
طالبت النائب زينب عبداألمير  «
بإلغاء الدعم الُمقّدم للمدارس 

والجامعات الخاصة وحصره 
فقط في تلك التي شطبت 

الرسوم المفروضة على أولياء 
األمور أو خّفضتها ألقل من 

نصف المبلغ.

تراجعت تحويالت العمالة  «
الوافدة في دول مجلس التعاون 

الخليجي خالل العام الماضي 
2019 بنسبة 4.1 %، لتبلغ 113.1 
مليار دوالر، مقابل 117.9 مليار 

دوالر في 2018، منخفضة بقيمة 
4.8 مليار دوالر.

شن رئيس حزب المستقبل  «
التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، 

هجوما شرسا على رفيقه السابق 
الرئيس رجب طيب أردوغان 

وحزبه. وأضاف أوغلو أنه لن يكون 
هناك شيء في تركيا اسمه حزب 
العدالة والتنمية في المستقبل.

رحل أمس عوني عبدالرؤوف  «
عن عمر يناهز الـ91 عاما، وهو 

واحد من أهم أعالم الترجمة 
في مصر. ولد عبدالرؤوف 

بالقاهرة العام 1929، وأظهر 
في بداية مشواره العلمي 

اهتماًما باللغات.

أعرب معظم منتسبي لعبة كرة اليد  «
وعدد من العبي السلة عن تأييدهم 

إللغاء عودة النشاط الرياضي في 
الوقت الحالي في استطالع أجراه 

“البالد سبورت” عبر سؤال وجه لكل 
العب في حلقة “الرياضة مع كورونا” 

والتي نشرت في شهر رمضان.

“الصحة العالمية”: نتوقع موجة ثانية وثالثة من “كورونا”
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عامل حرق 
جثث يرتدي 

معدات وقائية 
كإجراء ضد 

انتشار “كوفيد 
19” بمقبرة في 
ريو دي جانيرو، 

البرازيل )أ 
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عواصم ـ وكاالت

ال تزال منظمة الصحة العالمية، كما العديد من الخبراء 
فـــي العالم يتوقعـــون موجات أخرى لفيـــروس كورونا 
الذي أصاب أكثر من 5 ماليين و800 ألف إنســـان حتى 

اآلن، وال يزال مستمرا في مشروعه على ما يبدو.
فقـــد أشـــار أحمـــد المنظـــري، المديـــر اإلقليمـــي لشـــرق 
المتوسط, إلى أن المنظمة العالمية تتوقع موجة ثانية 
وثالثة من الوباء، ناصحا الســـلطات المعنية في الدول 
كافة بالفتح التدريجـــي والمدروس وليس رفع القيود 

بشكل كلي.

اســـتقال ثلـــث أعضاء مجلـــس إدارة 
لخالفـــات  “بابكـــو”؛  شـــركة  نقابـــة 
داخليـــة، يرجـــح أنهـــا مـــن تداعيـــات 
نتائـــج االنتخابات األخيـــرة بالمؤتمر 
العـــام لالتحـــاد العـــام لنقابـــات عمال 

البحرين.

وجـــاءت اســـتقالة 5 إدارييـــن - مـــن 
أصـــل 15 عضًوا قوام مجلس اإلدارة 

- على دفعتين.
طـــالق  جاســـم  للعضويـــن  األولـــى 
والثانيـــة  عبدالعزيـــز،  وفضيلـــة 
لثالثـــة أعضـــاء: علـــي حســـن غنـــام 
ومحمـــد  خليـــل  وعبدالرســـول 

العكراوي.

مؤتمـــر  تنظيـــم  الســـعودية  أعلنـــت 
مانحيـــن لليمن بشـــكل افتراضي، يوم 
الثالثـــاء المقبل، في إطار الشـــراكة مع 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة، بتوجيـــه من 
ـــي  الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وول
العهد األمير محمد بن سلمان. ويسعى 
المؤتمر الذي جـــرى اإلعالن عنه أمس، 

إلى زيادة الوعي باألزمة اإلنســـانية في 
اليمن، واإلعالن عن تعهدات مالية لسد 
احتياجـــات البـــالد األساســـية. وتدعـــو 
ـــى المبادرة  ـــدول المانحة إل المملكـــة ال
هـــذا  لنجـــاح  الراميـــة  الجهـــود  ودعـــم 
المؤتمر اإلنســـاني الكبير والوقوف مع 
اليمن وشعبه، بحســـب ما نقلت وكالة 

“واس”.

تقدمـــت شـــركة طيـــران ضد مديـــرة  - 
فصلتهـــا تعســـفيا - بدعـــوى لمطالبتهـــا 
بقيمة الخســـائر التي تدعي أن المدعى 
تحصلـــت  بعدمـــا  بهـــا،  تســـببت  عليهـــا 
األخيرة على حكم قضائي من المحكمة 
الكبـــرى العمالية بتعويضهـــا عن الفصل 

ألـــف دينـــار.   11 مـــن  بأكثـــر  التعســـفي 
وزعمت المدعية بالتحقيقات الداخلية 
المدعـــى  أن  أجرتهـــا  التـــي  للشـــركة 
عليها تســـببت بخســـائر ماديـــة، فقامت 
بمطالبتهـــا بدفـــع مبلـــغ 80 ألـــف دينـــار 
دون ســـبب واضح، رغم أن المستندات 
قيمـــة  تثبـــت  لـــم  بالدعـــوى  المقدمـــة 

الخسائر بالمبلغ المطالبة به.

شركة تطالب مديرة مفصولة بخسائر مناقصات قديمةالسعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن “افتراضيًا”استقالة ثلث إدارة ثاني أكبر نقابة

تباينـــت آراء وزارت حول فكرة إيقاف توظيف األجانب في القطاع 
الحكومـــي، حيث ترى أنه من شـــأنه أن يؤخر عجلـــة التنمية الفتقار 
ونـــدرة التخصصـــات التـــي تقـــوم الحكومـــة بتوظيفهـــم، فـــي حيـــن 
يـــرى معارضـــون أنهـــا فرصة لخلـــق التـــوازن والتقليل مـــن العاطلين 
البحرينييـــن المؤهليـــن فـــي مختلـــف التخصصـــات. وتؤكـــد وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي أن القانون أتاح 
توظيف غير البحرينيين في حال كان الهدف من التوظيف الحصول 
عـــل معارف أو مهارات أو خبرات نـــادرة. وتوكد وزارة التربية والتعليم 
أنها تسعى إلى رفع نسبة البحرنة في الوظائف التعلمية وال تلجأ إلى التعاقد 
الخارجـــي إال في الوظائـــف التي ال يتوافر لها العنصر البحريني المســـتوفي 

لمتطلبات الوظيفة.
وتوضـــح وزارة الصحـــة أن هنـــاك شـــحا بتوافـــر المرشـــح البحرينـــي لبعض 
التخصصـــات الطبية. من جهتهـــم يدفع نواب بفكرة وقف توظيف األجانب؛ 

لتزايد أعداد العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات.

الوزارات الخدمية مترددة في وقف توظيف األجانب
“األشغال”: يضر بالمشروعات.. “التربية”: 

سنرفع البحرنة.. “الصحة”: شح بتخصصات

اســـتوردت البحرين 2177 سيارة 
جيب وخاصة من 19 دولة بقيمة 
 27.5 حوالـــي  بلغـــت  إجماليـــة 
مليون دينار خالل أبريل من العام 
2020، فـــي حين أعـــادت تصدير 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـيارة،   243
وصلـــت إلـــى 4.5 مليـــون دينـــار.
وأوضحت بيانات رسمية صادرة 

عـــن شـــؤون الجمـــارك ومنشـــورة 
المعلومـــات  هيئـــة  موقـــع  علـــى 
والحكومـــة اإللكترونية، أن حجم 
اســـتيراد البحريـــن مـــن ســـيارات 
الجيب خالل شهر أبريل بلغ 927 
ســـيارة بقيمـــة إجماليـــة تجاوزت 

الـ15.7 مليون دينار.

قيمة 2177 سيارة مستوردة

الغالبية مع إلغاء النشاط الرياضيرحيل عوني عبدالرؤوفأوغلو يهاجم أردوغان وحزبهتراجع تحويالت الوافديندعوة إللغاء دعم التعليم الخاص
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لـــكل بـــاب قصـــة، فـــي المحـــرق 
األبـــواب  مدينـــة  القديمـــة 
القديمـــة. هـــذه األبـــواب وعـــاء 
ذاكرة ساكني البيوت. وتحولت 
لقطعـــة مـــن الذكريـــات، وبقـــت 
شـــهوًدا علـــى مـــن طرقهـــا وعّبر 

منها. 
المحـــرق القديمـــة مدينـــة غنيـــة 
بالبيـــوت التراثيـــة، وال تتســـاهل 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار في 
صرف رخص هدمها، وتصر على 

الحفـــاظ علـــى البيـــوت التراثيـــة 
معماريتهـــا  علـــى  والحفـــاظ 

وأبوابها الخشبية.

“اآلثار” ال تتساهل بصرف رخص هدم 
البيوت بمدينة األبواب القديمة

قـــال عمـــار آل عبـــاس إنـــه تلقـــى 
العديد من التســـاؤالت والشكاوى 
الخدماتـــي  األداء  بـــطء  حـــول 
إلدارة الثروة الســـمكية، حيث إن 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الصياديـــن 
ورغـــم بيعهـــا األصـــول مـــن مـــدة 
تفـــوق الشـــهرين مازالـــت بانتظار 
األصـــول  بيـــع  إثبـــات  شـــهادة 
للحصـــول علـــى االســـتحقاق في 

عالوات الدعم المعيشي.
معامـــالت  تأخيـــر  أن  ونـــّوه 
الصياديـــن الحاصـــل يؤثر بشـــكل 
ســـلبي كبيـــر على حياتهـــم، حيث 
أربـــاب العوائـــل بـــال مصـــدر رزق 
لمـــدة تزيـــد عـــن الســـنة، وبحاجة 
ماســـة الســـتالم عـــالوات الدعـــم 
المعيشـــي إلعـــادة بعـــض التوازن 
لحياتهـــم وحيـــاة عائلتهم المادية 

والمعيشية.

آل عباس: “السمكية” 
تماطل بمنح الصيادين 

شهادة بيع البوانيش

16 صفحة - 210 فلوس

لســد احتياجــات “تطوير” بتخصصــات النفــط المختلفة

ماجستير ودكتوراه بالبترول والغاز بجامعة البحرين

أكدت وزارة النفط أن إنشاء كلية 
للطاقـــة والبترول والمعادن ضمن 
جامعـــة البحريـــن يتطلب دراســـة 
قـــدرة  مـــن جهـــة  اإلنشـــاء  كلفـــة 
قطـــاع النفط المحلـــي واالقليمي 
اســـتيعاب  علـــى  والعالمـــي 
الخريجيـــن بشـــكل مســـتمر علـــى 
المدى القريب والمدرى البعيد من 
جهـــة أخـــرى؛ لضمات اســـتمرارية 

أداء الكلية بالمستوى المطلوب.
وأوضحت الوزارة ان قطاع النفط 
والغـــاز بمملكة البحرين اســـتطاع 
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
اســـتيعاب عدد كبير من خريجي 
الهندســـة الكيميائيـــة مـــن جامعة 
احتياجـــات  لتغطيـــة  البحريـــن 
القطاع مـــن المتخصصين بحيث 
يتـــم تدريبهـــم تأهيلهـــم مـــن قبل 
شـــركات النفـــط فـــي تخصصـــات 

النفـــط والغاز المطلوبـــة؛ إذ يعتبر 
مجال الهندسة الكيميائية األقرب 

علميا من هندسة البترول.
وأشـــارت إلـــى أن شـــركة تطويـــر 
للبتـــرول وقعـــت مؤخـــرا اتفاقية 
تفاهم مع جامعة البحرين بغرض 
إنشاء برنامج للدراسات العليا في 
مجال البترول والغاز بالتعاون مع 
جامعة “هاريوث اوت” البريطانية 
العريقة في مجاالت النفط والغاز 
والعلوم الجيلوجية والذي ســـيتم 

تدشينه في 2020 لسد احتياجات 
الشـــركة فـــي تخصصـــات النفـــط 

والغاز المختلفة.
احتياجـــات  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
القطـــاع مـــن المتخصصين تعتمد 
على الوضع االقتصاد وعلى أسعار 
النفـــط والغـــاز العالميـــة وبالتالـــي 
يصعـــب التكهن بمـــدى احتيادات 
الشـــركات مـــن المتخصصين على 

المدى البعيد.
وأشـــارت إلى أنه يتـــم حاليا على 
الصعيـــد الدولـــي االســـتغناء عـــن 
خدمات اآلالف من المتخصصين 
في مجـــاالت إنتـــاج الحقول غير 
التقليديـــة عالميـــا؛ بســـبب ضعف 
الجدوى االقتصادية الســـتمرارية 
إنتاج هذه الحقول في ظل أسعار 

النفط الحالية.
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واشنطن - وكاالت

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن 
الواليات المتحدة انهت عالقة واشـــنطن 

مع منظمة الصحة العالمية.
وأضـــاف ترامـــب، فـــي مؤتمـــر صحافي، 
أمـــس، نقلته فضائيـــة العربية، أن تغطية 
الصين على ما وصفه بـ”فيروس ووهان”، 
تســـبب في جائحة عالمية. وتابع “الصين 
تتحكم بمنظمة الصحة العالمية”. وأردف 
مـــن  للعديـــد  ملكيتهـــا  تدعـــي  “الصيـــن 

المناطق في بحر الصين الجنوبي”.

ترامب ينهي العالقات مع “الصحة العالمية”

ليلى مال اهلل

راشد الغائب

albiladpress@محمد الستراوي

@albiladnews

مواقف وزارات 
خدمية من وقف توظيف األجانب لعام

توظيف األجانب 
للحصول على معارف 

ومهارات وخبرات نادرة.

بعض الخبرات 
غير متوفرة 

محليا.

وقف توظيف األجانب 
سيؤثر سلبا على 
مشروعات كبرى.

سنرفع نسبة 
البحرنة بالوظائف 

التعليمية.

وقف التعاقد 
الخارجي بالعامين 

.2019 /2018

إنهاء عقود 370 وافدا 
وإحالل معلمين 

بحرينيين.

عزوف المرشح البحريني 
ببعض المواقع 

والتخصصات الطبية.

ندرة توافر كوادر 
بجراحة المخ واألعصاب 

والطوارئ والكلى.

شح في أعداد خريجي 
التخصصات التمريضية مثل 

القابلة والصحة النفسية.

عدد الموظفين األجانب بالوزارات الثالث

عدد األجانب          نسبتهمعدد األجانب          نسبتهمعدد األجانب          نسبتهم
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(المصدر: تقرير لجنة التحقيق ببحرنة الوظائف)
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محرر الشؤون المحلية
راشد الغائب 
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عباس إبراهيمراشد الغائب
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الرياض ـ واس

محرر الشؤون المحلية



تأييدهـــا  البحريـــن  مملكـــة  جـــددت 
أطلقهـــا  التـــي  المخلصـــة  للدعـــوة 
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن 
أنطونيـــو غوتيريـــش لوقـــف عالمـــي 
وتســـخير  النـــار  إلطـــاق  فـــوري 
الجهـــود الدوليـــة لمواجهـــة والقضاء 
كوفيـــد19-.  فيـــروس  علـــى 
جاء ذلـــك في كلمة المنـــدوب الدائم 
لمملكة البحريـــن لدى األمم المتحدة 
في نيويورك السفير جمال الرويعي، 
المفتوحـــة  المناقشـــة  جلســـة  فـــي 
“حمايـــة  حـــول  األمـــن  لمجلـــس 
المدنييـــن فـــي النزاعـــات المســـلحة” 
الماضـــي. األربعـــاء  عقـــدت  التـــي 
مملكـــة  إن  الدائـــم  المنـــدوب  وقـــال 
البحريـــن بقيادة ملـــك الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفـــة، أولـــت اهتمامًا بالغـــًا لحماية 
المدنييـــن، فإلى جانـــب كونها طرف 
في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين 
اإلضافيين لها التي تعد حجر الزاوية 
للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني، انضمت 
مملكـــة البحريـــن إلـــى البروتوكولين 
باتفاقيـــة  الملحقيـــن  االختيارييـــن 
حقوق الطفل المتعلقين ببيع األطفال 
واســـتغال األطفال فـــي البغاء وفي 
فـــي  والمشـــاركة  اإلباحيـــة،  المـــواد 
النزاعات المسلحة في سنة 2004م، 
كما أقرت المرســـوم بقانون رقم )44( 
لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية.
كمـــا نـــوه بمبـــادرة، رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
أدت  التـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
يـــوم  المتحـــدة  األمـــم  اعتمـــاد  إلـــى 

الخامـــس مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام 
يومـــًا دوليـــًا للضميـــر، والتـــي تذّكـــر 
قيامـــه  بضـــرورة  الدولـــي  المجتمـــع 
بمســـئولياته األخاقية في وضع حد 
لمـــا يعانيـــه العالم اليوم مـــن نزاعات 
عنهـــا  نتجـــت  وصراعـــات  وحـــروب 
الشـــعوب  علـــى  مأســـاوية  أوضـــاع 
التـــي باتت ترزح تحـــت معاناة الفقر 
والجوع والمرض واألوبئة والتشرد.
وأشـــار المنـــدوب الدائـــم إلـــى تقرير 
األميـــن العـــام لألمم المتحدة بشـــأن 
النزاعـــات  فـــي  المدنييـــن  حمايـــة 
المسلحة الذي يبرز المعاناة اإلنسانية 
التي يتعرض لها المدنيون، وبشـــكل 
خاص األطفال والنســـاء وكبار السن 
وذوي اإلعاقة، في الصراعات الدائرة 
العالـــم حيـــث  فـــي مختلـــف أنحـــاء 

والتشـــريد  النـــزوح  علـــى  يجبـــرون 
الفتـــًا  الغذائـــي،  األمـــن  انعـــدام  مـــع 
إلـــى تفاقـــم حـــدة معانـــاة المدنييـــن 
فـــي النزاعات المســـلحة على خلفية 
تفشـــي جائحـــة فيـــروس كوفيد19- 
لهـــم  مباشـــرًا  تهديـــدًا  تشـــكل  التـــي 
الصحـــي،  القطـــاع  تدميـــر  بســـبب 
وانتشـــار المخيمـــات المزدحمة التي 
تشكل بيئة مواتية لتفشي الفيروس، 
المســـاعدات  وصـــول  وصعوبـــة 
العراقيـــل  بســـبب  اإلنســـانية 
المختلفـــة خاصة في ظـــل الجائحة.
وأوضح السفير أن حيازة الجماعات 
المسلحة من غير الدول والتنظيمات 
اإلرهابية على أحدث أنواع األسلحة 
تفاقـــم مـــن حـــدة النزاعـــات وتطيل 
مـــن أمدهـــا، مما يـــؤدي إلى ســـقوط 

أعداد غفيرة مـــن المدنيين األبرياء. 
اإلرهـــاب  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  وأدان، 
وأشـــكاله  وصـــوره  أنواعـــه  بشـــتى 
وخاصـــة ذلـــك المدعـــوم مـــن الدول 
اإلرهابيـــة  الجماعـــات  تـــزود  التـــي 
بكافـــة أشـــكال الدعـــم، عـــاوًة علـــى 

واإلعامـــي. السياســـي  الغطاءيـــن 
التكنولوجيـــا  أن  إلـــى  لفـــت  كمـــا 
فـــي توفيـــر  قـــد ســـاهمت  الحديثـــة 
منصة تســـتغلها هـــذه الجماعات لبث 
فكرهـــا المســـموم، والتحريـــض على 
أعمـــال العنـــف، والتجنيـــد، باإلضافة 
إلى شـــن الهجمـــات االلكترونية على 
الـــذي  األمـــر  النظاميـــة،  المؤسســـات 
يتطلـــب تضافـــر الجهـــود بيـــن الدول 
األعضـــاء للتصدي لخطـــاب الكراهية 
وتبـــادل المعلومـــات األمنيـــة، منوهًا 
األمـــم  عمـــل  وخطـــة  باســـتراتيجية 
الكراهيـــة،  بشـــأن خطـــاب  المتحـــدة 
مؤكدًا على أن مسألة حماية المدنيين، 
وبشـــكل خـــاص الفئات المســـتضعفة 
منهـــم، في النزاعات المســـلحة يجب 
أن تظـــل أولويـــة للمجتمـــع الدولـــي.

اجتمع ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المتحدة الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفة 
مع نائب رئيس مجلس العموم البريطاني 

Nigel Evans، عبر االتصال المرئي.
العاقـــات  تنـــاول  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
الصديقين والممتـــدة ألكثر من قرنين من 
الزمان، وأهمية السعي نحو تعزيزها على 
كافـــة المجـــاالت واألصعـــدة، وبخاصة مع 
قرب إتمـــام إجراءات خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
العمـــوم  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأعـــرب 
البريطانـــي عن اعتـــزازه بعاقاتـــه الطيبة 
لمـــا  تعـــود  والتـــي  البحريـــن  مملكـــة  مـــع 
يقارب الثاثين عاًما، تســـنى له من خال 
زياراته الســـابقة االطاع عن قرب وكثب 
علـــى التطور والتقـــدم المحقق في مملكة 
البحريـــن في كافة المجـــاالت ومنها ما تم 

في مجاالت تعزيز العمل البرلماني.
كمـــا أشـــاد بجهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مكافحـــة 

)كوفيـــد 19( والتي أطلـــع عليها من خال 
المحاضرات المرئية السابقة التي أقامتها 
ســـفارة مملكـــة البحرين في لنـــدن، والتي 
فرصـــة  النـــواب  مـــن  ولعـــدد  لـــه  أتاحـــت 
فـــي  الناجحـــة  التجـــارب  علـــى  االطـــاع 
المبذولـــة  والمســـاعي  البحريـــن  مملكـــة 
علـــى حـــد  المواطـــن والمقيـــم  لمســـاعدة 

سواء، مشدًدا على ضرورة االستفادة من 
هذه التجربة الرائدة.

مـــن جانبـــه، نـــوه الســـفير بعمـــق عاقـــات 
الصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة المتحـــدة والتـــي تســـتند علـــى 
أســـس مـــن االحتـــرام والتقديـــر وتبـــادل 
الـــرؤى والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلف 

القضايـــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشـــترك، مؤكـــًدا الحرص علـــى االرتقاء 
األصعـــدة  كافـــة  علـــى  العاقـــات  بتلـــك 
وبخاصة في قطاعات التجارة واالقتصاد 
والســـياحة واالســـتثمار بمـــا بعـــود بالخير 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة 

الصديقين.

البحرين تجدد تأييدها لدعوة األمم المتحدة لوقف عالمي إلطالق النار
المنامة - وزارة الخارجية

السبت 30 مايو 2020 - 7 شوال 1441 - العدد 4246

مرسوم ملكي بتعيين 
مستشار لسمو رئيس الوزراء

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرسوم رقم )32( لسنة 2020 بتعيين 
مستشار لرئيس مجلس الوزراء جاء 

فيه:
 

المادة األولى:
ُيعيـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بـــن 

خليفـــة آل خليفة مستشـــاًرا لصاحب 
الســـمو الملكي رئيس مجلس الوزراء 

بدرجة وزير.
المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيذ 
هـــذا المرســـوم، ويعمل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

استعـــــراض العالقــــات مــــع كنــــدا
تلقــى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني، اتصــاًل هاتفًيا مــن ،وزير 

خارجية كندا فرانسوا فيليب شامباين.

وفي االتصال، استعرض الجانبان 
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 
وســـبل  وكنـــدا،  البحريـــن  مملكـــة 
تعزيز التعاون المشـــترك بما يخدم 

مصالح البلدين.
الجهـــود  إلـــى  التطـــرق  تـــم  كمـــا 

الدولية المبذولة لمكافحة جائحة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
باإلضافة إلى بحث آخر التطورات 
الســـاحتين  علـــى  والمســـتجدات 
اإلقليمية والدوليـــة ذات االهتمام 

وزير خارجية كنداوزير الخارجيةالمشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مرسوم ملكي بتعيين وكيل لديوان سمو رئيس الوزراء
صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرسوم رقم )33( لسنة 2020 بتعيين 
وكيل لديوان رئيـــس مجلس الوزراء 

جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد بـــن 

خليفة آل خليفة وكيا لديوان رئيس 
مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيذ 
هـــذا المرســـوم، ويعمل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

نائب رئيس “العموم” البريطاني يشيد بجهود البحرين في مكافحة “كورونا”
فـــواز بـــن محمـــد: عالقـــات البلديـــن تســـتند على أســـس مـــن االحتـــرام والتقدير

سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يجتمع مع نائب رئيس البرلمان البريطاني

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - مكتب النائب زينب عبداألمير

طالبـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر 
للمـــدارس  الُمقـــّدم  الدعـــم  بإلغـــاء 
والجامعات الخاصة وحصره فقط 
علـــى تلـــك التي شـــطبت الرســـوم 
المفروضـــة علـــى أوليـــاء األمور أو 

خّفضتها ألقل من نصف المبلغ.
وذكـــرت النائـــب زينـــب عبداألمير 
لـــم  أن المـــدارس الخاصـــة واقًعـــا 
فيـــروس  جائحـــة  بانتشـــار  تتأثـــر 
كورونـــا “كوفيـــد - 19”، إذ إنهـــا مـــا 
زالـــت تتحصـــل علـــى الرســـوم من 
أوليـــاء األمور على الرغم من قيام 
بمبـــادرات خجولـــة  منهـــا  البعـــض 
مـــن   %  10 بواقـــع  كتخفيـــض 
إجمالي الرسوم المفروضة عليهم. 
وأشـــارت النائـــب زينـــب أن هنـــاك 
العديد من الشركات، والمؤسسات 
والمحـــات التي تعرضـــت ألضرار 
جســـيمة نتيجة لتفشـــي الجائحة، 
علـــى  الحصـــول  تســـتحق  والتـــي 
دعـــم مضاعف عوًضا عـــن تقديمه 
الخاصـــة  والجامعـــات  للمـــدارس 
والتـــي لـــم تســـاهم إال بما نـــدر في 

علـــى  الواقعـــة  األعبـــاء  تخفيـــف 
المواطنين بســـبب فيروس كورونا 

المستجد. 
ولفتـــت إلـــى: “إن تحقيـــق التوازن 
فـــي صرف الدعم بنـــاء على حجم 
ُمجتمـــع  لصالـــح  ســـيصب  الضـــرر 
األعمـــال وســـيضمن االســـتمرارية 
للمؤسســـات التي تضـــررت بصورة 
حقيقيـــة بفعـــل انتشـــار الجائحـــة، 
والجامعـــات  المـــدارس  ولكـــن 
الخاصـــة لـــم تتعـــرض ألي خســـائر 
واقًعا بسبب اســـتمرارها لتحصيل 
الرســـوم مـــن أوليـــاء األمـــور، ممـــا 

يعني إنها ما زالت تجني األرباح.

زينب: إللغاء دعم المدارس والجامعات الخاصة

قـــال عمـــار آل عبـــاس إنـــه تلقى 
العديد من التساؤالت والشكاوى 
الخدماتـــي  األداء  بـــطء  حـــول 
إلدارة الثروة السمكية، حيث إن 
مجموعـــة كبيرة مـــن الصيادين 
ورغـــم بيعهـــا األصـــول مـــن مدة 
تفوق الشـــهرين مازالت بانتظار 
األصـــول  بيـــع  إثبـــات  شـــهادة 
للحصـــول على االســـتحقاق في 

عاوات الدعم المعيشي.
معامـــات  تأخيـــر  أن  ونـــّوه 
الصيادين الحاصل يؤثر بشـــكل 
ســـلبي كبير على حياتهم، حيث 
أربـــاب العوائـــل با مصـــدر رزق 
لمـــدة تزيد عن الســـنة، وبحاجة 
ماســـة الســـتام عـــاوات الدعم 
المعيشـــي إلعادة بعض التوازن 
لحياتهم وحياة عائلتهم المادية 

والمعيشية.
وبّيـــن آل عبـــاس أن مجموعـــة 
من الصيادين قامـــوا بمحاوالت 

مســـتمرة بالتواصل المباشـــر مع 
إلنهـــاء  الســـمكية  الثـــروة  إدارة 
التأجيـــل  أن  إال  معاناتهـــم، 
والمماطلـــة مســـتمران، كمـــا رفع 
خال شـــهر رمضـــان موضوعهم 
ومعاناتهـــم للمســـؤولين بالثروة 

البحرية.
فـــي  البـــت  بضـــرورة  طالـــب 
معاناتهـــم  وإنهـــاء  موضوعهـــم 
بأســـرع وقـــت من باب إنســـاني، 
لمـــا لقضيتهـــم مـــن خصوصيـــة 

لطول معاناتهم.

“السمكية” تماطل بمنح شهادة بيع البوانيش
محرر الشؤون المحلية

عمار آل عباس 

زينب عبداألمير

جمال الرويعي
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رسائل عناية ورعاية قبل وبعد 
الجائحة من أمير الضمير

Û  يســتمر نبض العطاء لرئيس الوزراء صاحب السمو
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة وتبقى 
المتتبعيــن  أنظــار  عنايتــه ورعايتــه ألرضــه محــط 
للتفــاؤل  والدافعــة  الملهمــة  اإلنســانية  لفلســفته 
واألمــل، والتــي لــم تعــرف الفــرق والتمييــز بين من 
يعيش عليها من مواطنين وقاطنين محبين لها، بل 
عرفت شــيًئا واحًدا مخطوًطا برســائل حب الضمير 
الــذي يحيــي القلوب ويمدهــا بالروح لتنمو ســعيدة 

متعايشة ومتسامحة ومتحابة.

Û  فخــال لقــاء ســموه الكريم بنــواب مجلس الوزراء 
وكبــار العائلــة المالكــة والحكومــة والمســؤولين في 
ديوانــه لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، انطلقت 
رســائل قيادية مخطوطة بالروح اإلنسانية من لدن 
ســموه الكريم، مظهًرا بمحبــة خالصة ووفاء تهانيه 
بالعيــد الســعيد للشــعب البحريني المخلــص الوفي، 
وتقديره له في ضرب أروع األمثلة من التضحيات 

التي ال تقدر بثمن في مواجهة الوباء العالمي.

Û  وأعظم رســالة إنســانية كونية أطلقها ســموه خال 
اللقاء موجهة لدول العالم؛ مفادها استغال الظرف 
الوبائي العالمي في التقارب والتعاون بينها لتخطي 
محنــة الجائحــة وتداعياتهــا المؤلمــة، وفيها تمثلت 
أروع معانــي الرعايــة والعناية الحقوقيــة المفقودة 
فــي ســاحات المواجهــة للوبــاء التي شــهدها العالم، 
بنســائم  المرفــرف  العلــم  البحريــن  مملكــة  وكانــت 
الترابــط والمحبــة بين القيادة والشــعب، التي شــهد 
لها العالم باإلنسانية في مواجهة الوباء واألثر الذي 
تســتمد منــه األيــادي القيادية حركتهــا العملية التي 

أفاض عليها سموه من نبع مياهه العذبة النقية. 

Û  وتكليف لجان وزارية التخاذ الترتيبات واإلجراءات
والخطــط مــا بعــد جائحــة الكورونا المســتجد الذي 
اعتمدهــا وبثقــة قياديــة عاليــة ســموه الكريــم، مــن 
ضمــن رســائله وتوجيهاته التي لــم تتوقف؛ ينم عن 
ذكاء اســتراتيجي وحكمــة متعمقــة، وهــو امتحــان 
صعــب أمام كل من ُأْعِطَي الثقة إلثبات قدرته على 
مواكبة فكر أمير الضمير وتمســك ســموه باستدامة 
المكتســبات العظيمة الزاخرة بالمنجزات اإلنســانية 
والعمليــة، والتي نمت وتجذرت وامتدت عبر عقود 
مــن الزمــن الزاهــر لمملكة البحريــن العزيزة في ظل 
قيادتــه الكريمــة، وبمــا أضــاف إليهــا مــن إنســانية 

موزونة بميزان الضمير الحي.

Û  ومن المؤكد أن تعمل اللجان كخلية نحل وفي حركة
دائمة لمواكبة فكر ســموه التنويري واالســتراتيجي 
الذكــي فــي تتبع ودعم مســيرته القياديــة الريادية، 
والتنفيــذي  التخطيطــي  الطابــع  عليهــا  وســيطغى 
والتطويــري  والتصحيحــي  والتقييمــي  والرقابــي 
ديــدن  فهــذا  دوري،  وبشــكل  لإلنجــازات  المســتمر 
العاملين بحرفية ودقة المبنية خططهم على الذكاء 
االستراتيجي المرتبط باإلبداع واالبتكار المتجدد!

Û  لــن يكــون كالــذي قبلــه وقــد المســتقبلي  فالوضــع 
يكــون خــارج التوقعــات، وفيــه مــن التســارع فــي 
عصــر الــذكاء الرقمــي ممــا يحتــاج للوعــي والفطنة 
والمتابعــة وتوافر ذكاء ثاثي هجين؛ متبلور وحاد 
وعاطفــي. ومــن الطبيعــي أن التحديــات التنمويــة 
واالقتصادية والسياســية ستدخل مراحل مختلفة، 
فــي احتياجهــا “لثاث ضــرورات” في عمليــة تنفيذ 
التوجيهــات األميريــة الذكيــة؛ وتكمــن فــي ضرورة 
تنموية علمية وبحثية مســتدامة مســايرة لضرورة 
تنفيــذ  فــي  وموزونــة  ورشــيقة  ســريعة  تكتيكيــة 
ثابتــة  المرحليــة، وتعمــل بخطــى  االســتراتيجيات 
حتــى تســتقر األمــور في بســط متطلبــات الضرورة 

التنظيمية طويلة المدى.

Û  فالضــرورات الثــاث المبنيــة علــى الــذكاء الثاثــي
متعــددة  ديناميكيــة  منهجيــات  لتطبيــق  تحتــاج 
لقواعد النجاح، والسعي لتطبيقها في كل القطاعات 
الحيويــة والتنمويــة وتحــت نظــر اللجــان الوزارية، 
بمعنــي أن تكــون هنــاك منصــات ذكيــة رقميــة حية 
توجــه وتراقــب وتحلــل تطبيــق منهجيــات قواعــد 

النجاح.

Û  والرســالة األجمــل واألعظــم التــي يعيشــها ويســعد
بهــا المجتمــع البحريني وندعــو هللا أن يديمها عليه 
أعواًمــا مديــدة، هي رســالة النظرة األبويــة الحانية 
من قلب سموه الكريم المرهف عليه، والتي ارتبطت 
ببسط يده الكريمة، فبقيت مرفوعة تعطي بسخاء 

وتوجه بوالء وتخط رسائل إنسانية بذكاء.

عادل المرزوق

“الفحص” تستعرض مستجدات “كفاءة طاقة التكييف”
البطاقات ــدار  إلصـ اإللكترونية  األنظمة  اســتــخــدام  ــراءات  ــ إج بحث 

الفحـــص  إدارة  عقـــدت 
الصناعـــة  بـــوزارة  والمقاييـــس 
والتجـــارة والســـياحة اجتماًعـــا 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
بحضـــور  الماضـــي،  األســـبوع 
الكهربـــاء  هيئـــة  مـــن  ممثليـــن 
والمـــاء وهيئـــة التقييس لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية لبحث آخر مســـتجدات 
المنصـــة  إطـــاق  مشـــروع 
اإللكترونيـــة الخاصـــة ببطاقات 
كفـــاءة الطاقة ألجهزة التكييف 

في البحرين.
وتـــم خـــال االجتماع مناقشـــة 
أبرزهـــا:  عديـــدة  محـــاور 
باستخدام  الخاصة  اإلجراءات 
األنظمـــة اإللكترونية الخليجية 
إلصدار بطاقـــات كفاءة الطاقة 
المقبولـــة  الجهـــات  وتعييـــن 
للتدقيـــق والتحقـــق مـــن صحة 
بيانـــات بطاقات كفـــاءة الطاقة 
باإلضافـــة  وطنيـــًا،  المســـجلة 
إلى بحـــث المتطلبات القانونية 
المطلـــوب  والفنيـــة  واإلداريـــة 
توافرهـــا في الجهـــات المقبولة 
التقويـــم  وأدوات  وآليـــات 
طبًقـــا  واإلداري  القانونـــي 
لمتطلبـــات التعيين إلـــى جانب 
العديـــد مـــن المحـــاور التـــي تم 

طرحها خال هذا االجتماع.
وعلـــى هامش االجتمـــاع صرح 
للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل 
بـــوزارة  والخارجيـــة  المحليـــة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
آل  ســـلمان  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 

خليفـــة، أن المنصة اإللكترونية 
التـــي طورتهـــا هيئـــة التقييس 
الخليجيـــة بالتعـــاون مـــع إدارة 
الفحـــص والمقاييـــس بالـــوزارة 
مـــن  التحقـــق  إمكانيـــة  تتيـــح 
منتجـــات  ومعلومـــات  بيانـــات 
أجهـــزة التكييـــف التـــي تحمـــل 
ملصـــق كفـــاءة الطاقـــة بشـــكل 
تتيـــح  وكذلـــك  إلكترونـــي، 
إمكانيـــة عـــرض كافـــة البيانات 
باســـتهاك  المتعلقـــة  الفنيـــة 
الطاقة للمكيف قبل شـــرائه من 
قبل المستهلك وذلك من خال 
تقنيـــة رمز االســـتجابة الســـريع 
ســـيلزم  حيـــث   ”QR CODE“
عموم تجار ومســـتوردي أجهزة 

التكييـــف بتثبيت بطاقة كفاءة 
الطاقـــة الجديـــدة التـــي تحمل 
 QR“ رمـــز االســـتجابة الســـريع
CODE” علـــى أجهـــزة التكييف 

المخصصة للبيع.
وأشـــار الشـــيخ حمد بن سلمان 
إلى معايير ســـهولة االستخدام 
التـــي تم اعتمادها فـــي المنصة 
ســـتتيح  والتـــي  اإللكترونيـــة 
تجربة سهلة للتحقق واالطاع 
علـــى معلومـــات المكيـــف قبـــل 
شرائه من قبل المستهلك حيث 
يتم اســـتخدام المنصة من قبل 
المســـتهلك عـــن طريـــق مســـح 
بطاقـــة كفـــاءة الطاقـــة المـــراد 
التأكـــد منها باســـتخدام الهاتف 

الذكي لمقارنة البيانات الظاهرة 
البيانـــات  مـــع  المنصـــة  علـــى 
الموجودة فعليـــًا على الملصق، 
المنصـــة  تســـتعرض  حيـــث 
وبشـــكل مفصل البيانات الفنية 
المكيـــف  باســـتهاك  الخاصـــة 

للطاقة.
ضروريـــة  المنصـــة  وتعـــد  كمـــا 
جـــدًا للحد من حـــاالت التاعب 
فـــي بيانـــات اســـتهاك الطاقـــة 
التكييـــف  بأجهـــزة  الخاصـــة 
المتوافرة في األسواق المحلية 
لمملكة البحرين، حيث ستمكن 
المنصـــة طاقـــم التفتيـــش فـــي 
الـــوزارة مـــن رصـــد المخالفـــات 

وحاالت الغش بكل سهولة.

المنامة - الصناعة والتجارة

ماجستير ودكتوراه بالبترول والغاز بجامعة البحرين
المختلفة ــط  ــف ــن ال بــتــخــصــصــات  “تــطــويــر”  ــات  ــاج ــي ــت اح ــد  ــس ل

أكــدت وزارة النفــط ان انشــاء كليــة للطاقــة والبتــرول والمعــادن 
ضمــن جامعــة البحريــن يتطلــب دراســة كلفــة االنشــاء مــن جهــة 
قــدرة قطــاع النفــط المحلــي واالقليمــي والعالمــي على اســتيعاب 
الخريجين بشــكل مســتمر علــى المدى القريب والمــدرى البعيد من 

جهة أخرى؛ لضمات استمرارية أداء الكلية بالمستوى المطلوب.

قطـــاع  ان  الـــوزارة  وأوضحـــت 
النفـــط والغـــاز بمملكـــة البحريـــن 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اســـتطاع 
عـــدد  اســـتيعاب  الماضيـــة 
الهندســـة  خريجـــي  مـــن  كبيـــر 
الكيميائيـــة من جامعـــة البحرين 
القطـــاع  احتياجـــات  لتغطيـــة 
مـــن المتخصصيـــن بحيـــث يتـــم 
تدريبهم تأهيلهم من قبل شركات 
النفـــط  تخصصـــات  فـــي  النفـــط 
والغاز المطلوبـــة؛ إذ يعتبر مجال 
االقـــرب  الكيميائيـــة  الهندســـة 

علميا من هندسة البترول.
وأشـــارت الـــى ان شـــركة تطويـــر 
للبتـــرول وقعت مؤخـــرا اتفاقية 
البحريـــن  جامعـــة  مـــع  تفاهـــم 
بغرض انشـــاء برنامج للدراسات 
العليـــا في مجال البتـــرول والغاز 
بالتعـــاون مـــع جامعـــة هاريـــوث 
فـــي  العريقـــة  البريطانيـــة  اوت 

مجـــاالت النفـــط والغـــاز والعلوم 
الجيلوجية والذي سيتم تدشينه 
احتياجـــات  لســـد   2020 فـــي 
الشـــركة فـــي تخصصـــات النفـــط 

والغاز المختلفة.
احتياجـــات  ان  الـــوزارة  وبينـــت 
المتخصصيـــن  مـــن  القطـــاع 
االقتصـــاد  الوضـــع  تعتمدعلـــى 
والغـــاز  النفـــط  اســـعار  وعلـــى 

العالميـــة وبالتالي يصعب التكهن 
بمـــدى احتيـــادات الشـــركات من 
المتخصصين على المدى البعيد.

علـــى  حاليـــا  يتـــم  انـــه  وذكـــرت 
الصعيـــد الدولـــي االســـتغناء عن 
خدمات اآلالف من المتخصصين 
فـــي مجاالت انتـــاج الحقول غير 
التقليديـــة عالميا؛ بســـبب ضعف 
الجدوى االقتصادية الستمرارية 
انتـــاج هـــذه الحقـــول فـــي ظـــل 

اسعار النفط الحالية.
إن تخصصـــات  الـــوزارة  وقالـــت 
والغـــاز  البتـــرول  هندســـة 
الجيولوجيا تعتبر معقدة نســـبيا 
بســـبب تشـــعبها الـــى عـــدة فروع 
وعليـــه  مختلفـــة  وتخصصـــات 
مـــن الصعـــب اســـتقطاب الكوادر 
التعليميـــة ذات المســـتوى الازم 

بسبب تكلفتها الباهظة.
كليـــة  انشـــاء  ان  الـــى  ولفتـــت 
للهندســـة والبتـــرول بحاجـــة الى 
دراســـة جدوى اقتصادية شاملة 
لدراســـة الكلفة الكلية للمشـــروع 
مقابـــل الفائـــد الماديـــة المرجـــوة 
مـــن المشـــروع ومقانتهـــا بتكلفة 
مـــن  مميـــزة  مجموعـــة  رعايـــة 
الطـــاب للدراســـة بالخـــارج فـــي 
ارقـــى الجامعـــات وبالتخصصات 
المطلوبـــة ضمن صناعـــة البترول 
والغـــاز، حيـــث يحصـــل الطـــاب 
المبتعثـــون علـــى خبـــرات فريدة 
للدراســـة تحـــت افضـــل الكـــوادر 
االحتـــكاك  وكذلـــك  عالميـــا 
بالشـــركات العالمية التي تشـــارك 
لهـــذه  المنتســـبين  تدريـــب  فـــي 

الجامعات العريقة.

تخصصات 
هندسة 

البترول والغـــاز 
معقـــدة بسبب 

تشعبها

إنشاء كلية 
للهندسة 

والبترول بحاجة 
لدراسة جدوى 

اقتصادية

281 حالة تعافي ورصد 397 إصابة جديدة

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن تعافي 
209 حالـــة إضافيـــة ليصـــل العـــدد 
اإلجمالـــي للحـــاالت المتعافية إلى 
5700، وتســـجيل 97 حالـــة قائمة 
لعمالـــة  حالـــة   50 منهـــا  جديـــدة 
لمخالطيـــن  حالـــة  و47  وافـــدة، 

لحاالت قائمة.
وبذلـــك بلغـــت حصيلـــة أمس رقم 
قياســـي من حيـــث عـــدد الحاالت 

الجديـــدة المســـجلة بواقـــع رصـــد 
397 إصابـــة جديدة بعد تســـجيل 
300 حالـــة فـــي وقـــت ســـابق مـــن 
لعمالـــة  حالـــة   183 منهـــا  أمـــس، 
لمخالطيـــن  حالـــة  و117  وافـــدة، 

لحاالت قائمة.
كما بلغت حاالت التعافي المسجلة 
281 حالـــة، بعد تســـجيل 72 حالة 

تعافي في وقت سابق.

ليلى مال اهلل

أيمن يعقوب



تباينت آراء وزارت حول فكرة إيقاف توظيف األجانب في القطاع الحكومي، حيث ترى أنه من 
شانه أن يؤخر عجلة التنمية الفتقار وندرة التخصصات التي تقوم الحكومة بتوظيفهم، في حين 
يرى معارضون أنها فرصة لخلق التوازن والتقليل من العاطلين البحرينيين المؤهلين في مختلف 

التخصصات. 

خبرات نادرة

في حين تؤكد وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــران أنهـــا تدعـــم بشـــكل كامـــل 
وإعطائهـــم  للمواطنيـــن  العمـــل  فـــرص  توفيـــر 
األولوية فـــي الحصول علـــى الوظائف خصوصا 

في القطاع العام.
توضح الوزارة ان االنظمة والتشـــريعات القائمة 
حاليـــا تحقـــق هـــذه الهدف وهـــو ما تنـــص  عليه 
المادة 6 من قانون 48 لســـنة 2010 بأن توظيف 
غير البحرينيين يكون على أساس التعاقد بشرط 
تعذر الحصول عل المرشحين البحرينيين الذين 

يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة. 
وتبيـــن الـــوزارة أن القانـــون اتـــاح توظيـــف غير 
هـــذا  مـــن  الهـــدف  كان  حـــال  فـــي  البحرينييـــن 
التوظيـــف الحصـــول عل معـــارف أو مهـــارات أو 

خبرات نادرة.

 افتقار الخبرات

وقالت الوزارة: ال يمكن التعامل مع جميع طلبات 
التوظيـــف لغيـــر البحرينيين بنفـــس الطريقة، إذ 
تســـتدعي بعض األعمال الحصـــول على خبرات 
غيـــر متوفـــرة محليـــا؛ األمر الذي يعـــوق الجهات 
الحكوميـــة عن القيـــام ببعض األعمـــال الحيوية 
التـــي تضطلـــع بهـــا والتـــي تحتـــاج خبـــرات غير 

اعتيادية.
حـــال  فـــي  التوظيـــف  قصـــر  يمكـــن  وتابعـــت: 
االضطـــرار إلـــى توظيـــف غيـــر البحرينييـــن فـــي 
بعـــض الوظائـــف المســـتثناة واشـــتراط توظيف 
او تحديـــد بحريني يتـــم تدريبة من خالل العمل 

مـــع الموظف غيـــر البحريني خـــالل مدة محددة 
ســـلفا الســـتالم مهام الوظيفة واكتســـاب الخبرة 

الالزمة. 
وتشـــير الوزارة أن طبيعة وحجم ودرجة تعقيد 
بعـــض المشـــاريع التـــي تعمـــل عليها الـــوزارة في 
قطاعاتهـــا الرئيســـة الطـــرق والصـــرف الصحـــي 
والمبانـــي وهندســـة المـــواد تحتـــاج فـــي بعـــض 
بالدرجـــة  متوفـــرة  غيـــر  إمـــا  خبـــرات  األحيـــان 
المطلوبـــة محليـــا أو أن اســـتقطابها مـــن عملهـــا 
الحالي شديد الصعوبة؛ نظرا للمنافسة الشديدة 
لهـــذه  واســـتقطابه  الخـــاص  القطـــاع  قبـــل  مـــن 
الكفـــاءات النـــادرة ومحدوديـــة قـــدرة الجهـــات 
الحكوميـــة علـــى المنافســـة مـــن حيـــث الرواتب 

والمزايا الوظيفية. 

تاثير سلبي

تـــرى الـــوزارة أن وقف توظيف غيـــر البحرينيين 
لمـــدة عـــام في القطـــاع الحكومي قد يـــؤدي إلى 
التأثيـــر ســـلبا علـــى  الكثير من المشـــاريع الكبرى 
التـــي تعتـــزم الـــوزارة البدء فـــي تنفيذهـــا قريبا 
التزامـــا منها ببرنامـــج الحكومة وبتوفيـــر البينة 
التحتيـــة القـــادرة علـــى المحافظـــة علـــى وتيرة 

التنمية التي تشهدها المملكة.
وتوضح أن كثير من هذه المشاريع يتم تنفيذها 
للمـــرة األولى فـــي البـــالد، وبالتالي فـــإن الحاجة 
تكون ماســـة إلى خبرات بشـــرية اكتســـبت خبرة 
عملية ســـابقة في مجال عمل هذه المشـــاريع، إذ 
ال يكفـــي فـــي كثير مـــن األحيان الحصـــول على 
المؤهـــل األكاديمـــي لتمكـــن مـــن القيـــام بكامـــل 
المهام الوظيفية، وهو ما يمكن التدليل عليه بأن 

الكثير مـــن األوصاف الوظيفية تشـــترط الخبرة 
العمليـــة لفتـــرات متفاوتـــة، إضافة إلـــى المؤهل 
العملـــي المناســـب، وهـــو ما قـــد ال يتوفـــر محليا 
خصوصـــا بعـــد خـــروج عـــدد ال يســـتهان بـــه من 
الموظفيـــن البحرينيين ذوي الخبرة العملية على 
التقاعـــد االختيـــاري والمبكـــر واالعتيـــادي خالل 

الفترة األخيرة.

تعاقد خارجي بشروط

توكد وزارة التربية والتعليم بانها تلتزم بسياسة 
التوظيف وفقا الحكام الخدمة المدنية الصادرة 

بمرســـوم بقانـــون رقـــم 48 لســـنة 2010 والئحته 
التنســـيقية الصادرة بالقرار رقم 51 لســـنة 2012 
تســـتهدف  التـــي  المدنيـــة  الخدمـــة  وتعميمـــات 
اختيار افضل المتقدمين لشغل الوظائف وتلتزم 
بتوظيف العنصر البحريني المؤهل والمســـتوفي 
لشـــروط شـــغل الوظيفـــة  وتوضـــح انها تســـعى 
الـــى رفع نســـبة البحرنة فـــي الوظائـــف التعلمية 
وال تلجـــأ الى التعاقـــد الخارجي اال في الوظائف 
التـــي ال يتوافر لها العنصر البحريني المســـتوفي 
لمتطلبـــات الوظيفة . واكدت انها اوقفت  بالفعل 
التعاقـــد الخارجـــي فـــي العاميـــن 2018 - 2019 
وقامـــت بانهـــاء عقـــود 370 وافـــدا خـــالل نفس 

الفترة  واحالل معلمين بحرينيين محلهم .

عزوف وندرة 

مـــن جهتهـــا توضـــح وزارة الصحـــة  ان هنـــاك 

عـــزوف المرشـــح البحرينـــي في بعـــض المواقع 
المرشـــح  الطبيـــة وشـــح توفـــر  والتخصصـــات 
البحرينـــي لبعـــض التخصصـــات الطبيـــة .فضال 
عن نـــدرة توافر الكـــوادر في المجـــاالت الطبية 
الدقيقة مثـــل جراحة المخ واالعصاب والعناية 
القصوى والطواؤىء وامراض الكلى واالمراض 

المعدية 
 وتبيـــن ان هنـــاك شـــح  فـــي اعـــداد خريجـــي 
الكليـــات المحلية في التخصصـــات التمريضية 
مثل القابلة والصحة النفســـية وصحة المجتمع 
التخصصـــات  مـــن  المركـــزة وغيرهـــا  والعنايـــة 

المماثلة .
 كمـــا تؤكـــد الـــوزارة  انهـــا ملتزمـــة برفـــع نســـبة 
البحرينـــة فـــي كوادرهـــا العالمـــة وحريصـــة كل 
الحـــرص علـــى اعطـــاء االولوية فـــي التوظيف 
للبحرينـــي وال يتـــم توظيـــف االجانـــب اال فـــي 

الظروف المشار اليها .
انهـــا اولت اهتمـــام كبير في اســـتقطاب الكوادر 
الوطنية في جميـــع التخصصات عملت جاهدة 
ضمـــن خطتهـــا  واســـتراتيجيتها علـــى بحرنـــة 
الوظائـــف واعطاء االولوية للكـــوادر البحرينية 

للتوظيف في جميع التخصصات. 
 وتوضـــح الـــوزارة انهـــا تقـــوم تقـــوم بحســـب 
للتوظيـــف  البحرينـــة  واالمكانيـــات  الشـــواغر 
البحرينييـــن  مـــن  العديـــد  وتدريـــب  واحـــالل 
خريجـــي كليـــات الطـــب فـــي جامعـــة الخليـــج 
العربي وجامعة البحرين الطبية والكلية الملكية 
الطبيـــة  والجامعـــات  للجراحيـــن  االيرلنديـــة 
االخـــرى ،بجانب اســـتقطاب خـــري بكالوريوس 
التمريـــض والصيدليـــة والمحتبـــرات واالشـــعة 
والعـــالج الطبيعـــي والعديـــد مـــن التخصصـــات 

االخرى في مجال التشخيص والعالج. 
 وتلفـــت انهـــا تقـــوم ضمـــن خططها فـــي احالل 
اطبائهـــا  بتدريـــب  البحرينيـــة  الكفـــاءات 
للتخصصـــات الطبية المهمة والحساســـة والتي 

يصعب توفير االطباء البحرينيين فيها .
 توكد انها تلتزم بانظمة واحكام قانون الخدمة 
المدنيـــة حيث تشـــترط فـــي اعالنات الشـــواغر 
الوظيفيـــة بان يكون المتقدم للوظيفة بحريني 
الجنســـية وال يتم اللجوء الى توظيف االجنبي 
اال في حالة عدم توفر العناصر ذوي الخبرة في 
التخصصات المطلوبة والمنشـــورة في اعالنات 

التوظيف. 

مشاعر سلبية

  مـــن جهتـــه يدفع نـــواب بفكرة وقـــف توظيف 
األجانـــب نظرا لتزايد اعداد العاطلين عن العمل 
فـــي مملكة البحرين في مختلـــف التخصصات، 
إذ تقـــوم الحكومـــة بتوظيف عـــدد من االجانب 
بحجـــة عدم وجـــود تخصصات مماثلـــة لهم، ما 
خلـــق مشـــاعر ســـلبية كبيـــرة لـــدى البحرينييـــن 
العاطليـــن عـــن العمـــل وهـــو االمر الـــذي يرفضه 

المجلس النيابي 
يقـــول أنصـــار هـــذا الـــرأي أن ايقـــاف توظيـــف 
االجانـــب مـــن شـــأنه ان يســـهم فـــي توظيـــف 
البحرينييـــن مـــن خـــالل خلـــق فرص عمـــل لهم 
كوقف توظيف االجانب في الحكومة لمدة عام 
العطـــاء فرصة للـــوزارات والجهـــات الحكومية 

توظيف العاطلين عن العمل من البحرينيين.
ويشـــيرون الـــى ان البحرينـــي  يعمـــد لدراســـة 
مختلف التخصصات سواء الطبية او التعليمية 
او الهندســـية فيما ال تقوم الحكومة بتوظيفهم 
ممـــا ادى الرتفـــاع عدد العاطلين عـــن العمل من 
هـــذه التخصصـــات االساســـية ، فـــي حيـــن انـــه 
يوجـــد عدد كبيـــر مـــن العاطلين عـــن العمل من 

الوظائف التعليمية و الصحية.

وزير األشغال وزير التربية وزيرة الصحة

وزارات خدمية “مترددة” في وقف توظيف األجانب لعام
“األشــغال”: ســيؤثر على مشروعات.. “التربية”: ســنرفع البحرنة.. “الصحة”: شح بتخصصات تمريضية
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ندرة بكوادر جراحة المخ واألعصاب 
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في كل مرة ينتظر لعل فؤاده يهجع من رؤيتها أو يسمع خبًرا عنها أو يلتقي بأقربائها، وبعد أن 
أضنــى البحث الشــاعر األندلســي أبو مدين التلمســاني بتردده على أبــواب منطقة حبيبته، كتب 
قصيدته الشهيرة، ومن أبياتها: “أمر على األبواب من غير حاجة/  لعلي أراكم أو أرى من يراكم”. 

كذلـــك الحـــال بالنســـبة لمن يجـــول بالمحرق 
مدينة األبواب القديمة. ولكل باب قصة. 

هـــذه األبـــواب وعاء ذاكـــرة ســـاكني البيوت. 
وتحولت لقطعة من الذكريات، وبقت شهوًدا 
علـــى من طرقهـــا وعّبر منهـــا. إنها المشـــتاقة 
للهـــدوء بعيـــًدا عن ضوضـــاء األطفـــال مثلما 
كتـــب الشـــاعر أحمد مطـــر بقصيـــدة “حديث 

األبواب”.  
بالبيـــوت  غنيـــة  مدينـــة  القديمـــة  المحـــرق 

التراثية، وال تتســـاهل هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار في صرف رخص هدمها، وتصر على 
الحفـــاظ على البيوت التراثية والحفاظ على 
معماريتها وأبوابها الخشـــبية.  ومن بين ذلك 
قصـــة مواطـــن ســـيناقش مجلـــس المحـــرق 
البلـــدي باجتماعـــه المقبـــل طلب هـــدم منزله 
اآليل للسقوط، والذي تحفظت الهيئة صرف 
رخصـــة لـــه، وأوصـــت بالحفـــاظ علـــى جميع 

شبابيكه الحديدية وبابه الخشبي.

أمرُّ على أبواب المحرق من غير حاجة.. لعلي أراكم أو أرى من يراكم
القديمة ــواب  ــ األبـ بــمــديــنــة  ــيــوت  ــب ال ــدم  هـ رخـــص  ــرف  ــص ب تــتــســاهــل  ال  “اآلثـــــار” 
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المحكمة تأمر بجلب 3 متهمين بجماعة إرهابية نشطت في أبو قوة
أمــرت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة بتأجيــل قضيــة جماعــة إرهابيــة 
أنشأها عضو في ائتالف 14 فبراير اإلرهابي هارب ومقيم في إيران، تضم 6 
متهميــن، حيــث كلف الهارب متهما آخر بتجنيد عناصر للجماعة التي نشــطت 
أعمالهــا التخريبيــة فــي منطقــة أبو قــوة، كما تســلموا ونقلوا أموالهــا لصالح 
الجماعــة؛ وذلــك لحيــن جلــب 3 متهمين من ســجن جو مع اســتمرار المتهمين 
الخمســة المقبــوض عليهــم لحيــن الجلســة القادمــة المقــرر انعقادهــا بجلســة 

الثاني من يونيو المقبل.

الواقعـــة تتحصـــل في أنه فـــي إطار 
الجهود البحث والتحري للكشف عن 
كافة التنظيمـــات والخاليا اإلرهابية 
وإحباط مخططاتها الرامية إلشـــاعة 
الفوضـــى بالمملكـــة وإشـــاعة الرعب 
فقـــد  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  بيـــن 
وردت معلومات مـــن خالل المصادر 
السرية أكدتها التحريات، تفيد قيام 
المتهـــم األول المحبـــوس فـــي مركز 
اإلصـــالح والتأهيـــل بتجنيـــد المتهم 
الثالث، حيث كلفه بالتنسيق ألعمال 
الشـــغب والتخريـــب فـــي منطقة أبو 
قـــوة، كمـــا أمـــده بـــاألدوات والمـــواد 
العمليـــات واألمـــوال  لتلـــك  الالزمـــة 
العناصـــر  وباقـــي  لنفقاتـــه  الالزمـــة 
المشـــاركة معـــه فـــي نفس النشـــاط، 
وكلفـــه بتجنيد آخريـــن لمعاونته في 

ذلـــك النشـــاط اإلرهابـــي، حيث جند 
عـــرف منهـــم  العناصـــر  مـــن  العديـــد 

المتهمين الخامس والسادس.
ودلت التحريات أن الثالث والعناصر 
الذيـــن جندهـــم ارتكبـــوا العديـــد من 
فـــي  والتخريـــب  الشـــغب  أعمـــال 
تلـــك المنطقـــة، فيمـــا وفر لهـــم األول 
األموال في نقط ميتة كان يســـتلمها 
الثالـــث منها، وفي العـــام 2018 ربط 
األول المتهـــم الثالـــث بالمتهم الثاني 
ومقيـــم  وهـــارب  أمنيـــا  المطلـــوب 
فـــي إيران كونـــه عضوا فـــي ائتالف 
14 فبرايـــر اإلرهابـــي، فقـــام األخيـــر 
الشـــغب  أعمـــال  بمواصلـــة  بتكليفـــه 
والتخريـــب فـــي المنطقـــة وأمده هو 
الالزمـــة  باألمـــوال واألدوات  اآلخـــر 
فـــي  اســـتمراريتهم  لضمـــان  لذلـــك؛ 

نشـــاطهم، كمـــا كلفـــه باســـتالم ونقل 
األموال من نقاط ميتة ألخرى.

وتســـلم الثالـــث مـــن المتهـــم الثانـــي 
مـــواد تدخـــل فـــي صناعـــة المـــوات 
المتفجـــرة ليحتفـــظ بها في مســـكنه 
لحيـــن تلقيـــه التدريـــب الـــالزم على 

كيفية تصنيعها.
وبالقبض على المتهمين اعترفوا بما 
نســـب إليهـــم وبتفاصيـــل أكثر حول 
آليـــات عملهـــم ضمـــن تلـــك الجماعة 
اإلرهابية، وثبت بكشـــف االســـتعالم 
الجنائي الخاص بالمتهمين أنه سبق 
وأن تـــم اتهامهـــم بقضايا مماثلة عدا 

المتهمين الثالث والخامس.
فأحالتهـــم النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنهم فـــي غضون عامي 

2017 و2018، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون جميعـــا: انضموا إلى 

جماعة إرهابيـــة بأن انخرطوا ضمن 
أنشـــطتها  معهـــا  ومارســـوا  عناصـــر 
اإلرهابيـــة وفـــق المخطـــط المحـــدد 
لهم، وقـــد تولى المتهم األول تجنيد 
عناصـــر الجماعـــة وذلـــك فـــي إطـــار 
تحقيـــق أغراضهـــا مـــع علمهـــم بتلك 

األغراض اإلرهابية.
ثانيـــا المتهـــم األول: أمـــد المتهميـــن 
الثالـــث والرابع المنضَميـــن للجماعة 
أعـــدت  أو  اســـتعملت  بأمـــوال 

لالستعمال في أنشـــطتها وتحصلت 
إليـــه  تدعـــو  بمـــا  علمهـــم  مـــع  منهـــا 

وبوسائلها في تحقيق وتنفيذ ذلك.
ثالثا: المتهمان الثالـــث والرابع: قاما 
والثانـــي  األول  المتهميـــن  لحســـاب 
واللذيـــن يمارســـان نشـــاطا إرهابيـــا 
أمـــوال  وتســـليم  تســـلم  بعمليـــات 
خصصـــت دعمـــا وتمويـــال لممارســـة 
نشـــاطها اإلرهابـــي، وكان ذلـــك بـــأن 
قام المتهمان الثالث والرابع باستالم 

األمـــوال المبينة فـــي األوراق ونقلها 
بنشـــاطها  علمهـــم  مـــع  وتســـليمها 

اإلجرامي.
رابعـــا: المتهمـــون مـــن الثالث وحتى 
تجمهـــر  فـــي  اشـــتركوا  الخامـــس: 
في مـــكان عـــام مؤلف مـــن أكثر من 
خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب 
العـــام  باألمـــن  واإلخـــالل  الجرائـــم 
مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق 

الغاية التي تجمعوا من أجلها.

تأجيل الحكم على مستشار نصاب اختلس أموال محامية
ــة ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــض ــ ــب ــ ق مـــــــن  وهـــــــــــــارب  ديـــــــنـــــــار  آالف   6 ذمــــــتــــــه  فـــــــي 

مــددت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة أجل النطق بالحكم على مستشــار قانوني عربي نصــاب وهارب من قبضة 
العدالة، احتال على محامية يعمل معها، واختلس منها مبالغ تصل لقرابة 6000 دينار من أتعاب المحاماة التي كان 
يتحصل عليها باســمها، وكان يســتصدر وكاالت باســمها ألشــخاص ال تعرفهم، فضال عن محامية أخرى استغلها لذات 

األغراض، وأن إحدى تلك الوكاالت مزورة؛ وذلك حتى جلسة 2 يوليو المقبل؛ نظرا لعدم اكتمال هيئة المحكمة.

العامـــة  النيابـــة  أحالتـــه  وكانـــت 
للمحاكمـــة على اعتبار أنه في غضون 

العام 2018، ارتكب اآلتي:
أوال: اشـــترك مـــع موظف عام حســـن 
النية بطريق المســـاعدة فـــي ارتكاب 
وذلـــك  رســـمي  محـــرر  فـــي  تزويـــر 
مـــن خـــالل تزويـــر ســـند فـــي الوكالة 
والمنســـوب صـــدوره إلدارة التوثيـــق 
بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
غافلـــه  أن  ذلـــك  وكان  واألوقـــاف، 
زورا  نســـبه  مـــزور  إمضـــاء  ووضـــع 
للمجنـــي عليهـــا فقام الموظف حســـن 
النيـــة باعتماد ذلك التوقيع في إثبات 
الوكالة فتمت الجريمة بناء على تلك 

المساعدة.

ثانيـــا: اختلـــس مبلغـــا وقـــدره 5865 
والمملوكـــة  فلـــس  و900  دينـــارا 
للمحاميـــة المجنـــي عليها والمســـلمة 
إليه من الموكلين على ســـبيل الوكالة 

بصفته شريك مع المحامية.
الموجـــه  االتهـــام  وقائـــع  وتتمثـــل 
للمستشار القانوني المحتال، الذي لم 
يتم القبض عليه نظرا لهروبه، في أن 
مركز شـــرطة الحـــورة تلقى بالغا من 
المحاميـــة المجني عليها، التي أفادت 
فيـــه أنها وأثنـــاء وجودها فـــي وزارة 
العدل والشـــؤون اإلسالمية اكتشفت 
وجود وكالة على أســـاس أنها موقعة 
منهـــا لصالح محامية أخـــرى، وتعتقد 
أنها مزورة، كمـــا أن المذكورة أوكلتها 

عـــن  تعلـــم  ال  بتاريـــخ الحـــق، وهـــي 
تلـــك الـــوكاالت أي شـــيء، ولم تعرف 
المحاميـــة أصـــال إال بعد أن اكتشـــفت 

الوقائع.
وأضافـــت أن تلـــك المحاميـــة عملـــت 
وكالـــة باســـم شـــخص آخر مســـتعملة 
وهـــي   ،23/1/2018 بتاريـــخ  اســـمها 
ال تعلـــم عنها أي شـــيء، كمـــا ال تملك 

األصل لتلك الوكالة.
وأفـــادت أنها كانت تعمـــل مع المتهم، 
والذي كان يجلب لهـــا الموكلين، وقد 
أعطتـــه صالحيـــة اســـتخدام اســـمها 
ورقمها الشخصي، وليعطيه للموكلين 
حتى يســـتخرجوا وكالة لها في قسم 
بإعطائهـــا  يقـــوم  أن  علـــى  التوثيـــق، 

أصـــول الـــوكاالت وإخبارهـــا عـــن أي 
وكالة تبرم عن طريقه.

بينهمـــا  خـــالف  وجـــود  إلـــى  ونظـــرا 
بســـبب خيانتـــه لألمانـــة فقـــد طلـــب 
مـــن الموكلين، الذين حضـــروا لها من 
طرفـــه، إلغـــاء وكاالتهـــم إليهـــا، وقام 
بإرســـال صور بعض الوكاالت الملغية 
إليهـــا، كما هددها بذات الوقت بوكالة 
زعم فيها أنهـــا قامت بعملها لمحامية 
وأنهـــا  الدعـــاوى،  أحـــد  فـــي  خصـــم 

تعتقـــد بأن ذلك كلـــه كان فقط عرض 
لتخويفهـــا حتـــى ال تقـــدم بالغا ضده 

بخيانة األمانة.
وأوضحـــت أنهـــا استفســـرت من تلك 
المحاميـــة التي عملت وكالة باســـمها 
وال تعرفهـــا، عن إحـــدى الفتيات التي 
قـــد وكلتها، فأفـــادت لها أنها ال تعرفها 
ولم يمر اسمها عليها حتى، مؤكدة أنا 

ال تملك أصل الوكالة.
وقـــررت المجنـــي عليهـــا أنهـــا تلقـــت 

الـــذي  المتهـــم،  مـــن  هاتفيـــا  اتصـــاال 
اتفـــق معها على الشـــراكة فـــي العمل 
بحيـــث يجلـــب لهـــا موكليـــن ويقـــوم 
بكتابـــة المذكرات وتقوم هي بحضور 
المحاكم، على أن يتم تقســـم األتعاب 
بمراجعتهـــا  أن  إال  بينهمـــا،  مناصفـــة 
يقـــوم  المتهـــم  أن  تبيـــن  للموكليـــن 
باختالس المبالغ التي يســـتلمها منهم 

ويسلمها مبالغ أقل.
الثانيـــة  المحاميـــة  مـــع  وبالتحقيـــق 
اســـتعانت  أنهـــا  قـــررت  -الشـــاهدة- 
بالمتهـــم للترافـــع في إحـــدى القضايا 
الخاصـــة بها، فطلب منهـــا عمل وكالة 
باســـم المحامية -المجني عليها- لكن 
تفاجـــأت  الوكالـــة  عملـــت  أن  وبعـــد 
باتصال من المذكورة تطلب منها دفع 
األتعاب، وعندما سألت المتهم قرر لها 
أنه دفعها للمجني عليها، مشـــيرة إلى 
أنـــه ونظرا لهـــذا الخالف فيمـــا بينهما 

ألغت تلك الوكالة مباشرة.

أنشأها عضو في 
ائتالف 14 فبراير 
اإلرهابي وهارب 

في إيران
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شركة تطالب مديرة مفصولة بخسائر مناقصات قديمة
تقدمت شـــركة طيـــران ضد مديرة - 
فصلتها تعســـفيا - بدعوى لمطالبتها 
أن  تدعـــي  التـــي  الخســـائر  بقيمـــة 
المدعـــى عليهـــا تســـببت بهـــا، بعدما 
تحصلت األخيرة على حكم قضائي 
العماليـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  مـــن 
التعســـفي  الفصـــل  عـــن  بتعويضهـــا 

بأكثر من 11 ألف دينار.
بالتحقيقـــات  المدعيـــة  وزعمـــت 
الداخليـــة للشـــركة التـــي أجرتهـــا أن 
بخســـائر  تســـببت  عليهـــا  المدعـــى 
مادية، فقامـــت بمطالبتها بدفع مبلغ 
80 ألـــف دينـــار دون ســـبب واضـــح، 
المقدمـــة  المســـتندات  أن  رغـــم 
بالدعـــوى لـــم تثبـــت قيمة الخســـائر 

بالمبلغ المطالبة به.
فرغم تأكيد اللجنة أن المدعى عليها 
غيـــر مســـؤولة عـــن تلـــك األخطـــاء 
اإللكترونـــي  النظـــام  فـــي  التقنيـــة 
علـــى  حاســـبتها  أنهـــا  إال  للشـــركة، 
المناقصـــة الالحقـــة لشـــراء كميـــات 
جديـــدة مـــن الميـــاه المعدنيـــة، فـــي 
للفاعـــل  التوصـــل  يتـــم  لـــم  حيـــن 

الحقيقي وراء تلك الخسائر.
وحـــول القضية قالت وكيلة المدعى 
إن  حمـــود  منـــال  المحاميـــة  عليهـــا 
شـــركة الطيران أقامـــت دعواها ضد 
المديـــرة الســـابقة؛ وذلـــك بعـــد ســـنة 

كاملـــة مـــن صـــدور حكـــم المحكمـــة 
العماليـــة بالحكـــم لصالـــح موكلتهـــا، 
والـــذي ألزمت فيـــه شـــركة الطيران 
بسداد مستحقاتها العمالية بنحو 11 
ألف دينار، إذ تعمدت الشركة فصلها 

دون سبب واضح.
وأفادت أنه بعدما استنفدت الشركة 
كافة طرق الطعن بالدعوى العمالية، 
والتي لم تجِد نفعا لصالحها، تقدمت 
بهـــذه الدعوى المدنية ضـــد موكلتها 
لمطالبتهـــا بســـداد مبلـــغ وقـــدره 80 
مناقصـــة  ســـعر  تمثـــل  دينـــار،  ألـــف 
لشـــراء ميـــاه معدنيـــة، والتـــي رفـــع 
فيها الموردون ســـعرهم للضعف وال 

عالقة للمديرة بذلك.
تســـببت  المديـــرة  أن  تدعـــي  كمـــا 
مـــن  عـــدد  فـــي  ماديـــة  بخســـائر 
المناقصـــات تتعلـــق بســـلع وخدمات 
أجرتهـــا  والتـــي  الشـــركة،  لصالـــح 
المدعية قبل أكثر من 4 سنوات، مما 
تســـبب في اإلساءة لســـمعة الشركة 
وإربـــاك العمـــل فيها على حـــد زعمها 
فـــي تحقيقاتهـــا، في حين لـــم يثبت 
للجنة ارتـــكاب المدعى عليها ألغلب 
تلـــك المخالفـــات غيـــر الواضحـــة لها 

أصال.
وأضافـــت وكيلـــة المدعـــى عليها أن 
الشـــركة لـــم تســـتوِف كامـــل أدلتهـــا، 

ولم تســـتطع إثبات العالقة الســـببية 
بيـــن المديـــرة المفصولـــة والخســـائر 
التـــي تعرضـــت لهـــا، فضـــال عـــن أن 
التحقيق في تلك المناقصات أثبتت 
فيـــه اللجنـــة أنهـــا غير مســـؤولة عن 
بعـــض المخالفات لعـــدم وضوح تلك 

المخالفات لها.
فـــي حيـــن ترفـــض الشـــركة تنفيـــذ 
الصـــادر  القضائـــي  العمالـــي  الحكـــم 
نظيـــر  موكلتهـــا  بتعويـــض  ضدهـــا 
فصلهـــا تعســـفيا، حتـــى أن محكمـــة 
التمييـــز رفضت طلبهـــا بوقف تنفيذ 
الحكـــم العمالـــي الصـــادر منـــذ العام 
ليســـت  الدعـــوى  هـــذه  وأن   ،2019
ســـوى ســـببا لتأخير وتعطيـــل تنفيذ 
الحكم القضائي المحكوم به ضدها، 
مدعية أنها خســـائر وأن من تسببت 
بها هي موكلتها؛ وذلك دون إثباتات 

أو بينة على مزاعمها.
وجاء في الئحة الدعوى أن المدعى 

عليهـــا كانـــت تعمـــل لـــدى المدعيـــة 
لقســـم  اإلداري  المديـــر  بوظيفـــة 
النقل والتخزيـــن واالتصاالت، وهي 
المســـؤولية عـــن إجـــراء المناقصات 
علـــى  المطلوبـــة  بالســـلع  المتعلقـــة 
الطائرات المملوكة للشركة المدعية.
أن  دعواهـــا  فـــي  الشـــركة  وتزعـــم 
المدعـــى عليها ارتكبـــت عدة أخطاء 
مثل التأخير فـــي إجراء المناقصات 
المتعلقة ببعض السلع وكذلك اختيار 
سلع غير مناسبة مثل مناقصة المياه 
المعدنيـــة ومناقصة القهـــوة العربية 
المقعـــد  رأس  غطـــاء  ومناقصـــة 
الخـــاص بالدرجة الســـياحية وكذلك 
طلبية األكواب الورقية وقد تسببت 
هـــذه األخطـــاء فـــي إلحـــاق خســـائر 
بالمدعية بلغـــت قرابة 80 ألف دينار 
تمثـــل فـــارق األســـعار، فـــي حين أن 

أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل 
أو إثبات ضد المدعى عليها.

أن  ثبـــت  المســـتندات  خـــالل  ومـــن 
نائـــب الرئيس التنفيذي أصدر قراره 
بتأييـــد رأي وتوصية لجنة التحقيق 
بتطبيـــق أشـــد عقوبـــة بإنهـــاء عقـــد 
عمـــل المدعى عليهـــا دون إخطار أو 
تعويض لما ثبت عليها من مخالفات 
والتســـبب في خسائر مالية للشركة، 
في حيـــن أوصـــى بتحويـــل موظف 
إلـــى  المخالفـــات  يواجـــه ذات  آخـــر 
المديـــر التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية 
لمراجعـــة مهـــام وظيفتـــه  بالشـــركة 
وإعـــادة دراســـتها بمـــا يتناســـب مـــع 
احتياجات الشـــركة، دون أن يفصله 
هـــو اآلخـــر دون تبيان الســـبب لتلك 
التوصية، كما تبين للجنة أن موظفة 
ثالثة كانـــت تؤدي عملهـــا بدقة، ولم 

قـــرارات  المســـتندات  مـــن  يتضـــح 
الشركة بحق 9 موظفين آخرين.

وأجلـــت المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة 
 28 لجلســـة  القضيـــة  نظـــر  األولـــى 
يونيو المقبل؛ لندب خبير محاســـبي 
فـــي الدعـــوى تكون مهمتـــه االطالع 
علـــى الواقعة وما بها من مســـتندات 
وما عســـى أن يقدمـــه الخصوم منها 
لبيـــان طبيعـــة عمـــل المدعـــى عليها 
لدى المدعيـــة واختصاصاتها، وبيان 
عليهـــا  المدعـــى  مســـؤولية  حـــدود 
بالســـلع  الخاصـــة  المناقصـــات  عـــن 
التابعـــة  الطائـــرات  علـــى  المطلوبـــة 
للشـــركة، وبيان مـــا إذا وقع منها ثمة 
إخـــالل بمســـؤوليتها بالنســـبة لتلـــك 
المناقصـــات من عدمـــه، وفي الحالة 
األولى بيـــان ما إذا ترتـــب على ذلك 
اإلخـــالل خســـائر للشـــركة المدعيـــة 
ومقـــدار تلـــك الخســـائر إن وجـــدت، 
وصرحـــت المحكمة للخبير المنتدب 
فـــي ســـبيل أداء مأموريتـــه ســـماع 
أقوال طرفي التداعي ومالحظاتهما 
واالنتقـــال إلى أيـــة جهة حكومية أو 
غير حكومية لالطالع على ما عسى 
أن يكـــون بهـــا مـــن مســـتندات تعينه 
فـــي أداء المأموريـــة المســـندة إليـــه 
علـــى أن يقـــدم الخبيـــر تقريـــره قبل 

الجلسة األخيرة بوقت كاف.

رفضـــت تعويضها
بـ 11 ألفا فطالبتها 
بـ 80 ألفا بعد سنة 

من الفصل

عباس إبراهيم



رحل عـــن عالمنا يوم أمس الجمعة الدكتور عوني 
عبـــد الـــرؤوف ، عـــن عمـــر يناهز الــــ91 عامـــا، وهو 
واحـــد من أهـــم أعـــام الترجمة في مصـــر خاصة  

اللغة األكاديمية
ولـــد الدكتـــور عوني عبـــد الـــرؤوف بالقاهـــرة عام 
1929، وقـــد أظهـــر فـــي بدايـــة مشـــواره العلمـــي 
اهتماًما باللغـــات، فدرس اللغـــة العربية ولهجاتها، 
كمـــا درس اللغـــة األلمانيـــة وحصل علـــى أكثر من 
منحـــة للدراســـة ِفـــي ألمانيـــا، هـــذا باإلضافـــة إلى 

إلمامه باللغة األكاديمية و الترجمة عنها.
عمل الدكتور عوني أســـتاذا بالعديد من الجامعات 
العربيـــة  باللغـــات  المهتمـــة  البحثيـــة  والمراكـــز 
والســـامية واأللمانيـــة، كمـــا عيـــن عضـــوا بعدد من 
المنظمـــات والهيئـــات الثقافية المصريـــة والعربية 
وكان قـــد اختـــار مجلـــس إدارة النقابـــة الدكتـــور 
عونـــي عبد الرؤوف ، رئيًســـا شـــرفًيا لاتحاد لمدة 
عـــام اعتباًرا من األول من ديســـمبر 2019، تقديرا 

لمجهوداته.
حصـــل عونـــي على عـــدة جوائز رفيعـــة، ومن أهم 

مؤلفاته: “ قواعد اللغـــة العبرية )1969(، فردريش 
ريكـــرت .. عاشـــق األدب العربـــي )1974(، بدايـــات 
الشـــعر العربـــي بين الكم والكيـــف )1976(، القافية 
واألصـــوات اللغوية )1977(، جهود المستشـــرقين 
فـــي التـــراث العربـــي بيـــن التحقيـــق و الترجمـــة 
)2004، 2006(، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق 

العربي والغرب األوروبي .2008

عوني عبد الرؤوف

عمل أســتاذا بالعديد من الجامعــات والمراكز البحثية
أحد أهم أعالم الترجمة... رحيل عوني عبدالرؤوف

تجاوز عـــدد مشـــاهدات المناظـــرة التاريخية 
لفرج فودة خال مشـــاركته بمعـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب العـــام 1992، عـــدد 70 ألـــف 
مشـــاهدة خال 4 أيام عرض حسبما سجلتها 

قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب.
الدكتـــورة  مبـــادرة  ضمـــن  الـــوزارة  وقدمـــت 
إيناس عبد الدايـــم وزير الثقافة مناظرة فرج 
فودة التاريخية، في توقيت حساس، كوثيقة 
مســـجلة تكشـــف نوايـــا وتوجهـــات جماعـــات 
أقرت بها قياداتها قبل نحو ثاثة عقود، حيث 
تعكـــس إتاحـــة المناظـــرة بالضرورة مـــا تعنيه 
رسالة المبادرة التنويرية المؤكدة على سيادة 
كلمـــة الشـــعب ومؤسســـات دولتـــه الرافضـــة 

والمجابهة ألفكار وجرائم اإلرهاب المسلح.
وشهدت تعليقات وتفاعات آالف المشاهدين 
إيجابيـــا  تأييـــدا  يوتيـــوب  علـــى  للمناظـــرة 
لمحتواهـــا؛ بشـــكل يؤكـــد وقـــوف المتابعيـــن 
خلـــف مؤسســـات الدولة ونبذ أفـــكار التطرف 

والعنف.   

وجـــرت المناظرة التاريخيـــة مع المفكر الكبير 
الراحـــل فـــرج فودة بمعـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب العـــام 1992 بحضـــور الدكتور محمد 
ومأمـــون  الغزالـــي  محمـــد  والشـــيخ  عمـــارة 
الهضيبـــي أمـــام فرج فـــودة والدكتـــور محمد 
خلـــف هللا، وأدارهـــا الدكتور ســـمير ســـرحان، 

وجميعهم رحلوا عن عالمنا تباعا. 

وشـــهدت المناظرة آراء متضـــادة بين تيارين 
حـــول علمانيـــة ومدنيـــة الدولـــة فـــي مقابـــل 
مفهـــوم الدولـــة الدينية والخافـــة الذي تبنته 
إليهـــا،  جماعـــات دينيـــة ومفكـــرون منتمـــون 
وأثـــارت ضجة كبيـــرة حول آراء المشـــاركين، 
تلتهـــا واقعة اغتيال الدكتـــور فرج فودة على 

أيدي متشددين مسلحين.

محمد عمارة فرج فودة

الدولــة ومدنيــة  علمانيــة  حــول  تياريــن  بيــن  متضــادة  آراء 
70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة الشهيرة على “يوتيوب الثقافة”

أصدرت دار الشروق حديثا الطبعة 
الثامنـــة لرواية أديـــب نوبل نجيب 
محفوظ “حديث الصباح والمساء” 
التـــي صـــدرت للمـــرة األولـــى العام 

1987
النجيـــب،  الروايـــة، كســـائر أعمـــال 
وتحولـــت  كبيـــًرا  نجاًحـــا  حققـــت 
العـــام  فـــي  تليفزيونـــي  لمسلســـل 
صقـــر،  أحمـــد  إخـــراج  مـــن   ،2001
وســـيناريو وحـــوار محســـن زايـــد، 

وتمثيـــل عدد كبير مـــن النجوم من 
بينهم ليلى علوي ودالل عبد العزيز 

وعبلة كامل وسلوى خطاب.
الروايـــة  محفـــوظ  نجيـــب  كتـــب 
الروايـــات  عـــن  مختلـــف  بشـــكل 
المعتـــادة، حيـــث كتبها على شـــكل 
فالروايـــة  العائلـــة،  لشـــجرة  كتـــاب 
ليســـت مقســـمة إلى فصول، ولكنها 
مقســـمة أبجدًيا بأسماء شخصيات 

العائلة “عائلة النقشبندي”.

معـــرض  إدارة  أعلنـــت  بعدمـــا 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب عن 
عزمها إقامـــة المعرض في أكتوبر 
القـــادم، بـــدأ النـــاس يفكـــرون في 
كيفيـــة إقامتـــه فـــي ظـــل انتشـــار 
وباء كورونا بشكل كبير في جميع 
بلـــدان العالم تقريًبـــا، لذلك أعلنت 
اإلدارة خطتهـــا إلقامـــة المعـــرض 
مـــع عد كبيـــر من التدابيـــر لحماية 

الزائرين والقائمين عليه.
مـــن أهـــم تلـــك اإلجـــراءات التـــي 

تم اإلعـــان عنها، هـــي المؤتمرات 
عقدهـــا  ســـيتم  التـــي  والنـــدوات 
أونايـــن، عبـــر اإلنترنـــت، لخدمـــة 
ســـفرهم  يتعـــذر  الذيـــن  الزائريـــن 
أللمانيـــا في ذلـــك التوقيت، حيث 
سيقام المعرض في الفترة ما بين 
14 إلـــى 18 أكتوبـــر المقبـــل، كمـــا 
قررت ادارة المعرض أيًضا االلتزام 
بكافـــة التدابير التي تضمن نظافة 
المـــكان والمحافظة علـــى التباعد 

االجتماعي.

تخطـــت زيارة القـــراء ألول فصلين 
رولينـــج  كـــي  “جـــي  روايـــة  مـــن 
الجديدة “ لألطفال خمســـة مايين 
زيـــارة فـــي اليـــوم األول فقـــط مـــن 

طرحها.
قـــد  بوتـــر  هـــاري  مؤلفـــة  وكانـــت 
أعلنـــت منـــذ أيـــام  طرحهـــا روايـــة 
بشـــكل مجانـــي  جديـــدة لألطفـــال 
عبـــر اإلنترنـــت، على شـــكل فصول 

تنشـــر أســـبوعيا، علـــى ٔان تخصص 
العائـــدات لدعم الهيئـــات المتضررة 

من جائحة كورونا.
وقد دعـــت رولينج األطفال لرســـم 
الروايـــة بالطريقـــة التـــي يحبونهـــا 
لنشرها في النســـخة المطبوعة من 
الروايـــة، والتـــي ســـيتم طرحها في 
نوفمبر المقبل، وهي تتكون من 60 

ألف كلمة.

حديث الصباح والمساء

معرض فرانكفورت

جي كي رولينج
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عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صدر حديثا للكاتب 
األردني هاشم طقم رواية “برناشا”.

برناشـــا  روايـــة  وتتحـــدث 
عن شـــخصيات مـــن قرية 
“برناشـــا” في فترة ما بعد 
الطوفـــان العظيـــم ووفاة 

سيدنا نوح عليه السام.
عاداتهـــم  لهـــم  وتكـــون 
حياتهـــم  وأســـلوب 
الخـــاص فـــي ظـــّل عالم 
ما  يجهلونـــه ويجهلون 
يقبع خلف بحر برناشا، 
تـــدور  كانـــت  الـــذي 
وجـــود  عـــن  شـــائعات 

أرض ما خلفه. 
وتبـــدأ القصـــة بمولـــد 
)يونان( على شـــاطئ 
ووصـــول  برناشـــا، 

إلـــى  غريـــب  شـــيخ 
القرية.

لتولـــد بعـــد ذلك رحلـــة تجمع 
الروحانيـــة  مـــن  خليطـــا 
واألرض  والعاطفـــة  والحـــب 
واأللم والكثير من التشـــويق، 

ويتخّلـــل كل هذا بيوت شـــعر 
وفن مزج األرواح في تهويدة 
الرياح، وتقع الرواية في 256 

صفحة من القطع المتوسط.

صدور رواية “برناشا” لهاشم طقم

عّبــر عــن أمنيتــه فــي أن يكــون العالــم فــي خيــر وســام

الفوتوغرافي ضاحي يحصد ذهب “خليك بالبيت” الدولية

حصـــد الفوتوغرافـــي ســـعيد ضاحـــي 
للتصويـــر  البحريـــن  جمعيـــة  عضـــو 
الفوتوغرافـــي ذهـــب جائزة المســـابقة 
الدوليـــة “خليك بالبيت” التـــي نظمتها 
مجموعة عالـــم التصوير الفوتوغرافي 
عالميـــا،  ناديـــا   14 بمشـــاركة   )WPG(
فقد حصـــل على ذهبية محور األبيض 
 »Prayer« عـــن عملـــه )APS( واألســـود
كمـــا حـــاز أيضـــا علـــى ذهبيـــة محـــور 
Break�« عملـــه  عـــن   )WPG )الملـــون 
fast Time« وقـــد عّبـــر الفوتوغرافـــي 
ضاحي عن أمنيته في أن يكون العالم 
فـــي خيـــر وســـام، وأن يلتـــزم الجميع 
بالجلـــوس فـــي منازلهـــم؛ حفاظـــا على 

ســـامتهم مـــن وبـــاء كورونـــا، والعمل 
المعرفيـــة  الجوانـــب  تنشـــيط  علـــى 
والمهاريـــة فـــي الهوايات التـــي يمكنها 

بوقتهـــم  مســـتمتعين  تبقيهـــم  أن 
فـــي  المنزلـــي. شـــاكرا  أثنـــاء االلتـــزام 
الوقت نفســـه القائمين علـــى مثل تلك 
المبادرات ومديري أفكار إدارة الوقت 

فـــي المنـــازل والعالـــم االفتراضي على 
الجهـــود التي يبدلونها إلســـعاف العالم 
وصناعـــة ما يمكنـــه أن يعطـــي للوقت 

معنى وقيمة إيجابية.

“عيسى الثقافي” يدشن “تاريخ النظام القانوني في البحرين”
يدشـــن مركـــز عيســـى الثقافـــي مســـاء يـــوم الثاثاء 
الثاني من يونيو 2020 كتاب “تاريخ النظام القانوني 
في البحرين خال العقود األولى من القرن العشرين” 
لمؤلفـــه الباحـــث األكاديمـــي علـــي فيصـــل الصديقي، 
وذلـــك خـــال محاضـــرة إلكترونيـــة يقدمهـــا مؤلـــف 

الكتاب.
 وقـــال المركـــز إن الكتـــاب يســـتعرض نشـــأة النظـــام 
القانونـــي في البحرين خال فترة مهمة إبان نشـــوء 
الدولـــة الحديثة، مما يجعله مرجعا أساســـيا لباحثي 

القانـــون والتاريـــخ، فالكتاب بني على دراســـة علمية 
تاريخيـــة مدعمـــة بالوثائـــق، ويقـــدم رصـــدا تاريخيا 

شـــاما للحركـــة التشـــريعية، مع تصـــور واضح حول 
آلية التطور القانوني والسياسة التشريعية للمشروع 
نوعيـــة  إضافـــة  الكتـــاب  يعتبـــر  حيـــث  البحرينـــي، 

وضرورية للمكتبة التاريخية والقانونية.
وتســـتضيف المحاضرة المستشـــار مال هللا الحمادي 
لتقديـــم قراءتـــه حـــول أهـــم مـــا تضمنه الكتـــاب من 
أبعـــاد قانونيـــة، وذلـــك بحضـــور نخبة مـــن المثقفين 
والمهتميـــن من داخـــل المملكة وخارجهـــا عبر منصة 

اإللكترونية “زوم”.

المسرح في اإلمارات الدليل الشامل
صدر في 912 صفحة من القطع المتوسط كتاب 
مهـــم، عبـــارة عـــن دليـــل مســـرحي شـــامل يوثق 
للمســـرح فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
تحـــت عنوان “المســـرح فـــي اإلمـــارات – الدليل 

الشامل” – الطبعة األولى 2020.
موســـوعة علمية موثقة، حاوية لتاريخ وأحوال 
ومراحل وفترات نمو وتطور الحركة المسرحية 
في اإلمارات. ستســـاهم حتما في إثراء المكتبة 
مـــادة  مـــن  تحتويـــه  لمـــا  العربيـــة،  المســـرحية 
زاخرة بالمعلومات وغنيـــة بالوثائق والملصقات 

والصور.
تـــم تعزيز الدليل بعد تصدير فريق العمل وكلمة 
“شكر وعرفان” للمشرف العام إسماعيل عبد هللا  
بتقديم هو بمثابة ثاثة مداخل: األول موســـوم 
“البدايات المســـرحية” بقلم سمو الشيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، والثاني “المســـرح 
العطـــار،  فـــي اإلمـــارات” وكتبـــه حبيـــب غلـــوم 
والثالـــث مرعـــي الحليان وعنوانه “المســـرح في 

اإلمارات، أصداء الواقع.. أصوات المستقبل”.
جهـــد قيـــم ذاك الذي نشـــرته بين دفتـــي “الدليل 

وجمعيـــة  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  الشـــامل”، 
بـــه  قـــام  والـــذي  اإلمـــارات،  فـــي  المســـرحيين 
فريـــق عمل جمع خيرة من أســـماء المســـرحيين 

والباحثين واألكاديميين والفنانين.

سعيد ضاحي
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بروكسل )رويترز(

هوى التضخم في منطقة اليورو ألدنى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في 
مايــو، علــى الرغــم من االرتفاع الملحوظ ألســعار األغذية فــي الوقت الذي 
تســببت فيــه جائحــة “كوفيــد - 19” في خفض الطلب علــى الوقود وتراجع 

أسعار الطاقة.

 وقـــال مكتـــب إحصـــاءات االتحـــاد 
األوروبي يوروســـتات أمس الجمعة 
إن أســـعار المســـتهلكين فـــي الــــ 19 
دولـــة التـــي تســـتخدم اليـــورو نزلت 
بواقـــع 0.1 % فـــي مايـــو مقارنة مع 
علـــى  فقـــط   %  0.1 وزادت  أبريـــل 
أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3 

% في الشهر الماضي.
وهـــو  التضخـــم،  رقـــم  ويتماشـــى 
أدنـــى مســـتوى ســـنوي منـــذ يونيـــو 
2016، مـــع متوســـط التوقعـــات في 
رويتـــرز  أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطالع 
لخبـــراء اقتصاديين. كمـــا أنه يجعل 
نمو األســـعار يـــزداد بعـــدا عن هدف 

البنك المركزي األوروبي لمعدل يقل 
قليال فحســـب عـــن 2 % على المدى 
المتوسط. وانخفضت أسعار الطاقة 
12 %على أســـاس ســـنوي في مايو 
بينمـــا ارتفعـــت أســـعار األغذيـــة غير 
المصنعـــة 6.5 %. ومـــن دون الطاقة 
واللذيـــن  المصنعـــة  غيـــر  واألغذيـــة 
يتسمان بالتقلب الشديد، وهو معيار 
يطلق عليه البنك المركزي األوروبي 
التضخم األساسي ويتابعه عن كثب 
التخـــاذ قراراته المتعلقة بالسياســـة 
النقديـــة، زادت األســـعار 1.1 %على 
أســـاس ســـنوي بما يماثل التوقعات 
وبنفس الزيادة المسجلة في أبريل.

واستقر أيًضا معيار أضيق نطاقا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات  «
الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصادي السوق، دون تغيير 

عند 0.9 % على أساس سنوي في مايو. وتوقع خبراء االقتصاد أن يتباطأ 
إلى 0.8 %.

تضخم منطقة اليورو في مايو عند أدنى مستوى في 4 سنوات

رويترز سنغافورة - رويترز

ارتفعت أســـعار الذهب أمس الجمعة، بدعم من اســـتمرار التوتر 
التجـــاري بيـــن الواليـــات المتحدة والصيـــن، بينما ينتـــاب الحذر 
المتعاملـــون فـــي الســـوق ترقبا لرد فعـــل واشـــنطن إزاء موافقة 

البرلمان الصيني على قانون لألمن القومي في هونج كونج.
وارتفـــع الذهـــب فـــي المعامالت الفوريـــة 0.4 % إلـــى 1725.01 
بتوقيـــت   0937 الســـاعة  بحلـــول  )األونصـــة(  لألوقيـــة  دوالر 
جرينتش. وصعدت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.7 % إلى 

1739.60 دوالر لألوقية.
ومـــن المتوقع أن يعقد الرئيـــس األميركي دونالد ترامب مؤتمرا 
صحفيا بشأن الصين في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته للضغط 

على بكين بشان تعاملها مع هونج كونج.
وقالت شـــياو فـــو المحللة لـــدى بنك أوف تشـــاينا إنترناشـــونال 
”الناس ســـيتطلعون لتوجيه لكي يـــروا ما إذا كان ذلك قد يطلق 
المزيـــد من التصعيد بين أكبـــر اقتصادين في العالم. بعد خطاب 

ترامب سيحرص الناس على رؤية رد فعل الصين.
”لكن التوتر الحالي قد يدعم أسعار الذهب لبعض الوقت بسبب 

وضعية المالذ اآلمن والتحفيز في أنحاء العالم“.
والصيـــن  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  التوتـــر  تصاعـــد  ويحفـــز 

المســـتثمرين علـــى طلب المعدن الـــذي ُيعتبر مـــالذا آمنا، والذي 
يتجه صوب تحقيق زيادة شهرية بأكثر من 2 %.

آمـــن خـــالل أوقـــات الضبابيـــة  الذهـــب كاســـتثمار  وُيســـتخدم 
السياسية واالقتصادية.

ويقـــول محللـــون إن جاذبيـــة الذهـــب تتلقـــى الدعـــم أكثـــر مـــن 
إجراءات تحفيز غير مســـبوقة تنفذها بنوك مركزية كبرى للحد 

من الضرر االقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وبالنســـبة للمعـــادن النفيســـة األخرى، ربحت الفضـــة 0.2 % إلى 
17.45 دوالر لألوقيـــة وتتجـــه صـــوب أكبر مكســـب شـــهري منذ 

يونيو 2016.

تراجعـــت أســـعار النفـــط أمس الجمعـــة، متجهة صوب تســـجيل 
أول انخفـــاض أســـبوعي فـــي 5 أســـابيع، بعد أن أظهـــرت بيانات 
المخـــزون األميركـــي طلًبا فاتـــًرا على الوقود في أكبر مســـتهلك 
للنفـــط فـــي العالـــم بينمـــا يضغـــط تفاقـــم التوتـــر بيـــن الواليـــات 

المتحدة والصين على األسواق المالية العالمية.
 وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 43 
ســـنتا أو ما يعـــادل 1.2 % إلـــى 34.86 دوالر للبرميل. وبلغ خام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 33.14 دوالر للبرميل منخفضا 

57 سنتا أو ما يعادل 1.7 %.
ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في 
ســـنوات، إذ تلقى األســـعار الدعم من تخفيضات لإلنتاج وتفاؤل 

بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما يقوله محللون.
ويمضي خام غرب تكســـاس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 
76 % في مايو، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على اإلطالق، بينما 

ربح برنت 38 % وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.
وقـــال محللون إن بيانات مـــن إدارة معلومات الطاقة األميركية 
يـــوم الخميـــس أظهـــرت أن مخزونـــات النفـــط الخـــام ونواتـــج 
التقطيـــر في الواليات المتحدة ارتفعت بقوة األســـبوع الماضي 

فيمـــا ظل الطلب علـــى الوقود فاترا حتى في الوقت الذي بدأت 
فيـــه عـــدة واليات فـــي رفع قيود على الســـفر فرضتهـــا الحتواء 

جائحة فيروس كورونا.
وبالنظـــر مســـتقبال، ســـيركز المتعاملـــون على نتيجـــة محادثات 
بشـــأن تخفيضات اإلنتاج بين منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
)أوبـــك( وحلفـــاء مـــن بينهم روســـيا، المجموعة المعروفة باســـم 

أوبك+، في األسبوع الثاني من يونيو.
وتـــدرس الســـعودية وبعض أعضاء أوبك تمديد خفض قياســـي 
لإلنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا بعد يونيو لكنهم لم ينالوا 

بعد تأييد روسيا.

تصاعــد التوتــر بيــن أميركا والصيــن يحفز علــى الطلب السعودية وبعض أعضاء أوبك يدروسون تمديد الخفض بعد يونيو
الذهب يرتفع ترّقًبا لرد فعل ترامب بشأن هونج كونج النفط يحقق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

المملكــة صّدرت 243 مركبــة في أبريل بـــ 4.5 مليون دينار

قيمة 2177 سيارة مستوردة بالبحرين

ســـيارة   2177 البحريـــن  اســـتوردت 
جيـــب وخاصة مـــن 19 دولـــة بقيمة 
إجماليـــة بلغت حوالـــي 27.5 مليون 
دينار خـــالل ابريل من العـــام 2020، 
في حين أعادت تصدير 243 سيارة، 
 4.5 إلـــى  وصلـــت  إجماليـــة  بقيمـــة 

مليون دينار.
وأوضحـــت بيانـــات رســـمية صادرة 
عن شـــؤون الجمارك ومنشورة على 
موقـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اســـتيراد  حجـــم  أن  اإللكترونيـــة، 
البحرين من ســـيارات الجيب خالل 
شـــهر ابريـــل بلـــغ 927 ســـيارة بقيمة 
الــــ15.7 مليـــون  إجماليـــة تجـــاوزت 

دينار.
وأوضحـــت بيانـــات إدارة الجمـــارك، 
أن اليابـــان جاءت فـــي المركز األول 
مـــن حيـــث قيمة اســـتيراد ســـيارات 

الجيـــب، حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 11.8 
مليـــون دينار، تليها المملكة المتحدة 
بقيمة 851.2 ألف دينار، ثم الواليات 
المّتحـــدة األميركّيـــة بــــ 714.9 ألـــف 
مليـــون دينـــار، فالنمســـا بقيمـــة 642 
ألـــف دينـــار، وألمانيـــا خامًســـا بقيمة 

396 ألف دينار.
في حين اســـتوردت البحرين 1205 
ســـيارات خاصة فـــي ابريل الماضي، 

بمبلـــغ 11.7 مليـــون دينار، وتصدرت 
ألمانيا القائمة بقيمة 3 ماليين دينار، 
تليها اليابان بقيمة 2.8 مليون دينار، 
ثـــم الصيـــن بــــ 1.557 مليـــون دينار، 
 1.364 بقيمـــة  المتحـــدة  فالمملكـــة 
بالمرتبـــة  وايطاليـــا  دينـــار،  مليـــون 
الخامسة بقيمة 1.107 مليون دينار.

حجـــم  أن  البيانـــات  وأوضحـــت 
فـــي  التصديـــر  وإعـــادة  التصديـــر 

إذ  ســـيارة،   243 بلـــغ   2020 ابريـــل 
المصـــدرة  الســـيارات  قيمـــة  بلغـــت 
والمعـــاد تصديرهـــا نحـــو 4.5 مليون 

دينارتقريبا.
وبحســـب تصنيـــف التصديـــر وفـــق 
الـــدول مـــن حيـــث الكميـــة، جـــاءت 
الصيـــن في المركـــز األول بعدد 152 
ســـيارة، ثـــم الســـعودية 63 ســـيارة، 
والمملكـــة  ســـيارة،   11 والكويـــت 

المتحدة بعدد 7 سيارات.
الســـيارات  تصنيـــف  وبحســـب 
المصـــدرة والمعـــاد تصديرهـــا وفـــق 
الـــدول مـــن حيـــث القيمـــة، جـــاءت 
الصيـــن في المركـــز األول بقيمة 2.4 
مليـــون دينار، ثـــم الســـعودية بقيمة 
1.3 مليون دينار، والمملكة المتحدة 
ثالثا بقيمة 412 ألف دينار، والكويت 
ألـــف   209.4 الرابـــع بقيمـــة  بالمركـــز 
دينـــار، وكمبوديـــا خامســـا بقيمة 65 

ألف دينار.

اسطنبول - رويترز

ارتفاع عجز تجارة 
تركيا 67 %

أظهرت بيانات من معهد اإلحصاء أمس 
الجمعة أن عجز تجارة تركيا قفز 67 % 
إلى 4.56  أبريل  على أساس سنوي في 

مليار دوالر وفقا لنظام التجارة العام.
تــركــيــا  الـــمـــعـــهـــد إن صـــــــــادرات  وقــــــال 
الـــــــواردات  وإن   %  41.4 انــخــفــضــت 
تراجعت 25 % مقارنة مع أبريل 2019 
مما يعكس تأثير تفشي فيروس كورونا 

على االقتصاد.

27.5
مليــون ديـنــار

المحرر االقتصادي

ندوات افتراضية بشأن التجارة الحرة مع أميركا
ــو ــ ــي ــ ــون ــ ي  4 ولـــــــغـــــــايـــــــة  غــــــــــــــًدا  تــــنــــطــــلــــق 

ُتطلق الســـفارة األميركية في البحرين بالشراكة مع 
غرفة التجارة األميركية وجمعية ســـيدات األعمال 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  البحرينيـــات 
سلســـلة ندوات عبـــر اإلنترنت بعنـــوان “Power” أو 
“توفيـــر الفـــرص لالرتقـــاء االقتصـــادي للمـــرأة” عبر 
اإلنترنت من 31 مايو وحتى 4 يونيو، وتهدف هذه 
الندوات إلى تمكين الشركات التي تقودها سيدات 
األعمال من خالل االســـتفادة مـــن اتفاقية التجارة 
الحـــرة بين البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
ا  وســـتعقد هذِه الندوات لمدة ســـاعة واحـــدة يوميًّ

في تمام الساعة الثالثة ظهًرا بتوقيت البحرين. 
وســـوف يكون برنامج النـــدوات كالتالي: في اليوم 
األول 31 مايـــو ســـتكون النـــدوة بعنـــوان “اتفاقيـــة 

التجـــارة الحـــرة بين الواليـــات المتحـــدة األميركية 
والبحرين: تمكين الشـــركات التي تقودها ســـيدات 
األعمـــال في النمـــو” وســـيكون المتحدثون: ســـفير 
الواليات المتحدة لدى البحرين جاســـتين سيبريل، 
وخبيـــر الجمـــارك األميركيـــة جاز ديفـــدس ومديرة 

التصدير البحريني صفاء عبد الخالق.
وفـــي اليوم الثاني 1 يونيو ســـتكون الندوة بعنوان 
“المـــرأة الخارقـــة )ونـــدر وومـــان( وكابتـــن أميـــركا 
وغيرها مـــن العالمات التجارية األميركية المؤثرة” 
البحرينـــي  األعمـــال  رجـــل  المتحدثـــان  وســـيكون 
وجويـــل  فخـــرو،  محمـــد  االمتيـــازات  وممنـــوح 

ستيوارت خبير اإلمتياز األميركي.
أمـــا في اليـــوم الثالـــث الموافق 2 يونيو فســـيكون 
عنـــوان النـــدوة “خصيًصا لك، توصيـــل منتجك إلى 

المتحدثـــان جـــون  الســـوق األميركيـــة” وســـيكون 
ســـتيوارت، خبيـــر اتفاقية التجارة الحـــرة، ومحمد 
فـــؤاد أختـــر، المديـــر اإلداري لشـــركة ســـيد جنيـــد 
عالم للعطور. وفي 3 يونيو ســـيكون عنوان الندوة 
“الســـيدات واســـتخدام التجارة اإللكترونية لتعزيز 
عملـــك التجـــاري”. حيث ســـيكون المتحدثون رشـــا 
أوباجي من شـــركة سيسكو وفجر بشاشي من بنك 
التنميـــة االقتصاديـــة وزهـــراء طاهـــر المديـــر العام 

لشركة فين مارك.
وفي اليوم األخير الموافق 4 يونيو سيكون عنوان 
النـــدوة “يمكننـــا القيام بذلـــك! )الترويـــج للمنتجات 
األميركيـــة بالخـــارج( حيـــث ســـيكون المتحدثـــان 
يارا سلمان، مؤسســـة صالون يارا للتجميل، ومدير 

مجموعة اللولو في البحرين ومصر جزير ربواال.

المنامة - السفارة األميركية

تراجـع بتحـويـالت الـوافـديـن بالخليـج إلـى 113 مليـار دوالر
تراجعت تحويالت العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خالل العام 
الماضي 2019 بنسبة 4.1 %، لتبلغ 113.1 مليار دوالر، مقابل 117.9 مليار دوالر في 
2018، منخفضــة بقيمــة 4.8 مليــار دوالر، وهــي أعلى وتيــرة انخفاض في 9 أعوام 

على األقل، وفقا للبيانات المتاحة منذ 2011.

فـــي  التقاريـــر  لتحليـــل وحـــدة   ووفًقـــا 
ســـجلت  “االقتصاديـــة”،  صحيفـــة 
تحويـــالت األجانـــب فـــي دول الخليـــج 
خـــالل 2019 أدنـــى مســـتوى منـــذ عـــام 
2013 عندمـــا ســـجلت 92.1 مليار دوالر، 
أي األدنـــى فـــي ســـتة أعوام )مـــن 2014 

حتى 2019(.
وفي 2019 تراجعت تحويالت األجانب 
في الخليج للعام الثالث على التوالي، إذ 
كانت انخفضت 1.2 % )1.5 مليار دوالر( 
 2017 فـــي  دوالر  مليـــار   118.7 لتبلـــغ 
مقابـــل 120.2 مليـــار دوالر فـــي 2016، 

بينما انخفضت 0.7 % )0.8 مليار دوالر( 
لتبلغ 117.9 مليار دوالر في 2018.

فيروس كورونا
تحويـــالت  تواصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
األجانـــب فـــي الخليـــج تراجعهـــا خـــالل 
العـــام الجـــاري فـــي ظـــل إغـــالق معظـــم 
اقتصـــادات العالـــم، ومنهـــا دول الخليج، 
لمواجهـــة تفشـــي فيـــروس “كورونـــا”، ما 
ســـينتج عنه بالضرورة خفض األجور أو 

تسريح عمالة أجنبية.
وتزامـــن تراجع تحويـــالت األجانب في 

دول الخليـــج مـــع انخفـــاض تحويالتهم 
في الســـعودية خـــالل 2019 للعام الرابع 
على التوالي، حيث انخفضت 8 % )2.9 
مليار دوالر( لتبلغ نحو 33.5 مليار دوالر، 

مقابل 36.4 مليار دوالر في 2018.
وتعد تحويالت األجانب في الســـعودية 
 2012 منـــذ  األدنـــى  هـــي   2019 خـــالل 
أي  دوالر،  مليـــار   33.4 ســـجلت  عندمـــا 
األدنـــى خـــالل ســـبعة أعوام )مـــن 2013 

حتى 2019(.
 كذلـــك تعد وتيـــرة انخفـــاض تحويالت 

األجانب في الســـعودية خالل 2019 )8- 
%( هـــي األدنـــى خـــالل 24 عامـــا، حيث 

كانت قد تراجعت 11 % خالل 1995.
فـــي  األجانـــب  تحويـــالت  وانخفضـــت 
الســـعودية بأعلى قيمة )2.9 مليار دوالر( 
علـــى اإلطـــالق، وفـــق البيانـــات المتاحة 

الممتدة من 1994 حتى 2019.

فقدان لوظائف وأنشطة تجارية
ورجح تقرير حديث أن عدد السكان في 
بعـــض دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
قـــد ينخفـــض بنســـبة تصـــل إلـــى 10 % 
مـــع الخـــروج المحتمـــل لعمـــال أجانـــب 
فقدوا وظائفهم بســـبب آثـــار وتداعيات 
األنشـــطة  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 

التجارية واالقتصادية، وفًقا لما نشـــرته 
“بلومبيـــرج”. وبحســـب التقريـــر الصـــادر 
مـــن أكســـفورد إيكونوميكـــس، فإن دول 
الخليـــج، التـــي تمـــر بحالة ركـــود نتيجة 
عمليـــات اإلغـــالق للتخفيف من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا وتداعيـــات انخفـــاض 
أســـعار النفط، يمكن أن تشـــهد انخفاضا 

في التوظيف قد يصل إلى 13 %.
“أكســـفورد  لــــ  وفًقـــا  التقريـــر،  وتوقـــع 
العمالـــة  عـــدد  يبلـــغ  أن  إيكونوميكـــس” 
األجنبية، التي ســـتغادر الســـعودية نحو 
1.7 مليـــون عامل و900 ألـــف عامل في 

اإلمارات.
 وأشـــار التقريـــر إلـــى أن االعتمـــاد علـــى 
العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة 
يعنـــي أن عـــبء فقدان الوظائف ســـيقع 

على هذه القطاعات.

العربية.نت

تتراجع بأدنى 
وتيرة في 9 

أعوام في 2019
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هل سيقول مجلس التعاون “ال”؟
خـــال حـــرب أكتوبـــر 73 وقفـــت دول مجلس التعـــاون وقفة 
رجل واحد خلف شـــقيقتيها مصر وســـوريا لتقـــول “ال” إلمداد 
أميـــركا بالنفـــط في ظل دعمها آلـــة الحرب اإلســـرائيلية. مثل 
هذه الـ “ال” لوحت بها اليابان أيضًا أثناء انبهار العالم بمعجزتها 
االقتصاديـــة في الثمانينات والتي تحققت بفضل تمكنها منها 
بعـــد عقـــود قليلة مـــن هزيمتها نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية 
وخضوعهـــا للمراقبـــة والوصايـــة األمنية األميركيـــة، ما دفعها 
للشـــعور باالعتـــزاز القومـــي ورغبتها في التحرر مـــن مواريث 
المراقبـــة والوصايـــة؛ وعّبر عن هذا الشـــعور المؤلـــف الياباني 
شـــينتارو إيشيهارا في كتابه الشـــهير “اليابان تقول ال”، حيث 
أّكـــد فيـــه أن بـــاده لن تقبل بعـــد اليوم بلعـــب دور ثانوي أمام 

الواليات المتحدة.
ومنـــذ عقديـــن توارى حديـــث العالم عـــن “المعجـــزة اليابانية” 
ليحـــل محله الحديث عـــن “المعجزة الصينيـــة”، ثاني اقتصاد 
فـــي العالم، حيث باتت أميركا تشـــعر بما يشـــكله من مزاحمة 
خطرة علـــى تجارتها الدولية، هذا الشـــعور عّبرت عنه بإعان 
الحرب الباردة عليها التي اشتد أوارها مع ظهور وباء كورونا، 
والتلميـــح باتخـــاذ عقوبات بحق الدول التـــي ال تحذو حذوها 
فـــي الموقـــف مـــن الصين، وفي الوقـــت الذي تتمتـــع فيه هذه 
األخيـــرة بعاقـــات دبلوماســـية واقتصاديـــة جيـــدة مـــع دول 
مجلس التعاون ما انفك “ســـيد البيت األبيض” يمن على دول 
المجلس بما تغدقه إدارته عليها من أموال طائلة لحمايتها با 
مقابـــل وآن لهـــا أن تدفع، ولم يكن هذا االدعـــاء صحيحًا، فلم 
تكـــن باده في يوم ما البتة مبرة خيرية با مقابل؛ والســـؤال 
مـــاذا لـــو طلبت واشـــنطن مـــن دول المجلس مقاطعـــة الصين 
اقتصاديًا بما يلحق أســـواقها من منتوجاتهـــا أبلغ الضرر؟ هل 

ستقول: “ال” كما قالتها في حرب 1973؟ هذا ما نأمله.

رضي السماك

فـــي بادرة ُيشـــكر عليها، أصـــدر رئيس مجلس أمناء جامعـــة البحرين وزير 
التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي الئحة شـــروط وإجراءات 
اإلعفاء من الرســـوم الدراســـية في الجامعة، حيث يجوز بموجبها اإلعفاء 
مـــن الرســـوم الدراســـية ألي من برامج المرحلـــة الجامعية األولـــى )الدبلوم 
المشـــارك أو البكالوريـــوس(، بمـــا فـــي ذلك التدريـــب العملي لألســـر التي ال 
يتجـــاوز دخلها ألف دينار، وهي خطوة تتناســـب مـــع الضغوط المالية التي 

يمر بها الجميع وال سيما أصحاب الدخل المحدود.
إن المبـــادرة اإلنســـانية التي تقدمت بها جامعـــة البحرين ال يجب أن تكون 
الوحيـــدة في ســـبيل التخفيف من األعبـــاء على المواطنيـــن وذوي الدخل 
المحـــدود ممن يحملـــون على عاتقهم دفع مبالغ طائلـــة لقاء تحقيق أحام 
أبنائهم في دراسة التخصص الذي يرغبون، حيث إن هذه الخطوة سترفع 
الثقـــل عـــن كثيـــر مـــن األســـر إذا ما حـــذت حذوهـــا جامعات أخـــرى مقدمة 

مبـــدأ التكاتـــف االجتماعـــي على مبدأ الربـــح المادي. وهنا أدعـــو الجامعات 
خصوصـــا تلك التي تملـــك الدولة حصصًا فيها إلى المبـــادرة بإعفاء الطلبة 
مـــن ذوي الدخل المحـــدود وفق معايير منصفة تؤكد اســـتحقاقهم اإلعفاء 

من الرسوم. 
لقـــد وضعتنـــا هـــذه الجائحة كما وضعـــت كل دول العالم فـــي وضٍع صعب، 
لكنها أخرجت أفضل ما بنا، تعاُضَدنا وتاُحَمنا معًا من أجل أن َيعُبر الجميع 
بأمان، لهذا فإن أية خطوة نحو تحقيق هذا الهدف ُمقّدرة وُمباركة وموضع 
امتنان، وهو أمر ليس مســـتغربا على الشـــعب البحريني الكريم الذي أثبت 

في كل األزمات واألزمان أنه للخير عنوان. 
لقد مضى األصعب حتى اآلن ولن يمر وقٌت طويل قبل أن تعود األمور كما  «

عهدناها، لكننا سنتذكر جميعًا، دائمًا وأبداً، أولئك الذين خففوا من صعوبة 
التجربة، وجعلوها تمر سالمًا على اآلخرين.

مريم أبودريس

إعفاء الطلبة المعسرين

نريد المزيد من هذه األفالم المؤثرة
دون تمهيـــد مطـــول ندخـــل فـــي صلب الموضـــوع ونطالـــب اإلخوة 
األفاضـــل القائمين على شاشـــتنا الوطنية بإنتـــاج المزيد من األفام 
المؤثـــرة “المتعوب عليها” عن الوضـــع الصحي في البحرين وعرض 
تلك التضحيات الكبيـــرة التي تقوم بها األطقم الطبية والتمريضية 
والمتطوعـــون  والعســـكرية  األمنيـــة  األجهـــزة  وكذلـــك  واإلداريـــة 
وجهودهـــم المقدرة والمشـــكورة فـــي الصفوف األولـــى وفي مواقع 
الخطـــر مضحيـــن بأرواحهـــم الغالية بـــكل ما أوتوا من عزم وبســـالة 
وقـــوة وجهد ووقـــت تاركين أفراد أســـرهم خلفهم ألوقـــات طويلة 
وذلـــك فـــي ســـبيل صحـــة وســـامة أفـــراد المجتمـــع البحريني.تلك 
التضحيـــات الكبيـــرة ســـتبقى فـــي الذاكـــرة الوطنية تخلـــد مآثرهم 
ومواقفهـــم وأعمالهـــم البطوليـــة، ولـــن ينســـى شـــعب البحرين هذه 
المواقف التاريخية التي ســـطرتها هـــذه الكوكبة المخلصة من أبناء 

الوطن.
ونقصـــد بتلـــك األفـــام تحديـــدا الفلـــم القصيـــر الـــذي عـــرض علـــى 
تلفزيون البحرين وعبر وزارة الصحة باليوتيوب وشـــارك من خاله 

أبناء البحرين األوفياء من األجهزة الصحية، وبدوره المس مشاعر 
وأحاســـيس جميع أهل البحرين وكل من شـــاهده من شـــعوب دول 
العالم وتأثروا به ثم أشادوا بهؤالء المقاتلين جنود الصحة األبطال 
وما يؤدونه في ســـاحات المعارك الصحية التي عادة ما تكون أكثر 
فتكا من ساحات الحروب القتالية، حتى يكتب هللا النصر على هذا 
الوباء والشـــفاء العاجل للجميع وتصفير كل الحاالت وتعود الحياة 

الطبيعية في البحرين كما كانت من قبل. 
الصورة الثانية: أعضاء المجالس البلدية اختصاصاتهم الموكلة إليهم  «

ضمن صالحياتهم هي العمل على تحسين البنية التحتية والفوقية 
وتجميل الشوارع والميادين واألماكن العامة، والمحافظة على البيئة 

من التلوث واالهتمام بالنظافة والسعي إلنشاء وتطوير الحدائق 
والمنتزهات واألسواق المركزية الكائنة ضمن دوائرهم االنتخابية، تلك 

المهمات هي من صميم عملهم ال أن يقوم البعض منهم بوظيفة 
مفتش صحة أو رجل أمن أو غيرها من الوظائف األخرى، وفوق ذلك 
قيامهم  بتصوير ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل االجتماعي 

“تركو هالحركات وجابلوا شغلكم عدل”.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“إدمان!”
متـــى ســـتأتي اللحظُة التي يتوقفـــوَن فيها عن العمـــل، أْم أنها لْن 
تأتـــي؛ فحتى متـــى وإلى متـــى تطحنهم دوامُة العمـــِل الدؤوب؟ 
ُر  هـــذه الشـــريحُة من البشـــر ال تعامـــُل نفســـها كما يجـــب، وال تقدِّ
قيمتهـــا بحـــق، ُهْم ِصنٌف مـــن الخلق ظنـــوا أنَّ هللَا خلقهم ليعملوا 
حتـــى الموت؛ فتراُهم ينخرطوَن فـــي العمل منُذ الصغر ويعملوَن 
بـــا توقْف، حتى فـــي أياِم إجازاِتهـــم وخاَل األعيـــاِد واإلجازاِت 
ِســـواه، وينســـوَن  الســـنوية، غيـــر عابئيـــَن بالحجـــِر الصحـــي أو 
ـــِم ذلك ُأســـَرهم وأحبَتهـــم؛ فُيصِبحوَن ضحايـــا إهمالِهم  فـــي ِخضَّ
وانشغالِهم. ُحجُتهم الحاضرة “نحُن مشغولون”؛ فمتى ال يكونوَن 
كذلك؟ متى سيعيشوَن لحظاِت الحياِة التي ال تتكرر مع المقربيَن 

منهم؟!
هـــؤالء لـــْن يســـتطيعوا إيقـــاَف الزمـــِن حيـــن ُيدركـــون فجـــأة أن 
إدمانهـــم لْم ُيْلِحـــق الضرَر بهم فحســـب، بل َلِحـــَق بذويهم كذلك، 
ـــروا عن االنخراِط فـــي الحياة، ولْن يكـــوَن بمقدوِرهم  وأنَّهـــم تأخَّ
أْن يمتلكـــوا قلـــوَب ذويهـــم وأحبِتهم بعد فـــواِت األوان، بعد بروِد 
دتها ســـنواُت عمِلهم العقيـــم. أغلُبهم ال يجنوَن  المشـــاعِر التي جمَّ
الماَل من اإلدماِن في العمل، ومع ذلك ُيصّرون على االســـتمرار... 
هـــؤالء يظنـــوَن أنَّ القيمَة كَلها فيمـــا ُينجزون ويســـتهتروَن بقيِم 
اآلخريـــَن ومواهبهـــم، ويزعمـــوَن أنَّهـــم علـــى صـــواٍب ومواهـــب 
اآلخريـــَن واهتماماتهـــم نـــوٌع مـــن الهـــدِر والفـــراغ، فهـــاَّ نظـــروا 
لآلخريـــَن خارَج نطاِق العمِل والكدح واحترموا مواهَبهم واقتفوا 
آثاَرهم وأعَطوا أنفَسهم متنفسًا يحيوَن فيه كما يحيا اآلخرون؟! 
حوا عن أنفِسهم، لُيحّسوا  لو أنَّهم يأخذوَن قسطًا من الراحة لُيروِّ

بمتِع الحياِة التي حرموا أنفَسهم منها قسرًا.
قد يصاُب هؤالء بالمرِض إْن أقعَدهم سبٌب ما عن العمل، وقد  «

يبحثون عن شيٍء ما ليفعلوه ألنهم لْم يعتادوا الراحة، وسيجبروَن 
من حولهم على المشاركة وإْن كان ما يفعلونُه ِبال أهميٍة أو داع، 

هؤالء ال يتوقفوَن عن العمِل حتى عندما يكونوَن مع أُسِرهم على 
مائدِة الطعام؛ فَنجدهم ُينهوَن اتصاالِتهم وأعمالهم العالقَة التي 

لْم يتسنَّ لهم إنهاؤها في مقاِر أعماِلهم، ويزعجوَن مْن حوَلهم 
بضجيِجهم، وال ُيعيروَنهم أدنى انتباه، لكأنَّهم وحَدهم على المائدة 

أو في السيارة، أو أنَّهم )هْم( ال وجوَد لهم في حياِة من يقولوَن إنهم 
يعملوَن من أجِلهم!.

هدى حرم
يســـود االعتقـــاد بـــأّن الدوبامين هـــو هرمون المتعـــة، حيث إن هنـــاك الكثير من 
األطعمة والممارســـات البشـــرية الباعثة على البقاء، والتي تثير إفراز الدوبامين 
لإلحساس باالسترخاء واللذة الجسدية، لكن ما هي الحقيقة العلمية للدوبامين؟

منذ ســـنوات، قام العالمان “مورتن كرينجلبـــاش” و”كينت بيريدج” بحقن أدمغة 
جـــرذان بمـــادة محّفزة إلفـــراز كمية كبيـــرة من الدوباميـــن، فكانـــت النتيجة أّن 
الجرذان اندفعت بشكل أكبر للحصول على الطعام السّكري، مقارنة بمن لم يتم 
حقنهـــا بنفـــس المادة، رغم أن شـــعور المجموعـــة األولى من الجـــرذان بلذة ذلك 
الطعام الســـّكري لم يختلـــف عن من المجموعة الثانية، وكان ذلك الشـــعور بلذة 
الطعـــام يرصـــد بإيماءات وجوههـــا، والتي هي بحد ذاتها نفـــس اإليماءات التي 
يعبر بها أطفالنا الصغار عن مذاق الطعام، وعند حقن أدمغة مجموعة أخرى من 
الجـــرذان بمـــادة تؤّدي إلى تـــدن كبير في إفراز مـــادة الدوبامين، حدث العكس، 
حيث انعدمت لديها الرغبة للحصول على نفس الطعام الســـّكري حتى أوشـــكت 
علـــى الهـــاك، لكن عند إطعامهـــا بوضع ذلك الطعام في أفواههـــا، عّبرت عن لذة 
الطعم الســـّكري، ما يجعلنا نســـتنتج من هـــذه التجربة الواضحـــة أن الدوبامين 
الـــذي هو فـــي الحقيقة ناقل عصبي وليـــس هرمونا، مرتبط بالرغبـــة دون اللذة 

أو المتعة. 
وبيـــن هـــذا وذاك، فإن دوبامين الرغبة قد يفرز في مســـار دماغي مرتبط باللذة 
الحســـية، أو قـــد يفرز في مســـار دماغي آخر مرتبط بالمتعـــة الفكرية، وما علينا 
سوى االختيار، فالمسار الحسي يكون بمرور الدوبامين على نقاط تسمى نقاط 

اللذة الحســـية التي بدورها تفرز مواد كيميائية )شـــبيهة بالمواد المخّدرة(، تلك 
النقاط هي المسؤولة عن تضخيم الشعور بلذة الطعام السّكري، ما يحّفز تناول 
المزيد من الســـكريات، واإلدمـــان عليها مع مرور الوقت، حالهـــا حال المخّدرات 
والمســـّكرات وغيرها من المواد والســـلوكيات التي يتعّود عليها البشـــر للخروج 
مـــن دائرة التوّتر واالكتئاب، فيكون بقاء اإلنســـان بين التوتر واإلدمان سلســـلة 
ال تنتهـــي، ألنـــه في حالـــة الاوعي فـــي قيمته الكونّيـــة. أما عندما يكـــون إفراز 
الدوباميـــن فـــي مســـار المتعـــة الفكرية، فإنـــه يكون بمـــرور الدوباميـــن بمناطق 
القشـــرة الجبهيـــة فـــي الدمـــاغ المرتبطة بالشـــعور باإلنجاز الحقيقـــي واالمتاء 
الروحي، وليس اإلشـــباع المادي المؤقت كما في مســـار اللذة الحســـية، ذلك أن 
اإلنسان يكون قد انطلق فيما يعشق عمله بالتحّدي واإلنجاز با قيود، التي هي 
في الحقيقة قيود عقلية ليس إالّ، فتكون ممارســـة ذلك العشـــق الذي هو القيمة 
العليـــا لإلنســـان بهـــدف واضح مقرون بالحيـــاة الواعية، التي تنبثق عن اتســـاق 
القلـــب الذي هـــو مكمن القيمة العليا لذلك اإلنســـان، والجزء األمامي من الدماغ 
المناط باســـتقبال األفكار المرتبطة بالقيمة العليا، لتفعيل الخيال وتجسيد تلك 
األفكار في العالم المادي، هنا فقط يرتفع الاوعي الحسي الجسدي إلى الوعي 
الفكـــري الروحـــي. فعندما يرتبط إفراز الدوبامين من مســـار اللذة الحســـية إلى 
المتعـــة الفكرية تحدث النقلة النوعيـــة، أي النقلة النوعية من البقاء إلى الحياة، 

دعوة إلى التأّمل في الذات.

د. ندى أحمد الحساوي 

النقلة النوعية في الدوبامين.. من اللذة الحسية إلى المتعة الفكرية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

221m
2 مساحة

األرض

271m
2 مساحة

الـــبـنــاء

إطاللة بحرية جميلة

كل ما تتمناه.. 

�������������������������

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

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد
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المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمـــة أن شـــرطة 
المديريـــة، تمكنـــت في ســـاعات مـــن تلقي البـــاغ، مـــن القبض على 
بحرينييـــن مشـــتبه بســـرقتهما مركبـــة وبداخلهـــا مصوغـــات ذهبيـــة 
تقـــدر قيمتها بـ 1000 دينار، بعدما تركها ســـائقها، متوقفة في “حالة 

تشغيل” أمام مجمع تجاري بمنطقة الجفير. 
وأوضـــح أن المديريـــة تلقت باغًا من صاحب الســـيارة، مفاده قيام 
مجهوليـــن بســـرقة مركبتـــه والفـــرار بهـــا، وعليـــه تم مباشـــرة أعمال 
البحـــث والتحـــري، التـــي أســـفرت عـــن تحديد هويـــة المشـــتبه بهما 
والقبـــض عليهما، كما ضبـــط بحوزتهما المركبة والمصوغات الذهبية 

المسروقة. 
وأشـــار مدير عـــام مديرية شـــرطة العاصمـــة إلى اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة المقررة وإحالة القضيـــة للنيابة العامة، داعيـــًا المواطنين 
والمقيميـــن إلى تجنب ترك مركباتهم “في حالة تشـــغيل” ومغادرتها 

لقضاء طلباتهم من المحات التجارية.

القبض على اثنين سرقا مركبة بالجفير

local@albiladpress.com
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استقالة ثلث إدارة ثاني أكبر نقابة.. 
والشهابي: سنناقش أسبابهم

ـــم ـــوال دون علمه ـــرف أم ـــام وص ـــاد الع ـــان االتح ـــاز لبرلم ـــمية الخب ـــى تس ـــوا عل تحفظ

بســبب  “بابكــو”  نقابــة شــركة  إدارة  أعضــاء مجلــس  ثلــث  اســتقال 
خالفات داخلية، يرجح أنها من تداعيات نتائج االنتخابات األخيرة 
البحريــن.  وجــاءت  عمــال  لنقابــات  العــام  لالتحــاد  العــام  بالمؤتمــر 
اســتقالة 5 إدارييــن - مــن أصــل 15 عضــًوا قــوام مجلــس اإلدارة - 
علــى دفعتيــن. األولــى للعضويــن جاســم طــالق وفضيلــة عبدالعزيز، 
والثانية لثالثة أعضاء: علي حسن غنام وعبدالرسول خليل ومحمد 
العكــراوي. وغنــام عضــو إداري ســابق بمجلــس إدارة االتحــاد العــام. 

وخسر باالنتخابات األخيرة.

رد النقيب

وتواصلت “الباد” بعد االســـتقالة 
األولـــى مع رئيـــس النقابـــة محمد 

الشهابي لتسجيل تعليقه.
اســـتام  بتأكيـــد  رده  وجـــاء 

االستقالة.
االســـتقالة  “ســـنناقش  وقـــال: 
باالجتماع المقبل، وسندعو جميع 
األعضـــاء، بمـــا فيهم المســـتقلين، 

وذلك لمناقشة األسباب”.

االستقالة األولى

وفضيلـــة  طـــاق  جاســـم  ووقـــع 
عبدالعزيـــز اســـتقالتيهما فـــي 17 
مايـــو 2020 أي قبـــل عطلـــة عيـــد 

الفطر المبارك.
وجـــاء فـــي االســـتقالة الموجهـــة 
والتـــي   - النقابـــة  إدارة  لمجلـــس 
منهـــا  نســـخة  “البـــاد”  حصلـــت 
-: “يتعـــذر علينـــا المواصلـــة فـــي 
هـــذا المجلـــس، ويؤســـفنا التقدم 
اإلدارة  مجلـــس  مـــن  باالســـتقالة 

لألسباب اآلتية:
ألعضـــاء  الدائـــم  التهميـــش   -
والتفـــرد  النقابـــة  إدارة  مجلـــس 
بإصدار القـــرارات والبيانات دون 

مناقشتها مع األعضاء.
- غيـــاب الشـــفافية فـــي انتخـــاب 
عضو المجلس المركزي مع جزمنا 

بخطأ اإلجراءات.
مناقشـــة  فـــي  الشـــفافية  عـــدم   -
النقابـــة  وموضوعـــات  قضايـــا 
وطرحها على طاولة االجتماعات 

االعتيادية.
- سوء إدارة االجتماعات.

- تجاهل شـــكاوى التظلم الواردة 
مـــن بعض أعضـــاء مجلـــس إدارة 

النقابة.
النقابـــة  رئيـــس  تجـــاوزات   -
األساســـي  للنظـــام  المتعمـــدة 

وتكرارها.
- االزدواجيـــة فـــي المعاملـــة لدى 
الرئيـــس ونائبـــه وفـــرض األمـــور 

دون الرجوع لإلدارة.

االستقالة الثانية

أما االســـتقالة الثانيـــة فقد وقعها 
حســـن  )علـــي  الثاثـــة  األعضـــاء 
غنام وعبدالرسول خليل ومحمد 
العكـــراوي( فـــي 28 مايـــو 2020. 
ونســـخت االســـتقالة الجديـــدة 6 
مبررات قدمها طاق وعبدالعزيز 

لمغادرة مجلس اإلدارة.

حجم النقابة

وتعتبـــر نقابـــة “بابكـــو” ثانـــي أكبر 
نقابـــة عماليـــة بالبحريـــن، وأكبـــر 
العـــام.  باالتحـــاد  مســـجلة  نقابـــة 
وأكبـــر نقابـــة بالبحرين هـــي نقابة 
التابعـــة   - “ألبـــا”  شـــركة  عمـــال 
عمـــال  لنقابـــات  الحـــر  لاتحـــاد 
آخـــر  وعـــدد حضـــور   - البحريـــن 
عضـــو،   1700 قرابـــة  مؤتمراتهـــا 
بينمـــا عـــدد حضـــور آخـــر مؤتمـــر 

لنقابة “بابكو” قرابة 960 عضًوا.
ويهيمـــن نقابيون من “بابكو” على 
قيـــادة هياكل االتحاد العام، إذ أن 
األميـــن العـــام لاتحـــاد عبدالقادر 
النقابـــة،  هـــذه  ســـليل  الشـــهابي 
وكذلك الرئيـــس الجديد للمجلس 
المركـــزي باالتحـــاد حســـن الخباز، 
الـــذي يشـــغل مركـــز نائـــب رئيس 

النقابة.

إدارة النقابة
ووفًقـــا للنظـــام األساســـي لنقابـــة 

“بابكـــو” فإن عـــدد أعضاء مجلس 
إدارتها 15، واستقال عضو سابًقا 
)محمد رمضان مهدي(، وتبقى 14 
عضـــًوا، ولكـــن باســـتقالة 5، يبقى 
بالمجلس 9 أعضاء. وقبل تصعيد 
لمجلـــس  االحتيـــاط  األعضـــاء 
االجتماعـــات  فســـتعقد  اإلدارة 
بأغلبية ضئيلة، إذ يتعين النصاب 
أال  االجتماعـــات  لعقـــد  القانونـــي 
يقل عدد األعضاء الحاضرين عن 

8 أعضاء. 
وانتخـــب المجلـــس الحالـــي فـــي 
24 ابريـــل 2018، وتنتهـــي واليته 
والنظـــام   .2021 ابريـــل   24 فـــي 
االنتخابـــي للنقابة يقيـــد وجود 5 
دوائـــر، وألغيـــت واحـــدة بالفتـــرة 
الماضيـــة. ويتألف مجلس اإلدارة 
من 15 مرشـــًحا فائـــًزا عن الدوائر 
أشـــخاص(،   8( المصفـــاة  اآلتيـــة: 
وعوالـــي )3(، وســـترة )2(، والجبل 

)1( والمرفأ )1(.
وشهدت االنتخابات األخيرة فوز 
3 أعضـــاء بمجلس اإلدارة الحالي 
مـــن  مرشـــحون  وهـــم  بالتزكيـــة، 
دائرتين: الجبل وسترة. وتركزت 
المنافســـة بثاث دوائـــر: المصفاة 

وعوالي والمرفأ.
بدائـــرة  المترشـــحون  ويتركـــز 

المصفاة.

ما بين السطور

وقالـــت مصـــادر نقابيـــة لــــ “الباد” 
بـــأن مـــن أبـــرز خافات الخمســـة 
النقابـــة  قيـــادة  مـــع  المســـتقلين 
النقابـــة  رئيـــس  نائـــب  اختيارهـــا 
النقابـــة  لتمثيـــل  الخبـــاز  حســـن 
)برلمـــان  المركـــزي  بالمجلـــس 
االتحـــاد العام( والـــذي يعتبر ثاني 

أعلى هيئة بهيكل االتحاد.
بالمجلـــس  المجتمعـــون  وزكـــى 
المركـــزي )والذي يمثـــل بعضويته 
مندوبيـــن مـــن كل نقابـــة عضـــوة 
باالتحـــاد( الخبـــاز رئيًســـا للـــدورة 
الجديـــدة. يشـــار إلـــى أن الخبـــاز 
األصـــوات  أعلـــى  علـــى  حصـــل 
بانتخابات نقابـــة “بابكو”. وذكرت 
المصـــادر أن من بيـــن المؤاخذات 
نشـــرها  الحاليـــة  القيـــادة  علـــى 
مواقف ضد الشركة دون التشاور 
اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء  مـــع 
وإطـــاق مســـابقة دون إقـــرار بند 

مصروفاتها وكلفتها وتمويلها.

تصدع

ونقابـــة “بابكو” تعتبـــر ثاني نقابة 
تعانـــي مـــن تصـــدع داخلـــي على 
إدارة  انتخابـــات  نتائـــج  خلفيـــة 
االتحـــاد العام بعـــد نقابة جارمكو 

)الدرفلة(.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

سيدة الخير والعطاء األولى
Û  صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل

خليفــة، صاحبــة اليــد البيضــاء، امــرأة قويــة تكافــح باســم 
خدمــة  علــى  نفســها  عاهــدت  البحرينيــات،  النســاء  جميــع 
جميــع المواطنــات البحرينيــات تحت رايــة المجلس األعلى 
للمرأة، هذا الصرح العظيم التي هي من وضع حجر أساسه، 
إنجازاتهــا ومبادراتهــا التعــد وال تحصــى فــي مجــال المرأة، 
وإننــا اليــوم النســتطيع أن نغفــل مبادرتهــا الكريمــة في هذا 
الشــهر الفضيــل، حيــث قامــت صاحبــة العطــاء الامحــدود 
بإصــدار األوامــر لســداد الديــون والمبالــغ المالية المســتحقة 
أحــكام  بحقهــن  صــدرت  ممــن  البحرينيــات  النســاء  علــى 
قضائيــة ضمــن القائمات المنشــورة من قبــل وزارة الداخلية 
علــى تطبيــق )فاعــل خيــر(.. لتفجر من خــال هــذه المبادرة 
الكريمــة مشــاعر الجميــع بالفــرح والغبطة العارمــة.. ولتترك 
بصمة إنســانية عميقة األثر في نفوس المســتفيدين من هذا 

القرار...
Û  سيدة البحرين األولى، سيدة الخير والجود والكرم، صاحبة

القلــب الكبيــر، هذه المبــادرة الكبيرة من قبلها ليســت غريبة 
عليهــا، فهــي التــي لطالمــا كانــت لهــا لفتــات إنســانية كريمــة 
فــي جميــع المجاالت، وهــي التي تحت ظلهــا احتمت جميع 
النســاء البحرينيــات، فاحتضنتهن جميعــا بدفء قلبها، فهي 
أمنا جميعا، فحنانها كسانا جميعا نحن البحرينيات، جميعنا 

ننتمي إليها.
Û  إن الحديث عن عطائها قد يستغرق أعواما عديدة، فعطاؤها

المحــدود، فهي من نهضت بالمــرأة البحرينية لتصل بها إلى 
العالمية، وهي رائدة متميزة في المجال الخيري واإلنساني 
إنســانية  ومشــاريع  مبــادرات  ولهــا  األصعــدة،  جميــع  علــى 
وإنجازاتهــا  كثيــرة  فجهودهــا  المــرأة،  مجــال  فــي  عديــدة 
عديدة، فســموها انتهجت نهج القائد الحكيم الملك المفدى 

في حكمتها وكرمها وعطائها.
Û  ســيدتنا األولــى.. هنيئــا لنــا كونك ســيدتنا األولى.. فباســمي

وباســم جميــع البحرينيــات نشــكرك علــى وقفتــك الكريمــة 
معنا، وعلى جهودك العظيمة في مجال المرأة، فأنت قدوتنا 
وملهمتنــا، وأنــت درعنــا الــذي نحتمــي بــه، فبــارك هللا فيــك 

وأطال هللا في عمرك.. وسخرك لخدمة هذا الوطن.

حنان بنت سيف بن عربي

راشد الغائب

محمد الشهابي

رسالة االستقالة
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أوروبــا تواصل رفــع العــزل وارتفاع الوفيــات في روســيا والقــارة األميركية

“الصحة العالمية”: نتوقع موجة ثانية وثالثة من “كورونا”

العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة  تـــزال  ال 
كمـــا العديـــد مـــن الخبراء حـــول العالم 
لفيـــروس  أخـــرى  موجـــات  يتوقعـــون 
كورونـــا الذي أصاب أكثر من 5 ماليين 
و800 ألف إنســـان حتى اآلن، وال يزال 

مستمرا في مشروعه على ما يبدو.
للشـــرق  اإلقليمـــي  المديـــر  وأشـــار 
أن  إلـــى  المنظـــري،  أحمـــد  المتوســـط 
المنظمـــة العالمية تتوقـــع موجة ثانية 
وثالثـــة مـــن الوبـــاء، ناصًحا الســـلطات 
بالفتـــح  الـــدول  كافـــة  فـــي  المعنيـــة 
رفـــع  وليـــس  والمـــدروس  التدريجـــي 
القيود بشكل كلي. كما نصح باستمرار 

عمل لجان تقصي إصابات كورونا.
أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق باالتهامـــات األبرز 
التـــي تالحق المنظمة الســـيما من قبل 
اإلدارة األميركيـــة لجهـــة التقصير في 
التحـــرك والتحقيـــق، فأوضح المنظري 
أن الصحـــة العالميـــة طلبت من الصين 
التحقيق في أســـباب ظهـــور الفيروس 
التاجي المســـتجد، مضيًفا “ال نستطيع 
باســـتقبال خبـــراء  نلـــزم أي دولـــة  أن 
للتحقيـــق”. كمـــا شـــدد علـــى أن ال لـــوم 
على المنظمة في مسألة تأخير إرسال 

فريق تحقيق للصين.
إلـــى ذلـــك، شـــدد علـــى أن كوفيـــد 19 
الخبـــراء  يـــزال  وال  جديـــد،  مـــرض 
والمنظمـــة يحاولون فهمـــه، مضيًفا أن 
قـــرارات المنظمة حول كورونا تســـتند 

لتوصيات من لجنة خبراء عالمية.
كما أوضح أن المنظمة األممية تحصل 
علـــى معلوماتهـــا حـــول الجائحـــة مـــن 
الـــدول األعضاء وتفترض الثقة في ما 

تقدمه.

وفيات الفيروس في ارتفاع

واصـــل عدد الوفيات بفيروس كورونا 
الجمعـــة  أمـــس  ارتفاعـــه  المســـتجد 
فـــي روســـيا والقـــارة األميركيـــة فيما 
فـــي إجـــراءات رفـــع  تمضـــي أوروبـــا 
العزل وتشهد آسيا مخاوف من تجدد 

انتشار الوباء.
وفـــي 5 أشـــهر، منـــذ ظهـــور الفيروس 
في نهاية ديســـمبر فـــي مدينة ووهان 
)وســـط الصيـــن( وحتـــى أواخـــر مايو، 
أودى وبـــاء “كوفيـــد 19” بحيـــاة 360 
 5,8 مـــن  أكثـــر  وأصـــاب  و419  ألفـــا 
مالييـــن شـــخص. وُيرّجـــح أن تكـــون 
هـــذه األعـــداد أقـــل بكثير مـــن األرقام 

في الواقع.
قياســـية  حصيلـــة  روســـيا  وســـجلت 
جديـــدة لعدد الوفيـــات في يوم واحد 
بلغت 232، لتصل الحصيلة اإلجمالية 
الى 4374 وفاة و387 ألفا و632 حالة، 
وهي ثالث دولة أكثر تضررا في العالم 
والبرازيـــل.  المتحـــدة  الواليـــات  بعـــد 
وبحســـب األرقام التي نشرت الجمعة 
كانـــت  الوبـــاء  انتشـــار  وتيـــرة  فـــان 
مستقرة مع 8572 جاءت فحوصاتهم 
إيجابيـــة في 24 ســـاعة وهو مســـتوى 

مستقر منذ حوالي 10 أيام.
وموســـكو التـــي تعد أبرز بـــؤرة للوباء 
فـــي روســـيا وكانـــت تعتـــزم تخفيـــف 
اجـــراءات العـــزل اعتبارا مـــن االثنين، 
عـــادت وراجعـــت أرقامها لشـــهر ابريل 
ردا على شبهات بتالعب باإلحصاءات 
ليصل عدد الوفيات إلى 1561 بســـبب 

كورونا في العاصمة.
وتواصـــل أوروبا التي تضـــررت كثيًرا 
وفـــاة  ألـــف   176 مـــع  الوبـــاء  جـــراء 

رفـــع  إجـــراءات  حالـــة  مليـــون  و2,1 
العـــزل بعدما شـــهدت تباطؤا النتشـــار 

الفيروس.
وتبقـــى الحـــدود الخارجيـــة لالتحـــاد 
فتـــح  ُيعـــاد  فيمـــا  مغلقـــة  األوروبـــي 
حـــدوده الداخلية بشـــكل غيـــر منّظم. 
وقالـــت ميليندا شـــنيدر، وهـــي كندية 
تبلغ 26 عاًما، لم تَر زوجها الدانماركي 
منـــذ أكثـــر مـــن 4 أشـــهر “مـــن الصعب 
فعاًل عدم التمكن ببساطة من التقبيل 

والمعانقة”.

أوروبا تستأنف مباريات كرة القدم 

فنادقهـــا  فتـــح  النمســـا  ســـتعيد 
ومواقعها الســـياحية، في حين تفتح 
تركيـــا جزئًيـــا مســـاجدها مـــع اتخـــاذ 

االحتياطات المناسبة. 
للمـــدارس  بريطانيـــا  وســـمحت 
والمتاجـــر بإعادة فتح أبوابها اعتباًرا 
من االثنين، لكن يجب االنتظار حتى 
8 يونيو لفتح عيادات طب االسنان. 
الحكومـــة  ســـمحت  فرنســـا،  وفـــي 
اعتبـــاًرا مـــن الثالثـــاء، بإعـــادة فتـــح 
والباحـــات  والحدائـــق  المتاحـــف 
والحانـــات  للمقاهـــي  الخارجيـــة 
والمطاعـــم. وســـيتمكن الســـكان مـــن 
التنقـــل إلـــى مســـافة أكبـــر مـــن مئـــة 

كيلومتر من منازلهم. 

ويلحق الوباء ايضا ضررا باالقتصاد، 
فقـــد أعلنـــت شـــركة رينـــو الفرنســـية 
ســـتلغي  انهـــا  الســـيارات  لصناعـــة 
حوالـــى 15 ألـــف وظيفـــة فـــي العالم 

بينها 4600 في فرنسا.
وينـــال تفشـــي الفيـــروس أيضا على 
األخبـــار والمعلومات، إذ ثمة شـــكوك 
حـــول صحـــة األرقـــام، علـــى ســـبيل 
المثال، في لومبارديا المنطقة األكثر 
تضررا في إيطاليا والتي يشـــتبه في 
أنهـــا ترغـــب في تجنـــب العـــودة الى 

اجراءات العزل.
لكـــرة  مبارياتهـــا  أوروبـــا  وتســـتأنف 
القـــدم. فقـــد ُأعلن اســـتئناف الدوري 
اإلنكليـــزي لكرة القدم فـــي 17 يونيو 
 20 الـــدوري اإليطالـــي فـــي  وكذلـــك 

يونيو. 
وســـيأتي ذلك بعد أيام من استئناف 
الدوري اإلســـباني )أســـبوع 8 يونيو(. 

انتشار سريع في القارة األميركية
تفشـــًيا  األميركيـــة  القـــارة  وتشـــهد 
ســـريًعا لفيـــروس كورونا المســـتجّد، 
مـــع تســـجيل أكثـــر مـــن ألـــف وفـــاة 
فـــي 24 ســـاعة في كل مـــن الواليات 

المتحدة والبرازيل.
وتجـــاوزت الواليـــات المتحـــدة عتبة 
المئـــة ألف وفاة لتبقـــى الدولة األكثر 
تضـــررا فـــي العالـــم جـــراء الوباء من 
حيث اإلصابات )أكثر من 1,7 مليون 
إصابـــة( والوفيـــات )101,621 بينهـــا 

1297 الخميس(. 
وتعّد نيويورك المدينة األكثر تضررا 
في العالـــم، لكن العاصمـــة األميركية 
عـــن  نســـبيا  بمنـــأى  تبـــدو  واشـــنطن 
انتشـــار الوبـــاء وبـــدأت الجمعـــة رفع 

القيود.
وسّجلت البرازيل أيًضا أكثر من ألف 
وفاة خالل 24 ساعة، لليوم السادس 
علـــى التوالـــي، مـــا يرفـــع الحصيلـــة 

اإلجمالية إلى 26 ألفا و754.

عواصم ـ وكاالت

عامل حرق جثث يرتدي معدات وقائية بمقبرة في ريو دي جانيرو، البرازيل )أ ف ب(

الرياض ـ واس

مؤتمـــر  تنظيـــم  الســـعودية  أعلنـــت 
مانحين لليمن بشكل افتراضي، يوم 
الثالثـــاء المقبـــل، في إطار الشـــراكة 
مـــع منظمة األمـــم المتحدة، بتوجيه 
مـــن الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
وولي العهد األمير محمد بن سلمان.

ويســـعى المؤتمر الذي جرى اإلعالن 
زيـــادة  إلـــى  الجمعـــة،  أمـــس  عنـــه 
الوعي باألزمة اإلنســـانية في اليمن، 
واإلعـــالن عـــن تعهـــدات مالية لســـد 

احتياجات البالد األساسية.
وتدعـــو المملكة الـــدول المانحة إلى 
الراميـــة  الجهـــود  ودعـــم  المبـــادرة 

لنجاح هذا المؤتمر اإلنســـاني الكبير 
والوقوف مع اليمن وشـــعبه، بحسب 

ما نقلت وكالة “واس”.
وســـيعقد مؤتمر المانحين الدوليين 
افتراضًيـــا  اإلغاثيـــة  والمنظمـــات 
بالرياض، فـــي تمام الســـاعة الرابعة 
بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف 

يبث على شبكة اإلنترنت.
  وسيلقي كلمة االفتتاح في المؤتمر 
المتحـــدة،  لألمـــم  العـــام  األميـــن 
أنطونيـــو غوتيريـــش، فيما ســـيلقي 
بـــن  فيصـــل  األميـــر  المملكـــة  كلمـــة 

فرحان بن عبدهللا وزير الخارجية.

السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن “افتراضيًا”

أنقرة ـ وكاالت

شـــن رئيـــس حـــزب المســـتقبل التركي 
المعـــارض، أحمـــد داود أوغلـــو، هجوما 
شرســـا علـــى رفيقـــه الســـابق الرئيـــس 
رجب طيب أردوغان وحزبه، قائالً: إن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم ســـينهار 
ويختفي من الســـاحة السياســـية قريبًا 
بعد أن فقد شـــعبيته؛ بسبب ممارساته 
التـــي قضـــت علـــى الحريـــات والعدالة 
وقـــادت إلى االســـتبداد، وأفقدت تركيا 

اعتبارها على الساحة الدولية.
وأضاف أوغلو، أحد مؤسســـي ورئيس 
العدالـــة والتنمية الســـابق أنه لن يكون 
هنـــاك شـــيء فـــي تركيـــا اســـمه حـــزب 

العدالة والتنمية في المســـتقبل. 
تركيـــا  “إن  قـــال  كمـــا 

مـــن  تعانـــي  أصبحـــت 
مشاكل في الحريات 
والعدالـــة”، الفتـــا إلى 
أن العصابات خرجت 

الصحافيـــون  وبقـــي  الســـجون  مـــن 
اإلفـــراج  إلـــى  إشـــارة  )فـــي  داخلهـــا 
عـــن ســـجناء خطريـــن وزعمـــاء مافيـــا 
بموجـــب قانـــون العفـــو عـــن الســـجناء 
الذي أقره البرلمان بطلب من الحكومة 
فـــي أبريـــل الماضي، فـــي إطـــار تدابير 
مواجهـــة فيـــروس كورونـــا واســـتثناء 
السياســـيين  والســـجناء  الصحافييـــن 
ومعارضي أردوغان من العفو(، وزادت 
معـــدالت الفقـــر”.  وأشـــار إلـــى أن فكرة 
إنشـــاء حـــزب “المســـتقبل” جـــاءت بعد 
استقالته من الحزب الحاكم، قائالً “إنها 
كانـــت نتيجـــة رؤيتنـــا بأنه لـــن يكون 
مـــن الممكـــن بنـــاء دولـــة واعـــدة 
العدالـــة والتنميـــة  مـــع حـــزب 
وإن  أردوغـــان،  برئاســـة 
النظام الرئاســـي ضعيف 
المعاييـــر  حيـــث  مـــن 

الديمقراطية”.

أوغلو: ال مكان ألردوغان وحزبه في المستقبل

عواصم ـ وكاالت

فتح عضـــو في البرلمـــان األوروبـــي النار 
على حكومة فايز الســـراج ووصفها بأنها 
فاقـــدة للشـــرعية، وذلك خالل مشـــاركته 
األزمـــة  “تطـــورات  بعنـــوان  مؤتمـــر  فـــي 

الليبية”.
فقد صرح عضو لجنة الشؤون الخارجية 
لألمـــن  الفرعيـــة  واللجنـــة  األوروبيـــة 
األوروبي، خافيير نارت، خالل مشـــاركته 
في مؤتمـــر نظمه مركز بروكســـل الدولي 
للبحوث بعنوان “تطورات االزمة الليبية”، 
بأن تبعية فايز الســـراج الكاملة إلى تركيا 
ال تؤهله أن يكون ممثال شـــرعيا للشـــعب 
الليبـــي، حيـــث ال يجوز أن يكـــون الممثل 

تابعا لجهات خارجية.
هـــذا  أن  األوروبـــي  البرلمانـــي  واعتبـــر 
التواطؤ مســـيء جـــدا لليبيين، وأنه يعزز 

الفوضى والحروب وقوة الميليشيات.
وأضـــاف خافيير نـــارت قائال إن الحديث 

عن شـــرعية حكومـــة الوفـــاق “هو ضرب 
السياســـي  المنظوريـــن  مـــن  العبـــث  مـــن 
والقانونـــي، خاصـــة وأن أي حكومـــة في 
طرابلس لم ولن تحظى بالشـــرعية إن لم 
يوافق عليها مجلـــس النواب المنعقد في 

طبرق”.
مـــن جانبه، أكد المرصد الســـوري لحقوق 
اإلنســـان، أمـــس الجمعـــة، بـــأن كتيبة من 

“المرتزقة” تضم نحو 50 عنصرا يترأسها 
مســـؤول أمني سابق في تنظيم “داعش” 
اإلرهابـــي مـــن ريـــف حمص الشـــرقي في 
ســـوريا، قـــد انضمـــت للعمليـــات القتاليـــة 
التـــي تخضوهـــا مليشـــيات طرابلس في 
ليبيا. وشـــغل قائـــد الكتيبة المرســـلة إلى 
ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يســـمى “والية 
حمـــص”، ومن ثم بايع جبهة النصرة التي 
أعلنت والءها لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

وبعـــد ذلك، اتجه “الداعشـــي” إلى مناطق 
االحتـــالل التركـــي فـــي عفرين، بحســـب 
المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 
مقاتال ســـابقا من التنظيم مع بداية العام 

الجاري كمرتزقة هناك.
ووفق مديـــر المرصد رامـــي عبدالرحمن، 
فـــإن تركيـــا تحـــاول الخالص مـــن عبء 
عناصر داعش في مناطق ســـيطرتها في 

سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

المرصد: تركيا تنقل عشرات “الدواعش” من سوريا للقتال في ليبيا
برلماني أوروبي: حكومة السراج “فاقدة للشرعية”

مينيابوليس ـ أ ف ب

 500 األميركـــي  الوطنـــي  الحـــرس  نشـــر 
مـــن عناصـــره أمـــس الجمعـــة فـــي مدينة 
مينيابوليس بوالية مينيســـوتا األميركية 
)شـــمال( إلعادة الهدوء الـــى المنطقة بعد 
ليلـــة ثالثـــة مـــن االضطرابـــات إثـــر مقتل 
الشـــرطة  قيـــام  خـــالل  أســـود  مواطـــن 

بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.
وأفـــاد بيان عســـكري أن عناصـــر الحرس 
الوطني في والية مينيســـوتا “سيقّدمون 
دعما للسلطات المدنية خالل الفترة التي 
ُيطلـــب منهـــم ذلـــك فيهـــا لضمان ســـالمة 

األرواح والممتلكات”.
ووّقع حاكم الوالية تيم والز أمرا تنفيذيا 
بعد ظهر الخميس يسمح بتدخل الحرس 

الوطني. 
وتابـــع البيـــان أن العناصـــر شـــاركوا ليـــال 
فـــي مهـــام عـــدة مـــع الدفـــاع المدني ضد 
“االضطرابـــات المدنيـــة”. واســـتمروا فـــي 

الوصول إلى المدينة حتى الصباح الباكر، 
ليصل عددهم الى 500.

وتوفي االثنيـــن جورج فلويد، وهو رجل 
أســـود البشـــرة يبلغ 46 عامـــا، بينما كانت 
الشرطة تحاول توقيفه، وقد استخدمت 
العنـــف وعاملته بخشـــونة، وفق ما يظهر 
فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع. 

وتّم فصل الشـــرطيين األربعة المشاركين 

فـــي عملية التوقيف، وفتحت الســـلطات 
المحليـــة والفيدراليـــة تحقيقـــا. لكـــن لـــم 
توجه حتى اآلن اي تهم، ما يفاقم غضب 

وإحباط المحتجين. 
واحتـــج متظاهـــرون على عنف الشـــرطة 
وأحـــرق  التوالـــي.  علـــى  الثالثـــة  لليلـــة 
فـــي  للشـــرطة  مركـــزا  متظاهـــرون 

مينيابوليس.

االحتجاجــات علــى عنــف الشــرطة يتواصــل لليلــة الثالثــة
استنفار أمني غير مسبوق في مينيابوليس الغاضبة

تونس ـ وكاالت

أعلنت رئيسة كتلة الحزب “الدستوري 
الحـــر” في تونس عبير موســـى، أمس 
الجمعـــة، عـــن جمـــع 80 ألـــف توقيـــع 
ومرشـــحة لتصـــل أكثـــر مـــن 100 ألف 
قبـــل نهايـــة األســـبوع، علـــى عريضـــة 
شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة 

من رئيسه راشد الغنوشي.
نـــدوة  فـــي  موســـى  عبيـــر  ووصفـــت 
صفحتهـــا  علـــى  نشـــرت  إعالميـــة 
تواصـــل  “فيســـبوك”،  فـــي  الرســـمية 
الغنوشـــي مع رئيس حكومـــة الوفاق، 
فايز الســـراج، بالخطأ الفـــادح، وقالت 
“تحركاتـــه خلفها أجندة” مؤكدة إدانة 

تجاوزاته وتصرفاته.
مشـــروع  عـــن  وتحدثـــت 

قدمته الكتلة للبرلمان 
إذ  عليه،  للتصويـــت 
يقر مبادئ أساســـية 
أهمها رفض التدخل 

في الشؤون الليبية، ورفض أن تكون 
لتســـهيل  لوجســـتية  قاعـــدة  تونـــس 
التدخـــل الخارجي بـــأي طريقة كانت، 
مشددة على “رفض االصطفاف وراء 

أي محور”.
مشـــاورات  وجـــود  موســـي  وأكـــدت 
مع عدد مـــن الكتـــل البرلمانية؛ بهدف 
التنســـيق لســـحب الثقـــة مـــن رئيـــس 
مجلس النـــواب وزعيم حركة النهضة 
راشد الغنوشي، وخلق أغلبية برلمانية 
جديدة النتخاب رئيس جديد وقيادة 

المرحلة المقبلة.
إلـــى ذلـــك، أشـــارت إلى أنهـــا التقت 
تونـــس  تحيـــا  كتـــل  بممثلـــي 
واإلصـــالح  تونـــس  وقلـــب 
والمستقبل، والشروع في 
توقيـــع عريضـــة نيابية 
مـــن  الثقـــة  لســـحب 

الغنوشي.

80 ألف توقيع لسحب الثقة من الغنوشي
موسكو ـ وكاالت

ذكرت “وكالة إنترفاكس” الروسية، 
أمـــس،  قـــرار حكومـــي،  عـــن  نقـــال 
بوتيـــن،  فالديميـــر  الرئيـــس  أن 
أمـــر وزارتـــي الدفـــاع والخارجيـــة 
بإجراء محادثات مع دمشـــق بشأن 
تسليم العسكريين الروس منشآت 
إضافية، وتوسيع وصولهم البحري 
فـــي  بوتيـــن،  ســـوريا.ووافق  فـــي 
المرســـوم، علـــى اقتـــراح الحكومة 
علـــى  التوقيـــع  بشـــأن  الروســـية 
والخـــاص   1 رقـــم  البروتوكـــول 
بـ”تســـليم ممتلـــكات غيـــر منقولـــة 
ومناطق بحرية إضافية”، لالتفاقية 

المبرمة في أغسطس 2015 
بيـــن موســـكو ودمشـــق 

بنشـــر  والمتعلقـــة 
مجموعة من سالح 
الجو الروســـي في 

سوريا.

وأوكل المرســـوم إلى وزارة الدفاع 
بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجيـــة لــــ 
الجانـــب  مـــع  مفاوضـــات  “إجـــراء 
لـــدى  عليهـــا  والتوقيـــع  الســـوري، 
التوصـــل إلـــى اتفاق بيـــن الجانبين 
االتحاديـــة”.  روســـيا  عـــن  نيابـــة 
للوزارتيـــن  المرســـوم  ويســـمح 
بإدخـــال “تغييـــرات ال تحمل طابعا 
مبدئيـــا” فـــي مســـودة البروتوكول 
الحكومـــة  عليهـــا  صادقـــت  التـــي 

الروسية.
وتملك روسيا منشأتين عسكريتين 
همـــا  ســـوريا  فـــي  دائمتيـــن 
قاعـــدة جوية في محافظة 
الالذقيـــة، باإلضافـــة إلى 
فـــي  بحريـــة  قاعـــدة 
علـــى  طرطـــوس 

البحر المتوسط.

روسيا تطالب األسد بمنشآت سورية إضافية

جيش االحتالل يقتل 
فلسطينيا في الضفة الغربية

ــيــلــي إن جــنــوده  ــم الــجــيــش اإلســرائ زعـ
وقتلوه  فلسطيني  عــلــى  ــنــار  ال أطــلــقــوا 
بعدما حاول دهسهم بسيارة في الضفة 

الغربية المحتلة أمس الجمعة. 
الذي وقع  الهجوم  بيان أن  وأضاف في 
عن  يسفر  لــم  يهودية  مستوطنة  قــرب 

إصابة أي إسرائيليين. 
وقال ”ردا على ذلك، أطلقت القوات النار 
وحــيــدت الــمــهــاجــم“.  ولــم يــصــدر تعليق 

على الفور من مسؤولين فلسطينيين. 

القدس المحتلة ـ رويترز

خافيير نارت وصفه السراج بالدمية الحرس الوطني يصل منيابوليس إلخماد االضطرابات العنيفة 



مـــن  الرئاســـة االقليميـــة  أعلنـــت 
خـــال مقرهـــا الرئيـــس بالقاهرة 
العربيـــة  الوفـــود  أســـماء  عـــن 
اإلجتماعـــات  فـــى  المشـــاركة 
اإلفتراضيـــة للمجلـــس اإلقليمـــي 
الثانى لمداخات الاعبين القادة 
فى االولمبياد الخاص والتدريب 
علـــى دور ممثـــل الصحـــة، والتى 
تنطلـــق يـــوم 2 يونيـــو على مدى 
العبيـــن  بمشـــاركة  أيـــام  ثاثـــة 
قـــادة من مملكـــة البحرين ومصر 
والمغـــرب  والكويـــت واالمـــارات 

وعمان وسوريا ولبنان.
ويمثل البحرين حسين عبدالرضا 
الشـــهابي  ومنيـــر  قائـــد(  )العـــب 
)منســـق برنامج الاعبيـــن القادة 
باألولمبيـــاد الخـــاص البحرينـــي(، 
ويمثـــل االمـــارات عمـــر الشـــامى 
)العـــب قائـــد(، ومحمـــد الثلحـــى 
)مرافق(، وسارة ستراوى )مشرف 
برنامج الشباب والاعبين القادة 
باالولمبيـــاد الخـــاص االماراتـــى(، 
ويمثـــل المغـــرب حافـــظ ياســـين 
زيـــى  وســـعيد  قائـــد(،  )العـــب 
)مرافـــق(، ويمثـــل لبنـــان فاطمـــة 
ومايـــا  قائـــد(،  )العـــب  قاعـــون 

كميحـــة )مرافـــق(، وأحمـــد عنتـــر 
)العـــب قائـــد(، وابراهيـــم فاضـــل 
)مرافـــق(، و يمثـــل الكويت ناصر 
عبـــد  قائـــد(،  )العـــب  الهاشـــمى 
الرحمـــن محمـــد )مرافـــق( ومريم 
الرســـمي  )المتحـــدث  ذيـــاب 
لمنطقـــة  الخـــاص  لاولمبيـــاد 
الشرق االوســـط وشمال افريقيا( 
وآيـــات عبـــد هللا أحمـــد )مرافق(، 
ويمثـــل عمـــان ســـليم بـــن ســـعيد 
الرحبي )العب قائد(، وحنان عبد 
هللا )مدير المبـــادرات باالولمبياد 
الخاص العمانى(، ويمثل ســـوريا 
أســـماء نصر الدين )العبه قائده(، 

قائـــد(،  الحوزاني)العـــب  فـــادي 
إيمان الصالح )مرافق(.

امـــا االولمبيـــاد الخـــاص المصرى 
فيمثلـــة يوســـف رمضـــان )العب 
قائـــد(، عمر بركات )العـــب قائد(، 
كريم الزينى )العب قائد(، فريدة 
حســـنى )العبـــه قائـــده(، وهايدى 
ياسر )العبه قائده(، شريف محمد 
ندى )العب قائد(، طارق محســـن 
)مديـــر برنامـــج الاعبيـــن القـــادة 
المصـــرى(،  الخـــاص  باالولمبيـــاد 

ملك حسنى )مرافق(.
ضمـــن  االجتمـــاع  هـــذا  ويأتـــى   
الخطـــة الســـنوية التـــى كان قـــد 

ايمـــن عبـــد  المهنـــدس  اعتمدهـــا 
االقليمـــى،  الرئيـــس  الوهـــاب 
وطلـــب من كل مـــن نيبال فتونى 
وليلـــة  المبـــادرات  عـــام  مديـــر 
الشـــناوى مدير البرامج الصحية 
اســـتمرار خطتهـــم الســـنوية رغم 
اعتمـــاد  فتـــم  كورونـــا،  جائحـــة 
عقـــد االجتمـــاع الثانـــى للمجلس 
االقليمـــى علـــى طريـــق المنصـــة 

.)Zoom( اإلفتراضية زووم
 وســـوف تبـــدأ االجتماعـــات فـــى 
الســـاعة الحاديـــة عشـــر صباحت 
بتوقيـــت القاهـــرة يـــوم 2 يونيـــو 
وتســـتمر حتى الســـاعة الواحدة 

ونصف ظهرة ولمـــدة ثاثة ايام، 
ومن جال مموعه من الجلســـات 
والمحاضرات بمشـــاركة عدد من 
الجامعـــات  واســـاتذة  الخبـــراء 

المصرية.
وكانـــت مختلـــف برامـــج منطقة 
الشـــرق االوسط وشـــمال افريقيا 
قد شـــهدت على امتـــداد العامين 
الختيـــار  انتخابـــات  الماضييـــن 
مجالـــس قيادة الاعبين، وشـــهد 
شـــهر اكتوبـــر مـــن العـــام الماضى 
اقامه أول مؤتمر دولى الاعبين 
القـــادة والـــذي عقـــد بمدينة دبلن 
بأيرلندا خال الفترة من 14حتي 

اعقبـــه  أكتوبـــر،  شـــهر  مـــن   18
اقامـــة المؤتمـــر االقليمـــى االول 
لمداخـــات  اإلقليمـــى  للمجلـــس 
الاعبيـــن القـــادة بالقاهـــرة خال 
الفتـــرة 28-24 مـــن شـــهر أكتوبر 
2019، والهـــدف مـــن اطاق هذه 
المجالس إتاحـــة الفرصة لاعبي 
األولمبيـــاد الخـــاص في مناقشـــة 
الموضوعات التي تتعلق بأنشطة 
األولمبيـــاد الخـــاص ليعبرون عن 
آرائهـــم وعـــرض مقترحـــات هـــذا 
المجلس على الرئاســـة االقليمية 

لاولمبياد الخاص الدولى.

اللجنة اإلعالمية

عبدالرضا والشهابي يمثالن البحرين فى اإلجتماعات اإلفتراضية

جانب من االجتماعات السابقة

Sports@albiladpress.com13

أعــرب غالبيــة منتســبي لعبــة كــرة اليد وعدد من العبي الســلة عن إلغاء عودة النشــاط الرياضي في 
الوقــت الحالــي مــن خــال اســتطاع أجــراه “البــاد ســبورت” عبر ســؤال وجه لــكل العب فــي حلقة 
“الرياضــة مــع كورونــا” والتــي نشــرت فــي شــهر رمضــان الكريم. ووجــه الســؤال “هل أنت مــع عودة 
المســابقات أو إلغائها.. ولماذا؟”، إلى 33 العبا من لعبتي اليد والســلة، ونتج االســتطاع عن مطالبة 
19 العبا بإلغاء المســابقات، فيما 8 العبين ارتأوا العودة بشــروط، و3 العبين طالبوا العودة ومثلهم 

اتفقوا بتأجيلها للموسم المقبل.

الاعبـــون الذين اتفقوا على إلغاء 
المسابقات يهدفون للحفاظ على 
انتشـــار  وعـــدم  الجميـــع  ســـامة 
فيـــروس كورونـــا وخصوصا أنهم 
سيجتمعون في مساحة محدودة 
البعـــض،  ببعضهـــم  وســـيلتحمون 
ومـــن طالـــب بالتأجيـــل انقســـمت 
آراؤهـــم حـــول ذلـــك، فمنهـــم مـــن 
يـــرى بأن الوقـــت الحالي هو فترة 
إجازتهـــم المعتـــادة مـــن الرياضة، 
والـــذي يســـبق الموســـم الجديـــد، 
ومنهـــم قـــال إن تأجيلهـــا ألشـــهر 
قادمة أو ترحيلها للموسم المقبل 
يتيح وقًتا كافًيا ألن يكون الوباء 
قـــد خف كلًيـــا، وهي فتـــرة كافية 

إلعداد الفريق لمزاولة النشاط.
وفـــي المقابـــل، الاعبـــون الذيـــن 
قرروا العودة بشـــروط، اشترطوا 
ضوابـــط  وفـــق  ذلـــك  يكـــون  أن 
والتزامـــات صحية تامة لســـامة 
الجميـــع، فيما الذين اتفقوا بعودة 
األنشـــطة، تنوعـــت آراؤهـــم بيـــن 
رغبتهـــم فـــي ذلـــك؛ كـــون فرقهم 
ونتائجهـــا  بمســـتوياتها  متألقـــة 

حتى ما قبل التوقف، وبين سعي 
والمنافســـة  للتعويـــض  اآلخريـــن 
علـــى األلقـــاب، ومنهـــم مـــن ذهب 
بعيـــًدا بهـــدف ضمان مركـــز يتيح 
االســـتحقاقات  فـــي  اللعـــب  لـــه 

الخارجية.
ويترقب الشـــارع الرياضي القرار 
المنتظـــر مـــن ِقبـــل ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية بعدما اعتمد 
األول مـــن يوليو موعدا للنظر في 
اســـتكمال المســـابقات أو إلغاؤهـــا 
مـــع مراعـــاة قـــرارات االتحـــادات 
الدوليـــة والقاريـــة الخاصـــة بـــكل 

لعبة بشأن ذلك.

ــي ــاضـ ــريـ الـ الـــنـــشـــاط  حـــــول  ــورت”  ــ ــبـ ــ سـ  ^“ أجــــرتــــه  اســـتـــطـــاع  فــــي 

الغالبية تطلب باإللغاء... والبقية بين التأجيل والعودة بشروط

19 العبا 
طالبوا بإلغاء 

المسابقات

 6 العبين 
منقسمون بين 

العودة والتأجيل

8 العبين مع 
عودة الرياضة 

بشروط

علي مجيد
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الخــاص االولمبيــاد  فــى  القــادة  الاعبيــن  لمداخــات  الثانــى  اإلقليمــي  المجلــس 



سترى أنك استثمرت في عملك بشكل جيد في 
هذه المرحلة.

أنت من األشخاص الذين يعتنون بأمورهم 
الصحية.

حقق النجاح الذي تفكر فيه أمام الجميع وال 
تتكاسل.

أحوالك الصحية تحتاج منك كثير من الرعاية.

عليك بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

في الفترة األخيرة يزداد اهتمامك بالعناية 
بالجمال.

تخطو خطوات جديدة في طريقك العملي تتسم 
بالجدية.

ال تنتظر حتى تتردى أحوالك الصحية إلى 
األسوأ.

الحياة يوجد فيها الكثير من الفرص فال 
تتكاسل.

أنت قائد بارع وقادر على جعل فريق العمل 
يلتف حولك.

تتهاون في حقوقك ما يؤدي إلى مشاكل كثيرة.

تحاول أن تجتهد في مجالك العملي فأنت إنسان 
مجتهد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قــدم الفنــان محمــد عبــده ســهرة خاصــة أمتــع فيها 
المشاهدين بمجموعة من أغانيه عبر منصة “شاهد”.

وحل عبــده ضيًفا علــى برنامج “معيديــن معكم” على 
قناة “أم بي ســي 1”.  وقال عبــده في حواره مع اإلعالمي 

علــي العلياني “إن فترة العزل المنزلي بالنســبة له كانت 
رب ضــارة نافعــة ألن األوالد والعائلــة كانوا فرحين بجلوســه 

الدائم في المنزل”. وأضاف مازًحا “ما بقى بيجامة وال ثوب ما لبسناه، وأوالدي 
طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10 كل يوم أعد فيهم”.

شــاركت الممثلة ســمية الخشــاب، جمهورها بفيديو 
لهــا عبر حســابها علــى “إنســتغرام” وتطبيق “تيك 
توك”، مقطع فيديو وهي ترقص وتشــارك في تحدي 

األكتاف، ووصل الفيديو إلى 3 ماليين مشاهدة. 
ودعــت الخشــاب جمهورهــا ومتابعيهــا عبــر “تيك 

توك”، إلى إرســال فيديوهات يشاركون بها في التحدي عبر 
حســابها؛ من أجل أن تقوم بالتبرع بـــ 2 دوالر مقابل كل فيديو للمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

طرح المطرب ســعد الصغير أغنيــة جديدة على طريقة 
الفيديو كليب تحمل اســم “بــرة برة”، وهي من كلمات 
وائل ريــاض وألحان عصام اســماعيل، وتوزيع اســالم 
شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير، الذي ظهر 

في مشاهد من الكليب.
وهنــأ المطــرب الصغير أخيــًرا جمهوره بحلــول عيد الفطر 

المبــارك، ووجه رســالة قال فيها “كل ســنة وأنتم طيبين وعيد ســعيد على 
الجميع”. وشارك كذلك في بطولة مسرحية “لوكاندة األوباش”.

جديد سعدسمية تتبرعالعزل المنزلي

“المسرح في الخليج بين الواقع والمستقبل” واإلشكاليات الكبرى

عن سلســـلة “أبحـــاث وتجـــارب” التي 
للفـــرق  الدائمـــة  اللجنـــة  تصدرهـــا 
المســـرحية األهلية فـــي دول مجلس 
التعاون، صدر كتاب بعنوان “المســـرح 
فـــي الخليج..بين الواقع والمســـتقبل” 
غلـــوم،  عبـــدهللا  إبراهيـــم  للدكتـــور 
وســـليمان  عبـــدهللا،  حســـن  ومحمـــد 
الشـــطي، ويشـــتمل على ثالثة فصول 
األول “المسرح الخليجي والتعامل مع 
المصيرية..التعبير..الرقابـــة  القضايـــا 
للدكتـــور ســـليمان الشـــطي، والفصـــل 
الخليجي..تأثـــره  “المســـرح  الثانـــي 
بالتيارات المســـرحية عربيـــا وعالميا” 
عبـــدهللا،  حســـن  محمـــد  للدكتـــور 
والفصـــل الثالـــث بعنـــوان “الواقع في 
صيغـــة المســـتقبل. نظرة فـــي تجربة 
المسرح في الخليج” للدكتور إبراهيم 

غلوم. 
فـــي هـــذا الكتاب كمـــا يقـــول الدكتور 
إبراهيـــم غلـــوم “لقد كنـــا جمعية ننظر 
فـــي الخليـــج بوصفـــه  المســـرح  إلـــى 
امتدادا لما يجري في الساحة العربية، 
ولـــم نكـــن نـــرى تميـــزه أو خصوصية 
نحـــاول بهمـــا أن ننعـــزل، ونبتعـــد عن 

تیـــار المســـرح، ومـــا يثيره مـــن تجدد 
طـــرح  مـــرارة  أجلنـــا  ولـــذا  وانفتـــاح. 
قضيـــة المســـرح فـــي الخليـــج، وآثرنا 
التعامـــل مع اإلشـــكاليات الكبـــرى، بل 
لقد حاولنـــا التقدم بموضوعات راهنة 
في حساب متغيرات المسرح العالمي 
أيضـــأ حينمـــا طرحنا إشـــكالية تكوين 
الممثل المســـرحي في الدورة الثانية، 

وســـينوغرافيا العرض المســـرحي في 
المســـرح  لمهرجـــان  الرابعـــة  الـــدورة 

الخليجي.
قضيـــة  نعالـــج  حيـــن  ويضيف..إننـــا 
المســـرح في الخليج واقعا ومستقبال 
ال نحـــاول االبتعـــاد عـــن التيـــار الـــذي 
خرجنـــا منه وهو خصوصية المســـرح 
بواقـــع  االنفـــراد  ننـــوي  وال  العربـــي، 

معـــزول، وإنما نحـــاول أن نرى الموقع 
الذي بلغنـــاه بواقعية عمليـــة، وبرؤية 
مســـتقبلية ترينـــا كـــم مـــن المســـافات 
التـــي تحتـــاج اجتيازها كي نكتشـــف 
عمق المسرح الذي تتعامل معه، وكي 
ندرك تقاطعات الصورة المسرحية مع 
الصورة الحياتية، وكي نكون مهيئين 
وقادريـــن علـــى إضافة شـــيء ما إلى 

لســـيرورة  والفكـــري  الفنـــي  التراكـــم 
الحركة المسرحية.

الدائمـــة  اللجنـــة  أن  بالذكـــر  يجـــدر 
فـــي  األهليـــة  المســـرحية  للفـــرق 
دول مجلـــس التعـــاون، قـــد أصـــدرت 
“المسرح وإشـــكالية الجهور” “تقنيات 
تكوين الممثل” “ســـينوغرافيا العرض 
المسرحي” “النص والتقنية إلى أين”.
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األمير عبدالقادر والجنرال 

توماس روبير بيجو يوقعان 
معاهدة تافنة ممثاًل للجيش 

الفرنسي، وذلك 
بعد مجموعة 

من االنتصارات 
الجزائرية على 

الفرنسيين.

1958
إغالق سجن سوغامو الذي كان مخصًصا لمجرمي الحرب اليابانيين.

 1967
الملك حسين وعبدالناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر واألردن.

1982
 إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال األطلسي )الناتو(.

1998
زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان.

 634
المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى.
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اعترفت النجمة البريطانية 
األميركية ليلي كولينز بأنها كانت 
تعاني في صمت من عدم األمان 
والتوتر وعدم الثقة واضطرابات 

الطعام، قبل أن تتغلب على 
معاناتها بمساعدة أسرتها، 

ونصحت معجبيها بعدم المقارنة 
مع اآلخرين، ألن لكل إنسان تفرده 
وشخصيته.

tariq_albahhar

تناولـــت صحيفـــة الجارديـــان تأثـــر وبـــاء 
الكورونـــا على عالم الترفيـــه في بريطانيا 
فـــي مقـــال جديـــد موخـــرا، حيـــث شـــكل 
الفيـــروس التاجـــي تهديدا كبيـــرا لصناعة 
الترفيه في كل مكان، ووســـط نفاد برامج 
القنـــوات التلفزيونية وصعوبات الصحف، 
تواجه صناعة اإلعـــالم البريطانية صدمة 
مالية من شـــأنها أن تعيد تشـــكيل الكيفية 
التي نســـتهلك بها األخبار والترفيه بشكل 
اإلعـــالم  وســـائل  محللـــو  ويحـــذر  دائـــم، 
تأثيـــرا  يخلـــف  ســـوف  الوبـــاء  أن  مـــن 
يـــدوم طويـــال علـــى الحيـــاة الثقافيـــة في 
بريطانيـــا، فيتوقعـــون أن التغيـــرات فـــي 
ســـلوك المستهلك، والتي من المفروض أن 
تستغرق أكثر من 5 أعوام ربما حدثت في 
غضـــون 5 أســـابيع، ومن غيـــر المرجح أن 
يعـــود العديد من النـــاس كليا إلى عاداتهم 

التي كانت سائدة قبل الحجر اإللزامي.
التلفزيـــون  مشـــاهدات  أن  مـــن  وبالرغـــم 
البيـــت،  فـــي  الجانحـــة  بســـبب  ارتفعـــت 

وبلغـــت أكثـــر من وقـــت الكريســـماس في 
فـــإن اآلثـــار الجانبيـــة جـــاءت  بريطانيـــا، 
غيـــر متوقعـــة للوبـــاء مـــن خـــالل جلوس 
المراهقين بأعداد كبيرة ومشاهدة التلفاز، 
وأيضـــا تجمـــع العائالت معا مجـــددا لالمر 

نفسه في الوقت نفسه.
واجهـــت القنوات التجارية مشـــكلة كبيرة 
وسط ذلك في قلة اإلعالنات التلفزيونية، 
خصوصـــا مع خفض الشـــركات ميزانياتها 
التســـويقية، وقـــال أحـــد المطلعيـــن فـــي 
إحـــدى القنـــوات التجاريـــة أن اإلعالنـــات 

التلفزيونيـــة البريطانية انخفضت بنســـبة 
40 % خـــالل األشـــهر الثالثة بيـــن مارس 
المديـــر  أالن،  ســـتيفن  يقـــول  ويونيـــو. 
التنفيـــذي لوكالـــة )ميدياكـــوم( اإلعالنية: 

اإلعـــالم  وســـائل  تواجهـــه  مـــا  “إن 
اإلذاعيـــة اآلن يشـــكل عاصفـــة بحـــد 
مســـتويات  ارتفعـــت  حيـــث  ذاتـــه، 

ولكـــن  كبيـــر،  حـــد  إلـــى  العـــرض 
الطلـــب انخفـــض خصوصا وأن 
انخفـــض  للذاعـــات  االســـتماع 

مـــع توجـــه الجميع الـــى القنوات 

الفضائية”. وقال إنه حصل على وعود من 
بعض عمالئه عـــن زيادة إنفاقهم اإلعالني 
عند انتهاء فترة اإلغالق، لكنه في الوقت 
نفسه يخشى أن تنفد القنوات من البرامج 
الجديدة واألفكار لجلب المشاهدين إليها، 
بما خصوصا وأن هذه القنوات ال تستطيع 
اليـــوم إنتاج برامج جديـــدة. وأضاف: “إن 
البرامج التي كانت تعد لن تكون موجودة 
مستقبال، فما الذي سوف يقدمونه إذن؟”.
مـــع  االنتشـــار،  واســـعة  المخـــاوف  هـــذه 
استمرار تقديم عدد من اشهر المسلسالت 
 EastEnders مثـــل  الطويلـــة  الشـــعبية 
اليـــوم  قامـــت   Coronation Streetو
بالفعـــل تخفيض عـــدد الحلقـــات، محاولة 

منهـــا لتجنـــب نفـــاد المواد 

التي تم تصويرها مسبقا!
ســـوف  األقـــل  علـــى  عاميـــن  “لمـــدة 

ينخفـــض اإلنفاق على التلفزيون”، هذا ما 
يؤكده توم هارينجتون من شركة )إنديرز 
أنديـــرز أناليز( الذي توقع عجـــزا حادا في 
الممثليـــن  إن  وقـــال  المكتوبـــة،  الدرامـــا 
بتصويـــر  يلتزمـــون  ســـوف  والمخرجيـــن 
عدة مشـــاريع، مع جـــداول زمنية تتداخل 
 % 40 نحـــو  إن  وقـــال  وبصعوبـــة،  اآلن، 
مـــن العروض التلفزيونية هي مسلســـالت 
شـــعبية في المملكـــة المتحـــدة، والتي قد 
تتوقـــف قريبـــا من العرض ما لم يســـتأنف 
اإلنتاج التلفزيوني “يعرض حاليا مسلسل 
)الجيـــران( مرتيـــن فـــي األســـبوع، وهو ما 
يدمر محتوى هذا المسلسل العريق تماما، 
وكلمـــا طـــال أمد عجـــز هذه البلـــدان عن 
التصويـــر الفنـــي، كلما نفدت 
الحلقـــات علـــى األرجـــح”. 
ومن ناحيـــة أخرى، أكدت 
مصـــادر فـــي قنـــاة اي تـــي 
فـــي البريطانيـــة الكبيرة في 

تقاريـــر مفادها أن تصوير )جزيرة الحب(، 
والـــذي يعتبـــر مـــن انجـــح اعمـــال القنـــاة 
الرئيســـة ســـوف يتأخـــر حتـــى أغســـطس 
المقبـــل علـــى أقـــرب تقديـــر، بـــل وســـوف 
ينقل التصوير إلـــى المملكة المتحدة بدال 
مـــن إســـبانيا، كما خفضـــت القنـــاة الرابعة 
ميزانيتها البرنامجية بمقدار الربع؛ لضمان 
البقـــاء األمـــر الـــذي أثار المخـــاوف من أن 
يعنـــي انهيار ميزانيات التشـــغيل المحلية 
إنشـــاء محطات تلفزيونية بريطانية أقل 

تميزًا!
ووسط كل المخاوف األمور مختلفة عند 
نتفلكس، فهي المستفيدة االولى من هذا 
الوبـــاء اليـــوم، وهـــذا يعنـــي ارتفاع ســـعر 
الســـهم إلى عنان الســـماء، وقيمة الشركة 
اآلن أعظم من قيمة شركة النفط )إكسون 
موبيـــل( المتعددة الجنســـيات. ومع ذلك، 
فهـــي تواجه قضاياهـــا الخاصة، مع إنتاج 

عروض خاصة المتوقفة بسبب الوباء.

الفنية؟ األعـــمـــال  ــاد  ــف ن بــعــد  ــاذا  ــ م ــؤال  ــ س ــرح  ــط ت ــان”  ــارديـ ــجـ “الـ

أزمات اإلنتاج التلفزيوني البريطاني مع “كورونا”



أقـــام نـــادي “أفق توستماســـترز”، أول نادي ناطـــق باللغة العربية 
فـــي البحريـــن، يوم الجمعـــة 22 مايو 2020، ورشـــة تعليمية عن 
برنامـــج “ZOOM”،بقيـــادة التوستماســـتر محب الدين العيســـى، 
إذ قـــام بشـــرح مفصـــل لبعض مـــا يخص هـــذا البرنامـــج وكيفية 
االســـتفادة المثلـــى منه لعقـــد الـــورش واالجتماعـــات والدورات 

التدريبية “عن بعد” من خالل الشبكة العنكبوتية.
وجـــاء ذلـــك تماشـــيًا مع الظـــروف الراهنـــة وتطبيقـــًا لتوجيهات 

الحكومة الرشيدة و#فريق_البحرين.
وبدأت الورشـــة بالتعريف ببرنامج التوستماســـترز وأهدافه، من 
خـــالل كلمـــة رئيس نـــادي “أفق التوستماســـتر” فيصل مســـامح، 

وبعدها تحدث عن إنجازات النادي في الـ 12 سنة الماضية.
وكانت هناك مداخالت ومشـــاركات متنوعـــة من أعضاء النادي، 
ثـــم قـــام التوستماســـتر محب الديـــن العيســـى بتقديم الورشـــة 
وتطرق إلى 20 نقطة أساســـية تسهل على المستخدم استعمال 

 .)ZOOM( برنامج
وأعضـــاء مجلس اإلدارة ممن تولوا المشـــاركة باألدوار القيادية 
وإدارة الورشة، هم: - رئيس النادي التوستماستر المتميز فيصل 

مسامح.
- نائب الرئيس للشؤون التعليمية التوستماستر أحمد الناصر.

- نائـــب الرئيس لشـــؤون العالقات العامة التوستماســـتر نشـــوى 
ناجي.

- نائب الرئيس لشؤون العضوية التوستماستر يونس اللهبي.
- األمين المالي التوستماستر نجال المحري.
- أمين المراسم التوستماستر أمينة البنكي.

وفـــي نهايـــة الورشـــة، تـــم فتـــح بـــاب النقـــاش واألســـئلة لجميع 
المشـــاركين، إذ كان عدد الموجودين يفوق 120 شـــخصا، وأبدى 

الجميع إعجابهم ومدى االستفادة من موضوع الورشة.

قدم نادي روتاري المنامة أخيًرا هدايا ألعضاء األولمبياد الخاص 
البحريني؛ تأكيًدا على موقفه الداعم باســـتمرار تجاه المبادرات 
والمراكز الخيرية في البحرين، وحرًصا منه على مشاركة بهجة 

عيد الفطر المبارك مع شّتى فئات المجتمع البحريني. 
وجـــاءت مســـاهمة النـــادي فـــي فعالية خاّصـــة أقيمـــت في مقر 
األولمبيـــاد الخـــاص البحرينـــي، بحضـــور رئيـــس نـــادي روتـــاري 
المنامـــة خالـــد مختـــار، والمديـــر الوطنـــي لألولمبيـــاد الخـــاص 
البحرينـــي وفيقـــة خليل جمـــال، ورئيس خدمـــات المجتمع في 
نـــادي روتـــاري المنامـــة فينـــود بايـــس، ورئيـــس الخدمـــات فـــي 
نـــادي روتاري المنامة طاهرة راســـتي، ومنســـقة برنامـــج العائلة 
فـــي األولمبياد الخاص البحريني ليلى الســـيد، ومنســـقة برنامج 
صغـــار الالعبين في األولمبياد الخاص البحريني مارخ شـــفيعي 
والالعـــب أحمـــد الهاشـــمي، إضافة إلـــى عدد من أعضـــاء النادي 
واألولمبيـــاد الخـــاص، إذ تم تقديم بطاقات هدايـــا بقيمة 1.100 
دينار تســـمح لحاملها بالتســـوق مجاًنا في العديـــد من المحالت 

الرائدة في المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 
وأوضـــح خالـــد مختـــار أن التبـــرع يأتـــي ليعكـــس التـــزام نـــادي 
روتـــاري المنامـــة بدعم المؤسســـات الخيريـــة والمعنيـــة برعاية 
ذوي االحتياجات الخاصة في المملكة، ومنها األولمبياد الخاص 

البحريني بقيادة رئيس األولمبياد الخاص البحريني ومستشـــار 
الرئاســـة اإلقليميـــة لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 

لألولمبياد الخاص الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة. 
وأضـــاف رئيس النادي أن الخطوة تأتي لتعّبر عن التقدير الكبير 
للـــدور المهـــم الـــذي تلعبه هذه المؤسســـات فـــي توفيـــر الرعاية 
واالهتمام لألشـــخاص من ذوي االحتياجـــات الخاصة، خصوًصا 
األطفال والناشـــئين منهم، عبر تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير 

الدعم الالزم لهم على الصعيد االجتماعي والنفسي والتقني.
من جانبهم، عبر أعضاء األولمبياد الخاص البحريني عن خالص 
شـــكرهم وتقديرهـــم إلدارة وأعضاء نادي روتـــاري المنامة على 

حرصهم على دعم األولمبياد الخاص.

االســـتفادة منـــه للبرنامـــج وكيفيـــة  شـــرح مفصـــل  الخيريــة والمراكــز  للمبــادرات  الداعــم  تأكيــًدا لموقفــه 
”ZOOM“ توستماسترز” ينظم ورشة تعليمية عن“ “روتاري المنامة” يشارك “األولمبياد” بهجة العيد

multaqa@albiladpress.com 15

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

هنأ مدير عام شـــركة اليســـر لألكيـــاس الورقية ذ.م.م، ياســـر المغربي 
والعائلـــة الكريمـــة ابنتهم جنة ياســـر المغربي، وهو عيـــد ميالد “جنة” 

العاشر، متمنين لها العمر السعيد.
جنـــة تبلغ مـــن العمر 10 ســـنوات، وهي في الصف الخامس بمدرســـة 

النور العالمية.

“المغـربي” تحتفـي بعيـد 
ميـالد “جنـة” العاشـر

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

المبدعــة بعالــم األزيــاء “يتشــينغ ييــن” تتعــاون مــع الدار
تنضـــم، يتشـــينغ يين، المبدعة الشـــابة 
فـــي عالـــم األزيـــاء الراقية، إلـــى قائمة 
المواهـــب التي تـــم اختيارهـــا للتعاون 
مجموعـــة  لتمثـــل  اليـــوم،  الـــدار  مـــع 
“إيجيـــري” المخصصـــة للنســـاء والتي 
أطلقتهـــا “ڤاشـــرون كونســـتنتان” فـــي 

شهر فبراير 2020. 
ولـــدت يتشـــينغ ييـــن فـــي بكيـــن العام 
1985، وهـــي تســـافر حـــول العالم منذ 

طفولتها.
الصيـــن  غـــادرت  الرابعـــة،  ســـن  وفـــي 

متوجهة إلى أستراليا وفرنسا.
وتعتبر يتشينغ يين، التي تخرجت من 
المدرســـة العليا للفنـــون الزخرفية في 
باريس متســـّلحة برؤيتها المبتكرة في 
مجال األزياء الراقية، أن المالبس هي 
البشرة الثانية والغطاء المرن والطائر.

لإلمكانـــات  استكشـــافها  خـــالل  ومـــن 
الديناميكيـــة للطيات، تتخيل يتشـــينغ 
تركيبـــات حيويـــة على اإلطـــالق ال بل 
صاخبـــة باألحجـــام المتحركة، وتجري 
تجـــارب متنوعة مـــع ثنيـــات المالبس 

في بحـــث دائم عـــن خطـــوط متدفقة 
يتشـــينغ  تصمـــم  وبالتالـــي،  بسالســـة. 
أشـــكاالً فضفاضة ترتكز على هندســـة 

مذهلة.
وبنـــاء على هذه النزغة الفنية، تعترف 
يتشـــينغ بجاذبيتها لــــ “الطرق البديهية 
لإلبـــداع والتجول الحســـي كما البحث 

عن الحوادث الطوعية”.
وتتمتع يتشـــينغ يين بشـــهرة واحترام 

مـــن قبـــل النخبـــة فـــي عالـــم األزيـــاء 
الراقية أو مـــا يعرف بـ “الهوت كوتور”، 
ويبـــدو عالمهـــا الســـاحر متجانســـًا في 
شـــكل طبيعي مـــع هوية دار ڤاشـــرون 
كونســـتنتان. وتشـــترك يتشـــينغ ييـــن 
مـــع صانعي الســـاعات وحرفيـــي الدار 
اهتمامهم بأدق التفاصيل والرغبة في 

االكتشاف.
بيـــن  متماســـكة  العالقـــة  هـــي  هكـــذا 

صناعـــة الســـاعات واألزيـــاء الراقيـــة، 
الحرفيـــة  فيهمـــا  تكتمـــل  ال  عالمـــان 
والخبـــرة والنـــدرة مـــن دون العاطفـــة 
واإلبـــداع، وهـــي رســـالة يتـــم تغذيتها 
باســـتمرار وإعـــادة إحيائهـــا مـــن خالل 

إبداعات متتالية.
وترمـــز مجموعـــة “إيجيـــري” إلـــى هذا 
اللقـــاء عبـــر مينائها المذهـــل المزخرف 
بالثنيات وجماليـــة التصميم المنحرف 

عن المنتصف.
وتبرز حملـــة “واحدة من األقلية” التي 
تم تقديمها العام 2018، المواهب التي 
تعبـــر شـــخصيتها وعملهـــا عن الســـعي 
المســـتمر للتميز واالنفتـــاح على العالم 
وروح االبتكار واإلبداع التي تتميز بها 

“ڤاشرون كونستنتان”.
المواهـــب مـــن خبـــراء  وتتألـــف هـــذه 
الثاقبـــة  والرؤيـــة  بالفـــرادة  يتمتعـــون 
معتـــرف  محترفيـــن  وهـــم  والشـــغف 
بهـــم فـــي مجالهـــم الخـــاص، وبالتالـــي 
يعكســـون مفهـــوم الذواقـــة فـــي عالـــم 

صناعة الساعات.
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فــاز مؤســس “أصــداء بــي ســي دبليــو، شــركة استشــارات 
العالقات العامة الرائدة في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، ورئيس “بي سي دبليو” في منطقة الشرق األوسط، 
سونيل جون، بجائزة أفضل متخصص في مجال العالقات 

العامة ضمن “جوائز مجلة بي آر ويك العالمية 2020”. 
ويأتــي فــوز جــون بالجائــزة الفرديــة الجديــدة مــن قطــاع 
الســنوية  الذكــرى  مــع  تزامًنــا  العالمــي  العامــة  العالقــات 
العشــرين لشــركة “أصــداء” التــي أسســها. وأرجعــت المجلة 
الفضــل إلــى جــون فــي تحويــل قطــاع العالقــات العامة من 
قســم صغير لالتصــال اإلعالمي تطغى عليه ظالل شــركات 
إلــى “قطــاع مزدهــر يســتقطب رؤوس  الكبــرى  اإلعالنــات 
األمــوال والمهــارات العالميــة إلى منطقة الشــرق األوســط”. 

وأشــادت لجنة التحكيم بدور جون باعتباره “خبيًرا شــهيًرا 
فــي المنطقــة، وقيادًيــا حقيقًيــا يتمتــع برؤيــة واســعة حول 
جميــع الجوانــب المتعلقــة باالتصــال اإلعالمــي واألعمــال”. 
وفــازت الشــركة أيًضا بجائــزة “الدرجة العالية من اإلشــادة” 

ضمن فئة “أفضل وكالة في الشرق األوسط للعام”. 
وأثنــت لجنــة التحكيــم علــى كيفيــة اســتفادة الشــركة مــن 
اندمــاج “بيرســون - مارســتيلر” و”كــون آند وولــف” وكالهما 
مــن كبــرى عالمــات العالقــات العامة تحت مظلــة “دبليو بي 
بي”، لتشــكيل مجموعة “بيرســون كون آند وولف” في العام 
إطــالق  “منصــة  بمثابــة  االندمــاج  هــذا  2018، واســتخدام 
الثقافــة  علــى  والتركيــز  الجديــدة  المنهجيــات  تبنــي  نحــو 

والتدريب”.

مؤســس “أصــداء بــي ســي دبليــو” األفضــل بالمجــال
سونيل جون يفوز بجائزة “العالقات العامة”

“موتورسيتي” تسلم “بابا سنز” مركبات ماكسوس
ــات األوروبــــــــــيــــــــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ــا أحـــــــــــــــدث ال ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ ــز بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ

قامــت شــركة “موترســيتي”، المــوزع الحصــري لمركبــات ماكســوس فــي 
البحريــن بتســليم أســطول يتكــون مــن 5 مركبــات “ماكســوس V80”، إلــى 
سلسلة المتاجر الغذائية الرائدة، “باباسنز” التي بدأت نشاطاتها التجارية 

في البحرين منذ العام 1993. 

وتتميـــز مركبات ماكســـوس، بتوظيفها 
أحـــدث التقنيات األوروبيـــة في مجال 
الشـــاحنات الخفيفة التي يتم تطويرها 
في شركة “Leyland-DAF” في المملكة 
المتحدة، وتصنيعها في مصانع “سايك 
موتـــورز” )SAIC Motors( فـــي الصين، 
ما يجعها وســـيلة تنقـــل فعالة لموظفي 
شـــركة “باباســـنز” تجتمـــع فيهـــا مزايـــا 

األمان والراحة و المتانة. 
وتحـــدث مديـــر العالمـــة التجاريـــة في 
“موترســـيتي”، أمجيـــش أســـوكان عـــن 
أهـــم مميـــزات “ماكســـوس V80” قائـــاًل 
 ”V80 تـــم تصميـــم مركبـــة “ماكســـوس“
النقـــل  احتياجـــات  مختلـــف  لتلبيـــة 
والخدمات اللوجســـتية لقطاع األعمال 
التجارية؛ فهي تحتوي على 16 مقعًدا، 

إضافـــة إلـــى تجهيزهـــا بمزايـــا ســـالمة 
حديثة وتوفيرها مســـتويات عالية من 

الراحة ما يجعلها المركبة المثالية لنقل 
األفراد”. 

من جانبه، تحدث المدير العام لسلسلة 
متاجر “باباســـنز”، آر. فـــي واغناني عن 
إلـــى  الشـــركة  دفعـــت  التـــي  األســـباب 
تحديـــث أســـطولها مـــن خـــالل شـــراء 
مركبات “ماكسوس V80”، قائاًل “تسعى 
“باباســـنز” دائًمـــا إليجـــاد الحلـــول التي 
تســـاعدنا علـــى إدارة سلســـة متاجرنـــا 
مركبـــات  ســـتعمل  كفـــاءة.  بأعلـــى 
“ماكســـوس V80” على تعزيز اإلنتاجية 
التغيـــرات  مواكبـــة  علـــى  ومســـاعدتنا 
الســـريعة التي يشـــهدها قطاع األعمال 
 ”V80 “ماكســـوس  تتميـــز  التجاريـــة. 
باحتوائهـــا علـــى مقصـــورة كبيرة تضم 

16 مقعـــًدا، وكذلـــك بقـــوة أدائهـــا علـــى 
الطريـــق، مما يجعلها خيـــاًرا عملًيا لنقل 

موظفينا”. 
الناجحـــة  عالقتنـــا  “تعـــد  وأضـــاف 
الدافـــع  “موترســـيتي”،  شـــركة  مـــع 
الرئيســـي إلضافة مركبات “ماكســـوس 
V80” ألســـطولنا، فقـــد أظهـــر موظفـــو 
“موترسيتي” طوال فترة تعاملنا معهم 
أعلـــى درجـــات االحترافيـــة، من خالل 
الصيانـــة  خدمـــات  أفضـــل  تقديمهـــم 
التي تتناســـب مع مختلـــف احتياجات 
المركبـــات، وتزويدنـــا بتجارب شـــرائية 

سلسة”.
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أصغر خريج جامعي في العالم عمره 13 عاًما
أصبــح الطفــل جــاك ريكــو البالــغ مــن العمــر 13 عامــا، أصغــر 
خريــج فــي تاريخ كلية فوليرتون بكاليفورنيا التي تأسســت 
فــي العــام 1913، وبــدأ ريكــو يضــع خططــه المســتقبلية، بعد 
أن قــرر البــدء بالعمــل والدخول في الحياة المهنية األســبوع 

المقبل.
وقالــت والــدت ريكــو رو أنــدرادي “إنهــا أدركــت أن جــاك كان 
متفوقــا علــى غيــره مــن األطفــال باألمــور األكاديميــة عندما 
طلب زيارة البيت األبيض في عيد ميالده الرابع، بحسب ما 

ذكرت شبكة “سي ان ان” اإلخبارية”.
وأوضحت أندرادي “لقد كان جاًدا جًدا، وقلت له: هذه رحلة 
كبيــرة. إذا كنــت تريــد الذهــاب، فســيتعين عليــك أن تحفــظ 

أسماء جميع رؤساء الواليات المتحدة”.
وتابعت: “كنت أمزح فقط، ولكنه فاجأني بالقول بأنه يعرف 
أســماء جميــع رؤســاء أميــركا، وأنه تعلــم أيًضا أســماء نواب 
الرؤســاء”. وأوضحت أندرادي أن جاك عانى عند دخوله إلى 
الصف الثالث من معرفة المواد التي ُتشرح له، لذلك اختارت 
والدتــه التعليــم المنزلــي بــداًل من ذلــك. وقالت أنــدرادي “لقد 
عمــره،  مــن  الحاديــة عشــرة  فــي  كان  عندمــا  مزدهــًرا،  كان 
لــم يكــن هناك شــيء يمكننــي تعليمه إيــاه. لقد كان مســتواه 
يتخطــى كل المعايير”. وســمعت أنــدرادي أن كلية فوليرتون 

لديهــا برنامج مخصص للطالب الذين يمكنهم اجتياز اختبار 
تحديــد المســتوى. وخضــع جــاك لالختبــار وتم تســجيله في 
الفصــول الدراســية بعــد بضعــة أيــام. وأكمل جــاك بنجاح 61 
حصــة فــي الكليــة، وحصل على شــهادات فــي التاريخ والفن 

والتعبير البشري والسلوك االجتماعي والعلوم االجتماعية.
وقالــت أنــدرادي “إنــه يعمــل بجد، ولكــن أكثر مــا نفخر به هو 
قلبــه، إنه إنســان رائــع، أخته مصابة بالتوحــد وهو أفضل أخ 

لها على اإلطالق”.
وال يــزال جــاك غيــر متأكــد تماًمــا مــن المهنــة التــي يريــد أن 
يواصل العمل بها، وقال “ما زلت في الثالثة عشــرة من العمر 

لذا أحاول معرفة ما أريد في هذه الحياة”.

صمــم باحثــون مــن جامعــة هوكايدو 
في اليابان فيروســات غدية مهندسة 
وراثيــا، وهــي عائلــة مــن الفيروســات 
التــي تســبب أعراضا خفيفــة، لتتكاثر 
وتقتلهــا،  الســرطانية  الخاليــا  داخــل 
البحثيــة  الورقــة  فــي  جــاء  حســبما 
Can� (المنشــورة في مجلة السرطان 

.)cers
أدخــل  المعــدل،  الفيــروس  والختبــار 
بشــرية  ســرطانية  خاليــا  الباحثــون 
تحــت جلــد الفئــران العاريــة، والتــي 

تطورت بعد ذلك إلى أورام.
وقــال الباحثــون إنهم قامــوا بعد ذلك 
بحقــن الفيــروس الغــدي فــي األورام، 

ما أدى إلى تقلص كبير.
وأوضــح فومايــرو هايغاشــينو، عالــم 
األورام الجزيئــي، أن النتائــج واعــدة 
ولكــن  الســرطان  لعــالج  فقــط  ليــس 

مجموعة من األمراض األخرى.

علماء يصممون 
فيروسا قد يحارب 

السرطان!
جائحة  تسببت  ربما 
فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
ركود  في  المستجد، 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ســـــــوق الـ
في  فحتى  العالمي، 
دولـــة الــســويــد، التي 
ــا  ــهـ ــالقـ ــم إغـ ــتــ ــ لـــــم ي
بــالــكــامــل، تــم عــرض 
قرية للبيع مقابل 70 

مليون كرونة سويدية )ما يعادل 7.3 مليون دوالر(.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، فإن القرية هي ساترا برون، وتقع 
فــي ضواحــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، ويعــود تاريخهــا إلــى العــام 
1700 عندمــا اكتشــف الطبيــب صمويل ســكراج مصدًرا للمياه بها واشــترى 

األرض المحيطة، ثم قام ببناء منزل، ومستشفى، وكنيسة.
وكان هــذا فــي الوقــت الــذي ازدادت فيه شــعبية الينابيع الطبيعيــة، إذ كان 
ُيعتقــد أن الشــرب واالســتحمام في مياه عالية الجودة لــه تأثير على إعادة 

التوازن والشفاء وتحسن صحة الفرد ورفاهيته.
وانتشــرت آنــذاك األحاديث حول “الخصائص العالجية” لمياه ســاترا برون، 
وانجذبــت النخبــة المحلية لبناء منازل صيفية بالقرب، والتي تم التبرع بها 

بعد ذلك ألصحاب األرض األصليين.
وتمتــد القريــة عبــر مــا يقــرب مــن 60 فداًنــا، ويتبعهــا 84 فداًنــا أخــرى مــن 

األراضي غير المطورة المدرجة في عرض البيع.

قرية عمرها 300 عام للبيع مقابل ثمن بخس

عملية تعقيم مسجد الُسليمانية في اسطنبول، حيث 
تبقى المساجد مغلقة أمام المصلين بسبب انتشار 

كورونا في تركيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أفادت تقارير حديثة أن مجموعة 
من القــرود هربت بعينــات اختبار 
فيروس كورونا بعد مهاجمة فني 
الفنــي  وكان  بالهنــد.  مختبــر  فــي 
يحمل عينات اختبار لثالثة أشــخاص 
يشــتبه فــي إصابتهــم بـــ “كوفيــد 19”، 
ويعتقــد أن الحادثــة الغريبــة وقعــت 
براديــش  أوتــار  ميــروت، واليــة  فــي 

بالهند.
ولكن أفيد أن القرود انتزعت العينات 
مــن الفني بعــد مهاجمتــه وهربت من 

كلية طب ميروت أمس. 
الســكان  رصــد  الحــق،  وقــت  وفــي 
المحليــون أحــد هــذه القــرود كمــا هو 
وهــو  بتصويــره،  وقامــوا  مزعــوم، 
يجلــس فــوق شــجرة ويمضــغ إحــدى 
مجموعــات العينــات، بينمــا تــم رصــد 
أجــزاء من بعض مجموعــات العينات 

متناثرة على األرض تحت الشجرة.

أطلقــت حديقة حيوانــات في جزيرة 
بالي اإلندونيســية اسم “كورونا” على 
زرافــة صغيــرة ولــدت خــالل األزمــة 
جائحــة  وتفشــي  العالميــة  الصحيــة 

فيروس كورونا. 
وولــدت كورونا في التاســع من أبريل 
“صوفــي”  همــا  الزرافــات  مــن  لــزوج 
و”ماتادي” في حديقة حيوانات “بالي 

سافاري بارك”.
ونشــرت الحديقة مقطع فيديو يظهر 
حظيــرة  فــي  الزرافــة  والدة  عمليــة 
صغيــرة. وقــال الناطق باســم حديقة 
الحيوانــات أنــاك أغونــغ نغــوراه أليت 
ســوجانا: “ولــدت خــالل تفشــي وبــاء 
البيئــة  وزيــر  قــرر  لذلــك  كوفيــد19� 
أن  وأضــاف  كورونــا”.  تســميتها 
ومازالــت  بخيــر  الصغيــرة  “الزرافــة 
ترضع حليب والدتها. ســنبقيها تحت 

المراقبة لثالثة أشهر”.

قرود تهاجم 
مختبرا وتسرق 

عينات “كوفيد 19”

بالي تطلق اسم 
“كورونا” على زرافة 

حديثة الوالدة
أعلــن في بريطانيا عن وفــاة أحدث عميد 
للبشرية بحسب موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية، بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفقــا ألســرته، توفــي بــوب ويتــن البالــغ 
مــن العمر 112 عامــا، والذي حاز لقب أكبر 
رجــل فــي العالم ســنا في فبرايــر الماضي، 
منزلــه صبــاح  فــي  نومــه  أثنــاء  “بهــدوء” 
الخميــس. وقالــت أســرة ويتــن المــدرس 
الســابق والمهندس من مقاطعة هامبشاير 

في وســط إنجلترا في بيان لوكالة برس 
أسوسييشــن البريطانية “بأســف شــديد، 
تعلــن عائلــة ويتــون وفــاة حبيبنــا بــوب 
لديــه  كان  لنــا.  قــدوة  كان  لقــد  ويتــن. 
يكتــب  وكان  الصداقــات،  مــن  العديــد 
مواضيــع مرتبطــة بالسياســة والالهوت 
والبيئــة ومياديــن أخــرى حتــى وفاتــه، 
كمــا أنــه يهتــم كثيرا بالبيئة”، بحســب ما 

ذكرت فرانس برس.

وفاة عميد البشرية عن 112 عاما بعد صراع مع السرطان

فتاتان من خريجات الثانوية العامة يحتفلن بـ “الجرس األخير” في بلدة 
مياسكويه في ضواحي تشيليابنسك الروسية وكان ويتن ولد في يوركشير في شمالي إنجلترا في 29 مارس 1908، وهو واحد من 7 أطفال، ولديه 

3 أوالد و10 أحفاد و25 من أبناء األحفاد.

حكمت الســلطات المحلية التركية غربي البالد، على ســائق سيارة 
أجــرة باإلقامــة الجبريــة، بعــد إجبــاره امــرأة ســورية علــى وشــك 

الوالدة بمغادرة السيارة.

قوجــة  مدينــة  فــي  الحــادث  وقــع 
إيلــي، يــوم األربعــاء، فــي التاســعة 
صباحا حين اتصلت عائشــة هاشــم، 
وهي مواطنة ســورية بسيارة أجرة 
عنــد شــعورها بالتعــب وهــي حامل، 

لتطلب نقلها للمشفى.
وجلســت فــي الســيارة، ليطلب منها 
ســائق السيارة مغادرتها بعد شعوره 
بأنها ســتلد، فقامت عائشــة بمغادرة 
الرصيــف  علــى  والــوالدة  الســيارة 

المجاور لمنزلها.
 بعدها تم نقلها إلى المشفى بسيارة 

علــى  اإلشــراف  تــم  إســعاف حيــث 
صحتها وصحة المولود، بحســب ما 

نقل موقع هوريدايدي نيوز.
وقامت الشــرطة بإلقاء القبض على 
ســائق الســيارة، الذي بدوره اعترف 
بأنــه كان خائفــا مــن الوضــع، وكتــب 
في بيانه في قسم الشرطة بأنه كان 
مســتاء مــن وجود دمــاء على فرش 
سيارته، ليتم تحويله الى المحكمة.

ســراحه  المحكمــة  وأطلقــت  هــذا 
وحكمــت عليه باإلقامة الجبرية إلى 

أجل غير مسمى.

سائق أجرة يطرد امرأة حبلى ويجعلها تلد بالشارع

حمامــة  اعتقــال  قضيــة  أثــارت 
اتهمــت بالتجســس ضجــة كبيرة 
وباكســتان،  الهنــد  مــن  كل  فــي 
خصوصــا بعــد تصريحــات مالــك 
الحمامــة الباكســتاني الجنســية، 
بــالده  ســلطات  طالــب  الــذي 

باســترجاعها بـ “كل احترام”. وطالب حبيب هللا، ســلطات بالده بالتدخل الســترجاع 
طيره الذي تم القبض عليه في الهند بتهمة التجسس، وأن يتم ذلك بـ “كل احترام”، 

كما تفعل سلطات بالده عندما يتم “اعتقال طيار هندي في باكستان”.
فبحســب مــا نشــرت صحيفــة “اندبندنــت” البريطانيــة، فــإن حبيب الذي يســكن في 
قريــة حدوديــة تبعــد نحو 4 كيلومترات عن الحدود المشــتركة بين البلدين، قال إن 
كل ما يجب على الهند فعله هو إضافة “الكود الدولي” لبلده قبل الرسالة “المشفرة” 
التي تتحدث عنها الســلطات الهندية، والموجودة على الســوار الموضوع حول قدم 

الحمامة، ألقوم بالرد على االتصال.

اعتقال حمامة بـ “تهمة التجسس” يثير ضجة بين بلدين الفجر:  
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