خطوة اإلمارات تعزز جهود السالم بالمنطقة

جاللــة الملــك :اإلنجــاز الدبلوماســي التاريخــي يحافــظ على حــل الدولتين

المنامة  -بنا

جوانـــب التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

دولة اإلمارات تجاه إسرائيل ،مؤك ًدا أنها

األراضي الفلســـطينية والذي يعد إنجا ًزا

أجرى ملك البـــاد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيســـى آل خليفـــة أمس اتصاالً

كافـــة ،اضافة الـــى تبادل وجهـــات النظر

وفتح آفاق االستقرار في منطقة الشرق

الدولتين ويبقي على فرص الســـام بين

ستســـهم في دفـــع وتعزيز جهود الســـام

بينهمـــا وســـبل دعمـــه علـــى المســـتويات

األوســـط بمـــا يخـــدم تطلعـــات شـــعوبها

بشـــأن عدد مـــن القضايـــا والمســـتجدات

هاتفيـــا مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد
ً
األعلى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان،
جـــرى فيه اســـتعراض العالقات األخوية
الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف

فـــي األمـــن والتقـــدم واالزدهـــار .وأشـــاد

اإلقليميـــة و الدوليـــة موضـــع اإلهتمـــام

جاللتـــه بما تـــم االتفـــاق عليه بيـــن دولة

المشترك.

وهنأ جاللة الملك ،صاحب السمو الشيخ

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والواليـــات

بالخطوة التاريخية للسالم التي اتخذتها

تـــم بموجبـــه إيقاف قـــرار إســـرائيل ضم

المتحـــدة األميركيـــة وإســـرائيل والـــذي

محمد بن زايد آل نهيان باإلنجاز المتمثل

تاريخيا بما يحافظ على حل
دبلوماســـيا
ً
ً
الجانبيـــن الفلســـطينيي واإلســـرائيلي.

وأثنـــى جاللتـــه علـــى المواقف المشـــرفة

جاللة الملك

سمو الشيخ محمد بن زايد

ومصالح األمة العربية واإلســـامية وفي

آل نهيـــان عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة

مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة

لدولـــة اإلمـــارات فـــي الدفاع عـــن قضايا
مقدمتهـــا القضيـــة الفلســـطينية .وأعرب

صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد

الملـــك واعتـــزازه بالتوافـــق بيـــن البلدين

الشـــقيقين تجـــاه قضايا المنطقـــة ،مثمنًا

في دعم مســـاعي إحالل الســـام واألمن

في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.
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مراسم عاشوراء عن بعد حفاظا على صحة المعزين

مليون دينار

كلفة ابتعاث الطالب البحرينيين

مروة خميس

حضور الكادر المعني بالبث المباشر وتعليق السواد بمحيط المأتم

ً
اقتراحا برغبة بخصوص توظيف
قــدم  5من أعضاء مجلس النــواب
البحرينييــن مــكان األجانــب بــوزارة التربيــة والتعليــم ،لتوظيــف
العاطليــن البحرينيين المؤهلين لشــغل وظائف فــي الوزارة ،ولتقليل

المنامة  -بنا

من التكاليف التي ستتكبدها ميزانية الدولة في استقدام الوافدين.

حـــث رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة،

رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي

وبينوا في المذكرة اإليضاحية

والتعليـــم مـــن أكبـــر الـــوزارات

محمد بن عبدهللا آل خليفة على اقتصار

يتلخـــص فـــي العمـــل علـــى

الـــوزارة لـــم تتخـــذ خطـــوات

وأن يتواجد بالمأتم الكادر المعني بالبث

المؤهليـــن الشـــغل وظائـــف

اإلجـــراءات االحترازيـــة وفـــي مقدمتهـــا

وإعطـــاء األولويـــة المطلقـــة

داعيـــا إدارات المآتم إلى تدوين وتثبيت

ولفـــت مقدمـــو المقتـــرح أن

شـــغلها ،كمـــا أن الـــوزارة تنفق

إلـــى توظيـــف معلميـــن أجانب

ابتعـــاث الطـــاب البحرينييـــن

لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ

أن مضمـــون االقتـــراح برغبـــة

مراســـم عاشـــوراء علـــى البـــث عـــن بعد،

توظيف العاطلين البحرينيين

والنقـــل المباشـــر ،مـــع التزام أفـــراده بكل

فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم،

كمامـــات الوجـــه والتباعـــد االجتماعـــي،

للعنصر البحريني المؤهل.

أسمائهم والتأكد من سالمتهم وفحصهم

وزارة التربيـــة والتعليم لجأت

مسبقا ،بالترتيب مع وزارة الصحة.

وحـــدد الفريـــق الطبـــي مـــدة البـــث

المباشـــر بـــــ  20دقيقـــة؛ حفاظـــا علـــى

ســـامة الموجوديـــن بالمأتـــم ،منوها إلى
أن الدراســـات والمتابعـــات الميدانيـــة
أوضحـــت أن التجمعـــات هـــي الســـبب

رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يترأس االجتماع عبر تقنية االتصال المرئي

الرئيس في نشـــر العدوى ،مما يستوجب

جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع عقـــده رئيـــس

برئاســـة يوســـف الصالـــح فـــي إطـــار

منـــع المواكـــب والمضائـــف والوالئـــم،

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس

بحـــث اإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة

عاطليـــن عـــن العمـــل قادريـــن

ويمكن االســـتعانة بآليات لتوزيع الطعام

كورونا أمـــس عبر تقنية االتصال المرئي

مباشرة على المنازل.

مـــع مجلـــس إدارة األوقـــاف الجعفريـــة

إلحيـــاء موســـم بحســـب مـــا يقـــرره أهل
()٠٢
االختصاص ،عقد عاشوراء.

وذكـــروا أن وزارة التربيـــة

حظر صيد الكنعد
بدءا من اليوم

واشنطن تصمت إزاء تمويل قطر لـ “حزب اهلل”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلنـــت

وكالـــة

والثـــروة البحريـــة بـــوزارة

 15أكتوبر المقبل.
القـــرار يأتـــي بهـــدف زيـــادة
مخزون أســـماك الكنعد ضمن

تلتـــزم إدارة الرئيـــس األميركـــي

في المملكـــة ،وتنظيم عملية

التقاريـــر التـــي تفيـــد أن قطـــر ربما

الكنعـــد؛

المدعومـــة من إيـــران ،وهي قضية

المخـــزون الســـمكي الكلـــي

دونالـــد ترامـــب الصمـــت بشـــأن

الصيـــد ،وتجنـــب اســـتنزاف

تمـــول جماعة حـــزب هللا اإلرهابية
مـــن المرجـــح أن تصبـــح مثـــار

بمـــا يحقـــق التـــوازن داخـــل

جـــدل مع قيـــام وفد أميركـــي رفيع

األحيـــاء البحريـــة ،مشـــددة

المســـتوى بزيارة الدوحة ،بحســـب

علـــى أنه ســـيتم اتخـــاذ كافة

وزارة الخارجيـــة األميركيـــة ،نقـــا

اإلجـــراءات الالزمـــة لتطبيق
()٠٩
قرار الحظر.

القــرار جــاء بأمــر مــن محكمــة فــي مقاطعــة كولومبيــا

عن صحيفة “واشنطن فري بيكن”.

وبعد تقارير ثارت األسبوع الماضي
عـــن قيـــام قطـــر بتمويـــل شـــحنات

أســـلحة إلى “حزب هللا” فـــي لبنان،

أرســـلت إدارة ترامب منســـق وزارة

الخارجية لشؤون مكافحة اإلرهاب
الســـفير ناثـــان ســـيلز إلـــى قطـــر،

األربعـــاء ،وفقـــا لتقريـــر الصحيفـــة

المنشـــور ،الخميـــس ،للكاتـــب آدم

كيدرو.

()١٢

وقالـــت الـــوزارة إنهـــا نفـــذت أمـــرا
أصدرتـــه محكمـــة أميركيـــة فـــي
مقاطعـــة

كولومبيـــا

بمصـــادرة

الشحنات.
وأضافـــت أنـــه“ ،بمســـاعدة شـــركاء
أجانـــب” باتـــت الشـــحنات المصادرة
تحت السيطرة األميركية.
نحـــو  1.116مليـــون برميـــل مـــن

وقالـــت وزارة العدل إنه بعد احتجاز

لهـــا باألمر في محاولـــة على ما يبدو

ولم تذكر متـــى وأين جرت مصادرة

الشحنات ،صعدت البحرية اإليرانية

الســـترداد الوقود المصادر” ،لكنها لم

الشحنات.

بالقـــوة علـــى متـــن ســـفينة “ال عالقة

()١٢

المنتجات البترولية.

واآليبـــاد يحرمـــه مـــن التواصـــل

بســـبب وجود الطفـــل أمام الشاشـــات

المفاصـــل وضعف العضـــات مع مرور

االجتماعـــي مـــع محيطـــه ويضعـــف

لســـاعات طويلـــة ولجلـــوس الطفـــل

الوقت؛ بسبب قلة الحركة ،االضطراب

عالقته بأبويه ويبعده عن أســـرته وال

أغلـــب أوقاتـــه أمـــام الشاشـــات تؤدي

فـــي النـــوم ،التأخر في النمـــو والنطق،

يســـتطيع ممارســـة حياتـــه الطبيعيـــة

إلى مشـــكالت صحيـــة متنوعـــة ،منها

التأثيـــر على النظر وجفـــاف العين مع

5.3

مليون دينار

تفلح.

أرباح شركات التأمين المدرجة بالنصف األول

علي الفردان

حققـــت شـــركات التأميـــن البحرينيـــة
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن أرباحا

التأميـــن بنحو  % 47فـــي النصف األول

مقارنة مع العام الماضي والتي ســـجلت
فيه نحو  9.9مليـــون دينار ،ويرجع ذلك

بسبب أداء شـــركة “أريج” المتراجع لهذا

مجمعـــة فـــي النصـــف األول مـــن العـــام

العام.

وتقل ممارسته األنشطة المفيدة.

الصداع ومشـــكالت فـــي األعصاب قد

ارتفـــاع ضغط العيـــن ،وآالم حادة في

بيانات جمعتها “البالد”.

ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك أمراضـــا تأتـــي

تصل لتشـــنجات ،السمنة والتهاب في

الرقبة والظهر.

وقد تراجعت األرباح المجمعة لشـــركات

حين حققت  3شـــركات أخريات تراجعا
()٠٦
في الربحية.

تزويد المماشي بنظام تبريد
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سفينة نقلت نفطا من إيران لفنزويال في مايو الماضي (أرشيفية)

وذكـــرت أن إجمالـــي الشـــحنات يبلغ

“البليستيشن” تؤخر النمو والنطق لدى الطفل وتسبب التشجنات
اإللكترونية بكل أنواعها كالبليستشين

المبتعثيـــن المؤهلين العاطلين
عن العمل بعد تخرجهم)٠٥( .

إيراني على اإلطالق”.

الكشف عن عالقات قطر بـ “حزب الله” يثير قلق الواليات المتحدة

دبي  -العربية.نت

طويلـــة أمـــام شاشـــات األجهـــزة

ووجدنـــا عـــددا ال بـــأس به من

“أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود

ان

حاجـــي أن مكـــوث الطفـــل لســـاعات

فـــي مختلـــف التخصصـــات،

ووصفت وزارة العدل هذا األمر بأنه

 15أغســـطس الجاري وحتى

مدربـــة تنمية مهـــارات األطفال زينت

نحـــو  12مليـــون دينـــار علـــى

في طريقها إلى فنزويال وصادرتها.

وتداولـــه وبيعه ،اعتبـــارً ا من

أشارت المستشارة األسرية والتربوية

الوافدون يستطيع المواطنون

على  4شـــحنات وقـــود إيرانية كانت

صيد أســـماك الكنعد بالشباك

مروة خميس

التخصصـــات التـــي يشـــغلها

أمس ،أن الواليات المتحدة سيطرت

بـــدء ســـريان فتـــرة حظـــر

مصائـــد

بالبحرينييـــن ،فـــي حيـــن أن

أعلنـــت وزارة العـــدل األميركيـــة،

والتخطيـــط العمرانـــي ،عـــن

أســـماك

تقليـــص عددهم واســـتبدالهم

العربية.نت  -وكاالت

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

وأوضحـــت

على شغل هذه الشواغر.

فعليـــة

وواضحـــة

بشـــأن

أميركا تنفذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني

الزراعـــة

الوكالـــة

مـــع توفـــر بحرينييـــن مؤهلين

الحاضنـــة لألجانـــب إال أن

» »أكد وزير األشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني عصام خلف أن
الوزارة ماضية في خطتها في تحويل
مشاريع “المماشي” إلى مراكز
جذب رياضية عبر تزويدها باأللعاب
الرياضية المختلفة وبنظام تبريد
يعمل بالرش الضبابي.

تداول كثيف على أسهم “ألبا” بالبورصة

06

» »بلغت كمية األسهم ووحدات
الصناديق االستثمارية العقارية
المتداولة في “بورصة البحرين”
في األسبوع الماضي  26مليونا
و 94ألفا و 63سهما ووحدة
بقيمة إجمالية قدرها  3ماليين
و 942ألفا و 174دينارا.

باريس تحقق في انفجار بيروت

12

سجلت وفاة مواطن فرنسي ثان
»» ُ
جراء االنفجار الذي ه ّز العاصمة
اللبنانية بيروت في الرابع من
أغسطس وأسفر عن أكثر من
 178قتيال ،وفق ما أكدته مصادر
متطابقة ،أمس ،لوكالة “فرانس
برس”.

()٠٤

الجاري بمقدار  5.3مليون دينار بحســـب

“المائية” ...ذكريات ال تنسى

15

» »تعد الحديقة المائية في
العاصمة المنامة في السابق
بالنسبة ألبناء جيل السبعينات
حتى التسعينات واحدة من
أجمل الحدائق الترفيهية لما
تقدمه الحديقة آنذاك من ألعاب
وأماكن خضراء جميلة للترفيه.

وحققت شركتان نموًّ ا في ربحيتهما في

آلية لرفع الالفتات التشجيعية في المالعب

11

» »أصدر االتحاد البحريني لكرة القدم
خاصا باآللية المتبعة لرفع
ً
تعميمً ا
الالفتات التشجيعية في المالعب في
استئناف الموسم الرياضي الحالي
 ،2019-2020والذي تستأنف فيه
مسابقات الكبار عبر كأس جاللة الملك الذي تبقت فيه المباراة النهائية،
باإلضافة إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز ودوري الدرجة الثانية.

جاللة الملك

البحرين تهنئ الهند بذكرى االستقالل

يهنئ الكونغو

بالعيد الوطني

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب

بـــعـــث عــــاهــــل الـــــبـــــاد ص ــاح ــب

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء

خليفة برقية تهنئة إلــى رئيــس

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

جــمــهــوريــــــــة الــكــونــغــــــــو ديــنـــــس

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

ساسـو انجويســو ،وذلك بمناسبة

وولي العهـــد نائب القائد األعلى

ذكرى العيد الوطني لبالده.

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

خليفة برقيات تهنئة إلى رئيس
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جمهورية الهند رام نات كوفيند،
وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقالل
بـــاده ،أعربـــوا فيها عـــن أطيب

تهانيهـــم وتمنياتهم لـــه بموفور

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

الصحـــة والســـعادة ولشـــعب

وبعـــث رئيـــس الـــوزراء وولـــي

برقيتي تهنئتيـــن مماثلتين إلى

من التقدم واالزدهار.

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

ناريندرا مودي.

جمهورية الهند الصديق بالمزيد

العهد نائب القائد األعلى النائب

رئيـــس وزراء جمهوريـــة الهنـــد

البحرين تهنئ كوريا بالعيد الوطني
المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة

ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

القائد العام يهنئ وزير النفط
المنامة  -بنا

بعث القائد العام لقوة دفاع البحرين

مـــا كان ليتحقـــق لـــوال االجتهـــاد

أحمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة إلى

الدراسي ،داعيا المولى العلي القدير

المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن

الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة
وزير النفط ،بمناســـبة تخرج الشيخ
خليفـــة بـــن محمـــد بـــن خليفـــة آل

خليفة مـــن أكاديمية ساندهيرســـت

العسكرية الملكية البريطانية.

والمثابـــرة طيلـــة فتـــرة تحصيلـــه

أن يمد الشـــيخ خليفـــة بن محمد بن

خليفة آل خليفة بعونه وتوفيقه في

كل ما يسند إليه من مهام وواجبات
وأن يكلـــل كافـــة جهـــوده وأعمالـــه
ً
خدمة لهذا الوطن
بالنجاح والسداد

وبـــارك القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

العزيـــز فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة

خليفـــة بـــن محمـــد بـــن خليفـــة آل

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

البحرين لوزير النفط تخرج الشـــيخ
خليفـــة ،مؤكدا أن التفوق الدراســـي

لعاهـــل البالد القائـــد األعلى صاحب
خليفة.

زينل :السالم سيعم بعد االتفاق اإلماراتي
القضيبية  -مجلس النواب

أشـــادت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية
زينـــل بالجهـــود الدبلوماســـية الرفيعـــة
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.

المنامة  -بنا

كليـــب الرياضـــي علـــى تتويجهـــم

ومستوى األداء المتميز الذي قدمه

بعـــث وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس

الطائـــرة في نســـختها الــــ  ،44والتي

المباراة ،وكذلك على مدار الموســـم

البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن

المستحق على فريق نادي النجمة.

الوزراء نائب رئيس اللجنة االولمبية
علـــي آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة إلـــى
رئيـــس وأعضـــاء والعبي نـــادي دار

حـــث رئيـــس المجلـــس األعلـــى

آفاق أرحب مـــن التعاون الدولي لفرض

التخـــاذ المزيـــد مـــن الخطـــوات الفاعلة

مقدمتها كمامات الوجه والتباعد

التســـامح بين الشـــعوب ،وتأكيدا للدور

فـــي الشـــرق األوســـط ،وتعزيـــز الســـلم

إلـــى تدويـــن وتثبيـــت أســـمائهم

اإلنسانية بين الجميع.

دعائم األمن والتقدم واالزدهار.

مسبقا ،وذلك بالترتيب مع وزارة

الســـام ،وتعزيز قيم التعايـــش ومبادئ

التـــي تدعم فرص التوصل إلى الســـام

االجتماعي ،داعيـــا إدارات المآتم

اإلماراتـــي الرائـــد فـــي توثيـــق األخـــوة

واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ،وترســـيخ

والتأكـــد من ســـامتهم وفحصهم

هنـــأ مجلـــس الشـــورى دولـــة اإلمـــارات

بـــه دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

الحكيمـــة وذلـــك بمناســـبة التوصل إلى

دبلوماســـي مستمر أســـهم في التوصل

الشـــقيقة مـــن جهـــود متواصلـــة ،وعمل

إلى اتفاق تاريخي كبير سيكون له األثر
اإليجابي على ترسيخ دعائم االستقرار

والسالم في المنطقة ،مع استمرار تنفيذ
البرامـــج والخطط التنموية التي تحقق

النهضة والتقدم للدول والشعوب.

وأكـــد ضرورة تكثيـــف العمل ومضاعفة
الجهـــود التـــي تـــؤدي إلى الحـــل العادل

وأكـــد مجلـــس الشـــورى علـــى موقـــف

والشـــامل والدائـــم للنـــزاع الفلســـطيني

ضـــم األراضـــي الفلســـطينية ،وإشـــادة

وتطلعـــات الشـــعب الفلســـطيني بإقامة

مملكـــة البحريـــن تجـــاه اتفـــاق وقـــف

المملكـــة بالتوصل إلى االتفاق بين دولة
اإلمارات والواليات المتحدة األمريكية
وإسرائيل.

وأعـــرب عن الفخر واالعتـــزاز بما قامت

رؤيـــة الفريـــق الطبـــي وبحثهـــا
تفصيليا ،شـــدد مجلـــس األوقاف
الجعفريـــة على ضـــرورة االلتزام
بمنـــع التجمعات منعـــا تاما خارج

اإلســـرائيلي ،وبمـــا يلبـــي طموحـــات

دولتـــه المســـتقلة وعاصمتهـــا القـــدس

الشرقية ،وفي الوقت ذاته تحقق مزيد
من السالم واالزدهار في منطقة الشرق
األوسط.

المآتـــم وفـــي الطرقـــات؛ حفـــاظ
على ســـامة الجميـــع ،إضافة إلى

الـــكادر المعنـــي بالبـــث والنقـــل

ومناصـــرة الشـــعب الفلســـطيني ،وفتح

السالم في المنطقة.

أن نشـــيد بالـــروح الرياضيـــة العالية

البطـــوالت وتبـــوء أعلـــى المراكـــز

المحافل.

مـــن جهتـــه ،وبعـــد اســـتيضاح

ثقتهـــا بأن هـــذا االتفاق من شـــأنه الدفع

ومســـاندة الجهـــود الراميـــة لتحقيـــق

وقـــال ســـموه “نـــود بهـــذه المناســـبة

عليه مزيـــدا من التألـــق في تحقيق

علـــى منصات التتويـــج في مختلف

متمنيـــن للنـــادي وجميـــع القائميـــن

المنامة  -بنا

اإلجـــراءات االحترازيـــة وفـــي

فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط ،ودعـــم

أقيمت مساء أمس األول ،بعد الفوز

الرياضـــي للعبـــة ،2020 - 2019

سمو الشيخ عيسى بن علي

الوقائية.

وأعربـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب عـــن

اإلمـــارات على تعزيز األمن واالســـتقرار

ببطولة كأس ســـمو ولـــي العهد لكرة

العبـــو نـــادي دار كليـــب فـــي هـــذه

رئيسالفريقالطبيللتصديلـ“كورونا”يعلناإلجراءاتاالحترازيةالخاصةبالموسم

المباشـــر ،مـــع التـــزام أفـــراده بكل

القضيبية  -مجلس الشورى

كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون.

إقامة مراسم عاشوراء عن بعد حفاظا على سالمة المعزين

رئيسة مجلس النواب

الشورى :فخورون باالتفاق اإلماراتي التاريخي

مماثلتين إلى رئيـــس وزراء جمهورية

كليب ببطولة كأس سمو ولي العهد للطائرة

مراســـم عاشـــوراء علـــى البـــث

اإلنجاز الدبلوماسي اإلماراتي التاريخي

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ نادي دار

عـــن بعـــد ،وأن يوجـــد بالمأتـــم

الفلســـطينية ،مشـــيدا بحـــرص دولـــة

رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية مون

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى اقتصار

وأكـــدت رئيســـة مجلس النـــواب أن هذا

وإســـرائيل يقضي بوقـــف ضم األراضي

بـــن حمد آل خليفة برقيـــات تهنئة إلى

والســـعادة ولشـــعب جمهورية كوريــــــا

الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن

الجميـــع إلـــى حل عـــادل وشـــامل ودائم

اتفـــاق مع الواليـــات المتحدة األمريكية

النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء

التحرير لبالده ،أعربوا فيها عن أطيب

الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا

األراضي الفلسطينية ،وذلك ضمن تطلع

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة وقيادتهـــا

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

تهانيهم وتمنياتهـــم له بموفور الصحة

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيتيـــن

للصحـــة ،رئيـــس الفريـــق الوطني

الشـــقيقة ،والتوصل التفـــاق يوقف ضم

يأتـــي دعمـــا للقضيـــة الفلســـطينية،

خليفـــة وولي العهد نائب القائد األعلى

جـــاي إن ،وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى يوم

كمـــا بعث رئيـــس الوزراء وولـــي العهد

الصحة.

وحـــدد الفريـــق الطبـــي مـــدة

غلـــق المآتم النســـائية والمجالس
النســـائية في المنازل ،بحيث يتم
إحيـــاء ذكـــرى عاشـــوراء بصورة

تدوين اسماء
الكادر اإلعالمي
والتأكد من
فحصهم

منع التجمعات
منعا تاما خارج
المآتم وفي
الطرقات

البـــث المباشـــر بـــــ  20دقيقـــة؛

حفاظـــا على ســـامة الموجودين

مجلـــس إدارة األوقاف الجعفرية

الرئيس في نشر العدوى.

والمتابعـــات الميدانيـــة أوضحت

إطار بحث اإلجراءات االحترازية

لجائحـــة كورونا محليـــا وإقليميا

في نشـــر العدوى ،مما يســـتوجب

ما يقـــرره أهـــل االختصاص ،عقد

ويمكن االســـتعانة بآليات لتوزيع

جزءا رئيسا في منظومة التدابير

واختتـــم الفريـــق الطبـــي رؤيتـــه

بمـــا يضمـــن الصحـــة والســـامة

أثنـــاء إحيـــاء موســـم عاشـــوراء

ويأتـــي هـــذا االجتماع فـــي إطار

محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة في

على وعي والتزام شعب البحرين

ومســـؤولياته الصحيـــة ضمـــن

مـــع هـــذه الجهـــود الوطنيـــة ،فإن

بالمأتم ،منوها إلى أن الدراســـات

برئاسة يوسف الصالح وذلك في

أن التجمعات هي السبب الرئيس

الالزمـــة إلحياء موســـم بحســـب

منع المواكب والمضائف والوالئم،

عاشوراء  ،والتي يعد االلتزام بها

الطعام مباشرة على المنازل.

الوقائيـــة التي يتم العمـــل عليها،

لإلجـــراءات االحترازية المطلوبة

العامة للمجتمع.

بالتأكيـــد علـــى أنه مـــازال يراهن

متابعـــة الفريـــق الطبـــي دوره

األصيـــل ،وإيثـــاره لحيـــاة الجميع

جهود وطنية مشـــرفة؛ للســـيطرة

وصحتهـــم وســـامتهم علـــى مـــا

سواها.

جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع عقـــده

رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

للتصـــدي لفيـــروس كورونا أمس
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مع

تعليق “السواد”
في محيط
المأتم دون أي
تجاوز

علـــى فيـــروس كورونـــا والحـــد

مـــن انتشـــاره ،وضرورة اســـتمرار
الوعـــي العـــام لـــدى المواطنيـــن

والتقيـــد

بكافـــة

اإلجـــراءات

االحترازيـــة ،ممـــا يتطلـــب منـــع
التجمعـــات ،والتـــي تعـــد الســـبب

غلق مكبرات
الصوت مع
انتهاء فترة البث
الحي

وفي ضوء دراسة الوضع الوبائي
ودوليا ،ومع اســـتعداد المواطنين
إلحيـــاء مراســـم عاشـــوراء ،تـــم
اتخـــاذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات

الوقائيـــة في هذه المرحلة؛ وذلك
حفاظـــا علـــى صحـــة وســـامة

المعزين والمجتمع.

وأوضـــح الفريـــق طبيب الشـــيخ
بدايـــة االجتمـــاع أنـــه بالتزامـــن

األوضـــاع الصحيـــة اإلقليميـــة
والدوليـــة ،مازالـــت علـــى المحك،
حيـــث تحـــذر منظمـــة الصحـــة

العالمية من حـــدوث موجة ثانية
مـــن “كوفيـــد ،”-19خاصـــة مـــع

توجـــه عدد مـــن دول العالـــم إلى
رفـــع القيـــود وتخفيـــف التدابيـــر

عدم السماح
بإقامة المجالس
النسائية في
المنازل

فرديـــة أو فـــي نطـــاق األســـرة
الواحـــدة في المســـكن الواحد ،أو
عبر وســـائل التواصـــل والتقنيات
الحديثة.
كمـــا

دعـــا

مجلـــس

األوقـــاف

الجعفريـــة إدارات المآتـــم إلـــى
االلتزام بتعليق مظاهر عاشـــوراء
“الســـواد” في الحيز المســـموح به
في محيط المأتم دون أي تجاوز،
موضحا أن عمل مكبرات الصوت
يجـــب أن يبـــدأ وينتهـــي مع فترة
البث ،مع مراعاة الوقت المناسب
لذلك.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس األوقاف
الجعفريـــة فـــي ختـــام االجتمـــاع
إلـــى أن الظـــروف الحاليـــة تحتم
علـــى الجميع التكاتف والتضامن؛
لمواجهة جائحة كورونا ،وأن درء
المخاطر مقدم على جلب المنافع،
الفتا إلى أن االلتزام بالتضرع إلى
هللا في وقت األزمات والشـــدائد
وعنـــد نـــزول األوبئـــة واألمراض،

يأتـــي استرشـــا ًدا بالقـــرآن الكريم
ً
ســـائل
وبالهدي النبوي الشـــريف،
المولـــى عـــز وجـــل أن يرفـــع هـــذا
البالء وأن يحفظ مملكة البحرين
من كل سوء.

اإلحياء بصورة
فردية أو في
نطاق األسرة
الواحدة

local@albiladpress.com
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فتيات لم يكملن االبتدائي وظفن في السلك التعليمي
“إشـــراقـــات مــبــكــرة” يــواصــل ســـرد وقــائــع تــاريــخــيــة مــثــيــرة عــن بــدايــات التعليم
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

استعرض الفصل الثالث من كتاب “المرأة
البحرينيـــة والتعليـــم ..إشـــراقات مبكـــرة

وريـــادة وطنيـــة” ،الـــذي أصـــدره المجلس
ً
مؤخـــرا المراحـــل التـــي
األعلـــى للمـــرأة

تدرجـــت بها المـــرأة البحرينية مـــن طالبة

علـــم إلى معلمة ،وتضمن هذا الفصل الذي

الزياني أول
بحرينية يتم ابتعاثها
للدراسة في الخارج
العام 1937

جـــاء تحت عنـــوان “المـــرأة البحرينية من

متعلمة إلى معلمة” معلومات عن األوضاع

التعليـــم علـــى مســـتوى المنطقـــة ،وكانت

المعهـــد العالي للمعلمات ،ثم مرحلة ما بعد

 ،1970حين ابتعثت الحكومة  9مدرسين

التأهيل التربوي ،وإنشاء الكلية الجامعية
ً
وأخيرا مرحلة
للعلـــوم واآلداب والتربيـــة،

إلـــى مدرســـة االتحـــاد الخاصـــة فـــي أبـــو

ظبـــي ،وقـــد عمل عدد مـــن زوجات هؤالء

وجـــاء فـــي مقدمـــة الفصـــل أن حمـــاس

يكن لـــدى البحرين في ذلك الوقت فائض

واجـــه إشـــكالية نقـــص الكـــوادر المطلوبة

أن تعيـــره للخـــارج ،ولكنهـــا تجربة تضاف

التعليميـــة للمـــرأة البحرينيـــة قبل إنشـــاء

أول بعثة منها للتدريس في الخارج العام

إنشاء هذا المعهد ،إضافة إلى إنشاء مركز

إلى الشارقة ،و 7إلى رأس الخيمة ،واثنين

تولي جامعة البحرين توفير المعلمات.

المدرســـين كمدرسات بشـــكل فردي؛ إذ لم

المـــرأة البحرينيـــة للتوســـع فـــي التعليـــم

في هيئة التدريـــس لتعليم الفتيات يمكن

للقيـــام بالعملية التعليميـــة ،وقاد ذلك في

إلى رصيد المرأة البحرينية في التدريس.

دراســـتها فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة للعمل

المرأة المعلمة

بادئ الوقت ،إلى االســـتعانة بمن لم تكمل
كمدرســـات ،ثم تطور األمر إلى االستعانة

مـــع االنطالقـــة األولـــى لمســـيرة التعليـــم

لطيفة الزياني

معلمة تشرح إلحدى الطالبات في إحدى المدارس الحكومية عام 1972

المواطنـــات ممـــن أكملـــن ثالثـــة صفـــوف،

البنات ورقيت كمســـاعدة لمديرة التعليم)

الرفـــاع ،وتـــم تعييـــن جميـــع الخريجـــات

الثالـــث بمدرســـة المحـــرق أول مـــن وقـــع

للتدريب على طرق التدريس في مدرسة

انتهاء الحـــرب العالمية ،ابتعثت الحكومة

فكانـــت :مريـــم الزيانـــي الطالبـــة بالصـــف

عليهـــا االختيار ،فعينت معلمة بالمدرســـة
ذاتهـــا ،تلتهـــا ســـكينة محمـــد القحطانـــي،

واستمر األخذ بنظام تعيين الطالبات قبل
إكمـــال دراســـتهن؛ حيـــث أشـــارت عائشـــة

الفائـــز الى أنها لم تتمكن من إكمال الصف
الســـادس بمدرســـة المحـــرق فـــي النصف

الثانـــي مـــن األربعينيات بســـبب اختيارها

للعمل كمعلمة بالمدرسة ذاتها.

بمن أكملن دراستهن االبتدائية أو الثانوية
ً
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع
(شـــعبة المعلمـــات)

بمعلمـــات عربيـــات كان لهـــن دور محوري

جيل متميز

وفـــي ضـــوء تقاريـــر التقييـــم التـــي كانت

البيات من سوريا أول مديرة ألول مدرسة

وبهـــدف خلـــق جيـــل متميز مـــن المعلمات

وجود معلمـــات تربويات متخصصات ،تم

لبنـــان ،التي تولـــت إدارة مدرســـة المنامة

العـــام  ،1967والذي لم يلبث أن تحول مع

فـــي ذلك بعـــض النســـاء البحرينيات ممن

كلية البحريـــن الجامعية للعلـــوم واآلداب

لطيفـــة الزيانـــي ،أول معلمـــة بحرينية؛ إذ

لجامعة البحرين.

عبـــدهللا الزيانـــي ،وكذلـــك مـــن خـــال

مدرسات من جنسيات عربية.

النظامي للبنات العام  ،1928تم االستعانة

في تنظيم وتطويـــر هذا التعليم ،كفاطمة

تتـــم مـــن وقـــت إلـــى آخـــر ،والحاجـــة إلى

ابتدائية نظامية للبنات ،وســـنية أدهم من

االتجـــاه إلـــى إنشـــاء معهـــد المعلمات في

االبتدائية للبنات عند نشـــأتها ،وساعدهن

معهد المعلمين الذي أنشئ عام  1966إلى

تلقين التعليم عن طريق أسرهن كالسيدة

والتربيـــة والتـــي كانـــت النـــواة األولـــى

تلقـــت علومها علـــى يد شـــقيقها المرحوم

الكتاتيب والمدارس غير النظامية.

جهود حثيثة
وتعـــدى الوضـــع حـــدود البحريـــن؛ حيـــث
ً
جهـــودا حثيثة في تطوير
بذلـــت البحرين

ومـــع التوســـع التدريجـــي فـــي مدرســـتي

البنـــات تزايـــدت الحاجـــة للمعلمـــات ،فبدأ

التوجه نحو اختيار معلمات من الطالبات

مشاركة معهد المعلمات في إحدى االحتفاالت الوطنية

البحرينيات يضاهي نظيراتهن من معلمات

عـــام (/38 )1939إلـــى فتـــح فصـــل خاص

“خديجة الكبرى” للبنات بالمحرق ،وكانت

تقوم بنفسها بهذه المهمة ،كما كانت بعض
تلميـــذات المرحلـــة االبتدائيـــة يَدرســـن

ويُ درســـن في الوقـــت ذاته؛ حيث انضمت
إلى هيئة التدريس ٌّ
كل من :لولوة الزياني،

وهمـــا“ :شـــريفة محمـــد الزيانـــي” شـــقيقة

“لولوة” التي ســـبقتها بعام ومعها “زعفرانة
ســـعيد” .وبالتوازي مع ذلك ســـعت وفيقة
نايـــر (المفتشـــة لعدة ســـنوات في مدارس

المرحلة االبتدائية واإلعدادية بالتعاون مع

في العام الدراسي (.)1949-1950

اإلنمائـــي في العـــام  1967بمبنى مســـتأجر

و ســـكينة القحطانـــي و شـــيخة هجـــرس

ومع تطبيق التعليـــم الثانوي في منتصف

الرابـــع ،وفـــي العـــام  1940عينـــت مـــوزة

الخريجـــات مدرســـات ،واتجهـــت مديرية

للقبـــول بـــه الحصول على شـــهادة الثانوية

(/ 1961  )1962إلـــى إعـــداد المعلمـــات من

سنتان ،مقسمة إلى  4فصول دراسية.

بالمعلمـــات كشـــعبة مـــن شـــعب الدراســـة
بالمرحلـــة الثانويـــة؛ وذلك عمـــاً بتوصية

إنشاء مركز التأهيل التربوي

ً
وتطويرا لعملية التأهيل التربوي للمعلمات

( )1960حول تعليم البنات.

ســـعت وزارة التربيـــة والتعليم مع برنامج

العـــام  1939بعـــد أن وصلـــن إلـــى الصـــف
القحطاني وشريفة الزياني.

الحرب العالمية
وفـــي مقابـــل صعوبـــة حركـــة االنتقـــاالت

والســـفر بســـبب قيـــام الحـــرب العالميـــة

بحرينيـــة هي لولوة الزياني للدراســـة في

أخريين فـــي بعثة حكومية لذات الغرض،

التدريب في كليـــة تدريب المعلمات التي
افتتحت في بغداد حدي ًثا في العام 1947

أنشـــئ المعهـــد العالـــي إلعـــداد معلمـــات

بالقضيبيـــة ،وارتفـــع مســـتوى التعليـــم فيه

فـــي تحقيـــق تقـــدم ملحـــوظ فـــي إعـــداد

بيروت ،وفي العام التالي أرسلت طالبتين

المعهد العالي

حتـــى بلغ إجمالي عـــدد المعلمات نحو 49

الـــدول العربيـــة ،شـــهد العـــام الدراســـي
ً
ً
مهمـــا على طريق تعليم
حدثا
(/37)1938

كليـــة تدريـــب المعلمـــات البريطانيـــة فـــي

البحرينيـــة معلمـــات مـــن البحريـــن لتلقي

الجامعية للعلوم واآلداب والتربية.

منظمة اليونســـكو وبرنامج األمم المتحدة

الثانية وبالتالي صعوبة استقدام معلمات

البنـــات وهـــو ابتعـــاث الحكومـــة أول فتاة

ضمـــن الطاقـــم التعليمي بالمـــدارس .ومع

ثـــم بعـــد ذلـــك مـــن قبـــل كليـــة البحريـــن

من الدول العربية ،نجحت مدارس البنات
المتعلمـــات؛ حيـــث بلغ عـــدد الطالبات في

المـــدارس األربع آنذاك ،نحـــو  763تلميذة

في العام الدراســـي (/ 1942  )1943ونحو

 34معلمة .وخالل العام الدراســـي (1947
/  )1948تـــم افتتـــاح مدرســـة جديـــدة
للبنات بالمحرق وهي مدرســـة “مريم بنت

عمران” ،كما أمكن إضافة صفين لمدرســـة

الخمسينيات من القرن الماضي ،أصبحت

إلـــى مســـتوى التعليـــم العالـــي؛ إذ اشـــترط

التربيـــة والتعليـــم فـــي العـــام الدراســـي

العامـــة ،ومـــدة الدراســـة فـــي هـــذا المعهـــد

المرحلـــة الثانويـــة بإنشـــاء قســـم خـــاص

تقريـــر الخبيريـــن كاتـــول والنحـــاس عـــام

فـــي المرحلتيـــن االبتدائيـــة واإلعداديـــة،

واســـتمر هـــذا القســـم حتـــى العـــام 1967

األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي بالتعـــاون مـــع

وكان يلتحـــق بـــه الطالبـــات مـــن حملـــة

تطويـــري للتأهيـــل التربـــوي للمعلميـــن

للحصـــول علـــى دبلـــوم المعهـــد العالـــي

التأهيل التربوي ،وتوسعت مهامه لتشمل

عندمـــا أنشـــئ المعهـــد العالـــي للمعلمـــات،

منظمـــة اليونيســـيف إلـــى وضع مشـــروع

الثانويـــة العامـــة لمـــدة عاميـــن دراســـيين

والمعلمات ،وهو ما أســـفر عن إنشاء مركز

للمعلمـــات ،ومن بعد هـــذا المعهد ،كان يتم

اســـتمرار عقـــد دورات تدريبيـــة وتأهيلية

التأهيـــل التربوي بوزارة التربية والتعليم،

أثناء الخدمة.

إعداد المعلمات البحرينيات من قبل مركز

لمعلمي المرحلتيـــن االبتدائية واإلعدادية

 1700منشـــأة ذات تأثيــــر مباشــــر علــــى البيئــــة
ضـــمـــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات “األعـــــلـــــى لــلــبــيــئــة”
سيدعلي المحافظة

أحصـــى المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ضمن

قاعـــدة بياناته خـــال العـــام  2019عدد

 1700منشـــأة صناعيـــة وخدميـــة ذات
تأثيـــر مباشـــر علـــى البيئـــة فـــي مملكـــة

البحريـــن ،نظم لكل منهـــا زيارتان خالل
العام.

وأورد فـــي تقريـــره حـــول إنجـــازات

العـــام  2019أن برامـــج التفتيـــش لدى
المجلـــس هدفهـــا التحقـــق مـــن امتثـــال

المشـــاريع التنمويـــة ومختلف األنشـــطة
الخدميـــة لقانـــون البيئـــة والقـــرارات

الوزاريـــة المنفـــذة لـــه ،وكذلـــك االمتثال

لالشـــتراطات البيئيـــة الممنوحـــة ضمـــن

التراخيـــص البيئيـــة الممنوحـــة لهـــا ،كما

تتضمـــن أيضا المعاينة لمواقع األنشـــطة

الجديـــدة والقائمـــة وتحـــري الشـــكاوى

تكويـــن قاعـــدة بيانـــات رقابية شـــاملة،

وجـــاء فـــي التقريـــر أن المجلـــس حقـــق

المفتـــش الشـــامل فـــي العـــام 2017

فـــي التفتيـــش البيئـــي ،إذ تـــم خاللهمـــا

بيانـــات موحدة أكثر شـــمولية ،تم البناء

وضبط المخالفات البيئية.

خـــال العـــام  2017و 2018نقلـــة نوعية
تأهيل وتدريب فريق المفتشين بمعايير
“المفتش الشامل”.

نتيجـــة لمخرجـــات تطبيـــق برنامـــج

و ،2018مـــا أســـس عليـــه إنشـــاء قاعدة

عليها في تنفيذ خطة العام .2019

مجـــاالت التفتيش ،وأصبـــح أكثر إلماما

مضيفـــا أن الفريق أصبـــح مدربا بمعايير
وإجـــراءات الضبط القضائـــي من خالل

تعـــاون المجلس األعلـــى للبيئة مع معهد

الدراسات القضائية والقانونية.

وبيـــن التقريـــر حـــرص المجلـــس علـــى
َّ

كل ســـتة أشـــهر ،موضحا بأن المجموعة
األولـــى هي مجموعـــة االمتثـــال ،والتي

صناعيـــة ،وإتاحتهـــا لـــإدارات وأقســـام

المجلس ،مما يســـاهم في زيـــادة وتيرة

تطبيقهـــا إلحـــكام الرقابـــة البيئيـــة،

مجموعات ،ويتم تدوير المفتشين بينها

وأضاف أن هذه القاعدة حققت ســـهولة

وذكـــر أنـــه مع بدايـــة  2019أصبح فريق

بمختلـــف القوانيـــن البيئيـــة ومتطلبـــات

وأوضـــح أنـــه اســـتكماال لتلـــك الجهـــود،
فقد ِّ
وزع المفتشـــون العـــام  2019إلى 3

تتولـــى مســـؤولية إجراء تحقيـــق بيئي

الوصـــول لبيانات تفصيلية لكل منشـــأة

التفتيـــش ذا قـــدرات فنيـــة أقـــوى فـــي

المجلس األعلى للبيئة.

على المنشآت الخاضعة لرقابة المجلس

التدقيق البيئي ركز على  450منشأة

األعلـــى للبيئـــة ،والثانيـــة تمثلـــت فـــي

حفيرة للمخلفـــات الخطرة ،في حين أن

اســـتطاع المجلس ابتكار عملية جديدة

تتولـــى المتابعـــة للعمليـــات اليومية من

المنافـــذ والتي تختـــص بإنهاء إجراءات

التدقيـــق البيئـــي ،وركـــز فـــي ذلـــك على

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،أو أي

لرقابـــة المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ،مـــن

للبيئة ،وكذلك مختلف الحاالت الطارئة،

وأجهـــزة مصـــدرة لإلشـــعاع ،واألنـــواع

المختلفـــة ومراقبـــة عمليـــات مدفـــن

وأبـــرز التقرير أنه في العـــام  ،2019فقد

مجموعـــة الدعـــم والمســـاندة ،والتـــي

المجموعـــة الثالثـــة تمثلت في مجموعة

التامـــة بطبيعـــة كل منشـــأة صناعيـــة
ومحيطهـــا الجغرافـــي والبيئـــي ،الف ًتـــا

شكاوى الخط الساخن وتطبيق تواصل

اإلفســـاح الجمركـــي للمـــواد الخاضعـــة

وسيلة اتصال أخرى مع المجلس األعلى

مواد كيميائية وســـيارات ومواد مشـــعة

بمخـــزون المعلومـــات التـــي تحويهـــا

ومتابعـــة ســـحب العينـــات مـــن المصادر

الحية المشمولة في اتفاقية سايتس.

الترخيص للمنشآت الجديدة ،أو التوسع

في المنشآت القائمة ،من خالل اإلحاطة

إلى أنهـــا تتميز ببيانـــات متكاملة وثرية
حول جميع المنشـــآت الخاضعـــة لرقابة

للتفتيـــش الرقابـــي ،مبنيـــة على أســـاس

المنشـــآت الصناعية فقـــط وعددها 450
منشـــأة صناعيـــة ،والتـــي لديهـــا تأثيـــر

مباشـــر علـــى البيئة ،من خـــال عملياتها

اإلنتاجيـــة ومـــا ينبعث منها فـــي الهواء
والمـــاء ،وذلك بأســـلوب علمي ومنهجي

جديد.

علي خسر قرض شراء البيت ..ولم
يحتسب طلبه للعام 1991
محرر الشؤون المحلية

ناشـــد المواطن علي ع .وزارة اإلســـكان
إنصافه باحتساب فترة طلبه اإلسكاني

ناشد وزير
اإلسكان إنصافه

األول بعـــد تعديـــل نـــوع الخدمـــة
اإلسكانية التي طلبها من الوزارة.
وبعث المواطن نســـخة من رسالة رفعها
لمكتـــب وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر؛
لنشـــرها بالصحيفة .وفيما يأتي أبرز ما
تتضمنه:
أتقـــدم لكم بهـــذا الخطـــاب لعلكم ترونه
بعين الرأفة والمساعدة ،حيث إن طلبي
اإلســـكاني األول كان فـــي ســـنة ،1991
وهـــو طلـــب قطعـــة أرض وفـــي ســـنة
 ،2003وتلقيـــت اتصاال بضـــرورة تغيير
الطلب لعدم توافـــر قطع أراض للتوزيع
في تلك الفترة.
وتـــم تغييـــر الطلـــب إلـــى قرض شـــراء.

وفـــي العام  2004تم االتصال بي وذلك
لموافقة الوزارة بمنحي قرض الشراء.
وبمـــا أنه لم يتســـن لـــي الحصـــول على
منزل مناسب بالمبلغ الممنوح تم سحب
الطلـــب من قبل الـــوزارة وتـــم تخييري
بإعادة الطلب أو تغييره.

سيارات السكراب ُتغرق الجفير ...واللوحات خليجية
إبراهيم النهام

وتـــم تغييـــره إلـــى طلب وحدة ســـكنية

رصـــدت عدســـة “البـــاد” أعـــدادا كبيـــرة

احتســـاب الطلب مـــن ســـنة  ،2005ولم

وهي متناثرة في الســـاحات الفضاء في

العمر وكبر األبناء ،ولم أحصل على بيت

شـــوارعها الرئيســـة والفرعيـــة ،وبالقرب

(بيـــت) ،ولكـــن مـــع األســـف الشـــديد تم

مـــن الســـيارات الخليجيـــة الســـكراب،

تحســـب المدة الســـابقة .لقـــد تقدم بي

منطقة الجفير الســـياحية ،وعلى ضفاف

العمر ،وأناشد الوزير الحمر إنصافي.

من عدد من الفنادق والبنايات الخاصة.

وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود الســـيارات

وضعت على واجهاتها الزجاجية ،إال أنها
لـــم ُتزحـــزح من مكانهـــا ،كمـــا لوحظ بأن

وهـــي مـــن الظواهـــر غيـــر المفهومـــة

هنالـــك ،إال أن الســـيارات الخليجيـــة

بعـــض هـــذه الملصقات بتواريـــخ قديمة،

خصوصـــا حيـــن تكـــون هـــذه الســـيارات

كانت لهـــا الغلبة ،خصوصـــا ذات الماركة

والبعـــض اآلخر اختفـــت كتاباته وبهتت

مـــن الموديـــات الحديثة .وعلـــى الرغم

األميركية ،حيث تكدست وبوضوح في

بســـبب أشـــعة الشـــمس الحارة ،وعوامل

مـــن التحذيـــرات والغرامـــات وعمليـــات

كثيـــر من األحيـــاء بالجفير ،بال حســـيب

الطقـــس األخـــرى .وتمثـــل الســـيارات

الســـحب التي تقوم بهـــا األجهزة البلدية

أو رقيـــب .ومـــع أن ملصقـــات المخالفـــة

الســـكراب ظاهـــرة مزعجـــة لألجهـــزة

المختصة ،اال أن الوضع ال يزال كما هو.

الســـكراب التي تحمل اللوحات المحلية

البلديـــة فـــي شـــتى مناطـــق المملكـــة،
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حاجي“ :البليستيشن” تؤخر النمو والنطق لدى الطفل وتسبب التشجنات

ال يــعــطــى “اآليـــــبـــــاد” لـــمـــن لــــم يـــتـــجـــاوز ســــن الــثــالــثــة
مروة خميس

أشـــارت

المستشـــارة

األســـرية

والتربويـــة مدربـــة تنميـــة مهـــارات
األطفـــال زينـــت حاجـــي أن مكـــوث

الطفـــل لســـاعات طويلة أمام شاشـــات
األجهـــزة اإللكترونيـــة بكافـــة أنواعهـــا
كالبليستشـــين واآليبـــاد يحرمـــه مـــن
التواصـــل االجتماعـــي مـــع محيطـــه

ويضعـــف عالقتـــه بأبويـــه ويبعده عن

اجتماع لجنة الخدمات

الحكومة توافق على مد غطاء التأمين
االجتماعي ليشمل افراد اسرة صاحب العمل

أســـرته وال يســـتطيع ممارســـة حياتـــه
الطبيعيـــة وتقـــل ممارســـته األنشـــطة

زينت حاجي

تضعـــف شـــخصية الطفـــل وتصبـــح

الوقت؛ بســـبب قلة الحركة ،االضطراب

المفيـــدة .وبينـــت أن هـــذه األجهـــزة
األنانية وحب الذات من صفاته ويميل
إلى العزلة واالنطواء.

ليلى مال اهلل

وقالـــت :كمـــا تؤثـــر هـــذه األلعـــاب على

وافقــت الحكومة على مشــروع بقانــون بتعديل المادة  3من

مســـتواه األكاديمـــي ،فيقـــل اهتمامـــه

 24لســنة ، 1976والذي يتضمن شــمول افراد اســرة صاحب

وتعلقـــه بهذه األجهـــزة وما تحتويه من

قانــون التأميــن االجتماعــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم

بواجباته ،ويقل تركيزه ،ويزداد شـــغفه

العمــل الذيــن يعلمــون معــه ويعولهــم فعــا فــي التغطيــة

مكنونـــات إلـــى أن يصبح مدمنـــا عليها،

التأمينيــة وهــم الزوجــات واالبنــاء واالخــوة دون ســن 18

والبنات واالخوات غير المتزوجات والوالدان.
وذكـــرت ان الغـــاء اســـتثناء
الذيـــن يعملون معـــه ويعولهم

الذيـــن يعولهـــم فعـــا وهـــم

فعـــا مـــن الخضـــوع ألحـــكام

قانـــون التأميـــن االجتماعـــي
ومـــن ثـــم بمفهـــوم المخالفـــة

ادراجهم تحت مظلة التامين
االجتماعي ،وهـــو ما يقتضي

وضع ضوابط وشروط تنظيم
هذه المســـألة مســـالة خضوع
افـــراد اســـرة صاحـــب العمـــل
لقانـــون التاميـــن االجتماعـــي

يصدر بها قرار من الوزير.

 - 2افراد اسرة صاحب العمل

الـــزوج والزوجـــة واصولهـــم
وفروعه.

واقترحـــت الحكومـــة

تضمين المشـــروع مـــادة يتم
بموجبها إضافـــة فقرة للمادة

االجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانـــون رقم  24لســـنة 1976

يكون نصها كالتالي :

“ مادة  “ 2كما تســـري احكام

وأشـــارت ان هـــذه الفئـــة
قـــد ورد ذكرهـــا فـــي الفقـــرة

معـــه ويعولهـــم فعـــا طبقـــا

ب مـــن المـــادة  2مـــن القانون

رقم  36لســـنة  2012بإصدار
قانـــون العمـــل فـــي القطـــاع

األهلـــي والمعدلـــة بالمرســـوم
بقانـــون رقم  59لســـنة 2018

بتعديـــل بعض احـــكام قانون
العمـــل

والقطـــاع

األهلـــي

الصـــادر بالقانـــون رقـــم 36
لســـنة  2012بإصـــدار قانون
العمـــل فـــي القطـــاع األهالـــي

والمعدلـــة بالمرســـوم بقانون
رقم  59لســـنة  2018بتعديل
بعـــض احـــكام قانـــون العمـــل
فـــي القطـــاع األهلـــي الصادر

بالقانون رقم  36لسنة 2010

والتي تنص على ان :

صاحـــب العمل الذين يعلمون
للضوابـــط والشـــروط التـــي

التأميـــن االجتماعـــي توافقها
مـــع اهـــداف المقتـــرح اال انها

تؤكـــد على ربط خضوع هذه

الفئـــة بضوابط خاصة لثبوت

عالقة العمل.

ويهـــدف االقتـــراح بقانـــون

حســـب المذكـــرة االيضاحية

التي تقدم بها كل من النواب
غـــازي آل رحمـــة وفاطمـــة
عبـــاس وممـــدوح الصالـــح
وحمـــد الكوهجـــي ومحمـــد

العباســـي ،الـــى ضـــرورة مـــد

الغطـــاء التأمينـــي الـــى افراد

فيما عدا االحكام المنصوص
و6و 19و 20و 21و 37و38

معيلهـــم بـــوازع مـــن الثقـــة

و40و46

و48

و49

و58

و 116و 183و 185وفـــي

البابيـــن الثاني عشـــر والثالث
عشـــر مـــن هـــذا القانـــون ال

تسري احكام القانون على:

يختارون االلتحاق بمؤسسة
او بغـــرض تدريبهـــم مهنيـــا
واكســـابهم

الخبـــرة

لعـــدم

تمكنهم من االلتحاق بوظائف
أخـــرى بحكـــم كونهـــم عمالـــة

حقيقيـــة يســـتحقون نيـــل

 1خـــدم المنـــازل ومـــن

الحقـــوق والمزايـــا التقاعدية

وحـــراس المنـــازل والمربيات

أنظمـــة التأميـــن االجتماعـــي

فـــي حكمهـــم وهـــم زراع

والسائقون والطباخون الذين
يـــؤدون أعمالهـــم لشـــخص

صاحب العمل او األشـــخاص

لساعات طويلة ولجلوس الطفل أغلب
أوقاتـــه أمـــام هـــذه الشاشـــات تـــؤدي
إلـــى مشـــكالت صحيـــة متنوعـــة ،منهـــا

الصـــداع ومشـــكالت فـــي األعصاب قد

تصل لتشـــنجات ،الســـمنة والتهاب في

المفاصـــل وضعـــف العضالت مـــع مرور

مـــع ارتفـــاع ضغـــط العيـــن ،وآالم حادة

فـــي الرقبة والظهـــر .وأردفـــت حاجي:

كمـــا تنشـــأ لديـــه الكثير من المشـــكالت

واالضطرابات النفســـية كالقلق ،التوتر،
العدوانيـــة،

واألصـــوات

الحـــركات

الالإراديـــة ،ويتولد لديه العنف والحس
اإلجرامي كالســـرقة ومحاولة االنتحار

والتنمر على اآلخرين.

ودعـــت حاجـــي لوجـــود األطفـــال فـــي
المنـــزل وســـط هـــذه الجائحـــة لتنميـــة

مهاراتهـــم ،فيجـــب علـــى الوالديـــن
التحـــدث مـــع الطفل واألخـــذ برأيه في

الكثيـــر من األمور وخلق حوار مســـتمر
معـــه؛ حتى تتم تنميـــة مهاراته اللغوية

وقدراته ويعزز من ثقته بنفسه ويتعلم

أو مشـــاهدة فيلـــم مـــع الطفـــل ،وبعـــد

أن يشـــعروا بذلـــك .ولفتـــت إلـــى أهمية

والتواصل مع اآلخرين.

أخـــرى النشـــغال الطفـــل كقـــراءة قصة
ذلـــك يعيـــد الطفـــل أحـــداث القصـــة أو

الفيلـــم ويعطـــي نهايـــة أخـــرى ،األلغـــاز

والعمليات الحسابية ترفع ذكاء الطفل،

ألعاب الرمل والطين ،الرســـم والتلوين،
المكعبات الخشـــبية ،الرياضـــة ،اإلبداع
وحـــل المشـــكالت مـــع إعطـــاء الوقـــت

الكافي لذلك.

ونوهـــت حاجـــي بعـــدم حرمـــان الطفل

حرمانـــا تاما من هذه األجهزة ،بل نتيح
المجـــال أمامـــه دون تفريـــط ،فنجلـــس

معـــه ،ونشـــرح له خطـــورة التفريط في

استخدام األجهزة اإللكترونية.

وحـــذرت أال نعطـــي األجهـــزة للطفـــل

دون الثالثـــة ،ونحـــرص علـــى وجـــود

حـــدوث أي طـــارئ ومراقبتهـــم دون

احتـــواء الطفـــل ،ونصبـــح أصدقـــاء له
ِّ
ونعوده على
ونخلـــق معه حوارا دائمـــا،
فتح قلبه لنا وعدم التهرب عن أســـئلته

وتقديـــم أجوبة مقنعة؛ حتى اليســـتمد

المعلومات مـــن مصادر أخرى قد تكون
خاطئة .ومن جهة أخرى ،دعت لحســـن

اســـتغالل وقت الفراغ وتوفير هوايات
وبدائـــل للطفـــل يمارســـها واإلكثـــار من
األنشـــطة العائليـــة مـــع منـــع اســـتخدام
األجهـــزة فـــي أوقـــات التجمـــع العائلـــي

أو قبـــل النوم أو أثنـــاء إنجاز الواجبات

المدرســـية ،وتقديـــم حوافز لمـــن يقلل
من اســـتخدام هذه األجهزة ويستخدم

نشاطات أخرى.

 12مليون دينار كلفة ابتعاث الطالب البحرينيين

 50مليــون دينــار كلفة الموظفين الوافدين فــي “التربية” بين رواتب وعالوات
مروة خميس

يصدر بها قرار من الوزير.

مـــن جهتهـــا أبـــدت هيئـــة

اســـر اربـــاب االعمـــال الذيـــن

عليهـــا مـــن المـــواد  2مكـــررا

بســـبب تواجـــد الطفـــل أمام الشاشـــات

التأثيـــر علـــى النظـــر وجفـــاف العيـــن

وقالـــت :يمكـــن أن تكـــون هنـــاك طـــرق

علـــى كيفيـــة التعامـــل والتصـــرف عنـــد

ألعـــاب خاليـــة مـــن العنف مـــع تدريبهم

رقـــم  2مـــن قانـــون التأميـــن

هذا القانون على افراد اســـرة

(افراد اســـرة صاحـــب العمل)

سلوكيات خاطئة كالكذب واالفتراء.

ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك أمراضـــا تأتـــي

ذويه.

افـــراد اســـرة صاحـــب العمـــل

ويتعلم الطفل من خـــال هذه األجهزة

فـــي النـــوم ،التأخر فـــي النمـــو والنطق،

سياســـة الشـــكر واالحتـــرام واالعتـــذار

أحـــد الوالديـــن مـــع الطفـــل واختيـــار

عن طريق اشـــراكهم في احد
وذلـــك انفـــاذا لمـــا أوردتـــه
الفقـــرة ج مـــن المـــادة  5مـــن

دستور البحرين

والخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة ألبنـــاء

ً
اقتراحا
قدم  5من أعضاء مجلس النواب

الوافديـــن وعـــاوة الســـكن والمواصـــات

برغبـــة بخصـــوص توظيـــف البحرينييـــن

ورســـوم العمـــل وتذاكـــر الســـفر للوافدين

مـــكان األجانب بـــوزارة التربيـــة والتعليم،

وأسرهم.

وذلـــك لتوظيـــف العاطليـــن البحرينييـــن

المؤهلين لشغل وظائف في وزارة التربية

مرئيات الخدمة المدنية

والتعليـــم ،ولتقليـــل مـــن التكاليـــف التـــي

ومـــن جهته ،أكـــد رئيـــس ديـــوان الخدمة

ســـتتكبدها ميزانيـــة الدولة في اســـتقدام

المدنيـــة أحمـــد الزايـــد فـــي مرئياتـــه

الوافديـــن ،وضـــم مقدمو المقتـــرح برغبة
كالً من ممدوح الصالح ،عبدالنبي ســـلمان
محمد العباســـي ،ســـيدفالح هاشم ،وعمار
البنـــاي .وبينـــوا فـــي المذكـــرة اإليضاحية

أن مضمـــون االقتـــراح برغبة يتلخص في

العمل على توظيف العاطلين البحرينيين
المؤهليـــن الشـــغل وظائـــف فـــي وزارة
التربيـــة والتعليـــم ،وإعطـــاء األولويـــة

المطلقة للعنصر البحريني المؤهل.

ولفـــت مقدمـــو المقتـــرح أن وزارة التربية
والتعليـــم لجـــأت إلـــى توظيـــف معلميـــن
أجانـــب مـــع توفـــر بحرينييـــن مؤهليـــن

عاطليـــن عـــن العمـــل قادريـــن على شـــغل

الشـــواغر ،إذ إن المـــادة رقـــم ( )11مـــن
الفصـــل الثانـــي من قانون رقم ( )48لســـنة
 2010فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية تنص

أولوية المواطن في “شـــغل الوظيفة بغير
البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر
الحصـــول علـــى المرشـــحين البحرينييـــن

الذين يســـتوفون شـــروط شـــغل الوظيفة
المطلوبـــة” .وبينوا أنـــه أورد وزير التربية
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي فـــي إجابة عن

اجتماع سابق للجنة الخدمات النيابية

سؤال بخصوص عدد الموظفين األجانب
الذيـــن ال يزالـــون يشـــغلون وظائـــف فـــي
وزارة التربيـــة والتعليـــم فقـــد بلغ عددهم
 3716موظفـــا ،وبنـــاء عليـــه فـــإن إحـــال

البحرينيين سيفضي لخلق فرص توظيف
كبيرة للبحرينيين المؤهلين.

وأردفـــوا أن إحـــال البحرينييـــن بـــدل
األجانـــب ســـيقلل مـــن التكاليـــف التـــي

ســـتتكبدها ميزانيـــة الدولة في اســـتقدام

الوافديـــن كتكاليـــف الرواتـــب وعـــاوات
الســـكن والمواصـــات وتعليـــم أبنائهـــم
والخدمـــات الصحيـــة المجانيـــة وتذاكـــر

الســـفر يســـبب إضافة أعبـــاء باهظة على

ميزانية الدولة.

وذكـــر مقدمـــو المقتـــرح أن وزارة التربية
والتعليـــم مـــن أكبـــر الـــوزارات الحاضنـــة
لألجانـــب إال أنهـــا لـــم تتخـــذ خطـــوات

فعليـــة وواضحـــة بشـــأن تقليـــص عددهم
واســـتبدالهم بالبحرينييـــن ،فـــي حيـــن أن

التخصصـــات التـــي يشـــغلها الوافـــدون

يســـتطيع المواطنـــون شـــغلها ،فالبحريني
صـــار مؤهـــا لشـــغل تلـــك الوظائـــف،

بخصوص االقتراح برغبة بشـــأن توظيف

البحرينيين مكان األجانب بوزارة التربية
والتعليـــم ،أن أســـاس التوظيـــف فـــي
القطاع العام يتم للمرشـــحين البحرينيين

المؤهلين لمتطلبات الوظيفة.

والـــوزارة تنفـــق نحـــو  12مليـــون دينـــار

وبين الديـــوان أن الحكومة تولي اهتماما

التخصصات ،ووجدنا عددا ال بأس به من

البحرينييـــن لشـــغل الوظائـــف عـــن طريق

االبتعاث الطالب البحرينيين في مختلف

المبتعثيـــن المؤهليـــن العاطلين عن العمل

كبيـــرا للتعليـــم وتســـعى إلـــى تأهيـــل
البرامـــج التـــي تقـــوم بهـــا وزارة التربيـــة

بعـــد تخرجهـــم .وفي اعتبـــارات المصلحة

والتعليـــم ،ومنهـــا إنشـــاء كليـــة البحريـــن

توظيـــف المؤهليـــن البحرينييـــن بدال عن

وتدريـــب المعلميـــن ذوي الجـــودة العالية

العامـــة للمقتـــرح بين مقدمـــي المقترح أن

الكـــوادر الغيـــر البحرينية ســـيؤدي لتقليل

للمعلميـــن والتـــي تهـــدف إلـــى إعـــداد

حيـــث يتم توظيفهم مباشـــرة في الوزارة

البطالـــة ،وزيـــادة نســـبة بحرنـــة الوظائف

بعـــد تخرجهـــم مـــن الكليـــة باإلضافـــة إلى

وأهميته الوطنية.

التعليمييـــن القادرين على تلبية التطلعات

ســـيعزز دور المواطـــن في تنميـــة التعليم
إلـــى جانـــب االهتمام بالكفـــاءات الوطنية

وتمكينها للمســـاهمة فـــي النهضة الوطنية

والتعليمية وتقليـــل التكاليف المالية على
ميزانيـــة الدولـــة والتـــي تقـــدر بنحـــو 50

مليون دينار ســـنويا كالرواتب والعالوات،

تخريج القادة التربويين واالختصاصيين
المهنية للمنتفعين مـــن خدمة التعليم في
مملكة البحرين.

ونـــوه إلى أن وزارة التربيـــة والتعليم هي
الجهـــة المختصـــة بهـــذا الموضـــوع لعلمها

بكل االحتياجات الوظيفية لديها.

اجتماعا و 100توصية
“الجنوبية” يختتم دوره الثاني بعشرين
ً
سيدعلي المحافظة

أصدر مجلس بلدي الجنوبية تقريره
الختامـــي لـــدور االنعقـــاد الثانـــي من

الفصـــل التشـــريعي الخامـــس ،والذي

بلغ إجمالي اجتماعاته االعتيادية 20
ً
اجتماعا ،تمخض عنها  100توصية.
وبلـــغ عـــدد التوصيـــات التـــي وافـــق

عليهـــا وزيـــر األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 32

توصيـــة ،مقابـــل  58توصيـــة مازالت
قيـــد الدراســـة ،فيمـــا تـــم رفـــض 8

توصيـــات ،وتوصيتـــان لـــم يتـــم الرد
عليها.

وســـجل التقريـــر إجمالـــي عـــدد

المواضيـــع التـــي ناقشـــتها لجـــان
ً
موضوعا،
المجلس والتي بلغت 263
 58منهـــا تخـــص اللجنـــة الفنية ،و33
ً
موضوعا باللجنـــة المالية والقانونية

 32توصية وافق
عليها الوزير و58
قيد الدراسة

ً
موضوعا ناقشـــتها
واإلداريـــة ،و172
لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأشار التقرير إلى أن عدد التوصيات
المرفوعـــة من قبل اللجنة الفنية عبر

االجتماع االعتيـــادي للمجلس بلغت
 27توصيـــة ،تـــم الموافقـــة علـــى 10

منهـــا ،و 9مازالت قيد الدراســـة ،إلى

الـــرد بالموافقة علـــى  9منها ،و 4منها

منها ،و 39توصية قيد الدراسة ،فيما

عليها.

 13منها.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن إجمالـــي

جانـــب إلـــى  4توصيات لـــم يتم الرد

قيد الدراسة ،فيما لم يصل الرد على

وبلغ عـــدد التوصيـــات المرفوعة من

ورفعـــت لجنـــة الخدمـــات والمرافق

طلبات مشـــروع تنمية المدن والقرى

عبر اجتماع المجلس  13توصية ،تم

توصية ،رد الوزير بالموافقة على 10

المدرجـــة علـــى قائمـــة طلبـــات العام

اللجنـــة الماليـــة والقانونية واإلدارية

العامـــة خـــال الـــدور الفائـــت 63

لم يتم الرد على  8توصيات.

(الترميـــم) فـــي المحافظـــة الجنوبية

ً
طلبا.
الجاري بلغت 59

انتظار رخصة البناء.

وأظهر أن عدد الطلبات المنفذة بلغت
ً
طلبا قيد التنفيذ ،إلى
 5طلبات ،و21

ومن ناحية أخرى ،بلغ إجمال طلبات
ً
طلبا ،تـــم تنفيذ
عـــوازل األمطـــار 36

فيما يوجد  6طلبات تم رفعها وعدم

بلغ عـــدد الطلبـــات المرفوضة منها 3

ً
طلبـــا آخـــر قيـــد اإلجراء،
جانـــب 21

التدقيق عليها ،و 6طلبات أخرى في

ً
طلبـــا ،و 2منها قيد اإلجراء ،فيما
31

طلبات.
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عادل المرزوق

خليفة بن سلمان ...قامة
في الفخامة وعالمة في الشهامة
Û Ûاالتصــال والتباحــث األخــوي الكبير الذي دار قبــل أيام بين رئيس
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة
مــع ســلطان عمــان صاحــب الجاللــة الســلطان هيثم بن طــارق آل
ســعيد ،هــو تواصــل عميق يرمــز لعمق االحتــرام الكبيــر والتعاون
والفخامــة والمحبــة المتبادلــة بيــن الدولتين الشــقيقتين بما يعزز

ال عاج ً
فوضى “الملصقات العشوائية” ينتظر ح ً
ال
إبراهيم النهام

وتستمر هذه الظاهرة في التزايد في

عدة ســـنوات حمله ملهمـــة بعنوان (ال

صارمة ضـــد مرتبكيهـــا ،حيث حولت

منطقـــة بـــاب البحرين الســـياحية من

ظـــل عـــدم وجـــود إجـــراءات قانونية
هـــذه المســـاحات المملوكـــة للدولـــة

والمتواجـــدة فـــي األحيـــاء الســـكنية

والتجاريـــة إلـــى فوضـــى حقيقيـــة،

مزعجة للعين وللمزاج العام.

وتتفـــاوت هـــذه اإلعالنـــات مـــا بيـــن
للكهربائييـــن

والســـباكين

ومدرســـي

الـــدروس

والمقـــاوالت،

وســـواق

التوصيـــل

الخصـــوص

بالقطاع الخاص.

يمثل عذوبة ونقاء النهر التاريخي الخالد بين الشعبين الشقيقين،
اللذيــن يربطهمــا جســر طويــل من أواصر ووشــائج القربــى والدم

تــزال باقيــة تُ عَ بِّــر عــن صالبة ومتانة وثبــات الجســد الواحد الذي
يحمل بين ثناياه صفات من األخالق اإلنسانية العظيمة.

وسلماباد والمحرق والحد.

وشـــركات

Û Ûوالضمير اإلنساني الحي المتوقد إشعاعا في شخصية سمو األمير

وتشــتد حبــال المحبــة واألخــوة بالضمير الــذي أحيــاه األمير  ،وال

جــدران المولــدات الكهربائية فــي مناطق عديدة منها الرفاع وســوق المنامة

عـــروض

خطط التنمية البشرية والمستدامة.

والحياة المشــتركة في مجاالت عدة منذ عقود من الزمن ،وتمتد

رصــدت عدســة “البــاد” تزايــد انتشــار الملصقــات اإلعالنيــة والدعائيــة علــى

تســـويقية

تاريخيا التوافق االستراتيجي في السياسة المشتركة وتداعيات

التنظيـــف

وكانت أمانة العاصمة قد اطلقت قبل

Û Ûوعالمة الشــهامة وصناعة الســامة والبيئة الصحيــة النظيفة من
األهــداف الســامية المرتبطــة بالقــرارات اإلنســانية الحكيمــة التي

للملصقات العشـــوائية) وذلك لتنظيف

تقــود مســيرة النجــاح القيــادي ألميــر الضمير حفظــه هللا ،وتصنع
في شــخصيته الكثير من التمايز التاريخي اإلنســاني في السخاء

هذه الملصقات الفوضوية وبمشـــاركة

والكــرم الباعثيــن للنهــل واالستشــراف مــن نبعــه النابــض الــذي ال

خمســـين موظفا من موظفي األمانة،

يتوقــف ،ويظــل الضميــر الحــي فــي حيــاة ســموه المحفــز للــروح

باإلضافـــة إلـــى إزالـــة الكتابـــة علـــى

لتبقى تعطي وتتحســس االحتياجات التي تنعش وتكمل مســيرة

الجدران والتي تمثل بذاتها إشـــكالية

أخرى.

التنمية المستدامة وأهدافها التي تتبناها األمم المتحدة.

ويؤكد نشـــطاء أهمية اتخاذ األجهزة

Û Ûفالضميــر يتربــع في القمة في كل القرارات التي تصدر من ســموه

لمكافحـــة هـــذه الظاهـــرة المســـيئة

وتحافــظ علــى ســامة بقائها .وســامة المجتمع وأمانــه وصحته

البلدية المختصة إجراءات مســـتمرة

الكريــم لتكــرس معنــى اإلنســانية التــي تحمــي اللحمــة الوطنيــة

للنظافـــة العامـــة ولصـــورة الحضارية

من األولويات التي يضعها ســموه أمام نصب عينيه ،ألن اإلنســان

لمملكة البحرين عبر تغريم مرتكبيها،

الســليم الــذي يعيــش األمــن واألمــان والراحــة والرغــد هــو عصب

وتعويض المتضررين منها.

االســتثمار وهــو المحــرك للنمــو االقتصــادي ،لهــذا كانــت قراراتــه
األخيــرة الموجهــة للــوزارات المعنيــة بتنظيــم ورقابــة اإلســكان
للعمالــة فــي المــزارع القريبــة مــن المــدن تصب فــي هــذا االتجاه،
وتشــدد على الحد من انتشــار المساكن العشوائية وتقليل الكثافة
الســكانية فــي اإلســكان ،وفيهــا دعــوة مــن ســموه لصناعــة األمــن
والســامة التــي يُ ــراد أن يتمتــع بها مــن يعيش على تــراب الوطن
الكبير.
Û Ûوتوجيه ســموه الوزارات المعنية بالرقابة الصارمة على المنشــآت
الصناعية والورش والمعامل وما يدور في فلكهم من قطاعات في

اتباعهم لكل متطلبات السالمة والصحة والبيئة من قبل الوزارات
المعنيــة ،هــو دليــل واضح وجلي علــى الحفاظ علــى المجتمع من
المخاطر الكامنة التي قد يتعرض لها بسبب االفتقار لدقة الرقابة
ومراجعة بنود الرقابة وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية،
ومــا يريــده ســموه في مضمون القرارات هــو التأكيد على االلتزام
ســيِّ ر وتفحص وتراقب
بــكل المواصفــات والمعايير الدولية التي تُ َ
وتوجــه خطــوات العمــل الســليم المبنــي علــى اتبــاع متطلبــات
الســامة واألمــن والبيئــة والجــودة أيضــا الرتباطهــا الوثيــق فــي
مخرجات االعمال وبقائها سليمة لفترات.
Û Ûوحركــة المواصفــات والمعاييــر الدوليــة وصياغتهــا وتحديثهــا
وتطويرهــا مرتبطــة رســميا بأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم

المتحــدة وفقــا للعناوين والمواضيع المتعلقــة ،ويالحظ تحديدها
في صفحات المواقع الرسمية ،ووجود األهداف يعطي المصداقية
والقــوة والمتانــة للمواصفة والمعيار الذي يعزز ويحفز من اقتنائه
واستخدامه بمعنى االتباع والمتابعة.
Û Ûوبلــوغ الضميــر الحــي “الــذي أســس لــه الظهــور بعــد الغياب ســمو
األميــر” ارفــع معانيــه فــي االتبــاع والمتابعــة والرقابة فــي مناحي

الحياة العملية؛ يدفع بالسالمة واألمن والصحة والبيئة لمستويات
ومعــدالت عاليــة من التطبيق ،ويجعل من الحيــاة والمجتمع أكثر
رقيــا ونقــاء وجودة تســاهم في بســط العيش الرغيد واالســتقرار
الحياتــي والمعيشــي والنضــج الفكــري ،ويشــجع علــى اإلنتاجيــة
والتطوير وولوج التغيير برحابة صدر واقتناع.

“الغاف” ...شجرة األصل والفصل البحرينية مهددة باالنقراض
بدور المالكي

ممتدة ومنتشـــرة في صحراء كل

الخليج.

العربـــي ،تقـــاوم الحـــر والشـــمس

الغاف أصولهـــا بحرينية خليجية،

دول مجلـــس التعاون في الخليج
وتبســـط ظلها واســـعا لمن يريده،

وال تكلـــف زراعتهـــا شـــيئا ،فهـــي
تســـتهلك كميـــات قليلـــة جـــدا من

المـــاء ،وتتغلغل في أعماق الرمل،

وتعمر طويال ،وتنتشر في مناطق

كثيرة مـــن الصحراء في البحرين
واإلمارات والســـعودية والكويت،

وكرمتهـــا اإلمـــارات باعتبارهـــا
الشـــجرة الوطنيـــة األصليـــة ،وتم

اختيارهـــا رســـميا العـــام الماضـــي

شـــعارا رســـميا لـ “عام التســـامح “؛
ألنهـــا تعد رمزا للصمود والتعايش

في الصحراء ،وتشـــكل جزءا من
الذاكـــرة الجمعيـــة لمواطني دول

ويقول أحد الخبراء الزراعيين أن
وكانـــت تمتـــد علـــى مســـاحات

واســـعة فـــي الصحـــراء فـــي

تعد رمزا للتعايش
في الصحراء ...
ودعوة للحفاظ عليها
كموروث خليجي

البحرين ،مشـــيرا إلـــى أن أعدادها

بـــدأت تتناقـــص عامـــا بعـــد عـــام،
حتـــى أصبـــح عددهـــا قليـــا جدا

فـــي المملكـــة ،مردفا أنـــه قد يأتي

يـــوم قريب وتختفي من المشـــهد
البحريني.

وتســـاءل الخبيـــر “بما أن شـــجرة

الغـــاف بهـــذه األهميـــة ،لمـــاذا ال
توجـــد قوانيـــن بالمحافظـــة ومنع

قطعها أيمنا وجدت؛ ألهميتها من

الناجيـــة البيئية وعملها المســـتمر
على تقليـــل االنبعاثات الكربونية،

بذلـــك تســـاعد علـــى تقليـــل آثـــار

التغيـــر المناخـــي ،وأن يكـــون
اســـتخدامها للحفاظ على التنوع

تستهلك إال القليل جدا من الماء”.

فـــي البحريـــن نراهـــا تختفـــي من

وأنها سريعة التكاثر في الصحراء

الشيخ زايد بن سلطان توجيهاته

االختفـــاء الذي قـــد يكلـــف البيئة

إلى فوائدها األخـــرى الكثيرة في

الدولـــة ،وأمـــر باســـتزراع غابـــات

تحملهـــا لدرجات الحـــرارة العالية

عددهـــا في أبوظبـــي إلى أكثر من

البيئـــي والبيولوجـــي خصوصـــا،

من أجل مكافحة التصحر ،إضافة
الناحيـــة الدوائيـــة والغذائيـــة ،مع
والجفـــاف والملوحـــة العاليـــة وال

وتابـــع “الهميتها أصدر المغفور له
بمنـــع قطعهـــا فـــي جميع إمـــارات

جديدة واســـعة منهـــا حتى وصل

 6مالييـــن شـــجرة تقريبـــا ،ونحن

دون أن يهتـــم مســـؤول بهـــذا
المحليـــة الكثيـــر ،فلمـــاذا ال تكون
هناك سياســـات وخطط بالحفاظ
علـــى الكثيـــر مـــن أنـــواع هـــذه

الشـــجرة البحرينية األصلية التي

بدأت تختفي من البيئة؟” .

شجرة الصحراء

“ ”ABCيربح  114مليون دوالر قبل المخصصات

انكماش قياسي
القتصاد منطقة اليورو
دبي  -مباشر

البنك يتجاوز األوضاع بميزانية متينة وإيرادات أعمال رئيســة قوية

انــكــمــش اقــتــصــاد مــنــطــقــة الــيــورو

بوتيرة قياسية خــال الربع الثاني
مــن الــعــام الــجــاري ،مــع هــبــوط عدد

المنامة ABC -

العاملين بأكبر وتيرة منذ عام .1995

أعلنت مجموعه بنك ( ABCالمؤسسة

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات

العربية المصرفية) المتداولة أســـهمها

“يــوروســتــيــت” ،أمــس الجمعة ،فإن

فـــي بورصـــة البحريـــن تحـــت الرمـــز

الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي لمنطقة

“ ”ABCعـــن نتائجهـــا الماليـــة للنصف

الــيــورو تــراجــع بنحو % 12.1خــال

األشهر الثالثة المنتهية في يونيو

األول من العام .2020

موسميا.
الماضي بالقراءة المعدلة
ًّ
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وواجه بنك  ABCأوضاع متاجرة غير
مسبوقة شكلت تحديًا كبيرًا ج ًدا في

النصف األول من العام  .2020وبدأت

المجموعـــة العـــام بأداء جيـــد متمتعة

بميزانيـــة عامة قويـــة ومجموعة من
الصفقات المنتظـــرة ،وواصلت عملية
ّ
التحـــول لرقمنـــة عملياتهـــا وتطويـــر

األعمال المصرفية بالجملة.

تداول كثيف على أسهم “ألبا” في البورصة
المحرر االقتصادي

ولكن في ظل التطورات التي شهدها
النصف األول من العام ،تأثرت خطط
أعمـــال المجموعـــة بقـــوة؛ نتيجـــة

اجتمـــاع عوامـــل اســـتثنائية عدة في
ابتـــداء مـــن تفشـــي
ً
نفـــس الوقـــت،

بلغــت كميــة األســهم ووحــدات الصناديــق االســتثمارية العقاريــة
المتداولة في “بورصة البحرين” خالل األســبوع الماضي  26مليونا

و 94ألفــا و 63ســهما ووحدة بقيمــة إجمالية قدرها  3ماليين و942

ألفا و 174دينارا بحرينيا ،نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من
خالل  403صفقة ،بحسب بيان للبورصة.

جائحـــه كوفيد  ،19إلى انهيار أســـعار

النفـــط وما ترتب عنه من ضغوط في
األسواق.

عمومـــا ،كان أداء األعمال واإليرادات
مـــن العمـــاء جي ًدا فـــي النصف األول
مـــن العـــام ،فيمـــا تأثـــرت هوامـــش

وقد تركز التداول بشـــكل كبير على

تعامـــات هـــذا األســـبوع قطـــاع

الفوائـــد الصافيـــة؛ بســـبب انخفـــاض

وذلـــك بنحـــو  % 30وبقيمـــة 1.2

مليون دينار ،حيث يتداول الســـهم
ً
فلســـا للســـهم
فـــي مســـتويات 323

المتداولـــة مليونـــا و 175ألفا و896

الريـــال البرازيلـــي بشـــكل كبيـــر علـــى

 %مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم

اتخـــاذ إجـــراءات مكثفة علـــى صعيد

وتـــداول الــــمستثمرون خـــال هذا

و 629ألفا و 621سهما ،تـم تنفيذها

تراجـــع اإليـــرادات نوعً ـــا مـــا بحيـــث

أســـعار أســـهم  11شـــركة ،في حين

أمـــا المرتبـــة الثانية فقـــد كانت من

األعمـــال الرئيســـة وقبـــل اقتطـــاع

حيث بلغت قيمــة أسهمه المتداولة

 114مليـــون دوالر ،مقارنـــة مـــع 133

واختتـــم مؤشـــر البحريـــن العـــام

بحرينيـــا بنســـبة  % 27.28مـــن

تـــم وضع مخصصات لخســـائر ائتمان

قـــدره  % 1.74ليغلـــق المؤشـــر عند

البورصـــة وبكمية قدرهـــا  7ماليين

 174مليـــون دوالر ( 21مليـــون دوالر

من خالل  166صفقة.

حـــدوث عملية احتيال كبيرة من قبل

أسهم شـــركة ألمنيوم البحرين (ألبا)

بحسب آخر إغالق.

األسبوع أسهم  22شركــــة ،ارتفعت
انــــخفضت أسعار أســـهم  8شركات،

واحتفظت باقي الشـــركات بأســـعار

أقفالـها السابق.

تـــداوالت األســـبوع علـــى ارتفـــاع

 1,311.30نقطة.

واســـتحوذ علـــى المركـــز األول في

5.3

مليون دينار

الصناعة ،حيث بلغت قيمة أســـهمه

معـــدالت الفائدة وتأثيـــر تراجع قيمة

دينارا بحرينيا أو ما نســـبته 29.83

إيـــرادات بنـــك  ABCالبرازيـــل .وتـــم

المتداولـــة وبكمية قدرها  3ماليين

مصروفـــات التشـــغيل للتعويـــض عن

من خالل  48صفقة.

حققـــت المجموعـــة ،علـــى أســـاس

نصيـــب قطـــاع البنـــوك التجاريـــة،

المخصصـــات ،نتيجـــة صافيـــة بلغـــت

مليونـــا و 75ألفـــا و 456دينـــارا

مليـــون دوالر في العـــام  .2019ولكن

إجمالي قيمة األسهم المتداولة في

متوقعة للنصف األول من العام بلغت

و 359ألفا و 301سهم ،تــــم تنفيذها

للنصف األول من العام )2019؛ نتيجة

عمر الكبير

أحـــد عمـــاء العربية المتحدة بشـــكل

 -واصـــل البنـــك توســـيع قدراتـــه فـــي

 ،%وبلغـــت تغطيـــة الســـيولة % 215

التقاريـــر المالية الدوليـــة رقم  9يأخذ

المصرفية الرقميـــة لألفراد من خالل

.% 121

لألسواق ،ما أدى إلى تسجيل خسارة

“إلـــى” ،وهو البنـــك الرقمي الذي يقدم

وأظهر بنـــك  ABCمرونة عالية وقوة

إطالقـــه فـــي الربـــع األخيـــر مـــن العام

النصـــف األول مـــن العام على أســـاس

 -حافـــظ البنك علـــى الجـــودة العالية

المتوقعـــة التـــي كانـــت العامـــل األكبر

التحديات العديدة:

الحكيمـــة فـــي عمليـــات االكتتـــاب

استمرار حالة الغموض التي نواجهها.

رئيـــس ،إضافـــة إلـــى أن معيـــار إعداد

ميـــدان

فـــي الحســـبان المنظـــور المســـتقبلي

شركة الخدمات المالية العربية وبنك

صافيه بلغت  67مليون دوالر.

خدماته عبـــر الهاتف النقال فقط وتم

المدفوعـــات

والخدمـــات

أداء فـــي العديد مـــن المجاالت خالل

.2019

األعمـــال الرئيســـة ،علـــى الرغـــم مـــن

لمحفظـــة األصـــول وعلـــى المعاييـــر

 كان مســـتوى اإليـــرادات مـــنالصفقـــات والعمالء جي ًدا ،إذ ســـجلت

االئتمانـــي التـــي تـــم تأكيدهـــا عبـــر

اختبـــارات ضغـــط مكثفـــة للعمـــاء،

تشغيلي يتجاوز  % 90من مستويات

مثـــل ســـتاندرد اند بورز إلـــى الطبيعة

ونســـبه الســـيولة المســـتقرة الصافية

وفي الفترة المتبقية من العام ،2020
ســـوف تواصـــل المجموعـــة إعطـــاء

األولويـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة

الستعادة الربحية ،وفي نفس الوقت
احتـــواء مخصصات خســـائر االئتمان
الـــذي أثـــر علـــى نتائـــج البنك؛ بســـبب

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة
بنـــك  ،ABCالصديـــق عمـــر الكبير “مع

معظم وحـــدات أعمالنا مجموع دخل

وأشـــارت وكاالت التصنيف االئتماني

الدخـــل للفتـــرة المقابلـــة مـــن العـــام

االســـتثنائية لعمليـــة االحتيـــال مـــن

 -تـــم توفيـــر الدعـــم لعمـــاء التجزئة

حجـــم مخصصـــات خســـائر االئتمـــان

األقســـاط لما يقارب  1مليار دوالر من

التصنيـــف االئتماني للبنك عند -BBB

 -تمكـــن بنـــك  ABCبســـبب ســـمعته

 -يتمتـــع البنـــك بميزانية عامـــة قوية

مواصلـــة إدارة ترتيـــب الصفقات في

وكفاية رأس المال ،والتي تم تعزيزها

فـــي قطاعـــي التمويـــل التقليـــدي

وقـــد بلغت نســـبه كفاية الفئـــة األولى
مـــن رأس المـــال ً
وفقـــا التفاقيـــة بازل

تثبيـــت التصنيـــف االئتمانـــي للبنـــك

الدين خالل النصف األول من العام.

حقـــوق ملكيـــة رئيســـية بنســـبة 16.0

(التفاصيل في الموقع اإللكتروني)

الماضي.

والجملة الرئيسيين ،مثل تأخير سداد
محفظة القروض الموحدة.

أحـــد العمـــاء التـــي أثـــرت علـــى

المتوقعـــة ،ومـــن ثـــم أعـــادت تثبيـــت

بمنظور مستقر.

الممتـــازة وريادتـــه فـــي الســـوق مـــن

ومســـتويات ممتـــازة مـــن الســـيولة

أســـواق الديـــن والقـــروض المشـــتركة

باســـتبقاء أرباح األســـهم لعـــام .2019

واإلســـامي ،وتـــم ترتيـــب إنشـــاء ما
يقـــارب من  12مليار دوالر من أدوات

أساســـا مـــن
الثالثـــة  ،% 16.3تتألـــف
ً

أن المجموعة سجلت خسارة صافية،
إال أن هـــذا الظـــرف غير الطبيعي نتج
عـــن وضع مخصصات كبيرة لخســـائر

ائتمان متوقعـــة كان جزءا كبيرا منها
يخـــص عمليـــة احتيـــال ضخمـــة مـــن

عميل واحـــد .وقد أظهـــرت الميزانية
العامـــة القويـــة وعمليـــات التشـــغيل

الممتازة للمجموعة القـــدرات الكبيرة

للبنك على التعامل مع هذه الظروف.
إن أعمالنـــا الرئيســـة فـــي العديـــد من
األســـواق واألنشـــطة حافظـــت علـــى

قوتهـــا ،كما أن مســـتويات رأس المال
والســـيولة بقيـــت عاليـــة جـــ ًدا وتـــم
بالدرجة االستثمارية”.

أرباح شركات التأمين المدرجة بالنصف األول

تــوقــعــات بــــأن تــســتــفــيــد الـــشـــركـــات مـــن تـــراجـــع فـــي مــطــالــبــات الـــحـــوادث
علي الفردان

الجـــاري مقارنـــة مـــع مليونـــي دينار في
الفترة المقابلة من العام السابق ،لتحقق

حققــت شــركات التأميــن البحرينية المدرجة في بورصــة البحرين أرباحا مجمعة
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري بمقــدار  5.3مليــون دينــار بحســب بيانــات
وقد تراجعت األرباح المجمعة لشركات
التأمين بنحـــو  % 47في النصف األول

مقارنة مع العام الماضي والتي ســـجلت
فيـــه نحو  9.9مليون دينار ،ويرجع ذلك

بسبب أداء شركة “أريج” المتراجع لهذا
العام.

وحققـــت شـــركتان نمـــوًّ ا فـــي ربحيتهما

في حين حققت ثالث شركات أخريات

تراجعـــا فـــي الربحية ،فـــي الوقت الذي

يتوقع فيه مراقبون أن شركات التأمين
قد تحقق بعض المكاسب في محافظة

5.2

مليون دينار

تأميـــن الســـيارات والتـــي عـــادة مـــا

بذلـــك الشـــركة زيادة قدرهـــا  % 11في
أما شركة سولدريتي فقد حققت زيادة

المتعلقة بأنشـــطة التأمين بعد ســـنوات
ً
عاما،
خدمـــة طويلـــة ناهـــزت األربعيـــن

في ربحيتها النصفية لهذا العام بنسبة 6

تســـبب خسائر لمعظم شـــركات التأمين

 %لتبلـــغ  1.36مليون دينار في النصف

المحلية ،بسبب كثرة حوادث السيارات

األول من العام الجاري مقابل  1.28في

والمطالبات الناشـــئة عن هذه الحوادث،

الفترة المقابلة من العام الماضي.

حيـــث يتوقـــع أن تســـبب وبـــاء “كوفيد

كمـــا ربحـــت شـــركة التكافل مبلـــغ 359

 ”19والتـــي تواكب مـــع إغالق للمدارس

ألـــف دينار فـــي النصـــف األول من العام

وتراجع في حركة الســـيارات والتجارة

القابضـــة الشـــركات الرابحـــة مـــن حيث

التأميـــن ،إال أنه ليســـت هنـــاك أي أرقام

دينـــار فـــي النصـــف األول مـــن العـــام

وتصـــدرت شـــركة البحريـــن الوطنيـــة

في ذات الفترة من العام الســـابق ،حيث

فـــي تراجع المطالبات الواردة لشـــركات

القيمـــة وذلك بأربـــاح قدرها  2.4مليون

رسمية تثبت صحة هذه التوقعات.

الجـــاري مقارنـــة مـــع  2.6مليـــون دينـــار

بلغت نسبة التراجع نحو .% 13

وجـــاءت فـــي المرتبة الثانيـــة من حيث
األرباح بفارق طفيف الشـــرة البحرينية

الكويتيـــة للتأميـــن بربـــح قـــدره 2.3

مليون دينار في النصف األول من العام

الســـابق فـــي الوقـــت الـــذي أعلنـــت فيه
الشـــركة عن رغبتها فـــي تصفية أعمالها

مستوى األرباح.

جمعتها “البالد”.

دينـــار فـــي الفتـــرة المقابلـــة مـــن العـــام

الجـــاري مقابل  356ألف دينار في العام
الماضي بانخفاض نسبته .% 2
أمـــا شـــركة اريـــج فقـــد منيت بخســـائر
صافية تعـــادل  1.1مليون دينار مقارنة
مـــع أربـــاح صافيـــة قدرهـــا  3.45مليون

إثر الخســـائر المتراكمة التـــي منيت بها
طوال الفترة الماضية وانعدام الجدوى
االســـتثمارية بحســـب تقريـــر أعدتـــه
الشـــركة وعرضته للمســـاهمين من أجل
التصويـــت علـــى اقتراحـــات مجلـــس
اإلدارة بعـــد أخـــذ وجـــذب مـــع وزارة
التجـــار والصناعـــة ومصـــرف البحريـــن
المركزي لعقد اجتمـــاع جمعية عمومية
غيـــر عاديـــة لمناقشـــة هـــذه المرحلـــة
المفصليـــة فـــي تاريـــخ الشـــركة واتخاذ
القرار بشأنها.

خسـائـــر قطــاع الفنــادق والسيــاحــة بالبــورصــة

علي الفردان

تراجعـــت إيـــرادات شـــركات قطـــاع

الســـياحة والفنادق في بورصة البحرين
بشـــكل حاد حســـب ما أظهرتـــه البيانات

الماليـــة التي جمعتها “البالد” عن النصف
األول من العام الجاري.

وسجلت الشركات المدرجة ضمن قطاع

الســـياحة والفنادق خسائر مجمعة بلغت
 5.2مليـــون دينار فـــي النصف األول من
العـــام الجـــاري حيـــث منيـــت  3شـــركات

بخســـائر صافية خالل النصف األول في
ً
أرباحا
حين حققت شـــركة واحـــدة فقط

كانت اقل من نظيرتها في العام السابق.
ورغـــم أن الشـــركات المدرجـــة ال تعكس

بصورة كاملـــة أداء الفنادق في المملكة،
إال أنهـــا تعد مؤشـــر ألداء القطاع بشـــكل
ً
خصوصـــا أن الجائحة تســـببت في
عـــام

تراجع حاد ألعمال الفنادق واكبه إغالق

فـــي أنشـــطة المطاعـــم والمرافـــق التـــي

تشـــكل أكثـــر مـــن ثلـــث إيـــرادات قطـــاع

الضيافـــة .ومنيت شـــركة بنـــادر للفنادق

والتـــي تملـــك فندق “داون تـــاون روتانا”
الحديـــث وذا الخمـــس نجـــوم فـــي قلب
مدينـــة المنامة ،بخســـائر صافيـــة قدرها

 1.6مليـــون دينار في النصف األول وهو

فـــي صافـــي ربـــح العـــام مقارنـــة بالفترة

“كورونا” يتسبب

نفســـها من العام الماضي بشـــكل رئيسي

في كساد سوق

 Covid-19بمقـــدار  7.749مليـــون دينار

إلى انخفاض اإليرادات بســـبب فيروس

الضيافة في

بحرينـــي ،وانخفـــاض قيمـــة األصـــول

بواقع  2.3مليون دينار بحريني ،وزيادة

النصف األول

مخصـــص الذمم المدينة التجارية بواقع
ً
وأيضا الخسارة
 383ألف دينار بحريني،

نفـــس الرقم المحقـــق تقريبا فـــي الفترة

المقابلة من العام .2019

مـــن شـــركات زميلـــة التـــي بلغـــت 223

دينـــار ،إذ ما تزال األوضاع الحالية وآثار

وأشارت الشركة في إيضاح للمساهمين

الجائحة مصدر قلق.

كبير على حجم عمليات الشركة ،إذ أدت

خســـائرة صافية قدرهـــا  777ألف دينار،

تراجـــع اإليـــرادات التشـــغلية بنحو 923

لكن خســـائر النصف األول للشركة كانت

الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي فـــي الوقت

والتي كانت  1.2مليون دينار.

حزم الدعـــم الحكومية بمبلـــغ  82.8ألف

تديرها الشـــركة خالل الفترة مما تسبب

إلـــى أن جائحـــة كوفيد  19أثرت بشـــكل

كمـــا ســـجلت شـــركة الترفيـــه العائلـــي

فتـــرة اإلغـــاق وإجـــرءات التباعـــد إلـــى

حيث تدير الشـــركة سلسة من المطاعم،

ألف دينار في النصف األول مقارنة بذات

أقل من الفترة المقابلة في العام السابق

الذي تلقت فيه الشركة مساعدات ضمن

وحيـــث تم إغـــاق جميـــع المطاعم التي

ألـــف دينار بحرينـــي .أما شـــركة الفنادق

فـــي انخفـــاض دخـــل التشـــغيل بمقـــدار

فنـــادق الخليـــج وهـــي من أكبر شـــركات

 404،817دينـــار بحريني مقارنة بالفترة

المشـــغلة لقطاع الفنادق فـــي البالد ،فقد

الســـابقة .وحققـــت الشـــركة إجمالـــي

بلـــغ صافي (الخســـارة) للنصف األول من

دخـــل تشـــغيلي قـــدره  309،168دينـــار

العـــام ( )2.999مليـــون دينـــار بحرينـــي

بحرينـــي خـــال الســـتة أشـــهر الماضيـــة

مقارنـــة بأربـــاح بلغـــت  2.789مليـــون

دينار بسبب تأثيرات الجائحة .وتسببت

مقارنـــة بمبلـــغ  713،985دينـــار بحريني

دينـــار بحرينـــي فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن

فـــي الفتـــرة المقابلـــة من العـــام الماضي،

العام الســـابق ،بانخفاض قـــدره ()5.788

مـــن  788.6ألف دينـــار في النصف األول

بحســـب إفصاح للشـــركة .أمـــا مجموعة

مليـــون دينار بحرينـــي .يعود االنخفاض

النصف األول من العام الجاري.

الوطنيـــة والتي تملك فنـــدق الدبلومات

ومبنى الشـــقق الفندقية والمكاتب ،فقد
تراجعـــت إيرداتهـــا بنحـــو  1.4مليـــون

الجائحة في تراجع صافي دخل الشركة
فـــي  2019ليبلـــغ  200ألـــف دينـــار فـــي

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

هل تتكرر فاجعة بيروت في الحديدة؟
مـــازال العالـــم فـــي حالـــة صدمة مروعـــة مما حصل فـــي العاصمة

اللبنانية بيروت ،فاالنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أفجع قلوب
ً
خصوصا أن أهم أســـباب ما حدث إهمـــال وتعنت الطبقة
النـــاس،
ً
غاليا من ريعان
السياســـية في لبنان ،ذلك ما دفـــع ثمنه اللبنانيون
شباب أبنائهم.

حادثة بيروت تدق بقوة ناقوس الخطر في اليمن ،وبالتحديد في
مينـــاء الحديدة ،حيث ترســـو ناقلـــة النفط “صافـــر”“ ،صافر” وكما

ذكرت في مقاالت ســـابقة حاملة نفط قديمة ومتهالكة ،فهي تبلغ
من العمر  45ســـنة محملة بأكثر من مليون ونصف المليون برميل

من النفط ،راسية في الميناء غربي اليمن منذ عام  ،2015ولم تتم

صيانتها حتى باتت مالمح تآكلها واهترائها واضحة.

صافر دون شـــك تعد قنبلة موقوتة ،فتســـرب النفـــط المؤكد فيها

مـــا حصـــل فـــي العاصمـــة اللبنانية بيـــروت انعكاس لحـــال الوضع
في الحديدة ،فبســـبب اإلهمال المتعلق بأسباب وغايات سياسية
والـــذي نتج عنه تكـــدس كميات خيالية من نترات األمونيا أبيدت
بيـــروت ،ذلـــك هو واقـــع الحال فـــي الحديـــدة فميليشـــيا الحوثي
تماطـــل سياســـيا وترفـــض اقتـــراب أي فريـــق صيانـــة دولـــي مـــن
صافر ،بهدف استغالل قضية صافر للضغط على المجتمع الدولي

للتواصل17111483 :

وفرض شـــروطها السياسية رافضة إقامة أي اعتبار للخطر الكبير
الذي تشكله صافر على اليمن واليمنيين.
» »اليوم بالتحديد وبعد حادثة بيروت يجب على المجتمع الدولي

التحرك بأسرع ما يمكن لحلحلة قضية صافر ،فترك ناقلة النفط
المتهالكة والتي تشكل سالح ًا فتاك ًا بيد الحوثي أمر غير مقبول
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ووجب التحرك والضغط على الحوثي في سبيل حله ،فإذا ما دمرت

واهتراء هيكلها حتى بلغ الماء غرفة المحرك ،ينذر بالتأكيد بقرب

نترات األمونيا بيروت ،فإن امتداد تفجير في ميناء الحديدة ال قدر

القارئ أن تتخيل حجم المأساة التي ستنتج عن ذلك االنفجار.

ذلك ما يجعل قضية صافر دولية تهم العالم أجمع.

فاجعة انفجارها ،وبحجم ما على متنها من كميات نفط لك عزيزي

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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الله سيبلغ تأثيره مصر والسودان وجيبوتي وأرتيريا والسعودية،

عباس ناصر

ٌ
حرث في السراب
وهم في العقل غيرُ حقيقة ،تراه العين فتعتقد ُ
ٌ
أنه حقيقة
السراب
ُ

لحظة ما ،ترى بركة من المياه على بُعْ د أمتار ،وحين تصل إلى
في
ٍ

حيث ما توهمته ماء سرعان ما يختفي ،أو ربما انتقل إلى مسافة
أمتار أخرى ،فتكذبه وال تتعامل معه على أنه حقيقة! تقول العرب
أمر ما “ال تتعب نفسك ،فاألمر
قديما للتعبير عن اســـتحالة حدوث
ٍ

الســـراب له قوة
ُ
مســـتحيل كاســـتحالة الحرث في السراب تماما”.
ً
ُ
متمســـكا بذلك الوهـــم ،آمال أن يكون كما
فيظل
تؤثـــر في البائس،

يرى ،حتى إن اقترب وتالشت الصورة!

اسمحوا لي اليوم  -أعزائي القراء  -أن أقرب المعنى أكثر ،لنتعرف
معا على صور الحرث في الســـراب من خالل المواقف التي يشـــهد
بها واقعنا اليوم.

المســـؤول الالمبالـــي ،الـــذي ال يحقـــق لمؤسســـته أي نجـــاح يُ ذكر،

والـــذي يجعل مؤسســـته خارج ســـباق الريـــادة والتنافســـية ،يومه

مثل أمســـه! ال يجتهد في إنجاز العمل على أكمل وجه ،وال يســـعى
لتطوير نفســـه ،ذلك المســـؤول ال أمل منه أبدا ،وبقاؤه في منصبه
حرث في السراب.

المســـؤول المتعالـــي ،الـــذي ال يملك مـــن العلم إال قليـــا ،ذلك الذي
ً
ظنـــا منـــه أن التعالـــي يعلـــو بمكانتـــه ،وأنه
يســـتر نقصـــه بالغـــرور،
ســـيتبوّ أ بـــه مكانا رفيعا في قلـــوب الموظفين ،فتـــراه يتقمص كل

صبـــاح شـــخصية الممتلـــئ علمـــا وهيبة ،ويـــرى أنه األفضـــل دائما،
ً
حرثا في السراب.
وفعله هذا ليس إال
الـــذي يكدح ليال ونهارا ،ال ّ
هم له ســـوى جمع المال ،يســـعى جاهدا
ْ
لرفـــع رصيـــد ماله ليرفع رصيـــد ذِ ك ِره بيـــن الناسِ ،
وص ْيتِـــهِ بينهم!

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

النواب وعن “شطحاتهم” التي أصبحت وأمست حديث الناس وتندرهم

واستيائهم ،لكن أحيانا نجد أنفسنا مجبرين على التطرق ألدائهم ،فهؤالء

النواب لم يتطرقوا لـ “تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية األخير ،وكل
واحد منهم أمصاوّ خ عنه” ،هؤالء النواب “وهللا مب أمخلينه في حالنه”.

وعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر هناك مـــن تقـــدم باقتراح برغبـــة بحظر
العمـــل وقت الظهيرة في جميع محطات تزويد الوقود لمدة  4ســـاعات،
شـــخصيا أنـــا مع جميع حقـــوق العمال قلبـــا وقالبا وهذا ال نقـــاش حوله،

لكـــن كان باإلمـــكان إلزام أصحاب تلـــك المحطات بتوفير مـــراوح كبيرة

أو أجهـــزة تكييف وإجبار الســـواق علـــى غلق محركات ســـياراتهم أثناء
دخولهم ســـاحات تلك المواقع ،األهم من ذلك كله أنه ال يمكن ألي ســـبب

من األســـباب تعليق العمل لفترة أربع ساعات متواصلة في تلك المرافق

نقاش علمي مع أحدهم متبع ًا أساليب الحوار وآدابه،
ٍ
تكون في
َ
» »أن

مستمع ًا جيداً للرأي اآلخر ومنضبط ًا في التعبير والبيان ،ويكون ذلك

الطرف اآلخر معتداً برأيه وال يفقه الفرق بين الرأي والعقيدة حينها

والمطاعـــم المختلفـــة ومصانـــع األغذية بجميع أنشـــطتها وغيرها وشـــل
حركة االقتصاد في البلد.
“أشـــفيكم يـــا نـــواب ...هيعوا ،ركـــدوا ،أذيتونـــه وســـندرتونه وغربلتونه،
مرمرتونه ،وزهتونه في شي اسمه مجلس نواب”.
نذهب إلى أكبر تجربة أمامنا وشاهدة على العصر ،جسر الملك فهد الذي
سيعود قريبا بكامل طاقته االستيعابية في استقبال عشرات اآلالف من
المركبـــات الكبيرة والصغيرة القادمة والمغادرة في هذا المرفق الحيوي

السماك
رضي
ّ

الذي يربطنا مع الشـــقيقة العظمى المملكة العربية الســـعودية ،لم نســـمع
علـــى مدى التاريخ بأن العمل توقف فيه“ ،وال حتى دقيقة وحده” خالل
فترة الظهيرة ،بل العمل يتكاثر أرنبيا في هذه األثناء.
» »الشاهد ،كالمنا هذا مباشر لكل نائب “إذا أردت أن تطاع فاطلب

المستطاع” ،وإال الزم صمت األموات كباقي النواب اآلخرين “اللي مول

المهمة وفي الوقت نفســـه الناس تشـــتكي من نقص في عدد المحطات

ما نسمع لهم ال صوت وال حس وال نس ،عايشين في عالم ثاني ،ودقي يا

علينـــا نائـــب آخر “ويشـــق القـــاع” ويقترح غلق جميـــع المخابز الشـــعبية

عالقوة.

فـــي جميـــع المحافظـــات ،نحن هنـــا ال نســـتبعد على اإلطـــاق أن يخرج

وعمل وأخالق؛ هو حرث في السراب.

وحرث في السراب.
ٌ
مستحيل
ٌ
ثق أن الحوار معهُ

“أشفيكم يا نواب ...هيعوا وركدوا”
حقيقـــة ال نود الحديث عن المقترحـــات البرلمانية التي يتقدم بها بعض

يتوهم أن المال وحده يرفع شأن صاحبه ويعلي مكانته ،دون علم

موسيقى والدنيه فبريكه ،وأحسن شي ألعصابي أوقف كالمي” .وعساكم

في أحضان “هيروشيما”
أحيت القوى المحبة للخير والديمقراطية والســـام في العالم قبل أيام
ً
عاما على إلقاء الســـاح الجـــوي األميركي أول قنبلتين
ذكـــرى مرور 75
نوويتيـــن في التاريخ على مدينتي هيروشـــيما وناجازاكي اليابانيتين.
وفـــي منتصـــف تســـعينيات القـــرن الماضـــي غـــداة االحتفـــال بالذكـــرى
الخمســـين لهذه المناســـبة قمـــت بزيارة عمـــل صحافية لليابـــان امتدت
ً
مثمرا للغاية؛
ثالثة أســـابيع بدعوة من وزارة خارجيتها؛ وجاء حصادها

ً
حضاريا
ليـــس فقـــط للتعـــرف على ثقافـــة هذا البلـــد اآلســـيوي العريـــق
ً
أيضا على ثقافته
والمتفرد في الشـــرق بحضارته المعاصرة ،بل للتعرف

مريم أبوادريس

شكرا كورونا
ّ
حل بنا من مصائب منذ
فـــي الوقـــت الذي نحمل “كوفيد  ”١٩كل ما

بدايـــة العـــام وحتـــى اليوم من تغيـــر أنماط الحياة التـــي اختبرناها
علـــى األرض حتـــى لحظـــة وصوله ،مثـــل الذهاب اليومـــي لألعمال

للنظام الصحي في الجزء الخاص بالمريض ويمكنه التوجه للمركز

الصحـــي التابـــع له إلجرائها وهـــو األمر الذي وفـــر الكثير من الجهد
ً
أيضا.
والوقت والمال

والمدارس ،الســـفر ،ممارســـة الهوايات ،التنقل بحريـــة ،كما يتحمل

معظـــم الخدمات الحكومية أصبحت إلكترونية وباإلمكان تقديمها

كثيـــرة دفع بها وجود هـــذا الفيروس كانت ســـتحتاج في الظروف
ً
أبدا.
العادية لعشرات السنين حتى تتحقق ،أو ربما لن تتحقق

هي ً
ً
نا مقارنـــة بما كان
حتـــى أكيـــاس القمامة أصبح اســـتالمها
أمـــرا ّ

التداعيـــات االقتصاديـــة والنفســـية التي تســـبب بها .لكـــن لو نظرنا
ً
ً
أمورا
بعيدا عن ســـخطنا عليه لوجدنـــا أن
لألمـــر مـــن زاوية أخـــرى

فكـــرة التعلـــم عن بُعد أصبحـــت واقعا مجرّ با ُ
ومعاشـــا وفكرة قابلة
عائـــدا ألولياء األمور بعـــد أن كان أمراً
ً
ً
وخيارا
للتطبيـــق والتطويـــر
غير قابل للنقاش.
ً
ً
ً
ً
التطبيـــب عـــن بُعـــد أيضـــا لم يكـــن خيـــارا متاحـــا ســـابقا ،خصوصا

ومراجعتهـــا دون الحاجـــة للتوجـــه للجهـــة المعنيـــة واالنتظـــار في
ً
معا.
طوابير مزعجة للمراجع والموظف

قبـــل ذلك ويا حبذا لـــو يتم توفير كبائن إلكترونيـــة في المجمعات
المنتشـــرة فـــي المناطـــق المختلفـــة مـــن المملكـــة لتســـهيل وصول

الناس إليها واستالم مستحقاتهم من األكياس عبر إدخال البيانات
الخاصة بهم.

» »إن الدفعة التي وفرها هذا الفيروس لكثير من الخدمات االعتيادية

ألصحـــاب األمراض المزمنة والتي ال تتطلب حالتهم زيارة الطبيب

قللت االزدحام وبالتالي التلوث وجعلت كل شيء في متناول اليد

المتابعـــة عـــن بعـــد وإضافـــة كل مـــا يلزم مـــن فحوصـــات أو أدوية

يجب أن يُبنى عليها وتُطوّ ر وهذا ما نأمله.

واالنتظـــار لســـاعات حتـــى يحيـــن دورهـــم ،أصبـــح باإلمـــكان اآلن

وسهلت المنال بكل أريحية ،إن هذه الطفرة التكنولوجية في الخدمات

السياسية؛ وبأي أعين ينظر إلى مشكالته ومشكالت العالم الراهنة.
وحينما وضع منســـق الرحلة  -الدبلوماســـي بالســـفارة اليابانية  -أمامي
مســـودة برنامجها؛ وتـــرك لي ما أود أن أضيفه إليهـــا؛ أضفت على الفور
“هيروشـــيما” التـــي كانـــت نصـــب عينـــي فـــي هـــذه الزيـــارة منـــذ الوهلة
األولـــى الســـتالمي الدعـــوة ،وإن اشـــتملت الرحلـــة علـــى فقـــرات مهمة
أخرى؛ أبرزها :لقاءات مع مســـؤولين في وزارة الخارجية ،ولقاءات مع
شـــخصيات سياسية ومثقفة مرموقة؛ لقاءات مع قياديي بعض أحزاب
ً
اختصارا بــــ “ ،”Ringoومع
المعارضـــة ،ومـــع النقابات العماليـــة المعروفة
المستشـــرق الذي تحظى كتاباته باإلعجاب في عالمنا العربي نو بوأكي
القيم الشـــهير “العرب ..وجهة نظر يابانية” ،ومع
نوتاهارا مؤلف الكتاب ّ
البروفســـور إينوكي األســـتاذ في المعهد الدولي الســـتراتيجية الســـام،

كما قمت بزيارة استطالعية وحوارية مفيدة مع رئيس تحرير صحيفة
“أساهي” أعرق وأكبر الصحف اليابانية بحضور هيئة تحريرها.
» »في البدء كانت الصورة المرتسمة في مخيلتي عن هيروشيما مشاهد

المدينة المحطمة المبادة بالحريق النووي؛ وفور وصولي إليها بصحبة
مرافقي األستاذ كيجي شنتاني هالني جمال المدينة الحديثة بعد إعادة

إعمارها في فترة قياسية ،ولفتت نظري روعة تخطيطها ونظافتها

والخضرة التي تتخلل جنباتها وشوارعها؛ وكأنها بذلك طائر فينيق حقيقي
خرج من رماد حريقه في صورة أبهى مما كانت عليه خلقته قبل الكارثة... .

ال في الموقع اإللكتروني”.
“المقال كام ً
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Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain

requires candidates for the following positions due
to continued Expansion of their operations:H

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience
2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works
4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works
8- Labour
9- Mason
10- Carpenter

38344464

11- Steel Fixer
12- Foreman – Oil & Gas Experience
13- Pipe Fitter
14- Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience
15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience
16- Welders – Oil & Gas approved Personnel only
17- Surveyors
Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com
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تزويد المماشي بنظام تبريد يعمل بالرش الضبابي
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تركيـــب ألعـــاب رياضيـــة مختلفـــة وتوفيـــر مضاميـــر مطاطيـــة

 أغسطس15 حظر صيد الكنعد بدءا من

 وزارة األشغال وشؤون البلديات- المنامة

 وزارة األشغال وشؤون البلديات- المنامة

أكــد وزي ــر األشــغــال وش ــؤون البلديات

أعلنــت وكالــة الزراعــة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال

والتخطيط العمراني عصام خلف أن

 عن بدء ســريان،وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني

الوزارة ماضية في خطتها في تحويل

،فتــرة حظــر صيد أســماك الكنعد بالشــباك وتداوله وبيعه

مشاريع “الــمــمــاشــي” إلــى مــراكــز جذب

. أكتوبر المقبل15  أغسطس الجاري وحتى15 اعتبارً ا من
من أفضل األساليب العلمية
للمحافظة على المخزون
 وضــمــان الحفاظ،السمكي
عــلــى اســتــمــراريــة األحــيــاء
 كما ناشدت كافة،البحرية
الـــصـــيـــاديـــن الـ ــتـ ــعـ ــاون مــع
لتنفيذ

اإلدارة المختصة
ً
هـــذا الـــقـــرار؛ حــفــاظــا على
.الثروة البحرية
ً
ويــأتــي الــقــرار تنفيذا لقرار
لــجــنــة الـــتـــعـــاون الـــزراعـــي
بـــــــدول م ــج ــل ــس ال ــت ــع ــاون
الخليجي في اجتماعها الـ
 الــذي عقد بمقر األمانة،23
العامة لمجلس التعاون في
 والـــذي نــص على،الــريــاض
أن تــقــوم الــــدول األعــضــاء
فــــــي الـ ــمـ ــجـ ــلـ ــس بـــاتـــخـــاذ
إجـــــراءات لــحــمــايــة أســمــاك
 تشمل زيادة الطول،الكنعد
القانوني لألسماك المسموح
 وزيـــــــادة فتحة،بــصــيــدهــا
 وتحديد،العين في الشباك
مـــــوســـــم حــــظــــر صـــيـــدهـــا
.بالشباك

رياضية مــن خــال تــزويــدهــا باأللعاب

الرياضية المختلفة وبنظام تبريد يعمل

وأوضـــــحـــــت الــــوكــــالــــة أن

بالرش الضبابي وجعل بعض مضامير

الــقــرار يــأتــي؛ بــهــدف زيــادة

،”الــمــشــي “مــضــامــيــر مــشــي مــطــاطــيــة

مخزون أسماك الكنعد ضمن

مــؤكــدا فــي الــوقــت ذات ــه “الــعــمــل على

الــمــخــزون الــســمــكــي الكلي
 وتنظيم عملية،في المملكة
 وتجنب استنزاف،الصيد

من مجمع السيف بالمحرق ويوجد به

 جهازا لممارسة التمارين الرياضية80

عــلــى زراعـ ــة أشــجــار الــظــل واألشــجــار

تهيئة وتــوفــيــر الــبــنــى التحتية التي

تتميز المحرق بمشروع ممشى خليفة

.”المرافق الخدمية والترفيهية

في إدخــال األجهزة الرياضية وألعاب

وحياة صحية وتشجعهم على ممارسة

 كما، وله إطاللة بحرية،منطقة ألعاب

م ــص ــائ ــد أســــمــــاك الــكــنــعــد؛
بــمــا يحقق ال ــت ــوازن داخــل

الكبير يقع على ش ــارع خليفة الكبير

 مشددة،األحــيــاء البحرية

 وأخيرا ممشى إسكان،بطول كيلومتر

على أنه سيتم اتخاذ كافة

 متر وممشى600 البسيتين ويبلغ طوله

اإلجــراءات الالزمة لتطبيق

.”دوحة عراد

.قرار الحظر

وأردف “كما تم إنشاء ممشى الغوص
 متر ويقع بين جسر600 ويبلغ طوله

وحظر القرار عرض وتداول

الــشــيــخ عــيــســى وجــســر الــشــيــخ حمد

 خــال فترة،أسماك الكنعد
 في األماكن،سريان الحظر

ويوجد به موقع يستخدم للمهرجانات

ال ــع ــام ــة ل ــغ ــرض الــتــســويــق
َ  ويُ ــعـ،أو البيع
ـاقــب كــل من

وسماهيج ويــقــع على ش ــارع المحرق

 كما تم إنشاء ممشى الدير،والفعاليات
ال ــدائ ــري وي ــوج ــد ب ــه أل ــع ــاب ريــاضــيــة

يخالف أحــكــام هــذا الــقــرار

ومــنــطــقــة ألـ ــعـ ــاب وأشـ ــجـ ــار الــنــخــيــل

بالعقوبات المنصوص عليها
فــي الــمــرســوم بــقــانــون رقم
تــنــظــيــم صــيــد واســتــغــال

الــريــاضــات المختلفة بوصفها أسلوب

 ومسطحات،الــمــشــروع ســاحــة عــامــة

إدخال أجهزة التبريد والرذاذ في هذه

وقال الوزير خلف “انطالقا من األهداف

 ومواقف للسيارات،ومطاعم وخدمات

.الالسلكي

 فقد تم،البلديات والتخطيط العمراني

3 افــتــتــاحــه مــع إنــشــاء طــريــق بــطــول

ال ــخ ــاص ف ــي تــطــويــر هـ ــذه الــمــمــاشــي

محافظات المملكة يحتوي بعضها على

إل ــى الممشى مــكــون مــن مــســار واحــد

.التطوير

 كما،الحدائق الكبيرة بمضامير مشي

 وتوفير،في تعزيز السياحة الداخلية

أنظمة تبريد

مضامير المشي والــحــدائــق والمرافق

 ويتضمن، كيلومتر2 يمتد على طول

موسم تكاثر األســمــاك يعد

.”حياة

)المماشي وتوفير خــدمــات (اإلنترنت

اإلستراتيجية لوزارة االشغال وشؤون

 كما تزامن، سيارة400 تسع ألكثر من

كــمــا أك ــد الــعــمــل عــلــى إشـ ــراك القطاع

 ممشى فــي عموم20 تنفيذ أكــثــر مــن

كيلومترات في منطقة الساية؛ للوصول

ضمن خطة الــوزارة المقبلة في أعمال

 فضال عن تزويد أغلب،واجهات بحرية

 وســيــســهــم الــمــشــروع،ف ــي ك ــل ات ــج ــاه

بدأنا بخطة عمل تطويرية للكثير من

.”متنفس جديد للعائلة البحرينية

فبالنسبة لــمــشــروعــات الــمــمــاشــي في

.”العامة

الوزارة على تنفيذها هي تركيب نظام

فــإن “ممشى ســاحــل البسيتين يعتبر

الرقعة الخضراء

تبريد يعمل بالرش الضبابي وحول هذه

.المرفقين

 مشيرا إلى العمل على،”هذه المماشي

 ومرافق، واستراحات عائلية،خضراء

 وقد تم تركيب أجهزة،جزيرة دلمونيا

 وتعتزم الوزارة تطوير هذين،الشمسية

وذكرت أن حظر الصيد في

األطــفــال وزيـ ــادة الــمــرافــق الــعــامــة في

وذكـ ــر أن “مــمــشــى ســاحــل البسيتين

ومــن اإلضــافــات الــجــديــدة الــتــي تعمل

ريــاضــيــة وإنـــــارة تــعــمــل عــلــى الــطــاقــة

.وحماية الثروة البحرية

تــكــفــل تــمــتــع الــمــواطــنــيــن بــبــيــئــة آمــنــة

والــمــظــات ومــمــشــى قــالــي يــقــع في

المنطقة المحاذية لقرية قاللي مقابل

 م بشأن2002 ) لسنة20(

 إضــافــة إلــى التوسعة،صديقة البيئة

 ويــضــم ع ــددا من،واألنــشــطــة الــبــدنــيــة

 يــقــول خلف “تــم تنفيذ نظام،النقطة

التبريد في ممشى قلعة عراد الذي تبلغ
 ألف متر مربع ويقع بالقرب50 مساحته

، والــحــديــث لــلــوزيــر،منطقة الــمــحــرق

األول مــن نــوعــه مــن حــيــث المشاريع

وأكد خلف أن خطة الوزارة في المرحلة

 وهـ ــو يــعــمــل عــلــى الــطــاقــة،الــبــحــريــة

 والعمل،وتحويلها إلى مماشي مطاطية

اإلســتــراتــيــجــيــة لــتــنــمــيــة ال ــواج ــه ــات

القادمة تشمل تطوير المماشي القادمة

 ويشتمل على نحو،المتجددة النظيفة

على زيــادة الرقعة الخضراء والتركيز

عرض وطلب
+973

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Wyndham Garden W.L.L. has

Studiogo for Motion Graphic

a vacancy for the occupation of KITCHEN WORKER ,
suitably qualified applicants
can contact 17729935 or

and Video Production has a
vacancy for the occupation of VIDEO SPECIAL

EFFECTS TECHNICIAN ,

suitably qualified applicants
can contact 39363030 or

17111504

+973

38344464

+973

17580939

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Kadikoy trading W.L.L. has

Al Hekma International

NOOR AL DIYAR PRIVATE

Mueller Middle East B.S.C.

Harmony Music Center

Harmony Music Center

a vacancy for the occupa-

School Company W.L.L has

SCHOOL has a vacancy

Closed has a vacancy for

has a vacancy for the oc-

has a vacancy for the oc-

tion of SALES AGENT , suitably qualified applicants
can contact 39649495 or

Vacancies
Available

Vacancies
Available

a vacancy for the occupa-

for the occupation of

the occupation of SAFETY

cupation of INSTRUCTOR

cupation of INSTRUCTOR

tion of ADMINISTRATOR ,

TEACHER , suitably qualified

OFFICER , suitably qualified

/ COACH , suitably qualified

/ COACH , suitably qualified

suitably qualified applicants

applicants can contact

applicants can contact

applicants can contact

applicants can contact

can contact 17620820 or

77507777 or

16632660 or

13622002 or

13622002 or
bahrain.harmony@gmail.com

shafiq@wyndhamgardenmanama.com

SALMAN.QARATA@GMAIL.COM

ALBALOOSHI99@YAHOO.COM

recruitment@alhekma.com

INFO@NOORALDIYAR.COM

hussainalbazzaz@gmail.com

bahrain.harmony@gmail.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

The Overall Vision Co.

Tariq Ishaq AlKooheji

ALHaddad Motors has a

B.M. HAJEN CONTRACTING

ST.CHRISTOPHER’S

ALAMARAH ELECTRICAL

SCHOOL ‘ISA TOWN’ has a

WORKSHOP has a vacancy

THE BRITISH SCHOOL

THE BRITISH SCHOOL

OF BAHRAIN/ has a va-

OF BAHRAIN/ has a va-

vacancy for the occupa-

for the occupation of FIT-

cancy for the occupation of

cancy for the occupation of

tion of TEACHER , suitably

TER , suitably qualified

TEACHER , suitably qualified

TEACHER , suitably qualified

qualified applicants can

applicants can contact

applicants can contact

applicants can contact

contact 17605424 or

17280050 or

17610920 or

17610920 or

OFFICE.PRINCIPAL@SCHOOL.ST-CHRIS.NET

ALSAWARI@HOTMAIL.COM

HITEMY@GMAIL.COM

mohammeda@thebsbh.com

mohammeda@thebsbh.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Doma Drinking Water W.L.L

FIRST GULF TOURISM CO

Bahrain Electromechanical

BLUE SWIMMING CRAB

GULF AIR B.S.C. (C) has a

AMA SCHOOL OF BASIC

has a vacancy for the oc-

W.L.L has a vacancy for the

W.L.L has a vacancy

for the occupation of

OPERATOR(MECHANICAL
MACHINERY)GENERAL ,

suitably qualified applicants
can contact 38002616 or

Services Co. W.L.L. has a

vacancy for the occupation

FACTORY FOR PRESERVING FISH has a vacancy

vacancy for the occupation of LEGAL ADVISOR

and Sons Co.W.L.L. has a

vacancy for the occupation
of HUMAN RESOURCES
CONSULTANT , suitably
qualified applicants can
contact 17221133 or
tikco.bh@gmail.com

EDUCATION has a va-

cancy for the occupation of

vacancy for the occupation

WLL has a vacancy for the

of TEAM LEADER , suitably

occupation of WORKER ,

qualified applicants

suitably qualified applicants

can contact 17785999 or

can contact 33610210 or

DAHA@ALHADDAD-BAHAIN.COM

HAJEN.CONST@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

BUSINESS POINT DOCU-

Electrokinetics Co WLL has

MENT CLEARANCE has a

a vacancy for the occupa-

vacancy for the occupation

cupation of LABOURER ,

occupation of WORKER ,

suitably qualified applicants

suitably qualified applicants

can contact 17600151 or

can contact 33004292 or

SADEQalaali@domadw.com

MOHAMEDBEDER11@GMAIL.COM

BEMCO@BATELCO.COM.BH

hr@jaradahfish.com

MARIAM.ALHAJIRI@GULFAIR.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

FUTURE FACTORY FOR

WTE Wassertechnik Gmbhforiegn Branch has a
vacancy for the occupation

has a vacancy for the

of CABIN CREW / FLIGHT

of SENIOR SUPERVISOR ,

occupation of MANAGER ,

STEWARD , suitably quali-

suitably qualified applicants

suitably qualified applicants

fied applicants can contact

can contact 38406071 or

can contact 34392814 or

17338431 or

Kawther.Al-ghazal@wte.de

JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM

MARIAM.ALHAJIRI@GULFAIR.COM

SANFORDHR.BAH@SANFORD-ME.COM

yasser.ali@alrajabahrain.org

HR@RHWC.COM.BH

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

ABU HUSSAIN BUILDING

RAWABI HOLDING CO

ABU HUSSAIN BUILDING

TEKRANI GARAGE has a

WADI ALSAIL GATE

COSTRA ADVERTISING &

CONSTRUCTION has a

W.L.L has a vacancy for the

CONSTRUCTION has a

vacancy for the occupation

CONSTRUCTION has a

PROMOTION WLL has a va-

vacancy for the occupation

cancy for the occupation of

of WORKER , suitably quali-

SALES OFFICER , suitably

Vacancies
Available
WADI ALSAIL GATE
CONSTRUCTION has a
vacancy for the occupation
of WORKER , suitably qualified applicants can contact
33367000 or
A_1999_A@HOTMAIL.COM

READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS has a

vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION).

GENERAL , suitably qualified ap-

plicants can contact 39991177 or
NHFED4554@HOTMAIL.COM

of MANAGER (OPERA-

for the occupation of AC-

TIONS) , suitably qualified

COUNTANT , suitably quali-

can contact 39940152 or

39777647 or

applicants

fied applicants can contact

AFFAIRS , suitably qualified
applicants can contact

MARKETING AND PUBLIC

RELATIONS OFFICER , suit-

ably qualified applicants can

of ASSISTANT MANAGER ,
suitably qualified applicants

tion of SALESMAN , suitably
qualified applicants

can contact 34484407 or

can contact 17211642 or

scbalignasay@amais.edu.bh

ZIAGENERALTRADING@GMAIL.COM

SALES@EUROELECTROMECH.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Teekay LNG Bahrain Opera-

GULF AIR B.S.C. (C) has a

Sanford Electronics Compa-

ALRAJA SCHOOL has a

Royal Hospital for Women

tions L.L.C. - Foreign Branch

vacancy for the occupation

17338431 or

contact 17598464 or

ny W.L.L has a vacancy for
the occupation of SALES

EXECUTIVE REPRESENTATIVE , suitably qualified
applicants can contact
17251439 or

vacancy for the occupation

occupation of MANAGER

vacancy for the occupation

of WORKER , suitably quali-

(MARKETING) , suitably

of WORKER , suitably quali-

fied applicants can contact

qualified applicants can

fied applicants can contact

39918887 or

contact 17582743 or

39918887 or

34005167 or

abuhussainmc@gamil.com

SAMI.ALBOURI@RAWABIHOLDING.COM

abuhussainmc@gamil.com

TEKRANI.BH@GMAIL.COM

of WORKER , suitably qualified applicants can contact

vacancy for the occupation
of ADMINISTRATIVE ASSISTANT , suitably qualified
applicants can contact
17254414 or

and Children W. L. L has a
vacancy for the occupa-

tion of CHIEF EXECUTIVE

OFFICER , suitably qualified
applicants can contact
17759958 or

fied applicants can contact

qualified applicants

33367000 or

can contact 17500711 or

A_1999_A@HOTMAIL.COM

ABDULLAH@PROMOSEVEN.COM

اليوم انطالق ملتقى اإلعالم الرياضي بـ  150مشاركا

بمشــاركة رئيــس االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة

الجفير  -لجنة اإلعالم الرياضي:

تنطلق اليوم السبت فعاليات ملتقى

مشـــاركته ،وذلك في إطـــار الروابط

فـــي المنتـــدى شـــخصيات لهـــا ثقلها

اإلعـــام الرياضي االفتراضي األول

القويـــة التـــي تجمـــع لجنـــة اإلعالم

علـــى مســـتوى اإلعـــام البحرينـــي

الـــذي تنظمه لجنة اإلعالم الرياضي

الرياضي باالتحاد العربي للصحافة

والخليجي ،وهم :الصحافي القدير

الرياضية.

محمـــد لـــوري ،واإلعالمـــي القديـــر

البحرينيـــة تحـــت عنـــوان (اإلعـــام

واعتمـــدت لجنـــة اإلعـــام الرياضي

عبـــدهللا بونوفل ،وصاحب حســـاب

الرياضي بين الواقع والطموح) عبر

مشاركة  150إعالميا من صحفيين

“بي إس إن” اإلعالمي النشط مازن

تطبيق ( )ZOOMابتداء من الساعة

وأكاديمييـــن ورؤســـاء أقســـام فـــي

أنور.

 4:00عصـــرا لغايـــة  6:00مســـاء

عـــدد مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة

ويقـــدم الزميـــل محمد لـــوري ورقة

بمشـــاركة كوكبـــة مـــن اإلعالمييـــن

المحليـــة والخليجيـــة والعربيـــة؛

عـــن أهميـــة “النقد الرياضـــي ودوره

الرياضييـــن المحلييـــن ومشـــاركين

ليكتسب الحدث زخما كبيرا وصدى

فـــي تطويـــر المنظومـــة الرياضية”،

من خارج المملكة.

إعالميـــا واســـعا يعكـــس الســـمعة

ويشـــارك عبـــدهللا بونوفـــل بورقـــة

وسيشـــارك فـــي المنتـــدى رئيـــس

المتميـــزة التـــي يحظى بهـــا اإلعالم

عـــن “األخطـــاء الشـــاعة فـــي النقـــد

االتحـــاد العربي للصحافة الرياضية

الرياضـــي البحرينـــي ومـــا يزخـــر به

الرياضـــي” .أما مـــازن أنـــور ،فيقدم

محمـــد جميـــل عبدالقـــادر كضيـــف

من أسماء وكفاءات إعالمية بارزة.

ورقـــة بعنـــوان “اإلعـــام الجديـــد

ناصر محمد عن المشـــاركة؛ لظروف

شـــرف ،وســـيلقي كلمة على هامش

يذكـــر أن المتحدثيـــن الرئيســـيين

مكمـــا لإلعـــام التقليـــدي أم بديـــا

خاصة.

التابعـــة
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Sports@albiladpress.com
علي العيناتي

alaynati82@gmail.com

قمة التناقض!!

خيــر مــا فعلــت إدارة نادي يوفنتوس باالســتغناء عن خدمات المدرب اإليطالي ســاري؛
بســبب ســوء إدارته للفريق على الرغم من تمكنه من تحقيق لقب الدوري التاســع على
التوالي للســيدة العجوز ،إال أنه بلغة األرقام كان الدوري األضعف الذي يتم إحرازه من
بين الدوريات التسعة المتتالية ،حيث حصد اليوفي أقل معدل من النقاط وتجرع أكبر
عدد من الهزائم واستقبلت شباكه أكبر عدد من األهداف!!
قــرار إقالــة ســاري أفــرح كثيرا عشــاق الســيدة العجوز؛ بســبب عدم رضاها عــن طريقة
إدارة ســاري للفريــق ،وهــي التــي كانــت متفائلــة جــدا بقدومه ،وبــدأت في ترقــب كبير
لمعرفة المدرب الجديد للفريق .البعض منهم توقع عودة اليغري .والبعض اآلخر أعتقد
أن يكون األرجنتيني بوكتينو هو األقرب ،في حين أن فئة أخرى أطلقت لنفسها العنان،
وراهنت على وصول الفرنسي زيدان!!
لمــاذا اليغري..بوكتينــو وزيــدان؟ ألنــه ببســاطة هــذه الجماهيــر كانــت تؤمــن بوجــود
مشروع حقيقي يقوده رئيس النادي للظفر بلقب دوري األبطال بأي ثمن كان؛ لذلك كان
منطقيا توقع وصول اسم كبير على رأس اإلدارة الفنية ،بيد أن رئيس النادي خالف كل
التوقعات ،وضرب أحالم وأماني العشاق بعرض الحائط وذهب ليختار الالعب السابق
بيرلو ليكون مدربا للفريق بعقد يمتد لسنتين!!
تعييــن بيرلــو واجــه انقســاما حــادا بيــن الجماهيــر البيانكونيريــة .هــؤالء يعتقــدون أن
اختيــار بيرلــو فيــه مجازفــة كبيــرة لعــدم وجــود الخبــرة الكافيــة لديــه خصوصــا ،وأنــه
للمــرة األولــى ســيدرب .وهنــاك آخرون بــدأ عليهم التفــاؤل ببيرلو وراهنــوا على نجاحه
أســوةً بغوارديوال وزيدان اللذين تم تعيينهما في برشــلونة والريال على التوالي بنفس
الظروف ،وكانا ال يمتلكان أي خبرة تدريبية!!
لــو لــم يصرح انيلي قبل إعالن إقالة ســاري بــأن دوري األبطال أصبح هدفا وليس حلما
لقلنــا إنــه من الممكن تقبــل بيرلو كمدرب ليوفنتوس ومنحه الفرصة عله ينجح ،بيد أن
بين تصريح انيلي واختيار بيرلو هناك تناقض غريب البتة؛ ألن المنطق يقول إن بيرلو
لــن يكــون قــادرا علــى قيــادة الفريق لــدوري األبطال لعدم وجــود الخبــرة الالزمة ،لذلك
كان مــن األولــى التعاقــد مع مدرب صاحب خبرة كبيرة وإمكانــات تدريبية عالية حتى
يتوافق مع ما يدعيه انيلي!! .أليس كذلك؟!

لجمعيـــة

الصحفييـــن

محمد جميل عبدالقادر

عنه؟”.
وقـــد اعتـــذر اإلعالمـــي ورئيـــس
القســـم الرياضـــي بجريـــدة األيـــام

غياب سيد ضياء عن النصر الكويتي

فـــي أولـــــى جـــــوالت اســتــئــنــاف دوري كــــرة الــقــدم
سبورت

نهايـــة الموســـم الجـــاري ،إال أن غيابه عن

سيفتقد فريق النصر الكويتي لكرة القدم
خدمات العبه الدولي ســـيد ضياء سعيد

خالل مباراته أمام الكويت اليوم السبت،
حيـــث ســـيواجه فريـــق النصـــر نظيـــره

الكويـــت فـــي أولـــى جـــوالت اســـتئناف
المســـابقات الكروية هناك بعد توقف دام

ألكثـــر من  5أشـــهر بســـبب وبـــاء كورونا.

وسيغيب الدولي سيد ضياء عن صفوف
فريقـــه النصـــر الـــذي مثلـــه في الســـنتين

الماضيتين بســـبب عـــدم التحاقه بفريقه
حتى اآلن رغم عودة التدريبات الرسمية

منذ وقت سابق.

ولم تتضح أســـباب غياب سيد ضياء عن
فريقه النصر الذي يرتبط معه بعقد حتى

الجولـــة المقبلـــة بات مؤكـــ ًدا؛ كون فريقه
ســـيلعب أمام كاظمة يوم  21أغســـطس،
وإذا مـــا تواجـــد الالعـــب بالكويـــت ،فـــإن
عليه الخضوع إلجراءات الحجر المتمثلة
في  14يوما.
وكانت الفترة الماضية قد شـــهدت وجود
أخبـــار بتوصـــل إدارة الكويـــت التفاق مع
الالعب لتجديد العقد لموسم آخر ،بعدما
تعثـــرت مفاوضـــات إدارة نادي الشـــرطة
العراقي وضيـــاء ألن ينتقل األخير للعب
بالدوري العراقي.
ويحتـــل فريـــق النصـــر المركـــز الســـابع
برصيـــد  12نقطـــة وبفـــارق  18نقطة عن
متصدر الترتيب فريق الكويت.

سيد ضياء سعيد

األولمبية تقدم تجهيزات رياضية للعاملين بالصفوف األمامية

الـــنـــصـــف :تـــقـــديـــرًا لــجــهــود الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة والــمــتــطــوعــيــن

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية:

في إطـــار حرصها على دعـــم جهود فريق
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لمواجهـــة

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -قدمـــت
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة مجموعـــة

مـــن التجهيزات الرياضيـــة للكوادر الطبية

والتمريضية وفريق المتطوعين والكوادر
العاملـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة بمركـــز

الحجر الصحي بمنطقة الحد.

محمد النصف

عملية استالم التجهيزات

جانب من األنشطة الرياضية بمحجر الحد

مجموعة من العاملين بالصفوف األمامية يلعبون كرة الطاولة بتجهيزات اللجنة األولمبية

والمتطوعيـــن فـــي ســـبيل المحافظة على

هـــذه الجائحـــة والوقـــوف صفـــا واحـــدا؛

في القطـــاع الصحي بالبحريـــن ،والكوادر

العالجيـــة والوقائية ،والحمالت التوعوية

بداخلهـــم ،مؤكدا حـــرص اللجنة األولمبية

البحرينيـــة محمد النصف أن تلك المبادرة

وأضـــاف النصـــف “أن الكـــوادر الطبيـــة

وتقديـــرا مـــن اللجنـــة األولمبيـــة للجهـــود

الداعمـــة لهم كال في تخصصه أثبتوا أنهم

أفـــراده وأدوا المســـؤولية الموكلـــة إليهـــم
ِّ
مســـطرين أســـمى معاني اإليثار
بإخالص،

األماميـــة ومـــا يقدمونه من كفـــاءة عالية،

المبـــادرة تســـتهدف إزالـــة الضغـــوط على

يقودهـــا ســـمو ولـــي العهـــد فـــي ســـبيل

وأشـــاد النصـــف بجهـــود كافـــة العامليـــن

وأكـــد األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

تأتـــي فـــي إطـــار الشـــراكة المجتمعيـــة

وجميـــع المتطوعيـــن والطواقـــم األخـــرى

التي يبذلها الطواقـــم الطبية والتمريضية

بالفعـــل خـــط دفاعنـــا األول فـــي مواجهة

لحمايـــة المجتمـــع والحفـــاظ علـــى صحة

والعطاء.”..

الطبيـــة واإلداريـــة الماثلـــة فـــي الصفوف
ومعـــان
ومســـؤولية وطنيـــة مشـــهودة،
ٍ
ســـامية للمواطنـــة الصالحـــة والمخلصـــة،

والتضحيات الجليلة في تقديم الخدمات

واإلرشـــادية .وأوضـــح النصـــف أن تلـــك

الكـــوادر الوطنية وإتاحـــة الفرصة أمامهم

لمزاولة األنشـــطة الرياضيـــة والترويحية
المحببـــة إليهـــم ونشـــر الطاقـــة اإليجابية

علـــى دعـــم كافـــة الجهـــود الوطنيـــة التي

التصـــدي لهذا الوباء ،ســـائال المولى العلي

القدير أن يحفظ البحرين قيادة وحكومة

وشعبا من كل سوء ومكروه.

العبو رفع األثقال يبدأون أولى خطوات برنامج تبني المواهب
أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

أكـــد رئيـــس اتحـــاد غـــرب آســـيا لبنـــاء

األجســـام واللياقـــة البدنيـــة ،النائـــب

األول لرئيـــس اتحـــاد غرب آســـيا نائب
رئيـــس االتحاد العربـــي رئيس االتحاد
البحرينـــي لرفـــع األثقال ســـطان الغانم

أن النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ،رئيـــس
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو

الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة ،أخذ
بيـــد االتحـــادات البحرينيـــة المضـــي

قدما فـــي دعـــم المواهب لخلـــق نخبة

بحرينية ذهبية تكمل وترتقي بالســـير

الرياضيـــة البحرينية بمبادرات متميزة
تجـــاه القطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي
تســـاهم فـــي صقـــل المواهـــب فـــي

مختلـــف المجـــاالت الســـيما الرياضية،
مشـــيرًا إلى أن ســـموه مد يده للشباب

البحرينـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت

الحركـــة الرياضيـــة بالمملكـــة ،وإيجـــاد

لقيادتهـــم للنجـــاح ،وذلـــك تنفيـــذا

أفضـــل الســـبل التـــي تؤمـــن وتخلـــق

لتوجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة التـــي

النجـــاح للوصـــول إلـــى األهـــداف التي

تؤمـــن بأهميـــة تعزيـــز دور القطاعيـــن

وجد من أجلها.

الشـــبابي والرياضي في تنمية المملكة

وفي ختام حديثه ،أشاد الغانم بالجهود

بمختلف المجاالت واستثمار طاقاتهم

الحثيثة التي يبذلها ســـمو الشيخ خالد

للمشـــاركة في بنـــاء المملكـــة وتحقيق

بـــن حمـــد آل خليفـــة في دعـــم الحركة

اإلنجـــازات والمكتســـبات ورفـــع علمها

الشـــبابية والرياضيـــة بمملكـــة البحرين

عاليا في مختلـــف المحافل الرياضية،
ً

ومـــا يقدمـــه من مبـــادرات كبيـــرة ،وأن

كما ال ننســـى ما يقدمه منتسبو اللجنة
األولمبيـــة البحرينيـــة كافة مـــن جهود
فـــي تحقيق رؤى ســـموه ،وهـــي جهود
مشـــكورة يقودهـــا أميـــن عـــام اللجنـــة

األولمبيـــة البحرينيـــة محمـــد النصـــف

بجهود مضنية.

ً
قائـــا
وأوضـــح الغانـــم فـــي حديثـــه

“بناء على االســـتراتيجية التي وضعها
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي

اهتمـــام ســـموه بالمواهـــب الرياضيـــة
من اختبارات الالعبين

سلطان الغانم

بال شـــك ســـيجني ثماره في المستقبل
القريـــب ومـــا يكفل تحقيـــق اإلنجازات

لرفـــع األثقـــال وهـــي اســـتراتيجية

برنامـــج خالد بن حمـــد لتبني المواهب

الشـــباب فـــي المملكـــة ومنحهـــم األمل

طويلـــة المـــدى ،ونظـــرًا لمـــا يحظـــى به

الرياضية”.

لتحقيـــق أمانيهم ليكونـــوا أبطالنا على

الرياضيـــة المشـــرفة لمملكتنـــا الحبيبة،

الالعبـــون الذيـــن تـــم اختيارهـــم مـــن

وبيـــن الغانـــم أن هـــذه المبـــادرة تحمل

مســـتوى عالمي رفيع ،عبـــر التعاون مع

وأننا في اتحـــاد رفع األثقال حريصون

تكويـــن بدنـــي ومواصفات فنيـــة عالية

فـــي ثناياها أهدافا رياضيـــة تركز على

مختلـــف األطـــراف ذات العالقـــة فـــي

كل الحرص للمضي قدما وبما يتماشى

وعامل حداثة الســـن ،فـــإن تلك عناصر

اكتشـــاف المواهب الرياضيـــة وتطوير

مســـعى للوصـــول إلى األهـــداف النبيلة

مع توجهـــات المجلس األعلى للشـــباب

تؤهلهـــم لالنخـــراط في برنامج ســـموه

مهاراتهـــا وصقلها ،وتســـهم فـــي تحفيز

التـــي وجد من أجلها البرنامج في دعم

والرياضة واللجنة األولمبية البحرينية
وبذل الغالي والنفيس للوطن الغالي.
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المـحـــرق يعتــلي صــدارة التــرتـيب
هدف النجماوي علي منير منح “الذيب” الريادة وأرجع الحد للوصافة
أحمد مهدي (تصوير :عبدالرسول الحجيري وأيمن يعقوب)
اعتلــى المحــرق صــدارة ترتيــب دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القدم ،بعــد أن حقق فوزا ثمينــا ومهما على حســاب األهلي بهــدف دون رد ،في
المباراة التي جمعت الطرفين ،أمس ،على استاد مدينة خليفة الرياضية ،ضمن ختام منافسات الجولة  13من المسابقة.

واستفاد المحرق من تعثر الحد بالخسارة
أمام النجمة بهدف وحيد؛ ليعتلي “الذيب”
الصـــدارة برصيد  30نقطـــة وبفارق نقطة

عن الحد .وخطف النجمة الفوز أمام الحد
علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل

خليفة ،فـــي الدقائق األخيرة بحمل هدف
إمضـــاء الالعب علي منير؛ ليحقق النجمة

فـــوزه الثاني على التوالـــي بقيادة المدرب
الوطنـــي خالد الحربان ،فـــي المباراة التي
أدارهـــا الحكم إســـماعيل حبيـــب ،وعاونه

عبدهللا صالح وســـلمان طالسي ،والحكم

الرابع عمار محفوظ.

وعلـــى اســـتاد األهلـــي ،نجـــح الرفـــاع في

تحقيق فوز كبير على حســـاب البســـيتين
بخمســـة أهـــداف مقابـــل واحـــد؛ ليحقـــق

الســـماوي فوزه الثانـــي علـــى التوالي بعد
االســـتئناف ويعـــزز موقعه ثالثا في ســـلم

الترتيب.

مبكـــرا ،بعدما لعب جمال راشـــد كرة ثابتة

( .)52وأجـــرى مدربـــا الفريقيـــن ماركـــوس

الحـــارس األهـــاوي محمـــود العجيمـــي،

األهلـــي تبديـــات عـــدة كدخـــول محمـــد

متقنـــة تابعهـــا تياغـــو بقـــوة فـــي مرمـــى
وذلـــك بعـــد مـــرور دقيقتيـــن فقـــط علـــى
انطالق المباراة.
وكاد برنـــس أن يضاعف النتيجة للمحرق،
بعدما انفرد بمرمى األهلي ،إال أن الحارس
أنقـــذ الموقف ببراعـــة ومنع هدفـــا محققا
للفريـــق األحمـــر ( .)4وحاول جمال راشـــد
التســـجيل ،وســـدد كـــرة بيســـاره أرضيـــة،
إال أنهـــا جـــاءت بيـــن أحضـــان الحـــارس
العجيمي.
وهـــدأ رتم اللعب بعد ذلك ،وظلت المباراة
فـــي المتبقـــي مـــن الشـــوط األول وســـط
هـــدوء مـــع انحســـار اللعـــب دون وجـــود
فـــرص حقيقية للتهديف؛ لينتهي الشـــوط
بتقدم المحرق بهدف دون رد.
وفـــي الشـــوط الثاني ،حاول جمال راشـــد

تمكـــن المحرق من تســـجيل هدف التقدم

التســـجيل مـــن كـــرة ثابتـــة ،إال أن كرتـــه
أمســـكها حارس األهلي محمود العجيمي

جدول الترتيب

الحـــردان فـــي األول وقطـــب الديـــن فـــي

الثانـــي ،إال أن المجريـــات لم تتغير وصوال

المحرق

30

الحد

29

نقطة

( ،)90+2فـــي وقـــت حافـــظ المحـــرق على

3

الرفاع

25

نقطة

أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون

4

الرفاع الشرقي

21

نقطة

للدقيقة (.)75

1

وأضـــاع البديـــل األهـــاوي قطـــب الديـــن

2

فرصـــة التعادل على األهلـــي عند الدقيقة
تقدمه وأنهى المباراة لصالحه.

من حكم الســـاحة عيسى عبدهللا ،وعاونه

ياسر تلفت وسيد جالل محفوظ ،والحكم
الرابع وليد محمود.

وأضاف حبيب هارون الثالث في الدقيقة
( ،)70فيما ســـجل مهدي عبدالجبار الهدف
الرابـــع عنـــد الدقيقة ( ،)78قبل أن يســـجل

الرفاع والبسيتين

كميـــل األســـود الهـــدف الخامـــس فـــي

تقـــدم الرفـــاع بهـــدف مبكـــر لالعب ســـيد

هاشـــم عيســـى فـــي الدقيقـــة ( ،)7قبـــل

الشوط الثاني

المحرق واألهلي

باكيتـــا مـــع المحـــرق وكمـــال الزواغـــي مع

أن يعـــادل تيمـــو النتيجـــة للبســـيتين فـــي

الدقيقة ( .)39وفي الشـــوط الثاني ،سجل
علـــي حـــرم الهـــدف الثانـــي للرفـــاع ()65

اللحظات األخيرة من المباراة.
أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون
مـــن حكـــم الســـاحة ســـيد عدنـــان محمـــد،
وعاونـــه نـــواف شـــاهين وجاســـم حســـن،

آلية لرفع الالفتات التشجيعية في المالعب
في ظل اســتمرار المنافســات بغياب الحضــور الجماهيري

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

الموســـم الرياضي الحالي 2019-

اإليجابية ،وحقق التعادل السابع له

الملـــك المفـــدى الـــذي تبقـــت فيه

 13مبـــاراة أي مـــا يعـــادل أكثـــر من

عن موعدها حتى اآلن ،باإلضافة

خاضها النادي العاصمي.

ودوري الدرجة الثانية.

التعـــادالت ســـواء الســـلبية أو

مســـابقات الكبار عبر كأس جاللة

فـــي الدوري هذا الموســـم من أصل

المباراة النهائية والتي لم يكشـــف

 % 50من مجمـــوع المباريات التي

إلـــى دوري ناصر بـــن حمد الممتاز

» »ويملك المنامة حاليًا  16نقطة
فقط جمع  7منها بسبعة تعادالت
كان آخرها أمام الحالة ،وهي
المباراة الثانية له تحت قيادة
المدرب الوطني علي صنقور الذي
تسلم المهام الفنية خلفً ا للتونسي
محمد المكشر الذي تم فك االرتباط
معه بالتراضي.

وبحســـب التعميـــم الصـــادر مـــن
االتحاد البحريني لكرة القدم ،فإنه

يســـمح لجماهيـــر األنديـــة بتعليق

األعـــام والالفتـــات التشـــجيعية
فـــي مدرجـــات مالعـــب مباريـــات

فرقهـــا خالل الفتـــرة الحالية التي

تشهد تعليق الحضور الجماهيري،

تـــراجـــــع شـــرقـــــاوي
كان يحتــل المركــز الثالــث قبــل االســتئناف ،لكــن مــع مــرور جولتيــن بعد

االستئناف ،فإن “الليث األبيض” جمع نقطة واحدة من أصل  6ممكنة.

مدرب الفريق مرجان عيد
لـــم يتوقع هذا الســـيناريو

الـــذي حـــل بفريقـــه وكلفه
فقـــدان مراكـــز المقدمـــة

الثالثـــة ،وبـــات بحاجـــة
إلعـــادة أوراقـــه والنظـــر

بعيـــن االعتبـــار ألهميـــة

للقاءات المتبقية.

ورغـــم وجـــود العبيـــن

مميزيـــن فـــي مختلـــف
إال

الخطـــوط،

أن

الشـــرقاويين لـــم ينجحـــوا
فـــي

تجـــاوز

صاحبـــي

المركزين الثامن والتاســـع
علـــى

التوالـــي

الجولتيـــن

خـــال

الماضيتيـــن.

وتنتظـــر الشـــرقي مبـــاراة

صعبة الجولة المقبلة أمام
مرجان عيد

الحد.

8

الشباب

8

نقطة

9

البسيتين

9

نقطة

الحالة

6

نقطة

نجومية الشبابي علي حسن سعيد
واصــل العــب نــادي الشــباب علــي حســن ســعيد نجوميتــه فــي
مالعبنــا بعــد عودتــه مــن اإلصابــة التــي أبعدتــه فتــرة طويلة عن

وال ــه ــدف هــو الــثــانــي لعلي حسن

الشـــخصية في ظل هذه الظروف،

سعيد بعد استئناف الــمــبــاريــات؛

وإنمـــا العمـــل مـــع المجموعـــة على

لتوقفها بسبب فيروس كورونا ،إذ

تحقيـــق الهـــدف المنشـــود ،خاصـــة

سجل أمام النجمة الهدف الوحيد

وأن فريق الشـــباب مهـــدد بالهبوط

للشبابيين في المباراة التي انتهت

إلى دوري الدرجة الثانية.

لألول بنتيجة (.)4-1

وأكـ ــد عــلــي حــســن ســعــيــد أهمية

واعتبـــر العـــب خـــط المقدمـــة
بالفريـــق المارونـــي أن
التســـجيل
السماح بتعليق الالفتات في ظل غياب الجمهور

على أن يكون الترشيح للمخولين
بتزييـــن المدرجـــات معتمـــ ً
دا مـــن

والشـــكر والثناء للقيادة الحكيمة،

خطاب رسمي يرسل إلى االتحاد،

تعكس التنافس الشريف.

قبـــل إدارة النـــادي المعنـــي عبـــر

الحالــة فــي خطــر

فريــق الرفــاع الشــرقي تراجــع مســتواه خــال الجولتيــن الماضيتيــن ،إذ

7

األهلي

14

نقطة

في الشوط الثاني من زمن المباراة.

فـــي المالعـــب خـــال اســـتئناف

واصـــل المنامـــة هوايتـــه في حصد

15

حســاب الرفاع الشــرقي ،إذ ســجل علي حسن ســعيد هدف الفوز

المتبعة لرفع الالفتات التشجيعية

 ،2020والـــذي تســـتأنف فيـــه

6

المنامة

نقطة

“الماروني” .جاء ذلك إثر قيادته فريقه إلى تحقيق فوز مهم على

خاصـــا باآلليـــة
ً
القـــدم تعميمً ـــا

األكثــر تعـــاد ً
ال

5

النجمة

21

نقطة

10

والحكم الرابع علي السماهيجي.

نقطة

بـــات الحالـــة فـــي وضـــع خطـــر

للغاية حـــول الهبـــوط إلى دوري

الدرجـــة الثانية ،بعـــد تعثره مرة

أخرى ،وهذه المرة بالتعادل أمام
المنامـــة .ويملـــك الحاالويـــون 6

نقاط فقط من  13مباراة.

» »وستكون الجولتان المقبلتان
مهمتين للغاية للفريق
البرتقالي ،وقد تحسم مصيره
بشكل كبير سواء باالستمرار
في المنافسة أو الهبوط ،إذ أنه
سيالقي أقرب المنافسين له
وهما البسيتين والشباب على
التوالي يومي  20و 26أغسطس
الجاري.

وتتضمـــن اللفاتات عبارات الوالء
والعبـــارات

التشـــجيعية

التـــي

الــتــركــيــز عــلــى الــنــتــائــج خــال
الجوالت الخمس المتبقية
دون النظر إلى المستوى،

فـــي

لقاءين متتاليين

مبينًا األهمية الفنية

هـــو توفيـــق من

والــمــعــنــويــة الــتــي

هللا ،مشـــيرًا إلى

ت ـ ــرت ـ ــب ـ ــت ع ــل ــى
تــخــطــي ال ــرف ــاع

أن األهـــم ليـــس

الشرقي.

تحقيـــق األهـــداف

الجولة األخيرة بإياب دوري “الثانية” ..اليوم

ستكشـــف هويـــة الخمســـة المتأهليـــن للقســـم الثالـــث

تنطلق اليوم (الســـبت) منافســـات الجولة األخيرة

فيمـــا تبقى مقعدان يتنافـــس عليه قاللي ومدينة

(الــــ  )17لمرحلـــة اإليـــاب لـــدوري الدرجـــة الثانية

عيســـى وسترة ،مع اإلشارة إلى أن قاللي اختتم

لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي ،2019-2020

مبارياتـــه وبـــات ينتظـــر هديـــة مـــن التضامن أو

وذلك بإقامة لقاءين عند  7مساء.

االتفاق إليقاف مدينة عيسى أو سترة؛ للدخول

يلعـــب مدينة عيســـى مـــع التضامن علـــى ملعب

في القســـم الثالـــث ،وفيما عدا ذلـــك ،فإن مدينة

مدينـــة حمد ،واالتحـــاد مع البحرين على اســـتاد

عيسى وسترة سيكمالن الخماسي.

األهلي ،وتســـتكمل مباريـــات الجولة غ ًدا ،إذ يلعب
المالكية مع البديع واالتفاق مع سترة.

بالعـــودة إلـــى مباريـــات اليـــوم ،فـــإن التضامـــن
ســـيختتم مبارياتـــه علـــى أمـــل إحـــراز نقطـــة واحـــدة

ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليـــا إلـــى صـــدارة نـــادي المالكية

علـــى األقل حينمـــا يالقي مدينة عيســـى الســـاعي لتحقيق

برصيـــد  40نقطة ،يليه البحرين الذي يملك  31نقطة ،البديع

فـــوز يضعه ضمن خماســـي المقدمة .يقـــود الطرفين مدربان

 30نقطـــة ،قاللي  ،24مدينة عيســـى  ،23ســـترة  ،23االتحاد

وطنيان :جاســـم محمد مع مدينة عيســـى ومحمد جواد مع

 ،13االتفاق  ،11وأخيرًا التضامن بال نقاط.

التضامـــن .وفـــي المباراة الثانية ،تبـــدو األمور تميل إلى كفة

وســـتحدد مباريـــات اليوم وغـــ ًدا هويـــة المتأهلين الخمســـة

البحرين الذي يهدف لتعويض خسارته في الجولة الماضية

للقســـم الثالث من الدوري ،والذي ســـيلعب بنظام الدوري من

حينما يالقي االتحاد المنتشي بالفوز على االتفاق والساعي

دور واحد؛ لتحديد المراكز النهائية ،علمً ا أن الفرق ســـتدخل

لكســـب مزيد من النقاط؛ لتحســـين رصيده ،ويقود الفريقين

بنقاطها التي جمعتها في مرحلتي الذهاب واإلياب .وضمنت

مدربان وطنيان :عبدالصاحب عبدالنبي مع االتحاد وعدنان

أندية المالكية والبحرين والبديع المشاركة في القسم الثالث،

إبراهيم مع البحرين.

باريس تحقق في انفجار

بيروت بعد وفاة فرنسيين

واشنطن :نشجع دوال أخرى لتحذو حذو اإلمارات

باريس  -أ ف ب

ُسجلت وفاة مواطن فرنسي ثان جراء
االنــفــجــار ال ــذي ه ـ ّـز الــعــاصــمــة اللبنانية

قرقــاش :ردود الفعــل علــى “اإلعــان الثالثــي” مشــجعة

بيروت في الرابع من أغسطس وأسفر
عن أكثر من  178قتيال ،وفق ما أكدته
مصادر متطابقة ،أمس.

وت ــمّ الــثــاثــاء تكليف اثنين مــن قضاة

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

التحقيق في “دائرة الحوادث الجماعية”

قال المتحدث باســم الخارجية األميركية كريســتيان جيمس ،في مقابلة مع “ســكاي نيوز عربية” ،أمس ،إن هذا االتفاق “ســيطلق اإلمكانيات لكل

ف ــي مــحــكــمــة ب ــاري ــس بــالــتــحــقــيــق ال ــذي

الدول المجاورة في المنطقة” .وتابع“ :أميركا تؤيد منذ وقت طويل إقامة العالقات بين إسرائيل والدول العربية ،ألن ذلك سيمهد الطريق أمام

فتحته الــنــيــابــة الــعــامــة فــي العاصمة

االزدهار وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو االقتصادي”.

الفرنسية ،نظرا لوجود ضحايا فرنسيين
وع ــش ــرات الــجــرحــى ،وفـــق م ــا أفـــادت

النيابة العامة في باريس.

الثقة في إسرائيل .لن تتخذ أي خطوة

الخارجيـــة العمانيـــة تأكيـــده “تأييـــد

الفلســـطينية ،أوضـــح جيمـــس“ :لدينـــا
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وعـــن إيقاف ضـــم إســـرائيل لألراضي

تأييدها لقرار اإلمارات بشأن العالقات

international@albiladpress.com

مع إســـرائيل ،وقال ناطق رسمي باسم

إال بعـــد التشـــاور مع أميركا .واشـــنطن

الســـلطنة قرار دولة اإلمـــارات العربية

ستبذل جهودها إلنجاح هذا األمر”.

المتحدة بشأن العالقات مع إسرائيل”.

وختـــم حديثـــه بالقـــول“ :نشـــجع دوال

ودوليـــا ،رحـــب األميـــن العـــام لألمـــم

إقامـــة العالقـــات ســـتؤدي إلـــى تغيـــر

وأشـــاد بالبيـــان المشـــترك ،معربـــا عـــن

أخـــرى لتحـــذو حـــذو اإلمـــارات ،ألن

المتحدة أنطونيـــو غوتيريش باالتفاق

المنطقـــة لألفضـــل وستســـاهم فـــي

أمله في أن تخلق هذه الخطوة فرصة

تقريب المواقف بشأن النزاع”.

للقـــادة الفلســـطينيين واإلســـرائيليين

وقال وزيـــر الخارجية األميركي مايك

إلعادة االنخراط في مفاوضات هادفة

أمس“ ،إنها خطوة مهمة نحو اســـتقرار

كما رحـــب رئيـــس الـــوزراء البريطاني

بومبيـــو ،في مؤتمر صحافي في فيينا

من شأنها تحقيق حل الدولتين.

الشـــرق األوســـط ولحظة طيبـــة للعالم

بوريس جونســـون بالمبـــادرة الثالثية،

وأمنه”.

وأشـــاد باالتفـــاق علـــى وقـــف خطـــط

وقـــال وزير الدولة اإلماراتي للشـــؤون

إســـرائيل لضـــم األراضـــي بالضفـــة

اإليجابيـــة من العواصم الرئيســـة على

الفرنســـي جان إيف لودريان باالتفاق،

الخارجية أنور قرقاش ،إن ردود الفعل

الغربية .ورحب أيضـــا وزير الخارجية

اإلعـــان الثالثـــي مشـــجعة ،خاصة أنه

وأشاد بتعليق إســـرائيل ضم األراضي

عالـــج في تقديـــر هـــذه العواصم خطر

الفلسطينية.

أميركا تنفذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني على اإلطالق

ضم األراضي الفلســـطينية على فرص

أن إجمالـــي الشـــحنات يبلـــغ حوالي

واعتبـــر قرقـــاش في تغريدات نشـــرها

خطوة تاريخية وعمل شجاع.

أمس ،أن “قرار الشـــيخ محمد بن زايد

فـــي بيان أمـــس ،بمعاهدة الســـام بين

العربية.نت  -وكاالت

 1.116مليـــون برميل من المنتجات

أعلنـــت وزارة العـــدل األميركيـــة،

البترولية.

على  4شـــحنات وقود إيرانية كانت

الشـــحنات .وقالـــت وزارة العدل إنه

ووصفـــت وزارة العـــدل هـــذا األمـــر

البحريـــة اإليرانية بالقـــوة على متن

لوقود إيراني على اإلطالق” .وقالت
ً
أمـــرا أصدرتـــه
الـــوزارة إنهـــا نفـــذت

محاولـــة علـــى مـــا يبـــدو الســـترداد

أمس ،أن الواليات المتحدة سيطرت
في طريقها إلى فنزويال وصادرتها.

بأنه “أكبـــر عملية مصـــادرة أميركية

ولم تذكـــر متى وأين جرت مصادرة
بعـــد احتجـــاز الشـــحنات ،صعـــدت

ســـفينة “ال عالقـــة لهـــا باألمـــر فـــي

الوقود المصادر” ،لكنها لم تفلح.

محكمـــة أميركيـــة فـــي مقاطعـــة

وفي وقت سابق  Blsصرح مسؤول

وأضافـــت أنـــه“ ،بمســـاعدة شـــركاء

الجمهوريـــة اإلســـامية اإليرانيـــة

تحـــت الســـيطرة األميركية .وذكرت

سفن أو شحنات بنزين إيرانية.

كولومبيا بمصادرة الشحنات.

أجانـــب” باتـــت الشـــحنات المصادرة

إيرانـــي لـــم يذكـــر اســـمه لـ”وكالـــة
لألنبـــاء” بأنـــه لـــم تتـــم مصـــادرة أي

ووصف المرشـــح الديمقراطي للرئاسة

حل الدولتين.

األميركيـــة جـــون بايـــدن االتفـــاق بأنه

علـــى حســـابه بموقـــع “تويتـــر” ،صباح

ورحبـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية،

الشـــجاع يعبـــر عـــن واقعيـــة نحن في

أمـــس الحاجـــة لها .القـــرار الناجح فيه

أخذ وعطاء وهذا ما تحقق”.

اإلمـــارات وإســـرائيل ،مشـــددة علـــى

رجل يقرأ نسخة من صحيفة “ذا ناشيونال” اإلماراتية بالقرب من برج خليفة أمس (أ ف ب)

وتابـــع“ :بينمـــا يبقـــى قـــرار الســـام

فلســـطيني إســـرائيلي بامتياز ،أتاحت
مبـــادرة الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد

الجريئة ،عبر إبعاد شبح ضم األراضي
الفلســـطينية ،المزيد من الوقت لفرص
الســـام عبـــر حـــل الدولتيـــن ،وتطوير

العالقات الطبيعية مقابل ذلك .منحى
واقعي تطرحه اإلمارات بكل شـــفافية

بعيدا عن المزايدات”.

واشنطن تصمت إزاء تمويل قطر لـ “حزب اهلل”

دعم الدوحة لإلرهاب يصعد التوتر بين إدارة ترامب والجمهوريين بالكونغرس

ترحيب عربي ودولي
وقوبـــل االتفـــاق بـــردود فعـــل إيجابية
عربيـــا ودوليـــا ،حيـــث هنـــأ الرئيـــس

المصري عبدالفتاح السيسي ولي عهد
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بخطوة

السالم التاريخية.

وأكد السيســـي في اتصـــال هاتفي مع

تلتـــزم إدارة الرئيـــس األميركـــي دونالـــد

أعلن مسؤول عراقي مقتل  3مقاتلين

أن قطـــر ربمـــا تمـــول جماعـــة حـــزب هللا

المعـــارض ،فـــي ضربة جويـــة جديدة

أراضيها.

فري بيكن”.

وسيســـافر ً
أيضا الســـفير سيلز إلى لبنان،
حيـــث مـــن المحتمـــل أن تكـــون قضيـــة

وأضافـــت “نحـــن ملتزمـــون بحـــل

الدولتيـــن ومســـتعدون للعمـــل علـــى

استئناف المفاوضات”.

القصف التركي استهدف سيارة وقتل اثنين

وقـــال مديـــر الناحية زاويته موشـــير

وبعـــد تقاريـــر ثـــارت األســـبوع الماضـــي

آدم كيدرو.

كمـــا أعربت ســـلطنة عمـــان ،أمس ،عن

سيفيد البلدين واالستقرار اإلقليمي”.

دبلوماسية ضد العمليات التركية في

األميركيـــة ،نقـــا عن صحيفة “واشـــنطن

الصحيفـــة المنشـــور ،الخميـــس ،للكاتـــب

في تحقيق السالم العادل والشامل”.

األوروبية في إفادة صحافية “االتفاق

تواصـــل الحكومـــة العراقيـــة حملـــة

بزيارة الدوحة ،بحسب وزارة الخارجية

إلـــى قطـــر ،يـــوم األربعـــاء ،وفقـــا لتقريـــر

“عمّ ـــان تدعـــم أي جهد حقيقي يســـهم

وقالـــت المتحدثـــة باســـم المفوضيـــة

الجمعـــة فـــي شـــمال العـــراق ،فيمـــا

مـــع قيام وفـــد أميركـــي رفيع المســـتوى

مكافحـــة اإلرهـــاب الســـفير ناثـــان ســـيلز

كمـــا أكـــدت الخارجيـــة األردنيـــة أن

االستقرار اإلقليمي.

نفذتهـــا القوات التركيـــة ليل الخميس

قضية مـــن المرجح أن تصبح مثار جدل

ترامب منســـق وزارة الخارجية لشـــؤون

الشرق األوسط”.

باالتفـــاق ،معتبـــرا أنـــه سيســـاهم فـــي

من حزب العمال الكردســـتاني التركي

اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران ،وهـــي

إلى “حزب هللا” في لبنان ،أرســـلت إدارة

وفتـــح آفـــاق االســـتقرار فـــي منطقـــة

كمـــا رحـــب االتحـــاد األوروبـــي ،أمس،

مقتــل  3عناصــر من حــزب العمــال الكردســتاني بقصــف تركي شــمالي العراق

دبي  -العربية.نت

عـــن قيام قطر بتمويل شـــحنات أســـلحة

ستســـهم في دفع جهود عملية السالم

بموجب المعاهدة “خطوة مهمة”.

بغداد تجري اتصاالت مع دول عربية لتشكيل جبهة ضد أنقرة
أربيل  -أ ف ب

ترامب الصمت بشأن التقارير التي تفيد

الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد أن “الخطوة

أن تعليـــق خطـــط الضـــم اإلســـرائيلية

الكشف عن عالقات قطر بـ “حزب الله” يثير قلق الواليات المتحدة

بشـــير الجمعـــة “قتـــل  3مـــن عناصـــر
حـــزب العمـــال الكرســـتاني وأصيـــب

“حزب هللا” على جدول األعمال.

تمويـــل اإلرهاب فـــي قطر إلـــى حد كبير

ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي صمـــت اإلدارة

بسبب اســـتضافة الدوحة لقاعدة العديد

حـــول دور قطر في تمويـــل اإلرهاب إلى

العســـكرية ،التـــي تضـــم المقـــر اإلقليمي
للقيـــادة المركزيـــة األميركيـــة .كمـــا ُتتهم

قريـــة رشـــانكي التابعـــة لمحافظـــة

فـــي الكونغـــرس ،الذيـــن يـــرون أن قطـــر

قطر بالوقوف وراء سلســـلة من عمليات

دهوك” ،شمال العراق.

تمـــول الجماعـــات اإلرهابيـــة ذاتهـــا التي

التجســـس اإللكترونيـــة التـــي تســـتهدف

وأشـــار إلى وقـــوع الهجـــوم الخميس

تزعـــم الدوحـــة محاربتهـــا مـــع الواليـــات

شخصيات بارزة من األميركيين وأعضاء

واســـتهدف ســـيارة دفـــع رباعي كانت

المتحـــدة .لـــم يتـــم التصـــدي لمســـألة

في الجالية اليهودية األميركية.

قادمـــة مـــن مدينـــة دهـــوك ،ومتوقفة
عنـــد محـــل بقالـــة .وتجـــري الحكومة

تصعيد التوتر بين اإلدارة والجمهوريين

رابع بجروح ،هرب الى جهة مجهولة،
بقصـــف تركـــي أســـتهدف ســـيارة في

العراقيـــة منـــذ الخميـــس ،أتصـــاالت

وجنـــدي مـــن القـــوات العراقيـــة األمر

مـــع دول عربية في محاولة لتشـــكيل

الذي يهدد بإثارة أزمة بين البلدين.

جبهـــة ضد حكومة أنقـــرة التي تدافع

وأجـــرى وزير الخارجية العراقي فؤاد

عـــن حقهـــا فـــي فصـــف حـــزب العمال

حســـين ،أمـــس ،اتصـــاالت بنظيريـــة

الكردســـتاني ،وتتهـــم حكومـــة بغـــداد

البحرينـــي واإلماراتـــي بعـــد اتصاالت

وأقليـــم كردســـتان بعـــدم مقاتلـــة هذا

مماثلـــة بنظرائـــه المصـــري واألردنـــي

التنظيم الذي تعده “إرهابيا”.

والســـعودي والكويتـــي أضافـــة إلـــى

وأدى قصـــف طائـــرة مســـيرة تركيـــة،

األميـــن العـــام للجامعـــة العربية أحمد

الثالثـــاء ،الى مقتـــل ضابطين كبيرين

أبو الغيط.

ظريف ينتقد مساعدة الغرب للبنان

النمسا :على “األوروبي” أن يعيد تقييم عالقاته مع تركيا

ترامب يدعو األسد لمفاوضات إلطالق سراح أوستين تايس

دبي  -العربية.نت

فيينا  -وكاالت

دبي  -العربية.نت

التقــى وزيــر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريــف ،أمس ،في بيروت،

قـــال وزيـــر الخارجيـــة النمســـاوي،

عالقاته مع تركيا”.

االتحـــاد األوروبـــي أن يعيد تقييم

األوروبـــي هـــذه القضيـــة أمـــس

عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وقـــال ظريف ،في كلمة بعد اجتماع

علـــى اآلخرين أن يشـــترطوا تقديم

الشـــعب اللبنانـــي ينبغـــي أن يكـــون

خالل حالة الطوارئ هذه”.

مع نظيره اللبناني ،شـــربل وهبة ،إن
الطـــرف الوحيـــد الذي يتخـــذ القرار

بشأن حكومته المستقبلية.

المســـاعدات بـــأي تغييـــر فـــي لبنان

وأضـــاف“ :برأيـــي ،اســـتغالل وجـــع
الشـــعب

ومعاناتـــه

العتبـــارات

وأكد ظريف أن المساعدات الدولية

سياسية غير إنســـاني” .وأوضح أن

أال تكون مشروطة بتغيير سياسي،

“مســـتعدة لمساعدة لبنان في إعادة

إلى لبنان ،عقب انفجار المرفأ ،يجب

على حد تعبيره .وقال ظريف خالل
مؤتمر صحافـــي مع نظيره اللبناني،

وهبة ،ردا على ســـؤال عن مطالبات
خارجيـــة بتشـــكيل حكومـــة
محايـــدة تســـتبعد فرقـــاء

سياسيين“ :نعتقد أن الشعب
والحكومـــة اللبنانيـــة يجـــب

أن يقـــررا ذلـــك ،وال يجـــب

طهـــران وشـــركات إيرانيـــة خاصـــة
اإلعمار” بعـــد االنفجـــار الكارثي في
مرفـــأ بيـــروت األســـبوع الماضـــي،

وإصالح قطاع الكهرباء.

ورفـــض ظريـــف فكـــرة التحقيـــق
الدولي في انفجار بيروت،
إال أنه عرض مساعدة
إيـــران للبنانيين في
التحقيق.

ألكسندر شـــالنبيرغ ،أمس ،إن على

عالقاته مع تركيا في ضوء سلسلة
األحداث األخيرة ،مشـــيرا إلى قلق
خـــاص بشـــأن الوضـــع فـــي شـــرق

البحر المتوسط.

وقـــال شـــالنبيرغ ،فـــي مؤتمـــر

صحافـــي مشـــترك مـــع وزيـــر

الخارجية األميركي مايك بومبيو:
“يجـــب أن أقول إن النمســـا تشـــعر
بقلـــق بالـــغ بشـــأن الوضـــع الخطير

الذي نعتقد أنه قد يتصاعد”.

وأضاف“ :اإلجـــراءات التي
تتخذهـــا دول معينـــة فـــي
شـــرق البحـــر المتوســـط

يجـــب

أن

تدفـــع

االتحـــاد األوروبـــي
إلى إعـــادة تقييم

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي

وناقـــش وزراء خارجيـــة االتحـــاد

مايـــك بومبيـــو ،أمس الجمعـــة ،إن

الجمعة.

لمفاوضات مباشـــرة إلطالق سراح

الرئيس دونالد ترامب يدعو األسد

وتصاعدت التوترات هذا األسبوع

أوستين تايس.

إلـــى منطقـــة متنـــازع عليهـــا مـــع

ســـنوات علـــى اختفـــاء المصـــور

تركيـــة ،لرســـم خارطـــة بتفاصيـــل

أوســـتين تايـــس أثنـــاء تغطيـــة

المحتمل عن النفط والغاز.

أوســـتين تايـــس البالـــغ مـــن العمـــر

بعد أن أرســـلت تركيا سفينة مسح

اليونان ،تحت حراسة سفن حربية
منطقـــة بحريـــة بهـــدف التنقيـــب
وقـــال مصـــدر دفاعـــي يونانـــي إن
اصطدامـــا خفيفـــا وقـــع بيـــن
ســـفينة حربية يونانية وأخرى
تركيـــة يـــوم األربعـــاء خـــال
مواجهـــة فـــي شـــرق
البحـــر

المتوســـط،

واصفا مـــا جرى
بأنه “حادث”.

ويصـــادف هـــذا الشـــهر مـــرور 8

الصحافـــي األميركـــي المســـتقل

الحرب في سوريا.

 31عامً ـــا ،ســـاهم فـــي منشـــورات
بوســـت،

واشـــنطن

ومنشورات ماكالتشي.

وتعتقـــد عائلـــة تايس أنه

ال يزال علـــى قيد الحياة،

وتعمـــل

وزارة

ا لخا ر جيـــة
ا أل مير كيـــة

ً
أيضـــا علـــى افتـــراض أن تايـــس ال
يزال على قيـــد الحياة .وقد عرض
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي
اآلميركـــي ( )F.B.Iمكافـــأة قدرهـــا
مليـــون دوالر للمعلومات التي أدت
إلى عودته.
وكان الصحافي األميركي أوستين
تايـــس اختفـــى فـــي  13أغســـطس
 2012أثناء رحلته إلى سوريا ،بعد
أن ذهـــب فـــي ســـنته األخيـــرة مـــن
دراســـته في جامعـــة “جورج تاون”
للحقـــوق ،لنقـــل األخبـــار والقصص
الممكنة من ســـوريا ،حيث كان
يعمل للعديد من المؤسسات
اإلعالمية ،بينها شـــبكة “سي
بي إس” وصحيفة “واشنطن
بوســـت” وشـــركة
“ماكالتشي”.

جيجر -لوكولتر تطلق طرازين يربطان الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة

المصممين
حجمها الصغير وشكلها المستطيل أطلقا عنان إبداع
ّ

ّ
تســـلط جيجـــر -لوكولتر األضواء مـــرة أخرى على

الحركـــة :كاليبـــر  101مـــن خـــال إطالق ســـاعتين
جديدتيـــن من فئـــة المجوهـــرات الفاخـــرة لعام
ويتميـــز هـــذان اإلبداعـــان بتصميم
.2020
ّ
أصلـــي تمامً ا ويعيـــدان تأكيـــد الروابط
الفريـــدة التـــي تجمع بيـــن صياغة
المجوهـــرات الفاخـــرة وصناعـــة
الســـاعات

الراقيـــة،

والتـــي
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تتجســـد فـــي هـــذه اآلليـــة
ّ
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االستثنائية.

صمّ مت الـــدار العريقـــة الحركة:
كاليبـــر  101وصنعتهـــا فـــي أوّ ل

ّ
المرصعة بالحجر
األمر للساعات

ُ
وصنعـــت الحركـــة :كاليبـــر  101قبـــل نصـــف قـــرن

الكريم وطرحتها في عام .1929

وأحدثـــت هـــذه الحركـــة تغييـــرًا
كامالً في صناعة الســـاعات النسائية

من بـــزوغ فجـــر تكنولوجيـــات التصميـــم واإلنتاج

بمســـاعدة الحاسوب ،وهي ثمرة إنجاز الفت للنظر

بفضـــل حجمها الصغير للغاية وشـــكلها

في مجـــال التصغير ،حيث يبلغ طول هذه الحركة
الصغيـــرة جـــ ًّدا ذات التعبئة اليدويـــة  14مم ويقل

المســـتطيل اللذيـــن أتاحا مجـــاالت جديدة

عرضهـــا عن  5مم وتكاد تـــزن غرامً ا واح ًدا ،وتظل

لينطلـــق فيها عنان إبـــداع المصمّ ميـــن الجمالي.

أصغر حركـــة ميكانيكية العالـــم .وتعد ً
أيضا إحدى
أقدم الحركات في العالم التي ال تزال ُتنتَج.

المركز الميكانيكي للخليج العربي يفوز
بجائزة أفضل وكيل إقليمي 2019

“أوريجين” ُيكرم الفائزين في “التعليق الصوتي”

حص ــد المرك ــز الميكانيك ــي للخلي ــج

العربي ،الوكي ــل المُ عتمَ د لرولز-رويس
موت ــور كارز ف ــي دب ــي والش ــارقة

أول مـــســـابـــقـــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي

واإلم ــارات الش ــمالية ،جائ ــزة أفض ــل

وكي ــل إقليمي للعام  2019في الش ــرق
األوس ــط وأفريقي ــا ،تقدي ـ ً
ـرا لتفاني ــه

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز

وعزم ــه وقيم ــه وخدمته االس ــتثنائية

أوريجين للتدريب والرئيس التنفيذي

للعمالء.

لمجموعـــة أوريجيـــن  -البحريـــن،

وفي هذا اإلطار ،صر َّح المدير اإلقليمي

الدكتـــور أحمـــد البنـــاء الفائزيـــن

لرولز-روي ــس موت ــور كارز الش ــرق
األوسط وأفريقيا سيزار حبيب ،قائالً:

بمســـابقة مركـــز أوريجيـــن للتدريـــب

للتعليـــق الصوتـــي؛ وذلك ليبـــارك لهم

ّ
“إن ــه إنجاز عظي ــم لجمي ــع فريق عمل

الفوز ويقـــوم بتكريمهم لقـــاء فوزهم
بالمراكـــز األولـــى ضمـــن المســـابقة

المرك ــز الميكانيك ــي للخلي ــج العرب ــي،
التي حـــازت على أعلى عـــدد إعجاب

اليوســـف من البحريـــن ،الفائز بالمركز

فقـــد تـــم التواصـــل معهـــا عـــن طريق

الخاصة بالمركز .أما بالنسبة للفائزين

العاشـــور من البحرين ،الفائزة بالمركز

تقدمـــت لهـــا ببالـــغ المواســـاة عقـــب

الرقميـــة في التعليـــق الصوتي والتي
ُتعـــد األولى مـــن نوعها على مســـتوى

مـــن قبـــل المتابعيـــن لقناة إنســـتغرام

وقد ســـلم الدكتور البناء شهادة تهنئة

ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة التـــي تـــم

الفائـــز بالمركـــز األول صاحب الصوت

للمســـابقة فـــي أوريجيـــن ،فقـــد كـــرم
الدكتـــور أحمـــد البنـــاء ً
كل مـــن ،علـــي

الوطن العربي.

لطـــارق شـــناعة مـــن البحريـــن ،وهـــو

رقـــم  6ضمـــن المجموعـــة األولـــى

multaqa@albiladpress.com

اختيارهـــا مـــن قِ بـــل اللجنـــة المنظمة

األول صاحـــب الصوت رقم  ،6ومروة
الثانـــي صاحبـــة الصوت رقـــم  .16أما

بالنســـبة للفائزة بالمركـــز الثاني ضمن

المجموعة األولى ،هناء الشـــوفي من
لبنـــان الشـــقيق صاحبـــة الصـــوت ،57

وال ش ــك بأنه ــم فخ ــورون بأنفس ــهم
وبإنجازه ــم ه ــذا تمام ـ ًـا بقدرن ــا نحن.

اللجنـــة المنظمـــة للمســـابقة والتـــي

وق ــد أثم ــر عزمهم وش ــغفهم وجهدهم

ال ــدؤوب مع عام آخر م ــن النجاح .كما

األحـــداث األخيـــرة التـــي حصلت في

ـأن المركز الميكانيكي للخليج
نفتخر ب ـ ّ
ً
العربي يش ـ ّ
جزءا من أس ــرة شركة
ـكل

لبنـــان؛ إبـــان االنفجار الهائـــل الذي بدأ

في مرفأ بيـــروت وهز أركان العاصمة

رولز-رويس موتور كارز”.

اللبنانية والدول المجاورة لها.

الخولي ُيحكم كتا ًبا عن إضفاء الطابع اإلنساني على المدن وإخالئها من السيارات
توثق فصول الكتاب العشرة محاوالت تجارب المدن في العالم الصناعي المتقدم والنامي

شـــارك أحمد الخولي أستاذ التخطيط
الحضـــري بقســـم المـــوارد الطبيعيـــة

والبيئـــة فـــي تحكيم وتحريـــر مقدمة

كتاب عن إضفاء الطابع اإلنساني على
المـــدن من خالل تطويرهـــا وتحويلها

الي مدن الخالية من السيارات والذي
حمـــل عنـــوان Humanizing Cities

Through Car-Free City Devel،opment and Transformation
ً
حديثا عـــن دار
حيـــث صـــدر الكتـــاب

نشـــر” ”IGI Globalبالواليات المتحدة

األميركية.

أحمد الخولي

عائلة اسامة مهدي تحتفل بنجاح ابنهم محمد

يتنـــاول الكتـــاب الحاجـــة إلـــى مدينة

احتفلـــت عائلـــة الحاج اســـامة مهدي الـــرأس رماني بتفـــوق ابنها

قـــال الدكتـــور الخولـــي“ :منـــذ الثورة

مدينة إنســـانية خالية من السيارات”،
ً
موضحا إن الشوارع والطرق بالنسبة

الصناعـــي المتقـــدم والنامـــي وكذلـــك

الصناعيـــة ،كانـــت المدينـــة وال تـــزال

لجســـم اإلنســـان ،وأن االزدحـــام

المحاوالت العديـــدة لتحويل المدينة

محمد أســـامة مهدي وتخرجه من مدرســـة لؤلؤة الخليج العربي

وحصوله على الثانوية العامة بمعدل  ،% 96ويهدي محمد نجاحه

وتفوقه لوالديه وجدته الغالية وتوجه عائلة اسامة جزيل الشكر
إلدارة ومدرسين مدرسة لؤلؤة الخليج العربي.

إنســـانية خاليـــة من الســـيارات ،حيث

محـــل ميـــاد االبتـــكار واإلنتاجيـــة

والمشـــاكل البيئة ،ومع األزمة البيئية
الحالية ،تصاعدت المناشـــدة من أجل

للمدينة هي مثل الشـــرايين واألوردة
المـــروري لـــه تكاليفـــه االقتصاديـــة

واالجتماعية والبيئية.

هـــذا ،وتوثـــق فصول الكتاب العشـــرة

محـــاوالت تجـــارب المدن فـــي العالم
آراء

مـــدارس

تخطيـــط

المـــدن

التقليدية المعاصرة إلى مدينة خالية
من السيارات ،من خالل تدخالت في
شـــبكات النقـــل والشـــوارع ،واالعتماد

على ممارســـات االقتصاد التشـــاركي،

وتطبيقات المـــدن الذكية حيث تقدم
الفصـــول آراء مفاهيميـــة ومنهجيـــة

والـــدروس المســـتفادة والخبـــرات
المفيـــدة

لـــكل

مـــن

الممارســـين

والباحثيـــن في اعمال تخطيط المدن

وإدارة البلديات

أول منصــة مرخصــة فــي البحــريـن للرعـايــة عـن بعــد
تم الكشــف عن إنشــاء أول منصة مرخصة في البحرين للرعاية الطبية عن بعد “Doctori Online
 ،“ Servicesوقــال الرئيــس التنفيــذي للمنصــة احمــد محمود انها توفر مســاحة افتراضية تســمح

للمرضى من البحرين بالتواصل مع األطباء في جميع أنحاء العالم.
واوضـــح بـــأن منصـــة دكتـــوري هـــي أول خدمة

النفيس ومستشفى السالم ومستشفى رويال.

مـــن وزارة الصحـــة والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم

االستشارة او االستفســـار لجميع االشخاص عند

(والوحيـــدة) المرخصـــة فـــي مملكـــة البحريـــن

المهـــن والخدمـــات الصحية في البحريـــن -نهرا-

ألستشـــارة طبيب عن بعد ،مشـــيرا الى انه يمكن
االســـتفادة مـــن خـــال هـــذا التطبيـــق استشـــارة

االطباء عبر مكالمات الفيديو خالل ثواني وبكل
خصوصية.

كمـــا تقـــدم المنصـــة في الوقـــت الحالـــي خدمات

طلبهـــم فيما يتعلق بالكورونـــا” ،الفتا الى ان هذه
المنصة تســـاعد في منع اي مريض او له اعراض

الكرونـــا بأن يذهـــب الى طبيب او ان يكون خطر
على المجتمع”.

مؤسسة طبية
اتصال مع مؤسسات متعاونة مع منظمة الصحة

العالميـــة ،وحاليا نعمل مـــع منضمات عالمية مثل
المنضمـــة الصحيـــة لألستشـــارة عـــن بعـــد ،ونـــود
تقديـــم خدمتنـــا لـــدول محتاجـــة مثـــل زنجبـــار

وقـــال محمـــود انهم يعملـــون حاليا مـــع منظمات
بعد.واكـــد بـــأن الخدمـــات التي تقدمهـــا Doctori

المعنيـــة فـــي الســـعودية واالمـــارات والكويـــت

وأضاف “بدأت  Doctoriكمنصة لالستشـــارة عبر
الطبيـــة ،وتشـــمل اكثر مـــن  ١٠٠طبيـــب من عدد

كمنصـــة طبية هي ليســـت فقط لســـكان البحرين

كبير من المستشفيات والعيادات كمستشفى ابن

طبيب وتعتبر اكبر

او ســـريالنكا بالتعـــاون مـــع المنظمـــة العالميـــة

عالمية في مجال و خدمة االستشارة الطبيةعن

الفيديو ونعتزم على التوسع في جميع المجاالت

تضم اكثر من ١٠٠

ولكـــن للعالم ،فهـــذه المنصة عالميـــة ،ونحن على

للصحـــة ،مضيفا كما اننـــا على اتصال مع الجهات

وخالل شـــهرين ،سنتوسع الى الســـوق االماراتي

والسعودي والكويتي.

ذكرى رحيل الوزير والدبلوماسي والشاعر غازي القصيبي

انتقد أحد الصحفيين مارلين
مونرو ،حيث قال

إنها صنفت كامرأة
جميلة فقط

بسبب مالبسها

مســيرة امتدت ألكثر من نصــف قرن من اإلبداع والمؤانســة

الفاخرة والباهظة،
فردت عليه

نجمة اإلثارة
آنذلك

يصـــادف اليـــوم  15أغســـطس ذكـــرى

بجلسة

وفاة الشـــاعر والسفير والوزير الراحل

تصوير

الدكتور غـــازي القصيبـــي ،الذي توفي

ارتدت

عـــن عمـــر ناهـــز الســـبعين عامـــا ،كانت

خاللها

مليئة باإلنجازات والتحوالت الكبيرة.

كيس

ولـــد القصيبـــي في مارس عـــام 1940

بطاطا من

باألحســـاء التـــي عـــاش بهـــا ســـنواته

الخيش.

األولـــى ،ومنهـــا انتقـــل إلـــى البحريـــن،

السبت  15أغسطس  25 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4323

14

حيـــث درس بهـــا مراحـــل األوليـــة.

تـــزوج القصيبي من ألمانية مســـيحية

tariq.albahar@albiladpress.com

تعـــرف عليهـــا في البحريـــن في أواخر

الستينات من القرن الماضي ،وأنجبا 4
ً
أبناء ،وعاشـــا ً
عاما حتى
معا لمـــدة 40

عمله الحكومي ،ولعل من أبرزها إنشاء

وباإلضافـــة لنشـــاطه الحكومي ،يعرف

الملـــك فيصـــل الديـــوان لمستشـــاريه،

بعـــد محطـــة البحريـــن ،التحـــق غـــازي

في المملكة.

قيمة على الصعيد المحلي والخليجي،

وزيـــر العـــدل ووزيـــر المعـــارف ووزير

الماجســـتير فـــي العالقـــات الدوليـــة

يجســـدها أحـــد المواقـــف حينمـــا زار

والدكتـــوراه من جامعة لنـــدن ،ثم عاد

بداياتها في مقرها بمبنى متواضع في

مـــن المناصـــب القانونيـــة واألكاديمية

وخـــرج بانطبـــاع ســـلبي ع َّبـــر عنه في
ً
مســـتبعدا نجاح هذا المشـــروع،
مقـــال

اإلداريـــة لطـــاب المرحلـــة الثانويـــة،

الصناعـــة والكهربـــاء ،ثـــم الصحـــة،

الصحفـــي بمـــا شـــاهده مـــن مصانـــع

وغيرهمـــا .وكرمـــت المنظمـــة العربيـــة

وبريطانيا .تتنوع إنجـــازات القصيبي

شـــديد .ولعل آخر المناصب الحكومية

وفاته بسبب مرض السرطان.

بكلية الحقوق بجامعـــة القاهرة ،ونال

وحفل إنشاء الشركة بصعوبات كثيرة،

لـــه العديد مـــن الدواوين منها :أشـــعار

مـــن جامعـــة جنـــوب كاليفورنيـــا،

أحـــد الصحفييـــن الغربيين ســـابك في

ومعركـــة بـــا رايـــة ،وأبيـــات غـــزل،

إلـــى المملكـــة .تقلـــد بعـــد ذلـــك عـــددا

أحد الشوارع الخلفية بمدينة الرياض،

والدبلوماسية واألكاديمية والوزارية،

الصور األولى لمسلسل “ما وراء الطبيعة”

شركة ســـابك عمالقة البتروكيماويات

الشـــاعر القصيبـــي ،حيـــث أشـــاد مدير

الســـعوديون

تركـــه القصيبي لألجيال القادمة ،مبينا

علـــى قطاعـــات عدة في

الطبيعـــة” ،وهو أول األعمال العربية

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء

حقيبـــة الـــوزارة بالتصـــدي

رفعـــت إســـماعيل ،طبيـــب أمـــراض

وجههـــا البعـــض للشـــباب،

ينقلـــب عالمه رأســـا علـــى عقب بعد

ضـــد المنتقديـــن عبارتـــه

ّ
القصة
آمن بها طوال حياته ،إذ تبدأ

الذيـــن ينتقـــدون هـــم من

إســـماعيل” األربعينـــات مـــن عمـــره،

معددا إنجازات السعوديين

الفنانـــة رزان جمّ ـــال ،زميلـــة “رفعت

يذكرهـــا

التـــي

للقصيبـــي هـــو توليـــه وزارة

لها ُ
بح ّبه.

دعمه للشباب أثناء توليه

الطبيعـــة رحلة الشـــك التـــي يمر بها

للعديد مـــن االنتقـــادات التي

وتظهـــر الصـــور األولـــى للمسلســـل،

الدم ،العنيد المتهكم والمغامر ،حين

وكان من أشهر تصريحاته

“رفعـــت إســـماعيل” بطـــل السلســـلة

التشـــكيك بقناعاتـــه العلميـــة التـــي

الشـــهيرة“ :هـــل هـــؤالء

العـــام  ١٩٦٩حيـــن يدخـــل “رفعـــت

الســـويد أم النرويـــج؟”،

ويبـــدأ فـــي التعـــرض لسلســـلة مـــن

الذيـــن بنـــوا إمبراطوريات من

الراحل أحمد خالد توفيق.

والـــذي تـــمّ االنتهـــاء منـــه مؤخـــرًا،

والـــذي يجســـد دوره الفنـــان أحمـــد
أميـــن ،وهـــو فـــي األربعينـــات مـــن

عمره ،ويواجه سلســـلة من األحداث
الخارقـــة للطبيعةُ .
وتظهـــر الصـــور

ً
أيضـــا العاملـــة األســـكتلندية “ماجي

األحداث الخارقة للطبيعة.

التقشف والفقر.

في سما عالية

العـــام الماضـــي ضمـــن مقـــرر المهارات

والميـــاه والكهرباء ،والعمـــل ،كما عمل
ً
ســـفيرا للمملكـــة في كل مـــن البحرين،

إســـماعيل” الســـابقة التي لم يعترف

نفـــس االســـم والتـــي كتبهـــا الكاتب

اإلدارة الـــذي اعتمدتـــه وزارة التعليـــم

البتروكيماويـــات في الجبيـــل ،ليكتب
مرة أخـــرى مقاالً عن التجربة بإعجاب

العمـــل ،حيـــث عـــرف عنه

والمأخـــوذ من السلســـلة التي تحمل

ومـــن أبـــرز مؤلفاتـــه كتـــاب حيـــاة في

حيـــث عين وزيـــرا لعـــدة وزارات أولها

كشـــفت نتفليكـــس ،عـــن الصـــور

للشـــركة مـــن الدرامـــا المصريـــة،

مـــن جزائر اللؤلـــؤ ،وقطـــرات من ظمأ،

غير أنه بعد مضـــي عدة أعوام فوجئ

ماكيلـــوب” والتـــي تقـــوم بدورهـــا

األولى للمسلســـل المرتقب “ما وراء

القصيبـــي شـــاعرا ومؤلفـــا وروائيـــا ذا

وروايات “شقة الحرية” و”العصفورية”
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم ” ألكســـو”
عـــام المنظمـــة بـــاإلرث الثقافـــي الـــذي

أن مسيرة القصيبي التي امتدت ألكثر
من نصف قرن من اإلبداع والمؤانســـة
تتطلـــب من النخبـــة الثقافية تســـليط

الضوء عليها دائما.

ومـــن ثم أحالـــه إلى لجنـــة أخرى تضم

الحج واألوقاف ،غير أن الجميع انتهى
إلى أنه ديوان شـــعر عـــادي وليس فيه

ما يمس الدين أو الخلق.

واشـــتهر القصيبـــي بزياراتـــه المفاجئة
للقطاعـــات التـــي توالهـــا ،وكان إبـــان

وزارته للصحة قبل عقود ينفذ زيارات
غيـــر معلنـــة مفاجئـــا بهـــا المســـؤولين

والمراجعيـــن فـــي ذلـــك الوقـــت ،حيث

حكـــى مواطنـــون أنهم اشـــتكوا لرجل

يســـألهم عـــن احتياجاتهـــم ليفاجـــأوا

الحقـــا أنه وزير الصحة .ومن المواقف
الطريفـــة التـــي تذكر عنه أنـــه في أحد
األيـــام إبـــان وزارتـــه فـــي الكهربـــاء

والصناعـــة حصـــل انقطـــاع للتيـــار في

أحـــد أحيـــاء الريـــاض ،وكان القصيبي
كلمـــا حـــدث انقطـــاع يذهـــب إلـــى مقر

الشـــركة ويتلقى الشكاوى الهاتفية مع

وحفلـــت حيـــاة القصيبـــي بعديـــد

موظفـــي خدمـــات المشـــتركين ،وفـــي
ذلـــك اليـــوم تلقـــى اتصاالً مـــن مواطن

موقفـــه مـــع الملـــك الراحـــل فيصل بن

أنـــه لـــو تـــرك شـــعره واهتـــم بعملـــه لما

مـــن المواقـــف التـــي جمعتـــه بملـــوك

ومسؤولين ومواطنين ،لعل من أبرزها
عبدالعزيز ،وذلـــك عندما أصدر ديوانه

الشـــعري “معركة بال راية” العام ،1970
إذ طلـــب بعـــض منتقـــدي الديـــوان من
الملـــك فيصـــل بمنعـــه مـــن التـــداول
فـــي المملكـــة بدعـــوى احتوائـــه علـــى

مخالفـــات ،وتأديـــب الشـــاعر ،فأحـــال

غاضب قال فيه“ :قل لوزيركم الشاعر
انقطعت الكهرباء عـــن الرياض” ،فقال
ً
شـــكرا..
القصيبـــي“ :فقلت له ببســـاطة
وصلـــت الرســـالة فقـــال :مـــاذا تعنـــي؟

قلت :أنا الوزير قال :أحلف بالله فقلت:
وهللا” .وكانت هنـــاك لحظة صمت في

الجانب اآلخر قبل أن تهوي السماعة.

نجاح اللبنانية شيراز

”أوبا“ جديد رنا سماحة

كشفت الفنانة زهرة الخرجي عن انتهاء تصوير المشاهد

تستعد المطربة رنا ســماحة إلطالق أغنيتها الجديدة

احتفلت الفنانة اللبنانية شــيراز بوصــول أغنيتها “كيف

محمد دحام الشــمري بذل مجهودا جبــارا لالنتهاء من

أحمد حســن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام

إذ نشــرت عبــر صفحتهــا الخاصــة علــى أحــد مواقع

بدك عني تغيب” لـ  50مليون مشــاهدة عبر “يوتيوب”،

«أوبــا» على طريقة الفيديو كليــب ،وهي من كلمات

األخيرة من مسلسل ”سما عالية“ ،موضحة أن ”المخرج

التواصل االجتماعي صورة للمناســبة ،وعلّقت بالقول:

عبدالمنعم ،وهــي من األغاني المختلفة التي تضفي

تصويــر الثلــث األخير مــن مشــاهد المسلســل ،بعد

الحصول على تصريح بالتصوير من الجهات المختصة“.

البهجة على المســتمعين والرقــص كأغنية صيفية

“ما بقد أوصفلكم الفرحة يلي أنا فيها بســبب هالنجاح

وتعاونت رنا مع راؤول في أكثر من عمل سابق ،لكن األغنية هي أول تعاون

شــيراز مؤخرا حفل الزفاف الجماعــي الذي أقيم في طرابلــس برعاية بلدية

كلها روح وحيوية.

وأضافت الخرجي أنه ســيتم عرض المسلســل خالل العام

الجــاري ،الفتــة إلــى أنــه كان من المفتــرض أن يخــوض الســباق الرمضاني

لها مع زعيم ووسام عبدالمنعم ،وثاني تعاون لها مع شركة اليف ستايلز.

المنصرم ،إال أن اإلجراءات االحترازية أدت إلى توقف التصوير.

يلــي حمد الله قدرت حققه” .ومن ناحية أخرى ،كانت أحيت

المدينة ،والذي احتفل خالله بزفاف  ١٤شابا وشابة.

دلوعة السينما المصرية الفنانة شويكار ..وداعا!
توفيت أمس الجمعة ،دلوعة الســـينما

المصرية الفنانة شـــويكار عن عمر 85
عاما داخل أحد مستشفات الدقي بعد
صـــراع مع المـــرض وتم دفنهـــا بمقابر
األســـرة بمدينة الســـادس من أكتوبر،

ونعتها نقابـــة الممثلين المصريين في
صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك” كاتبـــة:

وانقطعـــت عن تقديـــم أعمال جديدة،

األوضـــاع بعـــد انتشـــار فيـــروس

إعالميا ســـواء بمداخـــات تلفزيونية

للغايـــة بالفيروس رغم دلـــع الحكومة

ولكنها في السنوات األخيرة تواجدت

أو تصريحـــات صحفيـــة للـــرد علـــى
الشـــائعات التـــي تعرضـــت لهـــا ،وفـــي

آخر مداخلة تليفونية أجرتها شويكار
كانـــت مـــع اإلعالمـــي وائل اإلبراشـــي

“البقـــاء للـــه تنعـــى نقابـــة المهـــن

فـــي برنامجـــه “التاســـعة” فـــي شـــهر

شـــويكار رحـــم هللا الفقيـــدة وألهـــم

ذكرياتهـــا مـــع شـــهر رمضـــان المبارك،

التمثيلية وفـــاة

الفنانـــة

الكبيـــرة

أهلهـــا وجمهورهـــا الصبر والســـلوان“،

وكان آخـــر ظهـــور فنـــي لشـــويكار في
فيلـــم “كلمنـــي شـــكرا” عام  ،2010مع

الفنانيـــن غـــادة عبدالرازق وعمـــرو
عبدالجليـــل ،وإخـــراج خالـــد يوســـف،

ثـــم ظهـــرت بعدها في مسلســـل “ســـر
علنـــي” مـــع غـــادة عـــادل وإيـــاد نصار،

أبريـــل الماضـــي ،حيـــث تحدثـــت عن
وقالـــت إن لديهـــا العديد مـــن األعمال

المرتبطـــة بشـــهر رمضـــان ،خاصـــة
أغنيتهـــا الشـــهيرة مـــع الراحـــل فـــؤاد
المهنـــدس ،الفتـــة أن األغنيـــة أنهـــا

توضـــح حالـــة الراجـــل المصـــري فـــي

الصيام وتدخله في كل التفاصيل.

وتطرقـــت شـــويكار للحديـــث حـــول

الحمل

وتنبيهاتها ،مؤكدة أن األجيال الحالية
لم تشـــهد العصور الصعبـــة التي مرت
علـــى مصر فـــي الســـابق ،عندمـــا كان

يتســـابق الجميـــع إلـــى الجمعيات من

أجل الحصـــول على فرخـــة ،من أجل

إطعام األطفال”.

وكانـــت دلوعـــة الســـينما المصريـــة

شـــويكار والتـــي هـــي مصريـــة ذات

مـــع المخـــرج رمســـيس نجيـــب ،وفي

مدينـــة

مدبولي الذي اختارها بطلة مسرحية

جـــذور تركيـــة “مـــن أب تركـــي وأم

العـــام  1962التقت الفنـــان عبدالمنعم

اإلســـكندرية قد بدأت مشوارها الفني

“الســـكرتير الفني” ،والتي كانت نقطة

فيلم “حبي الوحيد” مع المخرج كمال

ومـــع بدايـــة الســـبعينات ،تخلـــت

شركســـية”،

ولـــدت

فـــي

العـــام  1960من خالل دور صغير في

انطالقها.

الشـــيخ ،وبعدها فيلم “غرام األســـياد”

شـــويكار عـــن أدوار البطولـــة المطلقة

الميزان
عليك أن تخرج من هذه حالة السلبية والبحث

أمامك فرصة هذا اليوم لتغيير حياتك المهنية

عن الجديد.

إلى األفضل ،فكر مليا.

الثور

العقرب
تستطيع أن تكتشف حقيقة مشاعر شخص ما

فكّ ر جيدا في خطواتك وكن جريئا في اتخاذ

من النظرة االولى.

القرارات المصيرية.

القوس

الجوزاء

تكتشف أن هناك دائما جديدا تتعلمه وتحتاج

المطلوب منك أن تلعب دورا إيجابيا في حياتك

للكثير للوصول إلى قلب األمور.

العائلية واالبتعاد عن الضغوط.

السرطان

الجدي
قدراتك تتركز في قدرتك على التقدم والتفكير

يجب أن تتخطى الخالفات وأن تصلح األمور

األسد

كورونـــا وقالت”:إن الشـــعب مســـتهتر

بين المقربين.

الدلو

هناك بعض االحتماالت اإليجابية ،البد أن

قدراتك على التعليق والحوار مميزة وذكاؤك

الحوت
تبحث في أمور من الماضى بدال من العمل
المستقبلي!

1918
قطع العالقات
الدبلوماسية بين الواليات
المتحدة وروسيا وذلك في
أعقاب الثورة البلشفية.

األدوار الجادة ،ومنها دورها في فيلم
“الشـــحات” وفيلـــم “اإلخـــوة األعداء”،
وكذلـــك أفـــام “الجبـــان والحـــب”

و”الكـــذاب” و”الكرنـــك” و”الذئـــاب”

و”درب الهـــوى” و”ســـعد اليتيم“ .ومن
أهـــم أعمالهـــا التلفزيونية “الشرســـة”،

الحب” ،و”هوانم غاردن سيتي” ،و”سر
علنـــي” ،وغيرهـــا مـــن األعمـــال ،حتى
جـــاء العـــام  2016وأصيبت بسلســـلة
أزمـــات صحيـــة وقضـــت ســـنواتها
األخيرة ما بين بيتها والمستشفى.

1769
والدة نابليون بونابرت القائد العسكري ،ثم األمبراطور الفرنسي.

1945
اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة باالستسالم في الحرب العالمية الثانية.

1947
اإلعالن عن استقالل الهند عن المملكة المتحدة.

1982
رحيل هوغو تيورل ،طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب العام .1955

تستعد للرائع القادم.

حاد في الخير.

العذراء

المنطقي وهذا شيء جميل.

 15أغسطس

للفتـــاة الدلوعة ،لتنطلـــق في عدد من

و”بنـــت مـــن شـــبرا” ،و”امـــرأة من زمن

عليك أن تفكر قبل أن تتفاعل وعليك أن تفكر
قبل أن تتحدث.

2010
رحيل األديب السعودي الكبير غازي القصيبي ،شاعر وسفير ومبدع.

tariq_albahhar
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سماوة خالد الشيخ والشاعرة نون تتحديان الظروف بـ “ثالث سنين”
أطلقت سماوة خالد الشيخ منذ أيام أغنيتها الجديدة “ثالث سنين” التي تتعاون فيها ألول مرة مع الشاعرة السعودية “نون” ،والتي
وضعت صوتها على أنترو األغنية لتكون بذلك أول شاعرة سعودية تضع صوتها على أنترو أغنية.

سماوة وصفت األغنية التي أشرفت على

أكثـــر؛ نظـــرا للمواهـــب االســـتثنائية التي

لهـــا مع الشـــاعرة نـــون التي تتعـــاون معها

عموما .وتقول الشـــاعرة في المقطع الذي

تلحينهـــا كذلك بأنها شـــكلت تحديا كبيرا

للمـــرة األولى ،خصوصا مـــن ناحية النص
والرؤيـــة الفنيـــة واإلخـــراج .وع ّبـــرت عن
فخرهـــا بـــأن تكون جـــزءا من هـــذا العمل
سي َ
خلد في ذاكرة كل من شارك في
الذي ُ

حمل صوتها:

لي ثالث سنين أعاني

ما اعترفت انه أناني
لين جاني حد ثاني

تجســـيده .وتمنـــت أن تأخذ األغنية حقها

واكتشفت أني بظالم

ووصفـــت الشـــاعرة نـــون “ثـــاث ســـنين”

“نـــون” كذلك على الرؤيـــة الفنية للكليب.

بالرغـــم مـــن التحديـــات الكثيـــرة التـــي

الشيخ ،والتوزيع ليعقوب.

في االنتشار.

بأقـــرب األغانـــي إلـــى قلبهـــا ،مضيفة أنـــه

» »شاركت عارضة األزياء بيال حديد متابعيها عبر مواقع التواصل
االجتماعي بمنشور للتوعية حول مدى التأثيرات الناجمة عن االنفجار
في مرفأ بيروت ،ونشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام منشورا
شرحت من خالله أن عددا كبيرا من اللبنانيين خسر منزله ،ومن
ضمنهم أكثر من مئة ألف طفل.
ولفتت بيال حديد من خالل منشورها إلى أنها تفكّر بلبنان منذ وقوع
االنفجار ،ودعت الجميع إلى المساهمة في مساعدة األشخاص
المتضررين.

توجد في الســـعودية خصوصـــا والخليج

واجهتهم خالل تنفيذ المشـــروع في ظل

وإضافـــة إلـــى كلمـــات األغنيـــة أشـــرفت

أمـــا اللحـــن ،فكان من تنفيذ ســـماوة خالد
ترعرعـــت الفنانـــة ســـماوة فـــي بيـــت

الظروف التي يعيشـــها العالم بعد تفشـــي
فيـــروس كورونا فـــي اآلونة األخيـــرة ،إالّ

عمـــر الخامســـة ،بـــدأ باالهتمـــام الفطـــري

شـــاعرة ســـعودية تضع صوتها على انترو

والدها محبته للموسيقى ،وهكذا انطلقت

أنهـــا كانـــت جميلة .نـــون التـــي تعتبر أول
األغنيـــة ،قالـــت إن الفكرة كانـــت من باب
فتح الطريق لباقي الشـــاعرات وتســـليط

الضوء على هـــذا الجانب إلبراز أصواتهن

موســـيقي ،فهـــي منـــذ كنـــت طفلـــة فـــي
”كان يـــردد علـــى مســـامعي دائمً ـــا ويقول

بالموســـيقى والغنـــاء ،وكانـــت تشـــارك

مع هذا الحب نحو حب الموسيقى ،وكان
والدهـــا النجـــم البحرينـــي الكبيـــر خالـــد

الشـــيخ يتطلع إليها باهتمام شـــديد كنوع

ِ
أصبحـــت
أذنـــاك موســـيقية وحتـــى وإن

من التشـــجيع الضـــروري الـــذي كانت في

فنانـــة فـــي قـــادم الســـنوات ،وعندمـــا

وعن ذلك ،قالت سماوة في لقاء صحفي:

ولست فنانة” .

حاجة إليه.

ِ
يســـألونك الناس قولي لهم أنا موســـيقية،

الحنين إلى الحديقة المائية في المنامة رغم المكعبات اإلسمنتية!
طارق البحار

كانـــت الحديقـــة المائيـــة فـــي العاصمـــة
المنامـــة بالســـابق بالنســـبة ألبنـــاء جيـــل

الســـبعينات حتى التســـعينات من أجمل
األماكـــن الترفيهيـــة هنـــاك لمـــا تقدمـــه
الحديقـــة آنـــذاك مـــن ألعـــاب وأماكـــن

خضراء جميلة للترفيه ،والجلوس وسط
الحشائش الخضراء ،أو تناول الوجبات
واللعـــب فـــي البحيـــرة االصطناعية في

المراكب الصغيرة وغيرها.

تعتبـــر الحديقـــة أول حديقـــة مائية في

عال بألعابها
البحرين ،وكانت ذات صيت ٍ

الشـــهيرة كالجوكر وبيت الرعب ومطار
التنيـــن الطويـــل وأيضـــا قطـــار الرعـــب

ولعبـــة تصـــادم الســـيارات باإلضافة إلى

ركن الدواجـــن والجيوانات األليفة التي

كانت في شمال الحديقة ،باإلضافة إلى
األلعـــاب المجانية المتنوعة والتي كانت
توفـــر العديد من الترفيـــه آنذاك وأماكن

للتصوير في أيام اإلجازات ،وحتى تمتد
هـــذه الذكريات إلى الرحالت المدرســـية

متعــــة إطعــــام الطيــــور والجلـــوس
فـــي ”الجــوكــر“ وقطـــار التنيـــن الســريـــع
التي كنا تدفـــع الجلها نحو الـ  ٥٠٠فلس

مع أخذ بعض الطعام من البيت والنقود

والمماشـــي والمياة واألجـــواء الطبيعية

بمختلـــف األعمـــار ،وتتضمـــن عمليـــة

للحديقـــة ،ومشـــاهدة أيضـــا األضـــواء

يحبـــه القلـــب وكذلـــك طبيعـــة البحيـــرة

للعوائـــل وتوفيـــر مســـطحات خضـــراء،

مكعبـــات اإلســـمنت التـــي تطغـــى علـــى

التقليديـــة فيهـــا تعتبـــر متنفســـا طبيعيا
والتـــي كنـــا فيهـــا نطعـــم البـــط والطيور
البحريـــة كانـــت تعطـــي روحـــا لهـــا إلـــى

ربمـــا اندثـــرت فكـــرة الحدائـــق الكبيـــرة

جانـــب األرجوحـــات وغيرهـــا بالرغـــم

اســـتبدالها المغلقـــة كمـــا هـــو الحـــال في

دخلـــت مؤخـــرا مرحلـــة تطوير شـــاملة،

المفتوحـــة أفضـــل بكثيـــر ،وخصوصـــا

والتخطيـــط العمراني بتطويرها وإعادة

بمســـاحتها وتنـــوع مـــا بهـــا إلـــى جانـــب

والبحيـــرة الموجـــودة ،وتنفيـــذ تصميـــم

المفتوحـــة فـــي بعـــض الـــدول ،وتـــم

مـــن عـــدم صيانتهـــا لعدة ســـنوات ،لكنها

كانـــت هـــذه الحديقـــة بمثابـــة ”ديزنـــي

أبوظبـــي ودبـــي ،لكن مميـــزات الحدائق

ووعـــدت وزارة االشـــغال والبلديـــات

التكنولوجيـــا اليوم التـــي احتلت عقول

أن الحديقـــة المائيـــة كانـــت مميـــزة

تأهيلهـــا والحفـــاظ على جميع األشـــجار

الخضـــراء

جديـــد بتوفير مســـاحة العـــاب لألطفال

أيضا للعب.

النـــد“ الطيبيـــن بمعنى الكلمـــة بعيدا عن
األطفـــال ،ولعـــل انتشـــار الكورونـــا قـــد

زادهم تعلقا بها!

األلعـــاب،

فالمســـطحات

التطويـــر عمل ممشـــى وجلســـات مظللة
تخصيـــص مســـاحة لالســـتثمار ،مواقف
ومبان خدميـــة باإلضافة إلى
للســـيارات
ٍ

إنشـــاء ســـور محيط بالحديقة وبحسب
آخـــر تصريـــح رســـمي مـــن الـــوزارة هـــو

انتهـــاء  % 47من أعمال المرحلة الثانية

من تطوير الحديقة المائية ،خصوصا أن

المشروع من المشاريع الترفيهية المهمة
في مملكة البحرين.

الحنيـــن إلـــى الحديقة تتمثـــل في رؤية
لعبـــة الجوكـــر مـــن الشـــارع المحـــاذي

الجميلـــة حولـــه ،واألشـــجار بعيـــدا عـــن
حياتنـــا ،فهـــي المـــكان المريـــح للنفـــس

للعائلـــة وخصوصـــا األطفـــال وكبـــار

الســـن والجلوس بين الخضـــرة والزهور

واألشـــجار خصوصا مع اعتدال الطقس
العـــام ،فبالرغـــم مـــن وجـــود المجمعـــات

التجاريـــة ال تزال بعض الدول المجاورة
كالســـعودية واإلمـــارات تولـــي اهتمامـــا
أكبـــر وتهتـــم بهـــذه الحدائـــق الكبيـــرة

والترفيهيـــة؛ ألن الحنيـــن إليهـــا ترجعك

بشرط استمرار صيانتها دائما!

أفالم عربية جاهزة للعرض في الخليج ..بعد االفتتاح!
هذه مجموعة من األفالم العربية الجاهزة للعرض ،والتي تنتظر افتتاح السينماءات الخليجية للعودة بقوة مجددا لبدء عرضها في شاشاتها،
ويبلغ عددها  10أفالم:

توأم روحي

العارف :عودة يونس

ونيللـــي كريـــم وغـــادة عـــادل وماجـــد

أعلن أحمد الســـبكي المنتج عن جاهزية

يبـــرز ضمن األفالم المنتظر عرضها فيلم

ثـــروت ،ومن تأليف أيمن وتـــار ،وإخراج

الكدوانـــي ودينـــا الشـــربيني ومحمـــد

فيلـــم “تـــوأم روحـــي” للعـــرض ..ويـــؤدي
بطولتـــه حســـن الـــر ّداد وأمينـــة خليـــل

عـــز وأحمـــد فهمـــي ومصطفـــى خاطـــر

وهو من تأليف أماني التونسي ،وإخراج

وكارمـــن بصيبـــص وركين ســـعد وأحمد

فيلـــم “صاحـــب المقام” من بطولة يســـرا

ومن تأليف محمد ســـيد بشـــير ،وإخراج

فؤاد وريهـــام عبدالغفور ونســـرين أمين

وعائشة بن أحمد وعدد آخر من النجوم،
عثمان أبو لبن.

العنكبوت
مـــن األفـــام المؤهلـــة للعـــرض فيلـــم

“العنكبـــوت” بطولـــة أحمـــد الســـقا ومنى

زكـــي ويســـرا اللـــوزي وظافـــر العابديـــن،

ومـــن تأليـــف محمد ناير ،وإخـــراج أحمد

نادر جالل.

“العـــارف :عودة يونس” من بطولة أحمد

أحمد الجندي.

وفتحـــي عبدالوهـــاب ومحمـــود حميدة

صاحب المقام

خالـــد صالح ومحمـــد ممدوح تايســـون،

وآســـر ياســـين وأمينـــة خليـــل وبيومـــي

أحمد عالء.

ومحمـــود عبدالمغنـــي وإنجـــي المقـــدم،

البعض ال يذهب للمأذون مرتين
يعـــود كريـــم عبدالعزيـــز مـــن جديـــد من

خـــال فيلم “البعـــض ال يذهـــب للمأذون
مرتيـــن” مـــن بطولـــة كريـــم عبدالعزيـــز

ومـــن تأليـــف إبراهيـــم عيســـى ،وإخراج
محمد العدل.

ونضـــال الشـــافعي ومنـــة فضالـــي ومايا
نصـــري وإيهـــاب فهمـــي ومدحـــت تيخـــا
وأحمـــد التهامـــي ،ومـــن تأليـــف حســـام
موسى ،وإخراج إبرام نشأت.

يوم 13
تشـــمل قائمـــة األفـــام ً
أيضا فيلـــم “يوم
 ”13بطولـــة أحمد داود ودينا الشـــربيني
وشـــريف منيـــر وجومانـــة مـــراد وأحمـــد

ديدو
فيلـــم “ديـــدو” مـــن بطولـــة كريـــم فهمـــي
وحمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد
ثـــروت وبيومـــي فـــؤاد وهـــدى المفتـــي
وهشام ماجد وشيكو ،ومن تأليف كريم
فهمي ،وإخراج عمرو صالح.

أشباح أوروبا
فيلـــم “أشـــباح أوروبا” مـــن بطولة هيفاء

زنزانة 7

زاهر ومحمـــود عبدالمغنـــي ،ومن تأليف

فيلـــم “زنزانـــة  ”7من بطولـــة أحمد زاهر

وهبـــي وأحمـــد الفيشـــاوي ومصطفـــى

وإخراج وائل عبدهللا.

خاطر وأروى جودة ،قصة كريم فاروق،

وســـيناريو وحـــوار أمين جمـــال ومحمد
أبـــو الســـعد وشـــريف يســـري ،وإخـــراج
محمد حماقي.

الصندوق األسود
تخـــوض منـــى زكـــي ســـباق األفـــام من
خـــال تقديم فيلـــم “الصندوق األســـود”
مـــن بطولـــة منـــى زكـــي ومحمـــد فـــراج
وشـــريف ســـامة ومصطفى خاطر وهال
السعيد وأسماء جالل ،ومن تأليف أحمد
وهيثم الدهان ،وإخراج محمود كامل.
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وتاريخي وجيولوجي.
طبيعيــة

مفتوحــة،

األرض كالكهــوف ،فضــا عــن المعالــم التاريخيــة والجيولوجيــة التــي يبحــث
عنهــا المهتمون بالســياحة العلمية الكتشــاف ما وراء التاريــخ ،وهذا ما قام به

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

تزخــر

بالمواقــع الســياحية البيئيــة الجاذبة في البحــار ،والجبال ،والوديــان ،وأعماق
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تأسست سنة2008 :

مُ ستكشــف ،في رحــات جاب

فالسعودية عبارة عن جغرافيا

السبت

albiladpress.com

رحالة سعودي يكتشف  250معلما طبيعيا

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

طبيعيا في
الرحالة صالح بن عبدالرحمن الغفيلي .اكتشف الغفيلي  250معلمً ا
ً

السعودية ،و 60عقبة جبلية في المناطق الجنوبية ،ناهيك عن مختلف اآلثار
من األحافير ،والنقوش ،والقطع القديمة الضاربة في عمق التاريخ.

جنود إندونيسيون يرتدون أقنعة الوجه ومعدات
الحماية الشخصية يشاركون في احتفاالت يوم
استقالل البالد الخامس والسبعين في سورابايا،
جاوة الشرقية أمس (أ ف ب)

حملة واسعة في إيران ضد شنق المتظاهرين
تحــت وســم #ال_تعدمــوا ،يشــارك

نوفمبر .2019

حملــة على نطــاق نادر لحض إيران

يعمــل فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة،

ناشطون وشــخصيات معروفة في
علــى عــدم إعــدام  3شــبان أوقفــوا

خــال التظاهــرات ضــد الســلطات

في طهران ،غير أنه من غير المؤكد
أن يحقق هذا المسعى هدفه.

وأميــر حســين مــرادي ( 26عامــا)
وســعيد تمجيــدي ( 28عاما) ســائق
ســيارة أجــرة ،ومحمــد رجبــي (26

عاما) عاطل من العمل.

وحققــت الحملــة نجاحــا أول مــع

واتخــذت الحملــة ضــد اإلعدامــات

إعــان إيــران فــي  19يوليــو تعليق

المحكمــة العليــا اإليرانيــة فــي

الثالثة.

حجمــا غيــر مســبوق بعدمــا ث ّبتــت

 14يوليــو حكــم اإلعــدام الصــادر

بحــق أميــر حســين مرادي وســعيد
تمجيــدي ومحمــد رجبــي ،الشــبان

الثالثــة الذيــن أدينــوا بالتخريــب
وإضــرام النــار خــال تظاهــرات

“فورتنايت” تشعل

نزاعا قضائيا

تنفيــذ حكم اإلعــدام بحق الشــباب
غيــر أن ذلــك لــم يمنــع الســلطات
مــن شــنق مصطفــى صالحــي وهــو

متظاهــر أوقــف فــي شــتاء - 2017
 2018فــي محافظة أصفهان مطلع

أغسطس.

“وفاة مئات” جراء معلومات مضللة عن “كوفيد ”19

بأميركا

يقــول باحثــون إن  800شــخص ،علــى األقــل ،قــد توفــوا

أقامــت شــركة “إيبــك لأللعــاب”

كورونا خالل األشهر الثالثة األولى من هذا العام.

شــركتي “أبــل” و”غوغــل” ،بعــد أن

والطــب المــداري إن نحــو  5800شــخص قــد أدخلــوا إلى

متجريهمــا اإللكترونييــن ،إثــر خــاف

التواصل االجتماعي.

وبحســب شركة “إيبك” لأللعاب ،فإنها

التــي يشــكل المنثــول أو الكحــول مــادة أساســية فــي

للحصول على تعويض مالي من “أبل

تقدم عالجا ضد الفيروس.

أوامــر قضائية تضمــن تغيير الطريقة

ديمــك” (اي االنتشــار الوبائــي للمعلمومــات المضللة) التي

متاجر التطبيقات الخاصة بها.

تفشــي الفيــروس نفســه ،كنظريات المؤامرة واإلشــاعات

األميركيــة دعــوى قضائيــة علــى

حذفا لعبتها الشــهيرة “فورتنايت” من

المستشــفيات إثــر معلومــات كاذبــة نشــرت فــي وســائل

على العائد المالي من اللعبة.

عضــو مجلــس إدارتهــا جــاء فيــه“ :البقــاء للــه.

تنعــى نقابــة المهــن التمثيليــة وفــاة الفنانــة

الكبيرة شويكار.رحم هللا الفقيدة وألهم أهلها

في العام  ،1935وعرفت ببراعتها في أداء أدوار الكوميديا في أعمال مسرحية عدة.
منصات التواصل باتت أرضا خصبة النتشار المعلومات المضللة
عن “كوفيد ”19

ال تســعى من وراء الدعــوى القضائية
ســتور” و”غوغــل بــاي” ،لكنهــا تريــد

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية مما سمته “انفو

التــي تديــر بهــا شــركات التكنولوجيــا

تتتعلق بمرض “كوفيد  ”19وتتنتشر بسرعة تقارب سرعة

وجاء حــذف المتجرين اإللكترونيين

وحــاالت العــزل والوصــم الثقافــي واالجتماعــي التــي

تفعيــل خاصيــة الشــراء داخــل اللعبة

اتبــع العديــد مــن الضحايا نصائــح تبدو وكأنهــا معلومات

في إيران .وخلصت الدراسة إلى أن المسؤولية تقع على

و”غوغــل” مــن نســبة  % 30من الربح

كميات كبيرة من الفيتامينات ،بوصفها سبيال للوقاية من

االجتماعي لمكافحة “تفشي المعلومات المضللة”.

نفســها بعــد تنصيبها ،ممــا يحرم “أبل”

طبية موثقة؛ من أمثال :تناول كميات كبيرة من الثوم أو

على كل عملية شراء للعبة.

اكتشاف عظام لنوع جديد من الديناصورات
ترجمة فاضل المؤمن

اكتشــاف مجموعــة مــن العظــام فــي جزيــرة

“وايــت” البريطانية يعتقــد علماء الديناصورات
أنهــا ترجــع لنــوع جديــد مــن الديناصــورات من

عائلة “تايراناصور ريكس”.

وذكــر للموقــع الرســمي لصحيفــة “اإلندبندنــت”

البريطانيــة التــي نقلــت الخبــر ،أن هــذا النــوع
مــن الديناصــورات ســار علــى األرض قبــل 115

مليون ســنة خالل العصر الطباشيري ويقدر أن
يصل طوله إلى  4أمتارً ،
وفقا لعلماء الحفريات

اإلصابــة ،كمــا يقــول مؤلفو الدراســة العلمية .وقد شــرب

بلجيكا تخزن األدوية استعدادا لموجة ثانية من “كوفيد ”19

آخرون مواد أخرى مثل بول األبقار.

تقــوم المستشــفيات البلجيكيــة بتخزيــن

اآلن ،تصبــح بلجيــكا ،التــي يبلــغ عــدد

خططا للطوارئ وسط زيادة مستمرة في

صاحبــة أعلى معــدالت الوفيات بالمرض

ويشدد الباحثون على أن كل هذه األفعال “لها مضاعفات
خطيرة” على صحتهم.
» »وتسببت شائعات انتشرت على اإلنترنت بهجمات

لحشود من العامة في الهند وحاالت تسمم جماعي

عاتق الوكاالت الدولية والحكومات ومنصات التواصل

انهيارات أرضية

في نيبال ومقتل 16

مــن جامعــة ســاوثهامبتون الذين يعتقــدون أن

فــي نيبــال إن االنهيــارات األرضيــة

الديناصــور هــو نــوع جديــد مــن ذوات األقدام.

الناجمــة عــن هطــول أمطــار غزيــرة

الذيــن قالــوا إن إجــراءات الوقايــة

وبحســب الصحيفــة ،فقــد تــم العثور علــى أربع

جرفت عشرات المنازل وقتلت ما ال

من فيــروس كورونــا المقترحة غير

عظام على الساحل في منطقة “شانكلين” على

يقل عن  16شــخصا في قرى جبلية

كافيــة لحمايتهــم ،توصلــوا إلى حل
لخــاف بخصــوص اختبــار “كوفيــد

جزيــرة وايــت ويعتقد أنها مــن المرجح جدا أن

يــوم الجمعــة كمــا أســفرت عــن فقــد

تكون من نفس الديناصور.

الكثير من األشخاص.
أرضيــة خــال موســم األمطــار مــن
يونيــو إلــى ســبتمبر ،ممــا يــؤدي إلى
خســائر فــي األرواح والممتلــكات
كل عــام .وقــال مســؤول بــوزارة
الداخليــة إن انهيــارا أرضيــا هائــا
جرف عشرات المنازل مما أسفر عن
مقتــل  10أشــخاص علــى األقــل في

رسم تخيلي للديناصور ،الذي يعتقد أنه عاش على األرض قبل  115مليون سنة خالل العصر الطباشيري

حــاالت اإلصابة الجديــدة بمرض “كوفيد

 ”19التي أرغمت العاصمة بروكســل على
جعل استخدام الكمامات أمرا إلزاميا في
األماكن العامة.

ومــع حــدوث ما يقــرب مــن  10000وفاة

مرتبطة بفيروس كورونا المستجد حتى

في العالم نسبة لعدد السكان.

وزادت اإلصابــات الجديدة بشــكل مطرد
فــي األســابيع األخيــرة ،وتســجل بلجيكا

اآلن أحد أكبر األرقام في أوروبا بالنسبة
لعــدد الســكان ممــا يثيــر مخــاوف مــن
حدوث موجة ثانية.

ذكــر بيــان نقابــي صــدر ،األربعــاء،

قــال مســؤول بــوزارة الداخليــة

وتشــهد نيبــال ســيوال وانهيــارات

األدويــة ومســتلزمات الحمايــة وتضــع

ســكانها  11مليــون نســمة ،إحــدى الــدول

ممثلو “والت ديزني” يستعدون للعمل بعد حل خالف “كوفيد ”19
أن ممثلــي والــت ديزنــي وورلــد،

.”19

كانــت جمعيــة حقــوق الممثليــن قد

طالبت شــركة والت ديزنــي بتوفير
اختبــار منتظــم لفيــروس الكورونــا

ألعضائها الذين ال يستطيعون وضع
كمامــات أثنــاء التمثيــل مثلما يفعل
غيرهــم مــن العامليــن فــي المدينــة

الترفيهية.

وقالــت ديزني إنها ســتوفر مســاحة
خــارج والــت ديزنــي وورلــد فــي

أورالنــدو إلقامــة موقــع اختبــارات

ســاعة مبكرة من صباح يوم الجمعة

تديــره وحــدة إدارة الطــوارئ فــي

العاصمة كاتمندو.

للعامليــن فــي ديزنــي مــن أعضــاء

فــي سيندهوبالشــوك بالقــرب مــن

فلوريــدا .وســيكون الموقع مفتوحا

وأضــاف أن  28شــخصا فــي عــداد

فرق التمثيل وللعامة.

المفقودين.

شويكار

وجمهورها الصبر والســلوان” .وولدت شــويكار

تركيبهــا ،إثــر انتشــار اعتقــاد خاطــئ أن هــذه المنتجــات

للعبة بعد أن أعلنت “إيبك” ،الخميس،

الجمعــة ،وفــاة الفنانــة شــويكار عــن عمــر 85

وشــاركت النقابــة بيانــا للممثــل عــزوز عــادل

وقد توفي كثيرون جراء شــرب منتجات مواد التنظيف

اسهمت في وقوع وفيات والتسبب بأضرار وجروح.

أعلنــت نقابــة المهــن التمثيليــة فــي مصــر،

عاما ،بعد صراع مع المرض.

فــي العالم جــراء حــاالت تضليل تتعلق بتفشــي فيروس
وتقــول دراســة نشــرت فــي الدوريــة األميركيــة للصحــة

وفاة الفنانة المصرية شويكار عن عمر  85عاما

زائرون في مدينة والت ديزني وورلد الترفيهية في ليك بينا فيستا بوالية فلوريدا األميركية في
 11أغسطس الجاري (رويترز)

