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م�شاكل �سكن العمال والعزاب مبجل�س ه�شام ربيعة..
النائب جمال داود :تغلغل امل�شكلة مبدينة حمد يجعلنا نتكاتف جميع ًا
من�صور ال�صعيدى
�أك��د النائب ال�برمل��اين جمال داود
�إن مو�ضوع �سكن العمال والعزاب
و�سط الأحياء ال�سكنية والأ�سرية
داخ���ل م��دي��ن��ة ح��م��د ق�ضية مهمة
الب��د �إن تفتح وتناق�ش .ج��اء ذلك
خالل ندوة �أقيمت م�ؤخراً مبجل�س
ه�شام ربيعة مبدينة حمد بعنوان
(م�����ش��اك��ل ���س��ك��ن ال��ع��م��ال مب��دي��ن��ة
حمد).
وق��ال داود �إن��ه��ا ق�ضية اجتماعية
بحتة حدت بالأ�سر لتتقدم ب�شكوى
ل��ل��ب��ل��دي��ات وال�����ش��رط��ة والأج���ه���زة
املعنية �ضد من قام بت�أجري م�ساكن
للعمل وال���ع���زاب الأج���ان���ب و�سط
م��ن��اط��ق �سكانية �أ���س��ري��ة ،م�ضي ًفا
�أن العمال الأج��ان��ب وال��ع��زاب لهم
عاداتهم وثقافتهم احل��ي��ات��ي��ة
ال���ت���ي ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ح���ي���اة وث��ق��اف��ة
الأ���س��رة و���س��ط �أح��ي��ائ��ه��م ال�سكنية
الآم��ن��ة .وع�بر ع��ن قلقه ،بالقول
�إن امل�شكلة ب��د�أت تتغلغل يف �أحياء

املدينة مما ي�ستدعي �إيجاد حلول
لها ،م�ضيفا �أن الق�ضية لي�ست يف
عملية الت�أجري وال ع��دم الت�أجري
ول���ك���ن يف ك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على
املجتمع وال��ث��ق��اف��ة الأ���س��ري��ة التي
ت��رب��ى عليها ال�شعب البحريني،
على �ضوء �أن �سكنى العمال و�سط
الإحياء ال�سكنية م�س�ألة باتت تثري
جد ًال كثرياً لأن امل�شكلة لها طابع
اجتماعي مقلق.
وذكر �أن ذلك يحد من خ�صو�صية

الأ�����س����رة ف�����ض�ل ً
ا ع���ن �أن الأع�����داد
ال��ك��ب�يرة م��ن ال��ع��م��ال امل��ق��ي��م�ين يف
ال�سكن الواحد يف الأحياء ال�سكنية
املحافظة تثري نوعاً من التخوف
وال�ترق��ب بخ�صو�ص �سلوكياتهم
ال��ع��م��ال ع��ل��ى ����ض���وء وج�����ود ن�����س��اء
و�أط���ف���ال ي��ت�����ض��اي��ق��ون م���ن ع���ادات
ومم���ار����س���ات وت�����ص��رف��ات �أول���ئ���ك,
وبحكم و�ضعية املباين والبيوت يف
املنطقة �صارت املباين التي حتوى
�سكن العمال �أكرث ارتفاعاً وتك�شف

ال َّت َز ُّين وال َّت َط ُّيب يفرح الف�ؤاد مبجل�س عبداهلل العثمان
تناول اللقاء الأ�سبوعي مبجل�س
عبداهلل بن را�شد العثمان ورواده
ب��ع��راد م����ؤخ���راً ،م��و���ض��وع ال�� َّت�� َز ُّي��ن
وال َّت َط ُّيب.
وق�������ال احل���������ض����ور �إن ال��ن��ظ��اف��ة
وال�����ط�����ه�����ارة وال���ت���ج���م���ل ول��ب�����س
اجلديد من الأ�شياء اجلميلة يف
هذه الدنيا التى تط ِّيب اخلاطر
ومن الأعمال التي تقرب �إلى اهلل
ع��ز وج���ل ،ف����إن اهلل جميل يحب
اجلمال ،وكما كان جلياً يف هدي
َ
َ
وم�سك للروح وف��رح للقلب وق��وة للبدن،
ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة وال�����س�لام ُيتط َّيب به من عطر وعو ٍد
ٍ
االع�����ت�����ن�����اء ب���امل���ظ���ه���ر وال����ت����زي����ن وغ���ي��ره وال���ت���م�������س���ك ب��ال�����س��ج��اي��ا و�إن اهلل يحب �أن يرى �آثار نعمته
وال���ت���ط���ي���ب ب���ال���ط���ي���ب وب����ك����ل م��ا الطيبة ,فالرائحة الطيبة غذاء على عبده.

جمل�س جا�سم بن عريك ي�ست�ضيف الفنان �إبراهيم حبيب

بيوت الأهايل.
وت����اب����ع «وم������ن وج�����ه ن���ظ���ري �أن����ه
الب��د م��ن وع��ى اجتماعي لننه�ض
ون���رت���ق���ي ب����ه ق���ب���ل ال���ل���ج���وء �إل����ى
ال�شق القانوين للأحياء ال�سكنية
و���س��ك��ن ال��ع��م��ال ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على
الأ�صالة البحرينية والتعاي�ش فى
ج��و �أ���س��رى يحافظ على ال��ع��ادات
البحرينية الأ�صيلة ،وان ت�سلط
و�سائل الإع�ل�ام ال�ضوء على هذه
امل�شكلة ،م�شرياً �إل��ى توجه ر�سمي

ب�������إدراج امل�����س���أل��ة ���ض��م��ن مناق�شات
امل���ج���ل�������س النيابي لتخ�صي�ص
م��ن��اط��ق ل�سكن ال��ع��م��ال يف مبعدة
ع��ن �سكنى الأ����س���ر ،وه���ذه امل�س�ألة
و�إن احتاجت �إلى وقت� ،إلآ �أن هناك
م�شاكل اجتماعية ظهرت ب�سببها
وب���د�أت كثري من الأ�سر تعرب عن
ع��دم ر�ضاها لوجود عمال وع��زاب
و�سط �إحيائها ال�سكنية.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال حم��م��د خليفة
ب��وح��م��ود رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي
باملنطقة ال�شمالية �إن���ه الب��د من
�إيجاد حلول �سريعة لهذه امل�شكلة
لأن هناك �شكاو كثرية ت�صل �إل��ى
ال��ب��ل��دي��ات وال�����ش��رط��ة والأج���ه���زة
امل��ع��ن��ي��ة ب�������ص���دده���ا ،م�����ض��ي�� ًف��ا «�أن
امل�����ش��ك��ل��ة ت��ت��م��ث��ل يف ع�����دم حت��م��ل
امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل بع�ض
الأ���ش��خ��ا���ص لأن ال��ق��وان�ين مهما
ت��ك��ن م���وج���ودة وت��ط��ب��ق فالبع�ض
ي�ستغل بع�ض ال��ث��غ��رات امل��وج��ودة
ليتحايل عليها م��ن �أج��ل م�صالح
�شخ�صية مقابل الإ�ضرار بالأحياء

ال�سكانية.
و�أ�ضاف �إن تطبيق القانون اليكون
ه��و احل���ل الأم���ث���ل ل��ه��ذه امل�شكلة،
ف��ه��ي ف���ى الأ����س���ا����س م�����ش��ك��ل��ة ع��دم
وعى اجتماعي عند بع�ض النا�س،
فبع�ض احل����واري وال�����ش��وارع التي
كانت يف ال�سابق ذات جمال ورونق
و�أ�����ص����ال����ة مل ت���ع���د ك���ذل���ك الآن،
مبد ًيا ا�ستعداده التام للتعاون مع
الأه���ايل ف��ى ح��ل ه��ذه امل�شكلة من
�أج����ل االرت���ق���اء وال��ن��م��اء ب��ال��وط��ن
العزيز.
وقد تقدم �صاحب املجل�س بخال�ص
ال�شكر والعرفان �إلى النائب جمال
داود ول��رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي
حممد بو حمود على تواجدهمما
مبجل�سه و�سعة �صدرهما لمِ ��ا طرح
وردودهما املجدية والفاعلة والتي
�أر�ضت �أغلبية رواد املجل�س .ووعد
ب���امل���زي���د م���ن ال����ن����دوات ال���ت���ي من
�ش�أنها خدمة �أه���ايل مدينة حمد
فى �شتى املجاالت.

�إجنازات مدينة حمد يف جمل�س بو�صباح
التقى جمع من �أهايل مدينة حمد
يتقدمهم ن���واب وب��ل��دي��و املنطقة
و�أ�صحاب املجال�س الأهلية م�ؤخراً
يف جمل�س بو�صباح .وخالل اللقاء
بني �صاحب املجل�س ورواده وزواره
ت���ط���رق ال�����س��ي��د ي��و���س��ف امل��ح��م��ي��د
�إل��ى الإجن���ازات التي حققها نادي
ع��ب��دال��رح��م��ن ك���ان���و االج��ت��م��اع��ي
للوالدِ ين ال��ذي يخدم كبار ال�سن
واملتقاعدين يف املنطقة والأهداف
التي يعمل عليها م�ستقب ً
ال وتناول
ق�ضايا ع��دي��دة ي���ؤم��ل �أن ي�ستفيد
م��ن��ه��ا امل���ت���ق���اع���دون وك���ب���ار ال�����س��ن،
و�أ����ش���اد مب��دي��رة ال���ن���ادي الأ���س��ت��اذة
فتحية ومب��ا تتمتع ب��ه م��ن خربة
وا����س���ع���ة يف جم�����ال خ���دم���ة ق��ط��اع
ال���وال���دِ ي���ن وامل�����س��ن�ين .ك��م��ا �أ����ش���اد

ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم ب��ه اجلمعية
الأه����ل����ي����ة ل��ل��ت�لاح��م ال���وط���ن���ي يف
خ��دم��ة مدينة ح��م��د ،م�����ش�يراً �إل��ى
�أن����ه����م الي���ن�������س���ون ح���ف���ل ال��ت��ك��رمي
ووجبة الع�شاء التي �أقامها بو�سعد
يف منزله لأع�ضاء النادي وتكرمي
عدد منهم فيه.
ويف اخل��ت��ام �شكر �صاحب املجل�س
الأخ ب��و���ص��ب��اح احل�����ض��ور ،وام��ت��دح

الدور امللمو�س الذي يقوم به بلديو
املنطقه الذين يتلقون مالحظات
امل����واط����ن��ي�ن ح������ول �أي��������ة م�����ش��اك��ل
وي�����س��ع��ون حل��ل��ه��ا ،وك��ذل��ك �أع�����ض��اء
جمل�س النواب الكرام عن مدينة
حمد ال��ذي��ن ي��ت��واج��دون دائ��م��ا يف
املجال�س الأهلية وي�ستمعون �إل��ى
م��ط��ال��ب ال���ن���ا����س وي���ج���ت���ه���دون يف
�إجابتها.

جمل�س عائلة البور�شيد يلتقي برواده

ا���س��ت�����ض��اف جم��ل�����س ج��ا���س��م حممد واحتفال من �صاحب املجل�س ورواده .الغناء ال�شجي والفن الرفيع.
ب��ن عريك ال��واق��ع يف �إ���س��ك��ان الرفاع
وخ��ل�ال ال���زي���ارة دار ن��ق��ا���ش عن وتعترب زيارة الفنانني املعروفني
ال�����ش��رق��ي (منطقة ل��ب��ن��ان) ،الفنان
واملطرب البحريني امل�شهور �إبراهيم الأغ����اين ال��ت��ي قدمها ال��ف��ن��ان يف مك�سباً كبري للمجال�س الأهلية،
ح��ب��ي��ب مب��ن��ا���س��ب��ة زي����ارت����ه امل��ج��ل�����س ب���واك�ي�ره وال��ت��ي م���ات���زال حمببة ولبنة ت�ضاف �إل��ى �شيم التوا�ضع
م���ؤخ�� ًرا ،وحظي با�ستقبال وترحيب ل���دى امل�ستمعني ال���ذي ي��ق��درون يف التوا�صل واملحبة.

ح��� َف���ل جم��ل�����س ع��ائ��ل��ة ال��ب��ور���ش��ي��د
مبدينة احل��د مبحافظة امل��ح��رق،
خالل الأ�سبوع املا�ضي ،بح�شد من
رواده من املنطقة واملناطق الأخرى
وال�سيما �أفراد من عائلة البور�شيد
العريقة املعروفة باملنطقة مبدينة
احلد بالطيب وح�سن اال�ستقبال.
وخ���ل��ال ال���ل���ق���اء احل����اف����ل ُت������� ُدوِل
ال��ك��ث�ير م��ن احل��دي��ث ع��ن مدينة
احل���د وال���ذك���ري���ات اجل��م��ي��ل��ة التي
ع���ا����ش���ه���ا ك����ث��ي�رون م����ن �أف�����راده�����ا
ف�ترة طفولتههم ث��م ا�ضطرارهم

ل��ل�����س��ك��ن��ى يف ع����دد امل�����دن ال��ك��ب�يرة باملنطقة ويحر�ص على التواجد فيه
واالل��ت��ق��اء ببع�ضهم ع��دد كبري من
وحيث كان فيها م�صدر رزقهم.
وي�شار �إلى جمل�س عائلة البور�شيد �أفراد هذه العائلة الوا�سعة املقيمني
م����ن امل���ج���ال�������س الأه���ل���ي���ة ال��ق��دمي��ة يف خمتلف املدن مبملكة البحرين.

