضــل خــدمــة عــمــاء 
الــبــحــريــن، وآمــــل أن تفي  فــي 
وأن  بالمطلوب،  الجلسة  هــذه 
ــرت لـــهـــم فــهــمــا  ــ ــ ــكـــون قــــد وف تـ
وبالتالي  العميل،  لرحلة  أفضل 
ال  تقديم خدمة  في  تساعدهم 

مثيل لها لعماء الشركة”.

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك” عن فوز محمد هاشم 
الســادة بالجائزة الشــهرية الكبرى بقيمة $100,000 دوالر أميركي، 
باإلضافــة إلــى 20 فائًزا في الجوائز الشــهرية بقيمــة إجمالية تصل 
إلــى $20,000 دوالر أميركــي و50 فائــًزا لفئــات “لبشــارة” الخاصــة 
بقيمــة إجماليــة تبلــغ $25,000 دوالر أميركــي، وذلــك خالل ســحب 
شــهر مارس من حســاب التوفير االســتثماري “لبشــارة” للعام 2021 
والذي تم إجراؤه عن بعد وفقا إلرشادات وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة. 

ــال مــديــر  ــ ــة، ق ــاســب ــمــن ــذه ال ــهـ وبـ
ــس الـــخـــدمـــات  ــ ــي ــ تـــنـــفـــيـــذي ورئ
والــخــدمــات  ــأفــراد  ل المصرفية 
ــخــاصــة فـــي بيت  الــمــصــرفــيــة ال
البحرين   – الــكــويــتــي  الــتــمــويــل 
خــالــد الــمــعــرفــي “نـــود بــدايــة أن 
العربية  لأمتين  بالتهنئة  نتقدم 
واإلسامية بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك. كما نود أن ُنبارك 
لمحمد هاشم على فوزه بالجائزة 

الكبرى ولجميع الفائزين بسحب 
أوفر  ونتمنى حًظا  مــارس،  شهر 
والمستثمرين  المدخرين  لبقية 

خال السحوبات القادمة”.
وأضاف “نحن مستمرون بتقديم 
أفــضــل الــخــدمــات والــمــنــتــجــات 
المصرفية وندعو الجميع لزيادة 
في  اســتــثــمــاراتــهــم  ومـــدة  قيمة 
حــســاب “لـــبـــشـــارة” ويــضــاعــفــون 
فرص فوزهم في سحب الجائزة 

نصف  قيمته  تبلغ  الــذي  الكبرى 
مليون دوالر أميركي”.

كل  الدولية   AMA مدرسة  اعتادت 
عـــام عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم فـــي هــذا 
الشهر المبارك لبعض جمعيات العمل 
الــخــيــري، وقـــد اخــتــارت هـــذا الــعــام 
جمعية حفظ النعمة لتشاركها جزءا 

من مجهوداتها الخيرية.
المدرسة  مديرة  بــادرت  فقد  ولهذا، 

المنطلق  هـــذا  مــن  الــمــنــديــل  بــشــرى 
لتعزيز السلوك اإليجابي لدى الطلبة 
بفعل الــخــيــر فــي مــثــل هـــذه األيـــام 
ـــذه األعـــمـــال  ــل هـ ــضـ الــمــبــاركــة وأفـ
الـــصـــدقـــة مـــصـــداقـــا لــقــولــه تــعــالــى 
)خــذ مــن أمــوالــهــم صــدقــة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صاتك 

لـــهـــم(. وحـــديـــث ســيــد البشر  ســكــن 
صلى هللا عليه وسلم )ما نقص مال 
ال  بالصدقات  فاالنفاق  صدقة(،  من 
لدينا، ولكن  يتطلب أن ننفق كل ما 
نتصدق على الفقراء ولو بالقليل كما 
أمرنا ديننا، خصوصا ونحن في شهر 

الخير رمضان الفضيل.

 صالح الكوهجي 

خالد المعرفي 

صباح الزياني

بوريس نجافوف

زهراء طاهر

ــف ــي ــس ــيـــة ال ــة بـــضـــاحـ ــ ــرك ــ ــش ــ ــرج ال ــ ــ لــمــوظــفــيــهــا فــــي ب

2021 لمارس  الكبرى  الشهرية  الجائزة  قيمة  “بيتك”: 

“زين” تستضيف محاضرة تدريبية بعنوان “رحلة العميل”

“AMA” الدولية تساهم في العمل الخيريمحمد هاشم يحصد 100 ألف دوالر  من “لبشارة”
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كنيسة في مصر تتزين بمناسبة شهر رمضان بصورة 
جميلة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يحتفــل العاملــون بحديقــة الحيوانــات الوطنية في العاصمــة الكوبية هافانا 
بــوالدة أربعــة أشــبال نمــور بنغاليــة، بينهــا شــبل أبيــض نــادر. وجــاءت والدة 
األشــبال األربعــة المخططــة فــي 12 مــارس الماضي بعد محاوالت اســتمرت 
عقديــن لتكاثــر هــذه الحيوانــات المهــددة باالنقــراض. وولــدت األشــبال لألم 
فيونــا واألب جارفيلــد. وقــال أنخيــل كورديــرو المتخصــص فــي النمــور في 
حديقــة الحيوان “كانت والدة طبيعية. كل شــيء ســار علــى ما يرام، وبدأت 
اآلن فــي أداء دورهــا كأم. إنهــا أم جيــدة”. ولــم يتــم تســمية األشــبال بعد، أو 
اإلعالن عن جنســها. والنمور البيضاء تحور جيني للنمور البنغالية البرتقالية 
المعروفــة. وكانــت اآلالف مــن النمــور تجــوب ذات يــوم غابــات بنغــالدش 
والهنــد ونيبــال، لكــن خبــراء الحياة البريــة يقولون إن أعدادهــا تراجعت إلى 
نحــو 2500، وذلــك بفعل الصيد الجائر وإزالــة الغابات. وأكد كورديرو “جميع 
الــوالدات فــي حديقة الحيوانات مهمــة، لكننا نولي أهمية أكبر للوالدة عندما 
يولــد حيــوان مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض؛ ألننــا نعلــم أننــا نســاعد هــذه 
األنــواع علــى عــدم االختفــاء من العالــم. كوبا بلــد صغير بمــوارد قليلة، لذلك 

نحن سعداء بالمشاركة في أي شيء يعود بالنفع على العالم”.

والدة شبل نمر نادر بعد عشرين عاما من التجارب

كشــف الفنــان المصري، محمد هنيــدي، لجمهوره 
عبــر  أعلــن  إذ  لهــم،  يحضرهــا  مفاجــأة  عــن 
حســاباته علــى مواقــع التواصــل االجتماعي أنه 
تــم االســتعانة بصوته فــي لعبة الهواتــف الذكية 

الشهيرة “ببجي”.
وطــرح الفنــان الكوميــدي برومــو عــن مشــاركته 
بصوته في اللعبة الشــهيرة، وكتب معها ممازحا 
الجمهــور: “واآلن المفاجــأة، هنيــدي فــي ببجــي 
موبايــل أقوى لعبة فــي العالم”. وكان هنيدي قد 

أثار حيرة جمهوره األسبوع الماضي، بعدما كتب عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: 
“انتظرونــي يــوم 16 أبريــل )4 رمضــان(، شــيء مــا قــادم ســيغير التاريــخ لألبد لألبد 
لألبد لألبد”. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إعالن هنيدي، ورحبوا بهذه الخطوة 
الجديــدة. و“ببجــي موبايــل” هــي نســخة الهواتــف المحمولة مــن لعبة “بليــر آن نونز 

باتلجراوندز”، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطالقه قبل ثالث سنوات.

محمد هنيدي: “هتلعبوا ببجي بصوتي” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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مصور يوثق ظاهرة البحر المضيء بسلطنة ُعمان
عند التحضير لرحلة تخييم خططها مع أصدقائه، حرص المصور 
عــوف الشــحي علــى جلــب عــدة التصويــر الخاصــة بــه فــي حــال 
حصول ظاهرة طبيعية ُتحول أمواج البحر المتالطمة إلى عرض 

ضوئي ساحر. 
واعتــاد الشــحي فــي هــذه الفتــرة مــن كل عــام علــى التخييــم في 

المناطق البحرية مع أصدقائه.
وفــي إحــدى رحالت التخييم هــذا العــام، زارت مجموعته منطقة 
البحريــة  المناطــق  مــن  واحــدة  وهــي  الثانيــة،  للمــرة  الحبليــن 

الموجودة في خور نجد.
وسبق أن رأى الشحي هذه الظاهرة، التي ُتسمى بالبحر المضيء، 
وفقــا لمــا ذكــره الحســاب الرســمي لـ “اكتشــف ُعمــان” فــي تغريدة 
علــى “تويتــر”، فــي المنطقــة ذاتهــا، والتــي تقــع فــي واليــة خصب 
بمحافظة مســندم، ولكنه لم يتمكن من توثيقها إال هذه المرة في 
سواحل سلطنة ُعمان. وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال 
الشــحي: “عندما شــاهدت هذه الظاهرة في العام الماضي، لم أكن 
أتوقــع أنني سأشــاهدها مــرة أخرى، ولكنني أخــذت ُعدة التصوير 

استعدادا لحدوثها في حال تكررت”.
وتحقــق مــا كان يأمــل بــه المصور بالفعل، إذ إنه تمكــن من توثيق 
Biolumines� الحيويــة  شــكلته اإلضاءة  الــذي  األخــاذ  (المشــهد 

cence(. وُتســبب هــذه الظاهــرة أنواع معينة مــن العوالق النباتية 

المرتبطــة بالمــد األحمــر، والتــي تولــد الضــوء األزرق مــع تالطــم 
هــذه  عــن  البحــر  مرتــادي  أحــد  الشــحي  األمــواج. وعنــد ســؤال 
الظاهرة، أجاب الشخص أنها تسمى محليا بـ “سحر البحر”. ونجح 
المصــور فــي توثيــق هــذه الظاهرة فــي يناير من هذا العــام. وعند 
رؤيتــه لهــذه الظاهــرة وهــي تحدث أمامه، شــعر المصــور أنه أمام 
“مشــهد ســاحر” قائــالً: “ال تســعني الكلمــات لوصفه”. وســاهم خلو 
المنطقــة مــن التلــوث الضوئــي، وصوت أمــواج البحــر المتالطمة، 
والنجــوم التــي زينت الســماء في جعــل البريق األزرق فــي البحر، 

مميزا بشكل أكبر.

أعلنت السلطات الكوبية أنه سيتم السماح لمربي الماشية بذبح الحيوانات لالستهالك الشخصي أو لبيع 
لحومهــا، بعــد أن كانــت هــذه العمليــة محظورة في الســابق ويعاقب عليها بالســجن لمدة تصل إلى عشــر 
ســنوات. وأوضــح وزيــر الزراعــة الجديد إيدايل بيريــز بريتو في برنامج حواري علــى التلفزيون الكوبي 
أنــه بموجــب هــذا القــرار الجديــد أصبح بإمكان المربي “ذبح حيوان الســتهالكه الخــاص أو بيعه” بعد أن 
يزود الحكومة بالكمية المطلوبة من اللحوم واعتبر بيريز بريتو أن هذا اإلجراء “غير مسبوق” في كوبا.

وأقرت الحكومة الكوبية سلســلة إجراءات تهدف إلى تحفيز إنتاج الغذاء عبر الزراعة وتربية الماشــية 
وترغب بشكل خاص في عدم تقييد نشاط منتجي اللحوم واأللبان؛ حتى يتمكنوا من تسويق منتجاتهم 

في البالد التي تشهد نقصا بالمنتجات الغذائية.

كوبا تسمح لمربي الماشية ببيع اللحوم

أعلنت تويتر استحداث فريق من 
أحد عشــر موظفا في غانا؛ بهدف 
جعــل هــذا البلــد الواقع فــي غرب 
إفريقيا مقرا رئيســا لها في القارة 
السمراء وأعلنت الشركة في بيان 
“اليوم، وتماشــيا مع إستراتيجتنا 
للنمــو، نحــن ســعداء باإلعالن لكم 

عن تشكيلنا فريقا في غانا”.
وأضافــت “علينــا االنغمــاس أكثــر 
في المجتمعات الغنية والدينامية 
اليوميــة  النقاشــات  تحــرك  التــي 
فــي كل أنحــاء القــارة اإلفريقيــة” 
وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-
أدو عبــر تويتــر أن “اختيــار غانــا 
مقــرا رئيســا لعمليــات تويتــر فــي 
إفريقيا نبأ ممتاز”، مشــيدا بـ ”بدء 
تعــاون جميــل” وأوضحــت تويتر 
أن فريقهــا الجديــد ســيبدأ العمــل 
عــن ُبعــد، مــع “إمكان فتــح مكتب 

في المستقبل”.

“تويتر” تختار غانا 
مقرا لها بإفريقيا

ما تزال مملكة البحرين في شهر رمضان المبارك تطلق مدفع اإلفطار يوميا عند دخول وقت أذان المغرب. 
.”saudi�n�bahrain بعدسة موقع”
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