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الخدمية التنفيذية ،بين جهة تمضي بإنشائه ،وأخرى ترفضه،
وثالثة تجهل المعلومات عنه .وزارة اإلسكان أمضت إنشاء
مشروع المضمار بمستندات رسمية موقعة من وزيرها

وكبار مسؤوليها ،بينما رفضته وزارة األشغال وشؤون

البلديات والتخطيط العمراني.سلط النائب محمد بوحمود

الضوء بشأن مضمار المشي الذي يقع بمحاذاة شارع  23بمدينة
حــمــد ،وهــو الــشــارع الفاصل بين منطقة دار كليب والمجمع
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 5آالف متطوع بالتجارب السريرية حتى اآلن
الجفير  -وزارة الصحة

سجلت وزارة الصحة في مملكة البحرين

وأشـــــــارت الــــــــوزارة إلــــى أن الــتــجــارب

اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب

كبار المسؤولين ،يتقدمهم ولــي العهد

أكثر من  5آالف متطوع تقدموا إلجراء

السريرية للقاح كورونا (كوفيد  )19غير
النشط ،التي تجري حاليا بمركز البحرين

الدولي للمعارض والمؤتمرات.

السريرية الثالثة شارك فيها العديد من
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

مجلس ال ــوزراء صاحب السمو الملكي
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة ،إذ

وبــيــنــت الـــــوزارة أن ذل ــك اإلق ــب ــال جــاء

تــطــوع ســمــوه بــاألســبــوع الــمــاضــي في

المجتمعية من قبل المتطوعين ،الذين

(كــوفــيــد  ،)19وك ـ ــان لــمــشــاركــة ســمــوه

نتيجة الــوعــي المجتمعي والمسؤولية

لبوا الواجب الوطني تحت شعار “ألجل
اإلنــســانــيــة” ،بعد فتح بــاب التطوع في

أغسطس الماضي.

التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا
أصــداء واسعة محليا وإقليميا ودوليا،
وكانت دافعً ا لكثيرين للمبادرة بالتطوع

وزيرة الصحة :التزموا من أجل البحرين
المنامة  -وزارة الصحة

دعـــــت وزيـــــــرة ال ــص ــح ــة فــائــقــة

الــصــالــح الــجــمــيــع ب ــأن “يــلــتــزمــوا

للبحرين” ،عبر التكاتف وااللتزام
بالتدابير الوقائية واإلج ــراءات
االح ــت ــرازي ــة لــلــحــد م ــن انــتــشــار

فــــيــــروس كــــــورونــــــا؛ مــــن أج ــل

ال ــوط ــن وال ــم ــواط ــن بــاعــتــبــارهــا
مسؤولية وطــنــيــة ،مــشــيـ ً
ـرة إلى

أن ــه يــتــوجــب عــلــى كــل ف ــرد في

المجتمع الــمــشــاركــة بــوعــي في

التعليمات الــصــادرة مــن الفريق

في هذه التجارب.

أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻣﻨﺎ
وﺣﺮﺻﺎ
اﻟﺘﺰاﻣﺎ
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

ﻧﻠﺘﺰم ..ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ..
ﻧﻠﺘﺰم ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ

30%
ﻣـــــﻦ اﻟﺤـــــﺎﻻت
اﻟﻘــﺎﺋﻤﺔ أﻃﻔـﺎل

الوطني الطبي للتصدي لفيروس
كــورونــا (كــوفــيــد  ،)19وااللــتــزام

بعزم وإصــرار أكثر من أي وقت
مضى بجميع اإلج ـ ــراءات لمدة
أســـبـــوعـــيـــن؛ مــــن أجـــــل خــفــض

معدالت انتشار الفيروس.

وكشفت عن أن الفترة األخيرة
شهدت تهاو ًنا من البعض ،على

ال ــرغ ــم م ــن اس ــت ــم ــرار الــتــوعــيــة

بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة

واإلرشادات الصحية.

()٠٢

إطالق برنامج سمو المحافظ األمني

االجتماعي  2020في نسخته الثانية
المنامة  -وزارة الداخلية

بتوجيـــه مـــن محافـــظ الجنوبيـــة

البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون

بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،أطلقـــت

المحافـــظ األمنـــي شـــهد إقبـــاال

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي
المحافظة برنامج ســـمو المحافظ
األمنـــي االجتماعـــي االفتراضـــي

للعـــام  2020فـــي نســـخته الثانية،
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الذي يأتـــي ترجمة للجهود الرامية

والســـعي الحثيـــث فـــي تعزيز دور
األمـــن لدى الناشـــئة ،وغـــرس مبدأ

الشـــراكة المجتمعية وزرع الثقافة
األمنيـــة

لمواجهـــة

المستقبلية.

التحديـــات

وبهذه المناســـبة ،أشـــار مدير إدارة

المجتمـــع إلـــى أن برنامـــج ســـمو
مـــن أبنـــاء المحافظـــة ،إذ بلـــغ عدد

المشـــاركين فيـــه أكثـــر مـــن 60

مشـــاركا ،مؤكـــدا أن البرنامـــج هـــو
أول برنامـــج أمنـــي افتراضـــي
للناشـــئة ،ويواكب عملية التواصل
عـــن بعـــد من خـــال تقديـــم ورش

العمـــل

االفتراضيـــة

والمرئيـــة

لتأهيل المشاركين فيه على كيفية
التواصـــل األمنـــي والمجتمعـــي
بالصـــورة

التفاعليـــة

الهادفـــة

واالستثنائية.
يشـــار إلى أن البرنامج يبدأ من 20
ســـبتمبر الجـــاري لغايـــة  6أكتوبـــر
المقبـــل ،عبـــر خدمـــة االتصـــال
المرئي عن بعد وبمشاركة عدد من
اإلدارات األمنيـــة بوزارة الداخلية،
وهـــي األكاديمية الملكية للشـــرطة
واإلدارة العامـــة للمـــرور واإلدارة
العامـــة للدفـــاع المدنـــي وإدارة
شـــرطة خدمة المجتمـــع ،واإلدارة
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن
االقتصادي واإللكتروني.

سمو الشيخ خليفة بن علي

وزيـرة الصحـة :التزمـوا مـن أجـل البحريــن

الــتــراخــي لـــدى الــبــعــض يتسبب بـــازديـــاد حـــاالت “كــوفــيــد ”19

المنامة  -وزارة الصحة

دعـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح الجميع بأن “يلتزموا

تقـــوم بتوعية المجتمـــع واتخاذ التدابيـــر الالزمة ،ولكن

واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس

المجتمع ،ليحقـــق األهداف التي وضعها الفريق الوطني

للبحريـــن” عبـــر التكاتـــف وااللتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة

من الملف العتيد

يبقـــى االلتـــزام بالتوجيهـــات واالمتثـــال لهـــا مســـؤولية

كورونـــا من أجل الوطن والمواطن باعتبارها مســـؤولية
ً
مشـــيرة إلـــى أنـــه يتوجـــب علـــى كل فـــرد فـــي
وطنيـــة،

الطبي للتصدي لفيروس كورونا والساعية لحفظ صحة
وسالمة الجميع.

بقلم :د .عبداهلل الحواج

المجتمـــع المشـــاركة بوعي فـــي التعليمـــات الصادرة من

وأكدت الصالح أن القطـــاع الصحي في مملكة البحرين

لــم تكــن األرقــام شــديدة البأس أو قليلة الحيلة كي تُ عبــر عن وضع ،أو تتحدث

 ،)19وااللتـــزام بعـــزم وإصـــرار أكثر مـــن أي وقت مضى

للجائحـــة مع تنفيـــذ دعوة صاحـــب الســـمو الملكي ولي

عــن موقــف ،أو تتعاطى مع مشــكلة ،لكنهــا الحالة التي طالمــا ارتطمت برغبات
ورغبــات مضــادة ،بأفــكار وأخــرى علــى النقيــض ،بحالــة مجتمعية تســعى لكي
تُ عبــر عن نفســها ،وأخــرى تختــرق الحواجز والمعطيــات واالعتبــارات مترامية
األطراف.
األب الرئيــس فــي مجالســه المتعاقبــة كان يتحدث إلينا بقلــب ملؤه الحب عن
وحــدة هــذا الوطــن ،عن شــعبه المترابط األبي ،وعــن أهدافه المحــددة الثابتة،
بــل عــن ثوابته الراســخة المتألقة ،وكان ســموه في مداخالتــه وتوجيهاته إلينا
يؤكد إيمانه المطلق بأن األوطان المتحدة الواعية بلحمة بني جلدتها هي التي
تجاوزت المؤامرات وانتصرت على المكائد والمهاترات ،وتمكنت من أن تكون
يدً ا واحدة في وجه معاول الهدم ومفاجآت األيام الصعبة.
العالــم يغــرق فــي أدوات التواصــل االجتماعــي ،وبالدنا تموج بتيــارات ما أنزل

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد

ســـوف يمضي بعزمـــه المعهود ويواصـــل العمل للتصدي

بجميع اإلجراءات لمدة أسبوعين حتى األول من أكتوبر

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس

المقبل من أجل خفض معدالت انتشار الفيروس.

الـــوزراء لمضاعفة الجهود وتكثيفهـــا لتجاوز التحديات

ونوهـــت وزيرة الصحـــة بالدعم المطلـــق وغير المحدود

مـــن ولي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

بن حمـــد آل خليفة ،وتقديره المســـتمر للجهود الوطنية
المســـتمرة التي تقـــوم بها الكوادر العاملـــة في الصفوف
األولـــى لمكافحـــة الفيـــروس التـــي تســـهم فـــي الحفاظ

علـــى صحة وســـامة المواطنين والمقيميـــن في مملكة
البحريـــن ،ودعوة ســـموه الجميـــع لاللتـــزام باإلجراءات

االحترازيـــة ووضـــع مصلحة الوطن فـــوق كل اعتبار ،إذ

الـــذي تمـــر بها البحريـــن؛ نظرًا لتهاون بعـــض الفئات غير
الملتزمة والتي كانت ســـب ًبا مباشرًا في ازدياد اإلصابات

ً
أساســـيا لمواصلة تنفيذ
محـــركا
إن هـــذا االلتـــزام يعتبر
ً

بالفيروس خالل اآلونة األخيرة.

كافة.

البعـــض ،على الرغم من اســـتمرار التوعيـــة باإلجراءات

الخطـــط الموضوعـــة للتعامل مع الفيـــروس في مراحله
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ومنذ بـــدء الجائحة

وكشـــفت عـــن أن الفتـــرة األخيـــرة شـــهدت تهاو ًنـــا مـــن

االحترازيـــة واإلرشـــادات الصحيـــة ،موضحـــة أن هـــذه

اتخـــذت خطوات عديـــدة من أجل الحفـــاظ على صحة

الفتـــرة توصـــف بمرحلة الـــذروة ،ومازال عـــدد الحاالت

تداعياتـــه المختلفـــة ،مبينـــة أن جميـــع الجهـــات المعنية

استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة.

الجميـــع واحتـــواء الفيـــروس والتخفيـــف مـــن حـــدة

المكتشـــفة في ازدياد ،وســـوف تظل األرقام مرتفعة إذا

هللا بهــا مــن ســلطان ،خطابــات تحريضيــة ،طائفيــة ،ضيقــة ،وحــوارات تعمــق
الجــروح ،وتلــوث النفــوس ،وتــؤذي األبــدان ،تضعنا جميعا علــى المحك ،إما أن
نســمو فــوق اختالفاتنــا الزائفــة ،وأمــا أن نغوص فــي التفتت واالنقســام ونتوه
في فوضي غياب األمن واألمان ،إما أن نكون على مســتوى المســؤولية ونفكر
بروح الجماعة من أجل أن نجني الثمار ،وإما أن نغرق أكثر فأكثر في مستنقع
التــردي ،واالنكفــاء بل واالنبطاح أمام التحديــات ،واالنصياع خلف المغالطات،
واالنــزالق فــي منحــدر الضبابية والتشــرذم والضياع ،وإما أن نفيق من ســباتنا
العميــق ،ونضــع أيدينــا في أيــادي بعضنا البعــض من أجل أيام أجمل لم نعشــها
بعد .جاللة الملك حفظه هللا ورعاه ،يبشــر دائما بهذه األيام ،يقترب من شــعبه
بها ،ليقترب شعبه منها وكله أمل في غد أفضل ،رئيس الوزراء صاحب السمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان شــفاه هللا وعافــاه يمضــي على خطــا التأهل
بخطــوات واثقــة ثابتــة مفعمــة باإليمــان ،بــأن مواجهــة مشاكســات السوشــيال
ميديــا وقطــع الطريق علــى المغردين عليها والمحلقين في ســماواتها يأتي من
األهميــة بمــكان بحيــث يفــوت كل الفــرص الســانحة أمامها بهــدف زعزعة أمن
واســتقرار هــذا الوطــن ،وســيلة وغايــة ال تبرر الهجــوم المغرض علــى كائن من
كان ،وال تبشــر أبــدا بــأن الــذي ينزلــق إلــى هــذه الحماقــات ما هو إال نذير شــوم
ومعول خطر ينبغي مواجهته بمختلف وسائل التنوير بأن قوة هذا الوطن في
وحدته ،ورخائه وازدهاره في تعاضد لحمته.
الملــف العتيــد عنــد التفتيش في مطارحاته ومخرجاتــه وجدت فيها الكثير بل
والمفيــد مــن ســجايا ،والكثيــر بل والمفيد من ســجاالت ووصايا ،ثــم الكثير بل
والمفيــد مــن أفــكار يمكــن البناء عليها عندمــا يصبح الرأي والــرأي اآلخر مجرد
إشــارة مــن بعيــد لتنــوع محمــود وليــس ألرقــام ال تقبــل القســمة علــى بعضهــا
البعض ،وليس إلى مهاترات فاشــلة على أدوات تواصل شــديدة االرتباك؛ ألنها
تعشــش مــن دون توجيــه ،وتتحــرك مــن غير بوصلة إرشــاد ،وتتمــادى من دون
نصيحة لوجه هللا والوطن.

متابعة تطورات شبكة الصرف بشارع الفاتح

بــكــلــفــة  2.2مــلــيــون ديـــنـــار وتــنــتــهــي فـــي نــوفــمــبــر 2021

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

اجتمع وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات

التعارضات مع الشبكات الخدمية لتنفيذ

بالقائمين على تنفيذ أعمال إنشاء شبكة

عوائـــق قـــد تؤثر على ســـير األعمـــال ،إذ

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف

الصـــرف الصحـــي ضمن مشـــروع تطوير

شـــارع الفاتح لالطالع على مســـتجدات

العمـــل ،بحضـــور كل مـــن وكيـــل الـــوزارة
لشـــؤون األشـــغال أحمـــد عبدالعزيـــز

الخيـــاط ،والوكيـــل المســـاعد للصـــرف
الصحـــي إبراهيـــم الحـــواج ،ومدير إدارة
تخطيـــط ومشـــروعات الصـــرف الصحي

فتحي الفارع.

العمـــل بسالســـة وســـهولة مـــن دون أيـــة
إن التنســـيق قائـــم مع الجهـــات الخدمية
لنقـــل وتحويـــل خطوط الخدمـــات ،وقد

بدأت الوزارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء

والمـــاء العمل لتغيير مســـار خطوط نقل
الكهرباء.

وأشـــار إلـــى أن مشـــروع إنشـــاء شـــبكة

الصرف الصحي يهدف إلى تطوير الخط
الرئيـــس لميـــاه الصـــرف الصحـــي الممتد

وصـــرح الوزيـــر خـــال الزيـــارة بأنـــه يتم

مـــن منطقـــة الجفير إلى منطقـــة الغريفة

بشـــارع الفاتـــح كجـــزء مـــن األعمـــال

بنـــاء خط ناقل رئيـــس جديد أكبر حجما

حاليـــا تنفيـــذ مشـــروع الصـــرف الصحي

التحضريـــة الالزمـــة لمشـــروع تطويـــر
الشـــارع ،وهـــي مرحلـــة مهمـــة لمعالجـــة

وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية مـــن خالل
وأعمـــق ليســـتوعب التدفقـــات الحاليـــة

والمســـتقبلية التي سوف تضخ فيها من

المبارك يطلع على محطة السيف العاملة بالطاقة الشمسية
تــعــمــيــم الــتــجــربــة بــتــشــغــيــل مــحــطــات ضـــخ وتـــوزيـــع الــمــيــاه

توصيل خدمة الصرف الصحي للعقارات
بالمنطقـــة .كمـــا ســـيتم إلغـــاء  5محطات
ضـــخ ميـــاه الصـــرف الصحـــي الفرعيـــة

وبناء محطة ضـــخ جديدة لزيادة كفاءة

الشبكة ،وتقليل األعطاب.

زار وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء

محطات النقل والتوزيع مع تطبيق

لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء الشـــيخ

المتبعة في هذا المجال من منطلق

أفضـــل التقنيـــات والممارســـات

وائـــل المبـــارك والرئيـــس التنفيذي

جهودهـــا لرفـــع مســـتوى الخدمات

نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة

المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن،

محطـــة الســـيف لنقـــل وتوزيـــع

موضحـــا مضي الهيئة في التوســـع

الميـــاه؛ لالطـــاع علـــى مرافق هذه

في استخدام هذا النوع من الطاقة

المحطـــة النموذجيـــة ،التـــي روعي

في عدد من مشروعاتها المقبلة.

فـــي تصميمهـــا اســـتخدام الطاقـــة

وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي بـــأن

الشمســـية لتوليد الكهرباء لتشغيل

هيئـــة الكهرباء والمـــاء ماضية في

معـــدات المحطة .وتعتبـــر المحطة
أولـــى المحطـــات التابعـــة لهيئـــة

علـــى  1316مـــن الخاليا الشمســـية

تثبيـــت الخاليـــا الشمســـية علـــى

النظيفـــة

مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة النظيفـــة

قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة.

المثبتـــة علـــى واجهـــات واســـطح

وتصدير فائض الطاقـــة الكهربائية

الكهرباء والمـــاء التي يتم تزويدها

التـــي تنتـــج حوالـــي  407كيلووات

المنتجة من ألواح الطاقة الشمسية

التـــي تغطـــي احتياجـــات المحطة،

مباني هـــذه المحطة التـــي تحتوي

إلى شـــبكة توزيـــع الكهربـــاء ،إذ تم

الكهربائيـــة

أســـطح خزانات المياه لتوليد أعلى
وأكد الوزير أن هيئة الكهرباء والماء
حريصة على االستفادة من الطاقة
المتجددة فـــي مشـــروعاتها ،ومنها

تعميم تجربة اســـتخدامات الطاقة
الشمســـية فـــي تشـــغيل محطـــات
ضـــخ وتوزيـــع الميـــاه ،لرفـــع كفاءة

التشـــغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية
النظيفـــة ،والمســـاهمة فـــي تصدير

الفائض إلى شبكة توزيع الكهرباء.

قبـــل مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات

على تحالف شـــركتي نـــاس وناصر هزاع

الســـبيعي للمقاوالت بقيمـــة 2,283,327

دينـــارا بتمويـــل من الصندوق الســـعودي
للتنمية.

“األهلية” :منظومة للتعليم اإللكتروني

تضاهي الجامعات العالمية
المنامة  -الجامعة األهلية

أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة األهلية

والخبـــراء حـــول العالـــم ،مشـــيرا إلى أن

نجحـــت فـــي وضـــع منظومـــة متكاملـــة

األمنـــاء برئاســـة الرئيـــس المؤســـس

فيصـــل الشـــويخ أن الجامعـــة األهليـــة

المنامة -بنا

بالطاقـــة

منطقـــة الجفيـــر والغريفة ،مع اســـتكمال

يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية المشـــروع مـــن

للتعليـــم اإللكترونـــي التفاعلـــي تضاهـــي

أعـــرق الجامعـــات العالميـــة ،الفتا إلى أن
الطلبـــة الراغبيـــن بااللتحـــاق بالجامعـــة
يمكنهـــم التقـــدم بطلبـــات االلتحـــاق

إلكترونيـــا واســـتكمال جميـــع إجـــراءات
القبـــول والتســـجيل إلكترونيـــا بمـــا فـــي

ذلـــك إجراء اختبارات تحديد المســـتوى

والمقابلـــة الشـــخصية وتســـجيل المـــواد

ودفع الرســـوم بشـــكل كلي أو بالتقسيط
حســـب رغبة الطالب وولـــي أمره .ولفت
الشـــويخ فـــي تصريـــح صحافـــي إلـــى

أن الجامعـــة اســـتعرضت تجربتهـــا فـــي
التحـــول للتعليـــم اإللكترونـــي التفاعلـــي

فـــي مؤتمرات عالميـــة وحظيت باهتمام
وتقديـــر مـــن العديـــد مـــن المختصيـــن

الجامعـــة ومن وحي توجيهـــات مجلس
للجامعـــة عبـــدهللا الحواج مســـتمرة في

فتح بـــاب القبول والتســـجيل في األيام

المقبلة مع تذليل الصعاب التي قد تواجه
الطلبـــة الراغبيـــن بااللتحـــاق بالجامعـــة

ســـواء كانـــوا مـــن خريجـــي الثانويـــة أو

الراغبين فـــي االنتقـــال للجامعة األهلية

من الجامعات األخرى.

ونـــوه إلـــى تقديم الجامعـــة منحا جزئية

تعـــادل  % 50مـــن الرســـوم الدراســـية

لجميع الكوادر الطبية وأبنائهم والكوادر
األمنيـــة وأبنائهـــم مـــن منتســـبي وزارة

الصحـــة وقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة

الداخليـــة العاملين فـــي مكافحة جائحة
“كوفيـــد  ”19ضمن المســـؤولية الوطنية

للجامعة األهلية.
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الذكرى األربعون للحرب العراقية اإليرانية ..بين حكمة الملك فهد وتهور صدام
Û Ûبعد يومين تمر الذكرى األربعون لنشــوب

رحمــه هللا ،ليخبــره بأنــه قــرر شــن حرب

ووضعوهــا جانبًا ،واصطفــوا وراء قيادة

في العام  ،1980التي ســميت فيما بعد بـ

محــاوالت بســط نفوذهــا علــى بــاده،

بدفع وحداتها إلى الجبهة ،وإعادة تنظيم

الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي وقعــت

”حرب الخليج األولى”.

علــى إيران لوضع حد لتهديداتها ،ووقف
مســتفيدا مــن حالة االنقســام والتشــرذم
ً

Û Ûوفــي علــوم السياســة وفنــون الحــرب

والتفــكك التــي كانت إيران تشــهدها في

ومتناقضتان ظلتا مثار نقاش وجدل بين

الخمينــي ،وإنــه واثــق مــن أنــه لــن يكون

ثمــة نظريتــان أو وجهتــا نظــر متقابلتــان

القادة والساسة والمفكرين؛ األولى تقول
إن من األفضل أن تهاجم عدوك وهو في
ّ
حالة انقســام وتفرق وتشــتت واختالف،

أن مــن األجــدى واألكيــس
والثانيــة تــرى ّ
أال تهاجــم عــدوك وهــو على تلــك الحالة؛

فذلك سيدعوه ويجعله يتجاوز خالفاته
ويــرص صفوفــه ويتوحــد خلــف قيادتــه
بقناعــة أرســخ وإيمــان أعمــق وبحمــاس

أصلــب لمواجهــة المعتــدي والدفــاع عــن
الوطن.

Û Ûالرئيــس صــدام حســين كان مــن أتبــاع
النظريــة أو وجهــة النظــر األولــى؛ فبعــد

قيــام الثــورة اإليرانيــة ،وانهيــار نظــام
الشــاه ،وتســلم اإلمــام الخمينــي زمــام

السلطة في إيران في شهر فبراير ،1979
بــدأت العالقــات تتــأزم وتتوتــر بينــه

ذلك الوقت ،وقبل أن تشــتد شوكة نظام
ثمــة وقت أو ظرف أفضل من اآلن لشــن

درسا.
ً
الحرب وكسبها وتلقين اإليرانيين
Û Ûوفــي مقابلــة تلفزيونيــة موجــودة علــى
موقــع “يوتيوب” أجرتهــا إحدى محطات

التلفزة العربية مع األمير تركي بن فيصل
آل سعود ،أكد األمير أن الملك فهد “نصح
صــدام بأن يتــرك األمور عند المناوشــات

الحدودية ،وال يدخل األراضي اإليرانية،
فإيــران فــي حالــة فوضــى بعــد الثــورة،

جيشــهم وسياســتهم فــي حالــة فوضــى،
دعهــا وشــأنها ،اإليرانيــون منهمكــون في
بعضــا ،لكــن إذا دخلــت
ً
مقاتلــة بعضهــم

أرضهم فإنك ســتوحدهم ،وســتقاتل بلدا
فيه  60مليون نســمة ،ومقــدرات وفيرة،
وقــدرة علــى تحمــل حــرب اســتنزاف

طويلة ،وذلك ليس في مصلحتك وال في

الخمينــي ،وســارعت القــوات اإليرانيــة

صفوفها ،وتم اإلفراج عن ضباط الجيش

اإليرانــي المعتقليــن وإرســالهم فــورا
لاللتحاق بوحداتهم على جبهات القتال.

فتمكنــت المقاومــة والدفاعــات اإليرانية
مــن توقيــف زحــف القــوات العراقية في
 7ديســمبر  ،1980بعــد أن احتلــت أكثــر
مــن  15000كيلومتــر مربع مــن األراضي

اإليرانيــة ،عندهــا بــدأت موازيــن الحرب

تنعكــس؛ واســتطاع اإليرانيون اســتعادة
كل األراضــي التي فقدوها بحلول يونيو
 ،1982وصــار صــدام فــي موقف دفاعي،

وبدأ يعرض وقف إطالق النار.

Û Ûوفــي منتصف ذلك الشــهر انقلــب الوضع
رأسا على عقب وعبرت القوات اإليرانية
ً
الحــدود العراقيــة فــي محاولــة منهــا
الحتــال مدينــة البصــرة؛ ودارت معــارك
بيــن الطرفين حول المدينــة اعتبرت من

أكبــر المعــارك البريــة منــذ انتهــاء الحرب

العالميــة الثانيــة ،إال أن إيــران لــم تتمكن
في النهاية من تحقيق أهدافها.

لكــن صدام أصــر على القول
ّ
مصلحتنــا...

Û Ûيقــول األميــر تركــي“ :صــدام أبلــغ الملــك

داخــل حدود بالده ،واســتفزته شــعارات

Û Ûوبالفعــل ،لــم يأخــذ صــدام بنصيحــة

الحــرب؛ ليتنــي ســمعت نصيحتــك ألنني

في الشــؤون الداخلية للعراق ما أدى إلى

القــوات العراقيــة الحــدود اإليرانيــة فــي

Û Ûلقد صدقت نبوءات وتوقعات الملك فهد

متقطعة على الحدود بين البلدين.

داخــل األراضــي اإليرانيــة ،وفــي ســرعة

وبيــن قــادة إيران الجدد عندما استشــعر
خطــر انــدالق زخــم الثــورة اإليرانية إلى

إنه سيمضي حتى يصل إلى طهران”.

تصديرهــا ،ومحــاوالت إيــران التدخــل

الملــك فهــد ،فنشــبت الحــرب؛ واجتاحت

وقــوع مناوشــات واشــتباكات عســكرية

 22ســبتمبر ،وأخــذت تتوغــل بســرعة

Û Ûفي ذلك الوقت وفي تلك الظروف اتصل

الفتــة تخلــى المعارضــون اإليرانيون عن

صــدام حســين بالملك فهد بــن عبدالعزيز

معارضتهــم للنظــام ،وتناســوا خالفاتهــم

فهــد بعد مرور ثالث ســنوات مــن اندالع

أريد اآلن فض االشتباك”.

رحمه هللا؛ فقد أيقظت الحرب واستفزت

الــروح الوطنيــة عنــد اإليرانييــن ،وأدت
إلــى إذكاء تعبئــة قوميــة شــاملة لديهــم،
واستطاع النظام ترسيخ وتثبيت أقدامه،

فظلــت رحــى الحــرب تدور بضــراوة بين
الطرفيــن لثمانــي ســنوات ،وأطلــق عليها
العراقيــون “قادســية صــدام” ،رغــم أن
حــرب القادســية الحقيقيــة التــي وقعــت
قبــل أكثــر مــن  1380عاما ،لم تــدم ألكثر
من  4أيام ،حقق فيها المســلمون انتصارً ا
ســاحقا على الفرس ،وكانت إيذانًا بزوال
اإلمبراطوريــة الساســانية ،ووقــوع بــاد
فارس تحت الحكم العربي اإلسالمي.
 Û Ûحــرب الخليــج األولــى صــارت مــن أكثــر
الصراعــات العســكرية دمويــة ،وأطــول
نزاع عسكري في القرن العشرين ،أحدثت
أضــرارا اقتصاديــة بالغة وتدميرا واســعا
للبنيــة التحتيــة للبلديــن ،وخلفــت نحــو
مليون قتيل من الجانبين ،وأضعاف هذا
العــدد مــن المصابيــن والمعاقيــن ،وبلغت
خســائرها الماليــة أكثــر مــن  400مليــار
دوالر أميركي في ذلك الوقت.
Û Ûولألســف الشــديد ،فــإن أيًّ ــا مــن البلديــن
لــم يحقــق أي شــيء مــن االنتصــار فيهــا،

واألدهــى مــن ذلــك فــإن أيً ــا منهمــا لــم
يســتوعب العبرة أو يتعلــم الدرس ،فبعد
انتهائهــا بعامين ارتكــب صدام خطأ أكثر
جســامة ،وحماقــة أكبــر فداحــة ،عندمــا
احتــل الكويــت فــي العــام  ،1990كمــا أن
الســلوك اإليراني التوســعي فــي المنطقة
لم يتغير منذ ذلك الوقت؛ ولذلك فإن أيً ا
من الدولتين وشــعبيهما لم يذوقوا طعم
األمن واالســتقرار منذ بدء حرب الخليج
األولى ،قبل أربعين عاما ،وحتى اليوم.

استخدام الوسائل التكنولوجية لـ “الملكية للشرطة”

الحســن :تطويــر آليــات الشــراكة وتوقيــع مذكــرات التفاهم مــع الجامعــات والمعاهد

المنامة  -وزارة الداخلية

تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام رئيـــس

التدريبـــي  ،2021 2020-مـــع اتخـــاذ ما

للشـــرطة الفريق طارق الحسن ،اجتماع

المجلـــس العلمـــي لألكاديميـــة الملكيـــة

يلـــزم وفـــق قوانيـــن التعليـــم العالي في

تكريم فريق “البحرين تستاهل” التطوعي
البيستين -محافظة المحرق

المملكـــة .وأشـــار رئيـــس األمـــن العـــام

نقـــل نائـــب محافـــظ المحـــرق

جهودهـــم فـــي تقديـــم الدعـــم

أحدث وسائل التكنولوجيا واستقطاب

الجيران شـــكر وتقدير محافظ

المتطوعين.

وأعـــرب رئيـــس األمـــن العام عن شـــكره

لتنفيذهـــا إضافـــة إلـــى تطويـــر آليـــات

المناعـــي إلـــى كافة المشـــاركين

مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة الملكيـــة

التفاهم مع الجامعات والمعاهد العلمية

جميع الحمالت التي تهدف إلى

يجعلـــه قـــادرًا علـــى التعامـــل مـــع كل

“الدفعـــة الــــ  ،”12كمـــا اطلـــع المجلـــس

واالســـتعانة بأفضـــل الخبـــرات الدولية
في هذا الشـــأن ،مؤك ًدا ضرورة استمرار

ومن ضمنها المساجد واألسواق

والمجمعات التجارية.

ومهامـــه المكلـــف بهـــا .وتـــم باالجتمـــاع

ورفـــع التوصيـــة العتمادهـــا من مجلس

التعليـــم والتدريـــب فـــي كل مـــا تقدمه

والتقديـــر لمديـــر عـــام وكافـــة

المجلـــس ،عبـــر تقنية االتصـــال المرئي،

بحضور آمر األكاديمية الملكية للشرطة
وأعضاء المجلس.

وتقديـــره إلـــى وزيـــر الداخليـــة رئيـــس
للشـــرطة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل

خليفـــة لدعمـــه المتواصـــل للمجلـــس

وتوجيهاته الســـديدة لتحديث وتطوير
البرامـــج العلميـــة والتدريبيـــة بمـــا

يواكب المتغيـــرات األمنية والتحديات
المتزايـــدة ومتابعـــة البرامـــج بشـــكل

مســـتمر؛ بهـــدف تقويمهـــا وتطويرهـــا

وضمـــان إعداد وتخريج رجل الشـــرطة
وفـــق أســـلوب علمـــي وتدريبـــي متطور

رئيس األمن العام يترأس اجتماع “العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة”

التحديات التي تواجهه في أداء واجبه

اســـتعراض الموضوعـــات المدرجة على
جـــدول األعمـــال ،التـــي تشـــمل اعتمـــاد

الخطـــة األكاديمية للعام ،2021 - 2020
وعـــرض دورات مرشـــحي الضبـــاط

إلـــى اهتمـــام المجلـــس فـــي اســـتخدام

العميـــد عبـــدهللا بـــن خليفـــة

أفضل الخبـــرات التعليميـــة والتدريبية

المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي

الشراكة والتوسع فيها وتوقيع مذكرات

والمتطوعين من الجنســـين في

المتخصصـــة داخـــل وخـــارج المملكـــة،

تعقيـــم وتطهيـــر كافـــة المرافق

والمســـاندة والتدريـــب لكافـــة
جاء ذلـــك خالل تكريـــم العميد
عبـــدهللا

الجيـــران

ألعضـــاء

فريـــق “البحريـــن تســـتاهل”
التطوعـــي بعـــد أعمـــال التعقيم

لمبنـــى

المحافظـــة

وكذلـــك

جامـــع الحســـن الكائـــن بمنطقة

البســـيتين ،مشـــيدا بمـــا لمســـه

علـــى نتائج خريجي برامج الماجســـتير

التطويـــر واالهتمـــام بمعاييـــر جـــودة

وقـــدم نائـــب المحافـــظ الشـــكر

مـــن مشـــاعر وطنيـــة مخلصـــة

األمناء ،وإقرار منح الخريجين الدرجة

األكاديمية من برامج تعليمية وتدريبية
ً
موجها الشكر
لتتمكن من أداء رســـالتها،

منتســـبي اإلدارة العامة للدفاع

المشـــاركين في مجـــال التطوع

البحوث األمنية للنصف األول من العام

والتدريبية في األكاديمية.

العلميـــة المســـتحقة ،إضافـــة إلى عرض
الخطـــة التدريبيـــة الخاصـــة بمركـــز

ألعضـــاء المجلـــس والهيئـــة اإلداريـــة

المدنـــي بـــوزارة الداخليـــة على

وإقبـــال منقطـــع النظير من قبل

بجميع المجاالت.

“اإلقليمي العربي” يدعم استعادة التراث الثقافي ببيروت
المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

يواصــل المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي دعــم جهــود اســتعادة

التــراث الثقافــي والعمرانــي للعاصمة اللبنانية بيــروت بعد حادث االنفجار

المأســاوي الــذي تعرضــت له المدينة بداية شــهر أغســطس الماضي ،حيث
يشارك المركز حاليا في عدد من المبادرات التي تشرف عليها منظمة األمم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيســكو) ،أهمها تأمين ودعم متحف
بيــروت الوطنــي وتقديــم المســاعدة الفنية واإلدالء بالمشــورة الســتعادة

التراث العمراني في قلب مدينة بيروت التاريخية.

مساعدة لبنان
بعملية إحياء
المدينة التاريخية
بيـــروت علـــى ضمان حمايـــة وصون
تراثهـــا الحضاري ،حيث شـــارك يوم
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كذلك يسعى المركز اإلقليمي العربي

مـــن االجتماعـــات الدوليـــة التـــي

عامـــة وخاصة ودولية معنية بحفظ

كشريك أساس في عمليات استعادة

اســـتعادة إرث بيـــروت الحضـــاري

فـــي التوقيـــع علـــى بيـــان تضامـــن

مســـاندة المجتمـــع الدولـــي للشـــعب

تراثها الثقافي المتضرر.
كمـــا وقـــ ّدم المركـــز خـــال مؤتمـــر

للتـــراث العالمـــي يعمـــل منـــذ اليـــوم

العربي ،والذي نظمته منظمة ألكسو
ً
عرضـــا
يـــوم  9ســـبتمبر الجـــاري،

للتـــراث العالمـــي لتعزيـــز مكانتـــه

التراث الثقافي لبيروت ،حيث يعمل
عن قـــرب مـــع العديـــد من الشـــركاء
كمنظمـــة اليونيســـكو والمديريـــة

العامة لآلثار في لبنان باإلضافة إلى

منظمات إقليمية ودولية أخرى.

وشـــارك المركـــز حتـــى اآلن في عدد

نظمتهـــا اليونســـكو؛ لمعالجـــة قضية

وصون التـــراث الثقافي حول العالم

وتراثهـــا الثقافـــي وبحـــث طـــرق

عالمـــي مـــع لبنـــان ودعـــم اســـتعادة

يذكـــر أن المركـــز اإلقليمـــي العربـــي

اآلثار والتراث الحضاري في الوطن

اللبناني في تخطي هذه األزمة.

األول بعـــد وقوع الحادث في مدينة

المركز االٕقليمي العربي للتراث العالمي

تضمـــن توصيـــات حـــول مجابهـــة

التحديات والعوامل التي تؤثر على
مواقـــع التـــراث العالمـــي ومســـاعدة

الجمهورية اللبنانية في عملية إعادة
إحيـــاء مدينـــة بيـــروت ،مـــع التأكيد
علـــى أهميـــة تطبيـــق آليـــة للتواصل

والتعاون اإلقليمي ما بين المنظمات
اإلقليميـــة بشـــكل يســـاهم في حفظ

وصون التراث الثقافي العربي.
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مضمار مشي اعتمدته “اإلسكان” ...ورفضته “البلديات”
بــوحــمــود لـــ “الـــبـــاد” :طــولــه أقــل مــن كيلومتر بــمــحــاذاة شـــارع  23بمدينة حمد
محرر الشؤون المحلية |تصوير :خليل إبراهيم

مضمــار للمشــي كشــف عــن تضــارب بيــن قــرارات عــدد مــن الجهــات
الخدمية التنفيذية ،بين جهة تمضي بإنشائه ،وأخرى ترفضه ،وثالثة
تجهل المعلومات عنه.
ســـلط النائب محمد بوحمود الضوء

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

بمحـــاذاة شـــارع  23بمدينـــة حمـــد،

المضمـــار ،وذلك فـــي رد حديث ورد

دار كليـــب والمجمـــع المحـــاذي آلخر

جـــزء من حرم الطريـــق الواقع ضمن

ويحتســـب موقـــع الشـــارع ضمـــن

العـــام المعتمـــد للمنطقـــة يفيـــد بـــأن

وقـــال بوحمـــود لــــ “البـــاد” إن وزارة

مخصـــص لتجمـــع ميـــاه األمطـــار،

المضمار من خالل مستندات رسمية

ورد بوحمـــود بـــأن خرائـــط إنشـــاء

المســـؤولين بالـــوزارة وفقـــا لخرائط

اإلســـكان فصلـــت بيـــن مشـــروع

بشـــأن مضمـــار المشـــي الـــذي يقـــع

والتخطيط العمراني مشروع إنشاء

وهـــو الشـــارع الفاصـــل بيـــن منطقة

للمجلـــس البلـــدي ،ومتذرعـــة بأنـــه

دوار بمدينـــة حمـــد (مجمـــع .)1215

مشـــروع مدينة حمـــد ،وأن المخطط

المجمع األخير.

الجـــزء المطلـــوب إلنشـــاء المضمـــار

اإلســـكان أمضـــت إنشـــاء مشـــروع

وبالتالي ال يمكن تحويله لممشى.

موقعـــة مـــن وزيـــر اإلســـكان وكبـــار

المشـــروع المعتمـــدة مـــن وزارة

إدارة تخطيط وتصميم المشروعات

إنشاء الممشـــى ومنطقة تجمع مياه

وذكـــر أن بحوزتـــه نســـخة مـــن هذه

وبعيـــدا عن متاهة الردود الحكومية

في شهر مايو .2017

“البـــاد” الموقـــع ميدانيـــا ،وتبيـــن

اإلسكانية.

األمطار.

الخرائـــط (تنشـــرها “البـــاد”) موقعـــة

بشـــأن المشـــروع ،فقد عاينت عدسة

وأشـــار بســـبابة إصبعـــه لموقـــع

أن ســـكان المنطقـــة حوّ لـــوا الموقـــع

بالخريطـــة ،إذ كان يتابع إنشـــاء هذا

عشـــرات مـــن الجنســـين بالمنطقـــة

البلـــدي الشـــمالي بالـــدورة الماضيـــة،

الهوائية.

إنشـــاء مضمار المشـــي وفقـــا لما ورد

لمضمار مشي بأمر الواقع ،إذ يتريض

المشـــروع منـــذ كان رئيســـا للمجلس

الترابيـــة ،وبعضهـــم يقـــود دراجتـــه

خصوصا أن موقع المشروع المذكور

والتقـــى بوحمـــود مواطنيـــن أثنـــاء

وبيـــن أن المفارقـــة عندمـــا رفضـــت

بضـــرورة إنشـــاء مضمـــار للمشـــي

يقع ضمن دائرته االنتخابية.

الجولـــة ،وجـــددوا لـــه مطالبتهـــم

بالمنطقة.

من ميزانية وزارة األشـــغال وشؤون

وطالـــب بوحمـــود وزيـــر األشـــغال

األحمـــر والحاويـــات ،وهـــي أمـــور

البلديات والتخطيط العمراني.

بســـيطة التنفيذ ،خصوصـــا أن طول

والتخطيـــط

وذكـــر أن أغلـــب الـــوزارات تتـــذرع

الممشى أقل من كيلومتر.

العمرانـــي عصام خلف بإعـــادة النظر

بعدم وجـــود ميزانيات كافية لتنفيذ

ودعـــا لضرورة التنســـيق األمثل بين

في رفض إنشاء المشروع.

المشـــروعات ،ولكـــن هـــذا المشـــروع

وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال

وقـــال إن المنطقـــة المحـــددة لتنفيذ

ال يكلـــف ميزانيـــة كبيـــرة ،ويتطلـــب

فـــي تنفيـــذ المشـــروعات الخدميـــة

مشروع الممشى ال تكلف مبالغ كبيرة

تســـوية مـــن خـــال وضـــع الطـــوب

بالمناطق.

وشـــؤون

البلديـــات

الخرائط فصلت
بين طريق
الممشى وتجمع
األمطار
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صرف معاشات المتقاعدين اليوم ...والنفيعي :صورة ضبابية عن تأجيل أقساطهم
معيار المتضررين غير واضح ...ومصارف حققت أرباحا باألشهر الماضية
هناك بعـــض البنوك لم تبدي التعاون مع

محرر الشؤون المحلية

أكـــد النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي تلقيـــه

العديـــد االتصـــاالت مـــن المواطنيـــن

المتأمليـــن فـــي وقف األقســـاط البنكية

والحكومية لجميع المواطنين إلى نهاية
ً
موضحا أنهم ينتظرون
الســـنة الحالية،
التوجيهـــات الكريمـــة بســـياق ذلـــك؛

إلعـــادة ترتيـــب أولوياتهـــم االقتصادية

والمعيشـــية .وأوضـــح النفيعـــي أن ذكر
معيـــار المتضرريـــن غيـــر واضـــح ،وأن

المواطنين ،وهو أمر يفصله التوجيهات
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عادل المرزوق

أمـــر يتوجـــب التمعـــن والنظر بـــه جي ًدا،

ضما ًنا الستقرار األسرة البحرينية.

الســـامية والتـــي ســـتضع النقـــاط علـــى

ولفـــت إلـــى أهميـــة تعـــاون البنـــوك مـــع

الحروف ،وســـتضمن األمان االقتصادي

المواطن في ظل الظروف الراهنة التي

للمواطن خالل الشهور المقبلة.

تمـــر بها البـــاد بســـبب جائحـــة كورونا،

وبيـــن أن صـــرف المعـــاش التقاعـــدي

وأن بنـــوكا قـــد صرحت بتحقيـــق أرباح

اليـــوم ،وما تزال الصـــورة حتى اللحظة

رغم تأجيل األقســـاط ،مؤك ًدا أن الدولة

ضبابيـــة وغيـــر واضحـــة ،خصوصـــا مع

كانـــت خير معينـــة لها في ظـــل جائحة

توجـــه الكثير من المتقاعدين للعمل في
ً
أصـــا ،وهو
القطـــاع التجـــاري المتضرر

كورونـــا وفي العقـــود الماضية ،من دعم
وتسهيالت عمل غير مسبوقة.

في حضوره وغيابه...
األمير خليفة بن سلمان يغمر الوجدان
Û Ûلعلنــي أضــع أمام القــارئ الكريم ،خالصة عميقة مما ســمعته
خــال لقــاءات مــع العديــد مــن المســؤولين والمواطنيــن من

إبراهيم النفيعي

مختلــف مناطــق البحريــن ،حــال حديــث كتابــي ”خليفــة بــن
ســلمان ..مجــد الوطــن” ،والخالصــة هي أن الجميــع يحملون
العرفان والثناء والتقدير لدور صاحب الســمو الملكي األمير

السلوم لـ “^” :بحرينيون باعوا أراضيهم بـ “خسارة” في ُعمان

آالف المواطنين استملكوا بعقارات لم تصلها البنية التحتية ..والحظر يبدأ  19نوفمبر
زينب العكري

قـــال النائـــب أحمـــد الســـلوم لصحيفـــة

“البـــاد” إن آالف البحرينييـــن يتملكـــون
أراض وعقارات في ســـلطنة عمـــان ،مبينًا

أن معظمهـــم متملكـــون بوثائق مشـــروطة
بضـــرورة العمـــل فـــي األراضـــي أو بنائهـــا،

وعـــدم اســـتخدامها لفتـــرة طويلـــة يؤدي

لسحب العقار منه.

وتحـــدث عن إضافة شـــرط جديـــد أعلنت
عنـــه الحكومـــة العمانية أخيـــرا ،وهو منع

التملـــك في بعـــض المناطق ،التـــي يتملك
فيهـــا الكثيـــر مـــن البحرينيين ،وســـيدخل

لـــم تتغيـــر أســـعارها بـــل إنهـــا أقـــل ســـعرًا

التملـــك بهـــا بســـعر أقـــل مـــن الســـعر الذي

المتواضع والمحب لكل فرد يلتقي به ويتشرف بمصافحته..

وتواصلـــت “البـــاد” مع ســـفير البحرين في

مسقط جمعة الكعبي لمعرفة تفاصيل أكثر
عن الموضوع.

يشـــار الى أن ســـفارة مملكـــة البحرين لدى

المرســـوم الســـلطاني التنفيذ فـــي نوفمبر

إلى مسقط فمن الصعب على البحرينيين

الخميـــس  10ســـبتمبر  ،2020أهابـــت فيـــه

المقبـــل ،مشـــيرًا إلـــى أنـــه مع حظر الســـفر

“البـــاد” ومختلف وســـائل اإلعالم في يوم

التصـــرف بممتلكاتهم في الســـلطنة خالل

بالمواطنيـــن البحرينييـــن الذيـــن يمتلكون

وأوضـــح أن المســـتثمرين البحرينييـــن

في المواقع واألماكن التالية:

لعـــرض وبيـــع األراضي ولكـــن لوحظ عدم

الوسطى ،ظفار (عدا صاللة).

أراض أو عقارات بســـلطنة عُ مان الشـــقيقة
ٍ

جمعة الكعبي

أحمد السلوم

 .7المواقـــع القريبـــة من القصـــور والجهات

االســـتمارة المبينة فـــي الموقع اإللكتروني

األمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات
المختصة.

أن يقومـــوا بالتصرف بشـــأن هذه األراضي
والعقـــارات ً
وفقا للقانون الصادر بالســـلطنة
الذي ينص على “حظر تملك غير العُ مانيين

لألراضـــي والعقارات في بعض األماكن في
ســـلطنة عُ مـــان” ،قبـــل دخـــول هـــذا القانون

حيـــز التنفيـــذ بتاريـــخ  19نوفمبـــر ،2020

اتصلـــوا مـــع مكاتـــب عقاريـــة فـــي عمـــان

 .1المحافظات :مسندم ،البريمي ،الظاهرة،

بقيامهم بتصحيح أوضـــاع ممتلكاتهم في

توافر القـــوة الشـــرائية ،إذ إن البحرينيين

 .2الواليات :لوي ،شناص ،مصيره.

 -أن يقوم مالك العقار ببيع عقاره.

علـــى المدى الطويـــل وبحكـــم التضاريس

أخـــرى لهـــا أهميـــة اســـتراتيجية تحددهـــا

ينتظـــر وصـــول البنـــى التحتيـــة؛ ليرتفـــع

 .4الجزر.

جـــاء قـــرار حظـــر تملـــك غيـــر العمانييـــن

وزارة التراث والسياحة.

وأشـــار إلى أن بعض أراضي المســـتثمرين

السلطنة.

السلطنة على النحو التالي:

لوزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني في
ســـلطنة عُ مان الشـــقيقة “www.housing.

.”gov.om

ولالستفســـار مـــن المواطنيـــن البحرينيين
بشـــأن عقاراتهـــم فـــي الســـلطنة يمكـــن

االتصـــال بالمســـؤول عـــن هـــذا الملـــف في

وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي في
سلطنة عُ مان الشقيقة على األرقام التالية:

(.)0096824697015( ،)0096824681515
كمـــا تعـــرب ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي

مســـقط عن اســـتعدادها لتقديم المساعدة

اســـتثمروا فـــي األراضـــي والعقـــارات

 .3الجبل األخضر ،جبل شـــمس ،وأي جبال

 -أن يقـــوم مالك العقار بنقـــل ملكية عقاره

فـــي تلقـــي جميـــع االتصـــاالت والـــرد علـــى

الطبيعيـــة فـــي الســـلطنة فـــإن المســـتثمر

الجهات المختصة.

القانونية لنقل الملكية.

األرقام التالية:

ســـعرها الحقا ويتم التصـــرف فيها ،ولكن

 .5الحـــارات األثرية والقديمة المحددة من

بـــه خـــال الفتـــرة المحـــددة فـــي القـــرار

ببعض هذه المناطق.

 .6األراضـــي الزراعيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء

لتصحيـــح ملكيـــة العقار ،وذلـــك خالل 10

إلـــى مواطـــن عُ مانـــي حســـب اإلجـــراءات

استفســـارات المواطنيـــن البحرينيين على

 -إذا لـــم يســـتطع صاحب العقـــار التصرف

 -رقم االتصال.)0096824605133( :

يقـــوم بطلـــب مهلـــة لمـــدة ســـنة إضافيـــة

 -رقم النقال.)0096899800129( :

أيام من تاريـــخ هذا البيان ،من خالل ملئ

 -رقم الفاكس.)0096824605072( :

 البريـــد اإللكترونـــي الســـفارةmuscat.( :.)mission@mofa.gov.bh

للمالك حرية التصرف ببيع عقاراتهم في ”الحزام”

“التخطيـــط” تتـــدارس وضـــع ضوابـــط فنيـــة لتقســـيم العقـــارات
ً
علمـــا أن وضعية
وتشـــجيع األنشـــطة الزراعيـــة،

المنامة  -هيئة التخطيط والتطوير العمراني

العقـــارات قبـــل اعتمـــاد المخطـــط كانـــت غيـــر

أفـــادت هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي،

منتظمة وغير مرتبطة بشـــبكة الطرق الرئيســـة،

فـــي تعقيبها علـــى المقال المنشـــور في صحيفة

إذ عملـــت الهيئة على تخطيـــط المنطقة وتوفير

والطبيعي في المنطقة بما يتماشى مع السياسة

شـــبكة طـــرق متكاملـــة مـــع تزويدهـــا بخدمـــات

وأوضحـــت أن العقـــار المشـــار إليـــه فـــي المقـــال

وفرعيـــة ومحطـــة ميـــاه وغيرهـــا مـــن خدمـــات
ً
عمرانيا.
لتسهيل عملية تطوير المنطقة

البحريـــن ،من منطلق دورها الحيوي القائم على

فـــي مخطـــط الحـــزام األخضـــر ،إذ تتوافـــر فيها

العقـــارات الكائنة فـــي المخطط المذكور ســـواء

الزراعيـــة وفق المخطط الهيكلي االســـتراتيجي

للمحافظة على هوية الحزام األخضر ،إذ إن هذه

مخطـــط الحـــزام األخضـــر (الجـــزء الجنوبـــي)

المبتكـــرة لتعمير المنطقة والســـتفادة المالك من

الهيئـــة بالقـــول :أما فيمـــا يخص تقســـيم العقار،
ً
حاليا بدراســـة وضع
فإن هيئـــة التخطيط تقوم

ضوابط فنية لتقســـيم العقـــارات الكائنة بمنطقة

تخطيطيـــة وفنية تتناســـب مع الطابـــع الزراعي

الوقت ذاته على توفير مساحات خضراء عالية

الحـــزام األخضـــر لتمكيـــن المـــاك مـــن تقســـيم

أمالكهم في حال رغبتهم في ذلك.

العامة للمناطق الخضراء في المملكة.

المنشـــور يقـــع ضمن تصنيـــف مناطـــق العمارات

البنية التحتية تشـــمل محطات كهرباء رئيســـية

الخضراء ،التي تعتبر من التصانيف المستحدثة

وأكـــدت الهيئة أن للمالك حرية التصرف في بيع

تخطيـــط جميـــع األراضـــي في المملكـــة بما فيها

نســـبة بنـــاء عاليـــة علـــى مســـطح بنـــاء أقـــل

قبـــل مرحلـــة التخطيـــط أو بعدهـــا .واختتمـــت

الوطنـــي للبحريـــن .2030وأضافـــت الهيئـــة أن

التصانيـــف تعتبـــر أفضـــل الحلـــول التخطيطية

والمذكـــور في المقـــال تم اعتماده وفـــق معايير

تطوير عقاراتهم واالســـتثمار فيها وتحافظ في

“سكـن خــاص للعـزاب” بتوقيــع البلـدي آل عبــاس

وقــــوعــــه بــــشــــارع رئـــيـــس وتـــوفـــيـــر اشــــتــــراطــــات الــســامــة
محرر الشؤون المحلية

تقـــدم عضـــو مجلس أمانـــة العاصمة
محمـــد آل عبـــاس بمقتـــرح وضـــع

ضوابـــط لتســـجيل عقـــود اإليجـــار
التـــي يكون محلهـــا عقارات ســـكنية

لغير غرض الســـكن العائلي .ويستند
االقتـــراح للقانـــون رقـــم  10لســـنة

 2020بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون

إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم
 27لســـنة  ،2014وبالتحديد البند “د”
مـــن المادة  ،6والتي تنص على أن “ال

يجوز تســـجيل عقـــود اإليجـــار التي
يكـــون محلهـــا عقـــارات ســـكنية لغير

السكن العائلي ،إال بموافقة البلدية أو

أمانة العاصمة ،ووفقا للضوابط التي
تحدد بقرار منهـــا بعد موافقة الوزير
المعني بشـــؤون البلديـــات” .وأوضح

آل عبـــاس أن االقتراح سيســـهم في

إلـــى تأمين مواقـــف ســـيارات كافية

الحـــد مـــن انتشـــار الســـكن الجماعي

لـــكل مبنـــى ســـكني ،وأن يراعـــى في

المشـــترك أو ما يعرف بســـكن العزاب

تصميـــم النوافذ خصوصيـــة المباني

فـــي مناطـــق الســـكن العائلـــي .وفيما

المجاورة وبالنســـبة للمبانـــي القائمة

يلـــي أبـــرز الضوابـــط التـــي تضمنهـــا

يشـــترط وضـــع ســـاتر ثابـــت ،وأن

المقتـــرح :أوال :ال يجوز إنشـــاء مبنى

تخضـــع الوحـــدة الســـكنية للقواعـــد

للســـكن الجماعي المشـــترك أو سكن

والمواصفـــات المبلغة مـــن قبل أمانة

العمال ونحوها إال بعد الحصول على

العاصمـــة .كما يجب توفير متطلبات

موافقة من مجلس أمانة العاصمة.

األمن الســـامة التـــي تضعها الجهات

ثانيـــا :يشـــترط فـــي المبنـــى المـــراد
تخصيصه للسكن الجماعي المشترك
مـــا يلـــي :أن يقـــع المبنى على شـــارع
رئيســـي محيـــط بالمنطقـــة الســـكنية
وليـــس علـــى الطـــرق الداخليـــة ،وأن
يكـــون المبنـــى بعيـــدا عـــن مراكـــز
العبادة والمدارس والمراكز الصحية
والمراكز االجتماعية ونحوها مسافة

البشرية.

ألداء الواجب ،فإنها لغة اإلنسان “كريم المقام عالي المكانة”

بيان سفارة المنامة

والحفـــاظ علـــى المناطـــق الخضراء فـــي مملكة

تحمــل عناوين التنميــة والمحبة والضمير واإلنجاز وســعادة

يلتقيهم في مجلســه العامر ،أو حين يزورهم في مجالســهم

اشتروه ،أي أن البيع يتم بخسارة.

علـــى بحث ســـبل إعـــادة إحيـــاء اإلرث الزراعي

العربي ومنطقة الخليج ودول العالم بمبادراته العالمية التي

وأعزائــه ..حيــن يــزور مناطقهم على ســبيل المثــال ،أو حين

لبيع عقاراتهـــم بالمواقع الجديد المحظور

الخميـــس ( 27أغســـطس  )2020بأنهـــا تعمـــل

البحرين ،بل وله مكانة في قلوب محبيه على مستوى العالم

الموقــر حفظــه هللا ورعــاه ،أهــل بلــده ..شــعبه ..محبيــه

إلـــى أن معظـــم البحرينييـــن مضطـــرون

للكاتبة ياســـمين خلف ،في العـــدد  4335الصادر

أجــل رفعــة ومكانة البالد ،ما جعلــه قريبًا من قلوب كل أبناء

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء

التصرف فيها حتى نوفمبر المقبل ،مشيرا

“البالد” تحـــت عنوان “الحـــزام األخضر يخنقنا”،

رعاه ،واإلنجازات التي خطها سموه بكل عزيمة وإصرار من

Û Ûأروع وأجمــل وأكثــر وأعلــى لغة يخاطب بها صاحب الســمو

من شـــرائها؛ بســـبب القرار الجديـــد بفترة

سلطنة عُ مان أصدرت بيانا نشرته صحيفة

فترة  3أشهر.

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،حفظه هللا

محمد آل عباس

ال تقـــل عـــن  500متـــر ،وأن يكتـــب
علـــى البنـــاء أن المبنـــى مخصـــص
للسكن الجماعي المشترك أو العمال،
كمـــا يجب وضـــع لوحة ظاهـــرة عند
مدخـــل المبنـــى يكتـــب عليهـــا عبارة
(ســـكن خـــاص بالعـــزاب) ،إضافـــة

المختصـــة ،إلـــى جانـــب عـــدم تأجير
ســـطح المبنـــى لغرض الســـكن إال إذا
كان مرخصـــا به ،ويحتفظ بصور من
بطاقات المستأجرين وعقود اإليجار
لـــدى المالـــك أو المكاتـــب العقاريـــة
المؤجـــرة وأمانة العاصمـــة ،وأن يتم
التأجيـــر عـــن طريـــق مكتـــب عقـــار
مرخص له وفقا لهذه الضوابط.

اللغــة فــي تلــك اللحظــات ليســت كأي لغــة! كيف وهــو القائد
المحنــك القديــر والخبيــر بأمــور إدارة الدولــة ،وهــو الــذي
يحمل على عاتقيه مسؤولية نهضة بلد بشموخها وطموحها
وتطلعها إلى المســتقبل ..وهو األب واألخ والصديق القريب
من الجميع.
Û Ûنســأل هللا لســموه العافية والســامة والصحة والعود السالم
الغانــم مــن رحلتــه التــي كلمــا طالــت ،ســيطول معهــا نســيم

الدعاء الطيب من قلوب أبناء بلده ،لكنهم يبقون في شــوق
دائــم إليــه ،فســموه يغمــر الوجــدان فــي حضــوره وغيابــه..
بالمناسبة ،حينما تشرف أبنائي بلقاء سموه ألول مرة ،كانت
المشــاعر التــي تفيض بها قلوبهم تتحــدث بعبارات غاية في
الصدق واإلخالص ،فالشــباب وجدوا في ســموه ،بكل هيبته
ومقامــه الســامي ،ذلــك الحــرص علــى ســؤالهم عــن أمور هم
يجدونهــا مهمــة بالنســبة لهم ســواء فــي حياتهم األســرية أو
التعليمية أو المهنية ،وبهذا ،يكون االنطباع الذي يتركه فيهم
سموه ،بل وأنا متيقن بأن سموه يقصده ،وهو ذلك االنطباع
بحشــد الطاقات والقدرات لخدمــة بالدهم ومجتمعهم ،ففي
كل مــرة يلتقــي فيهــا ســموه بأحبتــه ،والســيما أبنــاء البلــد
مــن الشــباب ،ومــن الجنســين ،تجدهــم بعــد ذلك اللقــاء وقد
اكتسبوا طاقة إيجابية ،وانطالقة جديدة وحماس كبير ألن
يبذلــوا مــن الجهد أكثر مما بذلوه ،وهذا هــو الحضور المؤثر،
فلقــاءات “أبــا علــي حفظه هللا” ،ليســت لقاءات مســؤول عن
كيــان دولــة فحســب ،بــل هو لقاء رمــز عالي المقــام يبث في
نفــوس وقلوب الجميــع المحبة والحماس واإليجابية وحمل
المســؤولية الوطنيــة بــكل أمانــة ..ربنــا يرجعــه لنا بالســامة
محفوفً ا بالدعوات الصادقة ..اللهم آمين.
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حظر بيع “السرنجات” يخلق “سوق سوداء”

مربو خيول لـ “^” :قد نفقد حيواناتنا وأولى الضحايا نفوق خروف مريض
بدور المالكي

البطلة السودانية عبير
تش ــرفت برئاسة الوفد اإلغاثي المُ كلف بإيصال المساعدات اإلغاثية والمواد الطبية

إل ــى األش ــقاء في جمهورية الس ــودان الش ــقيقة في الفت ــرة  ١٥ - ١٤س ــبتمبر ٢٠٢٠

وذل ــك بتوجي ــه كريم من س ــيدي صاحب الجالل ــة الملك حمد بن عيس ــى آل خليفة
عاه ــل الب ــاد المفدى حفظ ــه هللا ورعاه الرئيس الفخري للمؤسس ــة الملكية لألعمال

اإلنسانية ،وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية؛
للوق ــوف معهم في محنتهم جراء الس ــيول والفيضانات األخي ــرة التي خلفت عددا

كبي ــرا من الموتى والجرحى والدمار ،وقد رافقني خالل الزيارة الدكتور وليد المانع

وكيل وزارة الصحة وهو صديق حميم ش ــارك معي في العديد من األعمال اإلغاثية
التي تم تكليفنا بها من قبل القيادة الرشيدة ،وكان آخرها زيارة لبنان.

وقد عبر جميع المسؤولين السودانيين خالل االجتماعات المتتالية التي عقدناها مع
فخامة رئيس المجلس االنتقالي ووزراء الخارجية والصحة والش ــؤون االجتماعية
ع ــن ش ــكرهم وتقديرهم الكبير جدا لجاللة ملك مملك ــة البحرين المفدى وللحكومة

ولشعب البحرين على وقوفهم مع الشعب السوداني في محنته ،في لقاءات سادتها

أج ــواء الم ــودة والمحبة والترحيب والتقدير ،حيث دام ــت تلك االجتماعات فترات
طويل ــة وكم ــا تم عقد مؤتم ــر صحافي إليضاح ال ــدور البحريني اإلنس ــاني في هذه
الكارثة.

وخ ــال الرحل ــة توجهت م ــع أخي الدكتور ولي ــد المانع إلى إحدى القرى الس ــودانية
على ضفة النيل والمُ دمرة بالكامل بس ــبب كارثة الفيضانات ،حيث تركنا الس ــيارات

الرس ــمية وركبن ــا س ــيارات تصلح للس ــير ف ــي الش ــوارع المتأث ــرة بالفيضان ــات مثل
“س ــيارات الدف ــع الرباعي” والرحلة إل ــى هذه القرية كانت مُ تعبة جـ ـ ًدا ،وكنت أطلب
من الس ــائق التأني لتجنب المطبات وواصلنا الرحلة ونظرًا لهذه الظروف تم تأجيل

بعض االجتماعات الالحقة بسبب التأخر في العودة لوعورة الطريق وبُعد المسافة.

وصلن ــا إل ــى القرية المنكوب ــة برفقة الوفد وكاالت األنباء الت ــي حرصت على التقاط

الصور المعبرة ،وذلك في حدود الس ــاعة الثالثة ظهرًا وكانت حرارة الش ــمس حينها
ش ــديدة ،ول ــم نش ــاهد في بداية وصولن ــا أعداد كثي ــرة من المتضرري ــن ،وما هي إال

لحظات وأفواج من البش ــر مقبلين ...مجموعة من الرجال والنساء الذين ال يملكون
إال المالب ــس التي يرتدونها بس ــبب الدم ــار الذي خلفه الفيضان وتس ــبب في فقدان

مساكنهم وجميع ممتلكاتهم ،وشاهدت حالة الناس واألطفال الذين كانوا يفترشون

والدوريـــة لحيواناتهم ،مشـــرين إلى أن

أثـــار قـــرار أصدرتـــه وكالـــة الثـــروة
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي القلـــق

وفـــي هذا الصـــدد ،أكد المربـــون أنهم ال

واالســـطبالت

وأن هـــذا القـــرار ليس فـــي صالحهم وال

الحيوانيـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون

العملية.

والحيرة لدى مربي الخيول والحيوانات

يستطيعون االستغناء عن “السرنجات“

المتخصصـــة بتربيـــة الخيـــول واألبقـــار

فـــي صالـــح حيـــاة حيواناتهـــم ،مبينين

وأشـــاروا فـــي تصريحـــات خاصـــة لــــ

باألدويـــة “الســـيالن“ فـــي حالـــة مرضها

وأنـــه ســـيكلفهم فقـــدان مواشـــيهم في

والنمـــو ،ولحقنهـــا بالمنشـــطات قبـــل

الطارئـــة مـــن العيـــادات البيطرية والتي

المكمالت الغذائية التي تحتاجها الخيل

القـــرار ســـيطبق فـــي جميـــع المنشـــآت

كمـــا في حالـــة الخيول التـــي تعاني من

والصيدليـــات والمســـتودعات الدوائية،

مشـــاركتها ســـباقات طويلة من  40إلى

الخالية ” ،”Syringeدون وصفات طبية.

وإبر فيتامينات لتعويض فقدانها للماء،

تـــراه الـــوزارة إلى تنظيم عمل المنشـــأة

كل مـــرة ،أو من أجـــل حقنة واحدة؛ ألن

والصيدليـــات والمســـتودعات البيطرية

وذكـــروا أن الحكومـــة كانـــت توفر قبل

الحقـــن الخاليـــة بما تقتضيـــه المصلحة

الحيوانـــات والخيـــول وكانـــت محـــل

المعمـــول بهـــا وأن تكـــون عمليـــة البيـــع

توقفـــت مـــن دون معرفتهـــم لألســـباب،

ومالكـــي

د .مصطفى السيد

“الســـرجنات“ فـــي الرعايـــة الصحيـــة

الـــوزارة ممكـــن أن تضـــع ضوابـــط لهذه

المـــزارع

واألغنام وغيرها.

المجـــاورة ،التـــي تبيعهـــا مباشـــرة فـــي
الصيدليات وبأسعار رخيصة جدا.
وناشـــد العديـــد مـــن مربـــي الخيـــول
والحيوانـــات ضـــرورة عـــودة الخدمات
البيطريـــة الحكوميـــة التـــي ألغيت منذ
حوالـــي  3ســـنوات ،مشـــيرين إلـــى أنهم
ســـابقا كانـــوا يعتمـــدون فـــي تطعيـــم
الحيوانـــات الـــدوري والســـنوي علـــى

أنهم يشترون السرجنات لحقن الخيول

“البـــاد“ ،إلى أن القـــرار مجحف بحقهم،

أو بالفيتامينـــات التي تحتاجها للصحة

حال عـــدم تمكنهم من طلـــب الخدمات

مشـــاركتها بالســـباقات أو لحقنها ببعض

تقـــدم خدمـــات “مكلفـــة” ،مردفيـــن أن

فـــي حالة ضعفها وعـــدم تناولها الغذاء،

البيطريـــة مـــن المستشـــفيات العيادات

التعـــب فـــي الجـــو الحار جـــدا ،أو خالل

وينـــص على حظر بيـــع أو صرف الحقن

 80متـــرا ،كمـــا وتحتـــاج إلـــى “ســـيالن“

وأكـــدوا أن القـــرار  -الـــذي يهـــدف كمـــا

وهم ال يستطيعون إحضار الطبيب في

البيطريـــة من المستشـــفيات والعيادات

هذا يكلفهم كثيرا.

بالبحرين لضبط عمليات بيع واستعمال

ســـنوات عـــدة خدمـــة بيطريـــة لمربـــي

العامة وبما يتوافق واألنظمة والقوانين

تقديـــر كبير منهـــم ،ولكن هـــذه الخدمة

أو الصـــرف مـــن خـــال وصفـــات طبيـــة

مشـــددين علـــى أن القـــرار ســـيؤدي

الخاليـــة وتشـــمل المحقنة وإبـــر الحقن

يحتاجونها ،وقد يؤدي إلى خلق ســـوق

المرخـــص لهـــا ولألطبـــاء البيطرييـــن

وقال أحد مربـــي الخيول إنه يملك في

عمليـــة البيـــع أو الصـــرف مـــن خـــال

 ،17وحققت خيوله الفوز في مسابقات

وجـــود عمليـــة احتـــكار ومضاربـــة فـــي

إلـــى كميات كبيرة من الســـرنجات التي

خلـــق ســـوق ســـوداء فيهـــا مســـتقبال؛

والحفاظ علـــى صحتها وحياتها لحقنها

وعـــدم الســـماح ببيـــع أو صـــرف الحقن

إلـــى رفـــع أســـعار “الســـرنجات“ التـــي

إال للمستشـــفيات والعيـــادات البيطريـــة

سوداء بعد فترة.

المرخـــص لهـــم بممارســـة المهنة وتكون

مزرعتـــه  10خيول من ســـن  3إلى ســـن

وصفـــات طبيـــة معتمدة  -ســـيؤدي إلى

عدة على مستوى البحرين ،وهو يحتاج

أســـعار هـــذه “الســـرنجات“ ،وربمـــا إلـــى

تســـتوجب وجودهـــا للعنايـــة بالخيـــل

نطـــرا لحاجتهـــم الضرورية الســـتخدام

بالتطعيمـــات الســـنوية المتعـــددة واإلبر

الخدمـــات البيطريـــة والحكومية ،التي
أكـــدوا أنهـــا كانـــت خدمـــات متميـــزة،
ولكنهم وبعد انقطاعها اضطروا لشـــراء
المنشطة للكبد حتى ال تصيبها األمراض
أو العـــدوى كمـــا في مرض “أبـــو صفار“،
وأن أسعار الســـرنجات رخيصة وتكلفه
 200دينار ســـنويا ألنه من يقوم بحقنها
بنفســـه ،دون االضطـــرار لالســـتعانة

بالعيادة البيطرية التي قد تكلفه الكثير
في حالة حضورهـــا ،وال يُ عرف بعد هذا
القرار هل ســـتبقى األســـعار على ما هي
عليـــه أو أنها ســـترتفع بســـببه ،مبينا أن

الربط بين سرنجات الخيول وسرنجات

حقن المخدرات ربط غير علمي.

مـــن جانبـــه ،قـــال أحـــد العامليـــن فـــي

المجـــال البيطـــري إن الـــوزارة تســـرعت

فـــي هـــذا القـــرار ،مضيفا :لـــو كان القرار
يقصـــد ســـوء اســـتعمال البشـــر للحقـــن،

فمربـــو الخيـــول والزرائـــب ال ذنب لهم؛
ألنهـــم يســـتخدمونها لمصلحـــة وصحة

مواشـــيهم ،موضحا أن السرنجات التي
يســـتخدمونها للحيوانات في أحجامها

كبيـــرة جدا ومن  5مل إلى  20مل وهي
ســـرنجات يســـتحيل أن يســـتخدمها

األنســـان لتعاطـــي المخـــدرات ،إذ تكون
بحجـــم  1إلـــى  3مـــل فقط وهـــي معدة

لالســـتخدام اآلدمي ،موضحـــا أن القرار

شمل جميع السرنجات.

وأردف أن هـــذا القـــرار ســـيفتح “ســـوق

ســـوداء“ أمام بعض النفـــوس الضعيفة،
أو قـــد يلجـــأ البعـــض لجلبها مـــن الدول

الســـرنجات للقيـــام بتطعيـــم حيواناتهم
فـــي المـــزارع كما فـــي “التســـمم المعوي
والتســـمم الدمـــوي“ ،وكذلـــك لتطعيـــم
الجدري والحمى القالعية ،إذ يضطرون
إلـــى القيـــام بهـــا بأنفســـهم بعـــد شـــراء
الســـرنجات مـــن الصيدليـــات ،مؤكديـــن
أن العيـــادات البيطريـــة مكلفـــة جـــدا
ومـــن يملـــك “زريبـــة” أو اســـطبل فيـــه
عشـــرات الحيوانات فإن اعتماده عليها
سيســـتنزف منه الكثير مـــن المصاريف،
مؤكديـــن أن الخدمـــات البيطريـــة
الخاصـــة أصبحت غالية وكل خدمة قد
تكلـــف من  20إلـــى  30دينارا ،وهو مبلغ
كبيـــر بالنســـبة لهـــم وهم يعتمـــدون في
معيشـــتهم ومعيشة أســـرهم والعاملين
لديهـــم علـــى تربيـــة هـــذه الخيـــول
والحيوانات.

أولى ضحايا القرار
وأعلنـــوا أن أولـــى ضحايـــا هـــذا القـــرار
هـــو خـــروف كان يعانـــي مـــن حـــرارة
مرتفعـــة جدا وصلت إلـــى  42درجة ،إذ
لـــم يتمكنـــوا من شـــراء ســـرنجة لحقنه
بخافـــض الحـــرارة ،ولـــم يســـتطيعوا
إحضار الطبيب البيطـــري للمزرعة؛ ألنه
كان مشـــغوال بالعديـــد مـــن المواعيـــد،
مـــا أدى إلـــى نفوق هـــذا الخـــروف أمام
أعينهم.

األرض بال مأوى.

فك ــرت حينها أنهم يحظون بزيارات عديدة من وفود بعض الدول التي تس ــاعدهم،
وق ــد تع ــوّ دوا على مث ــل هذا االنضب ــاط والهدوء واألخالق .س ــألت المس ــؤولة التي

ترافقنا“ :هل س ــبقنا أي أحد بزيارة هذا الموقع وزيارة المتضررين؟” .قالت“ :ال ،أنتم
أول وفد إغاثي يقوم بزيارتنا من الدول التي تقدم المس ــاعدات للموقع ،فلذلك فإن

الجمي ــع مش ــتاق لاللتق ــاء بكم” .فحمدت هللا س ــبحانه وتعالى حينه ــا أن أكرمنا بأن
نأخ ــذ زمام المب ــادرة لنكون الفوج األول م ــن طالئع المبادرين لتقديم المس ــاعدات،

وهذه هي س ــجية أساس ــية من سجايا الخير لملك الخير حمد بن عيسى حفظه هللا
ال ــذي عوّ دن ــا أن يكون من الس ــباقين في كل موقف لتقديم المس ــاعدات اإلنس ــانية

اإلغاثية لجميع األشقاء في الدول المتضررة من الكوارث.

لق ــد كان النازح ــون يتحدث ــون معن ــا ب ــكل ثق ــة وع ــزة نفس م ــع أنهم فق ــدوا كل ما

يملكون .وأخبرناهم بأن مهمتنا نقل تحيات وترحم جاللة الملك والشعب البحريني
وإيصال ما نش ــاهده لجميع وس ــائل اإلعالم وليس لإلعالم البحريني فقط لتوصيل

البحريــن تــودع فصــل الصيــف الثالثــاء

العصف ــور يش ــدد عل ــى التقي ــد باإلج ــراءات االحترازي ــة بفت ــرة تغي ــر الج ــو
محرر الشؤون المحلية

أفاد الباحـــث الفلكي محمد رضا العصفور
بأن مملكة البحرين ستودع فصل الصيف،
وهو أطـــول فصول الســـنة ،يـــوم الثالثاء

احتياجاتهم ومعاناتهم إلى العالم .هؤالء الرجال الذين أحاطونا من كل مكان وكأنه

المقبل إيذانا بدخول فصل الخريف فلكيا

واصل ــت تفق ــد القري ــة المنكوب ــة واس ــتمعت بعم ــق وقد ش ــدني حديث كبار الس ــن

في تمام الســـاعة  4:30مســـاء في ظاهرة
فلكيـــة ُتعرف بـ “االعتدال الخريفي” ،الذي

جيش في أفالم الرومان ،كانوا في قمة الهدوء واألريحية والرزانة.

والنس ــاء األطفال على الس ــواء ،حيث أخذت أسألهم عن همومهم ،وأقدم لهم األمل

بالف ــرج وتمنياتنا لهم بالصح ــة والعافية وعودة األمور إلى نصابها بإذن هللا .حاورنا
األطف ــال للتخفي ــف من حدة التوت ــر والخوف الذي كان واضح ـ ًـا على وجوه البعض
منهم ،ولكنهم بحمد هللا تعالى أحسوا باطمئنان كبير بعد الحديث معنا.

واصلت المس ــير وفجأة رأيت نفس ــي بعيـ ـ ًدا عن تجمع اإلعالميي ــن والوفد المرافق،

حي ــث أخذت بالمش ــي لوحدي ول ــم أكن أعرف إلى أين المس ــير؟ ولكن المس ــافة لم

تك ــن بعيدة فهي في ح ــدود  100قدم خلف صف األهالي ،حيث لمحت امرأة نصف

جسمها التحتي مشلول ومقعدة على كرسي متحرك محاطة بأربعة أو خمسة أفراد
ّ
وسلمت وحييتها وبدأت في الحديث
من أقاربها ..شدني هذا المنظر واقتربت منها
معه ــا .أثناء الحديث لمحت ابتس ــامتها المعبرة المليئة بالتف ــاؤل بالرغم من عجزها

والظ ــروف الحياتي ــة المؤلمة المحيطة بها في ظل ه ــذه الكارثة ،ولكنها كانت قوية
الش ــخصية ذات حضور مالئكي ،واثقة في كالمها ،حيث كانت تجلس بكل ش ــموخ.
إنه ــا البطلة الس ــودانية “عبير” تلك اإلنس ــانة المثقفة التي كافح ــت واجتهدت حتى

أكمل ــت دراس ــتها الجامعية ،فأخذني الش ــوق لالسترس ــال في الحدي ــث معها حيث
س ــألتها“ :كي ــف حدث الفيض ــان؟ وأين ِ
كنت حينه ــا؟” .أجابت“ :ح ــدث الفيضان في
الس ــاعة التاس ــعة ً
ليل ،حيث كنت ف ــي بيتي وهذه المنطقة بطبيعته ــا ال توجد فيها

الكهرب ــاء ،فالظالم الدامس يخيم عليها بش ــكل طبيعي” .وأردفت قائلة“ :أحسس ــت
بأن الماء فوقنا ومنازلنا بدأت تتهدم على رؤوسنا ،حيث لم أفكر حينها في نفسي،
كان هم ــي األول إنق ــاذ أم ــي وأبي ألنهم ــا كبيران في الس ــن ،وقد بذلت جهـ ـ ًدا كبيرًا
وش ـ ً
ـاقا لكي أس ــتطيع إنقاذهما من بين خطر الطوفان المهلك ،وبحمد هللا وتوفيقه

استطعت ذلك وأوصلتهما إلى بر األمان ،وأكملت بعدها مساعدة اآلخرين وأنا أحبو
حبوا.”..

لق ــد تأث ــرت كثيرًا بهذا الموق ــف المؤثر بالفعل المرأة مقع ــدة ومكافحة لم تفكر في
إنقاذ نفس ــها فحس ــب ،ب ــل إنقاذ م ــن تحب .وتذك ــرت حديث النبي صل ــى هللا عليه

يســـتمر لمـــدة  89يومـــا و 20ســـاعة و31
دقيقـــة .وأوضـــح العصفـــور أن فـــي يـــوم
االعتدال الخريفي ستشـــرق الشـــمس من
نقطـــة الشـــرق تماما وســـتغرب مـــن نقطة
الغـــرب تماما ،بينما يبـــدأ موقعها بالميالن

الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس

أشـــعة الشـــمس فـــي هـــذا اليـــوم عمودية

كورونـــا خصوصـــا واألمـــراض الموســـمية

الليـــل والنهار بشـــكل تقريبي ،وفي مملكة

فصل الخريـــف كاألنفلونزا ونـــزالت البرد.

األحد المقبل ،إذ ستشـــرق الشمس 05:28

في هذه الفتـــرة من خالل تناول األطعمة

يكون منتصف النهار .11:28

الجســـم والنوم الكافي وممارسة الرياضة

تدريجيـــا نحـــو جهـــة الجنوب ،وســـتكون

كورونـــا (كوفيـــد )19؛ للوقايـــة من جائحة

تماما على خط االستواء كما يتساوى فيه

التـــي تأتـــي بالتزامـــن مع تغييـــر الجو في

البحرين يتســـاوى الليل والنهار تماما يوم

ومـــن الضـــروري تقويـــة الجهـــاز المناعـــي

صباحـــا وســـتغرب  05:28مســـاء ،بينمـــا

والمشـــروبات التـــي تزيـــد مـــن مناعـــة

وشـــدد العصفـــور علـــى ضـــرورة التقيـــد

والحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب

باإلجـــراءات االحترازيـــة الصـــادرة مـــن

المنامة  -الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

وه ــي تتح ــدث تحك ــي كيف أن اإلنس ــان المثق ــف يس ــتطيع أن ينقذ حيات ــه وحياة

البحـــث العلمـــي وأثـــره فـــي رفع مســـتوى

النجاح والتميز .والش ــيء اآلخر الملفت للنظر أنها نسيت نفسها وأنقذت والديها برا
وإحسانا بهما.

الفضـــاء علـــى التأكيـــد علـــى أهميـــة دور

المهارات والمعرفة المكتســـبة لمنتســـبيها،
تشـــارك الهيئة بورقـــة بحثية فـــي منتدى

المـــدن الذكية في نســـخته الثالثة بعنوان

الدرس الحقيقي الذي تعلمناه من هذه الزيارة ومن رؤية البطلة عبير ،أن نحمد هللا

“التنبـــؤ الديناميكـــي للنمـــو الحضـــري في

أمنن ــا ونعيش في س ــام وتعايش حقيق ــي مع اآلخرين ،والدرس اآلخ ــر أننا تذوقنا

الزمانـــي المكاني” ،والمقـــرر إقامته خالل

تعال ــى عل ــى النعم ــة التي نحن فيها في مملكتن ــا البحرين الغالي ــة ،وأن نحافظ على
المعن ــى الصحي ــح للعم ــل التطوع ــي ،حي ــث إن اإلنس ــان ق ــد يواجه الك ــوارث لينقذ

اآلخري ــن ويخ ــرج من كل تجربة قاس ــية أقوى من ذي قبل ،وبابتس ــامة قوية وثقة
وإيمان بالله تعالى.

مملكـــة البحريـــن عـــن طريـــق التحليـــل
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وتأتي هـــذه الورقة البحثيـــة نتاج باكورة
التعـــاون المثمـــر بيـــن الهيئـــة وجامعـــة

بالفع ــل إن الش ــعب الس ــوداني ش ــعب عظي ــم بإيمانه بالل ــه تعالى وثقته في نفس ــه،

البحريـــن في مجال البحـــث العلمي ،وهي

أكرمنا بهذه الزيارة.

الهيئة ومهاب منجود من جانب الجامعة.

وبإمكانه أن يعيد بناء ما خلفته الفيضانات لقدرته على ذلك ..ونحمد هللا تعالى أن

في النصف الشـــمالي للكـــرة األرضية يبدأ

الشـــمالي و”االنقالب الصيفي” في النصف

الليـــل باالزدياد على حســـاب النهار ،وتبدأ

الجنوبي للكرة األرضية.

درجات الحـــرارة باالنخفـــاض التدريجي.

وبين العصفور أن الفصول األربعة تحدث

وفـــي النصـــف الجنوبـــي للكـــرة األرضيـــة

نتيجة ميالن محـــور األرض بمقدار 23.5

يحصـــل العكـــس ،حيث يبدأ فصـــل الربيع

ْ أثنـــاء دورانهـــا حـــول الشـــمس فـــي مدار

ويبـــدأ النهـــار بالتزايـــد على حســـاب الليل

بيضاوي خالل الســـنة ،ما يسبب اختالف

وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع تدريجيا.

زاوية ســـقوط أشعة الشـــمس على المكان

ويســـتمر ذلـــك حتـــى  21ديســـمبر 2020

الواحد من األرض بين شهر وآخر.

تضــيء علــى النمــو الحضري فــي “الشــمالية” بالفتــرة من  2016إلــى 2050

من منطلـــق حرص الهيئـــة الوطنية لعلوم

اآلخري ــن بعلم ــه وهمته وحب ــه للخير .فعبير ل ــم تمنعها اإلعاقة من مواصلة مش ــوار

األماكن المزدحمة.

وأشـــار إلـــى أن مـــع بداية فصـــل الخريف

موعـــد “االنقـــاب الشـــتوي” فـــي النصـــف

“علوم الفضاء” تشارك بورقة بحثية في مؤتمر “المدن الذكية”

وسلم“ :حب ألخيك ما تحبه لنفسك” .إنها قصة ملهمة “للبطلة السودانية عبير” التي
ضرب ــت ً
مثل في الش ــجاعة ،وتحدثت عن حياته ــا وكفاحها وإرادته ــا القوية إلتمام
دراس ــتها حتى الحصول على ش ــهادة البكالوريوس ،وحدثتن ــا وكانت تعابير وجهها

محمد رضا العصفور

من إعـــداد إبراهيـــم البورشـــيد من جانب

يذكـــر أن الهيئـــة قـــد ابتعثـــت البورشـــيد

خـــال شـــهري أبريـــل ويوليـــو؛ لحضـــور

الطبقـــات

توظيف لغـــات البرمجة في علوم الفضاء

مستقبليا لمنطقة الدراسة.

دورة متقدمـــة عـــن بعـــد متخصصـــة فـــي

والجيومعلوماتية بجامعة تونتي بهولندا،
األمر الذي ذلل جميع الصعاب والمعوقات
التـــي واجهتـــه خـــال مراحل إعـــداد هذه

الورقة البحثية.

وعـــن أهمية هـــذا البحث ،قال البورشـــيد:
تتنـــاول الورقـــة البحثيـــة النمـــو الحضري

فـــي المحافظة الشـــمالية خالل الفترة من
 2016إلـــى  ،2050وأثـــره علـــى المناطـــق

الخضـــراء واألراضـــي الجـــرداء ،حيث تم

بناء نموذج محاكاة للتنبؤ المســـتقبلي من

خالل دراســـة نمط واتجاه ومقدار التغير
فـــي النمـــو الحضـــري بنـــاء علـــى بيانـــات

مكانيـــة تاريخيـــة ســـابقة تـــم إدخالها في

خوارزميـــة الشـــبكات العصبونية متعددة

Perceptron

Multi-layer

 (MLP) Neural Networkلتعطـــي تصورا
وقـــد خلصـــت الدراســـة إلى توقـــع ارتفاع
البنـــاء الحضري بمقـــدار  2048هكتارا في

الفتـــرة مـــن  2020إلـــى  ،2050وانخفاض

وفي هذا الشـــأن صرح الرئيـــس التنفيذي
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء محمـــد

العســـيري قائال “يعتبر البحـــث العلمي من
أهـــم الركائـــز التـــي تقـــوم عليهـــا وكاالت

الفضـــاء بحســـب أفضـــل الممارســـات

العالميـــة ،والذي يعتبر العالمة الفارقة في

المناطـــق الخضـــراء واألراضـــي الجـــرداء

جودة األبحـــاث والمنتجات التي توفرها،

كمـــا وضحـــت الدراســـة مناطـــق واتجـــاه

يقـــوم بتنفيذهـــا منتســـبو الهيئـــة ضمـــن

الشـــمالية ،األمـــر الذي يُ مكن صنـــاع القرار

علـــوم الفضـــاء و تطبيقاتـــه منـــذ العـــام

بمقدار  702و 1340هكتارا على التوالي.

الزيـــادة واالنحســـار فـــي كل المحافظـــة

في اســـتخدامها لوضـــع األطـــر والقوانين

المنظمة للنمو الحضـــري والمحافظة على
البيئـــة وتخطيـــط المـــدن الذكيـــة ووضـــع

الحلول الجذرية للمشـــكالت قبل وقوعها،
مثل مشـــكلة ازدحـــام المناطق وانحســـار

الرقعة الخضراء وغيرها.

وهـــذه الورقة البحثية هي التاســـعة التي
حزمة أوراق بحثية تم نشـــرها في مجال
 ،”2019مؤكـــدا أن “الهيئة تفخر بإنجازات

كفاءاتهـــا الوطنية الشـــابة وتســـعى دوما
لتوفيـــر جميع أنواع الدعم لهم بما يســـهم

في تمكينهم من بناء قدراتهم والمشاركة
بفعاليـــة لتحقيـــق الهيئـــة ألهدافهـــا التـــي

أنشأت من أجلها”.

اعتماد إعادة تشكيل لجان “الغرفة”

واشنطن تحظر تطبيقي “تيك
توك ووي تشات” الصينيين
واشنطن  -أف ب

وتفعيـــاً لدليـــل أعمال اللجـــان المعتمد

كشـــفت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة

ً
مشـــيرة إلـــى أن
فـــي الـــدورة الحاليـــة،

اللجان ،مؤكدة أنه شـــمل توسيع نطاق

تجـــارة وصناعـــة البحريـــن رئيســـة

هذا االعتماد يأتـــي تعزيزا لدور اللجان

الفئـــات الممثلـــة فـــي كل لجنـــة ،حيـــث
اشـــتمل علـــى ضـــم نحـــو  % 15تمثيالً

المجموعـــة التنســـيقية ســـونيا جناحي

وإستراتيجياتها في مختلف قطاعاتها

للمـــرأة في عضويـــة اللجـــان .كما بينت

عـــن اعتمـــاد التشـــكيل الجديـــد للجـــان

العشرة التي تمثلها.

جناحي أن التشـــكيل الجديد يستهدف

القطاعيـــة بالغرفـــة والتي ســـتضم نحو

وأوضحـــت “جناحـــي” خـــال االجتماع

تنويـــع خطط عمـــل اللجان؛ للمســـاهمة

 110أعضـــاء بتغييـــر بلـــغ نحـــو % 30

الـــذي عقد يـــوم اإلثنيـــن -عـــن بُعد -مع

عـــن التشـــكيل الســـابق ببدايـــة الـــدورة

رؤســـاء وأعضـــاء اللجـــان بحضـــور

( )29للغرفـــة ،وذلـــك بناء علـــى توصية

الرئيس التنفيذي للغرفة شـــاكر الشـــتر،

المكتب التنفيذي وقرار مجلس اإلدارة

أن التشـــكيل الجديـــد حـــرص علـــى

السنابس  -الغرفة

يشكل الحظر األميركي على تطبيقي تيك

توك ووي تشات الصينيين تحديا قانونيا

أساسيا لحرية التعبير الرقمي قد تكون
لــه تــداعــيــات مهمة على نــظــام اإلنترنت
عالميا .وأشارت إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلى مخاوف تتعلق باألمن
القومي.

لكن معارضي الخطوة يقولون إن الحظر
الشامل لمنصات شعبية على اإلنترنت

يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على
فرض قيود تنظيمية على حرية التعبير.

سونيا جناحي

بإيجابية فـــي مواجهة أبـــرز التحديات
التـــي تواجه الشـــارع التجاري مما يعزز

اعتمـــاد الخبـــرات المتنوعـــة؛ بهـــدف

األهداف المنشـــودة لدعم االقتصاد في

االســـتفادة مـــن خبـــرات جديـــدة لعمـــل

فترة جائحة كورونا وما بعدها.
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“الغرفة” :انتهاء فترة تأجيل األقساط ينذر بإفالس تجـار
 % 55مـــــن أصـــــحـــــاب األعــــــمــــــال يـــتـــوقـــعـــون إغــــــــاق مـــنـــشـــآتـــهـــم خــــــال أشـــهـــر
علي الفردان

ألقــى اســتطالع أجرتــه غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن وشــمل  571من أصحــاب األعمال والمؤسســات ،ثالثــة أرباعهم مــن البحرينيين،

مزيدا من القتامة على الوضع االقتصادي الحالي الذي تعانيه الشــركات وســط توقع الشــريحة المســتطلعة آراؤها بمزيد من التســريحات
واإلغالق في الفترة المقبلة ما لم تتحســن الظروف ،مع نظرة مســتقبلية متفائلة باســتعادة االقتصاد لكامل عافيته بشــكل تدريجي مع
انتهاء أزمة “كورونا”.

ورأى نح ــو  % 54م ــن المس ــتطلعة آراؤه ــم

وأش ــارت الغرفة إلى أن القرار الملزم السابق

مـــن الحـــزم الماليـــة الحكوميـــة؛ لتقليل

المصرفي ــة والت ــي يتوق ــع أن تصدر بش ــأنها

م ــن دون رس ــوم ،وم ــن دون فوائ ــد ،وم ــن

 %مـــن أصحاب األعمال اســـتفادوا من

أن ــه ليس لديهم القدرة على س ــداد القروض
توجيه ــات خ ــال األيام القليلة أو الس ــاعات

المقبل ــة ،ف ــي حين أش ــار نفس الع ــدد تقريبا
إل ــى أنه ــم يتوقع ــون أغ ــاق أنش ــطتهم في

األش ــهر الس ــتة المقبل ــة ،حيث يتخ ــوف 79

 %م ــن اس ــتمرار دفع الروات ــب خصوصا أن
 % 38م ــن أصح ــاب األعمال الذين ش ــملهم

االس ــتطالع قام ــوا بتس ــريح موظفي ــن منذ
بداي ــة الجائحة.ويأت ــي اس ــتطالع الغرف ــة

ليضف ــي مزيدا من الضغ ــوط على توجيهات

البنوك باحتساب فائدة على تأجيل األقساط

وهو في حكم شبه المؤكد اتخاذه ،ما لم يكن
لتح ــركات الغرفة أثر قوي على هذا التوجه.
ورأت الغرف ــة أن تداعيات جائحة كورونا ال
ت ــزال تؤث ــر على األف ــراد والش ــارع التجاري

بشدة ،كما أن تأجيل سداد األقساط البنكية
خ ــال األش ــهر الماضي ــة ،س ــاهم ف ــي تعزيز

الق ــوة الش ــرائية لألف ــراد وس ــمح بتحقي ــق
هام ــش م ــن االس ــتدامة للش ــارع التج ــاري
خ ــال األش ــهر الماضي ــة؛ ل ــذا ،ف ــان انته ــاء

فترة الس ــماح بتأجيل األقساط البنكية ينذر
بتوقعات محتملة إلعالن إفالس تجار ،األمر

الذي س ــيحول الديون المتراكم ــة إلى ديون
معدم ــة تتحمله ــا البن ــوك .ورأت الغرف ــة أن
تمديد فترة س ــداد األقس ــاط البنكية للشارع
التجاري يعزز سيولة القطاع الخاص ويرفع
من القوة الش ــرائية لألفراد إلى حين انفراج
الوضع العالمي والمحلي.

للبن ــوك والمص ــارف بتأجيل أقس ــاط الديون
دون زي ــادة في س ــعر الربح/ الفائدة ،س ــاهم

بش ــكل كبير في ارتفاع القوة الش ــرائية لدى

المواطني ــن والمقيمين من جه ــة ،وفي دعم
القطاع الخاص بجميع فئاته من جهة أخرى،
س ــواء المؤسس ــات الكبي ــرة أو المؤسس ــات

الصغي ــرة والمتوس ــطة والمتناهي ــة الصغ ــر؛

نظرا لتوفر الس ــيولة التي س ــاعدت أصحاب

األعمال ف ــي دفع رواتب الموظفين وتغطية
المصروفات التش ــغيلية ،مما جنبهم الوقوع
ف ــي التعث ــر التج ــاري وأنع ــش الحرك ــة

التجارية في القطاع .وكان مركز الدراسات
والمب ــادرات في غرفة التج ــارة قام بإطالق

اس ــتبانة “اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا”
خ ــال س ــبتمبر  ،2020إذ هدف ــت االس ــتبانة

إل ــى مراقب ــة أداء أصح ــاب األعم ــال للرب ــع
الثال ــث  2020والتع ــرف عل ــى التغيي ــرات
في الش ــارع التج ــاري وط ــرق أداء األعمال،

ومقارنتها بنتائج االس ــتطالع ال ــذي أطلقته

الغرفة في يونيو؛ لرفع التوصيات المناس ــبة
للحكوم ــة الموق ــرة بم ــا يضم ــن اس ــتمرارية

األعمال التجارية .وأشارت الغرفة أن نتائج
االس ــتبانة تعب ــر ع ــن آراء المش ــاركين ف ــي

األثر الســـلبي لفيـــروس كورونا ،وأن 78
قـــرار الحكومـــة للتكفـــل بدفـــع فواتيـــر

الكهربـــاء والماء لكافة المشـــتركين من

األفـــراد والشـــركات ،كما اســـتفاد % 48
مـــن قـــرار التكفـــل برواتـــب البحرينيين

المؤمن عليهم في القطاع الخاص ،و46

 %اســـتفادوا من قرار تأجيل األقســـاط
والفوائـــد لمدة  6أشـــهر ،كمـــا أظهر نحو

 % 73مـــن أصحـــاب األعمـــال متفائلين
بشـــأن تعافـــي االقتصـــاد عمومـــا علـــى
خـــال  2-3ســـنوات مقبلـــة ،فـــي حيـــن
أشـــار  % 61من أصحـــاب األعمال أنهم

يتوقعـــون أن تتعافى أعمالهم التجارية
خـــال  12شـــهرا بعد انتهـــاء األزمة في

حـــال تجاوزهـــم لألزمـــة ،و % 52مـــن
أصحاب األعمال يخططون لالســـتثمار
في أعمالهم التجارية خالل الـ ً 24
شهرا

المقبلـــة ،ويخطـــط  % 35مـــن أصحاب

األعمـــال لتغييـــر طريقـــة أداء عملهـــم
التجاري خالل  3-6أشهر مقبلة.

أبرز مخاوف قطاع األعمال
وفيمـــا يخص أبرز مخـــاوف القطاع ،لم

تتغيـــر مخـــاوف أصحـــاب األعمـــال بعد

الدعم الحكومي والتوقعات المستقبلية

اســـتطالع ســـبتمبر الجاري ،وكانت أبرز

أصحاب األعمال اســـتفادوا بشـــكل عام

األعمال ،ودفع اإليجارات ،إذ أبدى نحو

 % 79أصحاب األعمال مخاوفهم بشأن

دفـــع رواتب الموظفين ،بينما  % 48من
أصحاب األعمال أبدوا مخاوفهم بشـــأن

التخلف عن ســـداد االلتزامـــات المالية -

“كورونـــا” منـــذ اســـتطالع يونيـــو حتـــى
ثالثة مخاوف ذكرهـــا أصحاب األعمال

المشـــاركين فـــي االســـتطالعين هـــي:

أقـــر مجلـــس إدارة مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة البـــدء
فـــي عمليـــة تحويل الترخيـــص الحالي للشـــركة األم في
البحريـــن مـــن بنـــك جملة إلـــى شـــركة اســـتثمار الفئة ،1
ويكـــون ذلـــك خاضعا للحصـــول على موافقـــات الجهات
النظامية والمســـاهمين .و إثر الحصـــول على الترخيص

والفوائـــد ،فـــي حيـــن اعتبـــر  46مـــن

األعمـــال فـــي قطـــاع التعليـــم فئـــة رياض

ديـــون لتغطية التزاماتهـــم المالية ،فيما

أصحـــاب األعمـــال فـــي قطـــاع الســـياحة

ومعاهد التدريب و % 36من المنشـــآت

ألنشطتهم التجارية.

أصحـــاب األعمـــال أنهـــم واجهـــوا تراكم
أشـــار  % 40من منشآت رياض األطفال

المتناهيـــة الصغر ،و% 37من المنشـــآت

المصرفية مدرجة في بورصة البحرين وناسداك دبي.

مـــن جانبـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة عدنان

الشركة األم “.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المجموعة الشـــيخ عبدهللا

يوســـف “إن الخطـــوة هـــي جزء مـــن جهودنا المســـتمرة

كفاءة أكبر لعمليات الشـــركة األم ويمكنها من استخراج

الذين نتعامل معهم .لقد سعينا للحصول على توجيهات

لخلق قيمة أعلى لمساهمينا ومختلف أصحاب المصلحة

عوائد أفضل من مواردها .كما ســـتلعب المجموعة دورًا
ً
نشـــاطا في األســـواق المالية ،وستساهم في تعزيز
أكثر

تغييـــر الترخيـــص المقترح ،وســـنمضي قدمً ـــا من خالل

كما ســـتواصل الوحـــدات المصرفية التابعـــة للمجموعة،

وبعد اســـتيفاء جميـــع المتطلبـــات التنظيمية والحصول

شركة استثمارية الفئة  1تحت إشراف مصرف البحرين

أنشـــطتها المصرفيـــة وأعمالهـــا كالمعتـــاد تحت إشـــراف

المجموعـــة اجتماعً ـــا غيـــر عاديـــا للجمعيـــة العموميـــة

كبير ،وسيكون له تأثير إيجابي على أرباحنا”.

الجديـــد ،ستســـتمر المجموعـــة بالعمـــل تحـــت إشـــراف
مصرف البحرين المركزي.
بمـــا فـــي ذلـــك بنـــك البركـــة اإلســـامي فـــي البحريـــن،

سمعة البحرين كمركز مالي عالمي رائد.

علـــى موافقـــة مصـــرف البحريـــن المركـــزي ،ســـتعقد

الوضع المالي وتسريح الموظفين

اســـتعداد لدفـــع التزاماتهـــم البنكيـــة/

مصـــرف البحرين المركـــزي والهيئـــات النظامية المحلية

صالـــح كامل “إن الترخيص الجديد ســـيعطي المجموعة

المالية قدر اإلمكان في الفترة المقبلة.

أرباحهـــم ،مقارنة بـ  % 67توقعوا ذلك في

 %من أصحاب األعمال أنه ليس لديهم

للحصول على موافقة المساهمين على تحويل ترخيص

فـــي البلدان التـــي تعمل فيها .وســـتظل مجموعة البركة

الديون المصرفية وتأخير المســـتحقات

األقساط وأرباح البنوك .وأشار نحو 54

“البركة” تغير الهيكل التشغيلي لشركتها األم
المنامة  -البركة المصرفية

أنهـــم ســـيقومون بالتخلـــف عـــن ســـداد

وفيمـــا يخـــص الوضـــع المالـــي رأى  81من

المالية بعد انتهاء فترة تأجيل األقساط

القطاع الخاص.

وأظهـــر االســـتطالع أن  % 76مـــن

دفع رواتـــب الموظفين ،انخفاض حجم

التي يتراوح عمرها من  6إلى  9سنوات

وموافقـــة مصـــرف البحريـــن المركزي للمضـــي قدمً ا في

طلـــب االنتقال من ترخيـــص مصرف جملة إلى ترخيص
المركـــزي .ونعتقـــد أن هذا سيحســـن من كفاءتنا بشـــكل

أصحاب األعمـــال أنهم يتوقعون انخفاض
يونيـــو  ،2020ونحـــو  % 72مـــن أصحـــاب
األطفـــال ومعاهـــد التدريـــب ،و % 57مـــن
والضيافـــة ليـــس لديهـــم تدفـــق نقـــدي

وأشـــار  % 55مـــن أصحـــاب األعمـــال أنهم

يتوقعـــون احتمـــال إغـــاق منشـــآتهم في

الفترة ما بين الشـــهر وحتى األشـــهر الستة
المقبلـــة مقارنـــة بـ  % 59توقعـــوا ذلك في

استطالع يونيو .2020

و % 38مـــن أصحـــاب األعمـــال قامـــوا

بتســـريح موظفيهـــم منذ بدايـــة الجائحة،
و % 42مـــن أصحـــاب األعمـــال يخططون

لتســـريح المزيد مـــن الموظفين في الفترة
المقبلـــة ،بينمـــا قـــام  % 45مـــن أصحـــاب
األعمـــال فـــي قطـــاع الســـياحة والضيافـــة

بتســـريح أكثـــر مـــن  % 20مـــن موظفيهم،
فـــي حيـــن توقـــع  % 56مـــن المنشـــآت

المتوســـطة الحجـــم تســـريح أكثـــر من 20

 %من موظفيها في الفترة المقبلة مقارنة
بــــ  % 67مـــن ذات الفئة توقعـــت ذلك في

استطالع يونيو .2020

طيران اإلمارات تعزز خدمتها للبحرين
دبي  -طيران اإلمارات

أكـــدت طيران اإلمـــارات التزامها نحـــو البحرين باإلعالن عن تشـــغيل رحلة
يوميـــة ثانيـــة إلى المملكـــة ،ما يوفر أمام العمالء للســـفر بين البحرين ودبي
ومختلـــف محطـــات شـــبكة خطـــوط الناقلة ،التـــي تغطي اآلن أكثـــر من 85

وجهة .وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج .777-300ER
ً
واعتبـــارا من  20ســـبتمبر الجاري ،ســـتغادر رحلة طيران اإلمـــارات “ئي كيه
ً
صباحـــا وتصل إلى البحرين في
 ”837مطـــار دبي الدولي في الســـاعة 9:45
ً
صباحـــا .وتقلع رحلـــة العودة “ئي كيه  ”838مـــن مطار البحرين
الســـاعة 10

ً
صباحا وتصـــل إلى دبي في الســـاعة  1:55بعد
الدولـــي فـــي الســـاعة 11:30

الظهر( .جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي والبحرين).

بــــنــــك “إلـــــــــــى” يـــحـــصـــد  4جــــــوائــــــز مـــرمـــوقـــة
ضــمــنــهــا “أفـــضـــل هـــويـــة تــجــاريــة مــرئــيــة” بــحــفــل الـــعـــامـــات الــعــالــمــيــة

المنامة  -بنك “إلى”

حــازت الهويــة التجاريــة المتميزة لبنك “إلى” التي ُدشــنت قبل عام واحد على إعجاب خبــراء العالمات التجارية
حــول العالــم ،حيــث حصلــت على جائزة “أفضــل هوية تجارية مرئيــة” ،إضافة إلى الجائزة الذهبيــة لفئة “أفضل
هوية تجارية مرئية في القطاع المالي” والجائزة الفضية لفئة “أفضل عالقات مؤسســية خالل مشــروع تطوير
العالمــة التجاريــة” ،وذلــك ضمــن حفــل جوائــز ترانســفورم الشــرق األوســط وإفريقيا الــذي عقد في دبــي في 15
سبتمبر الجاري .كما حصل بنك “إلى” على تقدير كبير خالل حفل تقديم الجوائز لفئة “أفضل استخدام لألحرف”.

يقيـــن بـــأن جهودنـــا أثمرت عمـــا مميزا،

تشـــكل تذكيرا متواصال بكل ما يجسده

لتطويـــر الهويـــة التجاريـــة .فالتالعـــب

زاد مـــن فخرنا الكبير بهذا اإلنجاز .لذلك

ويلبـــي احتياجاتهـــم من خالل أســـلوب

جوهر الخدمات التـــي يقدمها البنك من

وهذا الفوز بمجموعة الجوائز المرموقة
فإننـــي أهنـــئ كافـــة أعضاء فريـــق “إلى”

وكل من ســـاهم في تطويـــر هذه الهوية
التجارية”.

ويُ مثـــل هـــذا الفـــوز الكبيـــر لبنـــك “إلـــى”

وإطالق هويـــه البنك التجاريـــة الفريدة

التجاريـــة .فقد كنا عازميـــن منذ البداية

وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبنك “إلى” في

والمدعـــوم مـــن بنـــك  ، ABCشـــهادة ال

وقال نائب الرئيـــس التنفيذي لمجموعة

ومبتكـــرة تدعم أجندتنا اإلســـتراتيجية

البنك التجارية تعكس روح الفريق الذي

جـــدا لحصولنا علـــى هذا التقديـــر المهم

طبيعـــة العمـــل المصرفي وبدء أســـلوب

الفـــوز بالفعـــل إنجـــاز رائع يجعلنا نشـــعر

الرقمـــي األســـرع نمـــوا فـــي البحريـــن

يســـتهان بهـــا علـــى اإلبـــداع المتجـــذر

والجهـــود العظيمـــة المبذولـــة وروح
التعـــاون التـــي شـــهدتها مرحلـــة تطويـــر

من نوعها.

بنك  ،ABCصائل الوعري “نحن ســـعداء

من أبـــرز الخبـــراء في ميـــدان العالمات

علـــى إيجـــاد هويـــة تجاريـــة حيويـــة

البحريـــن محمـــد المعـــراج “إن عالمـــة

الهادفـــة إلـــى إحـــداث تغيير جـــذري في

أنشـــأه واألهداف التي رســـمت له .وهذا

جديـــد للتعامـــات الماليـــة .وكنـــا علـــى

بالتواضـــع حيالـــه .وعالمـــة بنـــك “إلـــى”

البنك ،الذي يســـتمع إلى عمالئه ويتفهم

ذي طابع شـــخصي للغايـــة ،معتمدا على
أحـــدث التقنيـــات فـــي مجـــال الـــذكاء

االصطناعي وتحليل البيانات”.

مـــن جانبهـــا ،قالـــت رئيســـة عالقـــات

المؤسســـة وشـــؤون اإلعـــام ،فاطمـــة

يوســـف “لقـــد غمرتنا فرحة بالغـــة لفوزنا

بهذه الجوائز التي تعكس بامتياز جهود
عمـــل الفريـــق الكبيـــرة التي بذلـــت على

مدى عدة أشـــهر من األبحـــاث والمثابرة

الذكي بكلمة “إلى” في تصميمها يجســـد
خـــال معامـــات مصرفيـــة ذكيـــة ،كمـــا
يعبـــر عـــن هدفنـــا بإثـــراء حيـــاة عمالئنا

عبر حلول مصرفية تعكس احتياجاتهم

المتغيرة وأهدافهم وتطلعاتهم”.

وأضافت فاطمة يوسف“ ،أود أن أشارك
هـــذا اإلنجـــاز مـــع وكالـــة ســـوبر يونيون

وشـــركة بالدنمور للجهـــود الخالقة التي
قدمتاهـــا ولدعمهم الكبيـــر خالل مرحلة

تطوير الهوية التجارية”.
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Vacancies Available
ISHRAQAT ALMUSTAGBAL SALON has a vacancy for the occupation of

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33122272 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of

Zoom Restaurant s. p. c has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17830078 or

suitably qualified applicants can contact 17745060 or

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

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

FAMOUS SALOON has a vacancy for the occupation of

Taha Palace Clearing has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 33017330 or

suitably qualified applicants can contact 34228931 or

EBRAHIM KHAMIS MASOOD ALQASSIMI has a vacancy for the occupation of

SUPER DAN GENTS SALON has a vacancy for the occupation of

MINDS UNITED NETWORK has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 33051349 or

suitably qualified applicants can contact 37790009 or

suitably qualified applicants can contact 77008809 or

suitably qualified applicants can contact 17345051 or

FAIZAN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

Jems Solutions WLL has a vacancy for the occupation of

AYOOB ALA AKBAR EBRAHIMI has a vacancy for the occupation of

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables has a vacancy for the occupation of PURCHASING

suitably qualified applicants can contact 37220510 or

suitably qualified applicants can contact 17874667 or

suitably qualified applicants can contact 35314151 or

suitably qualified applicants can contact 33640616 or

AIN MOHAMMED MARKETS has a vacancy for the occupation of

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

Al Rayah For Safety Items WLL has a vacancy for the occupation of

BATEEL Wll has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 36039492 or

suitably qualified applicants can contact 17682652 or

suitably qualified applicants can contact 17712700 or

suitably qualified applicants can contact 17171616 or

Sabha towers trading co wll has a vacancy for the occupation of

BASHARAT MECHANICAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39867802 or

suitably qualified applicants can contact 33117285 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of

Omar Banafea Oud Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

suitably qualified applicants can contact 33367000 or

suitably qualified applicants can contact 33440279 or

suitably qualified applicants can contact 36801801 or

Zubair electrical workshop has a vacancy for the occupation of

Al Rayah For Safety Items WLL has a vacancy for the occupation of

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP has a vacancy for the occupation of

SPECIAL CHOICE FOR TEXTILES AND CARPETS has a vacancy for the occupation

suitably qualified applicants can contact 37777728 or

suitably qualified applicants can contact 17712700 or

suitably qualified applicants can contact 34161935 or

suitably qualified applicants can contact 33300736 or

DR RANAS AESTHETIC HEALTH CENTRE has a vacancy for the occupation of

Meer auto services has a vacancy for the occupation of

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

Dynamic Energy Smart W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39730009 or

suitably qualified applicants can contact 39614272 or

suitably qualified applicants can contact 17710271 or

suitably qualified applicants can contact 37722742 or

Warid Contracting & Clearing has a vacancy for the occupation of

BURJ JAMILA BAKERY has a vacancy for the occupation of

Tectris enterprises co. wll has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 37722742 or

suitably qualified applicants can contact 35516457 or

suitably qualified applicants can contact 34008588 or

suitably qualified applicants can contact 66664644 or

THE ORANGERY has a vacancy for the occupation of

Space creators Carpentry wll has a vacancy for the occupation of

Noor Taiba Building Materials WLL has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17725000 or

suitably qualified applicants can contact 39964163 or

suitably qualified applicants can contact 33382533 or

suitably qualified applicants can contact 17334245 or

Spicy Food Restaurant has a vacancy for the occupation of

NEW MOON REPAIR AND MAINTENANCE OF ELECTRONIC has a vacancy for the occupation

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17270970 or

suitably qualified applicants can contact 39454342 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 38797858 or

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of

GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17251444 or

suitably qualified applicants can contact 39606407 or

suitably qualified applicants can contact 17830078 or

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

Eagle for Safe and Security S.P.C. has a vacancy for the occupation of

SERVICE STATION CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33322073 or

suitably qualified applicants can contact 39860568 or

suitably qualified applicants can contact 17270140 or

suitably qualified applicants can contact 38363232 or

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

A.R. Business Support Services S.P.C has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

suitably qualified applicants can contact 36069782 or

ASAACO FOODS CO W.L.L has a vacancy for the occupation of

Al Rohail International Company s.p.c has a vacancy for the occupation of

AMER STAR BAKERY AND COLDSTORE has a vacancy for the occupation of

Moroccan House Restaurant has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 66697675 or

suitably qualified applicants can contact 33705450 or

suitably qualified applicants can contact 39091408 or

suitably qualified applicants can contact 33503340 or

DAITOONA COLD STORE has a vacancy for the occupation of

Idroos Tissues S.P.C owned by Saleha Habeeb Idroos has a vacancy for the occupation of

RUBY STAR TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 36502220 or

suitably qualified applicants can contact 35123005 or

suitably qualified applicants can contact 39462260 or

suitably qualified applicants can contact 37217963 or

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L has a

MINHAS CONSULTANCY Co. S.P.C has a vacancy for the occupation of

Volcano Zeus Advertisement has a vacancy for the occupation of

NASEEM COLOURS PAINTS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17244020 or

suitably qualified applicants can contact 38380081 or

suitably qualified applicants can contact 32333448 or

suitably qualified applicants can contact 17344024 or

PAINTS HOUSE has a vacancy for the occupation of

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. has a vacancy for the occupation of

M Modern Interior Decoration Co W.L.L has a vacancy for the occupation of

NOMAC AL DUR POWER & WATER SERVICES WLL has a vacancy for the occupation

suitably qualified applicants can contact 17344024 or

suitably qualified applicants can contact 33733381 or

suitably qualified applicants can contact 36255501 or

suitably qualified applicants can contact 36065170 or

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

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

NB Trading has a vacancy for the occupation of

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

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33882097 or

suitably qualified applicants can contact 37731009 or

suitably qualified applicants can contact 17663542 or

suitably qualified applicants can contact 33004292 or

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

GHULOOM QAMBAR DDADI ZAKRI GORZANGI (123159) has a vacancy for the occupation

RONZA FOR ORGANIZATION OF CONVENTIONS AND TRADE SHOWS Co. S.P.C. has a vacancy

360 CLINICS WLL has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 38921008 or

suitably qualified applicants can contact 34519419 or

suitably qualified applicants can contact 63000062 or

suitably qualified applicants can contact 77999360 or

Ensign Bahrain Drilling SPC has a vacancy for the occupation of

FINOVA SOLUTIONS S.P.C has a vacancy for the occupation of

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG has a

Fajr Al Noor Real Estate Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can

suitably qualified applicants can contact 17701810 or

suitably qualified applicants can contact 32322748 or

suitably qualified applicants can contact 33300597 or

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

SAWSAN ABDULLA MAKI ABDULLA ALGHARAIFI has a vacancy for the occupation of

INCEPTIVE RESOURCES CONSULTANCY CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

DIGITAL DOT COMPUTER CONSULTANCY Bahraini partnership company has a

suitably qualified applicants can contact 35363831 or

suitably qualified applicants can contact 33487976 or

suitably qualified applicants can contact 35947209 or

suitably qualified applicants can contact 34247030 or

Nanak Contracting & Cleaning has a vacancy for the occupation of

MOHAMMED HASAN ABDULRAHIM MOHAMMED / HAR ALAHMMAR has a vacancy for the

ABDULRAHMAN SHAIKHAN ALFARISI has a vacancy for the occupation of

ALAHLAM BLACKSMITH WORKSHOP has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39978247 or

suitably qualified applicants can contact 39197169 or

suitably qualified applicants can contact 17290661 or

suitably qualified applicants can contact 17785335 or

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

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

AWAL RESTAURANT has a vacancy for the occupation of

Mahonia Restaurant has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 39643938 or

suitably qualified applicants can contact 33197844 or

suitably qualified applicants can contact 66666730 or

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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17725522 or

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 33972312 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 o

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

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

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

GOLDEN PALACE FOR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

Quasi for Repair of Machinery and equipment has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

suitably qualified applicants can contact 33972312 or

suitably qualified applicants can contact 36776376 or

suitably qualified applicants can contact 66942910 or

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

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

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L has a vacancy for the occupation of

SAMRA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 33972312 or

suitably qualified applicants can contact 39944736 or

suitably qualified applicants can contact 33523132 or

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

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 77454545 or

suitably qualified applicants can contact 77454545 or

suitably qualified applicants can contact 17004500 or

LABOURER ,

ALIMALI111@HOTMAIL.COM

WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

SECURITY GUARD ,

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

MANAGER (CATERING & LODGING SERVICES) ,
IBRAHIMKHAMISMASOUD@YAHOO.COM

WORKER ,

FAIZANCONTRACTING66385@GMAIL.COM

SALESMAN ,

MOHAMEDALNOAIMI@YAHOO.COM

WORKER ,

TKSABHA@GMAIL.COM

LABOURER ,

yousif@aanass.net

WORKER ,

SHAWQI64.MOHD@HOTMAIL.COM

MEDICAL SERVICES AIDE ,

DR.ALAMMADI@GMAIL.COM

Dynamic Energy Smart W.L.L has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH ,

AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

CHEF ,

MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH

CASHIER ,

AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

WORKER ,

NAMALCO@BATELCO.COM.BH

NURSE(GENERAL) ,

MKSADMN@GMAIL.COM

WORKER ,

INFOO@pro-touch-s.com

SALESMAN ,

selma@asaacogroup.com

SALESMAN ,

ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM

vacancy for the occupation of SUPERVISOR(DINING HALL) ,
1001@ZOSER.BH

WORKER ,

NASEEMCO@GMAIL.COM

BLACKSMITH ,

AALABBASI@TAMCON.BH

TECHNICIAN ,

MEZMEZLINE@GMAIL.COM

WORKER ,

STARPRAKASH2012@GMAIL.COM

RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) ,
contact 38084044

OFFICE ASSISTANT ,

ASWANA2020@GMAIL.COM

WORKER ,

FASTWAYBAH@GMAIL.COM

BLACKSMITH ,

AALABBASI@TAMCON.BH

CARPENTER ,

AALABBASI@TAMCON.BH

WORKER ,

adeel.hameed@al-aali.com

WELDER ,

adeel.hameed@al-aali.com

MASON ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

WORKER ,

adeel.hameed@al-aali.com

LABOURER ,

sayedshubbar@skaldurazi.com

FITTER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

SECURITY GUARD ,

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

BARBER ,

YASEENNAJEM79@GMAIL.COM

WORKER ,

INFO@JEMS4U.COM

CONSTRUCTION WORKER ,
Sfc.ms@live.com

WORKER ,

BAHLOVE6@GMAIL.COM

WORKER ,

A_1999_A@HOTMAIL.COM

SECURITY GUARD ,

RASHEED@SECURICORE.BH

MACHINIST ,

awan.lexus@gmail.com

WORKER ,

GHULAMJAN57@GMAIL.COM

CARPENTER ,

SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM

of WORKER ,

NEWMOONCO@YAHOO.COM

WORKER ,

ALWESAM71@HOTMAIL.COM

WORKER ,

TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM

WORKER ,

INFOO@pro-touch-s.com

WORKER ,

alrohail.int@gmail.com

SUPERVISOR OF MAINTENANCE
HABEEBIDROOS@GMAIL.COM

WORKER ,

SALMAN.MINHAS05@GMAIL.COM

WORKER ,

ceo@381agroup.com

BLACKSMITH ,

AALABBASI@TAMCON.BH

SALESMAN ,

NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM

of WORKER ,

NOUFU.BH@GMAIL.COM

SALESMAN ,

REJEESH.AGR@GMAIL.COM

WORKER ,

SA8881139@GMAIL.COM

occupation of SEAMAN ,

BUHASSAN5553@GMAIL.COM

WORKER ,

AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM

STEEL FABRICATOR ,

adeel.hameed@al-aali.com

ADVISOR ( QUALITY SYSTEMS ) ,
yousif@aanass.net

CLEANER ,

gssbh.wll@gmail.com

CLEANER ,

gssbh.wll@gmail.com

CLEANER ,

gssbh.wll@gmail.com

STEEL CHIPPER ,

REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

CLEANER ,

kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

BARBER ,

FAAZWORK@GMAIL.COM

COMPUTER PROGRAMMER ,
jsjm111@hotmail.com

WORKER ,

AYOOBALAAKBARAHIMI01@GMAIL.COM

SECURITY GUARD ,

RASHEED@SECURICORE.BH

WORKER ,

adeel.hameed@al-aali.com

WORKER ,

BOFACTORY@GMAIL.COM

WORKER ,

ALBUARKI99@HOTMAIL.COM

CHEF ,

hrvp@alghalia.com

WORKER ,

JAMILAAA3@GMAIL.COM

WORKER ,

E_ELGNDY@HOTMAIL.COM

WORKER ,

adeel.hameed@al-aali.com

CLEANER ,

kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

SECURITY GUARD ,

alialtmimi@yahoo.com

WORKER ,

INFOO@pro-touch-s.com

WORKER ,

MJAHANARA4774@GMAIL.COM

WORKER ,

AHUJAIRI@HOTMAIL.COM

WORKER ,

ASIF.ALRIND@GMAIL.COM

OFFICE ASSISTANT ,

MALIKMUNIR4@GMAIL.COM

STEEL FABRICATOR ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

WORKER ,

INFO@MEEMHOLDING.COM

for the occupation of SALES AGENT ,
info.ronza2018@gmail.com

vacancy for the occupation of SUPERVISOR(FOUNDARY) ,
job.bahrain@alfouzan.com

WORKER ,

ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM

SECURITY GUARD ,

AWALEST@BATELCO.COM.BH

WAITER ,

ORISFOOD@GMAIL.COM

INSPECTOR ,

adeel.hameed@al-aali.com

CARPENTER ,

AALABBASI@TAMCON.BH

LABOURER ,

r sayedshubbar@skaldurazi.com

WORKER ,

JANAHI31@HOTMAIL.COM

OPTOMETRIST ,

ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM

WELDER ,

REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

INSULATOR ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

WAITER (GENERAL) ,

SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

DRIVER ,

sirajpayyoli3@GMAIL.COM

CLEANER ,

MAGICSHINE775@YAHOO.COM

MANAGER ,

a.alzaki79@GMAIL.COM

SENIOR ACCOUNTANT ,

INFO@ALMOAYEDGENERAL.COM

SUPERVISOR ,

adeel.hameed@al-aali.com

WORKER ,

SANA01235@ICLOUD.COM

of WORKER ,

BARAKATALJHMI@YAHOO.COM

WORKER ,

AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

SPORT INSTRUCTOR ,

TECTRISBH@GMAIL.COM

WORKER ,

info@najmtrading.com

WORKER ,

MONTANATRAVELS@GMAIL.COM

LABOURER ,

yousif@aanass.net

LABOURER ,

ANABISALEM@HOTMAIL.COM

WORKER ,

QUMARZAMAN85@GMAIL.COM

SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) ,
MOR.BAHR@GMAIL.COM

REGIONAL MANAGER ,

sultan@buhindigroup.com

WORKER ,

NASEEMCO@GMAIL.COM

of MECHANICAL TECHNICIAN ,

STEFAN.VERLEE@NOMAC.COM

MASON ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

SALES AGENT ,

MOHAMEDBEDER11@GMAIL.COM

SPECIALISED DOCTOR ,
info@360clinicsbh.com

OFFICE ASSISTANT ,

fajralnoor.bh@gmail.com

vacancy for the occupation of WORKER ,
DIGITALDOTBH@GMAIL.COM

SUPERVISOR ASSISTANT ,

HAMED_996@HOTMAIL.COM

RESTAURANT MANAGER ,
info@mycafebh.com

PLUMBER (GENERAL) ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

LABOURER ,

sayedshubbar@skaldurazi.com

CARPENTER ,

AALABBASI@TAMCON.BH

MACHINE MECHANIC ,

WALDRASOOL@GMAIL.COM

WORKER ,

Gujjarg1614@yahoo.com

HOUSEKEEPER ,

HR@PRESIDENT-GROUP.COM

األمم المتحدة تحيي ذكراها الـ  75بال وفود رسمية

وفاة عميدة المحكمة
العليا األميركية
واشنطن  -أف ب

خطابات افتراضية وســط انقسام العالم بشــأن “كوفيد ”19

توفيت عميدة قضاة المحكمة العليا
األميركية روث ب ــادر غينسبورغ (87

عاما) ،ما ينذر بمعركة سياسية حادة

لملء منصبها الشاغر قبل االنتخابات

نيويورك  -وكاالت

الرئاسية في  3نوفمبر .وكانت القاضية

التي كافحت مــن أجــل حقوق النساء

ت ــح ــي ــي مــنــظــمــة األم ـ ـ ــم ال ــم ــت ــح ــدة،

ويشير النص إلــى أن األمــم المتحدة

تــأكــيــد أن “تــعــدديــة األطـ ــراف ليست

االستعمار وروجــت للحرية “وخففت

االثنين ،الذكرى الـ  75لتأسيسها ،مع

واألقليات ومــن أجــل البيئة ،قد نقلت

إلى المستشفى مرتين خالل الصيف،

ويتابع الديمقراطيون عن كثب وضعها

خيارا بل ضــرورة” ،مفتتحة أسبوعها

دونالد ترامب إلى تعيين خلف لها.

ستكون افتراضية هــذا الــعــام بسبب

الــصــحــي؛ خشية أن يــســارع الرئيس

(حدة) عشرات النزاعات وأنقذت مئات

ال ــس ــن ــوي ل ــخ ــط ــاب ــات ال ـ ــق ـ ــادة ،الــتــي

آالف األرواح بفضل العمل اإلنساني”.

ويؤكد القادة أيضا أن في مرحلة ما

وب ــاء “كــوفــيــد  ”19والــحــجــر الصحي
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واكـــبـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه ،إنــهــاء

بعد الوباء “لدينا الفرصة التاريخية

المفروض في نيويورك على الزائرين

international@albiladpress.com

إلع ـ ــادة الــبــنــاء بــشــكــل أفــضــل وأكــثــر

األجانب.

مراعاة للبيئة” ،في وقت تشهد األمم

فــي مــانــهــاتــن ،ال أحــيــاء مــطــوقــة وال

المتحدة شلال بسبب الصراع الصيني

األمم المتحدة الضخم بالموظفين ()...

تصل إلــى حد التسبب بمواجهة بين

مــواكــب رسمية طويلة وال يعج مقر

األمـــيـــركـــي ال ــم ــت ــزاي ــد وخ ــص ــوم ــات

وسمح فقط لممثل دبلوماسي واحد
ُ

خطابات قادة الدول ستكون افتراضية هذا العام

عــن كــل دول ــة يعيش عــلــى األراض ــي
األميركية ،بحضور الخطابات وبإلقاء

تشاؤم بشأن
إصالح األمم
المتحدة أو حلول
مبتكرة للحوكمة

كلمة بلده أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة.

وق ــال األمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة

أنطونيو غوتيريش األربعاء “كي تكون

اليمن يطالب مجلس األمن بجلسة “طارئة”
عدن  -وكالة األناضول

فعالة ،تتطلب الديمقراطية تواصال
مباشرا وأنــا آسف فعال لغياب فرصة
جمع قادة الــدول” هذا العام .وأضاف
أنــه س ُتعقد على الهامش “عــدة قمم

افتراضية” (بشأن المناخ وكوفيد 19

قالت وزارة حقوق اإلنسان ،في بيان

مواطن يمني للمخاطر المحدقة”.

نقلته وكالة األنباء الرسمية “سبأ” ،إن

ومــن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،ي ـهــاجــم ال ـحــوث ـيــون

“مليشيا” الحوثي مستمرة في مهاجمة

محافظة مــأرب النفطية ،آخــر معاقل

مـحــافـظــة مـ ــأرب الـمـكـتـظــة بــالـسـكــان

الحكومة الشرعية شرقي البالد ،وسط

بالصواريخ الباليستية ،دون أن تذكر

تحذيرات من عواقب إنسانية خطيرة

تفاصيل عن ضحايا أو خسائر .ودعت

حال تقدمت الجماعة إلى مدينة مأرب

والتنوع البيولوجي وليبيا ولبنان)...
مشيرا إلى أنه لم يسبق أن تحدث هذا
العدد من رؤســاء الــدول والحكومات

عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقا ،بين
 160و 170بلدا من أصل  193عضوا

في األمم المتحدة.

مجلس األمن إلى “عقد اجتماع طارئ

(مركز المحافظة المكتظ بالسكان).

لمناقشة الـتــداعـيــات الخطيرة التي

ومنذ  6سنين ،يشهد اليمن حربا عنيفة

تشكلها المليشيات الحوثية على حياة

ب ـيــن الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ومسلحي

اليمنيين في مأرب”.

ج ـمــاعــة الــح ــوث ــي ،أدت إلـ ــى إح ــدى

ك ـمــا دعـ ــت إلـ ــى “اتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات

أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم ،حيث

الــع ــاجــل ــة ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون ارتـ ـك ــاب

بــات  % 80مــن الـسـكــان بحاجة إلى

إبــادة جماعية ومـجــازر بحق السكان

مساعدات ،ودفع الصراع الماليين إلى

السابق.

المحليين وأبناء القبائل”.

حافة المجاعة.

في المقابل ،ال يتضمن الجدول فيديو

وأكدت أن “استهداف محافظة مأرب

وأدى الـ ـص ــراع الـمـسـتـمــر إل ــى مقتل

لــزعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة أو الــرئــيــس

يعد استهدافا للدولة اليمنية بجميع

 112ألفا ،بينهم  12ألــف مدني ،وفق

الـ ــسـ ــوري إن ــم ــا لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي

مــؤس ـســات ـهــا ،ويـ ـع ــرض  2.5مـلـيــون

تقديرات األمم المتحدة.

دول العالم يعترف بشرعيته كرئيس.

وسيلقي الرئيسان الروسي فالديمير
بوتين والصيني شي جينبينغ الثالثاء

كلمتيهما بعد الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،علما أنهما كانا غالبا يتركان
وزيري خارجيتهما يلقيان الكلمات في

(األربعاء) الذي لم يعد قسم كبير من

البحث عن  9مفقودين جراء انفجار بيروت

الجيش اللبناني :أكثر من  85ألــف وحــدة متضررة

السماح
لدبلوماسي واحد
يعيش بأميركا
إلقاء كلمة بالده

واشنطن وحلفائها األوروبيين ،بشأن
الملف اإليراني مثال.

ويـ ـ ــرى ري ــت ــش ــارد غـ ـ ــوان مـ ــن مــركــز
“ان ــت ــرن ــاش ــون ــال كــرايــســيــس غـ ــروب”

لــأبــحــاث أن “كـ ــل الــعــالــم ركـ ــز على
الــعــواقــب الــوطــنــيــة لــلــوبــاء مــن دون

رؤيـ ــة شــامــلــة” .وخـ ــال مــؤتــمــر عبر
الــفــيــديــو الــخــمــيــس ،ســتــكــون لــلــدول
األع ــض ــاء فــي مــجــلــس األمـ ــن فرصة

الكشف عــن رؤيــاهــا بشأن إصالحات

وسيصادق قادة الدول الـ 193األعضاء

الصحية .وأضاف أن سلوك هذه القوى

في األمم المتحدة االثنين على إعالن

“تسبب بفشل مجلس األمــن الدولي

مناهض لــإجــراءات األحــاديــة ويعبر

وبانهياره”.

عن حسن النوايا .وتم التفاوض بشأنه

ويقول بــرتــران بــادي إنــه كانت لديها

لفترة طويلة خصوصا مع األميركيين
الذين كانوا معارضين له وتــم تبنيه
في يوليو.
ومنذ مطلع العام ،اتخذت الــدول في
مــواجــهــة تــفــشــي وبـ ــاء “كــوفــيــد ”19
الــفــتــاك ،إجـ ــراءات منفردة مــع فرض
تدابير عــزل وإغــاق حــدود من دون

“رؤي ــة محافظة جــدا لــأمــن معتبرة
أن البشرية مهددة فقط بالخصومات
بين الدول” مشيرا إلى أن “ذلك إشارة
سيئة جدا للمستقبل”.
ويعترف اإلع ــان فــي الــذكــرى الـــ 75
لــتــأســيــس الــهــيــئــة ال ــدول ــي ــة ،أن منذ

الحوكمة العالمية التي تعاني من حالة
عجز هائلة بسبب أزمــة “كوفيد .”19

لكن غوان وبادي ليسا متفائلين بتاتا.

ويوضح بــادي أنــه “قبل الــشــروع في

إصـ ــاح ينبغي أوال تغيير الذهنية
والعقلية ،الخروج من ثقافة الحرب
ال ــب ــاردة ،األم ــر ال ــذي مــا ت ــزال ال ــدول

الخمس الدائمة العضوية (الــواليــات
الــمــتــحــدة وروســيــا والــصــيــن وفرنسا
وبــريــطــانــيــا) تــرفــضــه؛ ألن ــه قــد يــؤدي

إلى مراجعة (فكرة المجتمع الدولي)

إنشائها “مــرت منظمة األمــم المتحدة

وإلى خسارة امتيازات األوليغارشية

القوى العظمى فوتت الفرصة

يعد ذاك الذي كان يتطلع إليه مؤسسو
(المنظمة) منذ  75عاما”.

ويــقــول غ ــوان “أن ــا بــصــراحــة متشائم

ويعتبر األســتــاذ في معهد الــدراســات

وج ــاء فــي الــنــص أن الــعــالــم “يــواجــه

السياسية فــي بــاريــس ،بــرتــران بــادي

تــبــايــنــات مــتــزايــدة والــفــقــر والــجــوع

لــأمــم الــمــتــحــدة أو (حــلــول) مبتكرة

أن “ال ــق ــوى الــعــظــمــى فــوتــت فــرصــة”

والنزاعات المسلحة واإلرهاب وانعدام

للحوكمة العالمية ...ال أرى أن الصين

تعزيز التعاون الدولي في ظل األزمة

األمن والتغير المناخي واألوبئة”.

على إصالحات كبيرة”.

تنسيق أو تعاون فعلي.

بفترات فيها خيبات أمل  ...عالمنا لم

النووية”.

للغاية بــشــأن فــرص إص ــاح حقيقية

والــواليــات المتحدة ستتوافقان اآلن

الرئيس العراقى يدعو النتخابات مبكرة

حــــذر مـــن الـــتـــراخـــي فـــي مــحــاســبــة الــفــاســديــن

بيروت  -أف ب

بغداد  -أ ش أ

أكد الجيش اللبناني أمس تواصل عمليات البحث عن  9أشخاص

حــذر الرئيس الــعــراقــي برهم صالح

والمعرقلين لبناء دولــة ذات سيادة

الماضي ،وأعلن االنتهاء من أعمال مسح المباني المتضررة التي

الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة،

وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت

من التراخي في محاسبة المسؤولين

ما يزالون في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر
شملت أكثر من  85ألف وحدة.

داعــيــا إلــى إج ــراء انتخابات مبكرة

وأسفر االنفجار في الرابع من أغسطس عن مقتل أكثر من 190

حــــرة ون ــزي ــه ــة بــعــيــدا عـــن “ســطــوة

ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو

خــال المؤتمر الــدولــي الثاني عشر

شخصا وإصابة أكثر من  6500شخص بجروح وشرّد نحو 300
ً
تدمرت.

لبنانيين و 5سوريين ومصري.

وأعــلــن الــجــيــش فــي الــمــؤتــمــر أن ــه “ت ــم مــســح  85744وحــدة

متضرّرة” بينها  60818وحــدة سكنية و 962مطعمً ا و19115

مؤسسة وشركة تجارية و 12مستشفى و 82مؤسسة تعليمية
و 1137وحدة أثرية ،في إشارة إلى مبان أثرية عدة تنتشر في

المنطقة القريبة من المرفأ .ومن بين األمثلة على حجم األضرار
التي أعلنها الجيش حــوالــي  550ألــف متر مربع مــن الزجاج

فـــي وقــــت س ــاب ــق أمــــس األول أن
مــقــتــرحــات الــتــعــديــات الــدســتــوريــة

السالح” .وقال صالح ،في كلمة ألقاها

شــمــلــت صــاحــيــات الــرئــيــس نفسه،

مشيرة إلى أن التعديالت المقترحة

لمناهضة العنف ضد المرأة ،أوردتها

وقال مدير قسم العالقات العامة في الجيش اللبناني العميد

إلياس عاد في مؤتمر صحافي “ملف المفقودين لم يقفل ولن
يقفل” ،مؤك ًدا االستمرار في أعمال البحث عن  9مفقودين هم 3

كاملة.

تــضــمــنــت تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــفــائــزة

قناة “السومرية نيوز” ،أمس السبت،
الدفاع المدني اللبناني يكافح حريق االنفجار

“إن هناك تاريخا أســود ومخزيا من

وأكثر من  108آالف باب داخلي .وقال الجيش إن عملية مسح
األض ــرار ُ
“تعتبر كافية وال حاجة بالتالي إلــى إجــراء عمليات

ضــمــان حــقــوق الـ ــمـ ــرأة” ،داع ــي ــا في

الــســاح غــيــر الــشــرعــي فــي الــبــصــرة

ممتازة ،مشددة على ضــرورة وضع

الوقت ذاته إلى إقرار مشروع قانون

مسح إضافية من قبل الجهات المانحة” ،مشيرًا إلى أنه على أي
ومنذ االنفجار ،انهالت على بيروت المساعدات اإلنسانية .وزار

وعلى الصعيد السياسي ،أشار صالح

ايمانويل ماكرون.

مــنــاخ ســيــاســي مــنــاســب عــبــر إرادة

البالد العديد من المسؤولين األجانب أبرزهم الرئيس الفرنسي

كــمــا أكـ ــدت أن نــتــائــج الــحــمــلــة على

المعاناة التي واجهتها النساء ،ويجب

الــنــاجــيــات االيــزيــديــات الــمــرســل من

جهة مانحة راغبة بالمساعدة أن تطلع على تلك النتائج.

باالنتخابات.

رئاسة الجمهورية.

إلــى أن اإلصــاحــات تتطلب توفير

الرئيس العراقي

خطط للسيطرة على السالح المنتشر.

جــديــة إلجـــراء االنــتــخــابــات المبكرة

إن العراق ال يمكن أن يكون جزءا من

الــســاح ،مــشــددا على ض ــرورة عدم

الــبــاد يعد ركــيــزة أســاســا مــن ركائز

وكان الرئيس العراقي قد قال مؤخرا

تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة

سياسة المحاور ،مضيفا أن استقرار

الــتــراخــي ف ــي مــحــاســبــة الــفــاســديــن

االستقرار في اإلقليم.

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لسوريا

“موسكو” :العقوبات ضد بيالروس غير قانونية

إعفاء الحارس الشخصي لوزير الخارجية البريطاني

لندن -بي بي سي

موسكو  -نوفوستي

لندن  -وكاالت

قــــــررت ال ـ ــوالي ـ ــات الــمــتــحــدة

اتهم مسؤول في الخارجية الروسية

اس ـ ــت ـ ــب ـ ــع ـ ــدت شـ ــرطـ ــة

سوريا بعد تكرار االشتباكات

األمــم المتحدة في تعامله مع أحــداث

وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة

إرســال تعزيزات عسكرية إلى
م ــع ال ــق ــوات الــروســيــة هــنــاك،

وتصاعد التوتر بين البلدين.
وقـ ــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون

إن  6عــربــات مقاتلة مــن نوع

الغرب بانتهاك المبادئ األساسية لميثاق
بيالروس ،وبمحاولته تحقيق مصالحه

الذاتية عبر استخدام العقوبات غير
القانونية .وقال مدير إدارة المنظمات

اســكــتــلــنــديــارد ح ــارس
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك

راب مـــــــــن مــــهــــامــــه

الميدانية؛ بعد أن ترك

الدولية ب ــوزارة الخارجية الروسية بيوتر إيليتشوف ،في مقابلة مع وكالة

سالحه على متن طائرة

تحاول الــدول الغربية ،التي تضرب عرض الحائط المبادئ األساسية لميثاق

تنظيف عثر على مسدس من طــراز “غلوك  ”19محشوّ بالطلقات

برادلي و 100جندي سيكونون ضمن تعزيزات في طريقها لالنتشار شمال

“نوفوستي” أمس السبت “لألسف ،في حالة بيالروس ،نرى مشهدا مألوفا ،إذ

وتصاعدت حــوادث االشتباك بين القوات األميركية والــقــوات الروسية

األمم المتحدة ،استخدام الوضع ما بعد االنتخابات في البالد لتحقيق مصالحها

المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش األميركي بيل أربن أن هذه

ولفت الدبلووماسي الروسي إلى أن الغرب يلجأ “لــأدوات المعتادة ،بما فيها

الخارجية البريطاني في زيارة إلى واشنطن العاصمة للتحدث إلى

وشدد إليتشوف على أن التدخل في شؤون بيالروس ،بما في ذلك من خالل

وقالت شرطة لندن إن تحقيقا داخليا في مالبسات الحادث يجري

وكــان البرلمان األوروبــي قد دعا لفرض عقوبات “واسعة وفعالة” على رئيس

صحيفة الصن البريطانية ،لتصعد على الفور عناصر من الشرطة إلى

البرلمان بـ ”تزوير نتائج االنتخابات وعمليات العنف والقمع” ضد المتظاهرين.

بالحراسة اللصيقة لوزير الخارجية.

شرقي سوريا.

التي تقوم بدوريات في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا .وأوضح
الخطوة تهدف إلى ضمان “سالمة قوات التحالف الدولي” .وأضاف ،في

بيان رسمي أمس ،أن الواليات المتحدة “ال تسعى إلى أي مواجهة مع دولة
أخرى في سوريا ،ولكنها ستدافع عن قوات التحالف الدولي ،إذا تطلب

األمر ذلك” .ولم يذكر أربن روسيا باالسم ولكن مسؤوال أميركيا آخر أشار

إليها في تصريح نقلته قناة أن بي سي اإلخبارية األميركية.

وقال المسؤول ،الذي لم يذكر اسمه ،إن “هذه التعزيزات رسالة واضحة

إلى روسيا لتلتزم بقواعد إزالة التوتر المتفق عليها بين الطرفين”.

األنانية الضيقة”.

العقوبات األحادية غير القانونية”.

استخدام منصة األمم المتحدة ،أمر غير مقبول ،مؤكدا أن أي مساعدة دولية
لبيالروس يجب أن تقدم بناء على طلبها فقط.

بيالروس ،ألكسندر لوكاشينكو ،وعلى أشخاص آخرين مسؤولين عما وصفه

في مطار هيثرو غربي العاصمة لندن .وأفــادت تقارير أن عامل
مــتــروك على أحــد مقاعد طــائــرة تابعة لشركة الخطوط الجوية

المتحدة األميركية بعد هبوطها في لندن يوم الجمعة .وكان وزير
ساسة أميركيين حول بريكست.

اآلن.
ّ
وشغل عامل التنظيف نظام اإلنذار عندما عثر على السالح ،بحسب

الطائرة ،قبل التوصل إلى أن السالح تابع ألحد الضباط المكلفين

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ألتزم بنفس طويل وصبر من أجل البحرين
فـــي ضـــوء الرؤيـــة المســـتقبلية لألمـــور واالهتمـــام بدقـــة وعناية بمعيشـــة

الدول والحكومات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بسبب افتقادها التخطيط

الحكومة الموقرة منهجا عاما لمعالجة كل ما من شـــأنه أن يؤثر على حياة

ســـيحصل لها بعد ســـنوات ،ولكن بفضل من هللا وحكمة القيادة استطاعت

المواطن وإبعاده عن الظروف التي طرأت بسبب جائحة “كورونا” ،وضعت
المواطن وحمايته من الهزات والصدمات التي تنشـــأ نتيجة األزمات “وباء

كورونا مثاال” ،وفي جلسة مجلس الوزراء األخيرة “قررت الحكومة التكفل
بفواتيـــر الكهرباء والماء ورســـوم البلديات لكل المشـــتركين المواطنين في

مســـكنهم األول لمدة  3أشـــهر ابتداء من شـــهر أكتوبر  2020وبما ال يتجاوز
ً
استمرارا لتنفيذ
فواتير الفترة نفســـها من العام الماضي لكل مشترك ،وذلك

التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية مـــن خـــال الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة

الســـليم والقواعـــد التـــي تـــؤدي إلى تخطـــي الصعـــاب ،وال يمكـــن التنبؤ بما
حكومـــة البحريـــن أن تحافظ علـــى التقدم والبناء والرخاء ورســـم الخطط

والسياسات التي جنبت المواطنين آثار المشكلة ،واستطاعت إيجاد حلول
فعالـــة ودائمة ما يعكس البنية األساســـية والمقومـــات الالزمة التي جعلتها

الفريـــق الوطني الطبـــي بالحد من االختـــاط وتجنب التجمعات ،سيســـهم

والجهد على الدولة ،فتأجيل الدراســـة لمدة أســـبوعين ،وتأجيل اســـتئناف

المصـــارف علـــى تأجيـــل مدفوعـــات القـــروض للمواطنيـــن المتضرريـــن من

االستهتار وعدم الفهم الصحيح للحقوق والواجبات من قبل البعض ،فهناك

جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري”.

إن اآلثـــار الخطيـــرة التـــي فرضتهـــا أزمة جائحـــة كورونا جعلـــت الكثير من

للتواصل17111483 :

في موقع الريادة على جميع المستويات.

والبـــد أن نؤكـــد أيضـــا أن التـــزام المواطـــن بالتباعد االجتماعي وإرشـــادات

لتخفيـــف انعكاســـات جائحـــة فيروس كورونـــا على المواطنيـــن واالقتصاد
ً
ودعما للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنســـيق مع الســـلطة
الوطني،
التشـــريعية ،وكذلـــك وجه المجلس مصـــرف البحرين المركـــزي لحث جميع

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

بصـــورة كبيرة في خفض معدالت انتشـــار فيـــروس كورونا ،وتوفير الوقت
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موازنـــة دقيقة بيـــن الحقوق والواجبات ،والواجب الوطني يقضي أن ألتزم

بنفس طويل وصبر من أجل البحرين ،وإال ما فائدة وطنيتي.

سمر األبيوكي

متالزمة التعب
متالزمة التعب أو اإلرهاق اســـم علمي لمـــرض يعاني منه البعض ،لكنها

اآلن أصبحت وصفا لما يعاني منه السواد األكبر من البشر ،خصوصا مع

التغيرات األخيرة التي طرأت على حياتنا اليومية.

مع انتشـــار فيروس كوفيد المســـتجد واختالف النشـــاطات التي كانت

تمارســـها األغلبيـــة فـــي حياتهم اليومية ونـــزوع البعض إلـــى البقاء في
المنـــزل لفترات طويلة إثـــر الجائحة خلفت آثارا كبيرة منها اإلحســـاس
بالتعب بســـبب أقل مجهود يبذل ،فنرى البعض يخرج إلى عمله ويعود

مثقال ...وآخرين يمارســـون رياضة لفترة بسيطة مقابل فترة أطول من
الســـكون ،حتـــى احتياجاتنا اليومية من خروج لقضـــاء بعض الحاجات

باتت أقل بكثير مما سبق.

البعـــض قـــد يتســـاءل حاليا إن كان هـــذا هو واقـــع الحال فلمـــاذا أعداد

المصابيـــن فـــي ازدياد تام ،واإلجابة ببســـاطة شـــديدة هي عـــدم اتخاذ
الحيطـــة والحذر ،نعم فالخطر ال يحتاج إلى ثوان معدودة ليقع وكذلك

العـــدوى حيث صنف فيروس كوفيد  ١٩بأنه ســـريع وشـــديد االنتشـــار،
لذلك اســـتوجب على الجميع أال يلقوا بأنفســـهم في التهلكة ،فما نمر به

حاليـــا يعـــد معركة حقيقية تســـتوجب االســـتعداد وشـــحذ الهمم وعدم

االستسالم واليأس.

ahmedjuma44
@yahoo.com

» »ومضة :تحية كبيرة للمتطوعين الذين تباغتهم نوبات ألم ومتالزمات من
التعب إثر انتهاء فترات تواجدهم اليومية دفاعا عن الوطن وخدمة ألهل
البلد ،تحية للكادر الطبي الذي وقف ويقف كالسيف الباسل في وجه هذا
المرض ،واألهم من هذا وذاك تحية للذين التزموا بالبقاء في المنزل وآمنوا
بقدرتنا على االنتصار على هذا الوحش الكاسر ،وال عزاء لهؤالء المستهترين
الذين كانوا سببا حقيقيا في رفع المجهود والتأهب واستزادة متالزمة
التعب.

أحمد جمعة
معصومة احتشام

الصحة أو ً
ال...
ال يـــكاد يخلـــو حديـــث أو توجيه لســـمو األميـــر خليفة بن ســـلمان رئيس

الـــوزراء رعاه هللا ،من ضـــرورة العناية والرعاية للمواطن ،وهو الذي قال
َ
يـــرض المواطـــن عن الخدمـــات المقدمة له فالشـــك أن
ذات مـــرة “إن لـــم

حيـــن يســـتخف المواطـــن باإلجـــراءات االحترازيـــة ،فيمـــا يكتفي بعض

المســـؤولين باإلرشـــادات وال يطبقون السياســـات والقوانين التي تفرض
القيـــود علـــى المخالفين من محالت ومؤسســـات وأفراد ،بـــل ويبلغ األمر

بها خلال” ،الصحة والخدمات الصحية بالبحرين األولى بالمنطقة العربية
ً
صحيا وال تكاد دولة تنافس
وبالمقدمة في العالم ،والبحرين هي األولى

النظـــام الصحي الذي حرصنا على بنائه طـــوال العقود المنصرمة برعاية

واألجهـــزة والكفـــاءات وغيرها من الخدمـــات ،إذ تحظى المحرق وحدها

األزمـــة التـــي يمر بها العالم اليوم ،ليس من المعقول وال المقبول أن نصل

البحريـــن فـــي الصحة مـــن حيث عـــدد المستشـــفيات والمراكـــز الصحية

بمستشـــفيين وعـــدد هائل مـــن المراكـــز الصحية حيث ال يبعـــد مركز عن

اآلخـــر أكثر مـــن كيلوميترين وهذا ال يوجد ال بالغرب وال بالشـــرق ،وهذا

كله بفضل السياسة الحكيمة التي يقودها سمو رئيس الوزراء حفظه هللا
الذي أولى الصحة كل اهتمامه ورعى هذا المجال بكل حرص وعناية بما
وفـــره ســـموه من إمكانيات يضـــاف إليها توجيهه الدائم والمســـتمر ،إذ ال

تمر مناسبة وال جلسة بمجلسه العامر إال وأشار للصحة ،لهذا يعود الفضل
في الصحة لســـموه حفظه هللا ،وليـــس اختيار يوم الطبيب البحريني إال

رمزا لهذا االهتمام.

لكـــن مع كل ذلك ولألســـف فإن الوعي لـــدى بعض المواطنين ولدى بعض
المســـؤولين يفســـد هـــذه الجهود وهـــذه النتائج البارزة في هـــذا المجال،

إلـــى تعريـــض حياة األطبـــاء والممرضيـــن للخطـــر واإلنهاك وربمـــا انهيار

مـــن رئيـــس الوزراء ،عندمـــا نتجاهل ونقلـــل القيود المفروضـــة في إطار

إلى الخطوط الحمراء في النظام الصحي وال نتحرك.

لقـــد نهضت الحكومة بـــكل هذه الجهود وبذلت كل تلـــك الماليين ووجه

سمو رئيس الوزراء لالهتمام بصحة المواطن لتأتي بعض الثغرات فتهدد
تلـــك الجهود والنتائج اإليجابية التـــي تحققت في المجال الصحي ..من

المؤسف أن نترك قلة الوعي وعدم تطبيق القوانين تهدم ما بنيناه ،أظن
أن هناك فعالً من يفســـد عمل الحكومة إما عن عمد وهذه مصيبة أو عن
ً
أيضا كارثة ،فالقطاع الصحي بـــأي بلد هو عماد المجتمع
غيـــر عمـــد وهي

متحديا
لماذا أعدم خامنئي نويد أفكاري
ً
رغبة الرأي العام العالمي والمحلي؟ ()3

إن مـــن يتذكرون الســـنوات األخيرة من عهد الشـــاه يدركون جي ًدا أن
آخـــر إعدام سياســـي في عهد هذا النظام الملكـــي حدث في ربيع عام

 ،1976وهـــذا هـــو الوقـــت الذي انصاع فيه محمد رضا شـــاه لسياســـة
حقـــوق اإلنســـان التـــي تبناها كارتر؛ مـــن أجل بقائه في الســـلطة الذي

كان يعتمـــد على الدعم السياســـي األميركي ،وبعد أن أخذوا الســـوط
مـــن أيـــدي جالدي الســـافاك من أجل نظام ال يعتمد ســـوى على الدعم

الخارجي ،بدأت عملية االنحدار نحو قاع وادي اإلطاحة.

إن انهار هذا القطاع انهار المجتمع كله.

أما بالنسبة لنظام الماللي الذي ال يحظى بدعم أجنبي كامل ويتعرض

» »تنويرة :ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط.

نجـــد أنـــه يعتمد على القمع وتصديـــر اإلرهاب فقـــط ،وال يمكنه الكف
ً
أيضا ،هو
عنه ،وما حدث لنويد أفكاري فجرا وسوف يحدث آلخرين

لضغوط سياسية واقتصادية من جانب الغرب لقبول شروط الصفقة،

أجندة جنونية أخرى لهذا النظام الديكتاتوري في طريق اإلطاحة.

إن إعـــدام نويد أفكاري إعالن سياســـي ثنائي االتجـــاه ،فأظهر إعدام
نويـــد أفكاري مـــرآة كاملة الحجم لطبيعة ومصيـــر ورعب هذا النظام

الفاشـــي مـــن أبنـــاء الوطن ..طبيعـــة ال يعتمـــد فيها نظـــام الماللي وال

Ata2928
@gmail.com

يكســـب رزق يومه ســـوى على القمـــع والقتل ،وهذا األمـــر أكثر أهمية

عطا الشعراوي

العشـــاء ،وحتـــى لو اضطر هـــذا النظام يومً ا ما إلـــى التخلي تمامً ا عن

بالنســـبة لهـــذا النظـــام من الحصول علـــى لقمة العيـــش الالزمة لوجبة

بعـــض الجيوب العســـكرية في لبنان وســـوريا والعـــراق واليمن ،وقرر

وباء بال نهاية
أخشى ما أخشاه أن يكون ضحايا القلق النفسي واالكتئاب الناجم عن الكم

أوروبـــا ،هانـــز كلوغ مؤخرًا وبعد ســـكوت طويل“ :أســـمع طـــوال الوقت بأن

أضعـــاف ضحايـــا فيروس كورونـــا “كوفيد  ،”19فما إن تحـــدث انفراجة وإال

سيساعد جميع الفئات السكانية وكل الحاالت .ثمة إشارات حتى اآلن تنفي

الهائـــل من اإلحباط المبثوث في أخبار وتصريحات منظمة الصحة العالمية

ويتبعها تصريح مقلق وتعليق مخيف من المنظمة لتبدو في نظر الكثيرين
وكأنها تعمل في مســـار آخر يهدف إلفشـــال جميع بشـــائر األمل وقطع بوادر
التفاؤل لدى البشر من إمكانية تجاوز هذه المحنة اإلنسانية غير المسبوقة.
لقـــد تركتنا منظمة الصحة العالمية لشـــهور عديـــدة نتابع عن كثب تحركات

مضنية وجهودا متواصلة ومتســـارعة لشـــركات عالمية ومراكز علمية ألجل

إراحة اإلنســـانية بالتوصل للقاح يقضي على الجائحة وينهيها ،وكأن صمت
المنظمـــة علـــى شـــغفنا ومباركتهـــا جهود هـــذه الشـــركات والمراكـــز موافقة

ضمنيـــة منهـــا على معتقدنا بأن “فـــي اللقاح نجاح” المرور مـــن تلك الكارثة،
فـــإذا بهـــا تعود بصدمة كبرى تفيقنا من أحالمنـــا بتحذيرها من أن اللقاح لن
ينهـــي جائحـــة كورونا المدمرة ،متســـاءلة باندهاش على لســـان مديرها في

اللقاح سيكون نهاية الوباء .بالطبع ال! إننا حتى ال نعرف إن كان هذا اللقاح
ذلـــك ،ماذا لو تطلب األمـــر أن نبحث عن لقاحات مختلفة؟ يا له من كابوس

لوجستي!”

» »بل يا له من “كابوس حياتي” مخيف خلقته منظمة الصحة العالمية بطرحها
معادلة أخرى تجب بها المعادلة التي ترسخت في أذهاننا بأن التوصل للقاح
يعني انتهاء الجائحة لتحل المعادلة الجديدة بأن نهاية الوباء في التعايش
معه ،وهي معادلة مخيفة وتبدو بال نهاية ،فهل المقصود بهذا التعايش هو
التخلي تمامً ا وإلى األبد عن الحياة االجتماعية برونقها المعروف والمحبب،
والحياة الدينية بشعائرها وطقوسها الواضحة والمريحة ،والحياة االقتصادية
بضروراتها الالزمة ،واالكتفاء بقشور وهوامش ال تشبع الحد األدنى من
احتياجاتنا النفسية واالجتماعية وستوقعنا بأمراض أشد فتكً ا وخطورة من
فيروس كورونا؟.

العـــودة إلى إيران ،فإن حربهم األخيرة مع الشـــعب اإليراني ســـتكون

في أزقة وشوارع مدن الوطن المزدحمة كما قال خامنئي وغيره من
حرب ال
ٌ
القـــادة وموظفي الحكومـــة في نظام الماللي مـــرارً ا وتكرارً ا.

مجال فيها لالســـتعطاف واالســـترضاء والتصالـــح والتفاعل مع نظام

الماللي.حـــرب أظهر فيهـــا اإليرانيون ،والســـيما فـــي انتفاضتي يناير
ٌ
 2018ونوفمبـــر  2019عـــدم تكيفهـــم مـــع أي مـــن رمـــوز هـــذا النظـــام

وفصائلـــه ،وال يؤمنـــون إال باقتالع هـــذا النظام من جـــذوره وانطالق

ثورة جديدة.

» »وسواء كان نظام الماللي على علم من عدمه ،فإن إعدام نويد أفكاري

يحمل رسالة ثنائية االتجاه وبيانا ثنائي الجانب ...إنها رسالة أعلن عنها
نظام الماللي وجهازه القضائي وقوات حرسه القمعيون تعبر عن رعبهم

الشديد من االنتفاضات .وهي رسالة وجهها الشعب اإليراني للولي الفقيه
للتأكيد على مواصلة النضال ،وأدرك الولي الفقيه الرسالة جيدً ا ومفادها

أن شغلهم الشاغل ليس شيئًا سوى اإلطاحة واقتالع نظام الماللي من
جذوره وانطالق ثورة جديدة“ .مجاهدين”.

دور بارز
للمراكز في
اكتشاف
الكوادر
حرية العمل
واالرتقاء
في البرامج
المختلفة
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سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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رؤساء المراكز الشبابية يشيدون بقرار منحهم االستقاللية
نوهــوا بجهــود ناصــر بــن حمــد وخالد بــن حمــد ودعمهمــا لهــذا القطاع
سبورت

أشــاد مجموعة من رؤســاء مراكز تمكين الشــباب بقرار وقف ضم المراكز الشــبابية
النواب.

ون ــوه رؤس ــاء الــمــراكــز الشبابية بــالــدور
الشباب والرياضة من ممثل جاللة الملك

وكذلك مثمنًا الزيارة التي قام بها سموه

الكبير واالهتمام البارز والدعم لقطاعي
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وش ـ ــؤون الــشــبــاب

مستشار األمن الوطني رئيس المجلس

األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،والنائب األول

لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة

سمو الشيخ خــالــد بــن حمد آل خليفة،

ودع ــم وزي ــر ش ــؤون الشباب والرياضة
أيــمــن الــمــؤيــد ،مــا ســاهــم فــي الــوصــول

إلى هذه االستقاللية للمراكز الشبابية،
كما شــكــروا جــهــود الــنــواب ومساعيهم

ومتابعتهم لــإجــراءات كــافــة المتعلقة

شــبــابــي نــمــوذجــي فــي منطقة النعيم،

سعيد رضي

عبدالعزيز العلوي

منصور الفردان

سيد شبر الوداعي

سيشجع القائمين على المراكز لتوفير
هذه المراكز ببرامج ومستويات مشرفة

الشبابية بمنطقته.

تخدم األهالي والرياضة ،مقدمً ا شكره

لمنطقة الــنــعــيــم ومــتــابــعــة احــتــيــاجــات

لتوصيات تقرير ديــوان الرقابة المالية

دور مهم

المركز الشبابي في  16مارس .2018
ً
وأشــار إلــى أن الــقــرار جــاء تفعيالً أيضا

واإلداريـ ـ ــة بــمــنــح االســتــقــالــيــة للمراكز
الــشــبــابــيــة ،مــبــي ـ ًنــا أهــمــيــة الــنــظــر بعين

االعتبار إلى البنى التحتية في المراكز
واالهــتــمــام بــهــا وتــطــويــرهــا س ــواء على

مستوى المرافق اإلداريــة أو الرياضية،
شاكرًا “البالد” على متابعتها للموضوع.

الشبابية.

محمد خليل

محمد الموالني

أنشطة هادفة على األصعدة الرياضية
واالجتماعية والثقافية والفنية واألدبية،
مـــؤكـــ ًدا أن ال ــم ــراك ــز ت ــزخ ــر بــالــطــاقــات

الشبابية المتنوعة.

تمكين الشباب

وجهة الشباب

بإشهار استقاللية المراكز باعتباره أحد
خاصين بالذكر النواب :عبدالنبي سلمان،

واجــهــة أساسية للشباب البحريني من

مقترحاتهم المقدمة في مجلس النواب،

الــفــردان أن مــراكــز تمكين الشباب تعد

ممدوح الصالح ومحمود البحراني.

خالل ما تقدمه من برامج هادفة ونبيلة.

التنمية الرياضية

األخـــيـــر ال ــق ــاض ــي بــمــنــح االســتــقــالــيــة

وثــمــن فــي مــركــز شــبــاب كــرزكــان الــقــرار

أك ــد رئــيــس مــركــز شــبــاب الــنــعــيــم غــازي

لــلــمــراكــز ،مــشــيـرًا إل ــى الــفــوائــد الــعــديــدة

لمتطلبات التنمية الرياضية في مملكة

ستحققها المراكز من خالل تقديم الدعم

البحرين ،مشيدا بتوجيهات سمو رئيس

دع ــم ومــســانــدة أكــبــر مــن خ ــال ظهور

االحتياجات وتــبــرز المواهب والــكــوادر

ل ــل ــق ــرار والــمــكــتــســبــات الــكــبــيــرة الــتــي

اإلضــافــي والنوعي لمرتاديها لممارسة

وق ــال رئــيــس مــركــز شــبــاب كــرانــة سيد
شبر الــوداعــي إن الــقــرار تأكيد للتمكين
الــشــبــابــي ،ومــنــح الــخــصــوصــيــة لــلــقــرى
والجمعيات العمومية ،مشيرًا إلــى أنها
ـوصــا مــع وج ــود شباب
محل ثــقــة ،خــصـ ً
مؤهلين على جميع األصعدة في كوادر
المراكز.
وذكــر أن الــقــرار يعطي الحرية الكاملة

غازي عبدالمحسن

فاضل عباس

استقاللية إدارية
وأوض ــح رئيس مركز شباب جدحفص
سعيد رضي أن القرار يمنح االستقاللية
اإلدارية لمراكز تمكين الشباب.

وأكد رئيس مركز شباب السهلة الجنوبية
فاضل عباس على الــدور المهم للمراكز
الــشــبــابــيــة ف ــي دعـ ــم الــشــبــاب وبــرامــج

تطويره.

وأشــار إلــى أن الــقــرار بمنح االستقاللية
سيسهم فــي مزيد مــن االرتــقــاء بالعمل

األصــعــدة ،إذ إن هــذا الــقــرار يسهم في

الــمــواهــب وتــطــويــرهــا وصــقــلــهــا ،منوها

الــتــي تــعــد واج ــه ــة أســاســيــة الكــتــشــاف

زيــادة تفعيل البرامج التي تقدمها لفئة

بالدور البارز للمسؤولين في هذا اإلطار.

يملكون إمكانات مختلفة ،وقادرون على

نقلة نوعية

العطاء والتميز”.

بــدوره ،لفت رئيس مركز شباب كرباباد

عبدالعزيز العلوي إلــى أن الــقــرار يمثل

تحقق الحلم

وأكــد رئيس مركز شباب الهملة محمد

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في جعل

الشبابي عن طريق مراكز تمكين الشباب

كبيرة مــن شــبــاب الــقــرى والــمــدن الذين

جيل واع
خليل أن الــقــرار يتوافق مع رؤيــة سمو

عاليا مــبــادرة دعــم المراكز
وقــال ”نثمن
ً

الشبابية في شتى المجاالت وعلى جميع

وستثرب البرامج المقدمة له على جميع
وصالة رياضية وملعب خارجي تغطي

لصحيفة “البالد” على تفاعلها مع المراكز

وأكد رئيس مركز شباب كرزكان منصور

عــبــدالــمــحــســن أن ال ــق ــرار يــعــد مــســاع ـ ًدا

وإيصاله للمعنيين ،مبينًا أن تفعيل القرار

المستويات ،مبينًا حــاجــة مــركــز لمبنى

ســعــوا جــاهــديــن لــتــحــريــك هـ ــذا الــمــلــف

لألنديــة األم ومنحهــا االســتقاللية ،بعــد اســتجابة الحكومــة لمقتــرح برغبــة قدمــه
الوزراء في مجلس الوزراء بإنشاء مركز

وأشــار إلــى أن رؤســاء المراكز الشبابية

وانــتــخــابــات ســتــعــزز م ــن دور الــشــبــاب

نقلة نوعية للبرامج واألهداف التي تعمل

للمراكز واستمرارية العمل نحو التطوير

وقــال رئيس مركز شباب الــديــه محمد
الموالني إن القرار كان بمثابة الحلم الذي

على تحقيقها مراكز تمكين الشباب.

واالرتقاء في البرامج المقدمة.

فعليا اآلن.
تحقق
ً

عــمــومــيــة خ ــاص ــة ب ــال ــم ــراك ــز الــشــبــابــيــة

وأوض ـ ـ ــح ال ــع ــل ــوي أن وجـ ـ ــود جــمــعــيــة

المراكز واجهة أولى للشباب ،مؤك ًدا أن

المراكز ستخلف جيل واع ومثقف يخدم
وطنه على جميع األصعدة.

ول ــف ــت إل ـ ــى أن الــــقــــرار ســيــســهــم فــي

اس ــت ــم ــراري ــة عــمــل ال ــم ــراك ــز وخــدمــتــهــا
لــقــطــاعــي الــشــبــاب وال ــري ــاض ــة ،مــؤك ـ ًدا

السعي نحو المستقبل وتفعيل خطط
مدروسة لجذب الشباب ونشر الرياضة.

تعزيز المواطنة
وقــــال الــرئــيــس الــســابــق لــمــركــز شــبــاب

السنابس أحمد الخباز إن الــقــرار يعزز

المواطنة والعمل االجتماعي والثقافي

والرياضي الكتشاف الكوادر الشبابية.

وتمنى التوفيق لجميع المراكز الشبابية
فـ ــي ت ــق ــدي ــم بـ ــرامـ ــج كــفــيــلــة الــتــطــويــر

واستمرارية هذه الجهود دعمً ا لقطاعي

الشباب والرياضة بمملكة البحرين.

الحالة يهزم النويدرات في كأس خليفة بن سلمان
بقيادة نجاة ...المحرق يكتسح مدينة عيسى ويبلغ الدور قبل النهائي
وب ــرز فــي صــفــوف الــحــالــة كــل مــن أحمد

ولم يجد المحرق بقيادة مدربه الوطني

ه ــزم فــريــق الــحــالــة نــظــيــره الــنــويــدرات

بــاإلضــافــة لــكــثــرة األخ ــط ــاء الشخصية،
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المتوقع لفارق الخبرة واإلمكانات التي

جمعتهما مــســاء السبت لحساب الــدور

ويخفق في التسجيل ليجد نفسه في كل
ً
متخلفا بفارق من النقاط.
شوط

حسين مال هللا هو األفضل بتسجيله 12

علي مجيد  lتصوير :رسول الحجيري

بــنــتــيــجــة (/55 )92ف ــي ال ــم ــب ــاراة الــتــي

ربع النهائي من مسابقة كأس خليفة بن

سلمان لكرة السلة.

وجاءت نتائج األشواط األربعة لمصلحة
الحالة/9( :/14 ،24/16 ،23/16 ،28،)17

األمر الذي جعله يفقد الكثير من الكرات

وفـــــي الـ ــطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،ب ــس ــط ال ــح ــال ــة

بمحترفه األميركي ســي جيه أفضليته

خليفة بتسجيله  18نقطة ،حسين جان

نقطة لكل منهما ،وفــي الــنــويــدرات كان

نقطة ،أحمد حسن  9نقاط ،جواد عبدهللا

ومرتضى سلمان  8نقاط لكل منهما.

المحرق ومدينة عيسى

البدنية والفنية منذ الــبــدايــة وك ــان هو
ً
نشاطا وتــركــيـ ًزا فــي أدائ ــه ،بــدءً ا
األكــثــر

حقق فريق المحرق نتيجة الفوز الكاسحة

ولم ترتق المباراة للمستوى المطلوب في

والسريع والتنويع في مصادر التسجيل

مباراة تسيدها األول أداءً ونتيجة.

لعب دون محترف ،إذ بانت عليه المعاناة

وبين خصمه ويلعب بكل أريحية ،األمر

المحرق (/21/13 ،25/15 ،28/18 ،25،)39

بالمشاركة في هذا اللقاء.

ويالقي الفائز من لقاء األهلي والبحرين.

وبذلك تأهل الحالة إلى الدور قبل النهائي

وينتظر الفائز من لقاء المنامة والرفاع.

ظل األداء المهزوز لفريق النويدرات الذي
الدفاعية والهجومية وغياب التركيز التام
في اللعب على الصعيد الجماعي والفردي

مــن ال ــدف ــاع الــمــحــكــم والــهــجــوم المنظم

على نظيره مدينة عيسى (/67 ،)117في

داخل وخارج القوس؛ ليوسع الفارق بينه

وجــاءت نتائج األش ــواط األربــعــة لصالح

جعل مدربه يعطي الفرصة لغالبية العبي

وبــذلــك بلغ “الــذيــب” لــلــدور قبل النهائي

أحمد نجاة أية صعوبة في تحقيق الفوز
جليا على مدى
تصب لصالحه ،وظهر ذلك ً

األشواط األربعة التي عمد فيها نجاة إلى
إشـــراك غالبية العبيه أصــحــاب الخبرة

والشابة ،التي قدمت ما يتوجب عليها
من مهام بأرضية الميدان.

وبــرز فــي صفوفه مــن ناحية التسجيل
كــل مــن ســيــد مــحــمــد حــمــيــد  21نقطة،

المحترف بوند  14نقطة محمد بوعالي
ومحمد ناصر وعلي ربيعه  13نقطة لكل
منهم.

وفـ ــي الــمــقــابــل مــديــنــة عــيــســى ،ورغ ــم

الخسارة التي تلقاها إال أنه ظهر بمستوى

جيد إذا ما ذكرنا انه لعب من دون العب

لقاء الحالة والنويدرات

لقاء المحرق ومدينة عيسى

محترف ،واجتهد العبيه الصغار بمقارعة

وبـــرز مــنــه أحــمــد الــطــيــب بتسجيله 21

الــمــحــرق م ـ ــرارًا إال أنــهــم افــتــقــدوا لقلة

ومنصور جابر  11نقطة.

خصمهم وتمكنوا من الوصول إلى سلة
التركيز في تسجيل النقاط واالستعجال.

نــقــطــة وســيــد مــحــمــد حــبــيــب  12نقطة

منتخب الصاالت يدرس مالقاة الكويت والسعودية وديًا عباس يتلقى عرضا من “ ”red startالصربي
حسن علي

أحمد مهدي

كشف العــب منتخبنا الوطني لكرة

يترجح لدى منتخب كرة الصاالت مالقاة منتخبي الكويت

الــطــاولــة مــحــمــد عــبــاس ع ــن تلقيه

والسعودية ود ًيــا خالل الفترة المقبلة ،التي تسبق إقامة

عرضا رسميا من نــادي ريــد ستارت

بطولة آسيا لكرة الــصــاالت  2020المقرر أن تستضيفها

الكويت خالل الفترة  2وحتى  13ديسمبر المقبل.

( )red startالصربي لالحتراف في

وكانت وسائل إعالمية كويتية كشفت عن رغبة االتحاد

صــفــوف الــمــوســم الــمــقــبــل - 2020

لقاءين وديــيــن خــال أواخ ــر شهر أكتوبر المقبل ،ضمن

وأضاف عباس لـ “البالد سبورت” أنه

كما يدرس القائمون على منتخب كرة الصاالت السعودي

وهو أحد أبرز األندية المعروفة في

الكويتي باحتضان منتخب كــرة الصاالت البحريني في

.2021

استعدادات المنتخبين للبطولة اآلسيوية.

تلقى عرضا رسميا من النادي الصربي

احتضان منتخبنا في لقاءين وديين نهاية شهر سبتمبر

الجاري .وتأتي اللقاءات الودية كبداية مرحلة إعداد جديدة
خصوصا مع
ً
للمنتخبات المشاركة في البطولة اآلسيوية،
رغبتها في خوض أجــواء تنافسية بعد التحديد الرسمي

لقطة لمنتخب كرة الصاالت

مــن قبل االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم للموعد الجديد

للبطولة التي تم تأجيلها مرتين بسبب فيروس كورونا.

الــدرجــة الممتازة ومــن أقــوى الفرق
وهــو حقق الــمــركــز الــثــانــي فــي سلم

الترتيب العام بالموسم المنصرم.

وذكر عباس أن الفريق الصربي يسعى

لــاســتــفــادة مــن خــدمــاتــه الســتــعــادة

االحـــتـــرافـــيـــة ال ــج ــدي ــدة

لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ

وإن مشاركته مــع ناديي

 3مواسم ،متمنيا أن تتكلل الجهود

س ــار أو الــبــحــريــن تعتمد

بــإنــهــاء جــمــيــع اإلجــــــــراءات إلتــمــام

عــلــى الــكــثــيــر مــن األم ــور

الــصــفــقــة ،الــتــي تــعــتــبــر الــثــانــيــة في

فــي مقدمتها الحصول

مــشــواره بعد أن احــتــراف فــي نــادي

ع ــل ــى ال ــوظ ــي ــف ــة الــتــي

“ ”Stk banatالصربي كذلك الموسم

وعد بها من قبل نادي

الــثــانــي وق ــاد الــفــريــق لنصف نهائي

الـ ــبـ ــحـ ــريـ ــن بـ ــعـ ــد أن

الدوري.

انــتــقــل إلــيــه الــمــوســم

ولــدى سؤالنا إيــاه عــن مــدى تمثيله

الماضي ،مؤكدا أن الوظيفة

أحــد األنــديــة المحلية س ــواء ناديه

تـ ــشـ ــكـ ــل هــــاجــــســــه األول

األم ســـار أو الــبــحــريــن الــــذي مثله

وهـــــي فـ ــي م ــق ــدم ــة أهـــدافـــه

الــمــوســم الــمــنــصــرم ،ق ــال عــبــاس إن

لتحقيق االستقرار النفسي

تــركــيــزه اآلن منصب عــلــى تجربته

والمعيشي.
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كـونغــرس الفيفا جمــع شمــل األســرة الكــرويــة
ســلــمــان بـــن إبـــراهـــيـــم يـــنـــوه بـــاإلســـهـــامـــات الــحــيــويــة لـــاتـــحـــاد الـــدولـــي
فـــي التخفيـــف مـــن اآلثـــار الســـلبية

المنامة  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

شــارك رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة

الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة ،في اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد الدولي

لكرة القدم “كونغرس فيفا” السبعين ،الذي عقد أمس برئاسة جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرق القدم ،وبمشاركة ممثلي االتحادات الوطنية األعضاء عبر نظام
االتصال المرئي للمرة األولى في تاريخ المنظمة الدولية.

علـــى أهمية اســـتثمار الدعـــم المالي
اإلضافـــي الـــذي أقره الفيفـــا بصورة

مثالية ،بما يضمن االستفادة الكاملة
لالتحادات الوطنيـــة من ذلك الدعم

في خدمة مصالحها االستراتيجية.

وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم

جائحـــة كورونا؛ على ضوء القرارات

وتـــم خـــال الكونغـــرس الدولـــي

العموميـــة لالتحـــاد الدولـــي يشـــكل

تداعيات جائحـــة “كورونا” والحفاظ

الـــذي تضمـــن جميـــع أنشـــطة العـــام

كل أرجاء العالم.

المالـــي والوضـــع المالـــي الحالـــي،

آل خليفـــة أن اجتمـــاع الجمعيـــة
نافـــذة أمـــل ومحطـــة لجمـــع شـــمل

األســـرة الكرويـــة الدوليـــة فـــي هذه
الظـــروف

االســـتثنائية،

منوهـــا

باإلسهامات الحيوية لالتحاد الدولي
لكرة القدم فـــي التعاطي مع ظروف

سلمان بن إبراهيم

للجائحـــة ،مشـــددا في هذا الســـياق

المهمـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا للحد من

استعراض التقرير السنوي لألعمال،

على سالمة منتســـبي كرة القدم في

 ،2019إضافـــة إلـــى كل مـــن التقرير

وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم

وتقريـــر المدققيـــن كمـــا اســـتعراض

أسرة الكرة العالمية لعبت دورا مهما

”فيفا” للعام ذاته.

آل خليفـــة إلـــى أن وحـــدة وتضامن

تقريـــر رئيس لجنة التدقيق المالي لـ

وأجريـــت عمليـــة التصويـــت علـــى
اعتمـــاد التقريـــر المالـــي الســـنوي
للعـــام  2019ومراجعـــة الميزانيـــة
للفتـــرة  ،2022 - 2019والميزانيـــة
التفصيليـــة للعـــام  ،2021وفي ختام
هذا البند تم اعتماد المدققين للفترة
.2022 - 2020
وقـــام األعضـــاء بالتصويـــت علـــى
انتخـــاب أو عـــزل أعضـــاء الهيئـــات
القضائية ولجنة التدقيق واالمتثال
ولجنـــة

الحوكمـــة،

ومقترحـــات

التعديـــل علـــى النظـــام األساســـي،
واللوائـــح التي تحكم تطبيق النظام
األساسي للكونغرس.

علي بن خليفة يترأس وفد البحرين في كونغرس “الفيفا”

عمومية تــاريــخــيــة أقــيــمــت لــلــمــرة األولــــى بتقنية الــتــواصــل الــمــرئــي عــن ُبعد

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تـــرأس رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة
بن أحمد آل خليفـــة ،وفد االتحاد البحريني

لكـــرة القدم في اجتمـــاع الجمعية العمومية
لالتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفـــا) ،الذي
انعقـــد عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي ،الجمعـــة
 18ســـبتمبر الجـــاري .وضـــم الوفـــد ً
أيضـــا

نائـــب رئيـــس االتحاد البحرينـــي لكرة القدم

للشـــؤون اإلدارية والمالية علـــي البوعينين،
واألمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم
إبراهيم البوعينين.

وشـــارك الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل
خليفـــة في االجتماع الـ  70لكونغرس الفيفا
الـــذي أقيم عبـــر تقنية االتصـــال المرئي عن
بعـــد برئاســـة رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكرة

وفد االتحاد البحريني لكرة القدم المشارك في االجتماع

القدم ،السويسر جياني إنفانتينو.

وشهد االجتماع تقديم نعي باسم أسرة كرة
القـــدم الدوليـــة للمغفـــور له بـــإذن هللا تعالى

الشيخ عيسى بن راشـــد آل خليفة ،الرئيس
الســـابع لالتحاد البحرينـــي لكرة القدم ،الذي

انتقل إلى جوار ربه في مارس الماضي.

وشـــهد االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد مـــن

األسرة الكروية
الدولية تنعى
عيسى بن راشد

الموضوعـــات المختلفة أبرزها تركزت حول

عمومية تاريخية لالتحاد الدولي بمشاركة واسعة في المنظومة اإللكترونية

خليفـــة بن أحمد آل خليفـــة بدعم االتحاد

رئيس اتحاد
الكرة يشيد بدعم
االتحاد الدولي
في ظل التحديات

الدولـــي لكرة القدم خالل الفترة الماضية،
إذ قـــام فيـــه “الفيفا” بـــدور كبير لمســـاندة
خصوصـــا في ظل
ً
االتحـــادات األعضـــاء،
التحديات التي تواجهها قطاعات عدة بما
فيهـــا كرة القدم إثر جائحـــة كورونا .وأكد

الحديـــث عن ممارســـة كـــرة القـــدم في ظل

انتشـــار فيروس كورونا (كوفيد  ،)19إضافة
إلـــى مواصلـــة العمل علـــى مكافحة الفســـاد

والعنصرية بأشكالهما كافة.

وشـــهد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة عرض
التقريـــر المالـــي ومناقشـــة الوضـــع المالـــي

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة
لالتحاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفا) ،وتأكيد
أن الموقـــف المالي مســـتقر ،علـــى الرغم من

جائحـــة كورونـــا ،إذ زادت إيـــرادات االتحاد
بنســـبة أكبر من  % 40منذ  2015مع وجود

احتياطـــي مالـــي بقيمـــة  2.6مليـــار دوالر،

إضافة إلى أصول تقدر بأكثر من  4مليارات
دوالر.

وناقـــش المجتمعـــون المقترحـــات المقدمـــة

عيسى بن راشد

علي بن خليفة خالل مشاركته في االجتماع

أجل إنجاح مســـاعي االتحاد الدولي لكرة

مـــن قبـــل االتحـــادات األعضـــاء والمجلـــس

الدولي لكرة القدم.

 28الفقرة “ ”1من النظام األساســـي لالتحاد

البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن

داخـــل الفترة المنصـــوص عليها فـــي المادة

انتخــابــات البـولينــج في نــوفمبــر

الـــرفـــاعـــي :ســـأتـــرشـــح لــلــعــضــويــة وبـــحـــاجـــة لــــكــــوادر نشطة
حسن علي

وفـــي هـــذا اإلطـــار ،أشـــاد رئيـــس االتحاد

طوكيو تحتضن الكونغرس الدولي الـ 71
أحمد مهدي

من المقرر أن تحتضن العاصمة اليابانية (طوكيو) ،االجتماع الـ 71

للجمعية العمومية لالتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل (.)2021

الكونغـــرس الدولـــي المقبـــل ،إذ

االتحـــاد يتجـــه لتأجيـــل موعـــد

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش إقامة

تقام مبدئيا فـــي  19أكتوبر المقبل

 18ســـبتمبر الجاري ،الذي أقيم

وأضاف الرفاعي لـ “البالد سبورت”

المرئي عن بعد.

االنتخابات التـــي كان مقررا لها أن

الكونغـــرس التاريخـــي الجمعـــة

.2020

ألول مـــرة عبر التقنية التواصل

أن مجلـــس اإلدارة ارتـــأى التأجيل

وكان مـــن المقـــرر أن تحتضـــن

حتى شـــهر نوفمبر المقبل؛ لإلعداد

من مختلف اإلجـــراءات ،خصوصا
أن الفتـــرة المســـموح بهـــا إلقامـــة
الجمعيـــات العموميـــة لالتحـــادات
مستمرة حتى  15ديسمبر المقبل.
وكان رئيـــس االتحاد الحالي أحمد
النعيمـــي قد أكد لـ “البالد ســـبورت”
فـــي وقـــت ســـابق عـــدم رغبته في
إعادة ترشحه لمنصب الرئاسة.
وكشـــف الرفاعـــي عـــن نيتـــه فـــي

نشاط كرة القدم في مختلف دول العالم.

القدم (الفيفا) اليابان اســـتضافة

للبولينـــج ابراهيـــم الرفاعـــي إن

بصـــورة جيدة ومناســـبة واالنتهاء

القـــدم فـــي تحقيق عـــودة آمنة لممارســـة

ومنـــح االتحـــاد الدولـــي لكـــرة

قـــال أمين ســـر االتحـــاد البحريني

والتحضيـــر للجمعيـــة العموميـــة

أهميـــة تضافـــر الجهـــود والعمـــل معً ـــا؛ من

أثيوبيا االجتماع الـ  70للجمعية

إبراهيم الرفاعي

الترشـــح

للـــدورة

العمومية لالتحـــاد الدولي لكرة

االنتخابيـــة

من مسابقات دوري البولينج المحلي

الجديـــدة  2024 - 2020لمواصلـــة
العطـــاء في خدمـــة لعبـــة البولينج

وتحديـــ ً
دا األنديـــة واالتحـــادات

متمنيـــا أن يضـــم مجلـــس اإلدارة
ً

إدارية قادرة علـــى إحداث التغيير

على مواصلة مســـيرة المكتسبات،

ولســـنا بحاجـــة إلى كوادر تترشـــح

الصعبة التي تعاني منها القطاعات

يذكر.”...

التي تأســـس اتحادها العام ،1980

الرياضية ،فنحن بحاجة إلى كوادر

الجديد كوكبـــة من الوجوه القادرة

واســـتقطاب الرعايات والشراكات،

مضيفا “فـــي ظل الظـــروف المالية

من أجل الســـفر فقط دون أي عمل

كافـــة ،ومـــن بينهـــا قطـــاع الرياضة

وذكـــر الرفاعـــي أن أســـرة البولينج

ترغب في اســـتمرار أحمد النعيمي

القـــدم خـــال العام الجـــاري ،إال

أن آثـــار جائحـــة كورونـــا حالت
دون ذلـــك ،وأدت إلقامتـــه فـــي

علـــى ســـدة الرئاســـة ولكنـــه يرغب

الفضاء اإللكتروني.

عبر “البالد ســـبورت” سابقا ،مؤكدا

 70منـــح الالعبيـــن تحـــت 21

فـــي االبتعاد لألســـباب التي ذكرها

وكان أبـــرز قـــرارات االجتمـــاع

أن الرئيـــس القـــادم يجب أن يكون

عامً ا الفرصة لتغيير مشاركتهم

التطويـــر واالرتقـــاء باللعبـــة إلـــى

اتحـــادات مـــن أصـــل  211على

مـــن الوجوه الجديـــدة القادرة على

مزيد من التقدم والنجاح.

مـــع المنتخبـــات ،إذ صوت 209

قـــرار يســـمح لالعبيـــن تغييـــر

جنســـيتهم الرياضية ،من خالل
عدم اللعب ألكثر من  3مباريات
مـــع منتخـــب محـــدد وعـــدم

المشاركة في مسابقة دولية مع
نفـــس ذلك المنتخـــب قبل بلوغ

سن الـ .21

ويعـــد المغربـــي منيـــر الحدادي

أول وأبـــرز المســـتفيدين مـــن

القرار ،إذ سيسمح له بالمشاركة
مـــع منتخبـــه المغربـــي بعـــد أن

شـــارك مع منتخب إســـبانيا في

مباراة رسمية واحدة.

رئيس “جريت وول” :ستتربع سياراتنا عالميا قمة المبيعات

أطلقت مازدا طراز مازدا 2

الذكاء والكهرباء ...االتجاه األســاس لمركباتنا في المستقبل

المتجدد في اليابان ،حيث
ستكون السيارة جاهزة
للبيع في خريف هذا العام.
هذه النسخة تعتبر طراز
الـ فايسليفت من السيارة
الحالية من فئة هاتشباك،
ولكنها تتبنى واجهة أمامية
جديدة تعكس أصداء
.Mazda6
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ترجمة :طارق البحار

تعــد مجموعــة جريــت وول المحــدودة كبــرى الشــركات الصينيــة المصنعــة

للســيارات الرياضيــة متعــددة االســتخدامات والشــاحنات المتنوعــة ،ومنــذ

العام  2004انضمت الشــركة إلى قائمة “أفضل  10شــركات خاصة مدرجة في
البورصــة” وقائمة “أفضل  500عالمة تجارية فــي الصين“ ،وتطمح المجموعة

إلــى االرتقاء بســمعة العالمــات التجارية للســيارات الصينية فــي جميع أنحاء

العالم ،واكتساب سمعة جيدة في مجال البحث والتطوير المبتكر والهايبرد.
وكشـــخصية رائـــدة في مجـــال تجارة

المســـتقبلي لصناعـــة الســـيارات ال

الشـــركة “جـــاك وي” حضـــور منتـــدى

إجراءات في صناعتها بسرعة”.

الســـيارات فـــي الصيـــن ،شـــارك رئيس
للمشاركة في المناقشة حول موضوع
“بناء مركبـــات جديدة من خالل تبني
التغييـــر الحقيقـــي فـــي المســـتقبل”،

والتـــي حظيت باهتمام واســـع النطاق

 MG5الجديدة ..سيارة عصرية للشباب

قبـــل أشـــهر فـــي “ووهـــان” الصينيـــة،

كليا بمظهر
تتميز  MG5الجديدة ً

انحنـــاءات مزدوجة تســـاهم في

الرائـــدة المنتـــدى وناقـــش موضـــوع

يتمتعـــون بنمـــط حياة نشـــط .تم

للسيارة الجديدة.

رياضـــي يناســـب العمـــاء الذيـــن

تصميم المظهر الخارجي للسيارة

بشكل جديد بالكامل ،حيث تزين
مقدمة الســـيارة مصابيح أمامية
رفيعـــة بتقنيـــة  ،LEDومصابيـــح

إضافية تعمل أثناء النهار ،وشبك
أمامـــي بتصميم فريـــد كاألجنحة
والتـــي تعطـــي الســـيارة مظهـــرا

وحضـــورا قويـــا وجذابـــا .ويتميز
جانبـــي الســـيارة بتصميـــم ذات

إبراز الهوية التصميمية الرياضية
تم تصميم  MG5بطريقة عصرية
تتماشـــى مـــع أذواق ومتطلبـــات
العمـــاء مـــن فئـــة الشـــباب

المســـتخدمين ألحـــدث وســـائل

التكنولوجيـــا.

وتملـــك

MG5

مجموعـــة كبيـــرة مـــن الميـــزات

والتجهيزات المتطورة ومميزات
CarPlay
.Auto

Apple

وAndroid

وشـــارك جـــاك وي رئيـــس الشـــركة
”بناء مركبـــات جديدة من خالل تبني
التغييـــر الحقيقـــي فـــي المســـتقبل”،
وقـــال فـــي مداخلتـــه“ :بالنســـبة

لمجموعـــة جريت وال ،فـــإن التغيرات
التكنولوجيـــة مثـــل الخليـــة واالتصال
المتبـــادل ليســـت أهـــم التحديـــات

عندنا ،بـــل نركز علـــى اإلصالحات في

أبـــدا فـــي حـــدود ذلـــك“ ،وفـــي الوقت

الهواتـــف الذكيـــة واألجهـــزة المنزلية،

إن جائزة “”China Spectrum Award

اإلصـــاح “الجديـــد مـــن التحديثـــات

معرفـــة المزيـــد عـــن الصيـــن واحتـــرام

و”التقليدييـــن” ،نركـــز أن نتفـــوق على

وينجل بأرقامها المتعددة وتصاميمها

التجاريـــة المرموقـــة ،وتحقيق جريت

بـــأدوات أكثـــر تطـــورا فـــي صناعـــة

كبـــرى قطاعـــات األعمـــال وعالمـــة

فـــي البداية“ .وكشـــف بأن شـــركته قد

التجارية المميزة للســـيارات الرياضية

الذكية وذاتية القيادة منذ العام 2009

التـــي بلغت  46998ســـيارة في يونيو،

هـــذه الجائـــزة لها ،فقد أكـــد خبراء من

لم تشـــبع رغباته ،ويريـــد إحداث ثورة

هافال  262216ســـيارة خالل األشـــهر

شـــركة تصنيـــع معروفـــة عالميـــا تقدم

أحدث مـــن الموجـــودة في الســـيارات

البحرين عبر التسهيالت للسيارات.

الصغيرة بقوة في األسواق ،وتجاوزت

بذكاء ،فالســـيارات الكهربائية تتحرك

تعد ســـوبيرب أكبر وأفخم ســـيارات

وجودتها واقتصاديتها ،والتي سبق

والتكييـــف

فإنـــه ســـوف يســـتغرق بعـــض الوقـــت

بالهايبـــرد ،وليس بصورة ســـريعة مثل
عمـــل الهواتـــف الذكيـــة ،لكـــن االتجـــاه

نفســـه “ســـوف نديـــر كل ســـيارة وكل

عالمة تجارية كشـــركة ناشـــئة وفريق
متكامل ،سوف نبني  30إلى  40فريقا

“جديدا” موجهة نحو السوق وموجهة

تواجدها العالمي بخطوات قوية.

“وجـــوه الصين المميـــزة في الصناعة”،

التي تأسست العام  1984هي من بين

الصينية ،وتقدم بصرامة هذه الجائزة

وســـتتربع ســـياراتنا عالميا على جميع

الشـــركة إجمالـــي  395097ســـيارة

للشركات الصينية الممتازة ،وأن تجعل

وأضـــاف رئيس مجموعـــة جريت وال

مســـجلة نموا شـــهريا لمدة أربعة أشهر

بطريقة أفضل وأســـرع ،وتيســـر للعالم

عـــن المنافســـة بيـــن “الالعبيـــن الجدد”

فـــي صناعـــة الســـيارات واآلليات مثل

الفريـــق الجديـــد والالعبيـــن الجـــدد

المتنوعـــة وتميز بالقوة ،وتعتمد عليها

السيارات ،فالسباق طويل ونحن فقط

هافال الناجحة فـــي البحرين ،العالمة

بـــدأت العمـــل علـــى تقديـــم الســـيارات

متعددة األغراض ،قادت نمو المبيعات

“ومـــع ذلك ،فإن ما قدم إليه كمشـــاريع

بينمـــا بلـــغ إجمالـــي مبيعـــات ســـيارات

فـــي هـــذا المجـــال وتقديـــم منظومـــة

الســـتة األولى من هذا العام ومن بينها

حاليـــا .وفي ختام

الصيـــن مـــن خـــال تعلـــم عالماتهـــا

وال هذه الجائزة لعالمة على نجاحها،

وتمثل أيضا رمزا دورها كقوة أساسية
لتقديـــم العالمـــات التجاريـــة الصينية

للعالم.

وعندمـــا يتعلـــق األمـــر بأســـباب منـــح

لجنـــة التحكيـــم أن المجموعـــة تعتبـــر
ســـيارات الدفـــع الرباعي والشـــاحنات

ومؤخـــرا حققـــت جائـــزة التميـــز فـــي

عتبـــة بيع مئـــة مليـــون ســـيارة ألربعة

المســـمى China Spectrum Award

عالميـــا
أنشـــأت جريـــت وال نظامً ـــا
ً

التجارية النموذجية

والتســـويق ،فهي تمتلـــك معـــدات

وحققتها الشركة

والتطويـــر ،فضـــا عـــن أرض متقدمـــة

 2.0لتـــر بقـــوة  220حصانـــا ،وعـــزم

شـــركة صينيـــة،

أساســـا راسخا البتكار مستقل مستمر،

أوتوماتيكي من  7ســـرعات ،ومعدل

بابـــا”

االحتفال بمرور ثالثين سنة لتأسيس

المنفصل ،باإلضافة ألنظمة مساعدة

مشاركته،

الصيـــن للعالمـــة التجاريـــة الناجحـــة

أعـــوام متعاقبة ،وفي الوقـــت الحالي،

ضمن “أعلى  25العالمات

يجمع بين البحـــث والتصنيع واإلمداد

العـــام”،

ونظامـــا عالـــي المســـتوى؛ للبحـــث

توفـــر بمحـــرك  4ســـلندرات بســـعة

إلـــى جانـــب 24

الختبـــار الســـيارات ،والتـــي ترســـي

 350نيوتـــن/م ،مرتبـــط بناقل حركة

بمـــا فـــي ذلـــك

مثل مثبت السرعة المتكيف ،ونظام

التصميـــم الخارجـــي أيضـــا تميـــز

استشـــعار الحـــوادث األماميـــة مـــع

بالكامـــل ،تتوفـــر بتقنيـــة “مســـاعد

النقطـــة العميـــاء وغيرهـــا ،وكذلـــك

إلى مصابيح خلفية .LED

والمجموعـــة المســـتقبلية وال نقـــف

جميع المبيعات ،وســـنكون في شـــهرة

المتميزين مع إنتاج الوقود االحيائي“.

للسيارات في المنتدى” :عندما تحدث

بقيـــاس  8تدعـــم نظام ابـــل كاربالي

داخليـــة ســـوبيرب تميـــزت بشاشـــة

الفريقيـــن إلـــى مجموعـــة الحالييـــن

الســـيارات الصينيـــة عالميـــا علـــى

وال باللقـــب الفخـــري لــــ “الـــرواد

متتالية .وتعتبـــر أفضل ماركة وطنية

قبـــل اســـتبدال المركبـــات التقليديـــة

الحاجة لخفض اإلضـــاءة ،باإلضافة

لتعزيز تشـــغيل الشـــركة ،وتم تقســـيم

قال جاك وي“ :في المستقبل ،ستتربع

وغيرهـــا .كمـــا فازت مجموعـــة جريت

وعـــن تاريخ تغييـــر الســـيارات الذكية

سكودا سوبيرب ..فخامة كبيرة واقتصاد في القوة

توفـــر رؤيـــة كاملـــة للطريـــق دون

االبتـــكار التنظيمـــي ،وعن ذلـــك يقول
وي ” :تبـــذل جريـــت وال جهو ًدا كبيرة

المبيعات”.

بســـرعة فـــي هذا االتجـــاه ،ومـــع ذلك،

القائمـــة عنـــد استشـــعارها ،بحيـــث

مجال إصالح التنظيم والتســـويق في

خـــال النصف األول مـــن العام ،2020

وتقديـــم العالمـــة التجاريـــة الجديـــدة

اإلضاءة العالي ذاتيا عن الســـيارات

اتخذت الشـــركة إجراءات متكررة في

العالمـــات التجاريـــة الصينيـــة عالميـــة

التي تعمل بنظام التشـــغيل اآللي ،فإن

والكهربـــاء همـــا االتجاه األساســـي لنا

اإلضـــاءة اآللـــي” الـــذي يحجـــب

المنافســـة ،وفي الســـنتين الماضيتين،

نحـــو العمـــاء لتقديـــم مـــا يحتاجونه،

المســـتقبل ،وســـوف يكـــون الـــذكاء

بمصابيح أماميـــة بإضـــاءة LED

التحديـــات فـــي جريت وال الســـتمرار

أكبـــر  500شـــركة مـــن الصيـــن وباعت

اليـــوم وغـــدا“ ،وبالنســـبة للمؤسســـات

بالســـيارات الذكيـــة والكهربائيـــة فـــي

العالم .2016

المؤسســـات واآللية والثقافة هي أكبر

وتعـــزز بقوة صـــورة العالمـــة التجارية

تقديـــم الســـيارات والشـــاحنات عندنا

الستبدال السيارات التقليدية المزودة

وأن وصلـــت لنهائيات جائزة ســـيارة

التكنولوجيـــة واإلصالحـــات من حيث

المجموعـــة الصينيـــة جريـــت وال،

بالشـــركة“ ،قـــال” :هنـــاك دورة زمنيـــة

ســـكودا الســـيدان ،تشـــتهر بســـعتها

ســـيارات

تقليديـــة،

والتغيـــرات

وتعـــد أوســـكار للعالمـــات التجاريـــة

المؤسســـات واآلليـــات والثقافـــة فـــي

محل الســـيارات “القديمة” في ســـياق

الشـــحن

وفقـــا لجـــاك وي ،التحـــول مـــن شـــركة

وسوف تســـتمر جريت وال في تعزيز

التحديات عندنا“.

الالســـلكي،

رئيس جريت وول

أو ”الطيـــف الصينـــي” ،تعطـــى إلـــى

التغيرات في آلية اإلدارة تشكل أعظم

وأندرويـــد أوتـــو ،باإلضافـــة لميـــزة

رجعـــة فيـــه ،ونحن بحاجـــة إلى اتخاذ

مكابـــح الطـــوارئ ،وخاصيـــة تنبيـــه

تتوفـــر بــــ  4وضعيات قيادة تشـــمل

لهـــذا

(عادي ،مريح ،رياضي ،اقتصادي).

“علـــي

استهالك  15.6كم/لتر.

و”تينسنت”

خصوصا ويشـــهد العـــام الجاري 2020

جريت وال“.

توروس الجديدة ..بقوة أكبر
تتمتــع ســيارة فــورد تــوروس الجديــدة بقــوة كبيــرة تالئــم مظهرهــا الرياضــي

البــارز ،إذ تعتمــد علــى أفضــل محــرك فــورد  EcoBoostعلــى اإلطــاق ،ويولــد

المحــرك الجديــد ذو الطــراز العالمــي الطاقــة فــي حزمــة أكثــر قــوة وذكاء،

وتســاعد المــواد خفيفــة الــوزن وأدوات التحكــم المتقدمة المحرك في إرســاء
معيار جديد لكثافة وكفاءة الطاقة.

ويتـــم تزويـــد ســـيارة فـــورد تـــوروس

 390نيوتـــن لـــكل متـــر ،ويمثـــل ذلـــك

بنزين رباعي األســـطوانات بســـعة 2.0

الدوران مقارنة بالطراز السابق لسيارة

الجديـــدة كليـــا بمحـــرك EcoBoost

بنتلي كونتيننتال جي تي مولينير كوبيه 2021
قامــت بنتلــي بالكشــف عــن كونتيننتال جــي تي مولينيــر كوبيه الجديــدة ،والتي

ستحتفل بأول ظهور لها في صالون بريفيه في المملكة المتحدة في  22سبتمبر.
تمثـــل بنتلـــي كونتيننتـــال جـــي تـــي

بعـــدد مـــن مزايـــا التصميـــم الحصريـــة،

الجديـــدة” للمجموعـــة  ،وبالتالـــي فهي

ذات اللون الفضي واألسود مع فتحات

مولينير كوبيـــه الجديدة “قمة الفخامة
توفر المزيد من الخيارات للعميل الذي
يريـــد ســـيارة بنتلـــي فريدة مـــن نوعها
ً
وفقا لمواصفاته الفردية.
من الخـــارج ،تتمتـــع الســـيارة الجديدة

بما في ذلك الشـــبكة األمامية الجديدة
التهويـــة األماميـــة المطابقـــة ،وأغطيـــة

المرايـــا الفضيـــة الالمعـــة مـــع مصابيح
الترحيب مـــن  Mullinerالمثبتة تحتها،

باإلضافة إلى عتبات األبواب المضيئة.

لتـــر بقـــدرة  240حصانا ،وعـــزم دوران

زيـــادة بنســـبة  10فـــي المئة فـــي عزم

توروس ،وباستهالك أقل للوقود.

لكزس آر أكس سبورت 2021
مــن المقــرر إطــاق لكــزس آر أكــس ســبورت  2021فــي نهايــة الشــهر الجــاري،
ويحتــوي علــى شــبكة مغــزل خاصــة بالتهويــة ســوداء اللــون تتباين مــع محيط

الكــروم ،وأغلفــة مرايــا جانبيــة داكنــة مســتوحاة مــن طــراز  ،F Sportوعجالت

بخمسة أضالع مقاس  20بوصة ،مطلية بالبرونز الداكن.
تتميـــز الســـيارة الجديـــدة بمزيـــد مـــن

الخلفي ،وعتبـــات جانبية ،بنفس اللون

جديـــد تعـــزز وجودهـــا علـــى الطريـــق.

شـــارة “الرؤيـــة الســـوداء” علـــى البـــاب

الترقيـــات ،مثل مجموعة كيت رياضي
وتتألـــف هـــذه الحزمة من جانح شـــفة
أمامـــي جديـــد ،وممتـــص الصدمـــات

مثـــل بقيـــة الســـيارة – وانضمـــت إليهـــا
الخلفـــي ،مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن

المكونات التكنولوجية كالعادة.

tariq_albahhar
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هيفاء حسين ترد على انتقادات فارق العمر مع زوجها
نشرت النجمة البحرينية هيفاء حسين أحدث صورة لها عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيها إطاللتها
فــي أحــد البرامــج حيــث تألقــت بعباءة طويلة ســوداء واســعة ،وعلقــت بالقول“ :شــرايكم بلقــاء البارحة في

ِ
وأنت
برنامج وطني؟ برنامج وطني ..لبسي األنيق من كوشية” ،ليرد عليها أحد المتابعين“ :أيش ينفع الجمال
متزوجة واحد قد أبوك.”..

تعليـــق هـــذا المتابع اســـتفز النجمـــة البحرينيـــة هيفاء

فتتجاهـــل بعض هـــذه التعليقـــات ،وترد أحيانـــا عليهم

تأكيدهـــا علـــى أن الحـــب واالرتبـــاط بشـــريك حيـــاة ال

هيفاء حســـين واجهت ايضا قبل أسابيع ماضية حملة

حســـين التي ردت عليه ولقتنه درســـا قاسيا من خالل
يقـــاس بمرحلـــة عمرية أو بالشـــكل الجميـــل ،إنما بمدى

االهتمام وتحمل المسؤولية الزوجية وباألفعال.

الزائـــد ومالمحها مـــن دون مكياج بعد نشـــرها إلطاللة

وقالـــت فـــي ردهـــا“ :متزوجـــة واحـــد مخلينـــي ملكة..

وامرأة في حياته ..متزوجة واحد محسســـني بسعادة

بإطاللـــة عفويـــة مـــن دون مكيـــاج مرتديـــة المالبـــس

مـــا لها مثيـــل ..متزوجة رجـــل بمعنى الكلمـــة ..متحمل
للمســـؤولية ومـــا عمـــري حســـيت نفســـي وحيـــدة ومـــا

» »وقال منظمو المهرجان :إن بينوش تعتبر ممثلة متقنة لألدوار
السينمائية للمؤلفين الجادين وكذلك لألفالم الترفيهية الراقية في
هوليوود.

تنمر من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا على وزنها
لها مع زوجها وتوأمها “سلطان وجواهر” عقب إنجابها،

يحترمني ويقدر مشـــاعري ويحسسني بكياني كزوجة

» »حصلت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الحائزة على جائزة
األوسكار العالمية ،على أفضل جائزة بمهرجان زيورخ السينمائي لهذا
العام ،وهي جائزة األيقونة الذهبية.

بشكل حاسم.

عنـــدي رجل يكون ســـند لي  ..هذا هـــو الرجل الحقيقي

مو بالعمر وال بالشكل انما بالفعل.”..

أثنـــاء جولة لهم فـــي أحد مراكز التســـوق بعدما أطلت

الكاجـــوال .وأعادت هيفاء حينها نشـــر تدوينات بعض
المتنمريـــن وواجهتهـــم بأنهـــا لن تهمـــل رعايـــة أطفالها

لتنشـــغل بعمليـــات التجميـــل ،حيـــث كتبـــت إحداهـــن:
“تصوّ ر نفســـها بـــدون نقطة مكياج ومو كاشـــخة صاير

والقى رد هيفاء حسين تفاعال واسعا من قبل الجمهور

جسمها كبير وحالها حالة وهللا ثقة” ،فردت عليها هيفاء

وتناقلته العديد من حسابات السوشيال ميديا.

أصـــور علـــى طبيعتي؟ ولو كان جســـمي كبيـــر وحالتي

الذيـــن أثنـــوا علـــى طريقـــة ردهـــا وتفكيرهـــا معتبرين،
وتتعـــرض دائمـــا هيفـــاء حســـين للتنمـــر علـــى فـــارق
الســـن بينهـــا وبين زوجهـــا الذي يكبرها بنحـــو  16عاما،

حســـين قائلة ”:شـــي راجع لي أخي ..شنو المشكلة أني
حالة وين المشـــكلة في الموضوع” في إشـــارة منها الى
أنها متصالحة مع نفسها.
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مديــر المهرجــان :يســعدنا تقديــم أفضــل األفــام إلشــباع ذائقــة عشــاق الســينما
خاص

اختار مهرجان الجونة السينمائي عددا من األفالم الجديدة المضافة إلى برنامج
دورته الرابعة ،التي ستقام في الفترة ما بين  23و 31أكتوبر ،في مدينة الجونة
الساحلية.

وقــال مدير المهرجان انتشال التميمي

وجلبها إلى المهرجان ،ومشاركة شغفنا

السينمائية الحديثة ،يعلو سقف توقعاتنا

يشارك “الصبي صائد الحيتان” (روسيا،

“بــيــنــمــا نــبــحــث ع ــن أحـ ــدث اإلب ــداع ــات

نــحــو أفــضــل مــا يــمــكــن لــصــنــاع األف ــام

تقديمه .دافعنا لــعــرض أفــضــل األفــام
هــو إشــبــاع ذائــقــة جــمــهــورنــا وضيوفنا

عــشــاق السينما ،كــمــا يسعدنا اإلع ــان
ع ــن مــجــمــوعــة م ــن األفـــــام المنضمة
حــدي ـ ًثــا لــبــرنــامــج دورت ــن ــا الــرابــعــة هــذا

العام” .وأضاف المدير الفني للمهرجان
أمير رمسيس “رغم

الـ ـ ــتـ ـ ــحـ ـ ــديـ ـ ــات
الــــعــــالــــمــــيــــة
الـ ـ ــراهـ ـ ــنـ ـ ــة،
نــعــمــل عــلــى

عالميا”.
مع صناع األفالم والسينمائيين
ً

بــولــنــدا ،بلجيكا) فــي مسابقة األف ــام

الروائية الطويلة هذا العام .الفيلم من
عالميا
إخــراج فيليب يوريف ،وعُ ــرض
ً
ألول مرة في الدورة الـ  17أليام فينيسيا

ً
مبنيا على نص مسرحية
عرضا
ليقدموا
ً

السينمائية المُ قامة على هامش الدورة

“فــي انتظار جــودو” لصامويل بيكيت.

الـــ  77لمهرجان فينيسيا السينمائي،

الفيلم أدرج ضمن االختيارات الرسمية

حيث فاز هناك بجائزة اإلخراج جي دي

لمهرجان كان .2020

إيه .قصة الفيلم تدور حول شاب تعلق

فيلم افــتــتــاح الـ ــدورة ال ـــ  77لمهرجان

قلبه بفتاة رآه ــا على شبكة اإلنترنت

فينيسيا السينمائي“ ،الروابط” (إيطاليا)

ورحلته المحفوفة بالمصاعب من أجل

لــدانــيــيــل لــوكــيــتــي ،يــنــضــم إلـ ــى دورة

مقابلتها في الواقع.

يُ ــعــرض خــال ال ــدورة أيـ ً
ـضــا “احتضار”

انـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــاء

(آذربيجان ،المكسيك) لهالل بيداروف،

العام

للدورة الـ  77لمهرجان فينيسيا .الفيلم

أفــضــل أفــام

انتشال التميمي

الـ ــذي شـ ــارك ف ــي الــمــســابــقــة الــرســمــيــة

يحكي قصة حب داف ــود ،الشاب الذي
يــحــاول لقاء عائلته “الحقيقية” ،على

مدى يــوم ،يشهد سلسلة من الحوادث

الغريبة ،يفضي بعضها إلى موت بشر أو
تكشف عن سرديات غامضة.

ينضم “إل ــى أي ــن تذهبين يــا عــايــدة؟”
(البوسنة والــهــرســك ،النمسا ،رومانيا،

هولندا ،ألمانيا ،بولندا ،فرنسا،النرويج)،
إلى األفالم المنتقاة للعرض في الجونة،
عالميا ألول مرة في الدورة
بعد عرضه
ً
الـــ  77لمهرجان فينيسيا السينمائي،
وف ــي ــه ت ــع ــرض مــخــرجــتــه الــبــوســنــيــة

ياسميال زبانيتش ،الناجية من الحرب،

تجربتها اإلنسانية مع مترجمة األمم

المتحدة عايدة ،وكفاحها المرير إلنقاد
عائلتها من الموت على أيــدي الجنود
الصرب لحظة دخولهم بلدتها.

مــهــرجــان الــجــونــة ال ــق ــادم ــة .يــتــعــرض

إضافة إلى ذلك ،يشارك “صائدو الكمأ”

الــتــشــتــت .عُ ـ ــرض الــفــيــلــم عــالــمـ ًـيــا ألول

الفيلم لمفاهيم الوالء والخيانة والحقد

الــيــونــان) لــمــايــكــل دويـــك وجــريــجــوري

فــي الـ ــدورة ال ـــ  77لــمــهــرجــان فينيسيا

ثمانينات القرن الماضي ،لكنها ال تزال

(إيطاليا ،الواليات المتحدة األمريكية،

م ــرة فــي مــســابــقــة آفـ ــاق (أوري ــزون ــت ــي)

والـ ــذنـ ــب ،م ــن خـ ــال قــصــة ت ــب ــدأ في

الــســيــنــمــائــي ،حــيــث فـ ــاز بــجــائــزة أســد

تؤثر على عالم أبطالها حتى اليوم.
يُ عرض ً
أيضا ،فيلم جيا كوبوال األحدث:

تحفة أخرى تنضم إلى برنامج هذا العام،

وهــو مــن بطولة أن ــدرو جارفيلدومايا

المكسيك) لرودريجو سيبولفيدا أورزوا.

عُ رض الفيلم عالميا ألول مرة في الدورة

عالميا
الروائي التشيلي الشهير ،وعُ رض
ً

الـ ــدولـ ــي ،وي ــت ــع ــرض لــتــأثــيــر مــنــصــات

السينمائية .قصة الفيلم تصور اكتشاف

الحديثة على نفسيات البشر.

روائ ـ ــي ـ ــة ووث ــائ ــق ــي ــة ف ـ ـ ــازت ب ــج ــوائ ــز

ما بين التأمالت السياسية وقصة حب

الــحــقــيــقــيــات” لــنــعــومــي ك ــاواس ــي إلــى

فــيــلــم الــمــخــرجــة آن ــا روشـ ــا دي ســوســا

مــن فــرنــســا ،يــشــارك “الــضــربــة الــقــويــة”

مهرجان كــان الرسمية ،كما عُ ــرض في

ممثل مفتون بالمسرح يقوم بعمل ورشة

 45لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

كيرشاو في مسابقة األفــام الوثائقية
الــطــويــلــة .يــصــور الفيلم مجموعة من

رجال كبار في السن ،يبحثون عن نوع
ن ــادر مــن فطر ألــبــا األبــيــض فــي غابات

بيدمونت اإليطالية .في الفيلم احتفاء

بالشغف البشري لمجتمع طــواه الزمن.

شارك الفيلم في قسم السينما العالمية
ال ــوث ــائ ــق ــي ــة فـ ــي م ــه ــرج ــان صــنــدانــس

السينمائي .2020

ضــمــن قــســم االخــتــيــار الــرســمــي خــارج
المسابقة ،ال ــذي يــعــرض أعــمـ ً
ـال مميزة

عــالــمــيــة م ــرم ــوق ــة ،يــعــرض الــمــهــرجــان

“استمع” (المملكة المتحدة ،البرتغال).
يجسد الفيلم معركة اآلب ــاء الالجئين

ضد القوانين المتعسفة في بريطانيا؛
لحماية أطفالهم وعوائلهم من احتماالت

المستقبل ألفــضــل أول فيلم وجــائــزة

لجنة تحكيم مسابقة آفاق الخاصة.

“تــيــار” (الــواليــات المتحدة األميركية)،

“ماتادوري المذعور” (شيلي ،األرجنتين،

هوك ونات وولف وجاسون شفارتزمان.

الفيلم مبني على روايــة لبيدرو ليمبيل

ال ـــ  77لــمــهــرجــان فينيسيا السينمائي

ألول مرة في الدورة الـ  17أليام فينيسيا

التواصل االجتماعي وأشكال التواصل

الشغف الكامن في خضم الثورة ،مازجة

مـــن الـــيـــابـــان ،ي ــأت ــي فــيــلــم “األمـــهـــات

مثلية.

البرنامج .الفيلم شــارك في اختيارات

إليمانويل كــوركــول ،الــذي يحكي قصة

تمثيل مسرحية داخــل سجن فرنسي.
يجلب مجموعة متنوعة من المساجين،

قسم الــعــروض الخاصة فــي ال ــدورة الـ

يستكشف الفيلم ،المبني على روايــة

للكاتبة اليابانية ميزوكي تسوجيمورا،

الــتــجــارب غير الــعــاديــة الم ــرأة وطفلها
المُ تبنى ،حين تتواصل معها أم الطفل
البيولوجية.
أخ ــيـ ـرًا ،انــضــم إل ــى الــبــرنــامــج “بــدايــة”
(جورجيا ،فرنسا) الفيلم الطويل األول
لديا كولومبيشفيلي .الفيلم كان من بين
اخــتــيــارات مهرجان كــان الرسمية هذا
الــعــام ،كما عُ ــرض فــي قسم اكتشافات
ف ــي الـــــدورة ال ـــ  45لــمــهــرجــان تــورنــتــو
السينمائي الدولي .يتمحور الفيلم حول
الشابة يانا ،من شهود يهوهُ ،تصدم أثناء
إرساليتها بإقدام مجموعة من المحليين
الغاضبين على إحراق مكان عبادتها.

عن مهرجان الجونة السينمائي
واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة
ال ــش ــرق األوســــــط ،ي ــه ــدف إلـ ــى عــرض
مجموعة من األفالم المتنوعة للجمهور
الشغوف بالسينما والمتحمس لها ،وخلق
تواصل أفضل بين الثقافات من خالل
فن السينما ،ووصــل صناع األفــام من
المنطقة بنظرائهم الدوليين؛ من أجل
تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،يــلــتــزم الــمــهــرجــان
باكتشاف األصوات السينمائية الجديدة،
ويتحمس ليكون محف ًزا لتطوير السينما

في العالم العربي.
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تطلق العام  2017نظارات متصلة باإلنترنت مخصصة للشركات.
وعرض زوكربيرغ ،الجيل الثاني من خوذ الواقع المعزز “أوكولوس كويست” ،وهي
ّ
أخف وأقوى من سابقاتها.

أعربت النجمة جومانا مراد عن سعادتها البالغة بنجاح
مسلسلها الجديد مدرسة الحب في جزئه الثالث ،وهو
يعرض حاليا بعد فترة طويلة من تأجيل إطالقه،
ويشاركها فيه عدد من نجوم العالم العربي.

نانسي تحيي حفال “أون الين” على “تيك توك”
أحيــت النجمــة اللبنانية نانســي

في “السوشيال ميديا”.

تطبيــق “تيــك تــوك” ،وذلــك التزامً ــا

في العالـ�م �World Music Trend

عجرم حفلة أونالين جديدة لها عبر
بالتدابير الوقائية المرافقة لفيروس
كوفيــد  ،19الــذي أوقــف العديــد من

الحفالت الغنائية حول العالم.

نانسي تعتبر أول فنانة عربية تقدم
ً
غنائيــا علــى هــذا التطبيــق ،إذ
عمــا
ً

تخطى الحفــل التوقعات من ناحية
الحرفيــة التــي قدمــت والمســتوى
ً
وأيضا كان هناك
العالي الذي شهده،
العديــد مــن المفاجــآت التــي تركتها
نانســي للبث المباشــر ،بعد أن قامت

بتشــويق جمهورهــا مــن خــال عدة
فيديوهــات نشــرتها عبــر حســاباتها

البدناء ينامون

أقل من غيرهم

ذكــرت دراســة طبيــة حديثــة
أن البالغيــن الذيــن يعانــون مــن
الســمنة يحصلــون على نوم أقل
بنحــو  15دقيقــة كل ليلــة مــن
أولئــك الذيــن يحافظــون علــى
وزن صحي أو يعانون من زيادة
الوزن فقط.
وأظهــرت الدراســة أن الذيــن
تــم تعريفهــم علــى أنهــم يعانون
مــن زيــادة الــوزن المفــرط كانوا
ينامــون نحــو  6ســاعات و36
دقيقــة في الليلة على مدار أكثر
من عامين.
وفــي

الوقــت

نفســه،

واحتلــت نانســي الترنــد األول

 ingعبــر موقــع “تويتر” تحت وســم
“#حفل_نانســي_تيكتوك” ،فــي أقــل

من ساعة على انتهاء الحفل.

وبالعودة إلى تفاصيل الحفل ،وكون
الحفل بُث مباشرة على “تيك توك”،

التطبيــق الــذي يعتبر المــاذ الوحيد
للهــروب مــن ّ
الملــل والضجــر ،وكان

اختيــار نانســي كأول فنانــة عربيــة
ً
ً
ناجحــا
غنائيــا عليــه
حفــا
تحيــي
ً
مــن كل النواحــي ،وخطــوة تحســب

للقيمين على التطبيق.

في المحرق ..الحلوى الشعبية عامل الجذب األول للزوار
ترجمة :طارق البحار

الزيارة أن الشــعار المقترح واألفضل للســياحة في الخليج هو

في عملية في  2017من مخزن في

وإســحاق نيوتــن كانــت قد ُســرقت

البحرينيــة مــن خالل زيارة خاطفــة لها وأول ما كتب عن هذه

لندن.

“زر البحريــن وتذوق الحلوى الشــعبية فيهــا” .وكتب الصحفي

”حبيب تووميبورياو“ بأن الناس في المحرق ،ثاني أكبر مدينة
فــي البحريــن وأحد أكبر منتجي الحلــوى فيها لن يترددوا في
تبــادل مشــاعرهم مع األجانب بمســاعدتك عند شــراء الحلوى

والمعلومات ،فقد كانوا يقولون لي خالل زيارتي” :إذا لم تأكل
الحلــوى البحرينيةً ،
إذا أنت لم تزر البحرين بطريقة صحيحة،
فهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافتنا األساســية التي تشــكل بوابة

إلــى كــرم الضيافه الشــعبية“ ،هكذا يقول أحد المارة المســنين

الذي لم يكن راغبا في ذكر اسمه.

يعانــون مــن زيــادة الــوزن أو

الحــب بيــن البحرينييــن ومواطنــي الخليــج العربــي للحلــوى

حصلوا على نحو ســت ســاعات

للمملكــة ،وكــي يصبــح ذلــك جــزءا مــن الثقافــة البحرينيــة

الباحثــون إن البالغيــن الذيــن

هائال من المتاجر والمطاعم يكفي لكي يظهر مدى عمق قصة

الذيــن حافظوا على وزن صحي

البحرينيــة التــي يشــترونها بصــورة أساســية مــن زيارتهــم

و  52دقيقــة مــن النــوم كل ليلــة

والمناظــر الطبيعيــة في هذا الســوق ،ويعتقــد أن هذه الحلوى

دخلت البحرين في منتصف القرن التاســع عشــر ،على األرجح

الكشف عن كيفية انتشار معظم عدوى كورونا
ينتشر فيروس كورونا في أغلب الحاالت من خالل الرذاذ التنفسي أو الهباء

الجوي ،وال توجد أدلة كافية تدعم انتقاله عبر األسطح ،وتعد مسافة التباعد
االجتماعي والتهوية المناسبة من العوامل الرئيسة المحددة لخطر االنتقال.

المنافسة التجارية؛ لخلق المنتج الشعبي اللذيذ األكثر روعة.

ويقــال إن الحلــوى البحرينيــة تــذوق أفضــل مــا يكــون عندمــا

بشكل خاص عندما تعلوها المكسرات ،حيث يتميز هذا المزج

فرانسيســكو للبيع مقابــل  11مليــون

توضــع طازجــة فــي الوعــاء ،وهي دافئة بشــكل لذيــذ وجذابة

بنكهات قوية من الزعفران ،وتقدم هذه الحلوى اللذيذة والتي
تســمى بملكــة الحلويــات للضيــوف فــي العيــد وفي مناســبات

خاصة أخرى.

بـ ــجـ ــامـ ــعـ ــة هــــــــارفــــــــارد،

الحياة.

المقاالت العلمية المنشورة بين

“روســيــا” .وتشير الــدالئــل القوية إلى

يناير وسبتمبر  ،2020بــاإلضــافــة إلى

أن انتقال الــعــدوى عن طريق الجهاز

أو ال ــح ــك ــوم ــي ــة ،لــتــحــديــد ال ــع ــوام ــل

والتهوية من العوامل الرئيسة المحددة

المقاالت ذات الصلة وتقارير المنظمات
الفيروسية والبيئية التي تساهم في
انتقال “كوفيد .”19

التنفسي هو السائد ،حيث يعد القرب
لخطر االنتقال .وفي الحاالت القليلة

التي يُ فترض فيها االتصال المباشر أو

ووجدوا أنه على الرغم من أن العديد

االنتقال من المواد أو األسطح ،ما يزال

جــزيــئــات الــفــيــروس يمكن أن تعيش

التنفسية.

من الدراسات التجريبية تشير إلى أن

من غير الممكن استبعاد انتقال العدوى

هــذا البيــت ،واحتفظنــا به علــى أمل أن

هو أنه ال يمكن تعويضها ولها أهمية

كبيرة للتراث الثقافي الدولي”.

سان فرانسيسكو معظم حياتي ،وأحب
هــذه المدينــة وهــذه الواليــة ،لكننــي

مرعوب مما نحن فيه اآلن ،ففي اآلونة

األخيــرة ،مــع ســماء برتقالية ،وإشــراقة
شــمس محجوبة ،وهــواء ملوث ،نواجه

حقيقة قاتمة ،ونعيش أزمة مناخ”.

لطفل مذبوح الرقبة.

وكشــف الدكتــور محمــد عــز الديــن،
رئيــس

قســم

النســاء

والتوليــد

بالمستشــفى ،أنــه تــم إجــراء عمليــة

والدة قيصريــة لســيدة حضــرت إلــى
المستشــفى تعانــي مــن نــزول ميــاه
الجنيــن وتســمم الحمــل ،وعلــى الفــور

تم إجراء الفحوصات الالزمة وتجهيز
مكان عناية لألم.

وأضاف أنه بعد الوالدة الحظ الطبيب

المحتمل أن يعاني الشــخص المهووس

محمــد شــكري ،الــذي قــام بإجــراء

بالعمــل أيضــا مــن األرق وعــدم القــدرة

العمليــة ،وجــود تشــققات فــي جلــد

علــى النــوم والراحــة فــي ســاعات

الطفــل ،ولذلــك تــم إرســاله للحضانــة

الليــل .هــذا ويؤكــد األطبــاء أن العمــل

لفحصــه وتشــخيصه ،وتبين أن الحالة

باســتمرار قــد يلحــق ضــررا محتمــا

تعانــي مــن متالزمــة تشــقق جلــدي

بالجهــاز العصبي .حتى إذا نجح مدمن

المســتمر فــي العمــل ســيؤدي حتما إلى

عرضنــاه للبيــع” .وأضــاف“ :عشــت فــي

األقصر جنوب مصر ،حالة والدة نادرة

االكتئــاب والقلــق الدائــم والتوتــر .مــن

العواقب العقلية والجســدية ،فالتواجد

لكــن هــذا ال يبــدو أنــه ســيحدث ،ولذلك

شــهد مستشــفى أرمنــت فــي محافظة

يــؤدي إلــى تــآكل العقــل وبــروز مظاهــر

العمــل فــي تجنــب القائمــة الطويلة من

ينتقــل أحــد أطفالنــا إلى هنــاك يوما ما،

مذبوح

ثبــت علميــا أن اإلجهــاد لفتــرات طويلة

العزلة االجتماعية.

“هذه الكتب قيمة للغاية ،لكن األهم

والدة نادرة لطفل

صحــة اإلنســان النفســية والجســدية.

الحمض النووي الريبوزي

فيروس قابل للحياة بحسب

لديهــا الكثيــر مــن الذكريــات الرائعة في

يؤدي إلى تأثيرات ســلوكية سيئة على

جدا للحفاظ على التوازن الطبيعي في

األسطح ،وقليل منها لديه

ســتريت جورنــال“ ،قــال ســتاير “عائلتنا

إدمــان العمــل أســلوب حيــاة خطيــر قد

ال ــف ــي ــروس ــي ف ــي الــبــيــئــة،

م ــاس ــات ــش ــوس ــت ــس

دوالر .ووفقــا لمــا ذكرتــه صحيفة “وول

لـ “إدمان العمل”

االعتدال المهنــي أيضا هو عملية مهمة

ال ــع ــام ،وكــلــيــة الــطــب

فــي حــي باســيفيك هايتــس في ســان

أضرار نفسية وجسدية

األس ــط ــح ،فـ ــإن ال ــدراس ــات

م ــن ــخ ــف ــض ــة جــــــدا عــلــى

والمرشــح الرئاسي الســابق لالنتخابات

األميركيــة تــوم ســتاير بيــت عائلتــه

أحــد ،ولكــن مثــل أي عــادة جيــدة ،فإن

تــشــيــر إل ـ ــى مــســتــويــات

وقال المفتش آندي درهام في بيان

وحماســتهم بهــا ورغبتهــم فــي التفــوق علــى كل اآلخريــن في

جــدا وبشــكل كامــل فــي هــذا البلــد بفضــل معرفــة الحرفييــن

الواقعية التي تكشف عن

وم ـ ـ ــس ـ ـ ــت ـ ـ ــش ـ ـ ــف ـ ـ ــى

استرليني ( 3.2مليون دوالر).

عــرض المليارديــر والناشــط البيئــي

عمان .وأيا كان أصلها ،فقد تم تعديلها بلمسات بحرينية خاصة

لــســاعــات فــي الــهــبــاء الــجــوي أو على

بـ ـ ــنـ ـ ــسـ ـ ــلـ ـ ــفـ ـ ــانـ ـ ــيـ ـ ــا،

اإلجمالية أكثر من  2.5مليون جنيه

بيت عائلة توم ستاير للبيع

العمــل الجــاد ليــس شــيئا يخجــل منــه

وم ــس ــت ــش ــف ــى ج ــام ــع ــة

والكنــز المكوَّ ن من نحــو  200كتاب
نــادر ُ
مخبــأ تحت
اكتشــف األربعــاء
ّ

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان

مــن العراق ،لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه تم اســتيراده من

خالل الفترة نفسها.

ومستشفى بريغهام للنساء

مــن الكتــب النــادرة ،منهــا النســخ

إن الكتــب المســتعادة تبلــغ قيمتهــا

عثرت الشــرطة الرومانيــة على كنز

قامت صحيفة ”جلف نيوز“ مؤخرا بإلقاء الضوء على الحلوى

قــال

مـ ــونـ ــتـ ــيـ ــفـ ــيـ ــوري الـ ــطـ ــبـ ــي،

بعــد مرور  3ســنوات على اختفائها،

منزل في ريف رومانيا.

األولــى ألعمــال غاليليــو غاليلــي

إن الســير فــي الســوق التقليديــة في المحرق التــي تضم عددا

ودرس الـ ــبـ ــاحـ ــثـ ــون م ـ ــن م ــرك ــز

العثور على كنز من الكتب النادرة المسروقة في رومانيا

وتشــوهات.وأكد رئيــس قســم النســاء

سيحل النجم اإلنجليزي المحبوب توم هاردي محل النجم دانيال كريغ
في سلسلة أفالم “جيمس بوند” المقبلة بعد تقديم الجزء رقم  25من
السلسلة الشهيرة ألشهر جاسوس في السينما.

والتوليــد بالمستشــفى ،أن هــذه الحالة
لــم تحدث مــن قبل ،وأنها حالــة نادرة،
قــد تحــدث غالبــا نتيجــة تنــاول األم

أدوية معينة.

