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ملصقات إعالنية عشوائية  في شارع اللولوجاللة الملك

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة شـــكر وتقديـــر مـــن رئيـــس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
مصادقـــة  بمناســـبة  نـــاس  ســـمير 
جاللـــة الملـــك علـــى قانـــون رقـــم 
)16( لســـنة 2020 بتعديـــل بعـــض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )48( 
لســـنة 2012 بشـــأن غرفـــة تجـــارة 

وصناعـــة البحرين بعـــد إقراره من 
مجلســـي الشـــورى والنواب.وأكـــد 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس 
التـــي  التعديـــالت  أن  البحريـــن 

تضمنها القانون ســـوف تعمل على 
تقويـــة دور الغرفـــة عبـــر توســـيع 
والتســـهيالت  الخدمـــات  قاعـــدة 
التـــي تقدمها ألعضائهـــا ولمختلف 
القطاعـــات التجارية واالقتصادية 
اســـتعدادا للمســـتقبل ومتطلباتـــه 
التـــي تخـــدم تطـــور بيئـــة العمـــل 
وإقليميـــا  محليـــا  االقتصـــادي 

وعالميا.

عواصم ـ وكاالتالمنامة - األوقاف السنية

فـــي  الســـنية  األوقـــاف  إدارة  أصـــدرت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 
توجيهـــات  الجمعـــة  امـــس  االجتماعـــي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بخصـــوص 

الواجبة في تشييع الجنائز.
وأشـــارت إلى ضـــرورة ضـــرورة االلتزام 
بــــ “أن يقتصـــر  الوطنـــي  الفريـــق  بقـــرار 

تشـــييع الجنائـــز على األقـــارب فقط، مع 
أخذ االحتياطات الوقائية الالزمة”.

الكّمامـــات  لبـــس  إلـــى ضـــرورة  ودعـــت 
والقّفـــازات، وتـــرك مســـافات آمنـــة بيـــن 
المشّيعين، وعدم المصافحة أو المعانقة، 
إضافـــة إلى اســـتقبال العـــزاء عن طريق 

وسائل التواصل االجتماعية.

أعلنـــت الحكومتـــان األميركيـــة والعراقيـــة، 
فـــي بيان مشـــترك عقب انطـــالق “حوارهما 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  االســـتراتيجي” 
“ســـتواصل تقليص” وجودها العســـكري في 
العراق “في األشهر المقبلة”. وذكرت حكومتا 
البلدين أنه “في ضوء التقّدم الكبير الُمحرز 
نحـــو القضـــاء علـــى تهديـــد تنظيـــم داعـــش 

ســـتواصل الواليـــات المتحـــدة فـــي األشـــهر 
المقبلـــة خفـــض عديـــد قّواتها فـــي العراق”. 
وأجرى الوفد العراقي، برئاســـة وكيل وزارة 
ووفـــد  مصطفـــى،  عبدالكريـــم  الخارجيـــة، 
وزارة  وكيـــل  بقيـــادة  المتحـــدة  الواليـــات 
الخارجية للشـــؤون السياســـية ديفيد هيل، 

مناقشات حوار استراتيجي.

كشـــف عدد مـــن اختصاصيـــي التجميل 
واستشـــاري األمـــراض الجلديـــة وطـــب 
التجميـــل  مراكـــز  بعـــض  أن  التجميـــل 
المتخصصـــة تشـــهد إقبـــاال واســـعا مـــن 
الســـتئناف  عودتهـــا  بعـــد  الســـيدات 
العمـــل، بغرض الحصـــول على الخدمات 

التجميليـــة المختلفـــة، خصوصـــا الليـــزر 
والبوتكـــس والفيلـــر والتقشـــير وغيرها.
التجميـــل  جراحـــة  استشـــاري  وأكـــد 
والترميم أحمد العصفور في تصريحات 
لـ “ البالد “ أن المراكز ملتزمة التزاما تاما 
بتطبيـــق كل توصيـــات الفريـــق الوطني 
للتصدي عن فيروس كوفيد 19 الوقائية 

واالحترازية.

“كورونا” يزيد الهوس بالتجميلاتفاق لتقليص الوجود األميركي بالعراق“السنية”: ال مصافحة أو معانقة في التشييع

راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري

أبلـــغ  التحقيقـــات،  علـــى  أشـــهر  بعـــد 
األميـــن العام لألمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش مجلس األمـــن الدولي في 
تقرير، أن صواريخ كروز التي هجومت 
بها منشأتان نفطيتان تابعتان ألرامكو 
العـــام  ومطـــار دولـــي فـــي الســـعودية 

الماضي “أصلها إيراني”.
وقال غوتيريش كذلك ضمن التقرير، 
بحســـب مـــا أفـــادت وكالـــة “رويتـــرز” 
أمـــس إن قطعـــا عـــدة ضمـــن أســـلحة 
ومـــواد متعلقـــة بهـــا كانـــت الواليـــات 
المتحـــدة ضبطتها فـــي نوفمبر 2019 
إيرانـــي”  أصـــل  “مـــن   2020 وفبرايـــر 

كذلك.
وذكر أن “هذه القطع ربما ُنقلت بطريقة 
ال تتســـق” مع قرار مجلـــس األمن لعام 

2015 المنصـــوص فيـــه علـــى االتفـــاق 
بيـــن طهـــران والقـــوى العالميـــة لمنعها 

من تطوير أسلحة نووية. هذا ولم ترد 
البعثـــة اإليرانيـــة لدى األمـــم المتحدة 

في نيويورك علـــى طلب للتعليق على 
تقرير األمم المتحدة.

الصواريخ المستخدمة بهجوم “أرامكو” إيرانية
“األمــم المتحــدة” تبلغ مجلس األمــن في تقرير عــن الحادث

الصواريخ التي هاجمت السعودية أصلها إيراني بحسب األمم المتحدة

عواصم ـ وكاالت

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة، 
باألميـــن  الـــوزارة،  فـــي  بمكتبـــه 
العام لالتحـــاد العـــام لنقابات عمال 
الشـــهابي،  القـــادر  عبـــد  البحريـــن، 
وبحث معه القضايـــا ذات االهتمام 
المشترك، وفي مقدمتها اإلجراءات 
والمبـــادرات التـــي تقوم بهـــا وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لتأميـــن اســـتقرار الكـــوادر الوطنية 
الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت  فـــي 
وحمايتهـــا من الفصل غير القانوني 
وغيـــر المبـــرر فـــي هـــذه الظـــروف 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالـــم 
ومملكـــة البحريـــن بســـبب فيروس 

كورونا )كوفيد 19-(.
تظافـــر  أهميـــة  حميـــدان  وأكـــد 
الجهود وتعزيز التعاون المثمر بين 
أطـــراف اإلنتاج الثالثـــة )الحكومة، 

أصحـــاب عمـــل، عمـــال( للمحافظـــة 
علـــى المكاســـب الوطنيـــة والتأكيد 
علـــى الـــدور الحيوي الـــذي تقوم به 
الكفـــاءات والكـــوادر الوطنيـــة فـــي 
مختلـــف مواقع اإلنتـــاج، وبما يؤكد 
دور الجميع في دعم حركة اإلنتاج 
والنمو المنشـــود وبعيدًا عن أي آثار 

سلبية لتداعيات جائحة كورونا.
بالجهـــود  الشـــهابي  أشـــاد  بـــدوره، 
وزارة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المثمـــرة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي 
وتقديـــم  الوطنيـــة  الكـــوادر  دعـــم 
كافـــة اإلمكانيـــات الالزمـــة لتطوير 
قدراتها المهنية مما يجعلها مفضلة 
لدى أصحاب العمل، مشـــيرًا إلى أن 
ذلـــك انعكـــس ايجابيًا على تمســـك 
بالمـــوارد  والشـــركات  المؤسســـات 
البشرية الوطنية وفتح آفاق أرحب 

لها في التطور الوظيفي.

مبادرات لتأمين استقرار العمالة الوطنية في “الخاص”
مدينة عيسى - وزارة العمل

جاللة الملك 
يتلقى برقية شكر 

وتقدير من ناس

)٠٤()٠٢(

)٠٨(
)١٢(

)٠٣()١٢(

أندية الكرة تعيد الحياة لمالعبناقصة مسرحية “البراحة”مصر تعيد اآلالف من قطرالنفط يتراجع منهًيا الصعودال إصابات بمتالزمة “كاواساكي”
كشفت استشارية قلب وقسطرة  «

االطفال والبالغين في مركز محمد 
بن خليفة بن سلمان آل خليفة 

التخصصي ألمراض وجراحة القلب، 
سعاد العامر أنه لم تسجل أي حالة 

إصابة بمتالزمة “كاواساكي” لدى 
األطفال المصابين بفيروس كورونا.

تراجعت أسعار النفط أمس،  «
لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها 
أثناء الليل إذ ارتفع عدد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا في 
الواليات المتحدة مما أثار 

احتمال وقوع موجة ثانية من 
تفشي كوفيد19-.

تطلق وزارة الطيران المدني  «
المصري، اليوم السبت، رحالت 

استثنائية بواسطة شركتي مصر 
للطيران وإير كايرو من العاصمة 

العمانية مسقط إلى القاهرة؛ 
إلعادة العالقين المصريين في 

قطر.

في 11 سبتمبر من العام 1980  «
كان العرض األول ألشهر مسرحية 

كوميدية شعبية بحرينية وهي 
“البراحة” التي قدمها مسرح أوال 

من تأليف الكاتب عقيل سوار، وإخراج 
الفنان عبدالله يوسف. فما ما قصة 

المسرحية؟

استأنفت أندية كرة القدم تدريباتها  «
وسط إجراءات احترازية وتدابير 

وقائية مشددة توافًقا مع التوجيهات 
الصادرة من الجهات المختصة. 

وأعادت األندية الحياة للمالعب التي 
ظلت مهجورة وخالية أكثر من 3 

شهور بعد تعليق األنشطة الرياضية.
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المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

بـــوزارة  ٔاغلقـــت ٕادارة التفتيـــش 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
ٔاحـــد الصالونات الرجاليـــة؛ نظًرا 
بتقديم  لالشـــتراطات  لمخالفتـــه 
خدمـــة المســـاج، مٔوكـــدًة ٔاهميـــة 
الصحيـــة  االشـــتراطات  اتبـــاع 
المشـــار ٕاليهـــا فـــي قـــرار وزيـــرة 
الصحة رقم )32( لسنة 2020 بعد 
الســـماح بٕاعادة فتـــح الصالونات 

ومحالت الحالقة من 27 مايو.
ٔاهميـــة  إلـــى  الـــوزارة  ونوهـــت 
الصالونـــات  ٔاصحـــاب  التـــزام 
بالقـــرارات  الحالقـــة  ومحـــالت 
واالشـــتراطات الراميـــة للحفـــاظ 
الجميـــع،  علـــى صحـــة وســـالمة 
كمـــا دعـــت مرتادي هـــذه المحال 
بالتعاون في تنفيذ القرارات ألن 
لمواجهـــة  مشـــتركة  المســـٔوولية 
مـــن  والحـــد  كورونـــا  فيـــروس 

انتشاره.

“إغالق” صالون 
قدم خدمة 
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بدور المالكي

طـــرح صنـــدوق اســـتثماري يديـــره 
بنـــك اإلســـكان خطـــة مـــن خيارات 
المســـتأجرين  مـــع  للتعامـــل  عـــدة، 
األفـــراد والشـــركات في مشـــروعي 
“الســـقية بـــالزا” و”دانـــات المدينة” 

والذين تأثروا بجائحة كورونا.
وعرض البنك 5 خيارات للتصويت 
عليهـــا مـــن قبـــل المســـتثمرين فـــي 
اإلســـكان  بنـــك  “عهـــدة  صنـــدوق 
صنـــدوق  أول  وهـــو  العقاريـــة” 

فـــي  مـــدرج  عقـــاري  اســـتثماري 
بورصة البحرين.

وتضـــم الخيـــارات الخمســـة فتـــرة 
إعفـــاء كامـــل تصـــل إلـــى 3 أشـــهر 
أو خصـــم مبالـــغ اإليجارات بنســـبة 
تصـــل إلـــى النصـــف أو مزيـــج بيـــن 
ذلك، إذ ســـيتم التصويت على هذه 
الخيـــارات فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة 
العمومية للصندوق والذي ســـيعقد 

بتاريخ 14 يونيو المقبل.

“صندوق اإلسكان”: خيارات لتفادي خسارة المستأجرين

 علي الفردان

)١٠(

إجمالــي اإليرادات العامة تبلغ 3 مليارات دينار العام الجاري

“النقد العربي” يتوقع ارتفاع الناتج المحلي للبحرين

توقـــع تقرير صادر مـــن صندوق النقد العربي ارتفاع معدل 
نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للبحرين في العـــام 2021، 
مســـتفيدا مـــن تحســـن الطلـــب العالمـــي وبالتالـــي زيـــادة 
مســـتويات الطلب علـــى األلمنيوم، وكذلك مـــن بدء العمل 

فـــي مشـــروع توســـعة مصفـــاة ســـترة المملوكـــة 
لشركة “بابكو”، ما يزيد من حجم الصادرات.
وأوضـــح التقريـــر أن التقديـــرات األوليـــة 
تشـــير إلـــى مواصلـــة االقتصـــاد البحريني 
نمـــوه اإليجابي في العام 2019، إذ توحي 

التوقعات بنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي بنســـبة 2.1 %، مدفوعا بنمو 
القطـــاع غيـــر النفطـــي بنســـبة 2.3 % 
مقارنة بعام 2018، ما يعكس مبادرات 

التنويـــع االقتصـــادي المنفـــذة فـــي إطـــار 
“رؤيـــة البحرين 2030”، واألثـــر اإليجابي لمبادرات برنامج 

التوازن المالي.
وكان النمـــو االقتصـــادي المســـجل مدفوعا بنشـــاط قطاع 
الصناعـــات التحويليـــة مـــع افتتـــاح خـــط الصهر الســـادس 
لشـــركة ألمنيـــوم البحرين “ألبـــا”، إذ نما القطاع بنســـبة 1.4 

% فـــي الـ 9 األشـــهر األولى مـــن 2019، وتأتـــي أهمية هذا 
الخـــط علـــى ضـــوء مســـاهمة صـــادرات األلمنيـــوم بنحو 8 
% مـــن إجمالـــي الصادرات البحرينية، كذلك ســـجل قطاع 
االتصـــاالت والمواصالت نموا متســـارعا بلغ 6.4 %، ليأتي 
علـــى رأس القطاعات الدافعـــة للنمو االقتصادي، 
يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنمو بلغا نسبته 

.% 3.6
من جانب آخر، استفاد النشاط االقتصادي 
يجـــري  التـــي  العديـــدة  اإلصالحـــات  مـــن 
تنفيذها لزيـــادة مســـتويات جاذبية بيئة 
األعمـــال، التـــي ســـاعدت علـــى تحســـن 
مرتبة البحرين في مؤشر أداء األعمال 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي لنحـــو 19 
مرتبة، لتحتل المرتبة 43 على مستوى 190 دولة عن العام 

.2019
وتستفيد البحرين من تواصل المبادرات المتعلقة بالتطوير 
التقني على األصعدة كافة، إذ يشار إلى أن البحرين تعتبر 
مـــن بين دول قليلة على مســـتوى العالم التـــي انتقلت إلى 

شبكة اتصاالت الجيل الخامس.

زينب العكري
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المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبل وزير اإلســـكان باســـم الحمر بمكتبه في ديوان الوزارة عضو مجلس 
النواب النائب بدر الدوسري، حيث جرى عدد من المواضيع المتعلقة بالدائرة 
التاســـعة في المحافظة الجنوبية والمواضيع ذات االهتمام المشـــترك، والتي 
من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة اإلسكان ومجلس النواب، وذلك 
لتنفيذ البرامج اإلسكانية التي تكفل توفير السكن المالئم لجميع المواطنين.

وتطـــرق اللقـــاء إلـــى تعزيـــز التعاون المشـــترك بيـــن وزارة اإلســـكان ومجلس 
النـــواب، ودعم خطط الـــوزارة لتلبية الطلبات المدرجة علـــى قوائم االنتظار، 
مـــن خالل تســـريع وتيـــرة العمل بالمشـــاريع اإلســـكانية المدرجـــة على خطط 
الوزارة، كما جرى اســـتعراض سير المشاريع اإلســـكانية قيد التنفيذ في مدن 
البحريـــن الجديـــدة، وخطط الـــوزارة لتلبية الطلبـــات اإلســـكانية بمحافظات 

المملكة ومنها المحافظة الجنوبية.
وفـــي ختـــام اللقاء، قـــدم النائب بدر الدوســـري عضو مجلس النـــواب خالص 
شـــكره وتقديره للوزير على جهوده الملموســـة في توفير الســـكن االجتماعي 
للمواطنيـــن، مبديـــًا اســـتعداده للتعـــاون مـــع الـــوزارة لتنفيـــذ تلـــك الخطـــط 

والمشاريع بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها.

سرعة توفير السكن االجتماعي
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الجفير - جمعية األطباء

مؤتمر لطب األعصاب 
بالبحرين وعن بعد

أعلنت رئيس رابطة العلوم العصبية 
اللجنة  رئيس  األطــبــاء،  جمعية  في 
العربي  الخليجي  للمؤتمر  المنظمة 
ــاب،  ــصــ الــــحــــادي عـــشـــر لـــطـــب األعــ
فاطمة عبد هللا عن عقد المؤتمر عن 
بعد في شهر أغسطس القادم، ويقام 
المؤتمر تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد 
هللا آل خليفة، بمشاركة أكثر من 35 
الخليج  ودول  البحرين  من  متحدثًا 

العربي وأوروبا وكندا. 

جاللــة الملــك يتلقى برقيــة شــكر وتقدير من ســمير ناس

التعديالت تقوي دور “الغرفة” وتلبي طموحات أصحاب األعمال

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة المفدى حفظه هللا ورعاه برقية شــكر 
وتقديــر مــن رئيــس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس، رفع فيها باســمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
إدارة الغرفــة واألســرة التجاريــة والصناعيــة أصــدق مشــاعر االحتــرام والتقديــر واإلجــالل علــى الجهــود 
والمبــادرات والتوجهــات التــي يتبناهــا جاللــة الملك في ظل مســيرة التحديــث والتطويــر واإلصالح التي 
يقودها جاللته ضمن مشــروع جاللته الوطني الذي وفر ورســخ تجربة رائدة من الديمقراطية هي موضع 

تقدير أبناء شعب البحرين الوفي ومحل إعجاب المجتمع الدولي.

وأعرب باســـم مجتمـــع األعمـــال البحرينـــي وأعضاء 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن عـــن “بالـــغ الشـــكر 
وعظيم العرفان بمناســـبة مصادقة جاللة الملك على 
قانـــون رقـــم )16( لســـنة 2020 بتعديل بعـــض أحكام 
المرســـوم بقانون رقم ) 48 ( لســـنة 2012 بشأن غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن بعـــد إقراره من مجلســـي 
الشورى والنواب، لتساهم هذه التعديالت في تنظيم 
عمـــل هذه المؤسســـة العريقة التي تعتبـــر أول غرفة 
تجاريـــة في المنطقة، ولتكون قـــادرة بدعم ومؤازرة 
قيادتنـــا ممثلـــة في جاللـــة الملك في تلبيـــة تطلعات 
وطموحـــات قطاع األعمال البحرينـــي وتعزيز دورها 
فـــي تطويـــر القطـــاع الخاص وزيـــادة مســـاهمته في 
التنمية اإلقتصادية، وتذليل المشـــكالت والصعوبات 

التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو”.

وأكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن في 
الغرفـــة كانـــت  المعقـــودة علـــى  البرقيـــة أن اآلمـــال 
وســـتظل كبيرة، وســـتكون الغرفة بعـــون هللا وبدعم 
أعضائهـــا قادرة علـــى تلبية كل طموحـــات وتطلعات 
أصحـــاب األعمال وعلى قدر الثقة التي يوليها جاللة 
الملـــك للغرفة، خاصـــة وأن التعديـــالت التي تضمنها 
القانـــون ســـوف تعمـــل علـــى تقويـــة دور الغرفـــة عبر 
توســـيع قاعدة الخدمـــات والتســـهيالت التي تقدمها 
ألعضائها ولمختلف القطاعات التجارية واالقتصادية 
اســـتعدادا للمســـتقبل ومتطلباتـــه التي تخـــدم تطور 

بيئة العمل االقتصادي محليا وإقليميا وعالميا.
وأعـــرب عن أمنياته الصادقـــة لمملكة البحرين قيادًة 
وشـــعبا بالمزيد مـــن التطور والنجـــاح، مجددا لجاللة 
الملـــك دعم ومســـاندة الغرفـــة والقطـــاع الخاص في 

مملكـــة البحريـــن لجهـــود جاللتـــه الخيرة في ســـبيل 
تعزيـــز الحركـــة التنمويـــة واالقتصاديـــة، ومجدديـــن 
العهد والوالء تحت راية جاللته، سائال المولى تعالى 
أن يحفـــظ صاحـــب الجاللـــة ويوفقـــه ويســـدد علـــى 
طريـــق الخيـــر خطـــاه؛ لتحقيق مـــا يصبو إليـــه جميع 
أبناء البحرين من تقدم ورفعة للمملكة في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك.

المنامة - بنا

جاللة الملك

“األعلى للصحة”: نعتمد على التنويع لشراء المستلزمات الطبية
التسليم ــت  ــ ووقـ لــلــتــكــلــفــة  وفـــقـــا  األســـعـــار  ــروض  ــ عـ تــقــيــيــم 

نـــدوة  األول،  أمـــس  مســـاء  عقـــدت 
افتراضية عبـــر اإلنترنت تحت عنوان 
“سلســـلة توريـــد المســـتلزمات الطبية 
فـــي زمـــن جائحـــة كورونا”، بمشـــاركة 
أكثر من 150 مشـــارًكا من الخبراء من 
جميع أنحاء الشـــرق األوســـط وشمال 

إفريقيا.
النـــدوة،  فـــي  الرئيســـة  كلمتـــه  وفـــي 
أثنـــى األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للصحة إبراهيم النواخذة، على الدعم 
المتواصـــل مـــن عاهـــل البـــالد صاحب 

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة وإلـــى ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
متابعتهـــم الدائمـــة للجهـــود المبذولـــة 
لفريـــق البحريـــن الواحد كافـــة لتعزيز 
صحـــة وســـالمة الجميـــع، الســـيما في 

ظل جائحة كورونا “ كوفيد - 19”.
واســـتعرض أثنـــاء النـــدوة رؤيتـــه عن 

والمبتكـــرة  االســـتراتيجية  المناهـــج 
وتحســـين  اإلمـــداد،  لتعزيـــز سالســـل 

الموارد النادرة وإنشـــاء شبكة سالسل 
إمداد آمنة في قطاع الرعاية الصحية.
وقال “جعلنا عمليات الشـــراء المتعلقة 
علـــى  مركزيـــة  الصحيـــة  بالرعايـــة 
المســـتوى الوطنـــي فـــي البحريـــن، ما 
يجلب معه قيمة كبيرة لتلك العمليات، 
حيـــث نقـــوم نقيم األســـعار بنـــاًء على 

معيارين: التكلفة ووقت التسليم. 
وقـــال: نـــوزع الكميـــات المطلوبة بين 
البائعين المختلفيـــن لتفادي أي تأخير 
متوقـــع؛ بســـبب ارتفـــاع الطلـــب علـــى 

المستلزمات الطبية حول العالم”.

إبراهيم النواخذة

المنامة - بنا

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

تنعى عائلة المحميد
 الشاب محمد عيسى صالح المحميد

والذي سيوارى جثمانه الثرى اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020 
في تمام الساعة 9:30 صباحاً في مقبرة المحرق

والتزاماً باإلجراءات واإلرشادات 

في ظل األوضاع الراهنة، تقبل التعازي ألسرة الفقيد على األرقام التالية: 
والد المتوفى: عيسى المحميد 39964640

أخ المتوفى: عبدالرحمن المحميد 66997477
وفي وسائل التواصل االجتماعي.

سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم  أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون



نــاجــي... ينجــو ويبصــر مــن جــديــد
أعـــرب المواطن ناجـــي ثابت عن بالغ شـــكره إلى 
صحيفـــة “البالد” ووزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
بعـــد أن تجاوبت األخيرة، مشـــكورة، مع شـــكواه 
التي بثها عبر الصحيفة نهاية شهر يناير الماضي.
وقـــال ثابت: الحمد للـــه رب العالمين بأن من هللا 
علـــي بالصحة والعافية والشـــفاء بعـــد أن فقدت 
نظـــري بســـبب خطـــأ طبـــي لحـــق بي فـــي مجمع 
السلمانية الطبي، وأريد أن أشكر صحيفة “البالد” 
التي قامت بنشر مشكلتي وتجاوبت مع الشكوى 
توجيـــه  وتـــم  الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة 

المعنيين بتصحيح األمر على الفور.
وتابع: بعد نشـــر “البالد” المشكلة تلقيت اتصاالت 
مـــن وزارة الصحـــة وتـــم التواصـــل معـــي ووضع 

خطة للعالج، ولقد حظيت برعاية من قبل أرفعة 
المســـؤولين على رأسهم الوزيرة وبقية مسؤولي 
الـــوزارة، وأجريـــت لـــي عمليـــة تبديـــل قرنية في 
جملتهـــا  مـــن  خاصـــة  أدويـــة  وأعطيـــت  العيـــن، 

مضادات حيوية فعالة.
وأضاف: بعد اإلجراءات الصحية الســـريعة التي 
اتخذهـــا كادر األطبـــاء - مشـــكورين - عـــاد لـــي 
البصـــر مرة أخـــرى في العيـــن المصابـــة، ومازلت 
أتلقى الرعاية الصحية من قبل الكادر المخصص 

لعالجي، وأنا أشهد تقدًما ملحوًظا لصحتي”.

وتكمن مشـــكلة المواطن ثابـــت بعد أن فقد نظره 
في ســـاعات قليلة بسب اســـتخدام دواء )قطور( 
صـــرف له من قبل مجمع الســـلمانية الطبي، وفًقا 

لحديثه.
وناجي مواطن رب أســـرة متقاعد بسبب إعاقته، 
وهـــو من منطقـــة النعيم، صرفت إليـــه أدوية من 
قبل فريق طبي في مستشـــفى السلمانية بعد أن 

راجعهم بسبب ألم في عينيه.
بـــوادر أزمـــة ناجي بدأت مـــع أول قطـــرات نزلت 
فـــي عينـــه من “القطـــور” الذي صرف إليـــه. يقول 
ثابـــت: اشـــتعلت عيني نارا، وفـــارت كالتنور، ولم 
أســـتطع أن أرتاح أو أســـتقر أو أنام، وألن الوقت 
كان متأخـــًرا لـــم أجـــد أحـــد يقلنـــي إلـــى مجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي وأنا معاق ال أقوى على الســـير 
إلـــى المستشـــفى، وفـــي صبيحـــة اليـــوم الثانـــي 

توجـــه باكًرا إلى “الســـلمانية” ُكشـــف علـــى عينيه 
وهنا انكشـــف المستور، بقعة بيضاء كبيرة بسواد 
عينيـــه وألم شـــديد وفقدان للبصـــر بدرجة كبيرة 

تصل إلى 90 %.
بـــدأت رحلـــة فـــي حيـــاة ناجـــي يبحـــث فيها عن 
عـــالج، وعجلـــة عافيتـــه اليســـرى تتدحـــرج نحو 
األســـوأ، طرق أبـــواب العديد مـــن األطباء بالطب 
الخـــاص وفـــي مجمع الســـلمانية الطبـــي الذي لم 
يعترف بالمشكلة التي سببها له، “ألنه فقير وعلى 

قد حاله”، على حد تعبيره.
ومضى يطـــرق األبواب، وقيل له طبًيا بأن قرنية 
عينك اليســـرى مصابة، وال نعـــرف كيف نعالجها، 
وعلـــى األرجح لن تجـــد لها عالجا فـــي البحرين، 
إال أن تدخل الوزيرة بعد نشر معاناته في “البالد” 

أرجع له صحته بفضل من هللا سبحانه وتعالى.

شكر “البالد” والوزيرة 
“الصالح”

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

األطفال المصابون بـ “كورونا” مناعتهم أقوى

“كورونا” يزيد الهوس بالتزيين و“التكبير”

ــال الـــعـــدوى ــ ــي ح ــع أكـــثـــر عـــرضـــة لــإصــابــة بـــأعـــراض فـ ــرضـ الـ

90 % اإلقبـــال علـــى مراكـــز التجميـــل والفيلـــر والبوتكـــس األكثـــر جذًبـــا

كشفت استشارية قلب وقسطرة االطفال 
والبالغيـــن فـــي مركز محمد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي ألمـــراض 
وجراحـــة القلـــب، الدكتورة ســـعاد العامر، 
فـــي ردها على ســـؤال لـ “البـــالد” عن مدى 
احتمـــال إصابـــة األطفال بمـــرض فيروس 
كل  أن   ،”19 “كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
بالعـــدوى  لإلصابـــة  معرضـــون  األطفـــال 
ولكنهـــم عـــادة ال يمرضـــون بنفـــس معدل 
األشـــخاص البالغيـــن، مؤكـــدة ونـــادًرا مـــا 
ُيصـــاب األطفـــال بأعـــراض شـــديدة عنـــد 

تعرضهم لعدوى “كوفيد 19 “.
فعـــل  ردة  الختـــالف  تفســـيرها  وحـــول 
األطفـــال تجـــاه “ كوفيد 19”، أشـــارت إلى 
أن الجواب غيـــر واضح لحد اآلن، فبعض 
الخبـــراء يشـــيرون إلـــى أن األطفـــال قـــد 

ال يتأثـــرون بشـــدة بكوفيـــد 19 ألن هنـــاك 
فيروســـات كورونـــا أخـــرى منتشـــرة فـــي 
المجتمـــع وتســـبب بعـــض األمـــراض مثل 
الـــزكام، ونظرا ألن األطفال يصابون كثيًرا 
بالزكام، فقد تكون لديهم أجســـام مضادة 
توفـــر لهـــم بعـــض الوقاية مـــن كوفيد 19، 
موضحـــة أنه ومن الممكن أيضا أن أجهزة 
المناعة لدى األطفال تتفاعل مع الفيروس 
بشـــكل مختلـــف عن أجهـــزة المناعـــة لدى 
البالغيـــن، الن بعض البالغين َيمرضون من 
الفيـــروس إذ إن أجهزتهـــم المناعيـــة تبالغ 
فـــي رد فعلها تجاهه، مما ُيلحق مزيدا من 
الضرر بأجســـامهم، و قد يكـــون هذا األمر 

أقل حدوًثا لدى األطفال.
وأوضحت االستشارية العامر، وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن األطفال أقل عرضة لإلصابة 
بحاالت طبيـــة مزمنة، مثل أمراض القلب 
أو ارتفـــاع ضغـــط الـــدم أو الســـكري. وفي 

المقابل فالبالغون المصابون بهذه الحاالت 
حـــدوث  لخطـــر  أكبـــر  بشـــكل  معرضـــون 
بعـــدوى  إصابتهـــم  عنـــد  حـــادة  أعـــراض 
كوفيد 19. وبالنســـبة لألطفـــال المصابين 
بحـــاالت طبيـــة مزمنـــة أو األطفـــال ذوي 
االحتياجات الخاصـــة، فإن كيفية تأثرهم 

بكوفيد 19 ليســـت واضحـــة بعد. ونوهت 
إلـــى أن األطفـــال المصابـــون بالتشـــوهات 
الخلقيـــة فـــي القلـــب والذيـــن يخضعـــون 
لعمليـــات جراحيـــة متكررة يكونـــون أكثر 
عرضـــة لإلصابـــة بااللتهابـــات الفيروســـية 
بشـــكل عام وليس فقط فيـــروس كورونا، 
ولذلـــك نطلب من الوالديـــن دائما الحرص 
واتبـــاع مزيد من االحتياطـــات للمحافظة 
عليهـــم من خطـــر االصابـــة وأن يبعدوهم 
عن األماكـــن التي يكون فيهـــا أي احتمال 

لتعرضهم لإلصابة بالفيروسات.
واستطردت العامر بالقول، على الرغم من 
نـــدرة هـــذا األمر، فـــإن األطفـــال دون ُعْمر 
َســـنة “ الّرّضع “ أكثر عرضة لخطر اإلصابة 
بأراض شـــديدة في حـــال العدوى بكوفيد 
19، مبينـــة يحتمـــل أن يكون ذلك بســـبب 
عـــدم نضـــج مناعتهم بشـــكل كامـــل، وألن 

شعبهم الهوائية أصغر.

كشـــف عدد مـــن اختصاصيـــي التجميل 
واستشـــاري األمـــراض الجلديـــة وطـــب 
التجميـــل  مراكـــز  بعـــض  أن  التجميـــل 
المتخصصـــة تشـــهد إقبـــاال واســـعا مـــن 
الســـتئناف  عودتهـــا  بعـــد  الســـيدات 
العمـــل بعـــد انقطاعهـــا عن العمـــل لفترة 
فيـــروس  بسســـب  الشـــهرين  تجـــاوزت 
كورونا، بغرض الحصول على الخدمات 
التجميليـــة المختلفـــة، وخصوصا الليزر 

والبوتكس والفيلر والتقشير وغيرها.
ومـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري جراحـــة 
التجميـــل والترميم أحمـــد العصفور في 
تصريحات لـ “ البالد “ أن المراكز ملتزمة 
التزامـــا تامـــا بتطبيـــق كافـــة توصيـــات 
الفريـــق الوطنـــي للتصدي عـــن فيروس 
كوفيـــد 19 الوقائية واالحترازية، ومنها 

وارتـــداء  المســـبقة،  بالمواعيـــد  العمـــل 
وكمامـــات  االقنعـــة  العامليـــن  جميـــع 
الوجه، وتقليل عـــدد الموجودين داخل 
المركـــز، وتباعـــد المواعيـــد بيـــن موعـــد 
وآخـــر، وتطبيـــق سياســـة التباعـــد بيـــن 
الموجوديـــن بالمركز، وااللتزام بالتعقيم 

المســـتمر لكافـــة األدوات المســـتخدمة، 
واســـتخدام المواد الخاصـــة بكل متردد 
فقـــط )االســـتخدام الواحـــد(، باإلضافـــة 
التـــى تخصيـــص أماكـــن للتعقيـــم قبـــل 

دخول المترددات على المراكز.
وأوضـــح استشـــاري جراحـــة التجميـــل 
والترميـــم أحمـــد العصفـــور “عـــاد العمل 
اليومي للمراكز ولوحظ حاليا وبعد رفع 
الحظر عن الخدمات التي كانت متوقفة 
أن اإلجراءات غيـــر الجراحية هي التي 
تصدرت االهتمام االول للســـيدات مثل 
“هوس” المرأة بالجمال والعناية بوجهها 

وبشرتها.
أقبلـــت  التـــي  الخدمـــات  أن  وأوضـــح 
هـــي  كبيـــر  بشـــغف  الســـيدات  عليهـــا 
الليـــزر و البوتكـــس، والفيلـــر والبالزمـــا 
وتكبير الشـــفاه ونحت الوجه والتقشير 
قائمـــة  تشـــمل  والتـــي  الكيميائـــي 

اإلجـــراءات التجميلية غيـــر الجراحية، 
و”شهدنا إقباال وصل إلى حوالي 90 % 
من خالل المواعيد المبرمجة مسبقا بعد 
فتـــرة االنقطاع عـــن الحصول على هذه 

الخدمات خالل الشهرين الماضيين”.
واســـتطرد أن بعض المراكز لديها قوائم 
انتظـــار طويلـــة وتـــزداد هـــذه القوائـــم 
يوميـــا بنســـبة أكبـــر وأســـرع بكثيـــر من 
اإلجـــراءات الجراحيـــة، مشـــيرا إلى أن 
إقبـــال النســـاء تفـــوق على الرجـــال بعد 

رفع الحظر.
ودعا العصفور السيدات اللواتي يرغبن 
بعـــدم  تجميليـــة  خدمـــات  أي  بإجـــراء 
التوجه لغيـــر المتخصصين، ألن األمر ال 
يخلو مـــن مخاطر جســـيمة، محذرا من 
اإلغـــراءات التـــي تقدمها بعض وســـائل 
التواصل االجتماعي لبعض المراكز غير 
المعروفة من خالل اإلعالنات التجارية.

أكــد االستشــاري أســعد الدفتــر أن اســتبدال بعــض األدويــة 
بأخــرى قــد يؤدي إلــى ظهور بعــض األعــراض والمضاعفات 
الجانبيــة، مؤكــدا أن هذه ظاهرة معروفة وموجودة في كل 

نوع من العالج الدوائي.

وفي رده على شكاوى وردت 
من عـــدد كبير من المواطنين 
بحصـــول مضاعفـــات لديهـــم 
أدويـــة  اســـتخدامهم  إثـــر 
جديـــدة التي تـــم اســـتبدالها 
وقد تكـــون أدويـــة أصيلة أو 
جنيسة، قال إن استخدام أي 
دواء جديـــد يـــؤدي لحصول 
مضاعفات ومنها على الجهاز 
اإلحســـاس  مثـــل  الهضمـــي 
وصعوبـــة  المعـــدة  بحرقـــة 
البلع والغثيـــان والقيء وآالم 
البطـــن واإلســـهال، مضيفا أن 
المريض قد يتعرض للصداع 
وتغير الشهية، مشددا على أن 
جميع هذه اآلثار هي أعراض 
جانبية شـــائعة ولكنها ليست 
خطرة وســـتختفي بعد فترة 
مـــن االســـتخدام فـــي بعـــض 
فـــي  تســـتمر  وقـــد  الحـــاالت 
بعضها، ولذلـــك على المريض 
مراجعة الطبيب الذي يشرف 
علـــى عالجـــه فـــورا؛ ليتمكـــن 
مـــن تقرير اســـتمراره بالعالج 

أو تغييره أو تغيير الجرعة.
العديـــد  الدفتـــر أن  وأوضـــح 
مـــن الشـــكاوى مـــن المرضـــى 
تأتي بشأن األدوية الجنيسة، 
مبينا أن عملية تصنيع الدواء 
تمـــر بمراحـــل عديـــدة تكلـــف 
الكثيـــر،  األدويـــة  شـــركات 
ولذلـــك تكون أســـعار األدوية 
األصيلـــة مكلفـــة جـــدا ويتـــم 
باألدويـــة  عنهـــا  االســـتعاضة 
تقـــل  قـــد ال  التـــي  الجنيســـة 
فعاليـــة فـــي العـــالج، مشـــيرا 
يمـــر  الـــدواء  إنتـــاج  أن  إلـــى 
أوال بمرحلـــة البحـــث العلمـــي 
التي تســـتغرق ســـنين طويلة 
ليتـــم اكتشـــاف عقـــار جديد، 

خصوصـــا لألمـــراض المزمنة 
أو  الـــدم  ضغـــط  كارتفـــاع 
السكري، وبعدها يمر بمرحلة 
الحيوانـــات  علـــى  التجربـــة 
خـــالل  مـــن  فاإلنســـان 
بمراحـــل  ليمـــر  المتطوعيـــن، 
متعـــددة حتـــى يتـــم اعتماده 
المؤسســـة  فـــي  وترخيصـــه 
لُيمنـــح  المختصـــة؛  العالميـــة 
واالحتـــكار  االكتشـــاف  حـــق 
لتصنيع الـــدواء لمدة تتراوح 
من 5 إلى 10 سنوات، إذ يمنع 
أي مصنع أو شركة أدوية من 
تصنيـــع الـــدواء دون موافقة 
الشـــركة األم ومقابـــل مبالـــغ 
طائلـــة للقيام بإنتـــاج األدوية 
الجنيســـة، التي تعـــد أرخص 
الـــدواء  مـــن  وكلفـــة  ثمنـــا 

األصيل.

يبدلون أدويتهم بجنيسة وتتسبب بمضاعفات

نهـــايــة 2020 مــوعـــد ظهــور لقــاح “كــورونــا”
قال رئيـــس قســـم الميكروبيولوجي 
والمناعة واألمراض المعدية بجامعة 
الخليـــج العربـــي خالـــد بـــن دينـــة إن 
اللقاحـــات عمومـــا وكمـــا هـــو معمول 
بـــه عالميـــا يتـــم التأكد من ســـالمتها 
إلـــى  مشـــيرا  البشـــري،  لالســـتخدام 
أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة وإدارة 
الغذاء والدواء األميركية ال تجيزان 
لقـــاح  ألي  الصالحيـــة  تمنحـــان  وال 
المراحـــل  جميـــع  اجتيـــازه  بعـــد  إال 
المطلوبـــة، التي تتطلب وقتا طويال، 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  إن  إذ 
ومنظمـــة الغذاء والـــدواء األميركية 
الماضـــي فقـــط  العـــام  فـــي  ســـمحتا 
باســـتخدام لقاح لمرض “االيبوال”، إذ 
قررتـــا اســـتخدام لقـــاح للمرضى بعد 
34 ســـنة من انتشـــار الفيروس وبعد 

التأكد من ســـالمته عند االســـتخدام 
البشري.

وأوضـــح  فـــي تصريحـــات خاصـــة لـ 
“البالد” أن بعض اللقاحات يســـتغرق 
إنتاجها وإثبات ســـالمتها فترة تزيد 
عن 10 سنوات أو أكثر؛ حتى تتمكن 
الشـــركات مـــن الحصـــول علـــى لقاح 
جيد وناجح للتصـــدي للمرض، مبينا 
“إما بالنسبة لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، فـــإن هنـــاك جهـــات ومنظمـــات 
عالمية عـــدة تعمل علـــى إيجاد لقاح 
لهذا الفيروس منذ ظهور أول أصابة 
بالمـــرض، ولعـــل منهـــا والمتخصصة 
بهـــذا الجانب جامعة أوكســـفورد مع 
شـــركة أدويـــة، مشـــيرا إلـــى أن لقاح 
جامعة أوكســـفورد بحاجة ألكثر من 
18 شهر حتى يمر بجميع االختبارات 
ومنهـــا االختبـــارات الســـريرية؛ حتى 

يكون موجودا بنهاية العام 2020.
أخـــرى  شـــركات  هنـــاك  أن  وأضـــاف 
بدأت باســـتخدام “التقنيات الجينية 
للفيـــروس”،  الجينـــي  والتسلســـل 
وأن مثـــل هذه التقنيـــات الجينية لم 
يســـبق الموافقة عليها فـــي الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وأوروبـــا، وهي 
تقنيات مشـــابهة لتقنية الفيروســـات 
المضاعفـــة المعروفـــة ســـابقا، ولكنها 
مختلفـــة التقنيـــة، إذ يتـــم اســـتخدم 
يحمـــل  وهـــو  “االدينـــو”،  فيـــروس 

التسلســـل الجيني لفيروس ســـارس 
طريـــق  عـــن  معدلـــة  فيروســـات  أو 
تقنية النانوتكنولوجي ولحفز الجهاز 
المناعـــي فـــي الجســـم للتعامـــل مـــع 
الفيـــروس، وبالتالـــي يقـــوم الجســـم 
للقضـــاء  مضـــادة  أجســـام  بإنتـــاج 

عليـــه من خالل تكوينـــه حصانة في 
الجســـم ضد المـــرض، وكذلـــك هناك 
شركات أخرى تعمل حاليا على إنتاج 
لقـــاح “بروتيني”، ولكنهـــا مازالت في 

المراحل األولية من التجارب.
وأوضـــح بـــن دينة أن إنتـــاج أي لقاح 
يمـــر بمراحـــل عـــدة، ومنهـــا مرحلتـــه 
األولـــى التي تتضمن االختبارات في 
المختبـــرات ومن ثم المرحلة الثانية، 
وهـــي االختبـــارات علـــى الحيوانات 
وعلـــى الخاليـــا الحيـــة، وبعدهـــا يتم 
اختبـــار هـــذا اللقـــاح علـــى اإلنســـان 
ضمـــن اختبـــارات ســـريرية يتـــم من 
جســـم  فـــي  اللقـــاح  حقـــن  خاللهـــا 
اإلنســـان واالنتظار للنتائـــج المترتبة 
ومتابعـــة الحصانة التي حصل عليها 

الجسم من الحقن. 
منظمـــة  “ســـمحت  دينـــة  بـــن  وقـــال 

الصحة العالمية بدراســـات وتجارب 
ألكثر من 100 لقـــاح محتمل للقضاء 
على فيروس كورونا، وأهم عامل في 
هـــذه اللقاحات هو تأكيد التحذيرات 
التـــي تطلقها منظمة الصحة العالمية 
للمختصيـــن والشـــركات فـــي التريث 
فـــي عمـــل اللقـــاح؛ إلنتاج لقـــاح آمن 
وبمضاعفـــات أقـــل عنـــد اســـتخدامه 

على البشر”.
ونـــوه بـــن دينة إلى أن هنـــاك تجارب 
ودراســـات يمكـــن القـــول عليهـــا إنها 
غيـــر أخالقيـــة وغيـــر مهنيـــة؛ ألنهـــا 
تعتمـــد على حقـــن اللقاح ألشـــخاص 
ثـــم حقنهم مرة أخرى بفيروس حي؛ 
للتأكد مـــن فعالية هذا اللقاح، مؤكدا 
أن هذه كلها محاوالت يائســـة تسعى 
للكســـب التجاري واســـتغالل الوضع 

العالمي مع فيروس الكورونا.

بن دينة: تجارب غير 
أخالقية تسعى 
للكسب التجاري
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شارع اللولو... سبورة الملصقات اإلعالنية الفوضوية
غــرامــات ــرض  ــف وت المخالفين  ــاء  ــم أس تحصر  الــعــاصــمــة  ــة  ــان أم

شــارع اللولــو بمحافظــة العاصمــة ســبورة الملصقــات اإلعالنيــة العشــوائية 
المخالفة. ومن كثرة وضع دهان الملصقات بدا الترهل بالجدران وأعياها.

عدســـة “البالد” جالت بمنطقة الشارع. 
ـــر أمانة العاصمة  وتبيـــن أنه كلما تصفِّ
اإلعالنـــات المخالفة من الشـــارع تعود 
أخـــرى كالفطـــر. وكأنمـــا إزالـــة إعـــالن 
أو  اإلنـــارة  أعمـــدة  أو  الجـــدران  مـــن 
عمـــود الكهربـــاء يفتـــح بـــاب مســـاحة 
شـــاغرة للمخالفين للصق إعالن جديد 
مخالف!. يشـــار إلى أن أمانة العاصمة 
أزالـــت أكثر مـــن 1020 اعالنـــا مخالفا 

بعدد من مناطق المحافظة.
وقالت األمانة في تصريح ســـابق بأن 

الملصقـــات المخالفـــة ظاهـــرة ســـلبية 
الحضـــاري  للمنظـــر  بصـــري  وتشـــويه 

للمنطقة.
ولوحـــت باتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة 
حصـــر  خـــالل  مـــن  المخالفيـــن،  ضـــد 
أســـماء المؤسســـات المخالفـــة بوضـــع 
الملصقـــات، لتطبيق الغرامـــات عليها، 

وذلك بالتعاون مع الجهات األمنية.

“األوركيد” الفلبيني يزهر بحديقة مركوبان
نــظــيــفــة ــا  ــقـــهـ ــرافـ ومـ ــا...  ــ ــع ــ ــرب ــ م ــرا  ــتـ مـ  2725 ــا  ــه ــت ــاح ــس م

كل شـــيء هادئ ومرتب في حديقة 
مركوبـــان بســـترة، التي قص شـــريط 
افتتاحها بشهر ديسمبر 2009. عدسة 
الحديقـــة،  بأرجـــاء  جالـــت  “البـــالد” 
مرافقهـــا  بنظافـــة  اتســـمت  والتـــي 
واستمرار العناية بمزروعاتها بالرغم 

من اشتداد درجة الحرارة. 
وبـــدا الفتـــا أن هـــذه الحديقـــة تتميز 
الفلبينـــي،  األوركيـــد  أشـــجار  بنمـــو 
وتفتح أوراقها الوردية ببعض أرجاء 
مســـاحة  أن  إلـــى  يشـــار  الحديقـــة. 
الحديقـــة قرابـــة 2725 متـــرا مربعـــا، 

وبلغت كلفة إنشـــائها قرابة 70 ألف دينار، وتضم ممشـــى بطول 270 مترا، 
وملعب كرة قدم محاط بسياج، ومجموعة من ألعاب األطفال.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لمديرية شـــرطة محافظة المحرق، بأن شرطة المديرية 
ســـجلت 721 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة 
والمحـــالت التجاريـــة، منـــذ البدء فـــي تطبيق القـــرار اإللزامـــي الصادر في 
هذا الشـــأن؛ تنفيذًا لتعليمات رئاســـة األمن العام، وتعزيزًا لاللتزام بتطبيق 

اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضـــاف أن المديريـــة، تتخـــذ اإلجراءات التـــي تحقق التباعـــد االجتماعي 
فـــي األســـواق والمحال التجاريـــة والمتنزهات والتقيد بعـــدم التجمع ألكثر 
من 5 أشـــخاص مـــع ضرورة االلتزام بلبـــس الكمامة، كما تواصـــل المديرية 
حمالتهـــا التوعويـــة، التـــي تحـــث مـــن خاللهـــا المواطنيـــن والمقيمين على 
االلتزام بالقرارات واإلجراءات االحترازية لدعم جهود الدولة في مكافحة 

هذا الفيروس.

721 مخالفة عدم ارتداء كمامة في المحرق

األمير خليفة بن سلمان.. اليد التي توحد البالد وتقود النجاح
Û  حيــاة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن

ســلمان آل خليفــة تزخــر بالكثيــر مــن النجاحــات واإلنجازات 
العالمــي  المســتوى  علــى  الموثقــة  واألوســمة  والجوائــز 
واإلقليمي والمحلي، وتعتبر حياته محطة ثرية من محطات 
الشــحن العلمي والفكري في القيادة والريادة، وهي مشــروع 
قائــم بذاتــه يتحــرك بثقــة ويتمــدد ويتوســع فــي المضمــون 
الروحــي الفلســفي للدراســات االســتراتيجية الذكيــة المبنيــة 

على الضمير.
Û  فهــو القيــادي المحنــك الــذي بنــى صــرح المملكــة لعقــود منــذ

نعومــة أظفــاره، وكان عضيــدا للمغفــور له الشــيخ عيســى بن 
ســلمان آل خليفــة فــي مســيرة البنــاء والنماء، وبقــي مخلصا 
ألرضــه واســتمر عضيــدا لجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، حتــى وضــع المملكــة فــي المــكان الذي تســتحقه في 
العالم وفي األمم المتحدة، ممدها بالدعم الروحي والمعنوي 
والتحفيــزي في جائزة ســموه للتنمية المســتدامة، وما انبثق 

من توصيته العظيمة لتوثيق يوم عالمي للضمير.
Û  فالقيــادة عنــد ســموه هــي فلســفة عميقــة لعلــم متجــدد فــي

التوجيــه الدقيــق فــي صناعــة القــرار الصائب، والريــادة لديه 
هــي نمــوذج لفكــر تخطيطــي اســتراتيجي ذكــي متبلــور فــي 
طريقــة التعاطــي مــع الــذكاء العاطفــي لمتابعــة واســتحثاث 

ودفع إنجاز القرارات بدقة.
Û  المبني )Crystalized Intelligence( واندماج الذكاء المتبلور

Flu� (على الخبرة الطويلة لدى سموه الكريم مع الذكاء الحاد 
id Intelligence(، الــذي تمثلــه العقول الشــابة الطموحة ذات 
الكفاءة ألحفاده والتي يحتضنها سموه في محيطه ويغذيها 
ويمدهــا بفكــره وعلمــه ويضعهــا فــي الطريــق الصحيــح التي 
تســتحقه وبجدارة وبمراســيم ملكية، هي من ســتصنع الفرق 
الرياديــة  والقياديــة  والدبلوماســية  السياســية  العمليــة  فــي 
المستقبلية، وهي من ستخترق سرعة الصوت وتثبت للبعيد 
وللقريــب أنهــا هدف مدوي يصم آذان العقول الفارغة التي ال 

تلبث أن تقوم حتى تهوي من الحقد والضغينة. 
Û  ودخول الحركة اإلنســانية على خط القيادة والريادة لســموه

وبمــا تحملــه مــن نفــوذ الضميــر فــي حركتهــا الروحيــة الــذي 
أحيــاه األميــر، يخلق من الفلســفة يدا أبوية مبســوطة كريمة 
توحــد البــالد والعبــاد وتقود النجــاح واســتدامته في تحقيق 
أعلى المستويات في األهداف اإلنسانية التنموية، واستقرار 
المملكــة فــي ظــل الوضــع العالمي والقــرارات اإلنســانية التي 
يطلقهــا ســموه الكريم بال توقف؛ هي أكبــر دليل على التوحد 

واالرتباط القيادي مع الشعب بكل أطيافه ومذاهبه.
Û  والشــواهد علــى تلــك الفلســفة العظيمــة ألميــر الضميــر ومــا

تكنه من إشــراقات وتجليات ال يســتطيع إخفائها المغرضون 
الناعقــون مــن منصــات الهذيــان الرخــوة المدفوعــة بالضــالل 
والفســاد، والذيــن تتقــزم أنفســهم حينمــا تقتــرب مــن مقــام 
إنســانيته وأصالته وأعماله الجليلة لبلده وأبناء بلده التي لم 
تتوقف، فتبدأ تتشرذم وتتمايل ألسنتهم بالكذب والتسويف 

والاليقين وباللؤم بنكران الجميل.
Û  فمــن يصنــع الضيــاع الفكــري متعمــدا؛ فهــو يســير فــي طريق

الجيــاع الالأخالقــي، ومــن يعيــش جــوع الجهــل الحيوانــي 
المركــب ويتمــرغ فــي طينــه؛ يصبــح ثعبانــا متوحشــا خبيثــا 
مسجونا ينتظر االنطالق، والثعابين متنوعة في الخبث الذي 
قــد يوقعهــا فــي التهلكة بســبب أخطائهــا إذا حوصــرت، ومن 
تلــك الثعابيــن مــا يســمى )Reggie the King Snake(، الــذي 
يعيــش فــي جنــوب كنــدا امتــداد إلى أمريــكا الجنوبيــة، التي 
تبدأ تلتهم ذيلها إذا حوصرت العتقادها أنه ثعبان أو حيوان 

آخر وقد يصل بها الوضع للهالك.
Û  فأميــر الضميــر هــو صاحب العمــل القيادي الريادي اإلنســاني

الــذي يضــع مصلحــة الوطن ومــن يعيش علــى ترابه فوق كل 
اعتبــار، ويســعى دومــا لتتبــع ومراقبــة الــوزراء والمســؤولين 
فــي التوصيــات التــي يطلقهــا كل فــي تخصصــه ومــا يرتبــط 
بــه مــن توفير ســبل الراحــة والعيــش الرغيد للوصــول ألعلى 
مراتــب جــودة الحيــاة، ومــن يدعــي غيــر هــذا؛ فليطــرق باب 
النقــد الهادف والمواجهــة بالحقائق الواضحة اليقينية وليس 

التشويش بالاليقين.

عادل المرزوق

راشد الغائب  |  تصوير رسول الحجيري

راشد الغائب  |  تصوير رسول الحجيري
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الدمستاني يطالب النعيمي بتحقيق عن معادلة الشهادات
متضـــررون ينتظـــرون 6 أشـــهر... وطلبـــات الموظفيـــن كثيـــرة والتواصـــل معهم ممل

تســاءل النائــب أحمــد الدمســتاني عــن مبــررات تأخيــر وزارة التربيــة والتعليــم 
بمعادلــة شــهادات الخريجين، إذ تواصل معــه طلبة متضررون من مضي قرابة 6 
أشهر لتقديمهم مؤهالتهم للمعادلة، ولم تنجز الوزارة هذه المعامالت حتى اآلن.

وطالب الدمســـتاني وزير التربية ماجد 
النعيمي بفتح تحقيق إداري بشـــأن هذا 
التـــي  لألســـباب  والوصـــول  الموضـــوع 
تحول دون سرعة تنفيذ هذه المعامالت 
للمواطنيـــن الخريجين بمـــا يمكنهم من 
دخـــول ســـوق العمـــل والحصـــول علـــى 

رواتب تتناسب مع مؤهالتهم.
وذكـــر أنـــه لو لـــم يكـــن مجلـــس النواب 
بحالـــة العطلة التشـــريعية لوجه ســـؤاال 
برلمانيا للوزير عن اإلجراءات المتخذة 
حيـــال التأخر في إنجـــاز معاملة معادلة 

الشهادات.
وبيـــن أن مكتبـــه يتلقى شـــكاوى كثيرة 
عن هذا الموضـــوع، وأن الطلبة يعانون 

مـــن االنتظـــار ألشـــهر إلنجـــاز المعاملـــة، 
بالـــوزارة  المعنييـــن  مـــع  والتواصـــل 
ألن  وذلـــك  ممـــال،  أصبـــح  لالستفســـار 
الموظفيـــن المعنييـــن يطلبـــون بعـــد كل 
فترة مســـتندات جديدة وكثيرة وأمورا 
لـــم يطلبوها منذ أول أيـــام إيداع طلب 
المعادلـــة، وبمـــا يعنـــي اســـتطالة فتـــرة 
بمعيـــار  التـــزام  دون  الشـــهادة  معادلـــة 
محـــدد لتأميـــن المســـتندات المطلوبـــة 

لتقديمها دفعة واحدة عند البداية.
وواصل الدمســـتاني: لقد ســـعى مكتبي 
للتواصـــل مـــع مكتـــب الوزيـــر ووكيـــل 
الوزارة ولكن المؤســـف أنهما يتجاهالن 
التعامل والتواصل وذلك أمر مســـتغرب 

ويضع عالمات اســـتفهام مما يضطرني 
إلثارة الموضوع عبر الصحافة.

مـــن  المتضرريـــن  بعـــض  إن  وقـــال 
بيروقراطيـــة إجـــراءات وزارة التربيـــة 
أحرزوا درجة الدكتوراه، ومن جامعات 
معروفـــة، وينتظـــرون الضـــوء األخضـــر 
مـــن الـــوزارة، والتـــي تعطلهـــم بمتاهـــة 

اجراءات بال نهاية.
وبيانـــات  أســـماء  بحوزتـــه  أن  وأكـــد 

المتضرريـــن ومســـتعد لتقديمها للوزارة 
اذا جنحـــت بالنفـــي عـــن مماطلتهـــا في 

اعتماد الشهادات.
يشـــار إلـــى أن اللجنـــة الوطنيـــة لتقويم 
المؤهالت العلمية برئاســـة وكيل وزارة 
والمناهـــج  التعليـــم  لشـــؤون  التربيـــة 
فـــوزي الجودر تباشـــر موضـــوع معادلة 
الشهادات من جامعات خارج البحرين.

كاميرات أمنية بحديقة عالء الدين للتصدي ألعمال التخريب
“حاتـــم الطائـــي” بعهـــدة مســـتثمر بحرينـــي وســـتفتتح بنهايـــة أغســـطس

أفــادت بلديــة المحــرق بأنه تم ترســية حديقة عالء الدين وقد تــم إنجاز 65 % من أعمال 
الصيانــة، التــي تشــمل علــى إزالــة الســياج الخارجــي وإعادة صباغتــه وإضافــة قطع من 
الحديد لزيادة تقويته وإحكام إغالق الحديقة وذلك لضبط أوقات فتح وإغالق الحديقة.

تركيـــب  الصيانـــة  أعمـــال  وشـــملت 
الكاميـــرات األمنية بالتنســـيق مع شـــرطة 
المحـــرق ومن المتوقع أن تحد من أعمال 
التخريـــب واالســـتخدام الخاطئ بصورة 
كبيرة، وشـــملت أعمال صباغة الكراســـي 
االســـمنتية واأللعـــاب والمظالت والغرف، 
علمـــا أن أعمال الصباغة عـــادة تكون آخر 
أعمـــال الصيانـــة والتأهيل ومـــن المتوقع 

االنتهاء من صيانتها في شهر يوليو.
وبينت أنه تمت ترســـية اســـتثمار حديقة 

الحديقـــة  إن  إذ  الطائـــي(،  )حاتـــم  الحـــد 
حالًيـــا فـــي عهـــدة المســـتثمر البحرينـــي، 
تأهيـــل  وإعـــادة  بصيانتهـــا  يقـــوم  الـــذي 
المالعب بهـــا إلعادة افتتاحهـــا في حلتها 
بنهاية شهر أغسطس هذا العام، إذ تشمل 
أعمـــال التطويـــر إعـــادة التأهيل توســـعة 
المالعب، وإعادة تركيب أرضية العشـــب 
الصناعي وإنشـــاء كفتيريا وإعادة صيانة 

الحمامات.
القطـــاع  مشـــاركة  أن  البلديـــة  وأكـــدت 

وصيانـــة  وتشـــغيل  إدارة  فـــي  الخـــاص 
األمالك البلدية تجربة يتم تطبيقها حديثا 
وســـيتم  والمتنزهـــات  الحدائـــق  إلدارة 

دراســـة نتائجها الحقا، وفي حالة نجاحها 
ســـيتم البـــدء فـــي المجموعـــة الثانية من 

الحدائق في محافظة المحرق.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة
تجنب الحوادث المنزلية

Û  ،أصبــح باإلمــكان تجنــب حــوادث وحرائق المنــازل والتخفيف مــن آثارها
وذلك باتباع متطلبات األمن والســالمة التي تنصح اإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي بتوفيرهــا فــي المنــزل، حيــث تؤكــد االدارة أهمية اســتيفاء كافة 
متطلبات الحماية والســالمة التي يتم توضيحها للقائمين على المشــاريع 
والفلــل والمنــازل بصفــة خاصــة، ممــا يتوجــب توفيــر أجهــزة اإلنــذار عــن 
الحريــق ككاشــف الدخــان والغاز الذي يتوفر في األســواق بأســعار زهيدة 

وهو في متناول الجميع.
Û  وتسهم هذه األجهزة في اشاعة مناخ من األمان ألنها تعمل كجهاز إنذار 

أول فــي حــال حــدوث الحريــق او تســرب للغــاز او ثاني اكســيد الكاربون 
فــي المنــزل الســيما خالل فترة الليل وخلود األســرة للنــوم، حيث إنه من 
البديهــي ان أصــوات اإلنــذار الــذي تطلقهــا أجهزة كاشــف الدخــان أو الغاز 
ستكون كفيلة بأن تكون خط اإلنذار األول إلشعار من في المنزل بحدوث 
الحريق سواء أكان ذلك في فترة الصباح أم القيلولة أم خالل فترة الليل، 
وعليه فإن الجميع سيكون محتاًطا للتعامل مع الحريق في حال وقوعه، 
األمــر ســيكون لــه األثــر اإليجابــي فــي التقليــل مــن التلفيــات واألضــرار 
الناجمــة مــن الحريق وســيحول ذلك دون حدوث وفيــات أو إصابات في 
األرواح أو أضرار بالممتلكات، ومن مميزات توفير أجهزة كاشــف الدخان 
أنها تعمل ببطاريات عادية متوفرة في جميع األســواق وأن هذه األجهزة 
تطلق أصوات في حال قرب نفاد البطارية الستبدالها بأخرى جديدة كما 

أنها تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
Û :وينصح السادة المواطنين والمقيمين، بضرورة اتباع النصائح التالية
Û .توفير أجهزة كاشف الدخان والغاز التي تعمل بالبطارية أو الكهرباء
Û  عــدم وضــع قضبــان حديديــة علــى النوافــذ ال تفتــح مــن الداخــل، وكذلك

عدم وضع أي عوائق أمام المخارج ألن ذلك من شــأنه إعاقة الخروج من 
المنزل أثناء حدوث األمور الطارئة.

Û  توفيــر طفايــات حريــق مناســبة وتوزيعهــا فــي األماكــن المناســبة خاصة
فــي المطبــخ والتدرب علــى اســتخدامها واالهتمام بصيانتهــا والتأكد من 

صالحيتها للعمل.
Û  التأكد من ســالمة توصيالت األسالك واألجهزة الكهربائية وعمل الصيانة

الدورية لها.
Û  اســتعمال قاطــع التيــار الكهربائي األوتوماتيكــــي لتفادي خطــورة أخطاء

الكهرباء.
Û .ضرورة غلق أسطوانات الغاز فور االنتهاء من استعمالها
Û .توخي الحذر ومالحظة إطفاء السجائر الملقية وكذلك األمر مع الشيشة
Û .إبعاد السوائل القابلة لالشتعال عن مصادر النار والحرارة والكهرباء
Û  توفيــر التهويــة الجيــدة للمطابخ والمخــازن، خاصة المخــازن التي تخزن

بها المواد القابلة لالشــتعال الذاتي والمواد الكيميائية التي تتأثر بارتفاع 
درجات حـــــرارة الجو.

Û  عــدم إشــعال كبريــت أو تقريــب لهــب أو التدخيــن إذا كان الجــو مشــبعا
برائحة الغاز أو بخار المواد القابلة لالشتعال.

Û .في حالة نشوب حريق يحظر فتح نوافذ المنزل لتجنب امتداد الحريق

محرر الشؤون المحلية

وزير التربية مستقبال النائب الدمستاني قبل فترة

حديقة عالء الدين

بدور المالكي

أعلــن المديــر التنفيــذي لمجموعــة الهــالل للرعايــة الصحيــة، شــاراث 
تشــاندران، عــن فخــره وفخــر مجموعــة الهــالل وكل كوادرهــا الطبية 
والتمريضيــة بخــروج المريــض رقــم 500 مــن أحــدى المرافــق التــي 

تديرها المجموعة.

وأشار تشـــاندران إلى أن المريض 
الطبيـــة  للرعايـــة  يخضـــع  كان 
المتميزة حتى خروجه اليوم وهو 
متعاٍف وبصحـــة جيدة، وتم قبل 
خروجـــه إجـــراء االختبـــار الـــالزم 
وكانـــت النتيجـــة ســـلبية، بعد أن 
أنهى فترة العزل المطلوبة وضمن 
الحكوميـــة  الطبيـــة  االجـــراءات 
وفًقـــا لتوجيهـــات وزارة الصحـــة، 
منوها إلى أن المريض كان سعيدا 
للغايـــة عنـــد خروجـــه مـــن مركـــز 
العزل، وقدم شـــكره لفريق الهالل 

على إدارتهم واهتمامهم الطبي.
مجموعـــة  أن  تشـــاندران  وأكـــد 
الهـــالل تفخـــر بتقديمهـــا خدمات 
متميزة لعالج المرضى المصابين 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــروس 
الثـــالث  مرافقهـــا  خـــالل  مـــن 
هـــذا  أن  علـــى  مشـــددا  العاملـــة، 
العمل يصب في تفعيل الشـــراكة 

االســـتراتيجة بين قطاع الرعاية 
والقطـــاع  الحكوميـــة  الصحيـــة 
الخـــاص والتـــي تســـعى للتعـــاون 
المشـــترك الذي يصـــب في خدمة 
القطـــاع الصحـــي والمرضـــى في 
أزمـــة كورونـــا، معبـــرا عـــن فخره 
بالثقـــة التـــي منحتهـــا الحكومـــة 
لتقديـــم  الخاصـــة  للمستشـــفيات 
خدمات الرعاية والعالج لمرضى 

كوفيد 19.
و  شـــكره  جـــل  تشـــاندران  ورفـــع 
تقديره إلى ولي العهد نائب القائد 
لرئيـــس  االول  والنائـــب  االعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي االميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة لدعـــم مجموعة الهالل 
وجعلها شـــريكا جديـــرا في رعاية 
فـــي   19 وعـــالج مرضـــى كوفيـــد 
مرحلـــة الجائحـــة، موصـــال شـــكره 
للفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 

كورنـــا ووزارة الصحـــة و والهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة، معربـــا عـــن شـــكره لكل 
“المحاربيـــن” مـــن الكـــوادر العاملة 
فـــي الصفـــوف االولـــى للتصـــدي لـ 
كوفيد 19، تحت قيادة ولي العهد 
وتوجيهاته السديدة والتي جعلت 
مملكـــة البحريـــن من الـــدول التي 
أشـــاددت كل دول العالـــم بنجـــاح 
تجربتهـــا وتفوقهـــا فـــي المنطقـــة 

والعالم.
الهـــالل  مجموعـــة  أن  وأوضـــح 
فريـــق  لديهـــا  الصحيـــة  للرعايـــة 

مؤهـــل يضـــم كافـــة التخصصـــات 
 ،-19 كوفيـــد  بفيـــروس  الخاصـــة 
وأالطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن 
والممارســـين  المتخصصيـــن 
والكـــوادر التمريضية المتخصصة 
التـــي تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
مـــن خـــالل خطـــة عالجيـــة وفـــًق 
وزارة  حددتهـــا  بروتوكـــوالت 
الصحـــة والفريـــق الوطنـــي لعمـــل 
القطـــاع الصحـــي الخـــاص، مبينـــا 
أن المجموعـــة تدير حاليـــا بنجاح 
3 مرافـــق صحيـــة للعـــزل متعددة 
المواقـــع التـــي تعالج إجمـــاالً أكثر 

من 650 حالة إيجابية.
وقـــال تشـــاندران: وألننـــا شـــريك 
بتوفيـــر وتقديـــم الرعاية الصحية 
والعالجيـــة ألكبـــر عدد مـــن القوى 
اتخذنـــا  البحريـــن،  فـــي  العاملـــة 
العديـــد من الخطوات االســـتباقية 
 ،19 كوفيـــد  لفيـــروس  للتصـــدي 
ومـــن خالل العديد من االجراءات 
الوقائيـــة واالحترازية وبالشـــراكة 
مع الشـــركات المؤسســـية للتصدي 
دعمنـــا  أننـــا  كمـــا  الوبـــاء،  لهـــذا 
المجتمـــع  شـــرائح  كل  وشـــجعنا 

الجراء الفحص والعالج من خالل 
أســـعار معقولـــة جـــدا ال تمثل عبئا 
كبيرا على المواطنيـــن والمقيمين 
بالبحريـــن، ويأتي هذا الدعم الذي 
تقدمـــه اإلدارة والقائمـــون عليهـــا 
فـــي  المجتمـــع  أفـــراد  كل  لدعـــم 
فتـــرة أزمـــة كورونـــا، مشـــيرا إلـــى 
أن األســـعار تتراوح بيـــن 25.000 
دينـــارا و30.000 دينـــارا للفـــرد بما 
األساســـية  الخدمـــات  ذلـــك  فـــي 
والرعايـــة الطبيـــة المتاحـــة علـــى 

مدار الساعة.

تنافسية بــأســعــار  والــعــاجــيــة  الصحية  الــرعــايــة  تقديم  ــي  ف ــاء  ــرك ش ــدران:  ــان ــش ت

خروج المتعافي رقم 500 من مصابي “كوفيد19-” من مستشفى الهالل

المدير التنفيذي

المريض رقم 500 خارجا من المستشفى
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يخسر طعنه أمام المحكمة لتأخره في توكيل محام
ــار ــنـ ديـ آالف   5 وغـــــرامـــــة  ــد  ــؤبـ ــمـ ــالـ بـ مـــعـــاقـــبـــتـــه  أيـــــــدت 

فـــي  التمييـــز  قضـــت محكمـــة 
طعـــن وافديـــن مدانيـــن بجلب 
المخـــدرة،  الحشـــيش  مـــادة 
طعـــن  قبـــول  بعـــدم  وذلـــك 
أحدهمـــا شـــكال؛ ألن المحامـــي 
اســـتخرج وكالة مـــن المحكوم 
بالطعـــن  تقريـــره  بعـــد  عليـــه 
بالتمييـــز، مؤكدة بأن المحامي 
لـــم يكن يملك توكيـــال يبيح له 
الطعن وقـــت التقرير بـــه، فيما 
رفضـــت طعـــن المـــدان الثانـــي 
بالســـجن  معاقبتهمـــا  وأيـــدت 

المؤبد وبغرامة 5000 دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 
ســـبق  آخريـــن  و3  الطاعنيـــن 
الحكـــم عليهم، أنهـــم بتاريخ 7 

يناير 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون جميعـــا: جلبوا 
بقصد اإلتجار مادة الحشـــيش 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  المخـــدرة 

المرخص بها قانونا.
ثانيـــا: المتهمـــون األول والرابع 
وأحـــرزوا  حـــازوا  والخامـــس: 
بقصد التعاطي مادة الحشيش 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة 

الكلونازيبام.
وحكمـــت محكمـــة أول درجـــة 
بمعاقبـــة ثالثـــة منهم بالســـجن 
المؤبـــد وبالغرامة 5000 دينار، 
وبمعاقبـــة رابـــع بالحبـــس لمدة 
ســـنة وبتغريمـــه 1000 دينـــار، 
الثانـــي  المتهـــم  بـــرأت  فيمـــا 
بالقضيـــة ممـــا نســـب إليـــه من 
بمصـــادرة  وأمـــرت  اتهـــام، 
المتهمين  وبإبعاد  المضبوطات 
الثالث والرابع نهائيا عن مملكة 
البحريـــن، فلم يقبـــل 3 مدانين 
عليـــه  وطعنـــوا  الحكـــم  بهـــذا 
انتهـــت  والتـــي  باالســـتئناف، 
إلى رفـــض االســـتئناف وتأييد 
كل  بحـــق  المســـتأنف  الحكـــم 
منهـــم، ما دعا اثنيـــن منهم إلى 
الطعـــن أمـــام محكمـــة التمييـــز 
والتي قضت بعدم قبول طعن 
طعـــن  وبقبـــول  شـــكال،  األول 
الثانـــي شـــكال وفـــي الموضوع 

برفضه.
وأوضحت المحكمة في أسباب 
حكمها بعدم قبول طعن األول، 
أنه لما كان المحامي قدم ســـند 
عليـــه  المحكـــوم  عـــن  الوكالـــة 
بتاريخ 9/7/2019، والثابت به 
أنـــه صدر عـــن الطاعـــن بتاريخ 
تاريـــخ  بعـــد  أي   ،25/6/2019

التقريـــر بالتمييز الـــذي تم قبل 
ذلك بخمسة أيام، مبينة أنه لما 
كان الطعن بالتمييز في المواد 
الجنائيـــة حـــق شـــخصي لمـــن 
صـــدر الحكـــم ضـــده، يمارســـه 
يـــراه  حســـبما  يمارســـه،  ال  أو 
لمصلحتـــه، وليس ألحـــد غيره 
أن ينوب عنه في مباشـــرة هذا 

الحق، إال بإذنه.
فـــي  الطعـــن  وكان  وتابعـــت: 
توكيـــل  فيـــه  يلـــزم  األحـــكام 
وال  عـــام،  توكيـــل  أو  خـــاص 
مـــن  بالطعـــن  التقريـــر  يجـــوز 
توكيلـــه  كان  إذا  إال  الوكيـــل، 
ثابتـــا وقـــت التقريـــر بالطعـــن، 
ولمـــا كان المحامـــي الـــذي قرر 

بالطعـــن لم يكـــن يحمل توكيال 
ثابتـــا يبيح له التقريـــر بالطعن 
عن المحكوم عليـــه عندما قرر 
به، ثم تقدم بتوكيل الحق بعد 
تاريـــخ الطعـــن المثبت رســـميا 
قبل 5 أيام من صدور التوكيل، 
ممـــا يتعين معه القضـــاء بعدم 

قبول الطعن شكال.

محمد الستراويعباس إبراهيم

@albiladpress @albiladnews

محكوم 
 يخسر طعنه بسبب 

وكالة المحامي

بالمؤبد

اتهام 5 أشخاص بجلب 
مخدر الحشيش 

وتعاطي مؤثر عقلي

المحكمة عاقبت 3 
بالسجن المؤبد ورابع 

بالحبس سنة وببراءة آخر

استأنف المحكومان 
بالمؤبد وتم تأييد الحكم 

بحقهم جميعا

محكمة التمييز: طعن اثنان بـ ”التمييز“:

1 - أحدهما ُقبل طعنه شكال 
ورُفض موضوعا

2 - الثاني ُحكم بعدم قبول طعنه 
تقرير المحامي شكال بسبب وكالة المحامي 

بالتمييز حصل 
قبل صدور 

الوكالة رسميا

بلدية الشمالية تزيل مخلفات أثاث و“تايرات” بسلماباد
قالـــت: المنطقـــة ملـــك خـــاص ورميهـــا فـــي غيـــر مواقعهـــا مخالـــف

بعنــوان  “البــاد”  نشــرته  مــا  علــى  الشــمالية  المنطقــة  بلديــة  عقبــت 
“كرنفال” لنفايات األثاث و”التايرات” بسلماباد. وقالت: المنطقة التي 
تــم تصويرهــا هي منطقة أماك خاصة وتقع مســئولية تنظيفها على 
المــاك إال أن البلديــة وحرصــا منها على المصلحــة العامة وبالتعاون 
مــع شــركة النظافة قامــت بإزالة المخلفــات المتراكمة والمشــار إليها 
فــي التقريــر المصــور الــذي نشــرته صحيفتكــم حيــث تبيــن الصــور 

المرفقة تنظيف الموقع المذكور من المخلفات.

 تؤكـــد بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية 
على أهميـــة الشـــراكة المجتمعية 
للمحافظـــة علـــى النظافـــة العامة 
حيث إن رمي هذه المخلفات في 
غير مواقعها وفي ســـاحات عامة 
أو خاصـــة يعتبـــر مخالفـــة بلديـــة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تســـتوجب 
الالزمـــة ضـــد مـــن يقوم بهـــا وفقا 
لقانـــون النظافـــة العامـــة رقـــم 10 

لسنة 2019.
وتؤكـــد البلدية أيضـــا أنها ملتزمة 
بإزالـــة جميـــع المخلفـــات المنزلية 
أو غيرها فـــي أماكنها المخصصة 
المتبعـــة،  اإلجـــراءات  وحســـب 
وفي الوقت نفســـه تقوم بعمليات 
التفتيش الدورية الكتشـــاف مثل 
هـــذه المخالفات التـــي يقوم فيها 
البعض برمـــي المخلفـــات بصورة 
غيـــر قانونيـــة بشـــكل يؤثـــر علـــى 
العـــام  والمظهـــر  العامـــة  الصحـــة 

للمناطق.
ســـعت البلديـــة دومًا ومـــن خالل 
التوعويـــة  الحمـــالت  تكثيـــف 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  المختلفـــة 
تعزيـــز الســـلوكيات االيجابية في 
المجتمع وتؤدي إلى تقليل نســـبة 
المختلفـــة،  البلديـــة  المخالفـــات 
والتـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر على 

جماليـــة المنظـــر العام مـــن ضمنها 
الحملـــة الوطنيـــة التوعويـــة التي 
العـــام  خـــالل  البلديـــة  أطلقتهـــا 
مســـتمرة  زالـــت  ومـــا  الســـابق 
)الشـــمالية نبيهـــا حلـــوة ونظيفة(، 
والتي كانت أحد برامج الشـــراكة 
المجتمعيـــة، ونحـــن هنـــا مـــا زلنـــا 
نؤكـــد على أهمية تفعيـــل وتعزيز 
مـــن  المشـــتركة  المســـؤولية 
الجميـــع تجـــاه وطننـــا الغالي في 
ســـبيل المحافظة علـــى مقدراته، 

واالرتقاء بجودة الحياة فيه.

كمـــا نـــود التنويـــه بـــأن الحمـــالت 
البلدية والتفتيشية مستمرة على 
قدم وســـاق علـــى امتـــداد الرقعة 
الجغرافية للمحافظة الشمالية وال 
نألو جهدًا في ســـبيل زيادة معدل 
االنجـــاز، ومنذ مطلع العام الجاري 
قامت البلدية بالعديد من حمالت 
النظافة بحسب الخطة التشغيلية 
وبحســـب طلبات أعضاء المجلس 
الظـــروف  مـــن  وبالرغـــم  البلـــدي، 
الراهنـــة والتي يمر بهـــا البالد بعد 
جائحة فايروس كورونا المستجد 

وتعزيـــز  وإضافـــة  كوفيـــد19، 
خدمة التعقيم المســـتمر لمختلف 
المواقع، إال أن البلدية حرصت كل 
الحرص على االستمرار بالحمالت 

التفتيشية وحمالت النظافة.
وتدعـــو بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
الجميـــع للتعاون من أجل الحفاظ 
علـــى حضاريـــة المناطـــق، حفاظًا 
للمجتمـــع،  العـــام  الصالـــح  علـــى 
والتخلـــص مـــن المخالفـــات التي 
تتســـبب في تشـــويه المنظر العام 

وإلحاق األذى بالمجتمع.

مراقبة األلم من وراء الزجاج
Û  اصطــدم بالزوايــا الحــادة، وأنــا أتلمــس فــي قطــع الظــالم دمعــة تبكــي

بحرقة، تبحث عن منديل ممزق يحول دون خروج آخر ضوء من ثقب 
الجــدار. )ســنظل نحفــر فــي الجــدار، إما فتحنــا ثغرة للنــور أو متنا على 

وجه الجدار(. 
Û  أعلــم أن مراقبــة األلم من وراء الزجاج أو ورق الكتابة أشــبه بمشــاهدة

طفــل يتعــذب مــن شــظية غــادرة وغائــرة فــي حرب، قــد اســتقرت في 
جســده لتكــون شــهادة كونيــة علــى براءة ترتعــش، وتذكار عن ســقوط 
حضــاري مــروع، فــال أنــت أنقــذت الطفل، وال أنــت حولــت حروفك إلى 

تابوت. 
Û  ضعــاف نحــن أمــام الحــب، فســطوة الحــب وســوط الشــوق، وغضــب

الحنيــن ال تقــاوم )فكلما التجأنــا إلى ركن رأيناه خانقا كالظالم أو واهيا 
كالورق(. 

Û  واســمحوا لي، أنا ضعيف أمام الحب متمرد على الكره. ال تثير شــهيتي
الشــكوك فيمــا أكتــب، فتاريخــي ملــيء بالمحــارق، وأعــواد الكبريــت، 
واعتدت الصراخ في برية السياسة، فلم يسمعني أحد. وها أنذا أصرخ 
في سكان )العمارة الوقفية( محذرا ساكنيها من طوفان العدالة وغضب 

إعصار المحاسبة. فالدولة لن تسكت. أقول للجميع: أنا واضح. 
Û  .حذرت من مقاطعة انتخابات 2002، فاُتهمت بتمييع القضية والدستور

وانتقــدت اســتقاالت 2011 وقلبــي علــى النــاس والوطــن. وحذرت من 
مقاطعــة انتخابــات 2014 و2018 خــوف دفــع الفواتيــر، فقيل هذا ضد 
النــاس. وانتقــدت وكيــل وزارة التربيــة، فاُتهمــت بالشــخصنة. انتقــدت 
وزيــر العمــل بعــدة مقاالت فاُتهمت باإلثــارة والتصيــد. وانتقدت إيران، 
فقيــل هــذا متعســف، وانتقدت اإلخوان المســلمين، فقيل هــذا انتقائي. 
وانتقدت وزير المالية الســابق بعشــرة مقاالت، فقيل هذا يريد إضعاف 
االقتصــاد. ورفعــت رايــة الدفــاع عــن المــال الوقفــي المقــدس األوقاف 
فــي 2004، فقيــل هذا ســيكبد األوقاف خســائر. وصرخــت صرخة ضد 
كارثيــة قانــون التقاعــد الجديد في 2018 يوم كنــت عضوا في مجلس 
تُّ ضد القانون وانتقدُت موقف الرئيس حينها، ودافعت  الشورى، وصوَّ
عــن حقــوق الناس، وربحنا الموقف آلالف مــن البحرينيين المتقاعدين، 
فقيــل يــوم وقفــت ضــد القانــون هــذا يريــد إضعــاف مجلــس الشــورى. 
أختصر عليكم، أنا ضد التصنيف وال أؤمن بهندســية األشــخاص. أنا مع 
وجــع النــاس إلى آخــر يوم في حياتي. وعنيد في حــب الناس والوطن 
وجاللــة الملــك، وقناعتــي أن تقويــة هــذا المثلث ســيقوي الوطــن. وإذا 
أردت أن تدافع عن الحقوق يجب أن تكون أســلحتك: العقل والتوازن 
والحكمــة والموضوعيــة. أنا شــخص وســطي، عندي خطــاب واحد، إذا 
آمنت بشــيء أدافع عنه بشراســة )godzilla(. ال أهتم باألشخاص، وإنما 
أنتقد األفعال. ولم أتورط يوما ما طيلة مسيرتي بعداء شخصي ألحد 
رغم أن جسمي مليء بطعنات الخناجر، لكن لم يخرج منه إال األجنحة. 

Û  ،أنــا “شــفاف كدمعــة وكقطعــة كرســتال” فيما أؤمــن به، ومــا ال أؤمن به
وأردد قــول الفيلســوف مونتســكيو “أنــا أكــره الكراهيــة، وأحــب الحب” 
هــذه سياســتي، أنثــر الورد على أي إنجــاز حكومي وأصفــق ألي وزارة، 

وأنتقد بحدة شفرة حالقة أي فساد أو مكابرة وزير. 
Û  سأســعى إلى تلقف أوجاع الناس بســلة على شــكل قلب وبداخلها دمع

يغتسل بدمع وجرح ينام على ذراع جريح. وسطي أنا في معالجة كل 
أســئلتي الوجوديــة، ومن ســاللة النــوارس في مطاردة األفــق وكراهية 
إقامة عالقة مع الموانئ وأردد “أنا أقترب من الساحل، وأدرك كم أكره 

الوصول إلى خط النهاية”. 
Û  أقــول: ال بركــة وال توفيــق فــي الســطو علــى أي مــال مقــدس. يقــول

مكافيللــي: “إذا أردت أن تختبــر شــخصا، أعطــه ماال أو ســلطة أو امراة 
جميلة”. 

Û  ال فــرق بيــن مــن ســرق خاتــم الحســين باألمــس، ومــن يســرق وقــف
الحســين اليــوم. كالهما يســرق الحســين “ع”. يوجــد مصطلح في علم 
النفــس يســمى بـــ “التماهــي اإلســقاطي” ينطبــق علــى إدارة األوقــاف 
والتراجيديا الكربالئية. فما الفرق بيننا إذن وبين )ســليم الكلبي(، فلّما 
لم يجد شــيئا يســلبه في كربالء راح يحزُّ إصبَع الحســيِن عليه الســالم 
إلــى أن َفَصــَل اإلصبــَع وأخــَذ الخاَتــم. هنــا، أدعــو كل البحرينييــن عدم 
وقــف أي مــال أو عقار ويوفــروه لتعليم أبنائهم في الجامعات وللحياة 
إلى أن يتم تصحيح األوقاف، ويمســك بها إدارة توكنوقراط، وحوش 
فــي االســتثمار، ويتــم تنضيــف كل الملفــات مــن غبــار الفســاد وعــودة 
المــال، ومحاســبة األســماك الكبيــرة، ورصد كل المتجاوزيــن وقيادتهم 

للمحكمة. 
Û  وهنــا رد علــى بيــان رئيــس األوقــاف الســابق، حيــث يحق لي الــرد عبر

جريدتنــا “البــالد” العزيــزة، أقدم له هذه األســئلة:١- لمــاذا أعفى رئيس 
عليــه  المســتحقة  اإليجــارات  مــن  برأيــه مســتأجرا  منفــردا  األوقــاف 
وقدرهــا 46 ألــف دينــار، كمــا أعفى مســتأجرا آخــر عن ســداد إيجارات 
بمبلــغ 11 ألــف دينــار، أي بما مجموعه 57 ألف دينار؟ موثق. ٢- ويقول 
تقريــر ديــوان الرقابــة “إن الرئيــس قــام منفــردا باتخاذ قــرارات تأجير 
بعــض العقــارات دون الرجــوع للمجلــس لدراســتها واتخــاذ القــرارات 
المناســبة بشــأنها، وبمبالغ تقل عن توصيات لجنة الكشــف واإليجارات 
المنبثقــة عن المجلس، أو قســم االســتثمار أو وحدة األصــول باإلدارة، 

مما أدى إلى خسارة الجهات الواقفة لجزء من عوائد تلك العقارات”.
Û  وأورد الديوان في تقريره جدوال بعدد من العقارات التي اتخذ الرئيس

قــرارا منفــردا بتأجيرهــا، وبمبالغ أقل مما أوصت بــه اللجان المذكورة، 
ويصــل مجمــوع الفــروق بين المبالــغ الموصى بها والمبالــغ المقررة من 

قبل الرئيس، إلى مليون دينار. 
Û  نعــم مليــون دينــار؟ والمثــل اإلنجليــزي يقــول: الشــيطان يكمــن فــي

التفاصيل. 
Û  ختامــا.. أرد علــى رســائل النــاس: باقــة ورد وصلتنــي من بعــض أهالي

ســترة األعــزاء، فأقــول لهم: أنا منــذ كان عمري 18 عاما  وأنا ســتراوي 
الهوى. فإذا تلمســُت المياه الجوفية لقلوب أهل ســترة ســتنفجر طيبة 
وكرمــا. عيونهــم تثمــر ســنابل، وابتســامتهم شــاطئ كاريبــي ينتظــر 
االصطيــاف. يطربنــي ممشــى ســاحل ســترة الجميــل، أذهــب إليــه ليال 
هاربــا مــن اختناق المدنية، وأجلس قبال البحر وســترة مســتلقية على 
ذراعي كحبيبة على شاطئ إيطالي مرددا شعر نزار قباني: ما تبت عن 

عشقي وال استغفرته
Û  ما أســخف العشــاق لو هم تابوا. ســوف أتحدث عن مدينة شرق سترة

اإلســكانية، والمؤمــل منــه تخطيط وســعة للوحدات، وضــرورة وجود 
ساحل عام كبير ألهاليها الطيبين. 

________________________________________

أرجو من القراء متابعتي على “اإليميل” الجديد أعلى المقال.

S.almosawi2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

محرر الشؤون المحلية



أعلنت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة عن تفاصيل الدورة الحادية عشرة من جائزة الشارقة 
للبحث النقدي التشكيلي، والتي تقام هذا العام تحت عنوان “المصطلحات الفنية في النقد التشكيل العربي”.

للكتـــاب  الدعـــوة  الشـــارقة  ثقافـــة  دائـــرة  وقدمـــت 
والنقـــاد والمهتمين للبحث النقدي للمشـــاركة في هذا 
الموضوع طبقا للشروط، وتقام الجائزة تحت رعاية 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو 
المجلـــس األعلـــى لالتحـــاد، وحاكـــم إمـــارة الشـــارقة 
اإلماراتيـــة، وذلك تمثالً لرؤية الشـــيخ القاســـمي في 
أهمية البحث النقدي في مجاالت الفنون التشكيلية.
وتولـــي جائـــزة الشـــارقة للبحـــث النقدي التشـــكيلي، 
البحث الفني والبصـــري مكانته، وتبرز جهود الكتاب 
والنقـــاد واألكاديميين فيـــه، وُتعزز دور النقد؛ بوصفه 
الفنيـــة، كمـــا تعمـــل علـــى  للعمليـــة  إبداعيـــا  موازيـــا 
اســـتقطاب الجهـــود المختلفـــة، وترمـــي إلـــى متابعة 
األفـــكار المميزة وتحفيز البحـــث النقدي التخصصي 
في مجاالت الفنون التشكيلية والبصرية، وإبراز دور 
المبدعيـــن واالتجاهات وتوثيقها، كمـــا ترمي إليجاد 
لغة مشـــتركة بين النقاد من جهة وبين القارئ المهتم 

مـــن جهـــة أخرى، والتأســـيس إلنتـــاج الثقافـــة الفنية 
المشـــاركين  علـــى  وســـيكون  وتوثيقهـــا،  والبصريـــة 
ابتكار أدواتهم؛ لتحقيق الهدف المنشود من طرح أي 

موضوع.

ـــي” ـــكيل العرب ـــد التش ـــي النق ـــة ف ـــات الفني ـــوان “المصطلح بعن
جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تعلن شروط التقدم

أعلنــت مســابقة “تلــك القصــص” لإلبــداع والترجمــة، للقصــة القصيرة العربيــة، والتــي أطلقتها دار فضاءات للنشــر 
والتوزيــع وموقــع تلك الكتب اإللكتروني الصيني التابع لدار إنتركونتننتل الصينية، القائمة الطويلة للدورة الثالثة 

2020، والتي يرأسها الشاعر والروائي جهاد أبو حشيش.

وقـــد شـــارك فيها قصاصون من معظم الـــدول العربية، 
وبلـــغ العـــدد الكلـــي للقصـــص المقدمـــة “2014”، فيمـــا 
اآلتيـــة:  الطويلـــة  القائمـــة  التحكيـــم  لجنـــة  اختـــارت 
عبدالعليـــم البكور “ســـوريا”، ومحمود خالـــد أحمد البنا 
“األردن”، وأمنيـــة عـــادل “مصـــر”، ولينـــة ســـيف الديـــن 
“الســـودان”، ومهند ميرغني الفكي “الســـودان”، وأحمد 
ناجي “اليمن”، ومحمود جمال أحمد مقدادي “األردن”، 
ومحمد حســـن محمـــد “مصر”، ومحمد حســـن عبدهللا 
“السودان”، ونوال أحمد محمد الفقيه “اليمن”، وفاطمة 
بشـــير “ليبيـــا”، وأحمـــد مطلـــق أبـــو صفية “فلســـطين”، 
وجهـــاد يحيى أحمـــد “اليمن” وعلى الجندي “ســـوريا”، 
وياســـين األبيـــض “المغـــرب”، ونـــوف ماجـــد الفرحـــان 

“الكويت”.
وســـيتم اإلعالن عـــن القائمة القصيرة في بداية شـــهر 
يوليـــو 2020، بالتزامـــن مـــع انطالق مســـابقة الترجمة 

إلـــى الصينية للقصص القصيرة العشـــر الفائزة بالقائمة 
القصيرة، وسيعلن اسم الفائز بالمرتبة األولى في بداية 
نوفمبر 2020، وســـيحدد الحًقا مكان ووقت احتفالية 
المسابقة/ القسم العربي، والتي ستكون قبل ديسمبر.

2020 نوفمبـــر  بدايـــة  فـــي  ســـيعلن  الفائـــز  اســـم 
مسابقة “تلك القصص” لإلبداع والترجمة تعلن القائمة

للكتـــب  األدبيـــة  الجائـــزة  أعلنـــت 
التـــي  الفرنســـية،  باللغـــة  المكتوبـــة 
عـــن  جونكـــور،  أكاديميـــة  تقدمهـــا 
الطويلـــة  القائمـــة  اختيـــار  تأجيـــل 
للروايات المرشحة إلى 15 سبتمبر، 
وذلك بســـبب الظروف االستثنائية، 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
المســـتجد كوفيد 19، والمنتشر في 

مختلف دول العالم.

وقالـــت أكاديمية جونكور، في بيان 
“ بســـبب الظروف االســـتثنائية التي 
تســـببت بها جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد كوفيد 19، وأعاقت نشـــر 
الكتب والمبيعات في المكتبات، قرر 
المســـؤولون في أكاديميـــة جونكور 
تأجيل إعـــالن القائمة الطويلة للعام 
2020 إلى الثالثاء 15 سبتمبر، وهو 

أمر كان مقررًا في بداية الشهر.

واصـــل كتـــاب “وأصبحت” الســـيرة 
الذاتيـــة لـ “ميشـــيل أوبامـــا”، زوجة 
الرئيس الســـابق للواليات المتحدة 
األمريكيـــة بـــاراك أوبامـــا، وجـــوده 
فـــي قائمة الكتب األكثر مبيعا التي 
تصدرهـــا صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
بشـــكل أســـبوعي، وحافـــظ الكتاب 

على وجوده لمدة 77 أسبوعا. 
الكتـــاب الذي صدر فـــي نوفمبر من 

بدايتـــه،  منـــذ  نجـــح   ،2018 العـــام 
فقـــد تمـــت ترجمتـــه إلـــى 30 لغـــة، 
مليـــون   1.4 يبيـــع  أن  واســـتطاع 
نســـخة فـــي األســـبوع األول فقط، 
وفـــي نهايـــة العام كانـــت 3 ماليين 
إلـــى  عرفـــت طريقهـــا  قـــد  نســـخة 
المكتبـــات، وفـــي شـــهر مـــارس بعد 
حقـــق  الصوتيـــة  النســـخة  صـــدور 
الكتاب مبيعات بـ 10 ماليين دوالر.

قام متحـــف تشـــارلز ديكينز، في 
لندن، بصنع وطرح مجموعة صور 
ملونة جديـــدة للكاتب اإلنجليزي 
اقتـــراب  مـــع  مـــرة  األشـــهر ألول 
الذكرى الـ 150 لوفاته. وتعد تلك 
المجموعـــة تمهيدا لمعـــرض كبير 
ســـيقوم المتحف بتنظيمه، وقتما 
وتخفـــف  المتحـــف  فتـــح  يعـــاد 
إجراءات اإلغالق التي تمت على 

إثر انتشار جائحة الكورونا.
صـــور   8 العـــرض  ســـيتضمن 
باألبيض واألســـود من المجموعة 
طريـــق  عـــن  تلوينهـــا  تـــم  التـــي 
الرســـام والمصـــور أوليفـــر كاليد، 
وقد تم الكشف حديًثا عن صورة 
لديكنـــز، في عمـــر 47 عاما 1859، 
وهـــو العـــام الذي نشـــر فيه “قصة 

مدينتين”.

أكاديميــة جــونكـــور

األكثـــر مبيعــــا

تشــارلــز ديكينـــز
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أصدرت “المؤسســـة المصرية ـ الروســـية للثقافة والعلـــوم كتابا بعنوان “مصر 
وروســـيا 500 عـــام مـــن التعـــاون”، ومؤلـــف الكتـــاب هـــو “إيجوريـــن أليـــج”، 
وترجمته “ســـارة حســـين”، ويناقش الكتاب الرؤيـــة التاريخية لحضارة مصر 
القديمة، ومعجزة بناء األهرامات منذ إنشـــاء هرم زوســـر المدرج في منطقة 
ســـقارة، والذي قام بتشـــيده المهندس المعماري “ايمحوتـــب”، وكذلك يعرض 
األهميـــة التاريخية لممفيـــس عاصمة مصر القديمة، وبنـــاء أهرامات الجيزة، 
وقصة اكتشاف معبد أبوسمبل وزيارة “يوهان لودفيك بركهارت” إلى منطقة 
أبوسمبل، وكذلك زيارة “بلزوني” المكتشف اإليطالي الذي قام بإزاحة الرمال 
مـــن المعبد. ويتناول الكتاب أيضا تاريخ إنشـــاء قلعة “صالح الدين األيوبي” 

التي تعود للعصر اإلسالمي.
ويســـتعرض الكتـــاب تاريـــخ إنشـــاء المتحـــف المصـــري الموجود فـــي ميدان 
التحريـــر، والـــذي يحتوي على عـــدد كبير من القطـــع األثرية المصريـــة، وآثار 
عاصمة مصر القديمة طيبة، والتي تحتوي على عدد من المعابد، ومنها معبد 

األقصر ومعابد الكرنك، وآثار أسوان وقصة دخول” اإلسكندر األكبر”.

مصر وروسيا.. 500 عام من التعاون

“هنــا البحريــن” وثقــت بدايــات الحركــة األدبيــة الحديثــة

الحركة األدبية في البحرين... سنوات المهاد األول

يعـــد كتـــاب “الحركـــة األدبيـــة فـــي 
األول  المهـــاد  ..ســـنوات  البحريـــن 
لعبدالحميـــد   “  1975  –  1964
المحادين، والذي أعده من أرشيف 
مجلـــة هنا البحريـــن والصادر العام 
2014 مرجعا قيما للحراك الثقافي 
ووثيقة نفيســـة تحمـــل في طياتها 
ألبنـــاء  األصيـــل  الفكـــري  النتـــاج 

البحرين في تلك الفترة. 
يطـــرح المحاديـــن فـــي افتتاحيـــة 
الكتـــاب الـــذي يقـــع فـــي 421 مـــن 
الحجم الكبير سؤالين. األول، لماذا 
االقتصار على هذا الفضاء الزماني 
المحـــدد مـــن 1964 – 1975، وهذا 
أننـــا اعتمدنـــا علـــى مقطـــع  يعنـــي 
طولـــي يقع بين خطين أفقيين، مع 
أن الحركـــة األدبيـــة فـــي البحريـــن 
هي امتـــداد زماني ليـــس بالقصير، 
بل هو عبر قرون، قبل هذا المقطع، 

ويستمر بعده. 
تـــم  لمـــاذا  هـــو:  الثانـــي  والســـؤال 
اختيـــار هنا البحرين فـــي الفترة ما 
بيـــن 1964 - 1975 فضـــاء زمانيـــا 

ومكانيا لهذه الدراسة المكثفة؟
إبهامـــا  هنـــاك  أن  أحـــد  يظـــن  وال 
فــــ  االختيـــار،  هـــذا  فـــي  والتباســـا 
خصوصيـــة  لهـــا  البحريـــن”  “هنـــا 
انفردت بهـــا، ولهذه الفترة الزمانية 
خصوصية انفردت بها .. وانطبقت 
الخصوصيتان، وصارت خصوصية 
تـــدرس،  أن  تســـتحق  مركبـــة 

وتستجيب للبحث، وتثریه.
أمـــا هنا البحرين، ففـــي هذه الفترة 
المســـتمرة  المطبوعـــة  كانـــت هـــي 
شـــهرية قبل هـــذا التوقيـــت ومعه، 
جريـــدة  الطريـــق  فـــي  ورافقتهـــا 
األضواء منـــذ 1965، وكان الكتاب 
“هنـــا  فـــي  يجـــدون  البحرينيـــون 
البحرين” متســـعا معقـــوال؛ ليضعوا 
فوقه شيئا من إبداعاتهم المختلفة، 

قـــد  البحريـــن”،  “هنـــا  كانـــت  وقـــد 
اتجهـــت إلـــى مكافـــأة المـــواد التي 
المكافـــأة  وكانـــت  فوقهـــا،  تنشـــر 
رمزيـــة، وموغلة في الرمزية، لكنها 
أهميـــة  ذا  مـــردودا  تشـــكل  كانـــت 

نسبية، ورمزية أيضا.
ويتابع ..  وفي فترة اقتســـمت “هنا 
البحريـــن” مـــع بعـــض المطبوعـــات 
التـــي طـــرأت علـــى الســـاحة النتاج 
األدبـــي، ولـــذا فهـــي تشـــكل مرجعا 
يســـهم في التعريف بما كان يكتب 
آنذاك، ومن كانوا يكتبون، والرجوع 
إليهـــا قدم وثائق أدبية مهمة يمكن 
االعتمـــاد عليها واســـتنطاقها حين 
تناول الحركة األدبية في البحرين. 
هـــذا من حيـــث مبرر االتجـــاه إلى 
وألنهـــا حفظـــت  البحريـــن”،  “هنـــا 
عشـــرات النصـــوص التـــي كتبـــت 
في تلـــك المرحلة، وجعلت العودة 
وأن  وسلســـة،  میســـورة  إليهـــا 
االحتفـــاظ بتلك األعـــداد من ذلك 
الزمـــن، يدل علي وعـــي مبكر في 
التوثيق والحفظ، والتنظيم؛ ولذا 
كانت “هنا البحرين” هي الحافظة 
التي يرجع إليها الباحثون ليلتقوا 
بكثيـــر ممـــا يـــدل علـــى توجهـــات 
وبدايات الحركة األدبية الحديثة 
في البحرين. أما التحديد الزماني 
 1964 أحدهمـــا  مقطعيـــن  بيـــن 

والثاني 1975 وما بينهما، فمبرره 
أن هذه الســـنوات اإلحدى عشـــرة 
تمثـــل الزمـــن الذي تعايـــش فوقه 

جيالن.
ثم يضيف المحاديـــن.. صحيح أن 
وكان   ،1965 ولـــدت   “ “األضـــواء 
يقوم عليها الصحفي البارز محمود 
المـــردي، وقـــد التفـــت المـــردي إلى 
تحمـــل  منهـــا صحيفـــة  يجعـــل  أن 
ـــا ثقافيا وأدبيا يتفـــق مع الزمن  همًّ
الذي يقع بين أعدادها، حيث كانت 
أســـبوعية، ومـــن المتفـــق عليه أنها 
منـــذ ميالدها واكبت “هنا البحرين” 
إن  بـــل  الرســـالة،  ذات  حمـــل  فـــي 
أدباء كان يشرفون على الصفحات 
البحريـــن” هـــم  األدبيـــة فـــي “هنـــا 
ذاتهم الذين استقطبتهم “األضواء” 
ليـــؤدوا مهمة مماثلة، بـــل إن مدير 

تحريـــر “األضواء” في فترة ما كان 
محمـــد الماجد الذي كان له إســـهام 

كبير في “هنا البحرين”.
وينبغـــي أن نـــدرك أن الموضوعات 
والكتابات التـــي تمت متابعتها في 
الفتـــرة مـــن 1964 - 1975، ليســـت 
كل ما نشـــر األدبـــاء فـــي البحرين، 
بـــل كانـــوا ينشـــرون فـــي صحافـــة 
أخـــرى عربيـــة وإقليميـــة ومحليـــة 
بعـــد صـــدور “األضواء”، ثـــم “أخبار 

الخليج” وبينهما صدى األسبوع.
لهذا، فإن المســـح الكمـــي والكيفي 
للموضوعـــات التـــي نشـــرت فـــي “ 
هنا البحرين” في المدة من -1964
1975 ســـتكون دليال ومفتاحا مهما 
البدايـــات  يـــدرس  أن  يريـــد  لمـــن 
األولـــى للنهضة األدبيـــة البحرينية 

الحديثة.

أسامة الماجد

غالف الكتاب



استئناف برامج المراكز التأهيلية العاملة في مجال اإلعاقة
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )Covid 19( برئاســة رئيس المجلس األعلى للصحة الشــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة، أصدر وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان تعميًما إدارًيا بشــأن اســتئناف األنشــطة والبرامج والجلســات التأهيلية 
الفرديــة فــي المراكــز الخاصــة العاملة في مجال اإلعاقة، وفًقا لضوابط واشــتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل ســليمة وصحية للطلبة 

والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتباًرا من 14 يونيو الجاري 2020.

التـــزام  ضـــرورة  اإلداري  التعميـــم  وأكـــد 
مراكـــز التأهيل الخاصة بإرشـــادات وزارة 
الصحة في تطهير وتعقيم المراكز بصورة 
يوميـــة، ويشـــمل ذلـــك الصفـــوف ومرافق 
التأهيـــل والمعـــدات والوســـائل التعليمية 
المســـتخدمة والمكاتب اإلداريـــة وأجهزة 
الموظفيـــن، فضـــًا عـــن توفيـــر المعقمات 
التأهيلـــي  المركـــز  مدخـــل  عنـــد  الازمـــة 
وفـــي مختلف أرجائـــه، إلى جانب ضرورة 
المحافظـــة علـــى نظافـــة وتهويـــة المركـــز 
والتأكد من إزالة القمامة يومًيا والتخلص 
منهـــا بأمـــان، مـــع الحـــرص علـــى نظافـــة 
دورات المياه بعد كل استخدام، وتشجيع 
الممارســـات الصحية الجيـــدة، وخصوًصا 

غسل اليدين كما هو مقرر.

التعقيـــم  بضوابـــط  االلتـــزام  إطـــار  وفـــي 
واحتـــرازات الســـامة، فإنـــه يجـــب علـــى 
المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل 
مســـتفيد علـــى حده، مـــع االلتـــزام بتعقيم 
واألجهـــزة  والوســـائل  األدوات  جميـــع 
وبعـــده،  االســـتخدام  قبـــل  المشـــتركة 
اشـــتراطات  تطبيـــق  علـــى  والمحافظـــة 
التباعـــد االجتماعي، وقياس درجة حرارة 
جميع العاملين بالمراكز من الهيئة اإلدارية 
والتأهيليـــة والمســـتفيدين بشـــكل يومي 
ويمنـــع دخـــول مـــن كانـــت درجـــة حرارته 

أكثر من 37.5 درجة مئوية.
ووفًقـــا لاشـــتراطات المقـــررة، فإنـــه يلزم 
كذلك جميـــع العاملين بالمراكـــز والهيئات 
والمســـتفيدين  والتأهيليـــة  اإلداريـــة 

الواقـــي  الكمـــام  بلبـــس  والمراجعيـــن 
والقفـــازات، مع ضـــرورة ســـرعة اإلفصاح 
عـــن طريـــق االتصـــال بالرقـــم )444( عنـــد 
االشـــتباه في حاالت تظهـــر عليها عامات 
اإلصابـــة  احتمـــال  إلـــى  تشـــير  وأعـــراض 
بفيروس كورونـــا أو يعتقد بأنهم تعرضوا 
لمخالطـــة حالة قائمـــة بالفيـــروس، ويمنع 
الخفيفـــة  الوجبـــات  تقديـــم  باًتـــا  منًعـــا 
والمشـــروبات للطلبة أثنـــاء تواجدهم في 

المركز التأهيلي.
ضوابـــط  اإلداري  التعميـــم  وحـــدد 
واشـــتراطات عملية التأهيل، حيث شـــدد 
على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل 
المركـــز  فـــي  المســـجلين  للمســـتفيدين 
بحيـــث ال يتجـــاوز عـــدد الطلبة مســـتفيًدا 

مـــدرب اختصاصـــي،  لـــكل  واحـــًدا فقـــط 
مـــع الحـــرص على تغييـــر الكمـــام الوقائي 
والقفـــاز للمـــدرب مع كل مســـتفيد، كما أن 
الحضـــور اختياري للطلبـــة لمن يرغب في 
ظل الظروف الراهنة مع تشـــجيع مواصلة 
التأهيـــل االفتراضـــي وتعزيـــزه بمختلـــف 
الوســـائل مع إمكانية الدمـــج بين التأهيل 
الصفـــي واالفتراضي وفق ما يحدده نوع 
البرنامج مع االلتزام بالشروط والضوابط 
التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة 

بهذا الشأن.
وســـيتم التفتيش الدوري العشـــوائي على 
جميـــع المراكز التأهيلية من قبل مفتشـــي 

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية للتأكد 
من التـــزام المركز باالشـــتراطات الصحية 
وضوابط عمليـــة اســـتئناف التأهيل وفي 
حـــال عـــدم التزام أي مركز تأهيلي ســـيتم 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  وغلقـــه  مخالفتـــه 

القانونية الازمة بهذا الشأن.
وقد أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
فـــي هذا اإلطار علـــى أن فئة ذوي العزيمة 
الحكومـــة،  مـــن  بالـــغ  باهتمـــام  يحظـــون 
التـــي حرصت علـــى توفير ســـبل الحماية 
االجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، 
مشـــيًدا في هذا الســـياق بجهود الطاقات 
البحرينيـــة القائمـــة علـــى تشـــغيل المراكز 

اإلعاقـــة،  مجـــال  فـــي  العاملـــة  الخاصـــة 
وبالمســـتوى المتقـــدم فـــي الخدمات التي 
تقدمها تلك المراكز بما يســـاهم في تهيئة 
البيئـــة المناســـبة لـــذوي اإلعاقة، لتســـهيل 
دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية 
في مســـيرة التنمية الشـــاملة، واالنخراط 
فـــي التعليـــم النظامي العام والمؤسســـات 

التعليمية والتدريبية.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  وأوضـــح 
اســـتمرار  علـــى  حريصـــة  االجتماعيـــة 
دعـــم جهـــود مؤسســـات المجتمـــع المدني 
االجتماعيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 
والتنموية المستدامة، السيما المؤسسات 
المعنيـــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقة، وذلك 
الشـــراكة  منظومـــة  تعزيـــز  منطلـــق  مـــن 
المؤسســـات  مختلـــف  بيـــن  المجتمعيـــة 
الحكوميـــة واألهلية والخاصة، وترســـيخ 
مبـــدأ التكافل اإلنســـاني واالجتماعي بين 
جميع فئـــات وشـــرائح المجتمع، وبشـــكل 

خاص في ظل هذه الفترة االستثنائية.

المنامة - بنا

منع دخول من 
كانت درجة حرارته 

أكثر من 37.5 
درجة مئوية

local@albiladpress.com
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مبادرات لتأمين استقرار العمالة الوطنية في “الخاص”
الجائحـــة انتهـــاء  لحيـــن  الجهـــود  جميـــع  لتتوحـــد  “النقابـــات”: 

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة، جميل حميـــدان، بمكتبه 
فـــي الـــوزارة، باألميـــن العـــام لاتحاد 
العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن، عبـــد 
القادر الشـــهابي، وبحـــث معه القضايا 
ذات االهتمام المشترك، وفي مقدمتها 
اإلجراءات والمبادرات التي تقوم بها 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
لتأمين اســـتقرار الكوادر الوطنية في 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص وحمايتهـــا 
من الفصـــل غير القانوني وغير المبرر 
فـــي هذه الظـــروف االســـتثنائية التي 
يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب 

فيروس كورونا )كوفيد 19-(.
 وأكـــد حميدان أهميـــة تظافر الجهود 
وتعزيـــز التعـــاون المثمر بيـــن أطراف 
اإلنتـــاج الثاثـــة )الحكومـــة، أصحاب 
عمل، عمال( للمحافظة على المكاسب 
الوطنيـــة والتأكيد على الدور الحيوي 
الـــذي تقـــوم بـــه الكفـــاءات والكـــوادر 
الوطنيـــة في مختلـــف مواقع اإلنتاج، 

وبما يؤكد دور الجميع في دعم حركة 
اإلنتاج والنمو المنشود وبعيدًا عن أي 
آثار سلبية لتداعيات جائحة كورونا.

بالجهـــود  الشـــهابي  أشـــاد  بـــدوره،   
المثمـــرة التي تقـــوم بهـــا وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية في دعم الكوادر 
الوطنيـــة وتقديـــم كافـــة اإلمكانيـــات 
الازمـــة لتطوير قدراتهـــا المهنية مما 

يجعلهـــا مفضلة لدى أصحـــاب العمل، 
مشـــيرًا إلـــى أن ذلك انعكـــس ايجابيًا 
على تمســـك المؤسســـات والشـــركات 
بالموارد البشرية الوطنية وفتح آفاق 
أرحـــب لها في التطـــور الوظيفي، كما 
ســـاهمت هذه الجهود في االســـتقرار 
الوظيفي الذي يعد من أهم األولويات 
خاصـــة في هذه المرحلة الراهنة التي 

يعشيها العالم بسبب فيروس كورونا، 
داعيـــًا إلى توحيد كافـــة الجهود نحو 
تحقيـــق هـــذا الهـــدف الوطنـــي الـــذي 
ينشـــده الجميـــع لحيـــن انتهـــاء هـــذه 
الجائحة وعـــودة الحياة إلى طبيعتها 
وإعـــادة ســـرعة دوران عجلـــة اإلنتاج 

والتنمية الشاملة.

من اللقاء

جين ونائبة السفير والشهابي والحلواجي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى األميــن العــام لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن عبدالقــادر 
الشهابي نائب رئيس السفارة األميركية مارغريت ناردي في مقر االتحاد 

العام.

بنجـــاح  تهانيهـــا  النائبـــة  وقّدمـــت 
لاتحـــاد  الرابـــع  العـــام  المؤتمـــر 
البحريـــن،  عمـــال  لنقابـــات  العـــام 
انتخـــاب  مـــن  عنـــه  ومـــا تمخـــض 
أعضـــاء أمانـــة عامـــة جديـــدة. كما 
قدمـــت التهنئة لألميـــن العام على 
ثقـــة العمـــال بانتخابـــه أمينـــًا عامًا 

لاتحاد.
وتنـــاول اللقـــاء اآلثار التـــي خلفها 
فيروس “كوفيد 19” على االقتصاد 

العالمي، وتبعـــات ذلك على العمال 
وأصحاب العمل.

كما استعرض الجانبان أهم النقاط 
التي تضمنتها رؤيـــة االتحاد العام 
لنقابـــات عمـــال البحريـــن لمعالجة 

هذه اآلثار.  
حضر اللقـــاء كل من نائـــب األمين 
العـــام حســـن الحلواجي، ومنســـقة 
الســـفارة  فـــي  العماليـــة  الدائـــرة 

األميركية جين.

بحث رؤية اتحاد العمال لمعالجة آثار “كورونا”

“التقدمي”: اتحاد العمال مستنقع الشللية والطائفية
قــال رئيــس قطــاع النقابــات العماليــة والمهنيــة بالمنبــر التقدمــي يحيــى 
المخــرق لـــ “البــالد” إنــه والعديد من النقابييــن يجزمون بعــدم صحة نتائج 
المؤتمــر العــام األخير لالتحــاد العام لنقابات عمال البحرين وما أســفر عنه 

من انتخابات لقيادة جديدة لالتحاد.

وأوضـــح بحـــوار مـــع الصحيفـــة أن “أي 
تجاهـــل لهـــذا الموقف لن تكـــون عواقبه 

محمودة”.
وذكـــر أن مـــا يحصل حاليـــا بنقابة عمال 
شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( أو غيرها 
بســـبب “محـــاوالت مـــن األمانـــة العامـــة 
للتدخـــل في النقابـــات، عن طريق فرض 
بعـــض النقابيين قســـرا، وأقصد الموالين 
لهـــم، دون ان يســـتوعبوا أن مبـــدأ العمل 

النقابي يقوم على اإلرادة الحرة )...(”.
ورأى أن االتحـــاد يمـــر بالمرحلـــة الراهنة 
بمغـــادرة  ومطالبـــا  “هـــوان”،  بمرحلـــة 
االتحـــاد “مســـتنقع الشـــللية والطائفية”. 

وفيما يأتي نص الحوار مع المخرق:

فرض النقابيين

ما موقف المنبر التقدمي  «
من االستقاالت بنقابة بابكو 

والخالفات ببعض النقابات؟

- فـــي البدايـــة نؤكـــد أننـــا فـــي التقدمي 
لســـنا طرفـــا في هذا الخاف كمؤسســـة، 
وإنما بحكم ما نتحمله من مسؤولية في 
تبنينا للشـــأن العام علـــى جميع األصعدة 
المرتبطة بالشأن السياسي واالجتماعي 
الرســـمي  الجانـــب  مـــن  والحقوقـــي 
ومؤسســـات المجتمع المفترض فيها أن 
تمثلـــه خيـــر تمثيل وتســـاهم في تطوره 
عبـــر تحقيـــق مـــا تنـــص عليـــه أنظمتهـــا 

والقوانين ومنها المنظمات العمالية. 

بالطبـــع ال يمكننـــا القـــول أن هـــذا حـــدث 
كحالـــة فجائيـــة، لـــم يكن أحـــد على علم 
بما ســـيؤول إليه واقع النقابات، الســـيما 
وأن لدينا تجارب ســـابقة ومنذرة بمزيد 
مـــن االنشـــقاقات، إال أنـــه ومع هـــذا كان 
العديد من النقابيين يعلق أجراس األمل 
فـــي اســـتيعاب المرحلـــة وحالـــة الهـــوان 
التـــي يمر بهـــا االتحاد وإفســـاح الطريق 
النتشاله من مستنقع الشللية والطائفية، 
وغلـــب  يتـــم،  لـــم  لألســـف  هـــذا  أن  إال 
الهـــوى على المبـــدأ، وآل الحال إلى هذه 

التشكيلة الحالية.
بالمخالفـــات  نستشـــهد  أن  ويكفينـــا 
التـــي تناولهـــا نقابيـــون، وتم نشـــرها في 
الصحف، وهي نتـــاج لتراكم التجاوزات 
التـــي حصلـــت على مـــدار ســـنوات، كان 
علـــى  تطفـــو  ارتـــدادات  مـــن  لهـــا  البـــد 
الســـطح بين فترة وأخـــرى، كخافات أو 
انسحابات لهذا الكادر أو ذاك، لم تستطع 
المعالجـــات والجهـــود التـــي بذلـــت حلها 
جذريـــًا، بـــل مع مواصلة بعض ما يشـــكو 
منـــه العديد من النقابيين من ممارســـات 
داخـــل االتحاد العام، والعاقة الملتبســـة 
بيـــن هياكله، ســـاهمت فـــي الوصول إلى 
طريـــق مســـدود. نتمنـــى أن الوقـــت لـــم 
يفـــت، ويصـــل العقاء إلى حالـــة توافق، 

تعيد لاتحاد موقعه ودوره الحقيقي.
وقامت األمانـــة العامة الســـابقة بتجاوز 
النظام األساسي الذي ينص على اعتماد 

المندوبيـــن للمؤتمر، من خـــال المجلس 
المركزي، وهو ما رفضت تقديمة األمانة 
العامـــة باإلضافـــة إلى تجـــاوزات عديدة 
لألحكام الوجوبية في النظام األساسي، 
تم توضيحهـــا كتابة إلـــى إدارة المؤتمر، 
وجمعية الشـــفافية البحرينيـــة كمراقب 
للمؤتمـــر، وبعدهـــا تقديـــم طعن لرئاســـة 
المؤتمر ورسالة إلى وزير العمل والتنمية 
االجتماعية –نشـــرت الباد نصهم حينها 

– وكانت أبرز هذه التجاوزات:
1 - عدم تاوة أســـماء النقابات المسددة 
الشتراكاتها وعدد مندوبيها المعتمدين.

 2 - اعتمـــاد عضويـــة بعـــض النقابات بما 
يفوق العدد الفعلي ألعضائها.

3 - اعتماد مندوبين متقاعدين.
4 - اعتمـــاد منـــدوب يمثـــل نقابـــة وهـــو 

متقاعد ويعمل في شركة أخرى بعقد.
ولـــم تقـــم أي مـــن الجهـــات التـــي تمـــت 
مخاطبتها رســـميا بالرد علـــى الخطابات 
المقدمـــة، فضـــا عـــن أخذ أي إجـــراء أو 
تدقيـــق فـــي نتائـــج االنتخابـــات. وعليه 
فإننـــا والعديد مـــن النقابيين نجزم بعدم 
صحـــة نتائج المؤتمر، وكل ما بني عليه، 
وبرأينـــا هو أمـــر جدي ويجـــب االلتفات 
إليـــه، وأي تجاهل لهذا الموقف لن تكون 

عواقبه محمودة.
ونافلـــة القول أن ما يحصل في النقابات 

هو نتاج طبيعي لهذا التراكم، ولن أدخل 
فـــي التفاصيـــل الداخليـــة لنقابـــة بابكـــو 
او غيرهـــا، اال ان مـــا يحـــدث اليـــوم هـــو 
محـــاوالت مـــن األمانـــة العامـــة للتدخل 
فـــي النقابـــات، عـــن طريق فـــرض بعض 
النقابييـــن قســـرا، وأقصـــد الموالين لهم، 
العمـــل  مبـــدأ  ان  يســـتوعبوا  ان  دون 
النقابـــي يقوم علـــى اإلرادة الحرة، ولكل 
عامـــل الحق في االنضمام إلـــى المنظمة 
النقابيـــة، التـــي يطمئن اليهـــا، وكذلك له 

الحق في ان يعدل عن البقاء فيها.

استقالة غنام

هل استقالة علي غنام تحظى  «
بتأييد من المنبر؟

- العضويـــة فـــي التقدمـــي ال يمكـــن ألي 
كان ان يعتبرها قيدا على حرية االنتماء 
النقابـــي، والكـــوادر النقابيـــة فـــي المنبـــر 
التقدمـــي لهـــم حريـــة اتخـــاذ القـــرارات 
داخـــل نقاباتهـــم، من خال اإلطـــار العام 
لسياســـة التقدمـــي، وأهمهـــا العمـــل على 

اصاح أي خلل في العمل النقابي.
نحـــن نثـــق بكوادرنـــا، وعلـــي غنـــام أحد 

هـــذه الكـــوادر المناضلـــة، باإلضافـــة إلى 
ان اســـتقالة علـــي غنام لم تـــأت منفردة، 
النقابييـــن  مـــن  مجموعـــة  ضمـــن  بـــل 
االتجاهـــات  وذوي  المخضرميـــن 
واالنتمـــاءات المختلفـــة، والذيـــن التقوا 
في الموقف، ووصلوا الى قناعة، مفادها 
القائـــم  الوضـــع  اصـــاح  امكانيـــة  عـــدم 
فـــي النقابة، مـــن تجـــاوزات ذكروها في 
رسالة اســـتقالتهم، التي نشرتها “الباد”، 
واتخـــذت بعد مشـــاورات مـــع قواعدهم 
العماليـــة فـــي الشـــركة، وعليـــه اتخـــذوا 
عمالـــي  قـــرار  وهـــو  باالســـتقالة،  القـــرار 
خاص بهم، وال يحق للتقدمي وليس من 

سياسته التدخل فيه.

االتحاد الثالث

هل يؤيد المنبر تشكيل النقابات  «
المختلفة مع قيادة االتحاد العام 

التحاد عمالي ثالث؟

- أعتقـــد بأنـــه يوجـــد إجمـــاع علـــى أن 
اي تنظيـــم نقابـــي هـــو فـــرع مـــن حرية 
االجتمـــاع مؤطـــر بضوابـــط قانونية ال 
يملـــك أي كيـــان الحـــق فـــي مخالفتـــه. 
وقد اجاز القانون رقم 35 لســـنة 2011 

التعددية النقابية.
جـــزءا  تبقـــى  النقابيـــة  التعدديـــة  اًذا 
النقابـــي،  العمـــل  مبـــادئ  مـــن  أساســـيا 
وتمنع اســـتبداد قيـــادات معينة بالعمل 

النقابي. 
موقفنـــا األساســـي والمبدئـــي هـــو مـــع 
وحدة العمل النقابـــي بالمطلق، وهو ما 

سعينا ونسعى له في المنبر التقدمي.
 نحـــن ال ندعـــو إلـــى تشـــظي وتفتيـــت 
موقفنـــا  وهـــذا  النقابيـــة،  الحركـــة 

األساســـي فـــي المنبـــر التقدمـــي، منـــذ 
والخافـــات  العـــام،  االتحـــاد  تشـــكيل 
التـــي دارت حـــول تأسيســـه، واســـتمر 
بعـــد تعديـــل قانـــون النقابـــات العمالية، 
تشـــكيل  وعنـــد  بالتعدديـــة،  والســـماح 
االتحـــاد الحـــر لنقابات عمـــال البحرين، 
وعند البدء بتشكل النقابات الثانية في 

نفس المنشأة.
 وهـــذا مـــا تلتزم به كوادرنا األساســـية، 
الموجـــودة في جميع الهيـــاكل النقابية، 

التزاما بالوحدة العمالية. 
إال أننـــا معنيـــون، كحـــزب عمالي يتبنى 
الماديـــة الجدليـــة، أن نغلـــب مصلحـــة 
القـــرارات  كل  فـــي  العاملـــة  الطبقـــة 
والمواقـــف التي نتخذهـــا، ولطالما كان 
هذا موقفنا، وســـيظل كذلـــك، بالمقارنة 
مع اي اتحاد آخر، سيظل موقع االتحاد 
العـــام -بالنســـبة للتقدمـــي- أمر مرهون 
بمدى انحيازه لمصالـــح الطبقة العاملة 

والتزامه بالمبادئ والقيم النقابية.
العـــام  مـــن قيـــادات االتحـــاد  ونتمنـــى 
والحركـــة النقابية ان يقوموا بخطوات 

تتفادى مزيدا من االنقسامات.
 كمـــا يجـــب ان تكـــون هـــذه الخطوات 
اصاحية فعا، وتعالج اصل المشـــكلة، 
وقد شخصناها اعاه، وإال فإن التشظي 

العمالي سيكون قدرا محتوما.
علـــى  أن  للتاريـــخ  هـــذا  ونســـجل   
تتحمـــل  أن  العماليـــة  الحركـــة  قيـــادة 
مســـؤولياتها، وفـــي مقدمتهـــا األمانـــة 

العامة لاتحاد.

تتمة الحوار بالموقع االلكتروني.

يحيى المخرق

استقالة غنام 
من إدارة نقابة 

“بابكو” قرار 
عمالي 

حميدان: تطبيق 
أقصى اإلجراءات 

الوقائية وغلق غير 
الملتزمة

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب



منذ بدء األزمة الصحية التي نعيش تبعاتها كبقية شعوب العالم، وانطالقا 
مـــن المســـؤولية االجتماعية ومحاولة الســـعي لالرتقاء بشـــرائح المجتمع 
البحرينـــي واســـتجابة للمعوقـــات والعراقيـــل والتحديات التـــي تقف أمام 
تلبية احتياجات المواطنين الضرورية والدفع بنشـــر ثقافة حس الشـــراكة 
المجتمعيـــة وتعزيـــز اللحمـــة الوطنيـــة وتكاتف أبنـــاء البحريـــن، كان هناك 
عـــدد كبير من المبادرات اإلنســـانية والخيرية واالجتماعيـــة التي أطلقتها 
قطاعـــات الدولـــة المختلفـــة وبعـــض مؤسســـات النفـــع العـــام “وكل وحدة 
بصراحة أحســـن من الثانية”، والتي بدورها تعـــد من أنبل وأعظم األعمال 

وأرقاها على اإلطالق.
وفوق ذلك تأتي تلك المبادرات الناجحة استنادا إلى مبادئ الشريعة التي 
تحضنـــا دائمـــا على عمل الخير وتقديم المســـاعدة وخدمـــة اآلخرين دون 

انتظار مقابل لتلك األعمال واألفعال.
تلك المبادرات اإلنسانية جاءت تحت عناوين وشعارات وأسماء مختلفة، 
الهدف الرئيس منها المســـاهمة الفعالة في مساعدة كبار المواطنين وذوي 
الهمـــم وأصحاب األمـــراض المزمنة وجميـــع الحاالت التـــي بحاجة لمد يد 
المســـاعدة والعـــون إليهـــا والوقـــوف معهـــا في الســـراء والضـــراء، علما أن 

هـــذه المبادرات ليســـت غريبة على أهل البحريـــن، فجذورها تمتد لفترات 
زمنيـــة طويلـــة وكانت تمـــارس بالفطـــرة والعفوية وبحســـب االســـتطاعة 

واإلمكانيات.
نختصر ســـطورنا فكل الذي نأمله ونتطلع لتحقيقه أن تزداد وتســـتمر مثل 
هذه المبادرات الجميلة، ونطالب بالتســـابق في نشـــر هذه األفكار الناجحة 
ومبـــادرة بقية القطاعات العامة والخاصة وفتح الباب أمامها وتشـــجيعها 
والدفع بها إلى األمام كي تتســـع وتتطور مع مرور الوقت وتشـــمل المزيد 
من التســـهيالت في تلـــك المواقع الخدمية الضرورية إلـــى ما بعد االنتهاء 
من هذه األزمة الصحية العابرة وتنظيمها بالشكل األفضل تحت منظومة 
نفعية موحدة كي تحقق أهدافها النبيلة التي انطلقت من أجلها، ويستفيد 
منهـــا األكثـــر احتياجـــا مـــن فئات مختلفـــة مـــن المواطنيـــن وإعانتهم على 
ممارســـة حياتهـــم الطبيعيـــة بصورة أكثر ســـهولة “وهللا يزيـــد هالمبادرات 

الزينة”. 
تلك الشرائح االجتماعية العزيزة تستحق كل الرعاية واالهتمام والمتابعة  «

الدائمة... فهم ركائز المجتمع البحريني وعموده الفقري “والخير والبركة”. 
وعساكم عالقوة.

المشهد الذي هز العالم
مجازًا أطلق على الصحافة الحرة “الســـلطة الرابعة” لما تتمتع 
بـــه من دور رقابي في منتهـــى األهمية على المجتمع والدولة؛ 

وما لها من منفعة لكليهما.
تاريخيـــًا، النمـــوذج األبرز لقـــوة هذه الســـلطة إطاحة صحيفة 
“واشـــنطن بوســـت” بالرئيـــس األميركـــي نيكســـون فيما ُعرف 
بفضيحـــة “ووتـــر جيت” 1974. وفـــي عصـــر “الموبايل” يمكن 
اعتبـــار حامليـــه مـــن مليارات ســـكان العالـــم بمثابة مراســـلين 
صحافييـــن غيـــر ممتهنيـــن المهنـــة، متواجديـــن فـــي كل بقاع 
الدنيا على مدار الساعة؛ وهذا ما فعله بالضبط عابرو السبيل 
فـــي واقعـــة مقتل جـــورج فلويـــد األميركي من أصـــل أفريقي 
المخزيـــة، حيث تم ضبط هذا الفعل المشـــين لوحشـــيته؛ وتم 
توثيقه بعدد من الفيديوهات، وإن كانت هذه الواقعة ليســـت 

بالضرورة تفضي إلى اإلطاحة بالرئيس الحالي ترامب.
صحيفـــة “نيويـــورك تايمـــز” وفي عمـــل احترافي فنـــي قامت 
بحياكـــة كل مقاطـــع الفيديـــو وكاميـــرات المراقبـــة في قطعة 
نســـيج واحـــدة، المدهش فـــي األمر ظهـــور ضابط وهـــو يأمر 
ســـيدة بيضـــاء باالبتعـــاد كانـــت تصور مشـــهد جثـــوم زميلهم 
بركبتـــه علـــى رقبـــة الضحية دون مصـــادرة موبايلهـــا، وكأنهم 

بذلك يؤدون واجبًا اعتياديًا دون وجل!
هنا تثار تساؤالت محيرة: أال يفترض في الملتحقين بشرطة  «

دولة ديمقراطية أنهم تلقوا دورات دراسية في مبادئ دستور 
الدولة وقوانين حقوق اإلنسان وعقوبة مخالفتها؟ كيف نفهم 

أن كل سرية ضبط الجنحة من البيض؟ أال يعني ذلك أن مبادئ 
المساواة والحقوق المدنية المنصوص عليها في تشريعات 

الدولة مازالت حبراً على ورق؟ أليس من المعيب أن تنشر دولة 
عظمى ديمقراطية تقريراً سنويًا عن انتهاكات حقوق اإلنسان في 

دول العالم وهي من أبرز منتهكيها داخليًا وخارجيًا؟.

رضي السماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“اهلل يزيد هالمبادرات”

تفاعل المجتمع الدولي مع حادثة مقتل األميركي من أصول أفريقية 
جورج فلويد، وضجت مواقع التواصل االجتماعي بالمنشورات التي 
تنـــدد بالعنصريـــة وتؤكد وحدة العرق البشـــري، ونشـــر أحـــد الفنانين 
البحرينيين صورته مع زوجته مشـــفوعة بعبارة “قد يرونها اختالف 
ألوان بينما أراها تكامال، العنصرية ليست لونا بل هي عنصرية نفوس 
وعقـــول”، لـــم يكن ُمتوقعًا لمنشـــوٍر كهذا أن يحصـــل على كمية هائلة 
من الردود المســـيئة لشـــخصه فقط ألنه أقدم على نشـــر صورة تعبر 
عن تقـــارب طبيعي بين زوجين طبيعيين يعبران عن عمق عالقتهما 

بأسلوب بسيط وغير خادش لمشاعر أحد.
إنـــه لمن المخجل أن يتقبل البعض صور النســـاء المعنفات ومشـــاهد 
الضرب واألذى الجســـدي والعاطفي في المسلسالت الخليجية ولكن 

يصعب عليه أن يتقبل فكرة زوجين يجمعهما الحب واالحترام.
إن التنمر اإللكتروني أصبح واسع النطاق ومثيرا للتقزز، حيث يطلق 
الشخص العنان لنفسه للتقليل من شأن اآلخرين مختبئًا وراء أسماء 

مســـتعارة، أو اتهامهـــم بقلة الشـــرف وعدم المروءة لمجرد ممارســـة 
حريتهم في نشـــر ما يودون على صفحاتهم الخاصة والتي باإلمكان 
التراجـــع عـــن متابعتهـــا في أي وقـــت دون الحاجـــة لممارســـة التنمر 

عليهم. 
رغـــم كل التطـــور واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا المـــرأة على المســـتوى 
العالمي مازال البعض يفضل االستشهاد بأمثلة مثيرة للسخرية مثل 
أن المـــرأة جوهرة يجـــب الحفاظ عليها والمرأة قطعة حلوى ال يجب 
تركها مكشـــوفة للجميع وغيرها من األمثلة الســـطحية التي ال قيمة 
لها، فالمرأة ليســـت جوهرة وليســـت قطعة حلوى، هي ببساطة كائن 
بشـــري ال يختلف أبـــدًا عن الرجل وما هذه األمثلة إال اســـتنقاص من 

المرأة التي يرى البعض أنها بحاجة للمراقبة والسيطرة.
إن التنمر اإللكتروني خصوصا ضد النساء أو ما يتعلق بهن يجعلنا نؤكد  «

دعمنا كل البرامج التي تعزز مكانة المرأة وترفعها لمصاّف الرجال بعيداً 
عن الذباب اإللكتروني الذي ينشر جراثيمه ويعمل على تلويث المجتمع.

مريم أبودريس

التنمر ضد المرأة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

 أعلـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي نهاية األســـبوع الماضي عن 
طرح مبادرة سياسية لحل األزمة الليبية بين حكومة الوفاق وبين الجيش 
الليبـــي، حيـــث أقدمـــت مصر على طـــرح هذه المبـــادرة بعـــد أن تصاعدت 
األحداث بشكل متسارع في ليبيا خصوصًا في ظل التدخل التركي العلني 
حيـــث قامت الحكومـــة التركية بدعم حكومة الوفاق بـــاآلالف من الجنود 
األتـــراك باإلضافة لألســـلحة، وذلك ما يرفضه الجيـــش الليبي والعديد من 
األطـــراف الدوليـــة التي تـــرى أن الحل يجب أن يكون سياســـيًا في المقام 
األول بيـــن األطـــراف الليبية فقط دون ســـواها، وأن تدخل أي فاعل دولي 
آخر عســـكريا لصالح أي طرف من األطراف ســـيذكي نار الحرب المشتعلة 

ولن يساعد في حل أو حتى تهدئة الوضع الليبي.
المشـــير خليفـــة حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي أكد على مـــا جاء في 
المبـــادرة المصريـــة مـــن ضـــرورة إقامة حـــوار يشـــارك فيه جميـــع الليبيين 
وإقامـــة حكومة حرة وطنية، وســـريعًا توالت ردود الفعـــل اإليجابية التي 
عبـــرت عنهـــا العديد من الدول ببيانات الترحيـــب بالمبادرة المصرية حيث 

إن القراءة األولية لبنود المبادرة تشـــير إلى أن االتفاقية تصب في صالح 
المصالحة الوطنية حيث سيكون لكل طرف من األطراف مكان ودور في 

الساحة الليبية حسبما تشير بنود المبادرة المصرية.
أتمنـــى أن تالقي هـــذه الخطوة المصرية القبول لـــدى جميع األطراف وأن 
يكـــون للقوى اإلقليمية والدولية دور فـــي دعم هذه المبادرة كما أتمنى أن 
تبادر حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج بقبول هذه المبادرة دون 
شروط من شأنها أن تعرقل عملية المصالحة الليبية وأن ال تنتشي بالتفوق 
المؤقـــت علـــى حـــدود طرابلس، حيث إن هـــذه االنتصارات لـــم تتحقق إال 
بعد أن انســـحب الجيش الليبي طوعًا تحت طلب من القوى الدولية التي 

تسعى لحل الملف الليبي.

على الليبيين أن يعتبروا مما يحدث في سوريا وكيف فتح التدخل الخارجي  «
المجال للتوغل األجنبي وسيطرته على سوريا ما أفقد السلطة السورية 

قدرتها على التحكم بزمام األمور، فالقوى الخارجية ال تتدخل في أية بقعة 
إال في سبيل مصلحتها فقط.

بدور عدنان

 مبادرة األمل المصرية

bedoor.articles
@gmail.com

كورونا وأسوأ ما حدث
في بادئ األمر اعتقدت أن وباء كورونا سيجعل الرحمة واإلنسانية 
والتكاتـــف والتكافـــل مفـــردات تبعـــث وتخـــرج مـــن المعاجـــم إلـــى 
حياة البشـــر، ســـواء على مســـتوى التعامل اليومي بين البشر داخل 
المجتمـــع الواحـــد أو على مســـتوى العالقات بين الشـــعوب والدول، 
لكنني اعترفت مع مرور الوقت أنها كانت سذاجة مني ومن كل من 

يتصور أن العالقات الدولية يمكن أن تعرف هكذا مفردات.
الشـــيء المؤلـــم الـــذي أثبتته األيام فـــي زمن كورونا أن هـــذا الوباء 
كشـــف أســـوأ مـــا فـــي النفس البشـــرية مـــن صفـــات، فرأينـــا مواقف 
مخجلـــة فـــي دول معينـــة من أنـــاس يتنمرون على مرضـــى كورونا 
وذويهم وكأن اإلصابة أصبحت عارا يخجل منه اإلنســـان. قرأنا عن 
من حاولوا منع دفن سيدة توفيت بسبب كورونا خوفا من أن تنقل 
الفيـــروس إلى المنطقة التـــي يقيمون فيها، ورأينـــا الذين يرفضون 
استالم جثة والدتهم خوفا من اإلصابة بالوباء! فقد كثير من البشر 
أفضل ما يميز اإلنسان عن الحيوان من صفات بسبب هذه الجائحة 

المخيفة.
أمـــا علـــى مســـتوى العالقـــات الدوليـــة فلـــم تتوقـــف الحـــروب ولـــم 
تصمـــت البنادق لبعض الوقـــت، لكن زادت الحروب وزادت الخســـة 
في اســـتغالل هذه المحنة التي تواجه البشـــرية في تحقيق أهداف 
معينـــة... رأينـــا الحوثييـــن، بـــال أي وازع من ضمير يتركـــون الناس 
يصارعون الموت في الشوارع في اليمن تحقيقا ألهداف سياسية.

رأينا إســـرائيل تســـعى بكل بجاحـــة لضم أراض فلســـطينية جديدة 
اســـتغالال للظـــروف التي يمر بهـــا العالم كله. رأينـــا أردوغان يتخلى 
تمامـــا عـــن الحيـــاء السياســـي ويســـتعيد كل وحشـــية العثمانييـــن 

وعشقهم للدم بممارسة القتل والتخريب في ليبيا وسوريا.
رأينا ممارسات عنصرية ورأينا السود الذين ال يملكون تأمينا صحيا 
يواجهون الموت وحدهم في الدول التي تعطي لغيرها دروســـا في 
حقـــوق اإلنســـان منذ مئة عام. رأينا كهـــوال وعجائز يتركون راقدين 
في الشـــوارع ألنه ال جدوى من عالجهم كحاالت ميؤوس منها وأن 

الشباب أولى منهم بتلقي العالج! 
إن فيروس كورونا كشف افتقاد الكثير من الناس إنسانيتهم،  «

ومثل فرصة لن تتكرر لكل أوغاد العالم لكي يكشفوا عن وجوههم 
ويستفيدوا من انشغال العالم بهذه الجائحة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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طوكيو - رويترز

كبيــرة  لتواصــل خســائر  الجمعــة،  أمــس  النفــط  أســعار  تراجعــت 
تكبدتهــا أثناء الليــل إذ ارتفع عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
فــي الواليــات المتحــدة ممــا أثــار احتمــال وقــوع موجــة ثانيــة من 
تفشــي “كوفيــد - 19”، وهــو مــا يضــر بالطلب في أكبر مســتهلك في 

العالم للخام والوقود.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت 
جرينتـــش، انخفـــض خـــام برنت 
1.34 دوالر أو مـــا يعـــادل 3.5 % 
إلـــى 37.21 دوالر للبرميـــل، بعـــد 
أن تراجع نحو 8 % في الجلســـة 
الســـابقة. وانخفـــض خـــام غرب 
األميركـــي  الوســـيط  تكســـاس 
1.37 دوالر أو مـــا يعـــادل 3.8 % 
إلى 34.97 دوالر للبرميل بعد أن 
نزل أكثر من 8 % يوم الخميس.
جائحـــة  أن  حقيقـــة  وتســـببت 
تكـــون  ربمـــا  كورونـــا  فيـــروس 
بعيـــدة عـــن النهايـــة فـــي توقـــف 

دفعـــت  ارتفـــاع  لموجـــة  عنيـــف 
مـــن  للصعـــود  الخـــام  أســـعار 
ســـجلتها  متدنيـــة  مســـتويات 
فـــي أبريـــل، فيمـــا تخطـــى عـــدد 
المصابين في الواليات المتحدة 

وحدها مليوني حالة.
القياســـيان  الخامـــان  ويتجـــه 
صـــوب أول انخفـــاض أســـبوعي 
فـــي 7 أســـابيع، مع تراجـــع برنت 
وخام غرب تكساس الوسيط ما 
يزيـــد عن نحو 12 % في الوقت 
الـــذي تضغـــط فيـــه المخزونـــات 

على األسعار أيضا.

وقال مدير الطاقة العالمية والشرق األوسط لدى ستراتفور جريج بريدي   «
”المخزونات األميركية ارتفعت هذا األسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد 

من المحللين )بينما( ُتظهر حاالت “كوفيد - 19” مؤشرات على موجة 
ثانية في الواليات المتحدة وأماكن أخرى“.

النفط يتراجع منهًيا موجة صعود

إجمالي اإليرادات العامة ســتبلغ 3 مليارات دينار العام الجاري

“النقد العربي” يتوقع ارتفاع الناتج المحلي للبحرين

توقــع تقريــر صــادر مــن صنــدوق النقــد العربــي ارتفاع معدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي للبحرين فــي العام 2021، مســتفيدا من 
تحســن الطلب العالمي وبالتالي زيادة مســتويات الطلب على األلمنيوم، وكذلك من بدء العمل في مشــروع توســعة مصفاة سترة 

المملوكة لشركة “بابكو”، ما يزيد من حجم الصادرات.

وأوضـــح التقريـــر أن التقديـــرات األوليـــة 
تشـــير إلـــى مواصلـــة االقتصـــاد البحريني 
نموه اإليجابي فـــي العام 2019، إذ توحي 
التوقعـــات بنمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقـــي بنســـبة 2.1 %، مدفوعـــا بنمـــو 
القطاع غير النفطي بنســـبة 2.3 % مقارنة 
بعـــام 2018، مـــا يعكـــس مبـــادرات التنويع 
“رؤيـــة  إطـــار  فـــي  المنفـــذة  االقتصـــادي 
البحرين 2030”، واألثر اإليجابي لمبادرات 

برنامج التوازن المالي.
وكان النمـــو االقتصادي المســـجل مدفوعا 
بنشـــاط قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة مع 
لشـــركة  الســـادس  الصهـــر  خـــط  افتتـــاح 
القطـــاع  نمـــا  “ألبـــا”، إذ  ألمنيـــوم البحريـــن 
بنســـبة 1.4 % في الـ 9 األشـــهر األولى من 
2019، وتأتي أهمية هذا الخط على ضوء 
مســـاهمة صـــادرات األلمنيـــوم بنحـــو 8 % 
مـــن إجمالي الصـــادرات البحرينيـــة، كذلك 
سجل قطاع االتصاالت والمواصالت نموا 
متســـارعا بلـــغ 6.4 %، ليأتـــي علـــى رأس 
القطاعات الدافعة للنمـــو االقتصادي، يليه 
قطـــاع الفنادق والمطاعم بنمو بلغا نســـبته 

.% 3.6
من جانب آخر، استفاد النشاط االقتصادي 
يجـــري  التـــي  العديـــدة  اإلصالحـــات  مـــن 
تنفيذهـــا لزيـــادة مســـتويات جاذبيـــة بيئة 
األعمال، التي ســـاعدت على تحسن مرتبة 
البحريـــن في مؤشـــر أداء األعمـــال الصادر 
عـــن البنك الدولي لنحـــو 19 مرتبة، لتحتل 
المرتبـــة 43 علـــى مســـتوى 190 دولـــة عن 

العام 2019.
وتســـتفيد البحرين من تواصـــل المبادرات 
المتعلقـــة بالتطويـــر التقني علـــى األصعدة 
إلـــى أن البحريـــن تعتبـــر  كافـــة، إذ يشـــار 
مـــن بيـــن دول قليلة علـــى مســـتوى العالم 
التـــي انتقلت إلى شـــبكة اتصـــاالت الجيل 

الخامس.

يســـتهدف  برنامجـــا  الحكومـــة  وتتبنـــى 
جـــذب المشـــروعات العاملـــة فـــي القطـــاع 
المالي ومســـرعات األعمال، وســـيمكن هذا 
البرنامج الوافدين األجانب من االستفادة 
من اإلقامة والتأشـــيرة وتســـجيل األعمال 
بشـــكل أســـرع، إذ يشـــجع مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة أيضا الوصـــول إلى حاضنات 
البحريـــن ومســـرعاتها ومنحهـــا، وتقديـــم 
الدعم المالـــي لها من خالل صندوق العمل 
)تمكيـــن(، وهـــو مـــا يتوقـــع أن يوفـــر دفعة 
إضافية لقطـــاع التقنيات المالية المزدهرة 

بالفعل في البحرين.
ولمواجهـــة التداعيـــات المرتبطة بفيروس 
ماليـــة  حزمـــة  البحريـــن  أقـــرت  كورونـــا، 
مليـــار   11.39( دينـــار  مليـــار   4.3 حجمهـــا 
دوالر(، تشمل اإلجراءات والتكفل بفواتير 
الكهرباء والماء لألفراد والشـــركات لمدة 3 

أشهر بدًءا من شهر أبريل.
ومـــن المتوقـــع ارتفـــاع معـــدل النمـــو فـــي 
العام 2021، مســـتفيدا من تحســـن الطلب 
العالمـــي وبالتالي زيادة مســـتويات الطلب 
على األلمنيـــوم، وكذلك من بدء العمل في 
مشـــروع توســـعة مصفـــاة ســـترة المملوكة 
حجـــم  مـــن  يزيـــد  مـــا  “بابكـــو”،  لشـــركة 
الصادرات، إذ ســـيتم عبر المشـــروع إنشاء 
خـــط أنابيـــب يربط مـــا بين مصفاة ســـترة 
وبمشروع مملوك لشركة أرامكو السعودية، 

وســـيزيد خط األنابيب من طاقة التشغيل 
لشـــركة “بابكو” بأكثر من 40 % لترتفع من 
267 ألـــف برميـــل في اليوم إلـــى 380 ألف 

برميل في اليوم.
وســـجلت اإليـــرادات العامـــة فـــي البحرين 
ارتفاعا بنسبة 1.5 % في العام 2019 لتصل 
إلى 2.8 مليار دينار، فيما ســـجلت النفقات 
العامة تراجعا بنســـبة 3 % في نفس العام 
لتصل إلى 3.56 مليار دينار، وبذلك تراجع 
عجـــز الموازنة العامـــة للدولة إلى نحو 5.2 
% مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي في العام 
2019 مقارنـــة مـــع عجز بلغت نســـبته 6.3 
% مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي في العام 
2018، فـــي ظـــل اإلجـــراءات التصحيحية 
التي يشـــتمل عليها برنامج التوازن المالي 
الذي تطبقه المملكة بداية من العام 2018؛ 
بهدف التحرك بشكل تدريجي نحو توازن 
الموازنة العامة للدولة في األجل المتوسط 

بحلول العام 2022.
إلـــى أن  الماليـــة  وتشـــير تقديـــرات وزارة 
إجمالي اإليـــرادات العامة مـــن المتوقع أن 
تبلغ 3 مليـــارات دينار العام الجاري 2020، 
وستســـهم مـــن بينهـــا اإليـــرادات النفطيـــة 
بنحو 2.10 مليار دينار )71 % من إجمالي 

اإليرادات العامة(.
فـــي حين مـــن المتوقع اســـتقرار مســـتوى 
النفقـــات العامة عنـــد مســـتوى 3.53 مليار 

دينار.
وبنـــاء عليـــه، مـــن المتوقع انخفـــاض عجز 
الموازنة إلـــى الناتج المحلي اإلجمالي بعد 
اســـتقطاع مخصـــص األجيـــال المقبلة إلى 
نحـــو 4 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
ومواصلته التراجع العام المقبل ليصل إلى 
2.8 %، في ظل التحسن المتوقع ألوضاع 
الماليـــة العامـــة؛ نتيجـــة تدابيـــر اإلصـــالح 
الهيكلـــي للماليـــة العامـــة وكذلـــك االرتفاع 

المتوقع في األسعار العالمية للنفط.

لندن - رويترز

المستثمرون يهرعون 
صوب السندات واألسهم

أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك 
أوف أمريكا أمس الجمعة أن المستثمرين 
ــمــار فـــي صــنــاديــق  ــث هـــرعـــوا صــــوب االســت
تحفيز  تدابير  أدت  إذ  والسندات،  األسهم 
غير مسبوقة ألن تعوض األسواق العالمية 
تــكــبــدتــهــا نتيجة  الــتــي  الــخــســائــر  مــعــظــم 
ــبـــوع واحــــد تــدفــق  كـــوفـــيـــد19-.وفـــي  أسـ
إلى  دوالر  مليار   24.6 قــدره  ”ضخم“  مبلغ 
السندات بينما تحول 13.8 مليار دوالر إلى 

صناديق األسهم.

زينب العكري

السنابس - غرفة التجارة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن مصادقة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة على القانون رقم )16( لســنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم )48( 
لســنة 2012 بشــأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد إقراره من مجلس الشــورى ومجلس النواب ســوف 
تــؤدي بــال شــك إلى تطوير الدور الطليعــي للغرفة في تمثيل القطاع الخــاص ومجتمع األعمال البحريني، 
وسوف ينعكس إيجابا على االرتقاء بهذه المؤسسة التجارية العريقة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها، 

وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية االقتصادية.

ولفـــت ناس إلى أهمية التعديالت 
التـــي تضمنهـــا قانـــون الغرفـــة، إذ 
إن المســـتجدات وتغيـــر الظـــروف 
الغرفـــة  شـــهدته  الـــذي  والتطـــور 
فـــي خدماتهـــا وأدوارهـــا، والـــدور 
كلهـــا  منهـــا  المنتظـــر  المســـتقبلي 

عوامل حّتمت تلك التعديالت.
وقـــال إن اآلمـــال المعقـــودة علـــى 

هـــذه المؤسســـة كانـــت وســـتظل 
بعـــون  تتحقـــق  وســـوف  كبيـــرة، 
مـــن المولى العلـــي القدير ومن ثم 
بدعـــم مـــن أعضـــاء الغرفـــة الذين 
أثبتـــوا حرصهـــم علـــى ذلـــك، وهو 
أمـــر البد من ترســـيخه، خاصة أن 
التعديالت المذكورة ســـوف تفتح 
البـــاب أمام الغرفـــة لتقوية دورها 

الخدمـــات  قاعـــدة  توســـيع  عبـــر 
تقدمهـــا  التـــي  والتســـهيالت 
القطاعـــات  ولمختلـــف  ألعضائهـــا 
التجارية واالقتصادية اســـتعداًدا 
للمســـتقبل ومتطلباته التي تخدم 
االقتصـــادي  العمـــل  بيئـــة  تطـــور 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.
وأشـــار أن مســـألة زيـــادة وتأكيـــد 

اســـتقاللية الغرفة كان مطلب هام 

وضـــروري مـــن مطالـــب الجمعيـــة 

العموميـــة للغرفة التي تعتبر أعلى 

جهـــاز فـــي الغرفة وذلـــك بموجب 
القرار الصادر في اجتماعها العادي 
المنعقـــد بتاريـــخ 22 أبريل 2018، 
واإلستقاللية المطلوبة هنا ليست 
اإلســـتقاللية المطلقة إنما في ظل 
خضـــوع الغرفـــة للنظـــام القانوني 
للدولـــة وسياســـتها العامـــة، األمـــر 
الذي سيؤدي الى زيادة رتم تأدية 
اختصاصاتهـــا الهامـــة المنصـــوص 
عليها في القانون، ومن ثم تسريع 
وتسهيل إنجاز مختلف المعامالت 
التجـــاري  بالشـــأن  العالقـــة  ذات 
والصناعي، وتشجيع المستثمرين 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  المحلييـــن 
ودعـــم  الحكوميـــة  المشـــاريع 

اإلقتصاد الوطني بصورة عامة.
كمـــا أن التعديـــالت التـــي تضمنها 
لجميـــع  العدالـــة  تمنـــح  القانـــون 
أن  دون  التجاريـــة  القطاعـــات 
يرجح قطاع علـــى اآلخر، وأكدت 
علـــى أن يكـــون لجميـــع األعضـــاء 
حق في المشاركة في اتخاذ القرار 
بالغرفة، وهذا ما ينسجم مع رؤية 
البحرين اإلقتصادية 2030 لجذب 
الرأسمالية  الشـــركات  واستقطاب 
الكبيـــرة إلـــى المملكـــة بمـــا يعـــود 
بالنفـــع علـــى اإلقتصـــاد الوطنـــي، 
وهـــو مـــا يتفـــق كذلـــك مـــع رؤيـــة 
الغرفة في تهيئة المناخ المناســـب 

لالستثمار في المملكة.

علـــى إثـــر مصادقـــة جاللـــة الملـــك علـــى تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الغرفـــة

ناس: التعديالت تقوي دور “الغرفة” في صناعة القرار االقتصادي

“صندوق اإلسكان” يطرح خيارات لتفادي خسارة المستأجرين
طرح صندوق اســتثماري يديره بنك اإلســكان خطة من خيارات عدة، 
للتعامــل مــع المســتأجرين األفراد والشــركات في مشــروعي “الســقية 

بالزا” و”دانات المدينة” والذين تأثروا بجائحة كورونا.

وعرض البنك 5 خيارات للتصويت 
عليهـــا مـــن قبـــل المســـتثمرين في 
اإلســـكان  بنـــك  “عهـــدة  صنـــدوق 
صنـــدوق  أول  وهـــو  العقاريـــة” 
فـــي  مـــدرج  عقـــاري  اســـتثماري 

بورصة البحرين.
وتضـــم الخيـــارات الخمســـة فترة 
إعفاء كامل تصل إلى ثالثة أشـــهر 
أو خصـــم مبالغ اإليجارات بنســـبة 
تصـــل إلـــى النصـــف أو مزيـــج بين 
ذلك، إذ سيتم التصويت على هذه 
الخيـــارات فـــي اجتمـــاع الجمعية 
العمومية للصندوق والذي سيعقد 

بتاريخ 14 يونيو المقبل.
وبينت إدارة الصندوق في إفصاح 
للمســـاهمين نســـبة التاثـــر المالـــي 
المتوقـــع على العوائـــد في كل من 
الخيـــارات والتـــي تصـــل إلى 3 %  
تقريبـــا في أول خيـــار وهو تقديم 
فتـــرة إيجـــار مجانية ما بين شـــهر 

وثالثة أشهر.
أمـــا الخيـــار الخامـــس، وهـــو عدم 
تقديم أية مساعدات للمستأجرين 
أو  اإليجـــار  مـــن  إعفـــاء  ســـواء 
تخفيضـــات، فـــإن إدارة الصندوق 
ال تتأثـــر أن يكون هناك تأثير على 

العوئـــد على المـــدى القصير، ولكن 
سيكون هذا الخيار ذا تأثير سلبي 
شديد على المستأجرين خصوصا 
الشـــركات واألفـــراد الذيـــن تأثروا 

بفعل الجائحة.
وبين صنـــدوق “عهدة” اإلســـكاني 
أي  اتخـــاذ  عـــدم  حـــال  فـــي  أنـــه 
إجراء لمساعدة المستأجرين فإن 
ذلـــك ســـيزيد الخطـــر مـــن فقـــدان 
المســـتأجرين فـــي هـــذه الظروف، 

وفي ظـــل األوضـــاع الراهنـــة فإن 
القدرة على إعادة تأجير الوحدات 
الفارغـــة لـــو حـــدث انســـحاب بين 
ســـتكون  المســـتأجرين  صفـــوف 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  أصعـــب 

االقتصادية الحالية والمستقبلية.
وشـــددت إدارة الصنـــدوق لمـــالك 
الوحدات االســـتثمارية بأن الخيار 
أنه مـــن الضروري أن يكـــون هناك 
توازن بين الدخل اليوم والخسارة 

وجـــود  مـــع  للدخـــل  المســـتقبلية 
متاجر تجزئـــة ومكاتب ووحدات 

سكنية قد تكون فارغة.
يذكـــر أن حجـــم الصنـــدوق بقيمة 
أكثر من 20 مليون دوالر ، ويتكون 
من عقارين كبيرين يحققان دخال 
جيـــدًا دون أي ديـــون، والمشـــروع 
األول هو “الســـقية بالزا” الســـكني 
شـــقٍق  مـــن  ويتكـــون  التجـــاري، 
ســـكنية ومحـــالت تجاريـــة ويقـــع 
في منطقة الســـقية، أما المشـــروع 
مرافـــق  عـــن  عبـــارة  فهـــو  الثانـــي 
تجارية لمشـــروع “دانات المدينة” 
متعدد االستعماالت والذي يتكون 
من 39 محال تجاريا و3 مســـاحات 
المعـــارض  الســـتخدام  واســـعة 
باإلضافـــة إلى محـــالت مخصصة 

للمكاتب.

إعفاء أو خصم 
اإليجارات في 
“السقية بالزا” 

و“دانات المدينة”

علي الفردان
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نفذتها خلية أمنية عليا من الحرس الثوري بأوامر من خامنئي

“األمم المتحدة”: الصواريخ التي ضربت “أرامكو” إيرانية

بعد أشهر على التحقيقات، أبلغ األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس األمن الدولي في تقرير، أن صواريخ كروز التي هجومت 
بها منشأتان نفطيتان تابعتان ألرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني”.

ضمـــن  كذلـــك  غوتيريـــش  وقـــال 
التقريـــر، بحســـب ما أفـــادت وكالة 
“رويتـــرز” أمـــس الجمعـــة، أن قطع 
عدة ضمن أســـلحة ومـــواد متعلقة 
المتحـــدة  الواليـــات  كانـــت  بهـــا 
ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 

2020 “من أصل إيراني” كذلك.
خصائـــص  أن  أضـــاف  ذلـــك،  إلـــى 
تصميم بعضها مشـــابهة لتلك التي 
أنتجهـــا كيـــان تجـــاري فـــي إيران، 
أو تحمـــل عالمـــات فارســـية، وأن 
بعضهـــا تم تحويله إلـــى إيران بين 

فبراير 2016 وابريل 2018.
وذكـــر أن “هـــذه القطـــع ربمـــا ُنقلت 
بطريقة ال تتســـق” مع قرار مجلس 
األمـــن لعـــام 2015 المنصوص فيه 
على االتفـــاق بين طهـــران والقوى 
العالمية لمنعها من تطوير أســـلحة 

نووية.
هـــذا ولم ترد البعثـــة اإليرانية لدى 
األمـــم المتحدة فـــي نيويورك على 
طلـــب للتعليـــق علـــى تقريـــر األمم 

المتحدة.
يذكـــر أن تحقيقـــا لـ “رويتـــرز” كان 
أفاد فـــي نوفمبر 2019 أن الهجوم 
أرامكـــو  شـــركة  اســـتهدف  الـــذي 
الســـعودية نفذ بأوامر من المرشـــد 

اإليراني علي خامنئي.
أنـــه  فـــي حينـــه  التقريـــر  وكشـــف 
قبـــل 4 أشـــهر مـــن الهجـــوم علـــى 
المنشـــآت النفطية في الســـعودية، 
تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون 
فـــي مجمـــع شـــديد التحصيـــن في 

طهران.
قيـــادات  الحاضريـــن  بيـــن  وكان 
عليـــا فـــي الحـــرس الثـــوري، وكان 
الموضـــوع الرئيس فـــي ذلك اليوم 

مـــن أيـــام شـــهر مايـــو هـــو كيفيـــة 
معاقبـــة الواليـــات المتحـــدة علـــى 
انسحابها من اتفاق نووي تاريخي 
عقوبـــات  فـــرض  إلـــى  وعودتهـــا 
وهمـــا  إيـــران،  علـــى  اقتصاديـــة 
الخطوتـــان اللتـــان ســـددتا ضربـــة 

شديدة للجمهورية اإليرانية.
اختـــارت  إيـــران  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي  نفطيـــة  منشـــآت  اســـتهداف 
السعودية، وهو اقتراح ناقشه كبار 
المســـؤولين العسكريين اإليرانيين 
في ذلـــك االجتماع في شـــهر مايو 
وفي 4 اجتماعات على األقل تلته.

وفي سبتمبر 2019، قال المتحدث 

باســـم تحالف دعـــم الشـــرعية في 
اليمـــن العقيد الركن تركي المالكي، 
االثنين، إن األســـلحة المســـتخدمة 
في الهجـــوم على مصفاتي أرامكو 
الســـعودية هـــي إيرانيـــة، موضحا 
للتحقيقـــات  الـــدالالت األوليـــة  أن 
تشير إلى أن األسلحة المستخدمة 
في هجوم أرامكو أســـلحة إيرانية 

الصنع.
المنشـــآت  اســـتهداف  أن  واعتبـــر 
وخريـــص  بقيـــق  فـــي  النفطيـــة 
العالمـــي  لالقتصـــاد  تهديـــد  هـــو 
واســـتهداف ألمن الطاقـــة العالمي 
وليس فقط أمن السعودية، مشيرا 

إلـــى أن النتائج األولية للتحقيقات 
في الهجوم تشـــير إلى أنه لم ينفذ 
مـــن األراضـــي اليمنية كمـــا زعمت 

ميليشيات الحوثي االنقالبية.
وأفـــاد الناطـــق باســـم تحالف دعم 
نتيجـــة  أن  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية 
التحقيقات حول الهجوم اإلرهابي 
إضافـــة إلـــى صـــور األســـلحة التي 
استخدمت في االعتداء ستعرض 

قريبا.
ووصـــف المالكـــي هجـــوم أرامكـــو 
الـــذي تبنته مليشـــيات الحوثي أنه 
عمـــل إرهابي، مضيفا “لدينا القدرة 

على حماية المناطق الحيوية”.

عواصم ـ وكاالت

الصواريخ التي هاجمت السعودية أصلها إيراني بحسب األمم المتحدة

عواصم ـ وكاالت

األميركيـــة  الحكومتـــان  أعلنـــت 
والعراقيـــة، فـــي بيان مشـــترك عقب 
االســـتراتيجي”  “حوارهمـــا  انطـــالق 
“ســـتواصل  المتحـــدة  الواليـــات  أن 
فـــي  العســـكري  وجودهـــا  تقليـــص” 
المقبلة.وذكـــرت  باألشـــهر  العـــراق 
حكومتا البلديـــن في البيان أنه “في 
ضـــوء التقـــّدم الكبيـــر الُمحـــرز نحـــو 
القضـــاء علـــى تهديـــد تنظيم داعش 
ســـتواصل الواليـــات المتحـــدة فـــي 
األشـــهر المقبلة خفـــض عديد قّواتها 
في العـــراق”. وأجرى الوفد العراقي، 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  برئاســـة 

عبدالكريـــم هاشـــم مصطفـــى ووفد 
وكيـــل  بقيـــادة  المتحـــدة  الواليـــات 
وزارة الخارجية للشـــؤون السياسية 
حـــوار  مناقشـــات  هيـــل  ديفيـــد 
اســـتراتيجي وفقـــا التفاقيـــة اإلطار 
االســـتراتيجي للعـــام 2008 لعالقـــة 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن الواليـــات 
البلـــدان  وأكـــد  والعـــراق.  المتحـــدة 
مـــن جديد علـــى المبـــادئ التي اتفق 
عليهـــا الجانبـــان في اتفاقيـــة اإلطار 
االســـتراتيجي، كما شددت واشنطن 
مـــن جديـــد علـــى احترامها لســـيادة 

العراق وسالمته اإلقليمية.

اتفاق عراقي أميركي يحسم جدل “القوات العسكرية”

دبي - العربية.نت

يبــدو أن فضيحــة حصــول رئيس وزراء قطر الســابق حمد بن جاســم على 
رشــاوى ورســوم سرية ستظل وصمة عار تتجدد كالنار تحت الرماد تعاود 
االشتعال كلما تخيل البعض أنها خمدت، خاصة أنه في كل مرة تظهر فيها 
أخبار عن تلك الواقعة أو وقائع مرتبطة بها تتكشف خبايا مخزية جديدة.

لكـــن بحســـب مـــا نشـــرته صحفيـــة 
زعـــم  البريطانيـــة،  “التلغـــراف” 
مســـؤول تنفيـــذي فـــي باركليـــز أن 
زوجته، وليس أماندا ستافيلي، هي 
التـــي لعبت دورا أساســـيا في إبرام 
صفقة إلنقاذ لبنـــك باركليز بقيمة 4 
مليارات من الجنيهات اإلسترلينية 
في رســـالة بريـــد إلكتروني اطلعت 
عليهـــا هيئـــة المحكمـــة البريطانيـــة 

تنظـــر  التـــي  العليـــا 
القضية.

جنكنـــز  فجـــر  كمـــا 
مدويـــة  قنبلـــة 
بريـــد  رســـائل  فـــي 

إلكترونـــي، اطلعت عليهـــا المحكمة 
العليـــا فـــي لنـــدن، وهـــي أن زوجته 
التقديـــر  علـــى  تحصـــل  لـــم  ديانـــا 
المناســـب للـــدور الـــذي لعبتـــه فـــي 
التوســـط فـــي الصفقة مـــع حمد بن 
جاســـم. وأوضح جنكنـــز أن “عالقة 
الثقـــة القويـــة مـــع حمد بن جاســـم 
بـــدأت في الواقع من خالل زوجته، 
التـــي كانـــت ترغـــب فـــي االنضمام 
ديانا  معارف  لدائرة 
جنكنـــز(،  )زوجـــة 
)زوجـــة حمد  وأنهـــا 
بذلـــت  جاســـم(  بـــن 

جهدا كبيرا”.

بوسنية جعلت حمد بن جاسم يدفع 4 مليارات

دبي - العربية.نت

تشـــهد نيويـــورك دعوى قضائية ضد قطـــر تتهمها بتمويل 
قتـــل أميركييـــن. وجـــاء فـــي الدعـــوى أن “دوائـــر قطريـــة 

رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة إلرهابيين”.
بتمويـــل  قطـــر  األميركيـــة،  الدعـــوى  اتهمـــت  ذلـــك،  إلـــى 
إرهابييـــن نفـــذوا عمليـــات موجعـــة ضـــد أميركييـــن”. كما 
ذكـــرت أن الدوحـــة “اســـتخدمت قنـــوات ماليـــة أميركيـــة 

لتمويل إرهابيين”.
اشـــتملت مذكرة االدعاء أن الدعوى المدنية تتعلق بالقتل 
غير المشـــروع وإلحـــاق إصابـــات شـــخصية للضحايا وما 
ترتـــب عليهما من أضرار بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 
وتختصـــم أعضـــاء مؤامرة تمويل اإلرهـــاب، التي تقودها 
الحكومـــة واألســـرة الحاكمـــة فـــي قطر، مـــا أدت رعايتهم 
لإلرهـــاب إلـــى مقتـــل وتشـــويه المدعيـــن في سلســـلة من 

الهجمات اإلرهابية البشعة.
وأكـــدت المذكرة أن مؤسســـة قطـــر الخيرية هـــي منظمة 
قطريـــة معروفـــة بتمويلهـــا لإلرهـــاب فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
كما أن مؤسســـة قطـــر الخيرية عضو في مؤسســـة اتحاد 
الخيـــر، وهـــي منظمـــة تدرجهـــا الواليـــات المتحـــدة علـــى 

قوائمها السوداء بسبب تمويلها لإلرهاب الدولي.
وأوردت مذكـــرة االدعـــاء معلومـــات عـــن أرقام حســـابات 
فـــي بنك قطـــر الوطني مســـجلة باســـم “يوســـف عبد هللا 
القرضـــاوي”، والتي تـــم من خاللها تمويـــل ودعم الجرائم 
التـــي أودت بحياة بعـــض الضحايـــا وأدت إلصابة البعض 
اآلخـــر بتشـــوهات. وتشـــير المعلومات إلـــى أن القرضاوي 

قام بفتح الحسابات في سبتمبر 2006.

مذكــرة ادعــاء فــي نيويورك تكشــف تفاصيــل القضية
اتهام قطر بتمويل قتل أميركيين

عواصم ـ وكاالت

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة 
التوجيـــه المعنـــوي فـــي الجيـــش الليبـــي 
اســـتهداف رتل مـــن المرتزقة الســـوريين 

في محيط سرت.
وأوضـــح أمس الجمعـــة أن تلك الضربات 
أطـــراف  علـــى  للمرتزقـــة  وجهـــت  التـــي 
منهـــم،  عـــدد  مقتـــل  إلـــى  أدت  ســـرت 
وتراجـــع اآلخرون. كما أكـــد المتحدث أن 
“ميليشـــيات الوفـــاق لـــم تصل إلـــى قلب 
المدينـــة علـــى اإلطـــالق”، قائـــال “أنـــا فـــي 

وسط سرت والوضع كما ترون هادئا”.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، أفـــاد مصـــدر 
عســـكري بـــأن مســـلحي حكومـــة الوفاق 
الليبية وبإشـــراف ضباط أتـــراك يقومون 
بـــزرع حقـــول مـــن األلغـــام فـــي الســـدادة 
غرب ســـرت. إلى ذلـــك، تأتي وقائع مقتل 
قيـــادات إرهابية بارزة مـــن جبهة النصرة 
أو تنظيـــم داعش في ليبيـــا بعد وصولهم 

ضمـــن أفـــواج المرتزقة الســـوريين الذين 
نقلتهـــم تركيـــا إلـــى ليبيـــا لدعـــم صفوف 
اتهامـــات  ليعـــّزز  يأتـــي  الوفـــاق،  قـــوات 
الجيش الليبي بتورط أنقرة وتعاونها مع 
تنظيمـــات إرهابية؛ من أجل دعم حكومة 
الوفـــاق. فمـــن ضمـــن اإلرهابييـــن الذيـــن 
نقلتهـــم تركيـــا إلـــى ليبيـــا، الســـوري “أبـــو 
يعـــرب األثـــري”، الذي قتـــل الخميس في 
غـــارة جوية للجيـــش الليبي، اســـتهدفت 

محـــاور القتـــال غـــرب ســـرت. يذكـــر أنـــه 
أواخـــر الشـــهر الماضـــي، أعلـــن الجيـــش 
الرويضانـــي”  “محمـــد  اعتقـــال  الليبـــي، 
المكنـــى أبو بكـــر الرويضانـــي، “ وهو أحد 
أخطـــر عناصر داعـــش الذيـــن انتقلوا من 
ســـوريا إلى ليبيا، وقائد ما يســـمى “فيلق 
الشـــام”، يتهـــم بعدة جرائـــم قتل وخطف 
لنساء واغتصابهن، قبل قدومه إلى ليبيا 

لمؤازة قوات حكومة الوفاق.

الجيش الليبي يستهدف رتال من المرتزقة عند أطراف سرت
تركيا تمسك بورقة التطرف في ليبيا

تونس ـ وكاالت

مرة جديدة، هاجمت النائبة التونسية 
رئيســـة كتلة الحزب الدســـتوري الحر 
عبير موســـي، حركة النهضـــة، مؤكدة 
أنها تســـعى إلى تركيع تونـــس وبيعها 
بحســـب  القطـــري،  التركـــي  للمحـــور 

تعبيرها.
إلـــى ذلك، اتهمتها في مؤتمر صحافي 
لعمليـــة  بالتخطيـــط  الجمعـــة  عقدتـــه 
إرهابيـــة تســـتهدفها أو تلفيق تهم لها، 
استباًقا لتمرير الئحة تصنيف جماعة 
اإلخـــوان منظمـــة إرهابيـــة، التـــي كان 

حزبها قدمها قبل أيام.
وحـــذرت رئيســـة “الدســـتوري الحـــر” 
مـــن مؤامـــرة تحاك مـــن قبـــل النهضة 
الســـتهدافها، محملـــة رئيـــس البرلمان 
مكتبـــه  ومديـــر  الغنوشـــي،  راشـــد 
النهضـــة  وحركـــة  خـــذر  الحبيـــب 
والدولة التونسية، مسؤولية سالمتها 

الجسدية.

ونبهـــت مـــن احتمـــال وقـــوع جريمـــة 
إلـــى  مشـــيرة  البرلمـــان،  قبـــة  تحـــت 
وجود” تخطيـــط لتلفيق قضية بحقها 

على المقاس.
إلـــى ذلـــك، أعلنـــت موســـي أن الكتـــل 
البرلمانيـــة ســـتجتمع االثنين لدراســـة 
مشـــروع الالئحة التي تقدمت بها هذا 
األســـبوع، لتصنيـــف جماعـــة اإلخوان 
“علـــى  مشـــددة  إرهابيـــة،  منظمـــة 
اســـتحالة إنجاز أي إصـــالح اقتصادي 
أو اجتماعـــي في ظـــل وجود اإلخوان 
تركيـــع  يريـــدون  الذيـــن  البـــالد،  فـــي 
تونس وبيعها للمحور القطري التركي، 

وفق تعبيرها.

عبير موسي: “النهضة” تسعى إلى بيع تونس
الهاي ـ وكاالت

أعلنــت المحكمة الجنائية الدولية رفضها قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب بفــرض عقوبات على عدد من مســؤوليها، علــى خلفية تحقيقات 

للمحكمة في جرائم حرب محتملة، للقوات األميركية في أفغانستان.

ووصفت المحكمة الجنائية الدولية 
هذا األمر بأنه يصل إلى حد “التهديد 
واإلكراه”، وأنه “محاولة غير مقبولة 

للتدخل في حكم القانون”.
وقالت الجنائية الدولية إنها تســـاند 
ووصفـــت  ومســـؤوليها  موظفيهـــا 
العقوبـــات األميركيـــة بأنهـــا أحـــدث 
هجـــوم فـــي سلســـلة هجمـــات “غير 
مقبولة” على المحكمـــة. وعبر وزير 
خارجية االتحاد األوروبي، جوزيب 

قلـــق  عـــن  بوريـــل، 
األوروبـــي  االتحـــاد 
مـــن  البالـــغ”، 
الرئيـــس  إجـــراءات 

األميركي.

التـــي  الدولـــة  هولنـــدا،  وأعربـــت 
تســـتضيف المحكمة، عـــن انزعاجها 
التنفيـــذي  األمـــر  مـــن  الشـــديد، 
الـــذي أصـــدره ترامـــب، وقـــال وزير 
خارجيتها ســـتيف بلوك، تعليقا على 
األمـــر األميركي: “منزعجـــون للغاية 

من إجراءات الواليات المتحدة”.
وأضـــاف أن “هولندا تدعم المحكمة 
كامـــل  بشـــكل  الدوليـــة  الجنائيـــة 
وستســـتمر فـــي ذلـــك”، وأوضـــح أن 
الجنائيـــة  المحكمـــة 
“ضروريـــة  الدوليـــة 
لمواجهة اإلفالت من 
العقاب ودعم سيادة 

القانون الدولي”.

“الجنائية”: عقوبات ترامب تهديد وإكراه

مصر تجلي اآلالف من 
رعاياها العالقين في قطر

المصري،  الــمــدنــي  الــطــيــران  وزارة  تطلق 
بواسطة  استثنائية  رحالت  السبت،  اليوم 
شــركــتــي مــصــر لــلــطــيــران وإيـــر كــايــرو من 
الــقــاهــرة؛  ــى  إل مسقط  العمانية  العاصمة 
المصريين في قطر. ومن  العالقين  إلعادة 
بــالــوزارة  مطلعة  مــصــادر  بحسب  الــمــقــرر، 
طيران  رحلة   18 الجوي  الجسر  يضم  أن 
العالقين  مــن  مصري  آالف   3 نحو  إلعـــادة 
بدوله قطر. وسيتم نقل الرعايا المصريين 
مــن الــدوحــة عبر إحــدى شــركــات الطيران 
إجــراءات سفرهم من  إلى مسقط؛ إلنهاء 

هناك إلى القاهرة.

 فصائل وميليشيات موالية لحكومة الوفاق في طرابلس

حسابات القرضاوي في بنك قطر الوطني مولت جرائم أودت بحياة أميركيين

القاهرة - سكاي نيوز عربية
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 شــكل قــرار اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
بالســماح لالعبيــن المحترفيــن بمزاولــة  بــن حمــد آل خليفــة  ســلمان 
التدريبات في المســاحات المفتوحة، فرصة إلعادة النشــاط الرياضي 
جزئًيــا، إذ اســتأنفت أنديــة كــرة القــدم تدريباتهــا وســط إجــراءات 
احترازية وتدابير وقائية مشددة توافًقا مع التوجيهات الصادرة من 

الجهات المختصة.

وأعـــادت األندية الحيـــاة للمالعب 
التـــي ظلت مهجـــورة وخالية أكثر 
مـــن 3 شـــهور بعد تعليق األنشـــطة 
الرياضية؛ بسبب فيروس كورونا، 
إذ كان نـــادي الحـــد أول نـــاٍد يعلن 
وعـــودة  التدريبـــات  اســـتئناف 
العبيه للمالعب، تبعه نادي الرفاع 

الشرقي والنجمة والبديع.
ويتوقـــع أن تشـــكل خطوة األندية 
فرصة مشجعة لباقي األندية نحو 
العـــودة من جديد إلـــى التدريبات، 
واالســـتعداد للمنافســـات المقبلـــة، 
مع انتظار الضوء األخضر لمزاولة 

التدريبات الجماعية االعتيادية.

من تدريبات فريق النجمة

من تدريبات فريق الحد

من تدريبات فريق البديع

أنــديـة الكــرة تعــيد الحــياة لمــالعبنــا
المفتوحــة المســاحات  فــي  التدريبــات  بمزاولــة  المحترفيــن  لالعبيــن  الســماح  بعــد 
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المصورة البحرينية الذوادي: هذه المهنة لن تنقرض أبدا
األمنيات هي األحالم التي ُتســـيطر على 
تفكيرنـــا في كل أوقاتنا وأيامنا، فمن منا 
ال ُيفكر وال يتمنى بأن يصل للهدف الذي 
لطالمـــا حلـــم بـــه، وتختلـــف األحـــالم من 
شـــخص آلخر، والتي قـــد يكون تحقيقها 
طويـــال أو قصيـــرا لـــدى البعـــض أحيانـــا 
يكـــون مـــن الصعب الحفـــاظ على حلمك 
علـــى قيد الحياة، ومـــن الممكن أن يبقى 
الحلـــم مجرد أحالم يقظـــة لفترة طويلة 
جـــدا، لكـــن األهـــم هـــو محاولـــة تحقيـــق 
األحـــالم رغم الصعوبـــات والعقبات التي 

تعترض على طريقك. 
فاطمـــة  المبدعـــة  البحرينيـــة  المصـــورة 
الـــذوادي تخصصت في تصوير االطفال 
مشـــوارها  بـــدأت  حيـــث   ،2014 منـــذ 
مـــع عالـــم التصويـــر فـــي شـــهر رمضـــان 
بتصويـــر المظاهر الرمضانية ماحتفاالت 
القرقاعون، وهي اآلن شـــريكة في قاعة  
تصويـــر.. عن كل ذلـــك كان لنا هذا اللقاء 

السريع معها:
لماذا اخترت مجال تصوير األطفال؟ «

اخترت مجال تصوير األطفال؛ ألني أرى 
أنـــه مجال ســـهل التعامـــل، وأنـــا بطبعيه 
الحـــال أعـــرف كيف التعامل مـــع الصغار، 
واســـتغللت هوايـــة التصويـــر فـــي هـــذا 
المجـــال وحاليـــا أقوم بتصويـــر األطفال 

حديثي الوالدة.
ما الصعوبات التي واجهتك في  «

تصوير األطفال؟

كثيـــرو  فهـــم  األطفـــال،  حركـــة  بالطبـــع 
الحركة كما نعرف، وال يدركون ما جلسة 
التصويـــر، فيظنون مثـــال أنها مجرد لعب 
وتســـلية، فكنت دائما ما أتتبع تحركاتهم 
كانـــت  هـــذه  التصويـــر،  فـــي  العفويـــة 
الصعوبات بالنسبة لتصوير األطفال، أما 
بخصوص حديثي الـــوالدة الصعوبة في 
التعامل مع الرضيـــع ومعرفة احتياجاته 

من األمور المهمة جدا.
هل واجهتي أي محاوالت إلحباطك؟  «

ال أكتـــرث لها مطلقا، فأنـــا دائما أنظر إلى 

األمـــام، ومواصلـــة الكفـــاح فـــي المجـــال 
الـــذي أحبـــه، وهـــذا ســـر نجاحـــي اليـــوم 
خصوصا مع تشـــجيع من حولي كزوجي 
معـــي  دائمـــا  فهـــم  وشـــريكتي،  وأهلـــي 
يشجعونني للمواصلة واالستمرار وتقبل 

أفكاري.
هل ترين أن مهنة التصوير مهددة  «

باالنقراض؟

بالطبـــع ال، ففي األوانـــة االخيرة الحظت 
زيادة اإلقبال على ما نقدمه من خدمات، 
اهتمـــام  لديهـــن  األمهـــات  مـــن  الكثيـــر 
االحترافـــي  الفوتوغرافـــي  للتصويـــر 
األلبومـــات  خصوصـــا  الصـــور  وتوثـــق 
والمطبوعـــة، فالتكنلوجيا فقـــط لتوثيق 

اللحظة.

التصوير مهنة مطلوبة في العمل  «
اإلعالمي لماذا ال تنخرطين في هذا 

الوسط؟

مـــن  الكثيـــر  وفيـــه  مهـــم  مجـــال  هـــذا 
التحديـــات وأنا أحب ذلك. وشـــخصيا ال 
أقـــف فيما أقدمه من تصوير فقط، لكني 
أتعلـــم كل يـــوم فـــي هذا المجـــال وأطور 
نفســـي بالتشـــعب كدمـــج التصويـــر فـــي 

مجاالت أخرى.

لقاء طالبة اإلعالم: منى عادل الذوادي 

جامعه البحرين

تدعمك صداقات قديمة وعالقات اجتماعية 
جديدة.

تجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بخيبات 
أمل.

تعيش حااًل من الصفاء الفكري والذهني.

تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع األصدقاء 
اليوم.

وقت المناسب لعطلة مرحة مع زوجتك 
واألطفال.

تتعامل مع مؤسسات وتكون آمالك مشرقة.

تتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما.

تقوم برحالت ترفيهية بعيًدا عن زحمة الحياة.
 

خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك المنهكة.

عليك أاّل تستسلم بسهولة مهما اشتدت 
الضغوط.

أي تحّول قد ال يكون في مصلحتك لتعزيز 
موقعك.

تعيش عالقة صداقة حميمة جدا مع أحد 
األشخاص.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

عبــر النجــم شــريف منيــر عــن اســتيائه الشــديد من 
التعليقات والتنمر على صورة بناته فريدة وكاميليا التي 
نشرها عبر حســابه بموقع “إنستجرام”، أمس، ليضطر 
لحذفها، قائال: اإلفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. 

بعد مانزّلت صورة بناتي.. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة، 
وشــفت تعليقات من نــاس مرضى، وقليلــي الرباية، وجرحوا 

بناتــى وجرحوني، فمســحت الصورة، ولقيت البوســت ده معناه ينطبق عليا 
حسبنا الله ونعم الوكيل”.

عبرت اإلعالمية بوســي شلبي عن اشــتياقها لرحالتها 
وتنقلهــا بيــن المهرجانات الفنية التــي اعتادت على 
حضورها بشــكل دائم، وذلك لتوقف الطيران نتيجة 
اإلجراءات التــى اتخذتها الكثير من البالد للســيطرة 

علــى انتشــار فيــروس كورونــا، وعلقت ســاخرة على 
طريقة شــخصية نجالء في مسلســل “بـــ100 وش”، عبر 

حسابها بموقع “إنستجرام”، قائلة “فين أيام السفر.. اللي قدامك دى كانت 
كل يوم في مطار شكل!

قال المطرب مجد القاســم إنه انتهى من وضع اللمســات 
النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان “باقة ورد” 

والمقرر طرحه في شهر أكتوبر المقبل. 
وأضاف مجد أن األلبوم يتكون من 10 أغنيات فقط، ومنهم 

“باقــة ورد”،”خال ياخال”، “قلبك قدرنا اللي يقدرنا”، مشــيرا 
أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم فيه 

أحمد العربي، وصالح عطيه، وأحمد شــوقي، وريمون، وخالد عرفه، وباســم منير. 
يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم دعائي ديني في شهر رمضان  الماضي.

باقة ورداشتياق بوسياستياء منير

“البراحة”.. تعرف على قصة أشهر مسرحية كوميدية بحرينية 
فـــي 11 ســـبتمبر مـــن العـــام 1980 كان 
العرض األول ألشهر مسرحية كوميدية 
شـــعبية بحرينيـــة وهـــي “البراحـــة” التي 
قدمهـــا مســـرح أوال من تأليـــف الكاتب 
عقيـــل ســـوار، وإخـــراج الفنـــان عبـــدهللا 
يوســـف. منذ ذلك التاريـــخ ولغاية اليوم 
يكـــون قد مر على عرض المســـرحية 40 
ســـنة وما زالت محتفظة بمركزها األول 
كأهـــم وأقـــوى عمـــل مســـرحي كوميدي 
بحريني وال زال المشاهد يتابعها بشغف 

كلما عرضتها القنوات الفضائية.
ما قصة هذه المسرحية... دعونا نقرأ ما 

كتبه المؤلف عقيل سوار..
المســـرح فـــن، والفن بالنســـبة لي هو: أن 
أقـــول شـــيئا، شـــيئا يحـــث علـــى الفعل، 
فـــي  يرســـم  أن  أو  الضحـــك،  الصـــراخ 
أضعـــف إيمانه ابتســـامة مرة على طرف 

الشفتين، وقد يسيل دمعه.

 البعـــض ممن قرأوا نـــص البراحة قالوا: 
معـــاذ هللا ما هذا بمســـرح، فالشـــخوص 
متناقضـــة،  ثرثـــرة  حوارهـــا  هالميـــة، 
يحـــدد  واضـــح  موقـــف  إلـــى  وتفتقـــر 
مالمحهـــا، والمســـرح يقولون لـــه قوالبه 
الفنيـــة وشـــروطه التـــي يعـــد تجاوزهـــا 

كفرا.
بالنســـبة لـــي، فـــإن للفـــن قانونـــا واحـــدا 
ال غيـــر، ألخصـــه فـــي االتـــي.. أن لجميع 
الفنـــون قوالـــب وشـــروطا فنيـــة، يجـــب 
أن تحفـــظ عـــن ظهـــر قلـــب ثـــم تكســـر 
دون تكلـــف، ليقـــام علـــى أنقاضهـــا عمل 

فنـــي يفـــرز قالبـــه وشـــروطه الفنية: من 
خصوصيتـــه. وهذا هو القانـــون الذهبي 
الـــذي أدافع عنـــه حتى الجنـــون، فإذا لم 
أكن قـــد وقفت في البراحة، فســـأحاول 
ا أبـــدا للقانون  ثانيـــة، لكنـــي ســـأظل وفيًّ

الذهبي. 

أمـــا مجلس إدارة مســـرح أوال فقد عبر 
للجمهور بما يلي:

أعزاءنا المشـــاهدين.. مســـاء الخير في 
غمـــرة اختفـــاء النـــص المحلـــي الجيـــد، 
العربيـــة،  النصـــوص  بـــأن  وإليماننـــا 
والعالميـــة التـــي قدمناهـــا في المواســـم 

الماضية وإن كانت على قدر من الجودة، 
وتحمل مضامين إنسانية شاملة، إال أننا 
في النهاية نحلم إلى تقديم نص محلي، 
يحمل طعم ورائحة البيئة التي نعيشها، 
ويؤدي الغرض األساســـي الذي من أجله 
وجـــد فن المســـرح، وهو التأثـــر والتأثير 
المباشر بين الجمهور من جهة والفنانين 

من جهة أخرى. 

الفنيون 
مديـــر الحركـــة: علـــي الشـــيراوي، إدارة 
اإلنتـــاج: جمـــال فخـــرو، أحمـــد يوســـف، 
اللوحات الغنائية: إشـــراف خالد الشيخ، 
األداء: خالد الشيخ ومجموعة الممثلين، 
تصميم الديكور: محمـــد جناحي، تنفيذ 
البحريـــن  تلفزيـــون  ورشـــة  الديكـــور: 
بإشـــراف راشـــد عبد الرحمـــن. المكياج: 
والموســـيقي:  المؤثـــرات  منـــدي،  عزيـــز 
عبـــد الواحـــد درويـــش، اإلضـــاءة: علـــي 

الشيراوي، االكسسوار: محمود المال.
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الرحالة ابن بطوطة ينطلق 

في أول رحلة له حول العالم 
من مسقط رأسه مدينة طنجة 
متجًها إلى مكة ألداء فريضة 

الحج.

 1930
 التوقيع على معاهدة بريطانية عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين .

 1933
هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو.

1951
طالئع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ.

 2013
تأسيس فرقة بي تي أس الكورية الجنوبية الغنائية.

 2016
 شركة مايكروسوفت األميركية تستحوذ على شبكة لينكد إن.

أسامة الماجد

أشعلت نيكي ميناج مواقع التواصل 
االجتماعي بعد إعالنها عن 

احتمالية صدور 
 New أغنية

Body مع كانيه 
ويست. 

يذكر أن األغنية 
من البوم كانيه ويست 

Yandhi واحد 
من أكثر 

األلبومات 
التي 

ينتظرها 
الجمهور.

تقضـــي نيكـــول كيدمـــان وقتهـــا فـــي الحجـــر المنزلـــي كمعظـــم النـــاس في 
بـــالد العالـــم كإجراء احترازي للحد من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد 

“كوفيد19-”.
ومؤخًرا، قامت النجمة بنشـــر صورة لنفســـها من الحجر الصحي من داخل 
منزلها، وكشفت من خاللها بأنها تستغل هذا الوقت لتعلم مهارة جديدة، أال 

وهي تعلم اللغة اإليطالية.
وعّلقـــت كيدمان علـــى صورتها وهي تـــدرس الكتب اإليطاليـــة بينما كانت 
تجلس على أريكة في قصرها في ناشـــفيل، قائلة: “خالل هذا الوقت أثناء 

إقامتـــي فـــي المنـــزل، كنـــت أدرس اللغـــة 
اإليطالية التي أعطتني األمل والعزاء 

والتشتيت”.
واستطردت قائلة: “لطالما أحببت 
إيطاليـــا، لكن القـــدرة على إعادة 
اكتشـــاف اللغـــة اآلن كان بمثابـــة 

نعمة إنقاذ بالنسبة لي”.
أعربـــت  قـــد  نيكـــول  وكانـــت 
مســـبًقا عن رغبتهـــا بتعّلم اللغة 

العـــام  ففـــي  اإليطاليـــة، 
الممثلـــة  كشـــفت   ،2014
أصـــول  مـــن  العالميـــة 
 Marie أســـترالية لمجّلة

Claire بـــأن تحّدثهـــا 
بطالقـــة  اإليطاليـــة 
أهـــم  أحـــد  هـــو 

أولوياتها الدائمة.

نيكول كيدمان أثناء الحجر المنزلي



أعلن بنك اإلسكان عن إطالق نظام جديد لحجز المواعيد رقمًيا 
للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات الســـكنية المتوافرة في 
 ”Skiplino“ ديـــرة العيون، وإتمـــام إجراءات الحجز عبر تطبيـــق

للهواتف الذكية.
وصـــرح مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان خالـــد عبـــدهللا أن “التقنيـــة 
الجديـــدة تتيـــح للمواطنين كافة إمكانية االطـــالع على الفرص 
Skip� ”الســـكنية في ديرة العيون”، مشـــيًرا إلى أن هذا التطبيق 

lino” يهدف إلى تســـريع حصول المواطنين على المواعيد، وهو 
يعد الوســـيلة الوحيدة لحجز موعد لزيارة مكتب مبيعات ديرة 
العيون ومعاينـــة الوحدات المخصصة للعرض بالمشـــروع، وأنه 
يتوجـــب علـــى العمالء أيًضا اســـتخدام التطبيـــق لطلب مواعيد 
زيـــارة الفـــرع الرئيســـي لبنـــك اإلســـكان بمنطقـــة الســـيف إلتمام 

إجراءات حجز فلل ديرة العيون. 
ونوه إلى أن هذه الخطوة تسهم في الحد من حدوث أي تزاحم 
فـــي الفـــرع الرئيســـي للبنـــك كجزء مـــن اإلجـــراءات االحترازية 
لخفض انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد )COVID�19(. وقال 
خالـــد عبـــدهللا “إن تقديم تلـــك التقنيـــة الرقميـــة للمواطنين بما 
توفره من خيارات حجز المواعيد والعروض الســـكنية في ديرة 
العيـــون، يتوافق مع مســـاعي التحول الرقمـــي ويضمن االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة التي تطبقها مملكـــة البحرين لمواجهة 
انتشـــار الفيـــروس، ومن هذا المنطلـــق، يحث البنـــك المواطنين 
الســـتخدام تطبيـــق “Skiplino” لحجز موعد لزيارتهـــم المقبلة”. 

وبيـــن مديـــر عام بنك اإلســـكان أن تطبيـــق “Skiplino” يضع في 
االعتبار حركة المرور وتحديد المســـافة وتعديل المواعيد وفًقا 
لذلك، ليمنح العمالء تجربة اســـتخدام محســـنة من خالل نظام 

رقمي مالئم وفعال.
وســـيتمكن المســـتخدمون أيًضـــا من اختيار وقـــت الوصول إلى 
الموقـــع في تلك الفترة المحددة، بما يحافظ على وقتهم ويقلل 
فتـــرة االنتظـــار ســـواًء كان في مكتـــب مبيعات ديـــرة العيون أو 

بالفرع الرئيسي للبنك.

أعلنـــت “بتلكـــو”، المـــزود الرائـــد لحلـــول 
االتصـــاالت الرقمية فـــي مملكة البحرين، 
أخيـــًرا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء بالمملكة، وتمت 
مراســـم التوقيـــع بيـــن الرئيـــس التنفيذي 
لقطـــاع األعمـــال العالمية عـــادل الديلمي، 
والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم 

الفضاء محمد العسيري.
وتهـــدف االتفاقيـــة الســـتعراض وبحـــث 
بيـــن  المشـــتركة  المجـــاالت  مـــن  المزيـــد 
“بتلكـــو” والهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء، 
مع تحديد أهداف وتطلعات كال الطرفين. 
وتمهد االتفاقية الطريق لمشاركة “بتلكو” 
فـــي دعـــم الهيئـــة ومشـــاريعها المختلفة، 
بما فـــي ذلـــك مســـاهمتها بتطويـــر البنية 
األساســـية للهيئـــة والتعاون مـــع الجهات 

المختصة لتحقيق هذا الشأن.
علـــى تحديـــد  أيًضـــا  االتفاقيـــة  وتوجـــه 
مجـــاالت العمـــل التـــي يمكـــن تطويرهـــا 
والهيئـــة  “بتلكـــو”  بيـــن  مشـــترك  بشـــكل 

الوطنية.
وبهذه المناســـبة، قال عادل الديلمي “إنه 

لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن نوقـــع مذكـــرة 
التفاهم مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
التي نهدف عبرها لبدء مرحلة مميزة من 
التعاون الوثيـــق مع الهيئة ولنكون طرف 
فعال فـــي تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
جهودنـــا  وتأكيـــد  الفضـــاء.  مجـــال  فـــي 
المتواصلـــة لتوطيـــد أواصـــر العالقـــة مع 
كافة الجهات الرسمية بالمملكة. ومن هذا 
المنطلـــق، نتطلع قدًمـــا لتكثيف العمل مع 
الهيئة وضمـــان تحقيق أفضل اإلنجازات 

المشتركة مًعا”.
ومـــن جانبـــه، قـــال محمـــد العســـيري “إن 

مـــن أبرز مبـــادرات الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء إنشـــاء محطـــة أرضيـــة لمتابعة 
األقمـــار الصناعيـــة منخفضة ومتوســـطة 
المدار، وقد حرصنا على عقد سلســـلة من 
االجتماعـــات مع شـــركة “بتلكـــو”، وزيارة 
محطة “بتلكـــو” األرضية لفحص المرافق 
واالســـتفادة مـــن الخبـــرات المتوفرة في 
المحطة إلدارة عمليات األقمار الصناعية. 
ونثمن دعم “بتلكو” المتميز لضمان نجاح 
تهيئـــة البنية التحتيـــة المطلوبة للمحطة 
مـــع  المتوافقـــة  التشـــغيل  وإجـــراءات 

متطلبات الهيئة”.

عادل الديلميمحمد العسيري

الذكيـــة الهواتـــف  علـــى   ”Skiplino“ تطبيـــق  عبـــر  المشتركة الــمــجــاالت  مــن  مــزيــد  وبــحــث  الســتــعــراض 
آلية رقمية لمواعيد حجز الوحدات السكنية “بتلكو” و“الوطنية للفضاء” توقعان مذكرة تفاهم

“كيمز” توفر أول مستشفى خاص لـ“كورونا”
كشفت مجموعة “كيمز” للرعاية الصحية 
مؤخـــًرا عن تعاونها مـــع الحملة الوطنية 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا عبر تســـخير 
مستشـــفى جديـــد منفصـــل فـــي منطقة 
الوطنيـــة  الجهـــود  لخدمـــة  الحصـــم  أم 

المبذولة لمكافحة الوباء في البحرين. 
 وقد كان المستشـــفى يعمل تحت مظلة 
المجموعة كأحـــد المستشـــفيات الرائدة 
فـــي تقديـــم الخدمـــات الصحية بأســـعار 
مناســـبة، وقـــد أعلنـــت المجموعـــة عـــن 
تهيئته مؤخًرا الســـتقبال حاالت كورونا 
القائمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى 
استيعاب األعداد المتزايدة للحاالت في 

البحرين.

وبفضـــل جهـــود المجموعـــة في تســـريع 
وتيـــرة العمـــل علـــى تجهيز المنشـــأة، تم 
افتتاح المستشفى ليصبح أول مؤسسة 
صحيـــة خاّصة تعمل على مدار الســـاعة 
لمرضـــى  عالجيـــة  خدمـــات  لتقديـــم 
الكورونـــا في البحريـــن، وذلك عبر فريق 
مـــن األطبـــاء والممرضيـــن مـــن أصحاب 

الكفاءة العالية.
إلى ذلك، فقد أكدت المجموعة على أنها 
ســـتعمل عـــن كثب مـــع الحملـــة الوطنية 
لمكافحـــة كورونـــا المســـتجد فـــي إدارة 
المرضى، حيث ســـيتم إدخـــال المرضى 
أو  بالفيـــروس  إصابتهـــم  تثبـــت  الذيـــن 
إلـــى  معتدلـــة  أعـــراض  عليهـــم  ظهـــرت 

المستشـــفى، وذلـــك حســـب التوصيـــات 
الصادرة عن إدارة الصحة العامة بوزارة 

الصحة. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس 
إدارة مركـــز كيمز البحريـــن الطبي أحمد 
جواهـــري “نهـــدف عبر هذا التعـــاون إلى 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  ودعـــم  اإلشـــادة 

والحملـــة  الموقـــرة  البحريـــن  حكومـــة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. نحن 
ندرك الحاجة لزيادة الطاقة االستيعابية، 
لذلـــك لن ندخـــر جهًدا في توفيـــر الدعم 

لهذه المساعي بشتى السبل”. 
شـــريف  الدكتـــور  ســـلط  جانبـــه،  ومـــن 
ســـعدهللا، الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
كيمـــز للرعايـــة الصحيـــة، ســـلط الضـــوء 
على أهمية الشراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص، قائاًل “إن تضافـــر الجهود بين 
المنشآت العامة والخاّصة لزيادة قدرتها 
ـــا للغايـــة، وذلـــك نظـــًرا  االســـتيعابية مهمًّ
لألعداد المتزايدة لحاالت الفيروس في 

البحرين”.

بالتعاون مع 
الحملة الوطنية 

لمكافحة الفيروس
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هذه الصفحة برعاية

“أزاديـــا”،  مجموعـــة  قدمـــت 
فـــي مجـــال  الرائـــدة  المجموعـــة 
تجـــارة التجزئـــة بالبحرين، تبرًعا 
ســـخًيا مرة أخرى لجمعية الهالل 
فـــي  وذلـــك  البحرينـــي،  األحمـــر 
إطار جهودهـــا المســـتمرة لتعزيز 
المسؤولية االجتماعية للشركات.
وكانـــت المجموعـــة قـــد اتخـــذت 
العديد مـــن المبادرات اإلنســـانية 
المماثلة في الماضي، حرًصا منها 
علـــى دعم ومســـاندة المجتمعات 

التي تعمل من خاللها.
وفي هذا العام، سلمت المجموعة 

أربعمائـــة واثنيـــن وثالثين )432( 
إلـــى  المالبـــس  مـــن  صندوًقـــا 
جمعية الهـــالل األحمر البحريني، 
فـــي احتفـــال خـــاص أقيـــم بهذه 
المناســـبة فـــي مقـــر الجمعية في 

المنامة.
وحضر عملية التســـليم مســـاهمو 
عبدالوهـــاب  أزاديـــا،  مجموعـــة 
العـــام  األميـــن  الحـــواج،  يوســـف 
لجمعية الهالل البحريني بالوكالة 
والمديـــر العـــام للجمعيـــة مبـــارك 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  الهـــادي 

اآلخرين.

“أزاديا” تتبرع بـ 432 صندوق مالبس لـ “الهالل األحمر”
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ــة ــي ــم ــرق ــاء ال ــمـ ــعـ ــي إطــــــار تـــعـــزيـــز تـــجـــربـــة الـ ــ ف

“الوطني” يدشن الموقع اإللكتروني الجديد

دشـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي، موقعـــه اإللكترونـــي 
الجديـــد بحلتـــه المطـــورة وتصميمـــه الجديـــد، الذي 
يضمـــن ســـهولة التصفـــح للعمـــالء، وذلك تماشـــًيا مع 
اســـتراتيجية الرقمنة وضمن إطار جهوده المستمرة 

لتعزيز التجربة المصرفية للعمالء.
وتم تطويـــر الموقـــع اإللكتروني الجديد باســـتخدام 
أحـــدث التقنيـــات التـــي مـــن شـــأنها أن ُتســـاهم فـــي 
منـــح جميـــع العمـــالء، بمـــا فيهم األفـــراد والشـــركات 
والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، تجربة التصفح 
بأمـــان، ومنح قيمـــة إضافيـــة لزيارتهـــم اإللكترونية، 
كونهـــم ســـيحظون بمعلومات وتفاصيـــل وافية أكثر 

حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه المبـــادرة، قـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي لبنـــك البحرين الوطني جان - كريســـتوف 
دورانـــد “نحـــن فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي، نولـــي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا بتعزيـــز التجربـــة المصرفيـــة لجميـــع 
عمالئنـــا الكـــرام، ولـــذا بادرنا باالســـتثمار فـــي تطوير 
موقعنـــا اإللكترونـــي ليتـــالءم مع متطلبـــات عمالئنا، 
وليكون أكثر كفاءة في تلبية احتياجاتهم المصرفية 
اليوميـــة. وقد حرصنا على اعتماد مجموعة واســـعة 
من التحســـينات في بنيتنـــا التحتيـــة الرقمية لتتيح 
لنا تقديم خدمة مصرفية أكثر تميًزا وتعزز اســـتفادة 

ورضا العمالء الكرام”.
الذيـــن  العمـــالء،  حـــول  البنـــك  جهـــود  وتتمحـــور 
ســـيتمكنون من مقارنـــة خصائص ومزايـــا المنتجات 

المصرفيـــة واختيـــار األفضـــل لهـــم بحســـب ملفهـــم 
الشـــخصي الموجـــود فـــي الموقـــع اإللكترونـــي. أمـــا 
بالنســـبة لقـــروض وتمويـــالت قطـــاع التجزئـــة، فقـــد 
تمـــت إضافة حاســـبة القروض إلـــى الموقع للحصول 
علـــى نتائج فورية للمبلغ التقريبي للقســـط الشـــهري، 
مـــا يســـهل علـــى العميـــل اتخـــاذ القـــرار. كمـــا ســـيتم 
إتاحة المجال للتواصل مع أحد ممثلي البنك بشـــكل 
فـــوري عبر خدمة الدردشـــة اإللكترونية لالستفســـار 
والحصـــول على المنتج الذي تم اختياره. وســـيتمتع 
العمالء بســـهولة الوصـــول وتصفح مختلف العروض 
الترويجيـــة المخصصـــة لحاملـــي البطاقـــات التابعـــة 

للبنك من جميع الفئات.

وبإمكان زوار الموقع االســـتفادة مـــن األداة المطورة 
لتحديـــد مواقع فـــروع البنك وأجهـــزة الصراف اآللي 
واإليداع النقدي، إضافة لألجهزة التفاعلية والتعرف 
علـــى الخدمـــات المتنوعـــة التـــي تقدمهـــا، ومعرفـــة 

ساعات عمل الفروع التابعة للبنك بشكل مباشر.
أما بالنســـبة للزيارات المتعلقة بعالقات المســـتثمرين 
واألغـــراض األخـــرى، يوفـــر الموقع ســـهولة الوصول 
للمعلومـــات المالية ويحتوي علـــى قاعدة معلوماتية 
حول األصول البشـــرية المندرجة تحت مظلة البنك، 

كالهيكل التنظيمي ومجلس اإلدارة وفريق اإلدارة.
ويشـــتمل أيًضـــا علـــى آخر تحديثـــات البنـــك، ومركز 

األخبار، وفرص الرعاية المتوافرة بشكل دوري.
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تقدم “جنـــرال إلكتريـــك” المدرجة فـــي بورصة 
نيويـــورك بالرمـــز GE، دعمهـــا للمرحلـــة المقبلـــة 
من جهود مكافحة جائحـــة كورونا “كوفيد 19” 
في الشـــرق األوســـط، من خالل ضمان جهوزية 
شـــبكات الطاقة الكهربائية خالل فصل الصيف، 
مـــع إعـــالن بعض الدول عن خططها الســـتئناف 
النشـــاط التجـــاري وإعـــادة افتتـــاح القطاعـــات 
أن  الشـــركة  وتـــدرك  الرئيســـية.  االقتصاديـــة 
استقرار شبكات الطاقة الكهربائية يمثل عنصًرا 

حاســـًما لضمـــان انســـياب ســـير عمليـــات البنية 
التحتيـــة، وتدفـــق المياه والطاقة بسالســـة إلى 
المستشـــفيات والمنـــازل والمكاتـــب والمناطـــق 

العامة األخرى. 
 وعلى مر األســـابيع الماضية، أحرز المهندسون 
الميدانيـــون فـــي وحدة أعمال حلول الشـــبكات 
المتجـــددة”  للطاقـــة  إلكتريـــك  “جنـــرال  لـــدى 
تقدمًا الفتًا عبر مجموعة من مشـــاريع التشييد 
والتوســـيع لمحطات فرعية في منطقة الشـــرق 

األوســـط وشـــمال إفريقيـــا وتركيـــا وباكســـتان، 
إضافـــة إلـــى إجـــراء تحديثـــات عليهـــا وتنفيـــذ 
أعمال الصيانة وفق الجداول المحددة. وتعتبر 
أي  فـــي  رئيســـية  أركان  الفرعيـــة  المحطـــات 
منظومة وطنية لشـــبكات الطاقة الكهربائية، إذ 
تســـاعد في إيصال الطاقة المولدة في محطات 
الطاقـــة الكهربائية إلى المنشـــآت التي ســـتكون 
ركائـــز محوريـــة فـــي عمليـــة اســـتعادة النشـــاط 

االقتصادي.

ــل الـــصـــيـــف ــ ــص ــ فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــــط مـــــع حــــلــــول ف
“جنرال إلكتريك” تدعم جهوزية الطاقة الكهربائية
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زوجان لكل امرأة.. حل غريب لمشكلة المواليد في الصين
مــن  بعــد ســنوات  الصيــن مشــكلة ديموغرافيــة  تواجــه 
تطبيــق سياســة الطفــل الواحــد فــي البــاد، لذلك يســعى 
الكثيــر مــن الخبراء إلــى وضع الخطط والحلــول لمواجه 
العقبــات والمشــاكل الجديــدة التــي ظهــرت نتيجــة لهــذه 
السياســات، لكــن المقتــرح الــذي قدمــه بروفســور صيني 

أثار الكثير من الجدل.
واقتــرح بروفســيور صنــي مــن جامعــة “فــودان” العريقة 
في مدينة شنغهاي الصينية حا لهذه المشكلة، ولمشكلة 
تراجــع نســب المواليــد في الباد، أثارت جدال واســعا في 

األوساط الصينية والعالمية.
ونشر البروفيسور مقاال بعنوان “كيف تكون أكثر سعادة”، 
وطالــب البروفيســور يــو كوانج إنــغ، من خاله بالســماح 
للنســاء الصينيات بالزواج من أكثر من رجل، وذلك للحد 

من المشكات الناجمة عن سياسة الطفل الواحد.
وبحســب موقــع “caixinglobal”، قــال البروفيســور فــي 
مقالــه “يعتبــر التعريــف التقليــدي للــزواج مــن شــخصين، 
رجــل واحــد وأنثــى، لكــن بمــا أن بعــض البلــدان شــرعت 
بالفعــل زواج المثلييــن، يمكننــا أيًضا التخلي عن الشــرط 
الثانــي لهــذا التعريــف والســماح للمــرأة بــأن يكــون لديهــا 

أزواج متعددون”.

ويدافــع البروفيســور عــن رأيــه أن يكون لكل امــرأة أكثر 
مــن زوج، معتبــرا أن ضغــط “األعمــال المنزليــة والجنس” 
وغيرهــا تؤثــر علــى الــزواج، مشــيرا إلى أن فائــدة العثور 
علــى زوجــات للرجــال العازبيــن تفــوق “الضــرر الطفيــف 

القصير المدى” للنساء اللواتي يبحثن عن أزواج.
لكن المواطنين الصينيين كان لديهم رأي آخر، فقد عبروا 
عــن انزعاجهــم الشــديد مــن المقــال فــي تغريــدات علــى 
وسائل التواصل االجتماعي الصينية، بحسب الصحيفة.
ورد أحدهــم علــى مقالــه، قائــا “وظيفة الحيــاة الزوجية 
أكبــر بكثيــر مــن مجــرد الجنــس”، وكتب آخر “ال أســتطيع 

أن أصدق أن هذه الكلمات خرجت من فم بروفيسور”.

براديــش جنــوب  أوتــار  شــهدت واليــة 
الهنــد، جريمــة ذات طابــع غريب ذهبت 
ضحيتهــا ســيدة متزوجــة وحامــل فــي 
شهرها السابع. وأوضحت وسائل إعام 
هنديــة أن امــرأة تدعــى شــبانة قتلــت 
ضرتهــا )الزوجــة الثانية( منســي شــارما 
علــى المــأ وســط ذهــول المــارة، الذين 
هواتفهــم  بكاميــرات  الجريمــة  وثقــوا 
المصــور  المقطــع  فــي  ويظهــر  الذكيــة. 
شــبانة وهي تحمل مسدســا من عيار 9 
ملــم قبــل أن تتجــه إلى ضرتهــا وتطلق 
عليها النار لتسقط على األرض مضرجة 
بدمائهــا، وفقــا لمــا ذكــر موقــع “بلنديــا” 
المحلــي. ولــم تكتــف شــبانة بذلــك بــل 
أخذت تدور على حول الجســد الدامي، 
وهــي تتحدث إلــى منســي وتكيل على 
ما يبدو لها الســباب والشتائم، ولم يتنه 
األمــر إال بحضــور الشــرطة إلــى مســرح 

الجريمة واعتقال الجانية.

بدافع الغيرة... 
جريمة أمام أعين 

الناس
وجهــت إلــى رجل عمره 38 رســميا تهمة 
تســميم 8 مشــردين، قــدم إليهــم طعامــا 
فــي  خصوصــا  تســتخدم  مــادة  يحــوي 
عبــوات الــرذاذ للدفــاع الذاتــي، لتصويــر 

ردود فعلهم.
مدينــة  فــي  جميعــا  الضحايــا  وُســمم 
لــوس  جنــوب  فــي  بيتــش  هاتنيغتــون 
أعــراض  مــن  عانــوا  وقــد  أنجلــوس، 
والصعوبــات  التقيــؤ  مثــل  مختلفــة 

البطــن،  فــي  كبيــرة  وأوجــاع  التنفســية 
علــى مــا أوضحت أجهــزة المدعــي العام 

في منطقة أورانج، في بيان.
وقــال المصــدر نفســه “إن مشــردين عدة 
المستشــفى  ادخلــوا  للتســميم  تعرضــوا 
بعدمــا تناولوا مأكــوالت تحوي نوعا من 
الفلفــل “بكميــات أقوى بمرتيــن من رذاذ 
الفلفــل المســتخدم مــن قبــل الشــرطة”، 

بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

أظهر كشف علمي، أن تمساحا يبلغ طوله 
نحــو 4 أمتــار، وعــاش منــذ حوالــي 120 
مليــون ســنة فــي كوريــا الجنوبيــة، كان 
يمشــي على قدميــن، مثــل الديناصورات 
أحفوريــة  علــى  أظهــرت  كمــا  العماقــة، 
قديمة. وتمكن علماء من كوريا الجنوبية 
وأســتراليا والواليات المتحدة من تحليل 
تلــك األحفوريــة، والتي تظهر آثــار أقدام 
صحيفــة  نشــرت  مــا  بحســب  التمســاح، 

“الديلي ميل” البريطانية. واعتقد العلماء 
التــي  تلــك األحفوريــة،  أن  البدايــة،  فــي 
عثــر عليها في موقع يتم استكشــافه في 

كوريا الجنوبية، قد تعود للديناصورات.
ولكــن التحليــات اإلضافيــة، أظهرت أنها 
تعــود لكائــن يمشــي علــى ســطح قدميه، 
كانــت  التــي  الديناصــورات  علــى عكــس 
تســير علــى أصابعهــا كالطيور، مــا دفعهم 

لاعتقاد بأنها تعود لتمساح.

رجل يسمم عشرات المشردين لتصوير معاناتهم

التماسيح القديمة كانت تمشي على “قدمين”

القوارب السياحية تعود الى قناة البندقية بعد 
تخفيف السلطات االيطالية من اإلغاق الناجم عن 

فيروس كورونا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي األيام األخيــرة، اصطبغت بحيرة 
فــي الهنــد، يزيــد عمرها علــى 50 ألف 
عام، بشــكل مفاجئ وتحول لونها من 
األزرق إلــى اللــون الوردي، والســبب؟ 

سؤال يحير الناس في أنحاء الباد.
ويعتقــد خبــراء، أن تغيير لون بحيرة 
“لونــار”، فــي واليــة ماهاراشــترا، إلــى 
الــوردي أو األحمــر، مــن المحتمــل أن 
يكــون ناجــم عــن زيــادة الملوحــة في 
المــاء، أو بســبب وجود طحالب فيها، 
أو األمريــن مًعا، كما حدث في بحيرة 
“غريــت ســالت”، أو “البحيــرة المالحة 
الكبــرى” فــي واليــة يوتــاه األميركية، 

وبحيرة هيلير في أستراليا.
وقــال جيولوجــي مــن الهنــد، يدعــى 
غاجانان خارات، في فيديو نشــر عبر 
“توتير”: إن هذا التغيير في اللون، قد 
حصــل مــن قبــل لبحيــرة لونــار، ولكن 
ليس بشكل بارز، كما حدث في األيام 

األخيرة، وفًقا لموقع “سي إن إن”.

حيــاة  نمــط  علــى  الحفــاظ  يعــد 
صحــي، بمــا في ذلــك اتبــاع نظام 
حاســما  أمــرا  متكامــل  غذائــي 

إلطالة عمرك. 
الحيــاة  تعزيــز  أيضــا  ويمكنــك 
التماريــن  ممارســة  طريــق  عــن 

الرياضية بانتظام.
ويمكــن أن يســاعد إجــراء بعــض 
التغييــرات فــي النظام الغذائي أو 
نمــط الحيــاة على زيادة متوســط   
المــوت  وتجنــب  المتوقــع  العمــر 

المبكر.
الطــرق  أســهل  إحــدى  وتتمثــل 
لتعزيــز الصحــة العامة في إضافة 
المزيــد مــن الزنجبيــل إلــى النظام 

الغذائي.
ويمكــن أن يعــزز الزنجبيــل صحة 
األمعاء، ويقلل من فرص المعاناة 
مــن آالم البطــن، وحتــى الحمايــة 
مــن ســرطان األمعــاء، كمــا يزعــم 

عدد من العلماء.

بحيرة هندية تتحول 
للون الوردي

الزنجبيل يزيد من 
متوسط   العمر

فوجئــت فتــاة خليجيــة بتغييــر طبــاع 
خطيبها بعــد عقدهما القران، ومحاولته 
بركــوب  هوايتهــا  ــة  س ر ا م م مــن  منعهــا 
الخيــل، فلجــأت إلى المحكمة الشــرعية 
في الفجيرة، مطالبة بفسخ عقد القران. 
فــي  ســبب  ل ا أن  ى  ـ إلـ الفتــاة  وأشــارت 
طلبهــا، أنهــا ال تســتطيع الحياة من دون 
ركــوب الخيل، وأنهــا تفضل الخيل على 
زوجهــا. وقالــت الفتــاة ردا علــى ســؤال 

المحكمــة حول ســبب طلبها فســخ عقد 
موضحــة  زوجــي”،  “خدعنــي  القــران 
أنهــا تعرفــت إليــه فــي أحد االســطبات 
الخاصــة بالخيول، وأنــه يعلم قدر حبها 

الشديد للخيل وتعلقها بها.
وتابعــت “لــم أكن أعلم بنيتــه، فا يقارن 
حبــي للخيــل بحبــه، ومنعه لــي اآلن من 
هوايتــي يجعل منه رجا متســلطا، وأنا 

ال أتحمل العيش بهذه الطريقة”.

حب ركوب الخيل يدفع خليجية لطلب الطالق

أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها من أحد رجال األعمال المصريين. 
وجاء تأكيد نيللي للخبر في برنامج “إي تي بالعربي”، بعد أن حّيرت 
جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع “إنستغرام”، وهي 

تمسك يد رجل، أكدت فيما بعد أنه رجل األعمال عمر إسام.وستكون هذه 
هي الزيجة الثالثة في حياة نيللي، بعد زيجتين أثمرتا عن 4 أبناء وبنات.

أقر الزوج الخليجي، بمطالبتها بالتخلي عن ركوب الخيل بسبب غيرته عليها، وقضت المحكمة بتطليق 
الزوجين، وإلزام الرجل بدفع 30 ألف درهم مؤخر لها، مع عدم إلزامها بإرجاع 130 ألف درهم دفعها الزوج 

أثناء عقد القران لتجهيز العروس.

نشــر نجــم ريــال مدريــد، الفرنســي 
كريم بنزيمة، على حسابه الشخصي 
في “إنســتغرام”، الذي يضم أكثر من 
ســيارة  صــورة  متابــع،  مليــون   34

فاخرة مرفقة بتعليق “غامض”.
العاصمــة  نــادي  مهاجــم  وظهــر 
اإلسبانية إلى جانب سيارة رياضية 
فاخــرة من نــوع “بوغاتي شــيرون”، 
الدرجــة  دوري  عــودة  قبــل  وذلــك 
بعــد  القــدم  لكــرة  األولــى اإلســباني 
توقفــه لثاثــة أشــهر بســبب تفشــي 

جائحة فيروس كورونا.
الصــورة  بنزيمــة  كريــم  وأرفــق 
منــا  واحــد  “كل  فيهــا  قــال  بتعليــق 
يريــد التغيير”، وهــو ما ترك معجبي 

مــن  حيــرة  فــي  الفرنســي  النجــم 
أمرهــم، ومنقســمين بيــن فريــق أكد 
شــراء بنزيمة ســيارة جديــدة، وآخر 
أشــار إلــى طائــه مركبتــه الرياضية 
الفاخــرة التــي كان يمتلكهــا باللــون 
موقــع  ذكــر  مــا  ووفــق  األســود. 
يعــد  اإلســبانية،  “مــاركا”  صحيفــة 
بنزيمة من الاعبين الذين يعشــقون 
امتاك السيارات الرياضية الفاخرة، 
حيث يقتني مجموعة من المركبات 
فيهــا  بمــا  الثمــن  باهظــة  القّيمــة 
بوغاتي من طراز شــيرون وفيرون، 
باإلضافــة إلــى لمبرغينــي أفينتادور 
ومرسيدس بنز إس إل آر، وفيراري 

458 سبايدر، ورولز رويس وارث.

بنزيمة وبوغاتي... رسالة “غامضة” لنجم الريال

أعلــن مدير التســويق والعاقات العامة 
فــي قريــة “بــدر حســون “ البيئيــة، أميــر 
حســون، عن نيل القرية جائزة “غينس” 
ألغلــى صابونــة فــي العالــم، التــي يصل 

سعرها إلى 2800  دوالر  أميركي.
وذكرت وكالة “النشــرة” نقا عن حسون 
 17 علــى  تحتــوي  ة  ـ “الصابونـ أن  إلــى 
غرامــًا مــن  الذهــب  الصافــي عيــار 24، 

وغرامــات مــن بــودرة ألمــاس، إلى جانــب المكونات الطبيعيــة من  زيت الزيتــون  النقي 
وعســل النحــل العضــوي والعود المعّتق والبلح”. كما أفاد بأنــه “يجري العمل حاليًا على 
افتتــاح منتجــع صحــي داخــل القريــة وتحديدًا فــي قلب الــوادي، الذي يعيــد قاصديه 
إلــى الحيــاة الطبيعيــة التي كان األجداد يعيشــونها قديمًا.  الجدير ذكــره أن قرية “بدر 
حســون” الواقعــة شــمالي لبنــان، تصنــع مختلــف أنــواع الصابــون العطــري والعاجــي 

والزيوت وأعشاب “ديتوكس” إلزالة السموم من الجسم وتنحيفه.
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