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أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 
فـــي يونيو الماضي مزايدتين لشـــركة 
مليـــون   1.5 بنحـــو  للتزويـــد  بابكـــو 
فـــي  بـــرادات  مرافـــق  لتأجيـــر  دينـــار 
8 محطـــات خدمـــة وتأجيـــر مرافـــق 
للعنايـــة بالســـيارات ومرافـــق غســـيل 
خدمـــة.  محطـــة   11 فـــي  الســـيارات 
تأجيـــر  مزايـــدة  المجلـــس  وأرســـى 

مرافق برادات فـــي 8 محطات خدمة 
لمدة 5 سنوات على شركة فوود ورلد 
بنحـــو 703.9 ألـــف دينـــار. كما أرســـى 
المجلس مزايدة تأجير مرافق للعناية 
بالســـيارات ومرافق غسيل السيارات 
في 11 محطة خدمة لمدة 5 ســـنوات 
علـــى مؤسســـة أحمـــد الكويتـــي بنحو 

815.3 ألف دينار.

“بابكو للتزويد”: 1.5 مليون 
دينار إلرساء مزايدتين

)07(

)10(

مناولة 280 ألف حاوية بميناء خليفة في 7 أشهر

ارتفاع في 
تدفق البضائع 

بسالسة 
رغم تداعيات 

الجائحة

اســـتمرت حركـــة شـــحن البضائـــع والســـلع من وإلـــى البالد 
بسالســـة عبـــر ميناء خليفة بن ســـلمان، الـــذي يعتبر المنفذ 
الرئيـــس الســـتيراد وتصدير البضائع في البـــالد وتمر عبره 
قرابـــة 90 % مـــن احتياجـــات البحريـــن، وذلـــك بالرغم من 
جائحـــة “كورونـــا”؛ بفضـــل اإلجـــراءات التي اتبعتهـــا إدارة 
الموانـــئ البحريـــة والشـــركة المشـــغلة للمينـــاء. وأظهـــرت 
بيانـــات مالحيـــة حديثـــة أن المينـــاء شـــهد مناولـــة قرابـــة 
280.7 ألـــف حاوية نمطية مـــن مختلف األحجام منذ يناير 

)07(وحتى يوليو الماضي أي خالل 7 أشهر.

0307101412

الموت يغيب نجم الكرة “بوجيري”الشعلة تجسد إحساسها بالرسمتبادل تجاري إماراتي إسرائيليحقالن للنفط والغاز بالسعوديةأسبوع الرواتب بالمجمع
أسبوع الرواتب نّشط الحركة  «

التجارية بمجمع سوق المحرق 
المركزية. عدسة “البالد” جالت 
بالموقع خالل األيام الماضية. 

والتقطت العديد من الصور 
لتدفق الزبائن على المجمع الذي 

يقع في 3 طوابق.

أعلن وزير الطاقة السعودي  «
األمير عبدالعزيز بن سلمان بن 

عبدالعزيز، تمّكن شركة الزيت 
العربية السعودية )أرامكو 

السعودية( من اكتشاف حقلين 
جديدين للزيت والغاز في األجزاء 

الشمالية من المملكة.

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي  «
بنيامين نتنياهو، أمس األحد، 
إن بالده ستشهد تبادال تجاريا 
وسياحيا واسعا مع اإلمارات، 

بينما أشاد مسؤولون أميركان 
بمعاهدة السالم “التاريخية” مع 

اإلمارات.

زينب الشعلة، فنانة موهوبة  «
جسدت إحساسها وشعورها 

وفكرها ومبادئها للرسم. تساعد 
نفسها في معرفة أعماقها 

وتقدم الرسائل التي تختلج في 
روحها لتكون قريبة للقلب. هكذا 

بدأت وهكذا ستواصل الفن.

غيب الموت الالعب الدولي  «
السابق ونجم منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم ونادي النهضة 
)البحرين حالًيا( إبراهيم محمد 

الحمادي )بوجيري(، أحد عمالقة 
اللعبة في مملكة البحرين، عن 

عمر يناهز 72 عاًما.

زينــل: لســرعة معالجــة المالحظــات اإلســكانية وتلبيــة االحتياجــات

تفاعال مع “^”.. تحرك عاجل لحل مشكلة التشققات

قاد موضوع مصور نشرته صحيفة “البالد” 
عـــن مشـــكلة التشـــققات ببيـــوت الحنينية 
لتحرك واســـع لحل المشـــكلة، وأســـفر عن 
تنفيـــذ جولة من كبار المســـؤولين للبيوت 

في نهار عطلة يوم عاشوراء.
الصحيفـــة نشـــرت الموضوع بيـــوم األحد 
وعقبـــت   ،2020 أغســـطس   23 الموافـــق 
عليـــه وزارة اإلســـكان بيـــوم الجمعـــة 28 
أغسطس، وجاءت الزيارة بعد أسبوع من 

النشر.
رئيســـة مجلـــس  الدائـــرة  نائبـــة  تفاعلـــت 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل مـــع 
األهالـــي،  “البـــالد” ومالحظـــات  موضـــوع 
وطلبـــت مـــن الوزير تنفيذ جولـــة ميدانية 
البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  رفقـــة 

بالمنطقـــة الجنوبيـــة عبداللطيـــف محمد. 
وُضِرب الموعد بنهار يوم عطلة عاشوراء.

وفـــي بدايـــة الجولـــة، قـــّدم الوزيـــر شـــكره 
للرئيســـة زينل على الدعـــوة للجولة، وردت 
“نحـــن أتينـــا مـــن المواطنيـــن.. ونعـــود لهـــم 

دائما”. وأكدت الرئيسة زينل ضرورة سرعة 
معالجـــة المالحظـــات وتلبيـــة االحتياجات 
يعكـــس  وبمـــا  المواطنـــون  أبداهـــا  التـــي 
االهتمـــام الرفيـــع للملف اإلســـكاني وتعزيز 

الخدمات اإلسكانية المتطورة.

رئيسة مجلس النواب ووزير االسكان خالل الزيارة

قـــال عضـــو مجلـــس بلدي المحـــرق، ممثـــل دائـــرة الحـــد عبدالعزيز 
الكعبـــي لــــ “البـــالد” إن المجمعـــات الســـكنية رقـــم 109 و111 تعاني 
تأخرا واضحا ومضرا بالمواطنين وبالمســـتثمرين على حد ســـواء، 
فيمـــا يتعلق بتوصيل شـــبكات الصرف الصحي، لفتـــرة تمتد إلى ما 

قبل الدورتين السابقتين للمجلس البلدي، أي قرابة 6 سنوات.
وأوضح الكعبي في تصريحه لمندوب الصحيفة من موقع الحدث، 
أن هنالـــك معانـــاة صحية ونفســـية وماديـــة يعانيها األهالي بشـــكل 

شبه يومي جراء هذه المشكلة المزمنة.

مجمعات الحد الجديدة.. 
المجاري تلوث ثوب العمارات

اتخـــذت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
لمعرض البحرين الدولي للطيران 
المعـــرض  بإلغـــاء  قـــراًرا   )BIAS(
هـــذا العام، الـــذي كان مـــن المقرر 
عقده فـــي الفترة مـــن 18 إلى 20 
نوفمبر المقبل؛ بســـبب التحديات 
الســـفر حـــول  المســـتمرة وقيـــود 
العالم الناجمة عن جائحة “كوفيد 

.”19)07(
)06(

)04(

جاللة الملك:نقدر جهود المعنيين بإنجاح “عاشوراء”
فريق البحرين يواصل تقديم ما بوسعه للتصدي لكورونا

ستبقى البحرين بإرادتنـا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريـات الدينيـة

فــرق العمـل الميدانيـة مـن المتطوعيـن تشكـر لدقـة تنظيمهـا ومتابعتهـا
عاشوراء هذا العام أحيط بعناية واهتمام إلحياء جوهر هذه المناسبة الدينيـة

نسيجنا المجتمعي متماسـك ومتعايـش وهـي خصوصيـة بحرينيـة

علي الفردان
أمل الحامد

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي كلمـــة ســـامية وجههـــا 
جاللتـــه بمناســـبة ختـــام موســـم عاشـــوراء للعـــام 
الهجـــري 1442، أن مـــا تميـــز بـــه موســـم عاشـــوراء 
لهـــذا العـــام مـــن إجـــراءات حـــذرة ومنضبطـــة، وما 
أحيـــط بهذه المناســـبة الدينية من عنايـــة واهتمام 
إلحياء جوهرها بالشـــكل الذي يتناســـب مع قيمتها 
ومكانتهـــا، لهـــو نابـــع مـــن خصوصيتنـــا البحرينيـــة 
بنســـيجها االجتماعي المتماسك والمتعايش بسالم 

وانسجام، والتي ستبقى بنموذجها المتحضر، بإذنه 
تعالـــى، وبعزيمـــة إرادتنـــا الوطنية، مرجًعا إنســـانًيا 
في ممارســـة الحريـــات الدينية واحتـــرام التعددية 
المذهبيـــة، ومركـــًزا حاضًنـــا لقيـــم ديننـــا الحنيـــف 
بمبادئـــه العظيمـــة ونهجـــه القويـــم. وقـــال جاللتـــه 
“في ختام مراســـم إحياء ذكرى عاشـــوراء، يطيب 
لنـــا أن نتوجه بالشـــكر والتقدير لكافة المؤسســـات 
واألجهـــزة المعنية، ونخص بالذكر مجلس األوقاف 
الجعفريـــة ورؤســـاء المآتـــم، دون أن نغفـــل جهـــود 
فـــرق العمل الميدانية من المتطوعين، على حســـن 

المتابعة ودقة وسالســـة التنظيـــم، وعلى مواقفهم 
المســـؤولة باتبـــاع وتطبيـــق التعليمـــات الوقائية 

فريـــق  عـــن  الصـــادرة  االحترازيـــة  والخطـــط 
البحريـــن، الـــذي يواصـــل، بتصميـــم األقويـــاء، 
بوســـعه  مـــا  كل  تقديـــم  األوفيـــاء،  وبثبـــات 
للحد مـــن انتشـــار جائحة كورونا المســـتجد 
والتخفيف من آثارها، وبإشراف كريم لولي 
عهدنـــا األمين، االبن العزيز صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

)٠٢(أعانه هللا وبارك في مسعاه”.

إلغاء معرض 
البحرين للطيران 

هذا العام

المحرر االقتصادي

رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية| تصوير:خليل ابراهيم

بيروت ـ وكاالت

االقتصاديـــة  المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  حـــذرت 
واالجتماعيـــة لغربي آســـيا “اإلســـكوا” أمـــس األحد، 
مـــن أنه قد يتعذر على نصف ســـكان لبنان الوصول 
إلى احتياجاتهـــم الغذائية األساســـية بحلول نهاية 
العـــام. وأشـــارت المنظمـــة فـــي دراســـة جديـــدة لها 
تحـــت عنـــوان “هل مـــن خطر علـــى األمـــن الغذائي 

فـــي لبنـــان؟”، إلى أن هـــذا االحتمال بـــات واردا بعد 
االنفجـــار الهائـــل الـــذي دمـــر جـــزءا كبيرا مـــن مرفأ 
إلـــى  البضائـــع  لدخـــول  الرئيـــس  المنفـــذ  بيـــروت، 
البلـــد، وانهيـــار قيمة عملتـــه بمقـــدار 78 % وتدابير 
اإلقفـــال التي اتخذت الحتـــواء جائحة “كوفيد 19” 

واالرتفاع الحاد في معدالت الفقر والبطالة.

األمم المتحدة تحذر من مجاعة في لبنان رًدا على خامنئي.. واشنطن: “بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني”
واشنطن ـ وكاالت

ذّكرت الخارجية األميركية أمس األحد المرشـــد 
اإليرانـــي علـــي خامنئـــي بمـــا اقترفتـــه القـــوات 
األمنية بحق المتظاهرين اإليرانيين في نوفمبر 

الماضي.
مورغـــان  الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
أورتاغـــوس فـــي تغريـــدة علـــى صفحتهـــا فـــي 
“تويتر”: “بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شـــخص 

في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 
طفاًل على األقل. هؤالء كانوا يستحقون الحرية 

والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج”.
جاء ذلك ردا على دخول المرشـــد اإليراني على 
خـــط الشـــغب الحاصل فـــي مدينة كينوشـــا في 

والية ويسكونسن األميركية.
ففـــي تغريـــدة علـــى حســـابه باإلنجليزيـــة علـــى 
“تويتـــر” الـــذي يحرمـــه علـــى معظـــم اإليرانيين، 

كتـــب خامنئي “حيـــن ينزل الشـــبان األميركيون 
إلى الطرقات، ال يمكنهم التأكد من أن أي مختل 
ســـيوجه النـــار إليهـــم ويقتلهم”، مرفقـــا تغريدته 
بوسم “جاكوب بليك” الشاب الذي قتل األسبوع 
الماضـــي في ويسكنســـون على يد أحـــد عناصر 
الشـــرطة، وما تبع ذلك من أعمال حرق وتكســـير 
وشـــغب فـــي المنطقـــة، وإطـــالق نـــار مـــن قبـــل 

)10(مسلحين جابوا الشوارع لياًل.



أشـــادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبدهللا زينـــل بمضاميـــن الكلمة 
الســـامية التـــي وجههـــا عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
موســـم  ختـــام  بمناســـبة  خليفـــة  آل 

عاشوراء، للعام الهجري 1442.
وأكدت أن االشـــادة الملكية الســـامية 
لجميـــع  وطنـــي  تقديـــر  وســـام  تعـــد 
المعنيـــة،  واألجهـــزة  المؤسســـات 
األفاضـــل،  والعلمـــاء  والمشـــايخ 
ومجلس األوقاف الجعفرية ورؤساء 
المآتـــم، وفـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن 
المتطوعيـــن، علـــى مـــا قامـــوا بـــه من 
جهـــود تنظيميـــة متميـــزة ومســـئولة، 
والتزامـــا باتبـــاع وتطبيـــق التعليمات 
االحترازيـــة  والخطـــط  الوقائيـــة 
الصادرة عن فريق البحرين، بإشـــراف 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
الملكيـــة  الرعايـــة  أن   وأوضحـــت 
الســـامية لدعم الحريـــات الدينية وما 
إنســـانية  ومبـــادئ  قيـــم  مـــن  ترســـخ 
المذهبيـــة  التعدديـــة  احتـــرام  فـــي 
والتســـامح والتعايـــش والتآلـــف بيـــن 
جميـــع مكونـــات المجتمع فـــي مملكة 
البحريـــن أمر يدعو للفخـــر واالعتزاز، 
وجعـــل البحريـــن مثـــاال رائدا إنســـانيا 
وحضاريا، يشـــهد االلتزام واالنسجام، 

والتماسك والسام .
وأشـــارت إلـــى أن الشـــعب البحرينـــي 
ومبادئـــه  الوطنيـــة  بثوابتـــه  الكريـــم 
اإلســـامية وقيمـــه الحضاريـــة وفـــي 
ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهـــل البـــاد، يواصل - كمـــا هو دائما 
- بـــكل عـــزم وإرادة وطنيـــة، الوعـــي 
الوطنـــي التـــام وحســـن التعامـــل مـــع 
تحديـــات الظرف الطارئ، بمســـؤولية 
مجتمعيـــة، وتعـــاون مشـــترك، وفكـــر 
جميـــع  لتحمـــل  مســـتنير،  وطنـــي 
بـــكل أمانـــة مـــن أجـــل  المســـؤوليات 
الوطن ومســـتقبله، ومواصلة مســـيرة 
اإلنجـــاز والعطـــاء، والتنميـــة والبناء، 
داعيـــة المولى عز وجـــل أن يرفع عن 
بادنـــا وباد المســـلمين والعالم أجمع 

هذا الوباء.
مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 

الشـــورى علـــي الصالـــح بمـــا تضمنتـــه 
الكلمة السامية لعاهل الباد، بمناسبة 
ختام موســـم عاشوراء، والتي جاءت 
لـــكل قيـــم المحبـــة  جامعـــة وشـــاملة 
والتعايش، وعكست مضامينها النهج 
الـــذي ُعرفت بـــه مملكـــة البحرين منذ 
مئـــات الســـنين فـــي احتـــرام الشـــعائر 
والحريـــات الدينيـــة، وهـــو األمر الذي 
عـــززه المشـــروع اإلصاحـــي لجالـــة 
العمـــل  ميثـــاق  عليـــه  ونـــص  الملـــك، 
والوطنـــي والدســـتور، وجعـــل مملكة 
البحريـــن نموذًجـــا متميـــًزا فـــي هـــذا 

المجال.
أن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
توجيهـــات جالة الملك ســـاهمت في 
نجاح تنظيم وإقامة موسم عاشوراء 
لهـــذا العـــام، الـــذي أقيـــم فـــي ظروف 
اســـتثنائية بســـبب جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، منوهـــا بالدعـــم 
الـــذي يوليه جالة الملـــك، والحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة، إلحياء هذه المناسبة الدينية.

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  نـــوه  كمـــا 
بالجهـــود والمتابعـــة المســـتمرة التـــي 
يقودهـــا صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
وإدارتـــه  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
المتميزة لفريق البحرين، وتقديم كل 
ما يلزم من مســـاعي للحد من انتشـــار 
جائحـــة كورونا المســـتجد والتخفيف 

من آثارها.
ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى 
الدور الذي اضطلعت به أجهزة الدولة 
هـــذه  بإحيـــاء  المعنيـــة  ومؤسســـاتها 
العلمـــاء  وكذلـــك  الدينيـــة،  المناســـبة 
والمشايخ األفاضل، والمتطوعون من 
أبنـــاء الوطن، بما عكـــس حرًصا كبيًرا 
علـــى اســـتمرار إحيـــاء هذه المناســـبة 

الدينيـــة في هذه الظروف، وبالشـــكل 
الذي يحفظ ســـامة وصحـــة الجميع، 
وهـــو ما يقـــدم نموذًجـــا جديـــًدا على 
مـــا يتميز بـــه شـــعب مملكـــة البحرين 
مـــن وعـــي كبيـــر فـــي مواجهـــة هـــذا 
الفيروس، وبما يعزز من تميز المملكة 
الـــذي حققتـــه فـــي إدارة هـــذه األزمة 

الصحية.
من جانبه أشـــاد رئيـــس لجنة المرافق 
العامة والبيئة بمجلس النواب النائب 
حمد الكوهجـــي بالرعاية والمســـاندة 
التي يقوم بها عاهل الباد اتجاه حرية 
ممارســـة الشـــعائر الدينية للمواطنين 
والمقيميـــن، مؤكـــًدا أن جالـــة الملـــك 
يمثل الراعـــي األول للحريات الدينية 
وهذا ما جعل مملكة البحرين نموذجا 
يحتذى به فـــي الحريات الدينية لكل 

المذاهب واألديان.
بالكلمـــة  بمـــا جـــاء  الكوهجـــي  ونـــوه 
السامية لجالة الملك بمناسبة انتهاء 
موسم عاشوراء، الذي جاء هذا العام 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  مـــع  اســـتثنائًيا 
االجتماعـــي  والتباعـــد  االحترازيـــة 
للوقايـــة والحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
“كورونـــا”، مؤكـــًدا أن شـــعب البحرين 
االنضبـــاط  خـــال  مـــن  وعيـــه  أثبـــت 
التوصيـــات  كل  وتطبيـــق  والحـــذر 
الطبيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونا والصادرة عـــن فريق البحرين 
الســـمو  صاحـــب  ومتابعـــة  بإشـــراف 
الملكـــي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

الجهـــود  إلـــى  الكوهجـــي  وأشـــار 
بهـــا  قـــام  التـــي  الكبيـــرة  التنظيميـــة 
الجعفريـــة  باألوقـــاف  العاملـــون 
والمآتـــم والمتطوعين في العمل على 
ســـير موســـم عاشـــوراء بكل ساســـة 
وانضبـــاط، مؤكـــًدا أن الحس الوطني 
الكبير وتحمل المسؤولية يمثل عامة 

كبيرة لدى أبناء شعب البحرين.
وأكد الكوهجـــي أن البحرين وبقيادة 
وبوعـــي  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
وتماســـك شـــعب البحرين ســـتتجاوز 
هـــذه األزمـــة العابـــرة، داعًيـــا هللا عـــز 
وجـــل أن يرفـــع البـــاء والوبـــاء عـــن 

البحرين والعالم أجمع.
بـــدوره أشـــاد النائـــب غـــازي آل رحمة 
عاشـــوراء  لموســـم  الكبيـــر  بالنجـــاح 
هـــذا العـــام، إذ جرى وفـــق االلتزامات 
واإلجـــراءات االحترازية التي أوصى 
بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطّبـــي، ضمـــن 

جهود مكافحة كورونا.
وتوّجـــه آل رحمـــة فـــي هـــذا الســـياق 
بعظيم الشكر واالمتنان لجالة الملك 
لرعايتـــه الكريمة وحرصه الدائم على 
الدعـــم والمســـاندة واالهتمام من لدن 
المواطنيـــن  ممارســـة  تجـــاه  جالتـــه 
والمقيمين لشعائرهم الدينية، مشيًدا 
بمـــا جـــاء فـــي كلمـــة العاهل بمناســـبة 
ختـــام موســـم عاشـــوراء مـــن تأكيـــٍد 
مرجًعـــا  ســـتبقى  المملكـــة  أن  لكـــون 
إنسانًيا في ممارسة الحريات الدينية 
واحترام التعدديـــة المذهبية، ومركًزا 
حاضًنـــا لقّيـــم ديننـــا الحنيـــف بمبادئه 

العظيمة ونهجه القويم.
كمـــا أّكد ما جـــاء في الكلمة الســـامية 
للعاهـــل من تمّيز عاشـــوراء لهذا العام 
بإجراءاتـــه المنضبطـــة والحـــذرة وما 
أحيـــط بهـــذه المناســـبة الدينيـــة مـــن 
جوهرهـــا  إلحيـــاء  واهتمـــام  عنايـــة 
بالشـــكل الـــذي يتناســـب مـــع قيمتهـــا 
ومكانتهـــا، مشـــيًدا فـــي هـــذا الســـياق 
بقيـــادة  الوطنـــي  الفريـــق  بجهـــود 
ســـمو ولـــي العهد لمـــا بذله مـــن جهوٍد 
استثنائية في هذا السياق، ولما يقوم 
بـــه مـــن دور محـــوري فـــي التصـــّدي 

لجائحة كورونا.
لجميـــع  بالشـــكر  رحمـــة  آل  وتقـــّدم 

التـــي  واألهليـــة  الرســـمية  الجهـــات 
ســـاهمت في إنجاح موسم عاشوراء 
وإحيـــاءه وفـــق التعليمـــات الصـــادرة 
علـــى الفريق الوطنـــي، منّوًها في هذا 
السياق بجهود كل من وزارة الداخلية 
األوقـــاف  وإدارة  الصّحـــة  ووزارة 
الجعفرية، وما بذلوه من جهوٍد كبيرة 
مـــن أجل ضمان االلتـــزام باإلجراءات 
األمنيـــة وتأمين الطرقات والشـــوارع 

وتقديم مختلف التسهيات الازمة.
كمـــا أشـــاد آل رحمـــة بجهـــود إدارات 
ورؤســـاء المآتـــم وجميـــع المتطّوعين 
العامليـــن في تلـــك المآتـــم والمواكب 
مـــن كوادر شـــبابية عملـــت بأقصى ما 
تســـتطيع مـــن أجـــل تنفيـــذ توجيهات 
علـــى  الوطنـــي  الفريـــق  وتعليمـــات 
الازمـــة،  الوقائيـــة  التدابيـــر  صعيـــد 
خصوًصا فيما يتعلـــق بتدابير التباعد 
التعقيـــم  وعمليـــات  االجتماعـــي 

والتنظيم المشهود له بالنجاح.
ونـــّوه آل رحمـــة بالوعـــي االجتماعـــي 
حـــرص  فـــي  تجّلـــى  الـــذي  الكبيـــر، 
المعّزيـــن والمشـــاركين فـــي المواكـــب 
ومجالـــس التعزية علـــى الحفاظ على 
أعلى مســـتويات االنضبـــاط وااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، األمـــر الذي 
عكـــس إحساًســـا كبيـــًرا بالمســـؤولية 
الوطنيـــة واألخاقية والدينية، وذلك 
بااللتزام بتوجيهـــات األطباء وعلماء 
متطلبـــات  علـــى  والحفـــاظ  الديـــن 

التباعد االجتماعي.
وأكـــد رحمـــة أن الحضـــور الحكومـــي 
الفاعل في موســـم عاشوراء جاء في 
ضـــوء التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
بالحفـــاظ علـــى مـــا توارثـــه مجتمعنـــا 
البحرينـــي مـــن األجـــداد مـــن ثقافـــة 
وأعـــراف وقيـــم قائمة على التشـــارك 
والتعايـــش واالنفتـــاح بيـــن مختلـــف 
المكونـــات االجتماعية، بما من شـــأنه 

تعزيـــز التاحـــم االجتماعـــي وزيـــادة 
اللحمة الوطنية.

مـــن ناحيته قال النائب يوســـف زينل 
إن الكلمـــة الملكيـــة الســـامية جـــاءت 
لتعبـــر عن أبويـــة جالته، التـــي تمثل 
حصـــن البحرينيين الحصيـــن من أية 
خافـــات وتباينـــات قد تنتهـــي بفرقة 

وانقسام، ال قدر هللا.
رافـــق  مـــا  جميعـــا  تابعنـــا  وأضـــاف: 
بدايات موسم عاشـــوراء من تباينات 
فـــي الكيفيـــة المناســـبة لإلحيـــاء هذا 
العام، الذي يتزامن مع ظروف صحية 
اســـتثنائية، ثم عبور وتجاوز كل ذلك 
بفضـــل ثنائيـــة االنضبـــاط العـــام الذي 
شـــهدناه مـــن المآتـــم والمعزيـــن فـــي 
عموم مناطق مملكة البحرين، وحكمة 

الفريق الطبي في إدارة الملف.
وتابـــع: بفضـــل ذلـــك، كانـــت البحرين 
حاضنـــة كمـــا هو العهـــد بهـــا للحريات 
الدينيـــة، األمـــر الذي شـــغل حيـــزا من 
كلمة جالة الملك تحديدا في إشارته 
الحترام التعددية المذهبية، ولتشكل 
هـــذه اإلشـــارة عنوانـــا ونبراســـا يعمق 
البحرينيـــة  الحالـــة  خصوصيـــة  مـــن 

ونسيجها المتماسك.
وجـــدد زينـــل التنويـــه بأبويـــة الكلمة، 
تغفـــل  ولـــم  التـــي جـــاءت تفصيليـــة 
اإلشـــارة إلى مختلف أطراف اإلحياء 
بدءا من مجلـــس األوقاف الجعفرية، 
ورؤساء المآتم والعلماء وفرق العمل 

الميدانية من المتطوعين.
فـــي  وأملـــه  ثقتـــه  عـــن  زينـــل  وعبـــر 
استمرار وضع البحرينيين والمقيمين 
تعليمـــات الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
وترجمـــة  أعينهـــم  نصـــب  لكورونـــا، 
ذلـــك على األرض عبر ســـلوك منضبط 
لتصفيـــر  قدمـــا  والمضـــي  وملتـــزم، 

الحاالت القائمة لمصابي كورونا.

 المنامة بنا

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  مـــن  وتقديـــر  شـــكر  برقيـــة 
الجمهورية اللبنانية الشـــقيقة العماد 

ميشال عون.
عـــن  برقيتـــه  فـــي  عـــون  وأعـــرب 
وامتنانـــه  وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ 
لجالـــة الملك علـــى مبـــادرة جالته 
وتوجيهاته السامية الكريمة بتقديم 
اإلنســـانية  المســـاعدات  وإيصـــال 
اإلغاثيـــة العاجلـــة إلـــى الجمهوريـــة 
اللبنانية، لمســـاعدة الشـــعب اللبناني 
والتخفيـــف  محنتـــه  فـــي  الشـــقيق 
مـــن مصابـــه جـــّراء الكارثـــة األليمـــة 
اللبنانيـــة  العاصمـــة  أصابـــت  التـــي 

أخيـــًرا، والتي كان لهـــا بالغ األثر في 
نفـــوس أهالـــي الضحايـــا والجرحى 
العاقـــات  ألواصـــر  والمجســـدة 
تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
البلدين والشعبين الشقيقين، وتمنى 
الرئيس عـــون لجالـــة الملك موفور 
الصحـــة والســـعادة ولشـــعب مملكـــة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر 
وتقدير من الرئيس اللبناني

نــواب وشــوريون يشــيدون بالخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة ختام موســم عاشــوراء

البحرين بقيادة جاللة العاهل رمز للتعددية والحرية الدينية

مساعدة لبنان 
في محنته تجسيد 

ألواصر العالقات 
بين البلدين

حمد الكوهجيفوزية زينل يوسف زينلغازي آل رحمة علي الصالح

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيَسي ترينيداد 

وقيرغيزستان 
بذكرى االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئيسة  إلى  تهنئة  برقيتي 
ترينيداد وتوباغو، باوال مي ويكيس، 
رئيس جمهورية قيرغيزستان  وإلى 
ــــك  ــيــكــوف، وذل ــب ــن ــاي جــي ــ ــب ــ ــورون ســ

بمناسبة ذكرى استقالل بالدهما.

جاللة الملك: نسيجنا المجتمعي 
متماسك وهي خصوصية بحرينية

وجـــه عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، كلمة ســـامية بمناســـبة ختام 
موسم عاشـــوراء، للعام الهجري 1442، فيما يلي 

نصها..
 بسم هللا الرحمن الرحيم

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
العـــام  حلـــول  بمناســـبة  الجميـــع  نهنـــئ  بدايـــًة،   
الهجري الجديد ونســـأل هللا تعالى أن يجعله عام 
خير ويمن وبركات على مملكتنا الغالية واألمتين 

العربية واإلسامية.
 وفي ختام مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، يطيب 
لنا أن نتوجه بالشـــكر والتقدير لكافة المؤسسات 
مجلـــس  بالذكـــر  ونخـــص  المعنيـــة،  واألجهـــزة 
األوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم، دون أن نغفل 
جهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، على 
حســـن المتابعة ودقة وساســـة التنظيـــم، وعلى 
مواقفهـــم المســـؤولة باتبـــاع وتطبيـــق التعليمات 
عـــن  الصـــادرة  االحترازيـــة  والخطـــط  الوقائيـــة 
فريق البحريـــن، الذي يواصل، بتصميم األقوياء، 
وبثبـــات األوفياء، تقديم كل ما بوســـعه للحد من 
انتشـــار جائحة كورونا المســـتجد والتخفيف من 
آثارها، وبإشـــراف كريم لولي عهدنا األمين، االبن 
العزيـــز صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، أعانه هللا وبارك في مسعاه.
 إن ما تميز به موســـم عاشـــوراء، لهـــذا العام، من 

إجـــراءات حـــذرة ومنضبطـــة، ومـــا أحيـــط بهذه 
المناســـبة الدينيـــة مـــن عنايـــة واهتمـــام إلحيـــاء 
قيمتهـــا  مـــع  يتناســـب  الـــذي  بالشـــكل  جوهرهـــا 
ومكانتهـــا، لهـــو نابع مـــن خصوصيتنـــا البحرينية 
والمتعايـــش  المتماســـك  االجتماعـــي  بنســـيجها 

بنموذجهـــا  ســـتبقى  والتـــي  وانســـجام،  بســـام 
المتحضر، بإذنه تعالى، وبعزيمة إرادتنا الوطنية، 
مرجعـــًا إنســـانيًا فـــي ممارســـة الحريـــات الدينية 
واحترام التعددية المذهبية، ومركزًا حاضنًا لقّيم 

ديننا الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم.
 ونـــود فـــي ســـياق مـــا نشـــهده مـــن تفّهـــٍم ووعي 
وطني بتعامله الحصيف مع تحديات هذا الظرف 
الطـــارئ، أن نتوجـــه بشـــكٍر خاص إلى مشـــايخنا 
وعلمائنا األفاضل على بذلهم المخلص خال هذه 
الفتـــرة الصعبـــة، بتقديم التفســـيرات المســـتنيرة 
المرتبطة بتحقيق أهم مقاصد شـــريعتنا السمحة 
والمتمثلـــة فـــي حفظ النفس وتجنيبهـــا للمخاطر 
والضـــرر، وهـــو مـــا وفقنـــا - بفضل مـــن هللا- على 
تعظيـــم شـــعائره والعمل بطاعته فـــي جو محاط 

باليسر والسامة واالطمئنان.
 فبـــارك هللا فـــي جهـــود الجميـــع وأعاننـــا وإياكم 
علـــى حفظ مصالح البـــاد ومواطنيها والمقيمين 
علـــى أرضهـــا، داعين المولـــى عز وجـــل، أن يعيد 
علينا مواسم الطاعات والعبادات باألمن واألمان، 
وبالصحة والمعافـــاة، وأن ُيعّجل برفع هذا الباء 
ويجمعنـــا بأهلنـــا الكـــرام والجميع بأحســـن حال، 
إنه ســـميع مجيب، وصلى هللا وســـلم على سيدنا 

ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كل عام وأنتم بخير، والســـام عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.
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جاللة الملك

نقدر جهود المعنيين 
بإنجاح “عاشوراء” وسط 

اإلجراءات االحترازية

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهنئة 
إلى صاحب الجاللة السلطان عبدالله 

بن السلطان أحمد شاه سلطان ماليزيا، 
وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني 

لبالده، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم له بهذه المناسبة الوطنية. 

وبعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة 

مماثلتين إلى رئيس وزراء ماليزيا محيي 
الدين ياسين.

البحرين تهنئ ماليزيا بذكرى العيد الوطني

محرر الشؤون المحلية



أسبوع الرواتب بمجمع سوق المحرق المركزي.. زحمة وكمامات
ــاك ــمـ ــأسـ لـ و42  ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ل و36  ــروات  ــ ــض ــ ــخ ــ ــل ــ ل و24  ــا  ــ ــاري ــ ــج ــ ت ــا  ــ ــح ــ م  61

أســبوع الرواتب نّشــط الحركة التجارية بمجمع ســوق المحرق المركزية. عدســة “البالد” جالت بالموقع خالل األيام الماضية. والتقطت العديد من 
الصور لتدفق الزبائن على المجمع الذي يقع في 3 طوابق.

وتقع الســـوق على مساحة 28 ألف متر 
مربـــع بكلفـــة اجماليـــة بلغت نحـــو 6.2 

ماليين دينار.
وافتتح رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
التجـــاري  المركـــزي  المجمـــع  خليفـــة 

الجديد للسوق في 22 مايو 2019.
ويشمل المشروع سوقا تضم مجموعة 
شـــركات ومحـــالت من بينهـــا 61 محال 
تجاريـــا و24 محـــال لبيـــع الخضـــروات 
و36 محـــال لبيـــع اللحـــوم و42 محـــال 
لبيـــع األســـماك، إضافة لوجود أســـواق 
“اللولو” بالطابـــق األول بأكمله. ويوجد 
بالمجمع طابق تحت أرضي به مواقف 

للسيارات يتسع إلى 180 سيارة.
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الدول الخليجية وإسرائيل.. قواعد جديدة لالشتباك
Û  مــن واالتصــاالت  الرســائل  مــن  الكثيــر  تســلمُت 

عــدد مــن األصدقــاء والقــراء والمتابعيــن بعــد أن 
نشــرت مقالي األســبوع الماضي بعنوان “اإلمارات 
وإســرائيل.. الفلسطينيون ومشاريع الحل السلمي 
والتطبيــع”، أكثرهــا كانت تشــيد وتتفق مــع اآلراء 
آراء  تتضمــن  كانــت  وبعضهــا  طرحتهــا،  التــي 

ووجهات نظر مخالفة.
Û  ومــن منطلــق التقدير واالحتــرام واالهتمام بالرأي

المختلــف، وعلــى قاعــدة “رأيــي صــواب يحتمــل 
الخطــأ، ورأي غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب” التي 
أرســاها اإلمــام الشــافعي، فقــد رأيــت أن أخاطــب 
باإلجابــة  الوقفــة  هــذه  فــي  معــي  المختلفيــن 
والتعليــق باختصــار شــديد، لضيق المســاحة، على 

بعض التساؤالت والمالحظات التي أبدوها.
Û  أعزائــي، بعــد أن اتضحــت لكــم المواقــف الثابتــة

المملكــة  مــن  كل  مؤخــًرا  وأكدتهــا  أعلنتهــا  التــي 
العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن، وتمســكهما 
بحل الدولتين على أســاس المبادرة العربية وعلى 
أساس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، 
هــل اقتنعتم اآلن بأنكم قد تســرعتم، كالعادة، في 
توجيــه اتهامات الخيانة والغــدر والطعن في ظهر 
القضيــة الفلســطينية وبيعهــا، وأنــه لــم تكــن ثمــة 
مؤامــرة، كمــا ذكرتــم، بيــن عــدد مــن دول مجلــس 
أواًل  مبادرتهــا  اإلمــارات  تطــرح  بحيــث  التعــاون 
ثــم تتبعها بعــد أيــام المملكة الســعودية والبحرين 
وعمان بما يؤدي إلى انفراط عقد الدعم الخليجي 

للقضية الفلسطينية؟ 
Û  إنكــم لــم تكونــوا صائبيــن وموفقيــن أيًضــا عندمــا

ذكرتــم أن الهــدف الرئيــس لمبــادرة الشــيخ محمد 
للرئيــس  االنتخابــي  الموقــف  هــو دعــم  زايــد  بــن 
ترامب في انتخابات الرئاســة األميركية في شــهر 
نوفمبــر المقبــل؛ فالناخــب األميركــي ال فــرق عنده 
ســواء اعترف كل العرب بإســرائيل أم لم يعترفوا، 
وال يهتــم وال يكتــرث كثيــًرا بالسياســة الخارجيــة 
وســقوط  حــرب  وقــوع  حــال  فــي  إال  لحكومتــه 
قتلــى أميركان خــارج الحدود األميركيــة، الناخب 
األميركــي تهمــه فــي األســاس األمــور والمشــاغل 
والشــؤون والشــجون الداخليــة مثــل قضايــا النمو 

والضرائــب  العمــل  فــرص  وتوافــر  االقتصــادي 
المثلييــن  وحقــوق  اإلجهــاض  وقضايــا  واألســعار 
وما شــابه، إًذا السياســة الخارجية للرئيس ترامب 
ودعمه إلسرائيل لن يكون لها دور مؤثر للغاية في 
إعــادة انتخابــه، والدليــل أن الرئيــس جيمي كارتر 
ُهزم بفارق شاســع أمام المرشــح الجمهوري رونالد 
ريغــن فــي انتخابــات 1981 بالرغــم مــن أنــه كان 
المهنــدس والمشــرف علــى توقيــع اتفاقيــة كامــب 
ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس 
وزراء إســرائيل مناحيــم بيغــن فــي العــام 1978، 
والتي تعد أكبر إنجاز سياسي ودبلوماسي حققته 
إسرائيل بفضل مساندة وجهود كارتر، إضافة إلى 
أن اليهــود فــي أميــركا لهــم دون شــك نفــوذ قــوي، 
لكنهــم ال يشــكلون أكثــر مــن 2 % مــن الناخبيــن 
وأكثرهم مناصرين للحــزب الديمقراطي المنافس 

لترامب.
Û  وليــس صحيًحــا ما ذكرتم من أن اإلمارات تســعى

لتحقيــق منافع ومكاســب اقتصادية على حســاب 
مجلــس  ودول  فاإلمــارات  الفلســطينية،  القضيــة 
التعــاون األخــرى دول غنيــة، لديهــا فوائــض مالية 
وال تحتــاج إلــى منافــع اقتصاديــة أو مســاعدات 
مــن إســرائيل أو غيرهــا، وهي علــى كل حال تدرك 
بعطائهــا  معروفــة  أو  قــادرة  ليســت  إســرائيل  أن 
والســوق  تعطــي،  وال  تأخــذ  فهــي  وســخائها؛ 
اإلســرائيلية ليست جاذبة أو مغرية، وهي صغيرة 
فــي حجمهــا، فعــدد ســكان إســرائيل كلهــا يبلــغ 9 
ماليين نسمة، أقل من عدد سكان الصومال، وأقل 
مــن نصــف عدد ســكان مدينــة مومبــاي الهندية أو 
كراتشــي الباكســتانية، وأقــل مــن ســكان القاهــرة، 
والشــعب اإلســرائيلي منتــج يتجــه إلــى التصديــر 
وليس االستيراد، والسائح اإلسرائيلي ُمَقّتر للغاية 
في إنفاقه، كما أن تجربة مصر واألردن في مجال 
التبادل التجاري والتعاون االقتصادي والســياحي 

مع إسرائيل ليست مشجعة.
Û  وأرجــو منكــم التأكد مما ذكرتموه من أن “الشــعب

الخليجــي برمتــه يقف بقوة ضــد التطبيع”، إن هذا 
آلالم  متوجعــا  وســيظل  يــزال  ومــا  كان  الشــعب 
مــع  ومتعاطفــا  الفلســطينيين،  أشــقائه  ومعانــاة 

قضيتهــم العادلــة، إال أن الغالبيــة العظمــى منــه لــم 
يعودوا متعلقين بها كما كانوا من قبل.

Û  إن المشهد الحقيقي للرأي العام الخليجي بالنسبة
للقضية الفلسطينية اليوم هو كالتالي: إن أكثر من 
90 % مــن مواطنــي دول المجلس ولدوا بعد نكبة 
48، وإن الفئــة العمريــة مــن 14 ســنة فأقل تشــكل 
نســبة عاليــة جــًدا مقارنــة بالمجتمعــات األخرى إذ 
تبلــغ 34 % مــن المواطنين وهم ال يفقهون، بحكم 
ســنهم، لهــذه القضيــة أو غيرهــا، وإن نســبة عاليــة 
حوالــي  تبلــغ  الخليجييــن  المواطنيــن  مــن  أيًضــا 
30 % مــن فئــة الشــباب مــن 15 حتــى 29 ســنة ال 
يهتمــون وال يريــدون أن يعرفوا شــيئا عنها وليس 
لهم أي ارتباط عاطفي بها، أو الغالبية العظمى من 

هذه الفئة على أقل تقدير.
Û  فمــن بقــي؟ بقيــت الفئــة العمريــة التــي أنــا وأنتــم

ننتمــي إليهــا، أو جيــل النكبــة الــذي رضــع القناعــة 
واإليمــان بعدالة القضية الفلســطينية منذ طفولته 
ونعومــة أظافــره، فلَكم هزتنا نــداءات عبدالناصر، 
)غالبيــة  ســعيد  أحمــد  هتافــات  شــدتنا  ولكــم 
الخليجيين اآلن لم يســمعوا باســمه(، ولكم شاركنا 
فــي تظاهــرات ورفعنــا أصواتنــا مطالبيــن بعــودة 
كامــل األراضي الفلســطينية، وطرد الصهاينة منها 

وإلقائهم في البحر.
Û  وتتقاذفنــا تقودنــا  واألحــالم  العاطفــة  وظلــت 

وتجرفنــا إلــى أن اســتيقظنا وأفقنــا، أو اســتيقظ 
وأفــاق الكثيــر منــا علــى أقــل تقديــر أيًضــا، عندما 
رأينا بأم أعيننا، وكبرياؤنا يتحطم واآلالم تعصرنا، 
كيف كانت جيوشنا العربية تمنى بالهزائم المنكرة 
اإلســرائيليين،  أيــدي  علــى  األخــرى  تلــو  المــرة 
ووجدنــا فــي النهايــة أن القضيــة العادلــة أصبحت 
شــماعة أو بضاعة يتاجر بها المزايدون وسماســرة 
الشــعارات، وباســمها وعلــى حســاب مصلحة أهلها 
تقــع االنقالبــات وترتكب أعمــال التطــرف والعنف 
واإلرهاب، وتنتهك الحرمات والحقوق والحريات، 
وحّولهــا البعــض إلــى أداة لالبتــزاز ، بمــا فــي ذلــك 
الفلســطينيين  قــادة  الخليــج، ورأينــا  ابتــزاز دول 
وهــم يختلفــون وينقســمون ويتناحــرون بشــأنها، 
وينغمســون في أوحال الفســاد، فأضعفوا من قوة 

وقداســة وصالبة قضيتهــم، ثم إنهم هدموا حاجز 
القطيعة وجدار المقاطعة عندما اعترفوا بإسرائيل 
ووقعوا اتفاقات الصلح والســالم معها، في الوقت 
الــذي كانــوا فيه وما زالــوا يخطئون ويخونون من 
يعمــل الشــيء ذاته، فهــل ما زلتم أعزائي تســألون 
عــن ســبب صمــت وســكوت الشــعوب الخليجيــة 
علــى قــرار اإلمــارات بتطبيــع عالقاتها بإســرائيل؟ 
مــع أنكــم ال شــك ســمعتم بالمثــل القائل “الســكوت 
ومــع  قبــواًل”،  يعــد  االعتــراض  وعــدم  الرضــا  مــن 
أنكــم تعرفــون أيًضــا أن هناك شــريحة واســعة في 
المجتمع الخليجي لها صوت مسموع، نعتز ونفخر 
بها، ما تزال مصرة على التشــبث باألمل والتمســك 

بقناعاتها بعودة فلسطين من البحر إلى النهر.
Û  لكنني ال أظن أنكم مخطئون عندما اتهمتم الدول

الخليجيــة وقلتــم إن القضيــة الفلســطينية لم تعد 
علــى قمة أولوياتها، وإن قال لكم أحد خالف ذلك 
فهــو مجامــل يحــاول أن يخفــي الحقيقــة عنكــم، 
فقــد تغير بالفعــل موقع القضية الفلســطينية على 
سلم األولويات بالنسبة لهذه الدول بعد أن تغيرت 
خارطة األشقاء األعداء واألصدقاء والحلفاء في 
المنطقة منذ غزو الشقيق العراقي للكويت ووقوف 
بعــض األنظمــة والمنظمــات العربيــة معــه، وصــواًل 
إلــى تمــدد وزحف دول نشــاركها المعتقــد والجوار 
والتاريخ بأطماعها التوســعية إلى أحضاننا، فرأت 
الــدول الخليجيــة أن إســرائيل ليســت الدولة التي 
تســيطر علــى ٤ عواصــم عربيــة، وليســت الدولــة 
التــي لهــا جنــود وميليشــيات يحاربــون فــي ليبيــا 
والعــراق وســوريا، وليــس إلســرائيل قواعــد فــي 
أي مــن الــدول العربيــة، كل هذه التطــورات أخلت 

بموازين العالقات ومواقع األولويات.
Û  لكــن كل ذلــك ال يعنــي أن دول الخليــج ســتتخلى

األشــقاء  قضيــة  لعدالــة  وتتنكــر  مبادئهــا،  عــن 
الفلســطينيين وتتنصــل عن مســؤولياتها تجاههم، 
فالسالم والحوار مع إسرائيل ال يسقطان الحقوق؛ 
إن األمــر ال يعــدو كونــه مجــرد اســتنهاض لقواعــد 
جديدة لالشتباك تتطلب العمل بالمكشوف وتحت 

ضوء الواقع بداًل من تحت الطاولة وفي الظالم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



قــاد موضــوع مصــور نشــرته صحيفــة “البــاد” عن مشــكلة التشــققات ببيوت 
الحنينيــة لتحــرك واســع لحــل المشــكلة، وأســفر عــن تنفيــذ جولــة مــن كبــار 

المسؤولين للبيوت في نهار عطلة يوم عاشوراء.

الصحيفـــة نشـــرت الموضوع بيوم 
األحد الموافق 23 أغسطس 2020، 
وعقبت عليه وزارة اإلسكان بيوم 
وجـــاءت  أغســـطس،   28 الجمعـــة 

الزيارة بعد أسبوع من النشر.
رئيســـة  الدائـــرة  نائبـــة  تفاعلـــت 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
عبدهللا زينل مـــع موضوع “البالد” 
وطلبـــت  األهالـــي،  ومالحظـــات 

مـــن الوزير تنفيـــذ جولـــة ميدانية 
رفقة نائب رئيس المجلس البلدي 
بالمنطقـــة الجنوبيـــة عبداللطيـــف 
محمد. وُضـــِرب الموعد بنهار يوم 

عطلة عاشوراء.
وفـــي بداية الجولـــة، قـــّدم الوزير 
شكره للرئيســـة زينل على الدعوة 
للجولـــة، وردت “نحـــن أتينـــا مـــن 

المواطنين.. ونعود لهم دائما”.
وأكدت الرئيسة زينل ضرورة سرعة معالجة المالحظات وتلبية االحتياجات التي  «

أبداها المواطنون وبما يعكس االهتمام الرفيع للملف اإلسكاني وتعزيز الخدمات 
الرئيسة زينل والوزير الحمر والبلدي عبداللطيفاإلسكانية المتطورة.

تفاعال مع “^”... تحرك عاجل لحل مشكلة تشققات بيوت الحنينية
ــات ــاج ــي ــت ــة االح ــي ــب ــل ــة الــمــاحــظــات اإلســكــانــيــة وت ــج ــال ــع ــة م ــرع ــس ــل: ل ــنـ زيـ
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زيارة بيوت الحنينية  «
هي الجولة الميدانية 
الثانية التي يحضرها 
الوكيل الجديد لوزارة 
اإلسكان الشيخ خالد 
بن حمود آل خليفة 

بعد زيارته األولى 
لمجلس نائب الدير 

وسماهيج هشام 
 العشيري.

وشاركت “البالد” 
بتغطية الزيارتين.

الجـولـة الثـانيـة للـوكيـل الجـديـد

^أثنـــاء حديـــث مواطـــن 
باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أمـــام 
الحمر عن مشـــكالت بالصيانة 
بمنطقـــة  ببيتـــه  يواجههـــا 
للتواصل  الحنينية ومســـاعيه 
بالـــوزارة،  الموظفيـــن  مـــع 
مجلـــس  رئيســـة  اســـتوقفته 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا 
الوزيـــر  وجـــود  بـــأن  زينـــل 
الجـــو  هـــذا  فـــي  “بوناصـــر” 
الحـــار أكبـــر دليل علـــى جدية 
الـــوزارة فـــي االســـتجابة لـــكل 

المالحظات وحلها.

الجولة بالحر.. 
دليل الجدية

االثنين 31 أغسطس 2020 - 12 محرم 1442 - العدد 4339
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^قـــال وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر إن الوزارة 
حريصة كل الحرص على االستماع لجميع مالحظات 
المواطنيـــن ومتابعـــة احتياجاتهـــم اإلســـكانية قبـــل 
وبعد مرحلة تســـليم المشـــروع اإلســـكاني للمنتفعين 

خصوصا فيما يتعلق بالصيانة الدورية.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة ال تدخـــر جهـــًدا مـــن أجـــل 
تطوير الملف اإلســـكاني وتلبيـــة تطلعات المواطنين، 
مـــن خـــالل المتابعة الدورية لمســـؤولي الـــوزارة لكل 
تفاصيل الصيانة وغيرها بجميع المدن والمشروعات 
اإلســـكانية، وتخصيص مهندســـين مفرغيـــن لمتابعة 

احتياجات المنتفعين بالمشروعات اإلسكانية.
وبيـــن أن الـــوزارة تفتـــح أبوابهـــا للجميـــع وترحـــب 
بجميع المالحظات؛ من أجل تطوير العمل اإلســـكاني 

بالمملكة.
وقال الوزير إن الوزارة حرصت على تطوير خدمات 
الصيانة من خـــالل تنويع طرق التواصل مع الوزارة، 
والتـــي كان آخرهـــا طلب خدمات الصيانـــة إلكترونيا 
عـــن طريق زيارة الموقع اإللكتروني، فضاًل عن أرقام 

التواصل.

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي تطويـــر تلـــك 
القنوات لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمســـتفيدين 

من المشروعات اإلسكانية خالل السنوات األخيرة.

لوزيـــر  مواطـــن  ^تحـــدث 
أنـــه  عـــن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان 
الهندســـي  المكتـــب  مـــع  تواصـــل 
بمنطقـــة  بيتـــه  ببنـــاء  المكلـــف 
الحنينية بشـــأن بعـــض المالحظات 

المرتبطة بالبيت.
ورد الوزيـــر بـــأن من حـــق المواطن 
التأكد من أي أمور ترتبط بســـالمة 
وأمـــن وصيانة البيت، وأن المكتب 
الهندسي قد ال يبقى لمدة 25 عاما، 
ولكن الـــوزارة جهة حكومية، وهي 
المســـؤولة عـــن البيوت، وســـتبقى 
الـــوزارة لســـنوات طويلـــة قد تصل 
فلتكـــن  وبالتالـــي  عـــام،   100 إلـــى 
بالدرجـــة  الـــوزارة  مـــع  المتابعـــة 

األساسية.
ولفت المواطن أنه أبلغ من موظف 
بالـــوزارة أنه في حال دق مســـمارا 
بالجدار فإن ذلك يسحب مسؤولية 
الوزارة عـــن إتمـــام الصيانة، وعلق 

الوزيـــر نافيـــا ذلـــك بقولـــه “ال.. مـــو 
لهالدرجـــة.. ويجب علـــى المواطن 
أن يتواصل مع الوزارة.. وســـنقدم 
لـــه اإلفادة والمشـــورة والنصيحة.. 
توجـــد بعـــض األمـــور التـــي تحقق 

مزيدا من الضمانات للمواطنين”.
وذكر أن الوزارة ال تتقاضى رسوما 
أو أتعابا هندســـية على المواطنين 
لتقديم هذه الخدمات، ولكن غايتها 

خدمة المواطنين ونصحهم.

تخصيص مهندسين مفرغين لمتابعة االحتياجات

تطوير خدمات الصيانة... وطلبها إلكترونيا عبر موقع الوزارة

الوزارة مسؤولة عن البيوت لـ 100 عام... واطلبوا مشورتها ونصيحتها

الحمر: تفريغ مهندسين الحتياجات المنتفعين بالمشروعات اإلسكانية

مواطن: ال أستطيع دق مسمار بالبيت.. والحمر يرد: “مو لهالدرجة”

^شـــكا مواطن من زيادة مساحة 
شـــرخ فـــي بيتـــه بمنطقـــة الحنينيـــة. 
ورد عليه وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
أن ذلـــك “أحســـن”. تســـاءل المواطـــن 

مستغربا: “أحسن؟!”.
شـــرخ  طلـــع  “إذا  بـــأن  الوزيـــر  وعلـــق 
راحتـــه..  ياخـــذ  ليـــن  خلـــه  بالبيـــت.. 
العـــالج..  لـــه  ســـّو  وعقـــب  ويوقـــف.. 
وخذها منـــي.. هذه نصيحـــة.. واعتبر 
بيتـــك مثل بيتي..”.  وشـــكر المواطُن، 

الوزير، على إفادته.
وفي “حوش” بيـــت يعاني صاحبه من 
وجود تشـــققات بالجدران الخارجية.. 
الحمـــر،  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  ســـأل 
العضو البلـــدي عبداللطيف محمد، عما 
إذا تواصـــل المتضـــررون مـــع الـــوزارة 
لتســـجيل بالغات لطلب الصيانة. ورد 
عبداللطيـــف بأن الفتـــرة األخيرة تعثر 

التواصـــل بين المتضرريـــن والمعنيين 
بالتواصـــل لدى الـــوزارة.  وعلق الوزير 
بأنـــه ال يقصـــد الفترة األخيـــرة، ومقرا 
بالفتـــرة  باالتصـــاالت  ضعـــف  بوجـــود 
األخيرة؛ بحكـــم الظروف، وأن الوزارة 
تعمـــل بطاقـــة أقل مـــن 30 %. وأيدت 
رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت 

الظـــروف  تداعيـــات  زينـــل  عبـــدهللا 
الراهنـــة على التفاعـــل، ومقترحة على 
العضـــو البلـــدي إعـــداد قائمة بأســـماء 
المتضرريـــن، ورفعهـــا للـــوزارة، التخاذ 
ما يلزم. وذكر العضـــو البلدي بأنه جار 
إعداد هذه القائمة، وســـيرفعها للوزارة 

بأسرع وقت ممكن.

الوزارة تعمل بأقل من 30 % من طاقتها.. واالتصاالت “ضعيفة”
الحمر لمواطن: “إذا طلع شرخ بالبيت.. خله ياخذ راحته” ثم عالجه

الحمر للمواطن: الوزارة ال تتقاضى رسوما أو أتعابا هندسية 

المواطن: “بداية الشرخ كان بسيطا”

والبلـــدي  النيابـــي  ^التمثيـــل 
بالمحافظـــة  الخامســـة  للدائـــرة 
نائـــب  يتولـــى  إذ  رفيـــع.  الجنوبيـــة 
الدائـــرة فوزيـــة زينـــل مقاليد رئاســـة 
مجلـــس النـــواب، فيما يتولـــى العضو 
البلدي عبداللطيف محمد مركز نائب 
الرئيـــس بالمجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 
الجنوبية. وتشمل الدائرة 6 مجمعات 
 ،925  ،910  ،905  ،903  ،901 وهـــي: 
927. وتمثـــل الدائرة المناطق اآلتية: 
الشـــرقي  الرفـــاع  شـــمال  الحنينيـــة، 

وجنوب الرفاع الغربي.
ويضم إسكان الحنينية 293  «

وحدة سكنية تقع على مساحة 
15.32 هكتار.

نائبا الحنينية... 
رئيس ونائب رئيس

^كشفت الزيارة لمشروع الحنينية اإلسكاني عن أن صور تشققات الجدران، 
التي نشرتها “البالد” بموضوعها، قد التقطت حديثا وبكاميرا محرر الصحيفة.

وزارة اإلسكان في معرض تعقيبها على موضوع “البالد” اعتبرت الصور المنشورة 
بأنها قديمة، ولبيت نفذت الوزارة صيانة له، ولكن كشفت الزيارة عن وجود عدد 
من البيوت تعاني من المشكلة ذاتها، ونشرت صورها “البالد”، وشوهدت المشكلة 

بعيون المسؤولين وعدسات المصورين يوم أمس.

صــور قــديمــة أم جــديـــدة؟!

التشققات بجدران البيوت

الوكيل خالد بن حمود



وأفـــادت الحكومة بأن نص المـــادة )11( مكرًرا المقترحة يتعارض مع 
نص المادة )9( من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون 
البلديـــات، إذ حـــددت المـــادة رقم )9( مـــدة كل مجلس مـــن المجالس 
البلديـــة وتاريـــخ بدايتها وآليـــة وتاريخ إجـــراء انتخابـــات المجالس 
البلدية الجديدة ، وأكدت قيام المجالس البلدية القديمة في مباشـــرة 
مهامهـــا واختصاصاتها إلى حين تشـــكيل المجالس البلدية الجديدة، 
والذي يتم واقعًيا بقيام عضو المجلس البلدي الفائز بالعضوية بأداء 
اليمين المنصوص علما في المادة رقم )10( سالفة الذكر ومن ثم يتم 

تشكيل المجلس البلدي رئيًسا وأعضاًء.
وبينـــت الحكومـــة أن المادة )11( تقرر لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء ســـلطة تحديد مكافأة رئيـــس المجلس وأعضائه ونفاًذا لهذه 
المادة صدر القرار رقم 21 لســـنة 2002 بشأن مكافأة رئيس وأعضاء 
المجالـــس البلديـــة وتضمنت المادة األولى منه تحديـــد هذه المكافأة 

اعتباًرا من تاريخ أداء األعضاء اليمين الالزمة لممارسة أعمالهم.
وأردفت: وطبًقا لنص المادة رقم )9( من قانون البلديات يظل رئيس 
المجلـــس القديـــم واألعضـــاء يـــؤدون أعمالهـــم - ومن ثـــم يتقاضون 
المكافـــأة الشـــهرية - إلـــى حيـــن تشـــكيل المجلس الجديـــد، الذي يتم 
بـــأداء جميـــع األعضـــاء الحائزيـــن لعضويـــة المجلس البلـــدي الجديد 

اليمين المنصوص عليها في المادة )10( سالفة البيان. 
وذكرت الحكومة أن النص المطلوب إضافته بمشروع القانون الماثل 
يجعل استحقاق مكافأة عضوية المجالس البلدية من تاريخ اكتساب 
العضوية، وهو ما يتعارض مع هذه النصوص سالفة الذكر، كما يترتب 
عليـــه ازدواجية في صرف المكافأة ألعضـــاء المجلس البلدي القديم 
وألعضـــاء المجلس البلدي الجديد فـــي وقت واحد، وهو ما ال يحقق 
االنســـجام القانوني الســـليم المطلوب في سن التشريعات، ما يتعين، 

والحال كذلك، إعادة النظر في مشروع القانون الذي نحن بصدده.
وأوضحـــت أن العبـــرة فـــي ممارســـة عضـــو المجلـــس البلـــدي لعملـــه، 
واســـتحقاقه للمكافـــأة المقـــررة يكـــون مـــن تاريـــخ تشـــكيل المجلس 

البلدي الجديد وليس من تاريخ اكتساب العضوية.
وبينـــت أن المـــادة رقـــم 9 من المرســـوم بقانون رقم 35 لســـنة 2001 
بإصدار قانون البلديات المستبدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2006 تنص 
علـــى أن مـــدة كل مجلس مـــن المجالـــس البلدية 4 ســـنوات ميالدية 
وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة عملها إلى حين تشكيل 

المجالس البلدية الجديدة.
وذكـــرت أن مـــؤدى الفقـــرة األخيـــرة مـــن المـــادة )9( آنفـــة البيـــان، أن 
المجلـــس البلـــدي القائـــم - ومـــا يتشـــكل به مـــن أعضاء - يســـتمر في 
مباشـــرة مهامـــه إلى حيـــن تشـــكيل المجلس الجديـــد وال يقوم عضو 
المجلـــس البلـــدي الجديـــد بمباشـــرة عملـــه إال من تاريخ تشـــكيل هذا 

المجلس البلدي الجديد، وليس من تاريخ اكتساب العضوية.
ونظـــًرا لمـــا يترتـــب على مشـــروع القانـــون المعروض مـــن منح عضو 
المجلـــس البلـــدي المكافـــأة المقررة له مـــن تاريخ اكتســـابه العضوية، 
فـــإن ذلك األمر يترتـــب عليه بالضرورة ازدواجية في صرف المكافأة 
المقـــررة لكل من عضو المجلس البلدي القائم وعضو المجلس البلدي 
الجديـــد خـــالل الفتـــرة مـــن تاريـــخ اكتســـاب العضويـــة حتـــى تاريخ 
تشـــكيل المجلـــس الجديـــد. وأوضحـــت الحكومـــة أن عبـــارة تاريـــخ 
اكتســـاب العضوية هـــي عبارة غير محددة الداللـــة، فقد تنصرف إلى 
تاريـــخ إعالن النتيجـــة العامة لالنتخابات )في حـــال عدم الطعن في 
نتيجة االنتخاب(، كما قد تنصرف إلى تاريخ صدور حكم من محكمة 
التمييـــز ببطـــالن نجاح العضو المطعون في انتخابه، وبفوز المرشـــح 
الـــذي يليـــه في عدد األصـــوات إذا تبين لنا صحة انتخابـــه، وذلك إذا 

لم تكن أسباب الطعن ومالبساته تقتضي الحكم بإعادة االنتخاب.
واســـتكملت، تنص المادة رقم 289 من المرســـوم بقانون رقم 3 لسنة 
2002 بشـــأن نظـــام انتخاب أعضـــاء المجالس البلدية علـــى أنه “لكل 
مرشـــح في الدائرة االنتخابية حق الطعن في نتيجة االنتخاب الذي 
جـــرى في دائرتـــه أمام محكمة التمييز خالل خمســـة عشـــر يوما من 

تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات”.
وقالت إن اكتســـاب العضوية ال يتحقـــق بمجرد نجاح عضو المجلس 
يقـــوم أحـــد  قـــد  إذ  العامـــة لالنتخابـــات،  النتيجـــة  البلـــدي وإعـــالن 
المرشـــحين فـــي الدائـــرة االنتخابيـــة بالطعـــن فـــي نتيجـــة االنتخاب 
الـــذي جرى في دائرته وتقضـــي محكمة التمييز ببطالن نجاح العضو 
المطعـــون في انتخابه ويفوز المرشـــح الـــذي يليه في عدد األصوات، 
ومـــن ثم ال يصلـــح البتة أن يكـــون معيار الفوز فـــي االنتخابات دليال 

قاطًعا على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها.
وذكـــرت: تنـــص المادة )9( من المرســـوم بقانون رقم 35 لســـنة 2001 
بإصـــدار قانون البلديات على اســـتمرار المجالـــس البلدية القائمة في 
مباشرة مهامها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، مبينة أن 
النص القائم بشأن مكافأة أعضاء المجالس البلدية يكون هو األنسب 
واألصلـــح، مـــا يحقق المصلحـــة العامة، والســـيما أن المكافأة ليســـت 
كالراتـــب، وإنمـــا هي مقابـــل أداء أعمال فعلية للمســـتحق لها، وهو ما 
ال يتأتـــى إال بقيام عضو المجلس البلدي بحلف اليمين المقررة وأداء 
األعمـــال الفعليـــة. وأبانـــت الحكومـــة أنـــه ال يمكن القيـــاس على نص 
المادة )40( من المرســـوم بقانون رقم 15 لســـنة 2002 بشأن مجلسي 
الشـــورى والنـــواب، إذتنص على أنه “يتقاضى عضو مجلس الشـــورى 
وعضـــو مجلس النواب مكافأة شـــهرية مقدارها ألفا دينار وتســـتحق 

المكافأة اعتباًرا من تاريخ اكتساب العضوية”.
وأوضحـــت: وهذا الحكم فيما يخص اســـتحقاق المكافأة اعتباًرا من 
تاريـــخ اكتســـاب العضوية ال يســـتقيم القياس عليـــه أو األخذ به في 

مشروع القانون الماثل وذلك من وجهين:
الوجـــه األول: تغايـــر الوضـــع القانونـــي لـــكل مـــن مجلـــس الشـــورى 
ومجلـــس النـــواب عـــن المجالـــس البلدية، فكال المجلســـين )الشـــورى 
والنواب( يمثالن الســـلطة التشريعية، التي هي إحدى المسلطات في 
المملكة، وتضمنها الدســـتور البحرينـــي في الفصل الثالث منه )المواد 
51 ومـــا بعدهـــا(، في حين أن المجلس البلدي ال يمثل أية ســـلطة من 
ســـلطات الدولـــة، وإنما هو فرع من البلديات بجـــوار الجهاز التنفيذي 
للبلديـــة: يختـــص )المجلـــس البلدي( بوجـــه عام في حدود السياســـة 
العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الخدمات البلدية في دائرة 

اختصاصه.
والوجـــه الثانـــي: عضو مجلس النـــواب هو نائب عن الشـــعب بأكمله، 
مهامـــه الرئيســـة هي التشـــريع والرقابة، وغايته األســـاس هي خدمة 

الوطن )كامل الوطن(، في حين أن عضو المجلس البلدي ال يكتســـب 
هـــذه الصفة، وينحصـــر نطاق عمله في الدائـــرة أو المنطقة المنتخب 

فها دون سواها.
من جهتها، أشـــارت هيئة التشـــريع والرأي القانوني إلى أن المشـــروع 
بقانـــون من شـــأنه أن يثير صعوبة عملية عنـــد تطبيق أحكامه، وذلك 
أنـــه وبمطالعة أحـــكام قانون البلديات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
35 لســـنة 2001 خصوصا المادة 9، يتضـــح جلًيا أن المجالس البلدية 
القائمة تســـتمر في مباشـــرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس 
البلديـــة الجديدة، وال يتأتى ذلك إال عند أداء األعضاء الجدد لليمين 
المنصـــوص عليها في المادة )10( مـــن القانون، وباعتبار أن الفائز في 
االنتخابات البلدية الجديدة ال يباشر مهامه الموكلة إليه إال بعد أدائه 

تلك اليمين دون أن تكون مرتبطة بأي شكل بنتيجة االنتخابات. 
وتابعـــت: أن مـــا اســـتقر عليه المشـــرع مـــن أن األجـــر أو المكافأة هي 
مقابل للعمل والتي تم تقييد ممارستها بأداء اليمين وفقأ للمادة )10( 
والتـــي تنـــص على ما يلـــي “يؤدي عضـــو المجلس البلدي في جلســـة 
علنية برئاســـة أكبر األعضاء سنا أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله 
اليمين التالية: )أقســـم بالله العظيم أن أكون مخلًصا للوطن ولألمير، 

ــز بــاالنــتــخــابــات ــائ ــف ــم وال ــائ ــق ــب ال ــائ ــن ــحــكــومــة: ســيــؤدي لـــازدواجـــيـــة بــيــن ال ال

إعادة النظر بمنح مكافأة “البلديين” مع كسب العضوية أسوة بالبرلمانيين

رئيس ونائب رئيس بلدي الشمالية

المكافأة ليست 
كالراتب وإنما 

هي مقابل أداء 
أعمال فعلية 

للبلدي
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 املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة 

لل�صـتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 

بنك جتزئة، البحرين

sc.com/bh

مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي كبنك جتاري للتجزئة واجلملة

عبداهلل بوخوة

الرئي�ص التنفيذي، البحرين

�صيخة طريف

املدير التنفيذي املايل، البحرين

مراجعة من قبل اإرن�صت ويونغ

حما�صبون قانونيون

القائمة املرحلية للربح اأو اخل�صارة 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

3٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠باآالف الدنانري البحرينية

 ١8٫٠3٠  1٢٫551 فوائد مكت�صبة 

 )3٫88١( )٣٫٠84(فوائد مدفوعة 

 ١4٫١4٩  9٫467 �صايف الفوائد املكت�صبة

 5٫7٩5  5٫161 دخل الر�صوم والعموالت 

 )١٫463( )1٫59٠(م�صروفات الر�صوم والعموالت 

 4٫33٢  ٣٫571 �صايف دخل الر�صوم والعموالت

 ١٫657  1٫٢٣٠ �صايف دخل املتاجرة

 ١77  965 اإيرادات اأخرى 

 ٢٠٫3١5  15٫٢٣٣ جمموع االإيرادات الت�صغيلية

 5٫67١  5٫975 تكاليف املوظفني 

336   ٢9٠ ا�صتهالك واإطفاء 

 ٢66  ٢4٣ تكاليف املباين واملعدات 

 7٫678  6٫7٣7 م�صروفات اأخرى 

١3٫٩5١    1٣٫٢45 جمموع امل�صروفات الت�صغيلية 

 6٫364  1٫988 الربح قبل خ�صائر انخفا�ض القيمة

 )٢٫١73( )7٫٢61(�صايف خ�صائر انخفا�ص القيمة  

 4٫١٩١ )5٫٢7٣()اخل�صارة( الربح للفرتة 

القائمة املرحلية للمركز املايل

كما يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

باآالف الدنانري البحرينية

٣٠ يونيو ٢٠٢٠

)مراجعة(

3١ دي�صمرب ٢٠١٩

)مدققة(

املوجودات

 5٢٫٠47  7٢٫٢47 نقد واأر�صدة لدى امل�صرف املركزي  

 87٫35١  5٠٫٠47 مبالغ م�صتحقة من فروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي

 ٢4٫778  16٫151 ودائع ومبالغ م�صتحقة من البنوك

 43١٫4١3  ٣97٫586  قرو�ص و�صلف العمالء 

 ١6١٫٩66  1٣1٫847 اأوراق مالية ا�صتثمارية 

 4٫١88  4٫45٢ عقارات ومعدات واأنظمة حا�صوب 

 ٢7٫37٩  ٢7٫798 فوائد م�صتحقة القب�ص وموجودات اأخرى 

 78٩٫١٢٢  7٠٠٫1٢8  جمموع املوجودات

املطلوبات واأر�صدة املقر الرئي�صي

املطلوبات

 ٢٠٫٢3٢  16٫764 مبالغ م�صتحقة لفروع اأخرى تابعة للمقر الرئي�صي 

 7٫755  4٫869 ودائع ومبالغ م�صتحقة للبنوك 

 65٩٫٩8١  595٫986 ح�صابات العمالء

 4١٫53١  ٣8٫615 فوائد م�صتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

 7٢٩٫4٩٩  656٫٢٣4 جمموع املطلوبات

اأر�صدة املقر الرئي�صي 

 ١٠٫743  1٠٫74٣ راأ�ص املال املخ�ص�ص من املقر الرئي�صي 

7٫٢38   )5٫٣٠1()خ�صارة مرتاكمة( / ربح غري حمول للمقر الرئي�صي 

 4١٫64٢  ٣8٫45٢ احتياطيات اأخرى 

 5٩٫6٢3  4٣٫894  جمموع اأر�صدة املقر الرئي�صي 

 78٩٫١٢٢  7٠٠٫1٢8  جمموع املطلوبات واأر�صدة املقر الرئي�صي 

القائمة املرحلية للتغريات يف اأر�صدة املقر الرئي�صي 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

باآالف الدنانري البحرينية

راأ�ض املال املخ�ص�ض 

من املقر الرئي�صي

)خ�صارة مرتاكمة(/ 

 ربح غري حمول 

للمقر الرئي�صي

                          احتياطيات اأخرى

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام٢٠٢٠  

 59٫6٢٣  7٫586  ٣4٫٠56  7٫٢٣8  1٠٫74٣ يف 1 يناير ٢٠٢٠

اخل�صارة ال�صاملة للفرتة 

)5٫٢7٣( -    -   )5٫٢7٣(  -   اخل�صارة للفرتة

)٣٫19٠()٣٫19٠( -    - -خ�صارة �صاملة اأخرى 

)8٫46٣()٣٫19٠( -   )5٫٢7٣( -   جمموع اخل�صارة ال�صاملة للفرتة 

)7٫٢66( -    -    )7٫٢66( -   مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة 

 4٣٫894 4٫٣96  ٣4٫٠56 )5٫٣٠1( 1٠٫74٣ يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

راأ�ص املال املخ�ص�ص 

من املقر الرئي�صي

)خ�صارة مرتاكمة(/ 

 ربح غري حمول 

للمقر الرئي�صي

                         احتياطيات اأخرى 

املجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام٢٠١٩

48٫١47 ١٠٫743٢٫7٢634٫٠566٢٢ يف ١ يناير ٢٠١٩

الدخل ال�صامل للفرتة

4٫١٩١--4٫١٩١-الربح للفرتة

883883---دخل �صامل اآخر

8835٫٠74-4٫١٩١-جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

)٢٫755(--)٢٫755(-مبالغ حمولة للمقر الرئي�صي خالل الفرتة 

١٠٫7434٫١6٢34٫٠56١٫5٠55٠٫466يف 3٠ يونيو ٢٠١٩

القائمة املرحلية للدخل ال�صامل

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة( 

3٠ يونيو  ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠باآالف الدنانري البحرينية

4٫١٩١  )5٫٢7٣()اخل�صارة( الربح للفرتة 

)اخل�صارة( الدخل ال�صامل االآخر 

البنود التي لن يتم اإعادة ت�صنيفها اإىل االأرباح اأو اخل�صائر:

 -   )186(اال�صثمار يف اأ�صهم حقوق ملكية - �صايف تغريات القيمة العادلة خالل الفرتة 

البنود التي من املمكن اإعادة ت�صنيفها اإىل االأرباح اأو اخل�صائر 

١٫٢٠٠  )٢٫77٣(اأوراق ا�صتثمارية - �صايف تغريات القيمة العادلة خالل الفرتة 

)3١7()٢٣1(التغري يف اخل�صارة االإئتمانية املتوقعة مقابل اأوراق ا�صتمثارية 

)٣٫٠٠4( 883 

 883 )٣٫19٠()اخل�صارة( الدخل ال�صامل االآخر للفرتة 

5٫٠74  )8٫46٣(جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل للفرتة

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

3٠ يونيو ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠باآالف الدنانري البحرينية 

)٢4٫777( )٣٣٫66٣(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة الت�صغيلية

)33٫76١( ٢7٫٢41�صايف النقد من )امل�صتخدم يف( االأن�صطة اال�صتثمارية

)٢٫755( )7٫٣٢9(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة التمويلية

)6١٫٢٩3( )1٣٫751(النق�ض يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة 

 ١٠٩٫١85  1٢4٫٣٠4 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

 47٫8٩٢  11٠٫55٣ النقد وما يف حكمه يف ٣٠ يونيو 

ليلى مال اهلل

دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم 11 مكررا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 35 لسنة 2001؛ باعتبار 
أنه يتعارض مع نص المادة )9( من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.  ويهدف االقتراح بقانون حسب ما ورد في مذكرته اإليضاحية إلى منح 
أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، وذلك كما هو معمول 

به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية وليس من تاريخ القسم كما هو جار مع أعضاء المجالس البلدية.

وأن أحترم القانون وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق(”.   
وأضافـــت الهيئـــة أنـــه منعـــا لالزدواجية فـــي تمثيـــل الدائـــرة االنتخابية 
بيـــن العضو القائـــم وبين الفائز في االنتخابـــات الجديدة فإن األخذ بهذا 

المقترح سيرتب أعباًء مالية على الميزانية العامة للدولة.
وأشـــارت إلـــى أن منـــح أعضـــاء المجالـــس البلديـــة المكافـــأة مـــن تاريخ 
اكتســـاب العضويـــة قـــد ال يحقق الغايـــة المرجـــوة عن االقتـــراح بقانون 
حســـبما ورد فـــي المذكـــرة اإليضاحية المرافقـــة به، والتـــي تتمثل بمنح 
الفائـــز باالنتخابـــات لتلـــك المكافـــأة مـــن تاريـــخ إعـــالن النتيجـــة؛ إذ إن 

اكتســـاب العضويـــة ال يتحقق وفقأ ألحكام الفانـــون - محل التعديل - إال 
مـــن تاريـــخ أداء اليمين. واختتمت الهيئة: إذا مـــا رغب المجلس المضي 
قدمـــا نحـــو إقرار المشـــروع ينبغـــي أن يتم اســـتبدال عبارة )مـــن تاريخ 
إعالن النتيجة العامة لالنتخابات( بعبارة )من تاريخ اكتســـاب العضوية( 
الـــواردة في المادة األولى من االقتـــراح؛ تحقيًقا لغاياته، على أن ينصب 
التعديـــل بإضافـــة فقرة ثانيـــة إلى المـــادة )11( من القانون المشـــار إليه؛ 
الرتباطهـــا واتصالهـــا بذات الموضوع، عوضا عـــن إضافة الحكم المقترح 

في مادة جديدة.



قــال عضــو مجلــس بلــدي المحــرق، ممثــل دائــرة الحد عبدالعزيــز الكعبي لـ “البالد” إن المجمعات الســكنية رقــم ) 109( و)111( تعانــي تأخرا واضحا 
ومضــرا بالمواطنيــن وبالمســتثمرين علــى حــد ســواء، فيما يتعلق بتوصيل شــبكات الصــرف الصحي، لفترة تمتــد إلى ما قبل الدورتين الســابقتين 

للمجلس البلدي، أي قرابة السنوات الست.

وأوضـــح الكعبـــي في تصريحـــه لمندوب 
الصحيفة من موقع الحدث، ووقوفا على 
الترســـيبات الكثيـــرة التـــي طالـــت أغلب 
أرصفـــة وطرق المجمعين المذكورين من 
مياه الصرف الصحي واآلسنة بأن هنالك 
معانـــاة صحية ونفســـية وماديـــة يعانيها 
األهالـــي بشـــكل شـــبه يومـــي جـــراء هذه 

المشكلة المزمنة.
وبيـــن أن التعـــذر الرســـمي الســـابق كان 
لـــم  بأنهـــا  الســـكانية،  بالكثافـــة  مرتبطـــا 
تتجـــاوز الســـبعين بالمئة، مضيفـــا “حاليا 
تجـــاوزت هـــذا الرقم وبزيـــادة، خصوصا 
فـــي المجمـــع )109(، حيـــث غلبـــت علـــى 
المنطقة العمارات السكنية الكبيرة والتي 
تقـــوم أغلبها على نظام التمليك، مع تآكل 
المســـاكن الفردية بســـب تحـــول المنطقة 

الى استثمارية بحتة”.
والفلـــل  المســـاكن  “أصحـــاب  وتابـــع 
بســـبب  يـــن،  األمرَّ يعانـــون  الشـــخصية 
تراكم مياه الصرف الصحي على أطراف 
)بالعـــات(  مـــن  قادمـــة  وهـــي  منازلهـــم، 
العمارات الســـكنية القريبة والتي ال تبعد 
عنها إال أمتار قليلة، وهي حالة مســـتمرة 

طوال اليوم، ال تتوقف”.
ويشـــير الكعبـــي إلحـــدى الفلـــل الكبيـــرة 
قائـــال:  بالعمـــارات،  والمحوطـــة  القريبـــة 
“صاحبهـــا يضطـــر لســـحب ميـــاه الصرف 
الصحـــي علـــى حســـابه الشـــخصي ثالثة 
مرات يوميا، في حين تسحب له البلدية 

يوميا أربع مرات، أي بجموع معدل ســـبع 
مـــرات يوميـــا، وهو رقم يوجـــز لك حجم 

المشكلة، وضررها، وخطورتها”.
الشـــفط  عمليـــات  عـــدد  إجمالـــي  وعـــن 
اليوميـــة لمجمـــع )109( لوحده، قال “لدي 
وســـبعة  مـــالك(،  )اتحـــاد  عمـــارات  ســـبع 
ميـــاه  الحكومـــة  لهـــم  تســـحب  بيـــوت، 

الصـــرف المتراكمة هنـــا وهنالك، بخالف 
العمـــارات المملوكـــة للمســـتثمرين، حيث 
يلزمـــون بذلـــك علـــى حســـابهم الخـــاص، 
والبلدية تتســـاعد معهم أحيانًا إذ ما رأت 

بأن األمور خرجت عن السيطرة”.
ويكمل الكعبي “بعض العمارات تســـتفيد 
لهـــا  المالصقـــة  الفضـــاء  األراضـــي  مـــن 

كمجـــرى لتجميـــع الميـــاه اآلســـنة وذلـــك 
توفيرا للكلفة وللمصاريف وهي مشـــكلة 

أخرى”. 
الكلفـــة  عـــن  )البـــالد(  لــــ  ســـؤال  وفـــي 
التقديرية لمد شـــبكات للصـــرف الصحي 
فـــي مجمـــع )109(، قـــال بحـــدود النصف 
مليـــون دينـــار، وهـــو مبلـــغ ال يذكـــر فـــي 

مقابـــل الخســـارات المالية التـــي يتكبدها 
المســـتثمرون، ناهيك عـــن التزامهم بدفع 

رسوم الخدمات البنية التحتية.
وبالنســـبة للعمارات الجديـــدة، قال: “يبدأ 
التســـريب بهـــا بعد عدة أشـــهر، والســـبب 
تشـــرب األرض للمياه اآلســـنة، وتشـــبعها، 

لتبدأ بعدها عمليات الفيضان”.

ويقول: “مجمع )111( الحال ليس مختلفا 
عن )109(، باســـتثناء أن )111( هو مجمع 
تجـــاري واســـتثماري بحـــت، وعليـــه فإن 
أغلب المســـتثمرين غير قادرين على حل 
المشـــكلة أو كلفتهم، فـــي الوقت الذي لم 
تقـــدم بـــه الجهات البلديـــة لوضع الحلول 

المطلوبة لذلك”.

مجمعات الحد الجديدة.. المجاري تلوث ثوب العمارات
الصحي الــصــرف  تــوصــيــل  ــر 6 ســنــوات فــي  ــأخ ت “الـــبـــاد”:  لـــ  الــكــعــبــي  ــدي  ــل ــب ال
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إن  أميـــن  عبـــدهللا  المســـتثمر  قـــال 
 )109( مجمـــع  فـــي  عقاريـــن  لديـــه 
يعاني الســـاكنون فيها من إشـــكاالت 
تســـريبات الصـــرف الصحـــي، الفتـــا 
بأن كل الخدمات األساســـية األخرى 

متوفرة.
ـــن بأن المصاريـــف التي تتحملها  وبيَّ
شركته شهريا لسحب مياه المجاري 
العقاريـــن  مـــن  بالقـــرب  المتراكمـــة 
المذكوريـــن هـــو 400 دينار شـــهريا، 
القاطنيـــن  شـــكاوى  إليهـــا  يضـــاف 
وتذمرهـــم مـــن الروائـــح والمناظـــر 
لهـــم بضغوطـــات  المقـــززة، مســـببة 

نفسية واجتماعية.
الثالثـــة  الســـنة  هـــي  “هـــذه  وتابـــع 
للمشـــكلة، ولقـــد حاولنا مـــع الجهات 
بـــأن  لنـــا  أكـــدوا  حيـــث  المختصـــة، 
مشـــاريع الصرف الصحـــي بالمنطقة 
واقفـــة حاليا، مـــع تزايد العمران في 

المنطقة وتمددها”.

مـــن جهته، قال المطـــور العقاري بدر 
الفضلي بأن لديه في مجمعي )109( 
و)111( أكثـــر مـــن 17 بنايـــه كلها من 
دون خدمات الصرف الصحي، مزيدا 
“بعض البنايات مازالت شوارعها من 
دون اسفلت، وهي إشكالية أخرى”.

واســـتكمل الفضلي” جاءتنا عروض 
مـــن شـــركات كبـــرى لتأجيـــر بنايات 
لدينا بالكامل كطيران الخليج، لكنها 
علينـــا  اشـــتراطهم  بســـبب  تعثـــرت 
ضـــرورة أن تكون الطـــرق المحيطة 
مســـفلتة، وهو مـــا لم ينجـــز، وعليه 
فلقـــد ضاعت منا الكثير من  الفرص 
أن  كمـــا  والتجاريـــة،  االســـتثمارية 
العديـــد مـــن بناياتنـــا معطلـــة لـــذات 

األسباب”.
وواصـــل “العمـــارة التـــي نحـــن بهـــا 
اآلن، أنجزت في أكتوبر 2019 ولقد 
جاءتنـــا الكثير من العقود لتأجيرها، 
لـــذات  الريـــاح  لكنهـــا ذهبـــت أدراج 

األســـباب، ولقـــد عرضنا أن نســـفلت 
الشـــوارع القريبـــة من العمـــارة على 
حســـابنا، لكـــن طلبنا قوبـــل بالرفض 

بسبب عدم قانونية ذلك”.
وتابع “ندفع رسوم الصرف الصحي 
نأخـــذ  ال  لكننـــا  التحتيـــة،  والبنيـــة 

الخدمات بالمقابل”.
مـــن جهتـــه، قال المســـتثمر شـــعبان 
الســـيد بأنـــه مـــن الصعب الســـيطرة 
علـــى المشـــكالت اليوميـــة للصـــرف 
الصحـــي، فـــي ظـــل غيـــاب شـــبكات 
متكاملة لها، خصوصـــا وأنها تتزايد 
مـــع ارتفـــاع مـــد الجـــزر فـــي البحـــر 
الشـــوارع  إلـــى  لتخـــرج  القريـــب، 

واألحياء والطرق.
ويزيـــد الســـيد “فـــي موســـم األمطار 
ونظرا لغياب الطرق المسفلتة، فإننا 
غير قادرين على الوصول بسياراتنا 
للداخـــل والوصـــول للعمـــارات، ومن 

يصل ال يستطيع الخروج”.

وصـــف مواطنون في المجمع الســـكني 
)109( بمدينـــة الحـــد، تأخر مد شـــبكات 
مناطقهـــم  فـــي  الصحـــي  الصـــرف 
بالمضـــرة عليهـــم وعلـــى عوائلهـــم، وأن 
بهـــا ثقال ماديـــا على كاهلهـــم، خصوصا 
مع اســـتمرار اإلشـــكالية بشـــكل يومي، 

وتفاقمها وتزايد عدد نقاطها.
وقـــال محمـــود حمـــاد إن تزايـــد أعـــداد 
البنايات السكنية، وتزايد توافد الناس، 
فاقـــم مـــن حجـــم المشـــكلة الموجـــودة 
أصـــال، وزاد من فيضانات مياه الصرف 
الصحي للشـــوارع وألطـــراف ومداخل 
العمارات بشكل كبير، وبحيث أصبحت 

على مدار الساعة تقريبا.
ـــن أن عمليات الشـــفط المســـائية، ال  وبيَّ
تجـــدي نفعـــا، إذ يفاجأ األهالـــي بوجود 
تجمعـــات جديدة للميـــاه الخضراء في 
الســـكنية،  بأحيائهـــم  الباكـــر،  الصبـــاح 
وفـــي كل االتجاهـــات. كداللـــة على أن 
آلية الشـــفط التقليديـــة لم تعد مجدية، 

وتمثل هدرا للمال بال طائل.
وزاد حمـــاد: “المجـــاري تفيـــض بشـــكل 
مســـتمر، وتواصلنـــا مـــع البلديـــة لمرات 
عديـــدة؛ للوقـــوف علـــى حلـــول نهائيـــة 
لمـــا يجري دون نتيجـــة، واضطررنا في 
عمارتنـــا أن نبني حجرة صرف صحي لـ 
)البالعة الرئيســـة( للبناية وبكلفة 1500 
دينـــار، باإلضافـــة لدفعنا لمبالـــغ يومية 
لصهاريـــج الســـحب، وبمعـــدل 8 دنانير 

في المرة الواحدة”.
تزيـــد  والكلفـــة  “االســـتخدام  وتابـــع: 
بفتـــرة الصيـــف، كمـــا أغلـــب الشـــوارع 
والطرق الجانبية والرئيسة هنا تدمرت 
بســـبب تســـربات مياه الصرف وبسبب  

تجمعاتها”.
وقـــال رشـــدي زيـــن إن البلديـــة عاجزة 
عـــن تقديـــم أي حلـــول، وردهـــا الوحيد 

والمتكرر لنا هو )على مسؤوليتكم(.
وأضاف زين: “أكثر من 3 سنوات ونحن 
على هذا الحال، روائح نتنة، ومشـــاكل 

يومية مع الجيران، وكلفة مالية، وهدر 
للوقت للتواصل مـــع هذه الجهة وتلك، 

دون الوصول لحلول نهائية”.
ويـــردف “دفعـــت 71 ألف دينار لشـــراء 
الشـــقة، والنتيجة كما تـــرى، ناهيك عن 
الحلـــول  لنـــا بوضـــع  البلديـــة  إنـــذارات 
لتسريبات مياه المجاري، ولقد أشعرتنا 
بـــأن الموضـــوع ســـيحال للنيابـــة إذا لم 

نجد حال، فلك أن تتخيل؟”.
ودعـــا رئيس اتحـــاد المالك فـــي إحدى 
عبدالوهـــاب   )111( بمجمـــع  البنايـــات 
المنتصـــر الجهـــات المختصة لإلســـراع 
بتخصيـــص الموازنـــات الالزمـــة لبنـــاء 
شـــبكات صرف صحي تغطي المنطقة، 
مبينـــا أن هنـــاك كـــوارث صحيـــة علـــى 
وشـــك الحـــدوث، إذ مـــا اســـتمر الحـــال 
كما هو عليه. وقال: “ســـيارات المجاري 
مـــدار  علـــى  المنطقـــة  فـــي  موجـــودة 
الســـاعة، فوضـــى، وازعـــاج، وصخـــب، 
وبعوض، وقوارض، وحدث وال حرج”.

الفضلي يملك 17 بناية وكلها دون شوارع “مبلطة” وخدمات الصرف الصحي روائح نتنة.. انتشار للبعوض.. وفوضى بسبب سيارات الشفط
مستثمرون لـ “^”: 400 دينار شهريا كلفة سحب المجاري سكان عمارات الحد: 1500 دينار للبالعة الرئيسة
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محرر الشؤون المحلية | تصوير: خليل إبراهيم

لقاء “البالد” مع األهالي

البلدي الكعبي قرب مجاري فائضة

العمارات تعانق البحر

سيارات شفط المجاري

أكثر المتضررين سكان المجمعين 109 و111 حركة عمرانية مطردة بالمنطقة
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علي الفردان

أمل الحامد

أبوظبي - وامالرياض - واس

أعلن وزير الطاقة الســعودي األمير عبدالعزيز بن ســلمان بن عبدالعزيز، تمّكن شــركة الزيت العربية الســعودية 
أرامكــو الســعودية مــن اكتشــاف حقليــن جديديــن للزيت والغاز فــي األجزاء الشــمالية من المملكــة، هما: حقل 

لول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية. هضبة الحَجَرة للغاز في منطقة الجوف، وحقل أبرق التُّ
ـــن فـــي تصريـــح لوكالة األنبـــاء الســـعودية، أن  وبيَّ
ارة  َفـــات تدفق من مكمـــن الصَّ الغـــاز الغنـــي بالُمَكثَّ
بحقل هضبة الحَجَرة، شـــرق مدينة سكاكا، بمعدل 
16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوًبا 
بنحو 1944 ألف وتسع مئة وأربعة وأربعين برميًل 

َفات. من الُمَكثَّ
وأضـــاف وزيـــر الطاقة، أن الزيـــت العربي الخفيف 
الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في 
لول في الجنوب الشـــرقي من مدينة  حقل أبرق التُّ
عرعـــر، بمعـــدل 3189، مصحوبا بنحـــو 1.1 مليون 
ومئة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، 
فيمـــا تدفـــق الغـــاز مـــن مكمن القـــّوارة فـــي الحقل 
نفســـه، بمعـــدل 2,4 مليـــون وأربـــع مئـــة ألـــف قدم 
مكعبة قياســـية فـــي اليوم، مصحوًبا بــــ 49 برميًل 

فات. يوميا من الُمَكثَّ
وأشـــار إلى أن شركة أرامكو الســـعودية ستواصل 

َفات  العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والُمَكثَّ
فـــي الحقليـــن، إضافـــة إلى حفـــر المزيد مـــن اآلبار 

لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل اإلقليمية للتقنيات 
الماليــة الحديثــة دليال تنظيميا عن “التقنيــات المالية الحديثة في الدول العربية”، 
وذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية 

الحديثة في المنطقة العربية، من خالل نقل المعرفة وتبادل التجارب.

ويهدف الدليل التنظيمي إلى أن يكون 
بوابـــة للتعـــرف علـــى صناعـــة التقنيات 
الماليـــة الحديثـــة فـــي الـــدول العربيـــة، 
لصناعـــة  التنظيميـــة  األطـــر  ويتضمـــن 
التقنيـــات الماليـــة الحديثـــة فـــي الدول 

العربية والتشريعات المرتبطة بها.
واإلجـــراءات  األحـــكام  إلـــى  وُيشـــير 
ومتطلبـــات  واإلشـــرافية،  الرقابيـــة 
الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي 
للشـــركات الُمرخص لها بمزاولة أنشطة 
إضافـــة  الحديثـــة،  الماليـــة  التقنيـــات 
التنظيميـــة  بالســـلطات  التعريـــف  إلـــى 
المســـؤولة عن الصناعـــة ودورها داخل 

الدول العربية.

الحاضنـــة  البيئـــة  الدليـــل  ويســـتعرض 
الحديثـــة،  الماليـــة  التقنيـــات  لصناعـــة 
ومراكزها، ومسرعات األعمال، وأنشطة 
ومبـــادرات التقنيـــات الماليـــة الحديثـــة 
القائمـــة، فـــي 4 دول عربيـــة، هي: دولة 
مملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
البحريـــن، المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

وجمهورية مصر العربية.
وقـــال المدير العام رئيس مجلس إدارة 
عبدالرحمـــن  العربـــي  النقـــد  صنـــدوق 
الحميـــدي “إن إصـــدار الدليل التنظيمي 
يأتـــي  الحديثـــة،  الماليـــة  للتقنيـــات 
الـــذي  الكبيـــر  االهتمـــام  علـــى  للتأكيـــد 
يوليه الصنـــدوق والمصـــارف المركزية 

ومؤسسات النقد العربية لتعزيز صناعة 
التقنيات الماليـــة الحديثة في المنطقة 
العربيـــة”، منوها إلـــى اهتمام محافظي 
المصـــارف المركزيـــة ومؤسســـات النقد 
التقنيـــات  العربيـــة، بأعمـــال مجموعـــة 
الماليـــة الحديثـــة، والـــدور البـــارز الذي 
تقـــوم به كمنصة للحـــوار ونقل المعرفة 
وتبـــادل التجارب والخبرات بين الدول 

العربية في هذا المجال.

وزير الطاقة السعودي

عبدالرحمن الحميدي 

ــم الــحــقــلــيــن ــجـ ــد مــســاحــة وحـ ــدي ــح ــت ــد مـــن اآلبــــــار ل ــزيـ اســتعراض البيئــة الحاضنــة لمســرعات األعمال فــي دول منهــا البحرينحــفــر مـ
“النقد العربي” يصدر دليال تنظيميا للتقنيات المالية الحديثةوزير الطاقة السعودية: “أرامكو” تكتشف حقلين للنفط والغاز

ــي تــــدفــــق الـــبـــضـــائـــع بـــســـاســـة رغــــــم تــــداعــــيــــات الـــجـــائـــحـــة ــ ــاع فـ ــ ــ ــف ــ ــ ارت

إلغاء معرض البحرين الدولي للطيران في نوفمبر

مناولة 280 ألف حاوية سلعية بميناء خليفة في 7 أشهر

اتخذت اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران )BIAS( قراًرا 
بإلغـــاء المعرض هـــذا العـــام، الذي كان 
من المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 
20 نوفمبـــر المقبل؛ بســـبب التحديات 
المســـتمرة وقيود الســـفر حـــول العالم 

.)COVID 19( الناجمة عن جائحة
العليـــا  اللجنـــة  نشـــرته  لبيـــان  ووفًقـــا 
المنظمـــة للمعرض، فإن القرار جاء بعد 

دراســـة متأنيـــة لجميع العوامـــل وبعد 
التشـــاور مع شـــركائنا في جميع أنحاء 
العالـــم، مضيًفـــا “نعتقـــد أن هـــذا فـــي 
مصلحة جميع المندوبين والمشاركين 
والشـــركاء، ونتطلـــع إلـــى العمـــل مًعـــا 

للعودة بقوة في العام 2022”.
بينهـــم  عالميـــة،  شـــركة   13 وكانـــت 
شركتان محليتان قد أكدوا مشاركتهم 
في المعرض بنســـخته الخامسة، الذي 
فـــي شـــهر  يقـــام  أن  المقـــرر  مـــن  كان 

نوفمبر 2020.

اســتمرت حركــة شــحن البضائــع والســلع من وإلى البالد بسالســة عبــر ميناء 
خليفــة بــن ســلمان والــذي يعتبــر المنفــذ الرئيس الســتيراد وتصديــر البضائع 
فــي البــالد والــذي تمر عبــره قرابة 90 % من احتياجــات البحرين، وذلك رغم 
جائحــة “كورونــا” بفضــل اإلجــراءات التــي اتبعتهــا إدارة الموانــئ البحريــة 

والشركة المشغلة للميناء.

الحاويـــات  مناولـــة  حجـــم  وارتفـــع 
بنحـــو 15.5 فـــي حيـــن قفـــزت حجـــم 
مناولـــة البضائع العامـــة والتي ال تنقل 

بالحاويات بنسبة 71 %.
وأظهـــرت بيانات ملحيـــة حديثة أن 
الميناء شهد مناولة قرابة 280.7 ألف 
حاويـــة نمطية من مختلـــف األحجام 
منـــذ يناير وحتـــى يوليـــو الماضي أي 
خـــلل ســـبعة أشـــهر، مقارنـــة بــــ 243 
ألـــف حاوية في نفس الفترة من العام 

.2019

وفي الشـــهر الماضي فقـــط تم مناولة 
ألـــف حاويـــة 33.4 حاويـــة منهـــا   49
حاويـــات مملـــوءة، في حيـــن تركزت 
 40 الحاويـــات حجـــم  علـــى  الحركـــة 
قدمـــا و20 قدمـــا، وتمثـــل الزيادة في 
شـــهر يوليو فقط زيـــادة بنحو 28 %، 
وهو ما يمثل اســـتمرار حركة التجارة 

رغم تداعيات الوباء.
غيـــر  العامـــة  البضائـــع  ارتفعـــت  كمـــا 
المصنفـــة ضمـــن بعـــض الســـلع والتي 
ال تنقـــل حاويـــات نحـــو 913 ألف طن 

نولـــي منذ بدايـــة العـــام 2020 وحتى 
الشـــهر الماضـــي، وهـــو يشـــكل قفـــزة 
كبيـــرة مقارنـــة مـــع الفترة نفســـها من 
العـــام الســـابق، والتي كانـــت فيه نحو 

531 ألف طن نولي.
الملحيـــة  الســـلطات  واتخـــذت 

مـــن  عـــددا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
جائحـــة  مـــع  للتعامـــل  اإلجـــراءات 
كورونـــا، والتـــي أثـــرت علـــى مختلف 
األنشـــطة االقتصادية، إذ ضمنت هذه 
اإلجراءات سلمة وسلسلة العمليات 

في ميناء خليفة.

بوابـــة  إطـــلق  اإلجـــراءات  وشـــملت 
مختلـــف  لتخليـــص  إلكترونيـــة 
اإلجراءات ألصحاب السفن والوكلء 
التجاريين لهم دون الحاجة إلى زيارة 
الشـــخصية لتخليـــص المعاملـــة، كمـــا 
تم إصـــدار تعميم بالســـماح بالتجديد 

التلقائي للترخيـــص للبحارة العاملين 
واألجنبيـــة  البحرينيـــة  الســـفن  علـــى 
المشـــغلة للمملكـــة وذلـــك لمـــدة ثلثة 
أشـــهر؛ لضمـــان أكبـــر قـــدر ممكـــن من 
عـــزل العاملين في الســـفن عن مرافق 

الموانئ.

عواصم - رويترز

مسؤولو الخزانة البريطانيون 
يضغطون لزيادة الضرائب

كبيرتان  بريطانيتان  صحيفتان  أوردت 
ــخــزانــة يــضــغــطــون من  أن مــســؤولــي ال
أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في 
جائحة  بسبب  لــلــدولــة؛  الــعــامــة  المالية 

فيروس كورونا.
نشرت صحيفة صنداي تلجراف أن تلك 
ما  جمع  المالية  لــوزارة  ستتيح  الزيادة 
استرليني  جنيه  مــلــيــار   20 عــن  يــقــل  ال 
)26.70 مليار دوالر( سنوًيا، وقد يدخل 
بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر.
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إلرساء مزايدتين لـ “بابكو للتزويد” في عدد من محطات الخدمة
ــود ــ ــات وقـ ــطـ ــحـ ــمـ ــا بـ ــلـــهـ ــيـ ــة بــــالــــســــيــــارات وغـــسـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــق بـــــــــــرادات وع ــ ــرافـ ــ تـــأجـــيـــر مـ

أرســى مجلــس المناقصــات والمزايــدات فــي يونيــو الماضــي مزايدة لشــركة 
بابكــو للتزويــد لتأجيــر مرافــق برادات فــي 8 محطات خدمة لمدة 5 ســنوات 

على شركة فوود ورلد بنحو 703.9 ألف دينار.

وكانـــت “بابكـــو للتزويـــد” قـــد طرحـــت 
هذه المزايدة في شـــهر مارس الماضي 
واشـــترطت أن يكـــون مقـــدم العـــرض 
شـــركة بحرينيـــة مســـجلة معتـــرف بها 
العلمـــات  متعـــددة  ماركـــت  كســـوبر 
فـــروع   5 أكثـــر مـــن  التجاريـــة ولديـــه 
تحت علمة تجارية معترف بها، وهذا 
يشـــمل علـــى تقديـــم القهـــوة والشـــاي 

والمخبوزات الطازجة. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب علـــى مقدم 
العـــرض أن يثبت وجود سلســـلة إمداد 

وتخزيـــن  توزيـــع  وحلـــول  مســـتقرة، 
للمواد الغذائية واالستهلكية.

كمـــا أرســـى المجلـــس مزايـــدة أخـــرى 
لشـــركة بابكـــو للتزويـــد لتأجيـــر مرافق 
غســـيل  ومرافـــق  بالســـيارات  للعنايـــة 
الســـيارات في 11 محطـــة خدمة لمدة 
5 سنوات على مؤسسة أحمد الكويتي 

بنحو 815.3 ألف دينار.
وكانت شركة بابكو للتزويد طرحت في 
جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات 
في شهر أبريل الماضي مزايدة لتأجير 

ومرافـــق  بالســـيارات  للعنايـــة  مرافـــق 
غسيل السيارات في 11 محطة خدمة 
العدليـــة،  المعاميـــر،  الســـايه،  )عوالـــي، 
الحورة، الســـيف، وادي حيـــان، البحير، 
المحـــرق، الســـوق المركـــزي والروضة( 
لمدة 5 سنوات، بنحو 815.3 ألف دينار 
لمؤسسة علي أحمد الكويتي، وكان قد 
تقدم إليها 5 عطاءات، علق اثنان منها.

ووفـــق وصـــف المزايدة تبحث شـــركة 
تجاريـــة  علمـــة  عـــن  للتزويـــد  بابكـــو 
بحرينيـــة مـــع تجربـــة خدمـــات العناية 
بالسيارات وغسيل السيارات ألكثر من 
5 مرافق. ويشمل ذلك أن يكون لمقدم 
العـــرض خبـــرة 5 ســـنوات فـــي أعمـــال 

مماثلة.

1.5
مليون دينار

المحرر االقتصادي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Huawei technologies 
Bahrain s.p.c. has a 

vacancy for the occupation 
of  DIRECTOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17568708  or  
MOHAMMED.ALDERAZI@

HUAWEI.COM

 Vacancies
Available

EPEQUIP CO. S.P.C has a 
vacancy for the occupation 

of  ADMINISTRATIVE 
SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17210071  or  
abdulla.alshaikh@sarens.

com

 Vacancies
Available

GHAREEB EXPRESS 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  CLEANER , suitably 

qualified applicants can 
contact 39939974  or  

SAMIALMULLA15@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39120524  or  
NOREENYASIN@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

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

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  SBARBOZA@
SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available
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NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  STEEL FABRICATOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 17700888  or  
NASSERAB@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  WELDER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  WELDER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

ALRAZI PHARMACY has a 

vacancy for the occupation 

of  PHARMACIST , suitably 

qualified applicants can 

contact 17556000  or  INFO@

ALRAZIPHARMACY.COM

 Vacancies
Available

6 pence Consulting W.L.L. 

has a vacancy for the 

occupation of  MANAGER , 

suitably qualified applicants 

can contact 13600014  or  

hhasan@6-pence.com

 Vacancies
Available

HIMALAYAA CONTRACTING 
& GENERAL TRADE CO. 

W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  FOREMAN , 

suitably qualified applicants 
can contact 34623999  or  

KGNETHAJI85@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

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

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  SBARBOZA@
SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

ONE SOLUTION 
ELECTRONICS SERVICES 

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

PURCHASING EXCUTIVE , 
suitably qualified applicants 

can contact 34203420  or  
ONESOLUTIONBH@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Fadhel Abdulhusain Khamis 
Real Estate EST has a 

vacancy for the occupation 
of  SECRETARY , suitably 
qualified applicants can 

contact 13105521  or  
FADELKHAMISS@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Gleez Restaurants Company 
W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  WAITER , 
suitably qualified applicants 

can contact 36636688  or  
HAMADAELSOKAIR@

YAHOO.COM

 Vacancies
Available

EBRAHIM MOHAMED 
RASHED ALRASHEED ( 

AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the 

occupation of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 39464940  or  
ALRASHEED2406@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Arla Foods S.P.C. has a 
vacancy for the occupation 
of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17464523  or  ALAA.
DARWISH@ARLAFOODS.

COM

 Vacancies
Available

JAMILA AKHTAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17346157  or 

 jac.servicesbh@gmail.com

 Vacancies
Available

Arla Foods S.P.C. has a 
vacancy for the occupation 

of  ELECTRICAL 
TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 17464523  or  ALAA.

DARWISH@ARLAFOODS.
COM

 Vacancies
Available

MYZ Facilities Management 
has a vacancy for the 

occupation of  MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 36649889  or  
SAIRAMAHMOODTARIQ@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

REDX INDUSTRIES CO. 
W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  SUPERVISOR 
OF MAINTENANCE , suitably 

qualified applicants can 
contact 77454545  or  md@

redxindustries.com

 Vacancies
Available

AGILITY BAHRAIN B.S.C 
CLOSED has a vacancy 

for the occupation of  
WAREHOUSE KEEPER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17461033  or  

shabib@agility.com

 Vacancies
Available

FLUID TECH MECHANICAL 
SERVICES has a vacancy 

for the occupation of  
TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 36540047  or  

FLUIDTECHBAH@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

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

(INSTRUMENT) , suitably 
qualified applicants can 

contact 17233317  or  
aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

Aqua Technology Transfer 
W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of  PLANT / 
UNIT OPERATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17233317  or  
aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

MINHAS CONTRACING 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33519504  or  
OBAIDMURTAZA17@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Bahrain Institute for Pearls 
and Gemstones (Danat) 

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

ENGINEERING TECHNICIAN 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17201333  or  hr@danat.bh

 Vacancies
Available

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the 

occupation of  PAINTER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17111722  or  

TARIQ1@BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the 

occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17111722  or  

TARIQ1@BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

Crave Resturant S.P.C has a 

vacancy for the occupation 

of  CHEF , suitably qualified 

applicants can contact 

16030555  or  

enhorabi@gmail.com

 Vacancies
Available

Broad creativit Construction 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39055654  or  
S.MAHMOODASAAD@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Makan cafe & restaurant 
has a vacancy for the 

occupation of  LABOURER , 
suitably qualified applicants 

can contact 36665024  or  
FADY.RAYAGLLERY@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Spoil Me Beauty Salon has a 
vacancy for the occupation 
of  BEAUTICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 36956666  or  
ENASALMAHMOOD84@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

AL MANNAI PROJECTS 
S.P.C. OWNED BY TALAL 
MOHAMED ABDULLA AL 

MANN has a vacancy for the 
occupation of  MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17703131  
or  SAEED.ALFANDI@

MANNAIMOTORS.COM

 Vacancies
Available

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

suitably qualified applicants 
can contact 17712833  or  

MARUM.RADWAN@YAHOO.
COM

 Vacancies
Available

Al Riyadah for Germany 
Car Services W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  MECHANICAL 

TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 36634749  or  
WAZEEN.CN@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

MILLENIUM CONTRACTING 
AND CLEANING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17536881  or  

redha@arceit.org

 Vacancies
Available

FIRST GULF TOURISM 
CO W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 33004292  or  
MOHAMEDBEDER11@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

EduCom Management 
Company W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  CONSULTANT , suitably 

qualified applicants 
can contact 17722211  
or  FAHAD.SADEQ@
AREFSADEQ.COM

 Vacancies
Available

DANAT ALKHALEEJ 
JEWELLERY has a vacancy 

for the occupation of  
SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 34374433  or  

DANATALKHALEEJJEW@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

E. Mk contracting has a 
vacancy for the occupation 

of  SUPERVISOR FOR 
BUILDING , suitably 

qualified applicants can 
contact 39255766  or  

ALOMARI.MK@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ELYSIAN WATER S.P.C 
CO. OWNED BY SHEEMA 
KHALID ALNAFISEE has a 

vacancy for the occupation 
of  SECRETARY , suitably 
qualified applicants can 

contact 33900047  or  
assistant@skanforwater.

com

 Vacancies
Available

Seven Energy W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 

contact 17500791  or

  hr@seven-energy.com

 Vacancies
Available

Neutral Fuels w.l.l has a 

vacancy for the occupation 

of  MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants 

can contact 17879556  or  

AKOTAIBI@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

The Canadian School- 
Bahrain Company 

S.P.C has a vacancy 
for the occupation 

of  ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT , suitably 

qualified applicants can 
contact 17786500  or 

 HR@KCBAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

Bait Al Maraheb restaurant 
for mandi and madfoon 

w.l.l has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17250392  or  
SH_AMNAH@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

ALBARON RESTAURANTS 

CO. W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  CHEF , 

suitably qualified applicants 

can contact 33081011  or  

ALID.CLC@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

EXPRESS FOOD COMPANY 
LIMITED - BRANCH OF A 

FOREIGN COMPANY has a 
vacancy for the occupation 

of  WAITER (RESTURANTS) , 
suitably qualified applicants 

can contact 33285313  or  
ADEL@EXPRESS-FOODS.

COM

 Vacancies
Available

Zangul electronics S.P.C 
has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 33306278  or  
AZHARBUTT501@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Munero cleaning services 

has a vacancy for the 

occupation of  CLEANER , 

suitably qualified applicants 

can contact 37346924  or  

MONEER9532@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

THE INFANT SCHOOL 
NURSERY has a vacancy 

for the occupation of  
ADMINISTRATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17252346  or  

ADMIN@TALENTSCHOOLS.
COM

 Vacancies
Available

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the 

occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17111722  or  

TARIQ1@BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

Mohammed Al Ojaimi 
Contracting Company S.P.C 

Owned by Mohammed 
A has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICAL 
ENGINEER , suitably 

qualified applicants can 
contact 66370888

 Vacancies
Available

Future Vision Trading 
service has a vacancy 
for the occupation of  

HEAVY DRIVER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39919902  or  
BINRAJAB2007@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Tabeakpa Njuobasi 
Consulting S.P.C Owned by 
Tabeakpa Njuobasi has a 

vacancy for the occupation 
of  OFFICE HELPER , 

suitably qualified applicants 
can contact 34183344  or  
NJUOBASI@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

Moonshot Advisory 
Co.W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
ANALYST(MANAGEMENT 

PROBLEMS) , suitably 
qualified applicants can 

contact 32222186  or  
MSHAHEEDKHAN@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

DIGITAL ROUND 
COMPUTER 

CONSULTANCY CO. S.P.C 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 35619326  
or  GQS_CLEARANCE@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

SAHI GATE CONTRACTING 
CO Bahraini partnership 
company has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
33506093  or  GATESAHI@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALL VOLT TRADING CO 
W.L.L has a vacancy 
for the occupation 

of  SALES EXECUTIVE 
REPRESENTATIVE , suitably 

qualified applicants can 
contact 36792255  or  

SALES@BRIGHTLINEBH.
COM

 Vacancies
Available

Tajo Consultancy services 

S.P.C has a vacancy 

for the occupation of  

DRIVER , suitably qualified 

applicants can contact 0  or  

TAJOBEN60@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

NOOR AL DIYAR  PRIVATE 
SCHOOL has a vacancy 

for the occupation of  
TEACHER , suitably qualified 

applicants can contact 
77507777  or  INFO@
NOORALDIYAR.COM

 Vacancies
Available

SAMEER KHAN 
CONTRACTS BROKER CO 
S.P.C OWNED BY SAMEER 
KHAN has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 37256252  or  
SAMEERSUBHA6@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

BAHRAIN SOCIETY FOR 
CHILDREN WITH BEH. & 

COMM. DIFFICULTIES has a 
vacancy for the occupation 
of  CONSULTANT , suitably 

qualified applicants can 
contact 17730960  or  

AUTISM@BATELCO.COM.
BH

 Vacancies
Available

HAMEED HASAN JASIM 
ABDULNABI (BANEEN / 

11685) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants 
can contact 36666085  or  

HAMEED-H1965@HOTMAIL.
COM

 Vacancies
Available

Airmech Company W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN 
, suitably qualified 

applicants can contact 
39300061  or 

 JMJALAL@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

Saleh Abdulla Kameshki & 
Sons B.S.C (c) has a vacancy 

for the occupation of  
FOREMAN(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17250627  or  
admin01@kamehki.com

 Vacancies
Available

KPMG/FAKHRO. has a 

vacancy for the occupation 

of  AUDITING MANAGER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17224807  or  

kkhalaf@kpmg.com

 Vacancies
Available

ROHITH CAR SERVICE has a 
vacancy for the occupation 
of  CAR WASHER/CLEANER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17490911  or  
ALWALIOFC@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

FALAFEEL ALTABI has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17311399  or  
AMNAALI1948@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

AL JURDABI VEGETABLES 
AND FRUITS has a vacancy 

for the occupation of  
SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 39842845  or  

ALIBOY83A@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

The Canadian School- 
Bahrain Company S.P.C has 
a vacancy for the occupation 

of  ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  
HR@KCBAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

ALMUFEED ELECTRONIC 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17710330  or  
ALMUFEED@ALMUFEED.

COM

 Vacancies
Available

ALI HASAN ABDULNABI 
WORKSHOP has a vacancy 

for the occupation of  
TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 39650102  or  

ALIKOWAYED@HOTMAIL.
COM

 Vacancies
Available

ASAACO CONTRACTING 
& GENERAL TRADING CO 

W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 77305030  or  

INFO@ALMUSAFERGROUP.
ORG

 Vacancies
Available

NIVADA TEXTILES WLL 
has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 39710349  or  
MOIDU.NIVADA@YAHOO.

COM

 Vacancies
Available

MARWA JAAFAR SADEQ 

ABDULLA AHMED has a 

vacancy for the occupation 

of  HEAVY DRIVER , suitably 

qualified applicants can contact 

35609260  or  

MARWAJAAFARSADEQABDULLAAHME@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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ألف اختفوا في األنبار.. واألمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات مســتقلة وفعالة

العراق يتصدر قائمة المفقودين عالمًيا

دعت األمم المتحدة، أمس األحد، إلى “إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا 
أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” بمحافظة األنبار في 2015 - 2016 ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة واإلنصاف ألسر الضحايا”.

وتزامًنـــا مـــع اليـــوم العالمـــي لضحايـــا االختفـــاء 
القســـري لهذا العام في 30 أغسطس، صدر تقرير 
بعثة األمم المتحدة لمســـاعدة العـــراق )يونامي( 
لحقـــوق  الســـامية  المتحـــدة  األمـــم  ومفوضيـــة 
اإلنســـان )OHCHR( بعنـــوان “حـــاالت االختفـــاء 
 :2016 - 2015 القســـري مـــن محافظـــة األنبـــار 
المســـاءلة عـــن الضحايا وحق معرفـــة الحقيقة”، 
ليشـــجع أيًضـــا علـــى تجديـــد الجهـــود لمعالجـــة 

القضية األوسع لالختفاء القسري في العراق.
لتشـــجيع  مفصلـــة  توصيـــات  التقريـــر  وقـــدم 
االعتـــراف والتعويـــض للضحايـــا، وإنشـــاء إطار 
القســـري،  قـــوي ضـــد االختفـــاء  قانـــون محلـــي 
واالمتثـــال والضمانـــات اإلجرائيـــة، فضـــاًل عـــن 
المتحـــدة  األمـــم  آليـــات  مـــع  الوثيـــق  التعـــاون 
المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على األنبار 
كدراســـة حالـــة، إال أن توصيـــات التقرير صالحة 

في معالجة حاالت االختفاء القسري األخرى.

 أكبر عدد من المفقودين عالمًيا

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
أن “العـــراق يعـــد أحـــد الـــدول التـــي تضـــم أكبـــر 
عـــدد من المفقوديـــن في العالم جـــراء عقود من 
النزاعات المتعاقبة، في وقت ال يزال فيه مصير 

مئات اآلالف من المفقودين مجهواًل”.
وشـــددت اللجنـــة الدوليـــة علـــى أن “كل مفقـــود 
لـــه قصـــة مختلفة، غير أن عواقـــب الفقدان على 
العوائـــل عـــادة مـــا تكـــون متشـــابهة، مـــن حيـــث 
الجـــروح العميقـــة وطويلـــة األمـــد”، مشـــيرة إلى 
أن “عوائـــل المفقودين غالًبا ما يتركون لســـنوات 
دون إجابات ملموسة حول مصير أبنائهم”، فيما 
نقلـــت اللجنة عن عوائـــل المفقودين قولهم إنهم 

يتركون الباب مفتوًحا لعل أبنائهم يعودون يوًما 
ما. وطالبت الســـلطات العراقيـــة بتقديم إيضاح 

عن مصير آالف المفقودين.

ضرورة حسم الملف

مـــن جانبهـــا، طالبـــت المفوضيـــة العليـــا العراقية 
ببـــذل  الحكوميـــة  الجهـــات  اإلنســـان،  لحقـــوق 
الجهـــود للكشـــف عـــن مصيـــر المختفيـــن قســـًرا 
والعمل بشـــكل جدي بعيًدا عن جميع الحســـابات 

السياسية.
وأبـــدت المفوضية قلقها مـــن “الغموض والمصير 
المجهول لهذه الشـــريحة رغـــم مرور مدة طويلة 

من الزمن على اختفائهم”.
الملـــف  هـــذا  حســـم  “ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 

اإلنســـاني وإنهاء معاناة اآلالف من العوائل التي 
فقدت أبناءها في الحروب والنزاعات وعمليات 

التهجير”.
إلى ذلـــك دعت “المنظمـــات الدولية المتخصصة 
لتقديـــم الدعم للحكومة العراقية للمســـاهمة في 
عمليـــات البحـــث عـــن مصيـــر المختفين قســـًرا”، 
وطالبـــت مجلـــس النـــواب بــــ “اإلســـراع بتشـــريع 
قانـــون “حمايـــة جميع األشـــخاص مـــن االختفاء 
القسري” انسجاًما مع التزامات العراق الدولية”.

يذكـــر أن العـــراق صـــادق فـــي 24 نوفمبـــر 2010 
علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة الدوليـــة لحماية 
جميـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء القســـري، مـــا 
ُيلـــزم الحكومة بمنع االختفاء القســـري ومعاقبة 

المسؤولين وحماية الضحايا.

عواصم ـ وكاالت

جانب من عمليات القوات العراقية ضد “داعش” في األنبار

عواصم ـ وكاالت

بفيـــروس  اإلصابـــات  عـــدد  تجـــاوز 
كورونـــا الجديـــد فـــي العالـــم، أمـــس 
األحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر 

من نصفها في األميركيتين.
ففي إحصـــاء لوكالـــة فرانس برس، 
بلغ عدد اإلصابات بــــفيروس كورونا 
المسبب لوباء كوفيد - 19، أكثر من 
25 مليـــون إصابة فـــي جميع أنحاء 
العالم. وقالـــت الوكالة “إن اإلحصاء 
إلـــى مصـــادر  الـــذي أجرتـــه يســـتند 
رسمية، مشيرة إلى أنه تم تسجيلها 

صباح أمس األحد.
وأضافـــت أنـــه فـــي المجمـــوع، بلـــغ 
عـــدد اإلصابات المعلنة، حســـب هذا 
التعـــداد، 25,029,250 إصابة، بينها 

842,915 حالة وفاة.
إصابـــات   10 كل  مـــن   4 وســـجلت 
فـــي الواليـــات المتحـــدة والبرازيـــل، 
وهمـــا البلدان األكثر تضررا بتفشـــي 
فيروس كورونا. وبلغ عدد اإلصابات 
فـــي الواليات المتحـــدة 5,960,652 

إصابة، منها 182,760 حالة وفاة.
أمـــا فـــي البرازيـــل، فقد بلـــغ إجمالي 
عـــدد اإلصابـــات 3,846,153 إصابة، 

من بينها 120,262 حالة وفاة.
وســـجلت الهند، وفقـــا لبيانات وزارة 
الصحـــة الصـــادرة أمـــس، أكثـــر مـــن 
78 ألـــف إصابـــة جديـــدة بفيـــروس 
كورونـــا، وهـــو أعلـــى معـــدل يومـــي 
منـــذ بـــدء انتشـــار الوبـــاء، ليتجـــاوز 
عـــدد اإلصابات أكثر مـــن 3.5 مليون 

إصابة.

أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في العالم

دمشق ـ وكاالت

بشـــار  الســـوري،  الرئيـــس  أصـــدر 
األســـد، أمس األحد، مرســـوما أعلن 
الحكوميـــة  التشـــكيلة  عـــن  فيـــه 
الجديـــدة برئاســـة حســـين عرنوس 
دون أن يطـــرأ تغييـــر على الحقائب 

السيادية.
وبحســـب المرســـوم الرئاســـي، فقد 
أبقـــى األســـد علـــى وزراء الحقائب 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الســـيادية، 
واإلعـــالم،  واالقتصـــاد  والداخليـــة 
بينهـــا  حقيبـــة   12 وزراء  وتغّيـــر 
المالية والكهربـــاء والصحة، وفقا لـ 

“فرانس برس”.
وتعّد حكومة عرنوس الخامســـة 

التي تتشـــكل منذ بدء النزاع 
وتضـــم   ،2011 العـــام  فـــي 

الحكومة الحالية 3 نساء.
وكلف األســـد، الثالثاء، 
حســـين عرنـــوس، الذي 

ســـلمه قبل أكثـــر من شـــهرين مهام 
تشـــكيل  مؤقتـــًا،  الـــوزراء  رئاســـة 
حكومـــة جديـــدة بعد أســـابيع على 

انتخابات مجلس الشعب.
وستســـتمر الحكومـــة الحالية حتى 
أشـــهر(،   10 )بعـــد  المقبـــل  يوليـــو 
لالنتخابـــات  المفتـــرض  الموعـــد 
تعـــد  وبعدهـــا  المقبلـــة،  الرئاســـية 
بحكم المســـتقيلة، وتستمر بتسيير 
مرســـوم  يصـــدر  ريثمـــا  األعمـــال 
رئاســـي بتســـمية حكومـــة جديدة، 
بحســـب المادة 125 من الدستوري 

السوري.
ومـــن المتوقـــع أن تواجـــه حكومـــة 
عرنوس مزيدًا من الصعوبات، بعد 
حزمـــة  األميركيـــة  اإلدارة  فـــرض 
عقوبـــات جديـــدة فـــي يونيـــو 
ما  بموجـــب  الماضـــي 

ُيعرف بقانون قيصر.

سوريا.. حكومة جديدة دون تغيير في الحقائب السيادية

عواصم ـ وكاالت

أعربـــت الممثلة األمميـــة الخاصة باإلنابة 
إلـــى ليبيـــا ســـتيفاني وليامز عـــن تفاؤلها 
البـــالد،  فـــي  القتـــال  وقـــف  فـــرص  إزاء 
محـــذرة مع ذلك مـــن أن نافذة اإلمكانات 

لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى. 
ودعـــت وليامـــز إلـــى جعـــل ليبيـــا قضيـــة 
ليبية بعدما كانت دائما قضية دولية عبر 
تضافر الجهود من كل األطراف للوصول 

إلى حل سياسي شامل.
وقالـــت “يمكننا أن نكـــون متفائلين، هناك 
نافـــذة فتحـــت، لكنها لـــن تظـــل مفتوحة 
إلـــى أجل غير مســـمى”، مشـــددة على أن 
“الحـــوار بيـــن األطـــراف السياســـية فـــي 
ليبيـــا يجـــب أن يكون شـــامال مـــن خالل 
الحـــوار،  طاولـــة  إلـــى  الجميـــع  جلـــوس 
بمـــا يشـــمل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
والنســـاء والقبائـــل”. تصريحـــات ويليامز 
جاءت بعد اجتماع عقدته في الرباط مع 
ناصـــر بوريطة، وزير الشـــؤون الخارجية 

والتعـــاون اإلفريقي والمغاربـــة المقيمين 
بالخارج، الذي دعا لحسم مسألة الشرعية 
انتقاليـــة  فتـــرة  بعـــد  ليبيـــا  فـــي  نهائيـــا 
تليهـــا انتخابـــات، معتبـــرة وقـــف إطـــالق 
النـــار وإعـــالن ســـرت والجفـــرة منطقتين 
منزوعتي السالح أمرا مهما لحل األزمة.

ومن الرباط توجهت ويليامز إلى القاهرة، 
إذ التقى أمس األحد مسؤولين مصريين 
وعلـــى رأســـهم وزيـــر الخارجيـــة ســـامح 

شكري للتباحث حول األزمة الليبية.
واتفـــق األميـــن العـــام للجامعـــة العربيـــة 

أحمـــد أبـــو الغيـــط ورئيســـة بعثـــة األمم 
باإلنابـــة  ليبيـــا  فـــي  للدعـــم  المتحـــدة 
ســـتيفاني وليامز، على اســـتئناف الحوار 
الليبـــي وكذلـــك اســـتئناف إنتـــاج النفط. 
وصـــرح مصدر مســـؤول باألمانـــة العامة 
للجامعـــة، بأن أبـــو الغيط ووليامـــز اتفقا 
علـــى أهميـــة البناء علـــى اإلعالنات التي 
كانـــت قـــد خرجـــت عـــن طرفـــي النـــزاع 
الليبي لتثبيت وقف إطالق النار، وعودة 
إلى الحوار السياســـي تحت رعاية األمم 

المتحدة.

أبو الغيط مستقبال ستيفاني وليامز في القاهرة أمس

أبو الغيط ووليامز يتفقان على اســتئناف الحوار بين أطراف النزاع الليبي
الممثلة األممية تبدي تفاؤال بوقف إطالق النار في ليبيا

بيروت ـ وكاالت

حـــذرت لجنة األمم المتحـــدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آســـيا “اإلسكوا” أمس 
األحد، من أنه قد يتعذر على نصف سكان 
لبنـــان الوصول إلـــى احتياجاتهم الغذائية 

األساسية بحلول نهاية العام. 
وأشـــارت المنظمة في دراســـة جديدة لها 
تحـــت عنـــوان “هل مـــن خطر علـــى األمن 
الغذائـــي في لبنان؟”، أشـــارت إلى أن هذا 
االحتمـــال بات واردا بعـــد االنفجار الهائل 
الـــذي دمر جـــزءا كبيرا من مرفـــأ بيروت، 
المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، 
وانهيار قيمة عملته بمقدار 78 % وتدابير 
اإلقفـــال التـــي اتخـــذت الحتـــواء جائحة 
كوفيـــد19- واالرتفاع الحـــاد في معدالت 
الفقر والبطالـــة. وارتفع عدد قتلى انفجار 
مرفـــأ بيـــروت إلـــى 190 قتيـــال، وفقـــا لما 
ذكرته حكومة تصريف األعمال في لبنان 
أمـــس األحد. وقالت الحكومـــة في تقرير 
لهـــا “إن عدد ضحايا انفجـــار مرفأ بيروت 

هذا الشـــهر ارتفع إلـــى 190 قتيال و6500 
جريح، بينما ال يزال 3 أشخاص في عداد 
المفقوديـــن”. وتحقـــق الســـلطات اللبنانية 
في ســـبب انفجـــار مادة شـــديدة االنفجار 
كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون 
مراعاة قواعد األمان والســـالمة، مما أدى 
إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة 
اللبنانية. وأشار التقرير الصادر عن رئاسة 
مجلـــس الـــوزراء، أمـــس األحـــد، إلـــى أن 

االنفجـــار، الذي هز بيروت فـــي الرابع من 
أغســـطس الجـــاري، أدى إلى تشـــريد نحو 
300 ألـــف شـــخص، وتســـبب فـــي أضـــرار 
مباشـــرة قيمتها 15 مليـــار دوالر. وأضاف 
التقرير أن 50 ألف منزل و9 مستشـــفيات 
جـــراء  تضـــررت  مدرســـة  و178  رئيســـة 
االنفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق 
المجـــاورة لـــه، وأدى أيضـــا إلى اســـتقالت 

الحكومة الحالية.

االنفجار دمر مساحات شاسعة من بيروت

انفجار مرفأ بيروت تســبب في أضرار بقيمة 15 مليار دوالر
األمم المتحدة تحذر من مجاعة في لبنان

القدس المحتلة ـ وكاالت

قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، 
األحـــد،  أمـــس  نتنياهـــو،  بنياميـــن 
إن بـــالده ستشـــهد تبـــادال تجاريـــا 
وسياحيا واسعا مع اإلمارات، بينما 
أشاد مســـؤولون أميركان بمعاهدة 

السالم “التاريخية” مع اإلمارات.
وأكـــد نتنياهـــو أن بـــالده ستشـــهد 
فـــي المرحلة المقبلة تبـــادال تجاريا 
وســـياحيا مـــع اإلمـــارات، كمـــا حث 
بنـــاء  علـــى  أخـــرى  عربيـــة  دول 
العالقـــات مـــع إســـرائيل مـــن أجـــل 

مستقبل أفضل للمنطقة.
وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي 
الرئيـــس  مســـاعدي  بكبيـــر  جمعـــه 

كوشـــنير،  جاريـــد  األميركـــي 
القومـــي  األمـــن  ومستشـــار 

أوبرايـــن،  روبـــرت  األميركـــي 
مـــع  الســـالم  “إن  األحـــد 
اإلمـــارات خطـــوة تمّهد 

فـــي  أخـــرى  دول  مـــع  لمعاهـــدات 
المنطقـــة”. وأضاف رئيـــس الوزراء 
محادثـــات  “هنـــاك  اإلســـرائيلي 
مـــع  معلنـــة  وغيـــر  عـــدة  مباشـــرة 
القـــادة العـــرب والمســـلمين لتطبيع 
العالقـــات مـــع إســـرائيل”. وأعـــرب 
نتنياهـــو عـــن ســـعادته بالعالقـــات 
التـــي تـــم إرســـاؤها مـــع اإلمـــارات. 
وقـــال “الخطـــوة التـــي قامـــت بهـــا 
اإلمـــارات هـــي خطوة للســـالم، لقد 
حـــان الوقت إللغاء هـــذه المقاطعة 
إســـرائيل،  مـــع  الســـالم  لتحقيـــق 
القيـــام  علينـــا  الســـالم  ولتحقيـــق 
بمثـــل هذه الخطـــوات”. وتابع قائال 
“يجب أن تكون الدول العربية 
على اســـتعداد لتبني عالقات 
اعتياديـــة مـــع إســـرائيل، إذا 
مـــا أردنا تحقيق الســـالم 

المتقدم”.

نتانياهو: سنشهد تبادال تجارًيا وسياحًيا مع اإلمارات
واشنطن ـ وكاالت

ذّكـــرت الخارجيـــة األميركيـــة أمس 
األحد المرشد اإليراني علي خامنئي 
بمـــا اقترفتـــه القـــوات األمنيـــة بحق 
المتظاهرين اإليرانييـــن في نوفمبر 

الماضي.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
مورغـــان أورتاغـــوس فـــي تغريـــدة 
على صفحتها في “تويتر”: “بلطجية 
خامنئـــي قتلـــوا 1500 شـــخص فـــي 
شـــوارع إيران في نوفمبـــر الماضي، 
بينهـــم 23 طفـــاًل على األقـــل. هؤالء 
كانوا يستحقون الحرية والمستقبل 

وليس رصاص قوات الباسيج”.
جـــاء ذلـــك ردا على دخول المرشـــد 

الشـــغب  خـــط  علـــى  اإليرانـــي 
الحاصـــل في مدينة كينوشـــا 
ويسكونســـن  واليـــة  فـــي 

األميركية.
علـــى  تغريـــدة  ففـــي 

حســـابه باإلنجليزيـــة علـــى “تويتـــر” 
الذي يحرمه على معظم اإليرانيين، 
كتـــب خامنئي “حيـــن ينزل الشـــبان 
األميركيون إلى الطرقات، ال يمكنهم 
التأكـــد مـــن أن أي مختـــل ســـيوجه 
النار إليهم ويقتلهم”، مرفقا تغريدته 
الشـــاب  بليـــك”  “جاكـــوب  بوســـم 
الـــذي قتـــل األســـبوع الماضـــي فـــي 
ويسكنســـون علـــى يـــد أحـــد عناصر 
الشـــرطة، ومـــا تبـــع ذلك مـــن أعمال 
حرق وتكســـير وشغب في المنطقة، 
وإطالق نار من قبل مسلحين جابوا 

الشوارع لياًل. 
إطـــالق  مـــع  بالتزامـــن  هـــذا  يأتـــي 
ناشـــطين إيرانييـــن حملة لإلفراج 
الســـجون  فـــي  معتقليـــن  عـــن 
اإليرانية، شاركوا في تظاهرات 
القضـــاء  وأصـــدر  نوفمبـــر، 

عليهم أحكاما باإلعدام.

رًدا على خامنئي.. واشنطن: “بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني”

التحالف يدمر “درون” حوثية 
مفخخة باتجاه السعودية

بغداد ـ وكاالت : ذكرت مصادر  «
بالشرطة العراقية أن صاروخ 
كاتيوشا سقط في المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين في 

بغداد، ما أسفر عن إلحاق أضرار 
بمبنى سكني مهجور دون أن 

يتسبب في حدوث إصابات. وقالت 
المصادر “إن صفارات اإلنذار 

انطلقت من السفارة األميركية 
داخل المنطقة التي تضم أبنية 

حكومية وبعثات أجنبية مضيفة أن 
طائرات هليكوبتر حلقت في سماء 

المنطقة”. وهذا هو ثاني هجوم من 
نوعه في أيام بعد سقوط 3 صواريخ 

في المنطقة الخضراء يوم الخميس 
دون أن تتسبب في إصابات.

سقوط كاتيوشيا قرب السفارة األميركية ببغداد

االثنين 31 أغسطس 2020 - 12 محرم 1442 - العدد 4339

للتحالف  المشتركة  الــقــوات  قــيــادة  أعلنت 
الــيــمــن(، أمس  فــي  الشرعية  )تــحــالــف دعــم 
ــد، اعــتــراض وتــدمــيــر طــائــرة “درون”  األحــ
الحوثية  الــمــيــلــيــشــيــات  أطــلــقــتــهــا  مفخخة 
اإلرهـــابـــيـــة الـــمـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران تــجــاه 
السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، 
اليوم  تمكنت  المشتركة  التحالف  قوات  أن 
من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار 
الحوثية  الميليشيات  أطلقتها  )مفخخة( 
ــة بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة  ــيـ ــابـ اإلرهـ
الســتــهــداف األعـــيـــان الــمــدنــيــة والــمــدنــيــيــن 

بالمنطقة الجنوبية.
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يعـــرف اإلبـــداع بأنـــه ترجمة األفكار الجديـــدة والخيالية إلـــى واقع ملموس 
وحقيقـــة عمليـــة، حيث يتميز المبدعـــون دائما بالقدرة علـــى ابتكار األنماط 

الجديدة وإنشاء الحلول الخالقة.
إن بنـــاء األجيـــال المبدعـــة دائمـــا مـــا كان الهدف األســـمى الذي تســـعى إليه 
البرامـــج التـــي تطرحها وزارة التربية والتعليم بشـــكل منظـــم بداية كل عام 
دراســـي، مثـــل برنامـــج “حـــل المشـــكالت”، و”جلـــوب”، و”إنجـــاز” وغيره من 
البرامـــج التـــي يتم تنظيمهـــا بالتعاون مع المؤسســـات العريقـــة التي تمتلك 

خبرات متعددة كمؤسسة “إنجاز البحرين”.
ولم تســـتطع جائحـــة كورونا بكل انعكاســـاتها وتحدياتها إيقـــاف االنطالقة 
العظيمـــة ألبنائنـــا الطلبـــة المنخرطيـــن فـــي فريق “إنجـــاز البحريـــن”، حيث 
اســـتطاعوا بعزيمتهم وإصرارهم تســـجيل النجاحات المتتالية بمشـــاركتهم 
فـــي مســـابقة رواد األعمـــال الشـــباب 2020، وهنـــا نذكـــر الجهـــود الكبيـــرة 

والمســـتمرة لــــ “إنجـــاز البحريـــن” في تحويـــل برامجها الموجهـــة إلى برامج 
رقمية لتحقيق أكبر اســـتفادة لطالبنا وهم في منازلهم تماشـــيا مع األوضاع 

التي تمر بها المملكة بسبب هذه الجائحة.
إن المطلـــع علـــى برامـــج “إنجـــاز البحرين” التـــي تغطي العديد مـــن المحاور 
والمجـــاالت - كمجـــال “اإلعـــداد لســـوق العمل” و”ريـــادة األعمـــال” و”الثقافة 
الماليـــة” - يســـتطيع بـــكل فخـــر أن يؤكـــد مـــدى قدرتها علـــى تزويـــد أبنائنا 
الطلبة بالمهارات والمعلومات األساســـية التي تجعلهم رواد أعمال ناجحين 
وتســـاعدهم علـــى بناء شـــركتهم الخاصـــة بامتيـــاز، فهذه البرامـــج تمنحهم 

فرصة إنشاء الشركة بكل مراحلها على أرض الواقع.
كل هـــذه الجهـــود التي توجـــت مؤخرا بتوقيـــع “اتفاقية االنتفـــاع من مركز 
اإلبـــداع الشـــبابي”، هدفها األول واألخير تأســـيس شـــباب المســـتقبل وزرع 

ثقافة اإلبداع واالبتكار في األجيال المتعاقبة.

مبادرة “ربيع األيتام”... كفالة شاملة
بـــرزت رعايـــة األيتـــام – الذيـــن فقـــدوا أحـــد والديهـــم أو كليهما قبل ســـّن الرشـــد 
والتكليـــف - في الكثير من األدلة اإلســـالمية، حيث تكـــّررت لفظة “الُيتم واليتيم” 
فـــي القـــرآن الكريـــم أكثر من )20( مـــرة. فقد كانـــت ُترّغب على اإلحســـان لأليتام 
وكفالتهـــم وتلبية احتياجاتهم تارًة، فيما تحّض على رعاية مصالحهم بتنشـــئتهم 
وتعليمهـــم وتطبيبهم وإشـــباع رغباتهم تـــارة أخرى، إلى أْن يبلغوا كمال رشـــدهم 
فـــي تولـــي شـــؤونهم، ومـــا يترتب على هـــذه الرعاية مـــن األجر العظيـــم والثواب 
الجزيل؛ حتى ُعّد من أفضل األعمال لما فيه من تعويض لهم عن الحنان والعطف 
المفقودين، بعد أْن تتجّلى فيها صور “الكفالة الشاملة” التي )يحّتل( فيها الُمجتمع 
كامل المســـؤوليات عوضًا عن والدي الُمتوفى، في أجواء يســـودها الحّب وتشيع 
فيها المودة بين أفراده. بحرينيًا، ُيشـــّكل األيتام جزءًا مهمًا ال يتجزأ من شـــرائح 
المجتمـــع لمـــا يحظون به من اهتمام ورعاية وكفالـــة وتربية ونفقة من الدولة من 
جانـــب، إلى جانب ما تقوم عليه مؤسســـات المجتمع األهلية الخاصة على رعاية 
كل شـــؤونهم االجتماعيـــة والصحيـــة والماليـــة، وبما ُيعـــّزز مكانتهـــم االجتماعية 
وُيرّسخ من وضعهم األسري وُيطور من أساليب رعايتهم والخدمات المقدمة لهم 
ِعبر الدور المنتشـــرة في مناطق ومدن المملكة. وفي جّل ذلك، يحق لنا أْن نفخر 
ونعتـــّز بما وصلت إليه هذه الفئة العزيزة في مجتمعنا البحريني المتحاب، بعدما 
حظيت بالرعاية الشاملة التي أرستها قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء وأكدت 
فيهـــا على التكافل االجتماعي التعاوني لحفـــظ حقوقهم وتربيتهم وتهيئتهم في 

أجواء يستظلون فيها في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرتهم.

نافلة:

المبـــادرة التضامنيـــة التـــي نظمتهـــا جمعية الكوثـــر للرعايـــة االجتماعيـــة برعاية 
األوقاف الجعفرية تحت شـــعار “الُحســـين... ربيع األيتام” خالل موســـم عاشوراء 
1442ه، جـــاءت فـــي ســـياق الجهـــود الوطنيـــة البحرينيـــة المخلصـــة التـــي تؤكد 
علـــى أهمية الرعاية لهذه الشـــريحة المهمـــة في المجتمع وتعزيـــز ثقافة رعايتهم 
وكفالتهم األســـرية واالجتماعية باعتبارها واحدة من عالمات التحضر والتمدن، 
حيـــث ضربـــت هـــذه المبـــادرة الخيريـــة – كواحدة من المبـــادرات الرائـــدة - أروع 
األمثلـــة فـــي إقامة الفعاليـــات التفاعلية التي تركت أثرهـــا البالغ في حقول العمل 
الخيـــري الذي أســـهم فـــي تعزيـــز حلقات الســـلم االجتماعـــي، فضالً عن اســـتلهام 
التجليات اإلنســـانية والقيم الدينية النبيلة في رحاب هذه المناسبة الدينية التي 
تفيض بالنماذج اإلنسانية الخالصة عبَر تأكيدها على أهمية كفالة اليتيم ووجوب 

رعايته وفق النهج اإلسالمي.

jasim.almahari@hotmail.com

د. جاسم المحاري

مأساة “كوفيد 19” وإمكانية التحول إلرث إيجابي
تكثـــر التوقعـــات والســـيناريوهات وتتزايـــد اآلراء والتحليـــالت حـــول الشـــكل 
الـــذي ســـيبدو فيه عالمنا بعد انتهـــاء جائحة كورونا “كوفيـــد 19”، ويغلب عليها 
التشـــاؤم والتخـــوف ممـــا ينتظرنـــا فـــي المســـتقبل بمختلف األصعـــدة وتجاهل 
الجوانـــب اإليجابية أو كيفية تحويل الســـلبيات إليجابيات، وهو ما فعلته البي 
بـــي ســـي حيـــن اســـتطلعت آراء ثالثة خبـــراء من مشـــارب مختلفـــة، حيث أكد 
المـــؤرخ البروفيســـور يوفال نوح هراري أن العالم يمـــر بلحظة أمنية فاصلة قد 
تمهـــد لتغييرات كبرى، بســـبب الثـــورة التي حدثت في مجـــال المراقبة وتحول 
الحكومات والشـــركات من مراقبة اإلنسان من الخارج )أي تحركاته وسلوكياته 
واهتماماتـــه( إلى مراقبته من الداخل، أي ما يحدث داخل أجســـادنا ومشـــاعرنا 
وأحاسيســـنا، موضًحا أن مثل هذا الوضع قد يشـــكل فرصة مثالية لخلق رعاية 
صحية أفضل في المستقبل كونه يتيح للحكومات التعرف على األمراض حتى 
قبل أن نشعر بها وبأعراضها، لكنه أيًضا قد يؤدي ألنظمة شمولية تحكم قبضتها 
وســـيطرتها على الفرد خارجيا وداخليا. الخبيرة االقتصادية ريبيكا جرينســـبان 
توقعـــت أن تتأثـــر البلدان ذات الدخل المتوســـط بشـــدة وهي تمثـــل 75 % من 
ســـكان العالـــم، و62 % مـــن فقرائـــه، ولديها أنظمـــة حمائية صحيـــة واجتماعية 
أضعـــف، مـــا يجعل نســـبة المعرضين للخطر أعلى، مشـــددة على ضـــرورة إيالء 

مزيد من االهتمام والرعاية لهذه الدول وخصوصا من المؤسسات الدولية.
أما عالم البيئة البروفيسور جاريد دايموند، فقد أعرب عن أمله بأن تترك مأساة 
كوفيـــد 19 إرثـــا إيجابيـــا بتبنـــي العالم حملـــة ناجحة وبمناهـــج عالمية واضحة 
ليس فقط ضد كورونا كشـــر واضح يقتل الناس بســـرعة، لكن أيًضا ضد القضايا 
العالميـــة التـــي تعرضـــت لإلهمال رغـــم خطورتهـــا وتأثيرها على البشـــرية مثل 
تغيـــر المنـــاخ. واضح أن أزمة كورونا ســـتكون مرحلة فاصلة في تحديد شـــكل 
العالقـــة بيـــن الشـــعوب والحكومات، فالـــدول التي أبلـــت بالًء حســـًنا ووضعت 
صحـــة وســـالمة المواطـــن أوالً ســـتجني مزيًدا من الثقة الشـــعبية فـــي قراراتها 
وسياساتها، كما أنها ستكون مرحلة حاسمة في تحديد شكل العالقة بين الدول 
والمؤسســـات الدوليـــة التجاريـــة والصحية وغيرهـــا، وربما تتالشـــى المنظمات 

التي أعلت األرباح والمكاسب على حساب الشعوب والبشر.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

“إنجاز البحرين” ألهمتهم... فأبدعوا أفكارا وابتكارات

تجتهُد معظُم النساِء في لفِت أنظاِر رجاالت حياتهن وجذبهْم إليهنَّ بشّتى 
الطرِق والوسائل؛ بيَد أنَّ أغلبهن يفشلن في تحقيِق هذه الغاية؛ إذ إن هناك 
صفاتـــا يجـــُب أْن تتحلى بهـــا المرأُة كي تفتن شـــريَك حياتهـــا، فما هي تلك 
الصفـــات التـــي تميُز امرأًة عن غيرها وتجبُر الرجَل علـــى التعلِق بها وخوِف 

فقدانها؟
ُيعـــد اكتشـــاُف عقـــوِل الرجـــاِل وما يفكـــروَن به مـــنِ األمـــوِر بالغـــة التعقيد، 
لتميزهـــم بالعمـــِق والغموِض وانعدام الشـــفهيِة؛ فهْم ال يســـتطيعوَن التعبيَر 
عن مشـــاعرهم بالكلمات، غير أن للرجاِل رؤية خاصة في المرأِة التي تأخذ 
بألبابهـــم فيعبـــرون لها عن حبهـــْم بطريقتهم هم والتي ال تســـتوعبها هي أو 

تتوقعها منهم؛ فأي النساء يعشق الرجال؟
إن مـــا يجـــذب الرجُل للمرأِة فـــي الوهلِة األولى هو جمالهـــا وجاذبيتها، على 
الرغـــِم مـــن أنه يعلم أن ذلـــَك زائٌل في النهاية، وأنَّ صفاتهـــا الجميلَة وجماِل 
روحهـــا هو ما يدفعـــه للتعلِق بها لألبد، كما أن الرومانســـيُة والعاطفية صفٌة 
يحُبها الرجُل في المرأة، كأْن ُتفاِجئه بعشـــاٍء رومانســـي على ضوِء الشموع 
بعيـــدًا عـــن الروتين اليومي الرتيب الذي ُيخـــدُر العالقة بين الرجل والمرأة. 
ينجـــذُب الرجـــل أيضـــًا وبشـــدة للمـــرأِة الذكيـــِة التـــي تناقشـــه فـــيِ مختلِف 

الموضوعـــاِت وتســـاعدُه على حِل المشـــكالت وتقترح عليه حلـــوالً منطقيًة 
عمليـــة، وليـــس صحيحـــًا أنَّ الرجال يبحثـــون عن النســـاء الجاهالت لفرض 
السيطرة في العالقة الزوجية. أضف أنَّ المرأَة المرحَة المبتسمَة والمتفائلَة 
هي أقصى ما يتمناه الرجل؛ فيعشـــقها لجماِل روحها وإيجابيتها التي تجبر 
الرجل على التشـــبث بها، ومهما جرى بين الرجِل وزوجته؛ فهو ال يســـتطيُع 
التخلي عن المرأة التي تصبُر على مزاجه السيئ وأحوالِه الماديِة المتعسرِة 

وتأخذ بيده حتى يتجاوز المحن.
الرجل تستهويه المرأُة المستقلُة القوية القادرُة على إدارِة شؤونها وشؤون 
بيتهـــا بقـــوة وفاعلية، دون الرجوِع إليـــه في كِل صغيرٍة وكبيرة، وبالنســـبِة 
للرجـــِل فـــإنَّ الكذَب هو نهايـــُة الثقِة في العالقـــِة بينه وبين المـــرأة، والمرأُة 
الصادقـــُة هـــي التي تقّدُر الثقَة الممنوحَة لها وتحافظ عليها، ومما يترُك أثرًا 
كبيـــرًا فـــي قلب الرجـــل أْن ُتولَيه امرأتـــه اهتمامًا خاصًا؛ فتتصَل به لتســـمَع 
صوَتـــه وتطمئن عليه وُتشـــِعرُه برجولتِه وهيبته على الـــدواِم. الرجل يحُب 
المـــرأَة الواثقـــَة من نفســـها ومـــن اختياراتهـــا واللبقـــَة في حديثهـــا، ويمقُت 
المرأَة القلقَة والمتوترة والعصبية. ولحياٍة سعيدٍة مليئٍة بالحِب واالنسجام 

للطرفين؛ فلتكْن المرأُة كما يحُب الرجل. ولَم ال؟.

هدى حرم

أُي النساِء يعشُق الرجال؟

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

للتواصل: 17111483

“الموقف الرجولي” في سبيل الدفاع عن الوطن
لمـــاذا نشـــاهد اليـــوم المثقـــف المكلف بإبـــداع الكلمـــة وإنتاجها 
بعيـــدا عـــن األضـــواء ودوره ليس بـــارزا كما ينبغـــي أن يكون؟ 
فهنـــاك تناقـــض واضح بيـــن القـــول والفعل، فمـــن المالحظ أنه 
خالل الســـنوات األخيـــرة التي حدثت فيها تطـــورات وأحداث 
فـــي مجتمعاتنا تغيرت معهـــا خريطة المواقع ووقفنا فيها أمام 
قضايا مصيرية تمس وجودنا نفسه، ظل المثقف )بعض الكتاب 
واألدبـــاء( فـــي موقف اإلنســـان الخامل غير المكتـــرث، منفصال 
عن مجتمعه ومبادئه وبالكاد يســـتطيع تدبر أمره بنفسه وكأنه 

في “سنة أولى ابتدائي”.
أعـــرف شـــاعرا لـــم يعد شـــاعرا وال أهال ألن يثقف غيره بســـبب 
مواقفـــه الســـلبية العقيمـــة مـــن مختلـــف القضايـــا التـــي تحيط 
بنـــا والمتعلقـــة بوجودنا وهويتنـــا، مع أن هـــذه القضية الملحة 
ال تعـــرف أنصـــاف الحلول، إنمـــا “الموقف الرجولي” في ســـبيل 
الدفـــاع عن هويتنـــا وبالدنا، والصدق والشـــجاعة والنزول إلى 
ســـاحة الميـــدان بكامـــل المســـؤولية وااللتزام، ألنه يـــدرك قبل 

غيره أن وجوده في المجتمع يجعل منه إنســـانا متميزا بســـعة 
اطالعه وعمق وعيه وبقوة األداة التي يســـتخدمها في التعبير 
عمـــا يريد قوله، وهـــذا التميز يلقي عليه واجبـــات ينبغي له أن 
يفي بها. كان عليه أن يقف موقف الموجه، وإذا لم يتح له هذا 
الوقـــوف لظروف خارجة عن إرادتـــه وقدرته فإنه ينبغي عليه 
أن يقـــف موقـــف الناقد المقوم، لكن شـــيئا من ذلـــك لم يحدث، 
وظـــل بعيدا عـــن االلتزام الفكري ولم يكتـــب حتى كلمة مؤثرة 

في أي منبر كان.
موقف المثقف من أية قضية مصيرية يجب أن يكون ملحوظا 
وملموســـا وجديـــا، وهـــذا أمر طبيعـــي ويكاد يكـــون عفويا، أما 
االبتعـــاد واالنـــزواء والتخلـــف عـــن أداء المهمـــة الوطنية فهذا 
أمـــر ال يمكـــن القبـــول بـــه ونقولها بلغـــة تفهمها جميـــع األمم، إذ 
مـــا نفـــع المثقف إذا لم يقم بدوره بصـــورة صحيحة وجادة في 
المجتمـــع، بـــل ويكون في الصفوف األمامية ويســـتوفي جميع 

شروط الدفاع عن الوطن والهوية.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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غيـــب المـــوت، الالعـــب الدولـــي الســـابق ونجم 
ونـــادي  القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
النهضة )البحرين حالًيا( إبراهيم محمد الحمادي 
)بوجيـــري(. وفقـــدت األوســـاط الرياضيـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، األحد 30 أغســـطس الجاري، 
النجـــم الكـــروي الكبير وأحد عمالقـــة اللعبة في 
مملكة البحرين، وذلك عن عمر يناهز 72 عاًما.

صخرة الدفاع

ويعد إبراهيم محمد الحمادي )بوجيري( واحًدا 
مـــن نجـــوم الكـــرة البحرينية الذيـــن تميزوا في 
المالعب؛ بكونه العًبـــا في خط الدفاع، إذ لقب 

بالصخرة التي تتحطم عليها الهجمات.

أسلوب مميز

ولـــد المرحـــوم بوجيـــري فـــي مدينـــة المحـــرق 
العام 1948، وفرض المرحوم نفســـه في تاريخ 

كرة القـــدم البحرينية بأســـلوبه المميز في لعبه 
وأخالقـــه، إذ أشـــاد بـــه الجميـــع، مؤكديـــن أنـــه 
ظاهـــرة لـــن تتكـــرر فـــي المالعـــب البحرينيـــة؛ 
بفضـــل تميـــز أدائه وعطائه الكبيـــر، عالوة على 
المنتخـــب  لشـــعار  وتضحيتـــه  وعشـــقه  حبـــه 
الوطنـــي، باإلضافة إلى القلعـــة الخضراء ناديه 
األم )البحرين(، قبل أن يكمل مســـيرته الناجحة 

على مستوى التدريب أيًضا.

خيرة الالعبين

ويعد بوجيري من خيرة الالعبين على مستوى 
الخليـــج العربـــي أيًضا، وشـــارك فـــي العديد من 
بطـــوالت كأس الخليـــج العربـــي، إذ شـــارك في 
النسخة األولى التي احتضنتها مملكة البحرين 
العـــام 1970، وأدى قســـم البطولـــة األولى على 
اســـتاد مدينة عيســـى، ثم في المملكـــة العربية 
قائـــًدا  أيًضـــا  كان  إذ  والكويـــت،  الســـعودية 
للمنتخـــب الوطنـــي فـــي هـــذه البطـــوالت، كمـــا 

شـــارك مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس 
آسيا التي أقيمت بالكويت العام 1972.

معاصرة النجوم

ومـــن جملـــة الالعبيـــن الذيـــن عاصرهـــم: أحمد 
ســـالمين، حســـن زليخ، محمد األنصاري، محمد 
العبـــادي،  ســـعيد  )جكنـــم(،  العبيدلـــي  يوســـف 
حارس المرمى يوسف المالكي وحارس المرمى 
محمد أحمد، باإلضافة إلى المرحوم النجم الفذ 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بن أحمـــد آل خليفة، 
عبدالرحمن ســـيار، المرحوم حمد نبهان، سلمان 
شريدة، فؤاد بوشقر والحارس محمد بوقيس.

كمـــا عاصر نجـــوم الســـتينات والســـبعينات من 
القـــرن المنصـــرم فـــي فريـــق النهضـــة )البحرين 
حالًيا( أمثـــال: أحمد هزيم، عبدهللا عبدالرحمن 
)عبادي النهضة(، عبدالرحمن حربي، عبدالحميد 
الساعي، محمد جكنم وسلطان المقهوي، وحقق 
رفقة ناديه العديد من االنتصارات واإلنجازات.

الموت يغيب نجم الكرة البحرينية “بوجيري”

تغطية - المكتب اإلعالمي

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، عن خالص تمنياته الشــفاء العاجل لمتســابق فريق 
البحريــن مكالريــن للدراجــات الهوائيــة رافييــل فالز الذي تعــرض لحادث في 

طواف فرنسا.

وتمنى سموه الشفاء لرافييل فالز 
وأن يعـــود لتمثيـــل فريق البحرين 
مكالريـــن للدراجـــات الهوائية في 
المســـتقبل القريب، مؤكدًا ســـموه 
أن رافييـــل فالـــز يعتبر مـــن خيرة 
المتســـابقين فـــي الفريـــق ويمتلك 

إمكانيات عالية.
وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد على متابعة حالة المتســـابق 
رافييـــل فالز مـــع الجهازيـــن الفني 

والطبي للفريق.
وانســـحب متسابق فريق البحرين 
مكالريـــن رافييل فالـــز من طواف 
فرنســـا بعد تعرضه لحادث خطير 
تســـبب في كسر فخذه األيمن في 

الجولة األولى من الطواف. 
برومينـــاد  فـــي  الحـــادث  ووقـــع 
ديزونغليه، على بعد 3 كيلموترات 
مـــن خط النهايـــة عندمـــا كان فالز 
يقود دراجته بسرعة كبيرة بسبب 
األحوال الُمناخية القاسية، فيما لم 
يتعرض متسابقي الفريق اآلخرين 
ألي مكروه واســـتطاعوا أن يكملوا 
الجولـــة بســـالم، في الوقـــت الذي 
تـــم نقـــل فالـــز للُمستشـــفى حيـــث 
خضع لتدخل جراحي عاجل لجبر 
عظمـــة الفخـــذ وتطبيـــب الجروح 

الســـطحية التـــي تعـــرض لهـــا فـــي 
كتفـــه األيمـــن، ومرفقـــه، وركبتـــه، 
بحســـب مـــا أفـــاد طبيـــب الفريـــق 

كارلو غواردسيوني. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعـــرب جميـــع 
عناصـــر الفريـــق والطاقمين الفني 
تمنياتهـــم  خالـــص  عـــن  واإلداري 
لديز ونغليه بالشفاء العاجل. وأكد 
الفريـــق أنـــه ســـيقوم باإلعالن عن 
أي تطـــورات بخصـــوص حالة فالز 

الصحية عند توفرها.

تمنــى لــه الشــفاء بعدما تعــرض لحــادث خطير فــي طــواف فرنســا للدراجــات الهوائية

ناصر بن حمد يطمئن على المتسابق رافييل فالز

ناصر بن حمد يشيد باالنتصار الثاني لـ “باريس”

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة الشــباب عن ســعادته باالنتصار الثاني الذي حققه فريق “باريس إف 
ســي” بشــعار “فيكتوريــوس البحريــن” فــي دوري الدرجــة الثانيــة الفرنســي، إذ 

تمتلك المملكة راعية رئيسة للفريق باالستحواذ على 20 %.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن فـــوز باريـــس أف ســـي على 
فالينســـيان بهـــدف نظيف فـــي الجولة 
الثانيـــة يؤكد الطموحـــات العالية التي 
القويـــة  بالمنافســـة  الفريـــق  يمتلكهـــا 
علـــى تحقيق أحـــد أهم األهـــداف وهو 
الصعود لدوري الدرجة األولى الموسم 
المقبـــل، مبيًنـــا ســـموه أن الفريـــق الذي 
يتصـــدر الـــدوري اآلن يمتلـــك إمكانات 
عاليـــة والعبيـــن مميزيـــن قادرين على 

تحقيق األهداف.
اســـم  وجـــود  إن  ســـموه  وقـــال 
فيكتوريـــوس البحريـــن علـــى قميـــص 
الالعبيـــن يعـــد مكســـًبا كبيـــًرا للترويج 
لمملكـــة البحريـــن، إذ ســـتزداد األنظـــار 
بشكل الفت على اسم المملكة وسيزيد 

بتجســـيد الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكـــة 
البحرين 2030، التي تشدد على أهمية 
استغالل جميع الفعاليات ووجود اسم 

المملكة في المحافل الخارجية.
وأشـــار ســـموه إلـــى الـــدور البـــارز الذي 
تقـــوم به إدارة باريس إف ســـي بتهيئة 
األجواء المثالية للفريق قبل المباريات، 
مـــا ينعكـــس علـــى أداء الالعبين داخل 
الملعب، مبيًنا سموه أن اإلدارة الجيدة 
تحقيـــق  بمواصلـــة  ستســـاهم  للنـــادي 
النتائـــج المطلوبـــة وتحقيـــق األهداف 

التي وضعها مجلس اإلدارة.
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح للفريق 
فـــي مباراته المقبلة أمام فريق أمينس 
أس ســـي التي ســـتقام يوم السبت 12 

سبتمبر المقبل.
وحقـــق فريق باريس إف ســـي بشـــعار 
فيكتوريـــوس البحريـــن فـــوزه الثانـــي 
علـــى التوالي في الـــدوري، إذ فاز على 
فالنسيان بهدف نظيف جاء عن طريق 
الالعب جايتان اليورا في الدقيقة 47، 
ورفـــع الفريق رصيده إلـــى 6 نقاط في 

صدارة الترتيب.
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

 رافييل فالز

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أعــرب عــن تقديره لجهــود اإلدارة بتهيئــة األجــواء المثالية للفريــق في الدوري الفرنســي

أحمد مهدي

بوجيري أثناء تأديته قسم “خليجي 1”



تعرف على أمنيات رئيس نادي الرفاع قبل 30 عاما

حلبة البحرين الدولية للكارتينغ تفتح أبوابها في 1 سبتمبر

للعـــام 1989 لـــول” تعـــود  “البحريـــن  قنـــاة  بثتهـــا  نـــادرة  مقابلـــة 

والموظفيـــن العمـــاء  ســـامة  لضمـــان  الصحـــة  وزارة  مـــع  تعـــاون 

رغم مضي 30 سنة، لم يتغير منطق رئيس نادي الرفاع 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة كثيـــًرا، فهو الرجل 
الذي يعشـــق نـــادي الرفاع منـــذ نعومة أظفـــاره ويدافع 
عـــن هذا الكيـــان بكل جرأة حتى قبـــل أن يتبوأ منصب 

الرئاسة!
لقـــد كشـــفت مقابلة نـــادرة، بثتهـــا قناة “البحريـــن لول”، 
عـــن عمق هذه الشـــخصية القيادية وتفردهـــا الرياضي 
فـــي وقت مبكـــر من حياتهـــا، كاريزما الرئيـــس المثقف 
صاحب األفق الممتـــد، وارتباطه بالرفاع حتى النخاع، 
ناهيـــك عـــن عروبتـــه المتأصلـــة وشـــعوره بالفخـــر لكل 

إنجاز يحققه األشقاء الرياضيين في الدول العربية.
كانت مناســـبة المقابلة التلفزيونية التي أجراها الزميل 
ماجد سلطان في استقبال سنة 1990 الجديدة؛ ليفتح 
عبرها الباب أمام األمنيات لتعبر عن ذاتها، فكان الحوار 
بوابة ترســـم مالمح شخصية الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
الـــذي عبـــر نفســـه كأيقونة رفاعيـــة بامتياز وشـــخصية 

رياضة ذات حضور مؤثر.
وقـــد أجـــاد الزميل ســـلطان في وصف ضيفـــه في ذلك 
الحين، إذ قال فيها “الشيخ عبدهللا بن خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، عضو نادي الرفاع الغربي، صغير في ســـنه، 
كبيـــرا فـــي عطائـــه واهتماماتـــه، لـــه حضـــورا متميـــزا 
ومتابعـــة لألحـــداث الرياضية، وبالـــذات في مجال كرة 

القدم، قبل أن يبدأ في طرح األســـئلة التي جاءت على 
النحو التالي: 

مقر نادي الرفاع متواضع

ماجد سلطان: بمناسبة انتهاء العام 1989 البد لك  «
من انطباعات وذكريات رياضية في هذا العام، في 

وجهة نظرك ما أهمها؟ 

- الشيخ عبدهللا: فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس 
العالم للناشئين، وإحراز منتخب البحرين المركز الرابع، 
وهو شـــرف للكـــرة العربيـــة وليس الخليجية فحســـب، 
وكذلـــك فـــوز الالعـــب البحريني خالـــد جمعـــة، بالمركز 
األول على العالم في البطولة العسكرية أللعاب القوى.

ماجد سلطان: إذا تحدثنا عن العام المقبل، ما أمنياتك  «
في العام 1990؟

- الشـــيخ عبدهللا: أمنياتي كثيرة، محليا أتمنى من 

نـــادي الرفاع الغربي يركـــز على لعبة الكرة الطائرة، 
وعدم اقتصار التركيز على كرة القدم وكرة الســـلة، 
وأتمنى أيضا التركيز على ألعاب القوى، وأعرف أن 
اتحـــاد الكرة يراعي، ولكن نذكـــره، أن نادي الرفاع 
الغربـــي ناد له ســـمعة وتاريخ، لكن مقـــره متواضع 
وليـــس لديـــه ملعب، أمـــا علـــى المســـتوى العالمي، 
أتمنـــى أن يحقـــق منتخبا مصـــر واإلمـــارات مراكز 

تشرف الكرة العربية في مونديال 1990.
كان الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد يتحدث بهذه الرؤية 
فـــي ذلك الحين، قبـــل أن تضيف له ســـنوات العمر 
خبـــرة وحكمـــة ورؤية أوســـع وأشـــمل، فهـــو اليوم 
رئيـــس نـــادي الرفاع وقـــد أصبح النـــادي في عهده 
أكثـــر صالبـــة ومنافســـة وقـــوة مـــن الســـابق، كمـــا 
أصبحـــت شـــخصية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل 
خليفـــة أكثـــر تمرًســـا ونضًجـــا وعبقرية فـــي إدارة 

التحديات.

يســـر حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في 
الشرق األوسط” عن استئناف أنشطة الكارتينغ من خالل 
فتح أبوابها أمام الجمهور اعتباًرا من يوم الثالثاء المقبل 
الموافق 1 ســـبتمبر 2020، بعد التعاون المثمر بين الحلبة 
ووزارة الصحـــة التخـــاذ كافـــة التدابيـــر الالزمـــة لحمايـــة 

صحة وسالمة جميع العمالء والموظفين.
فـــي ظل الجهـــود لضمان تطبيق التدابيـــر الالزمة لحماية 
صحة وســـالمة الجميع، ال يزال عشاق اإلثارة على موعد 
للتنافـــس فـــي أحـــد أفضـــل حلبـــات الكارتينغ فـــي العالم، 
وذلـــك علـــى المضمـــار الـــذي شـــهد تنافـــس أبطـــال العالم 

السابقين والحاليين.
ويأتـــي اختيـــار األول من ســـبتمبر المقبل موعـــًدا إلعادة 
افتتـــاح الكارتنـــغ، بعـــد العمـــل الكبيـــر والتفصيلـــي الـــذي 
قامت بـــه الحلبة لوضـــع لتطبيق كافة التدابيـــر الصحية، 
بما يتماشـــى مع إرشـــادات وزارة الصحة ووزارة شـــؤون 
األنشـــطة  اســـتئناف  “إرشـــادات  والرياضـــة  الشـــباب 
الرياضية”، حيث أجرت الحلبة العديد من التجارب خالل 
األيـــام القليلـــة الماضيـــة للوقوف علـــى الجاهزيـــة التامة 

الستقبال الجمهور.

إرشادات العمالء

- ضرورة الحجز المسبق لجميع العمالء، مع عدم السماح 
بالدخـــول إلـــى الحلبة مـــن دون حجز في فتـــرة االفتتاح 

األولى.
- ســـيتم تقســـيم الحجـــوزات إلـــى مجموعـــات منفصلـــة، 
وسيســـمح ببقاء العمالء لمدة 90 دقيقة كحد أقصى في 

الحلبة.
- يجـــب علـــى العمالء االلتـــزام بارتداء الكمـــام في جميع 

األوقات ما لم يكن الوجه مغطى بخوذة السباق.
- يجـــب علـــى العمـــالء حضـــور الحلبـــة في وقـــت الحجز 
المحـــدد فقط، ولـــن يتم قبول دخول العمـــالء المتأخرين 
للموقـــع، وفي حال الوصول المبكـــر يجب االنتظار خارج 

الموقع حتى حلول الموعد المخصص بهم.
- االلتـــزام بالتباعـــد االجتماعي في جميع األوقات واتباع 

التعليمات واإلرشادات الموجودة في الحلبة.
- الرجـــاء عـــدم الحضور إلى الحلبة في حال الشـــعور بأي 
مـــن أعراض فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، ويرجى اتباع 

اإلجراءات الصحية الالزمة واالتصال على 444.

ماذا ستفعل حلبة البحرين الدولية لحماية صحة 
وسالمة العمالء؟

- تـــم وضـــع التدابيـــر الصحيـــة الالزمـــة لتعقيـــم خـــوذات 
وبـــدالت الســـباق بعد كل اســـتخدام، حســـب اإلرشـــادات 

الصادرة من وزارة الصحة.
األســـئلة  األشـــخاص وتوجيـــه  - فحـــص درجـــة حـــرارة 

المتعلقة بالصحة عند وصول العمالء.
- التعقيـــم بانتظـــام للموقـــع طـــوال اليوم وتعقيـــم جميع 

المركبات بعد كل استخدام.
- تقليل الطاقة االســـتيعابية للســـماح في جدولة عمليات 

التنظيف وتطبيق التباعد االجتماعي.
- إغالق مواقع االنتظار وغرف اإلرشادات.

الشيخ عبدالله بن خالد في المقابلة التلفزيونية

حلبة البحرين الدولية للكارتنغ ترحب بالضيوف

حلبة البحرين الدولية - الصخير

كووورة

يســـتعد اتحـــاد غـــرب آســـيا لكـــرة 
اللجنـــة  اجتماعـــي  لعقـــد  القـــدم 
العموميـــة  والجمعيـــة  التنفيذيـــة 
خالل شهر سبتمبر المقبل. وحدد 
االتحـــاد يوم الخميـــس الموافق 3 
سبتمبر موعًدا إلقامة االجتماعين 
عبر الفضـــاء اإللكترونـــي. ويعتبر 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
الخامس والعشـــرين، فيما العاشر 

بالنسبة للجمعية العمومية.
األهليـــة  االتحـــادات  وتلقـــت 
األعضـــاء باتحاد غرب آســـيا لكرة 
القـــدم دعوات رســـمية للمشـــاركة 
في االجتماعين اللذين ســـيعقدان 
علـــى التوالـــي وبشـــكل منفصـــل، 
ويـــرأس اللجنـــة التنفيذية رئيس 
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم سمو 

األمير علي بن الحسين.
ومـــن المقـــرر أن تناقـــش اللجنـــة 
التنفيذيـــة خالل اجتماعها العديد 
من المحاور التي يتضمنها جدول 
المســـابقات  وأبرزهـــا:  األعمـــال، 
التـــي  واالجتماعـــات  واألنشـــطة 
نظمهـــا اتحـــاد غـــرب آســـيا لكـــرة 
الســـابقة،  الفتـــرة  خـــالل  القـــدم 
إضافة إلى المســـتجدات المتعلقة 
بروزنامة بطـــوالت الفترة 2020 - 
2021، عـــالوة علـــى االطالع على 
تقاريـــر البطـــوالت الســـابقة، إلـــى 
جانـــب اســـتعراض األمـــور المالية 

والتسويقية والقانونية. 
التنفيذيـــة مـــن  اللجنـــة  وتتكـــون 
بـــن  علـــي  األميـــر  ســـمو  رئيســـها 
األول  النائـــب  )األردن(،  الحســـين 
للرئيـــس اللـــواء جبريـــل الرجوب 
)فلســـطين(، النائب الثاني للرئيس 
الشـــيخ ســـالم بن ســـعيد بن سالم 

)عمـــان(، واألعضـــاء: الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
)البحريـــن(، العميـــد حاتـــم الغايب 
)ســـوريا(، ريمـــون ســـمعان )لبنان(، 
علي حســـين المطيـــري )الكويت(، 
أحمـــد  )العـــراق(،  ســـعيد  حســـين 
البوعينين )قطر(، إبراهيم القاسم 
الشـــيباني  حميـــد  )الســـعودية(، 
)اليمـــن(، حميد الطايـــر )اإلمارات(، 
باإلضافة إلى 3 وجوه نســـائية تم 
ترشـــيحهن بنـــاء على اســـتحداث 
المقاعـــد النســـوية فـــي االجتمـــاع 
األخيـــر للجنـــة التنفيذيـــة، وهـــن: 
آل  خالـــد  بنـــت  حصـــة  الشـــيخة 
خليفـــة )البحريـــن(، أمل بوشـــالخ 
شـــلبي  وســـوزان  )اإلمـــارات(، 

)فلسطين(.
أمـــا اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
علـــى  االطـــالع  فيـــه  فســـيتم 
اللجنـــة  اجتمـــاع  مخرجـــات 
التنفيذيـــة ومناقشـــة العديـــد من 
الماليـــة  البيانـــات  ســـواًء  البنـــود 
الماضيـــة  الثالثـــة  األعـــوام  عـــن 
واســـتعراض موازنة الفترة 2020 
عليهـــا،  المصادقـــة  قبـــل   2021  -
إضافـــة إلـــى الشـــؤون الفنيـــة من 
خـــالل خطـــة األنشـــطة والبرامج 

التي عقدت أو ستتم إقامتها.

أكد مدرب تشيلسي فرانك المبارد، 
الجديـــد  المغربـــي  العبـــه  تعـــرض 
حكيم زياش لإلصابة خالل مباراة 
الفريق الودية أمام برايتون، مساء 

السبت.
 وكان زيـــاش يخـــوض أول مبـــاراة 
وديـــة لـــه بقميـــص تشيلســـي، لكن 
األمر لم يسر على ما يرام، إذ خرج 
مـــن الملعـــب بعـــد 10 دقائـــق علـــى 

انطالق الشوط الثاني.
 وظهر زياش متألما وهو يعرج في 
طريقه للخـــروج من الملعـــب، علما 
أنـــه انتقل للفريق قادما من أياكس 
مقابل 38 مليون جنيه إسترليني. 

عـــن  صـــن”  “ذا  صحيفـــة  ونقلـــت 
المبـــارد، قولـــه “عانـــى مـــن التـــواء 
صغير في ركبته ويجب معاينته”. 

وكانـــت المباراة قـــد انتهت بتعادل 
ملعـــب  علـــى   )1-1( الفريقيـــن 

“أميكـــس” بحضـــور حوالـــي 2500 
علـــى المدرجات، للمـــرة األولى في 
المالعـــب اإلنجليزيـــة منـــذ انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد. 
وتقـــدم تشيلســـي عن طريـــق تيمو 
برايتـــون  يحقـــق  أن  قبـــل  فيرنـــر، 
الجـــزاء عبـــر  التعـــادل مـــن نقطـــة 
باســـكال جروس، علمـــا أن مهاجمه 
نيـــل مواباي أضاع ركلـــة جزاء في 

وقت سابق.

“غرب آسيا” يستعد الجتماعي التنفيذية والعمومية

المبارد يكشف تفاصيل إصابة زياش

الشيخ عبدالله بن خالد

كووورة

األرجنتينـــي  الحـــارس  يجـــد  قـــد 
خـــارج  نفســـه  مارتينيـــز  إيميليانـــو 
صفوف أرسنال، رغم تألقه مع الفريق 

اللندني في الشهرين األخيرين. 
وتعـــرض حـــارس آرســـنال األساســـي 
اســـتئناف  مـــع  إلصابـــة  لينـــو  بيرنـــد 
منافسات البريميرليج خالل الموسم 
مـــدرب  دفـــع  الـــذي  األمـــر  الماضـــي، 
لالســـتعانة  أرتيتـــا  ميكيـــل  الفريـــق 
بمارتينيـــز الذي قـــدم مجموعة كبيرة 

من العروض المميزة. 
لكن مع عودة الحارس األلماني 

من اإلصابة، من المتوقع 
مــارتــيــنــيــز  يــعــود  أن 

إلى مقاعد البدالء 
مــــــــــع انـــــــطـــــــالق 
الجديد،  الموسم 
ــه لــعــب  ــ ــ ــم أنـ ــ ــ رغـ

مباراة  في  أساسيا 
مساء  المجتمع  درع 
السبت أمام ليفربول. 

هـــذا األمر قد يدفـــع مارتينيز للبحث 
عـــن فريـــق جديـــد، ويتصدر أســـتون 
فيـــال الفـــرق الراغبـــة في االســـتفادة 
مـــن خدماته، وفقا لما ذكرته صحيفة 

“إندبندنت”، مساء األحد.
أســـتون  أن  الصحيفـــة،  وأضافـــت 
فيـــال الناجي فـــي اللحظـــات األخيرة 
األولـــى  الدرجـــة  إلـــى  الهبـــوط  مـــن 
)تشامبيونشـــيب( يرغب فـــي التعاقد 
مع مارتينيـــز مقابل 10 ماليين جنيه 

إسترليني.
الــمــتــوقــع، أن يرفض  لــكــن مــن 
ــمــقــدم،  ــعـــرض ال آرســـنـــال الـ
خصوصا بعد ارتفاع قيمة 
األرجنتيني  الــحــارس 
بــعــد تــألــقــه األخــيــر، 
ومــســاهــمــتــه في 
فـــــــــوز الــــفــــريــــق 
الــلــنــدنــي األحــمــر 
ــاد  ــحـ ــأس االتـ ــ ــقــب كـ ــل ب

اإلنجليزي.

حارس أرسنال يجني ثمار تألقه
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أحمد كريم

أحمد مهدي



تواجه صعوبات في حياتك المهنية بسبب عدم 
قدراتك على مجراة التغييرات.

إذا كنت تريد أن تنتهى مشكالت القولون، كفاك 
نوما بعد تناول الطعام!

 يتوقع لك في الفترة المقبلة أن يدخل حياتك 
شخص جديد يقلبها رأسا على عقب!

ال تحمل نفسك  أخطاء غيرك، فكل شخص عليه 
تحمل تبعات تصرفاته.

ال تتردد في معاقبة المخطئ حتى ال يكرر الفعل 
نفسه مرة أخرى في العمل. 

تشعر أنك تعيش حالة من الفراغ بعد غياب 
شريكك، لكن توقف عن البحث عن الحب.

تغير حالتك الصحية بشكل غير متوقع اليوم، 
وعلى رغم ذلك ستكون لديك طاقة إلنجاز الكثير.

عليك أن تثق فى حدسك حتى لو لم يكن لديك 
القرائن واألدلة الكافية.

احترس من التهور وسرعة االنفعال اليوم، فمن 
المتوقع أن تفقد أعصابك في العمل!

تدخل فى خالف كبير فحاول أن تهدأ قدر اإلمكان 
كيال تندم على قرار متسرع.  

عندما يأتى الوقت المناسب ستجد شريك الحياة 
الذي تستحقه فال داعي ألن تقلق.

تحتاج الستعادة السيطرة على حياتك، والتوقف 
عن القلق بشأن طريقة تفكير اآلخرين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تصــّدرت الفنانة ســيرين عبدالنور “الترنــد” ومحرك البحث في 
“غوغل” السعودية، بمجرد انطالق عرض مسلسلها “دانتيل” 

الذي يشارك ببطولته الممثل السوري محمود نصر.
واســتطاع المسلســل أن يلفــت انتبــاه الجمهــور ويحظــى 

باهتماماته ومتابعته متصــدرا مواقع التواصل االجتماعي في 
األيام الماضية. ســيرين التي غابت في رمضان الفائت بسبب عدم 

االنتهاء من استكمال تصوير مشــاهد “دانتيل”، تعود الى الساحة التمثيلية من خالل 
.“VIP المسلسل الذي يعرض عبر منصة “شاهد

أثارت صفحات مواقع التواصل االجتماعي بسبب مشهد 
جريء جمع بين الممثلة السورية ريام كفارنة والممثل 
الســوري خالد شــباط في الحلقــة الرابعة والعشــرين 
من مسلســل “شــارع شــيكاغو” تأليف وإخراج محمد 

عبدالعزيــز وإنتاج قبنــض ميديا وتطبيق وياك. وشــهد 
المشــهد قبالت صريحة عدة بيــن النجمين في إطار عالقة 

الحــب التي تجمع شــخصّيتيهما ضمن العمــل، حيث كانا عائديــن إلى منزل 
شخصية “ساره- ريام كفارنة” في أحد أحياء مدينة دمشق القديمة.

تنتهي الفنانة هيفاء وهبي في أيام من تصوير آخر مشــاهدها 
في مسلســل “أســود فاتح” فــي العاصمــة اللبنانية بيروت 
قريبًا. وتصــور وهبي العمل يوميًا بشــكل مكثف، إلى جانب 
نجــوم العمل دون الحصول على إجازات، لالنتهاء من العمل 

بالكامــل خالل أيــام، وبعدهــا يتم تحديــد موعــد عرضه على 
الفضائيات.

وكان المسلســل قد توقف تصويره قبل شــهر رمضان الماضي وتــم تأجيل عرضه، 
بسبب أزمة فيروس كورونا. المسلسل من بطولة روجينا، وأحمد فهمي.

هيفاء تنتهي من “أسود فاتح”ضجة قبلة في “شارع شيكاغو”سيرين عبد النور.. ترند بالدانتيل
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عبدالسالم النابلسي.. كوميديان “حزين” خطف عروسه مرتين
حفلــت حيــاة الممثل الراحل عبدالســالم النابلســي بالعديد مــن األلغاز، حيث عاش 

يصنع ويصدر االبتسامة رغم أن حياته كانت مشحونة بالوجع والشجن.

التي حلت مؤخرا  مــيــاده  ذكــرى  وفــي 
نادر  تلفزيوني  لقاء  على  الضوء  نلقي 
جــمــعــه بــاإلعــامــيــة الــمــصــريــة الــراحــلــة 
“نجوم  بعنوان  برنامج  في  رستم  ليلى 
فوق األرض“. تحدث النابلسي في هذه 
حياته  مــن  كثيرة  تفاصيل  عــن  الحلقة 
واحدة  مرة  أحب  إنه  وقال  الشخصية، 
طوال حياته، وكان حريصا على الزواج 
أرض  واستعمرت  احتلت  التي  بالفتاة 

مشاعره.
ــي حـــــــواره عــن  وكـــشـــف الـــنـــابـــلـــســـي فــ
الصعوبات التي واجهته في الزواج بهذه 
وكنت  جورجيت،  “أحببت  قائا:  الفتاة 
أن عائلتها سوف ترفض زواجها  أعرف 

مني ألنها من دين غير ديني، ومن فرط 
حبي لها قررت أن أقوم بخطفها والزواج 
منها، ونجحت في األمر وحدث الزواج”.

ــدا أنــه  ــؤكـ ــع الــنــابــلــســي حــديــثــه مـ ــابـ وتـ
فوجئ بعد الزواج بأيام، بأشقاء زوجته 
أفــراد ومعهم ما يقرب من   6 وعــددهــم 
المنزل  يدخلون  آخــريــن،  أشــخــاص   10
ووعدوه بأنهم سوف يتأكدون من صحة 
ورحــب  زوجــتــه،  لــه  يعيدوا  وأن  العقد، 
الوفاء  على  يحافظوا  لم  لكنهم  بالفكرة 
الثانية  للمرة  زوجته  لذا خطف  بالوعد، 

وهجر المدينة وذهب لمكان بعيد.
ــلــســي مـــن مــوالــيــد  ــنــاب وعـــبـــدالـــســـام ال
أصــل  مـــن  وهــــو   ،1899 أغــســطــس   23

فــلــســطــيــنــي، وبــــدأ حــيــاتــه بــالــعــمــل في 
الصحافة وكان عاشقا للكتابة، وبعد ذلك 
انتقل لعالم التمثيل ووقف بجوار نجوم 
نجاح  وكــان سببا في  الثقيل  العيار  من 
وفريد  ياسين  إسماعيل  مثل  أفامهم 

األطرش وعبدالحليم حافظ.

ــي لـــحـــظـــات مــؤلــمــة  ــسـ ــلـ ــابـ ــنـ عــــــاش الـ
وبــالــتــحــديــد بــعــدمــا أفــلــس بــنــك “انــتــرا 
“فــي بــيــروت، والــذي كــان يضع فيه كل 
أمواله، وأصيب بعد سماع الخبر بحالة 
ــم تكن الــوفــاة بسبب  مــن االكــتــئــاب، ول
قبل  معتقًدا  كــان  كما  الــمــعــدة  أمـــراض 

الفنانة  صديقته  كشفته  مــا  وهــو  ــك  ذل
ــردة الــتــي كشفت بــعــد وفــاتــه بــأيــام  زمــ
القلب  أمــراض  أنه كان يعاني من  قليلة 
السر  إخفاءه هذا  10 سنوات، وأن  منذ 
ــرب الــنــاس  ــان مــتــعــمــًدا حــتــى عـــن أقــ كـ
المخرجون  منه  يتهرب  ال  حتى  لــديــه، 

والمنتجون ويبعدوه عن أفامهم! وفي 
الكوميدي  الفنان  فــارق   1968 يوليو   5
ولم  الحياة  النابلسي  عبدالسام  الكبير 
تستطع زوجته تدبير مصاريف الجنازة، 
وأنقذ الموقف صديق عمره الفنان فريد 
األطرش الذي حزن لفراقه وتألم لنهايته 
الــمــأســاويــة. وعــلــى رغــم مــــرور52 عاًما 
النابلسي،  الباكي،  الضاحك  رحيل  على 
الجميلة ما زالت خالدة في  أدواره  فإن 
ظلت  كما  وجــمــهــورهــا،  السينما  ذاكـــرة 
المضحكة  وإفيهاته  الشهيرة  عــبــاراتــه 
حــاضــرة وبــقــوة يــتــداولــهــا رواد مـــواقـــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ممن يـــرون فيه 
قــيــثــارة الــضــحــك الــتــي لــن تــتــوقــف عن 
تبادل  السنين، ومهما  العزف مهما مرت 

عليها عشرات الفنانيين.

31 اغسطس

 1897
توماس إديسون يحصل 

على براءة اختراع كاميرا الصور 
المتحركة التي أطلق عليها اسم 

الكينتوغراف.

 1422
هنري السادس يتولى عرش إنجلترا وهو بعمر التسعة شهور بعد وفاة والده الملك هنري الخامس.

1911
مدينة سان فرناندو بمقاطعة لوس أنجليس بوالية كاليفورنيا تحصل على صفة مدينة.

1955
وليام كوب من جنرال موتورز يقدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو.

  1957
اإلعان عن استقال ماليزيا.

1991
 قيرغيزستان وأوزبكستان تعلنان استقالها عن االتحاد السوفيتي.
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زينب الشعلة.. بين الرسم والخط موهبة مبدعة واأللوان تعكس روحها
زينــب الشــعلة فنانــة موهوبــة جســدت إحساســها وشــعورها وفكرهــا 
ومبادئهــا للرســم، تســاعد نفســها فــي معرفــة أعماقهــا وتقدم الرســائل 
التــي تختلــج فــي روحهــا لتكــون قريبــة للقلــب، هكــذا بــدأت وهكــذا 
ســتواصل الفــن، ألنهــا تقــدم فنها بأســلوب نفســي وروحي عــن الحياة 

وأشياء أخرى. 

ما المواضيع التي  «
تفضلين رسمها؟

 تــجــذبــنــي الــمــشــاعــر 
الـــصـــادقـــة ومـــبـــادئ 
ــاة الــبــديــهــيــة  ــيـ ــحـ الـ
الفطرية.  ومسلماتها 
أحب السام والتأمل 
فـــي عــطــايــا الــخــالــق 
ــلـــق،  ــالـــخـ ــه بـ ــ ــف ــطــ ــ ول
أكــــون  أن  وأحــــــــاول 
الناس  تــدفــع  وسيلة 
لذكر هللا وشكره على 

عطاياه  وصغائر  كبائر 
التي ال تعد وال تحصى.

ما الذي تحرصين للتعبير عنه في  «
رسوماتك؟

نور هللا متى ما وجد في أّي مكان 
أحـــاول  ــا  فــأن ــة.  ــ مــعــنــى ورقـ زاده 
ناطقة  رســـالـــة  ــقــل  أن أن  جـــاهـــدة 

ــرة، تــســتــهــدف  ــ ــ ــؤث ــ ــ وم
ــروح وتــرســخــه في  ــ الـ
باألمل  وتــمــأه  العقل 
ــا ما  ــًمـ واإلصـــــــرار. دائـ
يـــكـــون  أن  أحــــــــرص 
كوكبنا مليء بالسام 
تكون  وأن  والـــحـــب، 
خيرة؛  منا  كــل  بصمة 
الدنيا  ما دمنا سنغادر 

ال محالة.
ماذا تعني لك  «

اللوحة عندما تنتهين من 
رسمها؟

ــاة لـــهـــا مــعــنــى وصــــوت  ــيـ حـ
فقط،  داخــلــي  على  مقتصرا  كــان 
أو  للجميع.  مشاركته  أحببت  لكن 
المجتمع،  بذرة أحاول غرسها في 
الفكرة  ساقي  هو  المجتمع  ولكن 
أتــمــنــى دائــمــا أن تثمر  ومــعــمــرهــا، 

أفكاري في عقول الناظرين إليها.
عالقتك باأللوان.. كيف تصفيها؟ «

ــوان انعكاس  ــ الــفــن األلـ فــي عــالــم 
أجد  بآخر  أو  بشكل  مبهر.  روحــي 
ــا يعكس مــزاجــي  ــوًن ل أنــتــقــي  أنـــي 
لفعل  مــنــي  قــصــد  دون  ــداخــلــي  ال
ذلك، فمتى ما كان مزاجي سعيدا 
هـــانـــئـــا، امـــتـــزج ذلــــك فـــي ألــــوان 
ألــوان  اخــتــرت  مــا  ومتى  لوحتي، 
أما  ُمنزعج.  غالًبا  فداخلي  داكنة 
الهادئة  األلـــوان  أحــب  الحياة  فــي 

ويجذبني األبيض.

أي الخطوط تفضلين؟ «

ال أقتصر على خط معين، أستخدم 
ــتـــواءم مـــع رســالــتــي  ــًرا يـ ــا حــ خــًط

المنقولة.
ما ٔاهدافك من وراء إبداعك  «

الفني؟

إجاباتي  فــي  متخلا  كــان  هدفي 
أن  أحــاول  أنا  باختصار،  السابقة. 
ــقــل فــكــرتــي بــلــطــف. أن أطـــرق  أن
أبواب الناس بخفة، وأن أفتح في 
واألسئلة.  للتأمل  نــوافــذ  عقولهم 
أحب أن نجتمع جميًعا على الحب 
سواء كان حب هللا أو حب الناس.

ما ٔاقرب لوحة لديك؟ «

موقفا  تمثل  رســمــتــهــا  لــوحــة  كــل 
ومشاعر  لصنعها،  دفعني  معينا 

ــي جـــوفـــي  ــ مـــخـــتـــلـــجـــة فـ
ــي ورقـــــة،  ســكــبــتــهــا فــ
استنبطتها  عــبــرة  أو 
ــل.  ــويـ ــاء طـ ــ ــن ــد عــ ــعـ بـ
أوجــهــهــا  نــصــيــحــة  أو 
لــنــفــســي بـــاســـتـــمـــرار 
في  مسيري  ألواصـــل 
الــحــيــاة، وجــمــيــع هــذه 

األمــور هي من 
صنعت مني 

زيـــــنـــــب، 
فــكــلــهــا 
قريبة، 

ألنها منبثقة مني وجزء ال يتجزأ 
من مواقف حياتي.

 هل تتلقين تشجيعا من ٔاحد  «
األقارب ٔاو األصدقاء؟

ــا كــنــت  ــاب مــ ــ ــبـ ــ ــوال األهــــــل واألحـ ــ لـ
ألواصــل أصــًا. بحكم انشغالي في 
ــي الــجــامــعــيــة تــوقــفــت عن  ــتـ دراسـ
فيها  تــراجــع  وجــيــزة  لفترة  الــرســم 
ــفــنــي لــقــلــة مــمــارســتــي  مــســتــواي ال
لـــه، ووجــــدت صــعــوبــة فــي الــعــودة 
ولكن  مختلفين.  بلدين  بين  كوني 
تشجيعهم المستمر لي دفعني للبدء 
دائًما ما يغمرني  من جديد. 
الطيب  بالكام  أحبابي 
وهــذه نعمة أحمد هللا 
عليها صباحا ومساء.

كتب طالب 
اإلعام: محمد 
حميدان
جامعة 
البحرين
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الفنانة زينب الشعلة 



“المحاكاة الطبي” بـ “جامعة الخليج” ينال اعتمادية من أميركا
حصل مركز المحاكاة الطبي بجامعة الخليج العربي على اعتمادية 
جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بالواليات المتحدة األميركية 
لمدة 5 ســنوات مقبلة، وتحقق هذا االعتماد بعد عامين أكاديميين 
فقــط مــن إطالق مركز المحــاكاة بالجامعة الذي يعــد مركًزا تدريًبا 

طبًيا مبتكًرا يهدف إلى تقوية المهارات السريرية لطلبة الطب. 

الخليـــج  جامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
العربي خالد العوهلي “إن حصول 
جامعة الخليـــج العربي على هذا 
االعتماد في وقـــت يكاد يتزامن 
مـــع حصـــول برنامـــج الدكتـــوراه 
فـــي إدارة االبتكار والتقنية على 
اعتمادية معهـــد االبتكار العالمي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، 
برنامـــج  حصـــول  جانـــب  إلـــى 
فـــي  اإلكلينيكـــي  الماجســـتير 
طب العائلـــة اعتماديـــة المنظمة 

العالميـــة ألطبـــاء األســـرة، وهـــي 
جهات عالمية مرموقة ولها ثقلها 
العلمي، ما يعزز الثقة بالمســـتوى 
الجامعـــة  لبرامـــج  الرفيـــع 
األكاديمية وينعكس إيجاًبا على 
ســـمعتها العلمية بين مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي المتميـــزة علـــى 
المســـتوى الخليجـــي واإلقليمـــي 

والعالمي”.
الجامعـــة  أن  العوهلـــي  واكـــد 
مركـــز  تزويـــد  علـــى  حرصـــت 

المحاكاة بكل األجهزة والوسائل 
اإللكترونيـــة،  والدمـــى  الطبيـــة 
التـــي تخـــدم أهـــداف التدريـــب 
العملـــي بأحـــدث الطـــرق الطبية 

العالميـــة، موضحا أن هذا المركز 
التدريبي سيتوســـع مـــع تحقيق 
األكبـــر واألســـمى وهـــو  الهـــدف 
الملـــك  إنشـــاء مشـــروع مدينـــة 

بمقاييـــس  المصممـــة  الطبيـــة 
عالميـــة عاليـــة لتكـــون المدينـــة 
منـــارة تعليميـــة رائـــدة، ومعلًمـــا 
ـــا متطوًرا يقـــدم الخدمات  صحيًّ
مملكـــة  لمواطنـــي  العالجيـــة 
بـــدول  وأشـــقائهم  البحريـــن 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 

العربية.
مركـــز  مديـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الطبيـــة  والمهـــارات  المحـــاكاة 
بجامعـــة الخليج العربي تيســـير 
أخـــذت  الجامعـــة  أن  جـــراده 
التعليـــم  تطويـــر  عاتقهـــا  علـــى 
طـــوال  فائقـــة  بعنايـــة  الطبـــي 
مركـــز  وان  الماضيـــة،  الســـنوات 
المحـــاكاة اجتهد كثيًرا حتى نال 

االعتمادية في وقت قياسي بعد 
اجتياز مرحلة طويلة لتغطية كل 
الجوانب التـــي يتطلبها االعتماد 
المناهـــج  وحداثـــة  كجـــودة 
المعـــدات  وتقـــدم  الدراســـية 
الطبية اإللكترونية واالبتكار في 
طـــرق التدريـــس الطبـــي وكفاية 
عـــدد المدربيـــن المهـــرة، معتبـــًرا 
هذا االعتماد اعتراًفا دولًيا بمركز 
المحـــاكاة المصمـــم وفـــق أعلـــى 
المعاييـــر الدوليـــة والـــذي تمكـــن 
من تحقيق نقلـــة مهنية متطورة 
اإلكلينيكـــي  المســـتوى  علـــى 
والمعرفـــي لدى طلبـــة الطب في 
غضـــون عامين فقط من انطالق 

مسيرته.
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أعلنـــت “طيـــران اإلمارات” أنها ســـوف تســـتأنف تشـــغيل رحالتها إلى 
لوساكا )زامبيا( برحلتين أسبوعًيا اعتباًرا من 4 سبتمبر المقبل. وبذلك 
يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شـــبكة خطوط الناقلة العالمية إلى 

79 مدينة.
ويوفـــر اســـتئناف الرحـــالت إلى لوســـاكا الفرصة أمام عمـــالء طيران 
اإلمـــارات للســـفر براحة وأمان إلى دبي، ومنهـــا إلى مختلف محطاتها 
فـــي الشـــرق األوســـط وأوروبـــا وغـــرب آســـيا واألميركيتين والشـــرق 

األقصى.
وستوســـع إضافة لوســـاكا شـــبكة طيران اإلمارات فـــي إفريقيا إلى 9 

مدن.

دعًمــا منهــا لالبتــكار واإلبــداع، نظمــت الجمعيــة البحرينيــة للباحثيــن والمخترعيــن )برينــز( هاكاثــون افتراضي بعد جهود شــهور عدة من قبــل أعضاء اللجنــة العليا المنظمــة للهاكاثون 
االفتراضي “االبتكار في زمن كورونا” والمنبثقة من الجمعية.

وأقيمـــت الفعاليـــة علـــى منصـــة “زووم”، وتـــم فيهـــا 
الحـــرص علـــى تطبيق اإلرشـــادات الصحيـــة والتباعد 

االجتماعي.
وانطلقـــت فكـــرة الهاكاثون مع ظهـــور جائحة كورونا، 
وفـــي الوقـــت ذاته تماشـــيًا مع رســـالة الجمعيـــة التي 
تســـعى الحتضان الباحثين والمخترعيـــن وخلق بيئة 
مناســـبة لهم لإلبـــداع واالبتـــكار واالختـــراع. والهدف 
مـــن  شـــريحة  أكبـــر  اســـتقطاب  هـــو  الهاكاثـــون  مـــن 
الباحثيـــن والمبتكريـــن خصوصـــا العـــرب، وتحفيزهم 
إليجـــاد حلـــول على شـــكل أفـــكار وابتكارات تســـاعد 
المجتمـــع في التغلب على أو تقليل اآلثار الناجمة عن 
جائحـــة كورونـــا، وإعادة تنشـــيط الوضـــع االقتصادي 
والتنميـــة فـــي المجـــاالت المحـــددة، أبرزهـــا: الصحة، 
التعليـــم، كبـــار المواطنين وأصحاب الهمـــم، االقتصاد 

واإلدارة، الزراعة واألمن الغذائي، التوعية والمشاركة 
المجتمعية والترفيه.

 ومـــن الُمقـــرر أن تتواصـــل الفعاليـــة إلـــى تاريـــخ 30 
ســـبتمبر 2020، وســـتتضمن العديـــد مـــن المحاضرات 
والـــورش والدورات التدريبية التي من شـــأنها تحفيز 
التفكير اإلبداعي وتنمية العديد من المهارات التي قد 

يحتاجها المشاركون.
وُســـيعلن عـــن الفائزيـــن بتاريـــخ 10 أكتوبـــر 2020، إذ 
ســـتمنح الفرق الثالثة الفائـــزة جوائز كالتالي: الجائزة 
األولى 1000 دينار مقدمة من مجموعة شركات فريد 
بـــدر، الجائزة الثانيـــة 750 دينار من فودز أبليكيشـــن، 
و500 دينـــار مـــن ســـبائك للتعليـــم والتدريـــب. ولـــن 
تتوقـــف جهـــود الجمعية إلـــى هذا الحد، بل ستســـعى 
لتبني األفكار والمشـــاريع الفائـــزة وتحويلها إلى أرض 

الواقع.
وتـــم اختيار المحاضرين وأعضـــاء لجنة التحكيم من 
المختصيـــن داخل مملكة البحريـــن ومن دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا الســـياق، أعربت عضو اللجنة العليا المنظمة 
التنســـيقية  اللجنـــة  مقـــررة  االفتراضـــي  للهاكاثـــون 
واإلعالميـــة فاطمـــة راشـــد الســـعدون عـــن ســـعادتها 
للتفاعـــل الكبيـــر الـــذي حظي بـــه الهاكاثـــون من خالل 
تســـجيل العديد من الباحثين فيه، مشيرًة إلى أن هذا 
الحدث بمثابة منصـــة ُمهمة إلتاحة الفرصة للُمبدعين 
أن يتشاركوا مع اآلخرين أعمالهم في خدمة الُمجتمع، 
ُمتقدمًة في الوقت ذاته بالشكر والتقدير إلى الشركات 
الداعمـــة لهـــذه الفعالية، وهي مجموعة شـــركات فريد 

بدر، وفودز أبليكيشن وسبائك للتعليم والتدريب.

يضم أفضل خيارات التسوق ذات الجودة... وتوسع باإللكترونيات واألزياء

ــحــديــات “كـــورونـــا” ــى ت ــل ــدة الــمــجــتــمــع لــلــتــغــلــب ع ــاع ــس ــم ــاد حــلــول إبـــداعـــيـــة ل ــجـ إيـ

“اللولو هايبر ماركت” يطلق عروض افتتاح المرحلة الثانية في “الدانة”

“بــرينــــز” تنظــــم “هــاكــاثـــون” افتـــراضيــــا

مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  افتتحـــت 
فـــي  هايبرماركـــت  “لولـــو”  توســـعة 
مجمع الدانة أمام المتسوقين، التي 
تركـــز خصوصا على تقديم األطعمة 
الطازجـــة، بمـــا فيهـــا أنـــواع الفواكه 
والمأكوالت  واألسماك  والخضروات 

البحرية.
وتبلـــغ مســـاحة القســـم الجديد نحو 
1456 متـــرا مربعـــا، وهـــو جـــزء من 
مراحـــل توســـعية للمتجـــر الرئيـــس 
مســـاحته  رفـــع  ســـيتم  إذ  األكبـــر، 
بنســـبة 40 % وســـيحتضن العديـــد 
مختلـــف  مـــن  الطعـــام  أقســـام  مـــن 
ســـيتم  إذ  الجديـــدة،  االتجاهـــات 
التركيز على الطعام الصحي وتنوع 
األطبـــاق بمـــا يضمن الراحـــة للزبون 
مع الحفاظ على نفس مزايا الجودة 

والسعر لعالمة “لولو” التجارية.
خدمـــة  الجديـــد  القســـم  ويتضمـــن 
خاصـــة تمكـــن العمـــالء مـــن شـــراء 
مأكوالتهـــم البحريـــة الطازجـــة مـــن 
القسم المخصص لها وطهيها حسبما 
يفضلون مـــن قبل طهاة “لولو” أثناء 
تســـوقهم. ويمكنهـــم اختيـــار نوعية 
ســـواء  الطهـــي  وطريقـــة  التبهيـــرة 
أو  بالبخـــار  أو  الفـــرن  فـــي  أكانـــت 
الشوي أو طهيها في المرق الحار أو 

بنفس أسلوب طهي وجبة الكاري.

الجديـــدة  الخدمـــة  وتســـمح 
مـــن  باالســـتفادة  للهايبرماركـــت 
المواهـــب المنزليـــة وتزويـــد الزبائن 
تحضيـــر  خيـــارات  مـــن  بمجموعـــة 
األطعمـــة الســـاخنة حســـبما يحبون 
فـــي ظل توفير ميزة إضافية تتمثل 

في تقديم األطعمة المحضرة للتو.
وســـبق المرحلة الثانية من توســـعة 
المتجـــر الرئيـــس، افتتـــاح المرحلـــة 
األولـــى فـــي يوليـــو الماضـــي، التـــي 

ومطحنـــة  الحبـــوب  قســـم  ضمـــت 
الدقيـــق، إذ بإمـــكان الزبائـــن اختيار 
مفضالتهـــم مـــن الدقيـــق المطحون 
الحبـــوب  مـــن  واســـعة  ومجموعـــة 
والدخـــن. ويتضمـــن القســـم مخبـــزا 
أكبر حجما وقسم األطعمة المجهزة 
للطهـــي ومحطـــات الطهـــي الحيـــة. 
وتم توســـيع قسم األطعمة الساخنة 
لعالمـــة “لولـــو”، إذ أضيفـــت خيارات 
متنوعة من محطـــات الطهي الحية 

التـــي تحضـــر وجبـــات الديـــم ســـوم 
الشـــرقية والسوشـــي الياباني وخبز 
التـــاوة الهندي وخبز الفرن التقليدي 
و خبز الدوســـة، يتـــم تجهيزها وفق 

الطلب.
المرحلـــة  ســـتتضمن  ذلـــك،  إلـــى 
التاليـــة مـــن التوســـعة مجموعة من 
واألزيـــاء،  اإللكترونيـــات  أقســـام 
إلـــى  هـــي األخيـــرة  التـــي ســـتنضم 

الهايبرماركت.
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“طيران اإلمارات” تستأنف رحالتها إلى لوساكا
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اللحية تجلب لصاحبها فوائد غير عادية
قالــت المختصة فــي األمراض الجلدية 
والتناســلية ناتاليا كوزلوفــا “إن اللحية 

تساعد صاحبها على حماية صحته”. 
اللحيــة  “بالفعــل،  الطبيبــة  وأضافــت 
كبيــرة،  اللحيــة  حتــى  أو  الخفيفــة 
ليســت مجرد عنصر من عناصر األناقة 
أيضــا  لهــا  بــل  بالموضــة،  االلتــزام  أو 

خصائص مفيدة للبشرة”.
لحيــة وذقــن  فــإن وجــود  لهــا،  ووفقــا 
علــى الوجه، يســاعد فــي الحفاظ على 
التــي  البشــرة،  فــي  الطبيعيــة  الزيــوت 
بدورهــا تحافــظ علــى ترطيــب بشــرة 

الوجه جيدا.
وقالــت كوزلوفــا “اللحيــة كمــا أي شــعر 
آخــر علــى جلــد الوجــه تحمــي البشــرة 
بشــكل موثــوق مــن التعــرض المباشــر 
لألشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة 
ممتــازة للحماية من الســرطان”. كما أن 

شعر الوجه، يقلل من الحساسية.
يعمــل  “الشــعر  الطبيبــة  وأوضحــت 

كنــوع من الفلتــر الذي يمنــع المهيجات 
مــن دخــول األنف مباشــرة مــن المجال 
الخارجي”. وقالت المختصة “إن تربية 
اللحيــة تســاعد فــي حمايــة الوجــه من 
اآلثــار الســلبية للهــواء البــارد والحفاظ 
علــى دفء الجلــد”. وأضافت أن “شــعر 
الوجــه ينقــي الهــواء، مــا يســاعد فــي 

الحفاظ على صحة األسنان واللثة”.

إضافــة إلــى ذلك، وفقــا لكوزلوفــا، فإن 
وجود اللحية يقلل من وتيرة الحالقة، 
بــدوره يحمــي مــن ظهــور حــب  وهــو 

الشباب. 
وقالــت “من المهم الحفــاظ على نظافة 
أرضــا  ســتصبح  وإال  والدقــن،  اللحيــة 
خصبــة للبكتيريــا التي يمكــن أن تؤدي 

إلى أمراض جلدية معينة”.

فــي  النيــل  نهــر  منســوب  ارتفــع 
الخرطــوم  الســودانية  العاصمــة 
إلــى 17.48 متــر محطمــا األرقــام 
القياسية التي سجلها في األعوام 
المئــة الماضية، التي بلغت 17.26 

متر في العام 1946.
مناطــق  مــن  العديــد  وشــهدت 
فــي  عارمــة  فيضانــات  الســودان 
والعشــرين  األربــع  الســاعات 
الخســائر  مــن  زاد  مــا  الماضيــة، 
لموجــة  والبشــرية  الماديــة 
بــدأت  التــي  الحاليــة  الفيضانــات 

في نهاية يوليو الماضي.
عــن  صــادرة  إلحصــاءات  ووفقــا 
المجلــس القومي للدفــاع المدني، 
فقــد بلــغ عــدد الضحايــا 88 قتيال 
فيمــا تعــرض نحــو 19 ألــف منــزل 
للدمــار الكامــل، و34 ألفــا النهيــار 
جزئــي، بينمــا غمــرت الميــاه قــرى 
شــرق  فــي  مناطــق  فــي  بكاملهــا 

الخرطوم.

“النيل” يحطم 
األرقام القياسية

أعلنــت شــركة “فيســبوك” األميركية للتواصــل االجتماعي عــن مقاضاتها 
لرجل باع اإلعجابات والتعليقات المزيفة على تطبيق “إنستغرام”، كجزء 

من “خدمة تواصل وهمية”، على حد وصفها.

اســتخدم  فقــد  “فيســبوك”،  وبحســب 
المســماة  خدمتــه  خــالل  مــن  الرجــل 
“ناكروتكا” شبكة من الروبوتات وبرامج 
اإلعجابــات  لتوزيــع  اآللــي  التشــغيل 
والمتابعيــن  والمشــاهدات  والتعليقــات 
بحســب  “إنســتغرام”،  علــى  الوهمييــن 

موقع “إنغادجيت”.
رفعــت  فقــد  “ناكروتــكا”،  وبخــالف 
“فيســبوك” أيضــا دعــوى قضائيــة ضــد 
يســتخدم  مطــور  وهــو  بيــرن”،  “موبــي 
بيانــات  جمــع  بغــرض  ضــارة  برامــج 

“فيسبوك” من المستخدمين.
أنــذروا  األمنيــون  الباحثــون  وكان 
أن  مــن  ســابق  وقــت  فــي  “فيســبوك” 
المطــور “يجمــع معلومــات مــن األجهزة 
ويطلــب بيانــات من “فيســبوك”، بما في 
ذلــك اســم الشــخص والمنطقــة الزمنية 
اإللكترونــي وجنســه”،  البريــد  وعنــوان 

المســتخدمين  يقــوم  عندمــا  وذلــك 
بتثبيــت التطبيقــات باســتخدام برنامج 
“موبــي بيــرن”. يشــار إلــى أنــه ســبق لـــ 
“فيســبوك” أن رفعت عددا من الدعاوى 
القضائيــة المماثلة ضد المطورين الذين 
يسيئون استخدام البيانات أو ينتهكون 

شروط الخدمة الخاصة بها.

“فيسبوك” تقاضي مطورين يبيعون “إعجابات” مزيفة

حارس حديقة حيوان يطعم زرافة أثناء جولة إعالمية 
في حديقة الحيوانات “ال أورورا” في مدينة غواتيماال، إذ 

أعيد فتح الحديقة أمام الجمهور بعد إغالق دام أشهر عدة 
كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس “كورونا” )أب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لقــي 29 شــخصا مصرعهــم وأصيــب 7 
آخــرون بجــروح خطيــرة جــراء انهيــار 
بالصيــن،  لينفــن  مدينــة  فــي  مطعــم 
الســبت. وقال المكتب اإلعالمي لوزارة 
إدارة الطــوارئ الصينية، يوم األحد “إن 
7 بجــروح  29 شــخصا قتلــوا وأصيــب 
خطيــرة عندمــا انهــار مطعــم فــي إقليم 

شانشي الواقع شمالي البالد”.
فــي  الطــوارئ،  إدارة  وزارة  وأضافــت 
مقاطعــة  فــي  انهــار  المبنــى  أن  بيــان، 
شــيانغفن فــي جنــوب غربــي شانشــي، 

وفقا لوكالة رويترز.
أن  رســمية  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
قروييــن  تجمــع  أثنــاء  انهــار  المبنــى 
وأقاربهم لحضور حفل عيد ميالد رجل 
مســن يبلــغ عمــره 80 عامــا فــي مطعــم 
جيويشــيان في قرية تشنتشــوانغ، وأن 
عمليــات اإلنقــاذ انتهــت في وقــت مبكر 

من صباح يوم األحد.

علقــت طفلــة تايوانيــة صغيــرة بخيوط 
طائــرة فحلقت وارتفعت بها في الهواء 
مســافة 10 أمتــار قبــل أن تســقط علــى 
األرض. ونجــت الطفلــة، التــي تبلــغ مــن 
العمر 3 سنوات ولم يكشف عن هويتها، 
بعدمــا التف ذيــل الطائرة حولها ورفعها 

نحو 10 أمتار في الهواء.
فــي  تشــارك  الصغيــرة  الفتــاة  وكانــت 
الدولــي”  ســيتي  “هسينتشــو  مهرجــان 
“نانليــاو”  بلــدة  للطائــرات الورقيــة فــي 
الســاحلية عندمــا علقت بـــطائرة ورقية 
مــا  بحســب  الذيــل،  برتقاليــة  عمالقــة 

ذكرت وكالة األسوشيتد برس.
وأظهرت لقطات مصورة على “فيسبوك 
ترتفــع  وهــي  الهويــة  مجهولــة  “الفتــاة 
وتتأرجــح فــي الهــواء لبضــع ثــوان قبل 
اندفــع  فيمــا  األرض،  علــى  تســقط  أن 
لمســاعدتها،  المذعــورون  المتفرجــون 

وتمكنوا بالفعل من اإلمساك بها.

29 قتيال بانهيار 
مطعم في إقليم 

صيني

طائرة ورقية تسحب 
طفلة 10 أمتار في 

الهواء
أعلنــت الســلطات الهنديــة ضبــط شــبكات 
الجراحيــة  والقفــازات  الكمامــات  لبيــع 
المســتعملة، التي تجمع أحيانا من نفايات 

المستشفيات.
المدينــة  بومبــاي،  نافــي  شــرطة  وقالــت 
التــوأم لبومبــاي “إنها ضبطــت 3.8 ماليين 
قفــاز جراحــي مخصصة لالســتخدام مرة 
واحدة، جرى غسلها وتجفيفها وتوضيبها 

لبيعها من جديد”.

إن  نيــكام:  ســوباش  المحقــق  وقــال 
الضالعيــن فــي هــذه العمليات “اشــتروا ما 
يقرب من 35 طنا من القفازات المستعملة 
مــن مستشــفيات مختلفــة، وكانــوا يهمون 
للتجــار”، وفقمــا  بأســعار مخفضــة  لبيعهــا 

ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأشار إلى أن هؤالء “باعوا ما يتراوح بين 
6 إلــى 10 آالف قطعة، وكانوا على اتصال 

مع شراة كثر آخرين لبيع الباقي”.

الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات “من القمامة”

امرأة تحمل طيوًرا أليفة في حقيبة ظهر بينما تنظر إلى المحيط على شاطئ 
كوجي، إذ تواصل والية نيو ساوث ويلز اإلبالغ اليومي عن أعداد منخفضة 

لحاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا في سيدني، أستراليا )رويترز( وازداد الطلب على معدات الحماية الشخصية بدرجة كبيرة في هذا البلد العمالق، الذي يضم 1.3 
مليار نسمة، مع تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 3.45 مليون شخص و62 ألف وفاة.

رصــد مقطع فيديو وجــود منزل 
صغير يتوسط طريقا سريعا في 
الصيــن، إذ تمــر الســيارات علــى 
جانــب الطريــق ذهابــا وإيابــا من 

حوله.
يتوســط  الــذي  المنــزل  ويظــر 
إحــدى  فــي  ســريعا  طريقــا 

منحنيات الطريق، إذ تم إقامة جدار كبير حول المنزل لمنع الســيارات من الســقوط 
فوقــه عنــد حــدوث أي حــوادث. ونشــرت الفيديــو صفحة “نــاو ذيث” علــى “تويتر”، 
مشــيرة إلى أن وجود المنزل في هذا المكان أثار الكثير من التســاؤالت حول ســبب 
وجــوده. وقالــت “إن الحكومــة الصينية أرادت نزع ملكيــة المنزل وتعويض صاحبه 
للمنفعــة العامــة لكــن صاحــب المنــزل رفــض تركــه؛ ألنــه لــم يحصــل علــى التعويض 
المناســب”. ونتيجــة لذلــك، بقــي المنــزل فــي موقعــه وقامــت الدولــة بإقامــة جــدار 

لحمايته، بينما تم استكمال الطريق السريع من حوله.

منزل يتوسط طريقا سريعا في الصين الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:55

  11:38 

03:08

05:58

07:28 
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الوالء والعمل التطوعي والجائزة
Û  عندمــا أكتــب أو أتنــاول موضــوع العمــل التطوعي أجد نفســي ومــن دون أن أدري

أدخــل تلــك الدائــرة الجميلــة والراقيــة التــي يســمو فيهــا اإلنســان بقيمــه ومواقفه 
النبيلــة وأعمالــه وســلوكياته الفاضلة وحســه الصادق باالنتماء، إنها ســيدي القارئ 
دائــرة الــوالء واالنتمــاء للوطــن. فالوالء بقدر ما يكون مفهومه بســيطا بقدر ما هو 

عميق ومتصل اتصااًل راسًخا متجذًرا بعقول الناس وقلوبهم وبالوجدان. 
Û  فالــوالء للوطــن وكمــا تقــول بعض المصــادر هــو ’’ذاك االرتباط العقلــي والوجداني

إلى أبعد الحدود...‘‘. انتهى. وكذلك هو المفهوم الشامل والواسع للعمل التطوعي، 
الــذي يعّرفــه معجــم المصطلحــات اإلداريــة بأنــه ’’الفعــل والســلوك الــذي ينجم عن 
اإلرادة الذاتيــة‘‘ وال ينجــم عنــه آثــار ضاغطــة علــى صاحبه وينفذه الشــخص ملء 

إرادته‘‘.
Û  إًذا، فــاإلرادة الذاتيــة التلقائيــة التــي دفعت بصاحبها إلى القيام والشــروع في ذاك

العمل التطوعي الخيّر يمكننا أن نصنفه بأنه أحد ثمار الوالء للوطن وخدمة أبنائه، 
الذيــن هــم أخــوة له خصوًصا في أوقات المحن التي يعيشــها العالم اآلن والمتمثل 

في جائحة كورونا أزاح هللا سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء وهذه الغمة. 
Û  إنــه بعــد النظــر والرؤيــة الواضحــة لألهــداف ومســاراتها أن ُتخصــص جائزة ســمو

الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة وكيــل وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء الرئيــس 
الفخري لجمعية الكلمة الطيبة – للعمل التطوعي هذا العام لتكريم الكوادر الوطنية 
فــي الصفــوف األماميــة الذيــن ضحــوا بالنفس واألهــل والوقت؛ من أجــل التصدي 

لهذا الوباء والتخفيف من تداعياته حماية للمواطن والمقيم على ارض المملكة.
Û  فهــذه الجائــزة ســوف تمنح ألفضل مشــروع تطوعي وطني ســواء كان مقدًما من

قبــل المؤسســات والجمعيــات والفرق التطوعيــة أو من قبل األفراد وســاهمت في 
مساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكتنا العزيزة.

Û  التقدير المعنوي هو في نظري أسمى الحوافز والمكافآت، هو ذاك الشعور الجميل
والمؤثــر الــذي يتملك الشــخص وهو يشــهد ويلمــس وأمام الجميــع تقدير اآلخرين 
لجهــوده. فــي هــذه اللحظــات يحس اإلنســان بقيمة ذاتــه وكيانه وقدراتــه بصورة 

أعظم وهذه هي الرؤية الشاملة لهذه الجائزة المميزة ومثيالتها.
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