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حرمة المسجد تنتهك... والجهات المعنية لم تحرك ساكًنا

مـــازال مســـجد المهـــزع بالمنامـــة منتهـــك 
الحرمـــة ألكثـــر مـــن 10 ســـنوات متتاليـــة، 
أطلقـــت  أن  منـــذ  ســـنين   3 مـــن  وألكثـــر 
الـــوزراء  مـــن  الرســـمية  التصريحـــات 
المعنيين بمعالجة المشـــكلة التي عرضتها 
“البـــالد” باســـتطالع مصـــور يتحـــدث عما 
يعانيه المســـجد من إهمـــال بعد أن أصبح 
وكـــًرا ومـــالًذا لشـــراب الخمـــر وأصحـــاب 

الرذيلة ومن يريدون قضاء الحاجة.
يومهـــا وكان يـــوم إجـــازة رســـمية صدرت 
لـــه  المغفـــور  مـــن  اســـتثنائية  توجيهـــات 
بـــإذن هللا صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة إلى الجهات 
ذات االختصـــاص وتحديـــًدا وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف ووزارة 
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني.

بعـــد مضـــي ســـنتين وشـــهرين، مـــا الـــذي 
تغّير؟ وإلى أين وصلت الجهود في إعادة 

تأهيله؟

10 سنوات واآلسيويون ينتهكون حرمة مسجد المهزع
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المنامة - بنا

أعلنت مملكة البحرين عن تأييدها 
للقرار الذي اتخذته المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة بمنع استيراد 
أو عبـــور المنتجـــات الزراعيـــة مـــن 
الجمهوريـــة اللبنانية إلـــى أراضيها 
بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة 
أنها تســـتخدم لتهريـــب المخدرات 

إلى أراضي المملكة.
دعـــم  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الـــذي  الســـعودي  للقـــرار  المملكـــة 

يأتـــي لحمايـــة المجتمع الســـعودي 
من أضـــرار المخـــدرات، وفي إطار 
جهـــود المملكة العربية الســـعودية 
المنظمـــة  فـــي مكافحـــة الجريمـــة 
العابـــرة للحـــدود، تنفيـــذا للقوانين 
والمواثيق واألعراف الدولية التي 
التبـــادل  حريـــة  اســـتغالل  تجـــرم 
التجـــاري فـــي تهريب المخـــدرات، 
واإلضرار بمصالح الدول وســـالمة 

مجتمعاتها.

تأييد قرار السعودية منع استيراد المنتجات الزراعية من لبنان

أعلـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
عـــن حجـــم التمويالت الســـكنية في 
الربـــع األول مـــن العـــام 2021، حيث 
8 مالييـــن دينـــار،  مـــن  أكثـــر  بلغـــت 
اســـتفاد منها نحو مـــن 160 مواطنا، 
وأكـــد أن الخدمـــات تأتـــي فـــي إطار 
الخيـــارات  لتنويـــع  الـــوزارة  خطـــة 

أمـــام المواطنيـــن من خالل تســـهيل 
الحصول على التمويالت اإلســـكانية 
لتوفيـــر الســـكن المالئـــم، األمـــر الذي 
البـــالد  عاهـــل  رؤى  مـــع  يتماشـــى 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، بشـــأن اســـتدامة 
وتسريع وتيرة توفير السكن المالئم 
للمواطنين المستحقين، وبما يواكب 

االلتزامـــات اإلســـكانية الـــواردة فـــي 
برنامج الحكومة.

وأوضـــح وزيـــر اإلســـكان أن الوزارة 
قدمت 65 خدمة تمويل شراء بقيمة 
3,438,000 دينـــار، 85 خدمة تمويل 
بنـــاء بقيمـــة 4,486,000 دينار، و10 
خدمات تمويل ترميم بقيمة 81,800 
اإلســـكان  وزارة  أن  مؤكـــدا  دينـــار، 

تهـــدف إلى تطوير الحلول التمويلية 
خيـــارات  تؤمـــن  التـــي  واإلســـكانية 
متنوعـــة وفورية للمواطن البحريني 
المســـتفيد من الخدمات اإلســـكانية، 
إذ تقوم خدمات التمويل وفق نظام 
مبسط، خصوًصا فيما يتعلق بعملية 
الســـداد الميســـرة التـــي تراعي دخل 

كل مواطن على حدة.

“اإلسكان”: 160 خدمة تمويل بالربع األول
ديــــنــــار مــــايــــيــــن   8 تـــــــجـــــــاوزت  بـــقـــيـــمـــة 

المنامة - وزارة اإلسكان

تعّرضـــت ناقلة نفط إيرانية قبالة الســـاحل 
الســـوري أمـــس إلـــى هجـــوم هـــو األول من 
نوعـــه منـــذ انـــدالع النزاع الســـوري تســـّبب 
بحريـــق ضخم فيهـــا، وفق ما أفـــاد المرصد 
الســـوري لحقـــوق اإلنســـان. ونقلـــت وكالـــة 
)ســـانا( من جهتها عن وزارة النفط السورية 
أن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط 
قبالة مدينة بانياس الســـاحلية بعد تعرضها 
“لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من 

اتجاه المياه اإلقليمية اللبنانية”.

هجوم على ناقلة نفط إيرانية قبالة سوريا
بيروت - وكاالت

)16(
)05(

الدخان يتصاعد من ناقلة النفط اإليرانية

علوي الموسوي
الوزارات تسابقت على 

حل المشكلة... ومضت 
3 سنين والقضية نائمة

)05(

“البحرين فيكتوريوس” ثانًيا في طواف جبال األلبنسبة التأجير في “الليوان” تتجاوز 60 %
أعلنت شركة عقارات السيف  «

أن مشروع “الليوان” يشهد 
طلبا متزايدا من كبرى الشركات 

واألسماء التجارية المرموقة 
على استئجار مساحات تجزئة 

وضيافة كبيرة، إذ تجاوزت 
نسبة التأجير 60 %.

استطاع فريق البحرين  «
فيكتوريوس للدراجات 

الهوائية أن يحقق المركز 
الثاني في الترتيب العام في 

طواف جبال األلب، إيطاليا، 
والتي اختتمت في ريفا ديل 

جاردا.
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تــلــقــى مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــؤون 
ناصر  الشيخ  سمو  الــشــبــاب، 
برقية  خــلــيــفــة،  آل  حــمــد  بــن 
تهنئة من نائب رئيس مجلس 
الشيخ محمد  ــوزراء  سمو  الـ
بمناسبة  آل خليفة  مبارك  بن 
ــن عــاهــل  ــوم عـ ــرسـ ــدور مـ ــ صـ
الملك  الجالة  صاحب  الباد 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
بتعيين سموه رئيسا لمجلس 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 

والغاز.
الــشــيــخ محمد  ســمــو  وأكـــــد 
هذه  أن  خليفة  آل  مبارك  بن 
لقدرات  تأكيد  الملكية  الثقة 
ســـمـــوه الــمــشــهــودة وتــقــديــر 
في  حققها  الــتــي  للنجاحات 
في  والمسؤوليات  المناصب 
ظل التوجيهات السديدة من 

الجالة  صاحب  حضرة  لــدن 
الملك.

وتمنى سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة كل التوفيق 
ناصر  الشيخ  لسمو  والنجاح 
فيه  لــمــا  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
العزيز  وطــنــنــا  ــح  خــيــر وصــال
الـــــذي نــعــمــل جــمــيــعــا لــنــمــوه 

وتقدمه وعزته ورفعة شأنه.

محمد بن مبارك: الثقة الملكية 
تأكيد لنجاحات ناصر بن حمد
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تطويــر قطاعــي النفــط والغــاز تعزيــز للمســيرة التنمويــة

سمو الشيخ علي بن خليفة: نتمنى لسمو الشيخ ناصر بن حمد التوفيق في خدمة البحرين

الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  هنأ 
الــشــيــخ عــلــي بــن خليفة آل  ســمــو 
خليفة،  ممثل جالة الملك لأعمال 
سمو  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية 
خليفة؛  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة 
بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة 

الشركة القابضة للنفط والغاز. 
وأكـــد ســمــو نــائــب رئــيــس مجلس 
الملكية  الثقة  صــدور  أن  الـــوزراء 
الــســامــيــة بــتــعــيــيــن ســمــو الــشــيــخ 
هذا  آل خليفة في  بن حمد  ناصر 
الوطني  ــدور  ــ ال يعكس  المنصب 
الــكــبــيــر الــــذي يــضــطــلــع بـــه ســمــوه 

فــي خــدمــة الــوطــن ورفــعــة شأنه 
سموه  معربا  المجاالت،  بمختلف 

ــه وأطـــيـــب  ــيـ ــانـ ــهـ ــن خــــالــــص تـ ــ عـ
بن  نــاصــر  الــشــيــخ  لسمو  تمنياته 

التوفيق  ــــدوام  ب خليفة  آل  حــمــد 
لخدمة  قــدمــا  لــلــمــضــي  والـــســـداد 
مكانتها  وترسيخ  البحرين  مملكة 
ــعـــدة، ومــواصــلــة  عــلــى كــافــة األصـ
تطوير قطاعي النفط والغاز ضمن 
لجالة  الشاملة  التنموية  المسيرة 

الملك.
ــدور المهم  ــ الـ إلـــى  مـــؤكـــدا ســمــوه 
لــقــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز فــي رفــد 
تقودها  التي  االقتصادية  التنمية 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

المنامة - بنا

بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  رفع 
عبدهللا آل خليفة، وزير الداخلية، 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
لأعمال  الملك  جــالــة  ممثل  إلــى 
سمو  الشباب،  وشــؤون  اإلنسانية 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
مــســتــشــار األمـــن الــوطــنــي األمــيــن 

الـــعـــام لــمــجــلــس الـــدفـــاع األعــلــى، 
من  السامية  الملكية  الثقة  على 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  لدن 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
بتعيين  الملكية  اإلرادة  وصـــدور 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الشركة 

القابضة للنفط والغاز.

أن يمد سمو  عــز وجــل  دعــيــا هللا 
ــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد بــالــعــون  ال
الجليلة  بالمهام  للقيام  والتوفيق 
لــمــواصــلــة مسيرة  ــيــه؛  إل الــمــوكــلــة 
التقدم والنماء بقيادة باني النهضة 
الــمــبــاركــة، صــاحــب الــجــالــة ملك 

الشيخ راشد بن عبداللهالباد.

وزير الداخلية يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

لأعمال  الــمــلــك  جــالــة  ممثل  تلقى 
ــاب، سمو  ــشــب ــؤون ال ــ اإلنــســانــيــة وشـ
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
الجنوبية،  محافظة  من  تهنئة  برقية 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
مرسوم  صــدور  بمناسبة  خليفة؛  آل 
عـــن عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة 

آل خليفة،  عــيــســى  ــن  ب حــمــد  الــمــلــك 
إدارة  لمجلس  رئيسا  سموه  بتعيين 

الشركة القابضة للنفط والغاز.
علي  بن  خليفة  الشيخ  وأعــرب سمو 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة عـــن خــالــص 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  إلــى  التهاني 
كما  الملكية،  بالثقة  خليفة  آل  حمد 

“نــجــدد لسموكم  الــبــرقــيــة  فــي  ــاء  جـ
معبرين  والتبريكات  التهاني  أصــدق 
ــا بما  لــكــم عــن بــالــغ فــخــرنــا واعــتــزازن
ــن أعـــمـــال  ــه ســـمـــوكـــم مــ ــ ــقـــومـــون ب تـ
وإنجازات مشرفة وجهود في خدمة 
مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي 

صاحب الجالة الملك”. سمو الشيخ خليفة بن علي

سمو محافظة الجنوبية: نفخر باإلنجازات المشرفة لناصر بن حمدسمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

الملكي  ــديــوان  ال وزيـــر  بعث 
الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى ولي 
ــقــائــد األعــلــى  ــائــب ال الــعــهــد ن
ــلـــس الـــــــــوزراء  رئــــيــــس مـــجـ
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــا عـــــن أطـــيـــب  ــهـ ــيـ أعــــــــرب فـ
تـــهـــانـــيـــه لـــســـمـــوه بــمــنــاســبــة 
صــــــدور الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي 
العليا  اللجنة  بإنشاء  السامي 
الطبيعية  والــثــروات  للطاقة 
رئيس  وتتبع  سموه  برئاسة 
ــــى،  ــل مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع األعــ
وتــكــلــيــف ســمــوه بـــاإلشـــراف 
عــلــى عــمــلــيــة تــطــويــر قــطــاع 
الطبيعية،  والــثــروات  الطاقة 
التوفيق  دوام  لسموه  متمنيا 

رؤى  لــتــحــقــيــق  والــــــســــــداد 
وتــطــلــعــات صــاحــب الــجــالــة 
ــال قــطــاع  ــلـــك فــــي مــــجــ ــمـ الـ
الطبيعية  والــثــروات  الطاقة 
والغاز  النفط  مقدمتها  وفــي 
ــا فـــيـــه خـــيـــر وتـــقـــدم  لـــكـــل مــ

وازدهار وطننا العزيز.

وزير الديوان الملكي يهنئ سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

هــنــأ الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي 
راشــــــد لــلــفــروســيــة وســـبـــاق 
عبدهللا  الشيخ  سمو  الخيل 
ــــن ســـلـــمـــان آل  ــــن عــيــســى ب ب
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة، 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــؤون 
الـــشـــبـــاب رئـــيـــس الــمــجــلــس 
ــريــاضــة  األعـــلـــى لــلــشــبــاب وال
حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
صــدور  بمناسبة  خليفة،  آل 
الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي الــســامــي 
ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ ــن عـ عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
بــتــعــيــيــن ســمــوه  آل خــلــيــفــة، 
الشركة  إدارة  لمجلس  رئيسًا 

القابضة للنفط والغاز.
 وأكد سمو الشيخ عبد هللا بن 
خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى 
ناصر  الشيخ  سمو  تعيين  أن 
بن حمد بن عيسى آل خليفة 
عن  المنصب  ُيــعــبــر  هـــذا  فــي 
بما  الــســامــيــة  الملكية  الــثــقــة 

يتمتع بــه ســمــوه مــن قــدرات 
ــود  ــهـ ــة وجـ ــيـ ــالـ وخـــــبـــــرات عـ
ميادين  مختلف  مشرفة  في 
العمل الوطني، متمنيا لسموه 
كـــل الــتــوفــيــق والـــســـداد في 
جــالــة  ــع  وتــطــل روئ  تــنــفــيــذ 
هذا  تطوير  مجال  في  الملك 
بصورة  ينعكس  وبما  القطاع 
ــاد  ــتـــصـ ــلـــى االقـ ــيـــة عـ ــابـ إيـــجـ
في  المملكة  الوطني  ونهضة 

ظل قيادة جالة الملك.

سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى 
يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى

الشيخ خالد بن أحمد

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

هنأ رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
التنظيم  مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل 
خليفة ممثل جالة الملك لأعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الملكي  المرسوم  بمناسبة صدور  آل خليفة؛ 
رئيسا  سموه  بتعيين   2021 لسنة   45 رقــم 
لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

وقال الشيخ سلمان بهذه المناسبة بأن هذه 
وجهود  لعطاءات  كثمرة  أتــت  الغالية  الثقة 
سموه، وما حققه من إنجازات وطنية شهد 
لها الجميع، ليأتي هذا التكليف استكماال لتلك 
الجهود واالنجازات؛ تحقيقا لرؤى وتطلعات 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه 
ورفاه  الشاملة  التنمية  تحقيق  نحو  الرامية 

المواطنين الكرام.
ناصر  الشيخ  به سمو  يتمتع  ما  أن  وأضــاف 
مــن خــبــرات وقـــدرات قيادية ســوف تمكنه 
باشك من تعزيز منظومة العمل في الشركة 

اإلداريــة  الناحية  من  والغاز  للنفط  القابضة 
الحيوي  القطاع  هــذا  ليعزز  والتكنولوجية، 

بشكل أكبر دوره في االقتصاد الوطني. 
سمو  بــه  يتمتع  فيما  كبير  الثقة  إن  ــال  وقـ
الشيخ ناصر من خصال قيادية وفكر متقدم 
مــا قــدمــه خــال عمله في  أثبته مــن خــال 
الشيخ  لسمو  متمنيا  تقلدها،  التي  المناصب 

ناصر دوام التوفيق والنجاح.

سلمان بن عبداهلل: إنجازات سموه شهد لها الجميع

الشيخ سلمان بن عبدالله

المنامة - بنا

اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  هــنــأ 
ــتــنــفــيــذي لــشــركــة  الـــرئـــيـــس ال
ممثل  نــصــيــف،  داود  بــابــكــو، 
ــال  ــمــ ــــأعــ جـــــالـــــة الــــمــــلــــك ل
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب، 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
صــدور  بمناسبة  خــلــيــفــة؛  آل 
ــمــرســوم الــمــلــكــي رقـــم )54(  ال
الباد  عاهل  عن   2021 لسنة 
حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
بتعيين  آل خليفة،  بن عيسى 
إدارة  لمجلس  رئيسا  ســمــوه 
الشركة القابضة للنفط والغاز.

أن صـــدور هذه  نصيف  وأكـــد 
الثقة الملكية السامية بتعيين 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
المنصب  هــذا  فــي  خليفة  آل 
الكبير  الوطني  ــدور  ال يعكس 

في  ســمــوه  ــه  ب الـــذي يضطلع 
خــدمــة الــوطــن ورفــعــة شأنه، 
ــوه الــتــوفــيــق  ــمـ ــسـ ــا لـ ــي مــتــمــن
رؤيــة  تحقيق  فــي  ــنــجــاح  وال
صاحب الجالة الملك لتطوير 
البحرين  مملكة  اســتــثــمــارات 

في قطاع النفط والغاز.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لـ “بابكو” يهنئ ناصر بن حمد

داود نصيف

المنامة - بنا

اإلنسانية  لأعمال  الملك  جالة  ممثل  تلقى 
وشؤون الشباب، سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مزيدا من التهاني بمناسبة صدور 
عن   2021 لسنة   )54( رقم  الملكي  المرسوم 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  الباد  ملك 
رئيسا  ســمــوه  بتعيين  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

الملكية  الــثــقــة  صــــدور  أن  الــمــهــنــئــون  وأكــــد 
المنصب يعكس  بتعيين سموه في  السامية 
الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به سموه 
الـــوطـــن ورفـــعـــة شـــأنـــه، متمنيا  فـــي خــدمــة 
رؤية  تحقيق  في  والنجاح  التوفيق  لسموه 
استثمارات  لتطوير  الملك  الجالة  صاحب 

مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز.
فقد تلقى سموه التهاني من كل من مستشار 
صاحب الجالة الملك سمو الشيخ خالد بن 
الشيخ  وسمو  خليفة،  آل  سلمان  بن  محمد 
سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، 
بــن سلمان  بــن محمد  هــاشــم  الشيخ  وســمــو 
بن  محمد  بن  نــوح  الشيخ  خليفة وسمو  آل 
بن  علي  الشيخ  وســمــو  خليفة،  آل  سلمان 

الشيخ  وسمو  خليفة،  آل  سلمان  بن  محمد 
آل خليفة، وسمو  نــادر بن محمد بن سلمان 
الشيخ حمد بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة.

رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس 
مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف 
الملك  جالة  ومستشار  خليفة،  آل  خالد  بن 
وزارة  ووكــيــل  الحمر  نبيل  اإلعـــام  لــشــؤون 
اإلعام عبدالرحمن بحر، ورئيس هيئة الطاقة 
المستدامة عبدالحسين ميرزا والنائب العام 
علي البوعينين والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن 
عبدهللا آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد 
الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مــطــار الــبــحــريــن محمد 
للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  ورئــيــســة  الــبــنــفــاح 
خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  واآلثـــار 
البحرين  بهيئة  والفنون  الثقافة  عام  ومدير 
آل  بنت محمد  الشيخة ها  واآلثــار  للثقافة 
بالديوان  خليفة، ووكيل الشؤون الحكومية 
ــاصــر الـــعـــمـــادي، ومــســاعــد رئــيــس  الــمــلــكــي ن

ديوان سمو ولي العهد حمد الرميحي ومدير 
بوحجي  عبدهللا  البحرين  أنباء  وكالة  عــام 
للفروسية  راشـــد  لــنــادي  التنفيذي  والــمــديــر 
آل  راشــد  بــن  سلمان  الشيخ  الخيل  وســبــاق 
التنمية  لمجلس  التنفيذي  والرئيس  خليفة 
االقتصادية خالد حميدان ومحافظ مصرف 
الــبــحــريــن الــمــركــزي رشــيــد محمد الــمــعــراج، 
الشيخ  الدستورية  للمحكمة  العام  واألمين 
الــعــام  بــن حــمــد آل خليفة واألمــيــن  صــبــاح 
ووكــيــل  الــمــعــاودة  محمد  ــواف  نـ للتظلمات 
ومــديــر  الــمــحــمــود  الملكية صـــاح  الــمــراســم 
الحكومية  والــشــؤون  المؤسسي  االتــصــال 
ــم ومـــديـــر عــام  ــغــان بــشــركــة بــابــكــو نــــواف ال
للنفط  الوطنية  بالهيئة  والغاز  النفط  شؤون 
بلدية  عــام  ومدير  الشيراوي  جاسم  والــغــاز 
ونــائــب  الــفــضــالــة  لــمــيــاء  الشمالية  المنطقة 
الرئيس التنفيذي للسياسات والرقابة بالهيئة 
الفيحاني،  فيحان  ــغــاز  وال للنفط  الوطنية 
ورئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف 
عيسى نجيبي، وعضو مجلس الشورى علي 

العرادي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتلقى مزيًدا من التهاني
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حـــازت نتائـــج متقدمـــة بمؤشـــرات التعليـــم الجيـــد ونمـــو االقتصـــاد

للســـنة الثالثـــة على التوالـــي واصلت 
جامعـــة العلوم التطبيقية تقدمها في 
تصنيـــف التايمز العالمي فـــي التأثير 
وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
 Times Higher Education Impact(
Rankings(، لتصبـــح مـــن الجامعات 
الحريـــن  مملكـــة  فـــي  المتميـــزة 
وخاصـــة  في مؤشـــرات العمل الالئق 
والعـــدل  والســـالم  االقتصـــاد،  ونمـــو 
والمؤسســـات القوية، والمساواة بين 
الجنسين، باإلضافة إلى القضاء على 
الفقـــر، والتعليـــم الجيد، حيث تشـــير 
هـــذه المؤشـــرات إلـــى تبـــوأ الجامعة 
مراكـــز علمية متقدمة على مســـتوى 
جامعـــات العالـــم األمـــر الـــذي يعكس 
قدرة الجامعة على التأثير في الحيز 
المحلي والعالمي استناًدا إلى أهداف 
لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة 

المتحدة.
تصنيـــف  فـــي  الجامعـــة  وشـــاركت 
هـــذا العـــام بســـبعة مؤشـــرات حققت 
خاللها نتائج متقدمة على المســـتوى 
ففـــي  والعالمـــي،  والعربـــي  المحلـــي 
مؤشر التعليم الجيد حققت الجامعة 
المرتبـــة 101 - 200، حيث توفر بيئة 
تعليميـــة متميـــزة لمســـاعدة الطلبـــة 

علـــى تحقيـــق أحالمهـــم وتزويدهـــم 
علـــى  تســـاعدهم  التـــي  بالمعـــارف 
ســـهولة االنخـــراط في ســـوق العمل، 
كذلـــك األمر في مؤشـــر العمل الالئق 
ونمو االقتصاد، ومؤشر القضاء على 
الفقر، حيـــث تقوم الجامعـــة بتطوير 
بعض االســـتراتيجيات لتعزيز تكافؤ 
الفـــرص بين الطلبة مـــن خالل المنح 
الدراســـية التـــي يتم تقديمها ســـنوًيا 
عبر صندوق دعم الطالب كاســـتثمار 
مـــن الجامعـــة في مســـتقبل الشـــباب 
البحرينـــي، أما في مؤشـــر المســـاواة 
بين الجنســـين فقد حصدت الجامعة 
المرتبـــة 400-301، وكذلك األمر في 
مؤشـــر الســـالم والعدل والمؤسسات 
القوية، ما ساهم في تحقيقها المركز 
 1115 أفضـــل  بيـــن  مـــن   ،401-600

جامعة رشـــحت لهـــذا التصنيف على 
مستوى العالم.

وأكـــد وهيب الخاجـــة رئيس مجلس 
لهـــذا  الجامعـــة  تحقيـــق  أن  األمنـــاء 
المســـتوى  علـــى  المتميـــز  الترتيـــب 
العالمـــي يـــدل علـــى نجـــاح الجامعـــة 
فـــي تعزيـــز ثقافـــة العمـــل الجماعـــي 
والمســـتدام، بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر 
تعليم جامعي متميز لطلبتها، مشـــيرًا 
إلـــى أن الجامعة تســـعى دائما لتعزيز 
مكانتهـــا العالمية عبر تحســـين جودة 
والبحثيـــة  التعليميـــة  مخرجاتهـــا 
والخدميـــة بشـــكل يعزز من ســـمعتها 
األكاديميـــة علـــى المســـتوى المحلـــي 
والعربـــي والعالمـــي، متقدمًا بالشـــكر 
إلـــى القيـــادة الحكيمـــة للبـــالد علـــى 
العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات  دعمهـــا 

البحرينية.
مـــن جانبـــه أوضـــح غســـان عـــواد أن 
تحقيق الجامعة لهـــذا المركز المتميز 
بتصنيـــف التايمـــز الـــذي يعتبـــر أحـــد 
يظهـــر  العالميـــة  التصنيفـــات  أهـــم 
أهـــداف  بدعـــم  الجامعـــة  التـــزام 
مجـــال  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
ونقـــل  العلمـــي  والبحـــث  التعليـــم 
المعرفـــة، مشـــيرًا إلـــى أن التصنيـــف 
يقوم بحســـاب المؤشـــرات من خالل 
المقارنـــات المتوازنـــة لثالثة مجاالت 
خـــالل  مـــن  البحـــث  وهـــي  واســـعة، 
البحـــث عن حلـــول ومعرفـــة جديدة 
تتعلق بأهـــداف التنمية المســـتدامة، 
والتواصـــل من خالل العمل المباشـــر 
والعالمـــي،  المحلـــي  المجتمـــع  مـــع 
مســـؤولية  خـــالل  مـــن  واإلدارة 
الجامعـــة في تعزيز مبدأ االســـتدامة 
في عملياتها، مشـــيرًا إلى أن مشاركة 
الجامعـــة فـــي التصنيفـــات العالميـــة 
متقدمـــة  مراتـــب  علـــى  وحصولهـــا 
يعكس حرص الجامعة وقيادتها على 
تطبيق أفضل الممارســـات والمعايير 
العالميـــة في مجـــال التعليـــم العالي، 
مخرجاتهـــا  مـــن  يعـــزز  الـــذي  األمـــر 
متطلبـــات  مـــع  لتتـــواءم  التعليميـــة 

ا. ا وعالميًّ سوق العمل محليًّ

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

اختالف موعد اإلفطار في رمضان بين الشيعة والسنة
Û  أحــد األصدقــاء مــن المتابعيــن لما أكتــب اتصل بي

بعــد نشــر مقالــي األســبوع الماضــي حــول الحريــة 
الفكرية ســاخًطا معاتًبا قائــاًل بأنني أتجنب التطرق 
والتصــدي للقضايــا األهــم واألخطــر التــي تشــظي 
وتمزق صفوفنا كمســلمين، وتنخر في عظام جســم 
تفرقنــا وانشــطار  عــن  أمتنــا اإلســالمية، وتكشــف 
صفوفنا واختالفنا في كل شــيء، حتى في أبســط 
األمــور، مثــل اختالفنــا وعجــز علمائنــا عــن االتفاق 
علــى تحديــد موعد موحد لإلفطــار بعد الصيام في 
شــهر رمضــان المبــارك؛ مــع أن أداء هــذه الفريضــة 
واالحتفــاء بهــذا الشــهر الفضيل يعتبر مــن بين أهم 
مــا أجمعــت عليــه فــرق المســلمين ومذاهبهــم، ومع 
ذلك فإن هذا الشهر الكريم صار يذكرنا في كل عام 
وفــي مســاء كل يوم مــن أيامه الفاضلــة بواحد من 
أوجــه االختالف بيننا التي نصــر على اإلبقاء عليه، 
وعــدم محاولــة إيجــاد حل لــه، تعزيًزا لقيــم األخوة 
والتوحيد واالتحاد التي يدعو إليها ديننا الحنيف.

Û  وفــي الوقــت نفســه أرســل لــي هــذا الصديــق عــن
طريــق )الوتســأب( رســالة تضمنــت نصــا أو عنــوان 
فتــوى أصدرها العالمة الســيد محمد حســين فضل 
هللا، الــذي يحمــل لقــب آيــة هللا عند الشــيعة، وكان 
يعتبــر واحــدا مــن أكبــر المراجــع عندهــم، يقلــده أو 
يتبــع فتــاواه الماليين منهــم، والفتوى التي أرســلها 
هــذا الصديــق تقــول بــكل وضــوح “لقــد أفتيــت أن 
ســقوط قــرص الشــمس كاف لتحقيــق الغــروب، لذا 

يجوز لنا أن نفطر في نفس الوقت سنة وشيعة”.
Û  ثــم قــال هــذا الصديــق: لمــاذا تتجاهلون مثــل هذه

الرســائل وال تشــجعون مثــل هــذه التوجهــات التــي 
تعمــل على توحيد المســلمين وتتصدى إلى واحدة 

من أبرز وجوه اختالفهم وتفرقهم؟
Û  وفي رأيي، فإن هذا الموضوع قد أشبع بحًثا ونقاًشا

من قبل، وال يجب أن نعطيه أكثر مما يستحقه من 
اهتمــام، ولعــل أفضل أســلوب لمعالجتــه هو وضعه 
فــي أطره الصحيحــة على قاعدة أن اختالف الرأي 
ال يفســد للــود قضيــة، وضمــن مفهــوم أن اختــالف 
اآلراء والممارســات من الظواهر الصحية المطلوبة 
التــي تدعونــا إلــى االعتــزاز بإيماننــا بقيــم االجتهاد 
والتنــوع والتعــدد التــي تثــري مجتمعاتنــا وتعطيها 

المزيد من الرونق والبهاء.
Û  مــن هنا يمكننا أن نفهم الحديث النبوي الذي أورده

مصنفاتهــم  فــي  وغيرهمــا  والبيهقــي  الســيوطي 
مــن أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وصحبــه 
وســلم قــال: “اختــالف أمتــي رحمــة” مــع أن كثيــرا 
مــن العلمــاء والمحدثيــن قالوا بأن هــذا الحديث “ال 
أصــل لــه، ولكنــه صحيح المعنى”، ورغــم أن المفتي 
الشــيخ عبدالعزيــز بن بــاز نفى وجود هــذا الحديث 
أيًضا، لكنه قال: “االختالف بين العلماء فيه مصالح 

للناس، وإن كان االجتماع أفضل وأحسن”.
Û  ومــا دامــت تجمعنا نحن، معشــر المســلمين، عقيدة

التوحيــد والشــهادتين، ونتوّجــه إلــى قبلــة واحــدة، 
ويظللنــا كتــاب واحــد، فــإن اختالفنــا حــول بعــض 
التفســيرات وبعــض القضايــا الجانبية أو الهامشــية 
دقائــق  حــدود  فــي  االختــالف  مثــل  الشــكلية،  أو 
رمضــان؛  فــي  االفطــار  موعــد  حــول  معــدودات، 

إلــى  ال يجــب أن يشــكل أو يتحــول فــي أدمغتنــا 
واالســتياء  التذمــر  علــى  يبعــث  مقلــق  هاجــس 
والذعــر، علــى اعتبــار أن اختــالف المســلمين فــي 
طريقة أو أســلوب أداء أي من الفروض والطقوس، 
بعــض  تفســير  حــول  نظرهــم  وجهــات  تبايــن  أو 
نصــوص القــرآن الكريــم، ال يقــارن بحجــم واتســاع 
رقعــة الخالفــات واالختالفــات القائمــة بيــن فــرق 
ومذاهــب الديانات األخــرى، فاالختالفات بين فرق 
إخواننــا المســيحيين علــى ســبيل المثــال ال الحصر 
اختالفــات حــادة وعميقة تصل إلى أســس وجذور 
العقيــدة بما في ذلك تعريف الــذات اإللهية، وتطال 
نشــوب  إلــى  أدى  مــا  معتقداتهــم،  أوجــه  مختلــف 
حــروب دمويــة طاحنــة بينهــم اســتمرت حتى عهد 
قريــب من تاريخنا المعاصر، أبرزها “حرب الثالثين 
عاًمــا” بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت التي عصفت 
بالقــارة األوروبيــة، ودارت رحاهــا مــن عــام 1618 
حتــى عــام 1648، وذهب ضحيتها أكثــر من ثمانية 
مالييــن قتيــل، إلــى جانــب تدميــر مناطــق بأكملهــا 
وانتشــار الفقر والمجاعــات واألمراض، ومنها كذلك 
النزاع  المســلح في إيرلندا الشمالية بين الكاثوليك 
والبروتســتانت أيًضــا والــذي دام لقرابــة 30 عاًمــا 

أيًضا وانتهى في العام 1998.
Û  أمــا قضيــة عدم االتفــاق على تحديــد موعد موحد

لإلفطار في شهر رمضان بين السنة والشيعة، فإنها 
باختصــار شــديد ترجع إلى االختــالف بين علمائهم 
فــي تفســير اآليــة الكريمــة التــي تقــول: “ثــم أتمــوا 
الصيــام إلــى الليــل” إذ يــرى جميــع علماء الســنة، أو 

غالبيتهــم العظمــى على أقل تقدير، بــأن الليل يحل 
عنــد غــروب الشــمس، أو كمــا يطلــق عليهــا أحياًنــا 
غيــاب قــرص الشــمس أو ســقوط قــرص الشــمس، 
المتقدميــن  مــن  الشــيعة،  علمــاء  ينقســم  بينمــا 
والمتأخريــن منهــم، بيــن متفــق مــع تفســير علمــاء 
الســنة ويجيــز اإلفطــار عنــد غــروب الشــمس )مــن 
أبــرز المتأخرين منهم المرجع األكبر الســيد محســن 
الحكيــم والمرجع الســيد محمد حســين فضل هللا(، 
وبين من يفســر اآلية على أســاس أن الليل ال يحل 
عند غروب الشــمس بل يحدث عندما يحل الظالم، 
وإال لقال هللا ثم أتموا الصيام إلى غروب الشــمس، 
ومن أهم من يتفق مع هذا الرأي من الصف الســني 
الصحابي أبو موسى األشعري الذي يرى أن “حلول 

الليل يتحقق عندما تتشابك النجوم”.
Û  ونتيجــة لهــذا االختــالف بيــن علماء الشــيعة، فإنك

قــد تجــد في البيت الواحد، أو األســرة الواحدة من 
الشــيعة، وربما على ســفرة أو مائــدة إفطار واحدة، 
فــرد يفطــر مــع أذان المغــرب عند الســنة؛ ألنــه يتبع 
أحــد المراجــع الدينيــة التــي تجيز ذلك مثل الســيد 
محمــد حســين فضــل هللا، واآلخر يفطر بعــده بـ 15 
دقيقة مع أذان المغرب عند الشــيعة؛ ألنه يتبع أحد 
المراجــع التــي توجــب ذلــك مثــل آيــة هللا العظمــى 

السيد علي السيستاني.
Û  ،نتمنــى مــن هللا العلــي القديــر أن يوحد كلمــة أمتنا

ويســدد خطــى علمائنــا ويوفقهــم ويهديهــم ســواء 
السبيل.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

فـــي إطار حـــرص وزارة شـــؤون اإلعالم 
علـــى اســـتمرار طـــرح وتقديـــم البرامـــج 
التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة الخاصـــة بشـــهر 
رمضـــان المبـــارك المتناســـبة مـــع الذائقة 
والعربـــي،  البحرينـــي  للمشـــاهد  العامـــة 
قامت الـــوزارة بتنفيذ وإنتـــاج مجموعة 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  مـــن  متنوعـــة 
واإلذاعيـــة رغـــم الظـــروف االســـتثنائية 
التي يمر بها العالم أجمع في ظل جائحة 

فيروس كورونا.
مـــع  وبالتعـــاون  الـــوزارة  قامـــت  حيـــث 
القطاع الخاص بتنفيذ مجموعة متنوعة 
من البرامـــج التلفزيونية واإلذاعية التي 
الشـــهر  خـــالل  وتقديمهـــا  عرضهـــا  يتـــم 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  مـــع  الفضيـــل، 
االحترازية والوقائية حســـب إرشـــادات 
وتوجيهات الفريـــق الوطني بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، لضمان ســـالمة جميع الموظفين 

والقائمين على البرامج.
وفـــي هذا اإلطار قام وزيـــر اإلعالم علي 
تصويـــر  موقـــع  إلـــى  بزيـــارة  الرميحـــي 
برنامـــج “الســـارية” فـــي القريـــة التراثية 
التابعـــة للوزارة برأس حيان، حيث اطلع 
على ســـير عمل البرنامج، مشيدا بالدعم 
الكبيـــر الذي يلقاه قطـــاع اإلعالم عموما 
وبرنامج “الســـارية” خصوصـــا من ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 

الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
كمـــا قـــام وزيـــر اإلعـــالم بزيـــارة فريـــق 
عمـــل برنامـــج “تحـــدي الملعب”، وأشـــاد 
بجهودهم المبذولة إلنجاح هذا البرنامج 
يســـتضيف  الـــذي  المبتكـــر  الرياضـــي 
والمهتميـــن  واإلعالمييـــن  الرياضييـــن 
بالشـــأن الرياضـــي فـــي منافســـات ودية 

تعزز الثقافة والمعلومات الرياضية.
إدارة  بزيـــارة  اإلعـــالم  وزيـــر  قـــام  كمـــا 
بالموظفيـــن  التقـــى  حيـــث  اإلذاعـــة، 
القائمين على البرامج اإلذاعية “الالتري” 
مـــع  “مســـابقات  و  رمضـــان”  “ظهـــاري  و 
بابـــا فايـــز” والتـــي تبـــث بشـــكل مباشـــر 

للمســـتمعين عبـــر أثيـــر إذاعـــة البحرين، 
مؤكـــًدا أن جميـــع الجنـــود العامليـــن في 
قطاع اإلعالم محل تقدير الجميع، داعًيا 

هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ البحريـــن 
في ظـــل القيـــادة الحكيمة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وفـــي ختـــام جولتـــه، تقدم وزير شـــؤون 
اإلعالم بخالـــص الشـــكر والتقدير للجنة 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
والخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” وشركة 
“بتلكـــو” وشـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو 
وشـــركة STC البحريـــن وبيـــت التمويل 
الكويتـــي وفنـــدق فورســـيزونز البحرين 
والشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة للتأمين 
ومجموعـــة الحـــواج وجميـــع الشـــركات 
المشاركة على دعمهم للبرامج وتعاونهم 
المستمر مع وزارة شؤون اإلعالم لما فيه 

تعزيز الدور الكبير إلعالمنا الوطني.

ــد لـــلـــقـــطـــاع اإلعـــامـــي ــمـ ــخ نـــاصـــر بــــن حـ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ دعـــــم كــبــيــر مــــن سـ

الرميحي يشيد بجهود القائمين على البرامج التلفزيونية واإلذاعية

“العلوم التطبيقية” تتصدر بتصنيف “التايمز” بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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إبراهيم النهام

وضع االستعدادات الفنية لمسابقة جائزة خليفة بن سلمان القرآنية
ـــز “ ـــر “تيم ـــابقين عب ـــتقبل المتس ـــدأت تس ـــاث ب ـــور واإلن ـــم للذك ـــان التحكي ـــاد”: لج داود لــــ “الب

انطلقــت الليلــة الماضية  فعاليات لجنة التحكيم في مســابقة جائزة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة القرآنية 
التــي تقــام خالل شــهر رمضان المبارك هــذا العام برعايــة كريمة من 
الرئيســة الفخرية لجمعية النور للبر ســمو الشــيخه لولوة بنت خليفة 
بن ســلمان آل خليفة  وبمتابعة مســتمرة من رئيسة جمعية النور للبر 
ورئيسة اللجنة الدائمة للجائزة الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة.

للتنسيق  الــعــام  المشرف  وقـــال 
فــي  داود  ــال  ــمـ جـ والـــمـــتـــابـــعـــة 
ــاد”  ــ ــبـ ــ ـــ “الـ ــ تـــصـــريـــح خــــــاص لـ
بــرئــاســة  الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  ان 
ــت كــافــة  ــعــ ــب وضــ ــيـ ــن طـ ــسـ حـ
للمسابقة  الفنية  االســتــعــدادات 
واتـــخـــذت أعــلــى الــمــعــايــيــر في 
يتفق  بما  المسابقة  أسئلة  وضع 
مــع الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة التي 

تقام عادة في مملكة البحرين.
ــتــحــكــيــم  ال لــــجــــان  إن  وقــــــــال 
فروعها  بجميع  واإلنــاث  للذكور 
تستقبل  الماضية  الليلة  بــدأت 
نــظــام تيمز  الــمــتــســابــقــيــن عــبــر 
زمني  لجدول  وفقا  اإللكتروني 
ــداده لــلــمــشــاركــيــن الــبــالــغ  ــ تــم اعـ
عددهم ٥٦٦ متسابق ومتسابقة 

من داخل البحرين.
والتي  المسابقة  هــذه  أن  وأكــد 
تتم  للبر  الــنــور  جمعية  تنظمها 
ــبـــرنـــامـــج يـــتـــزامـــن مــع  وفـــقـــا لـ
الــقــواعــد الــتــنــظــيــمــيــة الــخــاصــة 
المعتمدة  القرآنية  بالمسابقات 
والـــشـــؤون  الـــعـــدل  وزارة  ــــدى  ل
واألوقــــــــاف حيث  ــة  ــيـ ــامـ اإلسـ
خصصت لجان تحكيم لكل فرع 
اتخاذ  وتم  المسابقة  فــروع  من 
ــتــرتــيــبــات الـــازمـــة لــاتــصــال  ال
من  حــده  على  كل  بالمتسابقين 
إدخال  ثم  المنظمة  اللجنة  قبل 
المتسابق على عضو من أعضاء 
تيمز  عبر خدمة  التحكيم  لجان 

اإللكترونية بحيث تتم المسابقة 
يتم  وانسجام  بتنسيق ومتابعة 
مــن خــالــهــا  تــــدارك أي أخــطــاء 

بأقل ما يمكن.
الــقــاعــة  أن  إلــــى  داود  وأشــــــار 
ــة الــمــنــظــمــة  ــجــن ــل ــال ــة ب ــاصـ ــخـ الـ
الرئيسية تم تجهيزها بخدمات 
ــيــة عــالــيــة  ــكــتــرون االتـــصـــال اإلل
الخدمة  هــذه  لتتوافق  السرعة 
والمحكمين  الـــفـــروع  ــدد  عـ مــع 
خصصت  وقــــد  والــمــتــســابــقــيــن 
التنظيم  لــلــجــنــة  خــاصــة  قــاعــة 
َوالــتــحــكــيــم الــنــســائــيــة فــي مقر 
ــقــرآن  مــركــز بــســمــة لــتــحــفــيــظ ال
ــة حــمــد  ــ ــن ــ ــدي ــي مــ ــ ــ الــــكــــريــــم ف
للبر  الـــنـــور  لــجــمــعــيــة  ــع  ــابـ ــتـ والـ
اللجنة  قــاعــة  خــصــصــت  بــيــنــمــا 
للرجال  المخصصة  التنظيمية 
حمد  بمدينة  اجـــور  جــامــع  فــي 

أيضا بينما تتولى لجنة اإلشراف 
مع  والمتابعة  التنسيق  العامة 
عن  ــاث  ــ واإلن الــذكــور  اللجنتين 
بعد ومن خال انظمة التواصل 

االجتماعي.
أعمال   تستمر  أن  داود  وتــوقــع 
لجان التحكيم لمدة عشرة أيام 
من  الكبير  للعدد  نظرا  متتابعة 
واإلنــاث  الذكور  من  المشاركين 
للمسابقة  األربــعــة  المحاور  فــي 
وهي حفظ القرآن الكريم كاما 
ــزاء وحــفــظ  ــ وحــفــظ عــشــرة اجـ
ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ ثـــاثـــة أجــــــزاء بـ
وهي  المحاكاة  مسابقة  محور 
المشايخ  من  اي  بتقليد  القراءة 
العالم  فــي  المشهورين  ــقــراء  ال

اإلســامــي وهـــذه مــيــزة جديدة 
التنظيمية  اللجنة  اســتــهــدفــت 
مــن اضــافــتــهــا بـــذل الــجــهــد اكبر 
تحفيظ  مراكز  وتاميذ  للطلبة 
بأساليب  االهــتــمــام  مــن  ــقــرآن  ال
يتناسب  بما  وتطويرها  القراءة 
مــع مــكــانــة الـــقـــرآن الــكــريــم في 
مجتمعنا البحريني من اهتمام و 
الختامي  الحفل  وحــول  رعاية. 
للمسابقة أوضح جمال داود ان 
للمسابقة  الدائمة  اللجنة  رئيسة 
آل  محمد  بنت  لمياء  الشيخة 
خليفة ستعلن عن موعد الحفل 
ــذي ســيــكــون على  ــ الــخــتــامــي ال
يومين للذكور واالناث بعد عيد 

الفطر المبارك المقبل.

جمال داود

دعوة من القلب
Û  إنــا لفراقــك لمحزونــون”، بهــذه الكلمات تمتلئ مئات البيــوت باألحزان، في كل بقعــة وكل مكان، لفراق“

شــقيق أو صديق أو عزيز، الســبب جائحة كورونا، وتجنب االحتراز، والنتيجة واضحة وضوح الشــمس 
عدم أخذ الجائحة على محمل الجد من فئات متعددة في مجتمعاتنا، تأويل الوباء، وتسييس الكارثة 
الكونية، إبطال مفعول االهتمام من الدولة المحافظة بأي شــكل، محاولة الخروج عن اإلجماع الوطني 
بــل واإلجمــاع اإلنســاني، هــي كارثــة أخــرى، وهــو دور مجتمعــي مفقــود جزئًيــا مــن بعــض الفئــات غيــر 
“المؤمنــة” بــأن أمــة بنــي البشــر في خطــر، وأن التعاون بيــن الجميع يجــب أن يعتلي شــعار المرحلة، أن 
يتقدم صفوف ال تبالي، ومجموعات ال تكترث، وفئات معظمها ولألســف الشــديد من شــبابنا الواعي ال 

تقيم وزًنا لقنبلة شديدة االنفجار اسمها جائحة فيروس كورونا.
Û  ،رغم هذه اللوحة الســوداء، ورغم ما تضمه من قوائم أكثر ســواًدا لـ “بعض” ممن ال يستشــعرون الخطر

إال أن مملكة البحرين من خال اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه لم تأُل جهًدا، ولم تدخر موقًفا إال واتخذته حفاًظا عل أمن المواطن الصحي، 
وعلــى ثباتــه فــي التعاطــي المنتظــم مع آثار مجتمعية يمكنهــا أن تهدم كل الجهــود الرامية إلى تحجيم 

الجائحة بأية وسيلة وأي ثمن، وهل هناك أغلى من صحة اإلنسان؟
Û  فــي مملكــة البحريــن كان التعاطــي مــع الجائحــة مبكــًرا واســتباقًيا، فوفــرت الدولــة للمواطــن والمقيــم

الفحوصات بالمجان، بل إنها ذهبت إلى المواطن والمقيم في عقر داره، وفي “كردون” منطقته لتوعيته 
بأهمية الفحص إذا استشعر األعراض، وضرورة التباعد وااللتزام بالكمامات والمطهرات.

Û  و.. عندمــا تــم اكتشــاف اللقــاح الناجــع الذي تــم اعتماده مــن المنظمات العالميــة المعتبــرة، كانت مملكة
البحرين من أوائل دول العالم التي جاءت بجميع أنواع اللقاحات وجعلت من التطعيم شــعاًرا للمرحلة 
ليــس للمواطــن فقــط إنما للمقيم أيًضــا، لم تفرق بين هذا أو ذاك، وجعلــت التطعيمات جميعها بالمجان، 

لكل من يعيش على هذه األرض الطيبة.
Û  البروتوكــوالت التــي وضعتهــا اللجنــة التنســيقية كانــت ومازالــت تواكب مجريــات أمــور الجائحة، بين

“التشــديد والتخفيــف”، بيــن “الغلــق والفتح” لألســواق ومجريات الحياة اليومية حتــى ال تتوقف عجلة 
االقتصاد، ثم بين التنبيه والتوعية بإشارات إعامية واضحة بضرورة االحتراز رغم التطعيم، والتباعد 

رغم بصيص األمل.
Û  ،رغــم هــذا وذاك نــرى ومــن خــال األرقــام المنشــورة علــى “مجتمع واعــي” وعــن طريق أجهــزة اإلعام

ازدياد على طريقة المتوالية الهندسية في أعداد المصابين ليتجاوز في أقل األيام حاجز األلف إصابة، 
ناهيــك عــن أعــداد الوفيــات ومن هم تحت العناية المركزة، كل ذلك يســبب خروج البعض عن الســياق، 
عــن ضــرورات ال يمكــن لهــا أن تبيح المحظورات، عن نظام تحت وطــأة جائحة ال يجب تغافله أو غض 
الطــرف عنــه، المشــكلة مازالت تحت الســيطرة واألرقام ســتكون مرشــحة بإذن هللا تعالــى للتراجع مرة 
أخــرى، حيــث اإلقبــال علــى التطعيمات، وعدم االنصياع للدعوات التي تشــكك فــي لقاح من هنا أو آخر 
مــن هنــاك، فجميعها خضعــت الختبارات دقيقة وإن الدولة لو لم تكن متأكدة بنجاعة كل لقاح وفاعلية 

كل خطوة وكل تجربة ما كان لها أن تجيزه أبًدا.
Û  ،إًذا مزيــد مــن التعــاون مــع الدولــة يــا جماعــة الخير، مزيد مــن االحتــراز وااللتــزام بالتعليمــات المرعية

الذهــاب فــوًرا إلــى مراكــز التطعيــم، عدم التــردد أو التناحر من أجــل االنحياز للقاح “مــا” وعدم االنحياز 
للقــاح آخــر، الــكل ُمجــاز والــكل فعــال والــكل يقــي من جائحة مــا أنزل هللا بهــا من ســلطان، فلنجعل من 
أيامنا المباركة شعاًرا مجتمعًيا لمواجهة هذا الباء الذي أبتلينا به، وليكن عيدنا عيدين، أحدهما بالفطر 

السعيد واآلخر باالنتصار على فيروس كورونا.

د. عبداهلل الحواج

نرفع أسمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلــــى 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب 

بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي 

بتعيين سموه 

رئيسًا لمجلس إدارة 
 الشركة القابضة للنفط والغاز 

داعين اهللا العلي القدير أن يوفق سموه 

في تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى حفظه اهللا ورعاه 

لما فيه خير مملكة البحرين ومواطنيها الكرام 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع منتسبي 

شركــــة عقــــارات السيـــف 



أعلـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر عن 
حجـــم التمويات الســـكنية خـــال الربع 
األول من العـــام 2021، حيث بلغت أكثر 
من 8 مايين دينار بحريني، استفاد منها 
نحـــو من 160 مواطنـــا، وقد أكد أن هذه 
الخدمـــات تأتي في إطار خطـــة الوزارة 
لتنويـــع الخيـــارات أمـــام المواطنيـــن من 
خال تســـهيل الحصول على التمويات 
اإلســـكانية لتوفير الســـكن المائم، األمر 
الـــذي يتماشـــى مـــع رؤى عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
وتســـريع  اســـتدامة  بشـــأن  خليفـــة،  آل 
وتيرة توفير الســـكن المائم للمواطنين 
المســـتحقين، وبمـــا يواكـــب االلتزامـــات 
اإلسكانية الواردة في برنامج الحكومة.

الـــوزارة  أن  اإلســـكان  وزيـــر  وأوضـــح 
قدمـــت 65 خدمـــة تمويـــل شـــراء بقيمة 
تمويـــل  خدمـــة   85 دينـــار،   3,438,000
و10  دينـــار،   4,486,000 بقيمـــة  بنـــاء 
خدمـــات تمويـــل ترميم بقيمـــة 81,800 
اإلســـكان  وزارة  أن  مؤكـــدا  دينـــار. 
تهـــدف إلـــى تطويـــر الحلـــول التمويليـــة 
واإلسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة 

وفوريـــة للمواطـــن البحريني المســـتفيد 
تقـــوم  إذ  اإلســـكانية،  الخدمـــات  مـــن 
نظـــام مبســـط،  خدمات التمويـــل وفـــق 
الســـداد  خصوًصا فيما يتعلق بعمليـــة 
الميســـرة التي تراعي دخـــل كل مواطن 

على حدة.
كما أوضح “الحمر” أن تمويلي الشراء أو 
البنـــاء اللذين يصل ســـقفهما األعلى إلى 
60 ألف دينار يقومان بمنزلة االستحقاق 
الســـكني، أما برنامج “مزايـــا” الذي يقوم 
كذلـــك،  الســـكني  االســـتحقاق  بمنزلـــة 
تتمثل  منفصلة  نية  ســـكا إ مة  خد فهو 
الذي تقدمه الـــوزارة  الدعـــم  فـــي 
تمويـــل  علـــى  الحصـــول  عن طريـــق 
دينـــار،  ألـــف   81 إلـــى  يصـــل  مصرفـــي 
% فقـــط  الطلـــب 25  مقـــدم  ويســـدد 
الشـــهري، وتلتزم الحكومة  من دخله 
بتوفـــي الـــوزارة  خـــال  مـــن  الموقـــرة 
ي  لـــذ ا مي  لحكو ا لي  لما ا عم  لد ا ر 

لألقســـاط  المتبقيـــة  يغطي القيمـــة 
الشهرية لدى البنك المشارك. 

وبالنســـبة لخدمـــة الترميم أشـــار الوزير 
باســـم بن يعقوب الحمر أن هذه الخدمة 
هـــي إضافية إلى االســـتحقاق الســـكني، 

ويمكن الحصول على أعلى ســـقف مالي 
يصـــل إلـــى 20 ألف دينار. كمـــا أنه يمكن 
التقـــدم لهـــذه الخدمـــات التمويليـــة عبر 

المنصة اإللكترونية لوزارة اإلسكان التي 
تتضمـــن جميـــع االشـــتراطات والمعايير 

للمنتفعين.

ناس: قطاع المقاوالت محفوف بمخاطر “كبيرة”
المشروعات على  ملحوظ  بشكل  أثـــرت  “كــورونــا” 

قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة نـــاس 
“المؤسسة”، وهي أول شركة عائلية تطرح 
لاكتتاب العام وتدرج في ســـوق األســـهم 
فـــي البحريـــن، ســـمير نـــاس، إن الشـــركة 
دخلـــت ســـوق دبـــي والســـعودية ولكنهـــا 
خســـرت، مشـــيرًا إلى أن قطاع المقاوالت 
محفـــوف بالمخاطـــر وأن “كورونـــا” أثرت 

بشكل ملحوظ على المشروعات.
استفســـارات  علـــى  يجيـــب  نـــاس  وكان 
المســـاهمين بشـــأن توزيـــع األربـــاح عليهم 
وخطط التوســـع للشـــركة بحســـب ما جاء 
فـــي محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
الذي نشـــر عنهـــا أخيرا. وفـــي معرض رده 
علـــى مقترح ألحد المســـاهمين بخصوص 

توزيع أرباح ولو بسيطة على المساهمين، 
قـــال نـــاس إنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن هناك 
العديـــد مـــن المشـــروعات الجديـــدة لكـــن 
ليس هناك أرباح، مشيرا إلى أنه يأمل بأن 
تكون هنـــاك أرباح، ولكن قطاع المقاوالت 
به مخاطر كبيـــرة، وعلى الرغم من وجود 
مشـــروعات كثيـــرة فهذا ال يضمـــن وجود 
أرباح، ألن هناك كثير من المشـــروعات قد 
تتعـــرض لخســـائر. ولفـــت إلـــى أن جائحة 
كورونـــا قـــد أثـــرت بشـــكل ملحـــوظ علـــى 
االحترازيـــة  التدابيـــر  وأن  المشـــروعات 
قـــد كلفت الشـــركة مبالغ طائلـــة تصل إلى 
مليونـــي دينـــار. واستفســـر مســـاهم عـــن 
اســـتراتيجية الشركة للعام 2021 و2022، 
فأجابـــه نـــاس بـــأن الهـــدف فـــي المرحلـــة 
الجديـــدة هـــو تجنـــب الخســـائر والحفاظ 

على وجود مشروعات جديدة.
وعن وجود خطة لدخول أسواق مجاورة 
مثل الســـعودية، قال ناس “دخلنا ســـوقي 
دبي والســـعودية وخســـرنا. فشـــركة ناس 
موجودة في أبوظبي والســـعودية، و نركز 

على قطاع الخدمات في دول عدة”.
وكانـــت شـــركة ناس المؤسســـة قد أعلنت 
عن فوز شـــركتها التابعة “ناس للمقاوالت” 
بعقـــد حكومـــي كبيـــر بقيمـــة 29.6 مليون 
دينار من وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني وذلك بالشـــراكة مع 

شركة “هوتا هجرفيلد”.
وخســـرت شـــركة ناس المؤسسة نحو 2.8 
مليون دينار في 2020 مقارنة مع خسارة 

قدرها 3.2 مليون دينار في العام 2019.
يذكـــر أن مجموعـــة نـــاس أصبحـــت أول 

شـــركة مســـاهمة عامـــة عائليـــة بالمملكـــة 
تتحول إلى شـــركة مساهمة عامة مدرجة 
في ســـوق البحريـــن لـــألوراق المالية وذك 
المجموعـــة  قامـــت  إذ   ،2005 العـــام  فـــي 
بتوحيـــد نشـــاطاتها األساســـية في مجال 
اإلنشـــاءات فـــي شـــركة نـــاس المؤسســـة 

ش.م.ب.
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التفكير في زمن التكفير
Û  ،يجــب أال نمثــل دور القاضــي والمحكمــة والمطرقة في الحكم على األشــياء

أو على البشــر، وال نلقي الزيت الحارق على إنســانيتهم، ولنبحث عن مواطن 
الجمــال فيهــم. فجان جاك روســو هو الذي مارس تفكيكــه، ومواجهته للذين 
أنكروا وجود هللا، وكأنه ينطق بدفاع الفارابي، وابن رشد، وابن سينا. فكان 
روســو يركــز على أن “ال حضارة مكتملة بــا قيم وايمان بالخالق”، ودافع في 
“العقد االجتماعي” عن قيم الديمقراطية والحقوق وهناك من سبقه في ذلك 
رغــم أن أفــكارا مماثلــة لنظريــة العقــد االجتماعي ظهرت قديما في الفلســفة 

اإلغريقية والرواقية والقانون الروماني والكنسي. 
Û  ،وال ننســى دور فولتيــر فــي إطاقــه لرصاص الكلمات ضد خرافات الكنيســة

وضــد التقاتل البشــع بيــن البروتســتانت والكاثوليك، كانــوا يذبحون بعضهم 
البعض بسكين الفتاوى الخارجة من جبب القساوسة. 

Û  ودعــا إلــى فتح نوافذ الكنيســة ألكســجين التنوير، وتقديــس العقل كما فعل
ديــكارت فــي النقــد. أمــا فيكتــور هوغــو صاحــب روايــة “البؤســاء” وروايــة 
“احــدب نوتــردام” فقد أنســن الوجود بقصة األحدب، كيف للجمال اإلنســاني 
يخــرج األحــدب القبيح مــن العزلة إلى جمال الوجود في إخــراج الفتاة التي 
أحبتــه مكامــن الجمال التي في داخله. هوغو من أوائل الذين أنســنوا األدب 
دفاعــا عــن العدالة والجمال واإلنســانية. وال نغفل األديب اإلنجليزي تشــارلز 
ديكنــز فــي رائعتــه روايــة )Oliver Twist( عــن طفــل يتيــم، تــم اســتغاله من 
قبل المجمتع، وكأنه يحاكي نفسه، حيث عاش طفا فقيرا دون خبز. أقول: 
ابحثــوا عــن اإلنســان فــي الحضــارات بعيدا عن الهويــة أو العــرق أو اللون أو 
الديانــة أو المذهــب. النظريــة اإلنســانية التــي أدعو لها، موجــودة في مناجم 
األديــان واآلداب العالميــة، وفــي مواقــف عظمــاء وفاســفة رهنــوا حياتهــم 
لإلنســانية كمــا فعــل الفيلســوف األندلســي ابــن رشــد الــذي تأثــر بالفلســفة 
اليونانيــة فــي تقديــس العقــل، وهــو الــذي تأثــر بفكــر ارســطو. كذلــك األمــر 

للفارابي وابن سينا وغيرهما.
Û  فابــن رشــد عــرف بنظرياتــه التــي تركــز التوحيد ضــد الملحديــن، ودافع عن 

بالعقــل، ال بالخرافــات، وال  الديــن  األنبيــاء، واإلســام، وعــن ضــرورة فهــم 
بالمخــدرات الطائفيــة التي يوزعها بعض المنتســبين للدين في عصره، ورغم 
ذلــك قمعتــه فتــاوى “التيــك اوى” الفاســتفودية فــي ذلــك الزمــان. ولألســف، 
كفــروه، وقد شــهد ابن رشــد كتبه تحرق أمام عينه بتهمــة الزندقة، فقط ألنه 
دعا للتفكير في زمن التكفير، تماما كما نظر بن المقفع للسكاكين كيف تقطع 
أجزاء من جســده وتشــوى أمام عينيه وهو يصرخ من األلم. ســاح التكفير، 
لآلن يســتخدم من قبل من ال يمتلكون حجة أو برهانا كما فعلوا مع جاليليو 
الــذي حوكــم إليمانــه بــدوران األرض. يختلــف ابــن رشــد عــن ابــن الراونــدي 
والطبيــب أبــي بكــر الــرازي في إيمانــه باألنبياء والشــريعة اإلســامية، ورغم 

ذلك اتهم بالزندقة.
Û  لــم يســكت، بــل رد عبــر كتابه )تهافــت التهافت( علــى “تهافت الفلســفة” ألبي

حامد الغزالي. وكان يدعو إلى تفعيل دور العقل. 
Û  إن رجــل الديــن البــد أن يكــون ملمــا بعلوم شــتى ليفهــم النص، فهــوالء كانوا

علمــاء فــي الفقــة والفلســفة والطــب والكيميــاء والرياضيــات والفلــك وعلــم 
الــكام بخــاف اليــوم حيــث بعــض رجــال الديــن يفتي فــي كل شــي، وليس 
عنده علم فيه، يفتي في علم النفس والسوسيولوجيا )االجتماع( والسياسة 

والطب واالقتصاد وهو لم يدرس ذلك. 
Û  ،هــذا خطــأ منهجي كارثي. فحتى لو حســنت النوايا لمفســري القــرآن الكريم

يبقــى هنــاك قصــور إن لــم يمتلكــوا ثقافــة متنوعــة فــي فهــم البعــد الجمالــي 
واإلنســاني في القرآن الكريم، وســيرة األنبياء. ســيد قطب فســر القرآن )في 

ظال القرآن( بطريقة حاكمية الحزب السياسي الديني على الدولة. 
Û  بــن الدن يفســر القــرآن بلغة التفجير. مقتدى الصدر يفســر القــرآن بلغة إلغاء

الدولة وصناعة المليشيات لكسر هيبة الدولة وهكذا. فا تتعجب من فتوى 
تكفر، وتدعو لثقافة الذبح بمجرد االختاف في الرأي كما هي داعش. تقول 
اآلية الكريمة )ولقد كرمنا بني آدم(. ولم تقل كرمنا فقط المســلم، بل المســلم 
والمســيحي واليهــودي والبوذي وكل إنســان لــه الكرامة اإلنســانية كما يقول 
اإلمــام علــي )ع(: )فهمــا صنفان: إما أخ لك فــي الدين أو نظير لك في الخلق(، 
فيكفــي أن تلتقــي مــع اإلنســان فــي الخلقــة أو اإلنســانية لتحترمــه. األديــب 
همنجــوى حــارب ألجل اإلنســان في الحرب العالمية األولــى والثانية، ووقف 
ضــد الحــرب األهليــة فــي إســبانيا، وأصيــب فــي بعــض الحــروب دفاعــا عــن 
كرامة اإلنســان. دور المثقف أن ينحاز لإلنســانية. هل يمكن أن نلغي األديب 
الفرنسي )جان جنيه( ألنه غير مسلم، وقد دافع عن فلسطين كما هو موقف 
المفكر الكبير Bertrand Russell. فبعد زيارته لمخيمي صبرا وشاتيا، كتب 

نصا: )أربع ساعات في شاتيا(.
Û  ،وبعدهــا ألــف كتابه )أســير عاشــق(. وهو القائل “لم أكن أشــاهد دمــار بيروت

كنت أشــاهد موت اإلنســان”. فهل نلغي إنســانيته، وأنه غير “طاهر معنويا أو 
حسيا” حسب االختاف الفقهي ضيق األفق، ألنه غير مسلم؟ فكيف سينظر 

لنا لو علم بمثل هذه الفتاوى الخرافية؟ 
Û  يجــب أن ننقــب عــن الجوانــب المضيئــة فــي البشــر، ونخــرج مــن الســجن

االيديولوجــي إلــى حيــث الفضــاء اإلنســاني، وأال ننظــر للعالــم مــن “الثقــب 
االيديولوجي” كما هو تعبير الشاعر ادونيس. 

Û  لقــد هالني حجم الســباب والشــتم الــذي تعرض له الممثل ناصــر القصبي من
قبــل خطيــب عبــر المنبــر هذه األيــام. كلنا شــبعنا عضا ورفســا، ولكنا ســنظل 
نمــارس دور تثبيــت حــب اإلنســان ألجل اإلنســان مهما كان دينــه أو عرقه أو 

لونه أو هويته. 
Û  كذلك الحال للمفكر الفرنسي دريدا وغيرهم. يجب أن نخرج من إطار تكفير

البشر لمجرد االختاف فكريا، وعلينا أن ننقب عن جواهرهم ومناقبهم. 
Û  اإلمام الصادق )ع( كان يقيم نقاشات علمية مع الفاسفة في عصره دون أن

يلغيهم. حتى في السياسة يجب أال نخون البشر لمجرد االختاف. 
Û  فالسياســة فــن الممكن، ومنطقة رماديــة ال تؤهلنا ألن نلغي أمة أو فردا لرأي

سياســي. أتذكر عندما كنت في إيران، وكانت في فترة ترشــح خاتمي، ناله 
ما ناله من تسفيه، ألنه يقرأ الفلسفة، ويحمل عقا نقديا. 

Û  ذات يوم ذهبت لشــراء كتاب للمفكر علي شــريعتي في قم، قال لي صاحب
المكتبــة: لمــاذا تشــتري كتــب هــذا المنحــرف فكريــا؟ قلــت لــه: هــل قــرأت 

لشريعتي؟ فقال: ال، يكفي ما سمعته عنه. 
Û  لقد أعطى نفسه صاحية إلغاء مفكر فقط ألن عقله محشو بأفكار معلبة تم

حشوها بعقله من سوبرماركت البائعين. وذكرني بحادثة قاتل فودة. عندما 
حقق المحقق مع قاتل المفكر فرج فوده، وسأله: لماذا قتلته؟ قال: ألنه كافر. 
قــال لــه هــل قرأت له شــيئا؟ قال: أنا ال أقرا وال أكتب لكــن الخطيب قال عنه 
إنــه كافــر. يجــب أن نزيــل من عقولنــا أننا نحن المســلمين فقــط الذين نمتلئ 
باإلنســانية، وأن الدنيــا لنــا واآلخــرة لنــا والجنــة فقــط لنا، ونحن فقــط الذين 
نحــب هللا وبقيــة العالم مجرد نفايات بشــرية. أما بالنســبة لدوستويفيســكي 
فهــو يمتلــك حفريــات فــي النفــس البشــرية، ويرفــع لــه القبعــة فــي رواياتــه، 
خصوصــا “الجريمــة والعقــاب”، ودافع عــن الفقراء في روايــة “الفقراء”. وهو 
القائــل عــن جشــع اإلنســان: “إن قطعــة الخبز تبــدو لنا دائما أكبــر مما هي في 

الواقع حين نراها في يد غيرنا”.
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سمير ناس
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علوي الموسوي

10 سنوات واآلسيويون ينتهكون حرمة مسجد المهزع بالمنامة
ــور ــت ــس ــم ال وتـــكـــشـــف  أخــــــرى  ــرة  ــ مـ ــع  ــامـ ــجـ الـ تــــــزور   ”^“

مـــازال مســـجد المهـــزع بالمنامـــة منتهـــك 
الحرمـــة ألكثـــر مـــن 10 ســـنوات متتاليـــة، 
أطلقـــت  أن  منـــذ  ســـنين   3 مـــن  وألكثـــر 
الـــوزراء  مـــن  الرســـمية  التصريحـــات 
المعنيين بمعالجة المشـــكلة التي عرضتها 
“البـــاد” باســـتطاع مصـــور يتحـــدث عما 
يعانيه المســـجد من إهمـــال بعد أن أصبح 
وكـــًرا ومـــاًذا لشـــراب الخمـــر وأصحـــاب 

الرذيلة ومن يريدون قضاء الحاجة.
يومهـــا وكان يـــوم إجـــازة رســـمية صدرت 
لـــه  المغفـــور  مـــن  اســـتثنائية  توجيهـــات 
بـــإذن هللا صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة إلى الجهات 
ذات االختصـــاص وتحديـــًدا وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف ووزارة 
األشـــغال والبلديات والتخطيط العمراني، 
وقضـــت التوجيهـــات الصارمـــة بـــأن يعاد 
تأهيل المســـجد المذكـــور باعتبـــاره معلًما 
دينًيـــا خصوصـــا ومعلًمـــا بـــارًزا مـــن معالم 

العاصمة العريقة المنامة عموما.
وأيًضـــا يومها صدرت على وجه الســـرعة 
ووزارة  العـــدل  وزارة  مـــن  التصريحـــات 
بـــدء  األشـــغال والبلديـــات تتحـــدث عـــن 
الجهـــود فوًرا لمعالجة وضع هذا المســـجد 
الذي كتبت عليه األقدار أن يصل لما يصل 

إليه من إهمال.
وشـــهرين،  ســـنتين  مضـــي  وبعـــد  اليـــوم 
نتســـاءل ما الذي تغّير؟! وإلى أين وصلت 
الجهـــود في إعادة تأهيلـــه؟ وهل تحولت 

التصريحات إلى أقوال وأفعال؟ 
“الباد” عادت وزارت المســـجد مرة أخرى 
ووقفـــت علـــى مـــا يعانيـــه مـــن مشـــكات 

وكانت انطاقة الجولة “عصًرا”.
مـــازال مســـجد المهـــزع األثـــري التاريخي 
بوسط المنامة منتهك الحرمة، ومستباحا 
نتيجـــة  آســـيوية؛  مجموعـــات  قبـــل  مـــن 
إهمـــال الجهـــات المعنيـــة المشـــرفة علـــى 
المســـجد، ما جعله مرتًعا خصًبا النتهاكات 

وممارسات الرذيلة.
ورصـــدت الصحيفـــة من جديد آســـيويين 
المســـجد،  فـــي  حاجتهـــم  يقضـــون 
واستوقفتهم وسألتهم لماذا تقومون بهذا 
الفعـــل هنا؟ أجاب أحدهـــم “أين تريدنا أن 
نقضي حاجتنـــا؟ ال يوجد مكان لهذا األمر 

هناك غير هذا المكان”.
التجاريـــة  والمحـــات  المســـجد  باحـــة 
التابعة للمسجد والمفتوحة عليه مملوءة 
بالفضـــات البشـــرية، والروائـــح الكريهـــة 
النتنة التي تفوح في كل مكان، وأوســـاخ 

وقاذورات كثيرة.

ســـلكنا الطريق الذي يوصلنا إلى المســـجد  
مـــن  الكثيـــر  علـــى  يحتـــوي  طريقـــا  كان 
القـــاذورات ومخلفـــات البنـــاء وكثيـــر من 
األوســـاخ، والزجاج المتكســـر منتشر على 
كل األنحـــاء، دخلنـــا المســـجد وانكشـــفت 
المشـــكلة، مبنـــى متهالـــك وحفـــر غزيـــرة 
تمأل الباحة الرئيســـة للمســـجد، قاذورات، 
أوســـاخ، عفـــن وزجاجات خمـــور تمأل كل 

األرجاء.
شـــيء واحـــد تغير مـــا بين عاميـــن، حيث 
كان موجـــودا بداخـــل المســـجد مصاحف 
قرآنية متهالكـــة وبين آيات القرآن الكريم 
قنانـــي خمـــور متناثـــرة! فهـــذا المشـــهد لم 
نـــره، لكننـــا وجدنا قنانـــي الخمر منتشـــرة 
بيـــن أرجـــاء المســـجد، دون وجـــود قطـــع 

المصاحف المتناثرة.

السبت 28 أبريل 2018 
12 شعبان 1439
6local@albiladpress.comالعدد 3483 بالدنا

امل����ك����ان داخ���������ل  امل��������خ��������درات  ت���ع���اط���ي���ه���م  ن���ت���ي���ج���ة  ن���ح���ب���ه���م  ق���������ض����وا   3

الأزمة م�ضتمرة ل� 7 �ضنوات و�ضط 
�ضمت اجلهات املعنية

الآ�سيويون 
ينتهكون حرمة م�سجد 

املهزع باملنامة 

التاريخية منتهك احلرمة، وم�ستباحا من جانب جمموعات  املنامة  �سوق  الأث��ري بو�سط  املهزع  اأ�سحى م�سجد قا�سم 

اآ�سيوية وذلك نتيجة اإهمال اجلهات املعنية امل�سرفة على امل�سجد مما جعله مرتًعا خ�سًبا لنتهاكات وممار�سات الرذيلة.

اأ�سبح  اأن يكون منارة للمنامة واأهلها وجتارها  “هذا امل�سجد العتيد الذي كان يجب  ووفًقا حلديث جتار ال�سوق، فاإن 

مكاًنا �سائًبا ت�ستخدمه العمالة وبالذات الآ�سيوية لكل اأنواع الفجور واخلمور واملخدرات وممار�سة الرذيلة، منذ �سبع �سنوات 

حتى الآن”. 

علوي املو�سوي

اأن  بامل�ض���جد  املحيط���ون  التج���ار  واأف���اد 
م���ن امل�ض���تغرب األ تتح���رك اجلهات املخت�ض���ة 
واملعني���ة حلماي���ة امل�ض���جد م���ن النته���اكات، 
م�ض���رين باأن قدموا العديد من ال�ضكاوى ب�ضاأن 

ما يدور ويح�ضل يف مبنى امل�ضجد.
انطالق���ه  ومن���ذ  امل�ض���جد  زارت  “الب���الد” 
اجلولة تك�ضف امل�ضتور، حيث ر�ضدت ال�ضحيفة 
امل�ض���جد،  يف  حاجاته���م  يق�ض���ون  اآ�ض���يويني 
ا�ض���توقفناهم و�ض���األناهم ملاذا تقوم���ون بهذا 
الفعل هنا، اأجاب اأحدهم “اأين تريدنا اأن نق�ض���ي 
حاجتنا، ل يوجد مكان له���ذا الأمر هناك غر هذا 

املكان”.
باحة امل�ض���جد واملح���الت التجاري���ة التابعة 
للم�ض���جد واملفتوحة علي���ه مملوءة بالف�ض���الت 
الب�رشي���ة، والروائح الكريه النتن���ة التي تفوح يف 

كل مكان، واأو�ضاخ وقاذورات كثرة.
�ض���لكنا الطريق الذي يو�ض���لنا اإلى امل�ضجد 
كان طري���ق يحتوي على الكثر م���ن القاذورات 
وخملف���ات البن���اء وكثر م���ن الأو�ض���اخ والزجاج 
املتك�رش منت�رش على الأنحاء كافة، دخلنا امل�ض���جد 
وانك�ضفت امل�ض���كلة، مبنى متهالك وحفر غزيرة 
متالأ الباحة الرئي�ضة للم�ضجد، قاذورات، اأو�ضاخ، 

عفن وزجاجات خمور متالأ الأرجاء كافة.
�ض���يئا ف�ض���يئا كانت ال�ض���ورة تت�ضح، حتى 
وجدنا م�ضاحف متهالكة يف اإحدى زوايا امل�ضجد، 
والنك���ى من ذل���ك اأنه يوج���د الكثر م���ن اأوراق 
امل�ض���حف ال�رشي���ف متناث���رة على الأرج���اء كافة 
وبني اآي���ات اهلل وعلى �ض���فحات الق���راآن قناين 

اخلمور متناثرة!
كان هذا امل�ض���هد داخل امل�ض���جد ويف الباحة 
الرئي�ض���ة اإليه، لذلك عاودنا اخلروج من امل�ضجد 
متخذي���ن م���ن الطريق اخللف���ي للباحة م�ض���لًكا، 
فوجدنا اآ�ض���يويا نائم���ا، فتفاج���اأ بوجودنا داخل 
امل�ض���جد، ف�ض���األناه، ملاذا اأنت هنا، فقال اأنا هنا 

متواجد يومًيا اأتخذ من املكان مناًما منذ اأ�ضهر.
ام���ا التج���ار املحيطي���ون مبحاذاة امل�ض���جد 
كان له���م وقف���ة مع مندوب���ي ال�ض���حيفة، حيث 
اأك���د التاجر عبداجلليل وهو مال���ك اأحد املحالت 
التجارية املال�ضقة للم�ضجد اأن حال امل�ضجد هذا 
م�ض���ى عليه �ض���بع �ض���نوات ومل تنفع التحركات 
كافة التي قمنا بها لوقف هذا التعدي على حرمة 

بيت اهلل.
واأ�ض���اف: “لقد قمت بتقدمي �ض���كاوى لدى 
مركز �رشطة باب البحرين لوجود هذه املخالفات، 
اأج���ل من���ع ه���ذه  اأن �ض���يئا مل يتح���رك م���ن  اإل 
املمار�ضات القذرة، وقمنا مبواجهة الآ�ضيويني، 
اإل اأن الأم���ر ل ينف���ع؛ كونن���ا قليل���ني وهم كرث، 
ويحتاج امل�ضجد حلرا�ضة على مدى 24 �ضاعة اإذا 
اأراد اأحد اأن يحل الأمر على و�ضع امل�ضجد حالًيا”.
نتيج���ة  ثالث���ة  امل�ض���جد  “م���ات يف  وتاب���ع: 
تعاطيه���م املخ���درات، ور�ض���دنا العدي���د م���ن 
احل���الت غر الخالقي���ة، و�رشب اخلمور وق�ض���اء 
احلاج���ة، واح���رق املبن���ى اأكرث من ث���الث مرات 
ومازالت التجاوزات وامل�ض���اكل جارية حتى هذه 
ال�ض���اعة؛ لأنه ل توجد ني���ة حقيقية لدى اجلهات 

املعنية حلل هذه امل�ضكلة”.

• ت�ضوير عبدالر�ضول احلجري	

 الوزارات تسابقت على 
حل المشكلة... ومضت 
3 سنين والقضية نائمة
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محرر الشؤون المحلية

إسهامات بارزة لناصر بن حمد بمختلف المجاالت
الملكيـــة بالثقـــة  ســـموه  يهنئـــان  والبقالـــي  ســـلمان  بـــن  دعيـــج 

هنـــأ رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
الشـــيخ  )البـــا(  البحريـــن  ألمنيـــوم 
دعيـــج  بـــن  ســـلمان  بـــن  دعيـــج 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة  آل 
للشـــركة علي البقالي ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة صدور 
مـــن  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، بتعييـــن ســـموه رئيســـا لمجلـــس 
للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  إدارة 

والغاز.

الثقـــة  أن  دعيـــج  الشـــيخ  وأكـــد 
ســـمو  بتعييـــن  الســـامية  الملكيـــة 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
في هـــذا المنصـــب الرفيـــع جاءت 
لـــدور  الكبيـــر  التقديـــر  لتؤكـــد 
فـــي  البـــارزة  ســـموه  وإســـهامات 
ســـائر مجاالت العمـــل الوطني في 
ســـبيل خدمة الوطن ورفعة شأنه 
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 

الجاللة ملك البالد.
ونـــوه بـــأن الثقـــة الغاليـــة ســـتمثل 
دافعا قويا لسموه من أجل بذل كل 
الجهـــود الممكنة في ســـبيل تنفيذ 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  رؤيـــة 

الملك لتطوير استثمارات البحرين 
فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز والعمل 
علـــى تطوير هذيـــن القطاعين في 

مملكة البحريـــن وفق رؤية علمية 
حديثة تواكب التطورات العالمية 

في هذا المجال.

علي البقالي الشيخ دعيج بن سلمان

المنامة - شركة تنمو 

قال الرئيس التنفيذي لشركة “تنمو” 
نواف الكوهجي، إن توجه صندوق 
العمل “تمكين” نحو دعم الشـــركات 
األكثـــر قابليـــة للنمـــو يواكـــب تماما 
هـــدف “تمكيـــن” فـــي جعـــل القطاع 
الخاص محركا أساسا للنمو، وإثراء 
منظومة ريادة األعمال، ودفع عجلة 
التنميـــة االقتصاديـــة، وبمـــا يخلـــق 
أثـــًرا إيجابًيـــا كبيًرا علـــى االقتصاد 
المؤسســـات  مـــع  مقارنـــة  الوطنـــي 
ال  التـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
تتبنـــى االبتـــكار فـــي عملهـــا وتقدم 
خدمات أو منتجـــات تقليدية.ونوه 
بحرص “تمكين” على توجيه الدعم 

للشـــركات البحرينية ذات األنشـــطة 
الرقمـــي،  االقتصـــاد  تواكـــب  التـــي 
كوادرهـــا  تدريـــب  فـــي  وتســـتثمر 
وتنميـــة مهاراتهـــم وزيـــادة قدرتهم 

على االبتكار.

الكوهجي ينوه بدعم “تمكين” للشركات القابلة للنمو

ذكر الباحـــث الفلكي محمد رضا 
المملكـــة  ســـماء  أن  العصفـــور 
تترقـــب ظهـــور “القمـــر العمالق” 
أو “Super Moon” يوم الثالثاء 
 2021 27 مـــن أبريـــل  الموافـــق 
عندما يتزامن اكتمال بدر شـــهر 
 1442 للعـــام  المبـــارك  رمضـــان 
هجريـــة مـــع وصـــول القمـــر إلى 
أقرب نقطة لألرض “الحضيض” 
فـــي هذا العام وعلى بعد حوالي 
357 ألـــف كيلومتـــر مـــن األرض 
البيضـــاوي، حيـــث  مـــداره  فـــي 
يبـــدو للناظـــر إليـــه أكبـــر حجمـــا 
ســـطوًعا  وأكثـــر   %  14 بنســـبة 
بنســـبة 30 % مقارنـــة بوضعـــه 
“األوج”  فـــي  يكـــون  عندمـــا 
وفـــي أبعـــد نقطـــة مـــن األرض. 
وأضـــاف أنـــه بحســـب التوقيت 
المحلـــي لمملكـــة البحريـــن مـــن 
المتوقـــع أن يبلـــغ اكتمـــال القمر 
ذروتـــه في تمام الســـاعة 06:31 
صباحا، ولكن وجود القمر تحت 
األفـــق فـــي هـــذا الوقـــت يحول 
دون إمـــكان رؤيتـــه فـــي ســـماء 
المملكـــة.  وأوضـــح أنـــه بإمكان 
الراغبين برصـــد “القمر العمالق” 
متابعـــة القمـــر طـــوال الليل في 
أفولـــه  قبـــل  الســـماء خصوصـــا 
فـــي الســـاعة 05:14 صباحا في 
األفق الشـــرقي وبعد بزوغه في 
الســـاعة 06:35 مساء من األفق 
الغربـــي عندمـــا يكـــون قريبا من 
األفـــق، حيـــث يبدو للناظـــر إليه 
بأنـــه أكبـــر حجمـــا مـــن العناصـــر 
الموجـــودة في خـــط الرؤية من 
مبان وعمارات وأشـــجار مقارنة 
بحجمه عندما يكون مرتفعا في 
كبد الســـماء، ويعتمـــد ذلك على 
صفاء األفق وخلوه من العوالق.

العصفور: “بدر رمضان العمالق” يزين سماء المملكة الثالثاء

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

تم إصدار المناقصة المذكورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشركة نفط البحرين 
ممن  المناقصة  هذه  دخول  في  والراغبين  المسجلين  المقاولين  الشركة  تدعو  وعليه  )بابكو(. 
تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجى اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:
 17755684 - 17752995 - 17755845 - 17757054

يتم تقديم العطاءات الكترونياً من خالل نظام بابكو اإللكتروني. أما بالنسبة للضمان االبتدائي 
تأمين من  أو بوليصة  فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق 
مدة  طوال  المفعول  ساري  الضمان  هذا  يكون  وأن  نقداً  أو  المحلية  المالية  المؤسسات  احدى 
سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة )6 شهور من تاريخ تقديم العطاء( ويجب 
تقديم النسخة األصلية الي قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب 
من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام األحد والثالثاء فقط من الساعة 9:00 صباحاً الي الساعة 

11:00 صباحاً.
تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات 	 

 37 رقم  بالمرسوم  الصادرة  التنفيذية  والئحته  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات 
لعام 2002 .

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 
1.أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة 

على نشاط موضوع المناقصة.
2. أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.

3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
4. ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو 

الجهة المقدمة للعطاء.
5. المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل 

ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي
بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة
بالدينار 
البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
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مــمــلــكــة الـبــحـــريــن

بدور المالكي

“أم محمد”: “ضيافة فضيلة” منتجات بحرينية يفخر به الوطن
وتقـــول: هناك العديد من المشـــاريع البســـيطة التي 
بـــدأت بهـــا األســـر المنتجـــة وحولتهـــا إلـــى مشـــاريع 
ناجحـــة ورائـــدة، واســـتطاعت مـــن خاللهـــا أن تجد 
مصـــدرا للرزق الحـــالل يؤمن لها متطلبـــات الحياة، 
مؤكدة أن دعم الحكومة المتواصل لألســـر المنتجة 
كان ســـببا في أن تكون األسر المنتجة نموذجا رائدا 

في الخليج والمنطقة.
وتـــروي أم محمـــد قصتها مع الحيـــاة والعمل قائلة، 
بـــدأت العمل في ســـن 17 وتمتد رحلـــة عملي ألكثر 
مـــن 25 عامـــا، وقد اســـتطعت أن أقف أمام الفشـــل 
وأتحـــداه وأحولـــه إلى مصـــدر رزق يعيلنـــي ويعيل 
أســـرتي، بل وجدت في نفســـي القدرة على اإلبداع 
والتميز في العمل الجماعي، فلقد أطلقت مشروعي 
“ضيافـــة فضيلـــة” وكان يمثل بداية بســـيطة المرأة 
بحرينيـــة ال تمتلـــك رأس المـــال، ولكنهـــا امتلكـــت 
العزيمـــة واإلصـــرار واإلرادة، ولعـــل إصـــراري يرجع 
لحزنـــي بعـــد أن ُطـــردت من شـــركة “خاصـــة” عملت 
بها لمدة 10 ســـنوات متواصلة ولـــم أغب فيها يوما 
عن العمل، وفي وقت كنت أنتظر وأحلم فيه بقرب 
التقاعـــد إال أني وجدت نفســـي “مطـــرودة” من دون 
أي ذنـــب أو ســـبب ووجـــدت نفســـي في الشـــارع ال 

أملك أي شيء.

وتكمل أم محمد، ولعل وراء قصة الكفاح والمعاناة 
، أيضا مرض أبي المســـن، إذ تم إدخاله للمستشفى، 
وتوفـــي بعد معاناة جراء تعرضـــه لجلطة، فوجدت 
نفسي بعد وفاته مسؤولة على عائلة تضم 7 إخوة، 

ليس لهم معيل آخر غيري.
وتـــردف قائلة، قـــررت أن أطلـــق مشـــروعي لتوفير 
مصـــدر للرزق الكريم لي والســـرتي، فكان مشـــروع 
“ضيافـــة فضيلـــة” لخدمـــات األعراس والمناســـبات 
الـــذي بدأتـــه لوحـــدي، لكنـــه اآلن وللـــه الحمـــد يضم 
45 أســـرة منتجة نعمل جميعـــا كفريق واحد، حيث 
نقوم بتوفير األكالت واألطباق الشـــعبية البحرينية 
الهريـــس والمضروبـــة والكبـــاب  مثـــل  والخليجيـــة 
البحريني وخبز الرقاق باإلضافة إلى الحلويات مثل 
السمبوســـة والعســـلية وأطبـــاق الحلـــوى البحرينية 
كالبالليط واللقيمات والســـاكو، وما يلزم من الشـــاي 
والقهـــوة واألطباق الشـــعبية المطلوبـــة في حفالت 
الـــزواج واألعيـــاد والمناســـبات الشـــعبية والوطنية، 
الميـــالد،  وأعيـــاد  والقرقاعـــون  المولـــد  وحفـــالت 

باإلضافة إلى مشاركتنا في المهرجانات والمعارض، 
كالبهـــار  المختلفـــة  خـــالل منتجاتنـــا  مـــن  وغيرهـــا 
واآلجار والمخلالت، معربة عن ســـعادتها لمشاركتها 
واألســـر المنتجـــة فـــي البرنامـــج التراثي “الســـارية” 
الـــذي يعرض حاليا فـــي تلفزيون البحريـــن، مردفة، 
لقـــد اســـتطعت أن أحقـــق النجـــاح بمشـــروعي مـــن 
خالل العمل المســـتمر وااللتـــزام وجودة منتوجاتي 
وأصبحـــت “ضيافـــة فضيلة” منتجـــا بحرينيا أفتخر 
بـــه، ويحظـــى بالثقة من جميـــع المواطنين ومن كل 

الشرائح.

وتقـــول أم محمد من ال يشـــكر الناس ال يشـــكر هللا، 
وهنا البد من شـــكر خاص إلى ولد الشـــيخة صاحب 
مطعمـــي البيـــت البحرينـــي والداعـــوس، منـــي ومن 
جميع األســـر المنتجـــة التي ســـاعدها وضمها ضمن 
وبدعمـــه  مظلتـــه  تحـــت  نعمـــل  فنحـــن  مشـــروعه، 
اإلنســـاني لنـــا جميع، فقد اســـتطاع ولد الشـــيخة أن 
يجبـــر خاطـــر كل األســـر المنتجة ويســـاعدها لتعمل 
وتنتـــج من دون أي مقابـــل، وال يريد من هذا الدعم 
إال أن نستمر في العمل واإلنتاج من أجل أن تستمر 

البسمة على وجوه أبنائنا وعوائلنا.

“ولد الشيخة” دعمنا 
وأفرح عوائلنا

ترى فضيلة املطوع ، والتي 

تحب أن نناديها “أم محمد” كام 

يناديها كل زبائنها الذين أحبوها 

وتعاطفوا مع ظروفها االجتامعية 

والنفسية القاسية التي تعيشها، 

ولكنها مرصة عىل االستمرار 

بالحياة بأن العمل رشف.

أسر منتجةولد الشيخة وفضيلة والبالد

نواف الكوهجي

أسر
منتجة



^بيــن قوســين، تضــع المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة “ويبــو” عبارة 
األفــكار التــي يمكــن إنماؤهــا وإثراؤهــا بالبراعــة والدرايــة والموهبــة، هــي 
التــي تصبــح أصــًا مــن أصــول الملكيــة الفكريــة التي تدعــم تطويــر األعمال 
واالنتعــاش االقتصــادي والتقــدم البشــري، لذلك، فهي تحتفل يــوم 26 أبريل 
2021 باليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة تحــت شــعار: ”الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة والملكيــة الفكريــة: انقــل أفــكارك إلى الســوق”، وتركــز فيه على 

دور حقوق الملكية في تشجيع االبتكار واإلبداع.

عضوية البحرين 

وربًطـــا بيـــن هـــذه المناســـبة وبيـــن ما 
يمكـــن إضاءتـــه فـــي اإلطـــار المحلـــي 
إدارة  مديـــر  فـــإن  البحريـــن،  لمملكـــة 
وســـائل اإلعالم بهيئة شـــؤون اإلعالم 
مملكـــة  أن  يؤكـــد  محمـــد  يوســـف 
البحريـــن مـــن الـــدول الحريصـــة على 
التـــي  القوانيـــن واالتفاقـــات  تطبيـــق 
أبرمتهـــا فـــي مجـــال الملكيـــة الفكرية 
االهتمـــام  وهـــذا  المؤلـــف،  وحقـــوق 
بـــدا واضًحا منـــذ انضمامها فـــي العام 
المنظمـــة  إنشـــاء  التفاقيـــة   1995
العالميـــة للملكية الفكرية والعديد من 
االتفاقـــات المنظمة في هـــذا المجال، 
وهنـــاك أيًضـــا عمل مســـتمر قائم على 
التطويريـــة  واإلجـــراءات  الخطـــوات 
والتنظيمـــي  التشـــريعي  منهـــا 

والتوعوي.
إلـــى  ومـــن األهميـــة بمـــكان اإلشـــارة 
تميـــز مملكـــة البحريـــن، فمديـــر إدارة 
والتنافســـية بجامعـــة الـــدول العربية 
مهـــا بخيـــت تـــرى أن مملكـــة البحرين 

نشـــطة من خـــالل تطـــور تشـــريعاتها 
الوطنيـــة وكذلـــك الجهـــود التي تقوم 
الفعالـــة  مشـــاركتها  خـــالل  مـــن  بهـــا 
لتطويـــر  تقدمهـــا  التـــي  ومقترحاتهـــا 

العمل في هذا الجانب.

“مجبر أخاك”

مـــا ســـبق يوضـــح أن مملكـــة البحرين 
االتفاقـــات  تطبيـــق  علـــى  حريصـــة 
لكـــن  الفكريـــة،  بالملكيـــة  المتعلقـــة 
مـــاذا عـــن “بيـــت الشـــاهد”، أال وهـــي 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة؟ 
وهنا يشير رئيس جمعية المؤسسات 
عبدالحســـن  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
فـــإن  اآلن،  حتـــى  أنـــه  إلـــى  الديـــري 
االهتمام بالملكية الفكرية ليس بالقدر 
المطلوب على الصعيد المحلي، ولهذا 
فإن موضوع الملكية الفكرية سيحمل 
عنـــوان مؤتمرنـــا لهـــذا العـــام؛ للتركيز 
علـــى الرقمنـــة وأهميتها للمؤسســـات، 
وهناك فرصة كبيـــرة متوفرة في هذا 

المجـــال، ولننظر إلى جائحـــة كورونا، 
فقـــد فرضـــت علينـــا واقًعـــا نختصـــره 
بمقولة “مجبر أو مرغم أخاك ال بطل”، 
وهنـــا تكمن أهمية اســـتغالل الفرصة، 
وهـــي النقلـــة إلـــى فضـــاء األوناليـــن 

والتقنيات.
وأود لفـــت النظر إلى أنه من الجوانب 
دفعـــت  “كورونـــا”  أن  اإليجابيـــة، 
العديـــد من المؤسســـات نحو الرقمنة، 
وتنشـــيط حضورها “أوناليـــن”، ولكن 
ال  مســـتوى؟  أعلـــى  علـــى  ذلـــك  هـــل 
نستطيع أن نجيب، فالبد من التقصي 
وهـــذا  المجـــال،  هـــذا  فـــي  والبحـــث 
هـــو الوقـــت األفضل. نحـــن في وقت 
أفضـــل ممـــا مضـــى، والبـــد من شـــحذ 
همـــم المؤسســـات من ناحيـــة أفكارها 

وهويتها وإنتاجها.

نمو المؤسسات 

وألن حمايـــة الحقـــوق والحفاظ على 
حقـــوق  مـــن  حـــق  الفكريـــة  الملكيـــة 
اإلنجـــازات  وأصحـــاب  المفكريـــن 
والمهـــن، فـــإن رئيـــس لجنـــة اإلعـــالم 
الوطني ومواقع التواصل االجتماعي 
راشـــد  البحريـــن  وطنـــي  بجمعيـــة 
األنصاري من أكبر المؤيدين للقرارات 
الداعمـــة؛ للحفاظ على حقوق الملكية 
المناســـبة  اآلليـــة  واختيـــار  الفكريـــة 

لذلك.
ويذهب األنصاري إلى أنه من األهمية 
بمكان أن تعمل المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة بكل جد واجتهاد لنموها 
من خـــالل إبراز مخرجاتهـــا والحفاظ 
عليـــه، وهنا، فـــإن االهتمـــام  بالملكية 
تلـــك  لهـــا  لتحفـــظ  جـــاءت  الفكريـــة 

اإلنجـــازات وتعـــزز ثقتهـــا بوجـــود من 
يحمـــي أفكارهـــا وإنجازاتهـــا، ويوثق 
لها ما تعطيه للمجتمع كمصدر للعطاء 
أو  الفـــردي  المســـتوى  علـــى  ســـواء 

الجماعي.

الحس البصري

ويديـــر  األعمـــال  رواد  مـــن  ولكونـــه 
كذلـــك  ويعمـــل  الصغيـــرة  مؤسســـته 
يـــرى  البشـــرية،  التنميـــة  فـــي مجـــال 
المـــدرب محمـــد األحمـــدي أنـــه يمكن 
كان  عمـــا  الكبيـــرة  االهتمـــام  رؤيـــة 
فـــي الســـابق من ناحيـــة الهويـــة، وأن 
يكون لكل مؤسسة شـــعارها الخاص، 
وســـاهم االنتقال عن طريق التواصل 
االجتماعـــي والوســـائل التقنيـــة فـــي 
االعتماد على الحس البصري للمتلقي 

كان  ســـنوات،  قبـــل  المســـتهلك.  أو 
الشـــعار علـــى ســـبيل المثـــال، يقتصـــر 
بهويـــة  الكبيـــرة،  الشـــركات  علـــى 
تعكـــس مجالهـــا وميدانهـــا وأنماطهـــا 
ودخـــول  التطـــور  ومـــع  وغيرهـــا، 
التقنيـــات وارتفـــاع مســـتوى التعليـــم 
أصحـــاب  لـــدى  والخبـــرات  والوعـــي 
المشـــاريع، زادت مداركهم وتواصلهم 
مـــع المحيـــط العالمـــي، وال يـــزال مـــن 
وجهـــة نظري هنـــاك جوانب نقص في 
تســـجيل العالمات التجارية والحاجة 
أيًضا إلـــى رفع الوعي بحماية الملكية 
الفكرية لدى شـــريحة أكبـــر، وحبذا لو 
قامـــت الجهات ذات العالقة بالترويج 
عـــن الصعيـــد الرســـمي وعلـــى صعيد 
الســـوق التجارية؛ لتشـــجيع االهتمام 

بالعالمات التجارية.

محمد األحمدي راشد األنصاري عبدالحسن الديري يوسف محمد

تنشيط سوق “األونالين”... أفضل “بزنس” متاح في زمن “الكورونا”
التعويـــل علـــى المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة لالهتمـــام بملـــف الملكيـــة الفكريـــة

“ويبو” لـ “الصغيرة والمتوسطة”: “امزجوا فكرتكم بالبراعة”

^تمّثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90 % من مشاريع األعمال على صعيد العالم، وتستخدم 50 % من القوة العاملة 
العالميــة، وتوّلــد مــا يصــل إلــى 40 بالمائة من اإليــرادات الوطنية في كثير من االقتصادات الناشــئة، بل أكثــر من ذلك إذا ما 

احتسبنا مشاريع األعمال غير الرسمية.

وقـــد اســـتنبط كل مـــن مشـــروعات 
األعمـــال المذكـــورة فكـــرة ومزجهـــا 
بالبراعة الستحداث منتج أو خدمة 
ممـــا يريـــده المســـتهلكون، ويمكـــن 
لكل من تلك المشروعات استخدام 
لصـــون  الفكريـــة  الملكيـــة  حقـــوق 
وإحـــداث قيمة من أصـــول األعمال 
التـــي يملكهـــا، ولكن العديـــد منها ال 
يـــدرك أّن لديه ملكيـــة فكرية أو أّن 
لتلـــك الملكيـــة قيمـــة، ويعنـــي ذلـــك 
أنها تفّوت الفرص لتحسين نتائجها 
وتشـــير  النمـــو،  وتحقيـــق  الماليـــة 

الدراســـات إلى أن مشـــاريع األعمال 
تتمّكـــن مـــن تحســـين أدائهـــا عندما 
الفكريـــة  بالملكيـــة  واعيـــة  تكـــون 
وعندمـــا تكتســـب حقـــوق الملكيـــة 

الفكرية وتديرها.
عالـــم  يكتشـــف  ممـــن  كنـــت  وإذا 
فـــإن  الفكريـــة ألّول مـــّرة،  الملكيـــة 
الفكريـــة  للملكيـــة  العالمـــي  اليـــوم 
2021 يمّثـــل فرصـــة لالطـــالع على 
الطريقـــة التـــي يمكـــن بهـــا ألدوات 
نظـــام الملكيـــة الفكريـــة – العالمات 
التجاريـــة والتصاميم وحق المؤلف 

التجاريـــة  واألســـرار  والبـــراءات 
والمؤشـــرات الجغرافيـــة وغير ذلك 
– تزويـــدك بالدعـــم عندما تريد نقل 
أفكارك إلى الســـوق، وبفضل حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، بإمكانك تحويل 
فكرة إلى فرصة أعمال واستحداث 
قيمـــة وخلـــق فـــرص عمـــل وإثـــراء 
المتاحـــة  المنتجـــات  خيـــارات 
الملكيـــة  وبفضـــل  للمســـتهلكين. 
النمـــو  تضمـــن  أن  يمكـــن  الفكريـــة، 
ومجتمعـــك  لمشـــروعك  واالزدهـــار 

المحلي.
للملكيـــة  العالمـــي  اليـــوم  ويســـّلط 
الفكريـــة 2021 الضـــوء كذلـــك على 

الـــدور المحوري الذي يؤديه كل من 
الويبـــو ومكاتـــب الملكيـــة الفكريـــة 

الوطنية واإلقليمية على المســـتوى 
العالمـــي فـــي تهيئة ظـــروف مالئمة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من 
أجـــل دعم االبتكار واإلبداع وتعزيز 
االنتعاش االقتصـــادي وخلق فرص 
العمـــل، هـــي دعـــوة لالنضمـــام إلـــى 
“ويبـــو” بســـمات البراعـــة واإلبـــداع 
الشـــركات  مـــن  كل  وراء  الكامنـــة 
الصغيرة والمتوســـطة، والشـــجاعة 
الشـــركات  تلـــك  تبديهـــا  التـــي 
إلحداث الفارق، والمســـاهمات التي 
حياتنـــا  تحســـين  بغـــرض  تقدمهـــا 
اليوميـــة. ادعم الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي منطقتـــك ودافع 

على االبتكار المحلي.

إعداد: سعيد محمد
local@albiladpress.com

األحد 25 أبريل 2021 - 13 رمضان 1442 - العدد 4575
07 صفحة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف تاريخ 26 أبريل من كل عام.

الـــعـــالـــم حـــــول  ــال  ــ ــمـ ــ األعـ مـــشـــاريـــع  مــــن   %  90 ــى  ــلـ عـ يـــســـتـــحـــوذ  الـــقـــطـــاع 

لماذا 26 أبريل؟
2000، حــّددت  الــعــام  ^ فــي 
المنظمة  فـــي  األعـــضـــاء  الـــــدول 
 26 يوم  الفكرية  للملكية  العالمية 

باليوم  لالحتفال  أبريل 
العالمي؛ ألنه يصادف 
تـــــــــاريـــــــــخ دخـــــــــول 
حيز  الويبو  اتفاقية 
ــام  ــعـ ــي الـ ــ ــاذ فـ ــفــ ــ ــن ــ ال
ــوم  ــ ــي ــ ــال ــ ف  ،1970
ــي لــلــمــلــكــيــة  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
الــــفــــكــــريــــة بـــهـــدف 
الجمهور  فهم  إذكــاء 
ــة،  ــفــكــري لــلــمــلــكــيــة ال
ــك الــحــيــن،  ــ ومـــنـــذ ذل
العالمي  الــيــوم  أتـــاح 
ــة  ــفــكــري ــمــلــكــيــة ال ــل ل

فرصة فريدة كل سنة 
لمشاركة اآلخرين في جميع أنحاء 
العالم في النظر في الكيفية التي 
في  الفكرية  الملكية  بها  تساهم 
ازدهار الموسيقى والفنون وتقود 
االبتكار التكنولوجي الذي يساعد 

على بناء عالمنا.
وفـــي وقـــت بـــات فــيــه االنــتــعــاش 

االقتصادي ضروريا بدرجة عالية، 
للملكية  الــعــالــمــي  الـــيـــوم  يــســّلــط 
الدور  الضوء على   2021 الفكرية 
ــة الــــذي تــؤديــه  ــحــاســم األهــمــي ال
والمتوسطة  الصغيرة  الــشــركــات 
ــاد والـــطـــريـــقـــة  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ فـــــي االقـ
الـــتـــي يــمــكــن انــتــهــاجــهــا 
ــكــيــة  ــمــل الســــتــــخــــدام ال
بناء  سبيل  في  الفكرية 
ــّد  ــال أشــ ــمــ مـــشـــاريـــع أعــ
قـــوة وأكــثــر قــــدرة على 
ــافــســة والـــصـــمـــود.  ــمــن ال
ــعــد الــشــركــات  وُت
ــرة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــصـ ــ الـ
والــمــتــوســطــة 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــود 
األســاســي الــذي 
تستند إليه االقتصادات الوطنية. 
ــع والـــخـــدمـــات  ــســل فــهــي تـــوفـــر ال
وتستنبط  يومًيا،  نحتاجها  التي 
ابتكارات خارقة وإبداعات ملهمة 
وتــخــلــق فــــرص عـــمـــل، وبــعــضــهــا 
الغد  أعــمــال  مــشــاريــع  مــن  يصبح 

الرائدة عالمًيا.

الزميل   "^" بصحيفة  الكاريكاتير  فنان  شارك 
ــواف الــمــا بــمــجــمــوعــة لــوحــات كــاريــكــاتــيــريــة  ــ ن

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.

كاريكاتيرات المال 
بمناسبة اليوم العالمي

 للملكية الفكرية 



فجوة تشريعية في تنظيم زواج البهائيين البحرينيين
قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن أكثــر القضايــا تعقيــدا فــي 
اللقــاء  عبــر  حــوار  فــي  وبينــت  الطــاق،  قضايــا  هــي  المحاكــم 
االفتراضــي مــع الناشــط عباس العماني أن الطــاق يخلق عدائية 
بين الطرفين ويخلق رغبة في االنتقام، ومن الســيئ أن تســتخدم 
فــي  العدائيــة واالنتقــام. وأضافــت:  هــذه  إلــى  األبنــاء كوســيلة 
جائحــة كورونــا ارتفعــت حــاالت بمنــع الحاضــن أبنائهــا مــن رؤية 
األب وزيارتهــم بحجــة وجــود كورونــا، فيما البعــض اآلخر بحجة 

الخوف من انتقال العدوى حقيقًة. 

ما تخصص محاكم  «
األسرة وما القضايا التي 

تضمها؟

هـــو مصطلـــح  األســـرة  محاكـــم 

المحاكـــم  بـــه  ويعنـــي  جديـــد، 
الشـــرعية أي القضـــاء الشـــرعي، 
يشـــمل  أنـــه  أي  أشـــمل  وهـــو 
الميـــراث وحصـــر الورثة وإعداد 

الفرائض الشـــرعية ومـــا يترتب 
على ذلك بالنزاعـــات، والوصية، 
الوقف، الحجر، وإثبات النســـب، 

تعيين الوصي.

وجود ديانات مختلفة  «
في البحرين كالبهائيين 

وغيرهم، فأين أحتكم بمثل 
هذا القضايا؟

إذ كان عقد الزواج شرعي وفيه 
أحـــد األطـــراف مســـلمة تختص 
بـــه المحاكـــم الشـــرعية، فيما إذا 
كان عقـــد الـــزواج مدنـــي وأبـــرم 
في هيئات مدنيـــة خارج مملكة 
البحريـــن أو داخلهـــا تختص بها 

المحاكـــم المدنيـــة، فعلى ســـبيل 
البحرينيـــون  البهائيـــون  المثـــال 
لديهـــم  يوجـــد  ال  المملكـــة  فـــي 
وفجـــوة  خلـــل  فهنـــاك  قانـــون، 

تشريعية.

 هل التطور في محاكم  «
األسرة على الصعيد 

التنفيذي واإلداري سريع 
أو بطيء؟

في اآلونة األخيرة تطور القضاء 
من الناحية اإللكترونية، فوجود 
محكمة التمييز أدى إلى ســـرعة 
نـــوع مـــن التطـــور، وبحاجة إلى 

تفعيل دور التوفيق األسري.

ما اإلجراءات لرفع قضية  «
تفتيش هاتف الزوجة من 

قبل زوجها؟

تقديم بالغ في مركز شـــرطة أو 
الجرائم اإللكترونية. 

العماني محاورا المحامية الصباغالتفاصيل على الموقع اإللكتروني

بيد مبتورة... بحرينية تواصل قصة النجاح في خياطة وتصميم األزياء
ــدة ــدي ــة حــيــاة ج ــداي ــب ــخ الـــحـــادث ك ــاري ــت ــا ب ــوي ــن ــل س ــف ــت ــات”: أح ــمـ ــصـ ــي “بـ الـــعـــطـــاوي فـ

لــم تولــد فاطمــة بعيب خلقي، إنما شــاء القدر أن تتعرض لحادث مروري فــي العام 2016 أدى إلى بتر يدها، فواجهت واقعها 
بعزيمــة ال تنثنــي وكتبــت قصــة نجــاح تحكــي تجربــة ملهمة ببصمــات بحرينيــة، ففقــدان ذراعها جعلهــا أقوى وأكثــر طموحا 

لتحقيق حلمها بخياطة األزياء.
فاطمــة العطــاوي هــي مصممــة أزياء نالت شــهادة فــي مجال عملها مــن جامعة لندن للفنون، وشــهادات أخــرى في الخياطة 
وتصميــم األزيــاء، حيــث ســجلت عامتها التجاريــة الخاصة بها لألزياء وتنســيق المظهــر LIGANCH COUTUR، إلى جانب 
بأنها قدمت دورات تدريبية في مجال األزياء والخياطة في البحرين ودول مجلس التعاون، وحصلت على جائزة البحرين 

لريادة األعمال وجائرة أفضل رائد عمل مؤثر من “تمكين” العام 2016.
وفــي حوارهــا فــي اللقــاء االفتراضي عبر برنامج بصمات بحرينية للمؤسســة البحرينية للحوار أشــارت إلــى أنها اتخذت من 

تاريخ 31 بشهر يناير وهو يوم الحادث احتفاال سنويا باعتباره يوم جديد وهبة من الرحمن بإعطائها عمر جديد.

- ما أبرز التحديات التي واجهتك؟ «

من ضمن الخطة التي رســـمتها للوصول 
إلـــى األهـــداف كمـــا هـــي تبدأ مـــن فكرة 
وال  عقلـــك،  فـــي  وتتمحـــور  صغيـــرة 
تســـتطيع النـــوم حتـــى تقـــوم بإنجازها، 

هـــي  األزيـــاء  تصميـــم  فكـــرة  فكانـــت 
وهـــو  شـــخصيتي،  مـــع  تتناســـب  التـــي 
مجـــال جديـــد علـــى المجتمـــع، حيث تم 
معارضتـــي مـــن الكثيـــر؛ ألني ســـأتغرب 
الخـــارج لدراســـة األزيـــاء  فـــي  وأدرس 

والخياطة، وبعد إنهائي دراســـتي بدأت 
بخلق مشـــروع وكان من األوائل بمملكة 
المظهـــر  بتنســـيق  يختـــص  البحريـــن 
والتســـوق الشـــخصي لألفـــراد كاختيـــار 
مالبسه واأللوان، فكانت من الصعوبات 

التـــي واجهتنـــي بعـــد بتر يدي هـــو بأني 
فـــي بداية مشـــواري وبدايـــة تمكني من 
أصابنـــي  حيـــث  والتصميـــم،  الخياطـــة 
الحـــادث بهذه الفترة، ولكـــن لم أقف، إذ 
إن التحديات مختلفة في الحياة وهناك 
دائمـــا تحدٍّ مســـتمر مـــع الحيـــاة، فيعتبر 

التحدي لي إنجاز.

- ببداية أمومتك، هل كان بتر  «
يديك عائقًا على اهتمامك 

بطفلتك؟

أنجبـــت طفلة أســـمها ماريا، ولـــم أتوقع 
بأنـــي أســـتطيع أن اهتـــم بهـــا وأنـــا بيـــد 
واحدة فكنت متخيلـــة بأنه صعب جدا، 
ولكـــن فور انجابي ابنتي ووجود زوجي 

وأهلـــي ســـهل لـــي أمـــوري فـــي الحيـــاة 
وأحمـــد ربـــي علـــى وجودهـــم، وأن األم 
بطبيعتهـــا ســـتعمل المســـتحيل وإنجـــاز 
جميع األعمال لقيامها بدور األم ألطفالها 

ولن يعيقها شيء.

- كيف استطعت أن تتعلمي من  «
جديد وأن تعودي إلى التصميم 

بيد واحدة؟

ال أهـــدر حياتـــي بـــأن أركز بـــأن ال يوجد 
لـــدي يـــد فقـــط، بـــل أشـــاهد ما لـــدي من 
طاقـــة ومـــوارد، فأقـــوم بالتركيـــز علـــى 
األمور البديلـــة، فيوجد لدي يد ورجالن 
وأســـتطيع أن أتحـــدث وأشـــاهد أيضـــا، 
حيـــث إن األنســـان الكامـــل لديـــه طاقة 

يمكن أن تصل به إلى القمر.

التفاصيل على الموقع اإللكتروني

الحوار مع فاطمة العطاوي

الصباغ بحوار مع 
العماني: بالغ 

بالشرطة إذا فتش 
الزوج هاتف زوجته

local@albiladpress.com
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خطة لمواصلة دعم “الصغيرة والمتوسطة” لضمان التعافي
ــا” ــورونـ ــار “كـ ــش ــت ــادرات لــلــحــد مـــن ان ــ ــب ــ ــالـــي “الـــعـــاصـــمـــة”: م أهـ

الشـــيخ  العاصمـــة   محافـــظ  التقـــى  
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة بعدد 
من وجهـــاء ونواب وأهالـــي محافظة 
الداخليـــة  وزارة  وضبـــاط  العاصمـــة 
الرمضانـــي  المحافظـــة  مجلـــس  فـــي 
عن طريـــق االتصال المرئـــي عن بعد، 
فـــي إطـــار الحرص علـــى اســـتمرارية 
التواصـــل مع أهالـــي المحافظة خالل 
شـــهر رمضـــان المبـــارك رغـــم ظـــروف 

الجائحة.
بأحـــر  العاصمـــة  محافـــظ  وتوجـــه 
التبريـــكات والتهانـــي بمناســـبة حلول 
المقـــام  إلـــى  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 
السامي لملك مملكة البحرين صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء  صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة وإلى شعب 
العربيـــة  واألمتيـــن  الوفـــي  البحريـــن 

واإلسالمية.
وناقـــش األهالي فـــي المجلـــس عددًا 
مـــن الموضوعـــات الراميـــة إلـــى دعم 
جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي 

تبنـــي  مـــن خـــالل  لفيـــروس كورونـــا 
المبـــادرات الهادفـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس والتخفيـــف مـــن تداعيات 
الجائحـــة مثـــل تكثيـــف التوعيـــة عبر 
مختلف قنـــوات التواصل، واســـتمرار 
توزيع الســـالل الرمضانية على األســـر 

والمحتاجيـــن  المتعففـــة  البحرينيـــة 
مـــن المقيميـــن، وإيصال الســـالل إلى 

المنازل.
واقتـــرح الحضـــور فتح مســـار خاص 
للتطعيـــم ألصحـــاب الهمـــم فـــي مركز 
التجـــاري،  ســـترة  بمجمـــع  التطعيـــم 
مؤكديـــن أيضـــا أهميـــة وجـــود خطـــة 
لمواصلـــة دعـــم المؤسســـات الصغيرة 
مـــن  التعافـــي  لضمـــان  والمتوســـطة 
األضـــرار التـــي لحقت بالقطـــاع جراء 
الجائحة، مشيدين بالقرارات الصادرة 
والمطاعـــم  المرافـــق  بفتـــح  مؤخـــرًا 
الفطـــر  عيـــد  مـــع  تزامنـــًا  والمقاهـــي 
الســـعيد إيذانًا بعودة الحياة تدريجيًا 
ضـــرورة  مـــع  عليـــه  كانـــت  مـــا  إلـــى 
االســـتمرار فـــي االلتـــزام باإلجراءات 

االحترازية الالزمة.

المنامة- وزارة الداخلية

8764 حملة توعوية ورصد 72804 مخالفات كمامة
تواصــل مديريــات الشــرطة واإلدارات األمنيــة المعنيــة بجهــود تعزيــز االلتزام باإلجــراءات االحترازيــة للحد من 
انتشــار فيــروس كورونــا عملها الدؤوب واليومــي لتعزيز تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس 
كورونا والتي أقرها الفريق الوطني الطبي، حيث تقوم بالحمات اليومية في مختلف محافظات المملكة للقيام 

بدورها التوعوي باإلضافة لدورها في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتؤكـــد مديريات الشـــرطة بالمحافظات 
األربـــع واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة على 
بتطبيـــق  االلتـــزام  مواصلـــة  ضـــرورة 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة المقررة 
لمكافحة فيروس كورونـــا، وذلك باتباع 
كافة االشـــتراطات والتعليمات الصادرة 
التباعـــد  وتطبيـــق  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
االجتماعي في األماكن العامة، وااللتزام 
واقتصـــار  الوجـــه،  كمامـــة  بارتـــداء 
الواحـــدة  األســـرة  علـــى  التجمعـــات 
باالشـــتراطات  وااللتـــزام  المنـــزل،  فـــي 
والمآتـــم،  بالمســـاجد  الخاصـــة  المقـــررة 

مشـــيرًة إلـــى أهميـــة أن يتحمـــل كل فرد 
لنفســـه  حمايـــًة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
وأسرته والمجتمع. ومنذ بداية الجائحة 
الشـــرطة  مديريـــات  قامـــت  اآلن  إلـــى 
بالمحافظـــات واإلدارات المعنيـــة بوزارة 
الداخليـــة بتنفيـــذ 8764 حملـــة توعوية، 
لبـــس  عـــدم  مخالفـــات   72804 ورصـــد 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  الوجـــه  كمامـــة 
والمحـــالت التجاريـــة، باإلضافـــة التخاذ 
9010 إجـــراءات للحفـــاظ علـــى معاييـــر 
التباعـــد االجتماعي، وذلـــك حتى تاريخ 

22 إبريل الجاري .

كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 9950 
بالغـــًا خاصـــًا بفيـــروس كورونـــا، والذي 
باشرها واستجاب لها واتخذ اإلجراءات 
الالزمـــة عـــن طريـــق فريـــق متخصـــص 
الحـــاالت،  هـــذه  مـــع  للتعامـــل  ومؤهـــل 
باإلضافة إلى قيـــام إدارة النقل بالوزارة 
منـــذ بدايـــة الجائحة إلـــى اآلن بتحريك 

31351 آلية شملت نقل 90485 حالة .
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي حتى تاريـــخ 22 أبريـــل الجاري 
بجهـــود كبيـــرة ومتنوعـــة، حيـــث قامت 
بتنفيـــذ 254038 عمليـــة تطهير وتعقيم 

مختلفـــة للمبانـــي والمنشـــآت الحكومية 
والشوارع والطرقات وغيرها، واإلشراف 
على 1766 عملية تطهير وتعقيم شـــارك 
فيها المتطوعـــون، كما تم تدريب 1230 
شخصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم 
المســـاجد، وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهير 
وتعقيـــم بالتعاون مع شـــركات التنظيف، 
كمـــا أنهـــا مســـتمرة فـــي عقـــد الـــدورات 
الصحيحـــة  الطـــرق  حـــول  التدريبيـــة 
والتعقيـــم  التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكومية وأماكـــن العمل، وبلغ عدد من 
شـــارك في الدورات التـــي نظمها الدفاع 
المدنـــي 1180 شـــخصا من المؤسســـات 
1051 شـــخصًا  و  الخاصـــة،  والشـــركات 
من مختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ 
عـــدد المتطوعين منذ شـــهر مارس العام 

الماضي 6062 متطوعا.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
المحافظـــة  أن  المناعـــي  هنـــدي 
تواصل تقديـــم خدماتها وبرامجها 
عبـــر  المتنوعـــة  وأنشـــطتها 
التطبيقـــات اإللكترونية والمنصات 
المتنوعة، وأنها مســـتمرة في عادة 
التواصل خالل هذا الشـــهر الفضيل 

وهـــي من العـــادات التـــي توارثناها 
من اآلبـــاء واألجداد فـــي التواصل 
والتراحـــم والتـــوادد، حيـــث بـــدأت 
المحافظة في توزيع الدفعة الثالثة 
من الســـالل الرمضانية على األســـر 

المتعففة.

“المحرق” تقدم السالل الرمضانية لألسر المتعففة

مروة خميس

مروة خميس



“تنظيم السوق” تدعو أصحاب العمل للمبادرة باالنضمام إلى “حماية األجور”
دعــت هيئــة تنظيم ســوق العمل أصحاب العمــل إلى المبــادرة باالنضمام إلى 
نظــام حمايــة األجــور وااللتــزام بســداد أجــور العمالــة من خالل المؤسســات 
المصرفية والمالية المعتمدة والمرخصة من مصرف البحرين المركزي، حيث 
من المقرر بدء تطبيق المرحلة األولى من النظام التي تشمل أصحاب العمل 

الذين لديهم 500 عامل فأكثر في األول من مايو 2021.

 وقـــال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل 

 جمال العلوي أّنه تنفيًذا لقرار مجلس 
الـــوزراء بشـــأن الموافقة علـــى الخط 
الزمنـــي لمراحل تطبيق نظـــام حماية 
األجـــور وإلحاًقـــا بقـــرار ســـعادة وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة رئيـــس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة جميل حميدان، 
رقـــم )22( لســـنة 2021، فـــإن الهيئـــة 
ستشـــرع فـــي األول من مايـــو المقبل 

فـــي تطبيق المرحلـــة األولى من نظام 
حمايـــة األجـــور الـــذي يلـــزم أصحـــاب 
العمـــل بســـداد أجـــور العامليـــن لديهم 
بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل 
المرخـــص لهـــم مـــن مصـــرف البحرين 

المركزي.
وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة حرصـــت على 
التواصـــل مـــع أصحـــاب العمـــل الذين 
يشملهم تطبيق المرحلة األولى مسبًقا 
مـــن خـــال تعميـــم رســـالة إلكترونية 

الذيـــن  العمـــل  أصحـــاب  كل  علـــى 
لديهـــم 500 عامـــل فأكثـــر، إلى جانب 
التواصـــل مع ممثلـــي القطاع الخاص، 
داعيـــًا أصحـــاب العمـــل إلـــى المبادرة 
بااللتـــزام بســـداد األجـــور العّمـــال من 
خال وســـائل الدفع المقدمة من قبل 
المرخـــص لهـــم مـــن مصـــرف البحرين 

المركزي.
 وتطـــرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
المراحـــل األخرى من تطبيـــق النظام، 
مشـــيًرا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 
أصحاب العمل الذين لديهم 50 - 499 
عاماً، ويبدأ تطبيقها في أول سبتمبر 

2021، أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فتشـــمل 
أصحـــاب العمـــل الذيـــن يعمـــل لديهم 
تطبيقهـــا  ســـيبدأ  إذ  عامـــاً،   49  -  1
فـــي أول ينايـــر 2022، منوًهـــا إلى أنه 
يمكـــن لكافـــة أصحاب العمـــل االلتزام 
مباشـــرة بتطبيق نظام حماية األجور 
دون الحاجة إلى انتظار بدء المرحلة 
الخاصـــة بهـــم فـــي النظـــام حيـــث أن 
التطبيـــق المرحلـــي للنظـــام هي جزء 
مـــن السياســـة الحكوميـــة التنظيمية 
المرنـــة لدعم القطاع الخاص ولضمان 
اآلليـــات  مـــع  التكيـــف  علـــى  قدرتـــه 

الجديدة بشكل ميسر.
التـــزام  أن  إلـــى  العلـــوي  وأشـــار   
أصحـــاب العمل بســـداد أجـــور العّمال 
فـــي مواعيدهـــا وفًقـــا لنظـــام حمايـــة 
األجور من شـــأنه أن يسهم في تعزيز 

فـــي  ويســـهم  الشـــفافية  مســـتويات 
المتعلقـــة  العماليـــة  النزاعـــات  تقليـــل 
باألجـــور وســـرعة حســـمها إن وجدت 
بما يضمن حق صاحب العمل والعامل 
على حد ســـواء، منوًهـــا إلى أن الهيئة 
ســـتعمل على متابعة التـــزام أصحاب 
بيانـــات  قاعـــدة  خـــال  مـــن  العمـــل 
الهيئـــة  أن  إلـــى  مشـــدًدا  إلكترونيـــة، 
تضمـــن المحافظـــة علـــى ســـرية هذه 
البيانـــات وعدم اإلفصـــاح عنها إال في 

الحدود المقررة قانوًنا.
 وإذا مـــا كان نظـــام حمايـــة األجـــور 
يشـــمل ســـداد أجور العمالـــة المنزلية، 
أكد العلوي، أنه بإمكان أصحاب العمل 
تحويل أجـــور العمالـــة المنزلية )خدم 
المنازل ومن في حكمهم( وفًقا للنظام 

اختيارًيا متى ما رغبوا في ذلك.

مدينة عيسى - هيئة تنظيم سوق العمل

كابشــوك: القــوميــة الروسيــة األكثـر انفتـاحــا و... تطـرًفــا
ــخ” ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن ضــــــــاربــــــــة فــــــــي جــــــــــــــذور الـ ــ ــ ــري ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ “حــــــــــضــــــــــارة ال

تشــعب حديــث اإلعالمــي الروســي أرتيــوم كابشــوك فــي محاضــرة بعنــوان: 
“العقــل الروســي” إلى نواح نفســية وتاريخية واجتماعيــة تغوص في أعماق 
المجتمــع الروســي، ليصــف فيمــا يصــف القوميــة الروســية بأنهــا مــن أكثــر 
القوميــات انفتاًحــا وقبــواًل لألعــراق األخــرى، لكنها فــي الوقت ذاتــه من أكثر 
القوميــات تطرًفــا وتبجًحــا بقوميتهــا، وعلــى إثــر ذلــك نشــأت مقولة “روســيا 
المقدســة” في المجتمع الروســي دون أن “يعيها تماًما”، وتقع تحت تفسيرات 
مختلفــة أحدهــا يشــير إلــى أن مــرد ذلك إلى شــعور الــروس بالكبريــاء وعزة 

النفس.

حضارة عريقة

وتحـــدث كابشـــوك فـــي محاضرته مســـاء 
مركـــز  فـــي   2021 أبريـــل   19 اإلثنيـــن 

خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  إبراهيـــم  الشـــيخ 
الروســـي  اإلعامـــي  والبحـــوث،  للثقافـــة 
ارتيـــوم كابشـــوك، مســـتعرًضا التحـــوالت 
الروســـي،  اإلعامـــي  الخطـــاب  فـــي 

واإلســـتراتيجيات الحديثـــة فـــي صناعـــة 
األســـس اإلعاميـــة فـــي تـــداول القضايـــا 
وقراءتها بصورة متعمقة، ضمن الموســـم 
الثقافـــي »محُكومـــون باألَمـــِل«، وأتيحـــت 

الفرصـــة لعدد محدود مـــن المهتمين وفق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وقواعـــد التباعد 
االجتماعـــي، وأدارها المستشـــار اإلعامي 
إيلـــي  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  لهيئـــة 

فلوطـــي الـــذي رحـــب بالمحاضـــر بحضور 
الســـفير الروســـي إيغور كريمنـــوف، حيث 
عبر كابشـــوك عن سعادته لكل من ساعده 
فـــي اكتشـــاف البحريـــن وعمـــق حضارتها 
هيئـــة  رئيســـة  جهـــود  بفضـــل  العريقـــة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، ليكتشف حضارة تضرب 
بجذورها في أعمـــاق التاريخ وال تقل عن 
أي ثقافة شـــرقية أخـــرى، بل تتفوق عليها 

في بعض األشياء.

غريزة السيطرة

تنـــاول  وكان الفًتـــا تمكـــن كابشـــوك مـــن 
الموضوع من جوانـــب غير تقليدية، ففي 

مقارنته بين “الروسي والغربي”، أشار إلى 
أن اإلنســـان الروســـي يعيـــش بســـام مـــع 
العالـــم الخارجـــي فيحافـــظ علـــى الهدوء 
والتـــوازن، فيمـــا اإلنســـان الغربـــي يحمـــل 
غريـــزة الســـيطرة علـــى العالـــم الخارجـــي 
إشـــارة  فـــي  لكـــن  التـــوازن”،  “عـــدم  فهـــو 
أخرى، قارن بين األوروبي الذي يميل إلى 
النشـــاط المرتب الروتيني بإرادته القوية، 
المنظـــم  العمـــل  يتقـــن  ال  الروســـي  فيمـــا 
المتـــوازن وقـــد تبرد همته بســـرعة ويترك 

ما ما بدأه.
يذكـــر أن ارتيـــوم كابشـــوك، صحفـــي 
إلـــى  انضـــم  روســـي  برامـــج  ومقـــدم 
فريـــق مذيعي قناة روســـيا اليوم منذ 

تأسيسها.

منصة المحاضرة للمحاضرة كابتشوك والمستشار إيلي فلوطي

جمال العلوي

سعيد محمد

معروف عمرو معروف... 
رباعيــات الخيــام تتكلـم “عـربــي”

“شهر ربنا الكريم.. فضله بين الشهور.. أنزل الذكر 
الحكيم.. آيات تشـــع نور”.. ربما يتذكر البعض من 
جيل الســـتينات والســـبعينات هـــذه الكلمات التي 
كانت تبثهـــا اإلذاعة ترحيًبا بحلول شـــهر رمضان 
المبـــارك، وهـــي من تلحيـــن وأداء الفنان الشـــعبي 
الراحـــل عبدالواحـــد عبـــدهللا رحمـــة هللا عليـــه.. 
أمـــا الكلمـــات فقد كتبهـــا المرحوم معـــروف عمرو 
معـــروف الـــذي جاور ربـــه يوم الســـبت 10 أكتوبر 
2020، وكان للمرحـــوم كلمـــات أخـــرى كتبهـــا قبل 
رحيله والعالم يعيش جائحة كورونا يقول فيها:

“كورونا.. وما أدراك ما كورونا
داء األيدز والطاعون.. دونه

أرعب الناس غرًبا وشرًقا
المعسر والميسر يستجدي عونه”. 

أبناء الحركة الكشفية في البحرين

بضع سطور تأخذنا إلى محطات يسيرة من حياة 
الراحـــل والـــد الكابتـــن هشـــام ونـــزار واإلعاميـــة 
تلـــك  أبرزهـــا  بيـــن  مـــن  ولعـــل  نســـرين،  الزميلـــة 
الترجمـــة التـــي عكـــف فيهـــا علـــى تقديـــم ديوان 
رباعيـــات الخيام إلى كلمات غنائية باللغة العربية 
الفصحى واللهجة الخليجية، ولكن حين يتحدث 
أحـــد رواد الحركـــة الكشـــفية فـــي البحريـــن، فإنه 
يذكر الراحل بوهشام ومسيرته المضيئة بالطيبة 
والتســـامح والثقافة والعلم والتاريخ، ويعود إلى 
فتـــرة الثمانينات ضمن مجموعـــة من األصحاب 
االخيـــار في فرق كشـــافة البحرينا الذين أضحوا 
اليـــوم قـــادة كبـــار للحركـــة الكشـــفية البحرينية، 
فـــا يوجد كشـــاف بحرينـــي خال تلكـــم الفترة 
الســـيما من مدينـــة المحـــرق إال وكان له نصيب 
مـــن ليالي لقاءات الســـمر والمودة في بيت العم 
معـــروف مع أنجاله الكابتن هشـــام وعمار ونزار 
حيث كنا وكانوا مًعا في فرقة الكشافة وقضينا 
ســـنوات طـــوال فـــي مدرســـة الحياة الكشـــفية 
التـــي علمتنا الكثير مـــن واجبات التآخي وحب 

العمل والنظام.
مجلـــس العم معروف فـــي بيتهم المميـــز الصغير 
في منطقة البســـيتين، كان مميًزا بكل شيء، في 
تصميمـــه الغريـــب ومكتبته التي حوت عشـــرات 
بل مئات من الكتب العربية واإلنجليزية المنوعة 
في شتى الموضوعات، والتي كانت لنا في حينها 
شـــيًئا كبيًرا مختلًفا لما نعهده في البيوت، وكانت 
زياراتنـــا التـــي لـــم تنقطـــع حينها نموذًجـــا مصغًرا 
لمـــا قد نراه اليـــوم من المقاهي التـــي تحوي ركنا 

للقراءة.
بيتـــه العامـــر رحمـــه هللا كان مجلـــس اللقـــاء لكل 
فتية الكشافة بمدينة المحرق خال شهر رمضان 
المبـــارك من بعد صاة التراويـــح، ولم يكن حينها 
للمسلســـات والدرامـــا بقدر ما نـــراه اليوم وكانت 
أكثـــر ليالينا في الحديث والنقاش ولعب “الكوت” 
هناك بذلك البيت الصغير في البســـيتين إذ يتردد 
عليـــه بشـــكل دائم معظـــم أبناء الحركة الكشـــفية 
مـــن المحرق حيـــث جمعتنـــا الصحبـــة الطيبة مع 

الجميع.
اليـــوم وقـــد أضحينا قـــادة لفرق كشـــفية تواصل 
مســـيرة الخير والعطاء بهـــذا البلد المعطاء نتذكر 
تلـــك األيـــام الجميلة فـــي ذلك البيـــت الجميل مع 
الصحبـــة الجميلة.. بيت العم معروف “بوهشـــام” 
رحمـــه هللا وأطال فـــي عمر أبنائه الكابتن هشـــام 
وعمـــار ونـــزار واإلعامية نســـرين فلهـــم مني كل 

تقدير.
الشهر الفضيل يثير الخواطر

ونحن في رحاب الشـــهر الفضيل، تحدثنا الزميلة 
نســـرين عن والدهـــا المرحوم فتقـــول “كان الوالد 
رحمـــه هللا ككثيريـــن ممـــن عاصـــروه، حيـــث كان 
شهر رمضان بالنسبة لهم موسما له رمزية معينة.. 
شـــغلهم يتركز على ختـــم القرآن مرات عدة خال 
الشـــهر الفضيل فكان يركز على القراءة الســـريعة 
أمـــًا فـــي الحصول علـــى أكبر قدر مـــن الختمات، 
وإهـــداء ثوابهـــا لوالديـــه ومن يحـــب رحمهم هللا 

جميًعا”.
من جانب آخر، كان الشـــهر الفضيل يثير خواطره 
وميوله األدبية نحو الشعر السيما الشعر ذا النزعة 
الصوفية، فكانت له أكثر من قصيدة سواء باللغة 
الفصحـــى أو العاميـــة فـــي مـــدح شـــهر رمضـــان 
وفضائل الخير فيه انسجاًما مع روحانيات الشهر 

الفضيل.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت 

عن دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر 

الفضيل.. وعطر سريتهم ما زال 

حارضا

ــرة الـــراحـــل “بــوهــشــام” ــي ــس ــات بـــــارزة ب ــط ــح م

مقطع من ترجمة رباعيات الخيام باللهجة 
الخليجية والعربية الفصحى

من زيارة لليونان في السبعينات
المرحوم في مكتبه بالمحرق أوائل التسعينات من زيارة إلى مصر في الستينات

ديوان رباعيات الخيام المترجم

سعيد محمد

صورة للمرحوم في الخمسيناتالمرحوم معروف أيام الشباب

تنفيًذا لقرارات 
مجلس الوزراء... 

بدء تطبيق المرحلة 
األولى في أول 

مايو
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قــال وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف 
إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني أعدت دراسة شاملة للمنطقة غير 
المخططــة بمجمــع 518 في منطقة باربار، وذلك ضمن دراســتها الشــاملة 

للمخططات العامة والتفصيلية للمناطق.

يأتـــي ذلك بعـــد سلســـلة طويلة من 
المتابعـــات والمطالبـــات التـــي تقدم 
بهـــا األهالـــي للجهـــات المعنيـــة عبـــر 
مختلـــف القنـــوات الرســـمية، حيـــث 
نشـــرت “البـــاد” مجموعـــة مـــن هذه 
متفرقـــة  فتـــرات  علـــى  المطالبـــات 

خال السنوات القليلة الماضية.
 ولفـــت الوزيـــر في خطابـــه الموجه 
أن  إلـــى  الشـــمالية  بلـــدي  لمجلـــس 
المنطقـــة تحتـــوي علـــى 50 ملكيـــة 
غالبيتها أراض غيـــر مخططة وغير 
مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، وأنه 
نظـــًرا لوضعية األراضـــي المتداخلة 
وعـــدم توافـــر شـــوارع تخـــدم هـــذه 
مـــن  يتمكـــن ماكهـــا  لـــم  األراضـــي 
رغـــم  منهـــا  واالســـتفادة  تطويرهـــا 

قربها من المناطق السكنية.
وأشـــار إلى أنه وبناء على المخطط 
المعـــد مـــن قبـــل الهيئـــة فقـــد أمكن 
األراضـــي  وضعيـــات  تعديـــل 
بالمنطقة عن طريق توســـعة شـــبكة 
الطـــرق وتصنيـــف بعـــض العقـــارات 
الخدمـــات  المصنفـــة وتوفيـــر  غيـــر 

المجتمعية والبنية التحتية.
تمـــت  اإلجـــراءات  هـــذه  أن  وذكـــر 
بمراعـــاة تحديـــد مداخـــل ومخارج 
المخطط وربط الشـــوارع الرئيسية 
وبعـــروض  الفرعـــي  الشـــوارع  مـــع 
15 متـــًرا، إلـــى جانب توفيـــر مواقع 
للخدمـــات والمرافق العامـــة، والتي 
تضـــم 3 محطـــات كهربـــاء فرعيـــة، 

ومحطـــة صـــرف صحـــي، وحديقـــة 
جانـــب  إلـــى  رياضـــي(،  )ممشـــى 
الحكوميـــة  لاســـتخدامات  موقـــع 

المستقبلية.
ودعـــا المجلـــس البلـــدي إلـــى إبـــداء 
رأيـــه فـــي تعديل وضعيـــة العقارات 
في المخطط المذكـــور، ليتم أخذها 
بعين االعتبار واســـتكمال إجراءات 

اعتماد المخطط.
وأشـــار إلى أن المجلس أصدر خال 
الجلسة األخيرة توصيته بالموافقة 
على التخطيـــط وتصنيف العقارات 
إلى ســـكن متصل )ج( وسكن متصل 
عامـــة،  ومرافـــق  وخدمـــات  )ب( 
ومناطـــق ترفيهيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
خاصـــة،  طبيعـــة  ذات  مشـــروعات 
بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة المنطقـــة 
واحتياجاتهـــا، إلى جانب مســـاعدة 
المواطنيـــن فـــي تيســـير إجـــراءات 
إصـــدار تراخيـــص البنـــاء لتمكينهم 

في اإلسراع بتشييد منازلهم.

مسلسل المطالبة

البلـــدي  الممثـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
للدائرة األولى بالمحافظة الشـــمالية 
شبر الوداعي إن العقارات المذكورة 
غالبيتهـــا عبارة عن قســـائم ســـكنية 
اشـــتراها أصحابهـــا لتشـــييد منـــازل 
عليها، وبعضهـــا اآلخر تعود ملكيتها 

إلى ورثة.
ولفـــت إلى أن جميـــع ماك األراضي 
كانوا يخططون لبناء منازل سكنية 
تـــؤوي عوائلهـــم، إال أنـــه نظـــًرا لعدم 
تصنيـــف األراضي بســـبب إجراءات 
التخطيـــط للمنطقـــة، تعطـــل إجراء 
طويلـــة،  ســـنوات  المنـــازل  تشـــييد 
والتي كان يفترض أن تحل المشكلة 

اإلسكانية للعديد من األسر.
وذكـــر أن مسلســـل المطالبـــة بالنظر 
لمشـــكلة  حـــل  إيجـــاد  إمـــكان  فـــي 
تغييـــر تصنيـــف أراضـــي المواطنين 
مســـاكن  بنـــاء  فـــي  الســـتثمارها 
لألهالي، بدأ منـــذ عام 2014، والتي 

وثقهـــا خطـــاب َموجه إلـــى المجلس 
البلـــدي الشـــمالي فـــي الـــدور الثالث 

لدورة انعقاد المجلس.
الحالـــي  المجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
مطالبـــة   2019 العـــام  فـــي  تبنـــى 
األهالـــي بتغييـــر تصنيـــف األراضي، 
وجرى رفـــع خطاب لوزير األشـــغال 
والبلديات بذلك، والذي بدوره أحال 
توصيـــة المجلـــس بهـــذا الشـــأن إلى 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

األمير الراحل

وقال: لم تتوقف سلســـلة المتابعات 
ذلـــك  منـــذ  المخطـــط  ذلـــك  بشـــأن 
خطـــاب  أي  تلقـــي  دون  الخطـــاب، 
يفيد باتخاذ إجراء فعلي يوجد حل 
عملّي للمشـــكلة، وهو مـــا دفعه لرفع 
خطاب لألمير الراحل صحاب السمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة،طيـــب هللا ثراه، في ســـبتمبر 

2020، مرفـــق معـــه وثائـــق سلســـلة 
المطالبـــات والمتابعات مـــع الجهات 
المختصة والتقدم بالتماس لدراسة 

إمكان إيجاد حل للمشكلة.
وبين أن السبب الرئيسي في تأخير 
اعتماد تخطيط األراضي حســـب ما 
أفـــادت به هيئة التخطيط يعود إلى 
كون غالبيـــة األراضي غير مخططة 
وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، 
ونظـــًرا لوضعية األراضي المتداخلة 
وعـــدم توفـــر شـــوارع تخـــدم هـــذه 
األراضـــي فلـــم يتمكـــن ماكهـــا مـــن 
تطويرهـــا أو االســـتفادة منهـــا رغـــم 

قربها من المناطق السكنية.
وأشـــار إلـــى أنـــه وبعـــد سلســـلة من 
المطالبـــات واإلجـــراءات التـــي تـــم 
الحرص على إدارة عمليتها بالتعاون 
مع أصحـــاب األراضـــي المتضررين، 
وبدعـــم المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
تلقـــى المجلـــس خطابـــا مـــن وزيـــر 
األشـــغال والبلديـــات فـــي 1 أبريـــل 
الجـــاري يفيـــد بما جـــرى اتخاذه من 

قرار لحل مشكلة تصنيف األراضي.

7 سنوات

مـــن جهتهـــم، عّبـــر عـــدد مـــن الماك 
الذيـــن تواصلـــت معهم “البـــاد” عن 
سعادتهم الغامرة بما تم اتخاذه من 
خطوات وإجراءات بشـــأن تصنيف 
أراضيهم، وذلك بعد نحو 7 ســـنوات 
مـــن المعاناة؛ دون التوفر على منزل 
مائـــم يلبـــي احتياجاتهم، ال ســـيما 
بعد خســـارتهم حقهم في االستفادة 

من الخدمات اإلسكانية.
البلـــدي  الممثـــل  بجهـــود  ونّوهـــوا 
لمتابعتـــه الحثيثة والمســـتمرة لهذا 
الملـــف، وســـعيه إليجـــاد حـــل ينهي 
إلـــى  الـــوزارة  داعيـــن  معاناتهـــم، 
اإلســـراع في إتمام بقية اإلجراءات 
وتوفير التسهيات الازمة ليتسنى 
لهم بناء مســـاكنهم فـــي أقرب وقت 

ممكن.

المخطط بعد التصنيف

مخطط باربار 518... في طريقه إلى النور بعد 7 سنوات
ـــر 2020 ـــي سبتمبــ ـــر فــ ـــن الكبيــ ـــد الـوطــ ـــه لفقيــ ـــا بشــأنــ ـــا خطــاًبــ ـــي: رفعنــ الوداعــ

خلف: تداخل 
األراضي وعدم 

توافر الشوارع أّخر 
عملية البناء

سيدعلي المحافظة

عصام خلفشبر الوداعي
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ــة” ــلـ ــخـ ــح الســــــتــــــعــــــادة لــــقــــب “بـــــلـــــد الــــمــــلــــيــــون نـ ــ ــم ــ ــط ــ الــــفــــضــــالــــة ت
سعيد محمد

ساحل بوصبح يشهد انطالق نواة أول غابة في البحرين

تحولت قطعة جرداء قاحلة في حديقة بوصبح صباح الخميس 22 أبريل 2021 إلى مســاحة نشــطة وفق التباعد الجتماعي واإلجراءات الحترازية احتفاًل بيوم 
األرض، لوضع نواة أول غابة مصغرة.

وشـــرحت المدير العام لبلديـــة المنطقة 
الشـــمالية لمياء الفضالة فكرة المشروع 
المنجـــزة  األفـــكار  مـــن  اعتبرتهـــا  التـــي 
للقطـــاع الزراعي والبيئـــي في البحرين، 
وتعكس الشـــراكة المجتمعيـــة من جهة 
وتوظيف المناسبات العالمية والمحلية 
لتقديـــم أفـــكار فاعلـــة من جهـــة أخرى، 
فهـــذه الغابـــة المصغرة يمكـــن أن تكون 
نـــواة لمشـــروعات نظيـــرة مقبلـــة، مـــن 
خـــال تحويـــل المنطقـــة القاحلـــة إلـــى 

منطقة مخضرة.
وشهدت حديقة ساحل بوصبح تدشين 
أول غابة مصغرة مســـتدامة في مملكة 
وزيـــر  رعايـــة  تحـــت  وذلـــك  البحريـــن، 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف، وبتنظيـــم من 
بالتعـــاون  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
مـــع جمعيـــة الســـيدات الهنديـــة وفريق 
أصدقاء الحدائق، وتزامنت فكرة الغابة 
المصغـــرة بمناســـبة يـــوم األرض الـــذي 
يحتفـــل به العالـــم يوم 22 أبريل من كل 

عام إلظهار الدعم لحماية البيئة.

غرس الشجيرات

وشاركت الفضالة مع الجهات المتعاونة 
الشـــجيرات  غـــرس  فـــي  والضيـــوف 
مـــن حديقـــة  فـــي مواضـــع  والشـــتات 
بوصبح، وأفادت بأن المرحلة التجريبية 
من المشـــروع بمســـاحة تبلـــغ 225 متًرا 
مربًعا، وستحتاج المزروعات إلى عناية 
تمتد لـ 9 أشـــهر إلـــى أن تتمكن النباتات 
من تكوين جـــذور كافية للحصول على 
حاجتهـــا مـــن الميـــاه بنفســـها، حيث إن 
النباتـــات التـــي ســـيتم زراعتهـــا تشـــمل 
األشـــجار المحليـــة ذات القـــدرة العاليـــة 
على التحمل كأشجار النيم واللوز، فيما 
نجاح المشـــروع يعتمد على نمو منطقة 
نباتيـــة شـــجرية كثيفـــة بمـــا تحمله من 
فوائـــد بيئيـــة ومناخيـــة كأول مشـــروع 
من نوعه فـــي مملكة البحرين، وبالتالي 

التخطيط لتطبيقه في مناطق أخرى.

المليون نخلة

وفيمـــا يتعلـــق بمـــدى نجـــاح مثـــل هذه 

األفـــكار قالـــت “نفـــذت بلدية الشـــمالية 
هـــذه الفكـــرة بدعم مـــن وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
خلـــف  عبـــدهللا  عصـــام  المهنـــدس 
وبالتعاون مع جمعية الســـيدات الهندية 
وفريق أصداقاء الحدائق، وألننا نطمح 
لترجمـــة العديـــد مـــن األفـــكار الرائـــدة، 
فإن هذا المســـار من العمل في تشـــجير 
الخاقـــة،  األفـــكار  وابتـــكار  المناطـــق 
ســـيجعلنا ننظـــر فـــي المـــدى البعيد إلى 
لمملكـــة  التاريخيـــة  الســـمة  اســـتعادة 

البحرين كبلد المليون نخلة”.
لرئيســـة  بالنســـبة  مهمـــا  األمـــر  ويبـــدو 
نيشـــا  الهنديـــة  الســـيدات  جمعيـــة 
غوبتـــا  أنجالـــي  ونائبتهـــا  رانجاراجـــان 
حيـــث إن البعـــد الحقيقـــي لمثـــل هـــذه 
احتفـــاًء  ليســـت  التطوعيـــة  الفعاليـــة 
بيـــوم عالمي فحســـب، بـــل لتأكيد مدى 
أهميـــة وتفاعل المجتمـــع البحريني من 
مواطنين ومقيمين مـــع األفكار الهادفة 
إلى حمايـــة البيئة وتجميلها، ونحن في 
الحقيقـــة عملنـــا منذ ســـنين فـــي الحقل 

االجتماعـــي ووجدنـــا مـــن المؤسســـات 
الحكومية واألهلية كل الدعم والعون.

دعوة اآلخرين 

وقدمتا شـــرًحا لمشروع الغابة المصغرة 
باعتبـــار أنهـــا تبدأ صغيرة على مســـاحة 
محدودة، إال أنهـــا تتواكب مع احتفالية 
بحمايـــة  التزامنـــا  لتأكيـــد  األرض  يـــوم 
البيئـــة واالهتمـــام بها، ودعـــوة اآلخرين 
للمشـــاركة معنـــا أيًضـــا ليتكامـــل العيش 
فـــي بيئة صحيـــة، فالمشـــروع تجريبي 
لزراعـــة أول غابة مصغـــرة في البحرين 
ال  بحيـــث  عاليـــة  نباتيـــة  كثافـــة  ذات 
تحتاج إلى تدخل بشري في العناية بها 

أو ريها.
ويـــوم األرض هو حدث ســـنوي يحتفل 
به العالم في الثاني والعشـــرين من شهر 
أبريـــل إلظهـــار الدعـــم لحمايـــة البيئـــة، 
وجـــرى أول احتفـــال في أبريـــل 1970، 
وهـــو تحول إلى فعاليات تنظمها عالمًيا 
شبكة يوم األرض في أكثر من 193 بلًدا 

حول العالم.
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تلقـــى ولـــي العهـــد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان اتصـــاال هاتفيا 
خـــالل األيام الماضية مـــن الرئيس الصيني، أكد فيـــه عمق العالقات 
بين الســـعودية والصين، وعلينا أن نقرأ جيدا وبتمعن طبيعة العالقة 
الصينيـــة الســـعودية، ويمكن أن نختصر تلك العالقـــة بنقاط موجزة، 

يستطيع معها القارئ إدراك ماهيتها.
النقطة األولى هي أن العالقة االستراتيجية الصينية السعودية تمثل 
أحد أوجه رؤية األمير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030، فمن ركائز 
هـــذه الرؤيـــة االقتصاد، ومن ركائز االقتصاد العالمي الصين.. إذا البد 
من إقامة عالقة شـــراكة اســـتراتيجية اقتصادية مـــع الصين، كما هو 
األمـــر مع روســـيا والهند واليابان، وفي هذا تنويـــع للعمل االقتصادي 
وانفتـــاح علـــى اقتصادات دول لـــم تكن لها حضـــوة اقتصادية كبيرة 
لـــدى الرياض بالســـابق، ورؤية 2030 تتطلـــب أن تبحث الرياض عن 

كل شراكة اقتصادية مع أية دولة، تحقق لها رؤيتها االقتصادية.
النقطة الثانية هي أن المارد السعودي خرج ليكون أحد أقوى عشرين 

اقتصـــادا بالعالـــم، وخرج ليقول إن منطقة الشـــرق العربـــي لن تكون 
بعد اآلن حكرا على إيران وتركيا، وخرج ليقول إن العرب سيكونون 
أسياد الشرق العربي، في ظل خروج المارد المصري والمارد اإلماراتي 
أيضـــا، وليكون هذا التحالـــف العربي الثالثي عالمـــة فارقة بالتاريخ 
العربي لحفظ أمن واستقرار وتطور وازدهار األمة العربية، لهذا فإن 
التحالف والشراكة االقتصادية مع الصين، وقبلها مع روسيا، سيجعل 

المارد السعودي العبا ومحركا باالقتصاد العالمي.
النقطـــة الثالثة هي أن العالقة االســـتراتيجية مع واشـــنطن ســـتكون 
مـــع شـــريكين إضافيين، مـــن خالل بداية عهد شـــراكة اســـتراتيجية 
ســـعودية صينية، وبداية عهد شراكة اســـتراتيجية سعودية روسية، 
وبهـــذا فـــإن الريـــاض لن تعـــول على شـــراكة فردية مع واشـــنطن، بل 
على عدة شـــراكات اســـتراتيجية مع أقوى اقتصاديات العالم، وبهذا، 
فـــإن أهمية الرياض بالنســـبة لواشـــنطن ســـترتفع، كون هـــذا الحليف 

السعودي أصبح العبا دوليا ولديه شراكات مع دول عظمى.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

قراءة في العالقات السعودية الصينية

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

للتواصل: 17111483

“الجزيرة” القطرية مثل العربة التي ضلت الطريق
لقد أصبحت قناة “الجزيرة” القطرية مثل العربة التي ضلت الطريق، 
والمتورمة باألمراض والعقد النفســـية التي تقف في مقدمتها حالة 
الحقـــد ومعـــاداة مملكة البحرين، وهي حالة علـــى ما يبدو أوصلت 
النظـــام القطـــري إلى حافـــة الجنون، بل ســـقط في الجنون نفســـه، 
وكم كانت الصدمة عنيفة حين أشـــادت المنظمات العالمية بحقوق 
اإلنســـان فـــي البحرين وإنجـــازات مركز اإلصـــالح والتأهيل بوزارة 
الداخليـــة وما يقوم به من جهود كبيرة من أجل توفير أرقى ســـبل 
الرفاهيـــة والراحـــة للنـــزالء، لكـــن الجزيـــرة القطرية اعتـــادت دائما 
الخـــروج عن القيم واألخـــالق والمبادئ واالســـتفادة “باالتفاق” من 
أعمـــال الفوضى والتحريض التي يقـــوم بها بعض النزالء في مركز 
اإلصـــالح والتأهيل كما حدث مؤخـــرا، حين قام عدد محدود منهم 
بإغالق مداخل العنابر ما أدى إلى تعطيل الخدمات المقدمة للنزالء 
الذين استخدموا العنف ضد أفراد الشرطة أثناء محاولتهم تقديم 
الخدمـــات، وتمـــت دعـــوة النـــزالء لاللتـــزام بالقانـــون أكثـــر من مرة 
ولم يســـمعوا، ما أدى إلـــى إدخالهم الغرف لفتح الممرات وتســـهيل 

الحركة.
حقيقة أضم صوتي إلى صوت الزميل الكاتب والمحلل السياســـي 
محمـــد مبارك جمعـــة بضرورة إعادة النظر فـــي موضوع المصالحة 
الخليجيـــة المقـــرة فـــي قمـــة العـــال، ألن النظـــام القطـــري لـــم يغيـــر 
ممارســـاته واســـتمر في اســـتهداف مملكة البحريـــن إعالميا، حيث 
تتعرض لحملة منظمة بشـــكل مســـتمر من قنـــاة الجزيرة التي تدار 
مـــن قبل االســـتخبارات القطرية، فقطر وكما هـــو واضح لن تتخلى 
عـــن اســـتهداف البحرين عبـــر التزييـــف المنظم، فقـــد اعتادت على 
دعـــم قيادات اإلرهـــاب والتنظيمات اإلجرامية الذين يرســـمون لها 
الطريق لنشـــر الفبركات واألكاذيب وكل ما يثيـــر النعرات الطائفية 
والشـــقاق ليـــس فـــي مملكـــة البحرين فحســـب، بل فـــي كل الدول 
العربية، لكن “يا سبحان هللا” كلما توجه لسانها القذر تجاه البحرين 

يكون مصيرها الهزيمة النكراء وال شيء سواها.
إن حلم السيطرة بالمال وجمع اإلرهابيين والمرتزقة حلم مكسور  «

وكسيح ملقى على الدرب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اللواء الركن فهد سالم الغنيم
فـــي الخامس من رمضان الحالي، انتقل إلى رحمة هللا تعالى اللواء الركن 
المتقاعد فهد سالم الغنيم وهو بسيارة اإلسعاف أثناء توجهها للمستشفى 
العسكري، بعد مضاعفات تنفسية ألمت به، ومعاناة أكثر مع الفشل الكلوي.
انتقـــل الغنيـــم للقـــاء ربه بعد خدمة مشـــرفة بقوة دفاع البحرين الباســـلة، 
تجاوزت 42 عامًا، عنون خاللها بمحطات عمله بعدد واســـع من الوحدات 
القتاليـــة، أبرزها القوات الخاصة، مفاهيم ال تنســـى في الفداء والتضحية 
والوالء، وتشريف المهنة، وأداء الواجب، وكان الغنيم رحمه هللا من أوائل 
الطلبة الذين درســـوا في الكلية العســـكرية الكويتية عام 1971 فكان منذ 
البدايـــات األولـــى مجـــدًا ومثابرًا وجـــادًا في عملـــه، ومقالً فـــي الكالم كما 
يذكـــر الكثيـــر مـــن أقرانـــه، كان باختصار رجالً عســـكريًا من الطـــراز األول، 
وعرف بين أقرانه بكاريزما خاصة، وبالشجاعة والحكمة والذكاء الفطري 
والهـــدوء، كمـــا كان يؤدي الصالة في وقتها، ومســـتقيمًا في عمله، ال يظلم 

أحدًا، وال ينصت لطرف على حساب طرف آخر. 
ومـــن أهـــم محطات عمله، تأسيســـه لقـــوة التحرك الســـريع المشـــاركة في 
منـــاورات درع الجزيـــرة، كمـــا كان قائدا للقـــوات البحرينية المشـــاركة في 
حرب تحرير دولة الكويت الشـــقيقة من االحتالل العراقي الغاشـــم، وبعد 
عودتـــه مـــن حـــرب التحرير، لم يســـتطع أحد مـــن أقربائـــه أو أصدقائه أن 
يخـــرج منـــه حرفًا واحدًا، عمـــا حصل أو رآه هناك، كان كاتمًا لألســـرار، كما 
كان مقالً في االتصال بذويه وهو بالكويت وموجزًا بكل مكالمة يجريها.

ومـــن المواقف الجميلة له رحمه هللا، موقـــف حصل في عام 1989 عندما 
كان مســـؤوالً بإحـــدى الـــدورات التدريبيـــة عـــن أحـــد إخوته وهـــو ضابط 
متقاعـــد حاليـــا، وقـــدم له أخـــوه صبيحة يوم ســـاخن، تقريرًا طبيـــًا يفيده 
بأنـــه “مســـخن” وغير قـــادر على أداء امتحـــان الجري، فقال اللـــواء الغنيم 
للمســـؤول المباشـــر عن أخوه وبصرامة )قول له يســـوي فحص الجري، أو 
بيرســـب(، فتـــم بعدها ترســـيب األخ بالفعل لعدم إيفائه بالشـــرط، دون أي 

اعتبار لصلة القرابة.
نكتب اليوم عن رجل المهمات الصعبة اللواء الركن فهد سالم الغنيم، تقديراً  «

وعرفانًا له ولجميع أفراد عائلته ومن عملوا معه، على الخدمات الجليلة التي 
قدمها للقيادة الحكيمة والبحرين وشعب البحرين ألكثر من أربعة عقود، 

مسطراً خاللها نموذجا يحتذى به بسمات الرجل العسكري الصارم والعادل 
والمجد، رحمه الله وغفره له.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فرحنـــا كثيـــرا بعـــودة الحيـــاة إلـــى بيـــوت هللا وإقامة الفـــروض وصالة 
التراويـــح بالمســـاجد، فقد دبت الروح في الجســـد من جديـــد بأداء هذا 
الركـــن العظيم في هذا الشـــهر الفضيل بالمســـاجد واالســـتماع بخشـــوع 
للقـــرآن الكريـــم مـــن األئمـــة الذين اســـتعدوا جيـــًدا لهذا الحـــدث المفرح 
للنفـــوس والمبهـــج للقلوب، فامتألت المســـاجد بالمصليـــن الذين تتوافر 
فيهم الشروط الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية وهذا الوباء الذي 

يواجه البشرية كلها. 
فـــي تلك األجواء الجميلـــة، لفت انتباهي ما بين المصلين من مســـافات 
وتباعـــد هـــو من مقتضيـــات تفادي اإلصابـــة بفيروس كورونـــا، وتذكرت 
حينما كنا كتًفا بكتف وقدًما بقدم وكيف كان هذا التالحم في الصفوف 
يزيل ما قد يكون بين البعض من نفور أو شحناء، فدعوت هللا أن يزيح 
عنا هذه الغمة ويفرج عنا هذا الكرب ليعود التالحم الجســـدي والروحي 
بين المصلين، كما أشفقت على التالميذ والسيما في الصفوف الدراسية 
األولى وكيف أنهم افتقدوا روًحا ال يمكن وصف جمالها وحالوتها، لكننا 

نتذكرهـــا ونتذكـــر أيامهـــا مهما طالـــت بنا الســـنوات ومر بنا العمـــر، ألنها 
ربمـــا هـــي األجمل على اإلطـــالق في كل مراحـــل عمرنا، حيـــث الطفولة 
الطبيعيـــة واللهـــو واالنطالقـــة مـــع األقران واكتســـاب زمـــالء وأصدقاء 
وحدوث مواقف دراســـية وحياتية كثيرة نظل نذكرها طيلة حياتنا وال 

يمكن نسيانها.
هذه “الروح” التي افتقدناها في الكثير من المواقع واألماكن بسبب هذا 
الفيـــروس، ربما لم نكن نشـــعر بها وال بقيمتها وجمالها، إال عندما ســـيطر 
هاجـــس الخوف علـــى ســـلوكياتنا وفرض الحذر نفســـه علـــى تحركاتنا، 
وفـــرض مـــا يســـمى بالتباعد االجتماعي نفســـه على كل أنشـــطة الحياة، 

حفاًظا على صحتنا وسالمتنا.
عودة هذه “الروح” مرة أخرى بعد انقشاع هذه الغمة بمشيئة الله تعالى  «

لن يكون أمرا سهال، والسيما بعد تكيف الكثير منا مع هذه الحياة االنعزالية 
المفروضة علينا وعلى أوالدنا بفعل هذا الوباء، وهو أمر يجب أن ينتبه إليه 

علماء النفس واالجتماع ويقدمون توصياتهم ونصائحهم لضمان عودة 
سريعة لتلك الروح بعد زوال الوباء.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا وعودة الروح

الشراكة المجتمعية... وزارة الداخلية منهال
تضرب لنا وزارة الداخلية بين الفينة واألخرى مثاال حقيقيا للشراكة 
المجتمعيـــة بينها وبين الجمهـــور قاطبة كمواطنين أو حتى مقيمين 
علـــى أرض المملكة، فاالهتمـــام بالتفاصيل والحيـــاة اآلمنة ال يغيب 
أبـــدا عن ذهن القائمين على الوزارة الجليلة التي يقف أبناؤها رجاال 
ونســـاء كخط سند وعون قبل أن يكون خط انضباط لألمن وحماية 
المجتمع، وتتجلى أنواع الشراكة فيما يتم تقديمه من رسائل لعموم 
الجمهـــور الكريـــم عبر قنـــوات التواصل من إذاعـــة وتلفزيون وحتى 
عبـــر اإلعـــالم الجديد، فتجد برنامج “كلنا شـــركاء” كرســـالة واضحة 
الخاطئـــة  الســـلوكيات  التغييـــر وتصحيـــح  أهميـــة  عـــن  وصريحـــة 

واستبدالها بسلوكيات صحيحة تفيد الجميع.
كمـــا تجد عـــددا من النشـــرات التوعويـــة الضرورية التـــي تنبه أيضا 
ألهم اإلرشـــادات المرورية خالل الشـــهر المبارك، ناهيك عن هاشتاج 
)# فاعل_خير( الذي أثبتت فيه وزارة الداخلية العون الحقيقي لكل 
المتعثريـــن والمحتاجيـــن مـــن خـــالل شـــراكة حقيقية بيـــن المجتمع 
ومؤسســـاته وجمهوره الكريم، وتتوالـــى المجهودات الكبيرة التي ال 
حصر لها سواء خالل شهر رمضان المبارك أو طيلة أيام السنة، وقد 
اســـتطاع معالي الفريق أول ركن الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخليـــة أن يكســـب الرهـــان ويذيب أية فروقـــات بين رجال 
الشـــرطة والمجتمـــع في ملحمة هدفها أمن الوطـــن في المقام األول 
وانســـيابية حقيقـــة في منظومـــة العمل الشـــرطي، واضعا الشـــراكة 
المجتمعيـــة نصب عينيه، وال تزال البرامـــج واألفكار والخطط التي 
تعـــد منهـــال عميقـــا ومدروســـا مســـتمرة، بل جعلهـــا بحنكتـــه مرجعا 
حقيقيـــا مـــن الممكن أن تعـــود لها كبريـــات الدول فـــي كيفية تعامل 
وزارة الداخليـــة ومنتســـبيها مـــع الجمهـــور لتحقيـــق أهـــداف ينصب 
أساســـها فـــي رفعة الوطـــن والمواطـــن وتحقيق مراكـــز متقدمة من 
حيـــث األمـــن واألمان وانخفاض معـــدالت الجريمة، وهو ما نعيشـــه 

فعال في مملكتنا الحبيبة وننعم به في كل يوم.
حفظ هللا البحرين ملكا وقيادة وشعبا.

سمر األبيوكي
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Vacancies Available
GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39602929  or  HASAN@GRNATA.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

  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

  LABOURER 
 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 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  Alibh355@gmail.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

DAS METALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682623  or  MAHMOODMEER@HOTMAIL.COM 

NATIONAL RADIATOR INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400502  or  NRIWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

JAZILAN CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37300444  or  MAAARGU@HOTMAIL.COM 

AFAF S.AMIN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  UMMARIAMALMOSAWI@GMAIL.COM 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

BAHRAIN STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990774  or  SHARIFBH@YAHOO.COM 

KATAMERI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 33772822  or  TALALM855@GMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

ARABIAN MILLENIUM CONSTRACTIION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17689600  or  JURDABI@LIVE.COM 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

Azhar alfirdows Trade Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35507892  or  ALTAIR_CO_2013@HOTMAIL.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

Bed Galleria 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

Alhelo bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39858940  or  SARABH81@GMAIL.COM 

ANWAR ASMAHAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36330661  or  SMHAA-28@HOTMAIL.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

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

BLACK PLUG TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393991  or  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.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

  CLEANER 
 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 

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 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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 

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 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.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 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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 

WASHCO CAR WASH AND LUBERICANTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66966616  or  YAMDIAUTOPARTS2020@GMAIL.COM 

Al Riyadah for Germany Car Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36634749  or  alriyadahcartech@gmail.com 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

BDC SECURITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  info.bdc@BAS.COM.BH 

Samar aluminium and steel factory 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36773634  or  HAITHAMALHALAL@GMAIL.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

Madeleine beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 35165478  or  AHMED.JASSEM.2012@HOTMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

Graceful Documents Clearance office 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 34433795  or  NA59@YAHOO.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

AZA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

SE . SAYED RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712833  or  MARUM.RADWAN@YAHOO.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39033939  or  jawaherramadhan@skylimittransport.com 

Jurdab Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33290111  or  Q79M@HOTMAIL.COM 

Crazy Pizza Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM 

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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113178  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

HALEEMA SADIA MOHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38957110  or  CIS114472@YAHOO.COM 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

Agaily & Karak Food and Beverage Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  PROPIZZABH@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Kolmaz Paris perfumes Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34347700  or  SHALUNOUFAL@GMAIL.COM 

Crystal Light Auto Shine 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36828117  or  BAHRAIN280@HOTMAIL.COM 

KAMAL MIAH  FOR DESIGN AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39362467  or  KAMALMIHA909@GMAIL.COM 

7 ISLANDS REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33145900  or  AHMED.ALKABSSY@GMAIL.COM 

PRIMACY LOGISTICS SERVICES AND TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33969820  or  PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM 

OPTIMISM LINE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33300830  or  KHOSFA11@GMAIL.COM 

FAM DROBE TAILORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245469  or  IKTINFO@IBNKHALIDTRAVELS.COM 

EVERTON GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532013  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.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 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  anwrooo@gmail.com 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

ESNAD201 ADMINISTRATIVE SUPPORT OFFICE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39225928  or  ESNAD201@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

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

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17518766  or  ASIF@AIONDIGITAL.COM 

NES Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 35968032  or  FNBROTHERSWLL.CO@GMAIL.COM 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33248717  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

TITAS TOWER REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33581732  or  TITAS40386@GMAIL.COM 

TOCHO GENTS SALOON CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

SURAYYA AL BAHRAIN FOR FIBERS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38876692  or  anildkp@gmail.com 

M R MONIR MECHANICAL SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33941880  or  MONIRAHMED3789@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

M M WASIF SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39322288  or  SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM 

NEW HALAHAL STAR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36005070  or  NEWHALAHALSTARMARKET@GMAIL.COM 

S and H FOR Electronic Devices Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AMERHEGAB2025@GMAIL.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33972312  or  gssbh.wll@gmail.com 

SADDEQ SKY LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

SADDEQ SKY LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

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

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM 

Al Hajiya Home Spices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33121250  or  SAEED21250@GMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33173321  or  ISLAMPRUK786@GMAIL.COM 

EASTERN DESERT CONSULTANCY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33481234  or  eng_moh@windowslive.com 

Beauty House Marketing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36700444  or  BEAUTYHOUSEMARKETINGCO@GMAIL.COM 

AL QAMAR PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35403900  or  QAMARPH2020@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

PATWA PEARLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35094042  or  PATWAPEARLS@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AL SALMIYA MANAGMENT & DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  DABCONS@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

WAAD CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17775249  or  wehelp4u@gmail.com 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

JACK AUTO CARE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 66656659  or  ALHADAFCONSTRUCTION@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 

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

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

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

STAR LITE FABRICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@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 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

TANWEER CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33592875  or  TANVEERK101@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 

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 

DESCON MECHANICAL CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240566  or  KHANSAGHEER954@GMAIL.COM 

GULF STRATEGIC PARTNERS COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34111343 

ROYYAL IT ELECTRICAL & ELECTRONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34476935  or  MSHAKEELSQ@YAHOO.COM

DESCON MECHANICAL CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240566  or  KHANSAGHEER954@GMAIL.COM 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

Dalin Star Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323381  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

DIAMOND LINE FOR SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323381  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34126019  or  JAMEELPTK786@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33005162  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

AHMED ISA KHAMIS ALRUMAIHI ‘DABAT ALSAHRAA’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840252  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.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 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

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

HEAVEN BUILDERS contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66924242  or  HEAVENBUILDERSCONTRACTING@GMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

MASKATI PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438267  or  MASKATI@MASKATIMEDICALGROUP.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALAMIN FRESH FRUITS EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

AL JAZEERA SUPERMARKET B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

AFANDI FEWELERYS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39806665  or  SALMANDANDOON@YAHOO.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  WELDING FOREMAN(MANUF.&REP.WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727063  or  hr@BFGINTERNATIONAL.COM 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

KESHAVJI HARIBHAI. CO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39749315  or  RAJUSAGARONE@YAHOO.COM 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 38797858  or  MONTANATRAVELS@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17714015  or  info@alsabahconstruction.com 

DELMON FISH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

ALZAHRA ELECTRIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17693678  or  ALZAHRAELECTRICALSERVICES@GMAIL.COM 

METALS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730222  or  metals@batelco.com.bh 

ALRABEA MANPOWER & CLEARING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  AL.RABEA@SERVICES.COM 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST.GULF@BATELCO.COM.BH 

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 

SAHARA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17211102  or  BABHOTELBH@GMAIL.COM 

SALAH AL MALKI GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17246337  or  SALAHGROCERY@GMAIL.COM 

GREEN THUMB FOR GARDENING & LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33068882  or  CAREER@inmatec.co 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

AMBIANCE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660440  or  KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM 

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

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

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38885999  or  ADAM@TAMMAM.COM 

ASRAR ALSBAIK CONSTRUCTIANT EJNIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17324099  or  AHAM1245@GMAIL.COM 

MOLLUS CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642485  or  sdc442019@gmail.com 

ALLETANI FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39835835  or  SOAD.11970@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

JASSIM ABDULRAHMAN ALZAYANI & SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17294979  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

QATER GAME CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17343966  or  NASEEM71@GMAIL.COM 

Paris Gate construction and building materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 39449100  or  FATUM1@HOTMAIL.COM 

Salon Immemorial Men Shave 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593395  or  JESJ6500@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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 

ABBAS JAAFAR AHMED ALMAARAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889669  or  aalmaaraj@gmail.com 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17415161  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

YALLDW ROSES CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39828558  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ZAINAL MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293929  or  ZAINAL.MART@GMAIL.COM 

ALBASHEER SERVICE STATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39686668  or  BOFAHADME@GMAIL.COM 

Paris Gate construction and building materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 39449100  or  FATUM1@HOTMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

AL MISBAR CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17783278  or  DOSERI77@HOTMAIL.COM 

ALRAFI MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17342291  or  ALNAJEM@YAHOO.COM 

ALTASHREEQ GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  ALNAJEMCO@YAHOO.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

AL DEERA ROASTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39555040  or  JASSIM.404@GMAIL.COM 

EURO MOTORS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931932  or  hrghareeb@gmail.com 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39966051  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

AL-JAWAREH AUTO SERVECES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33855572  or  AYOOBAYOOB307@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17009151  or  BPOLYMER@BATELCO.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

Albanadra saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39828148  or  AHMEDHA.NASSER@EWA.BH 

SIT AL SHAM CATERING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

KINGDOM CEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  INFO@THEKINGDOM.BIZ 

YOUSF TAILB GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39646707  or  YOUSIFAHMEDTALEB@GMAIL.COM 

POLITE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500228  or  ayubian99@hotmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

BLACK HORES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320959  or  JOKERGAMES120@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737822  or  TOUCHA01@gmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  ebrahim@saharigroup.com 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

Golden Bee Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233056  or  MONEM3STAR@YAHOO.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 

FOOD CITY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77325444  or  SALES@FOODCITYBAHRAIN.COM 

FOOD CITY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77325444  or  SALES@FOODCITYBAHRAIN.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

USMAN GHANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  USMANBAH46@GMAIL.COM  
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فيكتوريوس  البحرين  فريق  استطاع 
المركز  يحقق  أن  الهوائية  للدراجات 
طواف  في  العام  الترتيب  في  الثاني 
اختتمت  والتي  إيطاليا،  األلــب،  جبال 
ــاردا. وأشــعــل قائد  ــ فــي ريــفــا ديـــل جـ
فــريــق الــبــحــريــن بــيــلــو بــلــبــاو الــســبــاق 
بسلسلة من التحركات المثيرة ليحقق 
االنتصار في المرحلة األخيرة ويضمن 
المركز الثاني في الترتيب العام. وقال 
بلباو بعد نهاية السباق: “يمكننا جميًعا 
بالنتيجة  وسعداء  فخورين  نكون  أن 
كانت  الــتــي  أهــدافــنــا  حققنا  النهائية. 
الترتيب  بمرحلة واحدة ومنصة  فوًزا 
ــعــام. كــان الــيــوم هــو الــيــوم الوحيد  ال
الصعب  النهائي  هــذا  في  عنه  للدفاع 
والمحفوف بالمخاطر. أردنا أن نحاول 
أن نكون في حالة انفصال والقتال من 

صعب  كان  ذلك  لكن  التتويج.  منصة 
بيرنشتاينر  كان  حال،  أي  على  اليوم. 
االنفصال.  حالة  في  أخــرى  مــرة  رائًعا 
واحــد  كــل  على  الــثــنــاء  فقط  يمكنني 
من  كــان  لقد  الفريق.  في  زمالئي  من 
دواعي سروري أن أتسابق معهم ومن 
أجلهم، وكان كل شيء رائًعا حًقا هنا. 
ــعــة، واآلن نــحــن جــاهــزون  تــجــربــة رائ

لطواف جيرو إيطاليا”.
مـــن جــهــتــه، عــبــر الـــمـــديـــر الــريــاضــي 
فرانكو  البحرين  فيكتوريوس  لفريق 
بنتيجة  ــغــة  ــال ب بـــســـعـــادة  بــيــلــيــزوتــي 
كان  لقد  عـــام،  “بشكل  قــائــاًل  الــســبــاق، 
ــب. لقد  ــ طـــواف جــيــًدا فــي جــبــال األل
الثاني  والمركز  بمرحلة،  فــوًزا  حققنا 
مع  التاسع  المركز  واليوم  عــام،  بشكل 
الــمــراكــز في  الـــذي فقد بعض  ــــادون،  ب

جًدا  سعيد  أنا  الصعب.  األخير  الجزء 
بنتائجنا”.

كما شارك المدير الفني لفريق البحرين 
فيكتوريوس فالديمير ميهولجيفيتش 

أفكاره حول هذا السباق بالقول “أظهر 
فريق  وروح  جيدة  حالة  الفريق  كــل 

هنا  بها  تسابقنا  التي  الطريقة  جيدة. 
نهدف  التي  الطريقة  على  مثال  هــي 
السباقات.  جميع  فــي  للمشاركة  بها 
المشاعر التي عشناها باألمس بعد فوز 
بيلو هي شيء نعيش من أجله، ونحن 
الطريقة  كانت  أجــلــه.  مــن  بجد  نعمل 
أظهر  تــصــدق، حيث  ال  بها  فــاز  الــتــي 
الــدراجــة.  ركــوب  في  الرائعة  مهاراته 
لــقــد كـــان شــجــاًعــا بــمــا يــكــفــي إلذهـــال 
الجميع. نحن سعداء، وفوق كل شيء، 
نحن واثقون أيًضا من أننا نسير على 
جيرو  طـــواف  إلــى  الصحيح  الطريق 

إيطاليا”.

اللجنة اإلعالمية

“البحرين فيكتوريوس” ثانًيا في طواف جبال األلب

من التتويج
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والحالة  المنامة  سيكون جمهور 
على أحر من الجمر مساء اليوم 
فريقهما  مباراة  لمتابعة  )األحــد( 
لــوجــه فــي إطـــار الجولة  ــا  وجــًه
ــفــاصــلــة مـــن الــمــربــع  الــثــالــثــة وال

الذهبي لكأس خليفة 
لكرة  سلمان  بــن 

الــســلــة، وذلـــك 
ــام  ــ ــ ــم ــ ــ فـــــــــــي ت
 9.30 ــســاعــة  ال

مـــــــســـــــاًء عـــلـــى 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة اتـ ــ ــ ــال ــ صــ
ــأم  ــ ــ الـــــلـــــعـــــبـــــة ب

الحصم.
الفريقان  ووصل 
لـــهـــذه الـــمـــبـــاراة، 

بــــــعــــــدمــــــا ظـــفـــر 
بالجولة  الــفــوز  بنتيجة  المنامة 
األولى، ليأتي الرد الحاالوي في 
الجولة الثانية باالنتصار، لتكون 
بينهما  الفيصل  هي  اليوم  جولة 
الثاني  المتأهل  هــويــة  لتحديد 

ــنــهــائــيــة ومــواجــهــة  لــلــمــبــاراة ال
ــلـــي الـــذي  ــل الــلــقــب” األهـ ــامـ “حـ
أول  في  النجمة  مواجهة  كسب 

جولتين.
مغايًرا عن  يكون  لن  اليوم  لقاء 
الــلــقــاءيــن الــســابــقــيــن مــن حيث 
حــضــور اإلثـــارة والــنــديــة بينهما 
في سبيل تحقيق الفوز وبلوغ 
الــكــؤوس”، إال  “أغــلــى  نهائي 
أنـــــه مــتــوقــع 
يـــتـــُأثـــر  أن 
الـــطـــرفـــان 
ــغـــط  ــالـــضـ بـ
ــنـــي والــنــفــســي  الـــذهـ
قصوى  أهمية  مــن  للمباراة  لما 
يسعى  كليهما  أن  خصوًصا  لهما 
بأفضل  السالوي  موسمه  إلنهاء 
ــورة. فــي ظــل مــا حـــدث في  صــ
تبقى  الــســابــقــتــيــن  ــمــبــاراتــيــن  ال
ــاالت الـــفـــوز والـــخـــســـارة  ــمـ ــتـ احـ
من  إًذا،  متساوية،  اليوم  مساء 

سيظفر ببطاقة النهائي؟

المنامة والحالة... من يظفر ببطاقة النهائي؟

انتصار جديد لفريق 
الدراجات الهوائية

علي مجيد

أحمد مهدي

سبورت

إبراهيم: ما تحقق كفيل لتجديد عقد الحسناوي
ــماهيج ــق سـ ــز فريـ ــا بتعزيـ ــدأ فعلًيـ ــل بـ ــم المقبـ ــل للموسـ ــد أن العمـ أكـ

ثقتها  ســمــاهــيــج  ــادي  ــ ن إدارة  ــددت  جــ
ــتــهــا بـــالـــمـــدرب الـــعـــراقـــي حــيــدر  ورغــب
الــحــســنــاوي، لــيــواصــل قــيــادة الــفــريــق 
الــريــاضــي  بــالــمــوســم  الــيــد  لــكــرة  األول 

المقبل.
محمد  بــرئــاســة  اإلدارة  أتــمــت  حــيــث 
إبــراهــيــم تــجــديــد الــعــقــد بــيــنــهــا وبــيــن 
الـــمـــدرب الــحــســنــاوي لــمــوســم إضــافــي 

خالل اليومين الماضيين.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكــــد رئــيــس نـــادي 
تجديد  أن  “البالد سبورت”  لـ  سماهيج 
بعد  جاء  العراقي  المدرب  مع  التعاقد 
ــتــي حققها  ال ــنــتــائــج  وال الــمــســتــويــات 
وكــان  الــريــاضــي،  الموسم  فــي  الفريق 
اإلعجاب  على  وحــاز  للنظر  ملفًتا  ذلك 

والرضا من ِقبل الجميع.

المركز  احــتــالل  أن  إبــراهــيــم  وأضــــاف 
ــــدوري  الـــرابـــع عــلــى صــعــيــد مــســابــقــة ال
لمسابقة  النهائي  ربــع  الـــدور  وخـــوض 
كأس خالد بن حمد، يعني أن هناك عمال 
كبيرا حدث في الجانب الفني، بالرغم 
من أن الفترة الزمنية التي تحصل عليها 

المدرب تعتبر قصيرة وغير كافية لكي 
يصل إلى مبتغاه ولكن النتيجة النهائية 
تعتبر أكثر من مميزة بالنسبة لسماهيج 

مقارنة بالمواسم الماضية.
وبين أن هدف التجديد يضمن للفريق 
للغاية  مهم  أمــر  وهــو  الفني  االستقرار 

وتعزيزه  تحقيقه  تم  ما  على  للحفاظ 
ــجــاري يحتاج  ــًضــا، كـــون الــمــوســم ال أي
لعمل دؤوب من الجميع للموسم المقبل 
وأقــوى صورة  بأفضل  له  واالســتــعــداد 
هوية  على  الــحــفــاظ  أجــل  مــن  ممكنة 

الفريق التنافسية.
وأكـــد إبــراهــيــم فــي خــتــام حــديــثــه أن 
وخــطــط  فــكــر  يــدعــم  اإلدارة  مــجــلــس 
سيتم  إثره  وعلى  الحسناوي،  المدرب 
بالسبل  ومــســانــدتــه  بجانبه  الــوقــوف 
تعزيز  الــمــتــاحــة، ومــنــهــا  واإلمـــكـــانـــات 
الصفوف ببعض الالعبين لسد وتقوية 
بعض المراكز الحاصلة بالفريق، وقد بدأ 
العمل فعلًيا وتم فتح أبواب المحادثات 
التوفيق  ويأملون  لذلك،  والمفاوضات 

في مساعيهم.

جانب من توقيع العقد

يدشن منتخب الشباب لكرة القدم، 
األحد، سلسلة تدريباته في التجمع 
المحلي الذي يستمر حتى 12 مايو 
الفني  الجهاز  واســتــدعــى  المقبل. 
المدرب  بقيادة  الشباب  لمنتخب 
قائمة  كــرامــي  إسماعيل  الــوطــنــي 
والــالعــبــون  ــا.  العــًب  96 مــن  مكونة 
فوق،  فما   2003 العام  مواليد  من 
ــدة يــعــكــف  ــ ــدي وهـــــم تــشــكــيــلــة جــ

الجهاز الفني على تجربتها؛ تمهيًدا 
ــالل الــفــتــرة  ــمــة خــ ــقــائ لــتــصــفــيــة ال
المقبلة. وستقام التدريبات موزعة 
يومين  بواقع  مجموعات،   4 على 
فـــي األســـبـــوع لــكــل مــجــمــوعــة، إذ 
يومي  األولى  المجموعة  ستتدرب 
 29 يومي  الثانية  أبــريــل،  و26   25
مــايــو،  و3   2 يــومــي  الــثــالــثــة  و30، 

الرابعة يومي 6 و7 مايو.

أحمر الشباب بـ 4 مجموعات
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تعــادالن في انطالق الجولة 16 لدوري ناصــر بن حمد الممتاز

الرفاع الشرقي يعزز وصافته بثالثية

كســب الرفاع الشــرقي فوًزا مهًما على حســاب المالكية بـ3 أهداف 
دون رد فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن، الجمعة، على اســتاد 
البحرين الوطني، ضمن افتتاح منافســات الجولة 16 لدوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021.

محمد  الشرقي  للرفاع  وسجل 
من  أحــدهــمــا  هدفين  الرميحي 
الحسيني.  وسامي  جــزاء  ركلة 
إلــى 34  الشرقي  الــرفــاع  وصــل 
وصافته  عــلــى  مــحــافــًظــا  نقطة 
في الترتيب العام للدوري، فيما 
نقطة.   12 برصيد  المالكية  بقي 
إسماعيل  الحكم  الــمــبــاراة  أدار 
حبيب، وعاونه وصالح جناحي 
وعبدالرحمن الدوسري، والحكم 

الرابع سيد عدنان محمد. 
البطاقة  المباراة إشهار  وشهدت 
التونسي  للمحترف  الــحــمــراء 
لنادي المالكية يسري العرفاوي.

خليفة  ــة  ــن مــدي اســـتـــاد  وعـــلـــى 
ــادل الـــبـــديـــع  ــ ــعـ ــ ــة، تـ ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ ال
في  أهــداف  بال  سلبيا  والمنامة 
عن  الطرفان  فيها  عجز  مــبــاراة 

هز الشباك؛ ليتقاسما النقاط.
نقطة   30 إلـــى  الــمــنــامــة  وصـــل 
المباراة  أدار  نقطة.   13 والبديع 
ــه  الــحــكــم أحــمــد خــلــيــل، وعــاون
سلمان طالسي وصالح بوعالي، 

والحكم الرابع أسامة إدريس.
وعــلــى اســتــاد الــشــيــخ عــلــي بن 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة، وفـــي لــقــاء 
التعادل  البسيتين  خطف  مثير، 
لكليهما.  بهدفين  النجمة  أمـــام 
ــجــح فـــي الــتــقــدم  الــبــســيــتــيــن ن
للمدافع  ــدف  هـ عــبــر  بالنتيجة 
صالح عبدالحميد من كرة ثابتة 
النجمة  عجز عن صدها حارس 
يعادل  أن  قبل  الكعبي،  عبدهللا 
عكسي  بهدف  النتيجة  النجمة 
ــاء عــبــر صـــالـــح عــبــدالــحــمــيــد  جــ
ــع  ــخــطــأ فــــي مــــرمــــاه. ووضــ ــال ب
مرة  المقدمة  النجمة في  السانا 
سلمان  ــدرك  ــ ي أن  قــبــل  ــرى،  ــ أخـ
“السفينة  لفريق  الــتــعــادل  علي 

الزرقاء”.
ــى 15  ــل رصــيــد الــنــجــمــة إلـ وصـ

نقطة، والبسيتين 11 نقطة.
عــبــدهللا  الــحــكــم  الـــمـــبـــاراة  أدار 
قــاســم، وعـــاونـــه فــيــصــل علوي 
وعبدهللا يعقوب، والحكم الرابع 

عبدالعزيز شريدة.

من مباراة الرفاع الشرقي والمالكية

أحمد مهدي

من مباراة النجمة والبسيتين

فرحة شرقاوية تكررت 3 مراتمن مباراة المنامة والبديع

من تدريبات سابقة لمنتخب الشباب



أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com
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السماهيجي وفيصل يديران كأس االتحاد اآلسيوي
كـــونـــغ ــغ  ــ ــون ــ ه ــي  ــ فـ ــع  ــمـ ــجـ ــتـ الـ بـــنـــظـــام   J لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي البحريني علي السماهيجي 
والحكم المساعد الدولي البحرين فيصل علوي، للمشاركة في إدارة مباريات 
المجموعة J لكأس االتحاد اآلسيوي 2021، والتي ستقام بنظام التجمع في 

هونغ كونغ خالل الفترة 14 إلى 20 مايو.

علـــي  الدولـــي  الحكـــم  ويشـــارك 
السماهيجي والحكم المساعد الدولي 
مباريـــات  إدارة  فـــي  علـــوي  فيصـــل 
المجموعة J التـــي تضم أندية تاينان 
ســـيتي )الصيـــن تايبيـــه(، اتلتيك 220 
كونـــغ(،  )هونـــغ  ايســـترن  )مونغوليـــا(، 

واريورس )هونغ كونغ(.
ويأتـــي اختيـــار الحكـــم الدولـــي علي 
السماهيجي والحكم المساعد الدولي 
فيصل علوي تأكيـــًدا للمكانة الريادية 
جميـــع  علـــى  البحرينيـــة  للصافـــرة 
المســـتويات بمـــا فيهـــا اآلســـيوية، إذ 

يولي مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم برئاســـة الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، الحكم 
البحرينـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا وبالًغا، عبر 
الدعـــم المســـتمر لضمـــان حضوره في 

أكبر المحافل والبطوالت.
علـــي  الدولـــي  الحكـــم  ويعتبـــر 
الســـماهيجي مـــن خيرة حـــكام القارة 
اآلســـيوية، وســـبق لـــه المشـــاركة في 
مســـتوى  علـــى  مختلفـــة  بطـــوالت 
المنتخبـــات  أو  األنديـــة  مســـابقات 
اآلســـيوية، وهو من حكام النخبة في 

القارة اآلسيوية للعام الجاري )2020(، 
الدولـــي  المســـاعد  الحكـــم  يعـــد  كمـــا 
فيصـــل علوي مـــن الحـــكام المميزين، 
بطـــوالت  فـــي  المشـــاركة  لـــه  وســـبق 
مختلف على المستوى اآلسيوي، وهو 
ضمن قائمة نخبة الحكام المساعدين 

بقارة آسيا.
كما وقع اختيار االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم علـــى حكميـــن اثنين للســـاحة، 
و3 حـــكام مســـاعدين، مراقبين اثنين 
للمباريات، و4 مقيمين للحكام، عالوة 

على مدرب لياقة بدنية للحكام.

فيصل علويعلي السماهيجي

االتحاد البحريني لكرة القدم

كووورة

أعلـــن رونالد كومـــان، المدير 
قائمـــة  لبرشـــلونة،  الفنـــي 
ســـتخوض  التـــي  الفريـــق 
مواجهة فياريال، األحد، في 
إطـــار منافســـات الجولـــة 32 

من الليجا.
عـــودة  القائمـــة،  وشـــهدت 
والمهاجـــم  نيتـــو  الحـــارس 
عثمـــان ديمبلي، بعـــد تعافي 
الثنائـــي مـــن اإلصابـــة، بينما 
ميرالـــم  البوســـني  يغيـــب 

بيانيتش.
بيـــان  خـــالل  النـــادي  وقـــال 
خـــارج  “بيانيتـــش  رســـمي 
قائمـــة الفريـــق، بســـبب عدم 
شـــعوره بالراحـــة فـــي ركبته 
اليمنـــى، عودتـــه تعتمد على 

مدى تعافيه”.
برشـــلونة  قائمـــة  وجـــاءت 

كالتالي: تير شتيجن، دست، 
بيكيه، أراوخو، بوســـكيتس، 
جريزمـــان، ميســـي، ديمبلي، 
ريكي بويج، نيتو، لينجليت، 
بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، 
روبيرتو،  ماتيوس، سيرجي 
فرينكي دي يونج، أومتيتي، 
موريبـــا،  فيربـــو،  جونيـــور 

مينجويزا، أرناو تيناس.

بيانيتش خارج قائمة برشلونة أمام فياريال

تنطلـــق األحد منافســـات الجولة 
16 لـــدوري الدرجـــة الثانية لكرة 
 ،2021 -  2020 للموســـم  القـــدم 
عنـــد  مباراتيـــن  بإقامـــة  وذلـــك 
10 مســـاًء. يلعـــب االتحـــاد مـــع 
الشباب على ملعب مدينة حمد، 
والتضامـــن مـــع الخالديـــة علـــى 

استاد النادي األهلي. 
الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
مباريـــات:   3 بإقامـــة  اإلثنيـــن 
االتفاق مع مدينة عيسى، قاللي 

مع الحالة، سترة مع البحرين.
ويشير ترتيب الدوري حالًيا إلى 
صدارة الحالة برصيد 34 نقطة، 
الخالدية 32، االتفاق 29، مدينة 
عيســـى 25، ســـترة 22، الشـــباب 

االتحـــاد   ،20 البحريـــن   ،21
لـــكل واحـــد  وقاللـــي 11 نقطـــة 
المركـــز  فـــي  التضامـــن  منهمـــا، 

األخير برصيد 4 نقاط.

انطالق الجولة 16 لدوري “الثانية”
رئيس اتحاد الكرة يستقبل عدنان درجال

ــي ــراق ــع ــة ال ــاضـ ــريـ ــر الـــشـــبـــاب والـ ــ ــع وزيـ ــاون مـ ــتـــعـ ــث الـ ــح ب

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، وزير الشـــباب والرياضة 
وذلـــك  درجـــال،  عدنـــان  العـــراق  بجمهوريـــة 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
 وخـــالل اللقاء، رحب الشـــيخ علي بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، بوزير الشـــباب والرياضة 
العراقـــي، معرًبـــا عـــن بالـــغ ســـروره بزيارتـــه 
لمملكـــة البحريـــن وااللتقاء بالمســـؤولين في 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
مـــن  العديـــد  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم   
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك وســـبل 
تعزيـــز التعـــاون في فـــي منظومة كـــرة القدم 
وتحقيـــق مكاســـب إيجابيـــة بمجـــال اللعبـــة 
فـــي البلديـــن الشـــقيقين، عبر التعـــاون المثمر 

بيـــن االتحـــاد البحريني لكرة القـــدم واالتحاد 
العراقي لكرة القدم.

 شـــهد اللقـــاء حضـــور نائـــب رئيـــس االتحـــاد 

اإلداريـــة  للشـــؤون  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
والمالية علي البوعينين واألمين العام لالتحاد 

البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين.

جانب من االجتماع

االتحاد البحريني لكرة القدم

قمــــة منتظـــرة تجمـــع بــاربــار والشبـــاب اليــــوم

عبداهلل بن عيسى يشيد بنجاح موسم سباقات السرعة

ــد ــيـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــد لـ ــ ــم ــ ــن ح ــ ــ ــد ب ــ ــالـ ــ ــأس خـ ــ ــكـ ــ ــي لـ ــ ــائ ــ ــه ــ ــن ــ الـــــــــــدور ربـــــــع ال

ــن الـــــفـــــائـــــزيـــــن ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــع الــــــــفــــــــرق والـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــأ جـ ــ ــ ــن ــ ــ ه

يسدل الستار مساء اليوم )األحد( 
على منافســـات الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس خالد بن حمد لكرة 
اليـــد بإقامـــة مبـــاراة تأجلـــت في 

وقت سابق بسبب كورونا، تجمع 
فريقـــّي باربار والشـــباب في تمام 
الســـاعة 9.30 مســـاًء علـــى صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
وتأهلـــت فـــرق )النجمـــة، األهلي، 
البحرين( إلى الدور نصف النهائي، 

وهي بانتظار هويـــة الفريق الذي 
ســـيكمل أضالع المرحلة المقبلة، 
حيث ســـيالقي النجمة البحرين، 
فيما ينتظر األهلي الفائز من لقاء 

اليوم.
مبـــاراة اليوم تعتبـــر قمة منتظرة 

بيـــن مارونـــي الشـــباب وبنفســـج 
باربـــار، لمـــا لها من ثقـــل فني بين 
عناصر شـــابة لدى المدرب محمد 
المراغي، الذي يسعى ألن يعوض 
اإلخفاق بالدوري مقارنة بالموسم 
الماضي، وبين عناصر الخبرة لدى 

المدرب حســـن مدن، الـــذي يأمل 
بعبـــور محطـــة اليـــوم والحفـــاظ 
والذهـــاب  المنافســـة  أمـــل  علـــى 

بعيًدا في هذه المسابقة.
وال  بينهمـــا  مكشـــوفة  األوراق 
يوجد ما يخفى، إال أنه دون شك 

هنـــاك خطـــط وتكتيكات ســـيعمد 
كل مـــدرب لتطبيقهـــا لتعـــزز مـــن 
حظـــوظ العبيـــه فـــي الفـــوز الذي 
ســـيتحقق للفريـــق األكثـــر جديـــة 
بأرضيـــة  وحضـــوًرا  وتركيـــًزا 

الميدان.

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
عبـــدهللا  الشـــيخ  للســـيارات  البحرينـــي 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بالنجـــاح الكبيـــر 
الذي شـــهدته بطولـــة البحريـــن الوطنية 
لســـباقات الســـرعة التـــي أســـدل الســـتار 
عليهـــا فـــي جولتهـــا الختاميـــة األســـبوع 
الماضـــي علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة موطـــن رياضـــة الســـيارات في 
المتســـابقين  وهنـــأ  األوســـط،  الشـــرق 
الفائزيـــن بالمراكـــز الثالثـــة األولـــى فـــي 

جميع الفئات.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  هنـــأ  كمـــا 
لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  للســـيارات، 
الملـــك رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة تحقيـــق فريق بحريـــن 1 للقب 

الفريـــق  لهـــذا  متمنيـــا  البرومـــود،  فئـــة 
البحرينـــي العالمـــي تحقيـــق مزيـــد مـــن 
مشـــاركته  خـــالل  واأللقـــاب  اإلنجـــازات 

المقبلة بالواليات المتحدة األميركية.
واثنـــى الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة على الجهـــود الجبارة التي بذلتها 

حلبـــة البحريـــن الدولية ونادي ســـباقات 
الســـرعة ونـــادي الدراجـــات الناريـــة فـــي 
وإخراجهـــا  البطولـــة  جـــوالت  تنظيـــم 
بأفضل صورة خصوصًا في ظل الظروف 
الراهنة، كما أثنى على التزام المتسابقين 
وأعضـــاء الفـــرق بالتعليمـــات والتدابيـــر 

واإلجـــراءات الصحيـــة التـــي أوصى بها 
فريـــق الوطني لمكافحة انتشـــار جائحة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، مؤكدًا أن 
تعـــاون الجميـــع أثمـــر عن إقامـــة برنامج 
جوالت البطولة على أكمل وجه وإسدال 
الســـتار علـــى موســـم اســـتثنائي، متمنيًا 

لجميـــع المتســـابقين والفـــرق البحرينيـــة 
والخليجية التوفيـــق وتحقيق مزيد من 
النجاحـــات فـــي الســـباقات والبطـــوالت 
المقبلـــة، وأشـــار رئيس اتحاد الســـيارات 
اإلدارة حريـــص علـــى  إلـــى أن مجلـــس 
البطـــوالت  مجريـــات  جميـــع  متابعـــة 

وتحقيـــق أعلـــى درجـــات النجـــاح فيهـــا 
علـــى جميـــع األصعـــدة، الفت إلـــى أن ما 
تحقق من منافســـات قوية على المضمار 
أكـــد التطـــور الكبير الذي تعيشـــه رياضة 
ســـباقات  ورياضـــة  عمومـــا  الســـيارات 

السرعة خصوصا.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

فريق الشباب فريق باربار

من منافسات الجولة الختامية عبدالله بن عيسى

بيانيتش

علي مجيد
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هجــوم علــى ناقلــة نفــط إيرانيــة قبالة الســاحل الســوري

منظمات تندد بعضوية طهران في لجنة أممية نسوية

نّددت منّظمات نسائية إيرانية في 3 دول أوروبية بانتخاب الجمهورية اإلسالمية هذا األسبوع عضوًا في “لجنة األمم المتحدة المعنية 
بوضع المرأة”، معتبرة هذه العضوية التي تستمر 4 سنوات “إهانة لجميع النساء اإليرانيات”. وفي بيان مشترك قالت المنّظمات الثالث 
وهي “جمعية النســاء اإليرانيات في فرنســا”، و “جمعية المرأة اإليرانية في الســويد”، و “جمعية النســاء الديمقراطيات اإليرانيات” في 
إيطاليــا، و “جمعيــة النســاء الديمقراطيــات اإليرانيــات” في إيطاليــا: “نحن الموّقعين أدناه، الجمعيات النســائية، نعتبــر انتخاب النظام 
اإليرانــي الــكاره للنســاء إلــى أقصــى الحــدود عضــوًا فــي لجنــة األمم المتحــدة المعنية بوضــع المــرأة إهانة لجميــع النســاء اإليرانيات، 

الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خالل العقود األربعة الماضية”.

ــتــــخــــب “الـــمـــجـــلـــس  ــ والـــــثـــــاثـــــاء ان
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم 
ــمــتــحــدة” الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة  ال
المتحدة  ــم  األمــ “لــجــنــة  فــي  عــضــوًا 
مّدتها  لوالية  المرأة”  بوضع  المعنية 
االجتماع  انعقاد  عند  تبدأ  4 سنوات 
في  والستين  السابعة  للدورة  األول 

.2022
المعنية  الــمــتــحــدة  األمــــم  “لــجــنــة  و 
الحكومية  الهيئة  هي  المرأة”  بوضع 
حصرًا  المكّرسة  األساسية  الدولية 
ــيــن الــجــنــســيــن  ــاواة ب ــسـ ــمـ لــتــعــزيــز الـ

وتمكين المرأة.
الثاث  الجمعيات  قالت  بيانها  وفي 
“ندعو جميع الحكومات والمؤّسسات 
والجمعيات إلى إدانة هذا القرار الذي 
ــمــســاواة بين  يــتــعــارض مــع تــعــزيــز ال
الجنسين وتمكين النساء في إيران”. 
رحمن،  جـــواد  أّن  إلــى  البيان  ولــفــت 
المعني  الخاص  المّتحدة  األمم  مقّرر 
إيــران، قال في  بحقوق اإلنسان في 
“يشعر  إّنـــه  مـــارس  فــي  تقرير صــدر 
بقلق عميق إزاء استمرار التمييز ضّد 
العام  المجالين  النساء والفتيات في 
والـــخـــاص، وهـــو مــا يــكــّرســه دســتــور 

إيران وكذلك القانون والممارسة”. 
قوله  رحمن  تقرير  عن  البيان  ونقل 
الــحــكــومــة  أّن  الـــمـــؤســـف  “مــــن  إّنـــــه 
تتعّلق  توصية   14 تقبل  لم  اإليرانية 
بالتصديق على اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضّد المرأة” وإّن 
“القيم الذكورية والسلوكيات الكارهة 
لــلــنــســاء تــطــبــع الــعــديــد مــن جــوانــب 

الحياة األسرية في إيران”.

من جهة أخرى، يزور وزير الخارجية 
ــرانــي محمد جـــواد ظــريــف قطر  اإلي
ــوم األحــــــد، وفــــق ما  ــيـ ــراق، الـ ــ ــعـ ــ والـ
أيام  بعد  اإليرانية  الخارجية  أعلنت 
لقاء  بغداد  تقارير عن استضافة  من 
وسعوديين  إيرانيين  مسؤولين  بين 
لــبــحــث الـــعـــاقـــات الــمــقــطــوعــة بين 

البلدين.
وأفــــاد الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
اإليرانية سعيد خطيب زاده في بيان 
أمس بأن ظريف “سيقوم على رأس 

وفد بزيارة قطر والعراق األحد”.
إطار  “فــي  تأتي  الجولة  أن  وأوضــح 
ومتابعة  الثنائية،  العاقات  تطوير 
أوسع  هو  ومــا  اإلقليمية  المباحثات 
منها”، مشيرا إلى أن ظريف سيلتقي 
خــال زيــارتــه عــددا مــن المسؤولين 

البارزين في البلدين.
الدبلوماسية  رئــيــس  ــارة  ــ زي وتــأتــي 

اإليرانية بعد أيام من تقرير لصحيفة 
“فايننشال تايمز” البريطانية، تحدث 
من  التاسع  في  بغداد  استضافة  عن 
إيرانيين  مسؤولين  بين  لقاء  أبريل، 
وسعوديين، في ما وصفته بأنه “أول 
مباحثات سياسية مهمة” بين البلدين 
منذ قطع الرياض عاقاتها مع طهران 

في مطلع العام 2016.
وآخــر  عــراقــي  وأكــد مصدر حكومي 
االجتماع  حصول  غربي  دبلوماسي 
الذي أشارت الصحيفة إلى أنه سيتبع 

بلقاء آخر في األيام المقبلة.
حصول  تنفي  أو  طــهــران  تؤكد  ولــم 

اللقاء.
رسميا  الرياض  تعلق  لم  جهتها،  من 
“عــرب  صحيفة  لكن  الــتــقــاريــر،  على 
نيوز” السعودية الناطقة باالنكليزية، 
نقلت عــن مــســؤول ســعــودي بــارز لم 
تــســمــه، نفيه حــصــول مــبــاحــثــات مع 

إيران في العراق.
على صعيد آخر، تعّرضت ناقلة نفط 
أمس  السوري  الساحل  قبالة  إيرانية 
منذ  نوعه  من  األول  هو  إلــى هجوم 
اندالع النزاع السوري تسّبب بحريق 
المرصد  ــاد  أفـ مــا  وفــق  فيها،  ضخم 
ــوري لــحــقــوق اإلنــســان.ونــقــلــت  ــسـ الـ
ــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة  ــبـ وكـــالـــة األنـ
)سانا( من جهتها عن وزارة النفط أن 
ناقلة  خزانات  أحد  في  اندلع  حريقا 
الساحلية  بانياس  مدينة  قبالة  نفط 
هجوم  أنــه  يعتقد  “لما  تعرضها  بعد 
المياه  اتجاه  من  مسيرة  طائرة  من 

اإلقليمية اللبنانية”.
وأشارت الوكالة في وقت الحق الى 
“إخماد الحريق الذي نشب )..( بشكل 

كامل”.
وقـــــال مـــديـــر الـــمـــرصـــد رامـــــي عبد 
ناقلة  “انــفــجــارًا ضـــرب  إن  الــرحــمــن 
النفط  مصب  قــرب  اإليــرانــيــة  النفط 

في بانياس الساحلية”.
ما  إذا  تأكيد  لدينا  “لــيــس  ــاف   وأضــ
كان الهجوم إسرائيليًا )..( لكن الناقلة 

قادمة من إيران”.

عواصم - وكاالت

وزير الخارجية اإليراني 

الدخان يتصاعد من ناقلة النفط اإليرانية

جنيف - أف ب

إصابة  أول  تسجيل  السبت  أمــس  السويسرية  الصحية  السلطات  أعلنت 
في الباد بنسخة كوفيد 19 المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في 
االرتفاع الكبير في عدد اإلصابات في الهند. وقال المكتب االتحادي للصحة 
العامة في سويسرا في تغريدة “تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة 
الهندية لكوفيد 19 في سويسرا”، مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص كان يمر 

في أحد مطارات الباد دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.
أن مجموعة من  الخميس  البلجيكية  السلطات  أعلنت  بعدما  األنباء  وتأتي 
20 طالب تمريض هنود قدموا من باريس تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية.

اإلصــابــات  مــن  جــديــدة  موجة  وطــأة  تحت  الهندي  الصحي  النظام  ويـــرزح 
متحورة  جديدة  نسخة  عنها  نجمت  مــزدوجــة”  “طفرة  إلــى  جزئيا  ُأرجعت 
للفيروس. وتعيش دول العالم حالة تأّهب جّراء النسخة المتحورة إذ عّلقت 

العديد منها الرحات الجوية من الهند.
ويناقش السويسريون في األثناء إضافة الهند إلى “القائمة الحمراء” للدول 

عالية المخاطر، وفق ما أفادت السلطات الصحية أمس السبت.
الخضوع  الحمراء  سويسرا  قائمة  على  المصّنفين  األشخاص  على  ويتعّين 

لحجر صحي مدته 10 أيام.

أول إصابة بـ “كوفيد المتحورة الهندية” في سويسرا

دبي - العربية.نت

وزارة  بــاســم  المتحدثة  أكـــدت 
ــة  ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ الــــــــدفــــــــاع األم

ــتــاغــون(، الــقــائــد  ــن ــب )ال
جيسيكا  الـــبـــحـــري 
أن  ــي،  ــ ــت ــ ــول ــ ــن ــ ــاك ــ م
ــعـــة الـــمـــســـار  ــابـ ــتـ “مـ

الــــــســــــيــــــاســــــي فـــي 
كل  مــن  تتطلب  ليبيا 

باتفاق  االلــتــزام  ــراف  األطـ
ــار، وســحــب  ــنـ وقـــف إطــــاق الـ

كل القوات العسكرية األجنبية، وكل 
والــمــجــمــوعــات  األجـــانـــب  المقاتلين 
ــة لـــلـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ال

والمرتزقة”.
ــات  ــ ــوالي ــ “ال إن  ــمــتــحــدثــة  ال وقـــالـــت 
الحوار  منتدى  دعــم  تتابع  المتحدة 
بجدية  وتتعامل  الليبي،  السياسي 
المجموعات  عن  الناشئ  الخطر  مع 
داعش  فيها  بما  ليبيا،  في  اإلرهابية 

ليبيا والقاعدة في باد المغرب”.
“المجموعات  أن  إلى  وأشــارت 
والقاعدة  “داعــش”  لـ  التابعة 
ــًرا بــالــًغــا في  ــطـ تــمــثــل خـ
أن  موضحة  المنطقة”، 
المتحدة  “الـــواليـــات 
لــديــهــا شـــراكـــات في 
ــة اإلرهــــــــــاب فــي  ــافـــحـ ــكـ مـ
لــيــبــيــا، وســتــتــابــع الــعــمــل لــضــرب 
من  وحرمانها  اإلرهابية  المجموعات 
القدرة على تهديد الواليات المتحدة 

أو مصالحها في المنطقة”.
المتحدة  “الواليات  أن  وشددت على 
العسكرية  الــنــشــاطــات  كــل  ــعــارض  ت
األجــنــبــيــة فـــي لــيــبــيــا، وتـــدعـــم بــقــوة 
تطبيق وقف إطاق النار المعلن في 
23 أكتوبر 2020 ومن ضمنه االتفاق 
لكل  الــفــوري  االنسحاب  على  الليبي 

القوات األجنبية والمرتزقة”.

واشنطن تطالب بانسحاب القوات األجنبية من ليبيا

القدس - وكاالت

تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والقوات 
بين  جــديــدة  صــدامــات  بعد  اإلسرائيلية 
ليل  اإلسرائيلية  والقوات  الفلسطينيين 
الشرقية  ــقــدس  ال فــي  الــســبــت  الــجــمــعــة 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  وتظاهرات 
وإطــــاق صـــواريـــخ وقــصــف فــي قطاع 

غزة.
ــات جـــديـــدة لــيــا في  ــدامــ ووقـــعـــت صــ
غداة  القدس  في  القديمة  البلدة  محيط 
فلسطينيين  متظاهرين  بين  مواجهات 
ــيــة جــــرح خــالــهــا  ــيــل والـــشـــرطـــة اإلســرائ
شرطيا  و20  فلسطيني  مــئــة  مــن  أكــثــر 
إسرائيليا. وتعتبر المواجهات األكثر حدة 

منذ سنوات في القدس.
وبدأت الصدامات الخميس بعد تظاهرة 
“الموت  خالها  هتفوا  متشددين  ليهود 
مداخل  أحــد  العمود،  بــاب  أمــام  للعرب” 
القدس الشرقية. وسار الفلسطينيون رّدا 

القدس  في  احتجاجية  بتظاهرة  عليها 
مع  المواجهات  خالها  حصلت  الشرقية 

الشرطة.
المسلمين  مــن  اآلالف  عــشــرات  وشـــارك 
قام  إذ  األقــصــى،  باحة  في  بالتظاهرات 
شـــبـــان فــلــســطــيــنــيــون بـــرشـــق الــشــرطــة 

بعبوات المياه والحجارة.

بكثافة  انــتــشــرت  الــتــي  الــشــرطــة  ورّدت 
في  صوتية  قنابل  بــإطــاق  المكان،  فــي 
عددا  واعتقلت  الحشد،  لتفريق  محاولة 
مــن األشـــخـــاص مــســتــخــدمــة الــقــوة في 
توقيف أحدهم، وفق صحافي في وكالة 
فرانس برس. ووقعت صدامات في عدد 

من األحياء في القدس الشرقية.

جانب من الصدامات في القدس 

فــلــســطــيــنــي  100 مــــن  ــر  ــ ــث ــ أك فـــيـــهـــا  ــرح  ــ ــ ج
صدامات جديدة بالقدس الشرقية

دبي - العربية.نت

كشفت منظمة حقوقية يمنية عن مقتل 
مئات األطفال دون سن الخامسة عشرة 
في  للقتال  الــحــوثــي  ميليشيا  جندتهم 
صفوفها في جبهات القتال ضد الجيش 

الوطني.
للحقوق  دفــاع  مؤسسة  رئيسة  وأكـــدت 
 1410 أن  الـــصـــراري،  هـــدى  والــحــريــات 
15 و10  أعــمــارهــم بين  تــتــراوح  أطــفــال 
عاما قتلوا في جبهات ميليشيا الحوثي 

خال العام الماضي فقط.
الحوثي  ميليشيا  إن  ــصــراري  ال وقــالــت 
للمشاركة  ألف طفل   30 أكثر من  جّندت 
آالف  و10  طــوعــي،  بشكل  الــقــتــال  فــي 
جندتهم قسًرا في األعمال القتالية بشكل 

مباشر وغير مباشر.
الــتــي قدمتها  وأوضـــحـــت فــي ورقــتــهــا، 
في  األطـــفـــال  تجنيد  “جــريــمــة  بــعــنــوان 
لحقوق  األول  الــمــؤتــمــر  خـــال  ــيــمــن”  ال

الدولي  القانون  أن  مــأرب،  في  اإلنــســان 
اإلنــســانــي حــظــر تــجــنــيــد أو اســتــخــدام 
األطفال من قبل الجماعات المسلحة أو 

القوات المسلحة.
الــحــوثــي  إلــــى أن مــيــلــيــشــيــا  وأشـــــــارت 
 2014 سبتمبر  فــي  انقابها  منذ  قــامــت 
ــاســتــخــدام األطـــفـــال وأقــحــمــتــهــم في  ب
معاركها بصور وأنماط متعددة للمشاركة 

ــيــة فـــي الــمــنــاطــق  ــحــرب ــال ال ــمــ فـــي األعــ
مقتل  إلــى  أدى  ما  لسيطرتها،  الخاضعة 
الصراري  وقالت  منهم.  المئات  وإصابة 
مرأى  على  تمارس  الحوثي  ميليشيا  إن 
ومسمع من العالم تجنيد األطفال وتطلق 
مناطق  فــي  وإجــبــاريــة  حــمــات طوعية 
وأجهزتها  أذرعتها  مستخدمة  سيطرتها 

األمنية والقبلية والمشرفين.

أطفال وقعوا أسرى لدى الجيش اليمني 

الميليشـــيا جّنـــدت أكثـــر مـــن 30 ألـــف قاصـــر للقتـــال
مقتل 1400 طفل بجبهات الحوثي في عام

باريس - وكاالت

يــســاعــد تــوقــيــف 3 أشــخــاص 
أمس على ذمة التحقيق 

منفذ  أوســـــاط  فـــي 
الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
مركز للشرطة في 
رامـــبـــويـــيـــه قــرب 

المحققين  باريس، 
مسيرة  تحديد  على 

الــــــرجــــــل الــــــــــذي قــتــل 
الشرطة  في  موظفة  الجمعة 

بطعنات سكين قبل أن ُيقتل. وعادت 
 3 الخريف  فــي  شهدت  التي  فرنسا 
اعـــتـــداءات جــهــاديــة خـــال أســابــيــع، 
اإلسامي”  “اإلرهــاب  الجمعة  لتواجه 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  أكد  الــذي 

أنه “لن يتنازل إطاقا أمامه”.
ــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــن رئ ــ ــل وأمـــــــس أعــ
“هذا  أن  كاستيكس  جان  الفرنسي 
ــهــجــوم هـــو هــجــوم عــلــى مــبــادئ  ال

الــجــمــهــوريــة وتــحــد لــلــدولــة ولــن 
ــد فــي  ــقـ ــعـ ــيـ ــل”. وسـ ــاهــ ــســ ــ ــت ــ ن
باريس اجتماعا مع األجهزة 
ــمــعــنــيــيــن  والـــــــــــــوزراء ال
“لـــتـــقـــريـــر الـــخـــطـــوات 

المقبلة”.
 36( ق.  وقتل جمال 
الشرطية  بطعنتي  عــامــا( 
غير  عـــامـــا(   49( أم.  ســتــيــفــانــي 
المسلحة عند مدخل مركز للشرطة 
للعناصر األولى  في رامبوييه وفقا 
من  قريب  مصدر  وأفــاد  للتحقيق. 
ُقتل  الــذي  المهاجم  والــد  أن  الملف 
ــة، وشــخــصــيــن  ــرطـ ــشـ ــــرصــــاص الـ ب
تيا  في  مؤخرا  استضافاه  آخرين 
والثاني  الباريسية  الضاحية  فــي 
لدى وصوله إلى فرنسا في 2009، 
وضـــعـــوا فـــي الــحــبــس عــلــى ذمــة 

التحقيق مساء الجمعة.

توقيف 3 أشخاص بعد الهجوم في فرنسا
بالي - وكاالت

اإلندونيسية  البحرية  أكــدت 
أمس غرق الغواصة التي 

ُفــقــدت قــبــالــة بــالــي، 
ــال  ــ ــ مــحــبــطــة اآلم
حيال إمكان إنقاذ 
أفراد طاقمها البالغ 

عددهم 53.
البحرية  قــائــد  ــاد  وأفــ

فريق  بــأن  اإلندونيسية 
الــبــحــث انــتــشــل حــطــام “كــري 

أغــراض  ذلــك  في  بما   ”402 نانغاال 
أن  يعتقد  التي  المركبة،  داخل  من 
احتياطاتها من األوكسجين نفدت.

ــرات  وتـــشـــارك ســفــن حــربــيــة وطــائ
البحث  فـــي  الــعــســكــريــيــن  ومـــئـــات 
ــادت  وأفـ المنكوبة.  الــغــواصــة  عــن 
المصنوعة  المركبة  بــأن  السلطات 
بأكسجين  كانت مزّودة  ألمانيا  في 
ــام بــعــد انــقــطــاع  ــ يــكــفــي لــمــدة 3 أي

الطاقة عنها.
ــذه الــمــهــلــة منذ  وانــقــضــت هـ
وقـــت مــبــكــر أمــــس. وقــال 
ــد الـــبـــحـــريـــة يــــودو  ــائـ قـ
للصحافيين  مارغونو 
من  حالتها  “غــّيــرنــا 
ــة مــفــقــودة  ــواصــ غــ
إلـــــى غــــواصــــة غــــارقــــة”، 
تم  الــتــي  األغــــراض  أن  مضيفا 
تكون  أن  يــمــكــن  ال  عليها  الــعــثــور 

لسفينة أخرى.
وأفاد “ال يمكن أن تكون )األغراض( 
خــرجــت مــن الــغــواصــة لــوال وجــود 
ضغط خارجي أو ما لم تكن منصة 
لــديــهــا تعّرضت  الــطــوربــيــد  إطـــاق 
ــرار”. وعـــرض مــســؤولــون في  ــ ألضـ
بينها  عــدة  أجساما  البحرية  ســاح 
قطعة من صاروخ طوربيد وقارورة 

شحم يستخدم لتليين منظارها.

إندونيسيا: غرق غواصة على متنها العشرات
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فـــي 13 مارس 1990 افتتح صاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثراه “بيت القرآن” والذي يعد مـــن أهم المراكز الحضارية 
اإلســـامية، حيـــث يجمـــع بيـــن أصالـــة الفـــن المعمـــاري الحديـــث والتقنيـــة 
المتطـــورة المرتبطـــة بالطابع والطراز اإلســـامي وتعود فكره تأسيســـه إلى 
عبداللطيف جاسم كانو رئيس جمعية تاريخ وآثار البحرين سابقا وصاحب 

المجموعات األثرية. وضع حجر األساس له في 16 ديسمبر 1982 
يتميـــز “بيـــت القرآن” بأنه عمل رائـــد بفكرته وأهدافه التـــي نبعت من وحي 
الحضـــارة اإلســـامية وتـــراث الدين الحنيـــف ليرتبط بالنـــاس، جميع الناس 
من خال تراثهم االســـامي والســـيما مخطوطات القرآن الكريم التي يرجع 
تاريخهـــا إلـــى القـــرن األول الهجـــري وحتـــى العصـــر الحديث ومـــن مخلتف 
أنحاء العالم االســـامي، ومن األندلس وشمال إفريقيا وشرق آسيا والصين 

وغيرها.

افتتاح بيت القرآن

الثريد... ال غنى عنه في المائدة البحرينية
المائدة  على  األساسية  األطــبــاق  مــن  الثريد  يعتبر 
الرمضانية البحرينية والخليجية طبعا، حيث تتقن 
ربات البيوت في المملكة إعداده، ويحضر من اللحم 
والــبــاذنــجــان  ــقــرع  وال البطاطس  مثل  الــخــضــار  مــع 
والكوسا، باإلضافة إلى أنواع البهارات التي تضفي 
على طعمه نكهة زكية وعطرة، في حين يقدم مرق 
الثريد في صحن عميق يحتوي على خبز الرقاق أو 

الخبز المحلي الذي يعتبر أساس األكلة.
الرمضانية  الموائد  قائمة  على  الثريد  طبق  ويتربع 
عندنا، لما يتميز به من مذاق خاص، وقيمة غذائية 

عالية. 
وتعود حكاية إعداده وتحضيره إلى تقاليد توارثتها 
األجيال جيا بعد جيل منذ عقود مضت، ويحرص 
من  يعد  الــذي  الطبق  هــذا  وجــود  على  البحرينيون 
يمد  إذ  اإلفــطــار،  وقــت  خصوصا  الرئيسة  األطعمة 
الصيام،  يــوم  طــوال  يفقدها  التي  بالطاقة  الجسم 
ــدجــاج،  ويــتــكــون بــحــســب الــرغــبــة مــن الــلــحــم أو ال
ويعتبر الوجبة األكثر طلًبا عليها من مختلف األعمار، 
يرغب  مكونات  مــن  تحتويه  لما  الــكــبــار،  خصوصا 
أكلها  وطريقة  السفرة،  على  حضورها  في  الجميع 

مشتركة في كل مكان تبدأ مع تقطيع الخبز العربي 
“التنور” ومن ثم تتم إضافة صالونة اللحم أو يخلط 

االثنان معا في وعاء كبير.
تاريخها  يعود  التي  األكـــات  مــن  نــوع  هــو  والثريد 

إلى أيام الجاهلية، وهو مشهور في البحرين 
وجنوب العراق وقطر ومنطقة 

ــي  ــ ــرب ــ ــع ــ الــــخــــلــــيــــج ال
وتـــــــــــــونـــــــــــــس، 

ويــــــعــــــتــــــمــــــد 
بـــــــــــصـــــــــــورة 
أساسية على 

ــرد”  ــ تــقــطــيــع “ث
أو  ــروات  ــ ــضــ ــ ــخــ ــ ــ ال

الخبز أو كليهما إلى قطع 

صغيرة الحجم.
ويــفــيــد الــثــريــد الــشــخــص الــبــديــن ألن “الــصــالــونــة” 
والخضروات  الــمــاء  مــن  كبيرة  نسبة  على  تحتوي 
أال  بشرط  بالشبع،  اإلحساس  سرعة  على  وتساعد 
خبًزا  يتجاوز  “ال  الخبز  مــن  كبيرة  كميات  يتناول 
وجبة  يعتبر  والسلطة  التمر  مــع  والثريد  ــًدا”،  واحــ

غذائية كاملة. 
مــاء و7 %  وزنــه  75 % من  على  الثريد  ويحتوي 
الثريد  ــد مــن  بــروتــيــن و35 % دهـــون وكـــوب واحـ
ــة، ونــظــًرا  ــراريــ يــعــطــي مـــا يـــقـــارب 214 ســعــرة حــ
لعنصر  جيد  مصدر  الثريد  فــإن  اللحم  الســتــخــدام 
بها من  بأس  الحديد، ويحتوي كذلك على نسبة ال 
من  والوقاية  للنمو  المهم  ج  فيتامين 

األمراض.

أسماء مختلفة للثريد

الــثــريــد،  الــخــلــيــج:  منطقة 
الصالونة، التشريب. 

تونس وليبيا: فتات، مثرودة. 
المغرب: الرفيسة، شخشوخة. 

شرق سوريا: ثرود.

ْرني فيِه  اللُهمَّ َطّهِ
ِمَن الدنِس َواألْقذاِر، 
ْرني فيِه َعلى  َوَصّبِ

ْقني  كاِئناِت األَقداِر، َوَوّفِ
فيِه للتقى َوُصْحَبِة 
األبراِر ِبَعْوِنَك يا قرََّة 

عين المساكين.
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أحداث بـحرينيـة

 الزميل طارق البحار عضوا بلجنة 
تحكيم جوائز النقاد للدراما العربية

اختـــارت اللجنـــة المنظمـــة لجوائز 
“النقـــاد للدراما العربيـــة”، أن تطلق 
عمليـــة التصويـــت للـــدورة األولـــى 
مـــن الجوائـــز، بالتزامن مع بدء بث 
حلقات موســـم الدراما الرمضانية، 
التصويـــت  عمليـــة  وبـــدات 
للجمهـــور، مع بـــث الحلقات األولى 
إذ  العربيـــة،  رمضـــان  لمسلســـات 
تعتمـــد العملية على شـــقين، األول 
تصويـــت الجمهـــور بشـــكل يومـــي 
علـــى الحلقـــات، من خـــال الموقع 
اإللكترونـــي، لتصـــدر نســـبة مئوية 
المسلســـات  مـــن  حلقـــة  كل  عـــن 
المختلفـــة، حتـــى ُيعَلـــن فـــي نهاية 
لحلقـــات  تصنيـــف  عـــن  العـــرض 
الثانـــي،  الشـــق  أمـــا  المسلســـل.  
فيعتمد على تصويت الصحافيين 
تضـــم  إذ  المتخصصيـــن،  والنقـــاد 
اللجنة الخاصة بالجائزة مجموعة 

الصحافـــة  وكتـــاب  النقـــاد  مـــن 
الفنيـــة فـــي المنطقـــة العربية، وقد 
تـــم اختيـــار الزميـــل رئيـــس قســـم 
المنوعـــات والثقافة طـــارق البحار 
عـــن  ممثـــا  العـــرب  النقـــاد  ضمـــن 
البحريـــن في هذه التظاهرة الفنية 
العربيـــة الختيار األعمـــال الناجحة 
ويعتبـــر   ،2021 رمضـــان  فـــي 
الزميـــل البحـــار طارق البحـــار ناقد 

متخصـــص  وصحفـــي  ســـينمائي 
شـــارك في تأســـيس وعمل العديد 
مـــن المحطـــات اإلذاعيـــة العربيـــة 
والدولية، وهـــو عضو في عدد من 

المنظمات السينمائية العربية.
تضـــم اللجنـــة مجموعـــة مـــن أهـــم 
الوطـــن  فـــي  والصحفييـــن  النقـــاد 
العربـــي تهدف إلـــى تقييم األعمال 
خـــال  مـــن  بالدرجـــات  الدراميـــة 

التصويـــت علـــى األعمـــال من قبل 
الموقـــع  علـــى  والجمهـــور  النقـــاد 
اإللكترونـــي وتصدر نتائـــج يومية 

على الحلقات.
يتكون الفريق االداري للجائزة من 
الصحفية واإلعامية مروة يحيي 
صحفيـــة  وهـــي  للجائـــزة  كمديـــر 
وإعاميـــة متخصصة فـــي المجال 
محمـــد  المصـــري  والناقـــد  الفنـــي 
عاطـــف  كمستشـــار فنـــي للجائـــزة 
الســـينما  فـــي  ويعتبـــر متخصـــص 
واســـم المع فـــي اكبـــر المهرجانات 

العربية والدولية.
وقالت مديرة الجائزة مروة يحيى 
النقـــاد  جوائـــز  “تأتـــي  بيـــان:  فـــي 
للدرامـــا العربيـــة، بغـــرض تصحيح 
مســـار عملية تقييم األعمال الفنية 
التـــي أصبحـــت مؤخـــرا محكومـــة 
بقدرة كل عمل درامي على حشـــد 
شـــبكات  علـــى  إلكترونيـــة  جوقـــة 

التواصـــل االجتماعي، ما أثر ســـلبًا 
علـــى مصداقيـــة الدرامـــا العربيـــة 
والمصرية علـــى وجه الخصوص”. 
وأضافت يحيى: “اشتراك الجمهور 
فـــي تقييـــم األعمـــال وفـــق نظـــام 
تقييـــم واضـــح ومحـــدد ال يســـمح 
الموقـــع  علـــى  التصويـــت  بتكـــرار 
ألكثر من مرة، ســـيعطي معلومات 
أكثـــر دقـــة التجاهـــات المشـــاهدة، 
وهـــو األمر الذي يســـاعد كثيرا في 
عملية صناعـــة وتطوير المحتوى”. 
وأشـــارت مديـــرة الجائـــزة إلـــى أن 
فكرة جوائز النقـــاد للدراما العربية 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  حماســـة  القـــت 
النقـــاد وكتـــاب الصحافـــة الفنيـــة، 
الذين يعتبرون شـــركاء مؤسســـين 
للجائـــزة. يذكـــر أن جوائـــز النقـــاد 
للدرامـــا العربيـــة تنظمها مؤسســـة 
“فنون” للثقافة واإلعام باالشتراك 

مع شركة بسكاليا برودكشنز.

مروة يحيىمحمد عاطف

يقدم مع خبز الرقاق أو الخبز العادي

tariq_albahhar

المقادير:

 كوب دقيق قمح كامل، باإلضافة إلى المزيد للرذاذ

 ملعقة صغيرة ملح خشن، باإلضافة إلى المزيد للتتبيل

 كوب وملعقتان كبيرتان زبدة غير مملحة، مذابة، 

باإلضافة إلى المزيد للوعاء

الطريقة:

 في وعاء كبير، اخفقي الدقيق والملح. اسكبي 4 

مالعق كبيرة من الزبدة المذابة فوق خليط الدقيق. 

احتفظي بـ 6 مالعق كبيرة من الزبدة المتبقية لدهن 

البراثا. 

 باستخدام أصابعك، افركي الزبدة في الدقيق 

حتى يصبح المزيج رطًبا. اعجني 

 كوب ماء قليال في كل مرة حسب الحاجة حتى 

تتكون عجينة طرية.

 انقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق 

واعجني حتى تصبح ناعمة ومرنة، حوالي 5 دقائق. 

لفي العجينة على شكل كرة وانقليها إلى وعاء 

بالزبدة. غطي الوعاء بغالف بالستيكي واتركيه في 

درجة حرارة الغرفة لمدة 20 دقيقة.

 قسمي العجين إلى 6 كرات متساوية الحجم. 

انقلي كرة واحدة إلى سطح مرشوش قلياًل بالدقيق، 

مع إبقاء البقية مغطاة بمنشفة مطبخ نظيفة. لفي 

العجين على شكل دائرة 6 بوصات. باستخدام 

فرشاة المعجنات، ادهني سطح العجين بالزبدة 

ورشي بذور حبة البركة.. افردي العجين برفق حتى 

يصبح سمك الباراثا أقل من بوصة.

 سخني مقالة كبيرة على نار متوسطة منخفضة. 

ادهني سطح البراثا بالزبدة وتبلي بالملح. ضعي 

الزبدة في المقالة واطهي حتى يبدأ الخبز باالنتفاخ، 

من 2 إلى 3 دقائق.

 ادهني السطح المكشوف من البراثا بالزبدة وتبلي 

بالملح. اقلبيه واتركيه حتى يصبح ذهبًيا، من 2 إلى 

3 دقائق. انقلي البراثا إلى طبق. كرري العملية مع 

باقي العجين والزبدة وبذور حبة البركة.

مع الشيف
 فجر المنصوري

خبز البراتا

طارق البحار

محرر مسافات
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المنامة - سيكو

الريـــادة  تحقيـــق  ســـيكو،  تواصـــل 
في مجـــال التنـــوع والشـــمولية من 
خـــال نجاحها في اســـتكمال دورة 
تدريبيـــة تفاعليـــة نظمـــت عـــن بعد 
)أونايـــن( لفريـــق اإلدارة التنفيذية 
التنـــوع والشـــمولية  تحـــت عنـــوان 
فـــي بيئـــة العمـــل. وأقيمـــت ورشـــة 
العمل على مدى أربعة أيام بإشراف 
بشـــرى وينتـــرو، وهـــي إحـــدى أهـــم 
المتخصصات ذات الخبرة الواســـعة 
فـــي مجـــال تدريـــب القـــادة وتعزيز 

التنوع والشمولية في بيئة العمل. 
وقالـــت الرئيـــس التنفيذي لســـيكو، 
نجاء الشـــيراوي “نؤمن في سيكو 
بـــأن تحقيق التنوع بين جميع أفراد 
فـــرق العمـــل يتيـــح لنـــا االســـتفادة 
مـــن وجهات نظر متنوعـــة ومتميزة 
ومهـــارات مختلفـــة، بمـــا يعـــد عاما 
مهما في تحقيق النجاح. إننا نسعى 
إلى دمج أفضل الممارسات وأكثرها 
تاثيرا لخلق فرص متساوية لجميع 
الموظفين دون استثناء، بما يساهم 
فـــي بناء فريق عمـــل مبدع ومؤمن 
بأهميـــة التنوع واالبتـــكار، مما يعزز 
دورنـــا كمثال يحتذى به في القطاع 

المالي في المنطقة”. 
تـــم إعـــداد ورشـــة العمـــل التدريبية 
بهـــدف زيـــادة الوعـــي باالختافات 
والفروق بين أفـــراد الفريق وكيفية 
تســـخير هذه الفروق لرفع مســـتوى 
اإلنتاجية واألداء.  وتشـــكل النساء 
فـــي ســـيكو 40 % مـــن الموظفيـــن، 
الفريـــق اإلداري، و33  و38 % مـــن 
اإلدارة.  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن   %
باإلضافـــة إلى ذلك، نجحت ســـيكو 
التوطيـــن  متطلبـــات  تحقيـــق  فـــي 
مـــع نســـبة بحرنـــة تبلـــغ 70 % بيـــن 

موظفيها.

“سيكو” تستعرض التنوع والشمولية ببيئة العمل

“عقارات السيف” تطلع “البلدي الشمالي” على ُمقومات المشروع

نسبة التأجير في “الليوان” تتجاوز 60 %

نظمت شـــركة عقارات الســـيف، إحدى 
الشـــركات الرائـــدة في مجـــال التطوير 
جولـــة  البحريـــن،  بمملكـــة  العقـــاري 
البلـــدي  المجلـــس  لرئيـــس  ميدانيـــة 
الشـــمالي، أحمـــد الكوهجـــي وعدد من 
أعضاء المجلس في مشروع “الليوان” 
مشـــاريع  أحـــدث  الهملـــة،  بمنطقـــة 
الشركة؛ للوقوف على آخر مستجدات 

المشروع وتفقد أبرز مرافقه. 
وقـــد أقيمت الفعاليـــة بحضور الرئيس 
الســـيف،  عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي 
ممثلـــي  مـــن  وعـــدد  يوســـف،  أحمـــد 
الشـــركة ومســـؤولي المشـــروع، بمعية 

أعضاء المجلس البلدي الشمالي.
لرئيـــس  يوســـف  أحمـــد  واســـتعرض 
الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  وأعضـــاء 
تغطـــي  والتـــي  الليـــوان  ُمقومـــات 
قطاعـــات الســـكن والتجزئـــة والترفيه 
والضيافة، إضافة إلى تســـليط الضوء 
على أبرز المرافق في موقع المشروع.

يجســـد مشـــروع الليوان الذي يقع في 
منطقـــة الهملـــة أســـلوب حيـــاة فريـــد 
يزخـــر بتنـــوع الحياة والعمـــل واللعب، 
ويضم المشـــروع مجموعـــة مميزة من 
المطاعم والمقاهي وســـط مســـطحات 
للبيئـــة.  صديقـــة  وأجـــواء  خضـــراء 
ويشهد المشروع طلبا متزايدا من قبل 
كبـــرى الشـــركات واألســـماء التجاريـــة 

اســـتئجار مســـاحات  علـــى  المرموقـــة 
وتتجـــاوز  كبيـــرة،  وضيافـــة  تجزئـــة 
لغايـــة  الليـــوان  فـــي  التأجيـــر  نســـبة 
عقـــارات  شـــركة  وكانـــت   %  60 اآلن 
الســـيف قـــد وقعـــت مؤخرا مع شـــركة 
بـــن داود القابضـــة الســـعودية إلقامـــة 
ســـوبرماركت الدانـــوب علـــى مســـاحة 
تتجـــاوز الـ 5000 متر مربـــع، وهو أول 
فـــرع له فـــي البحرين. كما تـــم افتتاح 
مقهى ستاربكس كأول متجر يستقبل 

الُمواطنين والُمقيمين في المشروع.
وســـيحتوي الليـــوان علـــى متاجـــر بيع 
تجزئة تعتليها 117 وحدة سكنية ذات 
3 طوابـــق توفر مناظـــر خابة، إضافة 
الى 7 صاالت عرض ســـينمائية، فضًا 
عـــن مركـــز ترفيهـــي عائلـــي فريـــد من 
نوعـــه هو األكبر على مســـتوى المملكة 
بمســـاحة 6,000 متـــر مربع. وســـتمنح 
الشـــقق لقاطنيها فرصة ذهبية للترفيه 
بفضـــل قربها من تشـــكيلة واســـعة من 
العامـــات التجاريـــة العالميـــة البـــارزة 
ومراكـــز التســـوق المرموقـــة، وقضـــاء 
المســـاحات  فـــي  اللحظـــات  أبهـــج 
كمـــا  الترفيـــه.  ومراكـــز  المكشـــوفة 
سيحتوي المشروع على ممشى بطول 

1.6 كلم ومركز رياضي متكامل.
وقـــال  أحمـــد يوســـف خـــال الجولـــة: 
“يســـعدنا الترحيـــب برئيـــس وأعضـــاء 
المجلـــس البلـــدي الشـــمالي فـــي واحد 
مـــن أحدث مشـــاريع التطويـــر العقاري 

متعددة االســـتخدامات على مســـتوى 
بصـــورة  سيســـاهم  والـــذي  المملكـــة، 
كافـــة  احتياجـــات  تلبيـــة  فـــي  الفتـــة 
شـــرائح المجتمـــع مـــن عوائـــل وأفـــراد 
في المحافظة الشـــمالية وسط أجواء 
عصريـــة بهيجـــة وصديقـــة للبيئـــة، مع 
تنـــوع المرافـــق الترفيهيـــة والســـكنية 
فـــي  الليـــوان  ليتحـــول  والتجاريـــة، 
المستقبل المنظور إلى وجهة سياحية 
المواطنيـــن  جميـــع  لـــدى  مفضلـــة 

والمقيمين والزوار”.
فـــي  الليـــوان  كلمـــة  “تعنـــي  وأضـــاف 
المـــكان  األصيـــل  البحرينـــي  التـــراث 
الـــذي عـــادًة مـــا يكـــون مفتوحـــا مـــن 
بـــه  يحيـــط  حيـــث  األماميـــة،  جهتـــه 
ثاثة جـــدران ويقع مكانـــه في الغالب 
بالرجـــال،  الخـــاص  المجلـــس  قبـــل 
وهـــو بمثابـــة مـــكان جلـــوس للرجـــال 
فـــي موســـم الصيـــف. واســـتلهمت كل 
زاويـــة من زوايا هذا المشـــروع الفريد 
مـــن هذا المنطلـــق، ومن بينهـــا المباني 
السكنية األربعة الموجودة بالمشروع، 
والتي ستحمل أســـماء أشجار عرفتها 
البحريـــن منذ القدم وال تـــزال حاضرة 
في يومنا هذا، لتشمل النخلة والسدرة 
واللـــوز والنيم. كما ســـُيزين المشـــروع 
مساحات خضراء واسعة ومسّطحات 
مائيـــة، والتي ســـتحمل أبرزها أســـماء 

العين والبراحة والحديقة”. 
وتابع يوسف “استطاعت الشركة ولله 

الحمد وثم بفضل فرق عملها الكفوءة 
أن تنجز كافة مراحل المشروع حسب 
الخطـــة الموضوعة مع اســـتكمال كافة 
األعمال اإلنشائية في المرافق الرئيسة 
وشـــروع الشركة في توقيع العديد من 
اتفاقـــات التأجير مـــع مجموعة مميزة 
اإلقليميـــة  التجاريـــة  العامـــات  مـــن 
والعالميـــة والتـــي يدخـــل بعضها ألول 

مرة مملكة البحرين عبر الليوان”. 
بـــدوره، قـــال أحمـــد الكوهجـــي “نحـــن 
ســـعداء بما لمســـناه من مرافق سكنية 
فـــي  عصريـــة  وتجاريـــة  وترفيهيـــة 
مشـــروع الليـــوان، ونحـــن بدورنا نثمن 
عقـــارات  شـــركة  تطرحـــه  مـــا  عاليـــا 
السيف من مشـــاريع نوعية واختيارها 
للمحافظة الشمالية على وجه التحديد 
الفريـــد  المشـــروع  هـــذا  مثـــل  إلقامـــة 
مـــن نوعـــه لخدمـــة أبنـــاء المحافظـــة 
وزوارهـــا. سيشـــكل هذا المشـــروع بما 
يقدمه مـــن مزيج متنوع مـــن المرافق 
بيئـــة عصريـــة للمقيميـــن والـــزوار، مع 
توفيـــر مســـطحات مائيـــة ومســـاحات 
خضـــراء ســـتضفي مزيـــدا مـــن الرونق 
على المشـــروع متعدد االســـتخدامات 
والـــذي ســـيلبي مختلـــف األذواق مـــن 
نبـــدي  بدورنـــا  ونحـــن  وأفـــراد.  أســـر 
الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  اســـتعداد 
لتعزيز التنســـيق والتعاون مع الشركة؛ 
التســـهيات  كافـــة  تقديـــم  أجـــل  مـــن 

للمستثمرين بالليوان”.

المنامة - عقارات السيف

أثناء الجولة في مشروع “ الليوان”

نجالء الشيراوي

“جي إف إتش” تبيع مجمع لوجستيات بالمملكة المتحدة بـ 123 مليون دوالر
أعلنـــت أمـــس مجموعـــة جـــي إف إتش 
الماليـــة عن قيام شـــركتها التابعة الواقع 
مقرهـــا بالمملكة المتحدة “روبك آســـيت 
خـــارج  البيـــع  باســـتكمال  مانيجمنـــت”، 
الســـوق لمجمع “أكوليد بارك” إلى شـــركة 
لاســـتثمار  بوكـــس  بيـــج  “ترايتاكـــس 
العقاري” )بي إل سي( مقابل 123 مليون 
دوالر.  و “أكوليـــد بـــارك” هـــو أحد مراكز 
المملكـــة  فـــي  المتميـــزة  اللوجســـتيات 
المتحـــدة ويضـــم مســـاحة قدرهـــا 875 
ألـــف قدم مربـــع، ويقع فـــي “آفونماوث”، 
التي تعتبر منطقة رئيســـة للوجســـتيات 
والصناعـــة لجنوب غرب البـــاد، وتحتل 

موقعا مركزيا حول ميناء بريستول. 
فتـــرة  انتهـــاء  عقـــب  البيـــع  هـــذا  يأتـــي 
االســـتثمار الناجح للغاية لشركة “روبك” 
التي اســـتحوذت على األصـــل بقيمة 84 
مليـــون دوالر في شـــهر مايو العام 2017 

نيابة عن مجموعة من المســـتثمرين من 
المؤسســـات الكوريـــة. لقـــد أدى الدخـــل 
المرتفع والزيادة المرتفعة في القيمة إلى 
توفيـــر معدل عائد داخلي للمســـتثمرين، 
تجاوزت نسبته بعد الضرائب 20 %، بما 
يزيد بكثير عن خطة العمل المســـتهدفة 

لهذا األصل الرئيس. 
اســـتحوذت  إتـــش  إف  جـــي  أن  يذكـــر 
علـــى حصـــة الغالبية في شـــركة “روبك” 
التـــي تواصل نشـــاطها بشـــكل مســـتقل، 
بمـــا   ،2020 العـــام  ديســـمبر  شـــهر  فـــي 
فـــي ذلـــك اســـتثمارات الشـــركة في هذه 
خـــال  ومـــن  االســـتراتيجية.  األصـــول 
أصبحـــت  المجموعـــة،  ودعـــم  مســـاندة 
نمـــو  خطـــط  لتنفيـــذ  جاهـــزة  “روبـــك” 
مـــن  وتقـــوم كل    .2021 كبيـــرة خـــال 
جـــي إف إتـــش و “روبـــك” مًعـــا، بالعمـــل 
علـــى تفويضات جديدة ألطـــراف أخرى 

تتجـــاوز قيمتهـــا مليـــار يـــورو. األهم من 
خبرتهـــا  تســـتخدم  “روبـــك”  أن  ذلـــك، 
بالسوق المحلي وسجلها الحافل إلنشاء 
صندوق لوجســـتيات أوروبي في قطاع 
ســـيطرح  الـــذي  المهمـــة،  اللوجســـتيات 
فـــي أواخر العام 2021 وســـيكون متاحا 
لقاعـــدة المســـتثمرين لـــكل مـــن “روبـــك” 

وجي إف إتش.
وقال عضو مجلس إدارة لروبك آســـيت 
مانيجمنت ورئيس االســـتثمار المشـــارك 
فـــي جي إف إتـــش، نائل مصطفى “نحن 
مســـرورون باإلعـــان عـــن هـــذا التخارج 
المهم من قبل )روبك( لواحد من األصول 

اللوجســـتية المهمة فـــي المحفظة. تأتي 
اســـتراتيجية بيع أكوليد بارك تماشيا مع 
خطـــط روبك، المتمثلة بشـــكل أساســـي 
فـــي االســـتحواذ على أصول لوجســـتية 
رئيســـة ومهمـــة، وإضافة القيمـــة لها من 
خـــال تنفيـــذ مبـــادرات إدارة األصـــول 
والتخـــارج منهـــا خـــال أجـــل متوســـط. 

إن العوائـــد المجزية التـــي تحققت على 
هـــذا البيـــع تعد مؤشـــرا على قـــوة روبك 
وفريقها والسبب الرئيس لقيام جي إف 
إتش باالستحواذ عليها في شهر ديسمبر 
2020، بهـــدف إضافة خبـــرة كبيرة على 

عروضنا العقارية التجارية األوروبية”. 
مـــن جانبـــه، قال نك رودز بشـــركة روبك 
أداء  كان  “لقـــد  مانيجمنـــت  آســـيت 

اســـتثمارنا فـــي أكوليد بـــارك ممتازا جًدا 
خال فترة االستثمار، مع تحقيق عوائد 
فاقـــت عوائـــد االســـتثمار المتوقعة. لقد 
اســـتحوذنا على األصل فـــي العام 2017 
األصـــول  إدارة  مبـــادرات  خـــال  ومـــن 
التـــي قمنا بها، تحســـنت ســـوق األصول 
اللوجســـتية العاليـــة الجـــودة والمؤجرة 

بشكل جيد، بشكل استثنائي”.

المنامة - جي إف إتش المالية

نائل مصطفى

لشركة ترايتاكس 
بيج بوكس 

لالستثمار العقاري

“البحرين الوطني” شريكا رئيسا بمنتدى اإلرشاد الشرق األوسط
ــن ــي ــي ــم ــي ــل ــن واإلق ــيـ ــيـ ــدولـ ــن الـ ــي ــدث ــح ــت ــم ــن ال ــ ــة م ــب ــخ ــي بـــمـــشـــاركـــة ن ــانـ ــثـ لـــلـــعـــام الـ

أعلن منتدى اإلرشـــاد الشرق األوسط عن 
مشـــاركة بنـــك البحرين الوطني كشـــريك 

رئيس للمنتدى للعام الثاني.
وبعـــد النجاح الـــذي حققه المنتـــدى العام 
النســـخة  تنظيـــم  المزمـــع  فمـــن   ،2019
الثانيـــة مـــن المنتـــدى في نوفمبـــر المقبل 
يمكـــن  مختلـــط،  كحـــدٍث  البحريـــن  فـــي 
فيـــه للراغبيـــن فـــي المشـــاركة الحضـــور 
 - الوقائيـــة  التدابيـــر  وفـــق   - الشـــخصي 
أو متابعـــة فعاليـــات المنتـــدى عبـــر البـــث 
يحمـــل  فيمـــا  اإلنترنـــت،  عبـــر  المباشـــر 
منتـــدى هذا العام عنوان “إعطاء األولوية 
لإلرشـــاد في عالـــٍم جديد”، وذلـــك نتيجة 
مواجهـــة الشـــركات والمهنييـــن لتحديات 
غير مســـبوقة منـــذ العام الماضـــي نتيجة 

جائحة فيروس كورونا.

وبصفته شـــريًكا رئيســـا ومؤسس برنامج 
بنـــك  ســـينضم  مســـتمر،  داخلـــي  إرشـــاد 
 ”Think Tank“ إلـــى  الوطنـــي  البحريـــن 
استشـــارية  مجموعـــة  وهـــي  للمنتـــدى، 
سيتم اإلعان عنها قريًبا، والمسؤولة عن 

تصميم جدول األعمال.
 ومن بين الموضوعات التي سيتم بحثها 
ومناقشتها، تلك المتعلقة بالتغييرات في 
مكان العمل نتيجـــة للجائحة، والفجوات 
فـــي التدريـــب والتطويـــر التـــي حدثـــت، 
قـــوة  للمنظمـــات تســـخير  وكيـــف يمكـــن 
اإلرشـــاد لضمان بقاء أهـــداف تنمية رأس 
المال البشـــري أو اســـتعادتها على المسار 
الصحيح لتحقيق نمو مستمر ومستدام.

وسيشـــهد المنتـــدى مشـــاركة نخبـــة مـــن 
المتحدثيـــن الدولييـــن واإلقليمييـــن، بعد 

شـــخصية   250 مـــن  ألكثـــر  اســـتقطابه 
مـــن خبـــراء المـــوارد البشـــرية واإلرشـــاد 
مختلـــف  مـــن  التنفيذييـــن  والمســـؤولين 
القطاعـــات في نســـخته االفتتاحية العام 
2019. ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد منتـــدى 

هذا العام، الـــذي يقام افتراضًيا وبحضور 
شـــخصي محـــدود، حضـــوًرا مميـــًزا لقادة 
مـــن  المســـتوى  رفيعـــي  ومســـؤولين 

القطاعين العام والخاص.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحرين 

الوطني، جان كريســـتوف دوراند “يســـرنا 
أن نعلن مرة أخرى عن دعم بنك البحرين 
الوطني لمنتدى اإلرشـــاد الشرق األوسط، 
حيـــث يعد االبتكار فـــي تنمية رأس المال 
أساســـية الســـتراتيجية  ركيـــزة  البشـــري 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي، ونحـــن نواصـــل 
البحـــث عن طرق لدعم مثل هذه البرامج 
والمبـــادرات التي تســـاعد في تعزيز النمو 
وعلـــى  لموظفينـــا،  والشـــخصي  المهنـــي 
القـــادم مـــن قـــادة  نطـــاق أوســـع الجيـــل 
القطاعـــات التـــي يخدمهـــا بنـــك البحرين 

الوطني”.
الماضـــي، عملنـــا  العـــام  وأضـــاف “خـــال 
لضمـــان  بجـــد  األخـــرى  والمؤسســـات 
اســـتمرارية أعمالنا، بمـــا في ذلك مواجهة 
تحديـــات كيفيـــة االســـتمرار فـــي توفيـــر 
التدريب والموارد األكثر فعالية لمساعدة 

حياتهـــم  فـــي  التقـــدم  علـــى  موظفينـــا 
المهنية. إننا نتطلع للعمل معهم ومع قادة 
األعمـــال اإلقليمييـــن إللقـــاء الضـــوء على 

فوائد اإلرشاد”.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشـــركة 
منظـــم  كوميونيكيشـــنس”  مـــارك  “فيـــن 
المنتـــدى، زهـــراء طاهر “يســـرنا الترحيب 
ببنـــك البحرين الوطني كشـــريك رئيســـي 
للمنتدى للعام الثاني، حيث كان لشـــراكته 
دور أساســـي في تحقيق النســـخة األولى 
مـــن المنتـــدى نجاًحا باهـــًرا. كمـــا يواصل 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي الريـــادة بالقدوة، 
حيـــث أطلـــق خطـــة التوجيـــه الخاصة به 
فـــي العـــام 2019، مـــا يـــدل علـــى إيمانـــه 
القوي بقيمة اإلرشـــاد، والدور المهم الذي 
تلعبـــه هـــذه البرامج في تســـريع التطوير 

المهني والقيادي”.

المنامة - فين مارك كوميونيكيشنس

جان كريستوف دوراندزهراء طاهر



أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB( عن إطالق خدمة نوعية خاصة بأجهزة الصراف اآللي التابعة له 
وذلك منذ أواخر شــهر مارس الماضي، والتي تمنح الزبائن خيار إجراء الســحب النقدي أو االســتعالم 
عن الرصيد باستخدام تطبيق بنفت بي من هواتفهم الذكية العاملة ضمن نظام االندرويد فقط، وذلك 

من دون أي حاجة الستعمال البطاقة المصرفية. 

مـــن  كجـــزء  ذلـــك  ويأتـــي 
المتواصلـــة  البنـــك  مســـاعي 
الماليـــة  األمـــور  لتبســـيط 

للزبائن الكرام.
البحريـــن  بنـــك  ويولـــي 
كبيـــًرا  اهتماًمـــا  اإلســـامي 
مســـتويات  أقصـــى  بتوفيـــر 
للزبائـــن  والراحـــة  الســـهولة 
معاماتهـــم  إجـــراء  خـــال 
المصرفية والمالية المختلفة، 
الخدمـــة  تدشـــين  ويتوافـــق 
اســـتراتيجية  مـــع  الجديـــدة 
البنك المتمحورة حول تعزيز 
لديهـــم،  االســـتخدام  تجربـــة 
إمـــكان  منحهـــم  عـــن  فضـــًا 
االستفادة من مجموعة أوسع 

الاتامســـية  الحلـــول  مـــن 
التي أصبحت مـــن الخيارات 
المفضلـــة والمطلوبة في ظل 

الظروف الحالية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس 
التنفيـــذي لتقنيـــة المعلومات 
فـــي بنك البحرين اإلســـامي 
جـــًدا  “يســـرنا  نصـــر  أســـامة 
توفيـــر هـــذه الميـــزة النوعية 
الجديدة لزبائن بنك البحرين 
اإلســـامي، ونحـــرص عبرهـــا 
لمواصلـــة أهدافنـــا المرتبطـــة 
وتقديـــم  الرقمـــي  بالتحـــول 
خدمـــات ومنتجات مصرفية 
متكاملـــة وتضمـــن راحتهـــم. 
ونعتـــز كذلك بالتعاون المثمر 

الذي يجمعنا مع شركة بنفت، 
ونتطلـــع مًعـــا لتقديـــم أحدث 
المدعومـــة  الماليـــة  الحلـــول 
ســـهلة  وحلـــول  بتقنيـــات 

وآمنة”. 
ومن جهته، قال المدير العام 
المســـاعد لتقنيـــة المعلومات 
ريـــاض  بنفـــت  شـــركة  فـــي 
دواعـــي  لمـــن  “إنـــه  المعـــراج 
بتقديـــم  نبـــادر  أن  ســـرورنا 
حلول ومزايا متطورة تسهم 
في تعزيز مســـتوى الخدمات 
للجمهـــور، ويأتـــي  المتوفـــرة 
بنـــك  مـــع  الوثيـــق  تعاوننـــا 
وبقيـــة  اإلســـامي  البحريـــن 
البنوك ضمن حزمة المميزات 

الجديـــدة لتطبيـــق بنفت بي 
الـــذي يعـــد بمثابـــة محفظـــة 
مثمنـــا  جامعـــة  إلكترونيـــة 
الفنيـــة  للفـــرق  البـــارز  الـــدور 
واإلداريـــة فـــي شـــركة بنفت 
اإلســـامي  البحريـــن  وبنـــك 

على هذا التدشين”.

الملكيـــة  الجامعـــة  نظمـــت 
الطابيـــة  المناظـــرة  للبنـــات، 
شـــريكها  مـــع  الســـنوية 
اإلســـتراتيجي جامعة ويست 
الواليـــات  فـــي  فيرجينيـــا 
والتـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
تأتـــي تحقيًقـــا ألهدافهـــا عبـــر 
بتجربـــة  الطالبـــات  تزويـــد 
وواســـعة.  عالميـــة  تعليميـــة 
وشـــهد الحـــدث حضـــور أكثـــر 
مـــن 200 طالبة ومـــن أعضاء 
هيئـــة التدريـــس وأفـــراد مـــن 

المجتمع.
وجـــرت المناظـــرة هـــذا العـــام 
بعنـــوان “يؤمن هـــذا المجلس 
أن جائحـــة كوفيـــد 19 توفـــر 
إذ  للمـــرأة”،  جديـــدة  فرًصـــا 
جائحـــة  تأثيـــر  علـــى  ركـــزت 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
كوفيـــد 19 علـــى فئة النســـاء. 
وقـــد قدمن الطالبـــات من كا 

الجامعتيـــن حجًجـــا منطقيـــة 
متنوعـــة  وآراء  وأســـبابا 
وحظيـــت بتفاعـــل كبيـــر بيـــن 

المشاركين والحضور. 
بأعمـــال  القائمـــة  وأعربـــت 
الملكيـــة  الجامعـــة  رئيســـة 
عـــن  ســـوري،  منـــى  للبنـــات 
فخرهـــا بنجـــاح هـــذه الفعالية 

بقولهـــا “تلتـــزم الجامعة بصنع 
التأثيـــر اإليجابـــي فـــي العالم 
مـــن خـــال تزويـــد الطالبـــات 
لقيـــادة  بالمعرفـــة والمهـــارات 
وإيجـــاد  اإليجابـــي  التغييـــر 
العالميـــة.  للتحديـــات  حلـــول 
وقد كانـــت وال تزال الجائحة، 
تمثـــل تحدًيا كبيًرا فـــي العام 
الجـــاري والماضـــي، ومن أجل 
ذلك ســـلطنا الضوء عليها في 

مناظرة هذا العام. 
وأشـــاد مدير مركز الدراســـات 
الملكيـــة  بالجامعـــة  العامـــة 
للبنـــات همـــام األغـــا، بجهـــود 
فريَقـــي الجامعتيـــن، موضحا 
أن مركز الدراسات العامة في 
الجامعـــة يعمـــل علـــى توفيـــر 
للمشـــاركة  للطالبـــات  الفـــرص 
التعليميـــة  التجـــارب  فـــي 
هـــذه  ظـــروف  مـــع  الدوليـــة 

الجائحة.

رياض المعراج

ــي” ــراف اآللـ ــصـ ــة بـــ “الـ ــاص ــة نــوعــيــة خ ــدم الــبــنــك يــطــلــق خ بشراكة مع جامعة ويســت فيرجينيا األميركية
“اإلسالمي” يوفر السحب أو “االستعالم” عبر “بنفت بي”“الملكية للبنات” تنظم المناظرة السنوية

“بتلكو” تدشن ثاني موقع لمنصة العبور المحايدة
 ،”Global Zone“ أعلنت شــركة بتلكو عن تدشــين ثاني موقع لمنصة العبور المحايدة
وذلك في مركز البيانات التابع للشركة بمنطقة الهملة، بعد تدشين أول موقع للمنصة 
فــي العــام 2019. تعتبــر منصــة “Global Zone” منطقــة عبــور محايــدة وحاصلة على 
شهادة االعتماد من الدرجة الثالثة )Tier III(، وهي تقدم خدمات االستضافة وتبادل 
البيانات، ما يتيح للزبائن إمكان االتصال بشبكة بتلكو العالمية والمنتشرة في مواقع 

متعددة.

 Global“ يتميـــز الموقـــع الجديـــد لمنصـــة
Zone” الكائـــن فـــي مركـــز بيانـــات الهملـــة 
بســـعة اســـتيعابية مضاَعفة، ما ُيمّكنها من 
تلبيـــة احتياجات عـــدد متزايد من أعضاء 
ذلـــك شـــبكات تزويـــد  فـــي  بمـــا  المنصـــة، 
الســـحابية  الحلـــول  ومـــزودي  المحتـــوى 
باإلضافـــة إلى شـــركات االتصاالت الدولية 

وشبكات األلعاب اإللكترونية.

يذكـــر أن وجـــود أكثـــر مـــن موقـــع لمنصـــة 
Global Zone ُيمكـــن الزبائن من الحصول 
علـــى خدمـــات إدارة المخاطـــر والكـــوارث 
لضمـــان اســـتمرارية أعمالهم فـــي مختلف 
الظـــروف، بجانـــب حصولهـــم علـــى بيئـــة 
شـــبكات  إلـــى  والوصـــول  آمنـــة  تشـــغيل 
اتصـــاالت متعـــددة، األمـــر الذي من شـــأنه 

تعزيز مرونة الشبكة وموثوقيتها.

وفـــي حديثـــه عن تدشـــين الموقـــع الثاني 
للمنصـــة، قال القائـــم بأعمـــال المدير العام 
لقطـــاع األعمـــال العالمية فـــي بتلكو هاني 
عســـكر “بعـــد النجاح الـــذي حققتـــه منصة 
العـــام  فـــي  إنشـــائها  منـــذ   Global Zone
2019، قررت بتلكو االســـتثمار في توسيع 
خدمات المنصة وإطاق موقع آخر لها، مع 
االلتزام بالمبدأ األساســـي في كونها منصة 

عبور محايدة”.
وأضـــاف عســـكر “تتماشـــى خطـــة تطويـــر 
مركـــز  فـــي   Global Zone منصـــة 

بتلكـــو  لشـــركة  التابـــع  للبيانـــات  الهملـــة 
مـــع اســـتراتيجية بتلكـــو لدعـــم مســـتقبل 
الشـــركات  وجـــذب  الرقمـــي  االقتصـــاد 
الرائدة في صناعـــة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــاالت مـــن خال تزويدهـــم بفرصة 
االلتقـــاء وتبادل البيانـــات على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي”.
منصـــة  لوجـــود  “نتيجـــة  بقولـــه  واختتـــم 
Global Zone فـــي أكثـــر مـــن موقع، تعمل 
المنصة على جذب زبائن جدد لاســـتفادة 
من مركز نقـــل البيانات المحايـــد ومواكبة 
متطلبات حركة البيانات المتزايدة بشـــكل 
الخدمـــات  لمقدمـــي  والســـماح  مســـتمر 

بااللتقاء في نظام بيئي فّعال”.

بمركز البيانات التابع 
للشركة في الهملة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

األميركيـــة  الجامعـــة  أعلنـــت 
جيـــف  تعييـــن  عـــن  بالبحريـــن 
للشـــؤون  عميـــدا  زابودســـكي 
األكاديميـــة بالجامعة، حيث تولى 
المنصب سابقا مارك د. شيرميس، 
الذي يعود إلـــى الواليات المتحدة 
األميركية سعيا وراء فرص أخرى. 
ســـيعمل زابودسكي بشـــكل وثيق 
مـــع الرئيـــس المؤســـس للجامعـــة، 
للمســـاعدة  ساكســـتون؛  ســـوزان 
فـــي قيـــادة العمليـــات األكاديميـــة 
زابودســـكي  انضـــم  للجامعـــة. 
إلـــى الفريـــق بخبـــرة تزيـــد عن 35 
عاًمـــا فـــي مجـــال التعليـــم العالي، 
الرئيـــس  منصـــب  آخرهـــا  وكان 
التنفيذي فـــي جامعة بوليتيكنيك 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  البحريـــن 
األربـــع والنصف الماضية. ســـيقود 
المســـتمر  التطويـــر  زايودســـكي 
للبرامـــج األكاديمية فـــي الجامعة 
األميركيـــة؛ لتقديـــم تجربـــة علـــى 
النهـــج األميركـــي بما يتماشـــى مع 
اإلســـتراتيجية  والرســـالة  الرؤيـــة 

للجامعة.   
 وقالت الدكتورة ساكســـتون “لدي 

الدكتـــور  فـــي خبـــرة  كبيـــرة  ثقـــة 
زابودســـكي األكاديمية والتجارية 
الواســـعة محليًا ودوليـــًا، وأنا على 
يقيـــن من أنه ســـيقدم مســـاهمات 
رائـــدة ال تقـــدر بثمن فـــي الجامعة 
األميركيـــة بالبحريـــن تماشـــيًا مـــع 
مهمتنـــا المتمثلة في تزويد طاب 
الجامعة بالمهارات والمعرفة التي 
يحتاجونهـــا للنجـــاح فـــي الحيـــاة. 
ســـتلعب  بالبحريـــن  معرفتـــه  إن 
رؤيتنـــا  دعـــم  فـــي  حيويـــًا  دورًا 
لجعـــل البحرين الواجهة التعليمية 

اإلقليمية المفضلة”.

زابودسكي عميدا لـ “األكاديمية” باألميركية

لتزويــد عمالئهــا بمزايا علــى جميــع المنتجــات والخدمات

ــارات ــي ــس ــة ال ــاغ ــب ــة وتــصــلــيــح وص ــان ــي ــص خـــدمـــات ال

“زين” تعلن عروض “الخير خيرين” الحصرية برمضان

“تويوتا” و “لكزس” تعلنان عروض ما بعد البيع

أعلنت زين البحرين عن تقديم عروض 
“الخير خيريـــن” الترويجية الحصرية؛ 
االتصـــال  خدمـــات  تســـهيل  بهـــدف 
وتزويد عمائهـــا بمجموعة من المزايا 
والخدمـــات  المنتجـــات  جميـــع  علـــى 
تزامنا مع حلول شـــهر رمضان المبارك. 
وتركز زين البحرين في كل عام خال 
الشـــهر الفضيـــل علـــى تزويـــد عمائها 
العـــام  ولهـــذا  بشـــيء جديـــد وفريـــد، 
يمكـــن للعماء االســـتفادة من عروض 
“الخير خيرين” واالســـتمتاع بخدمات 
االتصـــاالت المتنقلـــة والبرودباند دون 
انقطـــاع مع البقاء علـــى اتصال مع كل 

أحبائهم.
ويشـــمل العرض الترويجـــي الحصري 
لشـــهر رمضـــان “الخير خيريـــن” إيجار 
مجانـــي لمـــدة شـــهرين عند االشـــتراك 
في خدمات البرودبانـــد المنزلي )G5(؛ 
والفايبـــر، ومضاعفـــة بيانـــات العمـــاء 
)جيجابايت( عند االشـــتراك في باقتي 
الدفـــع اآلجـــل أو الدفـــع المســـبق. لـــن 
يكون باســـتطاعة عماء زين البحرين 
شـــراء هاتـــف نقال واحد فحســـب، بل 

 iPhone 12 هاتفـــان اثنان من أجهـــزة
أو iPhone 12 Mini فـــي باقـــة واحدة 
وتوفيـــر نحـــو 96 دينـــارا بحرينيا على 
 iPhone باقـــة  وتبـــدأ  الجهازيـــن.  كا 
12 مـــن 21 دينارا بحرينيا شـــهريا. كما 
يمكـــن ألي عميـــل يقـــوم بشـــراء جهاز 
مـــن زيـــن البحريـــن اســـتبدال جهـــازه 
القديم بجهاز جديد وتوفير نحو 319 
دينـــارا بحرينيـــا. كذلـــك يمكـــن لعماء 
زيـــن البحريـــن االســـتفادة مـــن عـــرض 
البرودباند المتنقل خال شـــهر رمضان 
المبـــارك، حيث يمكنهـــم الحصول على 

بطاقتـــي SIM مجانيتيـــن مشـــتركتين 
للبرودبانـــد المتنقـــل والحصـــول علـــى 
مزايـــا مضاعفـــة لباقات زيـــن البحرين 
اإلضافيـــة. عـــاوة على ذلـــك، وكجزء 
مـــن هذه العـــروض الترويجية، ســـيتم 
مضاعفـــة  بفرصـــة  العمـــاء  تزويـــد 
نقاطهـــم مقابـــل كل إجابـــة صحيحـــة 
فـــي  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر  خـــال 
“مســـابقة زيـــن الكبـــرى 3” التـــي توفـــر 
للعمـــاء فرصـــا للفـــوز بجوائـــز نقديـــة 
الفئـــة  مـــن   BMW وســـيارة  شـــهرية 
الثانيـــة كل 3 أشـــهر ولغايـــة 31 مارس 

.2022
العـــروض  عـــن  اإلعـــان  وبمناســـبة 
الترويجيـــة الحصريـــة لشـــهر رمضـــان 
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  المبـــارك، 
للتســـويق والمبيعات لألفـــراد في زين 
البحريـــن، عمـــار الكتبي “شـــهر رمضان 
المبارك هو شـــهر العطـــاء ورد الجميل، 
ولذلـــك أردنـــا أن نجعلـــه شـــهرا مميـــزا 
للغايـــة من خال اإلعـــان عن عروض 
التـــي تجســـد مـــدى  “الخيـــر خيريـــن” 
تقديرنـــا لعمائنـــا وحرصنـــا على تلبية 
احتياجاتهـــم. وقد تـــم تصميم عرضنا 
الترويجـــي بشـــكل يتماشـــى مـــع هذه 
المناســـبة العطـــرة ومشـــاعر االمتنـــان 
تجاههـــم. وعلى غـــرار العـــام الماضي، 
سيكون شـــهر رمضان لهذا العام صعبا 
بعض الشـــيء؛ بسبب اســـتمرار تبعات 
جائحة كوفيـــد19-. وعلى ضوء ذلك، 
نتطلـــع ألن يظل مجتمعنا المحلي آمنا 
ومتواصا بفضل االستمتاع بخدمات 
المســـتمرة وعروضهـــا  البحريـــن  زيـــن 

المثيرة”.

أعلنـــت شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، 
المـــوزع الحصـــري لســـيارات تويوتا 
ولكـــزس فـــي مملكـــة البحريـــن، عن 
إطـــاق حملة شـــهر رمضـــان المبارك 
الخاصـــة  العـــام  لهـــذا  الترويجيـــة 
بخدمـــات الصيانة وخدمات تصليح 

وصباغة السيارات. 
وتقدم هذه الحملة لمالكي ســـيارات 
تويوتا ولكزس خصومات استثنائية 
على خدمـــات الصيانة بما فيها قطع 
وســـيحصل  العمـــل.  وأجـــور  الغيـــار 
العماء الذين قاموا بشـــراء سيارات 

 2014 العـــام  فـــي  ولكـــزس  تويوتـــا 
أو قبـــل علـــى خصـــم 40 %، بينمـــا 
يحصل العماء الذين قاموا بشـــراء 

و   2015 العاميـــن  بيـــن  ســـياراتهم 
2016 علـــى خصـــم 30 %، أمـــا مـــن 
امتلك ســـيارته في العـــام 2017 وما 

بعد ســـيحصل على خصم بنسبة 20 
.%

وســـيقوم كادرنـــا الفنـــي المتخصص 
بتقديم خدمات التصليح والصباغة 
عالية الجودة باســـتخدام قطع غيار 
أصليـــة وأحدث المعـــدات واألجهزة، 
ما يضمـــن إعـــادة المركبـــات لحالتها 
عمـــاء  ســـيحصل  كمـــا  األصليـــة. 
خدمـــات التصليـــح والصباغـــة علـــى 
20 % علـــى أعمـــال  خصـــم بنســـبة 
التصليـــح التـــي تتجـــاوز قيمتها 50 

ديناًرا بحرينًيا.

جيف زابودسكي

همام األغا
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“أوسكار 2021”... األفالم المرشحة ألفضل فيلم أجنبي “قاتمة”
قســوة البشــر تجاه بعضهــم البعض كانت الموضــوع الرئيس 
أجنبــي  فيلــم  أفضــل  فئــة  فــي  المرشــحة  األفــام  لقصــص 
فــي جوائــز األوســكار هــذا العــام، إذ عرضــت معظــم األفــام 
المرشــحة مــن 5 بلــدان، منهــا اثنــان ألول مــرة، قصصــا عــن 

اإلبادة الجماعية والفساد والتنمر.
وكان الفيلم الدنماركي الكوميدي “جولة أخرى” )آناذر اليف( 
االســتثناء الوحيــد بينهــا، حيــث قــدم قصة معلميــن يتفقون 
علــى شــرب نــوع معيــن مــن الممنوعــات يومًيــا، أمــًا في أن 

تساعدهم في اجتياز أزمة منتصف العمر.
وهــذا الفيلــم هو األكثــر توقًعا بنيل الجائزة فــي الحفل الذي 
يقــام فــي وقت متأخــر اليوم، أما بقية األفام المرشــحة في 

هذه الفئة فلها مضمون مظلم، لكنها تبث أيًضا رسائل أمل.
وتخوض رومانيا السباق ألول مرة هذا العام بفيلم “جماعي” 
)كولكتــف( الــذي يــدور حــول كارثــة حريــق مميت فــي ملهى 

ليلي. وهو مرشح أيًضا في فئة أفضل فيلم وثائقي.
ويقدم الفيلم قصة الصحافية كاتالين تولونتان التي تكشف 
تحقيقاتها أن الضحايا الذين أصيبوا بحروق بالغة يعاَلجون 
فــي أوضاع بائســة فــي المستشــفيات وباســتخدام منتجات 

تنظيف ارتبطت بالكثير من الوفيات.
ويــدور الفيلــم البوســني “إلــى أيــن تذهبيــن يــا أيــًدا؟” )كــوى 

فاديــس أيــدا؟( عــن المحــاوالت اليائســة التــي تبذلهــا امــرأة 
إلنقــاذ زوجهــا وأبنائها خــال مذبحة سربرنيتشــا في 1995. 
وإذا فــاز بالجائــزة فســيكون ثانــي فيلــم من البوســنة يحقق 

ذلك بعد فيلم )نو مانز الند( في 2002.
وفيلم “الرجل الذي باع جلده”، وهو أول فيلم تونسي يرشح 
لنيــل جائــزة أوســكار، هــو درامــا ســاخرة تــدور حــول الجــئ 
ســوري يوافــق علــى أن يصبــح عمــًا فنًيا حًيا علــى أمل نيل 

تأشيرة إلى أوروبا.
ويــدور فيلــم “أيــام أفضــل” )بتــر دايــز( مــن هونغ كونــغ حول 
طالبــة مدرســة ثانويــة تتعــرض لتنمــر وتخــوض امتحانــات 
صعبــة لالتحــاق بالجامعــة. وحقــق هــذا الفيلــم 230 مليــون 

دوالر عند عرضه في دور السينما الصينية في 2019.

أعلــن رئيس شــركة تويوتا ورئيس 
جمعية مصنعي السيارات اليابانية، 
أكيــو تويــودا، فــي مؤتمــر صحافي 
طوكيــو  معــرض  إلغــاء  تــم  أنــه 

للسيارات 2021.
وتم اتخاذ هذا القرار بسبب جائحة 
كورونــا، وقبــل ذلــك، فكــر القائمون 
علــى المعــرض فــي خيــارات أخرى 
اإلنترنــت،  عبــر  الحــدث  بــث  مثــل 

لكنهم قرروا إلغاؤه بالكامل.
للســيارات  طوكيــو  معــرض  ُيقــام 
عــادة فــي الفتــرة مــن أكتوبــر إلــى 
نوفمبــر، وُيقــام كل عاميــن، ولهــذا 
العــام  بالجائحــة  لــم يتأثــر  الســبب 
الماضــي، وقــد أقيمــت أول نســخة 
وحضرهــا   ،1954 العــام  فــي  منــه 
حوالــي 547,000 زائــر، وفــي العام 
زائــر  مليــون   1.3 حضــر   2019
فــإن  لتويــودا،  ووفقــا  للمعــرض، 
المعرض االفتراضي لم يكن لينجح 

لحجم المعرض الكبير.

إلغاء معرض 
طوكيو للسيارات

انتقلــت مجموعــة مــن شــباب 
غــرف  مــن  بالقــراءة  البصــرة 
المعيشــة إلى فضاء الشوارع، 
وفتحــوا مكتبــة مجانيــة على 
للمــارة  العــرب  شــط  شــاطئ 
للتنفيــس  األدب،  وعشــاق 
جــدران  عــن  بعيــدا  عنهــم 
منازلهــم الخانقــة، الســيما في 
كورونــا  أزمــة  اســتمرار  ظــل 
للعــام  بظالهــا  ألقــت  التــي 

الثانــي علــى التوالــي علــى أجــواء 
رمضان المبارك.

وتضم “مكتبة الشارع” حوالي 250 
كتابا ويديرها مجموعة من الشباب 
تســمى “متطوعو البصرة الشــباب”، 
الذين يقولون إنهم يريدون تشجيع 
الناس علــى القراءة، ويســاعدونهم 
الــذي  علــى القضــاء علــى الروتيــن 
حياتهــم  تفاصيــل  يطبــع  صــار 
اليومية، ويعوضونهم عن السهرات 
ســاهم  التــي  الليليــة  الرمضانيــة 

فيروس كورونا في تقليصها.

ومــع اســتمرار جائحــة كورونــا فــي 
اإلقبــال  يتزايــد  بالعــراق،  االنتشــار 
الهــواء  فــي  الوقــت  تمضيــة  علــى 
أو  الزيــارات  حســاب  علــى  الطلــق 
الســيما  المطاعــم،  فــي  الجلــوس 

خال شهر رمضان الفضيل.
الشــبابية  المجموعــة  وتحــاول 
غيــاب  البصــرة  أهالــي  تعويــض 
ســهراتهم الرمضانيــة الليلية، حيث 
أن  العراقييــن  مــن  الكثيــر  يعتبــر 
الســهر مــع لعبــة المحيبــس وشــراء 
الحلويــات فــي الليل أفضــل مكافأة 

لهم بعد يوم شاق من الصيام.

كتب مجانية لعشاق القراءة بالبصرة في ليالي رمضان

توزيع 250 ألف مظلة شمسية للمعتمرين والزوار في المسجد الحرام طوال أيام شهر رمضان المبارك، لحمايتهم من أشعة الشمس.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طــور باحثــون فــي بريطانيــا لقــاح 
الماريــا األكثــر فاعليــة فــي العالــم، 
هــدف  يحقــق  مــا  أول  ليصبــح 
منظمــة  حددتــه  الــذي  الفعاليــة 

الصحة العالمية بنسبة 75 %.
أبلــغ باحثون مــن جامعة أكســفورد 
تجربــة  نتائــج  عــن  وشــركاؤهم 
لقــاح  مــن  )ب(  الثانيــة  المرحلــة 
 ،R21/Matrix-M ،الماريا المرشــح
والــذي أظهــر فعاليــة بنســبة 77 % 

على مدى 12 شهرًا من المتابعة.
الموافقــة  تتــم  أن  فــي  ويأملــون   
علــى اســتخدام اللقــاح فــي غضون 
العامين المقبلين، بناء على السرعة 
خــال  مــن  المســتفادة  والــدروس 
التطور الســريع لتطعيمــات “كوفيد 

.”19
وقــاد مديــر معهــد Jenner وأســتاذ 
أكســفورد  بجامعــة  اللقاحــات  علــم 
أدريان هيل أيضا البحث وراء لقاح 
لفيــروس  أســترازينيكا  أكســفورد/ 

كورونا.

الحســابات  باختبــار  “تويتــر”  بــدأت 
بالنســبة  تصميمهــا  المعــاد  المهنيــة 
لألنشطة التجارية والشركات، بحيث 
بعــرض  للمالكيــن  الحســاب  يســمح 
يمكــن  التــي  المعلومــات  مــن  مزيــد 

للعماء المحتملين رؤيتها.
وتوفر هذه الحسابات طريقة جديدة 
للعامات التجارية لتقديم نفسها عبر 
المنصة، مع أدوات وميزات مخصصة 
نوعيــة  مــع  خــاص  بشــكل  تتماشــى 
واســتعماالت الحســابات. ويمكــن أن 
يؤدي إنشــاء حساب منفصل لألعمال 
فيســبوك  فعلــت  كمــا  التجاريــة، 
وإنستغرام، إلى تسهيل مجموعة من 
الفــرص الجديدة لتويتــر، فيما يتعلق 
بالترويج لألعمال التجارية وتســهيل 
الفرص الجديدة للعامات التجارية.

ويمكــن أن تقلــل تويتــر مــن وصــول 
تغريــدات الحســاب التجاري من أجل 
تشــجيع االســتثمار فــي اإلعانات، ما 
قد يساعد في زيادة اإلنفاق اإلعاني 

لزيادة العروض الترويجية.

“أكسفورد” تطور 
لقاحا للمالريا

“تويتر” تختبر الحسابات 
المهنية للشركات

اكتشــف العلمــاء ما قــد يكــون أصغر ثقب 
التبانــة  فــي مجــرة درب  معــروف  أســود 
إلــى مجموعتنــا الشمســية وهــو  وأقربهــا 
جســم غريــب لدرجــة أنهــم أطلقــوا عليــه 
إن  الباحثــون  وقــال  “يونيكــورن”.  لقــب 
الثقــب األســود أكبــر 3 مــرات تقريبــا مــن 
حجــم شمســنا، وذلــك مــن خــال اختبــار 
الحــدود الســفلى لهــذه األجســام الكثيفــة 
للغايــة التــي لديها جاذبيــة قوية بدرجة ال 

يمكن حتى للضوء الهروب منها.
العمــاق  يســمى  مضــيء  نجــم  ويــدور 
يعــرف  فيمــا  األســود  الثقــب  مــع  األحمــر 

بالنظام النجمي الثنائي )في 723 مون(.
ويقــع الثقب األســود على بعــد نحو 1500 
ســنة ضوئية من األرض. والسنة الضوئية 
هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام 

وتبلغ 9.5 تريليون كيلومتر.

وفــي حيــن أنــه ربما يكــون أقــرب الثقوب 
الســوداء لنــا، فإنــه مــا يــزال بعيــدا للغاية. 
بروكســيما ســينتاوري،  يبعــد  فبالمقاربــة، 
 4 الشمســية،  لمجموعتنــا  نجــم  أقــرب 

سنوات ضوئية.
وتتشكل الثقوب السوداء مثل هذا عندما 

تأفل النجوم الضخمة وتنهار نواتها.
طالــب  جاياســينغي  ثارينــدو  وقــال 
الدكتــوراه فــي علــم الفلــك بجامعــة والية 
التــي  للدراســة  الرئيــس  والمعــد  أوهايــو 
ُنشرت هذا األسبوع في دورية اإلخطارات 
الشــهرية للجمعية الفلكية الملكية “أطلقنا 
على هذا الثقب األســود اســم )يونيكورن( 
723 مــون  )نظــام( فــي  ألســباب منهــا أن 
موجــود في كوكبــة مونوســيروس - التي 
ُتترجــم إلى يونيكــورن - وألنه نظام فريد 

للغاية”.

علماء يكشفون طبيعة ثقب “يونيكورن” األسود

طفل نيبالي مصاب باضطراب وراثي نادر يعرف باسم “متازمة عين 
renanozturk :القط“. تصوير

أطلقــت المفوضــة الســابقة لشــؤون 
الطفولــة في إنجلترا دعوى قضائية 
ضــد منصة “تيك تــوك” متهمة إياها 
بشــكل  شــخصية  بيانــات  بجمــع 
غيــر قانونــي لماييــن األطفــال فــي 

المملكة المتحدة وأوروبا.
عــن  نيابــة  لونغفيلــد  آن  وأقامــت 
هــؤالء األطفــال “أقــل مــن 16 عامــا 
فــي  و13  األوروبــي  االتحــاد  فــي 
المملكــة المتحــدة”، دعــوى قضائيــة 
األم  وشــركتها  تــوك”  “تيــك  علــى 
أمــل  علــى  الصينيــة  “بايتدانــس” 
الحصــول علــى تعويــض قــد يصــل 
إلى مليارات الجنيهات االسترلينية، 

وفقا لبيان.
ويبلغ عــدد األطفــال المتأثرين نحو 
3,5 ماييــن فــي المملكــة المتحــدة 

وهــي تقــدر أن كل طفــل اســتخدم 
“تيــك توك” منذ مايو 2018، أي منذ 
بــدء العمــل بالقاعدة العامــة لحماية 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  البيانــات 
سواء أكان لديهم حساب أم ال، ربما 

تأثر بعملية جمع البيانات.
وتتضمن تلك المعلومات الشخصية 
فيديــو  ومقاطــع  هواتــف  أرقــام 
وصــورا وحتــى بيانــات بيومتريــة، 
مثــل تلــك المســتخدمة فــي تقنيــة 
فــي  وورد  الوجــه  علــى  التعــرف 
الشــكوى التــي قدمتهــا أيضا شــركة 
أن  للمحامــاة،  “سكوت+ســكوت” 
دون  البيانــات  تجمــع  تــوك”  “تيــك 
ودون  شــفافية  ودون  كاٍف  إنــذار 
طلــب الموافقــة كمــا هــو منصــوص 

عليه في القانون.

بريطانيا تتهم “تيك توك” بجمع بيانات شخصية لألطفال

 ”Chrome“ أعلنت شركة جوجل إطاق النسخة األحدث من متصفح
والمزودة بتقنيات وخصائص تجعل استخدام اإلنترنت أكثر عملية 
وأمانا. حصلت نســخة “Chrome 90” الجديدة على أنظمة حماية 
إضافيــة ضــد هجمــات NAT Slipstreaming اإللكترونيــة، حيــث 
 HTTPو FTP يقــوم المتصفح بحظــر االتصاالت عبر بروتوكــوالت

وHTTPS المرتبطــة بمــا يعــرف بمنافذ “554” الرقميــة، فضا عن أن 
المطورين جهزوا هذه النسخة من المتصفح بتقنيات تشفير AV1 التي 

ستحسن وتزيد من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.
 ”Chrome“ وأوضحــت شــركة جوجــل عــن ميــزة مهمــة أخــرى حصلــت عليهــا نســخة
الجديــدة هــي ميــزة Link to Text Fragment، ومــن خــال هــذه الميــزة يمكــن ألي 
شخص إرسال رابط توجيهي لمستخدم آخر، وسيوصله هذا الرابط إلى مقطع معين 
أو جملــة محــددة ســابقا في إحدى صفحــات اإلنترنت، أي أن متلقــي الرابط يمكنه أن 
يقــرأ مــا يريد المرســل إرشــاده له فــي أي صفحة بشــكل دقيق، ودون الحاجــة لقراءة 

الصفحة الموجودة فيها المعلومة بالكامل.

”Chrome“ جوجل” تطلق النسخة األحدث من“ الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:41

  11:35 

03:06

06:06

07:36 
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