
أكدت مملكة البحرين دعمها لكافة  «
الجهود الدولية المبذولة من أجل 

نهوض وتقدم المرأة وتحقيق 
التوازن بين الجنسين في جميع 

المجاالت التنموية واإلنسانية وتعزيز 
إسهاماتها كشريك فاعل في األمن 

والسالم والعدالة المستدامة.

ارتفعت ثروة مؤسس “زوم” إريك  «
يوان إلى نحو الضعف في األشهر 
الثالثة الماضية، فمنذ انضمامه 

لقائمة “فوربس 400” ألثرياء 
أميركا، زاد صافي ثروته من 11 

مليارًا إلى 21.3 مليار دوالر حتى 
أمس.

قتل 4 أشخاص وأصيب 120  «
بجروح في تركيا أمس عندما 

ضرب زلزال قوي الساحل 
الغربي للبالد وأجزاء من 

اليونان، حسبما أعلن وزير 
الصحة التركي.

قال محاربة السرطان فرح علي:  «
إنها تعتمد في حياتها اليومية 

على الحب وتتغلب على أي 
انكسار ومرض بالحب، مضيفة 

أن العالج مهم ولكن الحب عالج 
لجميع األمراض.

نيابة عن رئيس االتحاد البحريني لكرة  «
القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 

توج نائب رئيس االتحاد للشؤون اإلدارية 
والمالية علي البوعينين فريق المحرق 

بطاًل لكأس االتحاد للموسم الرياضي 
2020-2019، بعد فوزه في المباراة النهائية 

على فريق البسيتين بنتيجة )4-1(.

اإلعدام لمن يستورد ويتخلص من نفايات نووية
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يناقـــش مجلـــس النـــواب فـــي جلســـته 
الثالثـــاء مشـــروع قانون بشـــأن البيئة، 
لســـنة   )65( رقـــم  للمرســـوم  المرافـــق 
المرافـــق  لجنـــة  أوصـــت  الـــذي   ،2019

العامة والبيئة بالموافقة عليه.
تنظيـــم  وضـــع  إلـــى  القانـــون  ويهـــدف 

البيئـــة،  بشـــأن  متكامـــل  تشـــريعي 
يشـــمل صورها كافة )البريـــة والبحرية 
االتفاقـــات  مـــع  ويتماشـــى  والجويـــة(، 
مملكـــة  إليهـــا  انضمـــت  التـــي  الدوليـــة 
البحريـــن وصادقت عليها أو لم تصادق 
األحـــكام  وتنظيـــم  اآلن،  حتـــى  عليهـــا 
الخاصـــة بالمـــواد الكيميائيـــة والمـــواد 

الخطـــرة التـــي يتـــم تداولهـــا أو حظـــر 
تداولهـــا لتأثيراتها الخاصة على البيئة، 
والنـــص علـــى العقوبات التي تتناســـب 
مـــع كل مخالفـــة أو جريمـــة، والحفـــاظ 
على استدامة البيئة، وتعويض كل من 
يلحق به ضرر جراء ممارســـة األنشطة 

البيئية.

ويعاقـــب القانـــون باإلعدام أو الســـجن 
المؤبـــد والغرامة التـــي ال تقل عن 100 
ألـــف دينار، وال تزيد علـــى مليون دينار 
لمـــن يســـتورد أو يجلـــب أو يدفـــن أو 
يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات 
النوويـــة بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال في 

كامل إقليم المملكة.

المنامة - بنا

مـــا الموقـــف القانونـــي والشـــرعي من أب 
حصـــل على حكم قضائـــي بحضانة ولده، 
ولكـــن األخير لـــم ينتقل لبيـــت األب.. هل 
الوالـــد ملزم بالنفقة على ولده المقيم لدى 

والدته؟
محكمـــة التمييـــز الشـــرعية أجابـــت عـــن 
الســـؤال مـــن خـــالل قضيـــة نظرتهـــا فـــي 
 .2020 ينايـــر   8 بتاريـــخ  عقـــدت  جلســـة 
وأرست مبدأ وجوب نفقة األب على ولده؛ 
ألن نفقتهم تعتمد اليد الممسكة، ومعناها 

تكفل الحاضن بالنفقة حتى تتزوج البنت 
وحتـــى يصـــل االبن للحـــد الذي يتكســـب 
فيـــه أمثالـــه. وأوضـــح المحامـــي محمود 
ربيع لـ “البالد” أن من المقرر شرعا أن نفقة 
الصغير تعتمد اليـــد، فتكون نفقة الصغير 
لمـــن يكـــون الصغيـــر فـــي يـــده بمعنى أن 

صاحب الحق في المطالبة بالنفقة هو من 
يكـــون الولد تحت رعايته وفي كنفه وهو 
يتولـــى رعايته، وإذا انتهت مدة الحضانة 
للصغير ومع ذلك ظلت الحاضنة ممســـكة 
بالصغير، فإنه يثبت لها الحق في تقاضي 

النفقة.

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
بإصـــدار  البـــدء  عـــن  خلـــف،  عصـــام 
البلديـــة  واإلفـــادات  التراخيـــص 
إلكترونيًا اعتبارًا من غد باســـتخدام 
 QR( تقنية مســـح الرقـــم اإللكتروني
Code(، لضمـــان التأكُّد والتحقق من 
ســـالمة اإلفـــادة أو الرخصة الصادرة 

إلكترونيًا من خالل هذه التقنية.
 وقـــال: تـــم تطبيـــق المرحلـــة الثانية 
فـــي منتصـــف ســـبتمبر 2020 والتي 
البنـــاء  رخصـــة  خدمـــات  تشـــمل 
للطلبـــات األقـــل مـــن 50 متـــًرا مربعا 
ورخصة الحفريات ورخصة أشـــغال 
طريـــق ورخصـــة تعديل الرســـومات 

الهندسية ورخصة إتمام البناء.

ا بـ “QR”األب يكسب حكًما بالحضانة... واألبناء رفضوا االنتقال لبيته... فهل يدفع النفقة؟ تراخيص “البلديات” إلكترونيًّ

الخارجيـــة  وزارة  ممثـــل  قـــال 
األميركية الخاص لشـــؤون إيران 
إن  أبرامـــز،  إليـــوت  وفنزويـــال، 
عائـــدات بيع نفط ايـــران المصادر 
لضحايـــا  كتعويـــض  ســـتدفع 
اإلرهـــاب، بعـــد أن أعلنـــت وزارة 
شـــحنات  أن  األميركيـــة  العـــدل 
التـــي  األربـــع  اإليرانيـــة  البنزيـــن 
صـــودرت بينمـــا كانـــت تتجه في 
وقـــت ســـابق من هـــذا العـــام إلى 
فنزويال، بيعت في مزاد بأكثر من 

40 مليون دوالر.
وأضاف أبرامز، بحســـب ما نقلت 
وســـائل إعـــالم أميركيـــة، أن تلك 
األمـــوال ســـتذهب إلـــى صندوق 
ترعـــاه  الـــذي  اإلرهـــاب  ضحايـــا 

ايران.

من جهة أخرى، اســـتدعت وزارة 
الســـفير  البريطانيـــة  الخارجيـــة 
االيرانـــي للتنديـــد بالمصيـــر “غير 

البريطانيـــة  لاليرانيـــة  المقبـــول” 
التـــي  راتكليـــف  زاغـــري  نازنيـــن 
الـــى  العـــودة  احتمـــال  تواجـــه 

السجن في ختام محاكمة جديدة 
االثنين، كما أعلن وزير الخارجية 

البريطاني.

عائدات نفط إيران الُمصاَدر تعويًضا لضحاياها
استدعاء ســفير طهران بلندن بسبب محاكمة جديدة لبريطانية

سفينة إيرانية عند أحد المرافئ في فنزويال

واشنطن، لندن - وكاالت

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
واالقتصاديـــة على االقتـــراح بقانون 
قانـــون  مـــن   )345( المـــادة  بتعديـــل 
الشـــركات التجارية الصادر بالمرسوم 
 ،2001 لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون 
ويتضمـــن االقتـــراح بقانون وضع حد 
أدنـــى لـــرأس المـــال المقـــرر؛ لكي يتم 
السماح بالترخيص بتأسيس شركات 
لغير البحرينيين عند ممارسة أنشطة 
مقصـــورة علـــى البحرينييـــن وقـــدره 
بــــ 350 ألـــف دينـــار، كما ألغى ســـلطة 

التجـــارة  بشـــؤون  المعنـــي  الوزيـــر 
المـــال  رأس  ذات  الشـــركات  بإعفـــاء 
األجنبي من الحد األدنى لرأس المال 

المقرر قانونيا.
وعارضـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة االقتراح بقانون، باعتباره 
يحد من االستثمارات األجنبية بوضع 
حـــد أدنـــى لـــرأس المـــال بقيمـــة 350 
ألـــف دينار، مؤكدة ضـــرورة أن تكون 
القوانين جزءا من المنظومة الجاذبة 

لالستثمارات األجنبية.

حدا أدنى لرأس مال الشركات األجنبية
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وافقـــت لجنـــة الخدمـــات النيابيـــة 
على االقتراح بقانون بشـــأن تعديل 
فـــي  العمـــل  بعـــض أحـــكام قانـــون 
القطـــاع األهلـــي الصـــادر بالقانـــون 
رقـــم )36( لســـنة 2012، الـــذي يلزم 
إلـــى  بالرجـــوع  عمـــل  صاحـــب  كل 
الكشـــوف  العمـــل ومراجعـــة  وزارة 
الخاصـــة بالباحثين عـــن العمل عند 
توظيف أي عامل، ومراعاة وجوب 
أوالً  للبحرينـــي  األفضليـــة  منـــح 
متـــى مـــا وجـــد وكان صالحـــًا ألداء 

العمل الخاص الذي يســـتخدم فيه، 
ومعاقبـــة كل صاحـــب عمـــل خالف 
هذا الحكم بالغرامة التي ال تقل عن 
5 آالف دينـــار وال تزيد على 20 ألف 
دينـــار.  مـــن جهتهـــا، طالبـــت وزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية بإعادة 
النظر في االقتراح بقانون، موضحة 
صعوبة إلزام جميع أصحاب العمال 
بالرجـــوع إلـــى كشـــوفات الباحثين 
عـــن عمـــل المســـجلين لدى الـــوزارة 

العمل الختيار تشغيلهم.

غرامة عدم منح األفضلية للبحريني بالتوظيف

قـــررت إدارة األوقـــاف الســـنية إعفـــاء 
ســـابق  بلـــدي  ومرشـــح  مســـجد  إمـــام 

بمحافظة المحرق من اإلمامة.
وحدثت مشكلة في يوم إبالغه بالقرار، 
إلبالغـــه  موظَفيـــن  اإلدارة  أوفـــدت  إذ 
والمصليـــن بالقـــرار. وزعـــم الموظفـــان 
أنهمـــا بعد إبالغه بالقـــرار رد عليهما “ما 
لي شـــغل بالقـــرار.. وبصلـــي بالناس”... 
واندفـــع إمـــام المســـجد أمـــام موظفي 
مـــن  بالقـــرب  وجهـــه  ووضـــع  االدارة 
أحدهمـــا ودفعه مـــن بطنه ودهس على 
رجله ورفع صوته أمامه. وقدم موظفا 
اإلدارة بالغا ضد اإلمام بتهمة إهانتهما 
باألفعـــال واألقـــوال أثنـــاء ولتأديتهمـــا 
أمـــرا  النيابـــة  وأصـــدرت  وظيفتهمـــا.  
جنائيـــا بتغريـــم إمـــام المســـجد بمبلـــغ 
50 دينـــارا، ولكنه طعـــن باألمر الجنائي 

معترضا. وكسب القضية.

عزل إمام مسجد 
وتغريمه 50 دينارا.. 

والقضاء يبرئه

16 صفحة - 210 فلوس

رسالة من 100 متضرر: ال حق بيوم لإلجازة السنوية في عقودنا

زيادة مكافآت األطباء المناوبين... وانقطاع مكافأة المتدربين

بمجمـــع  متدربـــون  أطبـــاء  قـــال 
الســـلمانية الطبـــي بأنهـــم يعملون 
ويتكـــرر  بالمجمـــع  ســـنوات  منـــذ 
معهـــم ســـيناريو انقطـــاع صـــرف 
المكافأة بهذا الشـــهر دون مراعاة 

للظروف الراهنة.
بعثوهـــا  رســـالة  فـــي  وذكـــروا 
لصحيفة البـــالد أن األعباء عليهم 
مقابـــل  دون  كبيـــر  بشـــكل  تزيـــد 
فـــي  معنـــوي  أو  إضافـــي  مـــادي 
الوقت الذي تمـــت زيادة مكافآت 
المناوبـــات لألطباء الذين يعملون 
الدائمـــة  العقـــود  بنظـــام  معهـــم 
والمقيديـــن فـــي ديـــوان الخدمـــة 
المدنية. وتســـاءلوا: “هل هذا من 

العدل؟”. 
اليـــوم  نتحـــدث  لـــم  وأضافـــوا: 

بســـبب  إال  عـــن صمتنـــا  ونخـــرج 
التزاماتنـــا الشـــهرية التـــي لم تعد 
لدينا القدرة على تغطيتها بســـبب 

تأخير الرواتب.
ويصـــل عـــدد المتضرريـــن لقرابة 

100 طبيب.
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المنامة - محافظ العاصمة

اســـتقبل محافظ العاصمة الشيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
مديـــر إدارة المعلومات والمتابعة 
صـــاح  العاصمـــة  بمحافظـــة 
الدوســـري بمناســـبة إحالتـــه إلـــى 

التقاعد.
و أثنى المحافظ على المجهودات 
المثمـــرة التـــي بذلهـــا بوزيـــد فـــي 
العاصمـــة  محافظـــة  خدمـــة 
خـــال  مـــن  وذلـــك  واألهالـــي 
المـــوكل  والعمـــل  لألمـــور  اداءه 
إليـــه ومتابعتـــه لها بـــكل إخاص 

وتفاني.
ونـــوه المحافـــظ بـــدور بوزيد في 

التواصـــل مـــع الجهـــات الرســـمية 
واألهليـــة وعاقاتـــه الطيبـــة مـــع 
اإلدارات  مـــع  وتعاونـــه  األهالـــي 
واألقسام والموظفين بالمحافظة، 
الـــذي كانـــت تربطه معهـــم عاقة 
اخويـــة مخلصة ممـــا كان له األثر 
العمـــل  الطيـــب فـــي تنميـــة روح 
الشـــراكة  وتحقيـــق  الجماعـــي 
عـــن خالـــص  المجتمعيـــة، معربـــًا 
تمنياتـــه لـــه بالتوفيق، مؤكـــدًا أن 
بوزيـــد قمـــة فـــي االخـــاق وكان 
محبوبًا بيـــن األهالي والمواطنين 
حيـــث تـــرك بصمـــة واضحـــة في 
تطور العاقات العامة والتواصل.

إحالة مدير “معلومات العاصمة” إلى التقاعد

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــدت مملكة البحرين دعمها لكافة الجهود الدولية 
المبذولـــة مـــن أجل نهـــوض وتقدم المـــرأة وتحقيق 
التوازن بين الجنسين في جميع المجاالت التنموية 
واإلنســـانية وتعزيـــز إســـهاماتها كشـــريك فاعل في 

األمن والسام والعدالة المستدامة.
جـــاء ذلك في الكلمـــة التي وجهها المنـــدوب الدائم 
لمملكـــة البحرين لـــدى األمم المتحـــدة في نيويورك 
بمناســـبة  األمـــن  مجلـــس  إلـــى  الرويعـــي،  جمـــال 
االجتماع الـــذي عقده المجلس عبر االتصال المرئي 

اإللكتروني حول المرأة والسام واألمن.
يصـــادف  العـــام  هـــذا  إن  الدائـــم  المنـــدوب  وقـــال 
االحتفـــال بمناســـبات مهمـــة ُتعنـــى بالمـــرأة واألمن 
والسام، وهي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين 
والذكـــرى  المتحـــدة،  األمـــم  منظمـــة  إنشـــاء  علـــى 
الخامسة والعشرين على اعتماد إعان ومنهاج عمل 

بيجين، والذكرى العشرين على اعتماد قرار مجلس 
األمن 1325، الذي ينص على المشـــاركة المتســـاوية 
للرجـــال والنســـاء علـــى كافة المســـتويات وإشـــراك 
المـــرأة في عمليات بناء الســـام والحفاظ عليه في 
ظـــل الكـــوارث والنزاعـــات التي قـــد تلم بالبشـــرية. 
وأوضـــح أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة  عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
تضـــع فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا الوطنيـــة المحافظـــة 
على أقصى مســـتويات األمـــن االجتماعي بما يدعم 
مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والشأن العام، 
ودورها كشريك متكافئ في التعامل مع التحديات 
والفرص الراهنة والمســـتقبلية، مـــن خال االكتفاء 

الذاتي والتفوق العلمي، والتقنية الرقمية.
كمـــا أشـــار إلـــى أن المجلـــس األعلى للمرأة، برئاســـة 
قرينـــة عاهل البـــاد صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، أطلـــق مبـــادرات 

نوعية من أجل تقديم كل ما يلزم لدعم احتياجات 
علـــى مكتســـباتها،  البحرينيـــة والمحافظـــة  المـــرأة 
وتعزيـــز مســـاعي مملكـــة البحرين في مجـــال تقدم 
المرأة انســـجاما مع خطة التنمية المستدامة 2030، 
مـــع مواصلة احترام التزاماتهـــا الدولية الواردة في 
إعـــان ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن باإلضافـــة إلـــى قرار 

مجلس األمن 1325.
كمـــا قـــال المنـــدوب الدائـــم إنـــه حرصـــا مـــن مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز التعاون مـــع األمـــم المتحدة 
فـــي مجال دعـــم المـــرأة وتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة العـــام 
الماضـــي عـــن الفائزين والفائـــزات بجائـــزة )األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة العالميـــة لتمكين 
المـــرأة( فـــي دورتهـــا األولـــى، حيث أكـــدت صاحبة 
الســـمو حفظهـــا هللا علـــى أن هـــذه الجائـــزة “هـــي 
خاصـــة فكريـــة ومعرفيـــة لخبرتنـــا الوطنيـــة فـــي 

مجال مشـــاركة المـــرأة ومتابعة تقدمهـــا في مملكة 
البحريـــن، وهـــو مـــا أســـهم في وضـــع هـــذه المبادرة 
تحت تصرف المجتمع الدولي من خال هيئة األمم 
المتحـــدة للمرأة.” وأشـــار إلى أنـــه انطاقا من إيمان 
مملكة البحريـــن بأهمية التعليم في تمكين الفتيات 
والنســـاء خاصة المتضررات فـــي مناطق النزاعات، 
فقـــد بادرت المملكة بإنشـــاء عدد مـــن المدارس في 
مخيمـــات الاجئيـــن الســـوريين فـــي دول الجـــوار 

السوري، وكذلك في قطاع غزة.
وأكد المنـــدوب الدائم بأنه في ظـــل األزمة العالمية 
المستجدة، فإن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت 
مضى إلرســـاء دعائم الســـام، مجـــددا تأييد مملكة 
البحريـــن للدعـــوة التي أطلقهـــا األمين العـــام لألمم 
المتحـــدة فـــي األشـــهر األولى مـــن الجائحـــة لوقف 
عالمي فوري إلطاق النار وتسخير الجهود الدولية 

لمواجهة فيروس كورونا كوفيد- 19.

مبـــادرات نوعيـــة مـــن أجـــل تقديـــم كل مـــا يلـــزم لدعـــم احتياجـــات “البحرينيـــة”

دعم كل الجهود الدولية من أجل نهوض وتقدم المرأة

السبت 31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع األول 1442 - العدد 4400

تأجيــل احتفــال منــح جائــزة خليفــة بن سلمــان 

أعلن ديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء أنه تم تأجيل احتفال منح جائزة 
للطبيـــب  بـــن ســـلمان آل خليفـــة  خليفـــة 
البحرينـــي، الـــذي كان مقـــررًا لـــه ان يكون 
فـــي يـــوم الطبيـــب البحرينـــي 4 نوفمبـــر 
2020، على أن يحدد موعد آخر في وقت 

الحق.

المنامة - بنا

للطبيب البحريني

”QR“ ا بتقنية خلف: تراخيص وإفادات “البلديات” إلكترونيًّ
ــيـــل اإلجـــــــــــراءات بــــــــــدًءا مـــــن األحــــــــد وبـــــهـــــدف تـــســـهـ

كشـــف وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، عصـــام خلف، عن 
واإلفـــادات  التراخيـــص  بإصـــدار  البـــدء 
غـــد  مـــن  اعتبـــارًا  إلكترونيـــًا  البلديـــة 
باســـتخدام تقنية مسح الرقم اإللكتروني 
والتحقـــق  ـــد  التأكُّ لضمـــان   ،)QR Code(
من ســـامة اإلفـــادة أو الرخصـــة الصادرة 

إلكترونيًا من خال هذه التقنية.
ســـيتم  الخدمـــة  “بهـــذه  الوزيـــر  وقـــال   
إتاحـــة المجـــال للعمـــاء بإصـــدار اإلفـــادة 
أو الرخصـــة إلكترونيـــًا عن طريـــق الموقع 
الخـــاص بالـــوزارة دون الحاجـــة للحضور 
دفـــع  مـــن  العميـــل  وتمكيـــن  الشـــخصي، 
الرســـوم الخاصـــة الكترونيـــًا عـــن طريـــق 
قنوات الدفـــع اإللكتروني المتوافرة حاليا 
عبـــر البوابـــة الوطنية للمدفوعـــات أو عبر 
)ســـداد(، ليتم إصـــدار الرخصـــة أو اإلفادة 
إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  إلكترونيـــًا  واســـتامها 
تســـهيل اإلجراءات على الفئة المستهدفة 
مـــن هذه الخدمـــة، وكذلك المســـاهمة في 

تقليل المصروفات التشغيلية”.
علـــى  الحـــرص  منطلـــق  “مـــن  وأضـــاف   

تطويـــر الخدمـــات البلدية قامـــت الوزارة 
بوضـــع خطة وتشـــكيل فريق عمـــل تقني 
المعلومـــات  نظـــم  إدارة  مـــن  مختـــص 
بالـــوزارة لتحويـــل الخدمـــات البلدية إلى 
خدمـــات الكترونيـــة، وضمن هـــذه الخطة 
فقـــد قـــام الفريـــق بتطبيـــق تقنيـــة مســـح 
الرقـــم اإللكتروني علـــى مرحلتين، األولى 
فـــي نهايـــة أغســـطس مـــن العـــام الجاري، 
والتي شـــملت على خدمات شهادة إثبات 
ســـكن واســـتمارة إضافة وتعديل وحذف 
عنـــوان”.  وتابع تم تطبيق المرحلة الثانية 
في منتصف ســـبتمبر 2020 والتي تشـــمل 
خدمـــات رخصة البنـــاء للطلبات األقل من 
50 متًرا مربعا ورخصة الحفريات ورخصة 
أشـــغال طريق ورخصة تعديل الرسومات 

الهندسية ورخصة إتمام البناء.
 وأكـــد أن شـــؤون البلديات بدأت مشـــوار 
ل الرقمـــي فـــي نهاية العـــام 2018  التحـــوُّ
عبر إعادة هندســـة اإلجراءات للعديد من 
الخدمـــات البلديـــة وتغييـــر طـــرق توفيـــر 
الخدمـــات المقدمـــة مـــن أمانـــة العاصمـــة 
األخـــرى  القطاعـــات  وكذلـــك  والبلديـــات 
المواطنيـــن  كافـــة  إلـــى  للـــوزارة  التابعـــة 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 

البحريـــن عبر مركـــز الخدمات االفتراضي 
المتوفـــر علـــى الموقـــع االلكترونـــي التابع 

للوزارة.
 وأوضـــح “أكثـــر مـــن 27 خدمـــة بلدية تم 
تحويلهـــا مؤخـــرًا إلى خدمـــات إلكترونية 
المراجعيـــن  مـــن  يتطلـــب  كان  أن  بعـــد 
الحضـــور شـــخصيا لمراكز خدمـــة العماء 
التابعة ألمانـــة العاصمة والبلديات الثاث 
لتقديم أو مراجعة الطلبات المتعلقة بهذه 
الخدمـــات، مشـــيرًا إلـــى أن ذلـــك جاء في 
إطـــار ســـعي الـــوزارة لخدمـــة المواطنيـــن 

مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
التقديـــم  إجـــراءات  وتســـهيل  البحريـــن 

والمراجعة للخدمات البلدية”.
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  وصـــرح 
ـــان،  والمعلومـــات بالـــوزارة، محمد أبوحسَّ
مـــع  اجتمـــاع  وعقـــد  التنســـيق  تـــم  بأّنـــه 
والمتمثلـــة  المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
بهيئـــة المعلومات والحكومـــة االلكترونية 
وهيئـــة الكهربـــاء والماء، حيـــث تم عرض 
فـــي  وتـــم  الجديـــدة  الخدمـــة  تفاصيـــل 
االجتماع شـــرح اآلليـــة الجديـــدة إلصدار 
التراخيص واإلفادات البلدية االلكترونية 
الجهـــات  هـــذه  مـــن  المعنييـــن  لجميـــع 
الحكومية، كما تم التوافق على االستمرار 
فـــي قبـــول الرخـــص واالفـــادات الصادرة 
وفقـــًا للنظـــام الحالـــي تزامنـــًا مـــع قبـــول 
الرخـــص واالفـــادات الصـــادرة الكترونيـــًا 
حتـــى تاريـــخ 31 ديســـمبر المقبـــل، تفاديًا 
ألي إرباك قد يحصل في ســـير العمل لدى 
مـــن  والمســـتفيدين  الحكوميـــة  الجهـــات 
الخدمة، بحيث سيتم في األول من يناير 
2021 التوقف عن استام وقبول الرخص 
واالكتفـــاء  القديمـــة  البلديـــة  واالفـــادات 

باعتماد الرخص واالفادات االلكترونية.

المنامة - بنا

جمال الرويعي يلقي الكلمة

“سوق العمل”: دورات شاملة الستخدام النظام اإللكتروني
أكـــدت مديـــرة إدارة خدمـــات أصحـــاب 
األعمـــال في هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
إيمان شبيب استمرار الهيئة في تنظيم 
الـــدورات التدريبيـــة الشـــاملة إلكترونًيا 
اســـتخدام  بطـــرق  لتعريفهـــم  للعمـــاء 

النظام وإنجاز المعامات.
وأشـــارت إلـــى أنـــه فـــي إطـــار الجهـــود 
بـــذات  خدماتهـــا  الســـتمرار  المبذولـــة 
كافـــة  تطبيـــق  مـــع  والقـــدرة،  الكفـــاءة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائية الحتواء ومنع انتشـــار فيروس 
هيئـــة  عملـــت   ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
تنظيـــم ســـوق العمل على زيـــادة فعالية 
العديد من األساليب اإللكترونية لخدمة 
عمائهـــا، منهـــا تقديم الـــدورات للعماء 
الـــدورات  برنامـــج  بعد.ويتضمـــن  عـــن 
التدريبيـــة التـــي تقدمهـــا الهيئـــة شـــرًحا 

شـــامًا عـــن الـــدور التنظيمـــي والتنموي 
الـــذي تقوم به هيئة تنظيم ســـوق العمل 
بالمملكـــة، وإجراءاتهـــا التي تســـهم في 
تنظيم ســـوق العمل وتســـهيل إجراءات 

إصدار تصاريح العمل.
الـــدورة علـــى شـــرح مفصـــل  وتشـــتمل 
حـــول الخدمـــات اإللكترونيـــة المقدمـــة 
اســـتكمالها  للمراجعيـــن  يمكـــن  والتـــي 
وإنجازهـــا بصـــورة إلكترونيـــة. وأكـــدت 
شـــبيب أن تنظيم الـــدورات للعماء عن 
بعد يســـير بـــذات الوتيـــرة واالقبال قبل 
فتـــرة انتشـــار فيـــروس كورونـــا، داعية 
فـــي  باالشـــتراك  الراغبيـــن  الجمهـــور 
الدورات التسجيل من خال نظام حجز 
المواعيد علـــى الموقع اإللكتروني لهيئة 
 )www.lmra.bh( تنظيـــم ســـوق العمـــل
للحصول على وصلة المشاركة والتعرف 

على أوقات الدورات التدريبية ولغتها.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

تفعيـــا لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة وفي 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  حـــرص  إطـــار 
الثقافـــة  نشـــر  علـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
التوعويـــة من أجـــل حمايـــة المجتمع من 
آفـــة المخـــدرات، نظمـــت شـــعبة اإلعـــام 
الجنائي بـــاإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة محاضرة توعويـــة على المنصة 
ألمنيـــوم  شـــركة  لمنســـوبي  االفتراضيـــة 

البحرين )ألبـــا(، بعنوان “أضرار المخدرات 
على الفرد والمجتمع” وتناولت المحاضرة 
التـــي قدمها النقيب خالـــد محمد الكعبي، 
رشـــوان  جمعـــة  أحمـــد  عرفـــاء  ورئيـــس 
والســـيد خالد صالـــح الحمـــادي، التعريف 
تهريبهـــا  وطـــرق  المخـــدرات،  بأنـــواع 
األفـــراد  علـــى  تأثيرهـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
واألســـرة، وجهـــود اإلدارة فـــي التصـــدي 

لعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

“المباحث” تنظم محاضرة توعوية لمنسوبي “ألبا”

المنامة - وزارة الداخلية
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حد أدنى لرأس مال الشركات األجنبية
ــار األجــنــبــي ــم ــث ــت ــزي”: يــقــيــد مـــجـــاالت االس ــركـ ــمـ “الـ ــة” و  ــاع ــن ــص “ال ــق... و  ــ ــواف ــ ت “الـــغـــرفـــة” 

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
واالقتصاديـــة على االقتـــراح بقانون 
قانـــون  مـــن   )345( المـــادة  بتعديـــل 
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 
 ،2001 لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون 
ويتضمن االقتـــراح بقانون وضع حد 
أدنـــى لرأس المـــال المقـــرر؛ لكي يتم 
السماح بالترخيص بتأسيس شركات 
ممارســـة  عنـــد  البحرينييـــن  لغيـــر 
أنشـــطة مقصـــورة علـــى البحرينيين 
وقـــدره بــــ 350 ألـــف دينار، كمـــا ألغى 
سلطة الوزير المعني بشؤون التجارة 

المـــال  الشـــركات ذات رأس  بإعفـــاء 
األجنبي من الحد األدنى لرأس المال 

المقرر قانونيا.
مـــن جهتها، عارضـــت وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة االقتراح بقانون، 
االســـتثمارات  مـــن  يحـــد  باعتبـــاره 
لـــرأس  األجنبيـــة بوضـــع حـــد أدنـــى 
المـــال بقيمة 350 ألـــف دينار، مؤكدة 
ضـــرورة أن تكـــون القوانين جزء من 
لالســـتثمارات  الجاذبـــة  المنظومـــة 
األجنبيـــة، فضـــال عـــن تحقـــق مبـــدأ 
بإعفـــاء  الوزيـــر  صالحيـــات  تقييـــد 
الشـــركات ذات رأس المـــال األجنبـــي 
من الحـــد األدنى لرأس المـــال المقرر 

قانوني.
وبيـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أن 
ســـيؤدي  بقانـــون  االقتـــراح  تطبيـــق 
التشـــريعية  السياســـة  تقييـــد  إلـــى 
المتبعـــة في هذا الشـــأن، مما ســـيؤثر 
ســـلًبا علـــى صناعة الخدمـــات المالية 
وانتقـــاص حجـــم التعامـــالت المالية 
لتلـــك الشـــركات األجنبية مـــع غيرها 
مـــن المؤسســـات الماليـــة والشـــركات 

البحرينية.
كمـــا لفت إلـــى أنـــه تطبيـــق االقتراح 
فـــي  االســـتثمار  مجـــاالت  ســـيقيد 
إربـــاك  وإحـــداث  البحريـــن،  مملكـــة 
ذات  الشـــركات  لـــدى  واضطرابـــات 

رأس المـــال األجنبـــي؛ نتيجـــة كثـــرة 
التعديالت التشريعية.

 مـــن جهتهـــا، وافقـــت غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين، على المقترح.

للمـــادة  الحالـــي  النـــص  أن  وذكـــرت 
أدى إلـــى آثار ســـلبية علـــى االقتصاد 
علـــى  جســـمية  وأضـــرار  الوطنـــي، 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
بســـبب  للبحرينييـــن  المملوكـــة 
المنافســـة غيـــر العادلة مع المســـتثمر 
األجنبي، كما أدى لقيام المســـتثمرين 
األجانـــب بنقـــل رؤوس األمـــوال إلى 
خـــارج المملكة دون االســـتفادة منها 

في السوق الداخلية.

اإلعدام لمن يستورد ويتخلص من نفايات نووية
ــحــر ــب ــي ال ــ ــت ف ــ ــزي ــ ــة تـــصـــريـــف ال ــف ــال ــخ ــار م ــ ــن ــ مـــلـــيـــون دي

يناقش مجلس النواب في جلســـته 
الثالثاء مشروع قانون بشأن البيئة، 
المرافـــق للمرســـوم رقم )65( لســـنة 
2019، الـــذي أوصت لجنـــة المرافق 

العامة والبيئة بالموافقة عليه.
ويهـــدف القانـــون إلى وضـــع تنظيم 
البيئـــة،  بشـــأن  متكامـــل  تشـــريعي 
)البريـــة  كافـــة  صورهـــا  يشـــمل 
والبحريـــة والجوية(، ويتماشـــى مع 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي انضمـــت 
وصادقـــت  البحريـــن  مملكـــة  إليهـــا 
عليهـــا أو لـــم تصـــادق عليهـــا حتـــى 
الخاصـــة  األحـــكام  وتنظيـــم  اآلن، 
بالمـــواد الكيميائية والمواد الخطرة 
التـــي يتـــم تداولها أو حظـــر تداولها 
البيئـــة،  علـــى  الخاصـــة  لتأثيراتهـــا 
والنص على العقوبات التي تتناسب 
مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ 
على اســـتدامة البيئة، وتعويض كل 

مـــن يلحق به ضـــرر جراء ممارســـة 
األنشطة البيئية.

أو  باإلعـــدام  القانـــون  ويعاقـــب 
السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل 
عن مائـــة ألف دينـــار، وال تزيد على 
مليون دينار لمن يســـتورد أو يجلب 
أو  يخـــزن  أو  يغـــرق  أو  يدفـــن  أو 
يتخلـــص من النفايـــات النووية بأي 
شـــكل من األشـــكال في كامل إقليم 

المملكة.
كما يعاقب بالســـجن والغرامة التي 
ال تقـــل عن 15 ألف دينـــار، وال تزيد 
علـــى مليـــون دينـــار كل مـــن خالـــف 
تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته 
أو غيـــر ذلك من المـــواد والمخلفات 
الخطرة أو المواد والعوامل الملوثة 
فـــي البيئة البحرية للمملكة بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.

ويعاقـــب بالســـجن وغرامـــة ال تقل 
عـــن 15 ألـــف دينـــار وال تزيـــد علـــى 
100 ألـــف دينـــار، كل مـــن اســـتورد 
بغـــرض  مشـــعة  نفايـــات  جلـــب  أو 
التخلـــص المؤقـــت أو النهائـــي منها 

في إقليم المملكة.
ويحظـــر القانـــون علـــى أي شـــخص 
أو مشـــروع القيـــام بـــأي نشـــاط أو 
استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في 
تدهورهـــا أو يلحـــق ضـــرًرا بالموارد 
الطبيعية أو الكائنات الحي أو يخل 
أو يمنـــع االســـتخدام أو االســـتعمال 
أو االســـتغالل الرشـــيد والمشـــروع 

للبيئة.
علـــى جميـــع  القانـــون  يحظـــر  كمـــا 
الوسائل البحرية أًيا كانت جنسيتها 
إغراق أو إلقـــاء القمامة أو تصريف 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي فـــي البيئة 

البحرية.

“خدمات النواب”: إللغاء شرط موافقة “اآلثار” للتعمير في المناطق األثرية
وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1995 
بشــأن حماية اآلثار، الذي تضمن إشــراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أي عقار أو منقول أثًرا في حال وجود 
مصلحــة وطنيــة مــن حفظــه وصيانتــه دون التقيــد بالحد الزمنــي الوارد في المــادة )2( من المرســوم بقانون. كما 
يضمــن االقتــراح بقانــون إلغــاء المادة )8( من المرســوم ذاته مراعاة لعدم تأخر مصالــح المواطنين في تراخيص 

البناء والترميم والهدم.

مـــن جهتها، تحفظـــت هيئة البحرين 
التعديـــالت  علـــى  واآلثـــار  للثقافـــة 
المقترحة مبـــررة ذلك بالحفاظ على 
القيـــم التراثية واألثريـــة التي تنفرد 
إشـــراك  أن  وذكـــرت  البحريـــن،  بهـــا 
المجلـــس البلـــدي فـــي المســـؤوليات 
المتعلقـــة بالتعييـــن وتحديـــد األثـــر 
التاريخي مع رئيس مجلس الوزراء 
ال يبـــدو أمـــًرا مالئًمـــا، إذ إن الجهـــة 
المعنيـــة باآلثار هي “هيئـــة البحرين 

للثقافة واآلثار”.

وبررت تحفظها على إلغاء المادة )8( 
من المرســـوم بقانـــون حتى ال تضيع 
قيمة المحافظة على النسق والطابع 

األثري المنصوص عليها في المادة.
واقترحت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
صيغة معدلة للمادة )2( من المرسوم 
بقانـــون تنص على “يجـــوز بقرار من 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى 
عـــرض رئيـــس هيئة الثقافـــة واآلثار 
أو الوزيـــر المعني بشـــؤون البلديات 

في ضـــوء اقتراحات مجلـــس أمانة 
أن  البلديـــة  المجالـــس  أو  العاصمـــة 
يعتبر ألســـباب فنيـــة أو تاريخية أي 
عقـــار أو منقول أثًرا إذا كانت للدولة 
مصلحة في حفظـــه وصيانته وذلك 

دون التقيد بالحد الزمني الوارد في 
المادة”.

وآثـــار  تاريـــخ  جمعيـــة  وطالبـــت 
الهيئـــة  إعـــداد  بضـــرورة  البحريـــن 
خرائط مساحية دقيقة محدد عليها 

المواقـــع والمعالـــم األثريـــة والمباني 
التراثيـــة في عمـــوم مناطـــق مملكة 
البحريـــن )فـــي المدن والقـــرى(، على 
أن تنشـــر تلك الخرائط في الجريدة 
المجالـــس  علـــى  وتـــوزع  الرســـمية 

البلدية ومحافظات المملكة.
كمـــا طالبت الجمعية بتشـــكيل لجان 
أهلية في كل مناطق مملكة البحرين 
التـــي تحتـــوي على مواقـــع أثرية أو 
معالم تراثية للمشـــاركة في الصيانة 
والمراقبـــة واإلدارة علـــى أن تكـــون 
على عالقة مباشرة مع هيئة الثقافة 
واآلثار، ويتم اختيار أعضاء اللجان 
من قبل المجالـــس البلدية والهيئات 
والجمعيات الثقافية المتواجدة في 
كل منطقة ويكون العمل والمشاركة 

في اللجان عماًل تطوعًيا.

“الثقافة”: إشراك 
“البلدي” في 

المسؤوليات ليس 
مالئًما... و”التاريخ” 

تطالب بخرائط 
مساحية دقيقة

انتخابات الرئاسة األميركية 
واحتماالت البداية لفوضى عالمية

Û  ليــس جديــًدا فــي مثــل هــذا التوقيــت قبيــل كل انتخابــات للرئاســة
األميركيــة أن نشــهد حالــة مــن الجــدل العربــي واالنقســام فــي الــرأي 
والتبايــن فــي الــرؤى واالختــالف فــي التحليــل حــول األحــق بالدعم 
واألولــى بالتأييــد مــن بين المرشــحين لهــذه االنتخابــات، حتى ليبدو 
ا بينهما أو أن أحدهما ينتمي  للمتابــع العربــي أن هناك اختالًفا جوهريًّ

لعالمنا ويتبنى قضايانا ويدافع عن مصالحنا.

Û  ففــي كل انتخابــات الرئاســة األميركيــة الســابقة، يضع العالــم العربي
بشــكل خاص آماله على أحد المرشــحين ويعتقد في مخيلته أنه في 
حــال فــوزه ســيكون مدافًعا عــن القضايــا العربية، ومحارًبــا ضد عدو 
يهــدد المنطقــة رغــم أنهــم فــي قرارة أنفســهم يعلمــون تماًمــا أن هذه 
األمنيات بعيدة كل البعد عن التطبيق على أرض الواقع، ولكن ال مانع 
بــأن يحلــم المواطــن العربي بفارس يأتــي على صهوة جــواده ليكون 

المنقذ من حالة التفكك العربي.

Û  إال أن هنــاك قســًما آخــر ال يحــب تصديــر اآلمــال الواهيــة أو التعلــق
باألحــالم غيــر القابلة للتحقق، فيعلنها جهــًرا بأنه ال خالفات هيكيلية 
بيــن المرشــحين وال فائــدة عملية أو مصلحة عربيــة يمكن توقعها أو 
انتظارهــا بفــوز أحــد على اآلخر، ألن السياســة األميركيــة دائًما وأبًدا 
تصــب فــي مصلحــة أميــركا وليــس لغيرهــا وأنهــا ســتظل هكــذا ولــن 

تتغير.

Û  ويبــدو لــي أن المــزاج الخليجــي مرتــاح أو متعاطف ومؤيــد للرئيس
األميركي الحالي دونالد ترامب ويتمنى استمراره ليزيد من عقوباته 
على إيران ويواصل نهجه الذي يوصف بالحاسم في كبح لجام الشر 
اإليرانــي النــووي والتوســعي، والــذي يمثــل الهاجــس األكبــر والخطر 

األعظم على دول المنطقة وشعوبها واستقرارها.

Û  إال أن ترامب الذي نجح بالفعل خالل فترة رئاسته للواليات المتحدة
ــا، إال أن هذا الرصيد ذهب  فــي تحقيــق رصيد اقتصادي معتبر داخليًّ
أدراج الريــاح بســبب الجائحــة، إضافة إلــى أن الميزة االســتراتيجية 
لحكمه خارجًيا والمتمثلة في سياسته غير المهادنة على األقل تجاه 
إيــران، باتــت هــي األخرى محل شــك في ظــل العديد من المؤشــرات 
التــي تعكــس عــزم ترامــب عقــد صفقة واتفــاق مع إيران، وهو نفســه 
خاطــب الشــعب اإليرانــي ونظامه مؤخــًرا بأنه يريــد أن يصل التفاق 

يفك الكرب عنهم.

Û  أمــا الشــعور الخليجــي نحــو المرشــح اآلخــر للرئاســة األميركيــة جــو
بايــدن، فيتســم بالقلــق والتوجــس، الســيما فــي ظــل مــا ترســخ فــي 
األذهــان مــن مســؤولية الحزب الديمقراطــي الذي ينتمــي إليه بايدن 
ومــا وصــف بالربيع العربي الذي ضرب العديد مــن الدول العربية في 
عــام 2011 م خــالل فتــرة رئاســة الديمقراطــي بــاراك أوبامــا للبيــت 
األبيــض، ومــا أحدثــه هــذا الربيع من تداعيــات كارثية متعــدد األبعاد 
والمســتويات، ومــا خلفه من جحيــم وتدمير لدول كبيرة مثل العراق 

وليبيا وال تزال آثارها ماثلة أمامنا وقد تحتاج لعقود لمعالجتها.

Û  ورغم ذلك، فعلينا أال ننسى أن الحديث عن الفوضى الخالقة بدا من
الجمهوريين )الذين ينتمي إليهم الرئيس ترامب( على لسان كونداليزا 
رايــس وليــس مــن الديمقراطييــن، لــذا فالخالصة األساســية في هذا 
الســياق والنتيجــة الواقعيــة والمنطقيــة هي أنه ال خــالف عميق بين 
المرشــحين وال يجــب أن نبنــي آمالنــا على هذه االنتخابات الرئاســية 

األميركية ونظن أن هناك من سيعمل على تحقيق مصالحنا.

Û  ،إال أن األمــر األخطــر وغير المســبوق في هذه االنتخابــات األميركية
فهــو تلــك الحالــة “المقلقــة” مــن االنقســام والصــراع الداخلــي الــذي 
تواجهــه الواليــات المتحــدة والــذي وصــل إلــى حــد ظهور ميلشــيات 
محليــة مســلحة أميركيــة صغيرة تجــوب بعض الواليــات األميركية، 
وحديــث البعــض مــن األميركيين أنفســهم عــن مخاطر انــدالع حرب 
أهليــة مــع هــذه االنتخابــات الرئاســية أيــا كانــت نتائجهــا، وتأكيدهم 
أنهــا لــن تمــر بشــكل ســلس وقــد يصاحبهــا الفوضــى واالشــتباك بيــن 
المواطنيــن، فــأول مــرة في هــذه االنتخابــات نرى صــوت العنصرية 
ها، وهو ما سيلقي بتأثيراته السلبية على  اليمينية المتطرفة في أوجِّ

أمن المجتمع األميركي واستقراره.

Û  ونختــم بالمقولــة المعروفــة للكل بأنه”إذا مرضت أميــركا، فالعالم كله
ســيمرض”، ولذلك، ورغم أننا قد نختلف حول السياســات األميركية، 
إال أننا نتمنى أن تعبر أميركا هذا المأزق الخطير بســالم حتى ال تبدأ 

الفوضى الخالقة من هناك فيحل الشر في بقية العالم.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

ليلى مال اهلل

غرامة عدم منح األفضلية للبحريني بالتوظيف
تطبيقه لصعوبة  االقـــتـــراح  ــي  ف الــنــظــر  ــادة  ــإع ب تــطــالــب  ــعــمــل”  “ال

وافقـــت لجنة الخدمـــات النيابية على 
االقتـــراح بقانون بشـــأن تعديل بعض 
أحكام قانون العمل في القطاع األهلي 
الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012، 
الذي يلـــزم كل صاحب عمل بالرجوع 
إلـــى وزارة العمل ومراجعة الكشـــوف 
الخاصـــة بالباحثيـــن عـــن العمـــل عند 
توظيـــف أي عامـــل، ومراعـــاة وجوب 
منـــح األفضليـــة للبحرينـــي أواًل متـــى 
مـــا وجـــد وكان صالًحـــا ألداء العمـــل 
الخاص الذي يســـتخدم فيه، ومعاقبة 
كل صاحـــب عمـــل خالف هـــذا الحكم 
بالغرامة التي ال تقل عن 5 آالف دينار 

وال تزيد على 20 ألف دينار.
العمـــل  وزارة  طالبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
والتنمية االجتماعية بإعادة النظر في 

االقتـــراح بقانـــون، موضحـــة صعوبـــة 
إلزام جميـــع أصحاب العمال بالرجوع 
إلـــى كشـــوفات الباحثيـــن عـــن عمـــل 

المسجلين لدى الوزارة العمل الختيار 
تشغيلهم.

وأشـــارت الوزارة إلى أن غالبية المهن 

التي يشغلها العمال األجانب هي مهن 
غيـــر احترافيـــة ومتدنيـــة األجـــر، وال 
تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة 
الوطنية ال ترغب بالعمل فيها أساًسا، 
وليـــس ألنها غيـــر صالحة للقيـــام بها. 
العمـــل  صاحـــب  إلـــزام  أن  موضحـــة 
بوجـــوب منـــح األفضليـــة للبحرينـــي 
أواًل يتعـــارض مع الســـلطة التنظيمية 

لصاحب العمل.
وأكـــدت أن الحكومـــة تعتمد سياســـة 
الخارجيـــة  االســـتثمارات  جـــذب 
لتعزيز أفضليـــة البحريني بالتوظيف، 
وخفض كلفـــة العامل البحريني ورفع 
كلفـــة العامـــل األجنبـــي، ورفـــع مهارة 
العمالـــة الوطنيـــة من خـــالل التدريب 

االحترافي.
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المحـــرق،  مدينـــة  فـــي  “البـــاد”  التقـــت 
بالمصمـــم الجرافيـــك عبدالرحمن الغريب 
والـــذي مـــزج مـــا بيـــن إبـــداع “الجرافيك” 
مـــن جانـــب، والعمل التطوعـــي من جانب 
آخر، بخليط وطني، ســـمته الرئيســـة إبراز 
الشـــخصيات الوطنية ونشـــرها بشـــبكات 

التواصل االجتماعي.
وكان الغريـــب، قـــد بدأ منذ فتـــرة طويلة، 
بأخـــذ صـــور عدد واســـع من الشـــخصيات 
ببرامـــج  “فلترتهـــا”  وإعـــادة  البحرينيـــة 
العبـــارات  وتذليلهـــا  خاصـــة،  جرافيـــك 
التشـــجيعية والوطنية، والتي القت قبوال 

وانتشارا واسعا بين الناس.
وفيما يلي نص اللقاء:

متى بدأَت مسيرة الجرافيك  «
والتصميم واإلبداع؟

العـــام 1977 في المدرســـة تحديدًا، حيث 
هويـــت كتابة الخـــط واحترافـــه فيما بعد 
كــــ “خطـــاط” ثـــم عمـــل تصاميـــم “اللوغو” 
واستمررت على هذا المنوال، حتى خروج 
الكمبيوتـــر وتطـــوره في تســـعينات القرن 
الماضـــي، ألبـــدأ بعدهـــا عمـــل الملصقـــات 
للنـــاس،  الدينيـــة والتوعويـــة والناصحـــة 

كلها بشـــكل تطوعي ومن دون مقابل. في 
العـــام 2012 ومع خروج نظام “االندرويد” 
بالتصميـــم،  الخاصـــة  التطبيقـــات  ومعـــه 
ُســـهلت الكثير من األعمـــال التي أقوم بها، 
وتطورت كصناعة كليبات الفيديو، والتي 
تنوعت ما بين المقاطع الوطنية والدينية 

والمعززة لحب القيادة وجالة الملك. 
هل هنالك مناسبات معينة تركز  «

عليها في نشر هذه المقاطع؟

العيد الوطني وعيد الشـــرطة، حيث تصل 
فـــي كل منهمـــا الـــى أربعين مقطعـــا، وكل 
هذه الجهود هـــي في حب الوطن، ال أكثر 
وال أقل، وأنا دائما أردد بأن المصمم يجب 
أن يبـــذل الجهود على غرار غيره كالكاتب 

والشاعر والرياضي والجندي.
أطلقت حملة لشخصيات البحرين بدأت  «

بها من شخصيات المحرق، حدثنا عنها.

فـــي البدايـــة، قمت بتصميم فيلـــم بعنوان 

)لهـــم بصمـــة( أبـــرزت خالـــه الكثيـــر مـــن 
الشـــخصيات البحرينية التـــي لهم البصمة 
اإليجابيـــة والمؤثـــرة فـــي حـــب البحرين، 
ومنهـــم رحلوا عنـــا من شـــعراء ومطربين 

ورياضيين وفنانين ومثقفين.

هذا الفيديو

تصميمـــات  بعمـــل  بعدهـــا  بـــدأت  ثـــم 
تخطـــت  والتـــي  المحـــرق،  لشـــخصيات 
المئتيـــن شـــخصية،  لوحدهـــا حتـــى اآلن 

نفتخر جميعا بها.
كم عدد الشخصيات التي قمت  «

بإعادة تصميم صورهم بالُمجمل؟

اآلالف من الصور. 
ما استفادتك من هذه الجهود  «

التطوعية؟

محبـــة النـــاس ال تقـــدر بثمن، وال ُتشـــترى 
بالمال، أضف أن هذه األعمال توثق جهود 
رجـــاالت الوطن األحيـــاء منهم واألموات، 
والذي قد ُينســـى البعـــض منهم مع  ظهور 

األجيال الجديدة. 
كيف تنظر لصدى انتشار الصور؟ «

كبيـــر جـــدا، ولقـــد القـــت استحســـانا على 
مســـتوى دول مجلس التعـــاون الخليجي، 

لمـــا لهـــا مـــن تأثيـــر إيجابـــي فـــي أوســـاط 
التكافـــل  علـــى  وتشـــجيع  المجتمعـــات، 
والتعـــاون، وذكر اآلخريـــن بالخير، وألجل 
ذلـــك أتلقى الكثير مـــن االتصاالت المثنية 
علـــى هـــذه الجهـــود حتـــى اللحظـــة، مـــن 

الداخل والخارج.
وهل يصل عملك لمناسبات خليجية؟ «

نعـــم، في األعياد الوطنية، كالعيد الوطني 
السعودي واإلماراتي والكويتي والعماني، 
حيث أقوم بالكثير من التصميمات والتي 
تعبر عن الســـعادة والفرح، توجد جســـورا 

من الُحب واالحترام معهم جميعا. 

كيف ترى تجاوب اإلعالم المحلي  «
معك ومع مساعيك؟

محدود.
هل هنالك أعمال تطوعية أخرى  «

تقوم بها؟

أنا مـــن يديـــر حســـاب )تواصـــل البحرين( 
للمناســـبات في تطبيق “االنستغرام” ومن 

يقوم بكافة أعمال التصاميم له. 
هل من السهل أن يقوم اآلخرون  «

بالعمل على غرارك؟

أشـــجع علـــى ذلـــك؛ ألن فيـــه نشـــر للخير، 
ولكـــن الفكرة هي وجود الروح في العمل، 

وليس استنساخه فقط.
ما مشاريعك القادمة؟ «

توثيـــق شـــخصيات “الفرجـــان” وأبرازهـــا 
حســـب  كاً  الوطنيـــة،  مواقفهـــا  وإبـــراز 
الفريـــج الذي نشـــأت به، وأيضـــا التعريف 

بالبيوت الموجودة والتي انتهيت منها.
الوثيـــق بهـــذا الجانـــب أمر مهـــم، لتعريف 
وفرجانهـــم،  بادهـــم،  بتاريـــخ  النشـــأة 
مفاهيـــم  تعزيـــز  وايضـــا  والشـــخصيات، 
العمـــل التطوعـــي؛ ألنـــه الدائم فـــي قلوب 

الناس، وليس الربحي.

إطالق حملة لشخصيات 
المحرق القى صدى 

واسًعا بدول الخليج
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صـرخـت الفتــاة والذ “المتحــرش بالفــرار”
ـــي ـــرش ب ـــه” تح ـــود اهلل وجه ـــاب “س ـــة: ش مواطن

تجمهـــر عدد مـــن المواطنيـــن والمقيمين مســـاء الخميس 
بالقـــرب مـــن أحد المتاجر على شـــارع البديع إثر صرخات 
مواطنة تعرض للتحرش من جانب شاب بحريني، طالبًة 
الغـــوث مـــن الموجوديـــن مما دفعـــه للهـــرب متخفًيا خلف 

السيارات.
وعبـــرت المواطنـــة “ز.ش”، وهـــي من ســـكنة إحـــدى قرى 
شـــارع البديع، عن خيبة أملهـــا وامتعاضها من وجود عدد 
مـــن الرجـــال أغلبهم مـــن الوافديـــن كانـــوا يتفرجون على 
المشـــهد وهـــي تصـــرخ في هلـــع، فيما لم يبـــادر أحد منهم 
للحاق بالشـــاب وهـــو يهرب مبتعًدا، وعادت إلى ســـيارتها 
حيث تفاجأت شـــقيقتها التي كانت تنتظرها فيها بهلعها، 
وعندمـــا أخبرتهـــا بما جرى لها، اقترحـــت عليها البقاء في 
الســـيارة ومراقبتـــه لحيـــن عودته إلى ســـيارته لتســـجيل 
رقمهـــا، إال أنه عاد بعد فترة مـــن الزمن لكنه أصبح يتنقل 
مـــن ســـيارة إلى أخرى حينمـــا علم بوجودنا في الســـيارة، 

ثـــم اختفى مرة أخرى متوجًها إلى أحد المحال التجارية، 
وتبعتـــه مـــع شـــقيقتي دون أن يشـــعر والتقطنـــا لـــه بعض 
الصور التي ال يظهر فيها وجهه؛ ألننا جميًعا كنا نستخدم 

الكمام.
ولـــم تفصـــح الفتـــاة عما فعلـــه الشـــاب لكنه قالت: “ســـود 
هللا وجهـــه.. تحـــرش بـــي عندما كنـــت أهم بالخـــروج من 
المخبـــز، وكانـــت واقًفا ممســـًكا الباب، وفي تلـــك اللحظة 
فعـــل فعله الشـــنيع ممـــا فاجأني بشـــدة فصرخت بصوت 
عال جعله يهرب متخفًيا خلف السيارات”، وعما إذا كانت 
تنـــوي إباغ الشـــرطة قالت أنها لم تتمكـــن من ضبط رقم 
ســـيارته كدليل، فليس لديها ســـوى الصور التي التقطتها، 
وستبحث األمر مع ذويها قبل التقدم بباغ فلربما وجدنا 
فكرة في ضبط الجاني من خال كاميرات بعض المحال 
القريبـــة، ومع ذلك، فاألمل ضعيـــف ألنه كان يرتدي كماًما 

وال تظهر مامح وجهه وليس لدي رقم سيارته.
وعبرت عن أسفها من عدم تحرك من وقف يشاهدها في 
تلـــك الحالـــة دون أن يبـــادر للقبض عليه، مـــع أن صراخها 

كان عالًيـــا، وتدعـــو الناس، ال ســـيما النســـاء واألطفال من 
أخـــذ الحيطـــة والحذر مـــن بعض المتحرشـــين الذين ربما 

وجدوا فرصة في التحرش التخفي خلف الكمام.

زيادة مكافآت األطباء المناوبين.. وانقطاع مكافأة المتدربين
ـــا ـــي عقودن ـــنوية ف ـــازة الس ـــوم لإلج ـــق بي ـــرر: ال ح ـــن 100 متض ـــالة م رس

قـــال أطباء متدربـــون بمجمع الســـلمانية 
ســـنوات  منـــذ  يعملـــون  بأنهـــم  الطبـــي 
بالمجمـــع ويتكرر معهم ســـيناريو انقطاع 
صـــرف المكافأة بهذا الشـــهر دون مراعاة 

للظروف الراهنة.
بعثوهـــا لصحيفـــة  فـــي رســـالة  وذكـــروا 
البـــاد أن األعبـــاء عليهـــم تزيـــد بشـــكل 
كبير دون مقابل مادي إضافي أو معنوي 
فـــي الوقـــت الـــذي تمـــت زيـــادة مكافآت 
المناوبـــات لألطباء الذيـــن يعملون معهم 
بنظـــام العقـــود الدائمـــة والمقيديـــن فـــي 
ديـــوان الخدمة المدنية. وتســـاءلوا: “هل 

هذا من العدل؟”. 
وأضافـــوا: لم نتحدث اليـــوم ونخرج عن 
صمتنا إال بســـبب التزاماتنا الشهرية التي 
لم تعد لدينا القدرة على تغطيتها بســـبب 
تأخير الرواتـــب. ويصل عدد المتضررين 

لقرابة 100 طبيب.

رسالة األطباء

األطبـــاء  رســـالة  ملخـــص  يأتـــي  وفيمـــا 
المتدربين:

نحـــن متدربون من مختلف األقســـام في 
مستشفى السلمانية الطبي من المحاربي 
في الصفـــوف األولى، دخلنا المستشـــفى 
قبل فترة تتراوح من سنة إلى 4 سنوات 
)فصـــل  بعقـــود  عليهـــا  متعـــارف  بعقـــود 

التدريب عن التوظيف( 
وهـــي باختصـــار عقـــود مؤقتـــة، والعقـــد 
مدتـــه تكـــون مـــدة ســـنوات التدريب في 
بانتهـــاء  وينتهـــي  المختـــار  التخصـــص 
التدريـــب التـــي تتراوح من 6-4 ســـنوات 

بحسب التخصص. 
في هذه الســـنوات يقـــوم المتدرب بكافة 
متطلبات التدريب من مباشـــرة المرضى 

وتغطيـــة العيادات والمناوبـــات التي تقع 
خارج ساعات الدوام الرسمي. 

عقودنا التدريبية مصاغة بطريقة مبهمة 
تســـمح بانتهـــاك حقـــوق الطبيـــب في أي 
وقت وفي المقابل تمنح المسؤولين حق 

إضافة واجبات في أي وقت. 
تنـــص عقودنـــا علـــى أن الطبيـــب لـــه حق 
بعـــاوة ثابتـــة شـــهرًيا مقابـــل عملـــه فـــي 
ال  الشـــهرية  العـــاوة  وهـــذه  المؤسســـة. 
تطالهـــا أي زيـــادة ســـنوية أو حوافـــز أو 
ومنصـــب  المســـؤوليات  بزيـــادة  زيـــادة 
الطبيـــب المتـــدرب.  ويضـــاف علـــى ذلك 
أن طيلـــة فترة عمـــل الطبيب لمـــدة 4 أو 
5 ســـنوات فهو ال يســـجل فـــي التأمينات 
وديـــوان الخدمـــة المدنيـــة وليس له حق 
في احتســـاب ســـنوات خدمتـــه للتقاعد. 
والطبيـــب فـــي هـــذه الحالـــة موظـــف با 

أدنى حقوق الموظفين وبا أي تأمين.
كان حقنـــا الوحيـــد في الســـابق هو راتبنا 
الشـــهري الذي تطلق عليه الوزارة مسمى 
)مكافـــأة( ونحصـــل عليه فـــي تاريخ غير 

ثابت يتراوح بين -19 26 من كل شهر. 
المتدربيـــن  لألطبـــاء  الـــوزارة  وتعهـــدت 
ثبـــات  تثبـــت  رســـمية  أوراق  بمنحهـــم 
المكافـــأة الشـــهرية طوال مـــدة التدريب 

وتمكن الطبيب من أخذ قرض بنكي.
إال أننـــا فوجئنـــا هذا الشـــهر بانقطاع هذه 

المكافـــأة، وهـــو مـــا حصـــل لنا فـــي العام 
الســـابق حيـــث انقطعـــت لمـــدة 4 أشـــهر 
وكانت تتأخر دون أي إنذار مســـبق. أدى 
ذلـــك إلى إدخـــال عدد ال يســـتهان به من 
األطبـــاء في مشـــاكل مـــن حيـــث تغطية 

التزاماتهم الشهرية وقروضهم البنكية. 
وعند تواصلنا مع الجهات المعنية نتفاجأ 
بـــردود مختلفـــة وإلقـــاء اللـــوم علـــى كل 
جهـــة. حيـــث فوجئنـــا بأحـــد التبريـــرات: 
”أنتم متعودون على التأخير، حدث ذلك 
في العام الماضي” أو “ ستحصلون عليها 
قريًبـــا لكـــن ال نعلـــم متـــى” أو “ الموضوع 

في يد جهة أخرى”. 
هـــل يعقل أن الطبيـــب الذي يقضي يومه 
بطولـــه فـــي خدمـــة المرضـــى ويعمل في 
الصفـــوف األماميـــة منـــذ 8 أشـــهر ينتهي 
بـــه المطـــاف كالمتســـول فـــي آخر الشـــهر 
يقضـــي يومه بيـــن اتصـــاالت ومراجعات 
ليحصـــل علـــى حقه؟ ثـــم ال يحصل عليه 
فـــي نهايـــة اليـــوم.  انقضى آخـــر يوم في 
شـــهر أكتوبـــر ومـــع انقضائه يبيـــت الليلة 
أكثـــر مـــن 100 طبيب متدرب با أبســـط 
حقوقه التي يكفلها له عقد رســـمي موقع 

ال يتم االلتزام به. 
منذ بداية الجائحـــة ونحن كأطباء نفخر 
لحمايـــة  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  بأننـــا 
هـــذا الوطن وشـــعبه. عملنا بـــا كلل لمدة 

8 أشـــهر متواصلـــة ومازلنـــا. تركنـــا فيهـــا 
تخصصاتنـــا وتدريبنـــا وأصبحنـــا جميعنا 
فيها أطباء باطنية وأطباء عناية مركزة. 
خســـرنا امتحاناتنا ودراستنا التي يعتمد 
عليهـــا تخرجنا من التخصص ومشـــوارنا 

الذي ما زال في أوله. 
الكورونـــا  ومستشـــفيات  أشـــهر   8 منـــذ 
تغطـــي بما ال يقـــل عن 70 % من األطباء 
العقـــود  تحـــت  المقيديـــن  المتدربيـــن 
المؤقتـــة. منذ 8 أشـــهر ونحـــن نعمل دون 
ســـنوية  إجـــازة  فـــي  الخـــروج  إمكانيـــة 
ولـــو كانت ليـــوم واحـــد. تعرضنـــا خالها 
للفايـــروس رغم خوفنا مـــن عواقبه دون 

تردد. 
تم زيادة عدد مناوباتنا إلى الحد األقصى 
الـــذي بالـــكاد يحتملـــه بشـــر فـــي بعـــض 
االقســـام من 70 إلى 160 ســـاعة وبالطبع 
معنـــوي  أو  مـــادي  إضافـــي  مقابـــل  دون 
فـــي حين تـــم زيـــادة مكافـــآت المناوبات 
لألطباء الذين يعملون معنا بنظام العقود 
الدائمـــة والمقيديـــن في ديـــوان الخدمة 

المدنية. فهل هذا من العدل؟
إال أننـــا لم نتوقع أنه فـــي آخر األمر نصل 
إلـــى المرحلـــة التـــي نطالـــب فيهـــا براتبنا 

الشهري األدنى وال نحصل عليه كذلك.
مـــن المســـؤول وإلـــى من نلجـــأ للحصول 
علـــى رد نهائي وجذري يوقف اســـتغالنا 
العقـــود  مســـمى  تحـــت  بنـــا  والتاعـــب 
المؤقتـــة. كنـــا ومـــا زلنـــا الحصـــن المنيـــع 
والخط األول للدفاع عن هذه األرض في 
هـــذه األزمـــة، لن نتـــوان أو نتأخـــر لثانية 
بصـــد الخطـــر دون انتظـــار المقابل ولكن 
لم نتحـــدث اليوم ونخرج عـــن صمتنا إال 
بســـبب التزاماتنـــا الشـــهرية التـــي لم تعد 
لدينا القدرة على تغطيتها بســـبب تأخير 

الرواتب.

مئوية القطاع المصرفي تستحضر
أدوار سمو األمير خليفة بن سلمان

Û  يمثــل القطــاع المصرفــي فــي مملكــة البحرين ركًنــا مهًما مــن أركان
دعم االقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته، يمثل نموذًجا للسياســات 
الناجحة في جعل بلد صغير كبادنا، مركًزا مالًيا في منطقة الشرق 
األوســط من جهة، ونافذة من نوافذ تنويع مصادر الدخل وتوســيع 
قاعدة النشــاط االقتصادي واالســتثماري والتجاري من جهة أخرى، 
فاألرقــام تشــير إلــى أن مســاهمة القطــاع المصرفــي تبلــغ نحــو 17 
% فــي الناتــج المحلــي، وهو قطــاع تبلغ فيه نســبة البحرنة 66 %، 

ويعمل فيه أكثر من 14 ألف موظف وموظفة من أبناء الوطن.
Û  وبالتأكيــد، لــم يبلــغ القطــاع المصرفــي مــا بلغــه من مســتوى متقدم

ومنافــس إال عبــر العديــد من المراحــل التي بدأت منذ العشــرينيات 
مــن القــرن الماضــي، ولهــذا يأتــي االحتفــال الــذي نظمتــه جمعيــة 
مصــارف البحريــن  يــوم الثاثــاء 27 أكتوبــر 2020، ورعــاه صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء 
الموقــر حفظــه هللا ورعاه، وحضره ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفة 
آل خليفــة مستشــار صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء بالنيابة، 
ليوثق انطاقة العمل على مدى 100 عام على إنشاء أول بنك عامل 
فــي البــاد، إال أن المرحلــة األكثــر أهميــة هــي مرحلة الســبعينيات.. 
لمــاذا نقــول ذلــك؟ والجــواب ألن هــذه المرحلــة هــي التــي انتقلــت 
فيهــا، كمــا يقــول الخبــراء المصرفيون، مــن االقتصــاد التقليدي إلى 
مركــز تجــاري ومالــي في المنطقة، عبر دراســة الفــرص خال طفرة 
التحــول االقتصــادي، وبالتالــي العمل على جــذب التدفقات النقدية 
وتوظيفهــا بالشــكل المــدروس األمثــل، وهــذا مــا أواله ســمو رئيــس 
الــوزراء مســاحة كبيــرة مــن الدراســة والتخطيط والبحــث، وتنفيذ 
األفــكار والبرامج ذات الجدوى لتطوير القطاع المصرفي، وبالتالي، 
قاد ســموه التحوالت الكبرى التي شــهدها القطاع منذ الســبعينيات 

حتى اآلن.
Û  لقد كان ســموه وال يزال يربط كل القطاعات اإلنتاجية والتطويرية

التــي تســهم فــي تحقيــق تطلعــات الوطــن والمواطنيــن بمجــاالت 
التنمية، وكما يقول العاملون في القطاع المصرفي فقد دعم سموه 
خطــط توفيــر خدمــات االئتمــان وتمويــل المشــروعات واألنشــطة 
االقتصادية، وتنويع المحافظ االستثمارية، وبناء الخبرات الوطنية 
المؤهلة، وهذه الخبرات نعتز ونتشرف بهم جميًعا فقد كان لهم دور 
مهــم فــي تطويــر األنظمة الماليــة والحفاظ على االســتقرار وتجاوز 
األزمــات المالية وتعزيــز بنية االقتصاد الوطني القوي والمتماســك، 
ونذكــر مــن بيــن أولئــك الصديــق األســتاذ ابراهيــم عبدالكريــم وزير 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الســابق، فهو مهندس تحويــل البحرين 
إلــى مركــز مالــي عالمي في ســبعينات القــرن الماضي أســباب تدفق 
البنــوك والمؤسســات الماليــة إلــى المنامة، بــوالدة الفكــرة وجهوزية 
البنيــة التحتيــة ووجــود مطــار والعامــل الزمنــي وغيــاب الضرائب، 
إضافــة إلــى توافر الكــوادر البشــرية المدربة، الذي تنــاول في حوار 
رائــع بصحيفــة الباد بتاريخ )1 ديســمبر 2019( التأكيد على أن هذا 
اإلنجــاز مــا كان له أن يكون لــوال تبني باني البحرين، رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، لهــذه الفكــرة، ونــرى اليوم فــي الحقيقــة الكثير مــن األفكار 
التــي حافظــت علــى األداء القــوي وزيــادة الثقة بمنظومــة متكاملة 
وسياســات واضحة، ليصبح القطاع المصرفي مســاهًما رئيســًيا بعد 

النفط.
Û  نهنــئ جميــع العامليــن في القطــاع المصرفــي ونتمنى لهــم التوفيق

والنجــاح، ويحصــد هــذا القطــاع التقــدم والرقي بتوجيهات ســيدي 
ســمو رئيــس الــوزراء، مبتهليــن إلــى هللا العلــي القديــر أن يمتعــه 
بموفــور الصحــة والعافيــة الســعادة، ودعواتنــا الصادقــة دائًمــا بــأن 
يرجع هللا ســموه معافًى ســالًما غانما، وتشــرق ابتسامته على وطنه 

وأهله بسرور وبهجة.

عادل المرزوق

محرر الشؤون المحلية

الُمصمم عبدالرحمن الغريب لـ “^”: صممت آالف الصور الوطنية ومحبة الناس ال ُتشترى بالمال

العمل التطوعي هو الدائم بقلوب الناس وليس الربحي

ملصق عيسى بن راشد

إبراهيم النهام

سعيد محمد

المواطنة تخفت وتابعت الشاب والتقطت له هاتان الصورتان دون علمه.



مـــا الموقـــف القانونـــي والشـــرعي من 
أب حصل على حكم قضائي بحضانة 
ولـــده، ولكـــن األخيـــر لم ينتقـــل لبيت 
األب.. هـــل الوالـــد ملـــزم بالنفقة على 

ولده المقيم لدى والدته؟
محكمـــة التمييز الشـــرعية أجابت عن 
هذا الســـؤال من خالل قضية نظرتها 
فـــي جلســـة عقـــدت بتاريـــخ 8 ينايـــر 
2020. وأرســـت مبـــدأ وجـــوب نفقـــة 
األب علـــى ولـــده؛ ألن نفقتهـــم تعتمـــد 
اليد الممسكة، ومعناها تكفل الحاضن 
بالنفقـــة حتـــى تتـــزوج البنـــت وحتى 
يصـــل االبن للحـــد الذي يتكســـب فيه 

أمثاله.

ملخص القصة

والـــدة 3 أطفـــال أقامـــت دعـــوى أمام 
المحكمـــة الصغـــرة الشـــرعية الســـنية 

ضد طليقها. وطلبت اآلتي:
- 300 دينار شهريا.

- 600 دينار سنويا كسوة العيدين.
- 300 دينار سنويا للقرطاسية.

- 200 دينار شهريا أجر المسكن.
قضائـــي  حكـــم  علـــى  األم  وحصلـــت 
علـــى  النفقـــة  وبفـــرض  بالحضانـــة 
أبيهـــم. ولكن بعد ذلك صدر حكم آخر 
بحضانـــة أبيهـــم لألطفـــال وبإســـقاط 
النفقـــة المفروضـــة لهـــم إال أن األبنـــاء 
الحكـــم وظلـــوا  امتنعـــوا عـــن تنفيـــذ 

مقيميـــن مـــع والدتهـــم وتتولـــى هـــي 
اإلنفـــاق عليهـــم رغـــم أن نفقتهم على 

أبيهم.
حكـــم  ونقضـــت  دعـــوى  األم  أقامـــت 
أول درجة ثـــم لجأت لمحكمة التمييز 

الشرعية.

حيثيات الحكم

قالـــت المحكمة إن نـــص المادتين 46 
و62 من قانون األســـرة تنص على أن 
النفقـــة حـــق من حقـــوق المنفـــق عليه 
وتشـــمل الطعام والكســـوة والمسكن، 
وأن نفقـــة الولـــد الصغير الـــذي ال مال 
له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت 

وحتـــى يصـــل االبـــن إلـــى الحـــد الذي 
يتكسب فيه أمثاله.

وذكرت المحكمة أن المقرر بأن النفقة 
يشـــترط  وال  الممســـكة  اليـــد  تعتمـــد 
للمطالبـــة بهـــا أن يكـــون بيـــد الطالـــب 
حكًمـــا بحضانته لألبناء ما دام هو من 

يتولى اإلنفاق عليهم.
ولفتـــت المحكمـــة إلـــى أن البيـــن مـــن 
مازالـــوا  الثالثـــة  األبنـــاء  أن  األوراق 
ولـــم  )والدتهـــم(  الطاعنـــة  يـــد  تحـــت 
ينتقلـــوا لإلقامة مـــع أبيهم بعد صدور 
حكم بضمهم إليه، وأنهم فقراء ال مال 
لهـــم وبمراحـــل التعليم، ومـــن ثم فإن 

نفقتهم تجب على أبيهم.

األب يكسب حكما بالحضانة... واألبناء رفضوا االنتقال لبيته... فهل يدفع النفقة؟
الممسكة ــد  ــي ال ــدأ  ــب م ــي  ــرس ي ــة”  ــي ــرع ــش ال “الــتــمــيــيــز  لــــ  ــا  حــكــًم تــنــشــر   ”^“

تبرئة صديق “حرامية اآليباد” بعد حكم بسجنه 5 سنوات
ــه بـــــعـــــد ســـــقـــــوطـــــه أرضــــــــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــل إلمــــــــســــــــاك الـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ تـ

3 أشــخاص وافديــن كانــوا يســيرون مــع بعــض بمنطقــة فــي محافظــة 
العاصمــة ثــم اعتــدى اثنــان منهــم علــى شــخص آخــر وســرقا منــه جهــاز 
)اآليباد(. األول ســحب الجهاز والثاني هدد مالك الجهاز بالســكين فابتعد 
المجنــي عليــه وانزلقــت رجله فســقط. هنــا تدخل الشــخص الثالث -الذي 
كان رفقــة الســارق وحامــل الســكين- وأمســك المجنــي عليــه للنهــوض. 

وتمكن السارق وحامل السكين من الفرار.

وقبضت الشـــرطة على األشـــخاص 
الثالثـــة وحققت معهم ثـــم أحالتهم 

للنيابة العامة.
أحيلـــت  النيابـــة  تحقيقـــات  وبعـــد 
القضيـــة للمحكمة. وقـــررت محكمة 
أول درجة بســـجن الشـــخص الثالث 
لمـــدة 5 ســـنين وابعـــاده نهائيـــا مـــن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.

دفاع الكلبان

محامية الشـــخص الثالث باالنتداب 
الحكـــم.  نقضـــت  الكلبـــان  مـــروة 

ودفعت بعدة أمور من أبرزها:

القبـــض  « إجـــراءات  بطـــالن 
لصدورها دون إذن النيابة العامة إذ 
قامت الشـــركة بالقبض على المتهم 

الثالـــث بعـــد ســـؤال المتهمين األول 
والثاني عن محل إقامته.

التحقيـــق  « إجـــراءات  بطـــالن 
الثابـــت  ألن  العامـــة  النيابـــة  أمـــام 
مـــن التحقيقـــات أن النيابـــة أجـــرت 

التحقيق في غيبة الدفاع.

دليـــل  « ثمـــة  مـــن  الدعـــوى  خلـــو 
يقينـــي علـــى اشـــتراك المتهـــم فـــي 
الجريمة المنسوبة إليه، إذ أن المتهم 
الثالث تواجد في مكان الواقعة، وال 
يبرر ذلك اتهامه بالجريمة المنسوب 
المتهـــم  دور  واقتصـــر  حدوثهـــا. 
علـــى فض المشـــاجرة، وأنه أمســـك 
المجني عليه بعد وقوعه لمساعدته 

على النهوض.

الظاهـــرة  « األدلـــة  كفايـــة  عـــدم 
بيـــان  فـــي  وقصورهـــا  بالدعـــوى 
الجريمـــة، إذ كان الثابـــت من أقوال 
المجنـــي عليـــه أنـــه لم يتهـــم المتهم 
الثالث صراحة بأي دور إيجابي في 

الجريمة.

حيثيات الحكم

وجـــاء في حيثيـــات حكـــم محكمة 
االســـتئناف العليـــا )الدائـــرة األولى( 
أنـــه كان من المقـــرر قانونا وعلى ما 
جـــرى به قضاء النقـــض المصري أنه 
يكفـــي لســـالمة الحكم االســـتئنافي 
بالبـــراءة أن تتشـــكك المحكمـــة في 

صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
وقالـــت المحكمـــة إن أوراق القضية 
جاءت خلـــوا من ثمة دليل ما يصح 
بموجبـــه إدانـــة المســـتأنف ومن ثم 
تتشـــكك المحكمة في صحة إســـناد 
التهمة إليه حيث لم يرد على لســـان 
المتهميـــن اآلخريـــن أي شـــيء يفيد 

اشتراك المتهم الثالث معهم وكذلك 
أقـــوال المجني عليه لم تشـــر وتفيد 

اشتراكه معهم.
وذكـــرت أن مجـــرد وجـــود المتهـــم 
الثالـــث ال يعنـــي اشـــتراكه فـــي تلك 

الجريمة.
الدفـــع  صحـــة  المحكمـــة  وأكـــدت 
لـــم  حيـــث  عليـــه  القبـــض  ببطـــالن 
يســـتصدر أي أمر قبض على المتهم 
للقبـــض عليـــه وبالتالي فـــإن الحكم 

المستأنف قد خالف ذلك.
الحكـــم  بإلغـــاء  المحكمـــة  وانتهـــت 
المســـتأنف والقضاء مجـــددا ببراءة 

المتهم الثالث مما أسند إليه.
فـــي  بحكمهـــا  المحكمـــة  ونطقـــت 
 28 بتاريـــخ  المنعقـــدة  جلســـتها 

سبتمبر 2020.
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محرر الشؤون المحلية

عزل إمام مسجد وتغريمه 50 دينارا.. والقضاء يبرؤه من إهانة موظفي األوقاف
قررت إدارة األوقاف السنية إعفاء إمام مسجد ومرشح بلدي سابق بمحافظة المحرق 
مــن اإلمامــة. وحدثــت مشــكلة في يوم إبالغــه بالقرار، حيــث أوفــدت اإلدارة موظَفين 

إلبالغه والمصلين بالقرار.

وزعـــم الموظفـــان أنهما بعد إبالغـــه بالقرار 
رد عليهمـــا “مـــا لي شـــغل بالقـــرار.. وبصلي 
بالنـــاس”.. واندفـــع إمـــام المســـجد –الـــذي 
موظفـــي  أمـــام  متهمـــا-  بالقضيـــة  أصبـــح 
االدارة – المجنـــي عليهمـــا- ووضـــع وجهـــه 
بالقـــرب مـــن أحدهمـــا ودفعـــه مـــن بطنـــه 

ودهس على رجله ورفع صوته أمامه.
قدم موظفا اإلدارة بالغا ضد إمام المسجد 
بتهمـــة إهانتهمـــا باألفعـــال واألقـــوال أثناء 
وبســـبب تأديتهمـــا وظيفتهمـــا.  وأصـــدرت 
النيابـــة أمرا جنائيـــا بتغريم إمام المســـجد 
بمبلغ 50 دينارا، ولكنه طعن باألمر الجنائي 

معترضا. وكسب القضية.

دفوع المحامين

وفـــي التفاصيل، قدم وكيال إمام المســـجد 

المحاميـــان خالـــد وفيصـــل العلـــي مذكـــرة 
دفاع للمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة. 

ومن أبرز ما تضمنته دفوعهما:
مـــن  « الجنائيـــة  الدعـــوى  أوراق  خلـــو 

الدليل المادي الـــذي يقطع بثبوت الجريمة 
فـــي حـــق المتهـــم، إذ ال يوجـــد دليـــل مادي 
بـــأوراق الدعوى الجنائيـــة، وال توجد إفادة 

شهود عيان للواقعة.
المســـندة  « الجريمـــة  أركان  انتفـــاء 

للمتهم، إذ لم تتحقق الجريمة التي تتطلب 
توافـــر الســـلوك اإلجرامي الـــذي يتمثل في 
اإلهانـــة، وبخاصـــة أن شـــهود النفـــي أكدوا 
جميعـــا بعـــدم قيـــام أمـــام المســـجد المتهم 
بالتعـــدي علـــى موظفـــي إدارة األوقـــاف ال 
قـــوال وال فعـــال. وذكـــر الشـــاهد الثانـــي بأن 
إمام المســـجد أكـــد انصياعه ألوامـــر إدارة 

األوقـــاف بالتوقـــف عـــن اإلمامـــة إذا صدر 
قـــرار رســـمي بذلـــك. كما لـــم تجـــل االدارة 
التصويـــر المرئـــي للواقعـــة خصوصـــا مـــع 

وجود كاميرات أمنية للمراقبة.
خصوصـــا  « وتلفيقـــه،  االتهـــام  كيديـــة 

أن إمـــام المســـجد تقدم ببـــالغ جنائي ضد 
الموظفين لســـبه علنا في المســـجد، وصدر 
األمـــر بتغريـــم الموظـــف الثانـــي بمبلـــغ 20 
دينـــارا. بينمـــا قـــدم موظفـــا اإلدارة بالغـــا 
جنائيا في مواجهة المتهم بعد يومين وتم 
تغريمـــه بمبلـــغ 50 دينارا، وهـــو األمر الذي 

يقطع بالكيدية.

وطلـــب وكيـــال المتهم فـــي ختـــام دفاعهما 
الجنائـــي  األمـــر  علـــى  االعتـــراض  قبـــول 
وإلغائـــه واعتبـــاره كأن لـــم يكـــن والقضـــاء 
مجـــددا ببـــراءة إمـــام المســـجد مما نســـب 
إليه من اتهام لعدم ثبوت الواقعة المسندة 

للمتهم.

حيثيات الحكم

وقالـــت المحكمـــة فـــي حيثيـــات الحكم 
بأنهـــا فـــي صـــدد تقديـــر أســـانيد االتهام 

التي قدمتهـــا النيابة العامـــة تدليال على 
ارتـــكاب المتهـــم التهمـــة المنســـوبة إليه، 
فإنها ال ترقى الطمئنان المحكمة وثقتها، 
وال ترقـــى لمرتبـــة الدليـــل المعتبـــر فـــي 
االدانـــة، وذلـــك لمـــا أحاطهـــا من شـــكوك 
وريب جعلها بمنـــأى عن ارتياح وجدانها 
في القضاء بإدانة المتهم مما نســـب إليه 

من اتهام.
وأشـــارت لخلـــو أوراق الدعـــوى مـــن ثمة 
دليـــل يفيد قيـــام المتهم بإهانـــة المجني 

عليهمـــا باأللفـــاظ واألفعال وذلك ســـوى 
مـــا ورد بأقـــوال المجنـــي عليهمـــا والتي 
لـــم تطمأن إليهما المحكمة؛ كونها جاءت 

مرسلة لم تعزز بدليل آخر في الدعوى.
وبينـــت المحكمة في حيثياتها بأنها ترى 
فـــي دليل االتهام قصورا عن حد الكفاية 
لبلـــوغ مـــا قصد إليه في هـــذا المقام ولم 
قـــد  المتهـــم  أن  إلـــى  المحكمـــة  تطمئـــن 

ارتكب التهمة المنسوبة إليه.
وقالـــت إن األحكام الجنائيـــة تبنى على 
الجزم واليقين ال علـــى الظن والتخمين، 
األمر الذي ساور وجدان المحكمة الشك 
والريبة في دليل االثبات وتتشـــكك معه 
في صحة اســـناد االتهام الى المتهم، مما 
يتعين معه الحال كذلك القضاء ببراءته 

مما نسب إليه من اتهام.
االعتـــراض  بقبـــول  المحكمـــة  وحكمـــت 
شـــكال وســـقوط األمر الجنائي واعتباره 
كأن لـــم يكـــن والقضـــاء مجـــددا ببـــراءة 

المتهم مما نسب إليه من اتهام.

خالد العليفيصل العلي

المحكمة: األحكام 
الجنائية تبنى على 

الجزم واليقين وليس 
على الظن والتخمين

محرر الشؤون المحلية

^ طلبــت صحيفــة البــالد مــن المحامــي محمــود ربيــع تقديــم إضــاءة 
قانونية عن حيثيات حكم محكمة التمييز الشرعية المنشور بعدد اليوم:

النفقـــة حـــق مـــن حقـــوق المنفـــق 
عليـــه وتشـــمل الطعـــام والكســـوة 
مـــن  ذلـــك  يتبـــع  ومـــا  والمســـكن 
ممـــا  وغيرهـــا  وخدمـــة  تطبيـــب 

يقتضيه العرف.
ومن المقرر شـــرعا والثابت حكما 
أن األب مكلـــف باإلنفـــاق على من 
واله هللا عليهم لقوله تعالى )لُِيْنِفْق 

ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه 
ا آَتاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف  ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ
اللَُّه َنْفًســـا ِإال َما آَتاَها َسَيْجَعلُ اللَُّه 
َبْعـــَد ُعْســـٍر ُيْســـًرا(، ولقـــول النبـــي 
)ص( )خـــذي مـــن مالـــه مـــا يكفيك 
ويكفي بنيك(، واستنادا لنصوص 
المـــواد )46، 47، 62( مـــن قانـــون 
أحـــكام األســـرة الصـــادر بمرســـوم 

رقم 19 لسنة 2017.
وحيث إن العالقة األبوية تترتب 
ومنهـــا  الشـــرعية،  آثارهـــا  عليهـــا 
مقـــدرة  وهـــي  النفقـــة،  شـــمولية 
باالجتهـــاد القضائـــي المنظور فيه 
حالـــة الوالـــد عســـرا ويســـرا زمانا 
ومكانـــا وعوائـــَد مـــع األخـــذ فـــي 
االعتبـــار مراعـــاة جميـــع األطراف 
عمـــالً بالقاعـــدة الفقهيـــة  “ال ضرر 

وال ضرار”.

 اليد الممسكة

من المقرر شـــرعا أن نفقة الصغير 
تعتمـــد اليد، فتكـــون نفقة الصغير 
لمن يكون الصغير في يده بمعنى 
أن صاحـــب الحـــق فـــي المطالبـــة 
بالنفقة هو مـــن يكون الولد تحت 
رعايتـــه وفـــي كنفـــه وهـــو يتولى 
رعايته، وإذا انتهت مدة الحضانة 
للصغير ومع ذلـــك ظلت الحاضنة 
ممســـكة بالصغير، فإنـــه يثبت لها 

الحق في تقاضي النفقة.
والية اإلنفاق تعتمد اليد الممسكة 
المطالبـــة  واليـــة  للحاضنـــة  وأن 
بنفقـــة الصغيـــر ممن تجـــب عليه، 
مـــادام الصغير في يدهـــا وبالتالي 
فـــإن منـــاط أحقيـــة الحاضنـــة في 
قبض نفقة الصغير هو وجوده في 
يدها؛ ألنها مقررة للصغير تدور مع 
وجوده في يد ممســـكه، فإن زالت 
اليـــد فعـــالً زال الحـــق فـــي قبـــض 

النفقة وانتقلت إلى ذي اليد.

ــات حـــكـــم مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــشـــرعـــيـــة ــيـ ــثـ ــيـ ــرح حـ ــ ــش ــ ــع ي ــ ــي ــ الـــمـــحـــامـــي مـــحـــمـــود رب

اليد الممسكة تعني حق األم بالنفقة ألن الصغير في يدها

محمود ربيع 

راشد الغائب
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طوكيو - بنا

أوقـــف الـــدوالر ارتفاعـــه أمـــس، 
الجمعـــة، بينما قبـــع اليورو قرب 
أدنى مســـتوى في أربعة أســـابيع 
مقابل العملـــة األميركية، بعد أن 
ألمـــح البنـــك المركـــزي األوروبي 
إلـــى المزيد من التيســـير النقدي 

بحلول نهاية العام.
 وساهم انخفاض اليورو إضافة 
إلـــى بيانـــات أميركيـــة فـــي دفع 
الـــدوالر قرب أعلى مســـتوى في 
أربعـــة أســـابيع مقابـــل ســـلة مـــن 

العمالت.
 وأبقـــى البنك المركزي األوروبي 
لكنـــه  مســـتقرة  الفائـــدة  أســـعار 

التداعيـــات  باحتـــواء  تعهـــد 
المتزايـــدة للموجـــة الثانيـــة مـــن 
كورونـــا،  بفيـــروس  اإلصابـــات 
اســـتجابته  ســـيحدد  إنـــه  قائـــال 
علـــى نحو أدق بحلـــول اجتماعه 
في ديســـمبر مثلما تتوقع السوق 
بوجه عـــام.  وارتفع اليورو قليال 
إلى 1.1679 دوالر في آســـيا بعد 
أن بلغ أدنى مســـتوى فـــي أربعة 
أســـابيع عنـــد 1.1650 دوالر في 
التعامالت األميركية أثناء الليل.

 ومقابـــل اليـــن، تراجعـــت العملة 
األوروبيـــة المشـــتركة قليـــال إلى 

121.79 ين.

الدوالر يستقر واليورو قرب أدنى مستوى له في 4 أسابيع

طوكيو - بنا

أمـــس،  اليابانيـــة  األســـهم  انخفضـــت 
خســـارة  أكبـــر  وســـجلت  الجمعـــة، 
أســـبوعية فـــي ثالثـــة أشـــهر فـــي ظـــل 
تضـــرر المعنويـــات جـــراء تقارير أعمال 
حـــاالت  وارتفـــاع  للشـــركات  متباينـــة 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا والضبابيـــة 
الرئاســـية  االنتخابـــات  تكتنـــف  التـــي 

األميركية.
ونزل المؤشـــر نيكي القياســـي 1.52 % 

إلى 22977.13 نقطة. وتراجع المؤشـــر 
2.3 % فـــي األســـبوع الجاري وهو أكبر 

تراجع أسبوعي منذ 31 يونيو.
واهتزت ثقة المستثمرين هذا األسبوع 
فـــي  اإلصابـــة  ارتفـــاع حـــاالت  بســـبب 
أوروبا والواليات المتحدة، فيما أعادت 
فرنســـا وألمانيـــا فرض إجـــراءات عزل 
عام، وهي خطوة تثير المخاوف بشـــأن 

تعافي االقتصاد العالمي.

األسهم اليابانية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر

الرياض - أرقام

عقـــد  شـــركة خدمـــات  ســـهم  ارتفـــع 
المؤتمـــرات عبر الفيديـــو “زوم” بقوة 
هـــذا العـــام، وتنامت شـــعبيتها خالل 
جائحـــة “كوفيـــد - 19” مـــع االتجـــاه 
حول العالم نحو التعلم عبر اإلنترنت، 
إلى جانـــب تزايد التحول نحو العمل 

عن بعد. 
الشـــركة  مؤســـس  ثـــروة  وارتفعـــت 
“إريـــك يوان” بحوالـــي الضعف خالل 
فمنـــذ  الماضيـــة،  الثالثـــة  األشـــهر 
 ”400 “فوربـــس  لقائمـــة  انضمامـــه 
ألثرياء أميـــركا – التي اعتمدت على 
الرابـــع  أســـعار األســـهم اعتبـــاًرا مـــن 
والعشـــرين مـــن يوليـــو- زاد صافـــي 
ثروتـــه من 11 مليـــار دوالر إلى 21.3 

مليار دوالر حتى أمس الخميس. 
ويعد ســـهم “زوم” أحد أفضل األسهم 
أداء خـــالل 2020 حتـــى اآلن، إذ نجا 

البيـــع  مـــن عمليـــات  بصـــورة كبيـــرة 
المكثفـــة التي ســـببها الوبـــاء العالمي 
في مـــارس، وقفز بأكثـــر من 600 % 

على مدار العام. 
ولـــم يســـاعد ذلـــك األداء القـــوي في 
زيـــادة ثـــروة “إريـــك يـــوان” فقط، بل 
أيًضـــا المديـــرة الماليـــة للشـــركة منذ 

العام 2017 “كيلي ستيكلبيرغ”. 
قائمـــة  فـــي  “ســـتيكلبيرغ”  وظهـــرت 
“فوربس” للسيدات العصميات األكثر 
ثـــراًء فـــي الثالـــث عشـــر مـــن أكتوبر، 
إذ بلغـــت صافي ثروتهـــا 255 مليون 
تزيـــد  الجـــاري  الوقـــت  وفـــي  دوالر، 

ثروتها على 340 مليون دوالر.

ــط ــ ــ ــق ــ ــ ف أشـــــــــــــهـــــــــــــر   3 فــــــــــــــــي 
ثروة مؤسس “زوم” تتضاعف إلى 21 مليار دوالر

سان فرانسيسكو - بنا

أعلنت شركة أمازون عمالق التكنولوجيا 
عـــن صافـــي مبيعـــات بقيمـــة 96.1 مليار 
دوالر مـــع اســـتمرار الطفرة في التســـوق 
عبـــر اإلنترنـــت المرتبطـــة بالجائحـــة في 

تعزيز أعمال الشركة.
وقفـــزت مبيعات أمازون للربع الثالث من 
عـــام 2020 بنســـبة 37 %، مقارنة بالفترة 
نفســـها من عـــام 2019، وحققت الشـــركة 
ربحا قياســـيا بلـــغ 6.3 مليـــار دوالر للربع، 
وهو مـــا يقرب مـــن ثالثة أضعـــاف أرباح 
أمازون في نفس الربع من العام الماضي.

المحلليـــن  بتوقعـــات  التقريـــر  وعصـــف 
الســـهم  ربحيـــة  بلغـــت  حيـــث  الســـابقة، 
12.37 دوالر مقابـــل أربـــاح متوقعـــة تبلغ 

7.41 دوالر للسهم.
فـــي  ســـريعا  نمـــوا  أمـــازون  وشـــهدت 
المبيعات خـــالل جائحة فيروس كورونا، 
حيـــث أغلقت العديد مـــن المتاجر أبوابها 
أمام التســـوق الشخصي وســـعى العمالء 
إلـــى إيجـــاد بدائـــل عبـــر اإلنترنـــت خوفا 
مـــن اإلصابة بفيروس كورونـــا في متجر 

واقعي.

وقال جيـــف بيـــزوس الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أمازون، إن التســـوق في موســـم 
العطـــالت من المرجـــح أن يحطم األرقام 

القياسية.
وتوقعـــت الشـــركة مبيعات تتـــراوح بين 
112 مليـــار و 121 مليـــار دوالر فـــي الربع 

الرابع.
وقال بيزوس: “نرى عددا أكبر من العمالء 
يتســـوقون مبكرا لشـــراء هدايـــا األعياد، 
وهذه مجرد واحدة من العالمات على أن 

هذا سيكون موسم أعياد غير مسبوق”.

“أمازون” تسجل مبيعات بقيمة 96.1 مليار دوالر

واشنطن - بنا

أعلنت شـــركة فيســـبوك عـــن إيرادات 
فاقـــت التوقعـــات، إال أنهـــا فـــي نفس 
الوقـــت شـــهدت انخفاضـــا فـــي عـــدد 
المستخدمين النشـــطين في الواليات 
المتحدة وكندا خالل األشـــهر العديدة 

الماضية.
وحققـــت الشـــركة إيـــرادات تقل قليال 
عـــن 21.5 مليار دوالر، وكانت الغالبية 
العظمـــى منهـــا نتيجة لإلعالنـــات عبر 
اإلنترنـــت، ويتمثـــل المبلـــغ فـــي زيادة 
أســـاس  علـــى   %  22 نســـبتها  بلغـــت 

سنوي.
وأشـــار المدير المالي لفيسبوك إلى أن 
الزيـــادة فـــي إيـــرادات اإلعالنـــات من 

المحتمـــل أن تكـــون مدفوعة بجائحة 
فيروس كورونـــا، الذي نقل الكثير من 

صناعة البيع بالتجزئة إلى اإلنترنت.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان “نعتقد أن 
الجائحة ســـاهمت في تســـريع تحول 
التجـــارة مـــن التســـوق المباشـــر إلـــى 
التســـوق عبر االنترنت، وشهدنا زيادة 
في الطلب على اإلعالنات نتيجة لهذا 

التسارع”.
وأعلنـــت فيســـبوك في الربـــع الماضي 
عـــن وصولهـــا رســـميا إلـــى 3 مليارات 
مستخدم شهريا عبر جميع تطبيقاتها، 
والتـــي تشـــمل فيســـبوك وأنســـتجرام 

وواتساب وفسيبوك ماسنجر.

“فيسبوك” تعلن زيادة اإليرادات
نيويورك - بنا

ربـــح الذهب أمس، الجمعـــة، بعد تراجع 
الدوالر، ممـــا دفع تدفقـــات المالذ اآلمن 
صوب المعدن األصفر مجددًا بعد زيادة 
حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا في 
الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا ممـــا يهدد 
بانحـــراف تعافي االقتصـــاد العالمي عن 
مســـاره. وصعـــد الذهب فـــي المعامالت 
دوالر   1869.16 إلـــى   %  0.1 الفوريـــة 
لألوقية. وشـــهد الذهب تراجعات حادة 
خســـر  إذ  الماضيتيـــن  الجلســـتين  فـــي 
مكانتـــه أمـــام الـــدوالر كتحـــوط مفضل 
فـــي مواجهـــة مخاطـــر تفاقـــم الجائحة 
واالنتخابـــات الرئاســـية األميركية التي 

ُتجرى يوم الثالثاء.
 كمـــا ارتفعـــت العقود األميركيـــة اآلجلة 

للذهب 0.1  % إلى 1869 دوالرا.
 وأوقف مؤشـــر الدوالر ارتفاعه واستقر 
مقابـــل ســـلة مـــن العمـــالت ممـــا يخفض 
تكلفة المعدن النفيـــس لحائزي العمالت 

األخـــرى.  وســـجلت الواليـــات المتحـــدة 
رقما قياســـيا جديدا لإلصابات الجديدة 
فـــي يـــوم واحـــد أمـــس الخميـــس، بينما 
أمـــرت ألمانيا وفرنســـا بإجـــراءات عزل 
مســـاره  فـــي  والذهـــب  جديـــدة.   عـــام 
لتســـجيل انخفـــاض للشـــهر الثالث على 
التوالـــي، مع تأثر المعنويات ســـلبا بفعل 
عـــدم إحـــراز تقدم بشـــان حزمـــة تحفيز 
أميركيـــة جديـــدة، إذ أن المعدن األصفر 
يعتبـــر تحوطـــا فـــي مواجهـــة التضخـــم 
وانخفـــاض العملـــة. ورغـــم تراجعـــه في 
اآلونة األخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 % 
تقريبا منـــذ بداية العام بفضل إجراءات 
مســـتوى  علـــى  مســـبوقة  غيـــر  تحفيـــز 
النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة  العالـــم.  
األخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 23.21 
دوالر لألوقيـــة. وتراجع البالتين 0.1 % 
إلـــى 847.02 دوالر وربح البالديوم 0.6 

% إلى 2205.66 دوالر.

صعود أسعار الذهب في المعامالت الفورية

الــمــاضــي الــشــهــر  ديـــنـــار  ــيــون  مــل  750 إضـــافـــة  بــعــد 

مستوى قياسي جديد للدَّين العام

ارتفع الدين العام لمملكة البحرين ليبلغ مستوى قياسيا جديدا ليفوق 13 مليار دينار بحريني وسط دعوات لكبح تفاقم الدين العام. وأضافت 
البحرين للدين العام نحو  750 مليون دينار في الشهر الماضي فقط. وأظهرت بيانات حديثة، أن الدين العام بلغ بنهاية الشهر الماضي 13.07 
مليار دينار مقارنة بشــهر أغســطس الذي ســبقه والذي كان فيه مســتوى الدين العام 12.32 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 6 %  في شــهر واحد 

فقط. 

وأصدرت البحرين في الشـــهر الماضي سندات 
تنمية حكومية جديدة بقيمة 376 مليون دينار 
وصكـــوك تأجيـــر حكوميـــة بقيمـــة 402 مليون 

دينار.
وبـــدأت الحكومـــة جهـــودا حثيثـــة ضمن خطة 
التوازن المالي؛ للوصول إلى نقطة توازن مالي 
لالســـتغناء عـــن االســـتدانة واتخـــذت خطوات 
لزيـــادة اإليرادات غير النفطية من خالل هيكلة 
الرسوم وفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد 
الدعم الحكومي على مدى عدة سنوات، حيث 
نجحـــت البحريـــن إلى حـــد بعيد في الســـيطرة 
علـــى العجـــز المالـــي، إال أن جائحـــة “كوفيـــد – 
19” والتـــي رصـــدت لها الحكوميـــة حزمة دعم 

ضخمة تضغط ضغوطا مالية كبيرة.

الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

مـــن جانـــب آخـــر، أظهـــرت األرقـــام أن القطـــاع 
ميزانيـــة  مـــع  قوتـــه  علـــى  حافـــظ  المصرفـــي 
عموميـــة بلغـــت 207 مليـــارات دوالر فـــي الربع 
الثالـــث مـــن العام الجـــاري مقارنة بــــ 202 مليار 
دوالر فـــي الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي، 
ويشـــكل ذلـــك أكثر من خمســـة أضعـــاف حجم 

االقتصاد البحريني. 
وفيمـــا يتعلـــق ببنـــوك التجزئة، والتـــي تمارس 
عملياتهـــا في الســـوق المحلية بشـــكل أساســـي 
وتقـــدم خدماتهـــا لألفـــراد والمؤسســـات، فقـــد 
ارتفعـــت ميزانيتهـــا الموحدة في الربـــع الثالث 
لتبلـــغ 94 مليـــار دوالر مقارنة بــــ 92 مليار دوالر 
في الفترة نفسها من العام الماضي، كذلك نمت 
موجودات بنـــوك الجمله لتبلغ نحـــو 112 مليار 

دوالر.
وفيما يتعلق بالبنوك اإلسالمية، فتظهر بيانات 
مصـــرف البحرين المركزي، ارتفـــاع موجوداتها 

بشكل طفيف لتبلغ 31.4 مليار دوالر. 
وتبلغ حقوق الملكية لألفراد والمؤسســـات في 

البنـــوك والمؤسســـات المالية المرخـــص لها في 
البـــالد قرابة 27.6 مليار دوالر في الربع الثالث، 
مقارنـــة مـــع الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضي 

والتي كانت فيه نحو 28.5 مليار دوالر.
يشـــار إلـــى أن البنـــوك ســـجلت خســـائر نتيجـــة 
والـــذي  المصرفيـــة  القـــروض  أقســـاط  تأجيـــل 

انعكس على حقوق المساهمين. 
وحافظـــت البنـــوك علـــى زخمها في اســـتقطاب 
الودائـــع، حيث ارتفعت الودائـــع الكصرفية إلى 

13.39 مليـــار دينـــار فـــي الربـــع الثالـــث مقارنة 
بنفـــس الفترة مـــن العام الســـابق، والتـــي كانت 
فيـــه 12.9 مليـــار، فـــي مؤشـــر علـــى محافظـــة 

القطاع المصرفي على مكانته المرموقة.

التراخيص وصناديق االستثمار

ورخص مصرف البحريـــن المركزي خالل الربع 
الثالـــث من العـــام الجاري لمؤسســـتين ماليتين 
جديدتين ليبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة 

في البالد 376 مؤسسة. 
وفيمـــا يتعلق بصناديق االســـتثمار، فقد واصل 
مصرف البحرين المركزي في تسجيل صناديق 
االســـتثمار الجديـــدة، حيـــث رخـــص لعـــدد 25 
الصناديـــق   عـــدد  ليبلـــغ  اســـتثماريا،  صندوقـــا 
1983 صندوقا في الربع الثالث مقارنة بـ 2144 

صندوقا في الفترة المقابلة مع العام الماضي.

برلين - بنا

ألمانيا: االقتصاد 
سينكمش 5.5 % 

في العام الجاري

أمس،  األلمانية  االقتصاد  وزارة  قالت 
أوروبـــا  فــي  اقــتــصــاد  أكــبــر  إن  الجمعة، 
سينكمش 5.5 % على األرجح في العام 
بانكماش  سابقة  توقعا  لتعدل  الحالي، 

5.8 %، على أن ينمو 4.4 % في 2021.
قوية  ضربة  األلماني  االقتصاد  وتلقى   
العام  هــذا  كــورونــا  فيروس  جائحة  من 
ومن المقرر سريان إجــراءات عزل عام 

في أنحاء البالد يوم االثنين.

علي الفردان

207 مليارات دوالر 
الميزانية الموحدة 
للجهاز المصرفي
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رؤية دقيقة وصائبة لألوضاع في إيران )2(
“وفيمـــا وراء الصـــراع علـــى الســـلطة منـــذ انتفاضة ينايـــر 2018، 
أصبح الصراع من أجل بقاء نظام الماللي الشـــغل الشـــاغل للزمر، 
والســـيما زمرة الحكومـــة واإلصالحيين وزمـــرة خامنئي وقوات 
حـــرس نظـــام الماللـــي، نظـــرا ألن زمرتي نظـــام الماللـــي تعتبران 
أن الســـبب الرئيســـي فـــي انتفاضتي ينايـــر 2018 ونوفمبر 2019 
اقتراب الثقة االجتماعية من الصفر وكراهية نظام الماللي برمته 
واالســـتياء منه، وتأخـــذان خطر اإلطاحة فـــي االنتفاضة المقبلة 
على محمل الجد”. الريب من أن هذا التشـــخيص دقيق إلى أبعد 
حد، حيث إنه يجســـد ويعبـــر عن الواقع الحالـــي للنظام تحديدا، 
والســـيما بعد أن وصل الصراع واالنقســـام في قمة ســـلطة نظام 
الماللـــي إلى حـــد أن عناصر من زمرة خامنئي تطالب علنا بإعدام 
روحانـــي، هذا إلـــى جانب حالـــة التخبط والفوضى الســـائدة في 
النظام وعدم التمكن من إمساك زمام األمور باليد كما كان الحال 
طـــوال العقود األربعـــة المنصرمة، ذلك أن النظام وكما شـــخصت 
الدراســـة التي جاءت في البيان وصل إلى حالة لم يعد باإلمكان 

إيقافها حتى اإلطاحة به.
يبـــدو أن نظام الماللي وفي ظل أوضاعه الحالية بالغة الخطورة 
وصـــل إلى الحد الذي لم تعد تنفـــع فيه عمليات الترقيع وتجميل 
النظام، الســـيما في ظل سياســـة االنكماش الشـــاملة للنظام التي 
تـــكاد تمســـك بتالبيبـــه وتجهـــز عليه والســـيما بعد أن حـــدد بيان 
المجلس المحاور التي يسعى النظام في ضوئها ألن يعيد تنظيم 
نفسه ويلتقط أنفاسه من جديد، لكن ال يبدو أبدا أن النظام الذي 
أوصلته أخطاؤه - ومسيرة فاشلة بدأت منذ قيامه وحتى يومنا 
هذا - إلى المنعطف الحالي ســـيتمكن من تجاوز محنة الســـقوط 

واالنهيار. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

مؤســـفة ومثيـــرة للتقزز للغايـــة تلك األعمال اإلرهابيـــة التي ترتكب في 
“بلد األنوار” فرنســـا باسم اإلســـالم، وآخرها العملية التي جرت الخميس 
في كنيســـة نوتردام في نيس وراح ضحيتها ثالثة أشـــخاص من بينهم 
ســـيدة ســـبعينية وهي تؤدي صالتها في الكنيســـة، واألكثر مدعاة لأللم 
أن يقتـــرن االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ العمليات بواحـــدة من أقـــدس العبارات 
اإلسالمية التي اقترنت بنور اإلسالم “هللا أكبر”، فيما يحتفل المسلمون 
بميـــالد رســـولهم )ص( فهل ثمة أســـوأ من رســـالة كهذه تقـــدم للعالم عن 

اإلسالم في مثل هذا اليوم المجيد؟
والحال ما كان لألحداث المؤسفة التي حدثت متوالية منذ السادس من 
الشـــهر الجـــاري لو عرفـــت باريس كيف تتعامل معها منـــذ البداية بمزيج 
من الحنكة والحزم أن تقع متوالية، وشـــاءت األقدار أن توضع سلطاتها 
علـــى المحك بين هزتين؛ األولى تبدأ مـــن تاريخ 6 أكتوبر الجاري حيث 
عـــرض المـــدرس المغدور صمويل باتي على طلبته رســـومًا كاريكاتيرية 
لصحيفة شارلي إيبدو تتناول الرسول األكرم )ص(، ما أثار غضب عالمنا 

اإلســـالمي بشـــدة، والفتـــرة الثانية تبدأ من تاريخ 16 من الشـــهر نفســـه 
حيث قام الشـــاب المراهق الشيشـــاني )18 سنة( عبدهللا أنزوروف بذبح 
المـــدرس. كان مســـرح الهزة األولى وســـائل التواصـــل االجتماعي حيث 
عّبر جمع من المســـلمين الفرنســـيين والمقيمين عن غضبهم الشديد إزاء 
قيـــام إدارة المدرســـة وســـلطات باريس بإجـــراءات تحقيقية روتينية ال 
تتناسب وجسامة الحدث الذي هز مشاعر المسلمين ما أفضى الحقا إلى 
شـــحن وتجييش مشاعر المراهق القاتل ليبيت النية على ذبح المدرس، 
بينمـــا مســـرح الهزة الثانيـــة ردود الفعل االحتجاجيـــة القوية التي عمت 
العالم اإلســـالمي في وســـائل التواصل االجتماعـــي وعلى األرض والتي 
جـــاء آخرهـــا عملية نيس، وهي عملية كان باإلمـــكان تجنبها لو تصرفت 
باريـــس بحنكـــة وحـــزم وســـعت لترطيب مشـــاعر المســـلمين ال بمواقف 
وإجـــراءات ضاعفت من تأجيجها لقصر نظـــر في إدارة األزمة الخطيرة 

في كل محطة من محطاتها المتصاعدة منذ أوائل الشهر الجاري.

رضي السّماك

ماذا يحدث في بلد األنوار؟

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

للتواصل: 17111483

“جوفوا للمواطن البسيط دبره مع قروضه”
كـــي نكـــون منصفين في موضوع ما يتقدم به جميع النواب دون اســـتثناء 
أحـــد، وذلـــك لكـــي ال نتهـــم بأننـــا دائمـــا مـــا نقـــف ضـــد مقترحـــات ورغبات 
النـــواب ومشـــاريعهم، خصوصـــا تلـــك التـــي تصـــب فـــي تحســـين جـــودة 
معيشـــة المواطـــن... هـــذه المـــرة نقف مع ما تقـــدم به بعض النـــواب بإلغاء 
ديـــون المواطنيـــن، ونأمـــل من الدولـــة والحكومة معا النظر فيـــه والجدية 
فـــي تنفيذه كي يســـتفيد من خيـــره تحديدا المواطنـــون أصحاب الدخول 
الشـــهرية الضعيفـــة، ولتكـــن األولوية لهم كي يســـتفيدوا منـــه في تصريف 
حياتهم المعيشـــية التي لطالما عانوا الكثير من قســـوتها ورعونتها وعجاج 

السنين عليهم.
وفـــي حال تعـــذر األخذ بهذا المقترح لســـبب من األســـباب نطالب بتعديله 
بمـــا يتماشـــى مع الوضـــع االقتصادي القائـــم، فبدال من إســـقاط القرض عن 
المواطن تتم إطالة مدة القرض مع االستمرارية في تسديده بنصف قيمة 
القسط الشهري الحالي دون احتساب أرباح أخرى عليه، و”إذا فاتك اللحم 
عليك بالمرق”، وذلك أضعف اإليمان، مع إدراكنا الكامل للوضع االقتصادي 
االســـتثنائي الـــذي تعيشـــه البـــالد وباقـــي دول العالـــم بأكمله، لكننا نناشـــد 

بمساعدة أهل الديرة البسطاء والوقوف معهم “بأدنات الدون”.
فـــي الوقت نفســـه المطلوب من أعضـــاء مجلس الشـــورى الوقوف مع هذا 
المقتـــرح وأي مقتـــرح آخر يفـــرج عن المواطن كربته ويتقـــدم به زمالؤهم 
النـــواب، والدفـــع به إلى األمام، وأن يبتعدوا قـــدر اإلمكان عن االعتراضات 
ووضـــع العراقيـــل والمبررات “وســـتين ألف عـــذر وطرقاعة” كعـــادة الكثير 
منهم، خصوصا فيما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطن والدعم المباشر له.
مـــن المهـــم هنا أن نفرق بين مواطن دخله الشـــهري أكثر من 10 آالف دينار 
“هللا يبـــارك لـــه في رزقـــه” وهو مقترض من أحد المصـــارف في حين يملك 
الكثير من العقارات واألمالك وغيرها، ومواطن آخر دخله الشهري ال يتعدى 
500 دينار “ومنتف راتبه الشهري أو معاشه التقاعدي وعايش على الحافه 
ومزنـــوط مـــن فصه وما يقـــدر حتى يتنســـم” واضطرته الظروف القاســـية 

لالقتراض كي يصرف أموره ويلبي احتياجات أفراد أسرته الضرورية.

كل الذي نريده أن ال يهمل هذا المقترح ويعطى األولوية واالهتمام كونه  «
أصبح مطلبا شعبيا كبيرا. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

أقطاي يعظ
ال أدري ما الذي جعلني أســـتعير هذا العنوان من فيلم الشـــيطان يعظ 
للفنان عادل إمام عندما قرأت ما كتبه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان عن حملة مقاطعـــة البضائع التركية من 
قبل الشـــعب الســـعودي الشقيق وما استخدمه أقطاي من حجج تدعو 

إلى السخرية.
يبدو أن هذه الحملة الجادة التي ينفذها األشقاء السعوديون أوجعت 
الحكومـــة التركيـــة بالفعـــل وجعلـــت مستشـــار الرئيـــس يفقـــد المنطق 
والحجة وهو يحاول الرد على هذه الحملة، فاستخدم حججا ساذجة 
فـــي دفاعـــه مثـــل قولـــه إن األرزاق بيـــد هللا وإن الســـعوديين وضعوا 
أنفسهم مكان هللا في توزيع األرزاق، فما هذا الوازع الديني الذي نزل 
فجأة على رجل أردوغان الذي ســـبق له أن أعلن أن تركيا ليســـت دولة 

إسالمية وال مسيحية وال عالقة لها باألديان؟!
لقـــد أراد أقطـــاي أن يكحلهـــا فعماها كمـــا يقول المثل عندما اســـتخدم 
صورة كفار قريش وقيامهم بمحاصرة الرسول وأصحابه لكي يثنوهم 
عن الحق! فما هذه التجليات المضحكة يا سيد أقطاي؟ ومن هم كفار 

قريش؟ ومن هو مثيل الرسول صلى هللا عليه وسلم؟
الشـــك أن أقطاي اســـتحق هـــذه الحملـــة الجيـــدة والهاشـــتاغات التي 
انطلقـــت على وســـائل التواصـــل االجتماعي ردا علـــى مقاله الذي يعج 

باألسانيد الغريبة التي ال يتقبلها طفل في العالم اإلسالمي كله.
هـــذه الحملة الســـعودية التـــي دعت إلى مقاطعة البضائـــع التركية هي 
رد فعـــل طبيعـــي ومنطقـــي تجـــاه تخلـــي الدولـــة التركية عـــن الحياء 
السياســـي فـــي تعاملها مـــع الدول العربيـــة وتطاول أردوغـــان وأتباعه 
وإعالمييه على الشعب السعودي وعلى رموز الدولة السعودية. تركيا 
أردوغـــان تعربد هنا وهنـــاك وتدعم جماعات اإلرهـــاب في كل مناطق 
الصراع في العالم وتســـتخدم الدين والســـيرة النبويـــة لتبرير ما تقوم 
بـــه من دمار وخراب وتنتظر من الـــدول العربية أن ترضى بهذا الواقع 

وهذه العربدة.

لقد أعجبني ما قاله سطام بن خالد آل سعود على مواقع التواصل  «
االجتماعي في رده على مستشار أردوغان عندما قال له “إن التالعب بالدين 

لما يخدم مصالحكم بات مكشوفا، وهذا التكفير ليس غريبا عليكم، وما 
دمت تكلمت عن السيرة النبوية، أطالبك بإرجاع ما تمت سرقته من قطع 

الحجر األسود ومقتنيات المسجد النبوي”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مـــرت الكرة البحرينية خـــالل الفترة الماضية كحال العديد من المجاالت 
فـــي مملكـــة البحريـــن والعالم بأســـره بظـــروف وتحديات خاصـــة نتيجة 
اجتياح جائحة كورونا التي انعكســـت بشكل ســـلبي بالتأكيد على جميع 
مناحـــي الحيـــاة، حيث كان النشـــاط الرياضي في بدايـــة الجائحة مهددا 
بالتوقـــف الكلي، وعندما اســـتؤنف مجددًا رافقته العديـــد من التحديات 
التـــي كان أبرزهـــا التوقـــف المتكـــرر والتأجيـــل، خصوصـــًا عند اكتشـــاف 

حاالت مصابة بين الالعبين.
دون أي شـــك يتحمـــل المـــدرب العـــبء األكبـــر فـــي نجـــاح هذا الموســـم 
االستثنائي حيث إنه يترأس الجهاز الفني، فهو المسؤول عن أداء فريقه 
ونجاحه، مهمة تصدى لها بكل نجاح واقتدار المدرب الوطني الذي نجح 
فـــي انتزاع العديد من البطوالت هذا العـــام، حيث يعد مدرب نادي الحد 
محمـــد الشـــمالن أبرزهـــم عندمـــا نجح في تتويـــج تميزه بالظفـــر بدوري 
ناصـــر بن حمـــد لكرة القـــدم، على الطـــرف اآلخر عاد األســـطورة المدرب 
محمـــد المرباطـــي لســـيرته األولى في حصـــد البطوالت عندمـــا نجح في 
إعـــادة المحرق لموقعه فـــي الصدارة وحصد لقب الدوري البحريني لكرة 
الطائرة، أما فيما يخص كرة السلة فقد أبهر المدرب البحريني أحمد جان 

الجميع عندما حصد ثنائية الموســـم الســـالوي وجمع بين الدوري وكأس 
خليفة بن سلمان.

علـــى الرغـــم مـــن أن المـــدرب البحريني يواصـــل تميزه من موســـم آلخر 
مازالت بعض األندية تفضل المدرب األجنبي في نظرة ال يمكن تفسيرها 
إال علـــى أنهـــا تقليل مـــن قدرات المـــدرب الوطني على الرغـــم من تفوقه 
خالل المواسم الماضية، عادة ما تلجأ األندية للمدرب الوطني لفك وحل 
أزماتهـــا عند إخفاق األجنبي، والذي حتـــى إن أنقذها حينها تتم مكافأته 
باســـتبداله باألجنبي الموســـم الذي بعـــده! أثبت المـــدرب الوطني قدرته 
مـــرارًا وتكرارًا لكن عقدة األجنبي مـــرض مزمن عجزت بطوالت المدرب 

البحريني عن حله.

خسرت البحرين في األيام الماضية قامة رياضية ووطنية سجلت اسمها  «
بحروف من ذهب في سجالت تاريخ البحرين، حيث انتقل لرحمة الله تعالى 
المدرب البحريني عبدالعزيز أمين وهو الذي قاد منتخب البحرين للناشئين 

للمركز الرابع في بطولة كأس العالم بأسكوتلندا 1989، تعازينا ألهل فقيد 
البحرين ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

بدور عدنان

كلمة إنصاف في حق المدرب الوطني

bedoor.articles
@gmail.com



جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

 شركة البيان لإلستشارات والتطوير ش.ش.و
 لمالكها محمد محمود موسى السيد   

سجل تجاري رقم 1-109528

بنــاء علــى قــرار المالكلشــركة البيــان لإلستشــارات والتطويــر ش.ش.و ، المســجلة علــى قيــد رقم  
109528، بتصفية الشركة اختياريا بحيث يكون المالك نفسه مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:

محمد محمود موسى السيد 
mohamed387@gmail.com  -   33192432 
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17111501 - 17111504 - 17111444
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER 

RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 

 suitably qualified applicants contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Java motors co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants contact

 17596626  or  JAVAMOTORSBH@YAHOO.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAMA Reddy marketing spc Owned By SRINIVAS 

REDDY SAMA 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 38888093  or  SRINI.NIKHEEL@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants contact

 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

THE GROVE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR(GENERAL) 

 suitably qualified applicants contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

Salman international market 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39664299  or  LIVE27@LIVE.COM 

AL QAYAM ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants contact

 17262217  or  ALQAYAMELECTRIC@GMAIL.COM 

INK AND PAPER STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants contact

 34089625  or  YSUBAIE@GMAIL.COM 

Confident contracting co. s.p.c. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 39655624  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

Total for you promotion 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants contact

 36253339  or  gulfvapebahrain@gmail.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

AIN ALRAHA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants contact

 34093446  or  aasjs7070@gmail.com 

Janat alsabah goldstore 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants contact

 39443083  or  ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

Midasensor Auto Services WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants contact

 17760626  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants contact

 36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

Fresh Kitchen W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 39674317  or  ammad@mpiwll.com 

Sky shell Trading Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 34117864  or  muralimayyil@gmail.com 

ABU AMMAR TOWING AND ROAD SIDE 

ASSISTANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17682002  or  YASEEN.MUSHAIMA@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ORIEN STAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants contact

 33186857  or  Osc.contracting@gmail.com 

SHAZI TRADING COMPANY  W .L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39888739  or  ALISHAHZAD.KSA4@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY 

W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CITY GLASSES 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

CREATIVE STYLE SHOWROOM 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

Sahari international group w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants contact

 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SKY LIMIT TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants contact

 39033939  or  MESSI@SKYLIMITTRANSPORT.COM 

SKYVIEW CARPENTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17224586  or  skyviewcontract@gmail.com 

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33733381  or  ceo@381agroup.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Car Street Auto Service 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 

 suitably qualified applicants contact

 33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

Car Street Auto Service 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants contact

 33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

UMER DEEN BULIDING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33864295  or  RAHILAIMRAN@HOTMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

CELEBRITIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants contact

 39886148  or  J.SEDAIF@HOTMAIL.COM 

City View Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 33314732  or  THANSEEMJALAL@GMAIL.COM 

Akamai contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

Rana Transport Cargo Handling S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17472087  or  RAORANA.AKMAL@GMAIL.COM 

OLT Investment International Company (B.S.C) (C) 

has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING 

OFFICER 

 suitably qualified applicants contact

 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.COM 

EMBOSS PRINTING SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 66336760  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM 

ORGANiCARE Pharmacy For Health Products Co.  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER (PURCHASE PAYMENT) 

 suitably qualified applicants contact

 33703878  or  THAER96960@HOTMAIL.COM 

AL INSAF  STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 33990749  or  ALWAHADC2013@GMAIL.COM 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Kazan Asia carpet & antiques 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39267838  or  ALIVIRK111@GMAIL.COM 

Kazan Asia carpet & antiques 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 39267838  or  ALIVIRK111@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Alreef car wash and polishing 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants contact

 39155054  or  IMATAR86@HOTMAIL.COM 

PIXEL MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17224970  or  BADREYA.ALSAYEGH@GMAIL.COM 

METROTECH RENTING 

AND CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants contact

 36390606  or  metrotech09@gmail.com 

KOSHYS FABRICATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants contact

 39560607  or  koshysfab@gmail.com 

NSN CONSTRUCTION AND CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants contact

 33899219  or  AMINANDSONS17@GMAIL.COM 

BEST HOMES CARGO AND TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 35614170  or  IRFAN337278@YAHOO.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

FADHEL ALI ABDULWAHAB

 ALTAWEEL / KHOKHA 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants contact

 17736403  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ABDULNABI ALI

(RIHANNA ALRASUL / 12140) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39466236  or  WIYAK@HOTMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN

(ZAHRAT MATROK / 9812 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C 

Owned by Mohammed A 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants contact

 66370888 

BONN INTERNATIONAL MARKETING COMPANY 

S.P.C Owned by GAMAL SALAH 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants contact

 17580262

GHANI CARGO S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants contact

 33975560  or  GANI.BH.PK@GMAIL.COM

Janop Al Khair for Vegetables & Fruits Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants contact

 33553155  or  JANOP.ALKHAIR.BH@GMAIL.COM 

SOFI TECHNOLOGY S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

1992 GENTS SALOON CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 36459204  or  SAWARI.BAH@GMAIL.COM 

Ultimate for Fashion Design Co S.P.C Owned by 

Iqra Qasim 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants contact

 39051048  or  IIQRA27091992@GMAIL.COM 

HAOBO TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants contact

 66709899  or  871447622@QQ.COM 

ABU NASIR AIR CONDITIONING WORKSHOP 

S.P.C Owned by NASIR RAMZAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33801352  or  NASIRKORA8@GMAIL.COM 

RAFTAR CARGO S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact
 38018897  or  RANDOM_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

INCEPTIVE RESOURCES   CONSULTANCY  CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 35947209  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

Zangul electronics S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33260454  or  Lalimalik@gmail.com 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

Easy Way Business Support Services. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants contact

 39889366  or  ZAYEDARSHID@YAHOO.COM 

Almuntazah stationery 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY 

B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING 

COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRANE) 
 suitably qualified applicants contact
 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants contact
 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants contact
 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna 
& Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

RAWAL INTERIOR DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

FLEX POINT ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39428835  or  FLEXPOINTBH@GMAIL.COM 

City Bowl Interior Decoration Co Bahraini 
partnership company 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants contact
 36240595  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR AL-AALI SPORTS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact
 17229570  or  sc7.group@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 

 suitably qualified applicants contact

 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

REFACS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATION STORES TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 17552563  or  REFACS@BATELCO.COM.BH 

REFACS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17552563  or  REFACS@BATELCO.COM.BH 

Uco Engineering W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 

 suitably qualified applicants contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

AL GHAITH ALLUMINIUM FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 33178878  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

ALSABAH CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17714015  or  info@alsabahconstruction.com 

BUILDING MATERIALS STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & 

TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact

 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 

CONTRACTING CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Layyah Electronic Services S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA ‘WAFI’ /7520 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

Colors House for Advertising 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants contact

 17311114  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact
 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MUNIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39815615  or  HAPPY_HOUSE11@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

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

  SUPERVISOR(DRY-DOCK) 
 suitably qualified applicants contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

HAYI ALHADDAR FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17412907  or  AHMEDALHADDAR64@GMAIL.COM 

AL-MARIAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 17682616  or  ALMARINE.SERVICES@HOTMAIL.COM 

Souq Waqif Mobile Phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 34228931  or  HELPLINE888@GMAIL.COM 

STYLE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17621168  or  NEEW11@HOTMAIL.COM 

ABU HISHAM WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact
 34368487  or  s.alifadhul@gmail.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

MARWA PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17228779  or  alialmarhoon2011@hotmail.com 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED 
AL-FAWAZ 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants contact
 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED 
AL-FAWAZ 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants contact
 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

+973 ARTISANAT CREATIVE ENTEREPRENEURS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17000269  or  INFO@MAYASEM.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

FLASH CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17690301  or  mahdii@msn.com 

Fawri Clean 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 77199131  or  unionstarfactory@gmail.com 

PERFECT BURGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33286247  or  MMA317157@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

DALA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

AREEBA CARS POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM   
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور ســـمو الشـــيخ تركي بن راشد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ونائـــب رئيس 
المجلـــس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ 
فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، 
نظـــم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل عصر أمس الســـباق االفتتاحي 
للموســـم الجديد 2020 - 2021، الذي 
أقيم على كؤوس المغفور له بإذن هللا 
تعالى ســـمو الشـــيخ راشـــد بن عيسى 
آل خليفـــة، وذلك على مضمار ســـباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وكان الشـــوط األول أقيـــم على كأس 
المغفـــور لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة والمخصص لجياد 
ســـباق التوازن “ نتاج محلي “ لمسافة 

1600 متر والجائزة 2000 دينار.
وتمكن الحصان “ بارتشمنت “ إلسطبل 
فيكتوريوس من تسجيل اسمه كأول 
الجيـــاد الفائـــزة بأولـــى أشـــواط هـــذا 
الموســـم، الذي جاء بجـــدارة وبقيادة 
الفـــارس المتمـــرن عبدالرحيم جاســـم 
الـــذي اســـتطاع المحافظـــة علـــى قوة 
الحصان في البداية وظل متأهًبا عبر 
انطالقته الســـريعة فـــي آخر 400 متر 
ليحســـم الفـــوز لصالحـــه متفوًقا على 

منافسيه.
 “ المرشـــحة  الفـــرس  واســـتطاعت 
صهيـــل “ ملـــك ســـمو الشـــيخ حمد بن 
عبدهللا بن عيســـى آل خليفة وبقيادة 
بادي مـــاذرز من تأكيد جدارتها بالفوز 
بالشـــوط الثاني الذي اقيم على كأس 
المغفـــور لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة والمخصـــص للفئة 
الثانية من جياد الدرجة األولى “ نتاج 
محلـــي “ لمســـافة 1000 متر والجائزة 
2000 دينـــار، إذ فرضـــت تفوقها على 
مجريات الشوط وحققت الفوز بفارق 

كبير بلغ 6 أطوال.
وتمكن الحصان المرشح “ كحيالن أم 
زرير 1766 “ ألســـطبل سافرة وبقيادة 
الجديـــد  األوروغويانـــي  الفـــارس 
إدنسون رودرغز تأكيد تفوقه بتحقيق 

الفوز بالشـــوط الثالث الذي أقيم على 
كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن 
عيسى آل خليفة، والمخصص للجياد 
المبتدئات من خيـــل البحرين العربية 
األصيلة لمســـافة 1000 متر مســـتقيم 
والجائـــزة 2000 دينـــار، إذ جـــاء فوزه 
بتفـــوق بعدمـــا فـــرض ســـيطرته على 
مجريات الشوط وحقق الفوز بسهولة 
وبفـــارق كبير عن الحصـــان “ الكروش 

.“ 1751
وســـجل الحصـــان الجديد والمرشـــح 
الثالث “ هلو بيليز “ ألسطبل المحمدية 
وبقيـــادة الفـــارس بـــادي مـــاذرز بداية 
فـــي  األولـــى  مشـــاركته  فـــي  قويـــة 
الســـباقات البحرينيـــة عندمـــا انتـــزع 
كأس الشوط الخامس الذي أقيم على 
كأس المغفور له ســـمو الشـــيخ راشـــد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ لمســـافة 1400 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، إذ تمكن 
الحصـــان “ هلـــو بيليز “ مـــن االنطالق 
بقـــوة بعد خط المســـتقيم ليدخل في 
صراع ثنائي مع الحصان اآلخر لنفس 
المضمـــر أســـامة هاشـــم “ غيـــت واي “ 
بقيـــادة زهيـــر مجيـــد وحســـمه “ هلـــو 

بيليز “ لصالحه بجدارة.

شواش” بطل االفتتاح

 وأقيم الشـــوط الســـابع واألخير على 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  كأس 
بـــن عيســـى آل  ســـمو الشـــيخ راشـــد 
خليفـــة والمخصص للجياد المبتدئات 
“ نتـــاج محلـــي “ مســـافة 1600 متـــر 
واســـتطاع  دينـــار،   5000 والجائـــزة 

الحصـــان المرشـــح األول “ شـــواش “ 
ألســـطبل النوايف ريســـنغ أن يخطف 
األســـطبل  ويهـــدي  االفتتـــاح  كأس 
االفتتـــاح  بكـــؤوس  انتصاراتـــه  أول 
الـــذي جـــاء بعـــد صـــراع قـــوي ومثير 
بعـــد دخوله القـــوي عند خـــط النهاية، 
الحصـــان  أمـــام  مـــن  الفـــوز  ليخطـــف 
الجديد “ دانس مونكي “ ملك عبدهللا 
فـــوزي ناس وذلك بفـــارق نصف راس 

حسب صورة الفوتوفنش.

مفاجأة

المفاجـــآت  جـــاءت  المقابـــل،  فـــي 
عبـــر الشـــوط الرابـــع الـــذي أقيـــم على 
كأس المغفور له ســـمو الشـــيخ راشـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق 
 1200 التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 

متر مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينار، 
إذ اســـتطاعت الفرس “ براق ستيبس 
“ ملك ســـمو الشيخ محمد بن عبدهللا 
وبقيـــادة  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
الفـــارس المتمـــرن عدنـــان جعفر الذي 
تألـــق وباغـــت الجميـــع وكرر مسلســـل 
مفاجآتـــه ليحتفـــل بفوزه الــــ 30 الذي 
أهَلـــه ليكون “ فـــارس “، إذ قاد الفرس 
بكفـــاءة من المراكـــز المتأخرة لتنقض 
علـــى المقدمـــة فـــي األمتـــار األخيـــرة 
وتخطف الفوز بصورة مثيرة من أمام 
الفرس األخرى “ ســـمر بلوسوم “، فيما 
تراجع الحصان المرشح “ رومان ريفر 

“ في األمتار األخيرة للمركز الثالث.
أمـــا المفاجـــأة األخـــرى، فـــكان بطلهـــا 
الحصـــان “ غوماتـــي “ ملـــك عبـــدهللا 
فوزي ناس، الذي انتزع كأس المغفور 

له ســـمو الشـــيخ راشـــد بن عيســـى آل 
خليفة للشـــوط الســـادس والمخصص 
الدرجـــة  جيـــاد  مـــن  الثانيـــة  للفئـــة 
األولى “ مســـتورد “ مسافة 1600 متر 
والجائـــزة 5000 دينار، وتألق الفارس 
البحرينـــي حســـين مكـــي فـــي قيـــادة 
الحصـــان “ غوماتي “ الخبير بالمضمار 
البحريني وانطلق به من المؤخرة الى 
الصدارة في األمتار األخيرة على رغم 
المنافســـة التـــي واجهها مـــن الحصان 
الثانـــي فيمـــا تراجـــع   “ بـــوي  “ ســـتار 
الحصان المرشح “ كوال فورست “ إلى 

المركز الثالث في األمتار األخيرة.

تتويج الفائزين

وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، 
إذ قام سمو الشيخ تركي بن راشد بن 
عيسى آل خليفة وسمو الشيخ فيصل 
بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم 
كأس افتتـــاح الموســـم إلـــى المضمـــر 
الفائـــز ألـــن ســـميث، فيمـــا قـــام ســـمو 
الشـــيخ تركي بن راشـــد بن عيسى آل 
خليفة بتقديم كأس الشوط السادس 

الى المضمر الفائز فوزي ناس.
وقام ســـمو الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
آل  عيســـى  بـــن  راشـــد  بـــن  إبراهيـــم 
الشـــوطين  كأســـي  بتقديـــم  خليفـــة 
األول والثالـــث إلـــى المضمر الفائز الن 
ســـميث، وكأس الشـــوط الثانـــي إلـــى 
المضمـــر الفائـــز جيمـــس نيلـــور، فيمـــا 
قدم ســـمو الشـــيخ خالد بـــن تركي بن 
راشـــد آل خليفة كأس الشـــوط الرابع 
إلى المضمر الفائـــز جيمس نيلور، كما 
قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن 
راشد آل خليفة كأس الشوط الخامس 
إلى المالك الفائز ســـمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.

ــخــيــل ــاق ال ــبـ ــؤوس سـ ــ ــك ــ ــزيـــن ب ــائـ ــفـ ــوا الـ ــ ــوج ــ ــى ت ــس ــي ــن ع ــ ــد ب ــ ــ ــال راش ــ ــج ــ أن

“شواش” بطل االفتتاح والجياد المرشحة تتفوق
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  شـــارك 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة في ســـباق ضد 
الســـاعة الـــذي نظمـــه االتحـــاد البحريني 
للدراجات الهوائية لمســـافة 28 كيلومترا 
بمشاركة واســـعة من الجنسين وبتنظيم 
من االتحاد البحريني للدراجات الهوائية.
وحـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة علـــى المركـــز األول فـــي الســـباق 
اجتـــاز  أن  بعـــد  كيلومتـــرا   28 لمســـافة 
الســـباق بزمـــن وقـــدره )37 دقيقـــة و32 

ثانية(.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة عن ســـعادته بالمشـــاركة الواســـعة 
الســـباقات  فـــي  الســـباق  شـــهدها  الـــذي 
النهائيـــة والتـــي تؤكـــد مكانـــة الدراجات 
الهوائيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى أن هذه المشـــاركة الواســـعة 

تأكيـــد على حرص المواطنين والمقيمين 
علـــى المشـــاركة فـــي مختلـــف الفعاليات 
الخاصـــة بالدراجـــات فـــي ظـــل مكانتهـــا 

المميزة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن مشـــاركته فـــي هـــذا الســـباق 
تأتي لتشـــجيع المشاركين ونشر سباقات 
الدراجـــات فـــي المملكـــة باإلضافـــة إلـــى 
تحقيـــق األهـــداف ذاتهـــا التـــي يحـــرص 
االســـتعداد  وهـــي  المتســـابقون،  عليهـــا 

للبطوالت المقبلة. 
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن هـــذه البطـــوالت تكـــون حافزا 
للدراجـــات  الوطنيـــة  للمنتخبـــات  كبيـــرا 
قبل مشـــاركاتهم القادمـــة وتكون محطة 
إعداديـــة جيـــدة للدراجيـــن؛ للتمكـــن من 
تطويـــر إمكاناتهـــم؛ لتمثيـــل المملكة خير 
تمثيل في المشـــاركات الخارجية، متمنيا 
سموه للدراجين كافة بالتوفيق والنجاح.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفة أن وجوده إلى جانب المتسابقين 
كان مميـــزا، حيث شـــارك الجميع في هذا 
الســـباق بـــكل جدية وحماســـة، وحرصوا 
على أن تكون المشـــاركة إيجابية للغاية، 
وأن يخرج جميع المتسابقين منه بأقصى 

درجات االستفادة الفنية والبدنية.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة عن تقديره إلى االتحاد البحريني 
للدراجات الهوائية برئاســـة الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة علـــى جهودهـــم البـــارزة بتنظيـــم 
علـــى  وجهودهـــم  الســـباقات،  مختلـــف 
إخراج سباق ضد الساعة بأفضل صورة، 

متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح.
مـــن جانبه، أعرب الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة عن شـــكره وتقديره إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
مشـــاركة ســـموه في السباق، مشـــيرا إلى 
أن مشـــاركة ســـموه كان لهـــا األثـــر الكبير 
علـــى  وتأكيـــد  المشـــاركين  نفـــوس  فـــي 

حرص ســـموه بدعـــم الدراجـــات الهوائية 
في المملكة.

وأكـــد الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
أن االتحاد حريـــص على تحقيق رؤية 
ســـموه بنشـــر ثقافة الدراجات وتنظيم 
مختلف الفعاليات والبطوالت التي من 
شأنها استقطاب العديد من الدراجين، 
مميـــزا  كان  الســـباق  أن  إلـــى  مشـــيرا 
وسيســـعى االتحـــاد لمواصلـــة تنظيـــم 

مختلف السباقات في الفترة المقبلة.
وكان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة حقـــق المركـــز األول فـــي الفئة 
بمشـــاركة  ســـموه  فيهـــا  شـــارك  التـــي 
محترفين بزمن وقدره )37:32 دقيقة(، 
والمركـــز الثاني مأمون الرزوق والمركز 

الثالث أوالندي كيفن.
كمـــا نظـــم االتحاد ســـباق لـــذوي الهمم 
فاز بالمركـــز األول أحمد مدن، والثاني 

منصـــور محمـــد، والثالث أحمـــد ناصر، 
وســـباق أولمبي فاز بالمركز األول حمد 
التميمـــي، والثانـــي ســـيد علي هاشـــم، 
وفـــي ســـباق الســـيدات فـــازت بالمركز 
األول رؤيا الســـاعاتي، والثاني كاســـي 
بيتمـــان، والثالـــث دريـــو كيم، وســـباق 
البحرينييـــن للرجـــال فـــاز بـــاألول وليد 
علـــي، والثاني محمد شـــريدة، والثالث 

عبدهللا جابر.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

ناصر بن حمد يحقق المركز األول في سباق ضد الساعة للدراجات
أشاد بجهود اتحاد الدراجات والمشاركة الواسعة



أكـــد رئيـــس االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفة أن االهتمـــام والدعم 
الذي تحظى به مســـابقات الفروسية من 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الرئيس الفخري سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لالتحاد 
أثمـــر عـــن تحقيـــق العديد مـــن األهداف 
التـــي وضعها مجلـــس اإلدارة في الفترة 
الماضيـــة، مشـــيدا بدعـــم ســـموه لكافـــة 
البطـــوالت التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الـــذي 
حقـــق طفـــرة نوعيـــة ومكاســـب عديـــدة 
لرياضة الفروسية بفضل اهتمام سموه.

وأعرب ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة عن شكره وتقديره إلى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بمناســـبة إعادة تشـــكيل مجلس 
إدارة االتحـــاد ومواصلـــة ســـموه رئيســـا 
االتحـــاد  أن  ســـموه  مؤكـــدا  لالتحـــاد، 
سيعمل جاهدا لتنفيذ رؤية سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة والرامية إلى 
مواصلـــة تطويـــر رياضة الفروســـية في 
مملكـــة البحرين، وســـيعمل على تحقيق 
أهداف االتحاد بفضل دعم ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
األول  االجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء   
لمجلس إدارة االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة الذي عقد عبر االتصال 
المرئي بمشـــاركة الشيخ سلمان بن صقر 
آل خليفـــة والشـــيخ حســـن بن راشـــد آل 
خليفة والشيخ ناصر بن محمد آل خليفة 

وغالـــب العلـــوي وخالـــد حســـن وتوفيق 
الصالحي وحســـن العجمـــي، إضافة إلى 

حيدر الزعبي المدير التنفيذي لالتحاد.
 ورحب سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
لمجلـــس  الجـــدد  باألعضـــاء  خليفـــة  آل 
اإلدارة الشـــيخ ناصر بن محمد بن حمود 
آل خليفة وحســـن العجمـــي، متمنيا لهما 

كل التوفيق والنجاح.
وناقـــش المجتمعون عددا من المواضيع 
المدرجة على جدول األعمال، حيث أكد 

سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
أن االتحـــاد مقبـــل علـــى مرحلـــة مهمـــة 
في الفتـــرة المقبلـــة، وتتطلـــب مضاعفة 
المرجـــوة  األهـــداف  لتحقيـــق  الجهـــود 
لتحقيقها، مشيرا إلى أن االتحاد حريص 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات وتطلعات ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأقـــر المجتمعـــون تعييـــن حســـن مفرح 

العجمـــي نائبا لرئيـــس لجنة القدرة، فيما 
بقـــي األعضـــاء فـــي مناصبهم الســـابقة، 
حيث الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
خالـــد  والشـــيخ  القـــدرة،  للجنـــة  رئيســـا 
بـــن محمـــد آل خليفـــة رئيســـا للجنة قفز 
الحواجـــز، وغالـــب العلـــوي أمينـــا للســـر، 
والشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أمينا 
ماليا، وخالد أحمد أمين للســـر المســـاعد 

رئيســـا للجنـــة جمـــال الخيـــل، وتوفيـــق 
العامـــة  للعالقـــات  رئيســـا  الصالحـــي 
واإلعالم، وأعضاء مجلس اإلدارة الشيخ 
سلمان بن صقر آل خليفة والشيخ حسن 
بـــن راشـــد آل خليفـــة والشـــيخ ناصر بن 

محمد آل خليفة وفيصل العجمي.
االتحـــاد  برامـــج  المجتمعـــون  وبحـــث 
المتنوعة الخاصـــة بالبطوالت المندرجة 
تحت مظلة االتحـــاد، وهي القدرة وقفز 
الحواجـــز وجمـــال الخيـــل، إضافـــة إلـــى 
بحـــث االتحـــاد إقامة فعاليات وأنشـــطة 
مختلفـــة مـــن شـــأنها مواصلـــة االرتقـــاء 

برياضة الفروسية.
االتحـــاد  وأعضـــاء  رئيـــس  بحـــث  كمـــا 
وزيـــادة  باالتحـــاد  االســـتثمار  مشـــروع 
مدخـــول االتحـــاد عبـــر تواجد عـــدد من 
برامـــج  لدعـــم  والمؤسســـات  الشـــركات 

وانشطة االتحاد.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

عيسى بن عبداهلل:  ماضون بتحقيق أهداف االتحاد

جانب من االجتماع المرئي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة 
الطائـــرة اجتماعـــه األول برئاســـة الشـــيخ 
علي بن محمد بن راشـــد آل خليفة، وذلك 
بعـــد تزكيـــة المجلـــس مـــن قبـــل الجمعية 
العموميـــة لالتحاد التي عقـــدت اجتماعها 

يوم 20 أكتوبر 2020.
وبـــدأ االجتمـــاع بكلمـــة مـــن الشـــيخ علي 
بـــن محمد آل خليفة شـــكر فيهـــا الجمعية 
العموميـــة علـــى ثقتهـــم بمجلـــس اإلدارة، 
مؤكـــًدا على دور األندية فـــي تطوير لعبة 
الكـــرة الطائـــرة وتعزيـــز مكتســـباتها التـــي 
تحققت بفضل العمل المشترك بين األندية 
واالتحاد الذي يعد مثالًيا، كما قدم شـــكره 
إلى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 

وشـــؤون الشـــباب، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة والى النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمد آل خليفة على دعمهم الكبير لالتحاد 
وتوجيهاتهم الســـديدة التي بفضلها حقق 
االتحاد الكثير من المنجزات ومنها تنظيم 
العديـــد مـــن الفعاليـــات القاريـــة والدولية، 
التي وضعت مملكـــة البحرين في مصاف 
الدول بتنظيم األحداث العالمية وذلك لما 
قدمته من تنظيم مميز بفضل ذلك الدعم.

 وشـــكر وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
وعبـــر عـــن تقديـــره للوزيـــر أيمـــن المؤيـــد 
وثمن الدور الكبير الذي يقوم به أمين عام 
اللجنة األولمبيـــة محمد النصف ومتابعته 

المستمرة لعمل االتحاد وتذليل المعوقات 
كافة التي تواجه االتحاد.

 بعـــد ذلـــك قـــدم رئيـــس االتحـــاد شـــرًحا 
واســـتراتيجية  االتحـــاد  عمـــل  آليـــة  عـــن 
العمـــل فـــي الفتـــرة المقبلـــة، وأكـــد علـــى 
أهميـــة العمـــل بروح األســـرة الواحدة وان 
الـــكل يعمل مـــن حيث موقعـــه خدمة الى 
األندية ورفع شأن اللعبة واالهم رفع اسم 
المملكة وتشريفها. كما تم خالل االجتماع 
توزيـــع المناصـــب اإلدارية لالتحـــاد والتي 
جـــاءت كالتالـــي: جهاد حســـن خلفان نائبا 
للرئيـــس، كمـــا تـــم تجديـــد الثقـــة بفـــراس 
حبيـــب  للســـر،  أميًنـــا  الحلواجـــي  جـــواد 
محمـــد عبـــدهللا أميًنـــا مالًيا، محمـــد احمد 
الـــذوادي رئيس لجنـــة التدريب والتطوير 
رئيس مركز التطوير علي حســـين رئيســـا 

للنشـــاط النسائي، راشـــد جابر سيار رئيسا 
للجنة الحكام، عبدالرضا عاشـــوري رئيًسا 
للجنة المسابقات، عبدالجليل فتيل رئيًسا 
لمجلـــس الشـــواطئ. وتم أثنـــاء االجتماع 
العموميـــة  الجمعيـــة  توصيـــة  مناقشـــة 

بدراســـة تطوير نظام المسابقات، وقد تم 
تشـــكيل لجنة لدراســـة تطوير المسابقات 
كافـــة، ورفـــع توصياتهـــا لمجلـــس اإلدارة 
خلفـــان  جهـــاد  الرئيـــس  نائـــب  وتكليـــف 
برئاسة اللجنة وعضوية كل من عبدالرضا 

عاشـــوري ويوســـف عبدهللا خليفة وايمن 
ســـلمان وغازي قمبـــر وعلي ميرزا وعباس 
صالـــح على أن تســـتعين اللجنـــة بمن تراه 
مناســـبا مـــن األعضـــاء. صرح بذلـــك أمين 

السر العام فراس الحلواجي.

علــي بــن محمد يثمــن دعــم ناصر بــن حمــد وخالد بــن حمــد وثقــة الجمعيــة العمومية

اتحــاد الطــائــرة يــوزع المنــاصب اإلداريــة
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دعم واهتمام ناصر 
وخالد بن حمد 

ساهم بارتقاء رياضة 
الفروسية في البحرين

جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

نيابــة عــن رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، توج 
نائــب رئيــس االتحــاد للشــؤون اإلداريــة والمالية علــي البوعينين فريــق المحرق بطالً 
لــكأس االتحــاد للموســم الرياضــي 2020-2019، وذلك بعد فوزه في المبــاراة النهائية 
على فريق البســيتين بنتيجة )1-4(، في اللقاء الذي أقيم مســاء الجمعة، على اســتاد 

مدينة خليفة الرياضية.

وانتهى الشوط األول من المباراة بنتيجة 
.)2-0(

من:برنـــس  كل  المحـــرق  أهـــداف  ســـجل 
في الدقيقـــة )23(، إســـماعيل عبداللطيف 
)37(، علـــي مفتـــاح )57(، العب البســـيتين 
 )68( مرمـــاه  فـــي  بالخطـــأ  عمـــر  عبـــدهللا 

وللبسيتين:إبراهيم مصطفى )56(.
أدار المبـــاراة الحكم أحمـــد خليل، وعاونه 

محمـــود الديـــري وأحمـــد ســـيف، والحكم 
الرابع عيسى عبدهللا.

وبعـــد نهاية المباراة، تســـلم العبو المحرق 
الميداليات الذهبية، كما ســـلم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة كأس البطولـــة إلى 
قائد فريق المحرق إسماعيل عبداللطيف.

وتعتبـــر البطولة هي الثانيـــة للمحرق هذا 
الموسم بعد التتويج بكأس جاللة الملك.

المحرق بطاًل لكأس االتحاد البحريني لكرة القدم
ــه فـــــــي الــــمــــوســــم ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ ــي أل ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــبــــوعــــيــــنــــيــــن تــــــوجــــــه بـ

أحمد مهدي )تصوير: عبدالرسول الحجيري(
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استدعاء سفير طهران بلندن بسبب محاكمة جديدة لبريطانية

عائدات نفط إيران الُمصاَدر تعويًضا لضحاياها

قــال ممثــل وزارة الخارجيــة األميركيــة الخــاص لشــؤون إيــران وفنزويال، إليــوت أبرامــز، إن عائدات بيع نفط ايــران المصادر ســتدفع كتعويض 
لضحايا اإلرهاب، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل األميركية أن شحنات البنزين اإليرانية األربع التي صودرت بينما كانت تتجه في وقت سابق 

من هذا العام إلى فنزويال، بيعت في مزاد بأكثر من 40 مليون دوالر.

نقلـــت  مـــا  بحســـب  أبرامـــز،  وأضـــاف 
وسائل إعالم أميركية، أن تلك األموال 
ستذهب إلى صندوق ضحايا اإلرهاب 

الذي ترعاه ايران.
كمـــا اعتبـــر عمليـــة المصـــادرة “نصـــًرا 
ثالثًيا” لمصالح األمن القومي للواليات 
المتحـــدة، مؤكـــًدا أنها حرمـــت طهران 
من الماليين، ومنعت إمدادات الوقود 
مـــن الوصـــول إلى نظـــام مـــادورو في 

فنزويال.
وقـــال خـــالل إفـــادة صحافيـــة أمـــس 
األول “مع كل شـــحنة نفط أو بنزين أو 
بتروكيماويات تصادر أو توقف تخسر 

إيران ماليين الدوالرات”.
مع ذلك، رجح أن تواصل إيران إرسال 
الوقود إلى فنزويال، على الرغم من أن 
مصادرة الواليات المتحدة ســـتجبرها 
على اســـتخدام سفن شـــركة الناقالت 
الوطنيـــة اإليرانية الخاصة بها لتجنب 

مصادرة أخرى.
إلـــى ذلك، كـــرر إليـــوت أبرامـــز تأكيده 
أن ضغـــوط العقوبـــات األميركية على 
تجـــارة النفـــط اإليرانيـــة والفنزويليـــة 
ناجحة على الرغم من اســـتمرار بعض 
التدفقـــات بيـــن البلديـــن، ألنهـــا دفعت 
العديد مـــن الشـــركات الدولية األخرى 
أو  الصفقـــات  تلـــك  إلـــى  النظـــر  إلـــى 
الرحـــالت بعين الريبة والخـــوف، ألنها 

باتت تعتبر محفوفة بالمخاطر.
وتســـاءل “إنه أمر مثير لالهتمام فعاًل، 
لماذا ال نرى السفن الصينية تفعل ذلك 
بل فقـــط ناقالت إيران؟!”، في إشـــارة 

إلى نجاح الضغوط القصوى.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، نفذت 
وزارة العدل األميركيـــة أمًرا بمصادرة 
البنزيـــن  مـــن  برميـــل  مليـــون   1.12
اإليراني متجهة إلى فنزويال على متن 

4 ناقـــالت خاصة، وهـــي بيال وبيرينج 
وباندي ولونا.

وزارة  اســـتدعت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
الخارجية البريطانية الســـفير االيراني 
المقبـــول”  “غيـــر  بالمصيـــر  للتنديـــد 
لاليرانيـــة البريطانيـــة نازنيـــن زاغـــري 
راتكليـــف التي تواجـــه احتمال العودة 
الى السجن في ختام محاكمة جديدة 
االثنيـــن، كمـــا أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 

البريطاني.
وحكـــم علـــى زاغـــري راتكليـــف التـــي 
كانـــت تعمل في مؤسســـة طومســـون 
بعدمـــا  ســـنوات   5 بالســـجن  رويتـــرز، 
دينـــت بــــ “محاولـــة قلـــب النظـــام” في 
الجمهورية اإلســـالمية وهـــو ما تنفيه. 
وكانـــت اعتقلت مـــع ابنتها فـــي ابريل 
2016 فـــي ايـــران حين قدمـــت لزيارة 
االقامـــة  قيـــد  حاليـــا  وهـــي  عائلتهـــا. 
الجبريـــة لكنهـــا اســـتدعيت لمحاكمـــة 
جديدة االثنين بحسب ما أعلن زوجها 
ريتشـــارد راتكليـــف. وفـــي تصريحات 
بـــي  “بـــي  البريطانيـــة  االذاعـــة  لهيئـــة 

ســـي”، قال وزيـــر الخارجية البريطاني 
دومينيك راب “أوضحنا على مســـتوى 
السفراء، هنا وفي طهران، واستدعينا 
الســـفير االيرانـــي، بـــان هـــذا االمر غير 
مبرر أبدا وغير مقبول على اإلطالق”.

وأوضحـــت الخارجيـــة البريطانيـــة أن 
الســـفير اإليرانـــي حامـــد بعيـــدي نجاد 
استدعي الخميس من قبل مدير وزارة 
الشـــرق األوســـط  لشـــؤون  الخارجيـــة 
تومـــاس درو للتعبير عـــن “القلق البالغ” 

لدى لندن حيال هذا الموضوع.

وحصلت زاغري راتكليف التي ســـتبلغ 
ديســـمبر   26 فـــي  واألربعيـــن  الثانيـــة 
على إطالق ســـراح مشروط من سجن 
إيويـــن وُوضعت قيـــد اإلقامة الجبرية 

بسبب جائحة كوفيد - 19.
وقـــد أعلن زوجها أنه ُطلب من زوجته 
“توضيـــب حقيبـــة للســـجن وإحضارها 
معهـــا عندمـــا يحضـــر عناصـــر الحرس 
أن  بمـــا  لســـوقها،  اإلســـالمي  الثـــوري 
السجن سيكون وجهتها بعد المحكمة”.
وربـــط راتكليف التطور األخير بإرجاء 
تجـــرى  أن  المقـــّرر  مـــن  كان  جلســـة 
الثالثـــاء فـــي لنـــدن للنظر فـــي مطلب 
إيرانـــي قديـــم بـــرّد مبلـــغ مالـــي بمئات 
ماليين الجنيهات عن صفقة عســـكرية 
لـــم تســـتكمل. وكان شـــاه إيران ســـّدد 
لبريطانيـــا قبل أكثر مـــن 40 عاًما 400 
دبابـــة   1500 لشـــراء  جنيـــه  مليـــون 
“تشـــيفتن”، لكـــن عندمـــا أطيح الشـــاه 
بريطانيـــا  رفضـــت   ،1979 العـــام  فـــي 
تسليم الدبابات للجمهورية اإلسالمية، 

وقررت االحتفاظ باألموال.

واشنطن، لندن - وكاالت

سفينة إيرانية عند أحد المرافئ في فنزويال

اسطنبول - وكاالت

 120 وأصيـــب  أشـــخاص   4 قتـــل 
عندمـــا  أمـــس  تركيـــا  فـــي  بجـــروح 
ضـــرب زلزال قـــوي الســـاحل الغربي 
للبـــالد وأجـــزاء من اليونان، حســـبما 
أعلـــن وزيـــر الصحـــة التركي.وكتب 
الوزير فخر الدين قوجة في تغريدة 
“مع األســـف، قضى 4 مـــن مواطنينا 
فـــي الزلـــزال” الـــذي دمـــر مبـــان في 

مدينة إزمير الساحلية.
وكانت وســـائل إعالم تركية، أعلنت  
الكـــوارث  هيئـــة  عـــن  نقـــاًل  أمـــس، 
زلـــزااًل  أن  التركيـــة،  والطـــوارئ 
بقـــوة 6.6 درجـــة بمقيـــاس ريختـــر 
مركـــزه بحر إيجـــه على عمـــق 16.5 

تركيـــا.  غربـــي  ضـــرب  كيلومتـــًرا، 
وكشـــفت المعلومـــات أن الزلزال قد 
وقع في والية إزمير وشعر به سكان 
الواليات المجاورة حتى اسطنبول.

وأفادت مصـــادر أخرى، بانهيار مبان 
في إزمير التركية عقب الزلزال.

وفي يناير مـــن العام الجاري، ضرب 
تركيا زلـــزااًل بقـــوة 6.8 درجة، خّلف 
عشـــرات القتلـــى، كمـــا تلـــت الزلزال 
147 هـــزة ارتدادية فـــي أنحاء عدة 
من البالد. كما شـــعر به حينها سكان 
بقبـــرص وســـوريا ولبنـــان والعـــراق 
وإيـــران، وكان على عمـــق أقل من 7 

كيلومترات.

124 قتيال وجريحا  في تركيا جراء زلزال

كانبرا - رويترز

المهيــن” كمــا يصفــه األســتراليون، يتصــدر  “التفتيــش  مازالــت قضيــة 
العناويــن ويثيــر عاصفــة مــن ردود الفعــل فــي ســيدني، بعــد أن عبــرت 
السلطات األسترالية على مختلف مستوياتها عن استيائها من المعاملة 

التي لقيتها مواطناتها في مطار حمد الدولي بالدوحة.

ففـــي آخـــر ردود الفعـــل المتواليـــة 
العاصمـــة األســـترالية كانبـــرا،  مـــن 
علـــى تعـــرض نســـاء ســـافرن علـــى 
متـــن 10 رحـــالت جويـــة آتيـــة من 
قطـــر لفحـــص جســـدي دقيـــق، في 
مولـــودة  طفلـــة  اكتشـــاف  أعقـــاب 
حديثـــا فـــي أحـــد مرافـــق المطـــار، 
تحـــدث رئيس الوزراء األســـترالي، 
للصحافييـــن  موريســـون،  ســـكوت 

الواقعـــة  للمـــرة األولـــى عـــن 
“اعتراضـــات  إن  قائـــالً 

القويـــة  أســـتراليا 
نظرهـــا،  ووجهـــات 
تعرضـــت  مـــا  إزاء 

لـــه المســـافرات األســـتراليات فـــي 
الثاني مـــن أكتوبر الجاري، متفهمة 
واســـع  ودعـــم  بتأييـــد  وتحظـــى 

النطاق” من قبل حكومته.
وقالـــت منظمـــة “هيومـــن رايتـــس 
ووتش”  إن “الفحوصات النســـائية 
لهـــا   تعرضـــت  التـــي  القســـرية” 
األســـتراليات  يمكـــن أن ترقـــى إلى 
أجبـــرن  اذ  الجنســـي”،  “االعتـــداء 
الطائـــرات  مـــن  النـــزول  علـــى 
فـــي مطـــار الدوحـــة، ونـــزع 
مالبســـهن داخـــل ســـيارة 
والخضـــوع  إســـعاف 
لفحص جسدي دقيق.

قضية “تفتيش األستراليات” في قطر تتفاقم

بغداد - رويترز

يشـــهد العـــراق هـــذه األيـــام مزيـــدا مـــن التعقيد في 
أوضاع القوى السياســـية المختلفة وذلك مع اقتراب 

موعد االنتخابات البرلمانية المبكرة. 
وتتوالى المتغيرات بشـــكل متســـارع داخل الســـاحة 
السياســـية الســـّنية، خصوًصـــا بعد تصاعـــد مطالبات 
كتـــل ســـّنية رئيســـة بإقالة رئيـــس البرلمـــان العراقي 
محمـــد الحلبوســـي، فـــي حين يـــرى مراقبـــون أن ما 
أعـــاد هذا الصراع إلى الواجهة، هو الخالفات بشـــأن 

تقسيم الدوائر االنتخابية.
في غضون ذلك، أعلنت 5 كتل ســـّنية هي “المشروع 
اإلنقـــاذ  و”جبهـــة  الوطنيـــة”  و”الجماهيـــر  العربـــي” 
والتنميـــة” و”الحـــزب اإلســـالمي” و”الكتلـــة العراقية 
اســـم  يحمـــل  جديـــد  تحالـــف  تشـــكيل  المســـتقلة”، 
“الجبهـــة العراقيـــة” برئاســـة زعيـــم “جبهـــة اإلنقـــاذ” 

أسامة النجيفي.
وتتبايـــن ادعـــاءات هـــذه الكتـــل، ففي حيـــن أعلنت 
الجبهـــة الجديدة حصولها على 35 نائًبا من أصل 71 
نائًبا ســـّنًيا في البرلمان، ينفي تحالف القوى العراقية 
الـــذي يتزعمـــه الحلبوســـي تلـــك المزاعم، مؤكـــًدا أن 

تحالفه يضم 42 نائًبا.
ويأتي إعالن “الجبهة العراقية”، بعد كشف نواب عن 
تحركات إلقناع الكتل السياســـية بإقالة الحلبوســـي، 
األمر الذي يراه مراقبون الغاية الرئيسة من تشكيلها.

وال تبـــدو مواقـــف الكتـــل الشـــيعية حتـــى اللحظـــة 
واضحـــة إزاء مشـــروع إقالـــة الحلبوســـي، في حين 
تؤكد قيادات في “الجبهة العراقية” أن كتاًل شـــيعية 

عدة لم تسّمها مقتنعة بضرورة هذه الخطوة.

متغيرات سياسية بشكل متسارع بالعراق

كتــل ســّنية تطالــب بإقالة رئيــس البرلمان الحلبوســي
خالفات متصاعدة مع اقتراب االنتخابات العراقية

تونس - وكاالت

فتحت الســـلطات القضائية التونســـية أمس، تحقيًقا 
في شبهة انتماء منفذ هجوم نيس إلى تنظيم محّلي 
مجهـــول، أعلن تبنيه الهجـــوم اإلرهابي الذي وقع في 
مدينة نيس الفرنسية أمس األول وأسفر عن مقتل 3 

أشخاص وجرح آخرين.
وأوضح الناطق الرســـمي باســـم المحكمـــة االبتدائية 
بتونـــس، محســـن الدالي، فـــي تصريحـــات أن النيابة 
العموميـــة بالقطب القضائـــي لمكافحة اإلرهاب أذنت 
لوحدة أمنية مختصة بالتحري في حقيقة ومصداقية 
وجـــود تنظيـــم يدعـــى “المهـــدي بالجنوب التونســـي” 

تبنى تنفيذ عملية نيس اإلرهابية في فرنسا.
وأضـــاف أن هـــذا التحرك أتـــى بعد نشـــر تدوينة على 
فيسبوك لشخص ادعى أنه ينتمي إلى تنظيم “المهدي 
بالجنوب التونســـي” الذي نفـــذ عملية نيس اإلرهابية، 
مشـــيرا إلـــى أن البحث العدلي، سيشـــمل مدى ضلوع 
هـــذا التنظيـــم بعـــد التحـــري في وجـــوده، فـــي عملية 
نيـــس اإلرهابيـــة، الفتـــا إلـــى أن النيابة العامـــة تولت 
معاينة تلك التدوينة بالتنســـيق مع الوحدات األمنية 

المختصة.

وأخضعت الســـلطات التونســـية أفـــراد عائلة المهاجم 
إبراهيـــم العويســـاوي، الذي يقبع حاليـــا بحالة حرجة 
في أحد مستشفيات فرنسا، إلى استجواب للحصول 

على معطيات دقيقة حوله.
وقد أعلن مصدر قضائي فرنســـي أمس، أن رجال في 
الســـابعة واألربعيـــن من العمر يشـــتبه بأنـــه على صلة 
بمنفـــذ اعتداء نيس أوقف قيـــد التحقيق. كما أوضح 
أنـــه يشـــتبه بـــأن الرجـــل المحتجـــز كان علـــى اتصال 

بإبراهيم في اليوم السابق لألحداث.

منفذ الهجوم إبراهيم العويساوي

للحــادث بالجنــوب”  “المهــدي  تبنــي  بعــد 
تونس تحقق بوجود تنظيم متورط بهجوم نيس

نيويورك - وكاالت

انتقـــد األميـــن العام لألمـــم المتحدة 
انطونيـــو غوتيريـــش أمـــام مجلـــس 
األمن الدولي غياب التمثيل الكافي 
للنساء في دوائر السلطة والقرارات 
وعمليات الســـالم. وأكـــد غوتيريش 
خـــالل مؤتمـــر لمجلـــس األمـــن عبـــر 
أساســـية”  “مراحـــل  أن  الفيديـــو 
قطعـــت منـــذ اعتمـــاد القـــرار 1325 
قبل عشـــرين عاما الـــذي وضع إطارا 
جديـــدا إلشـــراك النســـاء فـــي جهود 
يزالـــون  ال  الرجـــال  أن  “إال  الســـالم 

يسيطرون على هيئات السلطة”.
وأوضـــح “تحكـــم النســـاء 7 % فقط 

مـــن دول العالم. ويمثـــل الرجال 
ثالثة أرباع الفرق واللجان 

مكافحـــة  المكلفـــة 
كوفيـــد19-.  وبـــاء 
الرجـــال  ويســـتمر 

بغالبية ســـاحقة باتخاذ 

القـــرارات المتعلقة بالســـالم واألمن 
الدوليين”.

ومضـــى يقول “حتى لـــو كان تمثيل 
النســـاء في فـــرق الوســـاطة التابعة 
فإنهـــن  أفضـــل،  المتحـــدة  لألمـــم 
عـــن  واســـع  بشـــكل  مســـتبعدات 
محادثات ومفاوضات السالم” ذاكرا 
خصوصا حاالت أفغانســـتان ومالي 
واليمـــن. وأضـــاف أن إشـــراك المرأة 
فـــي عمليـــات الســـالم “منـــذ البداية 

يجب أن يشكل أولوية”.
وفـــي بيـــان الخميـــس حـــذرت هيئة 
األمـــم المتحدة للمرأة من “ثغرات 
مقلقة” في تطبيق القرار 1325 
“فـــي مرحلة مهمـــة تتطلب 
بجهـــود  القيـــام  ضـــرورة 
الحتـــواء  مشـــتركة 

وباء كوفيد - 19”.

انتقاد للتمثيل الضعيف للنساء بعمليات السالم
عواصم - وكاالت

يســتمر وبــاء كوفيــد - 19 فــي التفاقــم فــي كل أنحــاء العالــم مــع إعادة 
فرض إغالق تام في فرنســا دخل حيز التنفيذ أمس، وتســجيل الواليات 
المتحدة عددا قياسيا من اإلصابات بلغ 90 ألفا في 24 ساعة الخميس.

 وأعيـــد فرض إغالق تام في فرنســـا 
التـــي تجاوز عـــدد الوفيـــات فيها 36 
ألفـــا منـــذ بداية انتشـــار الوبـــاء. لكن 
لن يكون هذا اإلغالق مشـــابها للحجر 
الصـــارم الذي فـــرض في فرنســـا في 

الربيع لمدة شهرين.
وســـجلت الواليـــات المتحـــدة عـــددا 
قياســـيا جديـــدا لإلصابـــات بكوفيد - 
19، فـــي 24 ســـاعة، متجـــاوزة للمرة 

األولى عتبة 90 ألف إصابة جديدة.
وفي أوروبـــا، تحصن البلدان نفســـها 
الواحـــدة تلو األخرى لمواجهة موجة 
مثـــل  الفيـــروس  مـــن  ثانيـــة  قاتلـــة 
إسبانيا، إذ أغلقت 5 مناطق حدودها 

أمس من بينها منطقة مدريد.
وعقـــدت بلجيـــكا البلـــد الذي ينتشـــر 
فيه الفيروس بشـــكل مكثف اجتماعا 

جديدا بشأن األزمة الصحية أمس. 
وفـــي انجلتـــرا، ســـيتم وضـــع مناطق 
جديـــدة في حالة تأهب مـــن الدرجة 

الثانية اليوم السبت.

فرنسا تغلق مجددا وارتفاع  “كورونا” بأميركا

بقيت 3 أيام لالستحقاق 
الرئاسي األميركي

تامبا - أف ب

ــد ترامب  ــال أقـــام الــرئــيــس األمــيــركــي دون
ــايـــدن أمــــس تــجــّمــعــات  ــو بـ ومــنــافــســه جـ
البالد  انتخابية في واليــات وســط غــرب 
الضوء  كورونا  فيروس  يسلط  في وقت 
فقط  أيام   3 قبل  الحادة  على خالفاتهما 
من االستحقاق الرئاسي. وتمسك ترامب 
من  التقليل  في  المتمثلة  بإستراتيجيته 
التجارية  الوباء ودعوة األعمال  خطورة 
ــام بــايــدن  ــادة فــتــح أبــوابــهــا. وأقــ إلـــى إعــ
في  االجتماعي،  التباعد  راعــت  تجمعات 
حين أن تجمعات ترامب غالبا ما شهدت 

تجنب وضع الكمامات.

نازنين راتكليف
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أفتقد الحوار 
الصريح العلني 

المباشر بين المبدع 
وجمهوره

هناك صراع 
أجيال ومصاعب 
جمة في قبول 

الجديد

 أسامة الماجد | تصوير:رسول الحجيري

ــي ــن ــوط ــا مـــن مــحــتــواهــا ال ــه ــغ ــري ــف ــت ــون ثــقــافــة بـــــاده ب ــخـ ــاك مـــن يـ ــنـ هـ

 الفنون العظيمة هي التي  «
تصنع إنسان الغد وتصوغ له 
قواعد جديدة، فهل تعتقد 
أنك أسهمت بشكل ما في 

هذه الصياغة؟

الفنـــون وعوامل أخـــرى عديدة هي 
التـــي تصنـــع إنســـان الغـــد وتصـــوغ 
لـــه قواعد وأســـاليب حيـــاة جديدة، 
والمبدعون هم من يستقرئ أحداث 
الواقـــع المعـــاش ويستشـــرف الرؤى 
الحقيقـــي  والمبـــدع  المســـتقبلية. 
يضيف من روحـــه وفكره وفنه لبنة 
تسهم في صنع إنسان الغد دون مّنة 
منـــه وال ادعـــاء، أنـــا مجـــرد مجتهد 
يحـــاول أن يعبـــر بصدق مـــن خالل 
ومشـــكالت  همومـــه  عـــن  موهبتـــه 
زمانـــه التـــي قـــد تســـهم رؤاه حولها 
مســـتقبل  لصياغـــة  عبـــرة  لتكـــون 

أفضل.

 باعتبارك من الرواد..هل  «
تعتقد أن األجيال السابقة 

من األدباء قد قامت بدورها 
لرعاية الجيل الجديد وتمهيد 

الطريق أمامه؟

نحن في زمن انغالق اإلنســـان على 
نفســـه، وتمحـــوره حول ذاتـــه، وقد 
بذل كل جيل ما استطاع في حدود 
مـــا أتيح له ومـــا كان يمكن في ظل 
ظروف زمانه ومـــدى قبول الجديد 
بـــرؤاه وأطروحاتـــه. وبالتأكيـــد كان 
هناك صـــراع أجيال ومصاعب جمة 
فـــي قبـــول الجديـــد، لكـــن كل زمان 

يفرض جديده وأدواته وينتصر.

كيف تتولد عندك القصيدة  «
وبماذا تبالي في تكوينها؟

للشاعر مخيلة غنية وواسعة ترصد 
وتخـــزن  يومـــه  أحـــداث  وتســـجل 
انفعاالتـــه تجاههـــا لتنضجهـــا علـــى 
نـــار هادئة، لذا تصبـــح الذاكرة مكنز 
للمشاعر الدقيقة تجاه كل ما يمر به 
الشـــاعر فتتكون لديه مجموعة من 
التجـــارب الشـــعورية وكلما نضجت 
تجربـــة من هـــذه التجـــارب فرضت 
نفســـها على الـــورق، فالقصيدة لدي 

تكتـــب نفســـها فـــال أبتســـر تجاربـــي 
أحضـــر  وال  أتكلفهـــا  وال  الشـــعورية 
للقصيـــدة  وأقـــول  وقلمـــا  ورقـــا 
تجربـــة  كل  فـــي  يختلـــط  تعالـــي. 
شـــعورية عنـــدي الحاضـــر بالماضي 
التاريـــخ بالجغرافيـــا الوطـــن بـــاألم 
البشـــر بالنخيـــل والتراب بالســـحاب 
والســـفر  بالمعلقـــات  والمواويـــل 
بذكريـــات قواقـــع البحـــار وجـــداول 
األنهـــار والمطـــر بالنـــدى واألعشـــاب 
في خليـــط عجيب يتماهـــى أمامي 
ليكـــون حروفا وكلمـــات على الورق 
تســـتدعي الماضي إلى الحاضر في 

توق لمستقبل جميل قادم.

بصراحة.. ما الذي تفتقده  «
على طول وعرض الساحة 

األدبية في البحرين؟

الســـاحة  علـــى  الثقافيـــة  األنشـــطة 
عديدة ومتنوعة، بجهود العديد من 
مؤسســـات المجتمع المدني وأبرزها 
والكتـــاب  األدبـــاء  أســـرة  أنشـــطة 
البحريـــن  وآثـــار  تاريـــخ  وجمعيـــة 
ومركـــز عبدالرحمـــن كانـــو الثقافـــي 
وأنشـــطة جمعيـــة البحريـــن للفنون 
وغيرهـــا  جاليـــري  وهنـــد  الشـــعبية 
الناشـــطة  الفرديـــة  الجهـــود  مـــن 
بتواضـــع على الســـاحة الدولية، كل 
ذلـــك في مواجهـــة اغتراب أنشـــطة 
أفتقـــد  بصلـــة.  لنـــا  تمـــت  ال  أخـــرى 
فـــي طول وعـــرض الســـاحة األدبية 
االحتضان الشـــعبي الـــذي كان يوما 
الحـــوار  وأفتقـــد  األدبيـــة،  للحركـــة 
الصريح العلني المباشـــر بين المبدع 
فـــي  الحميميـــة  وتلـــك  وجمهـــوره 

متابعة األنشطة الثقافية.

 األدب الشعبي يشبه إلى  «
حد كبير من ناحية تنقله بين 

االحاد والبيئات واألزمنة 
بالشعر العربي القديم الذي 
كان الشعراء فيه ال يسجلون 

شعره وإنما ينشدونه في 
المحافل ويتلقاه الرواة عنهم 

واحدا عن واحد.. ما رأيك؟

كان الشـــعر الفصيح يوما أحد فنون 
األدب الشعبي العتماده الرواية في 

التواتـــر عبر األجيـــال، وحتى يومنا 
هـــذا نـــادرا ما تجـــد إنســـانا عربيا ال 
تحضره أبيـــات من الشـــعر الفصيح 
أو العامـــي يرويها باعتداد، فالشـــعر 
مكانة خاصة في الوجدان الشـــعبي 
بعامة وما تزال رغم المزاعم بعكس 

ذلك.
وقـــد ظـــل الشـــعر الفصيح مـــن بعد 
ذلـــك حبيس الـــورق يعنـــى إليه من 
يهتـــم وواصل الشـــعر العامي ومعه 
واألبوذيـــات  والمواويـــل  األزجـــال 
تنتقل على ألســـنة الـــرواة والحفاظ 
إلـــى أن دّون بعضها في منشـــورات 

شعبية لهدف الدراسة والتحليل.

 النقاد الحقيقيون غائبون،  «
ومرحلتنا تطفح بمدعي النقد 
ومخترعي االصطالحات. هل 

توافقني الرأي؟

وهـــو  وفنـــي  علمـــي  مجـــال  النقـــد 
عملية عســـيرة وطريق شاق يحتاج 
العديد من التمكن وامتالك األدوات 
والذائقـــة المرهفـــة الحساســـة، وإذا 
عددت المجيدين من نقاد األدب في 
زماننا ســـتجد بعضهم من أخذ على 
عاتقـــه وضـــع العديد من الدراســـات 
واألبحـــاث حـــول الشـــعر والروايـــة 
مركزيـــن علـــى النتـــاج الصـــادر عـــن 
دول المركـــز مهمليـــن دول األطراف 
منهـــم  والبعـــض  البحريـــن،  ومنهـــم 
منشـــغلون بالعديـــد مـــن الدراســـات 
واألبحاث النظرية لتأكيد وجودهم 
وتثبيت أقدامهـــم، وقليل من يتابع 
منهـــم النتاج األدبي الجديد، ويعمل 
على تقييمه وتوجيهه. ومما يؤسف 
له عدم وجود مؤسسة وطنية تعنى 
بتكليف نقاد مهمين لدراســـة النتاج 
المحلي وتقييمه وكما ترى فاألدباء 
بمجهوداتهـــم الفرديـــة يســـعون إلى 
ذلـــك وقـــد توجهـــت أســـرة األدبـــاء 
والكتـــاب مؤخـــرا إلصدار دراســـات 
نقديـــة موثقـــة حـــول أدب البحرين 

وهـــو مما يعتدد بـــه. ونتطلع إلى أن 
يبرز نقـــاد بحرينيون جدد يصنعون 
حركـــة نقدية جديـــدة متخطين كل 
الصعـــاب والعثـــرات، وهو أمل عزيز 

ليس ببعيد.

ما سر االستجابة الجماهيرية  «
لقصائدك... أشعر أن هناك 

لغة جسر بينك وبين المتلقي؟

لدي إحســـاس بـــأن الجماهيـــر التي 
تصلها أشعاري تجد نفسها في أغلب 
قصائدي، وليس في األمر ســـر، فأنا 
ببســـاطة أعبر بعفوية عن مشـــاعري 
الذاتية التي هي نبض الشـــارع دون 
افتعـــال أو تعـــال وفـــي الوقت ذاته 
أحترم الشـــعر وال أبتذله، وال أعتبره 
مـــادة للتعالـــي علـــى اآلخريـــن، فـــال 
قيمة لشاعر في أي مكان وأي زمان 
إذا كانـــت الناس من حوله ال تحفظ 
بيـــت  شـــعره حتـــى وال  مـــن  شـــيئا 
شـــعر واحد تردده. فمن الســـهل في 
زماننـــا طباعـــة أي كالم علـــى الورق 
وإصـــداره فـــي كتـــاب، لكـــن العبـــرة 
فـــي أن يصل هذا الكالم حقيقة إلى 

الناس ويترك أثرا يبقى.

 هناك مقولة شائعة تقول  «
“إن هذا الشاعر أو ذاك ابن 
مرحلته وقد عبر عنها دون 
تخلف أو تجاوز”.. هل هذا 

صحيح؟

يظل الشاعر الحقيقي شاهد عصره، 
بمعنـــى أنه المعبر حقيقة عن أزمات 
روحه فـــي مواجهة ظـــروف العصر 
ومكابدات عواطفه في ظل بيئته.. 
مزروعـــا في قلـــوب أهلـــه طالعا من 

قلب األحداث شعلة منيرة.

 ما نقطة التحول في تجربتك  «
الشعرية؟

فـــي نظري أن الشـــاعر ليس شـــاعرا 

فقط وهو يكتـــب القصيدة، إنما هو 
كائن يقظ متوتر ومتوجس يتحرى 
حدثـــا وينتظر التماعـــه، لذلك نقاط 
التحـــول في تجربة الشـــاعر المبدع 
تصنعهـــا ظـــروف الحياة مـــن حوله 
وهـــي تنعكس علـــى ذاته. لـــذا فهي 
ليســـت نقطة، بل هي عدة محطات 
فلـــكل  واحـــدة،  محطـــة  وليســـت 
العجيـــب  تحولهـــا  عمريـــة  مرحلـــة 
في تجربتي الشـــعرية، فعلى سبيل 
للقـــرآن  حفظـــي  تأســـيس  المثـــال 
الكريـــم وأنـــا طفـــل وتربيتـــي فـــي 
والشـــعر  بالمـــوال  محيـــط يحتفـــي 
القـــراءة  علـــى  وانكبابـــي  الشـــعبي 
علـــى  والتعـــرف  األشـــعار  وحفـــظ 
فنون اإللقاء وارتباطي بالدراســـات 
الميدانيـــة لجمـــع وتدويـــن الثقافـــة 
بأعمـــال  وانشـــغاالتي  الشـــعبية 
الشـــعبي  للفـــن  الدوليـــة  المنظمـــة 
وصداقاتـــي الحميمـــة للعديـــد مـــن 
األجنـــاس بمختلف البلـــدان وغيرها 
التـــي  العديـــدة  المحطـــات  مـــن 
اعتبرتهـــا نقـــاط تحـــول ســـاعدتني 
في كل مرحلة عمرية على اكتشاف 
ما يعـــزز ويثـــري تجربتي الشـــعرية 

وينوع مصادرها.

 يعفي سارتر الشاعر من  «
االلتزام شأنه في ذلك شأن 
جمهرة نقاد الغرب، ويعتمد 

في ذلك على مفهوم الشعر 
الغنائي. فالشاعر يعتمد على 

الصورة، ال على الشخصيات 
واألحداث، وتعتمد الصور 

على قوتها اإليحائية في 
األلفاظ والجمل على حسب 

موسيقاها.. هل توافقه؟

اجتماعيـــا  مصلًحـــا  الشـــاعر  ليـــس 
أو مرشـــًدا تربويـــا يـــؤدي واجبـــات 
مجالـــه  حـــر  طائـــر  فهـــو  محـــددة، 
قيـــود.  دون  الفســـيح  الفضـــاء 
فالشاعر ملزم بفنه وبتطوير أدواته 

وبالتعبيـــر عـــن خلجات روحـــه وما 
ينعكـــس علـــى نفســـه مـــن أحـــداث 
أيـــة  وبـــدون  قيـــود  دون  زمانـــه 
اشـــتراطات أو إمالءات، وهو معني 
بالتأمـــل والتفكـــر واجتـــراح الـــرؤى 
والصـــور الفنية المعبرة عن خلجاته 
دون زيـــف أو تزوير، وبـــدون ادعاء 

بطوالت كاذبة.

 هل تؤمن باالستعمار  «
الثقافي؟

المكـــون  هـــي  الثقافـــة   
األساس لهوية كل أمة، ولالستعمار 
ومنهـــا  عديـــدة  قبيحـــة  وجـــوه 
فالمســـتعمر  الثقافـــي،  االســـتعمار 
بإمكانـــه تســـطيح وطمـــس الثقافة 
الوطنيـــة ألي شـــعب مـــن الشـــعوب، 
لفـــرض ثقافتـــه الخاصـــة. ومقياس 
ذلك بســـيط، حين تســـأل المتعلمين 
بلد:مـــا  بـــأي  الجامعـــات  وطـــالب 
هـــي مكونـــات ثقافتكـــم الوطنيـــة؟ 
ويحارون بماذا يجيبون، فاعلم بأن 
ثقافـــة هذا البلـــد قد ُطمســـت بفعل 
فاعـــل، ربما يكون بيـــد أداة من بين 
أهلهـــا. وال غرابـــة فـــي ذلـــك، فعلـــى 
مـــر التاريـــخ كان هنـــاك مـــن يخـــون 
ثقافة بالده بتفريغهـــا من محتواها 
الوطنـــي وتقديمهـــا بصـــورة هزيلـــة 
العظيمـــة،  الشـــعوب  ثقافـــات  أمـــام 
مـــع التنكيـــل بمنتجـــي تلـــك الثقافة 
وجودهـــم  طمـــس  علـــى  والعمـــل 
بالعديد من الوســـائل الذكية خالف 

السجون واالغتياالت.

 هل صحيح أن أخطر شاعر  «
على الشعر على اإلطالق، 

هو الشاعر الذي يجعل 
“األيديولوجيا” التي ينتمي 

إليها هي التي تملي عليه 
شعره؟

الشـــاعر كإنســـان هـــو عجينـــة أفكار 
ومشـــاعر، ويعتبـــر نتاجـــه الشـــعري 
فـــي كل األحوال إفـــرازا لما يختزن 
مـــن أفكار وأحاســـيس مهمـــا كانت، 
لكـــن من غير الجائز أن يقبل شـــاعر 
حقيقي بأن تملى عليه األفكار ليعبر 

عن مشاعر زائفة لم يعايشها.

“البالد” تحاور علي عبدالله خليفة

علي عبداهلل خليفة: ال قيمة لشاعر إذا كانت الناس من حوله ال تحفظ شيًئا من شعره

المحلي النتاج  لدراسة  مهمين  نقاد  بتكليف  تعنى  وطنية  مؤسسة  توجد  ال 

لالستعمار وجوه 
قبيحة عديدة 

ومنها االستعمار 
الثقافي

يرى الشــاعر القدير علي عبدهللا خليفة أن الشــاعر ليس مصلًحا 
اجتماعيــا أو مرشــًدا تربويــا يــؤدي واجبــات محــددة، فهو طائر 
حــر مجالــه الفضــاء الفســيح دون قيــود. فالشــاعر ملــزم بفنــه 
وبتطويــر أدواتــه وبالتعبير عن خلجــات روحه وما ينعكس على 
نفســه مــن أحــداث زمانــه دون قيود وبــدون أية اشــتراطات أو 
إمــاءات، وهــو معني بالتأمل والتفكر واجتــراح الرؤى والصور 
الفنية المعبرة عن خلجاته دون زيف أو تزوير، ومن دون ادعاء 
بطــوالت كاذبــة. مــن جانــب آخر، ذكر شــاعرنا صاحــب التجارب 
العريقــة التــي تشــبه نهــرا عميــق النبع أنه من الســهل فــي زماننا 
طباعــة أي كام علــى الــورق وإصداره في كتاب، لكن العبرة في 
أن يصــل هذا الــكام حقيقة إلى الناس ويترك أثرا يبقى. وفيما 
يلــي نــص الحــوار مع علــي عبدهللا خليفة.. الشــاعر الذي أشــربنا 

من أباريق الفردوس إبداعا على مدى 50 عاما:

أعبر بعفوية عن 
مشاعري الذاتية 

وأحترم الشعر 
وال أبتذله
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تعتزم شركة رولز رويس إطالق أيقونتها الجديدة Ghost منتصف 
شهر نوفمبر المقبل.

البريطانية  الشـــركة   وأوضحـــت 
أن الجيـــل الثانـــي مـــن ســـيارتها 
أكثـــر  بتصميـــم  يمتـــاز  الفاخـــرة 
أناقـــة مـــن الموديـــات الســـابقة، 
مضـــاءة،  مبـــرد  بشـــبكة  ويأتـــي 
باإلضافـــة إلى زيـــادة جميع أبعاد 

السيارة. 
التابعـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
لمجموعـــة بي إم دبليـــو األلمانية 
القياســـية   Ghost الســـيارة  أن 

تأتي بطول قاعدة عجات 3.30 
متـــر وبطـــول إجمالي يصـــل إلى 
5.55 متـــر، كمـــا يتوافـــر اإلصدار 
الطويـــل من أيقونـــة رولز رويس 
الطـــول  فـــي  بزيـــادة  الجديـــدة 
مقدارهـــا 17 ســـم وبزيـــادة فـــي 

التكلفة تبلغ 36 ألف يورو.
وتزخر مقصورة السيارة بالعديد 
من التجهيـــزات الفاخرة المطلية 

أو المصنوعة من الجلد.

رولز رويس تطلق “الشبح” في األسواق

علــى  جديــدة  تحديثــاٍت  إدخــال  علــى  جــي  أم  آي  مرســيدس-  تعمــل 
الطرازات الناجحة من GLC 63 4MATIC+، حيث ســتعزز ديناميكيات 
الســيارة وترّقــي خصائــص التوصيــل والوظائــف التشــغيلية مــن خالل 

التحكم باإليماءات.

أم  مرســـيدس-آي  تضفـــي  كمـــا 
جـــي علـــى هـــذه الســـيارة بطرازيها 
االســـتعماالت  المتعـــدد  الرياضـــي 
والكوبيه تصميمًا جديدًا أكثر تميزًا 
يشـــمل األضواء ونظام المعلومات 
والترفيه MBUX من خال إضافة 
وظائف وشاشـــات العرض الخاصة 

من آي أم جي.
القيـــادة  أســـاليب  ســـتتعزز  كمـــا 
المتعـــددة وتتنوع أكثـــر مع إضافة 
نظـــام التحكـــم الديناميكي الجديد 
)آي أم جـــي DYNAMICS( وقفـــل 
التـــروس التفاضليـــة، الـــذي أصبح 
باإلمكان اآلن التحكم به إلكترونيًا.

أزاحت إيسوزو الستار عن MU-X موديل 2021 الجديدة كليًا بتصميم خارجي 
أكثر جراءة وعصرية وتحديثات تقنية واسعة ألنظمة الترفيه والسالمة.

كمـــا حصلـــت إم يـــو إكـــس 2021 على 
منصـــة جديـــدة كليـــًا مشـــتركة مع دي 
ماكـــس بيـــك أب 2021، مـــع مشـــاركة 
المحـــركات كذلـــك، خاصـــة محرك 3.0 
لتـــر تيربـــو ديزل 4 ســـلندر بقـــوة 190 
حصان وعـــزم 450 نيوتـــن متر وناقل 

أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات وقفل 
تفاضلي خلفي. وصرحت إيســـوزو أن 
السيارة ستحصل على تقنيات سامة 
رائـــدة فـــي فئتهـــا، مثـــل نظـــام كـــروز 
كونترول بالـــرادار وتقنية التحذير من 

السيارات العابرة من الخلف وغيرها.

مرسيدس آي أم جي جي أل سي63 كوبيه ”MU-X 2021“ إيسوزو تقدم

علـــى  العريقـــة  الســـيارة  حافظـــت 
تاريخهـــا مـــع التصميـــم الجديد والذي 
تـــم العمـــل عليـــه مـــن نقطـــة الصفـــر، 
بنســـخة  ســـواء  مودياتهـــا  بجميـــع 
الكوبيه مع طرح نسخة الكشف الحقا، 
وتم تقديم أيقونة السوبر رياضية بعد 
أن تحدثت شيفروليه بمحرك وسطي 
لســـنوات، ولكـــن اســـتغرق األمر حتى 
الجيـــل الثامـــن لحدوثـــه بالفعل، ويعد 
الطـــراز الجديـــد نقطة تحول بالنســـبة 
للشـــركة األمريكية، إذ تم نقل المحرك 
إلـــى خلف الســـيارة ألول مرة لتتحدى 
كبريـــات الشـــركات اإليطاليـــة في هذا 

المجال.
من الخارج، يبدو الســـتينغراي مختلفا 
جذريـــا، حيـــث إن المحـــرك حاليـــا في 
مثـــل  الســـوبر  كســـيارات  المنصـــف 
فيـــراري، ومن النظرة األولى، فإن أول 
ما ســـتقوله عند مشـــاهدتها هو مذهلة 
من جميع الزوايا! فقد قدمت الشـــركة 
األمريكيـــة الســـارة مع إعـــادة تصميم 
شـــاملة لهـــا بأكملهـــا، إذ يحتـــل محرك 
)LT2 V8( القـــوي والجديد كليا، موقعا 
وســـطيا كجزء متكامل فـــي التصميم 
العـــام الجديـــد للســـيارة، وهـــذا يمثـــل 
احتفاء بإنتاج أسرع وأقوى )كورفيت 
ستينغراي( تم ابتكارها على اإلطاق.

المحـــرك المهيـــب فيها مع قـــوة ثماني 
أســـطوانات ســـعة 6.2 لتـــرات مقتـــرن 
بالقابـــض المـــزدوج ثمانـــي الســـرعات 
من Tremec هو مثالـــي ويتم تغذيته 
باستخدام ”حوض جاف“ خاص، ومن 
ميزاته أنه يســـاعد علـــى تجنب تقليل 
زيـــت المحـــرك أثنـــاء القيادة بســـرعة، 
يمكنهـــا   LT2 أن  شـــيفروليه  وتؤكـــد 
التعامـــل مـــع 1.25 جرام من التســـارع 
اتجـــاه،  أي  فـــي  المســـتدام  الجانبـــي 
ويحتـــوي محـــرك V8 علـــى 495 قدرة 
حصانية و470 رطا من عزم الدوران، 
وهـــو قادر علـــى الوصول إلـــى 60 في 

.)Z51 2.9 ثانية )مع حزمة
جـــاء التصميـــم الخارجـــي للســـيارة 
جديـــدا بالكامـــل، وبلمســـات تمزج 
الجـــريء  الرياضـــي  الطابـــع  بيـــن 
والخطـــوط المســـتقبلية، مع أبعاد 

المحـــرك  حيـــز  بفضـــل  تحققـــت 
الوســـطي، الذي منح كورفيت توزيعا 
مثاليـــا للـــوزن، بجانب الحصـــول على 
اإليروديناميكيـــة  حلـــول  مـــن  مزيـــد 

الهوائيـــة، ســـواء على صعيـــد خطوط 
المقدمـــة التـــي باتـــت أكثـــر عرضا من 
فتحـــات  صعيـــد  علـــى  أو  قبـــل،  ذي 
الهواء الواســـعة على جانبي الســـيارة، 
التـــي تحمـــل طابعـــا وظيفيـــا مزدوجا 
بين تبريد المحـــرك وتحقيق مزيد من 

عوامل اإليروديناميكية الهوائية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المظهـــر الجديد 
والمثير يشـــتمل على ألفـــة أيضا باقي 
اســـتطاع  لكـــن  كورفيـــت،  موديـــات 
قســـم تصميـــم الســـياراة فـــي جنـــرال 
موتـــورز بتقديـــم تحفـــة جميلـــة تســـر 
األعيـــن والقلـــوب للســـيارة الرياضيـــة 
فـــي  المحـــرك  بوضـــع  المقعديـــن  ذات 
المنتصـــف ما أعطى المزيـــد من الوزن 
علـــى العجـــات الخلفيـــة، وهـــذا يعزز 
من التماســـك، والجـــر، والتوازن الكلي 
للســـيارة الرياضيـــة، فاشـــك أن هـــذا 
كورفيـــت الجديد يبدو أكثر حيادا من 
ســـابقه فـــي المنعطفـــات والمنـــاورات، 
مع راحه اســـتثنائية بالداخل بالنســـبة 
للرحـــات اليوميـــة، ولعل األمـــر األكثر 
إذهاال هو سعر الذي هو أقل كثيرا من 

سيارات األخرى التي تنافسها بذكاء.
الســـيارة الجميلـــة التي وصلـــت الباد 

مطلع األسبوع الماضي 
تستخدم محرك 
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مـــن دون  الطبيعـــي  بالســـحب  يعمـــل 
شـــواحن التوربو مع اســـتجابة فورية 
بتســـارع مثيـــر بفضل أصـــوات العادم 
الجيـــد،  والـــوزن  الجيـــد،  والتحكـــم 
بدورهـــا، حصلـــت الخطـــوط الخلفية، 
يظهـــر  واســـع،  زجاجـــي  حيـــز  علـــى 
ويميـــل  الجديـــد،  الوســـطي  المحـــرك 
بزاويـــة سلســـة تســـاعد علـــى عمليـــة 
االنسيابية الهوائية، وتتناغم مع حلول 
اإليروديناميكية التي يوفرها تصميم 
مبيـــت العجـــات العريـــض، والجنـــاح 
المدمج والمصـــد الخلفي العريض ذي 
الفتحات الجانبية الواســـعة، ما يضمن 
مـــن  مزيـــد  علـــى  الحصـــول  للســـيارة 
القـــوى الهوائية الدافعـــة من أعلى إلى 
أسفل، وتحقيق مزيد من ديناميكيات 
القيـــادة المقرونة بالثبات، ســـواء على 
الخطوط المســـتقيمة السريعة أو عند 
دخـــول المنعطفـــات، عـــاوة على هذا، 
تـــم إخفـــاء مســـكات األبـــواب وفتحة 
وأدوات تحريـــر الغطـــاء ألجـــل منـــح 
المزايـــا  وتحســـين  انســـيابي  مظهـــر 
اإليروديناميكية مما يســـهم في تعزيز 

األداء أكثر.
الســـيارة  تضـــم  شـــفرولية  وبحســـب 
ميزة التحكم المغناطيسي 
التـــي  بالركـــوب 
نها  بإمكا
التعرف 

على ســـطح الطريـــق وتعديل التثبيط 
وفقـــا لذلـــك. وهـــذا يعنـــي أن جـــودة 
الركـــوب يمكـــن أن تكـــون صلبـــة أثناء 
القيادة القاسية وناعمة أثناء الماحة، 

دون أي تدخل من السائق.
ومـــن أكثـــر األشـــياء التـــي أعجبت بها 
عنـــد رؤيتـــي ألول مـــرة هذه الســـيارة 
فـــي معرض دبي للســـيارات أو مؤخرا 
فـــي معـــارض الوطنية للســـيارات هي 
داخلية الســـيارة الجميلـــة جدا، والتي 
فـــازت بالعديـــد مـــن الجوائـــز الخاصة 
األولـــى،  النظـــرة  فمـــن  بالتصميـــم، 
تقـــدم شـــفروليج المقصـــورة الداخلية 
بتوافـــق كبيـــر مـــع األداء الصاروخـــي 
للســـيارة وكأنك بطائرة حربية حاهزة 
لانطاق، حيث تـــم دفع قمرة القيادة 
إلـــى األمـــام بمقـــدار 16.5 بوصـــة كـــي 
تلتف حول السائق. وكما تؤكد الشركة 
تم وضـــع الراحة في المقام األول عند 
اقتناء هذه السيارة؛ وذلك بهدف منح 
تجربـــة ركـــوب أكثـــر راحـــة مـــع توافر 
جميـــع مـــا يحتاجـــه الســـائق فـــي حط 
واحـــد أمام عينيـــه وفي متنـــاول يده 
مع ناقل الحركة بالزر العامل بالضغط، 
فقـــد جرى تصميمـــه لتوفير المســـاحة 
القيمة في الكونســـول الوســـطي، وتم 
تقديـــم عجلـــة القيادة الجديـــدة بقطر 
صغيـــر لتوفير رؤية واضحة وشاشـــة 
أنظمة التحّكم قياس 12 بوصة القابلة 
االســـتخدام  وســـهلة  الضبـــط  إلعـــادة 
بقياس ممتاز للتصميم العام للداخلية.
تأتي “كورفيت ســـتينغراي”، بأربعة 
الخارجيـــة،  لأللـــوان  خيـــارات 
هـــي األحمـــر المعدنـــي، والفضي 
المعدنـــي، ومزدوجـــة الخطـــوط، 
وذو اللمســـة الكربونية، باإلضافة 
التجهيـــزات  مـــن  فئـــات  ثـــاث  إلـــى 
 ،”1LT“ فئـــة  مـــع  بدايـــًة  المختلفـــة، 

.”3LT”2” وLT“ متبوعًة بالفئتين

أصبحت الجديدة جاغوار 
E-PACE أقوى حضورا 

وأكثر اتصاال وضبطا وكفاءة 
من أي وقت مضى، وذلك 
بفضل التصميم الخارجي 

المحدث، والتصميم الداخلي 
المحّسن، ونظام المعلومات 
والترفيه “بيفي برو”، وبنية 

السيارة الجديدة.

قدمــت “إم جــي موتــور“ طــراز “آر إكــس 8“ الجديــد كلّيــًا والتــي تتمّيــز 
بمقاعدهــا الســبعة وقوتهــا ورحابــة مقصورتهــا، والتــي تقــدم أطــول 
قاعــدة عجــالت ضمن فئتها، حيث تعّد الطراز األول من إنتاج “إم جي 

موتور“ ضمن هذ الفئة من المركبات.

 “8 إكـــس  آر  جـــي  “إم  وتعتبـــر   
مركبـــة دفـــع رباعـــي بامتيـــاز مـــع 
ســـتة وضعيـــات مختلفـــة للقيادة، 
حيث تتمّيـــز المركبة بهيكل ضخم 
وقوي تم تصميمـــه لتحّمل أصعب 
التضاريـــس والطرق غيـــر المعّبدة 
باإلضافـــة إلـــى محـــّرك جّبار ســـعة 
2.0 لتـــر تيربـــو ذي كفـــاءة عاليـــة 

ويوّلد 220 حصان.
تضـــّم المقصورة الداخليـــة الرحبة 

العالـــي  التصميـــم  مســـتوى  ذات 
للتعديـــل  قابلـــة  خلفيـــة  مقاعـــد 
ووصـــف ثالث مـــن المقاعـــد يعتبر 
األكبر في هذه الفئة من المركبات. 
تّم استخدام مجموعة متنّوعة من 
المـــواد الفاخرة فـــي تصنيع مركبة 
“آر إكس 8“ مثل األسطح الخشبية 
المحّببة والزخارف ناعمة الملمس، 
والتي تدّل على المستوى والجودة 

العالية للمقصورة.

»إم جي آر إكس 8« الجديد كليًا   

جيــب رانغلــر الجديــدة بالكامــل هــي ســيارة فريــدة مــن نوعهــا، وهي 
جاهزة لكتابة فصل جديد مثير في التاريخ األسطوري لعالمة جيب، 

وهي قصة بدأت في عام 1941.

وعلى ضوء هـــذا الهدف الواضح، 
تـــم تجديـــد ســـيارة جيـــب رانغلر 
الحفـــاظ  مـــع  بالكامـــل  األيقونيـــة 
قـــدرات  مـــع  شـــخصيتها،  علـــى 
الوعـــرة  الطـــرق  علـــى  أســـطورية 
وتصميـــم جيب األصلـــي وميزات 

تقنية متقدمة.
ويوفر محرك “بنتاســـتار سداســـي 

بســـعة  الُمحـــدث  اإلســـطوانات” 
تبلـــغ  حصانيـــة  بقـــوة  ليتـــر   3.6
285 حصانـــًا عنـــد 6400 دورة في 
الدقيقـــة و347 نيوتـــن متـــر مـــن 
عزم الدوران عند 4100 دورة في 
الدقيقـــة، حيث بات يشـــتمل اآلن 
على نظام وقف وتشـــغيل المحرك 

كأداة قياسية.

جيب رانغلر روبيكون 2020

غيــرت المشــهد العام فيمــا يتعلــق بســيارات األداء العالي

وصول أفضل كورفيت ستينغراي على اإلطالق

طارق البحار

تزهـــى معـــارض الوطنية للســـيارات في ســـترة منذ مطلع األســـبوع 
الجـــاري بوصول موديـــل القمة من شـــيفروليه كورفيت ســـتينغراي 
الجديـــدة بالكامـــل 2021 بمحركها الوســـطي المعزز بـــاألداء والقوة 
ومـــع التصميـــم الخـــالب لســـيارة العضـــالت المحبوبة، بعـــد طرحها 

رسميا في أسواق المنطقة. 
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نور: سعيدة لعدم عرض “دفعة بيروت” في رمضان
تحدثــت الفنانــة البحرينيــة  نــور الشــيخ الفنانــة وهــي إحــدى بطــات 
مسلســل “دفعــة بيــروت” الــذي بــدأ عرضــه خــال األيــام الماضية على 
منصــة “شــاهد” وحقــق نجاحــا ملحوظــا عــن رأيهــا فــي عــدم عــرض 

المسلسل في شهر رمضان 2021، وسبب وصفها له بالمجازفة.

نـــور كشـــفت فـــي تصريحـــات عن 
سعادتها بقرار عدم عرض مسلسل 
“دفعـــة بيـــروت” في شـــهر رمضان 
2021، وذلـــك بعدمـــا تقـــرر كذلـــك 
فـــي شـــهر رمضـــان  عـــدم عرضـــه 
الماضـــي نظـــرا للظـــروف الخاصـــة 
بفيـــروس كورونـــا والتـــي تســـببت 
فـــي توقـــف تصويـــر العديـــد مـــن 
األعمـــال الدرامية، فقالـــت: “بعدما 
عـــرض  عـــدم  علـــى  اإلعـــان  تـــم 
فـــي  بيـــروت(  )دفعـــة  مسلســـل 
رمضان 2021، وأنه ســـوف يعرض 
على منصة )شـــاهد( بصراحة كنت 
ســـعيدة بهـــذا القـــرار ألن العمل تم 
تحضيره لفترة تصل لـ9 أشـــهر، فا 
يجـــب أن يعـــرض في شـــهر واحد 
والناس تنساه”، وأكدت نور الشيخ 

أن عـــدم عرض العمـــل في رمضان 
يعد مجازفة لكنها تؤيدها ألسباب 
عـــرض  عـــدم  “بالتأكيـــد  فقالـــت: 
العمـــل في رمضـــان مجازفة، لكنها 
مجازفـــة إيجابيـــة، ألن فريق عمل 
المسلســـل حقق نجاحا في السابق 
نفســـه  العمـــل  لكـــون  باإلضافـــة 
يســـتحق المشـــاهدة، فلذلك اعتقد 
أنـــه قادر على أن يجـــذب الجمهور 
إليه، بل ويشـــترك البعض من أجل 
مشـــاهدته على )شـــاهد(“ بحســـب 

مجلة هي.
عـــرض  أن  كذلـــك  أكـــدت  الشـــيخ 
حلقـــات مسلســـل “دفعـــة بيـــروت” 
كل أســـبوع أعطت الفرصة ألبطاله 
للظهور وكذلك أن ينتظره المشاهد، 
خصوصا أن أحداث العمل تختلف 

بشـــكل متســـارع بســـبب البطولـــة 
الجماعيـــة فقالـــت “عـــرض حلقات 
)دفعة بيروت( كحلقتين أســـبوعيا 
خـــال هـــذه الفترة، يعطـــي فرصة 
للمسلســـل للظهور وكذلـــك ألبطاله 

خصوصـــا أن هنـــاك أبطـــاال للعمـــل 
يظهرون بشـــكل قوي فـــي حلقات 
ثـــم يختفـــون فـــي حلقـــات أخرى، 
ليظهر نجوم آخرون، ولذلك عرض 
حلقتيـــن أســـبوعيا أعطـــت فرصة 
المسلســـل”،  أبطـــال  لكافـــة  أكبـــر 
ويشارك في بطولة “دفعة بيروت” 
مجموعـــة كبيرة من نجوم الخليج 
والعالم العربي منهم الفنانة فاطمة 
خالـــد  أشـــكناني،  حمـــد  الصفـــي، 
الشـــاعر، وعلي كاكولـــي، ومحمود 
ونـــور  عـــازار،  وكارلـــوس  نصـــر، 
الغنـــدور، ومهند الحمـــدي، والعمل 
مـــن تأليـــف هبـــة مشـــاري حمـــادة، 

وإخراج علي العلي.
نور الشـــيخ شـــاركت خـــال الفترة 
الماضيـــة فـــي العديد مـــن األعمال 
الدراميـــة المهمة والتي كان أخرها 
مسلسل “وكأن شيئا لم يكن”، الذي 

عرض في شهر رمضان الماضي.

نور الشيخ

» Keeping Up with the Kardashi� ”لن يؤثر توقف عرض برنامج 
ans”، على مصدر تمويل ثروة نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم 

كارداشيان.

وقالت كيم خالل حلولها ضيفة في أحد البرامج “لن نكون على ما نحن  «
عليه اليوم دون برنامج آل كارداشيان، ولهذا السبب سنستمر في 

مشاركة حياتنا، حتى لو تمكنا، من الناحية الواقعية، من نشر شيء ما 
على وسائل التواصل االجتماعي وتحقيق أكثر مما نفعله في موسم 

كامل”.

15

tariq_albahhar

فرح علي: تداووا بالحب قبل الدواء ورحلة العالج الحقيقية تبدأ بعد التعافي

لم نتعرف عليها فقط من خال الشاشة الصغيرة أو من خال دورها في مسلسل 
ســرور أو قاصــد خيــر وغيرهــم من األعمــال التي ال تنســى، ورغــم أن عمرها الفني 
قصير مقارنة ببنات جيلها، إال أن عطاءها كان كبيًرا كفاية لتحمل على عاتقها دور 
مساندة كل محارب ومحاربة ففي يوم من األيام كانت هي أيًضا كذلك، فرح علي 

كان لها هذا الحوار مع مسافات الباد:

 ما الذي تغير بك بعد اإلصابة؟  «

الكثير من األمور تغيرت فنظرتي للحياة 
تبدلـــت أســـتطيع القـــول بـــأن تحـــوالت 
كبيـــرة حدثت في شـــخصيتي، فهو ورم 
صغيـــر جـــًدا بحجـــم حبة العـــدس ولكن 
كان لديـــه القـــدرة فـــي تحويـــل حياتـــي 
كلهـــا رأًســـا علـــى عقـــب، فتغيـــر مســـار 
حياتـــي واختلفـــت توجهاتـــي والعديـــد 
من التفاصيل اليومية البســـيطة بســـبب 

اإلصابة. 
كيف كان دور العائلة في مساندتِك  «

لالنتصار عليه؟ 

فـــي أي لقاء أجريـــه هنالك مقولـــة دائًما 
ما أكررها األهل واألصدقاء كانوا بمثابة 

خليـــة النحل وأنـــا توجت ملكـــة عليهم، 
فـــكان هناك من تنتبه إلـــى مكاني نظيًفا 
معقًمـــا، وتلك تقوم بتجهيز نظام غذائي 
معيـــن وتنتبه لوجود مـــا أحتاجه داخل 
المنـــزل، وكانـــت هناك مـــن تازمني في 
مواعيـــد أخـــذ الجرعـــات، باإلضافة إلى 
الكثيـــر ممـــن كانـــوا يمنحوننـــي الدعـــم 
والحب. أســـتطيع القـــول أنني تجاوزت 
وبوجـــود  كبيـــر  بحـــب  المرحلـــة  هـــذه 
صديقـــات عمـــري الاواتـــي لـــم يكتفين 
بالمســـاندة بـــل إن اثنتيـــن منهـــن قامتـــا 
بقص شـــعرهن في بدايـــة عاجي حتى 
ال أشـــعر بالنقص ممـــا كان له األثر الكبير 

علي.
كيف يستطيع محارب السرطان التغلب  «

على االنتكاسات النفسية المصاحبة؟ 

إلى اليوم وأنا لدي انتكاسات نفسية 
بسبب ماحدث، تقلب المزاج بين 
فـــرح وحـــزن، ضحـــك وبـــكاء. 
أوعـــي  أن  أحـــاول  مـــا  دائًمـــا 
نفســـي بأنها انتكاســـة بسبب 
المرض وســـوف تمـــر، فأقوم 
بســـرعة  نفســـي  بتشـــتيت 
بشـــكل أو بأخـــر، ألتقـــي مـــع 
أقـــوم  أو  المقربـــة  صديقتـــي 
ببعـــض العبـــادات، وأحـــاول ما 
اســـتطعت أن أتجنـــب أصحـــاب 
مـــن  والذيـــن  الســـلبية  الطاقـــة 

الممكـــن أن ال يســـتوعبوا انتكاســـتي أو 
سببها. 
حملة كلنا فرح، ما هو األثر الذي  «

تركته بداخلك؟ 

أنـــا تركـــت اإلعام منـــذ ســـنوات طويلة 
ولكن أن تكون لي هذِه المكانة إلى اليوم 
فـــي قلـــوب زمائـــي الفنانيـــن والفنانات 
في الخليج فهذا شـــيء كبيـــر، وما أثلج 
صدري هو حجم الرسائل التي وصلتني 
مـــن الجمهور أيًضا، فقـــد وصلتني مئات 
الرســـائل منهـــم رغم ابتعـــادي عنه لفترة 
طويلـــة ولكـــن هـــذه الحملـــة أشـــعرتني 
بأنني ال زلت موجودة رغم قلة تواصلي 

مع زمائي وزمياتي. 
نظرة المريض عادة ما تكون سوداوية،  «

ما الذي ساعدِك للتغلب عليها؟ 

وجود األهـــل واألصدقاء من حولي كان 
له الدور األكبر واألهم، وأنا دائًما ما أقول 
تـــداو بالحـــب قبل الدواء وأنا شـــخصية 
اعتمـــد فـــي حياتي اليوميـــة على الحب 
وأتغلب على أي انكســـار ومرض بالحب، 
العـــاج مهـــم ولكـــن الحب عـــاج لجميع 
األمراض، وال أقصد هنا الحب المشروط 
بأسباب أو مسميات معينة بل هو الحب 
المطلق غير المشروط وكان هذا هو أكبر 

دافع في تلك المرحلة. 
 بعد رحلة العالج الصحي تبدأ رحلة  «

العالج النفسي ما الذي يحتاجه 
المتعافي في هذه الفترة؟ 

الحب وتفهم المحيط بأن هذا الشـــخص 
يمـــر في فترة نقاهـــة، لقد مررت بموقف 
عندما انتهيت من آخر جرعات الكيماوي 
فكان أحدهم يظـــن بأنني انتهيت أخيًرا 
مـــن المـــرض ولكـــن الحقيقـــة هـــي أنني 
للتـــو بدأت في الرحلة الحقيقية فما بعد 
التعافي هو األســـاس. ففي أثناء العاج 
تكون األنظـــار جميعها موجهة للمحارب 
مـــن رعايـــة واهتمـــام، ولكن بعـــد إتمامه 
تبـــدأ كل األمـــور بالتاشـــي وهـــذا خطـــأ 
مـــن الممكن أن نقع فيه كوننا مســـاندون 
لـــه، فهـــو ابتـــدأت رحلته األساســـية بعد 
التعافـــي. لقد أخذ مني هـــذا األمر وقت 
طويـــل إلـــى أن أســـتطعت أن أخرج من 
بيتـــي وأمـــارس حياتـــي الطبيعيـــة مـــن 

جديد. 

 رسالتك لكل متعافية في هذا  «
الشهر؟ 

أقول للنساء: أنت مختلفة، جميلة، قوية 
بجميع حالتِك، بالشـــعر أو من غيره، بكل 
تفاصيلِك أنِت مميـــزة. وللمحاربين: هللا 
ســـبحانه وتعالـــى اختارنـــا أللـــم من نوع 
مختلـــف، أنـــت مميـــز بهـــذا األلـــم، فألـــم 
الســـرطان ال يشـــبه ألـــم الصـــداع الـــذي 
يصيـــب كل الناس فهـــو بحاجة إلى فهم 
ووعي مـــن األطراف المحيطيـــن، وأنتم 
أقوياء ومميزون وأجمل بكل شيء في 

هذه المرحلة. 
أوصفي لنا هذه الرحلة؟  «

هـــي رحلـــة صعبـــة واســـتطيع تشـــبيهها 
بالطيـــران فمطباتهـــا كثيرة وهي بحاجة 
إلـــى قائـــد متمـــرس وإلـــى طاقـــم لديـــه 

الوعـــي فـــي التعامل مـــع المطبـــات التي 
ســـيمر بهـــا. ســـنين مـــن حياتي وأنـــا لي 
توجه معين وأرى نفســـي بشـــكل محدد 
وفجـــأة يختلـــف الوضـــع برمتـــه. ولكـــن 
الجميـــل فـــي األمـــر أن بعـــد االنتهاء من 
أرى  واإلشـــعاعي  الكيمـــاوي  جرعـــات 
نفســـي مثـــل طفـــل رضيـــع للتو بـــدأ في 
بالنمـــو،  بـــدأ  ورموشـــه  شـــعره  الحيـــاة، 
مامحـــه وكل مافيه يتكـــون من جديد، 

لقد اشتعرت كل نعمة أنا فيها اآلن. 
بعد غياب دام 13 عاما عن الفن، ألم  «

يحن اآلوان للعودة؟ 

أبًدا على الرغم من تواصل بعض الشباب 
مـــن الكويـــت قبل فتـــرة لنص مســـرحي 
ولكـــن ال توجد لدي الرغبة تماًما بالعودة 
إلـــى اإلعـــام كممثلـــة أو مؤديـــة لألدوار 

رغم عشقي للخشبة المسرح. 
كيف ترين الساحة الفنية اليوم؟  «

تقنًيـــا نحـــن تطورنـــا كثيـــًرا فـــي جميـــع 
األصعـــدة وأصبـــح لدينـــا وجـــوه جديدة 
دائًما لديهـــا طاقة للعطاء وتقديم كل ما 
هـــو مميـــز، هناك طاقـــات شـــبابية تتمتع 
بأشـــياء فنية جميلة مـــن الداخل، أتمنى 
لهم التوفيق وكما كان األساتذة يقولون 
لنـــا ســـأقول لهم: عندمـــا تســـتلمون نًصا 
جديًدا أو شـــخصية إياكم والتركيز على 
شـــكلها مـــن الناحية الجماليـــة إنما صبوا 
كل تركيزكـــم علـــى المضمـــون والناحية 

األدائية.

الســلبية! الطاقــة  أصحــاب  وتجنــب  المحيــط  تفهــم  إلــى  بحاجــة  الســرطان  محــارب 
وديعة الوداعي

فرح علي
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لماذا يحتفل العالم اليوم بعيد الهالوين؟
يعــرف الهالويــن بأنــه االحتفــال الــذي يقــام فــي ليلــة 
الواحــد والثالثيــن مــن شــهر أكتوبر، وهــي الليلة التي 
القديســين،  لجميــع  الغربــي  المســيحي  العيــد  تســبق 
ويســتمر هــذا االحتفــال لمــدة 3 أيــام وينتهــي بيــوم 
عيــد الموتــى، ويذكر أنه يتــم االحتفال بهذا اليوم في 

معظم أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.
عيــد الهالوين أو عيد القديســين هــو احتفال يقام في 
ليلة الحادي والثالثين من أكتوبر من كل عام احتفاالً 
بالعيــد الغربــي المســيحي بجميــع القديســين وتكريمًا 
لهم، كما يعتبر هذا االحتفال تكريمًا للموتى، خصوصًا 
أصحاب المكانة الطيبة لدى المســيحين، ويعود أصل 
االحتفــال بعيد الهالوين إلــى مهرجانات الحصاد التي 

كانت تقام في ثقافة السلتيك.
ويعــود تاريــخ االحتفــال بعيــد الهالويــن لمــا يزيد عن 
ألفــي عــام، بحيــث بــدأ االحتفــال بــه كمهرجــان فــي 
المرحلة التي ســبقت المســيحية الســلتية التي يطلق 
عليهــا احتفــال ســامهين وهــي العطلــة التــي تصــادف 
تاريخ الواحد من شــهر تشــرين الثاني، كما كان يعتقد 
بــأن أرواح الموتــى تعبــر فــي هــذا اليــوم إلــى العالــم 

اآلخر.

يذكر أن أهم مظاهر االحتفال بهذا العيد منذ العصور 
الوســطى هــو ارتــداء الفقــراء مــن النــاس واألطفــال 
األزيــاء مــن أجل طلب الطعام والمــال مقابل األغاني، 
أو الرقصــات، أو الصــالة، ولكّن هذا التقليد تحول إلى 

ارتداء األطفال لمالبس تنكرية لطلب الحلوى.
تــم االحتفال بعيد جميع القديســين، أو عيد الشــهداء 
والقديســين، أو كمــا يعــرف حاليــًا بعيــد الهالويــن فــي 
األّول مــن شــهر نوفمبــر ألول مــرة فــي القــرن الثامن، 
كمــا تــم تبني هــذا التاريخ لالحتفال به رســميًا لجميع 
الكنائــس الكاثوليكيــة فــي عــام 837، وذلــك علــى يــد 

البابا غريغوري الرابع. 

مــن  نوعــا  إن  دراســة جديــدة  قالــت 
البازالء ُيعرف باسم “البازالء الفائقة” 
المتجعدة، قد يساعد في التحكم في 
مســتويات الســكر فــي الــدم وتقليــل 
مــن  الثانــي  بالنــوع  اإلصابــة  خطــر 

مرض السكري.
ووجد باحثون بريطانيون أن البازالء 
فــي  الســكر  ارتفــاع  تمنــع  المجعــدة 
الدم. ويمكن أن يســاعد دمج البازالء 
المجعــدة فــي وجبات الطعام، ســواء 
كانــت كاملــة أو مطحونــة فــي دقيــق 
البازالء، في معالجة السكري النوع 2 

عن طريق منع هذه الطفرات.
علــى  المجعــدة  البــازالء  وتحتــوي 
كميــات أعلــى مــن “النشــاء المقــاوم”، 
ويســتغرق  العاديــة.  البــازالء  مــن 
حتــى  أطــول  وقتــا  المقــاوم  النشــاء 
الطبيعــي،  بالنشــاء  مقارنــة  يتفــكك 
فــي  التخمــر  إلــى  األمــر  بــه  وينتهــي 
األمعــاء الغليظة، بــدال من هضمه في 

األمعاء الدقيقة وفقا لروسيا اليوم.

فوائد البازالء 
لمرضى السكري

اســتبدل عريــس فلســطيني إقامــة حفــل الزفاف 
الفقــراء والمحتاجيــن  علــى  بتقديــم مســاعدات 
وذلــك فــي لفتة انســانية جميلة بادر بها مســتغال 

ظروف كورونا الراهنة بشكل مفيد.
فبســبب  اللبنانيــة،  النهــار  صحيفــة  وبحســب 
األوضــاع الراهنــة التي يمر بها العالم نتيجة أزمة 
كورونــا قــام العريــس الفلســطيني الشــاب أنــس 

إغبارية من مدينة أم فحم بتوزيع مساعدات على 
العالئــالت المحتاجــة تضمنت 450 طــردا غذائيا، 
بــدال مــن إقامــة حفــل زفــاف ضخــم. وأضافــت 
الصحيفــة اللبنانيــة بــأن مبــادرة العريــس “أنــس” 
الفلســطيني  الشــارع  فــي  كبيــرًا  “تجاوبــًا  لقيــت 
باقــي  مطالبيــن  االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 

العائالت والشبان االقتداء بما قام به.

عريس يقدم مساعدات بدال من إقامة حفل الزفاف

نشر الفنان حسين الجسمي صورة في االنستغرام، برفقة مجموعة من 
الفالحات المصريات يحملن الخبز أمام الفرن في أحد األماكن الريفية 

وسط الخضرة والطبيعة الخالبة . وعلق “دايًما المرأة المصرية منبع الذوق 
والطيبة ومضربا لألمثال في الكفاح واألخالق.. أينما كانت”.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األشــخاص  مــن  الكثيــر  يرتكــب 
خطــأ كبيــرًا وهــو تصّفــح الهاتــف 
الخليــوي في المرحــاض. وهذا ما 
دعت دراســة حديثة إلى التوقف 

عنه.
الهاتــف  أن  باحثــون  وجــد  فقــد 
الخليــوي يصبــح في هــذه الحالة 
أكثــر اّتســاخًا وتلوثــًا مــن كرســي 

المرحاض.
هــذا  أن  أخــرى  ووجــدت دراســة 
عــدوى  ينقــل  أن  يمكــن  الهاتــف 
“إي كولــي”، وهــي بكتيريــا ضــارة 
تؤثر ســلبًا في األمعاء، ويمكن أن 

تسبب التسّمم الغذائي.
كذلــك توصــل بعض الخبــراء إلى 
أن هنــاك صلــة غيــر مؤكــدة تمامًا 
بيــن اســتخدام الهاتــف المحمــول 
المرحــاض،  فــي  الجلــوس  أثنــاء 
والمعانــاة من التهابات البواســير، 
مع اإلشــارة إلــى أن هذه الصلة ما 

زالت تحتاج إلى إثبات.

أعلنــت أبــل عــن إيــرادات وأربــاح 
فاقــت توقعــات وول ســتريت مــع 
اســتمرار طفــرة فــي مبيعاتــه مــن 
أجهــزة الكمبيوتــر مــاك وملحقــات 
مثــل ســماعات إيــر بــود، وهــو مــا 
فــي  هبــوط  تعويــض  فــي  ســاعد 

مبيعات هواتف آيفون.
مقرهــا  التــي  الشــركة  وقالــت 
في كاليفورنيــا إن  كوبرتينــو 
الرابــع  للربــع  واألربــاح  اإليــرادات 
فــي  المنتهــي  الماليــة  لســنتها 
الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر 
و73  دوالر  مليــار   64.7 بلغــت 
ســنتا للســهم، مقارنة مع تقديرات 
المحلليــن البالغة 63.7 مليار دوالر 

و70 سنتا للسهم.
وتراجعــت مبيعــات هواتف آيفون 
دوالر،  مليــار   26.4 إلــى   %  20.7
وهو هبوط أكثر حدة من توقعات 
المحلليــن التــي كانــت تشــير إلــى 

انخفاض قدره 16.2 %.

خطر إدخال الهاتف 
إلى المرحاض

أرباح “أبل” تفوق 
التوقعات

زواج النجمة الحسناء سكارليت جوهانسون من حبيبها كولن 
جوست بعد 3 سنوات من المواعدة.

كشــفت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا بالســعودية عــن حزمــة واســعة مــن 
األنشطة السياحية والتي ستطلقها تباعا في األسابيع المقبلة في محافظة 
العا، مع بدء فتح أبوابها للزوار خال عطلة نهاية األسبوع األخير من شهر 

أكتوبر، يشمل ذلك مواقع الِحجر وجبل ِعكمة ومملكة دادان.

وســيخوض الســائح خــالل زيارتــه 
لموقع الِحجر تجربة فريدة يكتشف 
النبطيــة  الحيــاة  أســلوب  خاللهــا 
الضــوء  الزيــارة  إذ تســلط  القديمــة 
علــى أهــم المواقــع األثريــة بالِحجــر 
مثــل مدفــن لحيــان بن كــوزا، وجبل 
األحمــر  والجبــل  والديــوان،  إثلــب، 
والبئر، أما في مدينة دادان القديمة، 
عاصمــة إمبراطورية دادان ولحيان 
وأكثــر المــدن تقدمــًا خــالل األلفيــة 
األولــى مــا قبــل الميالد، فسيتســنى 

للزائر تجربة االستكشاف كعالم آثار 
ليوم واحد.

القــادم،  نوفمبــر  شــهر  وخــالل 
التجــول  مــن  الــزوار  ســيتمكن 
لالســتمتاع  الرباعيــة  بالدراجــات 
رمــال  بيــن  الطبيعيــة  بالمناظــر 

وصخور وهضاب العال. 
كذلــك يمكنهم قضاء ليلة لمشــاهدة 
النجــوم في منظــر أخاذ عند صخور 
الغراميــل، والــذي يعــد أحــد أجمــل 

المواقع لمشاهدة النجوم.

العال تفتح المواقع التراثية للسياح بحزمة من األنشطة

أعلنت منصة التواصل االجتماعي “إنستغرام”، 
عــن تمديــد الفترة الزمنية للبث المباشــر إلى 4 
ساعات بداًل من ساعة واحدة حاليا. ويستثمر 
مــع  لتتكيــف  المباشــر،  البــث  فــي  التطبيــق 
الطريقــة التــي يســتخدم بهــا صنــاع المحتــوى 

خدماتها أثناء جائحة فيروس “كورونا”.
وأشــارت الشــركة األميركية، إلــى أن مد المدة 
الزمنيــة للبــث المباشــر، يهــدف إلــى مســاعدة 

أولئــك الذيــن اضطــروا إلى التركيز على األحــداث االفتراضية، مثــل مدربي اليوغا، 
واللياقة البدنية، والمدرسين، والموسيقيين، والفنانين، والناشطين، من بين آخرين.
ويتاح هذا اإلطار الزمني الممتد لجميع مستخدمي “إنستغرام” على مستوى العالم، 
طالما لم يكن لديهم ســجل من االنتهاكات لسياســة المنصة. وقفز اســتخدام خدمة 
“Instagram Live” بنســبة 70 % عــن األرقــام التــي كانــت قبــل اإلصابــة بفيــروس 

“كورونا” في الواليات المتحدة.

تمديد البث المباشر بـ “االنستغرام” إلى 4 ساعات الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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