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المنامة - بنا

أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة أمس، اتصـــاًل هاتفًيا مع ملـــك المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأعرب جاللته خالله عن 
أصـــدق تهانيه لخـــادم الحرمين الشـــريفين بعيد األضحى 

المبارك.
كمـــا هنـــأ جاللتـــه، خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بمناســـبة 
مغادرتـــه المستشـــفى بعـــد أن مـــّن هللا جـــل جاللـــه عليـــه 

بالصحة والعافية.

راشد الغائب

أمل الحامد

أعلنـــت وزارة الحج والعمرة الســـعودية، 
تفويـــج  خطـــة  نجـــاح  الجمعـــة،  أمـــس 
الحجـــاج مـــن مشـــعر مزدلفة إلى مشـــعر 
منـــى لرمي جمرة العقبـــة الكبرى وللحرم 

المكي ألداء طواف اإلفاضة.
 وقـــال خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
يمـــر  العالـــم  إن  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
بظروف اســـتثنائية عصيبة ألقت بآثارها 
علـــى اإلنســـانية؛ لذا مع تفشـــي الجائحة 
اقتصـــر إجـــراءات الحج هـــذا العام على 

عدد محدود. 
وأضاف الملك سلمان أن إجراءات الحج 
هذا العـــام هدفها حماية ضيوف الرحمن 
من آثار الوباء. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
نيابـــة عن خـــادم الحرمين وزيـــر اإلعالم 

السعودي ماجد القصبي.

نجـــاح خطـــة تفويـــج الحجـــاج
الملك ســلمان: إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن يؤدون طواف اإلفاضة، بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة )أ ف ب(

مكة المكرمة ـ وكاالت

أعلنــت وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمراني عن رفع حظر صيــد الروبيان اعتباًرا 
من اليوم 1 أغســطس 2020، اتســاًقا مع قرار وزير األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمراني المهندس عصام خلف قرار رقم )18( 
لســنة 2020 بشــأن حظر صيــد أو تداول أو بيع الروبيــان، في الفترة 

من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو 2020.

وأشـــارت إلى أن رفع الحظر ل 
يعني الســـماح بصيـــد الروبيان 
للقـــرار  المخالفـــة  بالطريقـــة 
رقم )205( لســـنة 2018 بشـــأن 
حظـــر الصيد البحري بواســـطة 
شـــباك الجـــر القاعيـــة )الكراف( 
فـــي الميـــاه اإلقليميـــة لمملكـــة 

البحرين.
وأهابـــت إدارة الرقابة البحرية 
بضـــرورة  الصياديـــن  بجميـــع 
اللتزام بالقرار الوزاري المعني 
بمنع الصيـــد بطريقة “الكراف”، 
الذي جاء في األســـاس بغرض 

فـــي  البحريـــة  الثـــروة  حمايـــة 
وضمـــان  البحريـــن  مملكـــة 
اســـتدامة هـــذا المـــورد المهـــم 
األمـــن  تحقيـــق  صعيـــد  علـــى 

الغذائي في مملكة البحرين.

رفع الحظر عن صيد الروبيان اليوم
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“الثروة البحرية”: 
القرار ال يعني 

السماح باستخدام 
“الكراف”

)٠٢(

موسى: أسعى إلثبات وجودي مع يد الديرعيدية “البنفت”... غيرعقوبات أميركية جديدة على الصين88.91 مليار دوالر قيمة مبيعات “أمازون”القبض على سارقي “ألمنيوم” بـ 4 آالف
صرح مدير عام مديرية شرطة  «

المحافظة الجنوبية أن شرطة 
شعبة البحث والتحري تمكنت 

من القبض على 5 أشخاص 
لتورطهم في واقعة سرقة وبيع 

مواد مصنوعة من األلمنيوم 
تقدر قيمتها بنحو 4000 دينار.

ا  « أعلنت شركة “أمازون” أداًء ماليًّ
تجاوز توقعات المحللين خالل 

الربع الثاني 2020، حيث ارتفعت 
المبيعات بنحو 40 %، بقيمة 

88.91 مليار دوالر بدعم وباء 
كورونا الذي عزز التسوق عبر 

اإلنترنت.

أعلنت الخزانة األميركية، أمس،  «
عن فرض عقوبات على مسؤولين 

وكيان حكومي صيني بموجب 
قانون ماغنيتسكي الخاص بمالحقة 
منتهكي حقوق اإلنسان. ويأتي ذلك 

على خلفية تصعيد الخالفات بين 
واشنطن وبكين.

أصبحت العيدية اليوم  «
مختلفة في زمن “كورونا”، 

ففي السابق كانت النقود التي 
تعطى غالبا األطفال واألمهات 

تسلم باليد. أما اليوم مع 
قوانين التباعد دخلت ”بنفت 

باي“ هذا المجال.

أشار العب كرة اليد أحمد  «
موسى إلى أنه سيسعى 
من خالل انتقاله لنادي 

الدير وتمثيل صفوفه بدءا 
من الموسم المقبل إلى 
إثبات وجوده في الساحة 

المحلية.
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شـــطب الســـجل التجـــاري لشـــركة 
ل يعفـــي مالكهـــا مـــن ســـداد ديونه 
والمـــاء.  الكهربـــاء  فاتـــورة  مثـــل 
مبـــدأ أكـــدت عليه محكمـــة التمييز 
أصحـــاب  مـــن  كثيـــر  ويتغافلـــه 
المحـــالت والشـــركات بعـــد تصفية 
أعمالهم وإقفال نشاطهم التجاري.

واســـتندت المحكمـــة فـــي حكمهـــا 
الشـــركات  بقانـــون  تنـــص  لمـــادة 
الشـــركة  مالـــك  ـــل  ُتحمِّ التجاريـــة 

بذلـــك، وأنـــه يكـــون مســـؤول فـــي 
جميع أمواله الخاصة عن أيِّ أضراٍر 
تصيب الشـــركَة أو الغيَر إذا تسبب 
في عجز الشركة عن أداء الضرائب 
ة للحكومة أو  والرســـوم المســـتحقَّ

الهيئات أو المؤسسات العامة.
وتنشـــر “البـــالد” حكما جديـــدا غير 
منشـــور لمحكمـــة التمييـــز )الدائرة 
الثالثـــة( طبقـــت بـــه فـــي 21 ينايـــر 

.2020

شطب الشركة ال يعفي المالك من متأخرات الكهرباء

المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
والمزايـــدات منـــذ بدايـــة العام 
شـــهر  نهايـــة  حتـــى  الجـــاري 
مايـــو الماضـــي 
مناقصـــة   584
بنحو  ومزايدة 
مليـــون   551.3
وشـــهد  دينـــار. 
مايـــو  شـــهر 
الماضـــي إرســـاء 82 مناقصـــة 
و4  مناقصـــة   78( ومزايـــدة 
 192.3 بنحـــو  مزايـــدات( 
مليون دينـــار، إذ جاءت وزارة 
األولـــى  بالمرتبـــة  اإلســـكان 
والهيئـــات  الـــوزارات  كأعلـــى 
مـــن  الحكوميـــة  والشـــركات 
حيث قيمـــة المناقصـــات التي 
 90.8 بنحـــو  ترســـيتها  تمـــت 

مليون دينار.

551.3 مليون 
دينار قيمة 584 
مناقصة ومزايدة

16 صفحة - 210 فلوس

ال نريــد تكــرار مــا حــدث فــي “الفطــر” مــن تجمعــات وزيــارات بيــن العوائــل

السلمان: ابتعدوا عن التجمعات العائلية في العيد

الجفير - وزارة الصحة

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
19( جميلـــة الســـلمان، أهميـــة المواصلـــة 
بعـــزم واللتزام باإلجـــراءات الحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة، خصوًصـــا مع قرب 
حلـــول عيـــد األضحـــى المبـــارك، داعيـــًة 
إلـــى البتعـــاد عـــن التجمعـــات العائليـــة، 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  والمعايـــدة 
الجتماعـــي، وإمـــكان التجمـــع فقط في 
نطاق العائلة الصغيرة مع أهمية اللتزام 
بالمعايير كارتداء الكمام ونظافة األيدي 
وتعقيمهـــا ووضـــع مســـافة متريـــن على 

األقل بين الشخص واآلخر.
كورونـــا  فيـــروس  تحـــدي  أن  وأكـــدت 
وفـــق  بعـــزم  المواصلـــة  يســـتوجب 
المســـؤولية الوطنيـــة لتجـــاوزه بنجـــاح، 
وعـــدم تكـــرار مـــا حـــدث في عيـــد الفطر 

مـــن تجمعات وزيـــارات بيـــن العوائل، ما 
أدى إلـــى انتقال المرض من شـــخص إلى 
أعـــداد  وتســـجيل  أشـــخاص،  مجموعـــة 
كبيـــرة مـــن المخالطيـــن والمصابين منها 
حالت خطيرة استدعت دخولها العناية 
المرّكـــزة، إضافـــة إلـــى تســـجيل عدد من 
الســـن  كبـــار  بيـــن  خصوًصـــا  الوفيـــات، 
وأصحـــاب األمـــراض الكامنـــة والمزمنـــة 
وأمـــراض  والضغـــط  الســـكري  كمرضـــى 

القلب والرئة والكلى.

ودعـــت الســـلمان الجميع إلى الســـتفادة 
مـــن خدمـــة التطبيب عن ُبعد، واســـتالم 
هـــذه  تهـــدف  إذ  المنـــزل،  فـــي  األدويـــة 
إلـــى تقليـــل الختـــالط قـــدر  الخدمـــات 
اإلمـــكان للحـــالت التـــي يمكـــن خدمتها 
عـــن بعـــد مـــن دون الحاجـــة إلـــى زيـــارة 

المستشفى.
وجـــددت الســـلمان تأكيد إلزاميـــة ارتداء 
الكمامـــات خـــارج المنزل فـــي كل األماكن 
واألوقـــات مـــا عدا أثنـــاء قيادة الســـيارة، 
أيًضـــا عنـــد ممارســـة رياضـــة  وارتدائهـــا 
المشي واستثناء الرياضات التي تتطلب 
جهًدا بدنًيا شديًدا، مثل الجري والسباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، إلى جانب 
ارتـــداء الكمامـــات عنـــد مقابلة أشـــخاص 
لديهـــم أمـــراض وظـــروف صحيـــة كامنة 
أو مـــن كبار الســـن المعرضين أكثر للخطر 
داخـــل إطـــار األســـرة الواحـــدة، واللتزام 

بمعايير التباعد الجتماعي.
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الشركة ومالكها مسؤوالن عن 

سداد الرسوم 
الحكومية

شركة للتجارة العامة أغلقت وشطبت 
من السجل التجاري.

هيئة الكهرباء طالبت الشركة ومالكها بسداد 
مبلغ الفواتير بالتضامن (1192 دينارا).

امتنع قاضي المحكمة الصغرى المدنّية عن 
استصدار أمر أداء.

عرض النزاع على محكمة الموضوع فحكمت بإلزام 
الشركة بالمبلغ ورفضت إلزاَم المطعون مالكها.

استأنفت الهيئة وأيدت المحكمة قرار حكم محكمة 
أول درجة

طعنت لدى محكمة التمييز وقررت إلغاء الحكم 
وإلزام الشركة ومالكها بالتضامن في سداد المبلغ

مالك الشركة مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن أِيّ أضراٍر تصيب الشركة أو الغير إذا تسبب 
ة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات  في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقِّ
العامة، وكان يعلم بذلك علًما يقينيٍّا أو مفتََرًضا، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب 

والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

من مسببات
 الحكم:

الشركة ومالكها مسؤوالن عن سداد الرسوم الحكومية

تصميم: 
محمد خليل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكـــد المديـــرون العامـــون ألمانـــة 
الثـــالث  والبلديـــات  العاصمـــة 
وجود خطة ديناميكية لخدمات 
النظافة تستوعب جميع المناطق 
الجديـــدة فـــي مملكـــة البحرين، 
“البلديـــات”  أن  إلـــى  مشـــيرين 
باشـــرت أعمال النظافـــة بصورة 
يوميـــة فـــي المـــدن والمشـــاريع 
اإلســـكانية الجديـــدة، وأدرجـــت 
ضمـــن  اإلســـكانية  المشـــاريع 

خططها وبرامجها اليومية. 
علـــى  الحـــرص  منطلـــق  ومـــن 
توفير أعلى مســـتويات النظافة 
وضعـــت  كافـــة،  المناطـــق  فـــي 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عمـــل  وخطـــط  اســـتراتيجيات 
تكفـــل اســـتمرار أعمـــال النظافة 
ومنهـــا  المناطـــق  جميـــع  فـــي 

المناطق الجديدة.

خطة “ديناميكية“ للنظافة بالمناطق الجديدة

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكــد المديــرون العامون ألمانة العاصمة والبلديات الثالث وجود ديناميكية خطة 
لخدمات النظافة تستوعب جميع المناطق الجديدة في مملكة البحرين، مشيرين 
إلــى أن “البلديــات” باشــرت أعمــال النظافــة بصورة يوميــة في المدن والمشــاريع 
اإلســكانية الجديــدة، وأدرجــت المشــاريع اإلســكانية ضمــن خططهــا وبرامجهــا 

اليومية. 

فمدينة ســـلمان، مدينة خليفة، مشـــروع 
الرملـــي، شـــرق الحد، ومشـــروع ســـترة، 
إســـكان جدحفص، ســـترة، النبيه صالح، 
كلهـــا  المناطـــق  مـــن  وغيرهـــا  اللـــوزي 
مشاريع إسكانية لم تكن مشاريع جاهزة 
قبل 5 ســـنوات، لكنها اليوم مدن مأهولة 
بالسكان، وتشـــكل أعمال النظافة حاجة 
ماسة لما تشكله هذه المناطق من حركة 

معيشية واجتماعية. 
ومـــن منطلق الحرص علـــى توفير أعلى 
مســـتويات النظافـــة في كافـــة المناطق، 
وضعت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
اســـتراتيجيات  العمرانـــي  والتخطيـــط 
وخطـــط عمـــل تكفـــل اســـتمرار أعمـــال 
منهـــا  المناطـــق،  جميـــع  فـــي  النظافـــة 
المناطـــق الجديـــدة بمتابعـــة مـــن وزيـــر 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف وكذلـــك وكيـــل 
الوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد 

بن أحمد آل خليفة. 
وفـــي ذلك قال مدير عام بلدية المنطقة 
الجنوبية عاصـــم عبداللطيف إن البلدية 
عـــن  المســـؤولة  الشـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
أعمال النظافة فـــي المحافظة الجنوبية 
للنظافـــة قامـــت بتوفيـــر عـــدد كبيـــر من 
الحاويـــات في المناطق التي تم الســـكن 
فيها بمدينة خليفة بعســـكر على دفعات 
حســـب االحتياجـــات وأولويـــة الســـكن، 
وجـــار العمل على توفير باقي الحاويات 
وزيـــادة أعدادهـــا. كمـــا أنه تـــم توفير ما 
يزيـــد علـــى 10 عمـــال وآليـــات الكبـــس 

والهـــاي آب متوافرة في أرجاء المنطقة 
كافة. 

وأضـــاف “أما بخصـــوص بيوت إســـكان 
منطقة الحجيات بالرفاع فقد تم توفير 
حاويـــات لنحـــو 100 بيـــت، إلـــى جانـــب 
توفيـــر عـــدد مـــن اآلليـــات والكابســـات 
وعمـــال النظافـــة لتكثيـــف الجهـــود فـــي 

كافة أرجاء المنطقة”. 
علـــى  حريصـــة  “البلديـــة  أن  وأردف 
توعيـــة المواطنيـــن والمقيمين في كافة 
المناطـــق من خـــال التواصل معهم عبر 
مواقع التواصل االجتماعي باإلرشادات 
والفيديوهـــات التوعويـــة وعبـــر حمات 
النظافـــة واإلزالـــة المســـتمرة، مـــن أجـــل 
التعـــاون للحفـــاظ علـــى النظافـــة العامة 
وضمـــان اســـتدامتها تحقيقـــا لألهـــداف 
الموضوعة والســـعي لكسب الرضا العام 

للمواطنين والمقيمين”.
يذكـــر أن البلديـــة أطلقت أخيـــرا مبادرة 
مـــن  التخلـــص  بهـــدف  ألثاثـــك  أتصـــل 
األثاث المستخدم قبل رميه في الخارج 
بالقرب مـــن الحاويات كخدمـــة مجانية 
للمواطنيـــن حســـب فئـــات خاصـــة مثل 
والمطلقـــات  الهمـــم  وذوي  الســـن  كبـــار 
واألرامـــل وغيرهم وتـــم تخصيص خطًا 
ساخنًا للخدمة هو 80070000، وتشمل 
هـــذه الخدمـــة جميـــع مناطـــق وجمعات 

المنطقة الجنوبية. 
مـــن جهتهـــا قالـــت مديـــرة عـــام بلديـــة 
إن  الفضالـــة  لميـــاء  الشـــمالية  المنطقـــة 
بلدية المنطقة الشمالية “تسعى لارتقاء 

فـــي جميـــع  العامـــة  النظافـــة  بمســـتوى 
وذلـــك  الشـــمالية  المحافظـــة  مناطـــق 
مـــن خـــال توفيـــر كافـــة المســـتلزمات 
والمعـــدات واألدوات المتعلقـــة بالنظافة 
ذات  المناطـــق  فـــي  وخاصـــة  العامـــة 

المشاريع اإلسكانية الجديدة”.
قامـــت  البلديـــة  أن  الفضالـــة  وأكـــدت 
وبالتنسيق مع شـــركة النظافة المتعهدة 
بتوفيـــر الحاويـــات الجديـــدة واآلليـــات 
والمعـــدات إضافـــة إلى العمالـــة في تلك 
المناطـــق حســـب مـــا تقتضيـــه الحاجـــة 
الفعليـــة الخاصـــة بأعمـــال النظافـــة فـــي 
المناطـــق المذكورة وهي كالتالي )مدينة 

سلمان، منطقة الرملي، منطقة اللوزي(.
وتابعت “ومن خال التنســـيق والمتابعة 
فقـــد  النظافـــة  شـــركة  مـــع  المســـتمرة 
قامت الشـــركة بتوفير عدد 280 حاوية 
جديـــدة، وعدد 38 عامـــا باإلضافة إلى 
توفير اآلليات والمعدات الثقيل، وقد تم 
توزيعها على المناطق حســـب المســـاحة 
والحاجـــة الفعلية لذلك، مع قابلية زيادة 
األعـــداد المذكـــورة حســـب احتياجـــات 

المناطق لذلك”. 
وأوضحـــت الفضالـــة أن الـــوزارة وضمن 
التوعيـــة  بأمـــور  المتعلقـــة  خططهـــا 
واإلرشـــاد فقـــد أدرجت هـــذه المجمعات 

ضمـــن برامجهـــا التوعويـــة واإلرشـــادية 
بـــدءا من حملـــة “نبيهـــا حلـــوة ونظيفة” 
وصـــوال الى جميـــع الحمـــات التوعوية 
برامـــج  إدراج  الـــى  مشـــيرة  المقبلـــة، 
الشـــراكة المجتمعية للمناطـــق الجديدة 

ضمن خطط البلدية في هذا الملف. 
إلـــى ذلك قـــال مدير عـــام بلدية المحرق 
ومـــن  البلديـــة  “إن  الجـــودر  إبراهيـــم 
تقديـــم  علـــى  الدائـــم  حرصهـــا  منطلـــق 
كافـــة الخدمـــات للمناطـــق الحديثة في 
محافظـــة المحـــرق قـــد وضعـــت خطـــة 
لتلبيـــة احتياجـــات تلـــك المناطـــق مـــن 
أعمـــال النظافة من خـــال توفير العمالة 

والحاويات واآلليات الازمة”. 
مـــع  وبالتنســـيق  ”حرصنـــا  وأردف 
خدمـــة  توفيـــر  فـــي  البلـــدي  المجلـــس 
تنظيف المناطق الحديثة بما يســـهم في 
الحفـــاظ على بيئتهـــا، إذ وضعت البلدية 
اســـتراتيجية للرقابة على أعمال شـــركة 
النظافـــة لتفـــادي أي قصـــور فـــي تقديم 

تلك الخدمة”. 
وأشـــار إلـــى أن البلديـــة تقوم بالتنســـيق 
المســـتمر مـــع الجهـــات ذات العاقة في 
دراســـة المواقـــع الجديـــدة ومـــن ضمنها 
المشاريع اإلســـكانية التي تنفذها وزارة 
اإلســـكان كمدينة شـــرق الحد والجزئية 

العامة من ديار المحرق المتعلقة بالسكن 
االجتماعـــي ومنطقة إســـكان ســـماهيج، 
إذ عملـــت البلديـــة في توفيـــر الخدمات 
البلديـــة وعلـــى رأســـها خدمـــات أعمـــال 
النظافة وتخصيص عدد من المفتشـــين 
واالختصاصييـــن للقيام بأعمـــال الرقابة 
على عمل الشـــركة للتأكـــد بتنفيذ أعمال 
النظافـــة فـــي المناطـــق الجديـــدة علـــى 

أكمل وجه. 
وأشـــار الجـــودر إلـــى أن بلديـــة المحرق 
أدرجت المناطـــق الجديدة ضمن خطط 
التوعية واإلرشاد، والشراكة المجتمعية 
من أجل توعية الجمهور بخطط وبرامج 
النظافة وما يستجد من أنظمة وقوانين 

في هذا الشأن. 
أمـــا مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة محمـــد 
الّســـهلي فأكـــد أن األمانـــة تحـــرص على 
اســـتمرارية عمـــل النظافة فـــي المناطق 
إحـــدى  باعتبارهـــا  للعاصمـــة  الجديـــدة 
أهـــم الخدمات الحيويـــة التي تؤثر على 
صحة اإلنســـان والبيئة بصورة مباشرة، 
موضحـــًا أن المحافظـــة علـــى مســـتوى 
النظافة والواجهـــة الحضرية يعتبر أحد 
األهـــداف األساســـية المرتبطـــة بالتنمية 

المستدامة في المملكة. 
وأشـــار الّســـهلي إلـــى مجمـــوع المناطق 

الجديـــدة التـــي توفـــرت فيهـــا خدمـــات 
النظافـــة، التـــي تصـــل إلـــى 40 كيلومترا 
مربعـــا وتضـــم 1512 منـــزال و644 شـــقة 
وتتـــوزع فـــي مناطـــق ســـترة وجزيـــرة 
النبيه صالـــح والباد القديـــم والبرهامة 
الى جانب توبلي وسند وجدحفص وأم 
الحصـــم، إذ إن عـــدد الســـكان المحتمـــل 
لهذه المناطق يصل إلى 15 ألف شخص. 
جهودهـــا  ســـخرت  “األمانـــة  أن  وذكـــر 
الســـكانية  الزيـــادة  حجـــم  الســـتيعاب 
والنمـــو العمراني فـــي المناطق الجديدة 
عـــن طريـــق توفيـــر كافـــة االحتياجـــات 
الازمة لضمان المحافظة على مســـتوى 
متقـــدم مـــن النظافـــة حســـب متطلبـــات 
ســـعيها  منطلـــق  مـــن  وذلـــك  المناطـــق 
المســـتمر إلى تحسين الخدمات وضمان 
جودتهـــا وتميزهـــا للوصـــول إلـــى بيئـــة 

حضرية صحية وراقية في العاصمة”. 
وتابـــع “تـــم وضـــع خطـــة عمـــل بمتابعـــة 
مباشـــرة مـــن الوزير خلـــف منـــذ البداية 
تســـتوعب هذه الخطـــة إلدماج المناطق 
الجديـــدة فـــي خدمـــات النظافة ســـواء 
كانـــت المناطـــق اإلســـكانية الجديدة أو 
مفرزات التنمية المستمرة وما يصاحبها 
من حركة عمرانية على أكثر من صعيد”.

الــمــدن جميع  ــي  ف الــخــدمــات  اســتــمــرار  تكفل  اســتــراتــيــجــيــات  الــبــلــديــات:  ــرو  ــدي م  
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المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
اتصاال من سلطان وحاكم 

والية إقليم جاهور

الملك  الــجــاللــة  ــبــالد صــاحــب  ال عــاهــل  تلقى 
هاتفيا  اتــصــاال  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
دار  إقليم جاهور  والية  وحاكم  من سلطان 
إبراهيم  السلطان  جاللة  بماليزيا  التعظيم 
ابن المرحوم سلطان اسكندر، تم فيه تبادل 
األضحى  عيد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني 

المبارك.
داعين المولى سبحانه وتعالى أن ُيعيد هذه 
وعلى  الصديقين  الشعبين  على  المناسبة 

األمة اإلسالمية بالخير والُيمن والبركات.

خــادم الحرمين: المشــاعر األخوية جســدت عمق العالقات التاريخية الراســخة

جاللة الملك يتبادل التهاني هاتفًيا مع خادم الحرمين

أجـــرى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
أمـــس، اتصااًل هاتفًيا مع ملك المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خـــادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، وأعرب جالته 
لخـــادم  تهانيـــه  أصـــدق  عـــن  خالـــه 
الحرميـــن الشـــريفين بعيـــد األضحى 
المبـــارك، ضارًعـــا إلـــى المولـــى تعالى 
أن يعيـــد هذه المناســـبة الكريمة على 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين بالخير 
والتقـــدم واالزدهـــار وعلـــى األمتيـــن 

العربية واإلسامية بالعزة والرفعة.
الحرميـــن  خـــادم  هنـــأ جالتـــه،  كمـــا 
مغادرتـــه  بمناســـبة  الشـــريفين 
المستشفى بعد أن مّن هللا جل جاله 
عليـــه بالصحـــة والعافيـــة، متمنًيـــا له 
وتمـــام  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

العافية والعمر المديد.
وأعـــرب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
عن بالغ شـــكره وتقديره ألخيه جالة 

الملك لما عبر عنه من مشـــاعر أخوية 
صادقة وتمنيـــات ودعوات طيبة في 
هذه المناســـبة المباركة، جسدت مدى 
التاريخيـــة  العاقـــات  أواصـــر  عمـــق 
الراســـخة والروابـــط األخوية الوثيقة 
التـــي تجمـــع المملكتيـــن وقيادتيهمـــا 
وشـــعبيهما الشـــقيقين، ســـائًا البـــاري 
جلت قدرته أن يحفظ جالته ويرعاه 
والســـعادة،  الصحـــة  بوافـــر  ويمتعـــه 
وينعم علـــى مملكة البحرين وشـــعبها 

الكريـــم بالمزيـــد من التقـــدم والرخاء 
تحت قيادة جالته الحكيمة.

كمـــا جـــرى أمـــس اتصال هاتفـــي بين 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  الملـــك،  جالـــة 
رئيس مجلـــس الوزراء وزيـــر الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
تـــم فيـــه تبـــادل التهانـــي والتبريكات 
المبـــارك،  األضحـــى  عيـــد  بمناســـبة 

داعين المولى ســـبحانه أن يعيد هذه 
والبلديـــن  الشـــعبين  علـــى  المناســـبة 
الشـــقيقين بالخيـــر واليمـــن والبركات 
واألمتين العربية واإلســـامية بالعزة 

والرفعة والتقدم.
اســـتعراض  االتصـــال  فـــي  تـــم  كمـــا 
التاريخيـــة  األخويـــة  العاقـــات 
بيـــن مملكـــة  التـــي تجمـــع  المتميـــزة 
البحرين والمملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة.

المنامة - بنا

األمير محمد بن سلمانخادم الحرمين جاللة الملك

 المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة إلى رئيســـة االتحاد 
السويســـري ســـيمونيتا ســـوماروغا، بمناســـبة ذكـــرى 

اليوم الوطني لبادها.
وأعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه 
وتمنياتـــه لهـــا موفـــور الصحـــة والســـعادة وللشـــعب 

السويسري الصديق بمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث جالـــة الملـــك، برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس 
كريســـتيان،  مـــارك  روش  بوركينافاســـو  جمهوريـــة 

بمناسبة ذكرى استقال باده.
وبعث جالة الملك، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 

بنين، بمناسبة ذكرى استقال باده باتريس تالون.

... وجاللته يهنئ رؤساء االتحاد 
السويسري وبوركينا فاسو وبنين

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة اتصـــاال هاتفًيا 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  مـــن 

الكاظمي.
وتم في االتصال تبادل التهاني والتبريكات 
بمناســـبة عيـــد األضحـــى المبـــارك، داعيـــن 
المولـــى ســـبحانه وتعالـــى أن ُيعيـــد هـــذه 
المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين 
بالخيـــر واليمن والبركات واألمتين العربية 

واإلسامية بالعزة والرفعة والتقدم.
األخويـــة  العاقـــات  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

... وجاللته يتلقى اتصاال 
من رئيس الوزراء العراقي

 المنامة - بنا

جرى اتصـــال هاتفي بين عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الشـــقيقة محمـــود  فلســـطين  دولـــة  ورئيـــس 
عباس، تـــم خاله تبادل التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة حلول عيد األضحى المبارك، داعين 
المولـــى ســـبحانه أن يعيد هذه المناســـبة على 
الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين بالخير واليمن 
واإلســـامية  العربيـــة  واألمتيـــن  والبـــركات 
بالعـــزة والرفعة والتقـــدم. كما تم في االتصال 
التاريخيـــة  األخويـــة  العاقـــات  اســـتعراض 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 

ودولة فلسطين الشقيقة.

... وجاللته يتبادل التهاني 
هاتفًيا مع الرئيس الفلسطيني

إبراهيم الجودر عاصم عبداللطيف لمياء الفضالة محمد السهلي

المنامة - بنا

النواب  مجلس  رئيسة  أكــدت 
ــدور  ــ “صــ أن  ــل  ــ ــن ــ زي فــــوزيــــة 
الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي الــســامــي 
صاحب  الباد  عاهل  لدن  من 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــ ــال ــجــ ــ ال
بــالــعــفــو  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
الخاص واإلفراج عن عدد من 
فترة  قضوا  ممن  المحكومين 
من العقوبات الصادرة بحقهم، 
يمثل مواصلة للنهج اإلنساني 

المتقدم في مملكة البحرين”.
ــدور  صــ “أن  إلـــــى  وأشـــــــــارت 
وقت  بين  الملكية  المراسيم 
وآخـــر مــن لــدن جــالــة الملك، 
تــؤكــد الــرعــايــة الــكــبــيــرة التي 
ــيــهــا جــالــتــه لــلــمــنــظــومــة  يــول
الحقوقية في مملكة البحرين، 
اإلصـــاح،  لــقــواعــد  وترسيخا 
عليهم،  المحكوم  تأهيل  عبر 
ــهــــم فــــي الــمــجــتــمــع،  ــاجــ وإدمــ
وتــوجــيــه طــاقــاتــهــم مــن أجــل 
وأهله،  للوطن  الخير  تحقيق 
البناء  مسيرة  في  والمشاركة 
المؤسسات  لــدولــة  والتطوير 
“أن  وذكــــــــرت  والـــــقـــــانـــــون”. 
منظومة حقوق اإلنسان وفي 
ظــل مــا تــحــظــى بــه مــن دعــم 

الملك،  لدن جالة  مستمر من 
تعيش تقدما مطردًا، إذ تتبوأ 
المملكة المكانة المتقدمة على 
ــم،  ــال ــع مــســتــوى الــمــنــطــقــة وال
ــي تــطــبــيــق أرقـــــى اآللـــيـــات  فـ
الهيئات  ووضع  والممارسات، 
ــات الــحــقــوقــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ وال
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، وتـــحـــقـــيـــق 
ــلــمــبــادئ  ــتــطــبــيــق الـــفـــعـــال ل ال
ــدات  ــاهـ ــعـ ــمـ والـــمـــواثـــيـــق والـ

الدولية”.
ونــوهــت إلـــى حـــرص مجلس 
النواب على تطوير التشريعات 
المعززة لمكانة مملكة البحرين 
فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان، 
القانونية  النصوص  ومراجعة 
لــضــمــان مــواءمــتــهــا مــع أرقــى 

النظم العالمية.

رئيسة “النواب”: العفو الملكي مواصلة للنهج اإلنساني المتقدم

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملـــك حمد بن رئيسة مجلس النواب
عيســـى آل خليفة أمس، اتصاالت هاتفية من صاحب 
الســـمو الملكي األمير بندر بن ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

آل ســـعود، وأميـــر المنطقة الشـــرقية بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـعود بـــن نايف بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وصاحب 
الســـمو األميـــر عبـــدهللا بن ســـعد بـــن جلوي، تـــم فيها 

تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة عيـــد األضحى 
المبارك. داعين المولى ســـبحانه وتعالى أن ُيعيد هذه 
المناســـبة علـــى البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين وعلى 

األمة اإلسامية بالخير والُيمن والبركات.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع عدد من األمراء بالسعودية
 المنامة - بنا



بســـبب انتشـــار جائحة كوفيد 19، 
فقـــد تقـــرر إقامـــة حـــج هـــذا العام 
بأعداد محدودة من داخل المملكة 
العربيـــة الســـعودية فقـــط، حيـــث 
الحكوميـــة  األجهـــزة  اســـتكملت 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ذات 
وخططهـــا  اســـتعداداتها  العالقـــة 
الرحمـــن،  ضيـــوف  الســـتقبال 
وذلـــك فـــي وســـط أجـــواء صحية 
وإجـــراءات آمنة مشـــددة؛ تحقيقا 
لمتطلبـــات الوقايـــة وعلـــى رأســـها 
وضمـــان  االجتماعـــي،  التباعـــد 
ســـالمة وعدم إصابـــة حجاج بيت 

هللا الحرام بفيروس كورونا.
 مـــن جانبهم، أجمع شـــيوخ مملكة 
البحرين على أنه يمكن أن يتصدق 
الشـــخص المقـــرر أن يقـــوم بـــأداء 
علـــى  العـــام  هـــذا  الحـــج  فريضـــة 
الفقـــراء والمســـاكين والمتضررين 
خصوصـــا  الكورونـــا  جائحـــة  مـــن 
بعدما خلفـــت هذه الجائحة الكثير 
مـــن الركود االقتصـــادي، وذلك كّل 
حســـب اســـتطاعته وال حـــرج فـــي 
األمـــر، مع ضمـــان أن يســـافر العام 

المقبل ألداء الفريضة.
وأضافوا أنه كتب للحاج هذا العام 
في حال لم يتمكن بسبب الظروف 
من أداء فريضة الحج األجر كامالً 
حســـب نيتـــه، منوهيـــن بـــأن ذلـــك 
ال يعنـــي بأن تســـقط فريضـــة أداء 

مناسك الحج على المسلم.
 وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال الشـــيخ 
صالح الجودر خطيب جامع الخير 
وعضـــو مجلس أمنـــاء مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســـلم: من 
ادخر مـــاال للحج ولـــم يتمكن لهذه 
الظـــروف مـــن أداء فريضـــة الحج 
أو النافلـــة يحصـــل لـــه األجر كامال 
بالنيـــة لقول النبـــي صلى هللا عليه 
بالنيـــات(،  األعمـــال  )إنمـــا  وســـلم: 
ولكن ذلك ال يغني عن أداء فريضة 
الحـــج، وال تســـقط عنـــه، ويجـــب 
عليه أداؤها، فإن ُتوفي يمكن أداء 

الفريضة عنه.
نـــوى  لمـــن  يمكـــن  بأنـــه  وبيـــن 
الحـــج وتعـــذر لـــه ذلك بـــأي ظرف 
المســـتجد  كورونـــا  جائحـــة  مثـــل 
الفقـــراء  علـــى  يتصـــدق  بـــأن 
والمساكين والمعسرين والغارمين 
والمتضرريـــن، خصوصـــا لمـــن قام 
بحجة اإلسالم في سنوات ماضية، 
ونتمنـــى أن يكـــون التصـــدق إلـــى 
أولـــي القربى من األهـــل والجيران 
وأبناء الوطن، امتثاال لقوله تعالى: 
)وآتى المال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وأقـــام  الرقـــاب  وفـــي  والســـائلين 
الـــزكاة والموفـــون  الصـــالة وآتـــى 

بعهدهـــم إذا عاهـــدوا والصابريـــن 
في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئـــك الذيـــن صدقـــوا وأولئك هم 
المتقـــون(، فإن حصل اكتفاء، فإنه 
يتصدق على من هو خارج الوطن 
من خـــالل الجمعيـــات والصناديق 

الخيرية.
وتابـــع: يمكـــن لمن لم يـــؤد فريضة 
اإلســـالم  ركـــن  يقـــم  ولـــم  الحـــج 
أال  ويخشـــى  )الحـــج(،  العظيـــم 
يســـتطيع توفيـــر المـــال للحج في 
العام المقبل أن يحتفظ بهذا المال 

ألداء الفريضة بالعام القادم.

إخراج الزكاة

إبراهيـــم  محمـــد  الشـــيخ  ودعـــا 
الكوهجـــي صاحـــب المـــال لصرف 
مالـــه في ما أراد وقت مـــا أراد، بل 
علـــى العكس، فقد ارتـــأى عدد من 
األئمة أن الصدقات أفضل من حج 
التطـــوع، ففـــي مواهـــب الجليـــل: 
الحـــج  عـــن  مالـــك  اإلمـــام  “ســـئل 
والصدقة أيهما أحب إليك؟ فقال: 

الحج، إال أن تكون سنة مجاعة”.
أضـــاف: في حال أّجـــل أداء الحج 
إلى السنة المقبلة، فللشخص حفظ 
ماله للعام المقبل مع التنبه إلخراج 

زكاته إذا حال عليها الحول.
ومضـــى قائال: مـــن عظيم كرم هللا 
تعالى أنـــه يجازي علـــى نية العمل 
الصالـــح وإن لـــم يفعـــل، فقـــد صح 
فـــي الحديث القدســـي الـــذي رواه 
الشـــيخان “إنَّ اللََّه َكَتَب اْلَحَســـَناِت 
َن َذلِـــَك، َفَمْن َهمَّ  َئاِت، ُثمَّ َبيَّ ـــيِّ َوالسَّ

ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اللَُّه ِعْنَدُه 
َحَســـَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َهمَّ ِبَهـــا َفَعِمَلَها 
َكَتَبَها اللَُّه ِعْنَدُه َعْشـــَر َحَسَناٍت إَلى 
َسْبِعِمَئِة ِضْعٍف إَلى َأْضَعاٍف َكِثيَرٍة، 
َئٍة َفَلْم َيْعَمْلَهـــا َكَتَبَها  َوِإْن َهـــمَّ ِبَســـيِّ
ـــُه ِعْنَدُه َحَســـَنًة َكاِمَلـــًة، َوِإْن َهمَّ  اللَّ
َئًة َواِحَدًة”،  ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اللَُّه َسيِّ
فمن نوى الحج ومنعه مانع فأجره 

حاصل بإذن هللا تعالى.

الحق الشرعي

الشـــيخ  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
مجيـــد العصفـــور بـــأن أداء الحـــج 
يتوجـــب علـــى المســـلم إذا أصبـــح 
مســـتطيعا، ومن االســـتطاعة فتح 
الطريـــق للســـفر إلى مكـــة المكرمة 
وتســـقط  المناســـك،  وأداء جميـــع 
االســـتطاعة حيـــن توقـــف حركـــة 
الســـفر لســـبب قاهـــر، وال تتوقـــف 
القـــدرة  توفـــر  علـــى  االســـتطاعة 
الماليـــة، لذلـــك فـــإن مـــن توفـــرت 
لـــه االســـتطاعة الماليـــة للحج هذا 
العـــام ال يعتبر مســـتطيعا النقطاع 

الطريق.
وأردف قائـــال: قـــد يرغب المســـلم 
الحـــج تطوعـــا وعـــزم علـــى ذلـــك 
لكن إغالق باب الســـفر منعه، ففي 
الحالتين يجـــوز التصدق بما توفر 
من المال للفقراء والمحتاجين وال 
ســـيما المتضرريـــن بســـبب جائحة 
االحتفـــاظ  يمكـــن  فيمـــا  كورونـــا، 
بالمـــال للســـنة المقبلة بعـــد إخراج 
الحق الشـــرعي في المال إذا تعلق 

به.

إلـــى ذلك، لفـــت الشـــيخ محمد بن 
علي الرويعي بأنه إذا منع المســـلَم 
مانٌع من حج بيت هللا تعالى، وهو 
قد أعد نفسه لذلك، فإن أجر الحج 
فريضـــة أو نافلـــة حاصل له بفضل 
هللا سبحانه وتعالى الواسع وكرمه 
العميم، فـــإن النبي صلى هللا عليه 
وسلم أخبر في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم “إن هللا 
كتب الحســـنات والسيئات، ثم بين 
ذلك، فمن هم بحســـنة فلم يعملها، 
كتبها هللا عنده حســـنة كاملة، وإن 
هم بهـــا فعملها، كتبها هللا عز وجل 
عنده عشـــر حســـنات إلى ســـبعمئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم 
بســـيئة فلم يعملها، كتبها هللا عنده 
حســـنة كاملة، وإن هـــم بها فعملها، 
كتبهـــا هللا ســـيئة واحـــد”، ومعلوم 
أن حصـــول األجر بســـبب الظروف 
الراهنـــة ال يعنـــي أن فريضة الحج 
قـــد ســـقطت من ذمـــة المســـلم، بل 
عليـــه حـــج بيـــت هللا تعالـــى متى 
ما تهيئت الظروف واســـتطاع إلى 

ذلك سبيال.
أمـــا بالنســـبة للمال وإنفاقـــه، فدعا 
الرويعي إلى التصدق على الفقراء 
والمتضررين، مشـــيرا إلـــى أنه أمر 
وحيـــن،  وقـــت  كل  فـــي  مطلـــوب 
والســـالم  الصـــالة  عليـــه  والنبـــي 

جـــزاء  بّيـــن 
الصدقة 

وثوابهـــا الدنيـــوي واألخـــروي فـــي 
منهـــا  كثيـــرة،  متعـــددة  أحاديـــث 
أنهـــا تطفـــئ غضـــب الـــرب، وأنهـــا 
يـــوم القيامة تكون ظـــالً لصاحبها، 
وكذلـــك تقـــي المتصدق مـــن ميت 
الســـوء والعيـــاذ باللـــه تعالـــى. أمـــا 
صاحبهـــا  ادخرهـــا  التـــي  األمـــوال 
للحـــج، فلـــم يســـتطع الحـــج بهـــا، 
فهـــي مال من أمواله يتصرف فيها 
كيفما شاء، فإذا أراد التصدق، فله 
أن يتصـــدق بجزء منه أو بكله وله 

ثواب الصدقة فقط.
وأنهـــى حديثـــه بالقـــول: يحق لمن 
ادخر ماال للحج ولم يستطع الحج 
فلـــه أن يحتفـــظ  ألي ســـبب كان، 
بالمال إلى الســـنة المقبلة رجاء أن 
تفتح أبواب السفر إلى تلك البقاع 
الطاهرة. مع األخذ في االعتبار أن 
المســـلم إذا مـــر عليه حـــول الزكاة 
وهـــذه األمـــوال فـــي حوزتـــه، فإنه 
يجـــب عليه أن يحســـبها من ضمن 
أمواله عند احتساب أموال الزكاة.

العسر والحرج

وقال الشيخ محمد سعيد العرادي: 
إنـــه فـــي حـــال كانت تلـــك األموال 
الـــذي  للشـــخص  للحـــج  المدخـــرة 
يحج ألول مرة ولم يوفق للذهاب 
ألداء فريضـــة الحـــج لظرف معين 
خارج عن إرادته، فالفقهاء يقولون 
الحـــج مســـتقر  إن وجـــوب 
في ذمتـــه، فيجب أن 
بتلـــك  يحتفـــظ 
للعام  األمـــوال 
المقبل ألداء 
يضـــة  فر

الحـــج وال يصـــح أن يصرفها على 
أداء  دون  والمســـاكين  الفقـــراء 
فريضـــة الحج فـــي الســـنة المقبلة 
الســـيما إذا وقـــع في عســـر وحرج 
لجمـــع األموال من جديـــد، فالحج 
واجب وقد حصلت له االستطاعة 
وال  مســـتحب  الفقـــراء  وإعطـــاء 
يجوز التفريط في الواجبات ألجل 
المســـتحبات، فال قربة للنوافل إذا 
أضـــرت بالفرائـــض كمـــا جـــاء فـــي 
الحديث. ولذلك وجب أن يحتفظ 
للســـنة  الفريضـــة  ألداء  باألمـــوال 

المقبلة.
ســـبق  حـــال  فـــي  قائـــال:  وأردف 
الحـــج،  فريضـــة  ألداء  ذهـــب  أن 
فتكون هذه الحجة هي مستحبة، 
للفقـــراء  يتصـــدق  أن  لـــه  فيمكـــن 
والمتضرريـــن باألموال المخصصة 
للحج المســـتحب، وسيخلف عليه 
بعـــد تصدقـــه بزيـــادة فـــي أموالـــه 
ورزقـــه ودفـــع أنـــواع البـــالء عنـــه 
،عـــالوة على الثـــواب العظيم الذي 
ينالـــه يـــوم القيامة، فلقـــد ورد في 
الصدقـــة  إن  الشـــريف:  الحديـــث 
لتطفئ عـــن أهلها حر القبور، وإنما 
يســـتظل المؤمن يـــوم القيامة في 

ظل صدقات. 
وأضـــاف: وكذلك ورد بأن الصدقة 
تدفـــع البـــالء، وهـــي أنجـــح دواء، 
وتدفـــع القضـــاء وقد أبـــرم إبراما، 
الدعـــاء  إال  بـــاألدواء  يذهـــب  وال 

والصدقة.
ونـــوه بأنـــه فـــي حـــال وجـــود نية 
أداء فريضة الحج، ولكن لم يوفق 
ألدائـــه، فهو مثاب علـــى هذه النية 
الروايـــات  فـــي  ورد  فلقـــد  أيضـــا، 
بالنيـــات  األعمـــال  بـــأن  الشـــريفة: 
نيـــة  وأن  نـــوى،  مـــا  أمـــرئ  ولـــكل 
المؤمـــن خيٌر من عمله، إذ إن 
الدافع للعمل هو النية 
بشـــرط أن تكـــون 
للـــه  مخلصـــة 

تعالى.
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7 حاالت تجيز سحب أموال من الحساب الشخصي لمدير الشركة
^ قــال المحامــي محمود ربيع إن المبدأ المســتقر عليه أن ُيســأل 
مديرو الشركة تجاه الغير عن جميع األخطاء في إدارة الشركة وعن 
أعمــال الغــش أو إســاءة اســتعمال الســلطة. وطلبــت “البــاد” إضاءة 
قانونيــة عــن حيثيــات حكــم محكمــة التمييــز المنشــور بعــدد اليــوم. 

وجاءت مشاركته كاآلتي:

يسأل مديرو الشركة عن مخالفتهم 
ألحـــكام القانون أو نظام الشـــركة 
وإذا اشـــترك فـــي الخطـــأ أكثر من 
مدير كانت مسؤوليتهم بالتضامن 
قائمـــة  تظـــل  المســـؤولية  وهـــذه 
بعـــد حـــل الشـــركة ودخولهـــا فـــي 
دور التصفيـــة إذا بقـــي المديـــرون 
قائمين على اإلدارة خاللها، إال أنه 
بتاريخ 11/09/2014 صدر تعديل 
مهـــم لقانـــون الشـــركات التجارية 
رقـــم  بقانـــون  مرســـوم  بموجـــب 
)50( لســـنة 2014 جعل المؤســـس 
والشـــريك أو مالـــك رأس مـــال أو 

مديـــر الشـــركة أو عضـــو مجلـــس 
اإلدارة فـــي شـــركة المســـاهمة أو 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
أو شركة الشخص الواحد بحسب 
األحوال مسؤوال في جميع أمواله 
الخاصـــة عـــن أي أضـــرار ُتصيـــب 
الشركاء والمســـاهمين والغير في 
مـــن   18 المـــادة  عددتهـــا  حـــاالت 

القانون وهي:
1. إذا قـــدم بيانـــات أو معلومـــات 
مـــال  رأس  عـــن  صحيحـــة  غيـــر 
أو  تأسيســـها  عقـــد  فـــي  الشـــركة 
نظامها األساسي أو في تعامالتها 

مـــع الغير أو أي مـــن وثائقها يكون 
من شأنها التأثير في الثقة المالية 

بالشركة.
2. إذا اســـتغل الشـــركة ألغـــراض 

الغش أو ألغراض غير مشروعة.
3. إذا تعامـــل مـــع أمـــوال الشـــركة 

على أنها من أمواله الشخصية.
4. إذا لـــم يفصـــل بيـــن مصلحتـــه 

الشخصية ومصلحة الشركة.
5. إذا تسبب في ترتيب التزامات 

على الشـــركة، رغم علمـــه اليقيني 
غيـــر  الشـــركة  بـــأن  المفتـــرض  أو 
قادرة علـــى أداء تلـــك االلتزامات 
وقـــت اســـتحقاقها، أو كان ترتيب 
تلـــك االلتزامات بســـبب إهماله أو 

خطئه الجسيم.

6. إذا تســـبب فـــي عجـــز الشـــركة 
والرســـوم  الضرائـــب  أداء  عـــن 
المســـتحقة للحكومـــة أو الهيئـــات 
أو المؤسســـات العامة، وكان يعلم 
بذلـــك علما يقينيـــا أو مفترضا، أو 
كان عجـــز الشـــركة عـــن أداء تلك 
الضرائب والرســـوم بسبب إهماله 

أو خطئه الجسيم.
7. إذا خالـــف أحـــكام القانـــون أو 
عقـــد تأســـيس الشـــركة أو نظامها 

األساسي.
مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن التعديـــل 
مكـــن المؤســـس أو الشـــريك بنفي 
المخالفـــة  كانـــت  إذا  المســـؤولية 
اُتخـــذ  قـــرار  نتيجـــة  وقعـــت  قـــد 
فـــي اجتمـــاع لمجلـــس اإلدارة أو 
الجمعيـــة التأسيســـية أو الجمعية 
العامـــة، إال إذا اعترض على القرار 

وأثبـــت  المســـؤولية  رتـــب  الـــذي 
اعتراضه في محضر الجلسة. وال 
يعتبر الغياب عن حضور الجلســـة 
ســـببًا  القـــرار  فيهـــا  صـــدر  التـــي 
إذا  إال  المســـؤولية  مـــن  لإلعفـــاء 
أثبـــت عـــدم علمه بالقـــرار أو علمه 
بـــه وعـــدم اســـتطاعته االعتراض 

عليه.
ويترتـــب على ثبـــوت توفر إحدى 
الحـــاالت المنصوص عليهـــا أعاله 
أن مســـؤولية الشـــريك أو المديـــر 
إليهـــا،  انضمامـــه  بمجـــرد  تنهـــض 
وتصبح لديه مســـؤولية شخصية 
وتضامنيـــة تجـــاه ديـــون الشـــركة 
وذلـــك فـــي كامـــل ذمتـــه الماليـــة 
وتكون كلها ضامنة للوفاء بها، بل 
إنها تنصرف إلـــى ورثته في حالة 

وفاة في حدود التركة.

المحامي ربيع 
يقدم إضاءة 

قانونية عن حكم 
محكمة التمييز

شــطب الســجل التجاري لشــركة ال يعفي مالكها من ســداد ديونه مثل 
فاتــورة الكهربــاء والماء... مبــدأ أكدت عليه محكمــة التمييز ويتغافله 
كثيــر مــن أصحــاب المحات والشــركات بعــد تصفية أعمالهــم وإقفال 

نشاطهم التجاري.

واســـتندت المحكمـــة فـــي حكمهـــا 
الشـــركات  بقانـــون  تنـــص  لمـــادة 
الشـــركة  مالـــك  ـــل  ُتحمِّ التجاريـــة 
بذلـــك، وأنـــه يكـــون مســـئوال فـــي 
أيِّ  عـــن  الخاصـــة  أموالـــه  جميـــع 
أضـــراٍر تصيـــب الشـــركَة أو الغيـــَر 
الشـــركة  عجـــز  فـــي  تســـبب  إذا 
والرســـوم  الضرائـــب  أداء  عـــن 
ة للحكومـــة أو الهيئـــات  المســـتحقَّ
أو المؤسســـات العامة، وكان يعلم 
ـــا أو مفَتَرًضا، أو  بذلـــك علًمـــا يقينيًّ
كان عجـــز الشـــركة عـــن أداء تلـــك 
الضرائب والرســـوم بســـبب إهماله 

أو خطئه الجسيم.
وتنشـــر “البالد” حكمـــا جديدا غير 
منشـــور لمحكمـــة التمييـــز )الدائرة 
الثالثـــة( نطبقـــت به فـــي 21 يناير 

.2020
هيئـــة  الطاعنـــة  القضيـــة:  طرفـــا 
والمطعـــون  والمـــاء،  الكهربـــاء 
ضدهمـــا: شـــركة للتجـــارة العامـــة 

ومالكها.

 الوقائع

علـــى  الكهربـــاء  هيئـــة  أقامـــت 
دعـــوى  ضدهمـــا  المطعـــون 
بطريـــق أمـــر األداء الـــذي قّدمتـــه 
الصغـــرى  المحكمـــة  قاضـــي  إلـــى 
المدنّية تســـتصدر منـــه أمًرا بإلزام 
المطعـــون ضدهمـــا بالتضامـــن بأن 
يؤّديا لهـــا مبلـــغ 1192,780 ديناًرا 
وفائدَتـــه التأخيريـــة بواقع 10 % 
ا مـــن تاريـــِخ المطالبة حتى  ســـنويًّ
الســـداد التام قيمة مـــا تداينهما به 
مقابل اســـتهالك الميـــاه والكهرباء 
ورســـوم البلدية خـــالل الفترة من 
 31/7/2016 حتـــى   27/7/2013
عـــن حســـابهما لديهـــا ، وقـــد رفَضا 

ا.  سداَده وديًّ
امتنـــع القاضـــي عن إصـــداِر األمر، 
محكمـــة  علـــى  النـــزاَع  وعـــرض 

بإلـــزام  فحكمـــت  الموضـــوع 
بـــأداء  األولـــى  ضدهـــا  المطعـــوِن 
بـــه، فضـــال عـــن  المطاَلـــب  المبلـــغ 
فائدتـــه التأخيريـــة التـــي قّدرتهـــا، 
المطعـــون ضـــده  إلـــزاَم  ورفضـــت 

الثاني )مالك الشركة( به. 
استأنفت الطاعنُة هذا الحكم فيما 
قضـــى برفضـــه باالســـتئناف أمـــام 
المحكمـــة الكبـــرى المدنية بصفتها 
بتأييـــِده،  فحكمـــت  االســـتئنافية 
بطريـــق  حكمهـــا  فـــي  فطعنـــت 

التمييز.

الحيثيات

وحيث إن الطعَن ُأقيم على ســـبٍب 
علـــى  الطاعنـــة  بـــه  تنعـــى  واحـــٍد 
مخالفـــة  فيـــه  المطعـــون  الحكـــم 
القانـــون واإلخـــالل بحـــق الدفـــاع 
والقصور في التسبيب فيما قضى 
برفض طلِبها إلزام المطعون ضده 
المطعـــون  بالتضامـــن مـــع  الثانـــي 
ضدهـــا األولى بالمبلـــغ المطاَلب به 
لمـــا ذهـــب إليـــه مـــن أن المذكور ال 
ُيســـأَل عنه لخروجه عـــن الحاالت 
الـــواردة فـــي المـــادة 18 مكرًرا من 
قانون الشركات المضافة بالقانون 
رقم 50 لسنة 2014، خالفا لما هو 
ر بالبنَديِن الســـادس والســـابع  مقـــرَّ
من نص المادة 18 ســـالف اإلشارة 
إليه من مسئولّية مالِك الشركة في 
أموالِه الخاصة عن ديون الشـــركة 
إذا كان قـــد تســـبب بإهمالـــه فـــي 

عجـــز الشـــركِة عـــن أداِء الضرائب 
ة للحكومِة أو  والرســـوم المســـتَحقَّ

للهيئاِت أو المؤسساِت العامة. 
وكان الثابُت باألوراق أن الشـــركة 
هـــي  األولـــى،  ضدهـــا  المطعـــون 
شـــركة الشـــخص الواحد ومملوكة 
للمطعـــوِن ضـــده الثانـــي وقـــد تـــم 
إلغـــاُء الّســـجِل التجـــاري لهـــا، ولم 
عـــن  توقفـــت  وقـــد  بعـــُد،  ْد  ُيَجـــدَّ
ممارسة نشاِطها التجاري ولم يعد 
لها ثمة وجوٌد فيكون مســـئواًل عما 
تطالب به من مبالغ، فإن الحكَم إذ 
رفـــض إلزاَمه بها يكـــون معيًبا بما 

يستوجب نقضه.
وحيـــث إن هـــذا النعَي فـــي محّله، 
ُر  ذلـــك أنه ولئـــن كان األصـــُل المقرَّ
بمقَتَضـــى المـــادة 292 مـــن قانون 
 2001 لســـنة   21 رقـــم  الشـــركات 
أن مالك رأســـمال شـــركة الشخص 
الواحـــد ال ُيْســـأَل عـــن التزاماتهـــا 
ص  إال بمقـــدار رأس المـــال المخصَّ

للشـــركة، فإنـــه طبقـــا لنـــص المادة 
القانـــون  هـــذا  مـــن  مكـــررا   18
والمضافة بالقانون رقم 50 لســـنة 
2014 والمعمـــوِل بـــه اعتبـــاًرا مـــن 
19/9/2014 – ويخضع النزاُع له – 
فإن مالك شـــركة الشخص الواحد 
يكون مســـئوال فـــي جميـــع أمواله 
الخاصـــة عـــن أيِّ أضـــراٍر تصيـــب 
الشـــركَة أو الغيـــَر إذا تســـبب فـــي 
عجـــز الشـــركة عـــن أداء الضرائب 
ة للحكومة أو  والرســـوم المســـتحقَّ
العامـــة،  المؤسســـات  أو  الهيئـــات 
ـــا أو  وكان يعلـــم بذلـــك علًمـــا يقينيًّ
الشـــركة  عجـــز  كان  أو  مفَتَرًضـــا، 
عـــن أداء تلك الضرائب والرســـوم 
بســـبب إهماله أو خطئه الجســـيم، 
وبالجملة إذا خالف أحكام القانون 
أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها 

األساسي.
وكان الواقـــُع الثابـــت بـــاألوراق أن 
الشـــركة المطعـــون ضدهـــا األولى 

شـــركة الشـــخص الواحد ومملوكة 
للمطعون ضده الثاني وقد توقفت 
كلّية عن ممارســـة نشـــاطها وتمت 
تصفيُتها بعد شـــطبها من الســـجل 
التجاري ولـــم ينِف المطعون ضده 
الثانـــي مســـئوليته المفترضـــة عما 
آل إليه حال الشـــركة وعجزها عن 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا ِقَبـــل الطاعنة، 
فإنـــه يكـــون مســـئوال فـــي أموالـــه 
الخاصـــة عـــن المبالغ التـــي تطالِب 
بهـــا الطاعنة، فإن الحكم المطعون 
فيـــه إذ ذهب إلى خالف ذلك وأيد 
قضـــى  فيمـــا  المســـتأَنف  الحكـــم 
برفـــض الدعوى بالنســـبة له يكون 
قـــد خالـــف القانوَن وهو مـــا يعيبه 

ويوجب نقضه في هذه الجزئية.
وحيث إن الموضوَع صالٌح للفصل 
فيه، ولما تقـــدم، فإنه يتعّين إلغاء 
الحكـــم المســـتأَنف فيمـــا قضى به 
بالنســـبة للمســـتأَنف ضـــده الثاني، 
دا بإلزامه بالتضامن  والقضاء مجدَّ

األولـــى  ضدهـــا  المســـتأنف  مـــع 
بـــأداء المبلـــغ المطالب بـــه وإلزامه 
بمصاريف الطعـــن ومصاريف هذا 

الطلب عن درجَتي التقاضي.

منطوق الحكم

حكمـــت المحكمـــُة: بَقبـــوِل الطعِن 
بنقـــِض  موضوِعـــه  وفـــي  شـــكاًل، 
الحكـــِم المطعوِن فيـــه فيما قَضى 

بالنسبِة للمطعوِن ضّده الثاني.
 وحكمت في موضوِع االســـتئناِف 
فيمـــا  المســـتأَنف  الحكـــِم  بإلغـــاِء 
المســـتأَنف  إلـــزاِم  برفـــِض  قضـــى 
ضّده الثانـــي بالمبلـــغ المطاَلب به، 
َدا بإلزامه بالتضامِن  والقضاء مجدَّ
مع المستأَنف ضدها األولى بأدائه 
بمصاريـــِف  وألزمتـــه  للمســـتأِنفة، 
الطعـــن ومصاريِف هذا الطلِب عن 
درجَتـــي التقاضـــي، وبمبلـــغ مائـــة 

ديناٍر مقابل أتعاِب المحاماِة.

نموذج تعبيري لفاتورة الكهرباء

“الكهرباء” تكسب قضية ضد مالك شركة مشطوبة: ادفع الفاتورة من جيبك
“^” تنشــــر حكًمـــا جديـــًدا لمحكمــــــة التمييـــــز عـــن مبـــدأ يتغافلـــــه التجــــــار

@albiladnews راشــــد الغـــائب

albiladpress@محمد الستراوي

الشركة ومالكها مسؤوالن عن 

سداد الرسوم 
الحكومية

شركة للتجارة العامة أغلقت وشطبت 
من السجل التجاري.

هيئة الكهرباء طالبت الشركة ومالكها بسداد 
مبلغ الفواتير بالتضامن (1192 دينارا).

امتنع قاضي المحكمة الصغرى المدنّية عن 
استصدار أمر أداء.

عرض النزاع على محكمة الموضوع فحكمت بإلزام 
الشركة بالمبلغ ورفضت إلزاَم المطعون مالكها.

استأنفت الهيئة وأيدت المحكمة قرار حكم محكمة 
أول درجة

طعنت لدى محكمة التمييز وقررت إلغاء الحكم 
وإلزام الشركة ومالكها بالتضامن في سداد المبلغ

مالك الشركة مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن أِيّ أضراٍر تصيب الشركة أو الغير إذا تسبب 
ة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات  في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقِّ
العامة، وكان يعلم بذلك علًما يقينيٍّا أو مفتََرًضا، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب 

والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

من مسببات
 الحكم:

المحامي محمود ربيع

راشد الغائب
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سيدعلي المحافظة 

صاحب مقهى يواجه “الطرد” وينشد الدعم
ــة” ــ ــح ــ ــائ ــ ــج ــ ــف عـــمـــلـــه بـــفـــعـــل “ال ــ ــوقـ ــ ــة تـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ

شــكا مالــك أحــد المقاهي تراكــم االلتزامــات المالية عليــه بعد توقف 
العمــل فــي المقهــى، نظيــر اإلجــراءات االحترازيــة للحــد من انتشــار 
فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، وعدم حصوله علــى أي نوع من أنواع 

الدعم.

وقـــال صاحـــب المقهـــى وهو من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، إنـــه 
قبـــل فتـــرة قصيرة بدأ مشـــروعه 
التجـــاري بـــرأس مـــال عبـــارة عن 
قـــروض وديـــون تصـــل إلـــى نحو 

أن  أمـــل  علـــى  دينـــار،  ألـــف   100
مـــن  ويتمكـــن  المشـــروع  ينجـــح 
ومصروفاتـــه  التزاماتـــه  ســـداد 
العوائـــد  وتحقيـــق  التشـــغيلية، 

المنشودة.

ولفـــت إلـــى أن المشـــروع لم يكن 
يشكو من عقبات تعترض طريقه 
نحو تحقيق النمو والنجاح، إال أن 
الجائحة وما رافقها من إجراءات 
احترازيـــة أدت في المحصلة إلى 
توقف العمل بشـــكل كلـــي لمدة 4 
أشـــهر، ما دفع صاحـــب العقار إلى 
تهديده بالضرد ورفع قضية ضده 

في المحكمة.
وأضـــاف أن األمـــر لـــم ينتـــه عنـــد 
هـــذا الحد، إذ إن عماله عمدوا إلى 

رفـــع شـــكوى ضـــده فـــي المحكمة 
للمطالبة بسداد أجورهم، في حين 
إنه ال يملك ما يســـدد به أجورهم، 
حيـــث لم يتحصـــل علـــى أي دعم 

ألجور عمالته غير البحرينية.
الجهـــات  المواطـــن  وناشـــد 
العـــون  يـــد  مـــد  إلـــى  المختصـــة 
والمســـاعدة له خالل هـــذه الفترة 
لدعـــم اســـتمرار مشـــروعه، حتى 
يتمكـــن مـــن إعـــادة تشـــغيله بعـــد 

انجالء الجائحة.

مريضة سرطان عالجها متوقف على إحضار جهاز من السعودية
شـــقيقها ناشـــد “الصحـــة” ســـرعة توفيـــره مراعـــاة لحالتهـــا الحرجـــة

ناشــدت عائلــة مواطنــة خمســينية الجهــات الصحيــة اإلســراع 
فــي توفيــر متطلبــات عــاج شــقيقتهم التــي تعانــي مــن مــرض 
الســرطان، وبحاجــة ماســة إلجــراء العملية الجراحيــة الدقيقة 

إلنقاذ حياتها.

وأشار شقيق المواطنة في رسالته 
عبر “البالد” إلى أن اكتشاف إصابة 
أخته بالمرض جاء متأخًرا، ما أدى 
إلـــى بلوغ وضعهـــا الصحي لمرحلة 

حرجة.
وقـــال “إن العائلة بذلـــت الكثير من 
المســـاعي مـــع الجهـــات المختصـــة 
للبـــدء فـــي العـــالج، وهو مـــا أقرته 
تقـــرر  إذ  المعنيـــة،  اللجنـــة  أخيـــًرا 
فـــي  عمليتهـــا  وإجـــراء  عالجهـــا 

مستشفى الملك حمد”.
ولفـــت إلـــى أن نجاح هـــذه العملية 
بنســـبة كبيرة متوقف علـــى توفير 
جهاز يســـتخدم في هـــذا النوع من 

العمليـــات، إال أنـــه غيـــر متوافر في 
البحريـــن، وتـــم إبالغهـــم مـــن قبل 
المستشـــفى عن توافر هـــذا الجهاز 
في المملكة العربية الســـعودية، إال 
أنه ونظًرا للظـــروف الراهنة يتعذر 
علـــى العائلـــة توفيـــر هـــذا الجهـــاز، 
إضافـــة إلـــى عـــدم معرفـــة العائلـــة 
بآليات إحضار هذا الجهاز وتكلفته.
ودعـــت العائلـــة وزارة الصحـــة إلى 
العمـــل علـــى تســـريع توفيـــر هـــذا 
شـــقيقته  لوضـــع  مراعـــاة  الجهـــاز، 
الحـــرج، وتوقـــف نجـــاح  الصحـــي 
العملية بنســـبة أكبر على توافر هذا 

وزارة الصحةالجهاز.

حاجز صخري يخترق البحر ويسد طريق العبور في باربار

هل كان شعور األمن من العقوبة هو ما دفع مالك أحد العقارات المحاذية 
لساحل قــريــة بــاربــار لمد حــاجــز صــخــري ومــنــع الــنــاس مــن الــمــرور منه، 

وممارسة حقهم في االستفادة من الساحل؟.

عــدد من  أثــار حفيظة  المشهد  هــذا 
انزعاجهم  الذين عبروا عن  األهالي 
مــن ضــيــاع حقهم االجــتــمــاعــي في 
ــل عـــدم  ــل قـــريـــتـــهـــم، فــــي ظــ ــاحـ سـ
ساكنًا  المختصة  الجهات  تحريك 

إلزالة هذا الحاجز.
ــبــالد” إلى  تلك الــشــكــاوي دفــعــت “ال
الــتــواصــل مــع الــعــضــو الــبــلــدي شبر 
الوداعي لسؤاله عن أحقية صاحب 
العقار في إقامة هذا الحاجز ومدى 
باتخاذ  المعنية  والجهة  مخاطره، 

اإلجراءات القانونية حياله.
الــمــنــطــقــة  إن  الــــــوداعــــــي:  وقـــــــال 
أحد  صــاحــب  عمد  الــتــي  الساحلية 
المقابلة  بــاربــار  قرية  في  العقارات 
ــدات  ــصــ لـــلـــســـاحـــل فـــــي وضـــــــع مــ
االنتفاع  من  األهالي  ومنع  صخرية 
ــشــريــط الــســاحــلــي والـــمـــرور  مـــن ال
المالصقة  الساحلية  المنطقة  فــي 
لــلــعــقــار، لــيــس هــنــاك مــا يــؤكــد حق 
المنطقة  تملك  فــي  العقار  صاحب 
ما  وهــو  لعقاره،  المقابلة  الساحلية 
أكدته تحرياته ومتابعاته مع جهات 

االختصاص.

للقضية من  بالنظر  أنــه  إلــى  وأشــار 
وجهة النظر القانونية فإن المنطقة 
العقار  التي عمل صاحب  الساحلية 
ومنع  صخرية،  مصدات  وضــع  في 
المجتمع من االنتفاع بالساحل كحق 
ما  للقانون  مخالفًا  يعتبر عمالً  عام، 
بالوثائق  الــعــقــار  صــاحــب  يثبت  لــم 

الرسمية حقه المشروع.
وذكر أن المشهد الذي جرى معاينته 
المختصين  مـــع  بــشــأنــه  ــتــحــري  وال
ــــي  ــال ــتــحــقــق مــــن شــــكــــاوى األهــ ــل ل
مالك  أحــد  قيام  على  واعتراضهم 
باربار  لساحل  المحادية  الــعــقــارات 
الـــمـــرور وحــجــزهــا  مــن  منعهم  فــي 
المياه  عمق  الى  صخرية  بمصدات 
مـــع مشهد  يـــتـــســـاوى  الــســاحــلــيــة، 
ساحل  على  وقعت  التي  المخالفة 

أبوصبح بقرية الدراز.
وتـــابـــع: حــيــث قـــام صــاحــب العقار 
ــلــســاحــل بـــإنـــشـــاء مــرفــأ  الــمــقــابــل ل
للقوارب الخاصة ومد منصة المرفأ 
وذلــك  الساحلية،  المياه  عمق  إلــى 
الجهة  مــن  بشأنه  تنبيه  وصلنا  مــا 
المختصة في الشأن البيئي في 23 

الصور  معه  مرفق  الماضي،  أبريل 
الثبوتية للمخالفة، حيث تم تحويل 
لثانية  الــبــلــدي  الممثل  عــلــى  األمـــر 
الشمالية وتم مخالفة صاحب العقار 

وإجباره على إزالة المخالفة.
الـــذي قــام به  ــى أن العمل  إل ولــفــت 
للساحل  الــمــقــابــل  ــعــقــار  ال صــاحــب 
فــي قــريــة بــاربــار يــدخــل فــي عمق 
التي هي حق عام  الساحلية  المياه 
ــون، ومــن  ــان ــق ومــحــمــيــة بــمــوجــب ال
اإلجــراء  عليه  ينطبق  أن  الطبيعي 
ذاته الذي جرى فرضه على المخالف 

في ساحل أبوصبح.
وأضاف أن اإلجــراءات التي ينبغي 

شأن  في  التحري  تتطلب  اتخاذها 
قــانــونــيــة تــصــرف صــاحــب الــعــقــار، 
وتحديد مخالفته للقانون من عدمة 
من قبل الجهات المختصة، ويدخل 
ــتـــحـــري والــتــحــقــيــق  فــــي دائـــــــرة الـ
ــمــخــتــصــة فــــي الـــشـــأن  ــات ال ــهـ الـــجـ
البلدي والبيئي والتخطيط والثروة 

البحرية.
حالة  فــي  الطبيعي  مــن  أنـــه  وأكـــد 
الـــعـــمـــل مــخــالــف  مــــن أن  ــبــت  ــث ــت ال
هو  التنفيذي  الجهاز  فــإن  للقانون، 
من يجب أن يتولى إجبار المخالف 
الموقع  المخالفة وإرجــاع  إزالــة  في 
إلــــى وضـــعـــه الــطــبــيــعــي كــمــا كـــان، 

إجــراء قانوني  يلزم من  واتخاذ ما 
طبيعة  على  الــدالــة  القوانين  وفــق 
اإلجــرائــيــة،  ومتطلباتها  المخالفة 
المنظمة  القوانين  مع  يتوافق  وبما 

للعمل البلدي.
عن  الحديث  إن  وقـــال 

المحتملة  المخاطر 
لــــــلــــــمــــــصــــــدات 
تدخل  البحرية 
اتجاهين  فــي 
رئـــــيـــــســـــيـــــن، 
يتمثل  حــيــث 
االتجاه األول 

ــي خــطــر  فــ

إرثــه  فــي  االجتماعي  الحق  ضياع 
التاريخي، وعدم تمكن المجتمع من 
الساحلية في  المنطقة  االنتفاع من 
ممارسة حقه الطبيعي في األنشطة 
الترفية والسياحة البيئية، ما يمكن 
حــدوث  احــتــمــال  عليه  يــتــرتــب  أن 
نزاعات مع صاحب العقار واألهالي، 
وهو مما ال نتمنى حدوثه، وينبغي 

أخذه بعين االعتبار. 
المقلق  الخطر اآلخر  إلى أن  وأشــار 
أبنائهم  كـــون  فــي  يتمثل  لــأهــالــي 
مما  الساحل،  في  التجول  اعــتــادوا 
تعرضهم  مـــخـــاوف  أمــــام  يــضــعــهــم 
تجاوز  محاولتهم  حالة  في  لــأذى 
ــة، ولـــيـــس  ــريــ ــخــ ــــصــ الــــمــــصــــدات ال
تجاوز  محاولتهم  حالة  فــي  بعيدا 
يتعرضوا  أن  الصخرية  الــمــصــدات 
ــدوث اإلصــابــات  الـــى الــســقــوط وحــ
ما  وذلـــك  والــخــطــيــرة،  الجسيمة 
ــى إيــــجــــاد حــل  ــ ــ ــو إل ــدعــ ــ ي
ــن قــبــل  ــ مــســتــعــجــل مـ
المختصة  الــجــهــات 
والـــجـــهـــة الــمــعــنــيــة 
بشكل  والــمــســؤولــة 
معالجة  فــي  مباشر 
ــع  ــ ــلـــة، ووضـ ــكـ ــمـــشـ الـ
الــحــلــول الــقــانــونــيــة 

لمعالجتها.

الــعــام ــق  ــح ال ــار تـــجـــاوز حـــد مــلــكــه وتـــعـــدى عــلــى  ــق ــع ال ــب  ــاح لــــ “^”: ص ــي  ــوداعـ الـ
سيدعلي المحافظة

شبر الوداعي

سيدعلي المحافظة 

األمير خليفة بن سلمان.. نبع الجود في كل عيد يحل ويذهب ويعود
Û  بالفخر والعز والســمو للرمز العظيم صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

رئيــس الــوزراء الموقر، الذي يغدق المجتمع بالســعادة والعناية والرعايــة في الظرف الصعب، 
ُترفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات القلبيــة لمقامــه الكريــم بحلــول عيــد األضحــى األكبر 
المبــارك ولشــعب البحريــن الوفــي واألمة اإلســالمية، وأن يديم هللا بقائه علما للفكر اإلنســاني 

تستمد منه البشرية رفعتها وقدرتها على البقاء. 
Û  وتزخــر مملكــة البحريــن العزيــزة بفضل ســموه الكريم حفظــه هللا ورعاه بمســيرة نماء ووفاء

وعطــاء إنســاني عظيــم، وبريــادة عالميــة فــي التوجيهات االجتماعيــة المصيرية نحــو ازدهار 
الحضــارة اإلنســانية للمملكــة وشــعبها الوفــي، التي لم يشــهد التاريــخ اإلنســاني المعاصر على 
األرض مثيــال لهــا احتوتهــا فتــرة زمنيــة قصيرة، من ســرعة وتواتــر وتقارب القــرارات كحزمة 
متكاملة نافذة ومؤثرة في العمق االجتماعي، وفي اشد أزمة تمر على العالم في بداية القرن 

الواحد والعشرين بسبب جائحة فيروس الكورونا المستجد الوبائي. 
Û  وقــد لعــب الضميــر الــذي أحيــاه ســمو األميــر الــدور الحقيقــي فــي الريــادة والقيادة فــي عمق

قراراتــه الحكيمــة لســد الفجــوة التــي أحدثها الظــرف الوبائي الصعب، في ســعي ســمو األمير 
)حفظــه هللا( الحثيــث فــي الحفاظ علــى المكتســبات الحضارية للمملكة وعزلهــا وحمايتها من 
تأثير الوضع العالمي المتأزم اقتصاديا وسياســيا، بل أحكم الوضع واســدل عليه من إنســانيته 
الكثيــر مــن المبــادرات الحضاريــة الفريدة فــي العالم من مســاعدات عينية للفقــراء والضعفاء 
والمحتاجيــن وتوجيهــات قيادية مجتمعيــة واقتصادية وغيرها مما يمتلــئ قلبه من تجليات 
إنســانية عديدة ســابقة وخطط واعدة قادمة، ما جعل من المكتســبات الحضارية قوة دافعة 

للتماسك المجتمعي للنهوض واالزدهار.
Û  ويــوم الطبيــب البحرينــي هو يوم المبادرة األســمى مــن بين المبادرات، التي ركز عليها ســموه

وأشرف على حيثياتها بنفسه، واصدر قراره العظيم بتخصيص 200 ألف دوالر سنويا لجائزة 
خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب البحريني في هذا اليوم الســامي بكل جوانبها التقييمية 
والتحفيزيــة العادلــة للتنافســية، والتنافســية فــي الخدمــات اإلنســانية منقبــة تمثل شــخصية 
صاحبهــا وتعبــر عــن مــدى التزامــه بالقيــم واألخــالق الحميــدة التــي وجههــا الديــن اإلســالمي 

الحنيف وكل الديانات واألعراف اإلنسانية.
Û  ،فالضميــر هــو ســر األميــر فــي قــوة اإلدارة فــي ازدهــار الحضــارة اإلنســانية لمملكــة البحريــن

ويكمــن فــي قــدرة األميــر في بناء الدولــة القوية المبنية على مؤسســات مجتمــع مدني تنظم 
الحياة الكريمة المحفوفة برغد العيش الكريم في ظل جودة حياة تدفع باإليمان واإلحساس 
بالمســؤولية الســتدامتها، وللضمير الدور الرئيس في قرارات وخطط األمير للنمو االقتصادي 
التــي تشــهدها المملكــة منــذ بدايــة المســيرة المباركــة التــي اعتلى فيها ســموه كرســي القيادة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية وبقاء نبضها ليومنا.
Û  واإلنجازات المتحققة في التنمية المســتدامة ومؤشــراتها المتميزة التنافسية التي رفعت من

مكانــة البحريــن عالميــا فــي الكثير مــن المناســبات والمبــادرات؛ الدليل الحقيقي لبلــوغ األمير 
القمة الفكرية والعلمية في علم اإلدارة وفلســفتها وفي اندماجها مع فلســفة القيادة للوصول 

للنجاح الجمعي المشترك بين الجميع من قيادة وأفراد مجتمع. 
Û  ولطالمــا أصبحــت مملكــة البحريــن العزيــزة كدولــة ومجتمــع وشــعب مثــاال ُيشــار لــه بالبنــان

وُيحتذى به في الســلم واالســتقرار والتعايش والمحبة من بين المجتمعات العالمية المستقرة 
فــي ظــل قيــادة حكيمة ألمير الضمير، الن الضمير الذي أحياه األمير، هو نور مشــع يصل مداه 
لأعماق، ليمأ الحياة ســعادة وهداية، ويصنع جودة ورفاهية ينتفع منها اإلنســان في حياته 
منــذ البدايــة إلــى النهاية، وما بينهما يشــد الضمير الكثير من الترهــالت واالهتزازات الحياتية 
بــزرع األمــل والتفــاؤل الكفيليــن الســتقامتها وثباتها وإعادة اســتقامتها، والضمير يســكن بين 

النوايا الحسنة ليزرع البهجة والسرور بأي لغة وبأي لهجة.

عادل المرزوق



القطان: الشرع يحث على التقيد باإلجراءات االحترازية
حــث الشــيخ عدنان القطان في خطبتي صــاة عيد األضحى المبارك 
وصــاة الجمعــة بمركــز أحمــد الفاتــح اإلســامي علــى أهميــة اتبــاع 
اإلجراءات الصحية الصادرة من الجهات المعنية والتقيد بها حفاًظا 
على سامة الجميع، وأهمية الثقة بها كونها تأتي ضمن ما يحث عليه 

الشرع باتخاذ األسباب.

الخيـــر  أن  إلـــى  القطـــان  وأشـــار 
ابتـــاء، والمؤمـــن شـــديد  والشـــر 
التعلـــق والثقـــة باللـــه تعالـــى، وأن 
هـــذه األوبئـــة واألمراض ســـتزول 

ويعـــود الفـــرح والســـرور، مشـــدًدا 
وراء  االنجـــرار  تجنـــب  علـــى 
بعـــض  تبثهـــا  التـــي  اإلشـــاعات 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 

والتي تروج لإلشاعات واألقاويل 
المرســـلة التي ال أســـاس وال أصل 
لها، منبًها إلى ضرورة عدم االنتباه 
لهـــا وترويجهـــا مـــن خـــال إعادة 

نشرها.
والتواصـــل  الصلـــة  أن  وأضـــاف   
بين األرحام واألصدقاء، في هذه 
الظـــروف االســـتثنائية، ينبغي أن 
تكـــون عبـــر الوســـائل اإللكترونية 

إلجـــراءات  تحقيًقـــا  المتاحـــة، 
وااللتـــزام  االجتماعـــي  التباعـــد 
للضـــرورة،  إال  بالبيـــوت  بالبقـــاء 
مؤكـــًدا أن الشـــرع الحكيم وســـنة 
نبينـــا الكريـــم تحـــث إلـــى األخـــذ 
أهميـــة  إلـــى  داعًيـــا  باألســـباب، 
التوجـــه المخلص إلـــى هللا العزيز 
هـــذا  يرفـــع  أن  بالدعـــاء  القديـــر 

عدنان القطانالوباء.

المنامة - بنا

السلمان: ابتعدوا عن التجمعات العائلية في عيد األضحى
ــات وزيــــــــارات بــيــن الــعــوائــل ــع ــم ــج ــر” مـــن ت ــطـ ــفـ ــد تـــكـــرار مـــا حــــدث فـــي “الـ ــريـ ال نـ

أكــدت استشــارية األمــراض المعديــة واألمراض الباطنية بمجمع الســلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيد - 19( جميلة 
الســلمان، أهميــة المواصلــة بعــزم وااللتزام باإلجراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية، خصوًصا مع قرب حلول عيد األضحــى المبارك، داعيًة إلى االبتعاد عن 
التجمعــات العائليــة، والمعايــدة عبر وســائل التواصل االجتماعي، وإمكان التجمع فقط في نطاق العائلــة الصغيرة مع أهمية االلتزام بالمعايير كارتداء الكمام 

ونظافة األيدي وتعقيمها ووضع مسافة مترين على األقل بين الشخص واآلخر.

وأكـــدت أن تحدي فيروس كورونا يســـتوجب 
المواصلـــة بعـــزم وفـــق المســـؤولية الوطنيـــة 
لتجـــاوزه بنجـــاح، وعـــدم تكرار مـــا حدث في 
عيد الفطر من تجمعات وزيارات بين العوائل، 
مـــا أدى إلـــى انتقـــال المـــرض من شـــخص إلى 
مجموعة أشخاص، وتسجيل أعداد كبيرة من 
المخالطيـــن والمصابيـــن منها حـــاالت خطيرة 
اســـتدعت دخولها العناية المرّكزة، إضافة إلى 
تســـجيل عدد من الوفيات، خصوًصا بين كبار 
الســـن وأصحاب األمـــراض الكامنـــة والمزمنة 

كمرضـــى الســـكري والضغـــط وأمـــراض القلب 
والرئة والكلى.

ودعـــت الســـلمان الجميـــع إلـــى االســـتفادة من 
خدمة التطبيب عن ُبعد، واستام األدوية في 
المنـــزل، إذ تهـــدف هـــذه الخدمات إلـــى تقليل 
االختـــاط قـــدر اإلمـــكان للحاالت التـــي يمكن 
خدمتهـــا عن بعـــد من دون الحاجـــة إلى زيارة 

المستشفى.
ارتـــداء  إلزاميـــة  تأكيـــد  الســـلمان  وجـــددت 
األماكـــن  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج  الكمامـــات 

واألوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، وارتدائها 
أيًضا عند ممارســـة رياضة المشـــي واســـتثناء 
الرياضـــات التـــي تتطلب جهـــًدا بدنًيا شـــديًدا 
مثـــل الجـــري والســـباحة وركـــوب الدراجـــات 
الهوائيـــة، إلـــى جانـــب ارتـــداء الكمامـــات عند 
وظـــروف  أمـــراض  لديهـــم  أشـــخاص  مقابلـــة 
صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين أكثر 
للخطر داخل إطار األســـرة الواحدة، وااللتزام 

بمعايير التباعد االجتماعي.
وأشـــارت الســـلمان إلى ضرورة االستمرار في 

االلتزام بغســـل اليدين بالماء والصابون جيًدا 
بشكل دوري، مع الحرص على استخدام معقم 

اليدين، وتنظيف األســـطح واألشياء التي يتم 
اســـتخدامها بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا جيـــًدا 
بصـــورة دوريـــة، وتغطيـــة الفـــم عند الســـعال، 
والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة 
الصحيحـــة، وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني 
مـــن الحمـــى أو الســـعال، وفـــي حـــال ظهـــرت 
األعراض على أي شـــخص عليه االتصال على 

)444( واتباع التعليمات.
يذكـــر أن هناك حاالت تحمل الفايروس، ولكن 
ال تظهر عليها األعراض واالختاط بها ُيشـــكل 
خطر على صحة وســـامة المجتمع، لذلك فإن 
وزارة الصحـــة تجـــدد دعوتهـــا علـــى ضـــرورة 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  االجتماعـــي  التباعـــد 

االحترازية للوقاية من اإلصابة بالفيروس.

الجفير - وزارة الصحة

جميلة السلمان
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أن شـــرطة مكافحـــة 
المخـــدرات، تمكنت مـــن القبض على 3 
آسيويين تتراوح أعمارهم بين 28 و32 
عامـــًا إثـــر ترويجهـــم لمادتـــي الهيروين 
والشـــبو المخدرتيـــن، إذ قـــدرت قيمـــة 

الكمية المضبوطة بـ 35 ألف دينار.
وأوضح أنه بعد تلقي اإلدارة لمعلومات 
بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث 
التـــي  المعلومـــات  وجمـــع  والتحـــري 

أســـفرت عـــن تحديد هويـــة المذكورين 
المـــواد  وبحوزتهـــم  عليهـــم  والقبـــض 
المخـــدرة ومســـاحيق لمـــواد كيميائيـــة 
يتـــم خلطهـــا بالمـــواد المخـــدرة لزيـــادة 
كميتها، إضافة إلى مبالغ مالية محصلة 
مـــن البيـــع. وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلى 
المضبوطـــات  علـــى  التحفـــظ  تـــم  أنـــه 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمة 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 3 آسيويين يروجون لـ “الهيروين” و “الشبو”

المنامة - وزارة الصحة

“إنهـــا أولـــت  قالـــت وزارة الصحـــة 
ســـمو  بتوجيهـــات  كبيـــرا  اهتمامـــا 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بخصوص 
طـــب  كليـــات  خريجـــي  مســـاعدة 
األسنان في استكمال سنة االمتياز 

في مرافق وزارة الصحة”.
جاء ذلـــك ردا على المناشـــدة التي 
تقدم بهـــا مجموعة من األطباء من 
خريجـــي طب األســـنان في ســـبيل 
طلب تســـهيل إجراءات تســـجيلهم 
وقبولهـــم في برنامج االمتياز لطب 

األسنان.
ترحيبهـــا  الـــوزارة  وأبـــدت 
واســـتعدادها للتعـــاون مـــع الطلبـــة 
الظـــروف  بســـبب  المتعثريـــن؛ 
االستثنائية و ما ترتب عليه بسبب 

جائحة كورونا.

التدريـــب  شـــوؤن  مكتـــب  وأكـــد 
وبحســـب  أنـــه  الصحـــة  بـــوزارة 
األنظمـــة والسياســـات واإلجراءات 
المتبعـــة والمعمول بها في التدريب 
فإنه ال يمكـــن قبول أي من األطباء 
للتدريب دون اســـتيفائهم الشروط 
األساســـية لتدريـــب االمتيـــاز فـــي 
علـــى  الحصـــول  أهمهـــا  البحريـــن، 
معادلة الشهادة الدراسية وأن تكون 
معتمـــدة من الجهـــات المعنية فهي 
أساســـية  واشـــتراطات  متطلبـــات 
للقبـــول وضمـــان جـــودة التدريـــب 
االمتحانـــات  الجتيـــاز  والتأهيـــل 

التراخيص المطلوبة الحقا.
إلـــى  الصحـــة  وزارة  أشـــارت  كمـــا 
أنهـــا قـــد قبلت وبشـــكل اســـتثنائي 
هـــذا العـــام كل من تقدم مـــن طلبة 

الجامعات الخارجيـــة للتدريب في 
الطـــب  لمجالـــي  االمتيـــاز  برنامـــج 
والبالـــغ  االســـنان  وطـــب  البشـــري 
عددهم نحو ٢٨٠ طبيب، كما قامت 
الوزارة بتمديد الفرصة امام تقديم 
واستقبال طلبات االلتحاق المتياز 
طب االسنان وذلك لغاية االول من 
سبتمبر القادم بهدف إعطاء الوقت 
جميـــع  الســـتام  والـــازم  الكافـــي 
الطلبات المستوفيه لكافة الشروط 
الازمة للقبول، وقد أشارت الوزارة 
بـــأن عـــدد خريجـــي طـــب االســـنان 
المتقدمين لســـنة االمتياز قد وصل 

لغاية االن ٧٥ طبيبا.
معادلـــة  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الشـــهادات يعتبر شرطا أساسيا في 

قبول الطلبات لالتحاق.

الوزارة تبدي ترحيبها واستعدادها للتعاون مع الطلبة المتعثرين
“الصحة”: اعتماد الشهادات أوال ثم القبول بـ “االمتياز”

المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
المحافظـــة الجنوبية أن شـــرطة شـــعبة 
البحث والتحري تمكنت من القبض على 
5 أشـــخاص لتورطهم في واقعة سرقة 
وبيع مـــواد مصنوعة مـــن األلمنيوم من 
إحدى الشـــركات بالمحافظـــة الجنوبية، 

تقدر قيمتها بنحو 4000 دينار.
وأوضح أنه فور تلقي باغ بالواقعة، تم 
مباشرة عمليات البحث والتحري، التي 
أســـفرت عن تحديد هويـــة المتورطين 
قيـــام  اتضـــح  إذ  عليهـــم،  والقبـــض 
شـــخصين منهم بسرقة تلك المواد فيما 
قام الـ 3 اآلخرون وهم أصحاب محات 
للخردة بمساعدتهما في بيعها. وأضاف 
مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبية أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونيـــة تمهيـــًدا إلحالـــة القضيـــة إلى 

النيابة العامة.

القبض على 5 سرقوا 
“ألمنيوم” بـ 4 آالف دينار

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار البرامج والفعاليات االجتماعية 
التي تضطلع بها مديرية شرطة محافظة 
المحرق، وضمن الجهـــود الرامية للتأكيد 
علـــى أهميـــة االلتـــزام بتطبيـــق التدابيـــر 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا، نفذت شـــرطة المديرية حمات 
توعويـــة تضمنـــت توزيـــع أدوات وقائية 
تثقيفيـــة  ومطويـــات  الوجـــه  ككمامـــات 
حـــول كيفيـــة التصدي لفيـــروس كورونا، 
كما قدمت لألطفال هدايا العيد باإلضافة 
إلـــى مجلة وطنـــي التي تصدرهـــا اإلدارة 

العامة لإلعام والثقافة األمنية.
وأكد مدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
المحـــرق العميد صالح الدوســـري اهتمام 
المديريـــة بالتواصـــل مع أبنـــاء محافظة 
المحرق ومشاركتهم فرحة عيد األضحى 
المبارك، واستغال هذه الفرصة لترسيخ 
ثقافة االلتزام بين أفراد المجتمع وتنمية 
الشـــعور بالمســـؤولية، خاصـــة في مجال 
اتخـــاذ اإلجراءات الوقائيـــة واالحترازية 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا، مشـــيرا إلـــى 
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  اســـتمرار 
األمنيـــة  رســـالتها  تنفيـــذ  فـــي  المحـــرق 
والمجتمعيـــة وذلـــك حفاظـــا علـــى أمـــن 

المجتمع وسامته.

شرطة المحرق: ترسيخ ثقافة االلتزام باإلجراءات الوقائية
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أصــدر مشــروع “كلمــة” للترجمــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي ترجمة كتاب “مدن مســتقبلية: العمــارة والمخيلة”، لمؤلفه 
البريطانــي پــول دوبراشــتيك، وقــد نقله إلى اللغة العربية تحســين 

الخطيب، وراجعها أحمد خريس.

ــه  ــلـ ــي أصـ ــ ــ ــر الــــكــــتــــاب ف ــ ــشـ ــ ونـ
اإلنــجــلــيــزي، عــن دار “ريــآكــشــن” 
البريطانية في شهر فبراير سنة 
استقصاء  إلــى  ويسعى   .2019
يــتــداخــل فيها  الـــتـــي  الــكــيــفــيــة 

ــل،  ــمــتــخــَي ــعـــي وال ــواقـ الـ
ــا فـــــي الـــعـــصـــر  ــ ــم ــ ــي الســ
الرْقمي، ويشتبكان معًا: 
يشقا  أن  يمكنهما  كيف 
الـــطـــريـــق أمـــــام ظــهــور 
بالنسبة  عــدة،  إمكانات 
التي نفكر  الكيفية  إلى 
وبما  بالمستقبل؟  فيها 
ــتــفــكــيــر  ال ــب  ــ ــل أغــ أن 
المنصب على  الحالي، 
المستقبلية،  الـــمـــدن 
في  عملي،  تفكير  هو 
على  يستند  طبيعته، 
التنبؤات القائمة على 

هذه  تفَهم  لكي  بــد،  فــا  الــعــلــم؛ 
التحديد،  وجـــه  عــلــى  الكيفية، 
الجمع  عــلــى  قــادريــن  نــكــون  أن 
بــيــن الـــــرؤى الــمــتــعــلــقــة بــالــمــدن 
وحتى  القديم  منذ  المستقبلية 

وقتنا الراهن.

“مدن مستقبلّية: العمارة والمخّيلة” لدوبراشتيك

صدر حديًثا عن دار شــهرزاد للنشــر والتوزيع رواية “الذهب األبيض”، 
للروائى شــريف عثمان، في 190 صفحة من القطع المتوســط، بغالف 
مــن تصميــم يوســف الســيد، وتلقــي الضــوء علــى ذبــح وقتــل األفيال 
مــن أجــل بيــع العاج، أو ما يســميه المهربون لهذه التجــارة الخطيرة بـ 

“الذهب األبيض”. 

وتـــــدور أحـــــداث الـــروايـــة 
ــواقــع،  الــمــســتــوحــاة مــن ال
ــرة وكــيــنــيــا  ــاهــ ــ ــق ــ ــن ال ــيـ بـ
بهونج  مـــــروًرا  والــصــيــن 
كونج والواليات المتحدة 
وفـــــيـــــتـــــنـــــام، وتـــفـــتـــح 
ــمــوصــدة عن  ــواب ال ــ األبـ
ــذه الـــتـــجـــارة والــقــتــل  هــ
والــــتــــهــــريــــب ومـــافـــيـــا 
األمــوال  مــن  والمايين 
التي تشير لفساد بعض 
الـــحـــكـــومـــات، وتـــؤكـــد 
الموساد  يد من  وجــود 

تعبث في إفريقية.

ــنــت مــؤســســة الـــشـــارقـــة لــلــفــنــون  أعــل
األفام  إنتاج  بمنحة  الفائزين  أسماء 
القصيرة، التي تمنحها منصة الشارقة 
ــام، هــــم: نــــــادرة عـــمـــرانـــي من  ــأفــ ــ ل
تان وأنطون  بيلين  المتحدة،  المملكة 
وسهى  وروسيا  ألمانيا  من  فيدوكلي 

شقير من السعودية
مجموعه  ما  على  الفائزون  ويحصل 
أفــامــهــم  ــتــــاج  ــ إلن دوالًرا  ــــف  ألـ  30
الــدورة  في  ستعرض  التي  القصيرة، 

المقبلة من منصة الشارقة لأفام في 
نوفمبر المقبل.

ــشــارقــة  ــيــســة مــؤســســة ال ــالـــت رئ وقـ
للفنون الشيخة حور القاسمي “صّممنا 
ــام من  ــ ــ ــاع األف ــّنـ الــمــنــصــة لـــدعـــم صـ
بهدف  والعالم؛  المنطقة  أنحاء  جميع 
وطموحة،  جديدة  أفكار  استكشاف 
ولتأتي هذه المنحة تجسيًدا لتطلعات 
هذا  في  مؤثر  دور  لعب  في  المنصة 

السياق”.

“الذهب األبيض”... رواية لشريف عثمان “الشارقة للفنون” تتوج الفائزين بمنحتها

الفنيــة بأعمالهــا  ومحاطــة  األلــوان  وســط  نفســها  تجــد 

مرسم نبيلة الخير... أبيض كقلبها

ــزمــن كــان  قــبــل أكــثــر مــن عــقــد مــن ال
وجه  على  التشكيلي  الفني  الــحــراك 
التحديد أكثر حيوية ونشاطا مما هو 
كانت  الفائتة..  السنوات  خال  عليه 
الكثير من مراسم الفنانات والفنانين 
كخايا نحل يؤمها الفنانون باستمرار 
نبيلة  التشكيلية  الــفــنــانــة  ومــرســم 
يعرف  المراسم، من  أحد هذه  الخير 
الــمــنــطــقــة الــتــي يــقــع فــيــهــا الــمــرســم 

سيعرف مذاق ونكهة المكان.
سيستحضر  المكان  هــذا  عايش  من 
جمال هذه المنطقة، خضرتها، نخيلها 
إلى تلك  المؤدي  الباسقات، والشارع 
تصدر  التي  الطيبة  والــروائــح  القرى 
مـــن أشـــجـــار تــلــك الــبــســاتــيــن تغلف 
مــجــالــه الــجــوي لــيــحــافــظ عــلــى تلك 
أبــنــاء  بــنــاس  تــربــطــه  الــتــي  الحميمة 
ــذي ألــفــوه وتــعــود على وقع  الــقــرى ال
خطى أقدامهم. كنا نرتاد مرسم نبيلة 
جماعات، كتاب وشعراء وصحفيون 
وفنانون تشكيليون، أغلب األحاديث 
البصرية،  الفنون  حــول  تــدور  وقتها 
يتعلق  ما  وكــل  الصورة  حــول جمال 
نبيلة  كــانــت  وقتها  الفني،  بالمشهد 
في  المرأة  بقضايا  ومهتمة  مهووسة 
هذا العالم بغض النظر عن جنسيتها 
ألوانها  صــراحــة  لونها،  أو  عرقها  أو 
توجهها  الــتــي  التحية  هــي  ونــقــائــهــا 
المرأة،  إلى  لوحاتها  خال  من  دومــا 
تفرح بها، تعاضدها في كل المواقف، 
تلقي ما تحمل وتتميز به من جمال 
روحي وأخاقي عليها بخفة نورس 
يعرف في أي المرافئ يحط بجناحيه 
المرسم”  بمساحة”  مرسم  األبيضين. 

9 في 6 أمتار  
نهارا يستقي الضوء الصافي واأللوان 
الــزاهــيــة مــن أشــجــار الــحــديــقــة ذات 
األنواع المختلفة من الشجر والنبات، 
مـــن نـــافـــذة مــنــهــا يــطــل عــلــيــهــا )أي 
وظالها  هي  إليه  وتدخل  المرسم(، 
الخارجة بانعكاسها من سطوح بركة 
تغري،  لــه، تحيطه،  الــمــجــاورة  الــمــاء 

هبت  كلما  نبيله  صاحبته  وتــحــرض 
على مائها ريح الصبا.

في  يوسف  عباس  يا صديقي  جئته 
عاما هل   24 اآلن  مــرت   1996 العام 

تتصور كيف يمضي العمر بنا؟
نلوذ  بــالــجــمــال،  نحتمي  مــازلــنــا  نــعــم 
باعتبارها جنان سعادة  المراسم  إلى 
وطــمــأنــيــنــة ومـــكـــان مــحــبــة وســـام، 
ــرســم بــوصــفــة فسحة  نــعــول عــلــى ال
على وقف  يقدر  أحــد  ال  التي  األمــل 
الــخــيــال فــيــهــا، هـــذا الــخــيــال الــرطــب 
ــذي  ــمــتــحــرك الـ ــازج الـــحـــيـــوي ال ــــطــ ال
يفرش جمال الكون كله أمامنا معشر 
الفنانين ويأخذنا بساسة وخفة إلى 

بحر نجاته.
أجمل  الخير:  آمــال  الصحفية  تقول 

ــي حين  ــي هـ ــلــحــظــات بــالــنــســبــة لـ ال
وأجدها  الخير  نبيلة  مرسم  اقتحم 
ذائــبــة وســـط ألــوانــهــا والــفــرشــاة في 
يدها تتحرك على قماش الرسم بخفة 
فنية  أعماال  وأجــد  بها  تليقان  ورقــة 
المكان  في  منتشرة  ومتنوعة  كثيرة 
تــحــمــل مــواضــيــع مــخــتــلــفــة، أتــفــاجــأ 
الــمــرســم  كـــل مـــرة حــيــن أزور فــيــهــا 
جديدة  ثيمة  تنفيذ  فــي  بانخراطها 
لها  المرأة  أن  إالّ  مختلف،  وموضوع 
حضور الفت ومميز في أعمالها، فهي 
المرسم  فــي  الفني  المشهد  تتصدر 
وكأنها بذلك تسجل تصريحا واضحا 
لوقوفها إلى جانب المرأة أينما كانت.
الفنانة  أن  أقــول  ال أخفي ســرا حين 
في  تكون  المرسم  فــي  الخير  نبيلة 

شفتيها  على  وترسم  سعادتها،  قمة 
فعا  هي  وجهها،  تفارق  ال  ابتسامة 
ــوان ومحاطة  األل نفسها وســط  تجد 
بــأعــمــالــهــا الــفــنــيــة ووجــــوه الــنــســاء.. 

المرسم هو الماذ اآلمن لها. 
عــادت  التي  الجديدة  الــوجــوه  هــذي 
إلى طقسها ورسمها نبيلة خال هذه 
بأريحية  معها  التعامل  تجيد  الفترة 
التجريب  مــن  تــاريــخ  إلـــى  اســتــنــادا 
مما  بعضا  ــي  ل أرجــعــت  والــمــمــارســة 
ــذاكــرة، هــذه الــذاكــرة  فــي كــان فــي ال
ــمــا ولـــأســـف.. اعتمد  الــمــعــطــوبــة دائ
من  ودقتها  المعلومة  صحة  استقاء 
ذاكرة صديقتي رباب فضل. أتحسب 
الــمــراســم محبة في  لــدخــول  كــثــيــرا 
في  ورغبة  المختلف  المغاير  معرفة 
إلى  الضوء  الجديد، دخول  اكتشاف 
بهجة  لــون  إلــى  يحيله  نبيلة  مرسم 

وبياض.

بقلم الفنان: عباس يوسف

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبر منصتها الفنية االفتراضية، 
فنية  أعمال  ُعرضت  إذ  الفنية؛  الجدار  لجماعة  تغيب”  ال  “اإلبــداع شمس  معرض 
ومحمد  الــرمــحــي  ومــحــمــود  الخطيب  وإحــســان  حيلوز  أحــمــد  الفنانين  مــن  لكل 
الجنيبي ورحاب صيدم  فهمي ومحمد يوسف ونجاة مكي وفريد فاضل وسالم 
والراحل عبد الكريم السيد؛ وذلك عبر عرض فيلم خاص عن أعمال المشاركين في 
المعرض أنتجته المؤسسة باللغتين العربية واإلنجليزية، تخللته شهادات للفنانين 

المشاركين من جماعة الجدار إلى جانب عرض نماذج من أعمالهم.
ورحب أمين عام المؤسسة عبدالحميد أحمد بالفنانين، مؤكًدا أهمية المعرض الذي 
لتكون  االفتراضي،  الفضاء  عبر  للتشكيل  الفنية  المنصة  إطــاق  مع  تزامًنا  يأتي 

فاتحة معارض فنية رقمية تحتضنها المنصة مستقبًا.

معرض اإلبداع في “العويس الثقافية”

سقف  ــى  إل ونــظــرت  عينيها  فتحت 
على  ظــلــت  مــطــول،  بشكل  غرفتها 
الـــحـــال وقــتــا طـــويـــا، أرادت  هـــذه 
النهوض، فالوقت يجري، ولكن شيئا 
تشعر  السرير،  في  للبقاء  يدفعها  ما 
متينة  حديدة  بساسل  مكبلة  بأنها 
تحاول أن تحرر نفسها مراًرا، ولكن 
بئر  في  سقطت  وكأنها  تستطيع،  ال 
منه،  للنجاة  تسعى  مظلمة،  عميقة 
نهاية  ال  لسراب  يمشي  كمن  ولكنها 
له. أغمضت عينيها محاولًة الوصول 
إلى نور وسط العتمة، ولكن ال شيء، 
واحدة  فكرة  سوى  أمامها  يوجد  ال 
وعــبــارة تــرددهــا دائـــًمـــا: أنـــا ناقصة 

وحياتي سوداء. 

تكون  ربما  أحــد،  ال  هــي  شخصيتي 
أنا أو أنت أو كل من يزرع في عقله 
إن عقل  العلماء  يقول  فكرة سلبية، 
اإلنــســان يختلق فــي الــيــوم الــواحــد 
50 – 60 ألف فكرة سلبية، وبأن هذه 
األفكار تحتاج بيئة محفزة ونشطة، 
ــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل  ــرة ال ــثـ ــي كـ ــ وهـ

والتركيز على صغائر األمور. 
قالت أوبرا وينفري في إحدى لقاءتها 
فكرة  تحمل  يستطيع  ال  اإلنسان  أن 
ذلك  ومــع  ثــوان،   3 سلبية ألكثر من 
يعيشون  ممن  الكثير  هناك  يــزال  ال 
تحت  كاملة  حياًة  وربما  كامًا  يوًما 
صادقة  وألكـــن  األفــكــار.  هــذه  تأثير 
فيما أقول كنت أنا واحدة منهم وال 
أزال في بعض األحيان، فهناك أفكار 

إلى  تتحول  بمخاوف  تمتزج  عندما 
كوابيس وربما وقائع حقيقية. 

كانت  “إذا  هوكينز:  آر  ديفيد  يقول 
السلبية  تــجــعــل  الــتــي  الــقــوة  لــديــنــا 
تتجلى في حياتنا، فلدى عقولنا القوة 
العبارة  هــذه  ذلـــك”،  عكس  لتحقيق 
أي  تفنيد  اإلنــســان في  قــوة  تلخص 
فكرة مهما كانت قوية وراسخة في 
عقله، ولكن األمر يتطلب الكثير من 
ــمــحــاوالت الــمــتــكــررة،  الــشــجــاعــة وال
فعقولنا ذكية جًدا لتختلق لنا حقائق 
كاذبة وتجعلنا نتوهم حصول عكس 
مــا نفكر ومــن خــال مــوقــف بسيط 

نصطدم بالواقع. 
ــفــكــرة هـــي أصــل  يــقــال أيـــًضـــا إن ال
ــيء، لــذلــك البـــد لــنــا مــن خلق  كــل شـ

ــا  ــن ــا حــاول ــغــي مــ ــل ــديــــدة ت ــار جــ ــكــ أفــ
فهناك  عقولنا،  فــي  ترسيخه  ــراًرا  مــ
الفكرة  مــن  للتخلص  مــســتــويــات   3

السلبية تبدأ بطردها أو تجاهلها من 
خــال إشــغــال العقل بــأفــكــار آخــرى، 
يكون  أن  مــن  والبـــد  مناقشتها  ثــم 
ال  وإيــجــابــي؛ حتى  واٍع  مــع شخص 
وأخيًرا  أكبر،  بشكل  وتنضج  تتحفز 
اختلق  آخــر  بمعنى  حــدوثــهــا  تخيل 
سيناريو معين، وليكن أسوأ ما يمكن 
الحكاية  تفاصيل  كــل  فيه  ولتعش 
المهم أن تخرج منها، وقد استنفدت 
ــتــي بــداخــلــك وبــعــد  كـــل الــمــشــاعــر ال
االنتهاء من كل ذلك ابتسم وقل في 

نفسك انتهى األمر. 
ربــمــا يـــرى الــبــعــض أن كــل مــا سبق 
ذكره ما هو إال أحاديث كتب تنمية 
اإليجابي،  التفكير  وتحفيز  الـــذات 
ولكن من واقع التجربة، فإن األفكار 
لــذا  مـــضـــادة؛  أفــكــار  إال  يسقطها  ال 
حصن نفسك دائًما باألفكار الواقعية 
زوايا  لأمور من  وأنظر  واإليجابية، 
مــخــتــلــفــة، اســتــشــعــر عــظــمــة نفسك 
وفــكــرك وقبل كــل شــيء، ظــن بالله 

خيًرا دائًما وأبًدا.

ن نفسك باألفكار الواقعية انظر لألمور من زوايا مختلفة وحصِّ

السلبيــــة... طــــوق نـــجــــاة

وديعة الوداعي
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واشنطن - مباشر

انخفض الدوالر األميركي مقابل ســلة من العمالت الرئيسية خالل 
تعامــالت أمــس، قبــل إعــالن بيانــات اقتصاديــة، ليتجه نحو أســوأ 

أداء شهري في عقد. 

ويأتـــي أداء العملـــة األميركية 
بعـــد أن اقتـــرح الرئيس دونالد 
االنتخابـــات  تأجيـــل  ترامـــب 
الرئاســـية فـــي البـــاد، مشـــيرًا 
إلـــى أن التصويـــت عبـــر البريد 
آمنـــًا.  يكـــون  لـــن  اإللكترونـــي 
وكشـــفت بيانات عـــن انكماش 
االقتصـــاد  ألداء  تاريخـــي 
األميركي بنحو 32.9 % خال 
الربع الثانـــي من العام الجاري. 
لتســـجيل  الـــدوالر  ويتجـــه 
خـــال   % 4.2 بنحـــو  خســـائر 
المســـار  علـــى  ليكـــون  يوليـــو 
الصحيـــح ألســـوأ أداء شـــهري 
منذ ســـبتمبر لعام 2010 حيث 
تضغط زيـــادة إصابات كورونا 
االقتصاديـــة على  والمخـــاوف 

العملة األميركية.
وبحلول الســـاعة 9:00 صباحًا 

تراجـــع  جرينتـــش،  بتوقيـــت 
الدوالر األميركـــي أمام اليورو 
 1.1855 إلـــى   %  0.07 بنحـــو 
دوالر، فـــي حيـــن اســـتقر أمام 
الين الياباني ليســـجل 104.72 
يـــن. فـــي حين ارتفعـــت العملة 
نظيرتهـــا  أمـــام  األميركيـــة 
 ،%  0.1 بنســـبة  البريطانيـــة 
اإلســـترليني  الجنيـــه  ليصعـــد 
إلى 1.3116 دوالر.كما اســـتقر 
الدوالر أمام الفرنك السويسري 

عند مستوى 0.9084 فرنك.
التوقيـــت،  نفـــس  وخـــال 
الرئيســـي  المؤشـــر  انخفـــض 
عمـــات   6 مقابـــل  للـــدوالر 
إلـــى   %  0.2 بنحـــو  رئيســـية 
92.88 بعد أن ســـجل مســـتوى 
92.52 وهـــو األدنـــى منذ مايو 

لعام 2018.

ا الدوالر األميركي يهبط عالميًّ

17.2 مليون دينار لتزويد “مدينة خليفة وشــرق الحد” بالمياه

قيمة 584 مناقصة ومزايدة في 5 أشهر

أرســى مجلس المناقصات والمزايدات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شــهر مايو الماضي 584 مناقصة ومزايدة بنحو 551.3 مليون دينار. 
وشــهد شــهر مايــو الماضــي إرســاء 82 مناقصة ومزايــدة )78 مناقصة و4 مزايدات( بنحــو 192.3 مليون دينار، وجاءت أعلــى جهات حكومية من 
حيث قيمة الترســيات كالتالي: وزارة اإلســكان بالمرتبة األولى كأعلى الوزارات والهيئات والشــركات الحكومية من حيث قيمة المناقصات التي 
تمت ترسيتها بنحو 90.8 مليون دينار، تليها شركة تطوير للبترول بقيمة تقدر بنحو 73.6 مليون دينار، ثم هيئة الكهرباء والماء بنحو 18.9 مليون 

دينار، رابًعا وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بنحو 3.3 مليون دينار، وخامًسا شركة بابكو للتزويد بنحو مليوني دينار.
واســـتحوذت وزارة اإلســـكان على 47.1 
% من إجمالـــي المناقصـــات والمزايدات 
مايـــو  شـــهر  فـــي  ترســـيتها  تمـــت  التـــي 
الماضـــي، حيث تم ترســـية 6 مناقصات، 
كان أبرزهـــا: مناقصـــة لبناء وصيانة 400 
وحدة ســـكن اجتماعي )شقق( في مدينة 
ســـلمان في الجزيرة 10، قطع أرض )24، 
25، 27، 28( بنحـــو 37.1 مليـــون دينـــار، 
 Aerolink-Almoayyed( فازت بها شركة
Contracting(، ومناقصة لبناء 71 وحدة 
سكنية من نوع )DANA-A( و123 وحدة 
ســـكنية من نـــوع )DANA-C( في الموقع 
229 بمجمـــع 255 بمنطقـــة قالـــي وبناء 
 )DANA-A( 111 وحدة سكنية من النوع
DANA-( و112 وحدة ســـكنية من النوع

930 فـــي  239 بمجمـــع  الموقـــع  C( فـــي 
منطقة وادي الســـيل بالرفاع بقيمة 27.6 
مليـــون دينـــار تقريًبا فازت بها شـــركتين 
هما شـــركة تعمير للهندسة وشركة صالح 
عبدهللا المهنا للمقاوالت، ومناقصة لبناء 
اجتماعـــي  ســـكن  وحـــدة   282 وصيانـــة 
)شـــقق( فـــي مدينة ســـلمان فـــي الجزيرة 
10، قطعة أرض 30، والجزيرة 11، قطعة 
أرض 2 بنحـــو 25.4 مليـــون دينـــار فازت 
Aerolink-Almoayyed Con- )بها شركة 

.)tracting
كمـــا اســـتحوذت شـــركة تطويـــر للبترول 
علـــى 38.2 % مـــن إجمالـــي المناقصـــات 
والمزايـــدات التـــي تمـــت ترســـيتها فـــي 
شـــهر مايو الماضي، حيث تم ترســـية 13 
مناقصـــة، كان أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفيـــر 
 47 خدمـــات اإلنشـــاءات العامـــة بقيمـــة 
شـــركات،   3 بهـــا  فـــازت  دينـــار  مليـــون 
ومناقصـــة لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لتوفيـــر 
وإدارة خدمـــات عقـــود التوظيـــف بنحـــو 

شـــركة  بهـــا  فـــازت  دينـــار  مليـــون   21.1
)Heston International Co(، ومناقصـــة 
لتوفير عمليات ربط النظام وتحســـينات 
العمـــل مـــن أجل األليـــاف البصريـــة بنحو 
Com-( 1.6 مليون دينار فازت بها شركة

.)sip Al”Ali
وكذلك استحوذت هيئة الكهرباء والماء 
المناقصـــات  مـــن إجمالـــي   % 9.8 علـــى 
والمزايدات التي تمت ترســـيتها في شهر 
مايو الماضي، حيث تم ترسية 31 مناقصة 
ومزايـــدة )29 مناقصـــة ومزايدتين(، كان 
أبرزهـــا: مناقصة لتزويد مشـــروع مدينة 
خليفـــة بالمحافظـــة الجنوبية اإلســـكاني 
بالميـــاه بنحـــو 11.1 مليـــون دينـــار فازت 
بهـــا شـــركة فيصـــل لألعمـــال الكهربائيـــة 
والميكانيكيـــة، ومزايدة لتزويد مشـــروع 
شـــرق الحد اإلســـكاني بالميـــاه بنحو 6.1 
مليـــون دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة فيصـــل 

لألعمال الكهربائية والميكانيكية.
األشـــغال  وزارة  اســـتحوذت  وأيًضـــا 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
المناقصـــات  مـــن إجمالـــي   % 1.7 علـــى 
والمزايـــدات التـــي تمـــت ترســـيتها فـــي 
شـــهر مايو الماضـــي، حيث تم ترســـية 5 
مناقصـــات، كان أبرزها: مناقصة إلنشـــاء 
مجمـــع  فـــي  اللوحـــي  التصلـــب  مركـــز 

المحـــرق الطبـــي بنحو 2.3 مليـــون دينار، 
فازت بها شركة يوســـف الزياني للتجارة 
والمقاوالت. ويضم إضافة لمركزالتصلب 
اللويحـــي، مركز العنايـــة لإلقامة الطويلة 
بســـعة 100 ســـرير، ومن المخطـــط له أن 
يتم تنفيذ مشروع المركز خال 20 شهًرا 
على أن يكتمل في الربع األخير من العام 

.2021
إضافة إلى ذلك، اســـتحوذت شركة بابكو 
للتزويد على 1 % من إجمالي المناقصات 
والمزايدات التي تمت ترســـيتها في شهر 
مايو الماضي، حيث تم ترســـية مناقصة 
واحـــدة ومزايـــدة واحـــدة، هـــي: مزايدة 
ســـريعة  لمطعـــم خدمـــة  لتأجيـــر متجـــر 
فـــي 4 محطـــات بابكو للتزويـــد الجديدة 
لخدمـــة البيع بالتجزئة لمدة 10 ســـنوات 
فـــي محطات )عوالـــي، المعامير، الســـايه 
ومدينة ســـلمان( بنحـــو 1.7 مليون دينار 

فازت بها شركة جسميز.
ووفًقا لوصف المزايدة، فإن سيتم إيجار 
4 مواقـــع لمطاعـــم الخدمة الســـريعة في 
محطـــات خدمـــة شـــركة بابكـــو للتزويـــد 
للبيـــع بالتجزئـــة فـــي عوالـــي والمعاميـــر 

والسايه ومدينة سلمان.
وأرســـيت مناقصة لشـــركة بابكو للتزويد 
لتوفيـــر أعمال الصيانـــة والبناء لمحطات 
الوقـــود التابعـــة لشـــركة بابكـــو للتزويـــد 
بنحـــو 294.4 ألف دينار فازت بها شـــركة 

المعاميري للمقاوالت والصيانة.
عاوة على ذلك، أرســـى المجلس مزايدة 
العقـــاري  لاســـتثمار  البحريـــن  لشـــركة 
لتأجيـــر العقـــار الواقع في منظقة ســـترة 
بنـــدر الدار وهـــي عبارة عـــن أرض فضاء 
بنحو 1.5 مليون دينار وفازت بها شـــركة 

 .)Manar Alomran Scafflodings(

دبي - العربية.نت

مبيعات “أمازون” 
تقفز 40 %

أعلنت شركة “أمــازون” أداًء ماليًا تجاوز 
الثاني  ــربــع  ال خـــالل  المحللين  تــوقــعــات 
 40 بنحو  المبيعات  ارتفعت  2020، حيث 
% ، بقيمة 88.91 مليار دوالر بدعم وباء 
اإلنترنت.  عبر  التسوق  عزز  الذي  كورونا 
ــشــركــة، أنــهــا  وأظـــهـــرت نــتــائــج أعـــمـــال ال
مليار   5.24 بقيمة  أربـــاح  صافي  سجلت 
دوالر )10.30 دوالر لكل سهم( في األشهر 

الثالثة المنتهية في يونيو الماضي.

551.3
ملــيــــون ديــنـــار

أمل الحامد

حازت شـــركة تطويـــر للبتـــرول على ثاني 
أعلـــى المناقصـــات مـــن حيـــث القيمة في 
إجماليـــة  بقيمـــة  وذلـــك  الماضـــي  مايـــو 
 13 لعـــدد  73 مليـــون دينـــار  بلغـــت نحـــو 
مناقصـــة، منها مناقصة بقيمـــة 21 مليون 
دينـــار لتوفير خدمـــات إدارة توريد القوى 
خدمـــات  توفيـــر  ومناقصـــات  العاملـــة، 
إنشاءات عامة أرسيت على ثاث شركات 

بقيمة 47 مليون دينار.
مناقصـــات  الكهربـــاء  لهيئـــة  وُفتحـــت 
وتجديـــد عقـــود بواقـــع 30 مناقصـــة إلـــى 
جانـــب مزايـــدة واحـــدة، بقيمـــة إجماليـــة 
بيـــن  ومـــن  دينـــار.  مليـــون   18.8 بلغـــت 
مشـــروع  لتزويـــد  مناقصـــة  المناقصـــات 
شـــرق الحد بالمياه بقيمة 6 مايين دينار، 

وتزويد مدينة خليفة )الجنوبية( اإلسكاني 
بالمياه بقيمة 11.1 مليون دينار.وُأرسيت 
لـــكل من هييئة التأميـــن اإلجتماعي وبنك 
األولـــى  خصصـــت  مناقصتـــان  اإلســـكان 
لتجديـــد عقد نظـــام التوثيـــق االلكتروني 
والثانية لتعيين استشـــاري لعمل التصميم 
على مشـــروع دانـــات الحورة.وُأرســـيت لـ 
“تمكيـــن” مناقصتـــان لتطويـــر نظـــام الـــرد 

اآللـــي اإللكترونـــي بقيمـــة 47 الـــف دينار، 
وتوفيـــر خدمـــة وكيـــل ســـفريات وحلول 

سفر لـ”تمكين” بقيمة 615 ألف دينار.
أما شـــركة “إدامة” فقد ُأرسيت لها مزايدة 
واحـــدة لتأجيـــر أرض فضـــاء فـــي منطقة 
ســـترة بندر الدار )أرض فضاء( بقيمة 1.4 

مليون دينار.
وأرســـيت لشـــركة بابكـــو لتزويـــد الوقـــود 

مناقصـــة لتوفيـــر أعمال صيانـــة لمحطات 
ووقـــود ومزايـــدة لتأجيـــر مطعـــم خدمـــة 
ســـريعة في محطات وقـــود بابكو لخدمة 
البيـــع بالتجزئـــة لمـــدة عشـــر ســـنوات في 
الساية ومدينة سلمان، بقيمة 1.65 مليون 
الخليـــج  طيـــران  شـــركة  دينار.وحظيـــت 

بترسية 7 مناقصات بقيمة مليون دينار.
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  وكان 
الحكومية أرســـى  في شـــهر مايو الماضي 
تغييـــري  وأمـــر  ومزايـــدة  مناقصـــة   88
وتجديد لعقود، تخـــص مختلف الوزارات 
والجهات والشـــركات العامـــة وذلك بقيمة 

دينـــار. مليـــون   194.8 بلغـــت  إجماليـــة 
وســـيطرت وزارة اإلســـكان علـــى النســـبة 
الكبـــرى مـــن قيمة الترســـيات لشـــهر مايو 
حيث تم إرســـاء 6 مناقصات بقيمة 90.8 
مليون دينار، إذ خصصت هذه المناقصات 
إلنشاء 682 شقة سكنية في مدينة سلمان 
من خال مناقصتين منفصلتين بقيمة 37 
مليـــون دينار لألولى ، كما فتحت مناقصة 
لبناء 194 وحدة ســـكنية فـــي مجمع 255 
في قالي بقيمة 15.3 مليون دينار و223 
وحـــدة ســـكنية فـــي وادي الســـيل بقيمـــة 
12.36 مليـــون دينـــار . وتأســـس مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات الحكوميـــة فـــي 
2003 فـــي مســـاعي من حكومـــة البحرين 
لتنظيم عمليـــة منح العقود والمشـــتريات 

بصورة عادلة وشفافة.

الــســيــل ووادي  ــي  ــالـ وقـ ــان  ــم ــل س ــة  ــن ــدي ــم ب ســكــنــيــة  وحـــــدات  ــاء  ــشـ إلنـ عـــقـــود 

“تطوير للبترول” تحصد  ثاني أعلى المناقصات في مايو

علي الفردان
مناقصة لتزويد 

مشروع شرق الحد 
بالمياه بقيمة 6 

ماليين دينار

“إدامة”: تأجير 
أرض فضاء في 

سترة  بقيمة 1.4 
مليون دينار

صورة إرشيفية

492 رجل أعمال وخبيرا يشاركون بمؤتمر “اقتصاديات الخليج”
نجحت البحرين في اســـتضافة وتنظيم مؤتمر تحت عنوان 
“تحـــول اقتصاديـــات دول الخليـــج العربـــي لريـــادة األعمـــال 
كنتيجة لجائحة كورونا” مساء األربعاء 29 يوليو   2020 “عن 
بعد” عبر تطبيق زووم، وذلك بمشاركة 492 رائد عمل ورجل 
أعمـــال وخبيـــرا وأكاديميا مـــن 78 دولة؛ وذلـــك تحت رعاية 
المنتدى العالمي لاســـتثمار المائكي بالتعاون مع المؤسســـة 

البحرينية  لريادة األعمال.
وأكـــدت ســـيدة األعمـــال  رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة 
البحرينية  لريادة األعمال فريال ناس أن المؤتمر بادرة مهمة 
للوقـــوف علـــى أوضاع ريـــادة األعمال فـــي البحرين ومنطقة 
الشرق  األوسط، ومن هذا المنطلق كان حرص المؤتمر - الذي 
يقـــام بتنظيـــم ورعاية  المنتـــدى العالمي لاســـتثمار المائكي 
وهي مؤسســـة دولية مرموقة تعنى بقطاع “مائكة  األعمال” 
و”ريـــادة األعمـــال” - علـــى جمع هـــذه النخبة مـــن المتحدثين 
الكبار لتشـــمل الجانب  الحكومي والخاص واألممي والدولي 
ليكـــون الحوار شـــاما جامعا عن تبعات هـــذه األزمة  العالمية 

على صغار رواد األعمال في البحرين والمنطقة بشكل عام. 

وأكـــد رئيس المنتـــدى العالمي بايبـــرس التنتوس على أهمية 
مســـاندة رواد األعمال خـــال هذه المرحلـــة الحرجة لدفعهم 
إلى االســـتمرارية والحفـــاظ على هذه المؤسســـات التي تعد 

عماد أي اقتصاد ناجح.
وتـــم التوقيـــع بين المؤسســـة البحرينيـــة  لريـــادة األعمال مع 
المنتدى العالمي لاستثمار العالمي في فبراير الماضي بهدف 
فتـــح أول مكتـــب فـــي البحرين للمنتـــدى العالمي لاســـتثمار 

المائكي وهو األول من نوعه في الشرق األوسط.
وقـــال وزير التجارة والصناعة والســـياحة زايد  الزياني “ لقد 
اســـتجابت البحريـــن لتأثيـــر الوبـــاء العالمي الحالـــي بطريقة 
ســـريعة وفعالـــة للغاية، بدءا من اإلجـــراءات االحترازية قبل 
3 أســـابيع من تحديد أول رؤية إيجابية للحالة في البحرين، 
وخصصـــت المملكـــة علـــى الفـــور فـــي مـــارس 2020 بحزمـــة 

حوافز مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، تعادل 32 % 
مـــن الناتـــج المحلي اإلجمالي للبحرين بهـــدف دعم االقتصاد 

المحلي”.

وأكـــد الوزير أن التركيز تزايد على قطاع الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي البحرين خال الســـنوات القليلـــة الماضية 
نتيجـــة اعتـــراف الحكومـــة بأهميـــة هـــذا القطـــاع. إن دعـــم 
اســـتدامة هـــذا القطـــاع مهـــم للغاية ألنـــه يلعب دوًرا رئيســـًيا 

للغاية في اقتصادنا الحديث. 
إلى ذلك، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير 
نـــاس عـــن اعتـــزازه باإلجـــراءات المدروســـة التـــي اتخذتهـــا 
حكومـــة البحريـــن لمواجهة جائحـــة كورونا وضمان ســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين من جانـــب، باإلضافة إلى حزم الدعم 
واإلعفاءات من الرســـوم والتي طالـــت المواطنين وأصحاب 

األعمال.
وقال رئيس مكتـــب اليونيدو للتنمية الصناعية في البحرين 
هاشم حسين “تأتي أهمية هذا اللقاء الذي بحث سبل تسهيل 
الولوج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باألخص في 
مرحلـــة جائحـــة كورونا والتـــي توجب التعاضد بيـــن القطاع 
الخـــاص والحكومـــات والمجتمـــع المدنـــي للعمـــل على وضع 
اآلليات النافذة لتحسين البيئة المائمة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة”.

المنامة -  المنتدى العالمي لالستثمار المالئكي

استضافته البحرين وناقش تأثير 
“كورونا” على رواد األعمال

جانب من الحضور في المؤتمر 
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+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

221m
2 مساحة

األرض

271m
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الـــبـنــاء

إطاللة بحرية جميلة

كل ما تتمناه.. 
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فـــللـــ

الدور األرضي

غرفة، صالة معيشة / طعام، مطبخ، 
2حمام، مخزن، حديقة، موقفني

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

w w w . g r n a t a . c o m
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36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

38344464
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+973 17580939
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جعفر النكال
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أحمد سلمان
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حسن حمزة
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Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة
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12دوار 
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فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.
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الملــك ســلمان: إجــراءات الحج هــذا العام هدفهــا حماية ضيــوف الرحمن

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويؤدون طواف اإلفاضة

أدى حجــاج بيــت هللا الحــرام الطــواف حول الكعبة المشــرفة، أمس الجمعة، لتأدية طواف اإلفاضــة، بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة. وقال خادم 
الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بن عبدالعزيز، إن العالم يمر بظروف اســتثنائية عصيبة ألقت بآثارها على اإلنســانية، لذا مع تفشــي الجائحة 

اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود. وأضاف الملك سلمان أن إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء.

جـــاء ذلك خالل كلمـــة ألقاها نيابة 
عن خـــادم الحرمين الدكتور ماجد 
اإلعـــالم  القصبـــي، وزيـــر  عبـــدهللا 

السعودي.
وأضاف خادم الحرمين في كلمته 
أن الحـــج هـــذا العـــام أوجـــب على 
األجهزة الرسمية جهودًا مضاعفة. 
كمـــا أشـــاد الملـــك ســـلمان “بجنـــود 
الوطـــن الذيـــن قدمـــوا ويقدمـــون 

أنفسهم فداء للوطن”.
واختتم خادم الحرمين الشريفين 
كلمتـــه بالقـــول: أســـأل هللا األمـــن 
واألمان للمواطنين ولكل المقيمين 

على أرض المملكة.
خـــادم  هنـــأ  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
األمـــة  الشـــريفين  الحرميـــن 
اإلســـالمية بعيد األضحى المبارك، 
ســـائالً المولـــى تبـــارك وتعالـــى أن 
يتقبـــل مـــن الحجاج حجهـــم، ومن 
المســـلمين طاعتهم، وأن يرفع عن 

العالم وباء جائحة كورونا.
فـــي غضـــون ذلـــك، توجـــه حجاج 
بيـــت هللا الحـــرام، اليـــوم العاشـــر 
عيـــد  أيـــام  أول  الحجـــة،  مـــن ذي 
األضحـــى، إلـــى مشـــعر منـــى لرمي 
جمـــرة العقبة الكبرى، بعـــد نفرتهم 

من عرفات إلى مزدلفة.
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  وقّدمـــت 
السعودية لحجاج بيت هللا الحرام 
بعـــد  الجمـــرات،  رمـــي  حصـــوات 
تعقيمها وتغليفها من قبل شـــركات 
متخصصـــة، ليبـــدأ الحجـــاج برمي 

جمرة العقبة في منى اليوم.
للوقايـــة  الوطنـــي  “المركـــز  وكان 
فـــي  ومكافحتهـــا”  األمـــراض  مـــن 
الســـعودية قـــد أوضـــح فـــي وقت 
ســـابق أنه من ضمن البروتوكوالت 

الصحية الخاصة بموســـم حج هذا 
العـــام تزويد الحجـــاج بحصى يتم 
تعقيمهـــا مســـبقًا وتغليفها بأكياس 

مغلقة من قبل الجهة المنظمة.
كما تضمنت البروتوكوالت جدولة 
تفويج الحجاج لمنشـــأة الجمرات، 
بحيـــث ال يكـــون هنـــاك أكثـــر مـــن 
مجموعـــة من الحجاج تقوم برمي 
الجمرات في الوقت نفســـه في كل 
دور مـــن أدوار منشـــأة الجمـــرات، 
بما يضمن مســـافة متر ونصف إلى 
متريـــن علـــى األقـــل بيـــن كل حاج 

واآلخر أثناء أداء الشعيرة.
أيضـــًا  البروتوكـــوالت  وتضمنـــت 
توفير كمامات ومواد تعقيم كافية 
لجميـــع الحجـــاج والعامليـــن علـــى 

مسار رحلة رمي الجمرات.
وتحلـــل حجـــاج بيـــت هللا الحرام، 

أمـــس الجمعـــة، مـــن إحـــرام الحج 
أتمـــوا  أن  بعـــد  “التحلـــل األصغـــر” 
الحلق والتقصير، وســـط إجراءات 
وفـــق  واحترازيـــة،  وقائيـــة 
برتوكوالت واشتراطات صالونات 

الحالقة المقرة رسميًا.
جاء ذلك بعد أن أتم الحجاج رمي 
جمـــرات العقبـــة وطـــواف اإلفاضة 
فـــي رحـــاب البيـــت العتيق وســـط 
منظومـــة متكاملـــة مـــن الخدمات، 
وأجواء روحانية مفعمة بالسكينة 
والخشـــوع تحفهم عناية الرحمن، 
في ظل ما تقدمه حكومة المملكة 
مـــن إجـــراءات احترازيـــة وقائيـــة 
فـــي مختلـــف  ورعايـــة  وخدمـــات 
الطاقـــات  وتجنيـــد  المجـــاالت 
البشـــرية واآلليـــة لتحقيـــق كل مـــا 
يمكنهـــم مـــن أداء مناســـكهم بـــكل 

يسر وأمان وراحة واطمئنان.
وعلى صعيـــد متصل، هيأت “هيئة 
المكرمـــة”  مكـــة  منطقـــة  تطويـــر 
منشـــأة الجمـــرات، بحيـــث ســـيتم 
)األرضـــي  منهـــا  طابقيـــن  تشـــغيل 
والثالث( في تفويج الحجاج لرمي 
الجمرات خالل أّيام التشريق. وتم 
تجهيـــز الطابقين بكافـــة الخدمات 

واإلمكانات الالزمة.
الغولـــف  عربـــات  توفيـــر  تـــم  كمـــا 
لنقـــل الحجـــاج مـــن مســـاكنهم إلى 
المنشـــأة، وكذلـــك وضـــع ملصقات 
لتطبيق التباعد عند رمي الجمرات 
واعتماد مسارات محددة للحجاج 
فـــي المنشـــأة، بهدف تقليـــل كثافة 
الحركة. وستسهم هذه اإلجراءات 
االســـتثنائية فـــي سالســـة تفويـــج 

الحجاج للمنشأة.

مكة المكرمة ـ وكاالت

ضيوف الرحمن يؤدون طواف اإلفاضة، بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة )أ ف ب(

جنيف - أ ف ب

بعـــد 6 أشـــهر علـــى إعالنهـــا وجود 
تجتمـــع  عالميـــة،  طـــوارئ  حالـــة 
لجنـــة الطوارئ في منظمة الصحة 
لتقييـــم  الرابعـــة  للمـــرة  العالميـــة 
وضـــع جائحـــة “كوفيـــد 19” التـــي 
تستمر باالنتشـــار بشكل مقلق في 
العالم.واللجنـــة مؤلفة من نحو 20 
عضـــوا ومستشـــارا، ويمكنهـــا رفع 
توصيات جديدة أو تعديل أخرى، 
مع اإلبقاء على حالة الطوارئ، في 
وقت أصاب فيه فيـــروس كورونا 
المســـتجد 17 مليونـــا توفـــي أكثر 
مـــن 660 ألفـــا منهـــم فـــي العالـــم. 
الصحـــة  منظمـــة  أعلنـــت  عندمـــا 

العالميـــة حالـــة الطـــوارئ العالمية 
أقـــل  هنـــاك  “كان  ينايـــر   30 فـــي 
مـــن 100 حالـــة خـــارج الصين وال 
وفيات” خارج هذا البلد الذي ظهر 
فيه الفيروس، على ما قال المدير 
العـــام للمنظمة تيـــدروس أدهانوم 
غيبريســـوس. وانتقـــدت المنظمـــة 
كثيـــرا علـــى تأخرهـــا فـــي إعـــالن 
حالـــة الطـــوارئ فـــي حيـــن رصـــد 
فيـــروس كورونا للمـــرة األولى في 
نهاية ديسمبر في الصين. واتهمت 
الواليـــات المتحـــدة المنظمـــة بأنها 
“دميـــة” فـــي يـــد بكيـــن وباشـــرت 

رسميا في يوليو انسحابها منها.

17 مليونا مصابا بـ “كورونا” واجتماع طارئ لـ “الصحة العالمية”

تونس ـ وكاالت

قـــال رئيس الـــوزراء التونســـي المكلف 
هشام المشيشـــي، إن الحكومة المقبلة 
ســـتكون لكل التونسيين وستعمل على 
تحقيـــق تطلعاتهـــم. يذكـــر أن الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيد كان قـــد كّلـــف 
الســـبت الماضي رســـميًا وزير الداخلية 
بتشـــكيل  المشيشـــي  هشـــام  الحالـــي 
الحكومة المقبلة، خلفًا لحكومة الياس 
الفخفاخ المســـتقيل. وشرع المشيشي 
في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة 

بقصر الضيافة بضاحية قرطاج.
ردود  المشيشـــي  تكليـــف  أثـــار  وقـــد 
فعـــل متضاربـــة بين مختلـــف األحزاب 
السياســـية ولدى الرأي العام التونسي، 

خاصة وأن اختيـــاره كان من خارج 
المنظومـــة الحزبيـــة الممثلـــة فـــي 

البرلمان.
“الحـــزب  رئيســـة  وكانـــت 
فـــي  الحـــر”  الدســـتوري 

تونـــس عبيـــر موســـي، قـــد طالبت في 
وقـــت ســـابق، رئيـــس الـــوزراء المكلف 
حكومـــة  بتشـــكيل  المشيشـــي  هشـــام 
ودعـــت  النهضـــة”.  “حركـــة  تضـــم  ال 
موســـي رئيـــس الحكومة المكلـــف إلى 
المرحلـــة”،  مســـتوى  “فـــي  يكـــون  أن 
ويشـــكل “حكومة خاليـــة من اإلخوان”، 
في إشـــارة إلـــى “حركة النهضة”. يشـــار 
إلـــى أنه ســـيكون أمـــام رئيـــس الوزراء 
الجديـــد شـــهر واحـــد لتشـــكيل ائتالف 
حكومـــي من البرلمان الذي يشـــغل فيه 
حزبا “النهضة” و”قلب تونس” أكبر عدد 
من المقاعد. وفي حال فشـــله بتشكيل 
 109( البرلمـــان  ثقـــة  نيـــل  أو  حكومـــة 
أصـــوات مـــن مجمـــوع 217(، يصبح 
للرئيـــس قيـــس ســـعّيد الحـــق فـــي 
حـــل البرلمـــان والدعـــوة النتخابات 
جديـــدة، وفق مـــا ينص عليه 

الفصل 89 من الدستور.

المشيشي: الحكومة المقبلة لكل التونسيين

عواصم - وكاالت

أمر وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، جيشه بقصف البنية 
التحتيـــة اللبنانية في حال شـــنت ميليشـــيات حزب هللا هجوما 
أوقـــع خســـائر بيـــن اإلســـرائيليين المدنييـــن والعســـكريين، على 
حـــد ســـواء، فيما يبـــدو أنه تغييـــر دراماتيكي في اســـتراتيجية 
تـــل أبيب. ونقلت صحيفة “إســـرائيل هايـــوم” المقربة من رئيس 
الوزراء، بنيامين نتانياهو، عن مســـؤول كبير في وزارة الدفاع، 
أمـــس، أن هـــذا القـــرار اتخـــذ فـــي االجتماعات التـــي عقدت في 
وزارة الدفـــاع، الخميـــس. وشـــارك فـــي االجتماعـــات إلى جانب 
غانتـــس، رئيس هيئة أركان الجيش اإلســـرائيلي، الجنرال أفيف 

كوخافي، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
العســـكريين  للقـــادة  أوامـــره  أصـــدر غانتـــس  وفـــي االجتمـــاع، 
باالســـتعداد لتنفيـــذ هـــذا األمر. وارتفع منســـوب التوتـــر بين تل 
أبيـــب وميليشـــيات حـــزب هللا إلـــى مســـتوى غير مســـبوق، في 
األســـبوعين الماضيين، بعد مقتل أحد قياديي الميليشـــيات في 
غارة جوية قرب مطار دمشق الدولي في وقت سابق من يوليو 
الجـــاري. وكانت الميليشـــيات الموالية إليران قـــد توعدت العام 
الماضـــي بالرد على إســـرائيل في حال قتلـــت أحد عناصرها في 

سوريا، وهو األمر الذذي أثار خشية إسرائيل.

ودفعت إسرائيل بتعزيزات كبيرة إلى الحدود مع لبنان، ورفعت 
مـــن وتيـــرة تهديداتها تجاه الميليشـــيات والدولـــة اللبنانية على 
حد ســـواء. وقال المســـؤول البارز، إنه في حال شـــن حزب هللا 
هجوما آخر فســـوف نرى ردا غير عادي من الجيش اإلســـرائيلي 
ضـــد الحـــزب والدولـــة اللبنانيـــة. وبحســـب صحيفـــة “إســـرائيل 
هايوم”، فإن تهديد الدولة العبرية واضح وال لبس فيه، ويهدف 

إلى تكثيف الضغوط ضد حزب هللا داخل لبنان.

في حال شــنت ميليشــيات حــزب اهلل هجوما أوقع خســائر مادية وبشــرية
أمر عسكري إسرائيلي بقصف البنية التحتية اللبنانية

طهران ـ وكاالت

قـــال المرشـــد اإليرانـــي، علـــي خامنئي، أمـــس الجمعـــة، إن حلم 
أميـــركا بتحقيـــق أهدافها عن طريق العقوبات وممارســـة أقصى 
الضغـــوط علـــى إيران لن يتحقق أبدا، مشـــيرًا إلـــى أن العقوبات 
األميركيـــة تهـــدف النهيار االقتصـــاد اإليراني، ومشـــددًا على أن 
طهـــران لـــن توقـــف برامجهـــا الباليســـتية والنوويـــة كمـــا تطالب 

أميركا، كما وصف أميركا بأنها “العدو اللدود إليران”.
وقال خامنئي إن قتل واشـــنطن للجنرال قاســـم سليماني أسهم 
فـــي تعميق الوحدة بيـــن اإليرانيين والعراقيين، مشـــيرًا إلى أن 
إيـــران لـــن تتفـــاوض مـــع “أميـــركا التي تســـعى لتحجيـــم نفوذنا 

اإلقليمي ووضع حد لتقدمنا”، بحسب تعبيره.
يذكر أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني السابق، 
قاســـم سليماني، قتل مطلع هذا العام في غارة أميركية بالعراق 
قـــرب مطار بغـــداد. وأضاف خامنئـــي أن عقوبات أميـــركا زادت 
إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها، مشيرًا إلى أن “إيران ستقاوم 
التنمـــر والضغـــوط األميركية”. وانتقد خامنئـــي القوى األوروبية 
لتقاعسها عن إنقاذ االتفاق النووي لعام 2015، مؤكدًا أن “القوى 
األوروبيـــة وجهـــت ضربـــة القتصـــاد إيـــران بوعود فارغـــة”. من 
جانـــب آخر، أعلنت إدارة اإلطفاء بطهران إن حريقًا كبيرًا اندلع، 

صباح الجمعة، في منطقة تجارية كبيرة، جنوب العاصمة، تضم 
مســـتودعات لمختلف الســـلع المصنعة. وطال الحريق مستودعًا 
وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، حيث أظهرات مقاطع فيديو 

النيران مشتعلة في كافة أقسام المصنع.
ولم ترد تقارير حتى اآلن عن وقوع خســـائر بشرية، لكن وسائل 
إعـــالم ايرانيـــة أفادت بـــأن رجال اإلطفـــاء مســـتمرون بمحاولة 

السيطرة على الحريق.

حرائق إيران “الغامضة”... النيران تلتهم منطقة تجارية بطهران
خامنئي: لن نوقف برامجنا الباليستية والنووية

واشنطن ـ وكاالت

أمـــس  األميركيـــة  الخزانـــة  أعلنـــت 
علـــى  عقوبـــات  فـــرض  عـــن  الجمعـــة 
وكيـــان حكومـــي صينـــي  مســـؤولين 
بموجـــب قانون ماغنيتســـكي الخاص 

بمالحقة منتهكي حقوق اإلنسان. 
وذكـــر مكتـــب الرقابـــة علـــى األصـــول 
للخزانـــة  التابـــع   )OFAC( األجنبيـــة 
األمريكيـــة أمس الجمعة فـــي بيان له 
أن العقوبـــات الجديـــدة تطـــال فيلـــق 
سنجان لإلنتاج واإلنشاء وقائده بينغ 
جياروي والمفوض السياســـي السابق 

فيه سان جينلونغ.
وذكـــرت وزارتـــا الخزانـــة والخارجية 
األميركيتـــان أن العقوبـــات الجديـــدة 

الكيـــان  تـــورط  بدعـــوى  فرضـــت 
فـــي  المذكوريـــن  والمســـؤولين 
لحقـــوق  خطيـــرة  “مخالفـــات 

فـــي  العرقيـــن  األقليـــات 
منطقـــة ســـنجان ذاتيـــة 

“اعتقـــاالت  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحكـــم”، 
تعسفية واعتداءات مدنية”.

وتحمل الحكومة األميركية السلطات 
اضطهـــاد  عـــن  المســـؤولية  الصينيـــة 
أبنـــاء أقليـــة األويغـــور المســـلمة التي 
تقطن منطقة ســـنجان، وترفض بكين 

بشدة هذه االتهامات.
ويعمل فيلق سنجان لإلنتاج واإلنشاء 
إدارة  المنشـــآت ويتولـــى  بنـــاء  علـــى 

بعض مدن المنطقة ذاتية الحكم.
تصعيـــد  خلفيـــة  علـــى  ذلـــك  ويأتـــي 
الخالفات بين واشـــنطن وبكين وبعد 
أيـــام مـــن إغـــالق الحكومـــة الصينيـــة 
قنصليـــة الواليـــات المتحدة في 
مدينة تشنغدو، ردا على خطوة 
مماثلة اتخذتها واشنطن تجاه 
قنصليـــة بكيـــن فـــي مدينة 

هيوستن.

الواليات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على الصين
لندن ـ رويترز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون، عن تأجيل المرحلة المقبلة 
مـــن تخفيـــف القيـــود المفروضـــة فـــي 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  إنجلتـــرا 
كورونـــا المســـتجد، على خلفيـــة زيادة 

معدل اإلصابات بالوباء. 
وصرح جونســـون أثناء مؤتمر صحفي 
عقـــده أمـــس الجمعـــة، بـــأن حكومتـــه 
مضطرة إلى تأجيـــل الخطوة الجديدة 
في ســـبيل تخفيف القيـــود، والتي كان 
من المقرر أصـــال أن تجري في إنجلترا 
أســـبوعين  لمـــدة  الســـبت،  غـــد  يـــوم 
علـــى األقـــل. ويعني هـــذا القـــرار إبقاء 

دور  مثـــل  الترفيهيـــة  المؤسســـات 
المقامـــرة )الكازينوهـــات( ونوادي 

البولينـــغ وحلبـــات التزلج 
مغلقة، مـــع إلغاء حلفات 
الزفـــاف المقـــررة خالل 

الفترة المذكورة.

وأعرب جونســـون عـــن تفهمه ألن هذه 
الخطـــوة توجه “ضربـــة حقيقية” لكثير 
مـــن النـــاس، مبديا أســـفه بهذا الشـــأن، 
نســـتطيع  ال  ببســـاطة  “لكننـــا  وتابـــع: 

المجازفة”.
تـــرى  الحكومـــة  إن  جونســـون  وقـــال 
حاليا “ضوء تحذير في لوحة القيادة”، 
مشـــددا علـــى “ضـــرورة ضغط دواســـة 
الفرامـــل بغيـــة عـــدم فقدان الســـيطرة 

على تفشي الوباء”.
ويعـــد هذا القـــرار الذي يطـــال أكثر من 
أربعـــة مالييـــن مـــن مواطنـــي المملكـــة 
المتحدة أكبر خطوة من نوعها تتخذها 
بدايـــة  منـــذ  جونســـون  حكومـــة 
الجائحـــة التي أودت بـــأرواح نحو 
46 ألـــف شـــخص فـــي البـــالد، 
الرســـمية  البيانـــات  حســـب 
المنشـــورة على موقع وزارة 

الصحة البريطانية.

جونسون يؤجل تخفيف إجراءات ردع “كورونا”

ميليشيا حزب هلل 
العراق تهدد الكاظمي

بغداد ـ أ ف ب

وجه المسؤول األمني لميليشيا حزب هللا 
الـــوزراء  لرئيس  تهديدا  مــجــددًا  العراقي 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مــتــوعــدًا 
مهدي  وأبــو  سليماني  قاسم  لمقتل  بالثأر 
الـــمـــهـــنـــدس. واتـــهـــم أبـــوعـــلـــي الــعــســكــري 
حزب  ميليشيا  لكتائب  األمني  المسؤول 
هللا الـــكـــاظـــمـــي بــتــســهــيــل مــقــتــل قــاســم 

سليماني وأبو مهدي المهندس.
العراقية  الحكومة  رئــيــس  واعــتــبــر  هـــذا، 
هذا  األضحى  عيد  أن  الكاظمي  مصطفى 
نتيجة  الــعــراق  على  مختلفا  يــأتــي  الــعــام 

التحديات الحالية.

المرشد اإليراني علي خامنئي
كوخافي )يمين( وغانتس خالل اجتماع بشأن لبنان في وزارة الدفاع
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عودة التفاق الرياض
شـــكل إعـــان المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي فـــي اليمـــن اإلدارة الذاتية 
لمحافظـــات الجنـــوب صدمـــة للمجتمـــع الدولـــي لمـــا لهـــذا اإلعـــان من 
داللـــة سياســـية تتمثل في الخروج على اتفـــاق الرياض الذي وضع حدًا 
للخـــاف الكبير بيـــن المجلس االنتقالـــي الجنوبي والحكومة الشـــرعية 
اليمنيـــة، إثر ذلك توقع الجميع تمرد االنتقالي وخوض معركته الخاصة 
الرامية لانفصال بالجنوب بعيدًا عن الحكومة الشـــرعية وتحالف دعم 

الشرعية.
إال أن المملكة العربية السعودية الراعي األول التفاق الرياض استطاعت 
اليـــوم بحنكتهـــا السياســـية ترتيب األوراق وإعـــادة األمور إلـــى نصابها 
األول وتجـــاوز الخافـــات بيـــن كل من الطرفين عبر وضع آلية لتســـريع 

العمل باتفاق الرياض.
اســـتجابة الطرفين للصلح وااللتزام باالتفـــاق كانت واضحة، فالمجلس 
االنتقالي الجنوبي أعلـــن التخلي الفوري عن اإلدارة الذاتية لمحافظات 
الجنوب التي ســـبق أن أعلن عنها، من جانبه أصدر الرئيس اليمني عبد 
ربـــه منصور هادي قرارات رئاســـية تضمنت تعييـــن محافظ ومدير أمن 

لعدن، والتزام الحكومة الشـــرعية بتشـــكيل حكومة كفاءات مناصفة ما 
بين الشمال والجنوب خال 30 يومًا. 

ال يخفـــى علـــى أحـــد أن تفاقـــم المشـــاكل وعـــدم االتفاق بين الشـــرعية 
والمجلس االنتقالي يعود لعدة أسباب، لكن يبقى السبب الرئيسي تدخل 
وتغلغل أطراف تعمل لفائدة مصالح فئوية ذات ارتباطات أجنبية كانت 
السبب في تأجيج الخاف، حيث دائمًا ما كان الخاف يؤدي إلى ضعف 

تحالف دعم الشرعية وقوة الحوثي ويصب في مصلحته.
بنود اتفاق الرياض كانت واضحة وحاسمة منذ البداية، وقد اتفق عليها  «

الطرفان لكن التعطيل والتسويف الذي شاب العمل ببنوده كان السبب 
الرئيسي لعودة الخالف، آلية التسريع التي وضعتها المملكة العربية 
السعودية اليوم من المفترض أن تضع حداً لذلك وتضمن التطبيق 

الصارم والكلي لالتفاق وما القرارات التي اتخذت بعد إعالن التوصل إلى 
آلية لتسريع العمل باالتفاق من قبل الطرفين إال دليل على جدية الشرعية 

واالنتقالي اليوم بااللتزام باتفاق الرياض. ال شك أن المملكة العربية 
السعودية تبذل جهودا جبارة إلعادة االستقرار في اليمن، لكن يبقى تقديم 

المصلحة الوطنية لليمن من قبل اليمنيين حال لجميع مشاكل اليمن.

بفضـــل مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أصبـــح مـــن الســـهل معرفـــة توجهات 
األشـــخاص وأفكارهم ومعتقداتهم، وذلك عبر ما ينشرونه خال حساباتهم 
الشخصية، حيث انتشرت في السنوات األخيرة النسوية كمفهوم يروج إلى 
حالـــة عـــداء قائمة بيـــن الرجل والمرأة، وأن النســـوية تعنـــي أن تكره المرأة 
الرجـــال وتطالـــب بإلغـــاء حقوقهـــم كما يحـــارب الرجـــل النســـوية ويتهمهن 
بالممارســـات الجنســـية الاأخاقيـــة وترويـــج االنحـــال األخاقـــي، وحـــث 
النســـاء علـــى ممارســـة الرذيلة، إن الفهميـــن بين قطبي المســـألة يعبران عن 
حالة فهم مغلوطة بشـــدة للنســـوية كفكر تأســـس من القرن الســـادس عشـــر 
وطالـــب بحقوق متســـاوية بين الجنســـين في جميع أنحـــاء العالم بدءًا من 
أوروبا حيث ركزت المطالبات في بادئ األمر على الحقوق السياســـية التي 

كانت المرأة مغيبة عنها.
انتشـــرت النســـوية فـــي العالـــم العربي واإلســـامي في القرن التاســـع عشـــر 
الميـــادي فـــي العديـــد مـــن الـــدول للمطالبـــة بحقـــوق النســـاء السياســـية 

واإلصاحات في مجال تطبيق المساواة بين الجنسين.

التاريـــخ اإلنســـاني مليء بالحراك المشـــرف للنســـوية الذي لـــم يقتصر على 
النســـاء، بل انضـــم لتلك الحركـــة المطالبة بالحقوق العديد مـــن الرجال منذ 
تأسيسها حيث ُيعتبر األديب المصري قاسم أمين أبوالنسوية العربية ورائد 

حركة تحرير المرأة في مصر. 
إن انحـــدار مفهوم النســـوية بين الطارئات علـــى الحركة وحصرها في صور 
التحـــرر الجنســـي وخلع الحجـــاب دون مدها لما هو أهـــم وأعمق كالحصول 
على الحقوق السياسية المتساوية والمساواة في المواطنة الكاملة ال يعدو 
كونه تهميشـــا لقضية إنسانية اســـتغرقت قرونا ومازالت بحاجة للمزيد من 
العمـــل الجـــاد للوصول إلـــى المســـاواة الكاملة خصوصـــا في العالـــم العربي 

واإلسامي. 
ليست النسوية انتهاك القيم واألخالق، وليست كره الرجل الذي قد يكون شريكًا  «

داعمًا للمطالب، بل هي الوقوف بكل جدية أمام الممارسات والقوانين التي 
ُترسخ الفجوة بين الجنسين في سبيل تحقيق المساواة وليس تفوق جنس 

ضد آخر.

مريم أبودريس

النسوية المغلوطة

األغاني واألعياد
العيد معناه لغويا؛ يوم يعوُد فيه الســـرور، وُســـمي بذلك ألنه في 
األصـــل مـــن “الَعْود”، أي من عـــاد يعود عودا، واألعيـــاد ترتبط إما 
بمناســـبات دينية ووطنية، أو بمناســـبات إنســـانية عالمية، وعادًة 
مـــا نعّبـــر عن ســـرورنا بهـــا باألغاني التـــي ال تحلو إال بســـماعها أو 

إنشادها.
ولمـــا كانت أعيادنا الدينية مرتبطة بإتمـــام فروض دينية واجبة، 
كفريضتـــي صـــوم رمضـــان وتأدية الحـــج، فمن المكـــروه تعطيل 
مظاهـــر الفـــرح بها؛ مهما كانـــت النوائب التي نمـــر بها، صحيح أن 
مشـــاعر الحزن تســـتبد بنا بســـببها؛ إال أنه ال يصح تعطيل مظاهر 
الفـــرح خالها، وينبغي ترويض النفس بالمشـــاركة الوجدانية في 
أفراحهـــا مع أفراد ُأســـرنا، خصوصا أطفالنـــا، واألحبة واألصدقاء 

الذين اعتدنا - ومازلنا - نتبادل التهاني معهم.
وإذ نحتفـــل بعيـــد األضحـــى فـــي ظـــروف بالغـــة الســـوء عالميـــا؛ 
ناهيـــك عن محنة “كورونا”، نســـتذكر أحبـــاء عزيزين علينا رحلوا 
عنـــا وتركوا فـــي قلوبنا لوعة الغياب، فمن زماء المهنة نســـتذكر 
الزميـــل الصحافـــي والصديـــق أحمد البوســـطة، ومـــن نجوم الفن 
الغنائـــي الوطنـــي، الفنـــان الصديق ســـلمان زيمان الـــذي تمتع فنه 
بشهرة شعبية واسعة، بحرينيًا وخليجيًا، ونستذكر أيضًا الشعراء 
العـــرب الكبار الذين غنت ألشـــعارهم قامات فنيـــة كبيرة؛ بعضهم 
مازالـــوا أحيـــاء بيننـــا أطـــال هللا فـــي أعمارهـــم، وبعضهـــم رحلوا 
قبيل العيد، كالشـــاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، وغيره من 

فنانين وشعراء.
ومما يزيد ألمنا في فقد المبدعين أفول الزمن الجميل، عصر  «

الوسطية واالعتدال الذي طغى عليه عصر الغلو والتزمت الديني 
الذي يحّرم الغناء جملًة وتفصياًل، حتى باتت أغنية “لسه األغاني 

ممكنة” لمحمد منير التي غناها في فيلم “المصير” وتتناول 
محنة الفيلسوف ابن رشد الذي تم تكفيره في قرطبة األندلسية في 
عصرها الظالمي األخير؛ باتت تالمس واقعنا العربي الراهن. نتمنى 

لكم أعياداً قادمة أطيب، وكل عام وأنتم بخير.

رضي السّماك

بدور عدنان

bedoor.articles
@gmail.com

دائمـــا مـــا تأتي علـــى البـــال األوقات التـــي كان ياقي فيهـــا المواطن 
صعوبـــة أثنـــاء قيامـــه بتخليـــص أيـــة معاملة شـــخصية لـــه أو ألفراد 
أســـرته، ســـواء كانـــت كبيـــرة أم صغيـــرة، وذلـــك من خـــال الحضور 
الشـــخصي إلى بعض الدوائر الخدمية و”الغربال والنطرة اللي أتكسر 
مفاســـيده”، وصعوبـــة الحصـــول علـــى مواقـــف للســـيارات “ولملوفح 
ولملـــودخ” داخـــل أروقـــة المكاتـــب، “وود أبوك وهات أبـــوك يا صاعد 
فـــوق الدري ويا نازل”، ومضيعة وقتـــه وتأخره عن التزاماته األخرى 
“وهو واقف مثل الصنطري والعرق يتصبب من إيسده وحالته حاله” 
بيـــن صفـــوف الطوابير الطويلة والســـاعات المملة مـــن أجل تخليص 

معاملة بسيطة.
في اآلن نفســـه عندمـــا نقوم اآلن بمقارنتها بما هـــو حاصل حاليا في 
المواقع الحكومية المختلفة نجد “فرق السمه عن االرض” من ناحية 

سرعة اإلنجاز بكل يسر وسهولة.
اليـــوم باســـتطاعة المراجـــع أن يقـــوم بإتمـــام الكثيـــر مـــن معاماتـــه 
الحكومية وهو “متشردق فوق دوشق بيته ودلة القهوة وسلة لرطب 
يمه، وااليسي ينفخ على عافيته”، وخال ثوان معدودة، وذلك يعني 

“أسهود ومهود، هللا يديم علينه هالسهاالت والهون أبرك ما يكون”.
األهم أن ذلك يدل على نجاح هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
فـــي تحقيـــق هـــذه االســـتراتيجية الحضاريـــة لمملكتنـــا الحبيبة في 
تذليل الصعوبات وتســـهيل اإلجـــراءات والتخلص من البيروقراطية 
والروتيـــن القاتـــل، والتوجـــه نحو ديناميكيـــة العمـــل وحيوية األداء 

الحكومي.
مع ذلك ستأتي علينا أوقات ستختفي فيها “سالفة عنطزة الموظفين 
مـــع المراجعيـــن”، وذلـــك بتفاعـــل غالبيـــة القطاعـــات الحكوميـــة مـــع 
المواطنيـــن والمقيميـــن وكل مـــن لديـــه معاملة حكوميـــة عن طريق 

المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي.
ومازلنا في انتظار المزيد من الخدمات اإللكترونية الحكومية المبسطة  «

في باقي الدوائر التابعة للدولة التي بدورها تسعد شعب البحرين 
وتخفف الكثير من األعباء والعناء واالنتظار، كل هذا اإلنجاز جاء نتيجة 
تكامل وتضافر جهود أبناء البحرين كل حسب موقعه، وإتقانهم جودة 

العمل المقدم للجمهور و”عمار يا ديرة الطيبين عمار”، وإلى األعلى 
دائما. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“أتخلص شغلك وأنت متشردق فوق دوشقك”

الحقوا بقطار كورونا

يا لهذا الوباء الذي ال يغادُر صغيرًة وال كبيرًة إال أفسدها؛ فلْم ُيبِق 
على نعمٍة إال أزالها وال مكســـٍب إال أحلَّ به داَر البوار، هوْت أســـعاُر 
النفـــط في ســـابقٍة لْم نَر لها مثياً منـــذ أن تفجرت آبارُه على الكرة 
األرضية وانهارْت أســـعاُر األســـهم بفعل الهبوط الحاد في العمات 
النقديـــة العالمية، وارتفع شـــأُن الذهب فاشـــتعلت أســـعاُر التداول 

حتى تربع على عرش أسواق المال متكبرًا على ُجوِد النساء.
ليســـت الحالـــُة االقتصاديـــة وحدهـــا التي تـــردْت بعـــد كورونا، بل 
أتـــى الوبـــاء على الوثائـــِق االجتماعية هي األخـــرى؛ فامتنَع الناُس 
عـــن زيـــارة بعضهـــم واالجتماع معـــًا كما اعتـــادوا في الســـابق، بل 
وحتـــى حفات عقد الِقران والزفاف توقفـــت وأصبحت محظورًة 
ومخطـــورة؛ فعزفْت المجتمعاُت عـــن إقامِة حفات األعراِس التي 
ُيدعـــى إليهـــا القاصـــي والدانـــي قبـــل الجائحـــة وتبذُل في ســـبيل 

إقامتها آالُف الدنانير من أجل ليلٍة واحدة.

لكن زماَن التباعِد االجتماعي طال، والحياُة البد لها من االستمرار؛ لذا  «
اِلتجأ البعُض مجبراً لعقِد القران وحفالِت الزفاف في محيٍط ضيٍق 

يقتصُر على األسرة مع أخذ كل االحتياطاِت الوقائية الالزمة. وإذا 
كان ذلك ما دَفَعنا له الوباء؛ فِنعَم ما آلْت إليه أمورُنا فيَما يخص 

هذا الجانب، ذلك يعني بجالء أنَّ الزواج ال يتطلُب كل تلك البهرجَة 
واإلسراف والمغاالة في التجهيزات، لْم يعْد العروسان بحاجٍة لحجز 

صالة أفراٍح بكل ما يتعلق بها بمبالغ طائلة ودعوِة سكان األرض 
لحضور الزفاف، والطواف حول العالم في رحلة شهر العسل وشراء 
مالبس ومستلزمات غالية الثمن، واقتناء الذهِب النفيس كما هي 
العادة، وضيافة المهنئين وإقامة حفالت االستقبال بعد كل ذلك. 
ز كٌل منهما نفسه كما هي األعراف،  صار يكفي العروسان أْن ُيجِهّ

وُيزفاِن إلى بعضهما بأقِل ُكلفٍة وأكثِر سعادة مدخرين ما كان سُيهدُر 
في رئاِء الناس ألنفسهم ليستفيدوا منه وينفقوه على بناء عِش 

الزوجيِة الخاص بهم. إنها فرصة ال ُتقدُر بثمن أهدانا إياها كورونا، وإْن 
كنا أذكياَء بما يكفي فعلينا أْن نتحيَن الفرصَة ونلحَق بقطاِر الزواج 

قبل فواِت كورونا.

هدى حرم



أشــار العــب كــرة اليد أحمد موســى إلى أنه سيســعى من خالل انتقالــه لنادي الدير 
وتمثيل صفوفه بدءا من الموسم المقبل إلى إثبات وجوده في الساحة المحلية.

وكان موســـى الـــذي لعـــب فـــي صفـــوف 
نادي االبتســـام الســـعودي قد وقع رسمًيا 
مع الدير مســـاء الخميس في مقر النادي 
بحضـــور رئيـــس وبعـــض أعضـــاء النادي 

بعقد يمتد لموسمين متتاليين.
“البـــاد  لــــ  فـــي تصريـــح  وقـــال موســـى 
ســـبورت” محطة الدير تعتبر هي الثانية 
علـــى الصعيـــد المحلـــي بعدما لعـــب قبل 
موســـمين مـــع فريـــق باربـــار، وهـــي دون 

لـــه إلثبـــات  شـــك تحـــٍد جديـــد بالنســـبة 
وجوده وإظهار ما في جعبته من قدرات 
بـــأن  “أشـــعر  مضيًفـــا  فنيـــة.  وإمكانـــات 
تعاقـــدي مـــع الديـــر لموســـمين من شـــأنه 
أن يصب فـــي صالحي، من حيث اغتنام 
الفرصة بمـــا للكلمة من معنى لانســـجام 
والتأقلـــم مـــع أفـــراد الفريق والعمـــل مًعا 
بشـــكل جـــاد وقـــوي؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 
أفضـــل المســـتويات والنتائـــج التي تلبي 

الطموح وترضي منتسبي هذا الكيان”.
يعتبـــر  الديـــر  نـــادي  أن  موســـى  وأكـــد 
مـــن الفـــرق الكبيـــرة فـــي لعبـــة كـــرة اليد 
البحرينيـــة، وقد خرّج العبيـــن كبار على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة، وانضمـــام أي 

العـــب وارتداء قميصه يعزز من ســـيرته 
الرياضية، وهو سعيد للغاية لخوض هذه 
التجربـــة، التـــي يتمنـــى فيهـــا أن يحالفه 

التوفيق والنجاح.
من جهة أخرى، كشـــف موســـى أنه تلقى 
عرًضـــا شـــفهًيا للعب في صفـــوف إحدى 
فرق دوري الدرجة األولى السعودي لكرة 
اليـــد؛ مـــن أجل اللعـــب معه لــــ 3 مباريات 
فـــي مرحلـــة االســـتئناف، وهـــي المتبقية 
للفريـــق الســـاعي للمنافســـة علـــى خطف 

بطاقة الصعود لمصاف الدوري الممتاز. 
وفي ختام تصريحه، وجه موسى شكره 
لمجلـــس إدارة نـــادي توبلـــي على ُحســـن 

تعاونهـــا في المفاوضات وإنهاء بالشـــكل 
اإليجابـــي، كمـــا شـــكر أيًضـــا نـــادي الدير 

للثقـــة التي أولوها إيـــاه، متمنًيا أن يكون 
عند حسن ظن وثقة مجلس اإلدارة.

موسى: أسعى إلثبات وجودي مع يد الدير
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في الساعات األولى من فجر الخميس، اخترق أكثر من 20 ألف جندي عراقي الحدود 
مع الكويت من 4 محاور، وفي غضون ساعات استولت هذه القوات، مدعومة بسالح 

الطيران العراقي، على العاصمة الكويت.

حـــدث ذلـــك قبـــل 30 عامـــا وتحديـــدًا في 
الثاني من أغسطس 1990 عندما استيقظ 
الكويتيـــون علـــى وقع االحتـــال العراقي 
العســـكري بأمر من الرئيس السابق صدام 
حسين وهو الحدث الذي مازالت المنطقة 
الخليج العربي تعيش تبعاته حتى اليوم.

وتســـبب الغـــزو العراقي بخســـائر بشـــرية 
وماليـــة فادحـــة لدولـــة الكويت الشـــقيقة، 
طالت جميع قطاعات الدولة، منها القطاع 
الرياضـــي عندمـــا تم نهب وســـلب األندية 
واالتحـــادات الرياضية الكويتية وســـرقة 
مقتنياتها واستهداف العديد من القيادات 

والاعبين الرياضيين.
والمصادفة أن الرياضيين الكويتيين كانوا 
خال هذه الفترة يســـتعدون لبدء موسم 
جديـــد مـــن خـــال التحضير للخـــروج في 
معســـكرات خارجية لألنديـــة والمنتخبات 

وكان  األلعـــاب،  مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة 
االســـتحقاق األبـــرز آنـــذاك المشـــاركة في 
دورة األلعـــاب اآلســـيوية الحادية عشـــرة 
فـــي العاصمـــة الصينيـــة بكين فـــي أكتوبر 

.1990
 وتزامنـــا مع الذكرى الـ 30 للغزو الصدامي 
علـــى الكويـــت نســـتعرض في هـــذا الملف 
بعـــض الحقائـــق المتعلقـــة بالغـــزو ومـــدى 
تأثيرهـــا علـــى الرياضـــة الكويتيـــة بهدف 
التوثيـــق وعـــرض حقبـــة مـــن تاريـــخ هذا 
الزلـــزال السياســـي الـــذي ضـــرب المنطقة 
وخلـــف تصدعـــات كبـــرى ال زالـــت آثارهـــا 

باقية حتى اليوم:

شهادة المؤرخ مرزوق العجمي

يعتبر اإلعامي الرياضي الكويتي مرزوق 
المؤرخيـــن  أبـــرز  مـــن  واحـــدا  العجمـــي 

الكويتيـــة  الرياضـــة  لمســـيرة  والموثقيـــن 
ويمتلـــك وثائـــق ومعلومات عـــن تاريخها 
وأبرز أحداثها، وعندما نتحدث عن تاريخ 
الرياضـــة الكويتية ال بـــد أن نمر عبر الغزو 
الصدامـــي وانعكاســـاته وتأثيـــره الســـلبي 

على الرياضة الكويتية.
ويقول العجمـــي إن الضرر الذي وقع على 
الرياضة الكويتية يشمل الخسائر البشرية 
والماديـــة، موضحـــا أن استشـــهاد الشـــيخ 
فهد األحمد الصباح األب الروحي للرياضة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس  الكويتيـــة 
الكويتيـــة ورئيس االتحـــاد الكويتي لكرة 
القدم ورئيس المجلس األولمبي اآلسيوي 
يـــوم 2 أغســـطس 1990 يعتبـــر على رأس 
فقـــدت  بينمـــا  البشـــرية،  الخســـائر  تلـــك 
الكويـــت العديـــد مـــن أبنائهـــا الرياضييـــن 
الذيـــن طالتهـــم أيـــدي الغـــدر إمـــا بالقتـــل 
المباشـــر أو الســـجن أو التعذيب ومن بين 
هـــؤالء العب منتخب الجهراء لكرة القدم 
الشـــهيد ابراهيم مـــرزوق العازمـــي والذي 
تم اســـره داخل الكويت 15 أكتوبر 1990، 
عندما كان قادما من معســـكر تدريبي في 
الرياض استعدادا للمشـــاركة في أولمبياد 

بكين 1990.
فقـــدت  الكويـــت  أن  العجمـــي  وأضـــاف 
ونجـــم  الســـابق  الدولـــي  الاعـــب  كذلـــك 
نادي الفحيحيل بالســـتينات والســـبعينات 
ومشـــرف منتخـــب الكويـــت األول خالـــد 
ادريـــس والـــذي كان مشـــرفا إداريـــا علـــى 
األزرق بـــكأس الخليـــج 1990، إضافة إلى 
العـــب نادي النصر ومنتخب الكويت لكرة 
الســـلة قشـــيعان المطيـــري والعديـــد مـــن 
الرياضييـــن اآلخرون الذيـــن اختلط تراب 
الوطـــن الغالـــي بدمائهـــم ولـــم يبخلوا في 

بذل روحهم فداء للكويت.
وذكر العجمي أن الخســـائر المادية تمثلت 
بالمنشـــآت  لحقـــت  التـــي  األضـــرار  فـــي 
والماعـــب والصـــاالت الرياضيـــة التابعـــة 
التـــي  الرياضيـــة  واالتحـــادات  لألنديـــة 
تحولـــت إلـــى معتقـــات ألســـر وتعذيـــب 
الكويتييـــن، إلـــى جانـــب عمليـــات النهـــب 
والســـرقة التـــي طالـــت مقتنيـــات األندية 
واالتحـــادات، مـــن بينهـــا 3 كـــؤوس لدورة 
فـــي  الكويـــت  بهـــا  فـــازت  التـــي  الخليـــج 
النســـخة األولى بالبحريـــن 1970 والثانية 
بالرياض 1972 والرابعـــة بالدوحة 1976، 

لـــم يتم اســـترجاعها لغاية اآلن، وبحســـب 
األنباء الـــواردة فإن أغلب هذه الممتلكات 

تمت المتاجرة بها في بغداد.
ووفقا لمصادر عديدة فإن سرقة مقتنيات 
األندية واالتحادات الرياضية جاءت بأمر 
من رئيس اللجنة األولمبية العراقية آنذاك 
عدي صدام حســـين، إذ حصل الكويتيون 
علـــى وثيقـــة رســـمية صـــادرة مـــن اللجنة 
األولمبيـــة العراقيـــة بتاريـــخ 8 أغســـطس 
1990 تخـــول العبيـــن عراقييـــن دولييـــن 
علـــى عاقة وطيدة بعـــدي باالطاع على 
األنديـــة وجميـــع المنشـــآت الرياضيـــة في 

الكويـــت، وســـرقة مـــا فيها مـــن تجهيزات 
ومقتنيات ومعدات.

ويقـــول العجمـــي عـــن ذلـــك “هنـــاك وثيقة 
صـــادرة بتاريـــخ 8 أغســـطس 1982 كلـــف 
مـــن خالها عدي الاعب العراقي الســـابق 
ووزيـــر الشـــباب والرياضـــة الحالي عدنان 
درجـــال والاعب الدولـــي ورئيس االتحاد 
العراقـــي الســـابق حســـين ســـعيد.. ولكـــن 
األخيـــر نفـــى تلـــك التهمـــة وقـــال بأنـــه لم 
بعدمـــا  اإلطـــاق  علـــى  الكويـــت  يدخـــل 
)تمـــارض( وأدعى المرض، بينما درجال لم 
ينف أو يؤكد ذلك بعد مضي 30 سنة على 

تلك الحادثة..”.

ملعب نادي القادسيةصورة دمار الغزو العراقي

مرزوق العجمي

الـــــعـــــراقـــــي لـــــلـــــغـــــزو   30 الـــــــــذكـــــــــرى 

عدي صدام كلف “البالد سبورت” تفتح جرح الرياضة الكويتية )1(
العبين دوليين 

بنهب مقتنيات 
الرياضة الكويتية

3 كؤوس خليج 
سرقت من الكويت 

وتمت المتاجرة 
بها في بغداد

الجيش العراقي حول 
األندية واالتحادات 
لمعتقالت ومراكز 

للتعذيب
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علي مجيد
مع احتمالية 

اللعب بالدوري 
السعودي لـ 3 

مباريات فقط

فاز ببطولة صدام وتسلم الكأس من عدي وقتله العراقيون
ــــت ـــوي ــالــــكـ بــ ريــــــــاضــــــــي  شــــهــــيــــد  أول  الـــــــمـــــــطـــــــيـــــــري...  ــان  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ قـ

قشـــيعان المطيـــري العـــب نـــادي النصـــر 
ومنتخـــب الكويت لكرة الســـلة البالغ من 
العمـــر 32 عاما يعتبر أول أول شـــهيد من 
األسرة الرياضية في الكويت، فهو نقيب 
في الجيـــش الكويتي ولديه ولد وابنتان 
وقـــد استشـــهد بأول يـــوم مـــن االجتياح 
العراقي 2 أغســـطس 1990 أمام رئاســـة 
األركان العامة للجيش والقوات المسلحة 

أثناء االشتباك مع القوات العراقية.
المطيـــري ارتـــدى بدلتـــه العســـكرية فور 
ســـماعه نبأ االحتال فقـــرر فقرر الذهاب 
إلى مقر رئاســـة األركان العامة، فقالوا له 
إنها محاصرة، وهنا قرر التسلل إليها بأي 
طريقـــة واالنضمـــام إلـــى زمائـــه للدفاع 
عنهـــا، وفعـــا تمكـــن مـــن دخـــول المبنى 

وانظم إلى زماء الساح.
يقول زميله المازم أول أحمد عبدالعزيز 
عـــن قصـــة استشـــهاده بالموقـــع الخاص 
حينمـــا  الكويتييـــن  والشـــهداء  لألســـرى 
دخـــل قشـــيعان المبنى وجد زمـــاءه قد 

المبنـــى،  للدفـــاع عـــن  أخـــذوا مواقعهـــم 
فتسلم ســـاحه وصمم على القتال حتى 
النهاية ويشد من عزيمة جنوده باعتباره 
ضابطهـــم المســـؤول عنهم، وكذلك يشـــد 
مـــن ازر زمائـــه، ويصـــرخ بهـــم مشـــجعا، 
وبقـــي مـــع فئة قليلـــة رافضا االنســـحاب 

حتى جاءته قذيفة )آر. بي. جي(.
وقيـــل إنها قذيفة )هاون( أصيب بســـببها 

في بطنه ورجله.
وظـــل البطـــل مـــع ذلـــك الحـــدث يصـــرخ 
))هللا أكبـــر ... هللا أكبـــر ... شـــدوا حيلكم 
يا شـــباب(( قالها مرات عـــدة حتى أغمي 
عليـــه، فتم نقله بســـيارة جيب عســـكرية 
إلـــى المستشـــفى بعـــد أن رفـــض وبـــكل 
إصرار هـــذا االحتال الغاشـــم، باذال دمه 
وروحـــه فـــي ســـبيل هللا لتحريـــر وطنـــه 

الكويت.
 فـــي شـــهر يوليـــو 1990م كان الشـــهيد 
في إجـــازة رياضية اســـتعدادًا للمعســـكر 
التدريبـــي في ألمانيا، ثم االلتحاق بدورة 

األلعاب اآلســـيوية ببكيـــن 1990، إذ كان 
يأمـــل أن يحقـــق منتخـــب الكويـــت لكرة 
الســـلة نتائج باهرة، ويقـــدم فيها عروضًا 
جيـــدة ليعلـــن بعد ذلك اعتزالـــه، والتفرغ 
التـــام لمهـــام وظيفته بالقوات المســـلحة 
األركان  رئاســـة  فـــي  يعمـــل  كان  حيـــث 
للجيـــش وقـــت رتـــب موعـــد ســـفره إلى 
ألمانيا يوم الســـبت الرابع من اغســـطس، 
لكنـــه كان علـــى موعـــد آخـــر أهـــم وأبقى 
مـــع  موعـــد  علـــى  كان  وأغلـــى،  وأعـــز 
االستشـــهاد فـــي الثانـــي مـــن أغســـطس 
دفاعًا عن وطنـــه الغالي والذي دعاه فيه 

الواجب فلبى النداء ولم يتأخر.
لعب قشـــيعان مع المنتخب الكويتي منذ 
أن كان في الســـابعة عشر من عمره، وقد 
رقي الشـــهيد )رحمه هللا( إلى رتبة نقيب 
قبل االحتال بأسبوع واحد، وكان فرحا 
بالترقيـــة لدرجة أنه وعد أصحابه بحفلة 
كبـــرى بعد عودته من دورة بكين لأللعاب 

اآلسيوية، ولكن أجله كان أسرع.

ومـــن المفارقـــات العجيبة أن مـــن أواخر 
البطـــوالت التي فاز بها فريقه بمشـــاركته 
هـــي بطولـــة صـــدام حســـين فـــي بغـــداد 
العـــام 1990م ، إذ فاز المنتخب الكويتي 
بـــكأس البطولة، وكان الشـــهيد  قشـــيعان 
هو كابتـــن المنتخب، وتســـلم الكأس من 

عدي صدام.

الشهيد قشيعان

قشيعان المطيري

األندية معتقالت 
تعذيب وكأس 

الخليج للبيع في 
بغداد

“قصة استشهاد األب الروحي للرياضة الكويتية”

تقرأون في حلقة الغد: 



حقق مستشـــفى البحريـــن التخصصي إنجازا آخـــر والذي يتمثل في 
إجـــراء 100 عمليـــة في مختبر القســـطرة منذ افتتاحـــه ألول مختبر 
قســـطرة للقلـــب فـــي القطـــاع الخـــاص، وذلك في ديســـمبر مـــن العام 
2019. وعبـــر العضـــو المنتـــدب في مستشـــفى البحريـــن التخصصي 
قاســـم عرداتـــي عـــن فخره بالقـــول “إنه إلنجـــاز ضخم يحققـــه مركز 
مستشـــفى البحرين التخصصـــي- أبولو للقلب المتمثـــل بإجراء 100 
عملية في مختبر القســـطرة، فمـــن المهم جدا تقليص الفترة الحرجة 
مـــا بين التشـــخيص بوجود نوبة قلبيـــة وإعادة تدفق الدم للشـــريان 

التاجي المسدود.
ومـــع مثـــل هذه التطورات التي حدثت في مجـــال رعاية القلب ومن 
خـــال التعاون مع مجموعة أبولو الشـــهيرة في الهنـــد، تجاوز المركز 
المعاييـــر العالمية بتقليل المدة منـــذ لحظة دخول المريض من الباب 
وحتى وضع البالون بمتوسط 42 دقيقة مقارنًة بالهدف الدولي البالغ 
90 دقيقة، وهذا من شأنه إعاء مكانة المملكة كمركز آمن ومحترف 

وذي خبرة للرعاية القلبية.
وقـــال طبيـــب القلـــب التداخلـــي والمســـؤول فـــي مختبـــر القســـطرة 
عبدالعزيـــز أســـد محمد “لقد نفـــذ مركز أبولو للقلـــب عمليات متنوعة 

مثل اإلجـــراء التشـــخيصي لتصوير األوعيـــة التاجيـــة، واإلجراءات 
التداخليـــة مثـــل رأب األوعيـــة التاجيـــة والدعامـــات بما فيهـــا عملية 
التدخل التاجي الرئيس عن طريق الجلد أثناء نوبات القلبية الحادة 
والتدخل التاجي متعدد األوعية وتصوير األوعية الدموية المحيطية 
وجراحـــة األوعيـــة الدمويـــة الطرفيـــة إلى جانـــب العمليـــات الفريدة 
مثل العمليات المتعلقة بالناســـور الشرياني الوريدي الستخدامه في 

غسيل الكلى، وعمليات انضمام لفائف تشوه الشريان الوريدي.

ينظـــم مركـــز جامعـــة الخليـــج العربـــي لخدمـــة المجتمـــع 
والدراســـات والتدريب والتعليم المســـتمر ورشة تدريبية 
تستهدف قيادات ومدراء المؤسسات القائمة على االبتكار 
المؤسســـي تحت عنوان “مدير االبتـــكار المعتمد لألعمال” 
في الفترة ما بين 16 و18 أغســـطس المقبل، يحاضر فيها 
عبر تطبيق “زووم” كا من مدير برنامج االبتكار والتقنية 
بكليـــة الدراســـات العليا، عـــودة الجيوســـي، ونائب رئيس 
جمعيـــة البحرين لتقنية المعلومات المتخصص في تقنية 

االبتكار، أحمد بوهزاع.
تهـــدف الورشـــة التي تحظى بمشـــاركة خليجيـــة وعربية 
إلـــى طرح مفهـــوم وإدراك أوســـع لعالم االبتـــكار واالبداع 
وفهم معادلـــة االبتكار من منظورها األحدث خصوصا مع 
تولـــد الحاجـــة لقيادات تملك قدرة عاليـــة من القدرة على 
االستشراف واالبتكار والتميز في ظل جائحة “كوفيد 19”  
والتغيرات االقتصادية والسياســـية والتقنية المتســـارعة 
مـــن خال طرح عدد مـــن المحاور الرئيســـية منها مفهوم 
ومبادئ االبتكار المؤسســـي والتفكير التصميمي، ونموذج 

العمل التجاري، إذ سيتم منح شهادات معتمدة للمشاركين 
في الورشة من قبل جامعة الخليج العربي.

عبدالعزيز أسد محمد

مدتهــا بتقليــل  العالميــة  المعاييــر  تجــاوز  “أبولــو”  أغســـطس  18 إلـــى   16 مـــن  تعقـــد  عمـــل  ورشـــة 
“البحرين التخصصي” ينجز 100 عملية قسطرة للقلب “جامعة الخليج” تستعرض االبتكار المؤسسي
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كشـــك  كاســـيو  أشـــرف/  افتتـــح 
“شـــوب إن شـــوب” الجديـــد فـــي 
شـــرف دي جـــي، ســـيتي ســـنتر 
البحريـــن. يقـــع كشـــك الســـاعات 
فـــي وســـط قســـم اإللكترونيات 

الرائدة BCC، حيث يضم جميع 
العامات المندرجة تحت كاسيو 
بما في ذلك ســـاعات جي شـــوك، 
بيبـــي جـــي، إيديفيـــس، شـــين و 

المزيد.

كاسيو “شوب إن شوب” في “شرف دي جي”

عقد نادي روتاري المنامة مؤخًرا اجتماعه األسبوعي 
االعتيـــادي الثاني في الدورة الجديدة 2020-2021، 
يســـلط  شـــائقا  نقاًشـــا  االجتمـــاع  اســـتضاف  حيـــث 
الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسســـات لمواكبة 
التداعيـــات التـــي صاحبـــت انتشـــار وبـــاء فيـــروس 

كورونا مطلع العام الجاري. 
وقـــد عقـــد االجتمـــاع عبـــر وســـائل االتصـــال المرئي 
وبرئاسة مرجان مدارا، رئيسة نادي روتاري المنامة، 
وبحضـــور عـــدد مـــن األعضـــاء الجـــدد والســـابقين، 
والضيـــوف، ورؤســـاء وأعضـــاء نـــوادي روتـــاري في 

البحرين. 
واشـــتمل االجتماع على جلســـة حوارية شـــارك فيها 
ثاثـــة متحدثـــون يمثلـــون قطاعـــات مختلفـــة، منها 
قطـــاع الصحـــة والضيافـــة والتســـويق، وهـــم: أربان 
البحريـــن  لمستشـــفى  التنفيـــذي  الرئيـــس  ديفيـــد، 
التخصصـــي، وجاســـِتن كيـــم، المديـــر العـــام لشـــركة 
“The Merchant House”، ووفـــاء عبيدات، الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة “Obai & HIll” ومؤســـس مؤتمـــر 
تمكيـــن المـــرأة “Women Power Summit”، حيـــث 
أبرز المتحدثون عدة مواضيع مهمة ناقشـــت الطرق 
المختلفة التي تســـعى الشـــركات من خالهـــا للتأقلم 
مـــع اآلثـــار االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التـــي أعقبت 

ظهور فيروس كورونا.

خـــالل اجتمــاعــــه األسبــوعـــي الثـانـــي عــن ُبعـــد
“روتاري المنامة” يناقش مواكبة تداعيات “كورونا”

جمـــع موظفو سيســـكو في الشـــرق 
لدعـــم  ســـعيًا  وإفريقيـــا،  األوســـط 
المجتمعـــات المحليـــة، حوالـــي 40 
لــــ 6 جمعيـــات خيريـــة  ألـــف دوالر 
فـــي جميع أنحـــاء المنطقـــة. ُتعرف 
سيســـكو بأنها شـــركة تســـتثمر في 
تمكين األفراد حول العالم، وتهدف 
اليـــوم إلى التأثيـــر اإليجابي بحياة 
مليـــار شـــخص بحلول عـــام 2025. 
وخال هـــذه الفتـــرة التـــي تتطلب 
النـــاس،  بيـــن  الجســـدي  التباعـــد 
أنشأت سيسكو في الشرق األوسط 
TogetherWe- #وإفريقيا حملتهـــا 

MakePossible لتعزيز روح العمل 
الجماعي والعطاء ورد الجميل لمن 
يحتاجون المساعدة افتراضيا عبر 

اإلنترنت.

ُمنـــح موظفـــو سيســـكو مـــن خال 
التبـــرع  فرصـــة  المبـــادرة  هـــذه 
بمســـاهمات بســـيطة عبـــر اإلنترنت 
 YallaGive منصـــة  خـــال  مـــن 
اإللكترونيـــة الخاصة بالتبرع لجمع 

األموال للمحتاجين.
وقالـــت نائـــب الرئيـــس في شـــركة 

األوســـط  الشـــرق  فـــي  سيســـكو 
وإفريقيـــا ريـــم أســـعد “أشـــعر بفخر 
كبير لرؤيـــة تعاون فرقنا في جميع 
أنحاء المنطقـــة وإظهارهم لكرمهم 
واهتمامهـــم بدعم اإلنســـانية خال 
هـــذه األوقـــات الحرجـــة. وتجســـد 
المؤسســـات الخيريـــة الســـت التي 
To- حملتنـــا  فـــي  معهـــا  #عملنـــا 
 g e t h e r W e M a k e P o s s i b l e
قيـــم االهتمـــام والعطـــاء وحمايـــة 
الضعفاء من خـــال منحهم المأوى 
ممتنـــة  وأنـــا  واألمـــان.  والغـــذاء 
لجهود جميع العاملين في سيسكو 
وشـــركائنا الخيريين الذين اتحدوا 
بـــروح واحـــدة مـــن أجـــل االرتقـــاء 
بالمجتمعـــات وخلق تأثيـــر إيجابي 

ملموس”.

لـــ 6 جمعيــات خيريــة ألــف دوالر  جمعــوا نحــو 40 
موظفو “سيسكو” يدعمون المجتمعات المحلية

”The King’s Man“ لفيلـــم  خصوًصا  مـحــــدود  إصـــدار 

إطالق ساعة “ماستر ألترا ثين كينغزمان ناْيف”

 MR PORTERيسر جيجر- لوكولتر و
اإلعان عن إطاق ساعة “ماستر ألترا 
ثين كينغزمان ناْيـــف” بإصدار محدود 
مصّممـــة  قطعـــة   100 علـــى  يقتصـــر 
 ،The King’s Man لفيلـــم  خصيًصـــا 
وهو الفيلم المقبل الذي يتناول أصول 
وكالـــة كينغزمـــان مـــن إخـــراج ماثيـــو 

فون.
سُتطرح ساعة جيجر- لوكولتر “ماستر 
ألتـــرا ثيـــن كينغزمـــان ناْيـــف” حصرًيـــا 
علـــى موقـــع MR PORTER باعتبارها 
عنصـــًرا أساســـًيا من “مجموعـــة أزياء” 
فيلـــم The King’s Man، من 20 يوليو 
إلـــى 6 ســـبتمبر. وبعـــد هـــذا التاريـــخ، 
ســـُتطرح الســـاعة أيًضـــا مباشـــرة على 
اإللكترونـــي  لوكولتـــر  جيجـــر-  موقـــع 

وبعض المتاجر.
يربـــط أحدث أفام سلســـلة كينغزمان 
ويتنـــاول  والحاضـــر،  الماضـــي  بيـــن 
نشـــأة وكالة كينغزمان قبل 100 ســـنة. 
وارتكـــزت جيجر- لوكولتـــر أيًضا على 
مهارتهـــا الكبيـــرة وإتقانها فـــي صناعة 
الحـــركات فائقـــة الرقة لتطوير ســـاعة 
جديدة مســـتوحاة مباشـــرة من ساعة 
الجيب الشهيرة “كوتو” )تعني السكين 
باللغة الفرنســـية(. وتعد ساعة “ماستر 
ألترا ثين كينغزمان ناْيف” ساعة أنيقة 
وراقية تجمع بيـــن الطابعين التقليدي 
تناســـب  مثاليـــة  بطريقـــة  والعصـــري 
 The King’s Man فيلـــم  أســـلوب 

واألسلوب المعاصر على حد سواء. 
 تســـتأثر هذه الساعة الجديدة بجذور 
جماليـــة ُتعود بشـــكل واضـــح وصريح 
إلـــى ســـاعات الجيـــب التقليديـــة مـــن 
الطـــوق  يميـــل  إذ  لوكولتـــر،  جيجـــر- 
العريـــض للغايـــة بلطـــف مـــن الزجاجة 
المصنوعـــة من الكريســـتال الســـافيري 
حتـــى حـــواف القفص، فيرســـم شـــكاً 
جانبًيـــا جميـــاً يذّكـــر بنصل الســـكين. 
أما تاج التعبئـــة المحمي بقوس مثلث 
الشـــكل، فُوضع عند الساعة 12. ولكن 
التقليديـــة  العناصـــر  هـــذه  تجـــّددت 

التـــي ال يحدها زمـــان بتفاصيل راقية 
وعصرية، كمؤشرات عامات الساعات 
رقـــّي  علـــى  تحافـــظ  التـــي  البســـيطة 
المينـــاء ونقائـــه، بينمـــا تتكـــّرر الحلقة 
المرســـومة بدّقة في شـــكل دائري بارز 

على الطوق.
الـــوردي  الذهـــب  مـــن  القفـــص  ُصنـــع   
وُصّمـــم بحجـــم كاســـيكي وأنيق يبلغ 
قطره 40 مم وسماكته 4.25 مم فقط. 
ويحتوي قفص جيجـــر- لوكولتر فائق 
الرقـــة على الحركة: كاليبر 849 البارزة 

ذات التعبئـــة اليدويـــة. وتتمّيز الحركة 
وتســـّلط  فقـــط،  مـــم   1.85 بســـماكة 
العريقـــة  الـــدار  مهـــارة  علـــى  الضـــوء 
المكتســـبة منذ قرن من الزمن في هذا 
المجـــال ذي المتطلبـــات الكثيـــرة فـــي 
صناعة الســـاعات الراقية، إذ تستدعي 
الحـــركات فائقة الرقة انســـجاًما مثالًيا 
تحافـــظ  كـــي  والمتانـــة  الرقـــة  بيـــن 
المكّونـــات على مقاومة كافية وتضمن 

دقة عالية في قياس الوقت. 
 ســـعًيا إلـــى اإلشـــادة بأحـــداث الفيلم، 

ُنقـــش شـــعار كينغزمـــان علـــى خلفيـــة 
ثيـــن  ألتـــرا  “ماســـتر  ســـاعة  قفـــص 
كينغزمان ناْيـــف”، باإلضافة إلى عبارة 
“واحـــدة مـــن 100”، وُطرحت الســـاعة 
فـــي علبة حمايـــة كينغزمـــان المصّممة 

خصيًصا.
 تعّبر ســـاعة “ماســـتر ألترا ثيـــن ناْيف” 
كينغزمـــان  شـــعار  عـــن  بليًغـــا  تعبيـــًرا 
وتناســـب  الرجـــال”،  تصنـــع  “األخـــاق 
الســـادة النباء، وال تقتصر على األداء 

الوظيفي بل تفيض أناقة.
الرئيـــس  رينييـــه،  كاتريـــن  وقالـــت 
“يفخـــر  لوكولتـــر  جيجـــر-  التنفيـــذي، 
مصنعنـــا بتراثـــه الـــذي يشـــعل جـــذوة 
إبـــداع صّنـــاع الســـاعات الخبـــراء منذ 
عـــام 1833. ويســـّرنا أن نتعـــاون مـــع 
ماثيـــو فون وMR PORTER لنكشـــف 
بـــروح  تحتفـــل  فريـــدة  ســـاعة  عـــن 
األناقة الرائدة. وتســـتلهم هذه الساعة 
تصميمهـــا الرقيـــق مـــن ســـاعة جيـــب 
شـــبيهة بشـــكل الســـكين يعـــود تاريـــخ 
وتجّســـد   ،1907 عـــام  إلـــى  ابتكارهـــا 
وإبداعـــه.  المتكامـــل  مصنعنـــا  مهـــارة 
بســـاعات  العصـــر  روح  علـــى  وتشـــهد 

توارثتها أجيال متعاقبة”.
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ريم أسعد



قــدم النجم أشــرف عبــد الباقــي مســرحيته “صباحية 
مباركة” التي تعد أولى مســرحياته بعد توقف “مســرح 

مصر”، وسيبدأ عرضها بدًءا من أول أيام عيد األضحى.
وقرر الفنان عبدالباقي مخرج المســرحية، عرضها على 

نفس منصة فرقة “مسرح مصر”، التي توقفت عروضها 
بشكل نهائي عقب الموسم السابع، وبعد تقديمها نحو 120 

مسرحية على مدار 6 أعوام كاملة، حققت أثناءها نجاًحا باهًرا، وأصبح أبطالها 
من نجوم الساحة الفنية.

نفى الفنــان أحمد زاهــر اقتباس فيلمه الســينمائي 
الجديد “زنزانة 7” مع نضال الشافعي من فيلم تركي 
يحمل اسم “معجزة في الزنزانة 7، مبدًيا استياءه من 
بعض وســائل اإلعالم التي تحاول جذب المشاهدين 

من خالل اختالق قصًصا ألعمال ســينمائية أو درامية 
قبــل عرضهــا مــن أجــل ســبق صحافــي، دون الرجوع 

ألصحاب العمل وسؤالهم عن طبيعة األدوار وقصة العمل.
وأكد أن ال يرجح على اإلطالق تغيير اسم فيلمه “زنزانة 7”.

أصدرت المطربــة اللبنانية كارول ســماحة بيانا إعالميا، 
أعلنــت فيــه قرارها بالتراجــع عن التعاون مــع المنتج 
أحمد الســبكي وســحب األغنية الدعائيــة لفيلم “توأم 
روحــي”. وأوضحــت الفنانــة فــي بيانها الرســمي أنها 

اتفقــت مع المنتج أحمد الســبكي على ســحب صوتها، 
الــذي وضعته في تســجيل تجريبي، ألغنيــة بعنوان “حلم 

حياتي” من تأليف صابر كمال، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، 
ضمن الفيلم السينمائي “توأم روحي” من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل.

انسحاب من توأم روحيمشكلة االسم“صباحية مباركة”
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ــة  ــمـ ــجـ ــنـ ــت الـ ــ ــل ــ ــف ــ ــت احــ
الـــتـــركـــيـــة ســـونـــجـــول 
فــي  بـــزفـــافـــهـــا  أودان 
حـــفـــل عـــائـــلـــي بــســيــط 
شخصا   20 وبــحــضــور 
ــمــقــربــيــن  ــن ال فـــقـــط مــ
واألصــــــدقــــــاء؛ بــســبــب 
المفروضة  اإلجـــراءات 
بسبب كورونا، على أن 
بإقامة  الــزوجــان  يقوم 
انتهاء  بعد  آخــر  حــفــٍل 

الوباء.
ونشـــرت وســـائل إعالم 
محلية ومواقع التواصل 

االجتماعـــي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديـــو التي تم التقاطها في 
حديقـــة مطعـــم على النهـــر، ومن بينهـــا بعـــض اللقطات الرومنســـية بين 
العروســـين. واختـــارت نجمـــة مسلســـل “نور” فســـتانا أبيـــض بتصميم 
 ،”Barrus London“ بســـيط جدا وبأكمام طويلة شفافة من مجموعة
وطبقت مكياجا صيفيا هادئا مع تسريحة شعر بسيطة ووضعت تاجا 
مـــن العالمة التجاريـــة “Gaios”. وارتدى العريس بدلـــة بيضاء أنيقة، 
وتـــم تجهيـــز المكان بزينة طبيعية بســـيطة بالـــورود البيضاء وبقالب 

حلوى من طبقتين.
يذكر أن النجمة التركية سبق أن تزوجت قبل سنوات وانتهت بالطالق  «

بعد مشكالت في المحاكم بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها.

سونجول تحتفل بزفافها في حديقة

أكدت الممثلة 
والمذيعة 

البريطانية 
إيميلي 
أتاك أنه 

حان وقت 
تكوين أسرة 

وإنجاب 
أطفال بعد 
أن أكملت 

الـ 30 من 
عمرها، مشيرة 

إلى أنها لن 
تدخل في عالقة 
إال بغرض الزواج.

تفــاؤل كبيــر بعــودة الحيــاة الفنيــة إلــى ســابق عهدهــا

نجوم البحرين يهنئون بقدوم عيد األضحى

رفــع الفنانــون البحرينيــون خالــص التهانــي والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناســبة عيد األضحى المبارك، داعين هللا ســبحانه وتعالى أن يعيد 
هذه المناسبة المباركة وأمثالها على مملكة البحرين واألمة العربية واإلسالمية بوافر اليمن والبركات، وبالرغم من الظروف التي يمر بها العالم 
من جراء وباء كورونا وااللتزام بتوجيهات الفريق الوطني لمكافحة وباء كوروبا، إال أن الساحة الفنية قد عادت بنسبة قليلة إلى نشاطها، حيث 
اجتهــد الكثيــر مــن الفنانيــن فــي تقديم المســرحيات عــن ُبعد، ناهيك عن تســجيل األغاني التوعوية، وغيرها من األنشــطة التي أثبــت فيها الفنان 

والمبدع البحريني، أنه موجود في الساحة رغم كل الظرف، وأنه قادر على تخطى الصعاب والتحديات؛ من أجل رفعة اسم الوطن. 

تحتاج إلى بعض التغيير لروتين حياتك؛ للبعد 
عن الملل والضيق.

تعاني من بعض اآلالم في الظهر، ربما يكون ذلك 
بسبب قلة النوم.

تحتاج لضبط انفعاالته والسيطرة عليها؛ ألنها 
تتسبب بأخطاء كثيرة.

عليك خالل الفترة المقبلة العمل على تقوية 
نقاط قوتك وتنمية مهاراتك.

ال تنخدع بالمظاهر؛ حتى ال تقع في تجربة 
فاشلة في حياتك.

تمر بفترة تعثر في عملك؛ بسبب عدم قدرتك 
على التأقلم مع الضغوط.

 ال تستسلم واسَع لتطوير نفسك وتقديم أفكار 
جميلة اليوم.

يوم سعيد ومميز مع أسرتك، استعد لالحتفال 
وال تضيع الفرصة. 

حالتك الصحية جيدة ومستقرة اليوم، وال تشعر 
بأي آالم أو مشكالت 

يجب عليك الحفاظ على تأدية تمارين البطن، 
وثق بنفسك أكثر من ذلك.

يتوقع حدوث تغيرات إيجابية في حياتك 
العاطفية نتيجة اهتمامك.

حاول أن تستخدم كافة الوسائل التكنولوجية 
الممكنة في عملك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قطعـة جـرادة... الجزيرة الساحـرة
بعد انقطاع البحريني عن السفر للسياحة 
هذا العـــام، اتجه إلـــى الســـياحة الداخلية 
فـــي المملكـــة، وبالطبـــع اختـــار الســـواحل 
والشـــواطئ مـــع حـــرارة فصـــل الصيـــف، 

خصوصا مع تزامن إجازة المدارس.
ولعـــل أحدث الوجهات التـــي تم اختيارها 
هي جزيرة قطعة جرادة، والتي اســـتولت 
علـــى قلوب البحرينيين هذا العام، وتعتبر 
مـــن أجمل جـــزر البحريـــن من عـــدة نواٍح 
نـــدرة، فهـــي تظهـــر مـــع الجـــزر  وأكثرهـــا 
وتختفـــي تحـــت المـــد، وأصبحـــت المـــزار 
السياحي المحبب للبحرينيين والمقيمين 
والتمتـــع  لالســـتجمام  يختارونهـــا  الذيـــن 
بالبحـــر الصافي ورمالهـــا الذهبية الجميلة 
البعيـــدة عـــن التلـــوث، وهـــي الوحيدة من 

نوعها في البالد.

منتظمـــة  رحـــالت  هنـــاك  إليهـــا  للذهـــاب 
مـــع جهـــات معينـــة، فهـــي تبعـــد نحـــو 30 
كيلومتـــرا إلـــى الجهة الشـــمالية الشـــرقية 
من جزيرة المحرق، وهي بالرغم من عدم 
تقديم مرافق سياحية، لكنها ساحرة جدا 
ومكان مفضل اليوم للســـياحة أو الغوص 
أو الســـباحة، فهـــي جزيـــرة هادئة وبحرها 
فيـــروزي اللـــون جميـــل، ورمالهـــا طبيعية 
نظيفـــة وذهبية بطريقة مذهلة جدا، ومن 
اشـــهر األنشـــطة التي يقوم بها المرتادون 
هـــذه األيـــام فيهـــا، إضافـــة إلى الســـباحة 
والغوص هو االستمتاع بالمناظر البحرية 
الجميلـــة فيها، الغوص ومشـــاهدة الجدار 
اصطيـــاد  أو  حولهـــا  الجميـــل  المرجانـــي 
األســـماك هناك، وبالفعل تحس نفسك في 
رحلـــة جميلـــة بعيدا عن التطـــور العمراني 
الزاحف، فهي جزيرة من دون أي اســـمنت 

الطبيعـــي  فالطابـــع  غـــرف،  شـــاليهات  أو 
للحياة البحرية هي التي ما تأســـر القلوب 

إليها اليوم.
ومـــن عجائـــب قطعـــة جـــرادة أنهـــا تتميز 
إذا  حيـــث  فريـــدة،  طبيعيـــة  بظاهـــرة 

أصبحـــت ميـــاه البحـــر فـــي حالـــدة المـــد 
تنغمـــر غالبيـــة أراضـــي الجزيـــرة وتصبح 
عبـــارة عـــن مســـتنقع مائـــي صـــاٍف ونقـــي 
بغزارة تقدر بأكثر من 60 ســـنتيمترا فقط 
وتعتبر درجات الحرارة على ســـطحها من 
ألطــــف الدرجات على أي نقطة يابسة في 

البحرين سواء في الصيف والشتاء.

1 اغسطس

1790
إجراء أول تعداد للسكان في 

الواليات المتحدة، وكان تعداد 
السكان آنذاك 4 ماليين مواطن 

للواليات الـ 13.

1498
كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويال.

1834
صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

1876
كولورادو تصبح الوالية الـ 38 من واليات الواليات المتحدة.

1933
القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة واإلسكندرية.

2005
األمير عبدهللا بن عبدالعزيز يصبح ملًكا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز.

طارق البحار

محرر مسافات

مناســـبة  تعـــد  الحـــال  بطبيعـــة 
عيـــد األضحـــى مـــن المناســـبات 
الجميلـــة، خصوصا فيمـــا يتعلق 
بحجاج بيـــت هللا، وعادة الحية 
بيـــه، واألضاحي، ولكن ســـيكون 
الـــذي  األول  هـــو  العيـــد  هـــذا 
ســـيتبادل فيـــه النـــاس التهانـــئ 
بســـبب  ُبعـــد؛  عـــن  والتبريـــكات 
كورونـــا، وفيمـــا يلي نقـــرأ تهاني 

أهل الفن في البحرين:
يقول الفنان محمود العلوي:

التهانـــي  بخالـــص  أتقـــدم 
والتربيـــكات إلـــى القيـــادة وإلى 
كافة الشعب البحريني والعربي 
بمناســـبة عيد األضحى المبارك، 
راجيـــا مـــن هللا أن تـــزول أزمـــة 
الـــى  الحيـــاة  وتعـــود  كورونـــا 
الخيـــر  يعـــم  وأن  طبيعتهـــا، 
والســـالم فـــي كل مـــكان، ونحن 
ننتظـــر األعمـــال الفنيـــة بشـــغف 
كنـــا  كمـــا  ســـنعود  هللا  وبـــإذن 

وأفضل.
إبراهيـــم  والباحـــث  الفنـــان  أمـــا 
راشـــد الدوســـري، فقـــال: أتقدم 

للجميـــع بأســـمى آيـــات التهنئـــة 
عيـــد  بمناســـبة  والتبريـــكات 
هللا  أعـــاده  المبـــارك،  األضحـــى 
اإلســـالمية  األمـــة  جميـــع  علـــى 
باليمن والبركات، سائلين المولى 
عّز وجـــّل أن يتقبل من الحجاج 
حجهم وســـعيهم، تقبـــل هللا منا 
ومنكـــم صالح األعمـــال، كل عام 
وأنتم بخير وعساكم من عواده.

يوســـف  الفنـــان  قـــال  وبـــدوره، 
بوهلـــول: كل عـــام وأنتـــم بخيـــر 
بمناســـبة عيد األضحى المبارك، 
أيامنـــا  يجعـــل  أن  هللا  وعســـى 
كلهـــا ســـعادة وخيـــر، وأن يعيده 
وأن  والمســـرات،  باليمـــن  علينـــا 
والوطـــن  كرونـــا  أزمـــة  تنتهـــى 
والجميـــع بخيـــر. وأضـــاف... قد 
يكـــون العيـــد هـــذ المـــرة مختلفا 
الماضـــي  األضحـــى  عيـــد  عـــن 
بحكم الظروف، ولكن بعون هللا 
وبتكاتـــف الجميـــع ســـنعود كمـــا 
كنا ويعود روتيـــن الحياة الفنية 

وغيرها إلى طبيعته.
كما رفع المذيع فايز الســـادة إلى 

القيـــادة الحكيمـــة أســـمى آيـــات 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
وإلـــى  المبـــارك،  عيـــد األضحـــى 
كل األمـــة العربيـــة واإلســـالمية، 
مضيفـــا بـــأن أزمـــة كورونـــا قـــد 
باعـــدت بيـــن األحبـــاب كزيارات 
وإنما لم تبعد التواصل بالقلوب، 
متواصلـــون  البحريـــن  فأهـــل 
بالمحبـــة والســـؤال وإن كان عن 
ُبعـــد، وأن يكـــون عيـــد األضحى 
المقبل في صورة مغايرة، ومثل 

“أول”.
أما الفنانة فاطمة كازروني، فقد 
تمنـــت إلـــى كل شـــعب البحرين 
واألمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية 
كل الســـعادة، وأن ينعم هللا على 
هذه األرض بالخير والنماء، وأن 
يعيـــد هللا هـــذه المناســـبة علينـــا 
عامـــا بعد عام، وأن تـــزول الغمة 
األيـــام  وتعـــود  المســـلمين  عـــن 
الجميلـــة، حيث تبـــادل الزيارات 

في العيد ولمة األهل. 
أوضحـــت  جديدهـــا،  وعـــن 
الجديـــد  تنتظـــر  أنهـــا  كازرونـــي 

ومتـــى مـــا حصلت علـــى الضوء 
فـــي  عنـــه  ســـتعلن  األخضـــر 

الصحافة وتحديدا “البالد”.
الفنانـــة زهرة الحمـــادي مصممة 
األزيـــاء واإلكسســـوارات، رفعت 
شـــعب  إلـــى  التهانـــي  أجمـــل 
األهـــل  كافـــة  وإلـــى  البحريـــن 
للجميـــع  وتمنـــت  واألصدقـــاء، 
وموفـــور  والســـالمة  الصحـــة 
الصحة والعافيـــة، وانتهاء أزمة 
كرونـــا ليعـــود النشـــاط واإلبداع 

إلى الساحة الفنية.
وأضافـــت... نحمـــد هللا على كل 
حال وكورونـــا علمتنا الكثير من 
األمـــور والـــدروس والعبـــر، وأن 
نكون في عيـــد األضحى المقبل 

في أحسن حال.
تمنـــى  مـــراد  إســـماعيل  الفنـــان 
والســـعادة  الخيـــر  للجميـــع 
والصحـــة قائـــال: عيدكـــم مبارك 
وعســـاكم مـــن عـــواده وكل عام 
وأهلـــي وناســـي وديرتـــي بخير، 
وعســـى هللا يجمعنـــا على الخير 

دائما.

محمود العلوي زهرة الحماديفاطمة كازروني إسماعيل مراد يوسف بوهلول
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“OSN” تعرض أول فيلم سعودي حصريا على قنواتها في العيد
الفيلـــم  منصتهـــا  فـــي   ”OSN“ عرضـــت
السعودي المرشـــحة  الســـينمائي 
ألول  عرضـــه  يتـــم  المثالية، الـــذي 
هـــا  قناة “OSN” يـــا  علـــى  مرة حصريـــا 
ة  هد للمشـــا  ”O S N “ مة  خد و سينما 
أوناين خال عيد األضحى المبارك، وهو 

غير متوفر في صاالت السينما.
المثاليـــة،  فيلم المرشـــحة  ترشـــيح  وتـــم 
التوقعـــات  مســـتوى  إلـــى  ارتقـــى  الـــذي 
بقصتـــه المؤثـــرة والتي تدعو إلـــى تمكين 
المرأة الســـعودية، لثـــاث جوائز. وهو من 
إخـــراج هيفاء المنصـــور، واحـــدة من أبرز 
فـــي  الســـينمائية  النســـائية  الشـــخصيات 
المملكة العربية الســـعودية ومخرجة فيلم 
“وجـــدة” الذي نـــال استحســـان النقاد على 
نطاق واســـع. ويســـلط الفيلـــم الضوء على 
الـــدور المتنامـــي والمهم للمرأة الســـعودية 
فـــي المجتمـــع الســـعودي. وتـــدور أحداثه 
حـــول الطبيبـــة الســـعودية الشـــابة مريـــم، 
التـــي تلعب دورها ميـــا الزهراني في أول 
بطولة لها. وتقـــوم البطلة بخطوة مفاجئة 
وغير مسبوقة بالترشح النتخابات مجلس 

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المحلـــي  البلديـــة 
السعودية؛ بهدف تحسين الطريق المؤدي 
إلى مستشـــفى المنطقة، إال أن هذه المهمة 
السياسية البســـيطة التي تسعى لتحقيقها 
هـــذه المـــرأة الطموحـــة والناجحة لـــم تلَق 
تفاعـــا جديـــا مـــن أحد، ولـــم يتوقـــع أحد 

كيف ستنتهي تلك المهمة.
الموضـــوع،  علـــى  تعليقهـــا  إطـــار  وفـــي 
لقســـم  باإلنابـــة  التنفيـــذي  قالت الرئيـــس 
المحتـــوى بشـــبكة “OSN” روال كرم “ترّكـــز 
إســـتراتيجية “OSN” على مطالب العماء 
لذلـــك  باســـتمرار.  والمتطـــورة  المتغيـــرة 
نعمـــل على إعـــادة صياغة قائمـــة عروضنا 
محتـــوى  تقديـــم  خـــال  مـــن  المتميـــزة، 
حصري للجمهور العربـــي في جميع أنحاء 

المنطقة. ونحـــن نفخـــر بدعمنـــا للمواهـــب 
المحليـــة والترويج لهـــا واالحتفاء بها، من 
خـــال تقديم أول عرض لهـــا في المنطقة. 
ونحرص علـــى إتاحة ما يقدمه هذا الفيلم 
المذهل من محتوى لمشتركينا، ليستمتعوا 
بمشـــاهدته في منازلهـــم دون الحاجة إلى 

االنتظار أمام صاالت السينما”.

باللغـــة  ترجمـــة  مـــع  الفيلـــم  يتوفـــر 
واالســـتئجار  اإلنجليزية للشـــراء 
وســـيتم   ،OSN” Store“ متجـــر علـــى 
هـــا  قناة “OSN” يـــا  علـــى  عرضـــه 
ة  هد للمشـــا  ”O S N “ تطبيق  و سينما 
األضحـــى  عيـــد  أيـــام  أول  أوناين فـــي 
المبارك الساعة 11 ليا بتوقيت البحرين. 

احتفلت النجمة بيونسيه بعيد “Juneteenth “ على طريقتها الخاصة،  «
وأطلقت أغنية جديدة عبر “يوتيوب”، وحملت األغنية الجديدة عنوان 

 “Black Parade “؛ بهدف مناهضة العنصرية ضد السود.
ونشرت بيونسيه )38 عاما( مقطعا من األغنية عبر صفحتها الخاصة 

على أحد مواقع التواصل االجتماعي ترويًجا لألغنية.
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مـــن منـــا ال يتذكـــر العيديـــة فـــي األعيـــاد، 
بهـــا،  إال  االحتفـــاالت  تحلـــو  ال  وبالطبـــع 
وجـــوه  علـــى  ترســـم  التـــي  فالســـعادة 
العيديـــة،  يســـتلمون  عندمـــا  األطفـــال 
والتـــي هـــي عبـــارة عـــن مبلغ مـــن المال ال 
توصف أبدا، فهم ينتظرون العيد بشـــوق؛ 
لينالـــوا الجائزة الماليـــة المنتظرة ويبدأوا 
االحتفال بعد ذلك بصرفها في األلعاب او 

احيانا تختفي عند األبوين!
تعريـــف  نجـــد  ويكيبيديـــا  موقـــع  فـــي 
عـــادة  ”العيدية هـــي  بالتالـــي:  العيديـــة 
إســـامية ســـنوية، وتكـــون العـــادة عبارة 
نقـــود أو هديـــة أو حلـــوى وغيرهـــا  عـــن 

تعطـــى لألطفـــال في عيـــد الفطـــر المبارك 
وأيًضا فـــي عيد األضحى المبـــارك وتعود 
هـــذه العادة العربية اإلســـامية إلى قرون 
قديمـــة“، وفـــي اللغة كلمـــة “عيدية” تعني 
العطـــاء والعطف، وهي مشـــتقة من كلمة 
“عيـــد” ومعناها كثرة عوائـــد الرحمن على 
عبـــادة، وهي إما أن تكون عوائد مادية أو 

روحانية.
واليوم أصبحت العيدية مختلفة في زمن 
الكورونا الذي نتمنى انتهائه ســـريعا، ففي 
الســـابق كانـــت النقـــود التـــي تعطـــى غالبا 
األطفـــال واألمهات تســـلم باليد. أما اليوم 
مع قوانين التباعد دخلت ”بنفت باي“ هذا 
المجال، وأصبـــح الفرد يحول مبالغ مالية 
كعيديـــة لألطفـــال علـــى حســـاب والديـــه، 

وبالطبع اإلحساس مختلف تماما، فالطفل 
يســـعد عندا يجمع هذه اآلمال، بل يتفاخر 
بعددها أمام باقي أفراد األهل واألصدقاء! 
فمن أجمـــل احتفاالت العيد ســـواء الفطر 
أو األضحـــى هـــو تجمـــع األطفـــال حـــول 
آبائهـــم وأقاربهـــم وأجدادهـــم؛ للحصـــول 
علـــى حظهـــم مـــن النقـــود الورقيـــة التـــي 
تحولـــت مـــكان النقدية كما الســـابق، وفي 
العديـــد من البلدان ظهرت بوادر لتراجعها 
مؤخرا وتحويلها إلى أشكال عينية بعيدة 
عـــن النقـــود، فـــي حيـــن مـــا تـــزال الغالبية 
ذات  أصبحـــت  باعتبارهـــا  بهـــا  متمســـكة 
قيمـــة معنوية مرتبطـــة بذاكرتنا وصورتنا 
عن العيـــد وأجوائه، ال يمكـــن تخّيل العيد 
مـــن دونهـــا، خصوصـــا، وأنهـــا تحـــدث في 
كل مـــكان في البحريـــن والدول المجاورة 

وأيضا البعيدة.
بالطبـــع كإجـــراء احترازي يجـــب االمتناع 
العيديـــة خـــال فتـــرة عيـــد  عـــن توزيـــع 
األضحـــى المبـــارك، خصوصـــا مـــع وجـــود 
بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال 
انتقـــال فيـــروس كورونـــا المســـتجد عـــن 
طريق تداول العمـــات الورقية والتقارب 
طبعـــا، وتنصح الجهـــات المختصة بتقليل 
التعامـــل بالعمـــات النقديـــة، واالســـتعانة 

عنـــد  المتوفـــرة  اإللكترونيـــة  بالخيـــارات 
الدفع لتنجب أي عدوى.

تاريخيـــا ظهـــرت العيديـــة فـــي مصـــر في 
العصـــر الفاطمـــي علـــى يد الخليفة المعـــز 
لدين هللا الفاطمي الذي أراد ازدياد محبة 
النـــاس لـــه فـــي بداية حكمـــه، حيـــث كان 
يقـــول إن ســـعادة النـــاس مـــن أهدافه في 
الحكـــم، وكان يســـتخدم ذلـــك كنـــوع مـــن 
الدعايـــا بالنســـبة لـــه. عرفـــت العيدية في 
ذلـــك الوقـــت باســـم الرســـوم أو التوســـعة 
والهدايـــا  النقـــود  تـــوزع  الدولـــة  وكانـــت 
وكســـوة العيـــد علـــى المواطنيـــن ورجـــال 
الدولـــة كما كانـــت تهدي الدراهـــم الفضية 
للفقهـــاء وقراء القـــرآن الكريم. في صباح 
علـــى  يخـــرج  الخليفـــة  كان  العيـــد  يـــوم 
الرعيـــة الذين يأتون للقصر وينثر الدراهم 

والدنانير الذهبية عليهم.
وفـــي الســـنوات الســـابقة كانـــت للعيديـــة 
أشـــكال خاصـــة للتقديم، فبـــدل أن تعطى 
النقود من المحفظة بصورة مباشـــرة، كان 
البعـــض ”خصوصـــا النســـاء البحرينيـــات“ 
يقدمنها في أشكال مغلفة جميلة، تتسابق 
في تصميمها والحجـــز لها في المطابع، أو 
عن طريق االنســـتغرام، وتتســـابق النساء 
مميـــز ومنفـــرد  بشـــكل  العيديـــة  بتقديـــم 

وبالطبع مع التصوير.
فـــي اإلمـــارات تـــم تقديـــم مجموعـــة مـــن 
لتطبيقـــات الخاصـــة للعيديـــة اإللكترونية 
والتـــي يمكـــن اســـتخدامها من قبـــل أفراد 
النقديـــة؛  العيديـــة  لتحويـــل  المجتمـــع 
للحفـــاظ على الســـامة العامة، وشـــجعت 
الهيئـــة العامـــة لتنظيـــم قطـــاع االتصاالت 
هـــذه  اســـتخدام  علـــى  المجتمـــع  أفـــراد 
التطبيقات لتقديم عيديتهم بمناسبة عيد 
األضحـــى المبـــارك ورفعـــت شـــعار للحملة 

“عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد.
وفي الســـعودية أطلقت خدمة إلكترونية 
مشـــاركة  تتيـــح  التـــي  باســـم”العيدية” 
فرحـــة العيـــد مـــع األقـــارب أو األصدقـــاء، 
مـــع الحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعـــي؛ 
وذلـــك بإرســـال العيديـــات الفوريـــة رقميا 

مـــن خـــال رقـــم الجـــوال ألول مـــرة فـــي 
المملكة، وتشـــمل قائمة العيديات الرقمية 
المبالغ المالية وبطاقات األلعاب والترفيه، 

وغيرها من الهدايا المتاحة.

أصبحــت رقميــة بتطبيقــات إلكترونية باإلمارات والســعودية

العيدية في زمن “كورونا”... اختلفت الطريقة والهدف واحد

“عّمان السينمائي” يعلن عن انطالق أول فيلم في 23 أغسطس
أعلـــن مهرجـــان عمـــان الســـينمائي الدولـــي عـــن أول فيلم في 
تواريخه الجديدة لدورته األولى بعد تأجيله في شهر مارس؛ 
بســـبب القيـــود المرتبطة باالنتشـــار العالمي لفيـــروس كورونا 

كوفيد 19 في وقت سابق.
وينطلـــق المهرجـــان في 23 أغســـطس ويســـتمر لغاية 31 من 
الشـــهر الجاري في العاصمة األردنية عمـــان. إضافة إلى كونه 
أول مهرجان سينمائي دولي من نوعه في األردن، مع التركيز 
على األعمال األولى، سيجلب أول سينما سيارات )درايڤ إن( 

إلى المملكة.
ويقـــدم المهرجـــان فـــي شـــكله الجديد، الـــذي تفرضـــه قواعد 

التباعد االجتماعي، أفاًما جديدة مميزة، جميعها تعرض ألول 
مـــرة في األردن، إضافـــة إلى أجواء المهرجانات الســـينمائية. 
ويبقـــى المهرجان حاضنة للمواهب واإلبداع في عالم صناعة 
األفـــام. وُتعـــرض بعض األفـــام في منطقـــة العبدلي الجديد 
)األرض المقابلـــة للبوليفـــارد( علـــى شاشـــات كبيـــرة، في حين 
تقـــام بعض العـــروض األخرى في المســـرح المكشـــوف للهيئة 

الملكية األردنية لألفام في جبل عمان.
وُيعـــرض كل فيلـــم مـــرة واحـــدة فقـــط، مـــع مراعـــاة قواعـــد 

السامة العامة.
ويتضمـــن البرنامـــج أفاًمـــا روائيـــة طويلـــة وأفاًمـــا وثائقية 

طويلـــة باإلضافـــة إلـــى أفـــام قصيـــرة. المســـابقة مخصصـــة 
لألفـــام العربيـــة لكن ثمة تتضمـــن فئة غير تنافســـية لألفام 

الدولية.
وســـتقوم لجنـــة تحكيـــم دوليـــة مكونة مـــن مهنييـــن باختيار 

الفائزين بجائزة السوسنة السوداء لكل فئة.
بالتـــوازي مع العروض، يســـتضيف المهرجان النســـخة األولى 
من أيام عمان لُصناع األفام الذي يشمل ندوات وورش عمل 

ولقاءات مع مختصين في هذا القطاع.
ويمزج البرنامج بين جلسات على اإلنترنت )أوناين( وأخرى 
شـــخصية، باإلضافـــة إلـــى منصتـــي عـــرض لمشـــاريع األفـــام 
الطويلـــة: واحدة لصانعي األفام األردنيين والعرب المقيمين 
فـــي األردن الذيـــن يطـــورون مشـــاريعهم، واألخـــرى لجميـــع 
صانعي األفام العرب الذين لديهم مشاريع في مرحلة ما بعد 

اإلنتاج.

طارق البحار
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أكبر مشروع لالنصهار النووي في العالم
تعمل فرنسا بمشاركة عدد من الدول على إنشاء أكبر مشروع 
لالنصهار النووي في العالم، يعمل على تكرار التفاعالت التي 

تحدث في الشمس بهدف إنشاء مصادر نظيفة للطاقة.
ويعمل المفاعل بشــكل مشــابه للتفاعالت التي تحدث داخل 
الشــمس، مــن خــالل اكتســاب الطاقــة عــن طريــق اصطــدام 
ذرات الهيدروجيــن الثقيلــة لتكويــن الهيليــوم، والتــي تطلــق 
كميــات هائلــة مــن الطاقــة أثناء هــذه العمليــة، والتي تحدث 

طبيعيا في الشمس والنجوم.
ويقــع المفاعل التجريبي الحــراري النووي الدولي في مدينة 
بروفانس الفرنســية، ومن المتوقع أن يبدأ بإنتاج الطاقة في 
عام 2035. وتتمثل طريقة عمل هذه “األفران النجمية” على 
مبدأ تباعد الذرات المشحونة عن بعضها من خالل الجاذبية، 

مثل أطراف المغناطيس الموجبة.
وللقيام بذلك يســتخدم حلقة من الغاز المشــحون والمســخن 
لدرجــات حــرارة عالية جدا، يطلق عليه اســم البالزما وتصل 
حرارتــه إلى نحــو 270 ألف درجة فهرنهايت، والتي ســتثبت 
فــي مكانهــا عــن طريــق مغناطيــس، بحســب صحيفــة “ديلي 
ميــل” البريطانيــة. وللحصــول علــى نفس الكمية مــن الطاقة 
يتــم دمــج ما يقــدر كميته بكميــة إنتاج أربع محطــات نووية 
عادية، والتي تستخدم تفاعالت االنقسام الذري واالنشطار.

قــوة  لتصنيــع  رئيســيين  دولييــن  شــركاء  ســبعة  ويتعــاون 
االنصهار العملية بما في ذلك الصين وأوروبا والهند واليابان 

وروسيا وكوريا الجنوبية وأميركا.
وأطلق المشــروع العــام 2006، ويخطط إلجراء اختبار أولي 
له في العام الجاري، أما االندماج الكامل فســيحدث في عام 

.2023
وكان المدير العام للمشــروع برنارد بيغوت قد ذكر، في العام 
2016، أن جــدول العمــل الجديــد للمشــروع يهــدف إلى رؤية 
“البالزمــا األولــى” فــي العــام 2035، لكن آثار فيــروس كورونا 

المستجد تؤثر على تمويله وعمله.

بعد واقعة نادرة الحدوث تزامنت مع 
يــوم اســتثنائي، أعلن رئيــس اإلذاعة 
المصريــة، يــوم الخميــس، عــن إحالة 
المتســببين فــي إذاعــة أذان المغــرب 

قبل موعده بدقائق إلى التحقيق.
الكريــم”  “القــرآن  إذاعــة  وبثــت 
الشــهيرة، أذان المغــرب قبــل موعده 
بـــ 4 دقائــق، الخميس، ما تســبب في 
إفطــار مبكر لعدد كبير من الموطنين 
الذيــن صاموا اليــوم، الموافق لوقفة 
عرفــة. واعتــاد كثيــر مــن المصرييــن 
علــى اإلفطــار عنــد االســتماع إلذاعة 
“القــرآن  محطــة  مــن  المغــرب  أذان 
ســنوات  منــذ  تعمــل  التــي  الكريــم” 

طويلة.
المصريــة،  اإلذاعــة  رئيــس  وأكــد 
محمــد نــوار، أنــه بصدد اســتحداث 
آليــة لتفــادي الوقــوع في مثــل هذا 

الخطأ مرة أخرى.

مصر... تحقيق 
فوري بعد واقعة 

أذان المغرب
لمكافحــة  العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
المخــدرات فــي الكويــت، القبــض علــى 
مواطــن اســتغل ســرداب منزلــه بمنطقة 
للماريجوانــا،  لمزرعــة  وحولــه  بيــان 
وأشــارت،  شــتالته.   جميــع  ومصــادرة 
مــن  وهــو  عامــا(،   49( “المتهــم  أن  إلــى 
أربــاب الســوابق، اعتــرف بأنــه يتحصــل 
علــى بذور الماريجوانا من الخارج، وأنه 
جنــي أمــواال طائلــة مــن عمليــات البيــع 

للمتعاطين”.
وقالــت: “القضية بدأت بورود معلومات 
تفيــد بــأن مواطــن مــن أربــاب الســوابق 
فــي المخــدرات يقــوم بزراعــة شــتالت 
الماريجوانــا المخــدرة، والتــي يتحصــل 
علــى بذورهــا مــن الخــارج فــي ســرداب 
أنــه  إلــى  بهــا، مشــيرة  واالتجــار  منزلــه 
والمتابعــة ورصــد  التحريــات  وبإجــراء 
تحركاته تم التأكد من صحة المعلومة”.

أعــادت الســلطات الهنديــة القبــض علــى 
قاتل متسلسل هارب، بعد أن أمضى في 
السجن 16 عاما الرتكابه نحو 50 جريمة 

قتل بحق سائقي سيارات أجرة.
وتعــود الجرائــم للفترة بيــن عامي 2002 
شــارما  ديفينــدر  أديــن  حيــن  و2004، 
بقتــل 7 ســائقي “تاكســي”، بالرغم من أن 
اتهامه بقتل نحو 50 ســائقا، وحكم عليه 
بالســجن مدى الحياة فــي مدينة جايبور 

الهنديــة. وبعــد أن أمضــى 16 عامــا فــي 
 62( شــارما  الســلطات  منحــت  الســجن، 
عامــا( فرصــة إطــالق الســراح المشــروط 
لفتــرة محــددة، لكــن عندما انتهــت المدة 

)20 يوما( لم يعد القاتل للسجن.
ونجحــت الســلطات الهنديــة فــي إعــادة 
اعتقال شــارما بعد 6 أشــهر مــن اختفائه، 
إذ عثــر عليــه في العاصمــة نيودلهي وقد 

تزوج من أرملة التقاها بعد هروبه.

إعتقال كويتي زرع الماريجوانا في منزله

الهند تعيد القبض على قاتل سائقي التاكسي

فلسطينيون يؤدون صالة العيد في المسجد 
األقصى في القدس القديمة في أول أيام عيد 

األضحى المبارك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“بايــدو”  نظــام  بإكمــال  الصيــن  تحتفــل 
الــذي  الصناعيــة،  باألقمــار  للمالحــة 
يمكــن أن ينافــس نظــام تحديــد المواقع 
العالمــي األميركي “جي بــي إس” ويعزز 
ونفوذهــا  الصينــي  األمــن  كبيــر  بشــكل 
الجيوسياســي. ودشــن الرئيس الصيني 
شــي جيــن بينــغ النظــام رســميا، أمــس 
قاعــة  فــي  أقيــم  حفــل  فــي  الجمعــة، 

الشعب الكبرى في العاصمة بكين.
جــاء ذلــك فــي أعقــاب إعــالن أن القمــر 
الصناعــي الخامس والخمســين واألخير 
الــذي تم إطالقه في 23 يونيو الماضي، 
جميــع  مــن  االنتهــاء  بعــد  العمــل  بــدأ 
االختبــارات. والقمــر الصناعــي جزء من 
التكــرار الثالــث لنظام “بايــدو” المعروف 
فــي  بــدأ  الــذي   ”،3 “بــي دي إس  باســم 
تقديم خدمات المالحة في 2018 للدول 
المشــاركة فــي مبــادرة البنيــة التحتيــة 
متراميــة األطــراف مــع الصيــن “الحــزام 

والطريق” إلى جانب دول أخرى.

تعليــم  علــى   ”19  - “كوفيــد  أثــر 
الطــالب فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
نعمــة  بمثابــة  كان  أنــه  يبــدو  لكــن 
امتحــان  فــي  نجــح  هنــدي  لرجــل 
الصف العاشر بعد أن فشل 33 مرة.
وحــاول محمد نــور الدين البالغ من 
العمــر 51 عامــا اجتيــاز امتحانــات 
الصــف العاشــر لمدة 33 عامــا، لكنه 
فــي  لضعفــه  مــرة  كل  فــي  فشــل 
اللغــة اإلنجليزية وعدم وجود أحد 

لمساعدته في الدراسة.
هــذا  الديــن  لنــور  الحــظ  وابتســم 
العام بعدما أعلنت الحكومة ترقية 
دون  التالــي  الصــف  إلــى  الطــالب 

إجراء امتحانات.
وقــال نــور الديــن: لقــد نجحت هذا 
الحكومــة  أصــدرت  أن  بعــد  العــام 
إعفــاء بســبب “كوفيــد - 19”. وأكد 

إنه سيواصل دراساته.

“بايدو” نظام مالحة جديد 
ينافس “جي بي إس”

بفضل “كوفيد” 
نجح في االمتحان 
بعد فشله 33 مرة

تمكنت ســيدتان بريطانيتان من تســجيل 
عالمــي ودخــول موســوعة  قياســي  رقــم 
“غينيــس” لألرقــام القياســية بعــد قيامهما 
دراجتيــن  علــى  العالــم  حــول  برحلــة 

هوائيتين لمدة 263 يوما.
بدأت كل من كات ديكسون وراز مارسدن، 
وكالهما يزيد عمرها عن 50 عاما، رحلتهما 
من أكســفورد في 29 يونيو 2019، لتعودا 

إلى لندن في 18 مارس 2020.
الســيدتان قطعتــا مــا معدلــه 50 إلــى 60 

كــم يوميــا علــى دراجتيهمــا، وتمكنتــا مــن 
زيــارة فرنســا، موناكو، إيطاليا، ســلوفينيا، 
كرواتيــا، الجبــل األســود، ألبانيــا، اليونــان، 
تركيــا، جورجيــا، الهنــد، تايالنــد، ماليزيــا، 
ســنغافورة، أســتراليا، نيوزيلندا، الواليات 
إســبانيا  المغــرب،  المكســيك،  المتحــدة، 
وجبــل طــارق، بحســب مــا نقل موقــع “يو 
بــي أي”. ليتمكــن مــن جمــع أكثــر مــن 50 
ألف دوالر من خالل رحلتهن، ليتبرعن بها 

للجمعيات الخيرية.

حول العالم في 263 يوما... رقم قياسي بدراجات هوائية

إندونيسيات يحضرن صالة عيد األضحى المبارك في مسجد بيت 
الرحمن الكبير في باندا آتشيه )أ ف ب( المثير في األمر بأن السيدتين لم تحطما الرقم القياسي المسجل باسم النساء فحسب بل كذلك 

الرقم القياسي المسجل باسم الرجال، لقطع هذه المسافة، 281 يوما. 

تميز رجل ياباني كأحد أفضل الخطاطين في العالم وأخذ شــهرة 
واســعة بســبب كتاباتــه المميــزة باللغــة العربية وقدرته على رســم 

الخط العربي بشكل رائع ودقيق.

كويشــي  فــؤاد  اليابانــي  واكتســب 
هونــدا، المــدرس فــي جامعــة ديتــو 
بونــكا، المولــود فــي طوكيــو شــهرة 
واســعة على مســتوى العالــم، كأحد 
أفضــل الخطاطيــن، وحصــد العديد 
بينهــا  مــن  العالميــة  الجوائــز  مــن 

مسابقة الخط العربي الدولي.
ويشــتهر الخطــاط اليابانــي بقدرته 
الكبيــرة علــى رســم الخــط العربــي، 
العديــد  تنفيــذه  خــالل  مــن  وتميــز 
مــن اللوحــات التــي تضمنــت آيــات 
“العربــي  موقــع  وبحســب  قرآنيــة. 
نيــوز”، فقــد بــدأ الخطــاط اليابانــي 
عقــود،  منــذ  العربيــة  اللغــة  تعلــم 
ألهمتــه قراءة القــرآن باللغة العربية 
أن يجرب الخط العربي الذي يصفه 
صــوت”.  بــدون  “موســيقى  بأنــه 
ويقــول: “فــي وقت الحــق، اعتنقت 
هــذا  بجوهــر  أشــعر  لكــي  اإلســالم 
أشــعر  وأن  أفضــل  بشــكل  اإليمــان 
باللــه”، وأضــاف: “أعمالي هي عبارة 
عــن  التعبيــر  فــي  يابانــي  أســلوب 

اإلسالم والثقافة اإلسالمية”.
ونوه الخطاط إلــى الصعوبات التي 
واجهــا أثنــاء تعلمــه اللغــة العربيــة، 
قائــال: “أعتقــد أن اللغــة العربية هي 
أصعــب لغــة فــي العالم، بعــد عامين 
المعلــم  منــي  طلــب  الدراســة،  مــن 
عــن  العربيــة  باللغــة  كتــاب  قــراءة 
بــن  عنتــرة  الشــاعر  العربــي  البطــل 
صعبــة  كتابــات  كانــت  لقــد  شــداد. 

للغاية بالنسبة لي”.

ياباني يتميز كأحد أفضل خطاطي العالم

ظهــر تحــٍد جديــد علــى موقــع “انســتغرام” 
لرفع مســتوى المــرأة وتعزيز تمكين اإلناث، 
شــاركن فيــه نجمــات عالميــات وعارضــات 
باألبيــض  النســاء صورهــن  وتنشــر  أزيــاء. 
التحــدي”  “قبلــت  واألســود مــع “هاشــتاغ”، 
والنســاء يدعمــن النســاء. وقامــت العارضة 
مــن أصــل مغربــي - مصــري، إيمــان همــام، 

المشــاركة بصورتهــا معلقــة، دعــم النســاء للنســاء هو شــيء جميــل. كما نشــرت عارضة 
أزياء أســترالية من أم لتوانية وأب يدعى حنفي ســعودي من أصل باكســتاني، شــانينا 
شــايك، صورتهــا مع تعليــق، المرأة المتمكنة، تمكن النســاء األخريات. وشــاركت كل من 
النجمات األجنبيات، كيري واشــنطن وســيارا وجينيفر أنيســتون وهالي بيري وتريســي 
إليــس روس وإيفــا لونغوريــا وديمــي لوفاتو وناتالــي بورتمان صورهن كنــوع من قبول 
التحدي. أما من بين النجمات العربيات فشاركت ماغي بوغصن وشكران مرتجى وورد 

الخال وداليدا خليل وغيرهن.

عارضات شرقيات يشاركن في تحٍد لدعم المرأة

شمس صغيرة على األرض... 7 دول تعمل على أكبر مشروع نووي علمي
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