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صـــدر عن عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقـــم )50( 
لســـنة 2021 بتعييـــن وكيليـــن ومديـــر عـــام في 

وزارة الخارجية، جاء فيه:
 المـــادة األولـــى: ُيعّين فـــي وزارة الخارجية كٌل 
مـــن: -1 الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد بـــن عبدهللا 
للشـــئون  الخارجيـــة  لـــوزارة  آل خليفـــة وكيـــالً 
السياســـية. -2 توفيـــق أحمـــد المنصـــور وكيـــاًل 

لوزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية.
المادة الثانية: ُيعّين طالل عبدالسالم األنصاري 

مديًرا عاًما لشؤون وزارة الخارجية.
المـــادة الثالثـــة: على وزير الخارجيـــة تنفيذ هذا 

المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 
في الجريدة الرسمية.

كمـــا صـــدر عـــن جاللة الملك مرســـوم رقـــم )51( 
لسنة 2021 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم 

سوق العمل، جاء فيه:
 المادة األولى: ُيعين جمال عبدالعزيز عبدالغفار 
العلوي رئيســـا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل 

لمدة ثالث سنوات.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
االجتماعية تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي... العلوي رئيًسا تنفيذيا لـ “سوق العمل”
ا  عبداهلل بن أحمد والمنصور وكيلين في “الخارجية”... واألنصاري مديًرا عامًّ

جاللة الملك

المنامة- بنا

أن  الداخليـــة  وزارة  أكـــدت 
الجزيـــرة  قنـــاة  نشـــرته  مـــا 
القطرية، بخصـــوص أوضاع 
النـــزالء فـــي مركـــز اإلصالح 
علـــى  مبنـــي  والتأهيـــل، 
جملـــة  مغلوطـــة،  معلومـــات 
تمامـــا  وعاريـــا  وتفصيـــال 
فـــي  ويأتـــي  الصحـــة،  عـــن 
والمواقـــف  الحملـــة  إطـــار 
المبتكرة، بقصد اإلســـاءة لما 
حققتـــه مملكـــة البحرين من 
مكتســـبات، ومـــا أنجزته من 
مبـــادرات فـــي ملـــف حقـــوق 
اإلنســـان وغيره من مجاالت 

العمل الوطني.

وأوضحـــت الـــوزارة أن مثل 
هـــذه االدعاءات التي رددتها 
القنـــاة المذكـــورة، تهدف إلى 
تسييس األوضاع وتحريض 
واســـتغالل  النـــزالء  أهالـــي 
واســـتدرار  مشـــاعرهم 
التعاطف عن طريق التضليل 
والخـــداع، تنفيـــذا ألجنـــدات 
غيـــر وطنية تنافـــي المصالح 
العليـــا للوطـــن، مؤكديـــن أن 
المؤسســـات اإلصالحيـــة في 
مملكـــة البحريـــن، مفتوحـــة، 
وتتبـــع نهجـــا إصالحيـــا فـــي 
إطـــار إنفاذ القانـــون وتطبيق 

العدالة بشفافية.

“الداخلية”: هدف “الجزيرة” اإلساءة للبحرين

)١٠(

المنامة- وزارة الداخلية

)07 - ٠٤(

اقرأ في مجلس “              ” الرمضاني 
بضيافة مجلس البحارنة

الشعلة: جميع األعراق واألديان تذوب 
بالمنامة الصغيرة

تقي: أعـدنـا تصميم مجلسنا الرمضاني 
بعد وفاة الوالد بطريقة تراثية

عزيــز: 18 كنيسة في البحرين... واألرض 
هبة أميرية

نـونـو: تـاجـر أميـركـي سـاعــد حـاخـام 
بالبحـريـن لتدريـس 800 يهـودي 

تـاكــر: 1.5 مليـــون لتطــويـــر معبـــد 
الهنــدوس فـي البحـريـن

الميــر: قـرب تخرج 8 طالبـات من كرسـي 
الملك حمد بجامعة سابينزا في روما

فاطمة: “الثقافة” تتحرك إلدراج المنامة 
بقائمة التراث اإلنساني والمدن المبدعة



المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمس، ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى ســـلطنة ُعمـــان 

الشقيقةجمعة بن أحمد الكعبي.
وقـــد رحـــب الوزير، بالســـفير، مشـــيدا 
بدور السفارة في تعزيز أوجه التعاون 
وتقديم أفضل الخدمات لرعايا مملكة 

البحرين في سلطنة عمان.

وتم خالل اللقاء، اســـتعراض مجاالت 
التعاون األمني بين البلدين الشقيقين 
في إطـــار العمل علـــى تطوير عالقات 

التعاون والتنسيق.
وأعـــرب الســـفير عـــن شـــكره وتقديره 
لوزيـــر الداخليـــة على تواصلـــه الدائم 
التعـــاون  تطويـــر  علـــى  وحرصـــه 

المشترك.

استعراض مجاالت التعاون األمني مع ُعمان

سمو محافظ الجنوبية: تكثيف حضور شرطة المجتمع حول المساجداألربعاء 21 أبريل 2021 - 9 رمضان 1442 - العدد 4572

سوق مركزي في مدينة خليفة و4 مشاريع لتلبية الطلبات اإلسكانية

تابع ســـمو محافـــظ  الجنوبيـــة رئيس 
الشـــيخ  ســـمو  التنســـيقي  المجلـــس 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
عرضـــًا مرئيـــًا لـــوزارة اإلســـكان حـــول 
مراحل ســـير عمل عدد من المشـــاريع 
والوحـــدات اإلســـكانية منها مشـــروع 
مدينة خليفة اإلســـكاني فـــي مرحلته 
الثانيـــة، ومشـــروع البحير اإلســـكاني، 
اإلســـكاني،  الســـيل  وادي  ومشـــروع 
إســـكان  مشـــروع  الـــى  باإلضافـــة 
ســـموه  مشـــيرًا  الحجيـــات،  منطقـــة 
الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  بضـــرورة 
تلبيـــة  بهـــدف  التنمويـــة  والمشـــاريع 
الطلبات اإلســـكانية ألهالـــي المناطق، 
وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مـــع وزارة 

اإلسكان.
وكان المحافـــظ قـــد تـــرأس االجتماع 
الرابـــع لعـــام 2021، وذلـــك عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي “عن بعـــد” ، بحضور 
عيســـى  العميـــد  المحافـــظ  نائـــب 
الدوســـري ، وبمشـــاركة األعضـــاء مـــن 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
علـــى صعيـــد آخر، أكد ســـمو المحافظ 
أن المحافظـــة الجنوبية حريصة على 
اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة الالزمـــة لســـالمة 
بمختلـــف  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
تعزيـــز  عبـــر  المحافظـــة،  مناطـــق 
الجهـــات  مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
األمنية وتكثيف تواجد شرطة خدمة 
الوقايـــة  متطلبـــات  لنشـــر  المجتمـــع 
والســـالمة فـــي الجوامـــع والمســـاجد 
التـــي تقع في نطـــاق المحافظة، ضمن 
مكافحـــة  فـــي  المســـتمرة  جهودهـــا 

الجائحة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع رحب ســـمو 
المحافظ بالحضور، مشيدًا بتوجيهات 
وحـــرص القيادة الحكيمة على تطوير 
الـــذي  والتنمـــوي،  الخدمـــي  القطـــاع 
يحظـــى برعاية كريمة مـــن قبل عاهل 
البـــالد حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة  ومتابعة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا حـــرص 
المحافظة الدؤوب نحو متابعة تنفيذ 
وتحســـين جـــودة الخدمـــات المقدمة 
لألهالـــي بالتعاون مع مختلف الجهات 

المختصة.
التنســـيقي  المجلـــس  اطلـــع  وقـــد 
برئاســـة ســـمو المحافـــظ علـــى عرض 
مرئـــي قدمته مديـــرة إدارة التخطيط 
والمشـــاريع التربويـــة بـــوزارة التربيـــة 
والتعليم شـــيخة مفيز، حيث تحدثت 
عن أبرز المشاريع والمنشآت التعليمية 
مـــن مدارس ومصـــادر تعلم، باإلضافة 
إلى المشـــاريع المســـتقبلية التي تعمل 

عليهـــا الـــوزارة فـــي نطـــاق المحافظة 
هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت  الجنوبيـــة، 
المشاريع تحرص على تحقيق الجودة 
فـــي العمليـــة التعليميـــة ألهميتهـــا في 

االرتقاء بالفرد والمجتمع.
كمـــا تابـــع ســـمو محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبية عـــرض مرئي من قبل وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
مشـــروع  مراحـــل  حـــول  العمرانـــي، 
تطوير ســـوق الرفاع الشرقي، وإنشاء 
مشـــروع سوق مدينة خليفة المركزي، 
حيـــث يقـــدم المشـــروعين جملـــة مـــن 
بمـــا  والمقيميـــن  لألهالـــي  الخدمـــات 
واحتياجاتهـــم  تطلعاتهـــم  يواكـــب 
الخدمية، موجهًا سموه بأهمية إنشاء 
وتطويـــر األســـواق النموذجيـــة التـــي 
تليـــق بالوجهـــة الحضاريـــة والتنموية 
للمنطقـــة كونه ضمـــن األولويات التي 
تحقـــق تطلعـــات المواطنيـــن بالشـــكل 
الـــذي يخـــدم التوســـع العمرانـــي فـــي 

مختلف المناطق في المحافظة.
وقد اطلع ســـمو المحافظ علي عرض 
مرئي حول احتياجـــات أهالي منطقة 
الـــزالق فـــي المجـــال الخدمـــي قدمـــه 
الهندســـية  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 
بالمحافظـــة  باإلنابـــة  واالســـتثمار 
الجنوبيـــة  محمـــد عيســـى النعيمـــي ، 
حيث اســـتعرض عددًا من احتياجات 
الـــزالق التـــي تنـــدرج  أهالـــي منطقـــة 
ضمـــن االحتياجات الخدمية وتجميل 
بعـــض المرافـــق العامـــة وذلـــك ضمـــن 
الخدمـــي  للفريـــق  الميدانـــي  الرصـــد 
وتلقي احتياجات األهالي عبر قنواتها 
المختلفـــة، كمـــا وجـــه ســـمو المحافظ 
الـــزالق  منطقـــة  احتياجـــات  بمتابعـــة 
باإلضافـــة إلى متابعة إنشـــاء وتأهيل 
المضاميـــر الخاصـــة برياضـــة المشـــي 
بمنطقـــة الرفـــاع بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
األهالي، مـــن خالل تخصيص وتأهيل 
بعـــض الطـــرق فـــي المحافظـــة وذلـــك 

بالتعاون مع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وبلدية 

المنطقة الجنوبية.
كما بحث المجلس التنســـيقي، خطط 
تطوير طـــرق مجمع 805 فـــي منطقة 
مدينة عيســـى وذلك ضمـــن متطلبات 
أهالي المنطقة، حيث ستشمل الخطة 
تطويـــر البنية التحتيـــة وإعادة رصف 
بعض الطرق، كما ســـيتم إنشاء شبكة 
وتركيـــب  األمطـــار،  ميـــاه  لتصريـــف 
الوســـائل اإلرشـــادية لســـالمة الطـــرق 
والعالمـــات المروريـــة لضمان ســـالمة 
األهالـــي، وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق 
مـــع وزارة األشـــغال وشـــئون البلديات 
ســـبيل  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
التـــي  التنمويـــة  بالخدمـــات  االرتقـــاء 
تلبي تطلعات المواطنين في المنطقة.
وفـــي ختـــام المجلس، أشـــاد الحضور 
من ممثلي الجهـــات الحكومية بالدور 
الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علي بـــن خليفة آل خليفة، من اهتمام 
بارز ومتابعـــة حثيثة ألبرز احتياجات 
المواطنين لضمان تحقيقها على أرض 
الواقـــع، مثمنين حرص المحافظة في 
تبنـــي المبـــادرات الخدميـــة والتنموية 
مـــع  الرائـــدة  والشـــراكة  بالتنســـيق 

الجهات الخدمية.

المنامة - وزارة الداخلية

تأهيل مضامير 
المشي في الرفاع 

وشبكة لتصريف مياه 
األمطار بمدينة عيسى

األولوية إلنشاء 
األسواق النموذجية 

الالئقة بالوجهة 
الحضارية للمنطقة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، أمس، وبحضور رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحســـن، 3 من 
منتسبي الوزارة، بمناسبة حصولهم على 
درجة الدكتوراه، إذ قدموا للوزير نســـخا 

من رسائلهم العلمية.
وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ الوزيـــر منتســـبي 
الـــوزارة الحاصليـــن علـــى هـــذه الدرجـــة 
العالية، معبرا عن فخره بهذا المســـتوى، 
ومـــا تضمنتـــه دراســـاتهم مـــن مضاميـــن 

وتقارير علمية مهمة.
البحـــث  إلـــى مواصلـــة تشـــجيع  وأشـــار 

فـــي  تســـهم  التـــي  والدراســـات  العلمـــي 
وتقديـــم  والتحديـــث  التطويـــر  عمليـــة 
إلـــى  منوهـــا  متقدمـــة،  أمنيـــة  خدمـــات 
والبحـــوث  الدراســـات  توظيـــف  أهميـــة 
تطويـــر  فـــي  المتخصصـــة  الميدانيـــة 
النهـــج األمنـــي علميـــا وعمليـــا، وصياغة 
السياســـات األمنيـــة للتعامـــل اإليجابـــي 
مع التحديـــات والمتغيرات المتســـارعة، 
معربا عن تمنياتـــه للجميع بالتوفيق في 

خدمة الوطن.
حضـــر اللقـــاء الوكيـــل المســـاعد للموارد 

البشرية.

وزير الداخلية: األبحاث العلمية وسيلة للتطوير األمني

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية، الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أمس، في مكتبه بالوزارة، 
مع ســـفير جمهوريـــة الهند لدى مملكة 

البحرين بيوش شريفاستاف.
الشـــيخ  رحـــب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، بســـفير 
جمهوريـــة الهنـــد، مشـــيًدا بالعالقـــات 
الثنائيـــة التاريخيـــة والمتميـــزة التـــي 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 
أن  مؤكـــًدا  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى 
الواعـــدة  الفـــرص  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
المتاحة فـــي القطاعات االســـتثمارية 
التـــي  المتنوعـــة  واإلســـتراتيجية 
لمســـار  جديـــًدا  رصيـــًدا  ســـتضيف 
الشـــراكة بيـــن البلديـــن الصديقين بما 

يحقق التطلعات المشتركة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأعـــرب 

ارتياحـــه  عـــن  السياســـية  للشـــؤون 
لنجاح أعمال االجتمـــاع الثالث للجنة 
العليا المشـــتركة بيـــن مملكة البحرين 
وزيـــري  برئاســـة  الهنـــد،  وجمهوريـــة 
خارجيـــة البلديـــن، والـــذي عقـــد فـــي 
نيودلهـــي يوم 7 أبريـــل الجاري، مثمًنا 
الحـــرص المتبـــادل علـــى تعزيـــز أطـــر 
التعاون المشترك في كافة المجاالت، 
والتصدي لتداعيـــات جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير جمهوريـــة 
الهنـــد عن تطلع بالده لتطوير عالقات 
الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة مع 
مملكـــة البحرين بمـــا يصب في صالح 
البلديـــن الصديقيـــن، متمنًيـــا للمملكة 

دوام الرقي واالزدهار.
كمـــا شـــهد االجتمـــاع، بحث عـــدد من 
مجاالت التعـــاون الثنائي، إضافة إلى 
تبادل وجهات النظر والتنســـيق حول 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز أطر التعاون الثنائي في كل المجاالت

الفرص الواعدة ستضيف لمسار الشراكة مع الهند

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني  
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
فتـــح  البحريـــن  مملكـــة  مواصلـــة 
آفـــاق جديـــدة مـــن الشـــراكات المالية 
واالقتصاديـــة الواعـــدة مـــع مختلـــف 
التطلعـــات  العالـــم وبمـــا يحقـــق  دول 

المنشودة.
جـــاء ذلك لدى اجتماعه مـــع ميا أمور 
موتلي رئيسة الوزراء ووزيرة المالية 
واالســـتثمار  االقتصاديـــة  والشـــؤون 
فـــي بربـــادوس رئيســـة لجنـــة التنمية 
في البنـــك الدولي للدورة الحالية عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع نقـــل الوزيـــر 
تحيـــات ملك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

مملكـــة  بحـــرص  منوهـــا  خليفـــة،  آل 
البحريـــن على فتح آفـــاق جديدة من 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الشـــراكات 
المالـــي  المجاليـــن  فـــي  خصوصـــا 
واالقتصـــادي بما تعـــود بالنفع والنماء 

على البلدين.
وأكـــد أهمية تنســـيق العمل المشـــترك 
وتعزيـــز التعاون االقتصـــادي على كل 
األصعـــدة بما يســـهم في خلـــق فرٍص 

نوعية في مختلف القطاعات.

كمـــا تـــم فـــي االجتمـــاع مناقشـــة آخر 
التطورات والمســـتجدات على صعيد 
االقتصـــاد العالمي، واســـتعراض عدد 
من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

مـــن جانبهـــا، أعربـــت ميـــا أمـــور عـــن 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديرهـــا  شـــكرها 
واالقتصـــاد الوطنـــي، مؤكـــدًة حرص 
بالدهـــا علـــى فتح آفـــاق جديـــدة من 
مـــع  االقتصـــادي  والتعـــاون  الشـــراكة 

مملكة البحرين.

وزيــر “المالية”: خلق فرٍص نوعية فــي مختلف القطاعات

فتح آفاق جديدة من الشراكة االقتصادية الواعدة مع مختلف الدول



يلتئــم مجلــس “البالد” الرمضاني الثالث بضيافة مجلس عائلة كانو في الســاعة 9:30 
مساء اليوم )األربعاء( بمشاركة شخصيات برلمانية وحكومية وإعالمية واقتصادية 

وتجارية وغيرها.

بالمجلـــس  الرئيـــس  المضيـــف  وســـيكون 
الوجيه خالد بن محمد كانو رئيس مجلس 

إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو. 
وســـتبث مناقشـــات المجلس عبر منصات 
“زووم”،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــاد” 
اليـــف”،  و”اإلنســـتغرام  “اليوتيـــوب”،  و 

و“التويتر”، والموقع اإللكتروني.

محاور المجلس

المحـــاور  المجلـــس  ضيـــوف  وســـيتناول 
اآلتية:

- خلفية تاريخية عن مجلس عائلة كانو.
- مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد كانـــو.. من 

البداية إلى القمة.
- دور مجموعة يوســـف بن أحمد كانو في 

االقتصاد الخليجي والمحلي.
- قـــراءة في الوضـــع االقتصادي بعد حزم 

التحفيـــز االقتصـــادي الشـــاملة بقيمة 4.3 
مليار دينار بحريني.

الشـــركات  تواجـــه  التـــي  التحديـــات   -
العائليـــة، وتقييـــم مبادراتهـــا بالمســـؤولية 

االجتماعية.

إدارة المجلس

“البـــاد”  فريـــق  مـــن  المجلـــس  وســـيدير 
رئيس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة، 
ورئيس التحرير مؤنس المردي إلى جانب 
وحضـــور  التميمـــي  إبراهيـــم  اإلعامـــي 
رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 

اإللكتروني بالصحيفة راشد الغائب.

االستفسارات

ويمكن لجميـــع الراغبين بزيارة افتراضية 
ومتابعـــة  الرمضانـــي  “البـــاد”  لمجلـــس 

“زووم”  وصلـــة  وطلـــب  مناقشـــاته 
توجيـــه  يمكـــن  كمـــا  “الواتســـاب”  عبـــر 
االستفسارات عبر هذا الرقم: 38400407.

أجندة المجلس

- 9:30 مساء: افتتاح المجلس.
- 9:35: كلمة ترحيبية من ســـعادة الوجيه 

خالد بن محمد كانو.
- مداخات ومناقشات.

من اليسار: الحاج علي كانو )ابن أخ المؤسس(، والمؤسس الحاج يوسف بن أحمد كانو، والحاج جاسم كانو )ابن أخ المؤسس(- 11 مساء: ختام المجلس.

الوجيه خالد بن محمد كانو 

قيادات اقتصادية وبرلمانية بلقاء “^” في مجلس عائلة كانو الليلة
يعقـــــد 9:30 مســــــاء.. ومناقشـــــة العــديــد مـــــن المــوضــوعـــــات االقتصــاديــة المهمــة
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األمير خليفة بن سلمان نبراس للعلم ومن أوائل الداعمين للمسيرة التعليمية
مديــــــر معهـــــد “BIBF”: دعــــــم طــــــاب “المبــــــرة” شــــــرف وفخـــــر لنــــــا

أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية “BIBF” أحمد الشـــيخ، 
أن المعهد يؤكد دعمه ومســـاندته للشراكة 
القائمة مع مؤسســـة المبـــرة الخليفية، في 
برنامج المنح الدراســـية التي تحمل اســـم 
فقيـــد الوطـــن المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، والتي 

تأتي تخليًدا لذكراه.
وأوضح الشـــيخ في تصريحات لـ “الباد”، 
أن الشـــراكة مع مؤسســـة المبرة الخليفية 
ســـمو  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
الشـــيخة زين بنت خالد آل خليفة ودعمها 
المتواصـــل تأتـــي تأكيـــًدا لألهـــداف التـــي 
نعمل عليهـــا وهي دعم الطالـــب المجتهد، 
وتوفيـــر الفـــرص التعليميـــة ذات الجـــودة 
العاليـــة لـــكل مســـتحق، وعليه، فقـــد قدم 
لصقـــل  أيًضـــا  مســـاندة  برامـــج  المعهـــد 
المهـــارات االحترافية للطلبـــة، وتزويدهم 
بالعلـــم والمهـــارات الازمـــة لكـــي يكونـــوا 

الخيار األمثل للتوظيف.

فخورون بالشراكة مع “المبرة”

البحريـــن  لمعهـــد  العـــام  المديـــر  وأعـــرب 
عـــن  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
عظيـــم الشـــرف والفخـــر الـــذي يحفـــل به 
وكل  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  المعهـــد 
القائميـــن عليـــه والعاملين فيه الســـتكمال 
مؤسســـة  مـــع  البنـــاءة  الشـــراكة  هـــذه 
المبـــرة الخليفيـــة مـــن أجل دعـــم طلبتهم 
المتميزيـــن، مردًفا، ونتمنـــى أن نكمل هذا 

المشـــوار مًعـــا راجيـــن مـــن هللا عـــّز وجـــّل 
أن يوّفـــق مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة في 
واســـتذكر  المجتمعيـــة.  المبـــادرات  هـــذه 
المديـــر العـــام لمعهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية “BIBF” الشـــيخ، الدور 
الرائد للمغفور له بإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
الداعم األول في تأسيس المبرة الخليفية 
والتنمـــوي  االجتماعـــي  عملهـــا  وانطـــاق 
لفئـــة الشـــباب البحريني، مؤكـــًدا، لقد كان 
المغفـــور له بإذن هللا تعالـــى األمير خليفة 
بن ســـلمان نبراًســـا للعلـــم، وكان من أوائل 
الداعمين للمســـيرة الثقافية والعلمية في 
المملكة، وستظل ذكراه راسخة في ذاكرة 
البحرين وذاكرة التاريخ، مردًفا، وسيبقى 
عمـــل مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة معطـــًرا 

بذكراه ودعمه.

مسيرة 40 عاًما

وأوضـــح الشـــيخ، وإذ تأتـــي الشـــراكة من 

إيماننا بأهمية المشاركة المجتمعية حيث 
قام المعهد وعلى مدى الــ 40 عاًما الماضية 
كمؤسســـة غيـــر ربحيـــة، بمواصلـــة تقديم 
التعليم على مســـتوى عالمي في مجاالت 
المحاسبة واالقتصاد واإلدارة والمصارف 

والتمويل والتمويل اإلسامي.
البحريـــن  لمعهـــد  العـــام  المديـــر  وبيـــن 
 ،”BIBF“ والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
أن المعهـــد يقـــّدم فـــرص الحصـــول علـــى 
برنامـــج  مثـــل  ـــا،  محليًّ دوليـــة  شـــهادات 
البكالوريـــوس بجامعـــة بانجـــور وبرنامج 
جامعـــة لندن )UOL( من دون الحاجة إلى 
تحمل أعباء الســـفر اإلضافيـــة، مؤكًدا، أن 
جميـــع مؤهاتنـــا األكاديميـــة مصدقة من 

مجلس التعليم العالي.

منح للطالب 

وأكدت رئيس مركز الدراسات األكاديمية 
فـــي معهـــد “BIBF”، رجـــاء بوجيـــري، أن 
المعهـــد قـــّدم “برنامج الســـفراء الرقميين” 

المخصص لطاب المبرة لتغطية المفاهيم 
ومناقشـــة  الرقمـــي،  بالتحـــول  المتعلقـــة 
الموضوعات األكثر طلًبا في ســـوق العمل 
اليـــوم في إطار الجهـــود المبذولة لتثقيف 

الشباب وتمكينهم.
 وأوضحـــت الدكتورة رجـــاء بوجيري في 
تصريحـــات لـ “الباد” علـــى هامش إطاق 
المنـــح الجديدة التي تحمل اســـم المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، أن معـــدل توظيف 
خريجينا مرتفع للغايـــة، وهم يميلون إلى 
حمـــل ألقـــاب مرموقة فـــي المملكـــة، فهم 
دوًما يمثلون المعهد أفضل تمثيل في كل 
مكان يعملون فيه أو يتحملون مسئوليته، 
وهـــم دوًمـــا قـــادة ورواد مســـتمرين فـــي 
النجـــاح في مهنتهم وفـــي مختلف مواقع 
المســـئولية المكلفيـــن فيهـــا، معربـــة، عـــن 
ســـعادتها البالغة لما يمثلـــه هذا من مصدر 
فخـــر للمعهـــد والقائميـــن عليـــه، مؤكـــدة، 
نتطلع إلى اســـتضافة واستقبال عدد أكبر 
من المرشـــحين من طاب مؤسسة المبرة 
الخليفيـــة فـــي المبنى الجديـــد للمعهد في 
خليج البحرين والذي ســـيتم افتتاحه مع 
نهاية هـــذا العـــام، وســـيمنحنا فرصة أكبر 

الستقبال المزيد من الطلبة.

رجاء بوجيري المنامة - بناأحمد الشيخ

انتخبـــت الـــدول األعضاء بالمجلـــس االقتصادي واالجتماعـــي التابع لألمم 
المتحـــدة، مملكـــة البحريـــن بالتزكيـــة عضًوا للجنـــة منع الجريمـــة والعدالة 
الجنائيـــة المنبثقة عن المجلس االقتصـــادي واالجتماعي، للفترة من 2022 
إلـــى 2024 فـــي االنتخابـــات التـــي جرت فـــي مقر األمـــم المتحـــدة بمدينة 

نيويورك صباح أمس، والتي تم فيها انتخاب عدد من الدول.
ويأتـــي انتخاب مملكة البحرين دلياً علـــى المكانة الدولية الرفيعة والدور 
المهـــم علـــى الصعيـــد الدولـــي اللذيـــن تحظـــى بهمـــا، وتأكيًدا علـــى الجهود 
البارزة التي قامت بها المملكة في مجال مكافحة الجريمة وضمان العدالة 
الجنائية، واتســـاًقا مع الممارســـات الفضلى والتشريعات القانونية الحديثة 

التي تطبقها المملكة في هذا المجال.
وتعتبـــر لجنـــة منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة الهيئـــة الرئيســـة لتقريـــر 
السياســـات فـــي األمم المتحدة في مجال منع الجريمـــة والعدالة الجنائية. 
وتتضمـــن واليتها تحســـين اإلجراءات الدولية لمكافحـــة الجريمة الوطنية 
وعبـــر الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الجريمـــة المنظمـــة والجريمـــة االقتصادية 
وغســـيل األمـــوال واالتجـــار باألشـــخاص، باإلضافـــة إلـــى تحســـين كفـــاءة 

وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها. 
كمـــا تقدم اللجنة التوجيـــه الموضوعي والتنظيمي لمؤتمـــر األمم المتحدة 
لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة الـــذي يعقـــد كل خمس ســـنوات لمتابعة 
تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحة الجريمـــة المنظمة عبـــر الوطنية 

والبروتوكوالت الملحقة بها.

بالتزكية... البحرين عضًوا للجنة “منع الجريمة”

أشجـار النيـم الخيـار األفضـل لتحسيـن جـودة هـواء البحريـن
تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، اختتمــت 
منافســات النســخة الثالثــة مــن مســابقة خالــد بــن حمــد لالبتــكار فــي الــذكاء 
االصطناعي، والتي نظمتها كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” بالتعاون 
مع المكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ خالد بن حمد بن عيســى آل خليفة وشــركة 
مايكروســوفت، “تحت شــعار #لنبتكر_للمســتقبل، بمشــاركة أكثر من 100 فريق، 

حيث تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجال العلمي.

وفـــازت بالمركز الثالث منتســـبة الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء، محلل بيانات 
فضائية شيماء المير وفريقها المتكون 
مـــن المهندســـة صغـــرا حســـن والطالبة 
الحـــد  مدرســـة  مـــن  األنصـــاري  صبـــا 
 Bahrain“ الثانويـــة للبنات بمشـــروعهم

 .”AQ
مشـــروع Bahrain AQ يعنى بتحســـين 
جـــودة الهواء في مملكـــة البحرين عبر 

بالزراعـــة واختيـــار أصنـــاف  االهتمـــام 
األشـــجار ذات الخصائص التي تناسب 
تحقيـــق  فـــي  لتســـاهم  المملكـــة  بيئـــة 

الهدف المنشود. 
ونفذ الفريق دراسة مكتبية عن أصناف 
اســـتخدامها  يمكـــن  التـــي  األشـــجار 
لهـــذا المشـــروع، حيـــث كانـــت النتائـــج 
تشـــير إلى أن شـــجرة النيم هي الخيار 
األفضـــل، حيـــث إنها من أكثر األشـــجار 

البحريـــن.  بيئـــة  مـــع  للتكيـــف  قابليـــة 
يمكن لشـــجرة النيم تحمل نســـبا عالية 
مـــن الحـــرارة وملوحـــة الميـــاه وعلـــى 
جانـــب آخر يمكـــن اســـتخدام مكوناتها 
كســـماد عالـــي القيمـــة للتربـــة. كمـــا أنها 
تساعد أشجار النيم في تقليل مستوى 
ثاني أكســـيد الكربون وزيادة مســـتوى 
األكسجين الجو، مما يخلق توازًنا بيئيا 

فعاال.
وقـــد قـــام الفريـــق البحثي ببنـــاء ثاث 

بيئـــات مختلفة منها بيئة قاحلة، وبيئة 
تحتوي على رقعة خضراء شـــبه جيدة 
رقعـــة خضـــراء  علـــى  وبيئـــة تحتـــوي 
قياســـية، وذلـــك مـــن أجـــل التحقق من 
دقة قياساتهم لجودة الهواء ومعايرتها 
مع القراءات التي تم جمعها من مناطق 
مختلفـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، منهـــا 
منطقة الهملة، ومنطقة الحد الصناعية 
وعوالي. وتمت عمليات جمع القراءات 
 )IoT( باســـتخدم تقنية إنترنت األشياء

وربطهـــا بأجهـــزة االستشـــعار عـــن بعد، 
كما قام الفريق بإنشـــاء قاعـــدة بيانات 

بالنتائج المتحصلة. 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــن  وبدعـــم 
تحديـــد  مـــن  الفريـــق  تمكـــن  الفضـــاء، 
الكثافة النوعيـــة للمناطق الزراعية في 
البحريـــن عبـــر اســـتخدام صـــور أقمـــار 
إلـــى  الدقـــة،  عاليـــة  صناعيـــة حديثـــة 
جانب ذلك وباستخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعـــي تمكن الفريـــق من تحديد 
عدد أشـــجار النيـــم الـــازم زراعتها في 
البحرين؛ لتقليل انبعاثات ثاني أكســـيد 
 300ppm الكربون لتصل إلى مســـتوى
مـــا يعـــد مـــن المســـتويات المقبولة من 
الناحيتيـــن البيئـــة والصحيـــة، وبالتالي 
المســـاهمة في تحســـين جـــودة الهواء 
لتحقق مملكـــة البحرين مراكز متقدمة 

في التصنيف العالمي.

خال الحفل الختامي للمسابقة قدمت 
المير شـــرحا عن المشـــروع مبينة مدى 
أهميتـــه والفائـــدة المرجـــوة منه، حيث 
أعـــرب ســـمو راعي الحفل عـــن إعجابه 
بفكـــرة المشـــروع مقـــدرا الجهـــود التي 
بذلهـــا الفريـــق، مؤكـــدا أهميـــه العنايـــة 

بجودة الهواء في مملكة البحرين.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء محمد 
العســـيري: يحتل المشروع أهمية بالغة 
كان  وقـــد  اإلنســـان،  بصحـــة  لعاقتـــه 
اختيـــار الفكـــرة مـــن قبل شـــيماء المير 
اختيـــارا موفقا، والهيئـــة قدمت لفريق 
المشـــروع كل الدعم المطلوب إلنجازه 
فاقـــت  وبنتائـــج  قياســـية  فتـــرة  فـــي 
التوقعـــات، حيث تشـــارك المير كطالبة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  أكاديميـــة  فـــي 
ببوليتكنك البحرين منذ سبتمبر 2020.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

“الفضــاء” تحــرز 
المــركــز الثــالــث فــي 

مسابقة “خالد بـن حمـد 
لالبتكــار”

محرر الشؤون المحلية

بوجيري: استقبال 
عدد أكبر من 

طالب “المبرة” 
بالمبنى الجديد

بدور المالكي

المنامة - بنا

جرى اتصـــال هاتفـــي أمس بين 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة دولة 

إسرائيل غابي أشكنازي.
وتم فـــي االتصال، بحـــث أوجه 
المشـــترك  الثنائـــي  التعـــاون 
لتعزيـــز  تبـــذل  التـــي  والجهـــود 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  العاقـــات 
تـــم  ومـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 

تحقيقـــه مـــن تقـــدم في ســـبيل 
تحقـــق  بنـــاءة  عاقـــات  بنـــاء 

المصالح المشتركة.
التعـــاون  بحـــث ســـبل  تـــم  كمـــا 
الثنائي والتنســـيق المشترك في 
مجال مواجهة تداعيات جائحة 
كوفيـــد 19، إضافة إلـــى القضايا 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اإلسرائيلي



تأسيس  لــبــدايــات  ســـرده  فــي  البحارنة  تقي  الــوجــيــه  ^قـــال 
مجلس عائلة البحارنة إن والده المرحوم محمد بن مكي البحارنة 
كان على عادته يفتح مجلسه في شهر رمضان المبارك ويستقبل 
وقراءة  القرآن  مجالس  عقد  يتم  كما  الفضيل،  بالشهر  المهنئين 

الدعاء فيه، حيث كان يقرأ الدعاء بنفسه. 

“الــبــاد”  وتــوجــه خــال مجلس 
مجلس  بــضــيــافــة  الـــرمـــضـــانـــي 
عائلة البحارنة، بخالص التهاني 
والــتــبــريــكــات إلــى عــاهــل الباد 
بن  الملك حمد  الجالة  صاحب 
العهد  ــي  وول خليفة  آل  عيسى 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن  السمو 
شعب  وعــمــوم  خليفة  آل  حمد 
ــبــحــريــن واألمـــتـــيـــن الــعــربــيــة  ال
واإلسامية بمناسبة حلول شهر 

رمضان المبارك. 
مجلس  لرئيس  بالشكر  وتقدم 
إدارة صحيفة “الباد” عبدالنبي 
الـــشـــعـــلـــة وأســــــــرة الــصــحــيــفــة 
المجلس  فــعــالــيــة  تنظيم  عــلــى 
ــــذي يــعــد ابــتــكــارا  الــرمــضــانــي ال
لاستعانة  جميا وسنة حميدة 

به على جائحة كورونا. 
ــه وبــعــد رحــيــل والـــده  ــال إنـ وقــ
مــع أخيه  1968 رأى  الــعــام  فــي 
الوجيه صادق البحارنة أن تتم 
بطريقة  المجلس  بــنــاء  ــادة  إعــ
تــراثــيــة، وهــو مــا قــام بــه أخــوه 
ــبــحــارنــة، فــأرســل إليه  ال ــاق  صـ

قصيدة شكر نصها: 

ــوا إلـــيـــهـــا  ــمــ ــ ــل هـــــــذه داركــــــــــم هــ
الحسنات  على  فيها  وتــواصــوا 

***
واطــمــئــنــوا فيها عــلــى كــل جــاٍر  
مــن مــضــى مــنــهــُم ومـــن هــو آِت 

***
ــا بـــالـــعـــلـــم فـــهـــو مـــنـــاٌر   ــــروهــ ــّم عــ
الذكرياِت  ألطيب  ذكــرى  وهــي 

***
بذكر هللِا  واقصدوا مجلًسا تسامى 
الـــــهـــــداِة  وآل  والـــمـــصـــطـــفـــى 

***
طالما ضم نخبة من رجال العلم  
والــفــضــل والــحــجــى والـــســـراِت  

***
الــخــطــيــب جــعــفــر يتلو   ــا  ــاهـ وأتـ
والعظاِت  والتقى  الحمد  ِســَيــر 

***
تبقى  وذكـــراه  شاهدها  ــادٌق  صـ
ــرور األيـــــــــام والــــســــنــــواِت  ــ ــمـ ــ بـ

***
يــا أخــي مــا عــدمــت منك محّيا 
ــالـــســـرور والــبــســمــات مــشــرقــا بـ

local@albiladpress.com04
األربعاء 21 أبريل 2021 - 9 رمضان 1442 - العدد 4572

الوجيه تقي البحارنة

ــد ــوال ال ــاة  ــ وف بــعــد  ــة  ــي ــراث ت بــطــريــقــة  ــة  ــارن ــح ــب ال مــجــلــس  إعــــادة تصميم  ــي:  ــق ت

مجلس “^” الرمضاني ابتكار جميل وسنة حميدة لمواجهة كورونا

^افتتــح رئيــس مجلــس إدارة دار “البــالد” عبدالنبي الشــعلة مجلــس “البالد” الرمضانــي الثاني عبر 
الفضــاء اإللكترونــي، وذلــك بضيافــة مجلــس عائلــة البحارنــة وبالتعــاون مع مركــز الملك حمــد العالمي 

للتعايش السلمي.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رفـــع الشـــعلة أصـــدق التهانـــي 
والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ورحب رئيس مجلس اإلدارة بزمائه بطاولة إدارة 
المجلـــس وهـــم: رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي، 
والخبيـــر في التقييم المؤسســـي اإلعامي إبراهيم 
التميمي، ورئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني في الصحيفة راشـــد الغائب، مبتها إلى 
هللا أن يوفـــق الجميـــع لتجـــاوز محنـــة كورونـــا في 

أسرع وقت.
بعدهـــا انطلـــق الشـــعلة معرًفا باألمســـية الرمضانية 
التي تناولت قيم التســـامح والتعايش في المجتمع 
البحرينـــي قائـــا لتقـــي البحارنـــة “فـــي الواقـــع إن 
مجلســـكم لم يكن يخلو مـــن النفحات األدبية وكان 
يتميز بتنوع الزوار لديكم ويعكس تركيبة المجتمع 
في البحرين بوجه عام وفي المنامة بشكل خاص”.

مـــن حيـــث  كانـــت صغيـــرة  “المنامـــة  أن  وأضـــاف 

المســـاحة، لكن هذه القطعة الصغيرة كانت تحتوي 
علـــى جميـــع الجنســـيات الموجـــودة فـــي البحرين، 
وتوجـــد فيها جميـــع األديان والمســـاجد التي تعود 
للطائفتيـــن الكريمتين الشـــيعية والســـنية، وهنالك 
المآتم والحســـينيات، والمعابد والكنائس، وكل دور 
العبـــادة موجودة ومفتوحـــة ومتاحة للجميع وبكل 

حرية”.
وقـــال الشـــعلة “لقـــد حضرنـــا وشـــاهدنا مثـــل هـــذا 
التنـــوع فـــي مناطـــق كبيـــرة وواســـعة مثـــل الهنـــد، 
ولكـــن فـــي المنامة كانت المســـاحة صغيرة ويذوب 
فـــي مجتمعهـــا جميـــع األعـــراق واألديـــان المختلفة 
والجميع يعيشـــون في ســـام”، مشـــيًرا إلى أن هذا 

األمر نابع من سياسة الدولة.
وأضـــاف “إن النظـــام في البحريـــن والدولة يرعيان 
ويحميان هذا التوجه، وحكام البحرين منذ البداية 
كانوا يشـــجعون ويشـــاركون في هـــذا التنوع، وقد 

تألـــق وبرز هـــذا االهتمام في عهـــد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة أطـــال هللا في 
عمـــره، مـــن خـــال العديـــد مـــن المبـــادرات الســـيما 
تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، 
الذي يشـــاركنا في إقامة هذه األمسية األمين العام 

للمركز سمية المير”.

وركـــز الشـــعلة علـــى تألق عبـــق التســـامح وعبقرية 
التعايـــش فـــي العاصمـــة المنامـــة التي تمثـــل دورة 

دماء المجتمع البحريني.
وكان مجلـــس “البـــاد” الرمضانـــي الثانـــي قد انعقد 
عبـــر الفضـــاء اإللكتروني مســـاء االثنيـــن، وحضره 
العديـــد مـــن الوجـــوه البـــارزة، وممثلـــو األديان في 

البحريـــن ورجـــال ديـــن وإعاميـــون، وكان من بين 
عبـــر  تابعـــوا  شـــخصا   150 االفتراضـــي  الحضـــور 
برنامج “انستغرام اليف”، و1337 شخصا في موقع 
البـــاد اإللكتروني، و151 شـــخصا حضروا المجلس 
االفتراضـــي عبر اليوتيـــوب، و89 عبر منصة زووم، 

أي واكب انعقاد المجلس قرابة 1727 حسابا.

عبدالنبي الشعلة

أكثــر مــن 1727 حســابا واكبوا انعقــاد فعاليــة “^” بضيافــة مجلس عائلــة البحارنة

الشعلة: جميع األعراق واألديان تذوب بالمنامة الصغيرة

العهد الملكي شهد 
تألقا في إظهار التسامح

دورة دماء المجتمع البحريني 
تسري في المنامة

مساجد الطائفتين والمآتم 
والمعابد والكنائس مفتوحة 

للجميع وبكل حرية

المجلس كان يلهج بقراءة 
األدعية وتالوة القرآن
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عبدالنبي الشعلة يتوسط منصة إدارة مجلس “البالد”... وعلى يمينه مؤنس المردي وراشد الغائب... وعلى يساره إبراهيم التميمي

^استذكرت األمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سمية 
المير مقولة جاللة الملك لدى إعالن مملكة البحرين للتعايش السلمي، التي قال 
فيهــا “إن الجهــل ببواطــن األمــور هــو العــدو األول للســالم، لذلك مــن واجبنا أن 
نتعلم ونتشارك ونحيا معا في ظل عقيدة اإليمان بروح من االحترام المتبادل 

والمحبة”. 

“البـــاد”  مجلـــس  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
عائلـــة  مجلـــس  بضيافـــة  الرمضانـــي 

البحارنة. 
ولفتت إلى أن جالة الملك يؤمن دائما 
إيمانا راســـخا بأهمية التسامح الديني 

والتعايش الســـلمي واحتـــرام الحريات 
جوهريـــة  تواصـــل  كأدوات  الدينيـــة 
لترســـيخ نهج االعتدال وإرساء دعائم 
الوســـطية ونبذ التعصب وتعظيم قيم 

الدين اإلسامي. 

وأشـــارت إلى أن جالتـــه يحرص على 
أن تظـــل مملكة البحريـــن مركزا عالميا 
للتعايش والســـام والتحاور بين أتباع 
مختلـــف الديانـــات والثقافـــات وكذلك 
الحضارات، وضرورة نقل هذه التجربة 

من االطار المحلي لإلطار الدولي. 
مـــا  الملـــك  جالـــة  رؤيـــة  أن  وذكـــرت 
تـــزال خارطة الطريق نحـــو عولمة هذا 
النمـــوذج البحرينـــي الرائـــد فـــي تقبـــل 
اآلخـــر المختلـــف على أســـس إنســـانية 

بحتـــة ونبيلـــة مبنيـــة علـــى االحتـــرام 
الجميـــع  حقـــوق  وضمـــان  المتبـــادل 
علـــى اختـــاف دياناتهـــم ومعتقداتهم 

وأعراقهم. 
ولفتت إلى تخرج 4 طالبات من كرسي 
الملك حمد بجامعة ســـابينزا في روما، 
مبينـــة أن هناك 8 آخريـــن في طريقهم 
للتخـــرج، والجميـــل فـــي الموضوع أن 
موضوعات رســـائلهم مرتبطة بمشاهد 
وعناوين التسامح في مملكة البحرين. 

ولفتـــت إلى أن أولى خريجات كرســـي 
الملـــك حمـــد فـــي برنامـــج الماجســـتير 
شـــيريناجي  معبـــد  موضـــوع  ناقشـــت 

الهندوســـي، إذ أشـــارت إلـــى احتضـــان 
البحريـــن للمعبد علـــى أرضها ألكثر من 
200 عام بكل تسامح وتعايش وسام.

سمية المير

أمين مركز “التعايش السلمي”: موضوعات رسائلهم مرتبطة بمشاهد وعناوين التسامح بالبحرين

قرب تخرج 8 طالبات بكرسي الملك حمد بجامعة “سابينزا” في روما

جاللة الملك يؤمن 
بأهمية التسامح 
الديني واحترام 
الحريات الدينية 

أولى خريجات 
كرسي الملك حمد 

ناقشت موضوع 
المعبد الهندوسي

رؤية جاللته خارطة 
الطريق لعولمة 

النموذج البحريني 
الرائد في تقبل اآلخر

ألكثر من قرنين 
البحرين تحتضن 

معبد شيريناجي 
الهندوسي

^قـــال رئيـــس لجنـــة حقـــوق اإلنســـان بمجلس 
النـــواب وعضو مجلس مفوضي المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان عمار البنـــاي إن المنامة هي ملتقى 
للشـــعوب ومركز الحضارة ودانـــة الخليج والنموذج 
األمثـــل واالســـتثنائي للتعايـــش الدينـــي والثقافـــي، 
والدليـــل علـــى ذلك احتضانهـــا العديد مـــن الديانات 

والطوائف والمعتقدات على أرضها.
وبيـــن خـــال مداخلتـــه بمجلـــس “البـــاد” الرمضاني 
بضيافة مجلس عائلة البحارنة، أنه يوجد العديد من 
المســـاجد التي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، 
باإلضافـــة إلى المآتم القديمة كمأتم بن رجب ومأتم 

عمار البنايالعجم، والكنائس المسيحية على حدود المنامة.

البناي: العاصمة نموذج اســتثنائي للتعايــش الديني والثقافي
مساجد ومآتم وكنائس بالمنامة عمرها أكثر من 100 عام ^قـــال الكاتـــب واألكاديمـــي نـــادر كاظـــم إن المنامـــة 

تختزن تاريخ البحرين ومستقبلها. 
ورجـــح خال مجلـــس “الباد” الرمضانـــي بضيافة مجلس 
عائلة البحارنة أن المنامة تحولت لمركز مديني يستقطب 
أعـــدادا كبيرة من التجار حـــول العالم والمنطقة منذ القرن 
18، مرتكـــزة في ذلك على إرث طويل من تاريخ التعايش 

والتنوع في البلد. 
ولفـــت إلى أن التنوع في البحريـــن عريق، ولعل ذلك يأتي 
نتيجـــة للموقع الجغرافي الذي يتوســـط الخليج الذي كان 
محطة رئيســـة للتجارة الدولية وطرق العبور الرئيسة في 

العالم. 
وأشـــار إلى أن المنامة لم تكن تتجاوز كيلومترين مربعين 
ونصـــف كيلومتـــر، فـــي العـــام 1902، وهـــذه المدينـــة رغم 

مساحتها استوعبت أكبر من حجمها، من حيث التنوع. 
وذكـــر أن اإلرســـالة العربيـــة افتتحـــت فـــي البصـــرة بالعام 
1891 ولكـــن الهـــدف حينهـــا كان الجزيـــرة العربيـــة، فـــرأى 

المبشر صمويل زويمر أن أفضل بلد الفتتاح اإلرسالية فيه 
هـــو المنامة، وذلك ألن هذه المدينة كانت ترحب بالغرباء، 

إضافة لموقع البحرين التي تتوسط خطوط التجارة. 
وقـــال إن البحريـــن بـــرزت فيهـــا مدينتين أساســـيتين في 
1810 وهـــي المحـــرق التي كانت مدينة الحـــكام والقبائل، 

والمنامة التي كانت مدينة للتجار.

نادر كاظم

كاظم: اختيار المنامة مقرا لإلرسالية األمريكية ألنها ترحب بالغرباء 
المنامة استقطبت تجار العالم من القرن 18

إبراهيـــم  اإلعامـــي  ^قـــال 
التميمـــي إن مـــا يميـــز التعايـــش فـــي 
مملكـــة البحرين والمنامة تحديدا أنه 

ممارسة إنسانية. 
بمجلـــس  مشـــاركته  خـــال  ولفـــت 
“البـــاد” الرمضانـــي بضيافـــة مجلس 
عائلـــة البحارنة إلـــى أن التعايش في 
البحرين ممارسة حقيقية تمتد ألكثر 

من 5 آالف سنة. 
وأشـــار إلى أن هيئات حقوق اإلنسان 
ببعض الدول تقوم بتدريب المجتمع 
بعـــض  التعايـــش، فيمـــا تقـــوم  علـــى 
الـــدول باإلكثـــار من كلمات التســـامح 
والتعايـــش، إال أن البحريـــن لـــم تعـــد 
بحاجـــة للجانب اإلعامـــي، ووصلت 
ممارســـة  فـــي  متقدمـــة  لمرحلـــة 

التعايش. 
وقـــال إن المنامـــة شـــاهدة علـــى هذا 
التعايـــش والتنوع، ففي كل 500 متر 
مربع تجد مسجدا ومعبدا وكل أنواع 
المؤسســـات الدينيـــة المختلفة، وهو 
السبب الرئيس لتفوق البحرين دائما 
في مواجهة المحن، فالســـر الحقيقي 

هو التعايش.

إبراهيم التميمي

التميمي: التعايش ســر تفــوق البحريــن لمواجهة المحن
التعايش في البحرين يمتد ألكثر من 5 آالف سنة

^ قـــال عضو المجلس التنســـيقي بمحافظة العاصمة 
يوســـف صـــاح الديـــن إن مدينـــة المنامـــة عريقـــة. ولفـــت 
إلـــى أن المنامة الحديثة مدينة أخـــذت بالتطور الحضاري 
والحـــكام لـــم يقصـــروا وكانـــوا منفتحيـــن واســـتمدوا قيم 
التســـامح والتعايش من التراث وحضارة البحرين الممتدد 
من 5000 إلى 7000 ســـنة. جاء ذلك خال مجلس “الباد” 

الرمضاني بضيافة مجلس عائلة البحارنة. 
وبين أن المودة واالحترام مســـتمدان من الدين اإلسامي 
ومـــن التقاليـــد العربيـــة وتربيـــة األفـــراد مـــن قبـــل األبـــاء 
واألجـــداد الذين كانوا منفتحين ولهذا الســـبب لدينا مودة 
واحتـــرام مع الـــكل ونقلنا هذا التعايش والتســـامح لألبناء 

وسنتوارثها جيا بعد جيل.
وقـــال “لمـــا أتـــت اإلرســـالية األمريكيـــة عـــن طريق الســـيد 
صومويل زويمر، جاءت للتبشـــير وأمـــور طبية وتعليمية، 
وأفتخـــر أن جـــدي كان يـــدرس فـــي مدرســـة اإلرســـالية 
األمريكيـــة وفـــي نفـــس الوقت درس في مدرســـة الشـــيخ 

أحمد المهزع وهو دليل على قيم االنفتاح بتلك الفترة”.
وأكـــد أن في عهـــد جالة الملك هنالك اهتمام بالغ في قيم 
التســـامح والتعايـــش وقد شـــيد مركز الملك حمـــد العالمي 

للتعايش السلمي.
وقـــال: هذا المركز مهـــم جدا، وليس مركـــزا إعاميا فقط، 

لكنه مركز يرعى التعايش وينقل روح اإلنسانية والتسامح 
البحرينية للخارج.

وأوضـــح أن فـــي العاصمـــة المنامـــة مناظر جميلـــة تعكس 
والكنائـــس  المســـاجد  فتـــرى  والتعايـــش  التســـامح  مـــدى 
والمعابـــد والمآتـــم ونســـتطيع أن نقـــول إن المنامـــة تعتبـــر 

بوتقة حضارية.
وَحَمَد صاح الدين هللا سبحانه وتعالى على روح التعايش 
والتســـامح فـــي البحريـــن وعلـــى مـــدى التعـــاون واإلخـــاء 
والمحبـــة بيـــن البحرينيين والوافديـــن، مضيفا “نحمد هللا 

على قيادتنا وحكامنا وعلى شعب البحرين المتسامح”. 

يوسف صالح الدين

جدي دَرس باإلرسالية ومدرسة الشيخ المهزع بنفس الوقت
صالح الدين: توريث التسامح لألجيال

في المنامة... مسجد ومعبد 
بكل نصف كيلومتر 

التعايش في البحرين والمنامة 
تحديدا ممارسة إنسانية



المردي: البحرين تستقطـب كـل الحضـارات.. وآثارنـا شاهـدة
ــة الـــرجـــاء..  ــدرسـ ــت مـــن مـ ــّرج ــخ ت
والكنيسة والــمــســجــد  الــمــأتــم  ــارة  جـ

^أكد رئيـــس تحرير صحيفة “البالد” 
البحريـــن تســـتقطب  المـــردي أن  مؤنـــس 
كل الحضـــارات، وأكبـــر دليل على ذلك هو 

اآلثار الموجودة في المملكة.
“البـــالد”  بمجلـــس  فـــي مداخلتـــه  وأشـــار 
الرمضاني المنعقـــد بضيافة مجلس عائلة 

البحارنة إلى أنه درس في مدرسة الرجاء 
التابعـــة لإلرســـالية األمريكيـــة بالعاصمـــة 
وكان بالقـــرب منهـــا يوجد مأتم ومســـجد 
وكنيســـة، وهو فخور جـــًدا بأنه عاش في 
ظل هذه األجـــواء الجميلـــة المليئة بروح 

راشد الغائبالمحبة والتعايش والتسامح. مؤنس المردي
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إبراهيم بشمي

^قــال الكاتــب والصحافي المعروف إبراهيم بشــمي إنه عاش شــخصيا 
حياة التفاهم والتسامح والمحبة والعالقات اإلنسانية دون التنظيرات التي 

جاءت فيما بعد. 

“البـــالد”  مجلـــس  خـــالل  وأضـــاف 
عائلـــة  مجلـــس  بضيافـــة  الرمضانـــي 
البحارنـــة “لـــم نكن نحســـد أطفـــاال في 
المدرســـة إال أبنـــاء البحارنة حيث كان 

باب المدرسة لصيقا بباب بيتهم”. 
وذكـــر أن المرحوميـــن صالـــح الحمدان 
وعيســـى الشـــتر اللذيـــن كانـــا يملـــكان 
دكانا في باب البحرين، ويبيعان بضائع 
متشـــابهة، وعندما تأتي امرأة ألحدهم 
كان يحيلها على اآلخر، واآلخر يحيلها 
علـــى األول، وهـــو ما يعكس شـــيئا من 

نماذج العالقات اإلنسانية في المنامة. 
وأشـــار إلـــى أن ســـوق المنامـــة كانـــت 
محـــط تجمـــع للمواطنيـــن، وكل الطلبة 
كانـــوا يأتون للمنامة، حتـــى أبناء الحد 
وأبنـــاء القـــرى يأتـــون للمنامـــة للذهاب 
لمناطـــق الترفيه، إضافة إلى التســـوق.  
ولفت إلى أن “المنامة سرة الوطن، فال 

يهم أين ولدت”. 
فـــي  معبـــد  أهـــم  البونيـــان  أن  وذكـــر 
المنامـــة، وكان ســـاحة مفتوحـــة حيث 
يلعبـــون فيـــه أثنـــاء الظهـــر، ويقومون 

باصطياد الحمام هناك. 
صموئيـــل  المبشـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
زويمـــر كان يذهـــب لســـوق الخميـــس 
والمحـــرق ويهاجـــم المســـلمين إال أنـــه 
كان يقابل بكثير من التســـامح من قبل 

الموجودين. 

الوقـــت  ذلـــك  إلـــى أن مثقفـــي  ولفـــت 
اإلرســـالية  بافتتـــاح  ســـمعوا  عندمـــا 
األميركية مكتبة، لـــم يواجهوها بإلقاء 
الحجـــارة عليها، بـــل فتحوا في مقابلها 

مكتبة أخرى.

ــرى لــاســتــجــمــام والــتــرفــيــه ــقـ ــد والـ ــح ــن” وتــجــمــع أبـــنـــاء ال ــوطـ ــرة الـ ــ ــامــة “س ــمــن ال

بشمـي: كنـا نصطـاد الحمـام فـي معبـد “البـونيـان”

زويمر كان يهاجم المسلمين في سوق 
المحرق والخميس.. وقوبل بالتسامح

لم ترشق مكتبة “اإلرسالية” بالحجارة بل 
د المثقفون مكتبة أخرى مقابلها شيَّ

^أكد األســـتاذ المتفرغ في تاريخ األديان 
فـــي جامعة ســـابينزا اإليطالية وعميد كرســـي 
الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن األديـــان والتعايـــش 
الســـلمي اليساندرو ســـاجيريو تشرف الجامعة 
بمشـــاركة كرســـي الملك ضمن مناهج الجامعة 
األكبـــر بالقارة األوروبية، حيـــث تضم الجامعة 
نحـــو 130 ألـــف طالـــب مقيدين في ســـجالتها 
خـــالل الوقـــت الراهن.وأضاف خـــالل مداخلة له 

بمجلـــس “البـــالد” الرمضاني بضيافـــة مجلس عائلة 
البحارنـــة أن “كليات الجامعة تـــدّرس جميع األديان 
الســـماوية، والطالب يتعايشـــون مع بعضهم البعض 
وفي حالة انســـجام تامة، وهـــذا هو ما تحرص على 
تكريســـه الجامعة مـــن خالل تعميق مفهوم الســـالم 

والتسامح”. 
وأضـــاف أن هنـــاك مجموعة من الطلبـــة البحرينيين 

من طلبة الدفعة الثانية منضمون للجامعة.

عميد كرسي الملك حمد: 130 ألف طالب بسجاتنا
بحرينيون يدرسون بأكبر جامعة أوروبية

^قـــال عضو مجلس أمنـــاء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي الشـــيخ صـــالح الجودر 
إن التســـامح والتعايش الكل يتحـــدث عنها إال أن 
الذيـــن يتكلمون على التســـامح والتعايش هم من 
كبار الســـن وهو ما يجعل حالـــة من الضبابية لدى 
الناشـــئة الذين يعتقدون أن التسامح في البحرين 
هـــي حالـــة طارئـــة وجديـــدة.  جـــاء ذلـــك خـــالل 
مجلـــس “البالد” الرمضانـــي بضيافة مجلس عائلة 

البحارنـــة.  وأشـــار إلـــى أن “مـــا نريد قولـــه هو أننا 
بحاجـــة إليصـــال الفكرة للجيل الجديـــد، أن اليوم 
العاصمـــة المنامـــة بـــكل مـــا تحملـــه من تنـــوع هي 
مقصد لكل الخليجيين اليوم”.   وقال “ال يمكن لنا 
كبحرينييـــن أن نفرط في اإلرث التاريخي القديم 
الـــذي تتميز به العاصمة المنامة بكل ما يحمله من 
إنســـانيات وأخالقيات بتحويلها إلـــى مدينة على 

غرار العواصم ذات الطابع الحداثي”.

الجودر: لتحويلها إلى مدينة على غرار العواصم الحداثية
ال تفريط في اإلرث التاريخي القديم للمنامة

الجمعيـــة  رئيـــس  قـــال   ^
بديـــع  االجتماعيـــة  البهائيـــة 
البهائـــي  الديـــن  أن  الجابـــري 
مســـتقل، ومـــن أســـاس الديـــن 
الجنـــس  وحـــدة  هـــو  البهائـــي 
البشـــري.وبين خـــالل مداخلته 
الرمضانـــي   “البـــالد”  بمجلـــس 
بضيافة مجلس عائلة البحارنة 
بـــأن البهائييـــن يرون بـــأن مبدأ 
واالتحـــاد  والتعايـــش  الحـــب 
والعمل المشـــترك مترســـخ في 
الدين البهائـــي، وجميع األديان 
تدعـــوا إلـــى خيـــر العمـــوم وأن 
تكون النظرة شـــاملة للبشـــرية، 
وتجنب جميع أشكال التعصب، 
ويمكن المبادرة بإيجاد الوحدة 
واالتحـــاد ونـــرى ســـعادتنا مـــن 

سعادة اآلخرين.
يتجـــزأ  ال  جـــزء  إننـــا  وقـــال: 
نستشـــعر  ولـــم  المجتمـــع،  عـــن 
بـــل  كبهائييـــن،  باختالفنـــا 
متعايشـــين مع الجميـــع، وهذه 
طبيعة مختلف األديان بمملكة 
البحريـــن، وال وجـــود ألشـــكال 

التعصب”.
ســـؤال   علـــى  تعقيبـــه  وحـــول 
لرئيـــس مجلـــس إدارة “البـــالد” 
عبدالنبي الشـــعلة، بين الجابري 
بـــأن جمعيـــة البهائيين أسســـت 
منذ أكثر من 10 سنوات وتخدم 
جميـــع مكونات المجتمع، حيث 
تهدف إلى المساهمة في البناء 
المجتمـــع  ورخـــاء  والتطـــور 
البهائيـــة  القيـــم  مـــن  منطلقـــة 
المشـــتركة  اإلنســـانية  والقيـــم 
التعايـــش  إلـــى  تدعـــوا  التـــي 
واالتحاد والعمل المشـــترك، كما 
قامـــت الجمعيـــة بالتعـــاون مـــع 

اجتماعيـــة مختلفـــة  جمعيـــات 
ومؤسســـات حكومية من أجل 
تعزيـــز القيـــم لتقـــدم المجتمـــع 

نحو االزدهار والتقدم.
وأردف بأن مجلس الجابري هو 
إحياء لتراثنا البحريني العريق 
مجتمعاتنـــا  طبيعـــة  وتعكـــس 
والتكاتـــف بيننـــا، وهي وســـيلة 
وترجمـــة  الفكـــري،  للتطـــور 
يســـاهم  والمجلـــس  األفـــكار، 
في تعزيز الترابـــط االجتماعي 
التعايـــش  ثقافـــة  وترســـيخ 
فـــي المجتمـــع وتقويـــة أواصـــر 

المحبة.

ـــي  ـــراث البحرين ـــاء للت ـــري إحي ـــس الجاب مجل
 رئيس “البهائية”: نحن جزء ال يتجزأ من المجتمع

صالح الجودر

اليساندرو ساجيريو

بديع الجابري

عودة الصالة بالكنيس اليهودي بالمنامة قبل أسبوع
نونـــو: تاجـــر أميركـــي ســـاعد حاخامـــا بالبحريـــن لتدريـــس 800 يهـــودي

^قـــال ممثل المجتمع اليهـــودي رئيس كنيس 
بيـــت الوصايـــا العشـــر إبراهيـــم نونـــو أن “الكتـــاب 
اليهـــودي المقـــدس يوجـــه بـــأن مـــن يرحـــم الناس 
وســـائر المخلوقـــات يرحمـــه هللا تعالـــى، حيـــث إن 
مبدأ دين اليهود يتماشـــى مع القول المأثور )عامل 

الناس كما تحب أن يعاملوك(”.
وبين خالل مشاركته في مجلس “البالد” الرمضاني 
بضيافـــة مجلس عائلة البحارنـــة أن أواصر المحبة 
ووشـــائج االرتباط بين األديان فـــي المنامة ضاربة 

بعمق التاريخ.
وقـــال: “كان والـــدي رحمـــه هللا يخبرنـــي عـــن أيام 
الثالثينـــات واألربعينات أن المنامـــة كانت مرتبطة 
بـــروح المهرجانـــات الدينيـــة ســـواء في أيام شـــهر 
رمضـــان أو األعيـــاد األخـــرى لجميـــع األديـــان، وأن 
روح  تعيـــش  المنامـــة  فـــي  البحرينيـــة  العائـــالت 
التسامح وال تجد لديهم أي تفرقة فيما بينهم وبين 

رعايا ومنتسبي األديان األخرى وكانت المحبة هي 
أساس القربى بين الناس، وهذه المحبة بنيت على 

الثقة واالحترام”.
وتحـــدث نونو عـــن الكنيـــس اليهودي فـــي المنامة 

وشـــرح مفصـــال: “الكنيس الذي عـــادت الصالة فيه 
قبل أســـبوع بعد صيانته، ســـميناه كنيـــس الوصايا 
العشـــر ألن الوثيقة التـــي كانت موجودة في 1935 
كانـــت بإســـم ملـــة الموســـوية ونحـــن جـــزء منهـــم، 
ونحـــن نعتبـــر أن النبـــي موســـى أنزل لنـــا الكتيبات 
المهمـــة جـــًدا والمهـــم منهـــا الوصايـــا العشـــر وأهـــم 
وصية هي )ال إله إال هللا( وهي وصية موجودة في 

األديان كلها”.
وعـــن تفاصيل واســـم المؤســـس قـــال نونـــو: “ كان 
هنالك حاخام اســـمه شمعون كوهيل رأى أن هنالك 
مجموعـــة مـــن 800 يهـــودي وهـــؤالء ليـــس لديهم 
فكـــرة عن قـــراءة اللغـــة العبرية وال الصـــالة باللغة 
العبريـــة فلذلـــك اشـــترى األرض وأســـس الكنيـــس 
بمســـاعدة شـــخص اســـمه “بـــاك” وهو نســـيب تاجر 
لؤلـــؤ أميركـــي اســـمه “روزن تال” وهو الذي ســـاعد 

شمعون كوهيل بتأسيس الكنيس.

إبراهيم نونو
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صورة عن ألف كلمة.. هذه هي المنامة مدينة األديان

^ أكـــد  عضـــو مجلـــس أمنـــاء مجلـــس الملـــك حمـــد 
العالمـــي للتعايش الســـلمي النائب الســـابق الشـــيخ مجيد 
العصفـــور أن  البحريـــن مملكة التعايـــش والتعدد الديني. 
الرمضانـــي  “البـــاد”  بمجلـــس  وقـــال خـــال مشـــاركته 
بضيافة مجلس عائلة البحارنة: “بحســـب ما التمســـناه، 
فـــإن جالـــة الملـــك أراد أن يوصل إلى العالـــم أن مملكة 
البحريـــن والقيـــم الجديـــدة التـــي تتحدث عنهـــا حقوق 
اإلنسان عن القيم اإلنسانية عشناها منذ وجود أجدادنا 
ونتحمـــل  البحرينـــي  الشـــعب  علـــى  جديـــدة  وليســـت 
مســـؤولية كبيـــرة فـــي إيصـــال الصـــورة إلـــى كل العالم 

بمملكة البحرين”. مجيد العصفور

نتحمـــل مســـؤولية إيصـــال صـــورة البحريـــن للعالـــم

العصفور: التعايش أزلي منذ األجداد

^ أعلنـــت المهندســـة فاطمـــة 
هيئـــة  مـــن  المندوبـــة  عبدعلـــي 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار بمجلس 
البـــاد الرمضانـــي بضيافة مجلس 
عائلـــة البحارنـــة بـــأن الهيئة قامت 
ضمن خطـــة تطوير مدينة المنامة 
التاريخية بعمليات توثيق موسعة 
برصد تـــراث البحريني التي تزخر 

التاريخيـــة  المنامـــة  مدينـــة  بـــه 
واإلرث العمرانـــي بقلـــب المنامـــة.
وبينـــت بـــأن مدينـــة المنامـــة تـــم 
التمهيديـــة  إدراجهـــا علـــى قائمـــة 
لليونســـكو فـــي عـــام 2018، حيث 
تقوم الجهـــود في الوقـــت الحالي 
البحريـــن  بهيئـــة  العمـــل  لفريـــق 
للثقافة واآلثار تسعى إلى تكريس 

مامـــح المنامة وهويتهـــا لإلدراج 
اإلنســـاني  التـــراث  قائمـــة  علـــى 
العالمي لليونســـكو وإدراجها على 

شبكة المدن المبدعة لليونسكو.
وأكـــدت بـــأن الحديث عـــن ناحية 
مدينـــة المنامـــة هـــو الحديـــث عن 
أهالـــي  روح  مـــن  المدينـــة  إرث 
مدينـــة المنامـــة الذيـــن يجســـدون 

روح أهالي مدينة المنامة ونموذج 
للتعايش والتعددية.

مدينـــة  بقلـــب  “العمـــارة  وقالـــت: 
عالميـــة،  عمـــارة  هـــي  المنامـــة 
ونســـتطيع أن تستشـــعر ذلـــك مـــن 
خـــال تركيـــب المامح والنســـيج 
الحضـــري والبيوت، حيث تتواجد 
العديـــد من العمـــارات التي تصنف 

كتراث حديث، وقد قام بتأسيسها 
مجموعة من الشركات والمصممين 

المعماريين العالميين”.
والناظـــر  المتمعـــن  “إن  وتابعـــت: 
البحرينيـــة  العمـــارة  لمكونـــات 
التقليديـــة يمكـــن يستشـــعر كيفية 
استنباط هذه المدينة واستعارتها 
ومختلـــف  المنامـــة،  فرضـــة  عبـــر 

الشـــعوب التـــي جـــاءت وســـكنت 
تعـــدد  خـــال  مـــن  المدينـــة   فـــي 
األعـــراق، الذي أعطاهـــا الكثير من 
االســـتعارات التي نســـتطيع تبينها 
العمـــارة  ومامـــح  األلـــوان  مـــن 
واألقـــواس  األســـقف  وطبيعـــة 
الختـــاف  نتيجـــة  واألبـــواب 

الشعوب فيها”.

فاطمة عبدعلي

المهندســـة فاطمـــة: العمـــارة بالمنامـــة عالميـــة.. والحظـــوا األســـقف واألقـــواس واألبـــواب

“الثقافة” تتحرك إلدراج المنامة بقائمة التراث اإلنساني والمدن المبدعة

^ قالـــت عضو مجلس الشـــورى هالـــة رمزي ان 
مملكة البحرين تعيش التســـامح والتعايش بالفطرة، 
وأنـــه بفضل ترحيـــب أهل مملكـــة البحرين لألجنبي، 
فإن االخير يختار أن يواصل عيشه على هذه األرض 

بحرية لمدد تصل إلى أكثر 20 سنة.
وذكـــرت خـــال مداخلتهـــا خـــال مجلـــس “البـــاد” 
الرمضانـــي بضيافة مجلـــس البحارنة، ان خال هذه 
المرحلـــة، فـــإن التعصب الديني اآلن يســـتغل لكســـر 
الشـــعوب وتفرقتها، فيجب أن نسلح الجيل الصاعد 
واألجيال القادمة بقيم التســـامح لضمان أن تســـتمر 

هالة رمزيمملكة البحرين على هذا النهج القويم.

الشــعوب  الدينــي يســتغل لتفريــق  التعصــب  رمــزي: 

األجنبي يعيش ألكثر من عقدين بالبحرين 

^ قال راعي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية القس هاني 
عزيز  “أننا لم نستورد التعايش والتسامح من الخارج، بل 
هو انتقل من األجداد إلى األحفاد، حيث يوجد في مملكة 
البحرين 18 كنيســـة منضوية تحت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية”.وأضـــاف: توجـــد 18 كنيســـة بالبحريـــن تقام 
فيهـــم العبـــادة بـــكل حريـــة بالرغـــم مـــن العدد غيـــر الكبير 

للمسيحيين.
وأثنـــاء مداخلتـــه بمجلـــس “البـــاد” الرمضانـــي بضيافـــة 
مجلـــس عائلة البحارنة، قال:” إننـــا نتمتع بمملكة البحرين 
بـــكل وســـائل الحريـــة وليســـت كما فـــي الكنائـــس بالدول 
الكنيســـة  عليهـــا  بنيـــت  التـــي  االرض  أن  إذ  األوروبيـــة، 
اإلنجيليـــة الوطنية والتي أتشـــرف برئاســـتها هي هبة من 
األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب 

هللا ثراه.
وأكد بـــأن مملكة البحرين كباقي معظم دول العالم يوجد 
بها كل الحضارات واألديان ولكن االختاف الكبير انه في 
البحريـــن كل الحضـــارات واألديـــان في تواصـــل وتاحم، 
على سبيل المثال إذا أقيمت فعالية بالكنيسة فإن ممثلي 

كل االديان يتسابقون للمشاركة والحضور.
وأكد بأنه بالرغم من تعدد الديانات إال أن شـــعب البحرين 
أظهـــر أنـــه شـــعب متديـــن يحـــب دينـــه ومعتقداتـــه فلـــم 
تؤثـــر فيـــه أي ثقافـــة دينيـــة مـــن الخـــارج ومن هنـــا تبدو 

الميـــزة الجميلـــة أنـــه شـــعب متمســـك بدينـــه وفـــي ذات 
الوقت متســـامح ومتعايش ومنفتـــح على كل الحضارات 

والديانات.
وقال أن الكنيســـة اإلنجيلية الوطنية هي أول كنيسة في 
البحريـــن ودول الخليـــج العربـــي، ومنـــذ تأسيســـها بالعام 
1906 وهـــي كنيســـة وطنيـــة تلتـــزم وتحتـــرم كل قوانين 
المملكة الخاصة بأنشـــطة الكنائس، وفي االحتفال المئوي 
أوفـــد جالة الملـــك مندوبا عنـــه وهذا دليل علـــى الرعاية 

واالهتمام الملكي.

القس هاني عزيز

العربــي الخليــج  ودول  بالبحريــن  كنيســة  أول  “اإلنجيليــة” 

18 كنيسة في البحرين واألرض هبة أميرية

بشـــؤون  المعنيـــة  تاثـــاي  جمعيـــة  رئيـــس  ^قـــال 
الهنـــدوس فـــي البحريـــن بـــوب تاكـــر إن التعايـــش ليس 
أمـــر طارئـــا فـــي البحرين، بل هـــو أمر متأصـــل فيها منذ 
قـــرون، وإن حريـــة الفرد في ممارســـة معتقداته الدينية 
تؤكد بشـــكل واضح أن المملكة تنتهج مبدأ التسامح مع 

مختلف األديان.
وأوضـــح فـــي مداخلـــة لـــه بمجلـــس “البـــاد” الرمضاني 
بضيافـــة مجلس عائلـــة البحارنة، أن موضوع التســـامح 
فـــي البحريـــن يتجاوز فـــي مضامينه أمر إنشـــاء المعبد، 
بل إنـــه يمثل حالة التعاون المشـــترك بين جميع أطياف 

المجتمع من ديانات مختلفة وأعراق.
ورجـــع بذاكرته إلى الوراء وتحديـــدا عند باب البحرين، 
حينمـــا كان طفا وهو يـــرى مختلف الجمعيات وأطياف 
الواحـــد،  الفريـــق  وبـــروح  معـــا  تعمـــل  كلهـــا  المجتمـــع 

ويتعايشون مع بعضهم اآلخر.
ورائحـــة  بصـــوت  تحتفـــظ  مازالـــت  ذكراتـــه  أن  وأكـــد 
المنامـــة؛ لمـــا اتصفـــت بـــه المدينـــة مـــن مقدرتهـــا علـــى 
تكريس روح التســـامح بين أفراد قاطنيها على اختاف 
أديانهـــم ومعتقداتهـــم، موجهـــا شـــكره وامتنانـــه لجالة 
الملـــك والعائلـــة المالكـــة الكريمة على الســـماح لمعتنقي 
الهندوســـية بأن يكونوا جزءا مـــن المنظومة المجمتعية 

وأن يمارسوا طقوسهم الدينية بكل حرية.

وردا على سؤال لرئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشعلة 
عـــن مدى قـــدم المعبد الموجـــود في ســـوق المنامة، أكد 
تاكر أنه مضى على إنشـــائه أكثر من قرنين، ويعد األول 
علـــى مســـتوى منطقـــة الخليـــج، وأنهـــم يملكـــون وثائق 
مختومـــة من المستشـــار البريطاني فـــي البحرين آنذاك 
تشـــارلز بلغريف تثبت تملك الهنـــدوس لهذا المعبد الذي 
يعـــود الفضل فـــي تأسيســـه لتجـــار الديانة أثنـــاء بداية 

قدومهم البحرين.
وأبدى تطلعه في تطوير الصرح الديني قريبا، عبر رصد 

مبلغ وقدره 1.5 مليون دينار.

تاكر: نملك تواقيع من بلغريف تثبت مرور قرنين على المعبد

رصد 1.5 مليون دينار لتطوير المعبد الهندوسي

منسق مجلس “البالد” الرمضاني: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب «

التغطية: علوي الموسوي )محرر جودة المحتوى(، وأمل الحامد، وسيد علي المحافظة ومروة خميس.. «

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي. «

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبدالله عيسى، أيمن يعقوب، سيدعباس هاشم، عباس إبراهيم «

إدارة “التويتر”: حسن عدوان «

إدارة “االنستغرام”: زينب العكري «

التحرير والتصحيح:  رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين الغديري، جاسم اليوسف، كميل عاشور «

الترجمة: جاسم اليوسف وأمل الحامد. «

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: رئيس فريق صحافة الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي «

التصوير:  خليل إبراهيم وفريق من تلفزيون البحرين. «

اإلحصاءات الرقمية: مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري. «

السكرتارية: سميرة المبروك. «

تصميم إعالنات الشاشات المضاءة: كوثر جاسم.  «

فريق التغطية

بوب تاكر
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اإلنسان ليس عمود كهرباء
Û  تتغيــر قناعــات البشــر عمــا كانــوا عليه إما بســبب ضعف بشــري

أو بســبب صدمة معرفية أو ســيكولوجية أو اهتزاز سياسي أو 
لقناعات معرفية أو بسبب صدمة حضارية أو لمصلحة عامة أو 
شــخصية. في النهاية البشر يتغيرون. فالشاعر الفرنسي الكبير 
آرثر رامبو كان ثوريا على كل شــيء في المجتمع، متمردا على 
الجمــود، شــعره يدعو للنهــوض والثورة وعندمــا ذهب إلفريقيا 

هاربا من الحب وسوط المجتمع التجأ إلى تجارة العبيد.
Û  نــزار قبانــي كان يدافــع عــن المــرأة، لكنــه من جهة أخــرى يقول

فــي إحــدى قصائــده: ))عشــرين ألــف امــرأة أحببــت((. محمــود 
درويــش دافــع عــن القضيــة الفلســطينية، لكنــه وقــع فــي حــب 
امرأة إســرائيلية، ولما علم بأنها جندية في الجيش اإلســرائيلي 
تركهــا واختــار وطنــه. الكاتــب الكبيــر األمريكــي الفائــز بجائــزة 
نوبــل إرنســت همنجــوى كان مختلفــا فــي رواياتــه عمــا اختاره 
مــن موقــف مصيري، فكتب روايــة )العجوز والبحر(( تحكي عن 
ثبــات اإلنســان وصبره وقوته في مواجهة الحيــاة، لكن الكاتب 
على األرض كان مصابا باكتئاب. وكتب ))وداعا للســاح((، لكنه 
انهــار فــي لحظــة مــن اللحظــات، فلــم يــودع الســاح، بــل قبض 
على الســاح، وأطلق النار على نفســه وانتحر. جان جاك روسو 
الفيلســوف الفرنسي ألَّف كتابه في التربية بعنوان )إميل(، لكنه 

ترك أبناءه في ملجأ وهرب. 
Û  الكاتب الروسي دوستويفيسكي دافع عن الهدوء وأهمية راحة

البــال والهــروب من البشــر، إال أنــه قضى أكثر عمــره مقامرا في 
الكازينوهــات حتــى اضطر إلى بيع بعــض رواياته بأقل األثمان؛ 
بســبب إدمانه على القمار، وهو الخبير بأعماق النفس البشــرية. 
فــأي هدوء مــع القمار؟ قال عنــه فرويد: “دوستويفســكي معلٌِّم 
كبيــٌر فــي علِم النفس. ال أكاُد أنتهي من بحٍث في مجاِل النفِس 
اإلنســانيِة، حتــى أجــَد دوستويفســكي قــد تناوَلــه قبلــي فــي 

فاِته” . مؤلَّ
Û  نفســه فرويــد كتــب عــن عــاج اإلدمــان، وهــو كان مدمنــا على 

ــف كتــاب )دع القلق وابدأ  التدخيــن بشــراهة. دايــل كارينجي ألَّ
الحياة( إال أنه مات مكتئبا، وكتب عن الصداقة في كتابه )كيف 
تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس(، ورغم ذلك مات وحيدا من 
غيــر أصدقــاء. فرجينا وولف كاتبــة إنجليزية رائعة دافعت عن 
المرأة، لكنها قتلت المرأة عندما قتلت نفســها بإلقاء نفســها في 
النهــر، حيــث هــدم هتلر منزلها قــرب النهر، وكانت تشــتكي فقد 

أمها منذ الصغر وتحرش أخويها، فسبب لها اضطرابا نفسيا.
Û  الشــاعر المتنبي مدح كافور األخشــيدي قائا: وهبني قلت هذا 

الصبــح ليــا أيعمــى العالمون عــن الضياء؟ وهو نفــس الذي ثار 
علــى كافــور، وكتــب فيــه: ))َمــْن َعّلــَم األْســَوَد الَمخِصــّي مكُرَمًة 
بــن المقفــع ترجــم  يــُد((. عبــدهللا  آَبــاؤُه الصِّ أْم  الِبيــُض  أَقْوُمــُه 
كليلــة ودمنــة، وثــار ضد الطغيــان عبر رمزية كتابته على لســان 
الحيوانــات، وقــد تأثــر بهــا الكاتــب جــورج أورويل فــي )مزرعة 
الحيوان( في نقده لستالين وقمعه، لكن ابن المقفع خالف بعض 

ما طرح.
Û  .الظروف والســياقات التاريخية كفيلة بتغير البشــر وقناعاتهم

أنا لســت في موقع الحكم على البشــر، ولكن ما أريد أن أوصله 
أن الحياة ليســت أســود أو أبيض. نيتشه هذا الفيلسوف الكبير 
الــذي دعــا إلــى التحــرر والوجوديــة ببعــض صورهــا، ونّظــر عن 
اإلنســان الحــر فــي كتابــه )هكــذا تحــدث زرادشــت( هــوى علــى 
رجل امراة لعوب )نعومي( يطلب يدها، فرفضته فســقط أسيرا 

للعشق والتعلق المرضي وهو الذي يدعو للتحرر.
Û  بدايــات حســين مــروة والجواهــري واألديــب الســعودي محمــد

العلــي تختلــف فــي التغيــرات، مــا بيــن البدايــة والنهايــة مــن 
أو  الليبراليــة  أو  الماركســية  إلــى  أو  االســتقال  إلــى  االنتقــال 
الاانتمــاء كمــا هــو كتــاب )الامنتمــي( للكاتب اإلنجليــزي كولن 
ولســون. األديــب الروســي تولســتوي صاحــب إبداعيــة )الســلم 
والحــرب( كان ارســتقراطيا، يعيــش فــي القصــور، وإذا به يترك 
زوجته وأبناءه ويهب كل ما عنده من أراض للفقراء حتى مات 
أمام محطة مطار وحيدا. وعندما تقرأ الجدل الشــرس لفولتير 
وروسو وغيرهما تقول كيف لهوالء الداعين للحوار يتحاورون 

فيما بينهم بتجريح وخصومة فاقعة. 
Û  النفــس البشــرية فــي تغير إما إيجابا أو ســلبا، لكــن الحياة تقود

اإلنســان الــى البحــث عــن الحقيقــة؛ ألن اإلنســان ليــس عمــود 
كهرباء هو في تغير ســواء ســلبا أو إيجابا نحو الخير أو الشــر. 
وال غريــب أن نــرى الفيلســوف الفرنســي البيركامــو الذي رســخ 
نظرية العدمية في فلسفته للوجود أن يموت من حادث مركبة 
علــى الطريــق متذبذبــا بيــن العدميــة وبين نظريــات أخرى. في 
محاوالتــي الحفريــة االركيولوجيــة، رحــت أبحــث عــن ســيرة 
العظمــاء، فوصلــت لقناعة أنهم في تغير مســتمر، وهم يبحثون 
عن الحكمة. فمن يصدق أن ابن خلدون كان يؤمن أن الشــمس 

باردة؟ لو جاء اليوم لغير رأيه.
Û  الســيد فضــل هللا، المرجــع الكبيــر، العبقــري األنيــق، مــن الذيــن 

آمنــوا بطهارة اإلنســان، أكان هذا اإلنســان مؤمنــا أو كافرا. فمن 
عجائب الدنيا السبع، التي لم أؤمن بها في الفقة إطاقا، القول 
)بنجاسة اإلنسان غير المؤمن(. هذه تحتاج إلى مسح من الفقه 
اإلســامي وإلغــاء تام هــل تتصور أنك تقوم بمصافحة ســتيف 
جوبز أو غاندي، ثم تقول له آســف، ســأذهب ألغســل يدي؛ ألنك 
غير طاهر؛ كونك لست مسلما؟!!!. التقيت السيد فضل هللا في 
بيروت، وفي اليوم الثاني ذهبت ألسمع محاضرة للسيد، وكان 
صــوت موســيقى بيتهوفن يمأل ذات القاعــة التي عادة ما يقوم 
الســيد بالمحاضرة فيها. دخلت المكتبة العامة للســيد، فوجدت 
كتبــا لفاســفة ومفكريــن عــرب وغربيين وروايــات عالمية. في 
اعتقادي السيد فضل هللا قاد تحوال في الفقه اإلسامي، وفتح 
نوافــذه ألكســجين التغيير. فقه الســيد مر بتحــوالت أيضا أكثر 

انفتاحا.
Û  ،ال يمكن أن يكون الناس نســخة واحدة، يلبســون لباســا واحدا

ويقــرأون صحيفــة واحــدة وبتفكيــر واحــد. االختــاف إثــراء. 
المهــم، خــذ مــا تجــده صحيحــا، وال يجــب عليــك أن تقبــل بكل 
شــيء، وال إنســان كامــل، وحتــى القمــر لــه جانــب مظلــم، المهم 
يجب أن نحرر العقل البشري من تمثيل دور القاضي والمحكمة 

والمطرقة في تصدير أحكام قطعية على البشر.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

غلق 3 مساجد مخالفة لإلجراءات المعتمدة

متطوعون بدور العبادة: المواطنين والمقيمين يتمتعون بالوعي

“تواصل” يبدأ استقبال المالحظات عن “الجعفرية”

ــا ــورون ــك ــون ب ــاب ــص ــر مــتــطــعــمــيــن وبــيــنــهــم م ــي ــط مــصــلــيــن غ ــب ض

ـــة ـــراءات االحترازي ـــق اإلج ـــى تطبي ـــراف عل ـــة لإلش ـــل مدرب ـــرق عم ـــة وف خط

ـــارات الوقفيـــــة ـــاع األوقـــــاف والمســاجـــــد والمــآتـــــم والعقــ تشمـــــل قطــ

أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف أنه في إطار عملية تتبع الحــاالت القائمة لفيروس كورونــا ومخالطيهم التي يقوم بها 
الفريق الوطني الطبي حرصا على الصحة العامة وســامة الجميع، فقد تبين مخالفة 3 مســاجد لإلجراءات االحترازية الصحية المقررة، إذ 
سمح القائمون عليها بدخول مصلين غير متطعمين، واتضح أن من بينهم حاالت قائمة لفيروس كورونا يتوجب عليها العزل وعدم مخالطة 

اآلخرين.

ونظـــرًا لتراخي القائمين على هذه 
المســـاجد فـــي تنفيـــذ اإلجـــراءات 
المتعلقـــة  خصوصـــا  االحترازيـــة 
عنـــد  التطعيـــم  شـــهادة  بفحـــص 
الدخول، فقـــد قررت الـــوزارة بعد 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  التنســـيق 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بشـــكل  الثاثـــة  المســـاجد  غلـــق 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوع واحد حتى 
تتمكـــن الفـــرق المعنيـــة مـــن تتبـــع 
والقيـــام  العـــدوى  انتشـــار  مـــدى 

بعمليـــة تتبـــع المخالطيـــن، وكذلك 
والتأكـــد  التعقيـــم  بعمليـــة  القيـــام 
من اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
بشـــكل صحيـــح ووضعهـــا موضع 

التنفيذ.
كمـــا أعلنـــت الـــوزارة أنه فـــي إطار 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  التعـــاون 
الطبـــي، فقـــد تقـــرر إعـــادة فتـــح 4 
مســـاجد كان قد تـــم وقف إغاقها 
بشـــكل مؤقت وذلك بعـــد االنتهاء 
مـــن عمليـــة التعقيـــم وتتبـــع آثـــار 

اتبـــاع  مـــن  والتأكـــد  المخالطيـــن 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ووضعهـــا 

موضع التنفيذ.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وتهيـــب 
بالجميـــع  واألوقـــاف  اإلســـامية 
وخاصـــة القائميـــن على المســـاجد 
الدينيـــة  المســـؤولية  بتحمـــل 
االلتـــزام  خـــال  مـــن  والوطنيـــة 
الصحيـــة  باالشـــتراطات  التـــام 
واإلجـــراءات االحترازيـــة حفاظـــا 
المواطنيـــن  صحـــة  ســـامة  علـــى 

والمقيميـــن، إذ اتضـــح مـــن عملية 
رصـــد وتتبـــع الحـــاالت القائمـــة أن 
التراخي في عدم اتباع اإلجراءات 
االحترازية قد تســـبب في انتشـــار 
العـــدوى بيـــن عـــدد مـــن المصليـــن 
وهـــو ما أدى إلى اتخاذ اإلجراءات 
صحـــة  علـــى  حفاظـــًا  المقـــررة 
وســـامة المصلين مـــن المواطنين 
والمقيميـــن حتـــى يتمكـــن الجميع 
دون  الدينيـــة  الشـــعائر  أداء  مـــن 

خطر على النفس أو الغير.

تســير اإلجــراءات االحترازيــة المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة المقــرة مــن 
جانب اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمعتمدة من زارة الصحة 
والفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيروس كورونــا )كوفيــد 19( بصورتها 
الدقيقــة فــي كل الجوامــع والمســاجد والمآتــم، فهنــاك خطــة وفــرق عمــل 
مدربــة تشــرف علــى تطبيــق اإلجراءات والتأكــد من توافر كل اشــتراطات 

السامة.

إغـــاق  خطـــوة  تنبـــئ  هـــل  ولكـــن، 
عدد من المســـاجد لمدة أســـبوع من 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 

واألوقاف بأن هناك مشكلة مقلقة؟
يجيـــب عـــن الســـؤال عمران جاســـم 
وهو مشـــرف على لجنـــة اإلجراءات 
في أحد المســـاجد بالعاصمة بالقول: 
تنفيـــذ  متابعـــة  فـــي  التهـــاون  إن 
اإلجراءات االحترازية يعني أن هناك 
بالفعـــل خلا كبيـــرا وخطيرا، ولطالما 
فهـــذا  إجراءهـــا  اتخـــذت  الـــوزارة 
يعنـــي أننا جميًعا نســـير على الطريق 
الصحيـــح فـــا خيـــار لنـــا إال تشـــديد 
الرقابة ومحاســـبة المتهاونين ونحن 
نرى معدل اإلصابات منذ قرابة شـــهر 
يرتفـــع أو ينخفـــض قليـــًا عـــن األلف 

حالة وهو مؤشر خطر للغاية.
ويضيف عمـــران: “لكن على العموم.. 
أن هنـــاك  يعنـــي  إغـــاق مســـاجد ال 
ظاهرة تهاون، وللعلم، نبســـط القول 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  إن  فنقـــول 
بســـيطة للغاية وال تحتـــاج إلى كثير 
مـــن العمل وهـــي إن مضت بالشـــكل 
العمـــل  فريـــق  خـــال  مـــن  الســـليم، 
بالمســـجد أو الجامـــع أو المأتـــم ومن 
خال تعـــاون النـــاس، فاألمـــور فعًا 
تكـــون علـــى مـــا يـــرام... نحـــن هناك 
نقوم بالخطـــوات المتبعـــة أواًل بأول 
لـــو  حتـــى  جانـــب...  أي  ننســـى  وال 
نســـي أحد المصلين ســـجادته فهناك 
الســـجاد الورقـــي وهنـــاك المعقمـــات 

ولدينـــا الكمامات والتباعد الجســـدي 
مـــوزع وفـــق ملصقـــات علـــى مصلى 

المسجد”.
الفريـــق  يتابـــع  ســـار،  جامـــع  وفـــي 
االحتياجـــات فـــي منضـــدة الفحص، 
كل شـــيء متوافـــر كما يقـــول محمد 
حجـــاج، واألهم من ذلك أن المجتمع 
البحرينـــي واع بدرجـــة كبيـــرة، بـــل 
أصبحـــوا  الذيـــن  المقيميـــن  حتـــى 
كل  جانـــب  مـــن  اســـتهداف  موضـــع 
األطقـــم لرفع وعيهم والتزامهم، نرى 
منهـــم شـــريحة كبيـــرة ملتزمـــة، وال 
نرى ظاهرة منذ إعادة فتح الجوامع 
أو  االلتـــزام  عـــدم  فـــي  والمســـاجد 
التهاون أو ترك “الحبل على الغارب”؛ 
ألن الموضـــوع جـــًدا خطيـــر والوضع 
يســـتدعي التشـــديد من أجل سامة 

الناس... هذا هو الهدف.
بيـــان  أورد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف إثـــر إغـــاق مســـاجد أنـــه 
نظـــًرا لتراخـــي القائميـــن علـــى هـــذه 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  فـــي  المســـاجد 
االحترازية وخاصة المتعلقة بفحص 
شهادة التطعيم عند الدخول وكذلك 
اتخاذ المسافة المقررة للتباعد أثناء 
ممارسة الشـــعائر، قررت الوزارة بعد 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  استشـــارة 
للتصدي لفيروس كورونا الغلق لمدة 
أســـبوع حتى تتمكن الفـــرق المعنية 
من تتبع مدى انتشار العدوى والقيام 

وكذلـــك  المخالطيـــن،  تتبـــع  بعمليـــة 
القيـــام بعمليـــة التعقيـــم والتأكد من 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشـــكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
بالجميـــع تحمـــل  الـــوزارة   وأهابـــت 
والوطنيـــة  الدينيـــة  المســـؤولية 
باالشـــتراطات  التـــام  وااللتـــزام 
الصحيـــة حفاظًا على ســـامة صحة 

المواطنين والمقيمين، وحتى يتمكن 
الجميـــع مـــن أداء الشـــعائر الدينيـــة 
دون خطـــر علـــى النفـــس أو الغيـــر”، 
وشـــاهدت “الباد” استمرار الجوالت 
التفيشـــية فـــي أوقات الصـــاة وفي 
ذات الوقـــت، االســـتعدادات الدقيقة 
لتطبيـــق  والمتطوعيـــن  للمشـــرفين 

اإلجراءات.

أشــاد رئيــس مجلــس األوقــاف الجعفرية  يوســف الصالح بالجهــود الحثيثة التــي تقوم بها 
الحكومــة لتطويــر منظومــة العمــل الحكومي وتعزيــز التواصل بين المؤسســات الحكومية 
وقطاعــات المجتمــع مــن خــال إضفــاء الطابع المؤسســي القائم علــى التفاعليــة واالبتكار 

واالستدامة بما يسهم في بلوغ األهداف المنشودة وتحقيق تطلعات المواطنين.

انضمـــام  عـــن  اإلعـــان  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الوطنـــي  للنظـــام  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل”، فـــي إطار 
لتوفيـــر  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  جهـــود 
قنوات التواصـــل المتنوعة بالتعاون مع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، مؤكـــدا 
ومنتســـبيها  المواطنيـــن  تدعـــو  اإلدارة  أن 
االســـتفادة مـــن هـــذه المنصة للتواصـــل معها 
بشـــكل  والماحظـــات  المقترحـــات  وتقديـــم 
bahrain.bh/ta�  مباشـــر عبر البوابة الوطنية
wasul أو عبر تطبيق تواصل لألجهزة الذكية 
المتوفر لألجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد 
وiOS عبـــر bahrain.bh/apps، إضافـــة إلـــى 
وســـائل التواصل األخرى بما يضمن انسيابية 
العمـــل خاصة عبر نظـــام )تواصل( الذي يعتبر 
نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد وضمان 

جودة الخدمة وسرعة االستجابة.
من جانبه، أكد مدير إدارة األوقاف الجعفرية 

محمد الحســـيني أّن الخدمات التي ستقدمها 
اإلدارة مـــن خال النظام الوطني للمقترحات 
اســـتقبال  ستشـــمل  “تواصـــل”  والشـــكاوى 
المقترحـــات التطويريـــة والماحظـــات فيمـــا 
يخـــص قطـــاع األوقـــاف والمســـاجد والمآتم 

والمقابر والعقارات الوقفية. 
وأشـــار مدير األوقـــاف الجعفرية بـــأن اإلدارة 
وســـعيا منها للوصول والتواصـــل مع األهالي 
انطاقـــا من الدور الدينـــي واالجتماعي وعبر 
جميـــع المنصـــات المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، 
فإنها تهـــدف إلى تقديم أرقـــى الخدمات عبر 
تلـــك المنصات، حيـــث يعتبر النظـــام الوطني 
للمقترحات والشكاوى “تواصل” أحد القنوات 
اإللكترونيـــة الرئيســـة التي تّمكـــن المواطنين 
مـــن تقديم أي مقترح أو شـــكوى موجهة إلى 
إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة بمملكـــة البحرين 
بصورة ســـهلة وســـريعة، ومـــن أي مكان وفي 

أي وقت. 

وأضـــاف: “نعمل علـــى تعزيز التواصـــل البناء 
مـــع مختلف قطاعـــات المجتمع، لســـرعة حل 
كافة القضايـــا والماحظات الواردة باإلضافة 
إلـــى دراســـة المقترحـــات والعمل علـــى تنفيذ 
المناســـب منها في زمن قياسي، وبذلك يأتي 
االنضمـــام لـ “تواصل” في إطـــار الحرص على 
تعزيز مبدأ الشـــفافية وتفعيل ثقافة التفاعل 

المباشر مع اإلدارة”.

محمد حجاج يتابع اإلجراءات بجامع سار

ملصقات توعية مبتكرة لرفع وعي المرتادين

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

المنامة - األوقاف الجعفرية
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^بيـــن رئيس اللجنة التشـــريعية 
والقانونية فاضل السواد أن المرسوم 
ضوابـــط  بوضـــع  القاضـــي  بقانـــون 
للمناقشـــات العامة يأتي نتيجة لقبول 
هيئـــة مكتب مجلس النواب االحتكام 
لرأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، 
والتـــي أفتـــت بضـــرورة إجـــراء هـــذا 
تشـــريعي،  قصـــور  لوجـــود  التعديـــل 

وبالتالي يصبح حكمها ملزما.
ولفـــت إلى أن الناخبين ال يريدون من 
النـــواب أن يكونوا ظاهرة صوتية، بل 

يريدون أن يـــرون نتائج تتحقق على 
أرض الواقع.

وقال: إن المناقشة هي محادثة هادئة 
وليست جداال ال يصل إلى نتيجة.

السواد: المناقشة حديث هادئ ال ظاهرة صوتية

معصــومـــة: أرجــوكـــم ال نــريـــد أن نكـــون فــي مدرســـة

الممتنعون موافقون... “النواب” يمررون قانون “ضوابط المداخالت”

نواب: ال للوصاية علينا... الوزراء ليسوا فوق النقد

مـــرر مجلس النـــواب المرســـوم بقانون الـــذي يقضي 
بوضـــع ضوابـــط للمناقشـــات البرلمانيـــة العامـــة، مـــن 
خـــال تقنين عـــدد المداخـــات والمتداخلين، وحظر 

توجيه النقد واللوم للوزراء والهيئات والوزارات.
ويعـــد المرســـوم بقانـــون موافق عليه فـــي حال عدم 
توافـــر 21 صوتـــا رافضـــا، إذ بلـــغ عـــدد الموافقين 14 
عضوا، والممتنعين 9 أعضاء، والرافضين 11 عضوا.

والنواب الموافقون هم: أحمد السلوم، بدر الدوسري، 
سوسن كمال، عادل العسومي، علي النعيمي، عيسى 
الكوهجي، عيســـى الدوسري، غازي آل رحمة، فاضل 
الســـواد، فاطمة القطري، محمد السيســـي، معصومة 
عبدالرحيـــم، رئيســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وحمـــد 

الكوهجي.
والنواب الممتنعون هم: أحمد العامر، أحمد األنصاري، 
أحمد الدمســـتاني، باسم المالكي، عبدالرزاق حطاب، 
القاضـــي  عيســـى  الزايـــد،  علـــي  الـــذوادي،  عبـــدهللا 

ويوسف الذوادي. 

والنـــواب الرافضـــون هـــم: إبراهيـــم النفيعـــي، فـــاح 
عبـــدهللا  زينـــب عبداألميـــر،  بوعنـــق،  هاشـــم، خالـــد 
الدوســـري، عبدالنبـــي ســـلمان، عمـــار عبـــاس، كلثـــم 
الحايكي، ممدوح الصالح، هشـــام العشـــيري ويوسف 

زينل.

وغـــاب عـــن التصويـــت النائب عمـــار البنـــاي، والنائب 
محمود البحراني الذي استأذن من الجلسة.

وغـــاب عـــن الجلســـة لظـــرف صحي وخـــاص كل من 
النـــواب: علي إســـحاقي، عمار قمبـــر، محمد بوحمود 

ومحمد العباسي.

ســـجل مجموعـــة مـــن النـــواب رفضهـــم للمرســـوم 
بقانـــون القاضـــي بتقنيـــن المناقشـــات البرلمانيـــة 
العامـــة، من خـــال حظـــر وتوجيه اللـــوم للوزراء؛ 
األمـــر الـــذي اعتبـــره بعـــض منهـــم نوعا مـــن فرض 
مـــن جهتهـــا،  النـــواب.  علـــى  للحكومـــة  الوصايـــة 
قالـــت النائب كلثم الحايكي إن تقنين المناقشـــات 

البرلمانية العامة يعتبر وصاية على المجلس.
وقـــال النائـــب فـــاح هاشـــم إن ضبط المناقشـــات 
العامة يأتي في ســـياق تقليص صاحيات مجلس 
النـــواب كمـــا جـــرى فـــي التعديـــات الســـابقة فـــي 

االستجوابات ولجان التحقيق.
وأشـــار إلـــى أن منع النقـــد واللوم ســـيفتح المجال 
المناقشـــة  يفقـــد  ممـــا  والتأويـــات،  للتفســـيرات 

قيمتها.
مـــن جهته، رأى النائب إبراهيـــم النفيعي أن ضبط 
المناقشـــات العامة يؤثر على عمل المجلس، وهذه 
األداة ســـاهمت في حل بعض المشـــكات العالقة، 
وكان األجدر تقديم المرســـوم في شـــكل مشـــروع 

بقانون لمناقشته وأخذ رأي النواب فيه.

وأعلـــن النائـــب عبدالنبي ســـلمان أن النقد الموجه 
للوزراء والمســـؤولين في المناقشات العامة هدفه 

إصاح األوضاع وتصحيح الخلل.
وأضاف أن الوزراء هم موظفون في الحكومة وال 
ينبغي أن يكونوا فوق النقد، فهم بشر ويخطئون.

وذهـــب النائب يوســـف زينل إلـــى أن النقد واللوم 
يمنـــح النقاش والمجلس حيويتـــه المطلوبة، دون 
تجريح أو اتهامـــات. ورأى النائب ممدوح الصالح 
أن منـــع النائب من توجيه النقـــد واللوم والذي هو 
من صميم عمل النائب، يعني قصر النائب عن أداء 

دوره ووظيفته.
وقالـــت النائب معصومـــة عبدالرحيـــم: إن أعضاء 

المجلـــس هـــم منتخبون من الشـــعب، وأشـــخاص 
معقبـــة:  واالحتـــرام،  الرقـــي  مـــن  مســـتوى  علـــى 

أرجوكم ال نريد أن نكون في مدرسة.
وقال النائب هشـــام العشـــيري إن كل نائب له حق 
بالمداخلة في المناقشـــة العامة، وال يصح اقتصار 
المشاركين في المناقشة على عدد محدد، وإقصاء 

بقية النواب عن حقهم في المشاركة.
ورأى النائـــب أحمـــد العامر أن أي مناقشـــة البد أن 

يتخللها لوم ونقد.
وتســـاءل النائـــب خالد بوعنـــق: لماذا يـــراد منا أن 
نراعـــي مشـــاعر الـــوزراء، فـــي حين نهمل مشـــاعر 
الشعب بتحجيم صاحياتنا في المناقشة العامة؟

فوزية زينل

معصومة عبدالرحيمخالد بوعنق

راشد بونجمة

استعجال اعتماد مؤهالت خريجي طب جامعة “شيان”
سلمــــــان: “التربيــــــة” تتعّمــــــد إعــاقـــــة اعتمــــادهـــــا ألسبــــــاب “واهيـــة”

^وافق مجلس النواب على مقترح برغبة مســتعجل باإلســراع في 
البت في معادلة شهادات خريجي الطب من الجامعات الصينية الذين 

أكملوا دراسة الطب البشري عن طريق التعلم عن بعد لمدة 4 أشهر.

 وقـــال النائب عبدالنبي ســـلمان إن 
زالـــت  ال  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
مصّرة على إعاقة معادلة مؤهات 
خريجـــي جامعـــة شـــيان الصينيـــة 
المعتـــرف بها، بمبرر أنهم أتّموا آخر 
4 أشـــهر عن طريـــق التعلم عن بعد 

بسبب الجائحة.
ولفـــت إلى أن ذلـــك يأتي في وقت 
تتفاخـــر فيه الوزارة بتوســـعها في 
أنظمـــة التعلـــم عن بعـــد، وذلك بعد 
أن أصـــدرت موافقتهـــا وتراجعـــت 

عنها، ألسباب غير مفهومة.
تحـــاول  الـــوزارة  أن  إلـــى   وأشـــار 

إيجـــاد حلـــول تعجيزيـــة كمـــا تـــم 
إجراؤه لطلبة الصين السابقين.

تحاســـب  أن  ينبغـــي  إنـــه  وقـــال 
الـــوزارة ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
على إعاقـــة معادلة شـــهاداتهم، لما 
يشـــوب هذا الملف من شبهة تمييز 

واضحة.
أحمـــد  النائـــب  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
الســـلوم أن هؤالء الطلبة كانوا من 
العالقين فـــي الصين والذين قامت 

الدولة مشكورة بإجائهم.
ولفـــت إلى أن بعض الطلبة حصلوا 
علـــى قبـــول مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية، إلتمام سنة االمتياز، إال 
أن عدم معادلة الشـــهادات سيفّوت 

عليهم االستفادة من هذا القبول.
إلـــى ذلـــك، قـــال النائـــب غـــازي آل 

رحمـــة إن الوقـــت أخـــذ ينفـــد أمام 
الطلبـــة للدخول في ســـنة االمتياز، 
ولذلك ينبغي اإلســـراع في اعتماد 

مؤهاتهم.

النائب عبدالنبي سلمان

^قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن 
ضبـــط أداة المناقشـــات العامـــة تعديـــل 
عصري يواكب احتياجات العصر الراهن، 
وسيســـاهم في حماية ســـير النقاش في 
النقـــاط الجوهريـــة للموضـــوع المطروح 
لاســـتيضاح، فـــي ظـــل الشـــغف المبالـــغ 
فيـــه لـــدى بعـــض النـــواب بالظهـــور أمام 
وســـائل التواصل االجتماعي والتشـــتت 
فـــي المواضيـــع إلرضـــاء الناخبيـــن ممـــا 
يؤدي إلـــى نســـيانهم عامل الوقـــت، كما 
أنه سيســـاهم في ضبـــط انفعاالت بعض 

النواب.
ولفتت إلى أن الجلسات السابقة شهدت 

رفـــع شـــعارات وكيل االتهامـــات للوزراء 
معيـــن،  موضـــوع  مناقشـــة  وقـــت  فـــي 
في حيـــن ينحصر الهدف من المناقشـــة 
العامة في اســـتيضاح بعض األمور بدل 
االتهامـــات التي يتجـــاوز بعضها احترام 

عطاء الوزراء ومكانتهم السياسية.

كمال: نواب شغوفون بالظهور في وسائل اإلعالم

هدم عمارات السنابس سيوفر 1000 وحدة سكنية
الحكــومــة برنــامــج  مــن  دينــار  مليـــار  بنصــف  وحــدة  آالف   6 إنجــاز 

^قال وزير اإلســـكان باسم الحمر إن 
الوزارة استوفت حتى مارس الماضي 49 

% من برنامج عمل الحكومة.
وأضـــاف أن ما تم بنـــاؤه في برنامج عمل 
الحكومة بلغ 6 آالف وحدة ســـكنية ممثلة 
 500 تكلفتهـــا  بلغـــت  مشـــروعا،   15 فـــي 

مليون دينار.
وأوضـــح أن حـــل الملف اإلســـكاني يتمثل 
في تعـــدد الحلول، والوزارة تعمل بأقصى 
طاقتهـــا. وكشـــف الوزيـــر فـــي رده علـــى 
ســـؤال برلمانـــي للنائـــب ممـــدوح الصالـــح 
أن  عـــن  العاصمـــة  ثالثـــة  طلبـــات  حـــول 
الطلبـــات القديمـــة هي التي تجـــاوزت 10 

سنوات على قوائم االنتظار.
اســـتغال  تـــدرس  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
المســـاحات الفضـــاء ببعـــض المخططـــات 
تلبيـــة  فـــي  منهـــا  لاســـتفادة  اإلســـكانية 

طلبات القسائم السكنية.
وعلـــى صعيد متصـــل، تحـــدث الوزير عن 
العمـــارات  شـــريط  لهـــدم  الـــوزارة  خطـــة 
القديمـــة التي تجـــاوز عمرهـــا االفتراضي 
 1000 إلنشـــاء  واســـتغالها  بالســـنابس، 

وحدة ســـكنية عن طريـــق برنامج حقوق 
فرصـــة  يعـــد  وهـــو  األراضـــي،  تطويـــر 

الستيعاب طلبات المناطق المجاورة له.
علـــى  كذلـــك  تعمـــل  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
اســـتماك عقارات في الديه ســـتوفر نحو 

166 وحـــدة ســـكنية، إذ يســـير المشـــروع 
وفق اإلجراءات الروتينية.

وفي رده على ســـؤال النائب يوسف زينل 
بشأن عدد طلبات دوائر مدينة حمد، قال: 
إن المدينـــة لهـــا نصيـــب كبير علـــى قوائم 
االنتظـــار بمـــا يعـــادل 29 % مـــن إجمالـــي 
الطلبـــات فـــي المحافظـــة الشـــمالية، التي 
تمثـــل طلباتها 39 % مـــن مجمل الطلبات 

في البحرين.
وأردف أن المدينـــة ال وجـــود لطلبات فيها 

أقل من سنة 2000 ميادية.
واختتـــم وزيـــر اإلســـكان أن مدينـــة حمد 
طلباتهـــا متنوعـــة بيـــن الوحـــدة الســـكنية 
والنصيـــب  التمليـــك،  وشـــقة  والقســـيمة 
األكبر للوحدات الســـكنية والبالغة 6 آالف 
طلـــب، و210 طلبات قســـيمة، إضافة إلى 

277 طلب شقة تمليك.

باسم الحمر

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

غانم البوعينين

^قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين 
إن جميــع عقــود األجانــب فــي الحكومــة مؤقتة لمدة ســنة ويتم 

تجديدها بناء على رغبة الجهة نفسها.

عـــن  اإلعـــان  أن  إلـــى  ولفـــت 
العـــام  بالقطـــاع  الوظائـــف 
واالســـتعانة باألجانـــب يتم في 
حال عدم توفر المؤهل بقاعدة 

بيانات جهاز الخدمة المدنية.
وأشـــار إلـــى أن قاعـــدة بيانـــات 
جهـــاز الخدمة المدنية تضم 25 

ألفا و530 ملفا.

25.5 ألف طلب توظيف بسجالت “الخدمة”

^قــال وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال أحمــد إنــه تــم 
توفيــر 12 بــرج اتصــاالت فــي منطقــة الحــد الصناعيــة، وســيتم 

توفير 5 أبراج إضافية في العام الجاري.

ولفت إلى وجـــود مجموعة من 
التحديات التـــي تواجه الوزارة 
األبـــراج  تركيـــب  عمليـــة  فـــي 
ومنهـــا معارضة األهالي تركيب 
األبـــراج بالقرب منهـــم، رغم كل 

التأكيدات بسامتها وأمانها.
وفـــي رده على ســـؤال برلماني 
آخـــر، قـــال إن شـــركة ممتلكات 
والشـــركات التابعـــة لها تحرص 

على أن تكون الحصة األكبر من 
التوظيـــف فيها لأليـــدي العاملة 

البحرينية.
وأشـــار إلـــى أن البحرينيين في 
كل موقـــع تـــم تجربتهـــم أثبتوا 

فيه نجاحهم وكفاءتهم.
ولفت إلى أن رواتب الموظفين 
األجانب في هذه الشركات في 

المعدل الطبيعي.

أبراج اتصاالت جديدة بالحد الصناعية
كمال أحمد
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الجفير- جمعية الصحفيين

أكـــدت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 
تقـــوم  التـــي  الخبيثـــة  الممارســـات  أن 
تجـــاه  القطريـــة  “الجزيـــرة”  قنـــاة  بهـــا 
مملكـــة البحريـــن ومحـــاوالت اإلضـــرار 
أمنـــه  وزعزعـــه  البحرينـــي  بالمجتمـــع 
واســـتقراره يؤكـــد للعالـــم قاطبـــة أنهـــا 
وإنمـــا  خبريـــة  إعالميـــة  قنـــاة  ليســـت 
هـــي وكالة سياســـية تســـتغلها قطر في 
حربهـــا وكراهيتها ضد البحرين بســـبب 
تقدمها في المجاالت المتعلقة بالتنمية 
المستدامة، لذلك من الطبيعي أن تنشر 
أخبـــارا مغلوطـــة عـــن أوضـــاع النـــزالء 
فـــي مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، وهـــي 
معلومـــات عاريـــة تمامـــا مـــن الصحـــة، 
وتنـــدرج في ما دأبت عليـــه هذه القناة 
من إســـاءة لما حققته مملكـــة البحرين 
من مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات 
فـــي ملف حقـــوق اإلنســـان وغيـــره من 

مجاالت العمل الوطني.
عهديـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
أحمـــد الســـيد “أن اســـتمرار القنـــاة فـــي 
التطـــرق للملف الحقوقي البحريني من 
خـــالل ما تبثه مـــن معلومـــات مغلوطة 
جملـــة وتفصيـــال وبعيـــدة كل البعد عن 
الحقائق ُيعّبر بوضوح شـــديد عن غيرة 
قطـــر وشـــعورها الدائـــم بالدونية تجاه 
ما تحققـــه بالدنا العزيزة مـــن إنجازات 
عالمية في مجال حقوق اإلنســـان، وأن 
الرؤيـــة الســـديدة بعيـــدة النظـــر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، أسســـت للعديد من 
المؤسسات التي ترسي العدالة وتؤمن 
الحقـــوق وتكفـــل الحريـــات وهي ليس 
وليـــدة اليـــوم ومضـــى علـــى تأســـيس 

قرابة العقدين من الزمان”.
وأشـــارت إلى “أن قناة )الجزيرة( ال تبث 
ما تنشـــره كبـــرى الصحـــف العالمية عن 
تورط الدوحة بشكل دائم في انتهاكات 
حقـــوق العمـــال علـــى األصعـــدة كافـــة، 
ماديا وإنسانيا وصحيا، وسط مطالبات 
مـــن جهـــات عديـــدة بضـــرورة التدخـــل 

وإنقاذ األرواح البشرية، وسحب تنظيم 
كأس العالم من قطر، وكشـــفت صحيفة 
)ميـــرور( البريطانية فـــي أبريل الماضي 
األوضـــاع الكارثيـــة التـــي يعانـــي منهـــا 
العاملـــون في بناء مالعـــب كأس العالم 
2022، وحصولهـــم علـــى رواتـــب هزيلة 
ال تتوافـــق مـــع األعمـــال الشـــاقة التـــي 

يقومون بها في ظل ظروف قاسية”.
وبينت رئيســـة الجمعية “أن عددا كبيرا 
مـــن الصحـــف البريطانيـــة واألميركيـــة 
واألوربية قد نشر معاناة العمال األجانب 
فـــي قطـــر حيـــث أن األمر لـــم يقف عند 
صـــرف الرواتب الهزيلة بـــل امتد لتأخر 
سداد المستحقات لكافة العاملين، وهو 
مـــا أثـــر بالســـلب علـــى الحالـــة المعنوية 
الســـائدة بينهم على مدار أشـــهر بجانب 
الفشـــل الذريـــع فـــي التعامـــل مـــع أزمة 
فيـــروس كورونا المســـتجد، وجثث بال 
تشـــريح ومعدات تقتل القلوب، والعمل 
فـــي ظـــروف غيـــر آدميـــة، فـــي درجات 
حرارة عالية جدا في الصيف، وغيرهما 
من الملفات الشـــائكة، لـــم تتحدث عنها 
قنـــاة )الجزيـــرة( التي تتشـــدق بالمهنية 

اإلعالمية والتفرد الصحافي”.
ولفتـــت عهديـــة الســـيد إلـــى “أن قنـــاة 
عـــن  تتحـــدث  أنهـــا  برغـــم  )الجزيـــرة( 
كل  فـــي  الصحفـــي  الشـــرف  مواثيـــق 
أنهـــا ال  إال  للصحافـــة  عالميـــة  مناســـبة 
تنشـــر الـــردود والتوضحيـــات علـــى مـــا 
تبثه من أكاذيب وفبركات، وعمدا تهمل 
المعلومـــات الصحيحـــة التـــي تصلها ما 
يؤكد أنها بالفعل قناة أداة سياســـية من 
الدرجـــة األولى في ثوب قنـــاة فضائية 
لكنهـــا تخصصت في صناعـــة الفتن في 
األمـــن واالســـتقرار  المنطقـــة وزعزعـــة 
وتعبـــر عـــن بشـــكل رئيـــس عـــن أحقـــاد 
وضغائـــن ال تعرفهـــا البحريـــن وال تلتف 
لهـــا النشـــغالها بما هـــو أهم، لذلـــك تجد 
اإلشادات العالمية من كل حدي وصوب 
ألنها تعمل من أجل مواطنيها واالرتقاء 

بهم”.

“الصحفيين”: “الجزيرة” أداة سياسية بثوب قناة فضائية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

أعلنت شؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت عن منح فترة سماح لمدة )6( أشهر 
للحصول على متطلب التدريب في المهارات المالحية لربابنة اليخوت. 

وصـــرح الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
المالحة البحرية يوســـف بوبشيت 
“فـــي ظـــل ســـعيها الدائـــم للحفاظ 
على ســـالمة المالحـــة البحرية في 
مياه مملكة البحرين، قامت شؤون 
الموانئ والمالحـــة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت بإضافـــة 
تدريـــب  علـــى  الحصـــول  متطلـــب 
المالحيـــة  المهـــارات  فـــي  معتمـــد 
فـــي  المســـجلة  اليخـــوت  لربابنـــة 

مملكـــة البحرين البالـــغ طولها )36( 
قدًما فأكثر من ضمن القرار الوزاري 
رقم )2( لســـنة 2021 بشـــأن شروط 
وإجـــراءات  والســـالمة  التســـجيل 
الحصـــول علـــى ترخيـــص المالحة 
للسفن الصغيرة التي تِقل حمولتها 
اإلجمالية عن مائة وخمســـين طًنا، 
ضوابـــط   –  23( المـــادة  وتحديـــًدا 
الحصـــول على ترخيـــص المالحة( 

البند )3 – سفن النزهة(”.

وأضاف الوكيل المساعد “على إثر ذلك القرار، وحرًصا من الوزارة لمنح  «
الوقت الكافي لربابنة اليخوت للحصول على التدريب المطلوب، فقد تم 
منح )6( أشهر كفترة سماح من متطلب التدريب، على أن يتم بعد هذه 
الفترة تقديم شهادة التدريب في حالة الرغبة بتجديد أو إصدار ترخيص 

يوسف بوشيتالمالحة للربان”.

بوبشيت: نحرص على منح الوقت الكافي للحصول على التدريب المطلوب
6 أشهر لنيل متطلبات تدريب “ربابنة اليخوت”

ادعاءات “الجزيرة” هدفها اإلساءة إلنجازات البحرين
ــنــزالء ال ــي  ــال أه وتــحــريــض  األوضــــاع  تسييس  نــرفــض  ــة”:  ــي ــل ــداخ “ال

أكدت وزارة الداخلية أن ما نشرته قناة 
الجزيـــرة القطريـــة، بخصـــوص أوضاع 
النـــزالء في مركـــز اإلصـــالح والتأهيل، 
مبنـــي على معلومـــات مغلوطـــة، جملة 
وتفصيـــال وعاريـــا تمامـــا عـــن الصحـــة، 
ويأتـــي فـــي إطـــار الحملـــة والمواقـــف 
المبتكـــرة، بقصـــد اإلســـاءة لمـــا حققته 
مملكـــة البحريـــن مـــن مكتســـبات، ومـــا 
أنجزتـــه مـــن مبادرات فـــي ملف حقوق 
اإلنســـان وغيـــره مـــن مجـــاالت العمـــل 

الوطني.
هـــذه  مثـــل  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
االدعاءات التي رددتها القناة المذكورة، 
تهدف إلى تسييس األوضاع وتحريض 
النـــزالء واســـتغالل مشـــاعرهم  أهالـــي 

واستدرار التعاطف عن طريق التضليل 
غيـــر  ألجنـــدات  تنفيـــذا  والخـــداع، 
وطنيـــة تنافـــي المصالح العليـــا للوطن، 
اإلصالحيـــة  المؤسســـات  أن  مؤكديـــن 
فـــي مملكة البحريـــن، مفتوحـــة، وتتبع 
نهجـــا إصالحيا في إطار إنفـــاذ القانون 
وتطبيـــق العدالة بشـــفافية. كما أن لدى 
مملكـــة البحريـــن، أنظمـــة متطـــورة في 
مجال اإلصالح والتأهيل، باإلضافة إلى 
المضي قدما في التوســـع بتنفيذ قانون 
تطبيـــق  ودراســـة  البديلـــة  العقوبـــات 
تجربـــة الســـجون المفتوحـــة. وتخضع 
هـــذه المؤسســـات لمراقبـــة العديـــد من 
الجهات والمؤسسات الحقوقية، ومنها 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، 

مفوضيـــة  للتظلمـــات،  العامـــة  األمانـــة 
حقوق الســـجناء والمحتجزين، بجانب 
الشـــؤون  للجنـــة  المتكـــررة  الزيـــارات 
الوطنـــي  الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن 
بمجلـــس النـــواب؛ لالطـــالع عـــن قـــرب 
على أوضاع النزالء، والتأكد من تلقيهم 
كافـــة الحقـــوق والخدمـــات المنصوص 
عليهـــا، هذا بخالف الجهـــات الخارجية 
التـــي تـــزور مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل 
فـــي إطـــار التعـــاون معهـــا وبمـــا يحقق 
الشـــفافية المطلوبة فـــي كافة الظروف 

والمواقع.
الـــوزارة إلـــى أن مثـــل هـــذه  وأشـــارت 
المؤسســـات الحقوقيـــة المشـــار إليهـــا، 
ليـــس لهـــا وجـــود أو مثيـــل فـــي دولـــة 

قطـــر، التـــي ترعـــى تلـــك القنـــاة، والتي 
اعتادت اســـتقاء معلوماتها من مصادر 
غير رســـمية، وأشخاص محكومين في 
قضايـــا إرهابية، وال يدركون شـــيئا عن 
ثوابـــت المجتمـــع البحرينـــي وتقاليـــده 
اإلنســـان،  حقـــوق  مـــن  تجعـــل  التـــي 
ممارســـة مجتمعيـــة أصيلـــة، بعيدة عن 

أي ادعاءات وشعارات واهية.
المســـؤولية  أن  أكـــدت  الختـــام،  وفـــي 
اإلعالمية والمهنيـــة، تقتضي من القناة 
وتصحيـــح  الـــرد  هـــذا  نشـــر  القطريـــة، 
مـــا قامـــت ببثه مـــن معلومـــات، الفتين 
إلـــى أن إهمـــال الـــردود والتوضيحـــات 
الرســـمية، يعنـــي وبكل وضـــوح، فقدان 

المصداقية والمهنية.

المنامة- وزارة الداخلية

“المهن الهندسية” يحيل شركة غير مرخصة للنيابة
ــاع ــط ــق ــّوض” مـــســـتـــوى ال ــ ــقـ ــ ــرى “تـ ــ ــ ــع مـــكـــاتـــب أخ ــ ــاٍر م ــ ــ ــق ج ــي ــق ــح ــت ال

صـــرح مجلـــس تنظيـــم مزاولـــة المهـــن 
الهندســـية بأن المجلـــس انتهى مؤخرًا 
مـــن إجـــراءات أعمـــال التفتيـــش التي 
توالهـــا المجلـــس فـــي الوقـــت الحالـــي 
للتأكـــد مـــن التـــزام القطـــاع الهندســـي 
بقانـــون مزاولـــة المهن الهندســـية رقم 
)51( لسنة 2014، حيث أحال المجلس 
إحـــدى الشـــركات العاملة فـــي المملكة 
إلـــى النيابـــة العامة بعد توفـــر أدلة من 
خـــالل التفتيـــش علـــى قيامهـــا بإعداد 
تصاميـــم هندســـية مـــن دون الحصول 
على ترخيص من المجلس، حيث ُتعتبر 
الهندســـية  التصاميـــم  إعـــداد  أنشـــطة 
واإلشـــراف الهندســـي مـــن اختصـــاص 
المكاتـــب الهندســـية المرخـــص لها في 

المملكة. 
يتوجـــب  أنـــه  المجلـــس  وأوضـــح 

الفصل بين أنشـــطة إعداد الرســـومات 
الهندســـية واإلشـــراف الهندســـي التـــي 
تقـــوم بهـــا المكاتـــب الهندســـية وبيـــن 
تنفيذ المشـــاريع التي تقوم بها شركات 
المعمـــول  لألنظمـــة  وفًقـــا  المقـــاوالت 
بهـــا ولتجنب تعـــارض المصالـــح. وأكد 
المجلـــس حرصـــه فـــي الوقـــت الراهن 
علـــى أعمـــال التفتيـــش الميدانـــي على 
األنظمـــة  تخالـــف  التـــي  المؤسســـات 

مهنـــة  لمزاولـــة  القانونيـــة  واللوائـــح 
الهندسة.

مســـتمر  العمـــل  بـــأن  المجلـــس  وأفـــاد 
فـــي التدقيـــق علـــى أنشـــطة المكاتـــب 
الهندســـية وزيارتها للتأكد من التزامها 
باألنظمـــة المعمـــول بهـــا. وشـــدد علـــى 
المنصـــوص  القواعـــد  اتبـــاع  أهميـــة 
عليهـــا في قانون تنظيـــم مزاولة المهن 
الهندســـية والئحتـــه التنفيذيـــة وذلـــك 

لمنـــع الممارســـات الخاطئـــة التي تضر 
أبـــرز هـــذه  بالقطـــاع الهندســـي. ومـــن 
الممارســـات الخاطئـــة والمخالفـــات أن 
يقوم مكتب هندســـي بختم رســـومات 
شـــركات  قبـــل  مـــن  ُمعـــدة  هندســـية 
بإعـــداد  لهـــم  مرخـــص  غيـــر  أفـــراد  أو 
هـــذه الرســـومات وكذلـــك عـــدم القيام 
باإلشـــراف الهندســـي بشـــكل صحيـــح 

ومهني. 

كمـــا أفاد المجلس بأن التحقيق جاٍر مع 
بعض المكاتب الهندســـية التي ُينســـب 
لهـــا مخالفـــات لقانـــون تنظيـــم مزاولـــة 
المهـــن الهندســـية والتي تقّوض ســـعي 
المجلس لرفع مستوى المهن الهندسية. 
وتأتـــي عمليـــات التفتيـــش والتدقيـــق 
علـــى  المجلـــس  حـــرص  إطـــار  فـــي 
العمـــل  لممارســـة  عادلـــة  بيئـــة  خلـــق 
الهندســـي وحمايـــة القطـــاع الهندســـي 
القانونيـــة  غيـــر  الممارســـات  مـــن 
وإنفـــاًذا لقانـــون تنظيـــم مزاولـــة المهن 
الهندســـية. ويضطلـــع المجلـــس بـــدور 
أكبر فـــي عمليات التفتيـــش والتدقيق 
علـــى المكاتـــب الهندســـية والشـــركات 
التـــي تمـــارس أعماال هندســـية؛ لضمان 
االلتزام بأنظمة مزاولة المهن الهندسية 

في المملكة.

المنامة - مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

المنامة - وزارة الداخلية

تمّكنت إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية 
بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني من القبض على 4 
آســـيويين، قاموا بعمليات نصب واحتيال 
واالســـتيالء  األشـــخاص  مـــن  عـــدد  علـــى 
علـــى حســـاباتهم البنكية وتحويـــل المبالغ 
إلـــى خـــارج البـــالد، حيث بلغـــت قيمة تلك 
األمـــوال حوالـــي 80 ألـــف دينـــار، فيمـــا تم 
إدارة  عبـــر  والتنســـيق  التعـــاون  مباشـــرة 
الشـــئون الدولية واإلنتربـــول للتعميم على 
مطلـــوب آخر خارج البحريـــن لتقديمه إلى 

العدالة.
 وفور تلقي اإلدارة عدًدا من البالغات بهذا 
الشـــأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري 
وجمـــع األدلـــة التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
هويـــة المذكوريـــن والقبض عليهـــم، وجاٍر 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 4 آسيويين 
قاموا بعمليات نصب 

واحتيال

المنامة - بنا

أغلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة وإدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة 4 مطاعم ســـياحية 
لتصنيـــف  الخاضعـــة  المنشـــآت  ضمـــن 
الخدمات الســـياحية بمحافظة العاصمة 
إداريـــًا لمـــدة أســـبوع، ومباشـــرة اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية المعمـــول بها، على 
إثـــر مخالفتهـــم لإلجـــراءات االحترازيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
فيروس كورونا )كوفيد19-( الصادرة من 

الجهات المعنية.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وبينـــت 
تلـــك  لمخالفـــة  أنـــه ونظـــًرا  والمعـــارض 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
فـــي  تطبيقهـــا  الواجـــب  التنظيميـــة 
بتطبيـــق  المتعلقـــة  الوزاريـــة  القـــرارات 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 

فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
القضائـــي  الضبـــط  مأمـــورو  قـــام  فقـــد 
بهيئـــة البحرين للســـياحة بالتنســـيق مع 
مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة 
بـــوزارة  القضائـــي  الضبـــط  ومأمـــوري 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة بتطبيق 
والمقاهـــي  المطاعـــم  حيـــال  القوانيـــن 
المخالفـــة، فضـــالً عمـــا تـــم رصـــده مـــن 

مخالفـــات أخرى، وغلقهـــا إدارًيا، تمهيًدا 
التخاذ اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونية 

بهذا الشأن.
علـــى  التفتيـــش  حمـــالت  أن  وأكـــدت 
المنشـــآت الســـياحية متواصلـــة بفعالية 
انطالًقـــا مـــن الحـــرص علـــى التأكـــد من 
التـــزام أصحابها باإلجراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن  للحـــد 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

حمــات التفتيش علــى المنشــآت الســياحية متواصلة
غلق 4 مطاعم سياحية في العاصمة أسبوًعا

اإلساءات لن تثني البحرين في التوسع بالعقوبات البديلة
“خارجيـــة الشـــورى”: “الجزيـــرة” تتعمـــد قلـــب الحقائـــق ونشـــر األكاذيـــب

أعربت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
الشـــورى،  بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن 
برئاســـة العضو يوســـف الغتم، عن إدانتها 
للمحـــاوالت  الشـــديدين  واســـتنكارها 
المســـتمرة التـــي تقوم بها قنـــاة “الجزيرة” 
القطرية، بهدف اإلساءة لمملكة البحرين، 
من خالل بث ونشـــر األكاذيـــب والبيانات 
مـــا  أن  إلـــى  اللجنـــة  مشـــيرة  المضللـــة، 
نشـــرته القنـــاة بشـــأن أوضاع النـــزالء في 
مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل يفتقـــر للدقـــة 
كونـــه  عـــن  يعـــدو  وال  والموضوعيـــة، 
والواقـــع  للحقيقـــة  تمـــت  ال  معلومـــات 
بصلـــة، وهـــو مـــا يعكـــس النهـــج العدائـــي 
الذي تتبعه قناة الجزيرة؛ لتشـــويه صورة 
مملكـــة البحريـــن، والنيل من المكتســـبات 
التـــي حصدتها في مجال حقوق اإلنســـان 

واحترام الحريات.

وأشـــارت اللجنـــة، فـــي بيـــان لهـــا، إلـــى أّن 
قلـــب  تتعمـــد  القطريـــة  “الجزيـــرة”  قنـــاة 
الحقائق وفق أجندات سياسية مكشوفة، 
وتســـعى لشـــق الوحدة الوطنية، والتأثير 
على التماســـك المجتمعي، األمر الذي يعد 
خرًقـــا لمواثيق الشـــرف اإلعالمية، والقيم 

والمبادئ األساسية في العمل اإلعالمي.
وأكـــدت اللجنـــة أنَّ مملكـــة البحرين تولي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا، وتبـــذل جهـــوًدا متواصلة 
لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان، وخصوًصا 
فـــي  بالنـــزالء والموقوفيـــن  فيمـــا يتعلـــق 
مركز اإلصـــالح والتأهيـــل ومراكز الحبس 
االحتياطـــي، حيث يتم إنفاذ القانون وفق 
نظم إصالحية عادلة وشـــفافة، واســـتناًدا 
لمعايير عالية تضمن كافة الحقوق للنزالء. 
ونّوهت بالمســـتوى العالي من الموضوعية 
والشـــفافية والوضوح التـــي تتبعه اإلدارة 

وحرصهـــا  والتأهيـــل،  لإلصـــالح  العامـــة 
على الســـماح للمؤسســـات المعنية بحقوق 
اإلنســـان، والمؤسســـات والجهات األخرى، 
بزيارات مســـتمرة لالطمئنـــان على أوضاع 
النزالء، واالســـتماع لمالحظاتهـــم، والتأكد 
متكاملـــة  ِخدمـــات  علـــى  حصولهـــم  مـــن 
مملكـــة  أن  اللجنـــة  مؤكـــدة  ومعتمـــدة، 
البحريـــن تزخـــر بالعديـــد من المؤسســـات 
الحقوقيـــة التـــي تمـــارس دورهـــا الوطني 
بـــكل حياديـــة ومهنيـــة، ومنهـــا المؤسســـة 
ومفوضيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
حقوق الســـجناء والمحتجزين، إلى جانب 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، حيـــث إنَّ هذه 
المؤسســـات ُتراقـــب أداء مراكـــز اإلصالح 
حقـــوق  تعزيـــز  فـــي  وتســـاهم  والتأهيـــل 

النزالء.
وأوضحـــت اللجنة أن اإلســـاءات المتكررة 

والمتعمـــدة من قنـــاة “الجزيـــرة” القطرية، 
بشـــكل  تبثهـــا  التـــي  المغرضـــة  والتقاريـــر 
مبرمـــج، لـــن تثنـــي مملكـــة البحريـــن عبـــر 
الجهـــات المعنية والمختصـــة من مواصلة 
للتوســـع  المســـتمرة  والمســـاعي  العمـــل 
فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة، وزيـــادة أعـــداد المســـتفيدين من 
القانـــون، معربة اللجنة عن تقديرها الكبير 
للجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الداخلية، 
برئاســـة الوزيـــر الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، ومـــا تقدمه 
مـــن خدمـــات ورعايـــة واهتمـــام بالنـــزالء، 
تعـــزز المكانة المرموقة التـــي وصلت إليها 
مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان، 
وتدحـــض االدعـــاءات الذي تســـوقها قناة 
“الجزيـــرة” القطريـــة عبر تقاريـــر ال تراعي 

المهنية والمصداقية اإلعالمية.

القضيبية - مجلس الشورى
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أعلنـــت المبـــرة الخليفيـــة إطالق منحها الســـنوية التي تحمل اســـم صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه لتمكين 
الشـــباب وتعزيـــز فرصهم من أجـــل تحقيق أحالمهـــم األكاديمية، وغني عن 
البيـــان أن فـــرص التعليـــم يتطلع لهـــا الكثيـــرون لضمان مســـتقبلهم، من هنا 
جـــاء حـــرص المبرة الخليفية على إطالق مبادراتها المســـتمرة ألبناء وبنات 

البحرين لصناعة مستقبلهم والنهوض بالوطن.
كانـــت رؤيـــة المغفور له األميـــر الراحل تتمحور حول أن التعليم يســـهم في 
االرتقـــاء بالمواطنيـــن ويعـــزز قدرتهـــم على مواكبـــة الثـــورات العلمية التي 
يشـــهدها عالمنـــا المعاصـــر. إن المنـــح التعليميـــة للمؤسســـة أتاحـــت الفرص 
للشـــباب مـــن الجنســـين إليمانهـــا بـــأّن الوطـــن بحاجـــة لجميـــع أبنائـــه لخلق 
المســـتقبل الواعد لهم، واقتداء بنهج الراحل الكبير في رؤيته فإّن القائمين 
على هذه المؤسسة ارتأوا السير على نهجه وخطاه في إطالق المنح بشكل 

سنوي لترسيخ قيم العلم في األجيال الجديدة.
وال تفوتنا هنا اإلشـــادة بالمؤسســـات الداعمة لهذا المشـــروع الكبير من قبل 

الجامعات الوطنية كجامعة البحرين الطبية والكلية الملكية للجراحين في 
أيرلنـــدا والجامعـــة البريطانية في البحريـــن والجامعة األهليـــة، إضافة إلى 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية والماليـــة والمؤسســـات األخرى التي 
أكدت بهذا النهج رســـالتها الوطنية الهادفة إلى خلق أجيال متسلحة بالعلم 
وسعيها إلى النهوض باألجيال الشبابية. إن مثل هذا الدعم الكبير والتعاون 
مـــن هذه الجامعات - كما عبرت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة المبرة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنت خالـــد آل خليفة – يصـــب في تحقيق المســـاعي الرامية 
لتمكين الشباب البحرينّي وتعزيز فرصهم لتحقيق أحالمهم بما يتوافق مع 
ميولهم ورغباتهم لدى أفضل المؤسســـات الدراســـية على مســـتوى المملكة 
مـــن خـــالل برنامج “رايـــات للمنح الدراســـية” تخليدا لذكرى صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
وال شك أّن التزام المؤسسات العلمية والجامعات المذكورة بدعم ورؤى  «

مؤسسة المبرة سيسهم في إنجاح أهدافها وتطلعاتها واستراتيجيتها الرامية 
إلى منح المزيد من الفرص في المستقبل بإذن الله.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشباب والحلم األكاديمي

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

للتواصل: 17111483

“االختيار 2”... يفضح إرهاب عصابة اإلخوان المسلمين
ال شـــك أن الفـــن يعكـــس روح العصر الذي أنتـــج فيه، ألنه وليـــد الحياة 
وانعكاس لها، وقد شـــغلت قضية الصلة بين الفن والحياة اهتمام النقاد 
والباحثيـــن منـــذ القـــرن الخامس قبل الميـــالد حتـــى اآلن، وإن اختلفوا 
فـــي بعـــض الجزئيـــات المتعلقة بهـــذا الموضوع إال أنهـــم جميعا يكادون 
يجمعـــون علـــى أن الفن وثيـــق الصلة بالحياة، فهو ثمـــرة من ثمراتها بل 
أحـــد حوافزهـــا، ألنه ال يحكيها وال يمثلها فحســـب، بـــل يحقق وجودها 

وينزع بها إلى التجديد المستمر.
وتلعـــب الدراما التلفزيونية دورا مهما في الحياة االجتماعية والثقافية 
والسياسية من خالل المسلسالت التي تشعل في أرواحنا وعيا ساطعا 
بـــكل مـــا يـــدور حولنا، وبكل ما ينخـــر مجتمعنا من تناقضـــات ال أول لها 
وال آخر، كما فعل المسلســـل الجميل “االختيار 2” في الحلقة الخامســـة 
تحديدا حينما فضح وكشف جرائم عصابة اإلخوان المسلمين الذين لم 
يمتثلـــوا ألوامر قوات األمـــن المصرية عندما طلبت منهم إخالء محيط 
مســـجد رابعـــة العدويـــة وتـــرك اعتصامهم، فبـــدال من االمتثـــال لألوامر 

واالنســـحاب بهدوء وتحكيم العقل تمادوا فـــي جرمهم وأمطروا قوات 
األمـــن بوابل من الرصاص الحي وقنابل المولوتوف، وعاثوا في األرض 
فســـادا وإجراما وإرهابا وتخريبا، وســـقط إثر ذلك العديد من الشـــهداء 
من قوات األمن، وأظهرت الحلقة مشـــاهد ولقطات حية مروعة تكشف 
حقيقـــة هـــذه العصابـــة ونشـــاطها الرجعي اإلرهابـــي في مصـــر العزيزة 
والوطن العربي، جماعة من الشـــياطين تحاول إنجاز المهمات المطلوبة 
منها بضرب الجبهات الداخلية لألوطان وعزلها عن بعضها البعض وحفر 

الخنادق بينها ومن ثم االنقضاض على الحكم بلهفة وشوق.
يوهمون الناس باإلصالح والتقوى والورع وأنهم أصحاب رسالة ومبادئ  «

وقيم وأخالق، مع أن األمر مخالف للحقيقة، فهؤالء اإلخوان انتهازيون 
وخونة من الطراز األول ويتصرفون ضد القيم اإلنسانية ومهمتهم تكوين 
وزرع المعسكرات اإلرهابية والتحالفات الرجعية. الدراما التلفزيونية ورقة 
رابحة دائما، ومن الممكن تحقيق أكبر استفادة منها، إذا ما تم توظيفها 

بمثل هذه الصورة التي خرج فيها مسلسل “االختيار” في جزءيه األول 
والثاني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

التطعيم... وكلمة شكر البد منها
مـــن المؤســـف أنـــه ال يـــزال البعـــض مترددا فـــي أخـــذ التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونا )كوفيد - 19(، ومنهم من يحاول التأثير على اآلخرين 

بتخويفهم منه أو التشكيك في فعاليته.
لم تعد المســـألة محل تشـــكيك وإشـــاعات أو جدال، فكورونا سواء كان 
مفتعـــالً أو طبيعيـــًا إال أنـــه حقيقـــة ماثلة أمـــام أعيننا، فالحريـــق عندما 
يشتعل ال عبرة بأسبابه إن كانت طبيعية أو بفعل فاعل، فالمطلوب هو 

إطفاؤها دون األخذ في االعتبار أية مسألة أخرى.
المشـــككون الذيـــن يتعامـــون عـــن كل ما يحيـــط بهم مـــن تداعيات هذا 
المرض والتســـابق فـــي توفير التطعيم وأخذه فـــي كل دول العالم دون 
استثناء، سيجدون أنفسهم في عزلة، نعم قد نوافق البعض في قناعاته 
واعتقـــاده بنظريـــة المؤامرة لـــو أن األمر اقتصر علـــى دول دون أخرى، 
لكـــن أن يعانـــي من نتهمهم بالمؤامرة أكثر منا فهذا يدعونا إلعادة النظر 

في قناعاتنا.
وقبل الختام هذه كلمة البد منها.. تحية شكر وإجالل وإكبار إلى جنود 
الخـــط األول مـــن الطاقـــم الطبي الذين نســـوا راحتهم من أجـــل راحتنا، 
الكلمـــات ال توفيكـــم حقكـــم، فمـــا تفعلونـــه هو دين ســـيعود إليكـــم. أما 
قيادتنا الرشـــيدة فالشكر موصول لها منذ القدم وال تستوعبها الكلمات، 
ونقـــدم التحيـــة لـــكل الجنود الذين لـــم يدخروا جهدًا فـــي مواجهة هذه 
الجائحـــة، فكـــم رأيناهم ومازلنـــا كخلية نحل لتحقيق الغاية المنشـــودة 

التي ال توفيها الكلمات.
نكرر شكرنا لجميع الكوادر العاملة بالصفوف األولى لمواجهة جائحة  «

كورونا، ومن ضمنها الكوادر القائمة على عملية الفحص الذين يعملون 
ليال ونهارا على إجراء الفحوصات المختبرية ومتابعة نتائجها بصورة 
مستمرة، وبأقصى طاقة ممكنة من أجل الحد من انتشار الفيروس 

ورعاية الحاالت المرتبطة به، كما نشكر المجتمع البحريني الواعي الذي 
أثبت أنه قادر على تجاوز تحدي الفيروس باالستمرار في أخذ اللقاح واتباع 

اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

ســـعت جماعة اإلخوان اإلرهابية منذ ثماني ســـنوات ألن ترســـخ في أذهان 
العالـــم أن ما حدث خالل فض اعتصام أعضائها ومؤيديها في ميدان رابعة 
العدويـــة هـــو محرقة لإلخـــوان لكي تواصل سياســـة المظلوميـــة والتضليل 

التي تستند إليها في استدرار التعاطف وتجنيد الشباب في صفوفها.
وقد اســـتمات كتاب وأعضاء الجماعة في سعيهم لجعل هذه الموقعة شيئا 
مقدسا في تاريخ الجماعة، ووصفوا الذين قتلوا خاللها بأنهم شهداء النهج 
الثابـــت لهـــذه الجماعـــة التي تطلق على كل من يســـقط منها شـــهيدا، وتظل 
تردد هذا الوصف لوقت طويل على طريقة غوبلز لكي تصبح كل األكاذيب 

حقائق يرددها الكثيرون بال وعي.
هـــذا العمـــل الفنـــي الرائع يكشـــف حجم التضليـــل الذي تمارســـه أبواق هذه 
الجماعـــة التـــي ال تعرف وطنـــا وال علما وال حـــدودا، فبعد أن وثـــق الجرائم 
اإلرهابية التي قامت بها في شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية في جزئه األول 

العام الماضي، جاء هذا العام لكي ينســـف الكذبة الكبرى التي نسجت حول 
موقعـــة رابعـــة العدويـــة ويظهـــر للعالم كميـــة الســـالح والذخائر التـــي نقلها 
أعضـــاء هذه الجماعة لقتل ضباط الجيش والشـــرطة خـــالل هذا االعتصام 
الذي دبرته الجماعة وقامت بتوجيه الســـالح من خالله إلى صدور الضباط 

والجنود.

لقد أحسن القائمون على هذا العمل عندما استخدموا اللقطات الحقيقية  «
لعملية فض هذا االعتصام التي تم تصويرها على أرض الواقع، حتى ال يتهم 

هذا العمل الفني الكبير بالتزوير أو المبالغة، فقد رأى متابعو المسلسل ورأى 
الذين لم يروا هذه األحداث في حينها كيف حاولت جماعة اإلخوان أن تحول 

الجريمة إلى حرب مقدسة وتحول اإلرهابيين إلى شهداء. اللقطات الحقيقية 
كشفت حجم الجريمة وحجم التضليل وكشفت الذين اختاروا الوطن والذين 

اختاروا الخيانة وطعن الوطن.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مسلسل االختيار وكشف تضليل الجماعة اإلرهابية

هل ستصلح فيينا ما “أفسد في نطنز”؟ 
تطورات كثيرة ومتسارعة حدثت خالل الفترة الماضية فيما يتعلق بأزمة 
الملف النووي اإليراني، فبعد أن تعرضت منشأة نطنز النووية لتفجير أدى 
لتضـــرر عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي أعلنت طهران وكرد فعل على 
ذلك عن رفع نســـبة تخصيب اليورانيـــوم إلى 60 %، ذلك بعد أن أصدرت 
تعليمات داخلية باستبدال األجهزة المتضررة بأخرى حديثة ومتطورة ما 
يعني اقتراب طهران وبشـــكل كبير من بلوغ النســـب التي تؤهلها المتالك 

سالح نووي.
علـــى الرغم مـــن أن المســـؤولين في طهـــران مازالـــوا يتمســـكون بالرواية 
التي تنفي من خاللها طهران ســـعيها المتالك ســـالح نـــووي، إال أن أفعالها 
علـــى األرض ال تعكـــس أبـــدًا هذه المزاعـــم، بل إنه من الواضـــح أن طهران 
اتخـــذت من حادثة نطنز ذريعة للتصعيد، خصوصًا أن االنفجار تزامن مع 
محادثـــات فيينا التي جلس فيهـــا الوفد اإليراني مع كبرى الدول من دون 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة التي ترفض الحوار المباشـــر معها قبل رفع 
العقوبات، للتوصل لحل من الممكن أن يساعد في حلحلة األزمة النووية.
طهـــران التـــي أعلنت عن تقدم في المحادثات عـــادت مجددًا للتأكيد على 
أنها لن تعيد التفاوض حول ملفها النووي إال بعد أن ترفع واشنطن جميع 
العقوبات التي تم فرضها على طهران إبان عهد الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب، والتي ترفض واشـــنطن اليوم رفعها، ما يعني الدوران في 

حلقة مفرغة.
طهـــران تهـــدف لزيادة الضغط علـــى إدارة الرئيس بايدن ومـــا إعالنها عن 
زيـــادة نســـبة تخصيب اليورانيوم إال خطوة تصب فـــي ذلك، على الطرف 
اآلخر من غير المرجح أن يقبل بايدن برفع كامل وغير مشروط للعقوبات 
األميركية على طهران، فذلك ســـيفقد إدارته مكانتها الدولية والتي ســـبق 
أن فقـــدت أساســـًا جـــزءا كبيـــرا منهـــا جـــراء تخبطـــات اإلدارة األميركيـــة 

الجديدة خالل األيام األولى لها.

من الواضح أن طهران تسعى لتمرير رسالة لواشنطن من خالل اجتماعها مع  «
الدول الكبرى في فيينا مفادها أن المماطلة الدبلوماسية سيقابلها انحالل 
إيراني تام من أية تعهدات سابقة، وسيكسبها حق المتابعة في برنامجها 

النووي دون أي رقيب أو قيود!.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان
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التاريخ: 2021/04/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

)CR2021 -63422 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا : حذيفة حســان علــي صالح بطلب تحويل المحــالت التجارية التالية 
إلى: محلية أحمد علي سعد 

رقم القيد : 2-12834
االسم التجاري:   مطاعم حضرموت .

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

التاريخ: 2021/04/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2020 -82191 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    أنيسة محمد عبدهللا فردان 
االسم التجاري الحالي:  اتيرنل ستايل للتجارة 

االســـــم التجـــاري الجديد : أسواق تايم للتجارة 
قيد رقم: 1-81451

القيد : 80089
التاريخ : 2021-4-19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )000( لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري للمجموعة لشركة انفرا شور لالدوات الميكانيكية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة شــركة انفرا شــور لــالدوات الميكانيكية ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 80089، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري للمجموعه مــن انفرا 

شور لالدوات الميكانيكية ذ.م.م الى مجموعة هشام محمد األنصاري ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 1-87569
التاريخ : 13-4-2021م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة الزين ش.م.ب.مقفلة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة )الزيــن ش.م.ب. (مقفلــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

87569-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من: )الزين ش.م.ب. (مقفلة

الى: مجموعة الزين ش.م.ب مقفلة
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ :2021/4/10
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
) CR2021- 59191( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت الينــا المعلــن ادناه: علي حســن احمد ســلمان احمد العالــي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى فاطمة حسن احمد سلمان احمد العالي.

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

رقم القيد: ١-130228
االسم التجاري: داركنس قيمنق سنتر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

   CR2021 -62439   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إليناورثة خليل ابراهيم المصلي بطلب تحويل المحل التجاري التالي :
إلى السيد محمد خليل ابراهيم المصلي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد : 19381 - 1
االسم التجاري: فنتازيا لخدمات السيارات

القيد  84315    -   التاريخ :2021/4/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 84315 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد عائشــه انتونيــو جــو بريراالمالــك ل أبــراج البرهــان للمقــاوالت  مؤسســة 
فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقم 84315    طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني ، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم    :
عائشه انتونيو جو بريرا  

SAJU THANNIMOOTIL THANKAPPAN
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وزارة الصناعة والتجارة و السياحة     -   إدارة التسجيل

  CR2021- 63572 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري  

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
  اسم التاجر : دالل السيد جواد عبدهللا هاشم

االسم التجاري الحالي : وكالة سماء الخليج للخدمات
االسم التجاري الجديد : البركة لأليدي العاملة

رقم القيد : 5-55260

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مطعم المماليك شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / نادر عبدالكريم علي ســلمان المذوب باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
مطعــم المماليــك شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة 
بموجب القيد رقم 130627 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 20015

القيد: 140636
التاريخ : 2021/04/18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السادة / كرو بي اج شركة تضامن مهنية بموجب  التخويل من المالك  ل تعاون 
للخدمــات  )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-140636 طالبــا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 
500 خمســمائة دينــار بحرينــي لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســيد أحمــد خليــل 

ابراهيم علي حسن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم )15499( لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية     -   شركة إم إي فنشرز 1 ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عيســى عبــدهللا يوســف زينــل باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة إم إي 
فنشــرز 1 ذ.م.م.، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القید ر قم 
75079، طالبًا إشهار إنتھاء أعمال تصفیة الشركة تصفیة اختیاریة وشطبھا من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001. فعلى كل من لديه إعتراض تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:  عيسى عبد هللا يوسف زينل

kbic@keypoint.com :هاتف:  36350010 )973+(     -   البريد اإللكتروني 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية     -   شركة إم إي فنشرز 2 ذ.م.م.

علــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيد/ عيســى عبــدهللا يوســف زينــل باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة ام اي 
فنشــرز 2 ذ.م.م.، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القید ر قم 
75134، طالبًا إشهار إنتھاء أعمال تصفیة الشركة تصفیة اختیاریة وشطبھا من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001. فعلى كل من لديه إعتراض تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:  عيسى عبد هللا يوسف زينل

kbic@keypoint.com :هاتف:  36350010 )973+(     -   البريد اإللكتروني 

فى خدمتكم خالل شهر رمضان
من 9 صباحا إلى 3 بعد الظهر ومساءا من 8 إلى 11

األربعاء 21 أبريل 2021 - 9 رمضان 1442 - العدد 4572 12



Vacancies Available
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 

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

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

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

A V H CLEANIG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874869  or  JUNAIDAJUNU111@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

Al Fakhar For Cooling 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39484844  or  YK4ME@WINDOWSLIVE.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

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

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

City International  School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(MATHEMATICS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17672541  or  accounts@cityschoolbh.com 

QATTAF CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALTAKATUF STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77997998  or  ST.STATIONERY@GMAIL.COM 

Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.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 

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

Gulf power marine est 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(SHIP EQUIPMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39690777  or  interiors777@yahoo.com.com 

Manhaten city contracting co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

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

WTE Wassertechnik Gmbh-  foriegn Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 13655688  or  Kawther.Al-ghazal@wte.de 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

LUMEN ARTS LIGHTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232880  or  bushra@lumenarts.net 

ELLOODS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699924  or  INFO@ELLOODS.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

ALWAKRH CAR RANTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33484330  or  TARIQ.FAKHRO@GMAIL.COM 

ADVANCED INDUSTRIAL SOLUTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089162  or  ZAHID@AISOLCO.COM 

City gate caferteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461060  or  LRASHED.ALROWAIE@GMAIL.COM 

HELEN EXPRESS DOCUMENT CLEARANCE & REAL ESTATE COMPANY BAHRAINI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Clasic Carr to clean and Car Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33249549  or  ALREWAILIM@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Algharaifi auto spare part 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33233249  or  ALGHARAIFI@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 

NEW MOON AUTO MAINTENANCE & REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLATIONS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

AYAAN EDUCATIONAL ACADEMY AND IT CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 39109774  or  AZIMSHAIK75@YAHOO.COM 

ABU AYAAN INTERIOR DECOR CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77070121  or  BMCSPC.BH@GMAIL.COM 

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

ESHALS ADVERTISEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33050200  or  SHIBLI.RAH@GMAIL.COM 

Adnan Palace Maintenance and repair of motor vehicles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35580819  or  ADNANGTR35@GMAIL.COM 

FIRST WAY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34009999  or  MALFARAJ@GMAIL.COM 

Double Star Catering WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

AUTARKY ADVISORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17200067  or  info@autarkyadvisors.com 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113178  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33754929  or  MAHRU9009@GMAIL.COM 

GARAGE REEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36095556  or  HUSSINA12451@GMAIL.COM 

Hermoso tiempo saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666403  or  MNIRAALSAIDI666@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 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

Pakken Furnitures Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17582012  or  MATHEWPAKKEN@GMAIL.COM 

PUNJAB SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36600224  or  SJA5206@GMAIL.COM 

KUSALIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777470  or  YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 

FAST WAVE FOR LANDSCAPE CARE AND MAINTENANCE SERVICE ACTIVITIES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33522521  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

SMART CIRCLE INTERIOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 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

  CARPENTER 
 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

  MASON 
 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

  SCAFFOLDER 
 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

  LABOURER 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17516810  or  ahmed.director@optica.net 

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 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.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 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER-ELECTRICAL-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

METAB STRUCTURAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34096764  or  BIJUMALAYL@GMAIL.COM 

Fahdan Professional Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

MATSKI DENTAL & DERMATOLOGY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33558080  or  MANSARY@HOTMAIL.COM 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36245436  or  FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

IRIS FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38798334  or  SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM 

AJSAL Food stuff & sweet water Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33071536  or  AJSAL.FOOD@GMAIL.COM 

JUSTA STAR KITCHENS MANUFACTURING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695888  or  CCFKEBAHRAIN@GMAIL.COM 

KHALID ASHRAF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38018897  or  SHVICKY3304@OUTLOOK.COM 

AZUL MARBLE INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39965061  or  SAIRMALIK@GMAIL.COM 

M S D INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  ABBASTARIQ464@GMAIL.COM 

A.R INTERIOR DECOR S.P.C OWNED BY ANAND RAJAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  mreshan.bh@gmail.com 

THE ADUKKALA SNACKS & SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

HURTLE INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36255501  or  MALIKMUNIR4@GMAI.COM 

DOME LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37709766  or  alrowad.customers@gmail.com 

HRM FOR MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38191714  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35109004  or  RAFIBH1233@GMAIL.COM 

HARUN FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

G CLASS M TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

BRENDA EVENT MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33249930  or  shakil.afzal@hotmail.com 

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224880  or  OMARALBLOOSHI89@GMAIL.COM 

EGCT FOR TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

KHALID ASHRAF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 38018897  or  SHVICKY3304@OUTLOOK.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 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

  HEAVY DRIVER 
 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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF HASAN ALI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17344468  or  YHAS@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF HASAN ALI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17344468  or  YHAS@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLES DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

MFS SHIPPING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36973697  or  HMSANAD@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 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAWALIM GENTS TAILORING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39678306  or  jaafar_al_mahari@hotmail.com 

ALJUMAIRI CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671001  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

AALI ELECTRICAL & MAINTENANCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17640195  or  alihussain.aziz@gmail.com 

ABU MOHSEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

 39714499  or  OPTOAHMED1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253942  or  ready.makki@hotmail.com 

ALKHATAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17601113  or  HKHATEM@HOTMAIL.COM 

ROOTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36930303  or  dosseri-691@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Gauranga Herbs Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33232382  or  AHMED7LINES@GMAIL.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 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

QAMAR ALZMAN TRADEING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696054  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

BANIJAMRAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

AL HAWASHIM AUTO SERYICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39855658  or  ALFATEMIA12@HOTMAIL.COM 

CAPPUCCINO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790404  or  MEEBBAHRAIN@YAHOO.COM 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

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

Fatama auto serveses cars 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39460628  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

Quality chicken w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17009151  or  BPOLYMER@BATELCO.BH 

PROSOFT CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39766022  or  fawaz@zime.biz 

ABAYAT YASMINE SHADOW 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33000695  or  N1S2M35@HOTMAIL.COM 

Bright home Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33235950  or  HAMOD1313@HOTMAIL.COM 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

ALRIDHA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17550136  or  saharaluminum@gmail.com 

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

  STONE SPREADING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

UM KOLTHOOM ISA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33777883  or  J_9889@HOTMAIL.COM 

Star line mobile accessories 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17290666  or  ebahimali1952@gmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

AL BUSTAN PALACE FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39676706  or  ALBUSTANPALACE.BH@GMAIL.COM 

WASET GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33228841  or  ABUALLAOI@HOTMAIL.COM 

GHAZI ALQATTAN AUSTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682748  or  GHAZI.ALQATTAN@HOTMAIL.COM 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

MINDS UNITED NETWORK 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77008809  or  jsjm111@hotmail.com 

MINDS UNITED PC 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77008809  or  ALALIL.EST@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36607776  or  REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

HERCULES CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17769506  or  ESEAS72@YAHOO.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT (PROPERTIES &RECEIVABLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17256826  or  hrd.bah@dgjones.com 

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

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Millet Engineering Bureau 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17530016  or  bah@milletintl.com 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.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 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.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 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Sky light trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38762367  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

OSAMA AL KHAJA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17211499  or  INFO@ANMARCOUTURE.COM 

OSAMA AL KHAJA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211499  or  INFO@ANMARCOUTURE.COM 

GHANEEMAH FOR FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39872299  or  JAWAID_JALAP@YAHOO.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 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

SUNRISE PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17813979  or  SHAJI@SUNRISEBAHRAIN.COM 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

Sherry spa beauty and massage center 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17824070  or  SHERRySPA@GMAIL.COM 

Sherry SPA MASSAGE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36535533  or  sherryspa@gmail.com 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

QASAR ALJIANAN VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773381  or  ABUJOOD321@GMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

SHADES INTERNATIONAL OPTICS - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17550169  or  CONTACT@GUTS.BH 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

DAR ALNASS TRADING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

TALA LAUNDARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39873362  or  AEA.ALHAMAD@GMAIL.COM 

ANWAR ALZINJ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251201  or  SMHAA-28@HOTMAIL.COM 

AL JOOD PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 34509288  or  aljood.palace@gmail.com 

AL JOOD PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 34509288  or  aljood.palace@gmail.com 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

CAKE BOUQUET 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39711134  or  ARIDHA@HEALTH.GOV.BH 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

MAZAYA 7 STAR Phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

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

  ENGINEER(MECHANICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708200  or  MAHMOUD.RABOUDI@AIRLIQUIDE.COM 

SUPERIOR PACKAGING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33969611  or  moh.salman.7@gmail.com 

Alakas restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39214792  or  AHMED.ALQASSAB65@GMAIL.COM 

RELIANCE STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

SHAKE BOX VENDING FOR HEALTHY BEVERAGES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33200292  or  MUSAB@MYSHAKEBOX.COM 

Faaz Holding Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39766022  or  fawaz@zime.biz 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

NABAN FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Mak gallery decorative painting and ornametation contract 
has a vacancy for the occupat ion of

DECORATOR 
suitably qualified applicants can contact

33384343  or  MAK.GALLERY1@GMAIL.COM

MEZAN SALE OF SECOND HAND GOODS
has a vacancy for the occupation of

WORKER 
suitably qualified applicants can contact
33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM
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تطلـــق حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” 
فعاليـــة جديدة من نوعها، وهي فعالية 
الهوائيـــة  الدراجـــات  لراكبـــي  صحيـــة 
والعدائيـــن وذلـــك خالل شـــهر رمضان 
الفضيـــل، حيث تواصل الحلبة توســـيع 
تقدمهـــا  التـــي  التجـــارب  مجموعـــة 
وتوفرها لتشـــمل جميع فئات المجتمع 
المحلي، وتنطلق هـــذه الفعالية برعاية 

بتلكو.
لراكبـــي  الصحيـــة  الفعاليـــة  وتتيـــح 
الدراجات الهوائيـــة والعدائين الفرصة 
لتجربـــة  الهوائيـــة  الدراجـــات  لراكبـــي 
مضمار سباق الجائزة الكبرى للقيادة أو 
التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين 

الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
مـــن  الفعاليـــة كل خميـــس  وســـتنطلق 

الساعة 5:30 مساء وحتى 8:30 مساء، 
وستقام فعالية الدراجات الهوائية على 
مضمـــار الحلبـــة الخارجيـــة الـــذي يبلـــغ 
طوله 3.543 كم، بينما فعالية العدائين 
ســـتنطلق على مضمار الحلبة الداخلية 

البالغ طولها 2.554 كم. 
وســـتقام الفعالية يـــوم الخميس خالل 
التواريـــخ  فـــي  وذلـــك  رمضـــان  شـــهر 
التاليـــة: 22 أبريـــل ويـــوم الجمعـــة 30 
أبريل وآخـــر فعالية ســـتكون الخميس 

الموافـــق 6 مايو، كما ســـتتوفر محالت 
لبيع وجبات اإلفطار وذلك من الســـاعة 

6 مساء.
المشـــاركين،  جميـــع  ســـالمة  ولضمـــان 
ستكون الفعالية متاحة فقط للحاصلين 
على التطعيـــم المضاد لفيروس كورونا 

)كوفيد19-( والمتعافين من الفيروس، 
وعلى المشـــاركين إبـــراز الدرع األخضر 
قبـــل  واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق  علـــى 

الدخول للمشاركة في الفعالية.
يأتـــي إطالق هـــذه الفعالية بعـــد نجاح 
الدراجـــات  لراكبـــي  الفعاليـــة  اختبـــار 

الهوائية الذي أقيم مؤخرا والذي القى 
إقباال كبيرا.

تبلغ رســـوم الدخـــول 2 دينـــار بحريني 
دينـــار  الهوائيـــة، و1  للدراجـــات  فقـــط 
تقـــل  لمـــن  يمكـــن  للعدائيـــن،  بحرينـــي 
أعمارهم عن 12 عاًما المشـــاركة مجاًنا 

إذا كانـــوا برفقـــة شـــخص بالغ مشـــارك 
ضمن الفعالية.

هـــذه  حـــول  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
bahraingp. الفعاليـــة، تفضـــل بزيـــارة
 BIC أو اتصـــل بالخـــط الســـاخن com

على + 973-17450000.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

حلبة البحرين الدولية تطلق فعالية صحية

من الفعاليات

انضـــم المـــدرب الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
يوســـف عبدالواحـــد إلـــى الجهـــاز الفني 
لمنتخب الشـــباب تحـــت 21 عاما للعمل 
راميريـــز  البرازيلـــي  للمـــدرب  مســـاعدا 

خالل الفترة المقبلة.
واختار االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
ليكـــون  عبدالواحـــد  يوســـف  المـــدرب 
مساعدا للمدرب في بطولة العالم تحت 
21 التـــي ســـتقام فـــي إيطاليـــا وبلغاريا 
خالل شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومـــن المتوقع أن يبـــدأ عبدالواحد مهام 
عمله خـــالل الفترة المقبلة مع المنتخب 
الذي يســـتعد محليا للمشـــاركة العالمية 
تحـــت قيـــادة المـــدرب راميريـــز، كما أن 
عبدالواحـــد ســـبق وأن عمل مـــع األخير 
بنـــادي داركليب وهو أحد أبرز المدربين 
المحليين على مســـتوى الفئات العمرية 

وتخـــرج علـــى يديه عـــدد مـــن الالعبين 
في مختلـــف األندية التي عمل بها ومن 

أبرزها نادي داركليب.
يذكر أن القائمة األولية لمنتخب الشباب 
تحـــت 21 تضـــم 19 العبـــا وهـــم جعفـــر 
موســـى جعفـــر، حســـين محمد عيســـى 
)نـــادي النصـــر(، عبدالغنـــي عبدالمجيـــد 
)نـــادي النجمـــة(، محمـــد هـــادي حســـين 
)نادي المحرق( في مركز صناعة اللعب، 

ناصـــر  حســـن  جعفـــر،  محمـــد  عبـــدهللا 
حســـين )داركليب(، أحمد صـــادق )نادي 
النجمـــة(، ســـيد أميـــن مصطفـــى )نـــادي 
التضامـــن(، محمـــد جعفـــر عيســـى )بني 
جمرة(، ســـيد هاشم ســـيد عيسى )نادي 

النبيه صالح( في مركز )4(.
كمـــا تضـــم القائمـــة علـــي محمـــد جواد 
عبـــدهللا  اســـماعيل  النجمـــة(،  )نـــادي 
علـــي  المحـــرق(،  )نـــادي  المنصـــوري 
)نـــادي اتحـــاد الريـــف(،  ســـلمان حســـن 
حســـن أحمد محمد، حسن أحمد محمد 
)نـــادي داركليـــب( فـــي مركـــز )3(، وبـــدر 
محمـــد ناصـــر )نادي المحرق(، وحســـين 
عبدالرضـــا حســـن )نـــادي النبيـــه صالح( 
ومجتبـــى  الحـــر،  الالعـــب  مركـــز  فـــي 
حســـن ابراهيم )نادي التضامن(، محمد 
عبدالعظيم )نادي النجمة( في مركز )2(.

يوسف عبدالواحد

21 تحــت  العالــم  بطولــة  فــي  األحمــر  مــع  للعمــل 
عبدالواحد مساعدا لمدرب منتخب الشباب

تجرى يـــوم الثالثاء المقبـــل الموافق 
العاصمـــة  فـــي  الجـــاري  أبريـــل   27
كأس  قرعـــة  الدوحـــة،   - القطريـــة 
الفيفـــا للعـــرب 2021، المقـــرر إقامتها 
فـــي الدوحـــة فـــي الفتـــرة 1 حتى 18 

ديسمبر المقبل.
وتقـــام البطولة بمشـــاركة 22 منتخًبا 
عربًيـــا بينهم منتخبنـــا الوطني األول 

لكرة القدم.
التـــي  البطولـــة  “الفيفـــا”  وينظـــم 
ســـتلعب على مرحلتين، إذ ســـتتأهل 
10 منتخبـــات مباشـــرة إلـــى مرحلـــة 
تصنيفهـــا  علـــى  بنـــاًء  المجموعـــات 
الســـعودية،  هـــي:  الحالـــي،  الدولـــي 
عمـــان،  ســـوريا،  العـــراق،  اإلمـــارات، 
الجزائر، المغرب، قطر، مصر وتونس، 
 12 الــــ  المنتخبـــات  ســـتلعب  فيمـــا 

الوطنـــي  منتخبنـــا  وبينهـــا  المتبقيـــة 
مباريات تأهيلية لمرحلة المجموعات، 
والمنتخبـــات إلى جانـــب أحمرنا هي: 
لبنـــان،  الكويـــت،  األردن،  فلســـطين، 
اليمن، الصومال، السودان، موريتانيا، 

جزر القمر، ليبيا وجيبوتي.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم الكشـــف فـــي 

القرعة على آلية المباريات التأهيلية، 
التـــي  األربـــع  المجموعـــات  وهويـــة 
ستضم 4 منتخبات لكل مجموعة بما 
مجموعـــه 16 منتخًبـــا يتأهـــل من كل 
مجموعـــة منتخبـــان إلى ربـــع النهائي 
فالمبـــاراة  الذهبـــي  للمربـــع  وصـــوالً 

النهائية.

منتخبنا الوطني

البطولــة تشــهد مشــاركة 22 منتخًبــا بينهــم “األحمــر”
27 أبريل قرعة كأس الفيفا للعرب
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كســـب الحالـــة المواجهـــة الثانية 
مـــن سلســـلة المباريـــات الثـــالث 
لنصـــف نهائـــي كأس خليفـــة بـــن 
ســـلمان لكرة السلة بعد أن تفّوق 
على المنامة بنتيجة 78/71، في 
اللقـــاء الذي أقيم مســـاء االثنين 
بـــأم  اللعبـــة  علـــى صالـــة اتحـــاد 

الحصم.
حســـم  بذلـــك  الحالـــة  وأّجـــل 
لمبـــاراة  النهائـــي  إلـــى  المتأهـــل 

فاصلـــة ســـتقام يـــوم 25 أبريـــل 
الجاري.

وجـــاءت نتائـــج الفتـــرات األربع 
كاآلتـــي: 22/14 للمنامـــة، 21/14 
للمنامـــة، 21/16 للحالـــة، 29/12 

للحالة.
اللقـــاء  فـــي  فـــاز  المنامـــة  وكان 
الحالـــة  يعـــود  أن  قبـــل  األول، 
ويحســـم الثاني لصالحه، وبذلك 

يتجه الفريقان للفاصلة.

سلة الحالة تجر المنامة للفاصلة

تشمل الدراجين 
والعدائين خالل 

شهر رمضان

أحمد مهديحسن علي

أحمد مهدي

األربعاء 21 أبريل 2021 - 9 رمضان 1442 - العدد 4572

في سبيل حل اإلشكالية بينهما وعودة الطاقم للصافرة مجدًدا

مبادرة “البالد سبورت”.. اجتماع بين معمر وقمبر وإسحاقي

قــد تكــون جائحــة كورونا وتداعياتها ســبًبا لتتســتر وتخّفي بعض األمــور في الجانب الرياضي عموًما وكــرة اليد خصوًصا، وهذا قد 
يحدث فعالً ولكن لن يدوم كثيًرا ولن ينطلي على من يرصد ويتابع ويسأل.. حيث يقول المثل “من طق الباب سمع الجواب”! 

الموســـم الرياضـــي لكرة اليد 
شـــارف على االنتهـــاء، ولكن 
الســـؤال الذي يطرح نفســـه: 
أين الحكمـــان الدولّيان معمر 
الوطنـــي ومحمـــد قمبـــر عـــن 
المحليـــة،  المباريـــات  إدارة 
لهمـــا  ظهـــور  آخـــر  حيـــث 
ـــا كان خالل اســـتكمال  محليًّ
منافســـات الموســـم الماضي، 
ـــا أدارا بطولـــة كأس  وخارجيًّ
بشـــهر  بالســـعودية  النخبـــة 

اكتوبر 2020. 
طرقـــت  ســـبورت”  “البـــالد 
تصـــل  لكـــي  األبـــواب  كل 
عـــن  المغّيبـــة  للحقيقـــة 
الجميـــع، وســـعت بمتابعاتهـــا 
والبعيدة  القريبة  واتصاالتها 
أن تصل لمبتغاهـــا، تحّصلت 
علـــى بعـــض المعلومـــات من 
جهـــة وعلـــى صمـــت غريـــب 
وغيـــر مبـــّرر من جهـــة أخرى 
الحـــكام  لجنـــة  كرئيـــس 
باالتحاداآلســـيوي لكـــرة اليد 
الذي تمت مخاطبته منذ 15 
مـــارس الماضي، وفـــي نهاية 
المطـــاف كان المضمـــون هـــو 
“ســـحب الشـــارة الدولية من 
معمـــر وقمبـــر”، بقصة طويلة 
عريضة كما هي حكاية “ألف 

ليلة وليلة”! 
 لســـنا بصـــدد ســـرد تفاصيل 
تكـــون  قـــد  التـــي  القضيـــة 
القـــارئ  ِقبـــل  مـــن  منتظـــرة 

اليـــد  كـــرة  لشـــأن  والمتابـــع 
عموًمـــا وحكامهـــا خصوًصا، 
للغايـــة  شـــائكة  كونهـــا 
ولكـــن  كثيـــرة،  وأطرافهـــا 
“البـــالد ســـبورت” تســـعى لما 
هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك والـــذي 
يهـــم المصلحة العامـــة، وهو 
طـــرح مبـــادرة لعقـــد اجتماع 
فـــي “بيـــت اتحاد اليـــد” لحل 
اإلشـــكالية الحاصلـــة، بعدمـــا 
ســـبورت”  “البـــالد  أقدمـــت 
على مخاطبة رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد علـــي 
وطاقـــم  إســـحاقي،  عيســـى 
الوطنـــي  معمـــر  التحكيـــم 
ومحمد قمبر، وتحصلت على 
الضوء األخضر من الطرفين 
وهدفهـــا  المبـــادرة  لهـــذه 

علـــى  بالجلـــوس  الســـامي، 
والوصـــول  النقـــاش  طاولـــة 

لنقطة توافق. 
 فالطاقـــم التحكيمـــي “معمر 
وقمبـــر” يشـــهد لهمـــا الدانـــي 
والقاصـــي بثباتهما واتزانهما 
بأرضيـــة الميـــدان حتى وإن 
كانا غير محببين لدى البعض، 
الغريبـــة  الشـــارة  وســـحب 
اســـتمر  عطـــاء  بعـــد  جـــاء 
ألكثـــر مـــن 16 عاًمـــا، بحمـــل 
وتمثيـــل  الدوليـــة  الشـــارة 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
اليـــد فـــي المحافـــل الدوليـــة 
واآلسيوية خير تمثيل، أدارا 
فيهـــا العديـــد مـــن النهائيات، 
ـــا أدارا مبـــاراة المركـــز  ودوليًّ
الثالـــث والرابع فـــي جورجيا 

علـــى  الثانـــي  كإنجازهـــو 
مستوى البحرين بعد الطاقم 
وعيســـى  حبيـــب  رضـــي 
ســـويد فـــي األرجنتيـــن، وما 
حـــدث من أخطـــاء “تقديرية 
فـــي  عجيبـــة”   – غريبـــة   –
مســـابقات الموســـم الجـــاري 
ومـــا تركه من عالمات الشـــد 
األنديـــة  بيـــن  قبـــول  والـــال 
التحكيمـــي،  الجانـــب  حـــول 
يعد خسارة للجميع وبالتالي 
فـــإن الخســـارة الكبـــرى لكرة 
اليـــد البحرينيـــة، وعليه البد 
مـــن معالجة الوضـــع بالطرق 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الســـليمة 
أن تعـــّزز وتقـــّوي المصلحـــة 
المصلحـــة  نعـــم  العامـــة.. 

العامة. 

علي مجيد

علي عيسى إسحاقي معمر الوطني ومحمد قمبر



اســتقبل األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد حســن 
للترايثلــون  البحرينــي  لالتحــاد  الجديــد  اإلدارة  مجلــس  النصــف 
برئاســة عبدهللا عبدالســالم وذلك بمقر اللجنة األولمبية البحرينية 

بضاحية السيف.

برئيـــس  رحـــب  العـــام  األميـــن 
لهـــم  ونقـــل  االتحـــاد  وأعضـــاء 
تحيـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
وهنأهـــم  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
بثقة سموه بتعيينهم في مجلس 
االنتخابيـــة  للـــدورة  اإلدارة 

الجديدة 2021 - 2024.
فـــي  ثقتـــه  عـــن  النصـــف  وعبـــر 
رئيـــس وأعضاء مجلـــس اإلدارة 

برياضـــة  للنهـــوض  الجديـــد 
مســـيرة  ومواصلـــة  الترايثلـــون 
النجاحات والمكتســـبات لتطوير 
اللعبـــة واالرتقاء بها إلـــى المزيد 
منوهـــا  والنجـــاح،  التقـــدم  مـــن 
بالمكاســـب العديـــدة التي حققها 
أبطال وبطـــات الترايثلون على 
ومـــدى  الماضيـــة  الفتـــرة  مـــدى 
الرياضـــة  هـــذه  شـــعبية  تنامـــي 
في مملكة البحريـــن بفضل دعم 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  ورعايـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 

الشـــباب، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، والذي 
الترايثلـــون  أبطـــال  أحـــد  يعـــد 
العالمييـــن باإلضافـــة إلـــى جهود 
رياضـــة  تأســـيس  فـــي  ســـموه 

الترايثلون بالمملكة.
 واطلع النصف على برامج االتحاد 
والمشـــاركات  المقبلـــة  للفتـــرة 
الخارجيـــة لمنتخبات الترايثلون 

والخطـــط التـــي يعتـــزم االتحـــاد 
تطبيقها خال الدورة االنتخابية 
يضمـــه  بمـــا  مشـــيدا  الجديـــدة، 
كوكبـــة  مـــن  الترايثلـــون  اتحـــاد 
الشـــابة  العناصـــر  مـــن  إداريـــة 

الصادقـــة  الرغبـــة  تحمـــل  التـــي 
فـــي النهـــوض بلعبـــة الترايثلون 
وتحقيـــق المزيد مـــن النجاحات، 
مؤكدا حـــرص اللجنـــة األولمبية 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة للوقوف 
بجانب االتحاد؛ لتحقيق أهدافه 

وتطلعاته.
وبـــدوره، أعـــرب رئيـــس االتحاد 
عبـــدهللا عبدالســـام عـــن خالص 
شـــكره وتقديره للجنة األولمبية 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
دعمهـــا واهتمامهـــا باالتحاد وهو 
مـــا أثمر عـــن تحقيـــق العديد من 
النجاحات، مؤكدا ســـعي مجلس 
اإلدارة الجديـــد لتطبيق الخطط 
والبرامج التي تســـهم في تعزيز 
تلـــك اإلنجازات وبما يتواكب مع 
تطلعـــات اللجنـــة األولمبيـــة فـــي 
المملكـــة بمختلـــف  رايـــة  إعـــاء 

المحافل الخارجية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصــــف يستقبــــل وفــد اتحـــاد الترايثلـون

النصف مستقبال وفد اتحاد الترايثلون

أحمد مهدي

 أســـفرت نتائـــج ختام منافســـات الجولة 
15 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم عن 
فوز البحرين علـــى التضامن 5/1، الحالة 
علـــى االتفـــاق 1/0، وســـترة علـــى قالي 

2/0، فـــي المباريـــات التي أقيمت مســـاء 
اإلثنين.

فـــي المبـــاراة األولـــى على ملعـــب مدينة 
دو  بيـــدرو  للبحريـــن:  ســـجل  حمـــد، 
ســـانتوس )3 أهـــداف( ومحمـــد شـــريف 

وأحمـــد عابـــد، وللتضامـــن: جعفر صباح. 
فـــارس،  خليـــل  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه أحمـــد الغريـــب وســـيف هـــال، 

والحكم الرابع علي هال.
 فـــي المبـــاراة الثانية على اســـتاد النادي 

األهلي، ســـجل للحالة: عبدالفتاح بشير. 
أدار المباراة الحكم محمد خالد، وعاونه 
نـــواف شـــاهين وســـيد جـــال محفـــوظ، 

والحكم الرابع محمد بونفور.
فـــي المبـــاراة الثالثـــة علـــى ملعـــب نادي 

الرفاع، ســـجل لســـترة: ماثيوز وعبدهللا 
ســـيف. أدار المبـــاراة الحكم أحمد خليل، 
وعبدالـــرزاق  الديـــري  محمـــود  وعاونـــه 

األحمد، والحكم الرابع محمد مرشد.
وبنـــاًء علـــى ذلك يكـــون ترتيـــب الدوري 

كاآلتـــي: الحالة 34 نقطـــة، الخالدية 32، 
االتفـــاق 29، مدينـــة عيســـى 25، ســـترة 
22، الشـــباب 21، البحريـــن 20، االتحـــاد 
وقالـــي 11 لكل واحد منهما، التضامن 4 

نقاط في المركز األخير.

ــة 15 ــ ــول ــ ــج ــ ــام ال ــ ــت ــ ــاح بـــشـــيـــر فــــي خ ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ ــدف عـ ــ ــه ــ ــب االتـــــفـــــاق ب ــسـ كـ
الحالـــــة ينفــــــرد بصـــــدارة دوري “الثانيــــــــة”

من مباراة البحرين والتضامن
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كاسانــــدر ُتحقـــق انتصـــارها األول
ــن لــلــتــحــمــل 13 ــري ــح ــب ــع فـــريـــق ال ــا مـ ــه ــات ــارك ــش ــى م ــ ــي أولـ فـ

فــي أول ســباق لهــا كعضــو في فريــق البحريــن للتحمل 13، احتلت كاســاندر 
بيوغرانــد الصــدارة في ســباق كأس الترايثلون القاري األوروبي في مليلية. 
أثنــاء ســفرها إلــى الجيــب اإلســباني المشــمس في شــمال إفريقيــا، حرصت 
بطلــة العالــم فــي ســباق التتابــع المختلــط على أال يمــر شــتاؤها الطويل من 

التدريبات من دون مقابل في السباق األول من موسمها. 

العاليـــة  بالوتيـــرة  الســـباق  واتســـم 
ســـباق  ولغايـــة  البدايـــة  طلقـــة  منـــذ 
العـــدو.  خرجت بيوغراند من ســـباق 
الســـباحة التي يبلغ طولهـــا 750 متًرا 
في 12:31 دقيقة مع مجموعة كبيرة 
من الرياضييـــن. ونزلت بيوغراند من 
دراجتهـــا فـــي 27:50 دقيقـــة، بعيـــًدا 
قليـــاً عـــن الُمقدمة، ولكن مـــع الكثير 
مـــن الطاقة فـــي جعبتها. وقد أطلقت 
العنـــان لهـــا عندمـــا وصلـــت للُمقدمـــة 
في األمتار االفتتاحية لســـباق الجري 

ولـــم تنظـــر إلـــى الـــوراء أبـــًدا. أكملت 
بيوغرانـــد مســـافة 5 كيلومتـــرات من 
الجري في 15:08 دقيقة، بزمن سباق 
إجمالـــي قدره 57:07 دقيقة، ُمتفوقة 
بزمـــن وقـــدره 18 ثانيـــة عـــن أقـــرب 
ُمنافســـاتها وهـــي اإليطاليـــة أنجليكا 
أولمـــو، والتـــي تفوقـــت علـــى ليونـــي 
بيريولت وليا كونينكس اللتين أنهيتا 
الســـباق في المركزيـــن الثالث والرابع 

على التوالي. 
وقالـــت بعد نهايـــة الســـباق: “كان من 

دواعي ســـروري العودة إلى المنافسة 
ومشـــاركة المنصة مـــع أنجليكا أولمو 
وستشـــارك  بيريولـــت”.  وليونـــي 

بيوغرانـــد فـــي ســـباقها التالـــي، وهي 
سلســـلة بطولة العالـــم للترايثلون في 

يوكوهاما.

كاساندر

اللجنة اإلعالمية

اللجنة البارالمبية

للجنـــة  العـــام  األميـــن  اجتمـــع 
البارالمبية البحرينية علي الماجد 
وبحضـــور مديـــر إدارة الشـــؤون 
المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن 
ســـلمان آل خلفية، بمدير التنمية 
االجتماعيـــة والكفاءة الحكومية 
ببرنامـــج األمم المتحدة اإلنمائي 
في مملكة البحرين علي ســـلمان 
صالـــح، والممثـــل المقيم لبرنامج 
فـــي مملكـــة  اإلنمائـــي  المتحـــدة 

االتصـــال  عبـــر  وذلـــك  البحريـــن 
المرئي ستيفانو باتيناتو. 

 وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع مناقشـــة 
بيـــن  الازمـــة  التعـــاون  ســـبل 
الجهتيـــن إلنجـــاح دورة األلعـــاب 
للشـــباب  اآلســـيوية  البارالمبيـــة 
2021 التي ستســـتضيفها مملكة 
المقبـــل  ديســـمبر  فـــي  البحريـــن 
التنميـــة  مبـــدأ  مـــع  وللتوافـــق 

المستدامة.

“البارالمبية” تجتمع بممثلي “األمم المتحدة اإلنمائي”

اطلع على 
برامج وأنشطة 

ومشاركات الفترة 
القادمة

نادي النجمة - ضاحية الفاتح

وقع قائد ونجم الكرة الطائرة النجماوية والبحرينية يوســف خالد عقًدا 
احترافيــا مــع نــادي النجمــة ليواصــل فيــه مشــواره كقائــد لكتيبــة الكــرة 

الطائرة النجماوية. 

العقـــد  توقيـــع  مراســـم  وجـــرت 
اللعبـــة  جهـــاز  رئيـــس  بحضـــور 
الشـــيخ حمد بن طال آل خليفة 

اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  ونائـــب 
رئيس المكتب التنفيذي عبدهللا 

داود.

يوسف خالد يوقع لطائرة “النجمة”

خيــر اهلل ينتقــل لطــائــرة األهلــي
ــع الــرســمــي ــيـ ــوقـ ــتـ ــار الـ ــظـ ــتـ ــانـ ــن الـــمـــحـــرق وبـ ــ ــا م ــ ــادم ــ ق

قـــال الاعـــب علـــي خيـــر هللا إنـــه اتفق 
بشكل نهائي مع األهلي لتدعيم صفوف 
الفريق األول للكرة الطائرة في الموسم 
بانتظـــار  وإنـــه   2022  -  2021 المقبـــل 
التوقيع الرســـمي فقط مع “النسور” في 

ظل االتفاق الشفوي بين الطرفين.
وعبـــر خيـــر هللا عـــن ســـعادته الكبيـــرة 
بالعـــودة إلـــى األهلـــي من جديـــد بعدما 
مثـــل النـــادي لمـــدة موســـمين متتاليين 
 2014  - و2013   2013  -  2012 منـــذ 
وحقـــق مـــع الفريق لقب بطولـــة الدوري 

وكأس سمو ولي العهد حينذاك.
النـــادي  وأضـــاف “لســـت بغريـــب علـــى 
النـــادي  مثلـــت  وأن  ســـبق  إذ  األهلـــي، 

قبـــل ســـنوات عـــدة وتربطنـــي عاقـــة 
قويـــة بجميـــع الاعبين، كمـــا أن األهلي 
نـــاد منافـــس علـــى البطـــوالت المحليـــة 
والخارجيـــة وكل العـــب يتمنـــى اللعب 

في صفوفه..”.
وذكـــر خيـــر هللا أنـــه تلقـــى عروضا عدة 
مـــن بينها نـــادي النجمـــة ولكـــن االتفاق 
جـــرى مع األهلـــي كمـــا أن النجمة تعاقد 

مـــع الليبرو صـــادق هرونـــة، وتطلع خير 
هللا ألن يوفـــق فـــي محطتـــه الجديـــدة 
لتحقيـــق العديد مـــن اإلنجازات للطائرة 
األهاوية، مشـــيرا إلـــى أن إصابته التي 
كان يعانـــي منهـــا فـــي الظهـــر تحســـنت 
كثيـــرا وأنه بحالة جيـــدة وال يعاني من 

أي آالم.
يذكـــر أن خير هللا بدأ مشـــواره مع نادي 
داركليب وتم اختياره لمنتخبات الفئات 
العمريـــة وهو يعد أحد أبرز العبي مركز 
الليبرو في البحرين وقد سبق له تمثيل 
األهلـــي ثـــم انتقـــل للمحـــرق وحقـــق مع 
طائـــرة األحام الموســـم 2019 - 2020 

بطولتي كأس االتحاد والدوري.

علي خير الله

حسن علي

من مباراة سترة وقاللي من مباراة الحالة واالتفاق
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حذر من سيطرة طالبان على أفغانستان بعد انسحاب القوات األميركية

الجنرال ماكينزي: سعي إيران للهيمنة أكبر مزعزع لالستقرار

حــذر قائــد القيــادة المركزية الوســطى فــي الجيش األميركــي الجنرال كينث 
ماكينزي من سعي إيران للهيمنة، مؤكدا أن هذا النهج هو أكبر مصدر النعدام 
االســتقرار فــي الشــرق األوســط ، مشــيرا إلــى أن روســيا والصيــن تســعيان 

لتوسيع نفوذهما بالمنطقة على حساب النفوذ األميركي.

كــمــا حـــذر مــن ســيــطــرة طــالــبــان على 
ــقــوات  أفــغــانــســتــان بــعــد انــســحــاب ال

األميركية.
المتحدة  الــواليــات  مصالح  إن  وقــال 
في  خصوصا  كبيرة  تحديات  تواجه 

إفريقيا.
ــران  ــ ــال إن إي ــ ــد ق ــان مــاكــيــنــزي قـ ــ ك
ــزاالن  والــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة “ال تـ
ــي فـــي الــمــنــطــقــة”،  ــاســ الــخــطــر األســ
العسكري  الــوجــود  أن  عــلــى  مــشــددًا 
ــقــواتــه فـــي الــمــنــطــقــة يــركــز عــلــى 3  ل
المتمثل  اإلرهــاب  “مواجهة  أولويات: 
كـــ)الــقــاعــدة(  اإلرهــابــيــة  بالتنظيمات 
و)داعـــــش(، ومــواجــهــة ســلــوك إيـــران 
المنطقة،  فــي  لــاســتــقــرار  ــمــزعــزع  ال
والصين  روسيا  لمحاوالت  والتصدي 
ــمــنــطــقــة  ــي تـــلـــك ال ــ ــدد فـ ــمــ ــ ــت ــ ــن ال ــ مـ

االستراتيجية”.
وحّمل ماكينزي، في ندوة افتراضية 
ــرق األوســـــــــط فــي  ــ ــشـ ــ ــع مـــعـــهـــد الـ ــ مـ
واشنطن في فبراير الماضي، أنشطة 
“السبب  لاستقرار،  المزعزعة  إيــران 
العراق  لعدم االستقرار في  األساسي 
“الخطر  واعتبرها  واليمن”،  وســوريــا 
في  أســهــمــت  أنــشــطــة  بــســبــب  اآلن” 
البلدان على  تلك  منع حصول سكان 
اإلمدادات الازمة في مواجهة تفشي 

وباء كورونا.
قواتها  إن  قائاً  األميركيين  وطمأن 
كل  “لــديــهــا  المنطقة  فــي  الــمــســتــقــرة 
اإلمكانات لمواجهة أي تهديد إقليمي 
ــع الـــحـــلـــفـــاء”، مـــشـــددًا  بــالــتــنــســيــق مـ
وتسعى لبناء شراكات قوية بين دول 
أن  إلى  المنطقة في مواجهتها، الفتًا 

التنسيق  تعزيز  على  “تعمل  قــواتــه 
حلفائنا  مــع  البحري  الحضور  ودعــم 
لحماية الممرات المائية، في مواجهة 
ــداء على  ــتـ عــمــلــيــات الــقــرصــنــة واالعـ
السفن التجارية، كتلك التي تقوم بها 

إيران”.
ــعــســكــريــة  ال الـــعـــمـــلـــيـــات  إن  ــال  ــ ــ وقـ
سبتمبر   11 هجمات  منذ  األميركية 
2001 “كانت تركز على منع التنظيمات 
من  والتمكن  التموضع  من  اإلرهابية 

تــهــديــد لــيــس فــقــط أفــغــانــســتــان، بل 
منابع  تهديد  عبر  برمتها،  والمنطقة 
أسواق  استقرار  على  والتأثير  النفط 
الطاقة في العالم كله.. ومع تمدد تلك 
اإليراني  التدخل  وتطور  التنظيمات 
ــقــوات  عــبــر مــيــلــيــشــيــاتــهــا، أجـــبـــرت ال
األمــيــركــيــة عــلــى مــواصــلــة االهــتــمــام 
والتركيز على استقرار تلك المنطقة، 
كمصدر  أهميتها  تــراجــع  عــن  بمعزل 

للطاقة بالنسبة للواليات المتحدة”.

دبي - العربية.نت

كينيث ماكينزي

الهاي ـ أ ف ب

الــغــربــيــة منظمة  الــــدول  حــضــت 
أمس  الكيميائية  األسلحة  حظر 
الثاثاء على فرض عقوبات غير 
التهامها  ســوريــا  عــلــى  مسبوقة 
كيميائية  أســلــحــة  بــاســتــخــدام 
ــن كـــامـــل  ــ ــاح عـ ــ ــصــ ــ ــ وعــــــــدم اإلف

مخزونها منها.
ــــرد على  ــا بــعــدم ال وتــتــهــم ســوري
أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا 
نظام  بـــأن  يفيد  الــمــاضــي  ــعــام  ال
الرئيس بشار األسد استخدم غاز 
2017 ضد  عام  والكلور  السارين 
كانت  حــمــاة  محافظة  فــي  بــلــدة 
معارضة،  فصائل  عليها  تسيطر 
وذلـــك فــي انــتــهــاك التــفــاق حظر 

االسلحة الكيميائية.
الــدول  تصّوت  أن  المتوقع  ومــن 

األعضاء في المنظمة التي تتخذ 
مقرا فــي الهـــاي، الــيــوم األربــعــاء 
على  ينص  فرنسي  اقتراح  على 
تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق 
ــن ضمنها  ومــ الــمــنــظــمــة،  ــل  ــ داخـ
إجــراء  في  التصويت،  في  حقها 
الهيئة.  تــاريــخ  فــي  مسبوق  غير 
ويحظى االقتراح بدعم 46 دولة 

من أعضاء المنظمة الـ193.
على  الــســوريــة  الحكومة  ونــفــت 
ــعــة في  تـــكـــون ضــال أن  الـــــــدوام 
هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل 
وتتهم  مفبركة.  الهجمات  هــذه 
القوى  موسكو  وحليفتها  دمشق 
“مسيسة”  حــمــلــة  بــشــن  الــغــربــيــة 
االسلحة  من خال منظمة حظر 

الكيميائية.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية قد تعاقب سوريا

أنقرة ـ أ ف ب

اقترح حزب الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان أمــــس الــثــاثــاء 
تأسيس مجموعة صداقة برلمانية 
في  جديدة  خطوة  في  مصر،  مع 
إطار جهود أنقرة لتطبيع العاقات 

مع القاهرة.
الثنائية  العاقات  على  طرأ جمود 
عــلــى خــلــفــيــة اإلطـــاحـــة بــالــرئــيــس 
مــرســي،  محمد  حينها  اإلســامــي 

الذي دعمه إردوغان شخصيا.
ــادل الـــبـــلـــدان طــــرد الــســفــراء  ــبـ وتـ
في  متناحرة  أطرافا  الحقا  ودعما 

النزاع الليبي.
لكن ليبيا خطت خطواتها األولى 

انتقالية  مرحلة  إطــار  في 
ــد الــــحــــرب،  ــعــ ــ ــا ب ــمــ ــ ل

ــا  ــيـ ــركـ وقـــــضـــــت تـ
الــشــهــور األخــيــرة 
تــــحــــاول إصــــاح 

العاقات مع خصومها اإلقليميين، 
مع  دبلوماسيا  تواصلت  إنها  قائلة 
مصر الشهر الماضي ألول مرة منذ 

العام 2013.
وقــال زعيم كتلة حزب إردوغــان، 
ــعــدالــة والــتــنــمــيــة، فــي الــبــرلــمــان  ال
بــولــنــت تــــــوران “ســـنـــقـــدم الــيــوم 
مقترحا إلى مكتب رئيس البرلمان 
بين  صــداقــة  مجموعة  لتأسيس 
وفق  ومصر”،  التركية  الجمهورية 
ــبــاء األنــاضــول  أن ــة  مــا نقلت وكــال
الخارجية  وزيــر  وأشــاد  الرسمية. 
ــتــركــي مـــولـــود تـــشـــاوش أوغــلــو  ال
ــمــا وصــفــهــا  ــــوع الـــمـــاضـــي ب ــب األســ
العاقات  فــي  جــديــدة”  “حقبة 
زيـــارة  مــع مــصــر، معلنا عــن 
مرتقبة الشهر المقبل لوفد 
دبلوماسي إلى القاهرة.

تركيا تقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

باريس ـ أ ف ب

العالمية  الصحية  األزمــة  تزيد  في وقت 
اإلخبارية،  التغطية  بوجه  العوائق  مــن 
بأن  با حــدود  حــّذرت منظمة مراسلون 
يشّكل  الــذي  الصحافي  العمل  ممارسة 
“اللقاح الرئيسي ضد التضليل اإلعامي”، 
أكثر  في  جزئية”  أو  “تامة  قيوًدا  تواجه 

من 130 بلًدا”.
في  الــحــكــومــيــة  غــيــر  الــمــنــظــمــة  ورأت 
في  الصحافة  لحرية  السنوي  تصنيفها 
 %  73 أن  الثاثاء،  أمــس  الصادر  العالم 
الـ180 التي تناولتها، تسودها  من الدول 
أو  “صعبة”  الــخــطــورة”أو  “بالغة  أوضـــاع 

“إشكالية” بالنسبة للصحافة.
وأوضح األمين العام للمنظمة كريستوف 
أن تفشي وباء كوفيد19- شّكل  دولــوار 
من  تمكنت  التي  للدول  متاحة  “فرصة 

الحد من حرية الصحافة”.
القمع  وأّدت األزمة الصحية إلى اشتداد 

بارتفاع مرتبة   ،173 )المرتبة  في سوريا 
واحدة(، بحسب المنظمة.

كما لفت دولوار إلى أن الجائحة “تسببت 
بـــإغـــاق الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن الــتــغــطــيــة 
الصحافيين،  أمــام  والمصادر  الميدانية” 
ــك مــشــروع  مــوضــًحــا أن “جـــــزًءا مــن ذلـ
صحية،  باحتياطات  األمــر  يتعلق  حين 
غير أن قسًما منه غير قانوني. والسؤال 
سيعاد  هل  هــو:  الحالتين  في  المطروح 

فتح هذه المنافذ الحًقا؟”.
وما يزيد من خطورة الوضع أن الصحافة 
هي الحصن األكبر بوجه “تفشي التضليل 
الـــحـــدود، على  مــا وراء  إلـــى  اإلعـــامـــي 
الــمــنــصــات الــرقــمــيــة وشــبــكــات الــتــواصــل 
السلطات  تــغــذيــه  والــــذي  االجــتــمــاعــي” 

نفسها في بعض األحيان.
وفي إيران )المرتبة 174، بتراجع مرتبة(، 
الصحافيين  بحق  اإلدانــــات  “تضاعفت 

الوفيات  عــدد  مــن  أكــبــر  بشكل  للتقليل 
جراء” كوفيد19-. 

وال تزال الصين )177( مصنفة في أدنى 
تحتفظ  التصنيف،  أعلى  وفي  المراتب، 
الخامس  للعام  األولــى  بالمرتبة  النرويج 
ــوالـــي، مــتــقــدمــة عــلــى فــنــلــنــدا  ــتـ عــلــى الـ

والسويد.

كوفيد19- شّكل فرصة لدول تمكنت من الحد 
من حرية الصحافة 

محاربة التضليل اإلعالمي يواجه قيوًدا في أكثر من 130 بلًدا
مراسلون بال حدود تنّدد بفرض قيود تعيق العمل الصحافي

نجامينا ـ أ ف ب

ديبي  إدريـــس  الــتــشــادي  الرئيس  تــوفــي 
إيتنو الحاكم منذ 30 عاما أمس الثاثاء 
مــتــأثــرا بـــجـــروح أصــيــب بــهــا عــلــى خط 
في  المتمردين  ضــد  مــعــارك  فــي  الجبهة 
شمال الباد خال عطلة نهاية األسبوع، 
الجيش  بــاســم  المتحدث  أعــلــن  مــا  على 

للتلفزيون الرسمي.
برماندوا  عزم  الجنرال  المتحدث  وقــال 
تشاد  تلفزيون  عبر  تلي  بيان  في  أغونا 
أن “رئيس الجمهورية )...( إدريس ديبي 
عن  مدافعا  األخــيــرة  أنفاسه  لفظ  إيتنو 
وحــــدة وســـامـــة األراضــــــي فـــي ســاحــة 
األســى  بــبــالــغ  “نــعــلــن  الــمــعــركــة”، مضيفا 
لــلــشــعــب الــتــشــادي نــبــأ وفــــاة مــاريــشــال 
بتنظيم  التشادي  الجيش  وتعهد  تشاد”. 
ــرة وديــمــوقــراطــيــة” بعد  انــتــخــابــات “حــ
شهرا   18 مدتها  انتقالية”  “فترة  انتهاء 
بــقــيــادة مــجــلــس عــســكــري يـــرأســـه نجل 

الــرئــيــس إدريــــس ديــبــي. وقـــال الناطق 
الرجل  إعـــان وقــعــه  فــي  الجيش  بــاســم 
القوي الجديد في النظام على التلفزيون 
الرسمي، أن “المجلس العسكري االنتقالي” 
عاما(   37( ديبي  إدريــس  محمد  برئاسة 
يــضــمــن “االســـتـــقـــال الــوطــنــي وســامــة 
ــي والـــوحـــدة الــوطــنــيــة واحــتــرام  األراضــ
ويضمن  الدولية  واالتفاقات  المعاهدات 
تجري  شهرا”   18 مدتها  انتقالية  مرحلة 

وديموقراطية  حرية  “انتخابات  بعدها 
وشفافة”، مشيرا إلى فرض حظر تجول 

وإغاق الحدود البرية والجوية للباد.
ووضـــع الــمــارشــال ديــبــي الـــذي بقي في 
السلطة منذ االنقاب العسكري في العام 
1990، رجاال ونساء من عائلته وقبيلته 
الجيش  ــدات  ــ وحـ رأس  عــلــى  الـــزغـــاوة 
والقطاعات  الكبيرة  الــمــؤســســات  وفــي 

االقتصادية الرئيسة في الباد.

إدريس ديبي بالزي العسكري

الجيش يعد بانتخابات “ديمقراطية” بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهًرا
مقتل رئيس تشاد متأثًرا بإصابته “خالل معارك”

القاهرة ـ أ ف ب

الــلــواء  الــمــصــري  قـــّرر وزيـــر النقل 
إقالة  الثاثاء  أمــس  الوزير  كامل 
رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد 
حادثي قطارات في أقل من شهر 
قتياً، بحسب   30 من  أكثر  أوقعا 

بيان للوزارة.
الــبــيــان إن “رئــيــس مجلس  وقـــال 
شلبي  رســان  محمد  الهيئة  ادارة 
نــقــل لــوظــيــفــة مــســتــشــار الـــوزيـــر 

لشؤون السكك الحديدية”.
تـــم تعيين  ــه  ــ أن الــبــيــان  وأضـــــاف 
مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم 

في منصب رئيس الهيئة.
في  تغييرات  إجــراء  البيان  وأكــد 

قيادات هيئة السكك الحديد 
قطاعي  فــي  خــصــوًصــا 

الــصــيــانــة والــتــطــويــر 
بعدد  الدفع  “بهدف 
ــاءات  ــ ــ ــف ــ ــ ــك ــ ــ مـــــــن ال

الستكمال مسيرة التطوير الشامل 
لهيئة السكك الحديدية”.

11 شخًصا  عــن  يقل  مــا ال  وقــتــل 
األحد  بجروح  مئة  نحو  وأصيب 
ــار عـــن الــســكــة  ــطـ عــنــد خـــــروج قـ
أسابيع  ثاثة  بعد  القاهرة  شمال 
 20 آخــر حصد  على حــادث قطار 
قتياً في 26 مارس في محافظة 

سوهاج بجنوب مصر. 
ــورة مــتــكــررة  ــصـ وتــشــهــد مــصــر بـ
حــوادث قطارات ومــرور مأسوية 
أو  الــطــرقــات  تعم  فــوضــى  بسبب 
الطرق  حــال  أو  القديمة  العربات 
تخضع  ال  التي  الحديد  والسكك 
لصيانة جيدة ولمراقبة كافية.
وعـــادة مــا تنسب حــوادث 
الـــــقـــــطـــــارات لـــمـــشـــاكـــل 
التحتية  بالبنى  تتعلق 

والصيانة.

إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر
موسكو ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس 
دبلوماسَيين  طـــردت  أنــهــا  الــثــاثــاء 
ــرد صــوفــيــا  طــ عــلــى  ا  ردًّ ــيــن  ــغــارَي ــل ب
مــارس،  فــي  روســَيــيــن  دبلوماسَيين 
والتوتر  تجسس  قضية  خلفية  على 

المتزايد بين موسكو والغرب.
ــه تم  ــروســيــة أنـ وأفـــــادت الــــــوزارة ال
موسكو  لدى  بلغاريا  سفير  استدعاء 
بسكرتير  المتعّلق  بــالــقــرار  وإبــاغــه 
األول  والسكرتير  القنصلية  الخدمة 
واالقتصاد  التجارة  شــوؤن  المكّلف 

في السفارة.
للرد على  وقالت “تأتي هذه الخطوة 
الجانب  له من  الذي ال أساس  القرار 

البلغاري باعتبار موظَفين في 
الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة في 

صوفيا من األشخاص 
غير المرغوب فيهم”.

السلطات  ــدرت  وأصــ  

مارس  في  هذا  الطرد  قــرار  البلغارية 
لصالح  تجسس  شبكة  اكتشافها  بعد 
موسكو اشتبه بتورط مسؤولين في 

وزارة الدفاع البلغارية فيها.
ــخــارجــيــة   إلــــى ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر ال
هاماتشيك  يان  التشيكي  والداخلية 
االتحاد  دول  تطالب  بــاده  أن  أمــس 
األوروبــــــي وحــلــف شــمــال األطــلــســي 
تضامًنا  الــروس  الدبلوماسيين  بطرد 
بين  الدبلوماسي  السجال  بعد  معها 

موسكو وبراغ.
وأكد أنه سيستدعي السفير الروسي 
بعد  إضــافــيــة  خــطــوات  عــن  للكشف 
ا تشتبه  ا روسيًّ طرد 18 دبلوماسيًّ
ــأنــهــم عـــمـــاء ســريــون  ــراغ ب ــ بـ
 20 مــوســكــو  ــردت  طــ بينما 
ا  ردًّ ا  تشيكيًّ ــا  دبــلــومــاســيًّ

على الخطوة.

ا على تدبير مماثل روسيا تطرد دبلوماسَيين بلغارَيين ردًّ

أعلنــت إيــران، أمــس الثالثــاء، عــن تنشــيط أجهــزة طــرد مركــزي 
لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء جلسة 
ثالثة للجنة المشتركة لالتفاق النووي 

اإليراني وإعالن أطراف فيينا تشكيل 
لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات 

إلحياء االتفاق النووي.

وقال مسؤول كبير في االتحاد األوروبي 
أمس إن إيران والقوى العالمية 

حققت تقدما في المحادثات الرامية 
إلحياء االتفاق النووي، لكن ال يزال 

هناك الكثير من العمل المطلوب.

ومن المقرر أن ُتستأنف االجتماعات 
األسبوع المقبل بعد أن تعود الوفود 

لعواصمها للتشاور.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية أعلنت السبت الماضي، أن إيران 
بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 
60 بالمئة بمفاعلها الواقع فوق األرض 

في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات 
سابقة من مسؤولين إيرانيين.

وقالت الوكالة في بيان “تحققت 
الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج 

سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 
60 بالمئة”.

ووفقًا لالتفاق النووي الدولي، يسمح 
إليران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة 

تقل عن 4 %، ويجب أن يتم تخصيب 
اليورانيوم إلى نسبة 90 % لصنع 

قنبلة نووية.

أعلــن تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، أمــس الثالثــاء، اعتراض 
باتجــاه  الحوثــي  وتدميــر مســيرة مفخخــة أطلقتهــا ميليشــيات 

خميس مشيط في المملكة.

كما أوضح أن محاوالت الميليشيا 
العدائية ممنهجة ومتعمدة 

الستهداف المدنيين واألعيان 
المدنية.

إلى ذلك، أكد اتخاذ اإلجراءات 
العملياتية الالزمة لحماية المدنيين 

بما يتوافق مع القانون الدولي 
اإلنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف العميد الركن تركي 
المالكي، أعلن قبل أيام، أن قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي 

تمكنت من اعتراض وتدمير 4 

طائرات بدون طيار مفخخة، 
و5 صواريخ باليستية أطلقتها 

الميليشيات المدعومة من إيران 
من محافظة صعدة تجاه مدينة 

جازان.

يذكر أن الميليشيات المدعومة 
من إيران، كانت كثفت خالل الفترة 

الماضية، محاوالتها استهداف أعيان 
مدنية واقتصادية في المملكة في 

محاوالت أثارت إدانات عدة دول 
عربية وغربية، شددت على وقوفها 
إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة 

هجمات الحوثيين اإلرهابية.

التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيطإيران: تنشيط أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في نطنز
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في الســـاعة الثانية “عربي” من ليلة 
األربعـــاء 9 فبرايـــر 1939 انعقـــدت 
العروبـــة  نـــادي  تأســـيس  جلســـة 
بالمنامـــة فـــي محـــل محمـــد دويغر 
وذلـــك بعـــد 15 يومـــا مـــن تأســـيس 
النـــادي األهلـــي، وقـــد حضـــر تلـــك 
الجلســـة 46 شـــخصا وافقـــوا علـــى 
النظام األساســـي للنـــادي، وفي ليلة 
الجمعـــة 18 فبرايـــر 1939 احتفـــل 
غربـــي  الكائـــن  النـــادي  بافتتـــاح 
حديقـــة بلديـــة المنامـــة، وكان بيتـــا 
يتبـــع دائرة أمـــوال القاصريـــن، ركز 
النـــادي منذ تأسيســـه علـــى انتمائه 

الثقافيـــة  أنشـــطته  فـــي  العروبـــي 
واألدبيـــة المختلفـــة كمـــا اهتم منذ 
العـــام 1940 بافتتـــاح فصول لمحو 
األمية أكســـبت النادي ســـمعة طيبة 
فـــي المجتمع البحريني، كما ســـعى 
النـــادي إلقامة محاضـــرات وندوات 
شـــارك فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن رجال 
الفكـــر واألدب مـــن أرجـــاء الوطـــن 
العربـــي. وفـــي العام 1950 اشـــترى 
النـــادي أرضـــا من حكومـــة البحرين 
وبعـــد اســـتكمال البنـــاء أقيـــم حفل 

االفتتاح العام 1952.

تأسيس نادي العروبة

محرر مسافات

الهريس... أكلة حضرمية انتقلت إلى الهند وعادت إلينا مع التجار
ــيــا مــعــروفــا  يــعــتــبــر الـــهـــريـــس  طــبــقــا شــعــبــيــا رمــضــان
فــي الــبــحــريــن والــــدول الــمــجــاورة ويــقــدم أيــضــا في 
ولــم يكن يصنع  لــلــنــذور،  أيــضــا  االحــتــفــاالت، ويطبخ 
قديما إال في شهر رمضان والعيدين وفي “صباحية” 

العروسين. 
المطبخ  فــي  التقليدية  األطعمة  أشهر  مــن  الهريس   
ــقــدم هـــذا الــطــبــق الشبيه  الــبــحــريــنــي، وكــثــيــرا مـــا ي
بالعصيدة أثناء التجمعات العائلية، السيما خالل شهر 
العائالت  معظم  عند  أساسيا  ويعتبر  الكريم،  رمضان 
طهي  طريق  عــن  الهريس  إعـــداد  ويتم  البحرينية.  
القمح في المياه المالحة قليال لعدد من الساعات، ثم 
إضافة اللحوم أو الدجاج، ثم يتم طهوها مرة أخرى 

لفترة طويلة )4 ساعات على األقل(. 
وتشمل طريقة التحضير األخرى وضع اللحم والقمح 
الماء  مع  إلــى جنب  جنبا  البداية،  من  وعــاء  في  معا 
مع  أحيانا  ويقدم  طويلة،  لفترة  طبخه  ثم  والملح، 
رشة من القرفة أو البصل المقلي بعد أن يحرك بملعقة 

خشبية في غالب الوقت.
هذا الطبق الشعبي مغذ ومفيد جدا، ويعتبر أيضا من 
والكشميري  األرمني  المطبخ  في  المعروفة  األطباق 

والهندي والعراقي، وتاريخيا يعود هذا الطبق األصيل 
إلى القرن السادس عشر الميالدي، وهو غني بالقيمة 

الغذائية.
الهريسة  الهريس أو  “wikipedia” فإن كلمة  وبحسب 
ــَرَس وهـــَرس  ــ َهـ أصــولــهــا عــربــيــة مشتقة مــن الــفــعــل 
دقه  أو  وقــايــة  األرض  وبــيــن  وبينه  دقــه  أي  الــشــيء 
دقــيــقــا، سحقه، سحنه،  دقــا  دقــه  أو  عــريــض  بــشــيء 
رئيسة  كوجبة  ألكلها  يرجع  المائدة  بسيد  وتسميتها 
وفي صحون كبيرة، وال تعرف حقبة وال مكان نشأة 
طبق الهريس، إال أن أقرب تاريخ لطبق الهريس كان 
ــمــيــالدي.  والــهــريــس أكلة  فــي الــقــرن الــســابــع عشر ال
قبل  األصلي  موطنها  من  هاجرت  المنشأ،  حضرمية 
مئات السنين وذهبت غرًبا وشرًقا، حيث انتقلت إلى 
الهند قبل مئة عام تقريًبا، وتقبلها المجتمع الهندي، ثم 

توالت هجراتها إلى أن دخلت الخليج العربي، حيث 
انتقل هذا الطبق من جنوب الهند إلى تجار المسلمين 

العرب.
ــثــقــافــات  ــريـــس طـــعـــام مــفــضــل عــنــد مــعــظــم ال ــهـ والـ
نبينا  أن  يــؤكــدون  كثيرين  أن  خصوصا  اإلســالمــيــة، 
هــذا  فــضــل  ــم(  عليه وســل )صــلــى هللا  الــكــريــم محمد 
بالقرفة  متنوعة، مغطاة  بصور  الطبق  ويقدم  الطبق، 

وسكر الحلويات والزبدة المذابة 
والـــمـــالـــحـــة، ويــعــتــبــر 

الـــيـــوم الــهــريــس 
أحــــــــد أقــــــدم 
أطـــــــــــبـــــــــــاق 
اإلفـــــــــطـــــــــار 
وأكــــــثــــــرهــــــا 

شــــعــــبــــيــــة فـــي 
جميع  وفي  البحرين 

شهر  خالل  الخليج  دول  أنحاء 
الحد  إلى جانب  والدهني  اللزج  قوامه  لكن  رمضان، 
للشباب  تحدًيا  يشكل  أن  يمكن  التوابل  من  األدنــى 

وجيل ”الفاست فودز“.

اللهّم اجعل لي فيه 
نصيًبا من رحمتك 

الواسعة واهدني فيه 
لبراهينك الّساطعة وخذ 

بناصيتي إلى مرضاتك 
الجامعة بمحّبتك يا أمل 

المشتاقين.
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أحداث بـحرينيـة

موسى حسن..رصد لتاريخ مسرح أوال ومسيرته عبر سنوات طويلة
أهــدى رئيــس اللجنــة الثقافيــة والتوثيق بمســرح أوال الفنان موســى حســن 
وخــال لقــاء أعضــاء مجلــس إدارة المســرح برئيســة مجلس النــواب فوزية 
زينــل قبــل أيــام كتابيــن توثيقييــن عــن مســرح أوال، األول بعنــوان “مســرح 
أوال.. خمســون عامــا مــن اإلبداع”، والكتاب الثاني “مســرح أوال من كرســي 

عتيق إلى سرور”.

مســـرح  مســـيرة  الكتابـــان  ويســـتعرض 
أوال وتاريخـــه الطويـــل ودوره الريـــادي 
فـــي المســـرح البحرينـــي مـــن خـــالل رفد 
كثيـــرة  بأعمـــال  المســـرحية  الحركـــة 
األول  فالكتـــاب  ومتميـــزة.،  متنوعـــة 
اشـــتمل على عدة اقسام ومنها..التقديم، 
االدارة،اعضـــاء  المؤسســـون،مجالس 
وأعـــدوا  ألفـــوا  أوال،مؤلفـــون  مســـرح 
الديكـــور  ألوال،مصممـــو  مســـرحيات 
للجنة  ا ، ج لمكيا ا ، فيا ا غر لســـينو ا و
األستشارية، العروض المسرحية،عروض 
مسرحية لم تعرض على الجمهور،مهرجان 

المشـــاركات  الجوائـــز،  المســـرحي،  أوال 
الخارجيـــة والتبـــادل الثقافـــي، النـــدوات 
والمحاضرات والورش المسرحية، الفرق 
الزائـــرة، األعمـــال اإلذاعيـــة والتلفزيونية 
الدعـــوات،  المعـــارض،  والســـينمائية، 
العليـــا  اللجنـــة  الراحلـــون،  اإلصـــدارات، 
لإلحتفـــال بمرور 50 ســـنة على تأســـيس 
المســـرح، ومطبوعـــات المســـرح. وســـبق 
ذلـــك كلمـــة رئيـــس المســـرح الفنـــان أنور 

أحمد والتقديم.
 8 علـــى  فيحتـــوي  الثانـــي  الكتـــاب  أمـــا 
مســـرحيات قدمهـــا مســـرح اوال خـــالل 

فتـــرات متباينة وهي” مســـرحية كرســـي 
عتيـــج مـــن تاليـــف الفنان الراحـــل محمد 
عـــواد، مســـرحية ســـبع ليالـــي مـــن تأليف 
األديب الراحل راشد المعاودة، مسرحية 
السالفة ومافيها من تأليف الراحل محمد 
عواد، مســـرحية ماالن وانكسر من تأليف 
االديب الراحل راشد المعاودة، مسرحية 
انا وانتي والبقـــرة من تأليف عبدالرحمن 

بركات، مسرحية اذا ما طاعك الزمان من 
تاليف الشاعر ابراهيم بوهندي، مسرحية 
العريفـــي،  خليفـــة  تاليـــف  مـــن  ح.ب 
ومســـرحية ســـرور مـــن تأليـــف أبراهيـــم 

بوهندي.
وللفنـــان موســـى حســـن أيضا إصـــدارات 
مســـرحية أخـــرى ورصـــد موثـــق لتاريـــخ 
مسرح أوال ومســـيرته عبر هذه السنين، 
حيث يعد موســـى من أهم وأبرز موثقي 

الحـــراك المســـرحي فـــي البحريـــن، ولـــه 
بصمـــات واضحه فـــي كثير مـــن األعمال 
واإلصـــدارات الفنيـــة، كمـــا قـــام بتصميم 
واخراج الكثير من الكتب والنشـــرات في 
مجـــاالت مختلفـــة مثل تصميـــم واخراج 
كتـــاب “ مؤسســـو ورواد الصحافـــة فـــي 
الصحافـــة  ألتحـــاد   “ البحريـــن  مملكـــة 
الخليجيـــة، وتصميـــم واخـــراج كتـــاب “ 
الكلمـــة من أجل األنســـان” ســـيرة المفكر 

الدكتور محمد جابـــر االنصاري للدكتورة 
صفاء العلوي وغيرها الكثير.

tariq_albahhar

المقادير:

• 6 أكواب طحين جميع االستعماالت
•ملعقة شاي من الخميرة الجافة

• ملعقتا طعام سكر
• ملعقة طعام باإلضافة إلى ملعقة شاي من 

الملح 

• ملعقة طعام باإلضافة إلى ملعقتا شاي 
أوراق زعتر طازجة

• 2 كوب ماء بارد
• ثلثا كوب باإلضافة إلى ملعقة طعام زيت 

زيتون بكر ممتاز

• 2 باينت طماطم كرزية، مقطعة إلى أنصاف
• ملعقة كبيرة ثوم مفروم )من 2 إلى 3 

فصوص(

•ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل األحمر
الطريقة:

• في وعاء كبير، اخفقي الدقيق، الخميرة، 
السكر، ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة زعتر. 

أضيفي الماء البارد وثلث كوب زيت. قلبي 
بملعقة خشبية أو يديك حتى تتكون عجينة 

مبللة وال يتبقى دقيق جاف. غطي الوعاء بغالف 
بالستيكي واتركيه يرتفع في درجة حرارة الغرفة 

حتى يتضاعف حجم العجين 4 مرات ويظهر الجزء 
العلوي فقاعات، لمدة 12 ساعة على األقل وحتى 

18 ساعة.

• صبي ثلث كوب زيت على صينية خبز 12 × 
18 بوصة. 

 . غلفي يديك برفق بالزيت، وضعي العجين 
في منتصف الورقة. اقلبي العجينة لتغطى 

بالزيت بالتساوي، ثم اضغطي لتوزيعها 
بسماكة متساوية على حواف القالب.

• استخدمي أصابعك لعمل فجوات في جميع 
أنحاء العجين. غطيه واتركيه يرتفع في درجة 

حرارة الغرفة حتى يتضاعف الحجم، حوالي ساعة 
ونصف.

يسخن الفرن إلى 250 درجة مع الرف في الثلث 
السفلي. في وعاء، اخلطي الطماطم مع الثوم، 

ورقائق الفلفل األحمر، وملعقة كبيرة متبقية من 
الزيت، وملعقتين صغيرتين من الزعتر، وملعقة 
صغيرة من الملح. يرش بالتساوي على العجين. 

قومي برش العصائر المتراكمة من الوعاء.

• اخبزي حتى تنتفخ قلياًل ويصبح لونها بنيا 
ذهبيا في األعلى، من 16 إلى 18 دقيقة )إذا كان 

السطح يتحول للون البني بسرعة كبيرة، ضع 
خيمة األلمنيوم(. اتركي الفوكاتشيا تبرد في 

القالب على رف سلكي حتى تصبح دافئة، حوالي 
20 دقيقة. قدميها دافئة أو بدرجة حرارة الغرفة، 

أو اتركيها تبرد تماًما وخزنيها في وعاء محكم 
الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 

يومين.

مع الشيف
 فجر المنصوري

فوكاشيا

موسى حسن

طارق البحار



ال يــزال الجــدل محتدمــا بشــأن المــادة 188 والتي تتعلق بقانون الشــركات المعدل والذي جرى ســريانه 
العام 2020، والتي تنص على  اإلفصاح عن األجور والمكافآت والنصيب في األرباح التي يحصل عليها 

أعضاء مجلس اإلدارة والكشف عن مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية كل على حدة.
وخـــال نـــدوة عقدتها جمعية الشـــفافية البحرينية 
مســـاء أمـــس األول، تمـــت مناقشـــة دور الجمعيات 
العموميـــة والحوكمـــة فـــي تعزيـــز الشـــفافية فـــي 
المصـــارف  جمعيـــة  رئيـــس  أعتبـــر  اذ  الشـــركات، 
البحرينيـــة، عدنـــان يوســـف، التعديـــات األخيـــرة 
بخصـــوص المـــادة 188 في قانـــون الشـــركات بأنها 

“خطأ كبير” بحسب وجهة نظره.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة أرجأت 
تنفيـــذ المـــادة، والتـــي كان مـــن المفتـــرض أن تظهر 
بموجبهـــا أجـــور التنفيذييـــن فـــي تقارير الشـــركات 
للعام 2020، وذلك بعد اعتراض من قبل الشـــركات 

المساهمة.
وقـــال الرئيس التنفيذي الســـابق لمجموعـــة البركة 
المصرفيـــة، عدنان يوســـف “المـــادة 188 في نظري 

البسيط أظن أنها غلطة كبيرة”.
وأوضح أن المســـاهم يعلم إجمالـــي المكافآت التي 
تصـــرف وأن المصرف المركزي ُيحـــاط علما بحجم 
هـــذه المكافـــآت والرواتـــب، فمـــن المهـــم للمســـاهم 
معرفـــة النســـبة التي تدفـــع للمكافـــآت واألجور من 
إجمالـــي النفقات ومقارنتها على المســـتوى العالمي 
لمعرفـــة الصورة الحقيقة، وأنه ال فائدة مرجوة من 

معرفة أجور أفراد بعينهم”.
وأشـــار يوسف إلى أن الرواتب التي اعتمدت كانت 
تحتسب عندما كان األجانب في القطاع المصرفي، 
في حين كان األجنبي يســـتلم راتب  30 ألف دينار، 
رأت مجالس اإلدارة أن البحريني يدفع له  20 ألف 

دينـــار، مشـــيرا إلـــى أنه ربمـــا ينظر البعـــض إلى هذا 
المبلغ في الســـوق المحلية البحرينية بالكبيرة جدا، 
ولكن يجب النظر وتقدير حجم المســـؤولية الملقاة 
على عاتق المســـؤول والسوق التي يديرها، مشيرا 
إلـــى أنه لم يجِر استشـــارة غرفة التجـــارة وجمعية 

المصارف البحرينية بشأن هذه المادة”.

 أعباء كبيرة على عاتق اإلدارات 

من جانب آخر، أشـــار عدنان يوسف إلى أن قوانين 
الحوكمـــة وضعت أعباء كبيرة على أعضاء مجلس 
التنفيذيـــة،  اإلدارة  مســـؤوليات  وقلصـــت  اإلدارة 
ونظـــرا لحجـــم هـــذه المســـؤوليات بـــات على عضو 
مجلـــس اإلدارة أن يكون له إلمام تام بكل ما يتعلق 
بالشركة، وهو أمر صعب توافره في أعضاء مجلس 
اإلدارة في الشـــركات الكبرى والمتنوعة األنشـــطة، 
كمـــا خلقـــت المعاييـــر ازدواجيـــة فـــي اللجـــان مثل 
لجنة المخاطر ولجنة التدقيق، وحجم المؤسســـات 
اليســـتدعي هذه االزدواجيـــة في عمل اللجان ومن 

الممكن دمجها معا”.
وتابـــع بالقـــول “مع األســـف القوانين تصـــدر بعقلية 
بحرينية وهذا خطأ، ســـوق البحرين سوق متشعبة 

ومتعددة أكثر من أسواق سنغافورة ولندن”.
واســـتطرد بالقول “أعمـــال اللجـــان الكثيرة فرضت 
تســـتنزف  كثيـــرة  أعبـــاء  التنفيذيـــة  اإلدارة  علـــى 

جهدها الذي يفترض تكرسيه ألعمال الشركة”.
فـــي  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بقـــاء  وبخصـــوص 

مناصبهـــم لفترات طويلة، أشـــار يوســـف “هنا يجب 
أن نفـــرق بيـــن األعضاء التنفيذييـــن الذين يكونون 
بمجلـــس االدارة بحكـــم مناصبهـــم واألعضـــاء غير 
التنفيذيين الذين يتم انتخابهم كل ثاث ســـنوات، 
ولكـــن عموما بقاء العضو فتـــرة طويلة في مجلس 
اإلدارة ســـيكون له أثر سلبي، فكل مؤسسة تحتاج 
لتجديـــد الدماء، والتجديد يعني جلب رؤى وأفكار 

جديدة، ومنع تكوين عاقات خاصة”.

دول عديدة طبقت مفهوم المادة

مـــن جانبـــه، أبـــدى الخبيـــر المصرفـــي والخبيـــر في 
شـــؤون الحوكمـــة، صالـــح حســـين، اســـتغرابه مـــن 
التحفظ على اإلفصاح عن الرواتب بحســـب المادة 
إلـــى أن دوال طبقتهـــا مـــن عشـــرات  188، مشـــيرا 
الســـنين وأن المملكـــة العربيـــة الســـعودية طبقـــت 
هـــذا النظـــام، وأن جميع األجور واألتعـــاب ألعضاء 
مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يتم ذكرها حاليا 

بالتفاصيل.
ومضـــى بالقـــول “ال أرى في األمر حساســـية، أعتقد 
أنـــه فـــي النهايـــة األمر يحســـن من المنـــاخ واختيار 

أعضاء مجلس اإلدارة”.
مـــن جهته، قـــال الوكيل المســـاعد لشـــؤون التجارة 
سابقا حميد آل رحمة  إنه جرى تشكيل لجنة وطنية 
إلعـــداد ميثـــاق لحوكمـــة الشـــركات وصـــدر بقانون 
فـــي أبريـــل 2018 ليكـــون ملزمـــا لجميـــع الشـــركات 
المســـاهمة، حيـــث يراعـــي فـــي التطبيق الشـــركات 

العائلية التي تنفذ ما يتناسب مع أوضاعها.
وأشـــار أن البحريـــن تتطلع إلصـــدار قانون لحوكمة 
الشـــركات ســـهل التطبيـــق على الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة والشركات العائلية.
وأوضـــح أن الغـــرض مـــن ميثاق حوكمة الشـــركات 
كان يهـــدف إلرشـــاد الشـــركات ألفضل طـــرق قيادة 
التجاريـــة،  الشـــركات  ومراقبـــة  وإدارة  وتنظيـــم 
ويهـــدف إلـــى وضـــع نظـــام يحكـــم عمـــل الشـــركات 

ويضبـــط ممارســـاتها والرقابـــة علـــى أعمالهـــا؛ بغية 
إيجاد مؤسســـات كفوءة تســـهم في بناء االقتصاد 
الوطنـــي وتتمتـــع بالشـــفافية والتنافســـية والحـــد 
مـــن أي تأثيـــرات ســـلبية علـــى االقتصـــاد الوطنـــي 
المســـاهمة  بالشـــركات  العاقـــة  ذات  واألطـــراف 

والمجتمع ككل.
وأشـــار إلى 4 أركان رئيســـة لميثـــاق الحكومة، هي 
الحـــرص على توفير معلومات رئيســـة للمســـاهمين 
إدارة  مجالـــس  أعضـــاء  وإطـــاع  الشـــركات،  فـــي 
الشـــركة بمســـؤولياتهم أمـــام المســـاهمين، والركـــن 
الثالـــث هـــو العدالـــة بـــأن يحظـــي جميـــع األطراف 
مـــن  ومتســـاوية  عادلـــة  بمعاملـــة  العاقـــة  ذات 
مجلـــس اإلدارة والتنفيذييـــن فـــي الشـــركات بعيدا 
عـــن االنحيـــاز، وأخيـــرا المســـؤولية، حيـــث يجـــب 
المســـاهمة  الشـــركات  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  علـــى 
أداء واجباتهـــم بأمانـــة وإخاص إزاء المســـاهمين 

والمتعاملين والمجتمع ككل.

المشاركون في الندوة االفتراضية 

احتدام الجدل بالبحرين بشأن المادة 188 من قانون الشركات
ــور الــتــنــفــيــذيــيــن ــ ــ ــن كـــشـــف أج ــ ــة م ــي ــاس ــس ــح حـــســـيـــن: ال ح ــالـ ــر صـ ــي ــب ــخ ال
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حميد آل رحمة: نتطلع 
لقانون حوكمة للشركات 

الصغيرة والعائلية

عدنان يوسف: 
التعديالت بشأن المادة 

188 “خطأ كبير” 

علي الفردان

“جمعية التأمين” تنتخب مجلس إدارة جديدا
ــد رئـــــيـــــًســـــا وســـــلـــــطـــــان نـــــائـــــًبـــــا لــه ــ ــم ــ ــح ــ جــــــــــواد م

البحرينيـــة  التأميـــن  جمعيـــة  عقـــدت 
جمعيتها العمومية العادية للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020، وذلـــك 
بحضور ممثلي مصرف البحرين المركزي 
والمدقـــق  األعضـــاء  الشـــركات  وممثلـــي 

الخارجي. 
بـــدأ جـــدول أعمـــال االجتمـــاع بمراجعـــة 
محضر اجتمـــاع الجمعية العامـــة العادية 
الســـابق والموافقة عليه ثم تـــم الموافقة 
علـــى البيانات المالية للســـنة المنتهية في 
قبـــل األعضـــاء،  مـــن   2020 31 ديســـمبر 
كمـــا اطلـــع األعضاء علـــى تقريـــر مدققي 
الحســـابات الخارجييـــن وتقريـــر مجلـــس 
اإلدارة عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 
31 ديســـمبر 2020 وتمـــت إعـــادة تعييـــن 

المدققيـــن الخارجييـــن، كمـــا تـــم انتخاب 
مجلـــس إدارة جديـــد للجمعيـــة لدورتهـــا 
2021 – 2022، هم: جواد محمد، عبدهللا 
ســـلطان، يونس جمال، عصـــام األنصاري، 
خالد الشـــيخ، جوناثان جين، ادهم المزن، 

إيمان مجلي وميساء الكوهجي. 
عقـــد  الجمعيـــة،  أعمـــال  انتهـــاء  وبعـــد 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة اجتماعـــه األول، 
إذ تـــم خاله انتخاب جواد محمد رئيًســـا 
لمجلس إدارة الجمعية وعبدهللا ســـلطان 

نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة وخالد الشيخ 
أمينـــا ماليا، كما تم تعيين ياســـر الحمادي 

أمينا للسر لمجلس اإلدارة.
وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة إلـــى زيـــادة في 
التمثيل النســـائي في المجلس المنتخب، 
الذي يتماشى مع األهداف االستراتيجية 
الوطنيـــة لتمثيـــل المرأة وتعزيـــز مكانتها 
وتشـــجيعها لممارســـة دور أكبـــر. وأعـــرب 
جـــواد عـــن وافـــر الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
لدعمـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
المتواصل لقطاع التأمين، ولكافة أعضاء 
الجمعيـــة، ولمجلس اإلدارة الســـابق على 
مســـاهمتهم الفعالة طوال فترة وجودهم 
فـــي المجلـــس، متمنًيا التوفيـــق والنجاح 

ألعضاء المجلس الجديد.

جواد محمدعبدالله سلطان

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN( 80 أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أنه تمـــت تغطية اإلصدار رقـــم
BH0005132U88( من أذونات الخزانة الحكومية الشـــهرية التي يصدرها 

مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهًرا 
تبدأ فــــي 22 أبريل 2021 وتنتهي في 21 أبريل 2022، كما بلغ معدل سعر 
الفائدة على هذه األذونات 1.60 % مقارنة بسعر الفائدة 1.55 % لإلصدار 
الســـابق بتاريخ 25 مارس 2120. وقد بلغ معدل ســـعر الخصم 98.406 % 
وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 98.330 %، علًما أنه قد تمت تغطية 
اإلصـــدار بنســـبة 155 %. كمـــا بلغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

2021 فبرايــر  بنهايــة  دوالر  مليــار   1.04 لنحــو  صعــدت 

البحرين ترفع استثماراتها بالسندات األميركية 14 %

الســـندات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حيـــازة  ارتفعـــت 
األميركيـــة بنســـبة 14 % فـــي أول شـــهرين من العام 

.2021
وزارة  عـــن  الصـــادرة  الحديثـــة  البيانـــات  وبحســـب 
الخزانـــة األميركية، صعدت اســـتثمارات المملكة إلى 
نحو 1.04 مليار دوالر بنهاية فبراير من العام الجاري، 
مقارنة بنحو 916 مليون دوالر بنهاية ديسمبر 2020.
عربيـــا تراجعت اســـتثمارات الســـعودية - أكبر الدول 
والســـندات  األذون  فـــي  المســـتثمرة  الخليجيـــة 

األميركيـــة لــــ 132.9 مليار دوالر في شـــهر فبراير من 
العـــام الجاري، مقابـــل 135.1 مليار دوالر شـــهر يناير 

من العام 2021.
عربيـــا  الثانـــي  المركـــز  إلـــى  اإلمـــارات  وتقدمـــت 
باســـتثمارات 50.6 مليار دوال بنهاية فبراير من العام 
الجـــاري، بعد أن كانـــت بالمركز الثالث على مســـتوى 

الدول العربية.
وجـــاءت اســـتثمارات دولـــة الكويـــت فـــي الســـندات 
األميركيـــة بالترتيـــب الثالـــث عنـــد مســـتويات 44.8 
مليـــار دوالر فـــي فبرايـــر 2021، مقارنـــة بنحـــو 45.3 

مليار دوالر بالشهر السابق له.

دبي - مباشر

“البحرين والكويت” و“البرج المتحد” يوفران أفضل الحلول السكنية
ـــة” ـــا المعلق ـــق دلموني ـــن “حدائ ـــة زبائ ـــم لخدم ـــرة تفاه ـــع مذك توقي

وقع بنك البحرين والكويت، مذكرة تفاهم 
مع شـــركة البرج المتحد بما يمهد الطريق  
لشـــراكة إســـتراتيجية يقوم بموجبها بنك 
البحرين والكويت بتوفير خدمة التمويل 
العقـــاري لزبائن مشـــروع “حدائـــق دلمونيا 

المعلقة”. 
و قـــال مديـــر عـــام الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد ببنـــك البحريـــن والكويـــت، عادل 
ســـالم في ظـــل جهودنا المســـتمرة لتزويد 
عمائنـــا بأفضـــل الخدمات، فإننا ســـعداء 
باإلعان عن هذه الشـــراكة اإلستراتيجية 
مـــع “شـــركة البـــرج المتحد”، وهي شـــركة 

عقاريـــة تتمتـــع بســـمعة مرموقـــة  تعمـــل 
علـــى تطويـــر مشـــاريع فريـــدة ومتكاملـــة 
فـــي المملكة وتوفر حلول ســـكنية حديثة 

يمكن لعمائنا االستفادة منها. 
فـــي المقابل، يوفر بنك البحرين والكويت 
التســـهيات العقاريـــة للزبائـــن مـــن جميـــع 
الجنســـيات والمقيميـــن فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الراغبين فـــي امتاك 
وحداتهـــم الخاصـــة في مشـــروع “حدائق 
دلمونيـــا المعلقـــة” من خال أســـعار فائدة 
تنافســـية، وشروط تمويل متميزة يقدمها 

البنك.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 

“البـــرج المتحـــد” أحمـــد القائـــد “يســـرنا أن 
البحريـــن  بنـــك  مـــع  الشـــراكة  هـــذه  نبـــدأ 
والكويت التي تعـــد خطوة مهمة وإضافة 
من التســـهيات لعمائنا، حيث نهدف إلى 
توفيـــر أفضـــل الحلـــول الســـكنية بأســـعار 
عقاراتهـــم  بامتـــاك  للراغبيـــن  مناســـبة 
الخاصـــة فـــي مشـــروع “حدائـــق دلمونيـــا 
المعلقـــة”. كما نتطلع لمزيد من التعاون مع 

البنك في المستقبل.
توفـــر حدائـــق دلمونيـــا المعلقـــة والتي تم 
بابـــل  حدائـــق  مـــن  باســـتيحاء  إنشـــاؤها 
المعلقـــة شـــققا وفلـــل ســـكنية مـــع إطالة 
علـــى  وأخـــرى  البصـــر  مـــد  علـــى  بحريـــة 

امتداد قناة جزيرة دلمونيا. يتمتع ســـكان 
الحدائـــق المعلقـــة بإمـــكان الوصـــول إلـــى 
المنتجع الصحي وصالة األلعاب الرياضية 
المتطـــورة وحمـــام الســـباحة والعديد من 
المرافـــق األخـــرى المتوفرة في المشـــروع 
وجزيـــرة دلمونيـــا. يضم المشـــروع شـــققا 
بتصاميـــم متنوعة باإلضافة إلى شـــرفات 
واسعة لقضاء أجمل األوقات واالستمتاع 

بالمناظر المطلة.
ســـيتم تمويل العماء لمـــدة تصل إلى 25 
عاًما بســـعر فائدة تنافســـي للغاية “كجزء 
مـــن عرضنا الترويجـــي”. كما يمكـــن أيًضا 
الحصـــول علـــى مبالغ إضافيـــة عن طريق 

قـــرض شـــخصي للمســـاعدة فـــي تغطيـــة 
لشـــراء  المصاحبـــة  اإلضافيـــة  التكاليـــف 
عقار ســـكني جديد. سيحصل المتقدمون 
األوائـــل علـــى فرصة للفـــوز بجوائز نقدية 

بقيمة 500 دينار بحريني.

يمكن للزبائـــن الراغبين في امتاك وحدة 
فـــي مشـــروع “حدائـــق دلمونيـــا  عقاريـــة 
المعلقـــة” التقـــدم بطلـــب الحصـــول علـــى 
تمويـــل عقاري من بنك البحرين والكويت 

أو التواصل على هاتف 17207777.

المنامة - البحرين والكويت

إبرام الشراكة بين الجانبين



رئيس الموارد البشرية بـ” اإلثمار” تنال شهادة عالية
أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي 
الذي يتخـــذ من البحرين مقـــرا له، أمس 
بأن رئيس إدارة الموارد البشرية حصلت 
على شهادة متقدمة من المعهد القانوني 

.)CIPD( لتنمية األفراد
وقـــد قـــام الرئيـــس التنفيـــذي فـــي بنـــك 
اإلثمار، أحمد عبدالرحيم، بتهنئة إيناس 
رحيمـــي علـــى هـــذا اإلنجـــاز، متمنيـــا لها 

دوام النجاح والتوفيق. 
وقـــال عبدالرحيم “إن بنك اإلثمار ملتزم 
ليصبـــح أفضل بنك تجزئة إســـالمي في 
مملكـــة البحريـــن. ولتحقيـــق ذلـــك، قمنا 
باالســـتثمار بشـــكل كبيـــر فـــي مواصلـــة 
تطويـــر منتجاتنـــا وخدماتنـــا والتركيـــز 
علـــى النمو لنكون قريبين من عمالئنا مع 
تحسين تجربتهم المصرفية اإلسالمية. 
ويعتمـــد نجاحنـــا بصـــورة رئيســـة علـــى 
موظفينا الذين يجب عليهم ترجمة هذه 

الرؤية إلى واقع ملموس”.
وأضـــاف “يجـــب علينـــا االســـتثمار فـــي 
موظفينـــا،  وتطويـــر  تدريـــب  مواصلـــة 
حيـــث إننـــا لطالمـــا أدركنـــا أنهـــم يمثلون 
أهـــم مواردنا. وهذا في المقابل يســـاعد 
على تعزيـــز ثقافتنا القائمة على الكفاءة 
ويســـاعد علـــى خلـــق بيئـــة عمـــل تتميـــز 

بتقدير ومكافأة الموظفين”. 
وقـــال عبدالرحيم “إن ما حققته رحيمي  
مؤخرا مثال رائع على هذه الثقافة وهو 
نتيجـــة التفاني والعمل الجـــاد. وبالنيابة 
عـــن فريـــق اإلدارة التنفيذيـــة ندعـــو لها 

بدوام التوفيق”. 
ومـــن جانبهـــا، قالـــت رحيمـــي “لقـــد كان 
لإلرشـــاد والدعم المتواصـــل من الرئيس 
التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية العليا 
في البنك دورا مها في تحفيزي للحصول 
على هـــذه الشـــهادة. إنني أشـــعر بعظيم 

االمتنـــان لدعمهم لي وأتمنى االســـتمرار 
في خدمة هذا البنك وموظفيه”. 

األفـــراد  لتنميـــة  القانونـــي  المعهـــد  إن 
)CIPD( هـــو معهد يقدم شـــهادات مهنية 
للمحترفيـــن فـــي إدارة الموارد البشـــرية 
لنـــدن، المملكـــة المتحـــدة.  ومقـــره فـــي 
وقـــد تأســـس المعهـــد العـــام 1913، وهو 
أقدم معهد فـــي هذا المجال ويضم أكثر 
مـــن 150 ألف عضوا مـــن مختلف الدول 
يعملون فـــي القطاعات العامة والخاصة 
والتطوعيـــة. وهذه الشـــهادة معترف بها 
كواحد من أفضل الشهادات في العالم. 

ورحيمـــي هي مديرة تنفيذيـــة بحرينية 
فـــي المـــوارد البشـــرية ولديها مـــا يقارب 
عشـــرين عاما من الخبـــرة. وفي منصبها 
الحالـــي كرئيـــس إدارة الموارد البشـــرية 
فـــي بنك اإلثمار، وقـــادت برنامج التقدم 
فـــي  وســـاعدت  البنـــك  فـــي  الوظيفـــي 

تحقيق نسبة بحرنة 97 %، وهي واحدة 
من أعلى المعدالت في هذا القطاع. 

وباإلضافـــة إلى دورها فـــي اإلدارة، فإن 
رحيمـــي هـــي ســـكرتير لجنـــة المكافـــآت 
والترشـــيحات لمجلـــس اإلدارة. كما أنها 
عضو في لجنة المكافآت والترشـــيحات 

في جمعية مصارف البحرين. 
المهنيـــة  حياتهـــا  رحيمـــي  بـــدأت  وقـــد 
تشـــيس  مورغـــان  بـــي  جـــي  بنـــك  فـــي 
العـــام 1999، قبـــل أن تنتقـــل إلـــى معهد 
البحريـــن للتدريـــب وبعدهـــا إلـــى وزارة 
التربيـــة والتعليم ثم انضمـــت إلى البنك 
العـــام 2005. وخـــالل حياتهـــا المهنيـــة، 
وباإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى تطورها 
المهنـــي، عملـــت فـــي مســـاعدة المجتمع 
وكمتطوعـــة نشـــطة مع إنجـــاز ألكثر من 

13 عاما.
إن رحيمـــي حصلـــت علـــى بكالوريـــوس 
العلوم في االقتصاد واألعمال المصرفية 
والمالية من جامعة البحرين العام 2001 
إدارة  فـــي  ماجســـتير  علـــى  وحصلـــت 
األعمال في تخصص إدارة المشاريع من 
جامعـــة إيه إم إيـــه )AMA( الدولية العام 
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يقدم “مودا مول”، وجهة التســـوق الراقية فـــي البحرين، احتفاًء بحلول 
شهر رمضان المبارك، فرصة رائعة للمتسوقين للفوز بسيارة لوتس ايفورا 
GT طـــراز 2021 الجديـــدة، فـــي إطار حملة “الشـــهر الكريـــم” الرمضانية. 
وبهـــذه المناســـبة، دخـــل مجمـــع “مـــودا مـــول” في شـــراكة مـــع “أداماس 
موتورز” لتكون هذه المرة األولى التي يفوز فيها المتسوقون في مملكة 
البحرين بسيارة لوتس الحصرية. وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام 
لمركـــز البحريـــن التجاري العالمي و”مودا مول”، كريس جيبســـون “نفخر 
أن “مـــودا مـــول” فـــي الطليعة دوًما عندمـــا يتعلق األمر بتقديـــم الجوائز 
الفريـــدة، وتؤكد هذه الحملة الترويجية على مواصلة هذا التقليد، فهذه 
هي المرة األولى التي يحظى فيها المتسوقون في “مودا مول” البحرين 
 ،”GT بفرصـــة الفـــوز بتحفة هندســـية رائعة مجســـدة في “لوتـــس إيفورا
إضافـــة إلـــى الفرصـــة الفريدة للفوز بهدايـــا من اختيارهـــم. وتمثل حملة 
الشـــهر الثمين إحدى الفرص العديدة التي نمنحها للمتسوقين في “مودا 
مـــول” للفـــوز بجوائـــز فريـــدة من متاجرنـــا، والتـــي لم يســـبق ألي مجمع 

تجاري آخر في البحرين تقديمها”.

“مودا مول” يمنح فرصة للفوز 
بسيارة “لوتس ايفورا”

“سفريات داداباي” و“سيبر” تعززان شراكتهما
ــن ــري ــاف ــس ــم ــل ــة ل ــ ــاري ــ ــش ــ ــت ــ ــة واس ــ ــي ــ ــات ذك ــ ــدمـ ــ تـــقـــديـــم خـ

جـــددت ســـفريات دادابـــاي، إحـــدى أكبـــر 
شركات إدارة الســـفر في الشرق األوسط، 
“ســـيبر”،  شـــركة  مـــع  حصريـــة  اتفاقيـــة 
بورصـــة  فـــي   SABR باســـم  )والمســـجلة 
مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة  ناســـداك(، 
تدعـــم  التـــي  والتكنولوجيـــا  البرمجيـــات 
صناعـــة الســـفر العالميـــة، لتعزيـــز شـــراكة 

امتدت ألكثر من عقد من الزمان.
ستســـتفيد  االتفاقيـــة،  هـــذه  وبموجـــب 
ســـفريات دادابـــاي مـــن منصة “ســـيبر ريد 
360”، المنصـــة الرائـــدة لتقديـــم خدمـــات 
ذكيـــة واستشـــارية للمســـافرين، وإنشـــاء 
عـــروض مخصصـــة لعمالئهـــا فـــي الشـــرق 

األوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
وقـــال المديـــر العـــام لســـفريات دادابـــاي، 
عزيـــز جيليتـــواال “خالل هـــذه التحديات، 
بقيت رؤيتنا لتوســـيع نطاق عملنا وإثراء 

تجـــارب المســـافرين ثابتـــة، ومـــع ظهـــور 
مؤشـــرات أوليـــة لتعافـــي قطـــاع الســـفر، 
“ســـيبر”  تقنيـــات  الســـتخدام  ســـنعمل 
وخبراتها العالمية لمســـاعدتنا في التغلب 
على العديد من التحديـــات التي يواجهها 
الســـوق، حيـــث يحتـــاج المســـافرون أكثر 

مـــن أي وقت مضى إلى مســـتوى عاٍل من 
التخصيـــص والخيارات لمســـاعدتهم على 
الســـفر مرة أخرى - ستمكننا تقنية “سيبر” 

الذكية من تلبية هذه التوقعات”.
الماضيـــة،   6 الــــ  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
عـــززت ســـفريات دادابـــاي وجودهـــا فـــي 

جميع أنحـــاء المنطقـــة، وافتتحت العديد 
اإلمـــارات،  فـــي  الجديـــدة  المكاتـــب  مـــن 
مجمـــوع  ليصـــل  والكويـــت،  الســـعودية، 
مكاتبهـــا إلـــى 17 قاعدة فـــي جميع أنحاء 
المنطقة، وســـتفتتح قريًبا مكتبها الجديد 

في سلطنة ُعمان.
وقال نائب رئيس شـــبكة “ســـيبر” للشـــرق 
أثبتـــت  “لقـــد  آيـــر  عبدالـــرزاق  األوســـط، 
هـــذه  فـــي  مرونتهـــا  دادابـــاي  ســـفريات 
فخـــورون  ونحـــن  الصعـــب،  األوقـــات 
بمواصلة دعم رؤيتها خالل فترة التعافي 
وما بعدها.” وأضاف “هذه لحظة محورية 
فـــي صناعة الســـفر، حيث تتخذ شـــركات 
الســـفر مثل داداباي الخطوات الصحيحة 
لتأميـــن تعافيهـــا، مـــع القيام باســـتثمارات 
طويلة األجل فـــي تكنولوجيا قوية تدعم 

النمو المستقبلي”.

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــادت 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة مريم الجالهمـــة بما توليه 
مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدوليـــة مـــن 
فـــي توعيـــة طلبتهـــا  اهتمـــام كبيـــر 
واإلداري،  التعليمـــي  وطاقمهـــا 
الصحيـــة  باإلرشـــادات  وتثقيفهـــم 
الواجـــب اتباعها في ظل ما يشـــهده 
العالـــم مـــن مخاطر انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.

لقـــاء الجالهمـــة   جـــاء ذلـــك أثنـــاء 
الرفـــاع فيـــوز  مـــع مديـــرة مدرســـة 
الدوليـــة تارا ودبي، بحضور عدد من 
المســـؤولين فـــي إدارة المدرســـة، إذ 
تم أثناء اللقاء إهداء لوحة فنية من 
إنتاج طلبة المدرســـة، وذلك احتفاًء 
بالعاملين في الخطوط األمامية من 
منتســـبي قطـــاع الصحـــة وجهودهم 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي  المخلصـــة 

جائحة كورونا )كوفيد - 19(.

“الرفاع فيوز” تهدي “تنظيم المهن الصحية” لوحًة فنيًة

ــا وإقليميًـّ ــا  العمـــل محليًـّ تميـــز خريجيهـــا فـــي ســـوق 

“العلوم اإلدارية” بـ “التطبيقية” تطرح برامج تعليمية متميزة

أكـــد عميـــد كليـــة العلـــوم اإلداريـــة فـــي 
الدكتـــور  التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة 
رمـــزي النخيلـــي ســـعي الكليـــة الدؤوب 
لمواكبـــة كل ما هو جديـــد ومتطور في 
المجـــاالت العلميـــة التـــي تقدمهـــا، ممـــا 
أســـهم في تميـــز خريجيها بين نظرائهم 
علـــى الصعيديـــن المحلـــي واإلقليمـــي. 
تقـــدم  الكليـــة  أن  النخيلـــي  وأوضـــح 
برامـــج تعليميـــة متميـــزة لطلبتهـــا على 
والدراســـات  البكالوريـــوس  مســـتوى 
العليا بمـــا يتواءم واحتياجات الســـوق 
علـــى  اعتمـــاًدا  والخارجـــي  المحلـــي 
بوجـــود  الفائقـــة  التنافســـية  قدراتهـــا 
كفاءات عالية متميزة من أعضاء هيئة 

التدريـــس مـــن مختلـــف التخصصـــات، 
باإلضافـــة إلـــى توفيـــر البنيـــة التحتيـــة 

المتطـــورة وفًقـــا ألعلى معاييـــر الجودة 
واالعتماد.  وأشـــار العميد إلى أن الكلية 

معديـــن  طلبـــة  مـــن  بخريجيهـــا  تفخـــر 
ـــا ومزودين بأدوات  ا وتقنيًّ إعـــداًدا علميًّ
المطلـــوب،  البحثـــي  العلمـــي  التحليـــل 
مشـــيًرا إلـــى أن خريجـــي الكليـــة أثبتوا 
على مدى ســـنوات طويلـــة تفوقهم في 
مجـــال عملهـــم، إذ يســـتقطبون من قبل 
شـــركات رائدة فـــي مختلـــف المجاالت 
والتخصصات. وأوضح العميد أن الكلية 
تواصل ســـعيها الدؤوب لمواكبة أحدث 
المســـتجدات والتطـــورات فـــي مجـــال 
العلمـــي  والبحـــث  والتدريـــب  التعليـــم 
منتســـبيها  لتزويـــد  المجتمـــع  وخدمـــة 
بســـالح العلـــم والمعرفة، ليكونـــوا رافًدا 

ا على طريق المستقبل. حضاريًّ

البرنامــج يعكس جهــود البنك فــي تطوير كــوادره العاملة

“الوطني” يحتفل بتخريج الدفعة األولى لـ“Rise التدريبي”

نّظـــم بنـــك البحريـــن الوطنـــي حفـــل 
تخريـــج افتراضـــي، وذلـــك فـــي يـــوم 
لتكريـــم   ،2021 أبريـــل   14 األربعـــاء 
الدفعـــة األولى من المشـــاركين الذين 
التدريبـــي   Rise برنامـــج  اجتـــازوا 
بنجـــاح. وتم خـــالل الحفـــل االحتفاء 
بجهـــود المشـــاركين وتســـليط الضوء 
علـــى مخرجـــات وإنجـــازات البرنامج 
التدريبي، وذلك بعد ختام التدريبات 
المكثفـــة التي امتدت علـــى مدى عام 
كامـــل وتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة 

منها.
ويأتـــي برنامـــج Rise ليعكـــس جهود 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة 
الدائمة فـــي تطوير وتدريـــب كوادره 
أدوارهـــم  يتجـــاوز  بمـــا  العاملـــة 
المعتـــادة، وتحّديهـــم  ومســـؤولياتهم 
إلطـــالق إمكانياتهـــم الكامنة من أجل 
تحقيق رؤيـــة مجموعة بنك البحرين 
الوطني لتكون الخيار األول ألصحاب 
الخبـــرات الهامـــة في القطـــاع المالي، 
وذلـــك لمـــا تقدمه من فـــرص التطوير 

المهنـــي. وتعد هذه الدفعة األولى من 
خريجي البرنامج والذي يهدف لرسم 

مستقبل أفضل للمجموعة. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 

الوطني، جان كريستوف دوراند “نحن 
الـــذي   Rise ســـعداء بنجـــاح برنامـــج 
بـــدأ فـــي عـــام 2019 ليعكـــس التزامنا 
مســـتدامة  عاملـــة  قـــوى  بتأســـيس 

ومســـؤولة. ونحـــن في بنـــك البحرين 
الوطنـــي نولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا لنهـــج 
التخطيط بعيـــد المدى، لما له من دور 
أساسي في دعم رؤية المملكة 2030، 
إذ إننا نتطلع باســـتمرار لتعزيز المكانة 
االقتصاديـــة لمملكة البحرين. وكجزء 
مـــن دورنـــا كبنك وطني رائد، ســـنبقى 
العاملـــة  القـــوى  بتطويـــر  ملتزميـــن 

البحرينية ودعمهم نحو االرتقاء”.
ومـــن جانـــب آخـــر، أشـــادت الرئيـــس 
التنفيذي للموارد البشرية واالستدامة 
بأهميـــة  بوحجـــي،  دانـــة  بالبنـــك، 
االســـتثمار في الموارد البشرية بقولها 
“لطالمـــا ســـعى بنك البحريـــن الوطني 
لالســـتثمار في موارده البشـــرية، وقد 
جـــاء برنامـــج Rise التدريبـــي ليجدد 
نعمـــل  ونحـــن  بذلـــك،  البنـــك  التـــزام 
بجهـــد من أجـــل دفع عجلـــة النمو في 
المؤسســـة من خـــالل تزويد موظفينا 
مســـتوى  لرفـــع  الالزمـــة  بـــاألدوات 
مهاراتهـــم بمـــا يتـــالءم مـــع تطـــورات 

القطاع”.
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ا في إيران وتر العود يستعيد إيقاعه تدريجيًّ
ا حجز مكان له في  يعاود العود تدريجيًّ
إيــران بعد أعــوام طويلة من النسيان، 
التي  الوترية  اآللة  هذه  عازفو  ويأمل 
شــّكــلــت مــحــور الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة 
والتركية، في أن تكون وسيلة للتقارب 

بين شعوب منطقة دائمة االضطراب.
ويقول مجيد يحيى نجاد، الموسيقي 
ــران، لــوكــالــة  ــهـ ــاذ الـــعـــود فـــي طـ ــتـ وأسـ
ــدد الــطــاب )الــذيــن  فــرانــس بـــرس، “عـ
يتعلمون العزف على هذه اآللة( تزايد 
في  عــاًمــا:   15 نحو  منذ  الفــت  بشكل 
معروف  أستاذ  لكل  كــان  الحين،  ذلــك 
نحو عشرة طاب، اآلن يصل عددهم 

إلى 50”.
باسدار  نوشين  العود  أستاذة  وتقول 
)تعليم  ــدأت  “بـ إنــهــا  ــا،  عــاًم  40 البالغة 
الــــعــــزف( قـــبـــل نـــحـــو 23 ســـنـــة” بــعــد 
)“هنرستان”  الفنون  تخرجها من معهد 
بالفارسية(. وتضيف “في تلك الحقبة، 
الــكــبــار في  مــن  كــانــت غالبية طــابــي 

السن )...( اآلن، معظمهم من الشبان”.
ــمــوروث  وعــلــى رغـــم حــضــورهــا فــي ال
الوترية  اآللة  غابت  الفارسي،  الثقافي 

عن التاريخ اإليراني الحديث.
وتوضح باسدار أنها في بداية عاقتها 
العود  أن  “لم نكن نعرف سوى  بالعود، 
نكن  لم   )...( والعراق  مصر  في  يعزف 
تركيا.  فــي(  )وجـــوده  عــن  شيًئا  نعرف 
اليوم نعرف أنه يعزف أيضا في سوريا 

والكويت واألردن”.
ويــشــّكــل الــعــود أحــد الــمــداخــل للجيل 
الشاب في إيران لاطاع على ثقافات 

دول مجاورة.
ويــقــول يحيى نــجــاد “بـــات الــعــازفــون 
ــان فـــي إيـــــران يــهــتــمــون بشكل  ــشــب ال
والتركية”،  العربية  بالثقافتين  أكــبــر 
الــثــاث  ــــدول  ال مــن موسيقيي  ــدد  وعـ

“يصبحون... أصدقاء عبر اإلنترنت”.

المحتوية  الــمــشــروبــات  تــســاعــد 
ضغط  إعــادة  في  الكافيين  على 
ولكن  الطبيعي،  معدله  إلــى  الــدم 
مع مرور الوقت قد تسبب ظهور 
مــشــاكــل فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

والقلب واألوعية الدموية.
القلب  أمــراض  حــذر رئيس قسم 
في مستشفى المحاربين القدامى 
ــي روســــيــــا، ســيــرغــي  رقـــــم 2 فــ
ــوف، األشــــخــــاص الـــذيـــن  ــ ــان ــ ــف ــ إي
الدم  انخفاض ضغط  يعانون من 
والمنشطات  الــقــهــوة  شـــرب  مــن 
األخرى بشكل متكرر، بحسب ما 

نقلته قناة “زفيزدا” الروسية.
المشروبات  أن  الطبيب،  وأوضح 
ــى الــكــافــيــيــن  الـــتـــي تــحــتــوي عــل
معدل  على  الحفاظ  فــي  تساعد 
ــيــعــي، ولــكــن  ــطــب ــدم ال ــ ــ ضـــغـــط ال
ــوقــت، تسبب ظهور  ال مـــرور  مــع 
مــشــاكــل فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

والقلب واألوعية الدموية.

متى تكون القهوة 
قاتلة؟

خال نحو ثاثين عاًما، زرع أبو علي البطاطس في أرضه في شرق لبنان. لكن في 
ظل االنهيار االقتصادي المتسارع وتداعياته على القطاع الزراعي الضعيف أساًسا، 
أبو  “الحشيشة”.  ويقول  المنطقة، وهي  أكثر شهرة في  بنبتة  البطاطس  استبدل 
أقل  زراعتها  كلفة  لكن  بالحشيشة،  محبة  “ال  برس  فرانس  لوكالة  عاًما(   57( علي 
ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا”. ومع تسارع االنهيار االقتصادي المتواصل منذ 
المنطقة أن يحذوا حذو معارفهم،  أكثر من عام ونصف، قّرر مزارعون صغار في 
عن  التحدث  يخشون  منهم  كثيرين  لكن  الحشيشة.  زراعــة  بدورهم  يبدأوا  وأن 
الموضوع خشية الماحقة األمنية.  ويقول أبو علي “يتوّقف سعر كيلو الحشيشة 
100 و416 دوالًرا، بحسب سعر الصرف في  على جودتها، ويتراوح بين أقل من 

السوق السوداء”.

ألمحت  أن  بعد  لها،  فضائية  محطة  أول  بناء  نيتها  الثاثاء  أمس  روسيا  أعلنت 
الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية. وقال مدير وكالة وكالة الفضاء 
وحدة  “أول  “تلغرام”،  تطبيق  عبر  روغوزين  ديميتري  )روسكوسموس(  الروسية 
أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء”. وأضاف “الهدف هو إطاقها 
متناقضة صدرت عن  بعد تصريحات  اإلعــان  هذا  ويأتي   .”2025 في  المدار  الى 
الروسية  الفضائية. وكان نائب رئيس الحكومة  الروسية حول برامجها  السلطات 
يوري بوريسوف ألمح األحد إلى أن باده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية 
وضع  إن  موسكو  وتقول  الخاصة.  محطتها  بناء  على  للتركيز   2025 من  اعتباًرا 

المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها “استنفدت”.

زراعة الحشيشة تنقذ لبنانيين من الجوع

روسيا ستبني محطتها الفضائية الخاصة

كشميري يقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 
في سريناغار )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــة  ــن جــامــعــة واليـ وجــــد بـــاحـــثـــون مـ
ــمــتــحــدة  ــات ال ــ ــ ــوالي ــ ــ ــيــا )ال ــفــان ــنــســل ب
يساعد  أن  يمكن  منتجا  األميركية( 
السمنة  الذين يعانون من  األشخاص 

المفرطة في خسارة الوزن الزائد.
ــرى  ــات هـــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، أجــ ــ ــبـ ــ وإلثـ
الــتــجــارب على  الــخــبــراء سلسلة مــن 
فئران المختبر، وفقا لمجلة الكيمياء 
ثمانية  ــمــدة  ول الــغــذائــيــة.  الــحــيــويــة 
البدينة  القوارض  إعطاء  تم  أسابيع، 
المصابة بأمراض الكبد مكما غذائيا 
من مسحوق الكاكاو. ومع ذلك، فقد 
بالدهون.  غنية  أطعمة  إطعامها  تم 
وبــحــلــول نــهــايــة الــتــجــربــة، وجـــد أن 
الكاكاو يقلل من تلف الحمض النووي 
ويــقــلــل مــن دهـــون الــكــبــد، حــتــى مع 
اتباع نظام غذائي غير صحي، لذلك، 
اكتسبت  الــكــاكــاو،  مساعدة  وبفضل 
القوارض وزًنا أقل بنسبة %21 وكان 
الطحال لديها أصغر حجًما )مما يشير 

إلى التهاب أقل(.

دراسة تكشف منتجا “غير 
متوقع” لمعالجة السمنة

جاكي  الشهير  الصيني  النجم  اتخذ 
ــان، قــــرارا بــحــرمــان ابــنــه الــوحــيــد  شــ
ندمه  مــؤكــدا  الــمــيــراث،  مــن  جايسي، 

لعدم إلحاقه بالجيش الصيني.
ذكــر ذلــك مــوقــع “هــنــدوســتــان تايمز” 
إلى  الــثــاثــاء، مشيرا  أمــس  الــهــنــدي، 
قرر  شــان  جاكي  الصيني  الممثل  أن 
ــتــي تــقــدر بــــ 350  ــتــبــرع بــثــروتــه ال ال

مليون دوالر، للجمعيات الخيرية.
ابنه  قــرار حرمان  وعلل جاكي شــان، 
مــن الــمــيــراث بــالــقــول: “إذا كــان ابني 
قادرا على كسب المال فسوف يصنع 

“وإذا كان  به”، مضيفا:  الخاص  المال 
التي  أمواله  يضيع  فسوف  قادر  غير 

جناها”.
وقال النجم الصيني إنه يشعر بالندم 
الصيني،  بالجيش  ابنه  التحاق  لعدم 
العسكرية  الــخــدمــة  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
شخصيته  بــنــاء  فــي  ستسهم  كــانــت 

بشكل أفضل.
ولــفــت الــمــوقــع إلـــى أن جــايــســي هو 
االبن الوحيد لجاكي شان من زوجته 
جوان لين، مشيرا إلى أنه يعمل ممثا 

ومغنيا.

جاكي شان يحرم ابنه من الميراث ويتبرع بـ 350 مليون

انتشرت عبر الشبكات االجتماعية في الهند لقطات مصورة تظهر إنقاذ عامل 
في سكك الحديد حياة طفل بعدما ركض داخل السكة مسافة ثاثين مترا 
لسحبه إثر سقوطه عليها قبل ثوان من وصول القطار، في خطوة “بطولية” 

حظيت بإشادة واسعة.
مايور  الهندي  العامل  المراقبة  بكاميرات  الملتقطة  المشاهد  هــذه  وبّينت 
أفلت  بعدما  البالغ ست سنوات  الصبي  لنجدة  30 عاما، يهب  البالغ  شيلكه 
من يد والدته المصابة بإعاقة بصرية وسقط داخل سكة القطار في محطة 

فانغاني على مسافة حوالى 70 كيلومترا شرق بومباي.
إلى  الوالدة، وسارع  وقد تحرك شيلكه فور سماعه نداءات االستغاثة من 

الركض داخل سكة القطار.
يمسك  الرجل  الحديد  لسكك  الهندية  الهيئة  نشرتها  التي  اللقطات  وتبّين 
بالفتى ويسحبه سريعا إلى خارج السكة ثم يخرج هو أيضا إلى بر األمان 

قبل ثانيتين فقط من وصول قطار “أوديان إكسبريس”.
العامل  بخطوة  تشيد  برسائل  الهند  فــي  االجتماعية  الشبكات  وضجت 
وتصفه بأنه “بطل خارق”. وقال وزير سكك الحديد في الهند بيوس غويال 

إن شيلكه سيحصل على مكافأة تقديرا لـ”عمله المحفز لإلنسانية”.

“بطل” ينقذ طفاًل من الموت تحت عجالت قطار

الثاثاء  أمــس  الفاتيكان  أعــلــن 
أفــام قصيرة بشأن  عن سلسلة 
“أســــرار الــمــجــمــوعــات الــبــابــويــة” 
فــــي مـــتـــاحـــف الـــفـــاتـــيـــكـــان، مــع 
للمنحوتة  مخصصة  أولى  حلقة 
الرخامية  تــورســو”  “بــلــفــيــديــري 
الفنان  إلهام  التي شّكلت مصدر 

الشهير ميكيانجيلو. وتقام هذه السلسلة المصورة المسماة “سياتا بولكرييتودو: 
الكرسي  المتاحف ومجموعة اإلعام في  بالتعاون بين  الفاتيكان”،  أسرار متاحف 
األفام  هذه  أن  إلى  البيان  وأشــار  فاتيكاني.  بيان  وفق  نيوز(،  )فاتيكان  الرسولي 
القصيرة التي تدور حول “أسرار وقصص غير معروفة تختبئ وراء جمال روائع 
الحلقة  عرض  بدأ  وقد  عام.  مدى  على  شهريا  مرة  سُتبث  الفاتيكان”،  مجموعات 
، وهو  األولى من سلسلة األفام القصيرة هذه بعنوان “معّلم ميكيانجيلو” أمس 

يتطرق إلى رخامية “بلفيديري تورسو” التي كان لها أثر كبير على الفنان الشهير.

“أسرار” متاحف الفاتيكان في سلسلة أفالم قصيرة

نوشين باسدار تعزف العود في طهران
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القبض على خمسيني حاول اقتحام شقة تايلور سويفت
رجا  األميركية  الشرطة  أوقــفــت 
المغنية  شقة  إلــى  التسلل  حـــاول 
ــور ســويــفــت في  ــل ــاي األمــيــركــيــة ت
نـــيـــويـــورك، فـــي حـــادثـــة جــديــدة 
من  مضايقات  سلسلة  إلــى  تضاف 

هذا النوع تعرضت لها.
ــنــت شــرطــة نـــيـــويـــورك، أنــهــا  وأعــل
أوقفت رجا في الثانية والخمسين 
مــن الــعــمــر، عــّرفــتــه بــاســم هانكس 
إلى  بالتسلل  واتهمته  جــونــســون، 
استدعيت  بعدما  الغير،  ممتلكات 
ــي جــنــوب  ــى مـــنـــزل الــمــغــنــيــة فـ ــ إل
مانهاتن. ولم توضح الشرطة مكان 

تواجد المغنية خال الحادثة.
عاما(   31( سويفت  لـتايلور  وسبق 
ألبومها  مــع  أخــيــرا  أصبحت  الــتــي 
ثاث  تــنــال  فنانة  أول  “فــولــكــلــور” 
ــرات جـــائـــزة “غـــرامـــي” عـــن فئة  مــ
ــال الــــعــــام، أن  ــ ــــوم خـ ــب ــ ــل أل أفـــضـ
ــدة مــن هــذا  واجــهــت مــشــكــات عـ

النوع.
ــيــة  ــثــان ــي ال فـــقـــد أوقــــــف رجـــــل فــ
الــعــمــر فـــي يوليو  والــثــاثــيــن مـــن 
2019 وبحوزته “عدة للسطو” أمام 
مسكن المغنية في مدينة ساحلية 

بــواليــة رود آيــانــد الــصــغــيــرة في 
شمال شرق نيويورك.

أوقـــف رجــل   ،2019 مـــارس  وفـــي 
للمرة الثانية في أقل من عام، أمام 

شقتها في مانهاتن.


