
قـــدم المجلـــس األعلى للمـــرأة ضمن منصة “مستشـــارك عن بعد” 
أســـرية  استشـــارة   8000 المتنوعـــة،  وخدماتهـــا  باستشـــاراتها 
وقانونيـــة ونفســـية وتثقيفيـــة واقتصاديـــة عبر جلســـات مرئية 
ومحادثـــات فوريـــة إلكترونية واستشـــارات هاتفيـــة منذ أن تم 

تفعيل المنصة اإللكترونية في أبريل وحتى اآلن.

وافق مجلس بلدي الجنوبية بجلسته  «
األخيرة على مقترح مقدم من رئيس 

المجلس بدر التميمي باستبدال 
األرصفة االسمنتية التقليدية بأرصفة 

مضيئة في الشوارع الرئيسية 
والتقاطعات الحيوية والدوارات 

بالمحافظة الجنوبية.

عقد قادة دول االتحاد األوروبي  «
ال 27، أمس، مؤتمر قمة عبر 
الفيديو إلجراء مناقشة حول 

اإلطار المالي متعدد السنوات 
)2021 - 2027( وحزمة االنتعاش 

االقتصادي لمواجهة تداعيات 
جائحة كورونا.

حذرت األمم المتحدة  «
الجمعة، من أن رحالتها 

اإلنسانية قد تعلق إلى حد 
كبير في يوليو؛ لعدم توافر 

األموال، ما يؤثر بشكل 
أساس على عمليات نقل 

المساعدات.

نشرت مجلة ”الثقافية“ الصادرة  «
من إيطاليا باللغة العربية، 
لقاء مترجما لرئيس قسم 

الثقافة والمنوعات في “البالد” 
الزميل طارق البحار مع النجمة 
األميركية سكارليت جوهانسون 

مؤخرا.

“وقفات ومواقف.. وتجربتي مع  «
القلم” كتاب الشعلة الجديد ضمن 

إصدارات الدار العربية للعلوم 
“ناشرون” في بيروت، حيث يوثق فيه 

مسيرة 5 عقود من ممارسة الكتابة 
الصحافية، بدأت بوادرها في العام 

1971 وهي مستمرة حتى اليوم.

“األعلى للمرأة” يواصل دعم النساء لمواجهة تفشي الجائحة
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تبنـــت وكالة الطاقـــة الذرية، أمس، قـــراًرا ينتقد إيران 
بشـــأن برنامجها النووي، بحســـب دبلوماســـيين. ومرر 
مجلـــس حـــكام الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة قراًرا 
يدعو رســـميا إيران للســـماح بتفتيش موقعين يشتبه 

بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.
وهـــو أول قـــرار ينتقد إيران بشـــأن برنامجهـــا النووي 
تصوت عليه الوكالة التابعة لألمم المتحدة منذ 2012.

وتـــم تبنيـــه أثنـــاء اجتمـــاع لمجلـــس الحكام فـــي مقر 
الوكالـــة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج 
إيران النووي في األشهر الماضية. وقال دبلوماسيون 
“إن قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا 
مقابل اعتراض عضوين هما: الصين وروســـيا، حليفتا 

إيران وامتناع آخرين عن التصويت”.
للســـماح  إيـــران  علـــى  الضغـــوط  مـــن  القـــرار  ويزيـــد 
للمفتشـــين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، ألنهمـــا ال يـــزال مـــن 
الممكـــن أن يكونا حاضنين لمـــواد نووية غير معلنة أو 

لبقايا هذه المواد.
وينـــص القرار، الذي قدمته فرنســـا وبريطانيا وألمانيا، 
علـــى أن مجلـــس اإلدارة “يدعـــو إيـــران إلـــى التعـــاون 

الكامـــل مـــع الوكالـــة وتلبيـــة طلباتهـــا دون إبطـــاء، بما 
في ذلـــك إتاحة إمكانية الوصول فـــورا إلى الموقعين 

اللذين حددتهما الوكالة”.

“الوكالة الذرية” تتبنى قراًرا ينتقد برنامج إيران النووي
وجهت دعوة رسمية للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة غير معلنة

يطالب القرار إيران بفتح موقعين نوويين أمام المفتشين الدوليين

فيينا - وكاالت

8000 استشارة أسرية وقانونية 
ونفسية واقتصادية

“وقفات ومواقف”... كنز أرشيفي للشعلةمجلة إيطالية تنشر لقاء مترجما للبحارالمساعدات اإلنسانية مهددة بالشللقمة أوروبية إلنعاش االقتصادأرصفة مضيئة بدل التقليدية
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تيدروس أدهانوم غيبريسوس

جنيف ـ أ ف ب

حـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
أمـــس الجمعـــة مـــن أن العالم دخل 
جائحـــة  مـــن  خطيـــرة”  “مرحلـــة 
كوفيـــد19-، مع بدء الدول تخفيف 

قيود العزل والتنقل. 
وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس 
أدهانـــوم غيبريســـوس فـــي مؤتمر 
صحافـــي افتراضـــي “دخـــل العالم 
مرحلـــة جديدة وخطيـــرة”، مضيفا 
“الفيروس يواصل التفشـــي سريعا، 

غالبيـــة  يـــزال  وال  مميتـــًا،  ويبقـــى 
النـــاس عرضة له”.   وأشـــار إلى أن 
 150 الخميـــس  أحصـــت  المنظمـــة 
ألـــف إصابـــة جديـــدة، وهـــو العـــدد 
األعلـــى لإلصابـــات في يـــوم واحد 

منذ بدء تفشي الوباء.

“الصحة العالمية”: العالم دخل “مرحلة خطيرة”

تجـــاوزت قيمـــة التبـــادل التجـــاري 
والواليـــات  البحريـــن  بيـــن مملكـــة 
فـــي األشـــهر  المتحـــدة األميركيـــة 
األربعـــة األولـــى مـــن العـــام الجاري 
559.8 مليون دوالر، مقابل 872.3 
مليـــون دوالر فـــي الفتـــرة المماثلة 
مـــن العـــام الماضـــي، إال أن حجـــم 
البلديـــن  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 
مقـــارب لمســـتويات العامين 2016 

و2017.
لمكتـــب  بيانـــات  ألحـــدث  ووفًقـــا 
اإلحصاء األميركي، حصلت “البالد” 
علـــى نســـخة منهـــا، فإن صـــادرات 
البحريـــن من األلمنيـــوم ومنتجاتها 
في األشهر األربعة األولى من العام 
الجاري بلـــغ 158.25 مليون دوالر. 
كمـــا أن الـــواردات األميركيـــة إلـــى 
والطائـــرات  الســـيارات،  البحريـــن، 
المدنيـــة وأجزاؤهـــا بقيمـــة  34.49 

مليون دوالر.

559.8 مليون دوالر 
قيمة التبادل التجاري 

البحريني األميركي

16 صفحة - 210 فلوس

خفض تعويض المصابين بحوادث مرورية إذا كانوا سببا بها
مبدأيـــن  التمييـــز  محكمـــة  أرســـت 
يهـــم  موضوعـــا  يتنـــاوالن  جديديـــن 
شريحة واســـعة، خصوصا من يرتبط 
قـــادة  ســـواء  المروريـــة،  بالحـــوادث 
الســـيارات أو المصابيـــن المشـــاة مـــن 

الحوادث أو شركات التأمين.
المبدأ األول: خفض تعويض المصاب 
مـــن الحادث إذا أخطـــأ بتصرف معين 

بما يؤدي لوقوع الحادث المروري.
المبـــدأ الثانـــي ويهم شـــركات التأمين 
بشـــكل أكبـــر: اعتبـــار األمـــر الجنائـــي 
الصادر من القاضي المختص بمعاقبة 
المتهـــم بمثابـــة حكـــم بات حائـــز لقوة 
األمر المقضي ويتمتع بحجية مطلقة.
وتنشـــر “البـــالد” أبـــرز حيثيـــات حكـــم 
األولـــى  )الدائـــرة  التمييـــز  محكمـــة 
التجاريـــة( الصـــادر بتاريـــخ 20 ينايـــر 

2020. وهو حكم غير منشور سابقا.
طرفا القضية شركة تأمين )الطاعنة(، 
مـــروري  بحـــادث  أصيبـــت  وامـــرأة 

)المطعون ضدها(.

محمد الستراويراشـــد الغــائب

@albiladpress @albiladnews

خفض تعويض مصابة 
بحادث مروري من 15 ألف دينار 

إلى 3600 

المصابة أخطأت بعبورها الطريق من غير المكان 
المخصص لعبور المشاة مما أدى إلى وقوع الحادث.

السبب: 

امرأة تسير بشارع غير مخصص لعبور المشاة

قاضي محكمة أول درجة قرر تعويض المصابة بمبلغ 15 ألف دينار.

محكمة االستئناف العليا المدنية خفضت التعويض إلى 7200 دينار.

محكمة التمييز نقضت الحكم جزئيا وخفضت التعويض إلى 3600 دينار.

اصطدمت بها سيارة 
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بدور المالكي | تصوير: رسول الحجيري
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إحدى الحدائق والواجهات الخضراء الجميلة الموجودة في مدينة عيسى

أمل الحامد

)08(

بـــارك ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة مشـــروع الســـماح 
إلـــى  الرياضيـــة  األنديـــة  بتحويـــل 

شركات تجارية. 
 وأكـــد ســـموه أن المشـــروع ســـيكون 
اختياريـــا وليـــس اجباريـــا بنـــاًء على 
دراســـة مقدمة من األندية الرياضية، 
مشـــيرًا ســـموه إلى أنه سيســـاهم في 

إلـــى صناعـــة  تتجـــه  المملكـــة  جعـــل 
جديـــدة  آفاقـــًا  وســـتفتح  الرياضـــة 
لألنديـــة بهدف االســـتفادة من الدعم 
المقـــدم مـــن صنـــدوق العمـــل تمكين 
إلـــى  باإلضافـــة  التجاريـــة  والبنـــوك 
القطـــاع  مـــع  االســـتثمارية  الفـــرص 

الخاص.
 جاء ذلك خالل رئاسة سموه اجتماع 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
الذي عقد عن بعد عبر تقنية االتصال 

المرئي.

تحويل األندية إلى شركات اختياري

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

150 ألف إصابة 
في يوم واحد
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سمو الشيخ ناصر بن حمد يترأس االجتماع المرئي
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راشد الغائب
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عواصم ـ وكاالتبرلين ـ أ ف بالمنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تنفيـــًذا لتوصيات لجنة تنســـيق الجهود 
للحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” المعنيـــة 
بتوزيـــع المســـاعدات ســـلمت المؤسســـة 
وزارة  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الداخلية 10 آالف كمام من النوع المميز 
القابـــل لالســـتخدام مـــرات عـــدة والتـــي 
أنتجتهـــا المؤسســـة  بالتعاون مع األســـر 

المنتجـــة المنتســـبة للمؤسســـة، من أجل 
توزيعها على المحتاجين.

 وقـــال األميـــن العـــام للمؤسســـة رئيـــس 
اللجنـــة مصطفـــى الســـيد إن التعاون مع 
وزارة الداخلية مســـتمر بتنفيذ مبادرات 
حملـــة “فينـــا خير” من خـــالل العديد من 

المشاريع.

أعلنت المستشارة األلمانية انغيال ميركل 
أمـــس في إحاطة صحافيـــة أعقبت قمة 
افتراضيـــة لقـــادة االتحـــاد األوروبـــي أن 
االتحـــاد األوروبي قرر تمديـــد العقوبات 
االقتصادية المفروضة على روسيا على 
خلفية النزاع في شـــرق أوكرانيا وضمها 

لشبه جزيرة القرم، لـ 6 أشهر.

ويأتي تمديد مدتها هذه المرة في وقت 
تشـــهد العالقات الروسية األلمانية توترا 
بعدمـــا اتهمـــت النيابـــة العامـــة األلمانية 
روســـيا الخميـــس بتدبير عمليـــة اغتيال 
مواطـــن جورجي في حديقة في وســـط 
تنفيـــه  الـــذي  األمـــر   ،2019 فـــي  برليـــن 

روسيا.

جـــدد الطيـــران الحربـــي التركـــي، أمس، 
اســـتهدافه مواقـــع فـــي شـــمال العـــراق، 
الغـــارات  ضحايـــا  حصيلـــة  وارتفعـــت 
 5 إلـــى  العـــراق  شـــمال  علـــى  التركيـــة 

مدنيين.
وأكـــد حـــزب العمال الكردســـتاني إصابة 

47 جنديا تركيا خالل العمليات.

فـــي  3 مدنييـــن عراقييـــن  فقـــد قضـــى 
قصف جوي تركي على دهوك.

وفـــي وقت ســـابق، أكد مســـؤول عراقي 
محلـــي، أمس، مقتل مدنـــي بغارة جوية 
تركيـــة في شـــمال البالد، فـــي ثالث أيام 
عمليـــة عســـكرية جويـــة وبريـــة تشـــنها 

أنقرة في شمال العراق.

غارات “المخلب” التركي تقتل 5 مدنيين عراقيينميركل: تمديد العقوبات األوروبية على روسيا“الملكية اإلنسانية” ُتسلم “الداخلية” 10 آالف كمام

)03()12( )12(



مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

دشن وزير العمل والتنمية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة جــمــيــل 
حميدان مبادرة )ُكن( عبر 
ُبعد،  عن  افتتاحية  كلمة 
الكبير  شــكــره  فيها  وجــه 
الـــرشـــيـــدة على  ــقــيــادة  ــل ل
السكلر  مــرضــى  رعــايــتــهــا 
في البحرين وألمين العام 
الكاظم  زكــريــا  للجمعية 

جهودهم  على  اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء 
في  السكلر  مرضى  لتمكين  المتواصلة؛ 
ومــبــادرات  محطات  عــدت  عبر  المجتمع 
ــعــام، حيث  ــوال ال وأعــمــال مــتــواصــلــة طـ
في  بمشاركته  عن سعادته  عبر حميدان 

تدشين مبادرة ُكن لهذا العام.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرضى 
أطلقته  الذي  )السكلر(  المنجلي  الدم  فقر 
يونيو   19 فــي  العالمي  الصحة  منظمة 
من كل عام، وفي حفٍل افتراضي أقامته 

جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر. 
والتنمية  العمل  وزارة  أن  الــوزيــر  وبين 
فــي مثل  بــالــمــشــاركــة  تعتز  االجــتــمــاعــيــة 
جمعية  مع  وبالخصوص  المبادرات  هذه 
السكلر التي وضعت بصماتها الطيبة على 
المرضى والمجتمع في البحرين، وهي من 
الجمعيات النموذجية التي تنطوي تحت 

مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على دعمه 
لمرضى السكلر في البحرين وفق قرارات 
للمرضى  العمل  عمل  ساعتي  تخفيض 

ذات طبيعة عمل تحتاج لذلك.
الصالح  فائقة  الصحة  وزيـــرة  وشــاركــت 
فـــي كــلــمــٍة لــهــا فـــي الــحــفــل االفــتــراضــي 
وزارة  به  تقوم  الــذي  العمل  عن  للمبادرة 
البحرين  جمعية  مــع  بــالــشــراكــة  الصحة 
ــر، ومــــن خــال  ــســكــل لـــرعـــايـــة مـــرضـــى ال
الجهود والتوجيهات التي يصدرها رئيس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة عبر متابعته 
المواطنين  لكل ما يتعلق بصحة  الدائمة 
السكلر  مرضى  وبالخصوص  والمقيمين 
تواجههم.  الــتــي  الصعوبات  تذليل  عبر 
ودعت الصالح المرضى ألن يضربوا أروع 

األمثلة في عملهم وعطائهم بالمجتمع.

حميدان ُيدشن مبادرة “ُكن” لمرضى السكلر
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“األعلى للمرأة” يواصل دعم النســاء لمواجهة تفشي الجائحة

8000 استشارة أسرية وقانونية ونفسية واقتصادية

قرينـــة  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
بتحويـــل  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
المجلـــس  وخدمـــات  عمليـــات 
المنصـــة  علـــى  لتقديمهـــا  كافـــة 
االفتراضيـــة، يواصل مركز دعم 
المرأة البحرينية ومركز التوازن 
بين الجنسين تقديم استشاراته 
للمـــرأة واألســـرة البحرينية “عن 
بعد”؛ بهدف االســـتمرار في حل 
المشـــكات التـــي تواجـــه المرأة 
الحاليـــة،  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
بمـــا يســـهم فـــي تخفيـــف اآلثار 
الناجمـــة عن فيـــروس “كوفيد - 
19”، وبما يســـاند نظـــم الحماية 
االجتماعيـــة والتنموية ويضمن 
هـــذه  فـــي  خدماتهـــا  اســـتدامة 

الفترة الطارئة.
منصـــة  ضمـــن  المجلـــس  وقـــام 
“مستشارك عن بعد” باستشاراتها 
بتقديـــم  المتنوعـــة،  وخدماتهـــا 
أســـرية  استشـــارة   8000
وتثقيفيـــة  ونفســـية  وقانونيـــة 
واقتصادية عبر جلســـات مرئية 
إلكترونيـــة  ومحادثـــات فوريـــة 
واستشـــارات هاتفية منذ أن تم 
تفعيل المنصـــة اإللكترونية في 

شهر أبريل وحتى اآلن.
ويتولى عدد من االستشـــاريين 
والخبراء مـــن ذوي االختصاص 
تقديـــم تلـــك االستشـــارات على 
ومســـائية(  )صباحيـــة  فترتيـــن 
للرد علـــى جميع االستفســـارات 
الـــواردة مـــن المواطنات بشـــأن 
الصعوبـــات التـــي قـــد تواجههـــا 
المرأة المعيلة أو العاملة أو رائدة 
العمـــل في التأقلـــم والتكيف مع 

تبعات األزمة الصحية.
وتشـــمل االستشـــارات القانونية 

متابعات األسر للقضايا األسرية، 
مـــن أبرزهـــا، تعذر تنفيـــذ أحكام 
الرؤيـــة ألبنـــاء المطلقيـــن وعدم 
بإجـــراءات  الكافـــي  اإللمـــام 
لتنفيـــذ  اإللكترونيـــة  التقاضـــي 
والحضانـــة  النفقـــة  أحـــكام 
والســـكن، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن 
فـــي  تتمثـــل  مدنيـــة  قضايـــا 
الثبوتية  المســـتندات  استصدار 
لألبناء واثبات مساهمة الزوجة 
الـــخ،  الزوجيـــة  مســـكن  فـــي 
وكذلك التوجيه بشأن إجراءات 
رفـــع الدعـــاوى وتنفيـــذ األحكام 
تقديـــم  ومواصلـــة  القضائيـــة، 
المســـاعدة القضائيـــة المجانيـــة 
للنساء المعوزات وذوات الدخل 

المحدود.
أما بالنسبة لمجال االستشارات 
األسرية، فقد تمكنت المنصة من 
مواصلة تقديم المشورة والعون 
النفســـي باتباع وسائل التوفيق 
إضافـــة  األســـري،  والصلـــح 
إلـــى عقـــد جلســـات استشـــارية 
المجـــاالت  فـــي  متخصصـــة 

للمـــرأة  واالجتماعيـــة  النفســـية 
والرجـــل على حد ســـواء؛بهدف 
المشـــكات  علـــى  التغلـــب 
عبـــر  والزوجيـــة،  الحياتيـــة 
توعيتهـــم وتمكينهـــم مـــن بعض 
المهارات السلوكية التي تساعد 
أفراد األســـرة مـــن التقريب بين 
وجهـــات النظر وتقبل االختاف 

دون إرباك للعاقات األسرية.
ويواصل فريق مـــن المختصين 
الصلـــح  اتفاقيـــات  بصياغـــة 

والتسويات بين أطراف العاقة 
لضمـــان  ومراجعتهـــا  الزوجيـــة 
عدم مخالفتها للقانون أو أحكام 

الشريعة اإلسامية.
النظـــر  االستشـــارات  وشـــملت 
في الشـــكاوى المهنية والعمالية 
وذلـــك  اإلداريـــة  والقضايـــا 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
العاقة، كحل إشـــكاالت تطبيق 
لتعميـــم  العمـــل  جهـــات  بعـــض 
ديـــوان الخدمـــة المدنية بشـــأن 
العمـــل “مـــن المنـــزل” للموظفات 
الحاضنات ألبناء صغار، وكذلك 
اقتصاديـــة  استشـــارات  تقديـــم 
لرائـــدات العمل اللواتـــي يعانين 
عاقـــة  ذات  مشـــكات  مـــن 
مشـــاريعهن  عمـــل  باســـتمرار 
باقتـــراح بعض الحلـــول العملية 
الســـتدامة الدخـــل، أو التعريف 
بالدعم االقتصادي، الذي تتيحه 
للمشـــاريع  الدولـــة  مؤسســـات 
المســـجلة  غيـــر  أو  المســـجلة 
مـــن أصحـــاب المهـــن الحـــرة أو 

المرتبطة بعقود مؤقتة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الصالونات الرجالية للزبائن: ال حالقة قبل تسجيل بياناتكم
نــشــاطــهــا ــاف  ــن ــئ ــت اس ــن  مـ فـــتـــرة  ــد  ــع ب الــمــحــات  تـــرصـــد حـــركـــة   ”^“ عـــدســـة 

رصـــدت “الباد” أخيًرا إلزام صالونات 
الحاقـــة الرجاليـــة للزبائن، بتســـجيل 
بياناتهم الشـــخصية فـــي دفتر خاص 
قبـــل مباشـــرة عمليـــة الحاقـــة، بنـــاء 
علـــى تعليمـــات وصلت إليهم، حســـب 

قولهم.
وتشـــمل هذه البيانات األســـم و الرقم 
ودرجـــة  الهاتـــف  ورقـــم  الشـــخص 
الموظـــف  يقـــوم  والتـــي  الحـــرارة 
بالصالون بقياســـها فور دخول الزبون 

المحل.
الحـــرارة ألغلـــب  وتفاوتـــت درجـــات 
الزبائـــن وفـــق مـــا هـــو مرصـــود بأحد 
بيـــن الســـتة والثاثيـــن  الدفاتـــر، مـــا 
مـــع  والنصـــف،  والثاثيـــن  والســـبعة 
الماحـــظ بااللتـــزام التـــام للموظفيـــن 
وغطـــاء  والقفـــازات،  الكمـــام  بلبـــس 

الوجه الباستيكي.

إبراهيم النهام )تصوير: خليل ابراهيم(
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وافق مجلس بلدي الجنوبية بجلسته األخيرة على مقترح بإعادة 
تأهيــل البنــى التحتيــة في الدائــرة األولــى بالمحافظــة الجنوبية 
والتــي تضــم منطقة مدينة عيســى؛ لتتناســب مع أصحــاب الهمم 

من فئة المقعدين وكبار السن مستخدمي الكراسي المتحركة.

وبـــررت ممثـــل المنطقـــة البلدي 
المقتـــرح  هـــذا  القـــاف  إيمـــان 
بكون فئـــة المقعدين تعد جزءًا 
المجتمـــع  مـــن  يتجـــزأ  ال  مهمـــًا 
البحرينـــي، ولهـــم نصيب وحق 
فـــي التنقل مـــن وإلـــى مختلف 

األماكن.
إلـــى أن مســـتخدمي  وأشـــارت 
الكراســـي المتحركة يعانون من 
عـــدم وجـــود أماكـــن مخصصـــة 
لعبـــور الكرســـي المتحـــرك، مما 
يجعل عمليـــة تنقلهم غير آمنة، 
أو  للمتنزهـــات  ذهابهـــم  عنـــد 
األسواق والمحات التجارية أو 
التجوال في شـــوارع وطرقات 

وأحياء أولى الجنوبية.
ودعت القاف إلى تأهيل البنى 
األولـــى  الدائـــرة  فـــي  التحتيـــة 

مـــن  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
شوارع وطرق ومداخل المحال 
التجارية واألسواق والمجمعات 
والبنـــوك، وجميـــع األماكن التي 
يرتادهـــا األشـــخاص العادييـــن، 

بحيث تسهل تنقل المقعدين.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  واقترحـــت 
تهيئة الشـــوارع لعبور الكراسي 
المتحركـــة علـــى غـــرار خطوط 
األســـطح  وتركيـــب  المشـــاة، 
المائلة لتســـهيل دخول وخروج 
جميـــع  وإلـــى  مـــن  المقعديـــن 
التـــي  واألماكـــن  المحـــات 
عمـــل  جانـــب  إلـــى  يرتادونهـــا، 
المـــكان  علـــى  تـــدل  رســـومات 
الكراســـي  لعبـــور  المخصـــص 

المتحركة.

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة بجلســته األخيــرة علــى مقتــرح مقدم من 
رئيــس المجلــس بــدر التميمي باســتبدال األرصفــة االســمنتية التقليدية 
بأرصفة مضيئة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية والدوارات 

بالمحافظة الجنوبية.

وأشـــار التميمـــي إلـــى أهميـــة هـــذا 
المقترح في تحسين الرؤية الليلية 
لقائـــدي المركبـــات، ممـــا يقلـــل مـــن 
الحـــوادث، إضافـــة إلـــى كونها أكثر 
الخرســـانية  األرصفـــة  مـــن  أمانـــًا 

المستعملة حاليا في الشوارع.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت 
مضـــادة  بكونهـــا  تتميـــز  األرصفـــة 
للكســـر، وتعيـــش لمـــدة تصـــل إلـــى 
10 ســـنوات دون تغيـــر لونهـــا، كمـــا 
أنهـــا تمتـــاز بخفـــة وزنهـــا وســـهولة 
صيانتها. إلى ذلـــك، وافق المجلس 
علـــى مقترح آخر لرئيـــس المجلس 
بـــدر التميمـــي بشـــأن تمديـــد فتـــرة 
عمل السوق المركزي في المحافظة 
الجنوبية إلى الســـاعة 9 مساًء بدالً 

من السادسة مساًء.
اقتـــراح  أن  إلـــى  التميمـــي  ولفـــت 
تمديد فترة عمل الســـوق تنســـجم 
لســـكان  المضطـــردة  الزيـــادة  مـــع 
المحافظـــة، والتـــي ستســـاهم فـــي 
زيادة أعداد المقبلين على الســـوق، 
الفتـــرة  خـــال  للعامليـــن  ويســـمح 
النهاريـــة مـــن قضـــاء احتياجاتهـــم 
بيســـر  المســـائية  الفتـــرة  خـــال 

وسهولة.

شوارع صديقة لـ“المقعدين” بمدينة عيسى

استبدال األرصفة التقليدية بأخرى مضيئة

“الملكية اإلنسانية” ُتسلم “الداخلية” 10 آالف كمام
كورونـــا لفيـــروس  للتصـــدي  المباركـــة  الوطنيـــة  للجهـــود  دعًمـــا 

تنفيًذا لتوصيات لجنة تنسيق الجهود للحملة الوطنية “فينا خير” المعنية بتوزيع المساعدات سلمت المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية وزارة الداخلية 10 آالف كمام من النوع المميز القابل لالستخدام عدة مرات والتي 
أنتجتها المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية بالتعاون مع األســر المنتجة المنتسبة للمؤسسة، وذلك من أجل 

توزيعها على المحتاجين وفق مرئيات الوزارة تحقيًقا لألهداف السامية التي انطلقت الحملة من أجلها.

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وقـــال   
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
الســـيدرئيس لجنة تنســـيق الجهود 
القائمـــة فـــي الحملـــة الوطنية “فينا 
خير” بأنه تأتـــي هذه المبادرة دعما 
للجهود الوطنيـــة المباركة للتصدي 
 )COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثـــل جالـــة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وزارة  مـــع  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
الداخليـــة مســـتمر من خـــال تنفيذ 
مبـــادرات حملـــة “فينـــا خيـــر” مـــن 
خـــال العديد من المشـــاريع والتي 
فـــي  غـــذاؤك  مبـــادرة  آخرهـــا  كان 
بيتـــك والتـــي تم من خالهـــا توزيع 
الســـال الغذائية علـــى المحتاجين 
مـــن المواطنين والمقيمين واألســـر 
البحرينيـــة المحتاجـــة، إضافـــة إلى 

وزارة  قبـــل  مـــن  كمامـــات  توزيـــع 
مـــن  المحتاجيـــن  علـــى  الداخليـــة 

المواطنين والمقيمين.
وبين الســـيد أن المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مســـتمرة فـــي 
كمامـــات  إنتـــاج  مبـــادرة  تنفيـــذ 
الوجه بالتعاون مع األســـر المنتجة 
المنتســـبة للمؤسسة ومجموعة من 
مشـــاغل الخياطـــة وبإشـــراف مـــن 
وزارة الصحـــة مـــن أجـــل توفيرهـــا 
للمحتاجين للمســـاهمة في الحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.
والجديـــر بالذكر أن لجنة التنســـيق 

والمتابعة لحملة فينـــا خير المعنية 
علـــى  تعمـــل  المســـاعدات  بتوزيـــع 
تنفيـــذ حزمـــة مـــن المشـــاريع التـــي 
المواطنيـــن  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
كورنـــا  جائحـــة  مـــن  والمتضرريـــن 
مليـــون   17,43 قدرهـــا  بميزانيـــة 
دينار تشمل دعم الفئات المحتاجة 
واألســـر المنتجة وأصحاب األعمال 
غير المسجلين في نظام التأمينات 
للطـــاب  آليـــة  وتوفيـــر حواســـيب 
مـــن األســـر المحتاجـــة والمســـاهمة 
في تعقيـــم وتطهير المـــدن والقرى 
ضمـــن  غذائيـــة  ســـال  وتوفيـــر 
مشـــروع غذاؤك في بيتك ودراسة 
إنشاء مركز لدراسة وعاج األوبئة 
ودعم البرمجيـــات وتقنيات التعلم 

عن بعد ودعم الغارمين.

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

أمانة سر المجلس أثناء انعقاد اجتماع المجلس عن بعد

تمديد عمل سوق 
“الجنوبية” المركزي 

3 ساعات ليلية

استكمال أولى مراحل إنتاج 100 ألف كمامة
الجائحـــة انتشـــار  لمحاربـــة  المتطوعـــات  بجهـــود  يشـــيد  حميـــدان 

األســر  بجهــود  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  أشــاد 
البحرينيــة المنتجــة والمتدربات من خريجات الدورات التدريبية في المراكز 
االجتماعيــة، الذيــن تطوعوا إلنتاج 100 ألف مــن الكمامات الوقائية كمرحلة 
أولــى وكمبــادرة وطنيــة في إطــار الجهود الوطنية للحد من انتشــار فيروس 
كورونــا )كوفيــد 19(، وذلــك بدعــم من الوزارة مــن حيث توفير المــواد الخام 
وأماكــن العمــل وفــق اشــتراطات التباعــد االجتماعــي، بحيــث يتــم توزيعهــا 
مجانــًا علــى كافة المواطنيــن والمقيمين، وبمواصفات مطابقة لالشــتراطات 

الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأبـــدى حميـــدان اعتـــزازه بالمواطـــن 
بحســـب  كاً  المتطـــوع  البحرينـــي 
موقعـــه ومســـؤوليته وأثبتـــت األســـر 
البحرينية المنتجة المبادرة في حملة 
صناعـــة الكمامـــات مـــن غيـــر مقابـــل 
وفي الكثيـــر من المواقع مســـؤوليتها 
والتصـــدي  الوقـــوف  فـــي  ومبادرتهـــا 
ألي عارض او حدث طارئ يســـتدعي 

مشـــاركتهم ووقوفهـــم صفـــًا مع باقي 
شـــرائح المجتمـــع وهـــو شـــيء ليـــس 
بغريب علـــى المواطن البحريني الذي 
اعتـــاد على التطـــوع والعطاء في كل 

الميادين التي يحتاجها الوطن.
العمـــل  وزارة  إن  حميـــدان  وقـــال 
والمؤسســـة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية توليـــان 

األســـر البحرينيـــة المنتجـــة اهتمامـــا 
بالغـــًا، وتحرصان علـــى دعمهما بكافة 
السبل من التدريب وتطوير منتجاتها 
وتســـويقها، وذلـــك بهدف تشـــجيعهم 
على مواصلة العمل واإلنتاج، وبالتالي 

اإلسهام في رفع مســـتواها المعيشي، 
ورفـــع دخلها، في إطـــار تعزيز االتجاه 

نحو تشجيع رواد األعمال.
وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــاد حميدان 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  بـــدور 
اإلنسانية وشركة البحرين لاتصاالت 
)بتلكو(، وغيرها من الجهات الرســـمية 
المبـــادرة  تشـــجيع  فـــي  واألهليـــة 
ودعـــم المتطوعات إلنتـــاج الكمامات 
وتوزيعهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة العمل 
أفـــراد  علـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المجتمع والعمالـــة الوافدة، مؤكدًا أن 
هـــذا النهـــج يؤكـــد التفاعـــل اإليجابي 
والشـــراكة  المجتمـــع،  أطـــراف  بيـــن 
المجتمعيـــة الفاعلـــة التـــي تصب في 
والمواطنيـــن  المجتمعـــات  خدمـــة 

والمقيمين.

جميل حميدان

حملة توعوية تستهدف “الوافدين” للحد من “كورونا”
والهنديـــة اإلنجليزيـــة  وباللغتيـــن  والتـــزام”  “وعـــي  بشـــعار  تنطلـــق 

أطلق مركز المنامة لحقوق اإلنسان حملة توعوية تحت شعار “وعي والتزام” 
تســتهدف بشــكل خــاص توعيــة العمالــة األجنبية مــع تســجيل وزارة الصحة 
أرقامــا قياســية تتطلــب مــن المجتمع المشــاركة إليصــال الوعي الــالزم لهذه 
الفئــة بلغــات مختلفــة وبالتعاون مع الجهات الحكوميــة والخاصة ومنظمات 

المجتمع المدني والفرق التطوعية.

المحاميـــة  المركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
التوعويـــة  الحملـــة  أن  اللظـــي  دينـــا 
تأتـــي انطاقـــا مـــن األوضـــاع الحالية 
ومنـــع  للتصـــدي  الوطنيـــة  والجهـــود 
انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
والتي يقودها فريق البحرين برئاســـة 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وما قـــد تشـــهده البحرين 
الفيـــروس  انتشـــار  ذروة  فتـــرة  فـــي 
الوعـــي  إلـــى مزيـــد مـــن  مـــن حاجـــة 
المجتمعي حـــول اإلجراءات الوقائية 
التي يجب أن يلتزم بها جميع األفراد 

المجتمـــع  أمـــام  لمســـؤوليتهم  وفقـــا 
ككل حمايـــة لهـــم وألســـرهم وجميـــع 

المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشـــارت اللظـــي إلـــى أن المركز لديه 
شـــراكة واسعة مع الجهات الحكومية 
والخاصة لنشر وإرساء مفهوم حقوق 
اإلنســـان، وسيتم التركيز في المرحلة 
الحاليـــة علـــى تعزيـــز الصحـــة العامة؛ 
كـــي تتجـــاوز مملكـــة البحريـــن هـــذه 
الجائحة بتكاتف الجميع، مشيرة إلى 
أن الحملة التوعوية ســـتكون باللغات 
مـــع  بالتعـــاون  والهنديـــة  االنجليزيـــة 
وسائل إعام ناطقة بهذه اللغات؛ كي 
تصـــل التوعيـــة إلى أكبر شـــريحة من 

العمالة.

المنامة -  مركز المنامة لحقوق اإلنسان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ناصر بن حمد يقود “فينا خير” بكل اقتدار
كريمـــة إنســـانية  لفتـــة  للغارميـــن  ســـموه  دعـــم  أن  يؤكـــد  القطـــان 

أشــاد عضــو المجلــس األعلــى للقضــاء نائــب رئيس مجلــس أمنــاء المؤسســة الملكية 
لألعمــال اإلنســانية خطيــب جامــع الفاتــح اإلســالمي عدنــان القطــان بمبــادرة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس 
مجلــس أمنــاء المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة، توجيهات ســموه الكريمة للجنة التنســيق والمتابعة لحملة “فينا خير”، المعنية 
بتوزيــع المســاعدات لدعــم الغارمين ممــن صدر بحقهم أحكام قضائية من المعســرين 
والمتعثريــن ضمــن مشــروع فاعــل خيــر بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ووزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وأكد أن “هـــذه المبادرة اإلنســـانية المهمة 
البحريـــن  مملكـــة  اهتمـــام  مـــدى  تعكـــس 
المواطنيـــن  بدعـــم  الرشـــيدة  وقيادتنـــا 
البحرينييـــن الغارميـــن ممن صـــدر بحقهم 
أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين، 
اإلنســـانية  بالمواقـــف  اقتـــداء  وذلـــك 
والمبادرات الكريمـــة لعاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتماشـــًيا مع الجهود الكريمـــة التي تبذلها 

الحكومـــة بقيـــادة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، والجهـــود الوطنيـــة لــــ “فريـــق 
البحريـــن” بقيـــادة ولي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة”.
وأشـــاد بالجهـــود اإلنســـانية الكريمة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفـــة فـــي قيـــادة العمـــل اإلنســـاني مـــن 
خال المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مثمًنا لسموه هذه اللفتة اإلنسانية الكريمة 
المعســـرين  الغارميـــن  المواطنيـــن  تجـــاه 
والمتعثريـــن ممـــن صـــدر بحقهـــم أحـــكام 
التوجيهـــات  هـــذه  تعكـــس  إذ  قضائيـــة، 
الدور اإلنســـاني الكبير الذي يقوم به سمو 

الشيخ ناصر كممثل لجالة الملك لألعمال 
اإلنسانية ورئيًسا لمجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية والتي يقودها 

سموه بكل كفاءة واقتدار.
وقـــال “إن التنوع في تقديم المســـاعدات 
لحملـــة “فينـــا خيـــر” تبيـــن حقيقـــة الهدف 
السامي لهذه الحملة الوطنية التي أطلقها 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وقـــاد عملها بكل كفـــاءة واقتدار فحظيت 
بمشـــاركة غيـــر مســـبوقة وحققـــت نجاًحا 
كبيـــًرا علـــى جميـــع المســـتويات. وتأتـــي 
هـــذه التوجيهـــات المباركة لتعكـــس البعد 
اإلنســـاني لهذه الحملـــة الوطنية ووصول 
ثمارهـــا بـــكل أمانـــة إلـــى مســـتحقيها مـــن 
أصحاب الحاالت اإلنســـانية والمتضررين 
جـــراء األوضـــاع الراهنة في ظـــل جائحة 
كورونـــا، التـــي شـــملت العالـــم أجمـــع فـــي 

ظروف استثنائية غير مسبوقة”.

عدنان القطان

دينا اللظي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أشـــاد رئيس نادي المحرق الشـــيخ 
أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة 
الكريمـــة  اإلنســـانية  بالتوجيهـــات 
التـــي أصدرهـــا ممثل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
الشـــيخ  اإلنســـانية ســـمو  لألعمـــال 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، للجنة 
التنســـيق والمتابعـــة لحملـــة )فينـــا 
خيـــر(، المعنية بتوزيع المســـاعدات 
مـــن أجل دعـــم الغارمين ممن صدر 
بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة مـــن فئـــة 
ضمـــن  والمتعثريـــن،  المعســـرين 
مشـــروع )فاعل خيـــر( بالتعاون مع 
وزارتي الداخلية والعدل والشؤون 

اإلسامية واألوقاف.
“إن  المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  وأكـــد 
تأتـــي  اإلنســـانية  المبـــادرة  هـــذه 
منســـجمة مع المبادرات اإلنســـانية 
التـــي يحـــرص عليهـــا عاهـــل الباد 
الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية 

لألعمال اإلنســـانية صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
والتوجيهـــات المســـتمرة مـــن لـــدن 
جالتـــه لتقديـــم الدعم والمســـاندة 
ومـــد العـــون للفئـــات التـــي تحتـــاج 

الرعاية والدعم”.
وأشار رئيس نادي المحرق إلى “أن 
الحملـــة الوطنية التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
)فينـــا خيـــر( تحمـــل أهدافا ســـامية 
ورســـالة إنســـانية واضحة جسدت 
معنـــى التكافل بين أفـــراد المجتمع 
مـــن أجـــل تحقيـــق العيـــش الكريم 
هـــذه  وأن  البحريـــن،  أبنـــاء  لكافـــة 
الحملـــة تميزت بالتنـــوع في العمل 
الخيـــري الـــذي ليـــس بالغريب على 
البحريـــن وأبنائهـــا، خصوًصـــا أنهـــا 
جـــاءت في ظـــل الظـــروف جائحة 
أضـــرارا  لهـــا  كانـــت  التـــي  كورونـــا 
صحيـــة واقتصاديـــة غير مســـبوقة 

عانى منها العالم بأسره”.

“دعم الغارمين” تحمل لفتة إنسانية



أرســت محكمــة التمييــز مبدأين جديدين يتناوالن موضوعا يهم شــريحة 
واســعة، وبخاصة من يرتبط بالحوادث المرورية، ســواء قادة السيارات 
أو المصابيــن المشــاة مــن الحــوادث أو شــركات التأميــن. المبــدأ األول: 
خفــض تعويــض المصــاب من الحادث إذا أخطأ بتصــرف معين بما يؤدي 

لوقوع الحادث المروري.

المبدأ الثاني ويهم شـــركات التأمين 
بشـــكل أكبر: اعتبـــار األمـــر الجنائي 
المختـــص  القاضـــي  مـــن  الصـــادر 
بمعاقبـــة المتهـــم بمثابـــة حكـــم بات 
حائـــز لقـــوة األمـــر المقضـــي ويتمتع 

بحجية مطلقة.
وتنشـــر “البـــاد” أبـــرز حيثيات حكم 
األولـــى  )الدائـــرة  التمييـــز  محكمـــة 
التجاريـــة( الصادر بتاريـــخ 20 يناير 
2020. وهو حكم غير منشور سابقا.
تأميـــن  شـــركة  القضيـــة  طرفـــا 
)الطاعنـــة(، وامـــرأة أصيبت بحادث 

مروري )المطعون ضدها(.

قصة القضية

بالشـــارع  المـــرأة  تســـير  كانـــت 
أدى  ســـيارة،  بهـــا  فاصطدمـــت 
إلصابتهـــا بعجز جســـدي بنســـبة 12 

.%
الصغـــرى  المحكمـــة  قاضـــي  أدان 
وقـــرر  الســـيارة،  قائـــد  الجنائيـــة 
ألـــف   15 بمبلـــغ  المصابـــة  تعويـــض 
قائـــد  الغرامـــة  ويتحمـــل  دينـــار، 

السيارة وشركة التأمين.
طعنت المصابة الحكم لدى محكمة 
االســـتئناف العليـــا المدنيـــة، وقررت 
األخيرة خفض مبلـــغ التعويض إلى 

7200 دينار.
لـــم تقبـــل شـــركة التأميـــن بالحكـــم، 
والتـــي  التمييـــز،  لمحكمـــة  فلجـــأت 
قـــررت نقـــض الحكـــم جزئيـــا، حيث 
قـــررت خفض مبلـــغ التعويـــض إلى 

3600 دينار.
وبررت محكمـــة القانون قرارها ألن 
المصابة )المطعـــون ضدها( أخطأت 
بعبورهـــا الطريـــق مـــن غيـــر المكان 
المخصـــص لعبـــور المشـــاة ممـــا أدى 
إلـــى وقـــوع الحـــادث بخطئهـــا الذي 

استغرق خطأ سائق السيارة.
وقالـــت المحكمة: المطعـــون ضدها 
كانـــت تعبر الطريق مـــن غير المكان 
عندمـــا  المشـــاة  لعبـــور  المخصـــص 
صدمتهـــا الســـيارة ممـــا يعـــد خطـــأ 
منها أســـهم مع خطأ ســـائق السيارة 
فـــي إحداث الضـــرر، وترى المحكمة 
أن الخطأيـــن متكافئـــان، فـــا تلـــزم 
الطاعنـــة بتعويـــض المطعون ضدها 
إال بمقـــدار نصـــف المبلـــغ الذي قدره 
الحكـــم المطعـــون فيه منـــه لجبر ما 

لحقها من أضرار نتيجة الحادث.

حيثيات الحكم

وحيـــث إن الطعن بني على ســـببين 
تنعـــى الطاعنـــة بهمـــا علـــى الحكـــم 
الثابـــت  مخالفـــة  فيـــه  المطعـــون 
بـــاألوراق والقصـــور في التســـبيب. 
أن  األول  بالســـبب  النعـــي  حاصـــل 
هذا الحكم أســـس قضاءه بتعويض 
المطعـــون ضدهـــا علـــى صـــدور أمر 
جنائـــي بإدانـــة المدعـــى عليه األول 
ســـائق الســـيارة المؤمـــن لديهـــا عن 
عـــن  الناشـــئة  المدنيـــة  المســـؤولية 
حوادثها لتســـببه في وقوع الحادث 
والحـــذر  الحيطـــة  اتخـــاذه  بعـــدم 
فـــي قيادتهـــا، خافـــا للثابـــت بملف 
األمـــر الجنائـــي المرفق الـــذي قامت 
بفحصـــه  األولـــى  الدرجـــة  محكمـــة 
المطعـــون  أن  منـــه  واســـتخلصت 
ضدهـــا هي التـــي أخطـــأت بعبورها 
الطريـــق من غير المـــكان المخصص 
لعبـــور المشـــاة ممـــا أدى إلـــى وقوع 
الحادث بخطئها الذي استغرق خطأ 
ســـائق الســـيارة على فرض وقوعه، 
وبالتالي عدم توافر ركن الخطأ في 
جانبه مما يســـتتبع عدم مسؤوليتها 
خافا لما ذهـــب إليه الحكم وقضى 

به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيـــث إن هـــذا النعي غير ســـديد. 
العمـــل  ثبـــوت  كان  لمـــا  أنـــه  ذلـــك 
فاعلـــه  إلـــى  ونســـبته  الخاطـــئ 
ووجـــود عاقـــة الســـببية بينه وبين 
الضـــرر المســـتوجب للتعويـــض من 
مســـائل الواقع التي تستقل محكمة 
الموضوع باستخاصها دون تعقيب 
عليها متى كان استخاصها سائغا. 

وتكييفـــه  العمـــل  وصـــف  وكان 
واعتباره خطأ يســـتوجب التعويض 
مـــن مســـائل القانـــون التـــي تخضـــع 

لرقابة محكمة التمييز. 
وكان مـــن المقـــرر وفقا لنـــص المادة 
309 من قانون اإلجراءات الجنائية 
والمـــادة 100 من قانـــون اإلثبات أن 
يكـــون للحكم الجنائي البات الصادر 
فيمـــا  حجيـــة  البـــراءة  أو  باإلدانـــة 
يتعلـــق بوقـــوع الجريمـــة ووصفهـــا 
القانوني، ونسبتها إلى فاعلها يرتبط 
بها القاضي المدني في الوقائع التي 
فصل فيهـــا هذا الحكم، وكان فصله 

فيها ضروريا. 
مـــن  الصـــادر  الجنائـــي  األمـــر  وكان 
القاضـــي المختـــص بمعاقبـــة المتهم 

التنفيـــذ  واجـــب  نهائيـــا  أصبـــح  إذا 
بعـــدم االعتـــراض عليه، فإنـــه يعتبر 
بمثابـــة حكم بـــات حائز لقـــوة األمر 
المقضـــي مـــن حيث اآلثـــار المترتبة 
عليـــه تنقضـــي به الدعـــوى الجنائية 
ويتمتـــع بحجية مطلقـــة قبل الكافة 

تتعلق بالنظام العام. 
ولئن كان البين من الحكم المطعون 
فيه أنه خافا لما ورد بسبب الطعن 
لـــم يســـتند فـــي قضائه إلـــى حجية 
األمر الجنائي بإدانة سائق السيارة، 
بـــل اســـتند إلـــى مـــا اســـتخلصه من 
بقيـــادة  خطئـــه  بثبـــوت  األوراق 
الســـيارة دون حيطـــة وانتبـــاه ممـــا 
أدى إلى وقوع الحادث وتسببه في 
إصابـــة المطعـــون ضدهـــا بإصابـــات 

جســـدية بمـــا نتـــج عنها مـــن أضرار 
تلتـــزم الطاعنة بتعويضهـــا بموجب 

مسؤوليتها التأمينية. 
وكان هـــذا الـــذي خلص إليـــه الحكم 
اســـتخاصا ســـائغا لـــم يتجـــاوز بـــه 
فـــي  الموضـــوع  محكمـــة  ســـلطة 
األدلـــة،  وتقديـــر  الواقـــع  تحصيـــل 
فـــإن النعي عليه بالســـبب األول من 
أســـباب الطعن يكون قائما على غير 

أساس.
علـــى  تنعـــى  الطاعنـــة  إن  وحيـــث 
الحكـــم بالســـبب الثانـــي إغفالـــه مـــا 
تمسكت به بشأن مساهمة المطعون 
ضدها فيمـــا أصابها واألضـــرار التي 
لحقتهـــا بخطئهـــا في عبـــور الطريق 
مـــن غيـــر المـــكان المخصـــص لعبور 

المشـــاة مما كان يستوجب مراعاته 
في تقدير التعويض المقضي به. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك 
أنه لمـــا كان من المقـــرر بنص المادة 
166 من القانون المدني أنه إذا أسهم 
خطأ الشخص مع خطأ المضرور في 
إحداث الضرر، فإنه يكون غير ملزٍم 
بالتعويـــض إال بقدر ما يتناســـب مع 
مـــا كان لخطئـــه مـــن أثر فـــي وقوع 
الضـــرر بالنســـبة إلى خطـــأ المضرور 
نفســـه. وكانت الطاعنة فـــي دفاعها 
تمســـكت  قـــد  الموضـــوع  بمحكمـــة 
بمســـاهمة المطعـــون ضدها بخطئها 
في وقـــوع إصابتها، ومـــا لحقها من 
أضرار، وإذ التفـــت الحكم المطعون 
فيـــه عن هذا الدفـــاع الجوهري ولم 

يراعه في تقدير التعويض المقضي 
بـــه، فإنـــه يكـــون معيبا بقصـــوٍر في 
التســـبيب يبطله ويوجب نقضه في 

هذه الجزئية.
وحيث إنه لمـــا كان الثابت باألوراق 
تعبـــر  كانـــت  ضدهـــا  المطعـــون  أن 
الطريـــق من غير المـــكان المخصص 
صدمتهـــا  عندمـــا  المشـــاة  لعبـــور 
الســـيارة ممـــا يعـــد خطأ منها اســـهم 
مع خطأ ســـائق السيارة في إحداث 
الضـــرر. ترى المحكمـــة أن الخطأين 
الطاعنـــة  تلـــزم  فـــا  متكافئـــان، 
بتعويض المطعون ضدها إال بمقدار 
الـــذي قـــدره الحكـــم  نصـــف المبلـــغ 
المطعـــون فيـــه منـــه لجبر مـــا لحقها 

من أضرار نتيجة الحادث.

خفض تعويض المصابين بحوادث مرورية إذا كانوا سببا بها
“^” تنشر مبدأين جديدين لمحكمة التمييز يهم قادة السيارات والمشاة وشركات التأمين
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راشد الغائب

ارتكاب المصاب بحادث خطأ يخفض مبلغ تعويضه وقد يلغيه

طلبــت “البــاد” مــن المحامــي محمود ربيع إضاءة قانونية عن حيثيات حكم محكمة التمييز بشــأن المســاهمة 
واالشتراك في الخطأ التي تؤدي لخفض مبلغ التعويض، واالستغراق الذي يلغي الحق في التعويض. وكتب 

ربيع ما يأتي:

األصل في مسؤولية سائق السيارة 
المتســـبب في الحادث هو تعويض 
المصـــاب أو المضـــرور وذلـــك بـــأن 
يلتزم بســـداد مبلغ مالي على سبيل 
جبـــر األضرار الجســـدية والنفســـية 
التـــي أصابـــت األخيـــر، وُيقـــدر هذا 
التعويض حســـب مـــا ُأصيب به من 
إصابات نالت من جســـده وبمراعاة 
التـــي  فاالصابـــة  اإلصابـــة،  مـــكان 
ُتحدث تشويًا في وجه تختلف عن 
اإلصابـــة في مكان آخر من جســـم، 
وتقـــدر كذلـــك بمـــدى تأثيرهـــا على 
حياتـــه المهنيـــة، فضـــا عـــن العمر، 
وذلـــك بعد أن تقـــوم اللجان الطبية 
بتحديـــد نســـبة العجز وفـــق قواعد 

ومعايير متعارف عليها.

مســـؤولية  أن  البيـــان  عـــن  وغنـــّي 
ســـداد مبلـــغ التعويـــض تنتقـــل إلى 
شـــركة التأميـــن إذا كان المتســـبب 
فـــي الحـــادث مرتبط معهـــا بوثيقة 
تأمين ســـارية المفعول ونصت في 
أحكامهـــا وشـــروطها علـــى تحمـــل 
مســـؤولية الحـــادث وفـــق ظـــروف 

وأسباب حدوثه.
ولكن في حاالت أخرى يكون هناك 
ثمـــة خطأ من المصـــاب أو خطأ من 
شـــخص ثالـــث حينئـــذ يكـــون هناك 
تشـــارك أو - مســـاهمة - فـــي الخطأ 
عـــن  مســـؤولين  الجميـــع  ويكـــون 
التعويـــض كل بقـــدر مســـاهمته في 
وقـــوع الضـــرر وذلك يكـــون، حيث 
يرتكـــب المضـــرور أو المصـــاب من 

الحـــادث خطـــأ، إضافـــة الـــى توافر 
خطأ السائق كأن يكون المضرور قد 
دخل الشـــارع دون انتباه او مراعاة 
لمرور الســـيارات أو كان يســـير في 
الهوائيـــة  بدراجتـــه  الطريـــق  نهـــر 
وكان ســـائق الســـيارة المتسبب في 
الحادث مسرعا أو متجاوزا اإلشارة 
الحمراء، ففي هـــذه الحالة يتحمل 
المتضرر خطأه ويتم استنزال مبلغ 
التعويـــض من عاتق المتســـبب في 
الحادث نســـبة وتناســـبا كاً حسب 
مساهمته في وقوع الحادث حسب 
مابســـات الحـــال وظـــروف المرور 
وزمانـــه ومكانـــه، وأن تقديـــر ذلـــك 
كله من متـــروك لمحكمة الموضوع 
بعـــد أن تســـتظهر ســـلوك المخطـــئ 

أثناء قيادة الســـيارة وُتقدر موقف 
المضـــرور وكيفيـــة عبـــوره الطريق 
بيان مدى قدرة األول في الظروف 
التـــي وقع فيها الحادث على تافي 

إصابة الثاني.
وقد يكون المســـاهم شـــخص ثالث 
شـــارك في حـــدوث الضـــرر بتخليه 

عن مسؤوليته كأن يكون المضرور 
طفـــا غير مميـــز ولم ُيـــراِع والديه 
الحيطـــة والحذر في مراقبته أثناء 
وجـــوده فـــي الشـــارع بتركـــه يلهـــو 
ويلعـــب دون أي مراقبـــة او رعاية، 
حيث إن القاعدة أن تعدد األخطاء 
الموجبـــة لوقـــوع الحـــادث يوجـــب 
مســـاءلة كل من أسهم فيها أيا كان 

قدر الخطأ المنسوب إليه.
 ويحـــدث أحيانـــا أن يصـــل خطـــأ 
المصـــاب أو المتضـــرر مـــن الحادث 
إلـــى الدرجـــة التـــي تجعلـــه كافيـــًا 
بذاتـــه ألحـــداث النتيجة، وال يكون 
لخطـــأ ســـائق الســـيارة بجـــواره أي 
أثـــر، وفـــي هـــذه الحالـــة ال يكـــون 
المتســـبب في الحادث – الســـائق– 
تعويـــض  أي  دفـــع  عـــن  مســـؤول 
وذلـــك مثـــا إذا كان ملتزمـــا بكافة 
الضوابـــط المقـــررة، فلـــم يكـــن في 

حال سكر، وكانت سيارة تسير في 
مسارها الصحيح والمباح وبسرعة 
تقل عن ســـرعة الشـــارع المسموح 
بهـــا، ولم يصدر أي إهمال أو طيش 
من قبله أو مخالفة لقوانين الســـير 
كان  الخطـــأ  كل  وإنمـــا  والمـــرور، 
صـــادر مـــن المضـــرور مـــن الحادث 
كأن كان يجـــري فـــي شـــارع رئيس 
حيـــوي تكثر فيه حركة الســـيارات 
إضافـــة  العنايـــة،  اتخـــاذه  دون 
إلـــى أن مـــكان عبـــوره مـــكان غيـــر 
مخصـــص لعبـــور المشـــاة أو دخـــل 
الشـــارع بشـــكل عرضـــي ومفاجـــئ 
ودون أن ياحـــظ الســـيارة، وهـــي 
مقبلـــة مما أدى إلـــى اصطدامها به، 
فعندئـــذ يكـــون الســـائق معفي من 
أي تعويـــض؛ لكـــون خطـــأ المتضرر 
وصـــل حـــد الكفاية و – اســـتغرق – 

خطأ سائق السيارة.

ــم مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ــك ــن ح ــة عـ ــي ــون ــان ــي ربـــيـــع يـــقـــدم إضــــــاءة ق ــام ــح ــم ال
محرر الشؤون المحلية

محمود ربيع

محمد الستراويراشـــد الغــائب
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خفض تعويض مصابة 
بحادث مروري من 15 ألف دينار 

إلى 3600 

المصابة أخطأت بعبورها الطريق من غير المكان 
المخصص لعبور المشاة مما أدى إلى وقوع الحادث .

السبب: 

امرأة تسير بشارع غير مخصص لعبور المشاة

قاضي محكمة أول درجة قرر تعويض المصابة بمبلغ 15 ألف دينار.

محكمة االستئناف العليا المدنية خفضت التعويض إلى 7200 دينار.

محكمة التمييز نقضت الحكم جزئيا وخفضت التعويض إلى 3600 دينار.

اصطدمت بها سيارة 



األمير خليفة بن سلمان.. رمز الحصافة ومنهل للتربية والعلم والثقافة
Û  فلســفة حياة القادة العظماء اإلنســانية تزخر بالكثير من األمثلة والِعَبر التي

لطالما ســجلها وســطرها التاريخ بأحرف من ذهب، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة قــد جســد أروع صــور 
اإلنســانية فــي حياة البشــرية، ورفع من مكانة مملكــة البحرين في المحافل 
ا للحصافــة ومنهال للتربية والعلم والثقافة،  الدوليــة، حتــى أصبح رمًزا عالميًّ
وجامعــة إنســانية تســتمد قوتهــا واســتدامتها الفكريــة والعلميــة مــن نفــوذ 

الضمير الذي أحياه سموه.
Û  فــال عجــب أن ينفــذ الضميــر بيومــه العالمــي أروقــة منظمــة اليونيســكو مــن

أبوابهــا اإلنســانية للتربيــة والعلم والثقافــة، ويتم تبنيه مؤخــًرا لالحتفال به 
مــن ِقبــل فريــق العمــل التحضيــري للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة، فــال تنمية 
حقيقيــة مســتدامة موثوقة ألي منظمة إنســانية بدون الضميــر وتبلوره في 
كل القــرارات التــي تصدر عنها لتحقيق أهدافها المرســومة، كون الضمير هو 

من يمد الروح لتخلص العطاء وتجتهد ألجل استدامة العطاء.
Û  فســموه ُيعــد المصــدر والســبيل لمــن أراد أن يصــل إلــى الدليل.. ويستشــهد“

بالدليــل إلثبــات الفــرق بين الكثيــر والقليل.. فالكثير في فلســفة فكر ســموه 
في بذل المزيد من التقدير لكل من عطاؤه وانتماؤه ووالؤه أصيل.. والقليل 
معِنــيٌّ فــي حياتــه بمســافة الوصــول الزمنــي الســريع إلــى الدليــل.. فطوبــى 
لمــن يعطــي األميــر مــا يســتحقه مــن الشــكر والثنــاء الجميــل.. ويســير على 
نهجــه الفكــري والعلمــي والعملــي واإلنســاني لينعم برضــا هللا وبرغد العيش 

الطويل..”.
Û  فاألدلــة إلثبــات نهــج الكثيــر فــي حياة ســموه حفظه هللا كثيــرة ولم تتوقف

حركتها يوما، فيومه يفيض بالكثير من االهتمام والتقدير والتكريم والحب 
والعطــف لتــراب وطنه ومن يمشــي عليه، وجائحة الكورونا المســتجد كانت 
مســرًحا لعرض روايات إنســانية صنعها على أرض الواقع الكادر الطبي، وردَّ 
لهــم الجميــل ســموه بالكثيــر مــن القــرارات وكرمهــم وميزهم مؤخــرا وليس 
أخيــرا بجائــزة باســم ســموه الكريم بيــوم الطبيب البحريني فــي أول أربعاء 

من شهر نوفمبر من كل عام.
Û  واألدلــة األخــرى المقابلة لنهج الكثير واضحة في مفهوم نهج القليل الزمني

لدى سموه في معنى الوصول السريع إلى أدق التفاصيل لالستشهاد بالدليل 
وطلبــه المســتمر لرفــع معاناة مــن يعاني ودفــع الحلول نحو التنفيــذ، وقرية 
الصالحيــة دخلــت فــي هــذا النهج من ضمن الكثير من األدلــة التي ال تعد وال 
تحصــى مــن حيــث األمر المباشــر لوزير اإلســكان لزيارتها كشــخص في قمة 
الهــرم لتخصيــص مشــروع إســكاني إنســاني يســتفيد منــه األهالــي، بل وكل 
القــرارات المعنيــة بمتضرري الكورونا تدخل فــي هذا النهج الديناميكي لدى 

سموه ومتابعته وتقييمه. 
Û  فنهج الكثير التقديري واآلخر القليل الزمني متالزمان ومرتبطان في فلسفة

رهما وَيْنُفذ فــي كل حركة لهما،  فكــر حيــاة األميــر حفظه هللا، والضمير ُيســيِّ
والتربيــة والعلــم والثقافــة التــي تضطلع عليهــم منظمة اليونيســكو؛ يلزمهم 
نفــوذ الضميــر وبقوة من منطلق مبدأ نهَجَي “الكثير والقليل” من أجل توازن 

القرارات وخروجهم بحكمة. 
Û  ومــن يطــرق أبــواب النجــاح فعليــه بموازنــة تفعيل نهجــي الكثيــر التقديري

والقليــل الزمني النابعين من فلســفة فكــر أمير الضمير في تحقيق األهداف، 
حتــى يستشــعر قيمة النتائــج المتحصلة وتقييمها وتقديرهــا ألجل التطوير 
والتحديــث، والموازنــة في التفعيل ليســت باألمر الســهل، وتحتاج لحصافة 
وذكاء عاطفــي ومتبلــور وآخر حاد منهمــر، ألجل التكامل في التفكير الذكي 
للوصــول ألفضــل ممارســات ســبل النجــاح التــي يعتمدهــا الناجحــون فــي 

حياتهم. 
Û  والناجحــون مــن القادة العظماء عبر التاريخ لديهم قبعات متعددة ســاهمت

بشــكل مباشــر وغير مباشــر فــي منجزاتهــم وتأثيرهم على مــن حولهم وفي 
قيادتهــم، وأهــم قبعتين ُتْقَتَنى في العصر الحديــث لمن أراد الوصول للقمة؛ 
قبعــة نهــج الكثيــر واألخــرى قبعة نهج القليــل اللتان تتظلــالن بالضمير الذي 

أحياه األمير حفظه هللا.

عادل المرزوق
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بدور المالكي  |   )تصوير: رسول الحجيري(

لسداد حقوق الناس ودفع رواتب الموظفين
“استقدام العمالة” لـ “سوق العمل”: السترجاع ضمان الـ 10 آالف دينار

نــداء  العمالــة  اســتقدام  لمكاتــب  البحريــن  جمعيــة  أطلقــت 
اســتغاثة عبر “البالد” بضرورة التدخل وإنقاذ 105 مكاتب من 
اإلغــالق النهائــي وذلــك تداعًيا لتأثيــرات جائحــة كورونا التي 
ألقــت بظاللهــا علــى هذا القطاع الذي وصلــت عملية األضرار لـ 

.% 100

وناشـــدت الجمعيـــة الحكومـــة 
لمعاناتهـــم  الحلـــول  بإيجـــاد 
خصوًصـــا أنهم تكبدوا خســـائر 
الجائحـــة  بـــدء  منـــذ  فادحـــة 
منتصف شـــهر مـــارس الماضي 
بعد أن قامت الـــدول احترازًيا 
وتوقيـــف  المطـــارات  بغلـــق 

تأشيرات السفر.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة عقيل 
أشـــد  نعانـــي  أننـــا  المحـــاري 
معانـــاة وهنـــاك جهـــات عديدة 
مـــن  كبيـــرة  بديـــون  تطالبنـــا 
ضمن المواطنيـــن الذين دفعوا 
عمالـــة  الســـتقدام  مقدمـــات 

تـــم  أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا  إليهـــم، 
تراخيـــص  أي  صـــدور  إغـــالق 
عمـــل جديدة الســـتقدام عمالة 
مـــن قبـــل هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل وتوقـــف الجـــوازات من 
منـــح تأشـــيرات الســـتقدام أي 
عامـــل منذ مـــارس الماضي، ما 
أدى إلـــى تضـــرر أعمالنا بشـــكل 

مباشر.
وأضاف أن شبح األزمة يهيمن 
إذ  االســـتقدام،  مكاتـــب  علـــى 
بلغت نســـبة الضرر والخســـران 
توقـــف  بســـبب  وذلـــك   100%
هيئه ســـوق العمل عـــن إصدار 

العمالـــة،  الســـتقدام  رخـــص 
مـــن  الجـــوازات  لمنـــع  وكذلـــك 
الســـتقدام  تأشـــيرات  إصـــدار 
مـــارس  شـــهر  منـــذ  الخـــدم 
كإجـــراءات  وذلـــك  الماضـــي، 
احترازية لمنع انتشـــار المرض، 
فـــي  المطـــارات  أن  خصوصـــا 
العالـــم أغلقت وتوقف الطيران 

أيضا.
وأوضـــح أن نظام عمل مكاتب 
إنهـــاء  علـــى  يعمـــل  الخـــدم 
تأشيرات دخول العامالت قبل 
3 أشهر من وصولها، وهذا أدى 
إلـــى خســـارتنا مبالغ تأشـــيرات 
الخـــدم بســـبب تعـــذر وصولهم 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض فـــي 
وتعويـــض  الماضـــي  مـــارس 
الزبائـــن خاصـــة انه مـــرت اآلن 

نحو 6 أشهر مع هذه األزمة.
بضـــرورة  المحـــاري  وطالـــب 

أقلـــه  أو  المكاتـــب  هـــذه  دعـــم 
أن تقـــوم هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل مشـــكورة   بالســـماح لهم 
باســـترجاع مبلغ الضمان البالغ 
10 آالف دينار أو نصفها؛ حتى 
يمكن المكاتب من سداد حقوق 
الناس ودفع رواتب الموظفين، 
وطالـــب أيضا الســـماح بتمديد 
 تاريخ التأشيرات الصادرة قبل 
أزمـــة كورونـــا، وكذلـــك العمـــل 
علـــى مســـاندة أصحـــاب هـــذه 
بحرينيـــون  ألنهـــم  المكاتـــب؛ 
ولديهـــم عوائـــل وليـــس لديهم 

مصدر رزق آخر.
وبيـــن أن القطـــاع اآلن منشـــل 
بشـــكل كلـــي ويحتـــاج التدخل 
العالجـــي بشـــكل مباشـــر، وإال 
فـــإن 105 مكاتب ســـتغلق مما 
يعني انتهاء عمـــل هذا القطاع 

بشكل كلي.

حديقة العهد الزاهر.. النخيل تموت واقفة
ــا الــجــمــيــلــة ــ ــوره ــ ــت زه ــابـ ــا وغـ ــه ــق ــراف ــم ــل ل ــل ــس الـــجـــفـــاف ت

حديقــة العهــد الزاهــر، إحــدى الحدائــق والواجهــات الخضــراء الجميلــة 
الموجــودة فــي مدينــة عيســى، وتتوســط المســاكن الشــعبية بالمدينــة، 
وتعتبر الحديقة مقصدا ومتنفســا للعديد من األســر والعوائل التي تقطن 
المدينــة، حيــث تزورهــا األســر وأطفالها بكثــرة، وكانت تعــج بروادها من 
الكبــار والصغــار والعوائــل التي تقصدهــا يوميا لقضاء أوقــات مرحة مع 
أطفالهــم مصطحبيــن معهــم الشــاي والقهــوة، بينما يمارس بعــض الزوار 
رياضــة المشــي بالحديقــة الصغيــرة الجميلة، ومنهم من يحضــر “زوادته” 

ليأكل بالحديقة بعد أن ينهي رياضته أو بعد أن ينهي اللعب مع أطفاله.

وكان العديد من األســـر يفترشـــون 
أو  الصغيـــرة  الحديقـــة  أرض 
أو  مقاعدهـــا  علـــى  يجلســـون 
يســـتظلون تحـــت أشـــجارها حتى 
في أمســـيات أيام الصيـــف الحارة، 
وأحيانـــا يســـتمر الســـمر وقهقهـــات 
حتـــى  فيهـــا  وصراخهـــم  األطفـــال 
يلعـــب  حيـــث  متأخـــرة،  ســـاعات 
األلعـــاب  مـــن  بالعديـــد  األطفـــال 

الموجـــودة بالحديقـــة، التـــي كانت 
مـــن  العديـــد  مثـــل  مثلهـــا  تحظـــى 
الحدائـــق المنتشـــرة فـــي مختلـــف 
برعايـــة  البحريـــن  محافظـــات 
واهتمـــام ومتابعة من المســـؤولين 
وشـــؤون  واألشـــغال  وزارة  فـــي 

البلديات والتخطيط العمراني.
“البـــالد” زارت الحديقـــة فوجدتهـــا 
وقد أصبحت شـــبه مهجورة إال من 
الغربـــان التي تنعـــق وتتجول فيها، 
ونخيلها تمـــوت واقفة، كما الحظنا 
أن الجفاف تســـلل إلى مرافق فيها، 
حيـــث غابت زهورهـــا الجميلة، كما 
وجدنا أن هناك من بدأ برمي بعض 
المخلفات واألنقاض فيها، وآخرون 
تجـــرأوا ومـــدوا أيديهـــم لتخريـــب 

األلعاب المنتشـــرة بالحديقة، فغاب 
الفرح عنها وعن أشجارها وألعابها، 
وظـــل بابها مفتوحا، ولكن من دون 

زوار.
لقد ســـرق فيـــروس كورونا فرحتنا 
وفرحـــة أســـرنا وأطفالنـــا وفرحـــة 
أشـــجارنا، وســـرق فرحة اللقاء في 
حدائـــق لـــم نعـــرف قيمتهـــا إال بعد 
أن أجبرتنـــا الجائحـــة على هجرها، 
فأصبحت حدائقنـــا حزينة بال زوار 

وال أطفال.

تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

راشـد الغائـب

يف وفاة املغفور له  بإذن الله

عمــــه
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

علوي الموسوي



المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
شـــرطة  أن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المديريـــة، تمكنـــت مـــن القبض على 
شـــخصين )26، 27 عاًما( اثر قيامهما 
باالعتـــداء بالضرب بواســـطة أدوات 
حـــادة على 3 أشـــخاص )29، 29، 43 
عاًمـــا( وســـرقة هاتـــف ومبلـــغ مالي، 
الشـــعبية  الســـوق  بمنطقـــة  وذلـــك 

بمدينة عيسى.

بـــاغ  تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
بالواقعة، تم مباشرة عمليات البحث 
تحديـــد  أســـفرت  التـــي  والتحـــري، 
هويتـــي المذكورين والقبض عليهما، 

وذلك في ساعتين من تلقي الباغ.
عـــام مديريـــة شـــرطة  وأكـــد مديـــر 
المحافظـــة الجنوبيـــة أنه تـــم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة كافة 

حيال الواقعة.

صرح مدير عـــام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أن شـــرطة المباحـــث 
الجنائيـــة، ألقـــت القبض على آســـيويين، 
قامـــا بانتحال شـــخصية رجـــال أمن في 
ســـيارة مدنيـــة، واختطاف آســـيوي آخر 
وطلـــب مبلـــغ نقـــدي منـــه، وعنـــد رفضه 
اعتديـــا عليه بالضرب وســـرقا منه مبلغا 

ماليا وهاتفه النقال.
تـــم  البـــاغ،  ورود  عقـــب  أنـــه  وأوضـــح 

مباشـــرة أعمـــال البحث والتحـــري، التي 
أســـفرت عن تحديد هويتي المذكورين، 
الســـيارة  موقـــع  تحديـــد  ثـــم  ومـــن 
والقبـــض  الواقعـــة،  فـــي  المســـتخدمة 

عليهما، إذ تعرف عليهما المجني عليه.
وأشـــار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية إلى اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة، وإحالـــة القضيـــة إلـــى النيابة 

العامة.

اثنان يعتديان بالضرب بآالت حادة على 3 أشخاص

القبض على آسيويين انتحال صفة شرطة وضربا آخر
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عباس إبراهيم

المؤبد لعصابة وافدين يتاجرون في الهيروين

براءة صاحب شركة من عدم دفع فاتورة مزورة

الهـــرب محاولتهمـــا  أثنـــاء  المطـــار  فـــي  عليهمـــا  ُقبـــض  اثنـــان 

ــة ــع ــواق ال ــه  ــابـ ــكـ ارتـ ــد  ــي ــف ي يــقــيــنــي  دلـــيـــل  أي  وجـــــود  لـــعـــدم 

دانـــت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عدد 9 وافدين 
بمـــا نســـب إليهـــم مـــن اتهامـــات تتعلـــق بحيـــازة مـــادة 
الهيرويـــن المخـــدرة بقصـــد البيـــع والتعاطـــي واالتجار 
فيهـــا وحيـــازة 6 منهـــم لمـــواد إباحيـــة فـــي هواتفهـــم 
النقالـــة، وقضت على 7 منهم بالســـجن المؤبد والغرامة 
5000 دينـــار لكل منهـــم، وبالغرامـــة 100 دينار إضافية 
لحائـــزي المواد اإلباحية، فيما أعفت المتهمين اآلخَرين 
مما نســـب إليهما مـــن اتهام لتعاونهما فـــي القبض على 
المدانيـــن الســـبعة، كمـــا بـــرأت اثنيـــن مـــن المدانين من 
تهمـــة تعاطـــي المؤثـــرات العقلية، وأمـــرت بإبعاد جميع 

المتهمين عن المملكة، وبمصادرة المضبوطات.
وكانـــت أحالتهـــم النيابـــة العامة للمحاكمة علـــى اعتبار 

أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون جميعا:

1 - حـــازوا وأحـــرزا بقصـــد االتجـــار المـــواد المخـــدرة 
الهيرويـــن والمؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن فـــي غيـــر 

األحوال المرخص بها قانونا.
2 - ســـلموا وتســـلموا بقصـــد االتجـــار مـــادة الهيرويـــن 

المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
ثانيـــا: المتهمان الثاني والســـابع: حازا بقصـــد التعاطي 

المؤثر العقلي الميتامفيتامين.
ثالثـــا: المتهمون من الثاني وحتى الســـابع: حازوا مواد 

إباحية داخل هواتفهم النقالة
وتشير التفاصيل إلى أن مازم أول في إدارة مكافحة 
المخدرات وردت لـــه معلومات بأن المتهمين من األول 

وحتـــى الخامس يتاجـــرون بالمواد المخـــدرة، وبالفعل 
تمكـــن مـــن القبض علـــى المتهـــم األول أثنـــاء محاولته 
الهرب من المملكة، وكان بحوزته حينها مبلغ مالي، كما 
قبـــض على 3 متهمين آخرين بمقر ســـكنهم في منطقة 
المحـــرق، وأرشـــد أحدهـــم علـــى كميـــة مـــن الهيرويـــن 
بســـطح  “طابوقـــة”  فـــي  خبأهـــا  قـــد  الميتامفيتاميـــن 
مســـكنه، فيمـــا تم القبـــض على متهم آخـــر بعد إباغهم 
بمكان تواجده والسيارة التي يستعملها في نقل المواد 

المخدرة.
وبمواصلـــة التحريـــات تـــم التوصـــل للمتهم الســـادس، 
والـــذي بعـــد ضبطـــه اعتـــرف بأنـــه يخبـــئ كميـــة مـــن 
المخدرات في منزل مهجور خلف مقر عمله، كما ساهم 
فـــي واقعة القبض على متهم ســـابع بعدمـــا تواصل مع 
آخـــر مجهول مقيم في بادهـــم، فيما تعاون متهم آخر 
فـــي القبـــض علـــى المتهـــم األخيـــر، والـــذي أقـــر أنه من 
الموزعين الرئيســـيين في الشبكة، ويعمل على تخزين 
ولـــف المواد المخدرة، فتم القبض عليه هو اآلخر أثناء 
محاولته الهرب من المملكة عبر مطار البحرين الدولي.

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأت 
موكلها مما نســب إليه من تهمة اســتئجار شاحنة “سكسويل” واالمتناع عن 
دفــع أجرتهــا؛ وذلك بعدما دفعت بكيدية االتهام وتزوير واصطناع الفواتير 
المقدمــة ضمــن األدلــة مــن قبــل الشــركة الشــاكية، إذ لــم تطمئــن المحكمــة 
لالتهــام المســند إليــه خصوصا مــع عدم وجود أي دليل يقينــي يفيد ارتكابه 

الواقعة.

وكانـــت أحالـــت النيابة العامـــة المتهم 
للمحاكمـــة على اعتبار أنه في غضون 
العام 2019 اســـتأجر الســـيارة المبينة 
الوصف والنـــوع بـــاألوراق والمملوكة 
للمؤسســـة الشـــاكية المتخصصـــة في 
مناولـــة البضائع وامتنع بغير مبرر عن 

دفع المستحق عليه.
وذكـــرت أن صاحـــب شـــركة مناولـــة 
البضائع كان قد أبلغ مركز الشرطة بأن 

المتهـــم، والذي يملك شـــركة مقاوالت 
قد استأجرت منه شاحنة “سكسويل” 
ولـــم يم بدفع المبالـــغ المتراكمة عليه، 
وقـــدم فاتورة صـــادرة من مؤسســـته 
بالمبالغ المستحقة على شركة المتهم 
المركبـــة والمذيلـــة  واتفاقيـــة تأجيـــر 
بتوقيـــع المبلـــغ وتوقيع مديـــر العقود 
بالشـــركة المشـــكو في حقهـــا، وهو ما 

اعتصم المتهم بإنكاره.

وبينت أن شـــركة موكلها لم تســـتأجر 
مـــن  شـــاحنة  أي  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
لـــم يتمكـــن معـــه  الشـــاكي، وهـــو مـــا 
الشـــاكي من جلب الفاتـــورة المعتمدة 

بيـــن الطرفيـــن، والتـــي تحـــوي علـــى 
تواقيـــع محـــددة، مما يشـــير إلـــى أنه 
اصطنـــع تلك الفاتورة بيـــده عن فترة 

الحقة لتوقيف العمل بين الطرفين.
وأشـــارت المحكمة في أسباب حكمها 
إلـــى أنهـــا لـــم تطمئـــن لاتهام المســـند 
إليـــه، فضـــا عـــن عـــدم وجـــود دليـــل 
يقيني يمكن الجزم من خاله بامتناع 
المتهـــم عن دفـــع المســـتحق عليه من 
لـــم تطمئـــن  كمـــا  المركبـــة،  اســـتئجار 
ألقوال الشاكي، والتي جاءت مرسلة 
لـــم يؤيدهـــا أي دليـــل يقينـــي يمكـــن 
المتهـــم  بامتنـــاع  مـــن خالـــه  الجـــزم 
عـــن دفع المســـتحق عليه بغيـــر مبرر، 
فضا عن إنكار المتهم لتلك األرصدة، 
مؤكـــدة أن للواقعة صـــورة أخرى غير 

التي ذرها المبلِّغ.

تفاعال مع “^”... بلدية الشمالية تنظف مجرى مياه بمدينة حمد
ســـبب نمـــو األعشـــاب هـــدر ميـــاه غســـل البيـــوت وســـقي الـــزرع

تعقيًبــا علــى ما تم نشــر في جريــدة البالد في يوم الجمعــة الموافق ١٩ 
يونيو ٢٠٢٠ بعنوان )حزام أخضر ثعباني يرتوي بماء المجاري - خايس 

ومرتع للحشرات والروائح الكريهة التي تزداد لياًل(

شـــرعت بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
بتنظيـــف مجرى ميـــاه األمطار في 
منطقـــة مدينة حمـــد بمحمع ١٢١٥ 

وإزالة الخشائش منه.
وأوضحت بلدية المنطقة الشمالية 
في بيان لها “أن السبب الرئيس في 
نمو األعشـــاب في قنـــوات الصرف 
شـــارع  علـــى  المفتوحـــة  الصحـــي 
الشـــيخ حمد مجمع ١٢١٥ هو هدر 
الميـــاه الناتجـــة من غســـل البيوت 
وسقي الزرع والتي عادة ما تنتهي 
هذه الميـــاه بالوصول إلـــى قنوات 

الصـــرف الصحي، حيث ســـبق وأن 
قامـــت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية 
بعدة حمات واســـعة على تنظيف 
وقطع الحشـــائش من تلك القنوات 
اســـتعدادا لموســـم األمطـــار، ولكن 
ســـرعان مـــا تنمـــو هذه الحشـــائش 
واألعشاب؛ بسبب ولوج المياه في 

قنوات التصريف”.
أنهـــا  علـــى  “الشـــمالية”  وأكـــدت 
تنســـق بصـــورة دوريـــة مـــع إدارة 
الصرف الصحي من خال تنظيف 

القنوات”.

بالمواطنيـــن  “الشـــمالية”  ودعـــت 
المقيمين الكرام بعدم اإلسراف في 
عمليـــة هـــدر الميـــاه، مؤكدين ذلك 
من خال تطبيـــق النظام القانوني 
بـــكل مـــن يخالـــف قانـــون النظافة 

العامة رقم )١٠( لســـنة ٢٠١٩ الذي 
ينـــص علـــى عـــدم ســـريان وهـــدر 
المياه من جراء غســـيل الســـيارات 
أو ســـقي الزرع حفاظا على الثروة 

والموارد الطبيعية”.

بلدية المنطقة الشمالية

ابتسام الصباغ

عباس إبراهيم

ضمير سمو الرئيس ودور مؤسسات المجتمع المدني
’’ كان تناســـي حقـــوق اإلنســـان وازدراؤهـــا قـــد أفضيـــا إلى أعمـــال همجية آذت 
الضميـــر اإلنســـاني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشـــر انبثـــاق عالم يتمتع فيه 
الفـــرد بحريـــة القول والعقيـــدة ويتحرر من الفـــزع والفاق‘‘. بهـــذه المقدمة كان 
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان والذي نص في أولى مواده “يولد جميع الناس 
أحـــرارا ومتســـاوين فـــي الكرامـــة والحقـــوق. وهم قـــد وهبوا العقـــل والوجدان 
وعليهـــم أن يعاملوا بعضهم بعضا بـــروح اإلخاء،هذا اإلعان النبيل الذي يهدف 
إلـــى الحفـــاظ علـــى الكرامـــة اإلنســـانية وزرع بـــذور المحبة والســـام بين األمم 
والشـــعوب بمختلـــف بقاع األرض دون التفريق بينهم بســـب اللـــون أو العرق أو 
الديـــن. هذه القيم والمبادئ التي تعبـــر عن التفاعل والتمازج االجتماعي تعزيزا 
لمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، والتي تســـمو باإلنسان بعيدا عن ويات 
الحـــروب واالضطهاد العرقـــي والطائفي والوقوف على أســـبابها وحلها بالحوار 
والتفاهم وخلق الضمانات ألجيال المستقبل في الحفاظ على هذه المبادئ؛ من 

أجل مجتمعات راقية ومتحضرة.
وتعزيـــزا لـــدور األمم المتحدة ومؤسســـاتها مـــن المنظمات والهيئـــات اإلقليمية 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي غيـــر الحكوميـــة إلى الســـعي لبناء ثقافـــة المحبة 
والســـام وتعزيز مفهوم الضمير اإلنســـاني وفقا لثقافة الشـــعوب المختلفة وبما 
يتناســـب مـــع أعرافها وظروفهـــا االجتماعية من خال إتاحـــة التعليم وتضمين 
أطـــره المنهجيـــة لهـــذه الثقافـــة وزيـــادة النشـــاط التوعـــي االجتماعي بمـــا يعزز 

أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الســـياق، جاءت مبادرة رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة باعتماد يوًما دولًيا للضمير، مناســـبة إللهام 
اإلنسانية بأبعاد فكرية وأخاقية؛ من أجل تعزيز السام والمحبة بين الشعوب، 
كقيـــم نبيلـــة متى ما وجدت، فســـتنعم جميع األمم والشـــعوب بالرفـــاه والرخاء 
القائم على أوضاع أمنية مستقرة. هذا اليوم العالمي الذي احتفى به العالم ألول 
مرة في الخامس من شـــهر أبريل؛ تحقيقا لمبادرة ســـموه الكريمة، والتي أكدت 
الفكر الســـامي والحضاري في وضع العالم أمام مســـؤولياته اإلنسانية ومناسبة 
إللهـــام اإلنســـانية بأجمعهـــا وبمختلف فئاتهـــا بأبعاد فكرية وأخاقيـــة؛ من أجل 
تعزيز السام والمحبة بين الشعوب، كقيم نبيلة متى ما وجدت، فستنعم جميع 
األمم والشعوب بالرفاه والرخاء القائم على أوضاع أمنية مستقرة ومستدامة.  

لقد أدرك العالم من شماله الي جنوبه ومن شرقه الي غربه.
أن مملكة البحرين  وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء رغم محدودية مساحتها 
ومواردها إال أنها تمتلك عطاًء إنسانيا كبيًرا، وإرث حضاري متميزا يدعو دائما 

الي الوئام والتضامن والتعايش كأساس إلعمار األرض وتطورها. 
وعلى المستوى االقليمي والمحلي كان لصاحب السمو األمير خليفة بن سلمان 
بصمـــات رائعـــة في احتضانه وتشـــجيعه الدائم لمنظمات ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي لتعزيـــز هذه المبادئ، والتى ترســـخت من خال العديد من المناســـبات 
التى أهتم ســـموه برعايته الشـــخصية لها، والسيما بالمناسبات التى تعزز االرث 
الحضـــاري والتاريخـــي لمملكـــة البحريـــن في االقليـــم الخليجي ، والبـــد هنا من 
االشـــارة الـــى دور ســـموه الكريـــم في تعزيز مســـألة الضمير االنســـاني بانشـــطة 
جمعيـــة البحريـــن للمعـــارض والمؤتمـــرات من خـــال تحفيز القائميـــن على هذا 
النشـــاط باهمية أن تلعب هذه المؤسســـة االهلية دورا اساســـيا في رفع مستوى 
المســـؤولية التضامنيـــة فـــي تحقيـــق االهداف  المنوطـــة بها في ارســـاء قواعد 
التوعية ورفع مستوى الثقافة الحضارية وابراز الدور الريادي االنساني لمملكة 
البحريـــن فـــي مختلف المناســـبات، واالضـــاءة الدائمـــة على المســـتوى الثقافي 

لشعب البحرين وابعاده االنسانية قيادة شعب ومقيمين. 
وفـــي هذا الصـــدد، ســـعت  دائما جمعيـــة البحرين للمعـــارض والمؤتمـــرات على 
تضميـــن برامجهـــا االنشـــطة التـــى تهدف الـــى تعزيز وابـــراز المبادئ االساســـية 
للمبـــادرة الســـامية لحضـــرة صاحب الســـمو األميـــر خليفه بن ســـلمان والتى من 
خالهـــا ســـتكون جاذبـــة لاحتـــرام الدولـــي لبيئـــة العمـــل والنشـــاط االقتصادي 
لمملكـــة البحرين وستســـهم ايجابيا في خلق التنوع االقتصـــادي وتوفير البيئة 
العماليـــة الصالحـــة للعمـــل فـــي اطار انســـاني يحتـــرم حقوق االنســـان ويحافظ 
على المكتســـبات االســـتثمارية التى حققتها الشركات العالمية التى اتخذت من 

البحرين مراكز اقليمية لنشاطاتها. 
ولقـــد كان جليـــا مـــا جاء فـــي تصريحـــات المســـئولين الدوليين بمناســـبة اليوم 
الدولـــي للضميـــر الدرجة العالية التـــى تحظى بها مملكة البحريـــن من االحترام 
والتقديـــر تحـــت قيـــادة  صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ، 
وتقديـــرًا لجهودها وإســـهاماتها في دعم العمل الدولي الجماعي لتعزيز الســـام 
والتنميـــة واألمـــن والتـــى من خالها نجحـــت مملكة البحريـــن أن تضع المجتمع 
الدولـــي أمام مســـئولياته فيما يخص موضـــوع “األمن الصحـــي العالمي” والذي 
يعـــد مطلبـــًا ملحًا في ظل تفشـــي فيـــروس كورونا “كوفيد 19” ، حيث عكســـت 
دعوة ســـموه الكريمة مبادرة متقدمة لإلســـهام بمســـاندة جهود منظمة الصحة 
العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بمكافحة األوبئـــة واألمـــراض المعدية التـــي تتجاوز في 

تداعياتها وخطورتها حدود  الدول.

كاظم السعيد
رئيس جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات



“البحــث عــن الوقائــع الحقيقيــة وحفظهــا لألجيــال القادمــة” مقولــة رائعــة للكاتــب 
المعــروف جــورج أورويــل، مؤلــف الرواية العالمية المشــهورة “مزرعــة الحيوانات”، 
وهي الحكمة/    الشرارة التي قادت رئيس مجلس إدارة دار “البالد” للصحافة، الوزير 

السابق، الزميل عبدالنبي الشعلة، لدفع كتابه الجديد لدواليب المطبعة.

“وقفـــات ومواقف.. وتجربتـــي مع القلم” 
كتـــاب الشـــعلة الجديـــد ضمن إصـــدارات 
فـــي  “ناشـــرون”  للعلـــوم  العربيـــة  الـــدار 
بيروت، حيث يوثق فيه مســـيرة خمســـة 
عقـــود مـــن ممارســـة الكتابـــة الصحافية، 
بـــدأت بوادرهـــا فـــي العـــام 1971 وهـــي 

مستمرة حتى اليوم.
يرســـخ الكتـــاب الجديـــد عالقـــة الشـــعلة 
الطالـــب  كان  فقـــد  الصحافـــة،  بمـــداد 
طلبـــة  رابطـــة  ويقـــود  بالهنـــد  النجيـــب 
البحرين هناك، وينكب بنشاطه الصحفي 
مع جرائد الزمن القديم بعقد الســـبعينات 
ثـــم أصبـــح مســـؤوال عـــن مجلـــة “الحياة 
التجاريـــة” التـــي تصدرها غرفـــة التجارة 
والصناعـــة بعد انتخابـــه بعضوية مجلس 
ادارة الغرفـــة لثـــالث دورات ابتـــداء مـــن 

العام 1983.
طـــرق الشـــعلة باب صحـــف الســـبعينات، 

ونشـــر مقالـــه األول عـــن مشـــكالت طلبة 
“المجتمـــع  بمجلـــة  الهنـــد  فـــي  البحريـــن 
الجديـــد” لمالكهـــا إبراهيـــم حســـن كمال، 
وذلـــك فـــي 8 نوفمبـــر 1971، وفـــي نفس 
األســـبوع نشـــر مقاله الثاني بعنوان “بعد 
دخـــول الصين الشـــعبية لألمم المتحدة.. 
مبالغات فـــي اآلمال والمخـــاوف” بمجلة 

“صدى األسبوع” لمالكها علي سيار. 
احتضـــن الراحـــل ســـيار موهبـــة الشـــعلة 
بالكتابـــة والتحليـــل وإجـــراء الحـــوارات 
مع الشـــخصيات، وفي العطلة الدراســـية 
بالعـــام 1972 التقى رئيس تحرير “صدى 
الهنـــد.  مـــن  العائـــد  بالطالـــب  األســـبوع” 
وعندمـــا حـــان موعد العودة إلـــى بومباي 
أعطى ســـيار ظرفـــا مغلقا للشـــعلة، وقال 
له إن فيـــه أتعابا عن المقاالت التي كتبها 
والمقاالت التي ســـيكتبها مســـتقبال لمدة 
سنة كاملة. ووصفها الشعلة بأنها “أتعاب 

مقاالت سنة كاملة!”.
ســـيار،  بمجلـــة  الكتابـــة  تجربـــة  عـــن 
يقـــول الشـــعلة إنـــه تعلـــم الكثيـــر وكتـــب 
المقـــاالت وأجـــرى التحقيقـــات الميدانية 
والمقابـــالت، وركـــز على مقابلة الســـفراء 
الذين بـــدأوا في تلك الفترة بالتوافد إلى 
البحريـــن وتقديـــم أوراق اعتمادهـــم بعد 

إعالن استقالل الدولة.

عامـــا،   50 قرابـــة  الشـــعلة  وأمضـــى 
وبالتحديـــد منذ العـــام 1971، حامال قلم 
الصحافـــة، ولـــم يغمـــده إال عندمـــا حمـــل 
حقيبة الـــوزارة للفترة مـــن 1995 ولغاية 

 .2005
“البـــالد”  بــــ  الشـــعلة  مقـــاالت  وتحظـــى 
بمقروئيـــة مرتفعـــة وتـــداول واســـع لدى 

القراء من البحرين ودول الخليج.

عبدالنبي الشعلة

الملك عبدالعزيز خالل لقائه مع ملك العراق فيصل بحضور عبدالرحمن القصيبي
أجرى الشعلة حوارا مع رئيس وزراء الجمهورية اليمنية محسن العيني أثناء زيارته للهند ونشر 

الحوار بتاريخ 5 سبتمبر 1972

كتاب الشعلة الجديد.. مسيرة نصف قرن بحمل قلم الصحافة
“وقفـات ومواقـف.. وتجربتي مع القلم” كنز أرشـيفي لنشـاطه مـن 1971 حتى والدة “^”
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تتقاطـــع عالقـــة الشـــعلة باألديـــب الكبيـــر 
المرحـــوم  التأسيســـي  المجلـــس  رئيـــس 
إبراهيـــم العريض بأكثر مـــن موقف. ومن 
أبرزها عالقة االثنين بالهند. عندما تواجد 
الشعلة بالهند بدأ بكتابة مقاالته وإرسالها 
للصحـــف والمجـــالت بالبحرين، مســـتلهما 
الراحـــل  ســـيرة  الجديـــدة  تجربتـــه  فـــي 
العريض الذي نظم أجمل أشـــعاره العربية 

وهو في الهند.
وربما كثيرون ال يعلمون أن الشعلة أشرف 

على طباعة إحدى طبعات ديوان العريض 
الشـــهير “رباعيات الخيام” بمطبعة هندية، 
والـــذي تمـــت كتابـــة كل كلمة منـــه بالخط 

الفارسي بحسب رغبة الشاعر.
يـــروي الشـــعلة بالكتـــاب عالقته مـــع قامة 
العريض الشـــامخة. وقال إنه كان ســـعيدا 
بتكليفـــه بتصميم وإعـــداد وطباعة كتاب 
العريـــض باللغـــة العربيـــة في بالد ليســـت 
عربيـــة. وجـــرت بيـــن الشـــعلة والعريـــض 
رســـالة  بينهـــا  ومـــن  عديـــدة،  مراســـالت 

المتاحـــف  إدارة  بأرشـــيف  محفوظـــة 
)وزارة  واآلثـــار  الثقافـــة  بهيئـــة  والتـــراث 
الشـــعلة  مـــن  وموجهـــة  ســـابقا(،  االعـــالم 
 ،1972 أغســـطس   31 فـــي  للعريـــض 
ومنشـــورة بالكتـــاب، ومنقولـــة مـــن كتاب 
عـــن  ســـرحان  منصـــور  الشـــوري  أصـــدره 
مراســـالت العريض األدبية. شـــرح الشعلة 
للعريض الخطـــوات المطلوبة منه لمتابعة 
وإكمـــال عمليـــة إنتـــاج الكتـــاب وطباعته 

وإصداره.

العريض يسلم نسخة دستور البحرين لألمير الراحل بحضور سمو رئيس الوزراء
رسالة من الشعلة لألديب الراحل ابراهيم 

العريض من أرشيف إدارة المتاحف

ــض ــر العريـ ــب الكبيـ ــعلة لألديـ ــن الشـ ــادرة مـ ــالة نـ رسـ
طباعة “رباعيات الخيام” بمطبعة هندية

“المشـــاكل التـــي يواجههـــا طلبة 
البحريـــن فـــي الهنـــد” أول مقـــال 
نشـــر للشـــعلة بصحيفـــة محليـــة 
بالهنـــد،  دراســـته  فتـــرة  خـــالل 
وكان يومها رئيســـا التحاد طلبة 
البحرين بالعاصمة بومباي. نشـــر 
المقال في يوم االثنين 8 نوفمبر 
1971. ومـــن أبـــرز مـــا تضمنه ما 

يأتي:
“نالحـــظ أن العديد من الشـــباب 
يدرســـون  الذيـــن  البحرينييـــن 
فـــي الهنـــد ســـرعان ما يعـــودون 
يحققـــوا  أن  دون  بالدهـــم  إلـــى 
علـــى  يحصلـــوا  أو  مقصدهـــم 
بغيتهم )...( وأول دافع من دوافع 
الفشـــل فـــي الدراســـة هـــو عـــدم 

تســـلح الطالـــب البحريني بثروة 
االنجليزيـــة،  اللغـــة  مـــن  كبيـــرة 
ونصيحتـــي أن يتقـــوى الطالـــب 
فيهـــا قبـــل إقدامـــه على تجشـــم 
 )...( الهنـــد  إلـــى  الســـفر  مشـــاق 
الدافـــع الثانـــي هـــو مـــا يحس به 
وما يســـيطر عليه من جو نفسي 
أجنبـــي  بلـــد  فـــي  يعيـــش  بأنـــه 
تختلـــف عاداتـــه وتقاليده ودينه 
عـــن بـــالده وترتبط بهـــذا الدافع 

مشكلة األكل والسكن )...(”.

من دوافع الفشل عدم تعلم اإلنجليزية

راشد الغائب

بروفايل عن الكتاب

724 صفحة. «

القسم األول مقدمة مسهبة تستعرض تجربة الكاتب ودوافع انخراطه  «
بالكتابة.

القسم الثاني تحت عنوان “تجربتي مع القلم” ويحتوي على المقاالت  «
والمقابالت والتحقيقات التي أجراها في بداية انشغاله أو تعلقه بالصحافة، 

والتي بدأ في كتابتها منذ العام 1971.

حوار مع الفاضل مقاتل بحريني بالحرب السعودية اليمنية
عمـــل رّباًنـــا لســـفينة.. َحـــَرَس الســـواحل الســـعودية.. ونقـــل الجنـــود والذخيرة

أجرى الشعلة مقابلة مع مقاتل بحريني شارك بالحرب 
السعودية اليمنية، التي اندلعت بالعام 1932. ونشرت 

المقابلة في يوم الثالثاء 6 يونيو 1972.
حوار الشـــعلة مع الحاج أحمـــد بن مبارك الفاضل جاء 
بعد مرور 40 عاًما على الحرب التي قامت بين الملك 
عبدالعزيز آل سعود واإلمام يحيى حميد الدين حول 

منطقة نجران. 
بـــدأ دور الحـــاج الفاضـــل عندمـــا اشـــترى وكيـــل ملك 
الحـــاج  بالبحريـــن  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  الســـعودية 
عبدالرحمن القصيبي بشراء واستئجار سفن بحرينية 

لنقل الجنود والذخيرة من الحاج الفاضل.
أبحر الفاضل من البحرين كرّبان إلحدى هذه الســـفن، 
وتوجهـــت إلـــى مســـقط ومنها المـــكال ثم عبـــرت باب 

المندب ودخلت البحر األحمر ورست في جيزان.
لـــه.  التـــي أوكلـــت  المهمـــة  نـــوع  الشـــعلة عـــن  ســـأله 
وأجـــاب الفاضل أن المهمة هـــي نقل الجنود والذخائر 
واألســـلحة من مينـــاء جدة الى مينـــاء جيزان ثم إلى 
ميناء الحديدة فضال عن حراسة السواحل السعودية 

واعتراض السفن التي تقترب منها وتفتيشها.
وهـــل كانت ســـفن البحرين هي الســـفن الوحيدة التي 

اشـــتركت في هذه العمليات؟.. يرد الفاضل باشـــتراك 
ســـفن وبواخر كثيرة إلى جانب سفن البحرين وكانت 
هناك ســـفن من الصومال وبواخر من انجلترا وفرنسا 

وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.
أما كيف وجد قادة السعودية مهمة البحرينيين، يعلق 
الفاضـــل بـــأن دور ســـفن البحريـــن حـــاز علـــى إعجاب 
قائـــد الجيـــش الســـعودي األمير فيصل بـــن عبدالعزيز 
فـــازدادت المخصصـــات وارتفعـــت الرواتـــب فأصبـــح 
راتب ربان الســـفينة 60 رياال بعد أن كان 40 بحســـب 

االتفاق الذي تم في البحرين.

المقال األول 
عن مشكالت 
طلبتنا بالهند

الشعلة عندما كان رئيًسا لرابطة طلبة البحرين بالهند ملقيا كلمة بتاريخ 21 
ديسمبر 1971 بمناسبة إعالن استقالل دولة البحرين

“الهنود لم يأتوا لمنافســـة البحرينيين” هو 
العنـــوان األبـــرز لحـــوار أجـــراه الشـــعلة مع 
القائـــم باألعمال الهندي بالســـفارة الهندية 
بالمنامة بعد تســـليم أمير البحرين الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أوراق 
اعتماد أول سفير للهند في البحرين بعقد 

السبعينات.
نشرت المقابلة في يوم الثالثاء 25 ابريل 

.1972
ناريـــم  شـــيري  باألعمـــال  القائـــم  وقـــال 
شـــارما –وهـــو رجل فـــي عقد الخمســـين- 
بحواره مع الشـــعلة أنـــه كان مديًرا للمركز 
التجـــاري الهندي فـــي نيويورك ثـــم مديًرا 
للمركـــز التجـــاري الهنـــدي فـــي بغـــداد ثـــم 
قائًمـــا بأعمال حكومـــة الهند بالعراق حتى 
جرى تكليفه بمهمة الرجل الثاني بســـفارة 

بومباي بالمنامة في مارس 1972.
ســـأله الشـــعلة عن رأيـــه بمنافســـة األيدي 
فـــي  الهنـــود  والفنييـــن  الهنديـــة  العاملـــة 
بيـــن  العالقـــة  ســـتتأثر  وهـــل  البحريـــن، 
حكومـــة  طلبـــت  إذا  والهنـــد  البحريـــن 
البحريـــن مـــن الهنـــود المنافســـين مغادرة 
أراضيهـــا، وجـــاء رد الرجـــل الدبلوماســـي 
لـــم  بالمنامـــة  الموجوديـــن  الهنـــود  بـــأن 
يأتـــوا لمنافســـة أهـــل البـــالد وال مـــن أجل 
مضايقتهـــم ولكن جـــاؤوا بموافقة ورغبة 
شـــعبها وحكومتهـــا على أســـاس االحترام 
المبادل والعمل بموجب األنظمة والتقاليد 

السائدة في البالد.

“الهنود لم يأتوا 
لمنافسة البحرينيين”
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المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل  خفـــر  قائـــد  اســـتقبل 
اللـــواء ركـــن بحـــري عـــاء ســـيادي، 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 

أبوالفتح.

وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، بحـــث عـــدد من 
إطـــار  فـــي  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات 
التعاون والتنسيق بين الجانبين، من 
أهمها مشـــروع النوخـــذة البحريني 
ورخص الصيد والتصاريح المسماة 

بـ “بحار غير متفرغ”.

“خفر السواحل” تبحث إجرءات تنفيذ مشروع “النوخذة”

ويأتي الحسيُن وفي عباءته الحمائُم والمباخُر والطيوب
Û  ،كلما حاولت السباحة في عين كرباء، أجد قناديل أخرى على شاطئ الوجع

تكفن بالدمع، وتشرق بالحزن، وتنام على صراخ الموج، أرعى كلماتي؛ لتكون 
بحجم جمال مجد الطف. ُأأثُث قلبها بالمشــاعر، وأنســُج مراياها أحاســيس، 
وأرســُم على جدران عيونها لوحاتي المشــتهاة ابتسامة الموناليزا، وتكعيبية 

بيكاسو، وانطباعية فان جوخ، وسريالية سلفادور دالي. 
Û  ومع شتاء القلب يغزل الحرف )كنزة( من صوف المعاني الدافئة تكون لباسا

للجــرح حيــن ينــوي االحتفــال فــي حفلــة الحــزن الكونــي كواكــب ومجرات. 
مــع الفجــر، أرهــن قلمــي للريــح ليحبــل عاصفــة، ويســتحيل أعاصيــر لتكــون 
ورق الكتابــة أســطورة المعجزة. أمشــط شــعر الكلمات، أصبــغ أظافرها، أضع 
راحتــي علــى كتفيهــا؛ لتكون متأهبة ذات يوم للزواج من العدالة. وأنا أنســج 
مرافعتــي عــن وقــف الحســين “ع”، وصــروح مآتمــه المنثــورة علــى الخارطة 
حدائــق قرنفــل فــي محكمــة الوجود وعلــى منصــة الصحافة، أشــعر بكبرياء 
الحرف يلســع بالســوط ظهر الســطو يتلوى وجعا وندما من تســلل يد تنتزع 
خاتم إصبع مقدس، مازال يشــير إلى المجد تاجا على هامة التاريخ مرصعا 
بأجمل جواهر الوجود: محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. ويأخذني 
البحــر فــي خيــال مطرز مــا بين الفرات ودمشــق، وأتســاءل: أمــا زالت زينب 
تجمع المحار واللؤلؤ من دموع األطفال لتنحت تمثال الحسين مرايا؟ مرايا 
للتاريــخ ليكــون تاريــخ المرايا؟ ومن خــاط الجراَح ثوَب ضحايــا، ومن حول 

نهَر الفرات متدفقا على شكل سبايا؟ وينشد نزار قباني:
Û ويبقى وجُه فاطمٍة
Û ُيحّلق كالحمامِة تحت أضواء الغروْب
Û ظّلي معي.. فلرّبما يأتي الحسيُن ووراءه تمشى المآذن والربى
Û وفي عباءته الحمائُم، والمباخُر، والطيوْب
Û هناك اقرأ في عيون كرباء مأتم رأس الرمان .
Û  يلملــم شــتاته مرتجــا عــن صهــوة جــواده يصافــح الحســين، ويعطيــه صــك

وحدة متكاملة بوضع الجرح على الجرح، واأللم على األلم بانتخابات للمأتم 
ليكــون المأتــم لكل المنطقة والمنطقة لكل المأتم بوحدة ذهبية تخدم المأتم 
والوطن. اقرا في عيون كرباء محبة أهل مآتم الهملة تستحيل إلى نوارس 
بيضاء ترفرف على كل القلوب المسكونة باأللم واألمل، ويرجع كل الوقفيات 
التــي بيعــت فــي ُغبــن الوقف، ومنهــا أرض مأتــم الهملة في وحــدة متكاملة. 
نقــرأ فــي قداس الحســين أن وزارة العدل كما كانت ســتكون دائما الحريصة 
علــى مصلحــة الوقف، وســتعيد محاكمة من لعبوا، وأطلقــوا الرصاص الكاتم 
للصــوت علــى مصالــح الوقــف، والذيــن قــادوا أغلب المآتــم إلى ُقــرب هاوية 

اإلفاس، وحولوا الفساد إلى أعراس. 
Û  والمؤمــل مــن الــوزارة النظــر إلــى مصلحــة وقفيــات مآتم ومســاجد كــرزكان

والمالكية وشهركان، هذه المناطق المكتنزة عيون أهاليها باألحجار الكريمة، 
والمتدفقة مناجمها ذهبا عند أي منعطف تاريخي في خدمة القيادة والوطن 
أجــدادا كانــوا يغزلون ثوب الحب للحكم، وأبنــاًء يبحثون عن فرصة لخدمة 
الوطن. أما ســترة، فقد نســي العطاُر في عيونها عطَره، فاســتحال الغزُل في 
ظفائرها نهرا، هناك الحب يرتب صفوف جنوده، ويبنى على أجفانها قصَره، 

فنظرة في الحب تاحق نظرة، وقطرة في ساقية الهوى تستجدي قطرة. 
Û  وفــي ســياق ردي علــى بيان رئيــس مجلس إدارة األوقاف الجعفرية الســابق

أطــرح هــذه األســئلة: لقــد اقتــرح قســم االســتثمار تأجيــر 3 أراٍض فــي قرية 
المــرخ بمبلــغ 45 ألــف دينــار ســنويا، إال أن الرئيــس قرر منفــردا تأجيرها دون 
عــرض الموضــوع علــى المجلــس، وذلــك بمبلــغ 14 ألفــا و375 دينــارا ســنويا، 
ويبلــغ إجمالــي فــرق اإليجــار عــن مــدة العقــد البالغة 15 ســنة نحــو 459 ألف 

دينار. فكيف حدث ذلك ولماذا؟ 
Û  بلغــت الديــون غيــر المحصلــة إلدارة األوقــاف الجعفريــة مقابــل إيجــارات

األوقاف، نحو 6.5 مايين دينار، بزيادة نسبتها 33 في المئة عما كانت عليه 
الديــون المســتحقة لإلدارة فــي العام 2013. فهل هذا أيضا في ســياق حفظ 
)علبة الماء( والحفاظ على الوقف؟ فهل هذه هي عبقرية اإلصاح والتغيير؟ 
أمــا موضــوع وقفيــات مأتــم الهملــة، فهــذه تحتــاج إلــى نســق كتابــك اجاثــا 
كريســتي!! - رســايل بــا تشــفير: مســجد عزيز يحتضــر بعد ما يقــارب نصف 
مليــون صيانــة، وبــا نوافذ وخانــق. نتمنى مــن مجلــس اإلدارة الجديد فتح 
مصلى جدحفص للمصلين يوم الجمعة. نتمنى فتح تحقيق في كل وقفيات 
اإلمام الحســين، وهل يتناســب تاجير الوقفيات مع أســعار الســوق خصوصا 
وقفيــات منطقــة جنوســان وجد الحاج والــدراز؟ ما حجم مديونية الســفارة 
االيرانيــة لألوقــاف الجعفريــة نظيــر اســتئجار )كامبــون( فلل موقوفــة لمأتم 
جد الحاج في المحافظة الشــمالية؟ أقول للدكتور ســعيد الشهابي في لندن: 
نحــن شــعب البحرين، ســنة وشــيعة بوحدة وطنية ســنبقى دائما مــع قيادتنا 
الرشــيدة مــع جالــة الملــك، وســمو رئيــس الــوزراء، وســمو ولي العهــد مثلث 
الخير في بادنا، وسنقف مع قانون العقوبات البديلة، وسنسعى بكل وطنية 
وإنســانية لخــروج أبنائنــا بهــذا القانــون؛ ليتنشــقوا عبــق الحريــة واالندمــاج 
فــي الوطــن. لــن نقبــل أي رومانســية سياســية، وجعــل النــاس أعــواد كبريت 
لاحتــراق والمحــارق. رحمــة باألمهــات وشــباب بعمــر الزهــور دعوهــا تعيش 
كبقيــة العالــم. وفرتم أبناءكــم في لندن وإيران، ونتمنى لهم التوفيق، فدعوا 
أبنــاء النــاس تعيــش الحيــاة وتهنــأ بالتوفيق أيضــا. الناس كفرت بالشــعارات 
القاتلــة التــي ال تؤدي إال إلى ســجن أو مقبــرة أو منفى. البحرين تكبر بالوالء 
للقيــادة، وبوحــدة وطنية وبنجاح قضايا الناس بالحكمة والوطنية والمنطق 

والوسطية والتوازن والحكمة.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

الثقافة األمنيـة
إصالح النزالء وإدماجهم في المجتمع تحقيقا للصالح العام

وتتواصـــل المبادرات اإلنســـانية لعاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، صاحب القلب الكبير 
الذي عّودنا دائما الوقوف بجانب أبناء 
شـــعبه ودعمهـــم في مختلـــف الظروف 
والوقائـــع وإن أخطـــأ أحدهم، فجالته 
واإلحســـاس  األبويـــة  بالـــروح  يتمتـــع 
بمشـــاعر األمهـــات واآلبـــاء فـــي فقدان 
فلذات أكبادهم، فكانت الفرحة الغامرة 
على قلـــوب آباء وأمهـــات المحكومين 
بالحبـــس لمدد تتراوح بين الســـنة إلى 
الخمـــس ســـنوات بـــأن يـــروا أبناءهـــم 

أمامهم لرعايتهم ومتابعتهم.
ويأتـــي توجيـــه جالـــة الملـــك حفظـــه 
قانـــون  أحـــكام  بتفعيـــل  ورعـــاه  هللا 
التدابيـــر  وتوفيـــر  البديلـــة  العقوبـــات 
والبرامـــج التأهيلية التي تتناســـب مع 
الظـــروف الشـــخصية للمحكـــوم عليهم 
الذيـــن يتوخى إصاحهـــم؛ من أجل أن 

يعـــاد إدماجهـــم فـــي المجتمـــع لمـــا في 
ذلـــك مـــن تحقيق للصالـــح العام، ضمن 
مســـيرة عامرة بالخير والعطـــاء، ونال 
منها النزالء والنزيـــات الكثير والكثير 
مـــن المكرمـــات والتســـهيات والدعم، 
فجالتـــه لم يغفـــل عن مشـــاعر الحزن 
التـــي تنتـــاب أمهـــات وآبـــاء  واألســـى 
أبناءهـــم  افتقادهـــم  بســـبب  النـــزالء 
وحســـابهم األيـــام والشـــهور والســـنين 

لعودة أبنائهم.
كما أن هذا التوجيه الملكي يؤكد مدى 
رعايـــة واهتمـــام جالـــة الملـــك ألبنـــاء 
شعبه في كافة الظروف خاصة هؤالء 
مـــن بعـــض صغار الســـن الذيـــن جرتهم 
أهواءهم الطائشـــة الرتـــكاب الجريمة 
التـــي قـــد تكـــون بســـب االســـتهتار أو 
فيرتكـــب  المبـــاالة،  عـــدم  أو  الطيـــش 
جريمته ألول مـــرة دون علم بعواقبها، 
ممـــا يتطلـــب تهذيبـــه وإعـــادة تأهيله، 

فيأتي هنا دور العقوبة البديلة ليتفاعل 
المحكـــوم من خالهـــا للعمل في خدمة 
المجتمـــع وبموافقتـــه بالعمـــل لصالـــح 
إحـــدى الجهات دون مقابـــل، وأال تزيد 
مدته على ســـنة، وبمـــا ال يجاوز ثماني 
ســـاعات يوميا، أو اإلقامة الجبرية في 
د تكـــون بإلـــزام المحكوم  مـــكان محـــدَّ
د  عليـــه بعدم مغـــادرة محل إقامة محدَّ

ن. أو نطاق مكاني معيَّ
البديلـــة  بالعقوبـــة  االســـتعانة  ويمكـــن 
فـــي حالـــة المحكـــوم بعقوبـــة الحبـــس 
لمدة تزيد عن ســـنة وال تتجاوز خمس 
الظـــروف  مـــن  لـــه  تبيـــن  إذا  ســـنوات، 
الشـــخصية أو الصحيـــة عـــدم ماءمة 
تنفيـــذ عقوبة الحبس أو الســـجن َوْفًقا 
م إليه ،  للتقاريـــر التـــي يطلبهـــا أو تقـــدَّ
بأْن يســـتبدلها بعد تحديد مدة الحبس 
أو الســـجن عقوبة اإلقامة الجبرية في 
د أو مقترنـــة بأيـــة عقوبة  مـــكان محـــدَّ

بديلـــة أخرى مـــن المنصوص عليها في 
القانون.

وتضطلـــع في هـــذا الشـــأن إدارة تنفيذ 
بجهـــود  الداخليـــة  بـــوزارة  األحـــكام 
بارزة في مجـــال تنفيذ برامج التأهيل 
الفعـــل  مـــع  تتـــاءم  التـــي  والتدريـــب 
المرتكـــب وظروف المحكـــوم الصحية 
والشـــخصية، وذلك إلصاحه وإعادته 
الـــى الطريق القويـــم، فانطلقت اإلدارة 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة من خال 
متابعـــة طلبـــات االســـتبدال مـــن قبـــل 
النزالء ومخاطبة النيابة العامة لعرض 
الطلبـــات علـــى قاضـــي تنفيـــذ العقـــاب 
والتدابيـــر  العقوبـــات  لقانـــون  وفقـــا 
حـــال  لينصلـــح  ذلـــك  كل  البديلـــة، 
النـــزالء وتتطور قدراتهـــم ليعودوا إلى 
مجتمعهم أشخاص فاعلين، ويساهموا 

في بناء ورفعة وطنهم البحرين.

تمكين 6500 موظف حكومي للعمل عن ُبعد
القائـــد: تطويـــع التكنولوجيـــا والتقنيـــات الحديثـــة لمجابهـــة كورونـــا

استضافت الندوة االفتراضية )الرؤية 
المستقبلية للحكومة الرقمية من خال 
بتنظيـــم  المقامـــة  كوفيـــد19(  عدســـة 
مـــن برنامـــج التعامـــات اإللكترونيـــة 
العربيـــة  بالمملكـــة  ـــر(  )يسِّ الحكوميـــة 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الســـعودية 
اإللكترونيـــة    والحكومـــة  المعلومـــات 
الخبـــراء  مـــن  ونخبـــة  القائـــد  محمـــد 
والمتخصصين فـــي مجال الحكومات 
الرقميـــة للحديث عـــن تجربة توظيف 
الحديثـــة  والتقنيـــات  التكنولوجيـــا 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد19( 
مـــن المملكة العربية الســـعودية ودولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة وبريطانيا 
مـــن  ومتحدثيـــن  وإســـتراليا  وفلنـــدا 
مجموعة البنك الدولي والبنك الدولي 

واألمم المتحدة.
الجلســـة  ضمـــن  القائـــد  واســـتعرض 

بعنـــوان  جـــاءت  والتـــي  األولـــى، 
الرقميـــة:  الحكومـــة  “ممارســـات 
كوفيـــد -19اســـتجابة فوريـــة” تجربة 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال التحول 
خالهـــا  أشـــاد  حيـــث  اإللكترونـــي، 
بالرؤيـــة الملكية لعاهـــل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة التـــي ارتكـــزت علـــى ضـــرورة 
توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة والذكاء 
الخدمـــات  تطويـــر  فـــي  االصطناعـــي 
بتوجيهـــات  أشـــاد  كمـــا  الحكوميـــة، 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، والتي أكدت أهمية تطويع 
التكنولوجيا لمكافحة جائحة كورونا.

كما اســـتعرض اهتمام مملكة البحرين 
بتوفيـــر البنيه التحتية من خال جمع 

كافة الخدمات التي تقدمها القطاعات 
إلكترونيـــة  شـــبكة  ضمـــن  الحكوميـــة 
موحـــدة ومركزيـــة، واهتمامهـــا باألمن 

السيبراني.
بعـــد ذلـــك تطـــرق القائـــد إلـــى جهـــود 
البحرين فـــي مجال تطويـــع التقنيات 

الحديثة لمجابهة فيروس كورونا، من 
خـــال تمكيـــن نحو 45 جهـــة حكومية 
مـــن تنفيـــذ سياســـة العمـــل عـــن ُبعـــد 
وتقديم خدماتها إلكترونيا، إلى جانب 
تمكيـــن أكثـــر مـــن 6500 موظـــف مـــن 

الدخول على األنظمة الحكومية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

“العقوبات البديلة” حقق العديد من النجاحات واإلنجازات

التوسع في “العقوبات البديلة” يحفظ أمن المجتمع

ـــة ـــة والخاص ـــات العام ـــي المؤسس ـــم ف ـــع بالتزامه ـــي المجتم ـــون ف ـــج المحكوم ـــرق: اندم ـــظ المح محاف

والمحكوميـــن األســـر  اســـتفادة  يعـــزز  القانـــون  أن  يؤكـــد  غـــازي 

أكــد محافــظ المحــرق ســلمان بن هنــدي أن اســتمرار تنفيذ قانــون العقوبــات البديلة، 
ساهم في تحقيق العديد من النجاحات واإلنجازات على مختلف المجاالت واألصعدة.

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  وّجـــه  أن  ومنـــذ 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بتطبيـــق أحـــكام قانون العقوبـــات البديلة 
مـــن  االشـــتراطات  عليهـــم  تنطبـــق  لمـــن 
المحكوم عليهم بالمؤسســـات اإلصاحية، 
اندمـــج المحكومـــون فـــي المجتمـــع عبـــر 
العامـــة  المؤسســـات  بمختلـــف  التزامهـــم 
والخاصـــة، مســـاهمين فـــي الوقـــت ذاتـــه 
فـــي بنـــاء وطنهـــم، وتمضية مـــا تبقى لهم 
مـــن فترة العقوبة بين أهلهم وأســـرهم، ما 
ولد ارتياحا تاما لألســـر وساهم من جانب 
آخر فـــي التقليل من نســـبة الجريمة التي 
شـــهدت انخفاضا ملحوظا في المؤشرات 

العامة.
ونوه إلى نجاح هذه التجربة التي أدارتها 
وتوجيهـــات  وبمتابعـــة  الداخليـــة  وزارة 

مستمرة ودائمة من وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.

المحـــرق، شـــريك  وأضـــاف أن محافظـــة 
أساس في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها 
المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة 
الدعـــم  أن  مؤكـــدا  التنفيـــذ،  عمليـــة  فـــي 
األجهـــزة  بـــه  تحظـــى  الـــذي  الامحـــدود 
الحكوميـــة فـــي المملكة مـــن قبل صاحب 
الجالـــة الملـــك يؤكـــد أن المملكـــة ماضية 
في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات 

للمواطنين.
مملكـــة  أن  المحـــرق،  محافـــظ  وأوضـــح 
الـــدول  أوائـــل  مـــن  البحريـــن وإن كانـــت 
العربية التـــي تتفرد بوضع قانون متكامل 
مـــن ناحيـــة التشـــريع واإلجـــراءات، فإنها 
إضافـــة إلى ذلـــك تتميز بســـجل مميز في 

مجـــال حقـــوق اإلنســـان، وهـــذا مـــا أكدته 
المعنيـــة  العالميـــة  المنظمـــات  مختلـــف 
بحقـــوق اإلنســـان التي دائما ما تستشـــهد 
فـــي هـــذا  المثمـــرة  البحرينيـــة  بالتجربـــة 

الجانب.
وأشـــاد المحافظ بالنتائـــج اإليجابية التي 
حققها قانـــون العقوبات البديلة، خصوصا 
فـــي  النـــزالء  دمـــج  إعـــادة  مجـــال  فـــي 

المجتمـــع، وتأهيلهم وتوعيتهـــم باألنظمة 
التـــي  والواجبـــات  والحقـــوق  والقوانيـــن 
بهـــا ويطبقونهـــا عـــن  يجـــب أن يلتزمـــوا 
طريـــق تطويعهـــم فـــي خدمـــة المجتمـــع، 
مـــن  ويتعلمـــوا  ويتفاعلـــوا  ليندمجـــوا 
وبشـــكل  يســـهم  الـــذي  األمـــر  اآلخريـــن، 
كبيـــر في تهذيب ســـلوك المحكـــوم عليهم 
وتقويمهـــم ليصبحـــوا أشـــخاصا فاعليـــن 

ومنتجين في مجتمعهم.
وأعرب المحافظ عن شـــكر وتقدير اآلباء 
واألهالي لمقـــام عاهل الباد جالة الملك، 
علـــى اهتمـــام جالتـــه المتواصـــل بأبنـــاء 
شـــعبه والوقـــوف بجانبهـــم فـــي األوقـــات 
والمناســـبات كافـــة، فهـــو بحـــق يعبـــر عن 
المشاعر األبوية الحانية لقائد عظيم تجاه 
شـــعبه، وتعكس الرؤية الحضارية لجالة 
الملـــك في تعزيز حقوق اإلنســـان وتضمن 
في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم 

مجتمعي متقدم.

أكد المحامي فريد غازي أثناء لقائه ببرنامج 
“حديث اليوم” علـــى تلفزيون البحرين، أن 
قانـــون العقوبـــات البديلة، جـــاء التزاما من 
البحرين كعضو فـــي األمم المتحدة لبدائل 
الســـجن والعدالـــة التصالحيـــة الـــوارد فـــي 
ميثـــاق األمـــم المتحدة، إذ تطبـــق البحرين 
القانون منذ العام 2017 بتوجيهات سامية 
مـــن صاحب الجالة الملك وتنفذه الجهات 
الداخليـــة  وفـــي مقدمتهـــا وزارة  المعنيـــة 

وبالتعاون مع النيابة العامة.
وأشار إلى أن هذه التجربة، شهدت انطاقة 
قوية باســـتفادة حوالي 2700 شـــخص من 
العقوبات البديلـــة لخدمة المجتمع وقضاء 
األصليـــة،  العقوبـــة  مـــن  المتبقيـــة  الفتـــرة 

منوًهـــا إلـــى اإلرادة الملكية الســـامية تؤكد 
علـــى هـــذه التدابيـــر فـــي أكثر من مناســـبة 
علـــى مـــدار العـــام، والتوســـع فـــي تطبيقها 
بما يحفـــظ أمن المجتمع وتعزيز اســـتفادة 
األســـر والمحكومين بهـــذه التدابير البديلة 

حتى نضمن صحة المجتمع وحقوقه.
علـــى  تعمـــل  الداخليـــة،  وزارة  “إن  وقـــال 
التوســـع فـــي تطبيـــق القانـــون فـــي مجـــال 
البدائل األخرى التي يستفيد منها المحكوم 
التأهيـــل  برامـــج  فـــي  الخضـــوع  ومنهـــا 
والتدريـــب، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنية المختصة في الدولة، إذ إن برنامج 
التأهيل والتدريب يعيد المحكوم للمجتمع 

شخًصا مؤهًا وصالًحا”.

المختـــص  للقاضـــي  أن  غـــازي  وأوضـــح 
الصاحيـــة فـــي النظـــر باســـتبدال العقوبة 
العادية بعقوبة بديلة بما تنص عليه أحكام 

األحـــكام  تنفيـــذ  إلدارة  أن  كمـــا  القانـــون، 
بـــوزارة الداخليـــة، صاحيـــات فـــي تطبيق 
ذلـــك  وكل  البديلـــة،  والتدابيـــر  البرامـــج 
يكـــون برقابـــة قضائية، مشـــيًدا في الوقت 
ذاتـــه بتعديل قانـــون اإلجـــراءات الجنائية 
وذلـــك بالنســـبة للتصالـــح بيـــن األطـــراف، 
وهـــو ما يعد بداية في التوســـع في تطبيق 
القوانيـــن ذات العاقة بالعقوبات والتدابير 
البديلـــة، بما ال يمـــس األمن وحماية حقوق 
المجني عليهم وحماية الحقوق عموما في 
المجتمـــع، مشـــيًرا إلى أن وجـــود مفوضية 
ألوضاعهـــم  ومراقبتهـــا  الســـجناء  حقـــوق 
يأتـــي فـــي إطـــار المنظومـــة المتكاملة في 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

سلمان بن هندي

المحامي فريد غازي

المنامة - وزارة الداخلية
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صرحـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة منتصف مايـــو الماضـــي بأنها 
رصدت انتشـــاًرا كبيًرا ألمراض االضطراب العقلي بســـبب جائحة 
كورونـــا، خصوصـــا بيـــن العامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة 

واألطفال.
وبحســـب إيجـــاز المنظمة فإنه خالل تفشـــي الجائحة، أبلغ 47 % 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كندا عن الحاجة إلى 
الدعـــم النفســـي، كمـــا أبلغ 50 % مـــن العاملين في مجـــال الرعاية 

الصحية في الصين عن إصابتهم باالكتئاب.
وفـــي إيطاليا وأســـبانيا، أكد اآلبـــاء أنه أثناء وجودهـــم في العزل 
االجتماعـــي، وجـــد 77 % مـــن األطفال صعوبة فـــي التركيز، فيما 
أصيب 39 % بالقلق واالضطراب، كما أن 38 % منهم يعانون من 

العصبية، بينما يعاني 31 % من مشاعر الوحدة.
إن العـــزل االجتماعـــي الـــذي فرضتـــه الجائحـــة أوجـــد حالـــة مـــن 
االنطوائيـــة اإللزاميـــة لألفـــراد، كمـــا أن تفشـــي مخـــاوف اإلصابـــة 
والعدوى زاد حدة االضطرابات لدى األشـــخاص الســـليمين وجعل 

أوضاع الذين يعانون من اضطرابات نفسية سابقة للجائحة تزداد 
سوءًا، كما أن الرعب الذي يعيشيه األفراد من فقدان أفراد األسرة 

يضاعفه القلق من فقدان مصدر الدخل في كثير من األحيان. 
أصبح من المهم أن تضيف الفرق المسؤولة عن التصدي لفيروس 
كورونـــا المســـتجد إلـــى جهودهـــا الســـاعية الحتـــواء الفيـــروس 
البرامـــج والخطط المناســـبة للتقليل من الضرر النفســـي المترتب 
على األوضاع اآلنية، بالتعاون مع المستشـــفيات والمراكز المعنية 
بالصحـــة النفســـية باإلضافـــة إلى مراكـــز التأمل واليوغـــا، وجعلها 
متاحـــة للجميع مـــع تحفيز النـــاس للرجوع للمـــادة اإلعالمية عند 

الحاجة واتباع التعليمات للحصول على المساعدة النفسية. 

لقد أصبح األمر جاداً بمرور ستة أشهر على اعتزال الحياة وال يمكننا  «
أن نعول على أن استجابة الجميع لضغط كهذا ستكون مماثلة أو 

آمنة، والبد من التحرك اآلن وأخذ الرفاهية العاطفية لألشخاص 
كإحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات ومنظمات 

المجتمع المدني.

مريم أبودريس

الصحة النفسية خالل جائحة كورونا

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

للتواصل: 17111483

“وجوجه وصجه ولجه”
مع انتهاء دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب 
وبالرغـــم من األزمة الصحية المؤقتة التي تعيشـــها البالد وتأتي في مقدمة 
انشـــغاالت أهـــل البحرين كافة والتطلع للوصول إلـــى تصفير حاالت اإلصابة 
واالنتهاء من هذا الوباء، إال أن أداء نواب المجلس - دون استثناء أحد منهم 

- يأتي في مقدمة االهتمامات اليومية للسواد األعظم من شعب البحرين.
بذلـــك نســـتطيع القـــول - ونحـــن واثقون - إن عمـــل النواب أصبـــح مخيبا 
لآلمـــال وال يرتقـــي حتى إلى مســـتوى الحد األدنى مـــن تطلعات المواطن 
فـــي تلبيـــة احتياجاتـــه المعيشـــية والحياتيـــة تحديـــدا، ولم يحقق شـــيئا 
يذكـــر، وفـــوق ذلك يســـتنزف مبالغ طائلـــة من المال العـــام “على ماميش”، 
وكمراقب لجلسات النواب أشعر كما يشعر غيري “أبضيجة في سدري” من 
اســـتعراض العضالت والظواهر الصوتية وتهديدات الوزراء باالستجواب 
“وساتول من لخرطي لمصفف، واللي يزيد الطين بلة” ما يصرحون به عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة وفي أماكن تواجدهم وفي مواقعهم اإللكترونية 
عـــن اإلنجـــازات التي قاموا بتحقيقها!! فـــي الوقت الذي لم نحصل فيه إال 
علـــى “الوجوجـــه والصجه واللجة والهـــم والغم” ووصل األمـــر عند قطاع 

عريض من الشعب بأنهم “عضّو على أصابعهم بعد أن غسلوا يدهم منهم”.
لعظيم األسف نالحظ أن درجات الغضب وموجات االستياء تزداد يوما 
بعـــد آخر لدى المواطن بحســـب ما نرصده في الشـــارع البحريني، وكثر 
يطالبـــون بمبادرة الصحافـــة البحرينية بعمل اســـتبانات لقياس وتقييم 
مســـتوى أداء جميـــع النـــواب، ونحن هنـــا نجزم بأنه لو تم ذلك ســـتكون 

النتائج صادمة ومؤلمة للرأي العام المحلي والخارجي.

الصورة الثانية

اليـــوم نحـــن على أمـــل بأن تقـــوم قيادتنا الرشـــيدة حفظهـــا هللا بتأجيل 
تســـديد قـــروض اســـتبدال معاشـــات المتقاعديـــن لمدة 6 شـــهور أســـوة 
بالقروض واألقساط والفواتير األخرى التي تم تأجيلها. المتقاعدون في 
البحرين، وأصحاب المعاشات التقاعدية الصغيرة الذين قاموا باستبدال 
معاشـــاتهم هـــم أكثـــر الشـــرائح االجتماعيـــة حاجـــة لـــكل “دينـــار” يدخل 
جيوبهم فأوضاعهم المعيشية ليست خافية على الجميع، “هللا هللا فيهم 

فرحوهم” وحققوا لهم هذا المطلب الشعبي الكبير. وعساكم عالقوة.

ما الذي لم تتراجع عنه منظمة الصحة؟
تراجعـــت ثـــم تراجعـــت ثـــم تراجعـــت حتى وصلنـــا إلـــى التراجع 
الخامس خالل خمســـة أشـــهر، أي بمعدل تراجع واحد كل شـــهر، 
هـــذا هو حال منظمة الصحة العالمية، فمنذ بداية جائحة كورونا 
وهـــي تطلق المعلومـــة أو النصيحة أو التحذير ثم تعود وتتراجع 
عنها بعد أن يأخذها الجميع في الحســـبان، ســـواء على مســـتوى 
خطـــط الدولة أو على مســـتوى اســـتعدادات األفـــراد في حياتهم 

اليومية.
صحيـــح أن الوبـــاء جديـــد وغريب في ســـلوكه ويختلف عن بني 
جنســـه مـــن الفيروســـات التنفســـية، وصحيـــح أن هنـــاك تضاربـــا 
وتناقضا بين الدراســـات التي تصدر كل يوم، ويكفي أن نذكر أن 
هناك نظريات قالت إن التدخين يقي من كورونا وبعدها بساعات 
خرجـــت نظريـــات أخرى تصـــرخ رافضة ذلك، وصحيـــح أن هناك 
فوضى إعالمية لم يســـبق لها مثيل في التاريخ، ولكن كل هذا ال 
يبرر أن ترتكب هذه المنظمة كل هذه األخطاء وتدار بهذا التردد 
المضحـــك، وكانت النتيجة أن أدار العالم ظهره لها وأصبحت في 
واد والدنيـــا كلها في واد آخر، وأصبحـــت توجيهاتها وتحذيراتها 

تدخل من أذن وتخرج من األخرى.
فـــي بدايـــة الجائحـــة قالـــت المنظمة إن قنـــاع الوجـــه أو الكمامة 
ال فائـــدة منهـــا وأنهـــا ال تنصح بارتـــداء الكمامة، في شـــهر مارس 
أو قبلـــه قالت إن دواء هيدروكســـي كلوروكيـــن مفيد وإنه األمل 
في التصدي لكورونا، وفي مايو قررت وقف التجارب الســـريرية 
الخاصـــة بالـــدواء في العديد من الدول بحجة أنه يســـبب الوفاة 
مســـتندة فـــي ذلك إلى دراســـة واحـــدة وصفت بأنها غيـــر دقيقة 
مـــن قبـــل علمـــاء آخرين، وكانـــت النتيجـــة أن دوال معينة أوقفت 

استخدام الدواء وأن دوال لم تقتنع وواصلت استخدامه.

قبل فترة قالت إن األشخاص الذين يحملون الفيروس دون أعراض  «
يسببون العدوى، ثم عادت ونفت ذلك، ثم عادت ونفت النفي 
فأربكت الناس وكأن هذا هو دورها األساسي... وعذرا لم يتسع 

المجال لذكر باقي التراجعات.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

إصالح النظام األميركي
يتمحـــور الجـــدل الدائـــر اآلن فـــي الواليـــات المتحـــدة منذ مقتل 
جورج فلويد، المواطن األميركي من أصل أفريقي على يد رجل 
أبيـــض، حول الدوافع العنصرية لمثل هذه الحوادث؛ وازداد هذا 
الجـــدل تفجرًا إثر اغتيال مواطن آخـــر من نفس األصل من ِقبل 

الشرطة بالرصاص بعد فترة قصيرة من الحادثة األولى.
ورغم إقرار الرئيس جونسون الحقوق المدنية للسود عام 1964؛ 
فـــإن حـــوادث القتل مـــن هذا القبيـــل والتي يتورط فيها شـــرطة 
بيـــض أضحـــت متواترة ومعتـــادة، بل تفاقمت منـــذ ثالثة عقود، 
ولمـــا أضحى نفي الُبعـــد العنصري في ارتكابهـــا ضربًا من العبث، 
الســـيما في ظل ندرة وجود ما يماثلها بحـــق المواطنين البيض؛ 
فقـــد اضطـــر الرئيـــس ترامـــب إزاء االحتقـــان غير المســـبوق في 
الشـــارع للتوقيع مؤخرًا على مرســـوم إلصالح محدود في جهاز 
الشـــرطة بعـــد أن وجد هذا المطلـــب الذي تم الترويج له مســـبقًا 
كعالج مهدئ موضعي اســـتطاع أن يســـتقطب أعدادا غير قليلة 

من السود.
علـــى أن عـــالج علـــة العنصريـــة من جذورهـــا في واقـــع الحال ال 
ينحصـــر فـــي إصـــالح القوانيـــن أو جهـــاز الشـــرطة مادامـــت ثمة 
مواريـــث ثقافيـــة فكرية مديدة منذ قرون لم يجـــِر اجتثاثها وما 
فتئت تعشش رواسبها بقوة في ذهنية وروح شريحة كبيرة من 
البيض داخل المجتمع والدولة على الســـواء، واألخطر فيها كون 

األخيرة صاحبة اليد الطولى في صناعة القرار.
ومع أن حل هذه المشكلة من جذورها يتطلب حاًل توافقيًا شاماًل  «

يكفل تحقيق الحد األدنى من المساواة االجتماعية في المواطنة 
للسود والبيض معًا في مختلف الحقوق؛ ال إنهاء التمييز العنصري 

إزاء السود فقط، فإنه ال صحة لتشبيه اللحظة الراهنة التي يمر 
بها النظام األميركي بالنظام السوفييتي عشية سقوطه مطلع 

التسعينيات، فمازالت الرأسمالية تمتلك ديناميات في القدرة على 
تجديد نفسها، وبالتالي يظل تجذير اإلصالح الخيار الواقعي األفضل 

لهذه المرحلة.

رضي السّماك

ُتحّقـــق وســـائل اإلعـــالم معنـــى التواصـــل الفّعـــال، محلقـــة بذلك بيـــن أفراد 
المجتمـــع ناقلة لهم المعلومات، والحقائق، واألفـــكار المتعلقة بكل الجوانب 
االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة والرياضّية، فبعد أن كانت وســـائل 
اإلعـــالم محصـــورة فـــي الوســـائل المطبوعة مـــن كتب وصحـــف ومجالت، 
تعّدت ذلك لتشـــمل وســـائل تكنولوجية جديدة تمثلت في مواقع التواصل 
االجتماعي وغيرها، وجعلت األفراد على اطالع على ما يدور في العالم من 
أحـــداث ووقائع، وجعلتهـــم قادرين على إيصال رســـائلهم للعالم فهي تتمّيز 

بمدى انتشارها وقّوة تأثيرها.
شؤون اإلعالم تبذل جهودا جبارة عبر وسائلها اإلعالمية المختلفة للوقوف 
ضـــد المؤامـــرات التـــي تحـــاك ضـــد وطننـــا الغالـــي، حيـــث تقـــوم المنظمات 
الخارجية بطمس الحقائق واإلنجازات التي تحققها حكومتنا الرشـــيدة في 
مختلـــف الصعد، فمع توافر هذا الكم من أنواع التواصل االجتماعي، أصبح 
مـــن الضروري تكثيف الجهود لتطوير أجهزتنا اإلعالمية المقروءة والمرئية 

والمسموعة.
منذ فترة ليست قصيرة وأثناء قيادتي السيارة اكتشفت أن إذاعة البحرين 

لديهـــا تـــردد )FM 102.7( حيـــث تـــذاع عليه مباريـــات لكرة القـــدم المحلية! 
وبصراحـــة شـــديدة حاولت إقناع نفســـي بهـــذه الخطوة ولكنهـــا غير مقنعة 
البتـــة وغيـــر موفقـــة تماًما، حيث إنهـــا ال تفيد أبـــدا المســـتمع، وكان األجدر 
أن يخصـــص التـــردد للبرامـــج التوعوية والدينيـــة والرياضية والموســـيقية 
والتثقيفيـــة، أو بـــث األغاني فقط، ال بـــث المباريات! كمـــا أن مكتبة اإلذاعة 

فيها كنوز من البرامج الهادفة.
إذا لنتذكر دائما أن اإلعالم سالح ذو حدين، فيجب علينا استغالله بطريقة 
صحيحة وبشـــكل احترافي، ومن الممكن على ســـبيل المثال عمل اســـتبيان 
للمســـتمعين واالســـتئناس باقتراحاتهـــم وأفكارهـــم، وبعدهـــا تتـــم دراســـة 
وتحليـــل وتخليص تلك األفـــكار من قبل المختصين وأشـــدد هنا على كلمة 
)المختصيـــن( إلـــى أن يتـــم أخذ القـــرار النهائي الذي حتًما ســـيكون صحيحا 

ومناسبا أو مقبوال على أقل تقدير.
أتمنى أن يتقبل المسؤلون الموضوع أعاله بصدر رحب، فنحن جميعا جنود  «

لهذا الوطن الغالي وتهمنا دوما وأبدا المصلحة العامة، فالهدف واحد وهو رفع 
راية بلدنا.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

اإلعالم ثم اإلعالم

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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لندن - بنا

ذكـــر مكتـــب اإلحصـــاء البريطانـــي أمس 
أن مبيعـــات التجزئة في البالد تحســـنت 
في شـــهر مايو الماضـــي بوتيرة تجاوزت 
التوقعـــات، بفضل مبيعات متاجر الســـلع 
غير الغذائية، فيما ســـجل عجز الميزانية 
ارتفاعـــا غيـــر مســـبوق فـــي ظـــل زيـــادة 

النفقات. 
وأفاد مكتب االحصاء بأن حجم مبيعات 
التجزئـــة ارتفع بنســـبة شـــهرية بلغت 12 
%، مقابـــل انخفـــاض نســـبته 18 % فـــي 
شـــهر أبريل، وكان مـــن المتوقع أن ترتفع 

المبيعات بنسبة 5.7 %.
كمـــا ارتفـــع حجـــم المبيعـــات، باســـتثناء 
10.2 % فـــي  وقـــود الســـيارات، بنســـبة 
مايـــو، مقابـــل تراجـــع نســـبته 15 % فـــي 
كان  حيـــن  فـــي  عليـــه،  الســـابق  الشـــهر 
الخبـــراء توقعوا ارتفاع المبيعات بنســـبة 
غيـــر  الســـلع  متاجـــر  وأســـهمت   .%  4.5

الغذائية بدفعـــة إيجابية في معدل النمو 
الشـــهري للمبيعات في مايـــو، عالوة على 
زيـــادة قوية نســـبتها 42 % فـــي مبيعات 

متاجر السلع المنزلية.
ومـــن جهة أخـــرى، أفاد مكتـــب االحصاء 
بـــأن عجز الميزانيـــة فـــي بريطانيا وصل 

إلى نسبة غير مسبوقة في مايو.
اقتـــراض  صافـــي  معـــدل  أن  وأوضـــح 

القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، 
بلـــغ 55.2 مليـــار جنيه اســـترليني، بزيادة 
تســـعة أضعاف تقريبا مقارنة بشـــهر مايو 
2019، بفـــارق يزيد عن 49.6 مليار جنيه 

استرليني.
يذكـــر أن هـــذا هـــو أكبـــر معـــدل اقتراض 
للقطـــاع العام يتم تســـجيله في أي شـــهر 

منذ بدء التسجيل في العام 1993.

تســـعى وزارة الصحـــة لتوفيـــر األدويـــة المخزنـــة لتغطيـــة 
المخـــزون للمجموعـــة العامـــة مـــن األدوية التي تســـتخدم 
غالًبا من قبل صيدلية مجمع الســـلمانية الطبي وصيدليات 
المراكز الصحية للمرضى الذين يستخدمون هذه األدوية.

وطرحـــت الـــوزارة يـــوم الثالثـــاء المناقصـــة فـــي مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات علـــى أن يتـــم اســـتالم مظاريـــف 
المناقصـــة إلى يـــوم األحد الموافق 12 يوليـــو المقبل، ليتم 

فتحها في اليوم التالي.
أبريـــل الماضـــي  وكان مجمـــع الســـلمانية قـــام فـــي شـــهر 
باســـتحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل؛ بهدف 
ضمان صحة وسالمة وراحة المرضى والمراجعين في إطار 
تعزيز الجهود االحترازية للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
)COVID 19(، ولالســـتفادة مـــن هـــذه الخدمـــة اإللكترونية 
يتعين على الراغبين بالحصول على أدويتهم إدخال بيانات 
المريض المطلوبة من خالل الرابط إلكتروني المحدد لهذه 
الخدمة والموجود علـــى الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة 
على اإلنترنت، إذ سيتم تسليم األدوية للمريض خالل مدة 

48 ساعة من وقت استالم الطلب.
وأرســـت وزارة الصحـــة 68 مناقصـــة فـــي األشـــهر األربعـــة 
األولـــى من العام الجاري بقيمة 17.8 مليون دينار، كان من 
بينها مناقصات للشـــراء الموحد لألدوية من خالل مجلس 
الصحة لـــدول مجلس التعاون بنحـــو 2.3 مليون دينار في 
Valsar� )شهر مارس، ومناقصة لشراء وتوفير مخزون من 
tan 160 MG( حســـب الســـعر في مناقصة مجلس الصحة 

لدول مجلس التعاون بنحو 107.8 ألف دينار في فبراير.

اتســاع عجز الميزانية ووصولها إلى نســبة غير مســبوقة إرســاء مناقصات بنحــو 17.8 مليــون دينار حتــى أبريل
بريطانيا.. تحسن مبيعات التجزئة وارتفاعها في مايو  “الصحة”: توفير أدوية لتغطية المخزون بالصيدليات

بروكسل - بنا

قمة أوروبية لبحث اإلطار المالي 
وإنعاش االقتصاد بعد كورونا

عقد قادة دول االتحاد األوروبــي ال 
الفيديو  عبر  قمة  مؤتمر  أمــس،   ،27
المالي  إلجــراء مناقشة حول اإلطــار 
 )2027  -  2021( الــســنــوات  مــتــعــدد 
ــاش االقـــتـــصـــادي  ــعــ ــ ــت ــ وحــــزمــــة االن
كــورونــا.  جائحة  تداعيات  لمواجهة 
خطة  األوروبـــيـــة  المفوضية  واقــتــرحــت 
لتجاوز  يـــورو  مليار   750 بقيمة  إنــعــاش 
تــــداعــــيــــات كـــــورونـــــا الـــمـــســـتـــجـــد عــلــى 

اقتصاديات الدول األعضاء.

تجـــاوزت قيمـــة التبـــادل التجـــاري بيـــن 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركيـــة فـــي األشـــهر األربعـــة األولى 
مـــن العام الجـــاري 559.8 مليـــون دوالر، 
مقابـــل 872.3 مليـــون دوالر فـــي الفترة 
الماضـــي، و839.4  العـــام  مـــن  المماثلـــة 
مليون دوالر في الفترة نفســـها من العام 
التجـــاري  التبـــادل  أن حجـــم  إال   ،2018
بين البلدين مقارب لمســـتويات العامين 

2016 و2017.
وتراجـــع حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن 
البلدين فـــي الفترة من ينايـــر إلى ابريل 
من العـــام الجاري بمقـــدار 312.4 مليون 
قياًســـا   %  35.5 نســـبته  مـــا  أي  دوالر، 
بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك 
وفًقـــا ألحـــدث بيانات لمكتـــب اإلحصاء 
األميركـــي، حصلت “البالد” على نســـخة 

منها.
وســـجل التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين 
فـــي شـــهر ابريـــل الماضـــي 123 مليـــون 
 173 مقابـــل   %  28.8 بتراجـــع  دوالر، 
مليـــون دوالر فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العـــام الماضي، وبلـــغ إجمالـــي الواردات 
ابريـــل  فـــي  البحريـــن  إلـــى  األميركيـــة 
و70.4  دوالر،  مليـــون   52.7 الماضـــي 
مليـــون دوالر قيمة الصادرات البحرينية 
إلـــى أميـــركا. وســـجل الميـــزان التجاري 

17.7 مليون دوالر لصالح البحرين.

292.9 مليون دوالر الواردات إلى البحرين

إجمالـــي  أن  البيانـــات  مـــن  واتضـــح 
البحريـــن  إلـــى  األميركيـــة  الـــواردات 
باألشـــهر األربعة األولى من العام الجاري 
بلغ 292.9 مليون دوالر، مســـجال تراجًعا 
بنســـبة 42.57 % مقابـــل 510.4 مليـــون 
دوالر في الفترة المماثلة بالعام الماضي، 
كمـــا تراجعت الصـــادرات البحرينية إلى 
أميـــركا بنســـبة 25.43 % علـــى أســـاس 
سنوي، إذ بلغت 266.9 مليون دوالر في 
األشـــهر األربعة األولى مـــن العام الجاري 
مقابـــل 361.9 مليـــون دوالر فـــي الفترة 
العـــام الماضـــي. وســـجل  المماثلـــة مـــن 
الميزان التجاري 26 مليون دوالر لصالح 

أميركا.

أهم صادرات وواردات بين البلدين

وكانـــت أهـــم 5 واردات مـــن أميـــركا إلى 
البحرين من حيـــث القيمة، هي كالتالي: 
أوال: شـــحنات منخفضـــة القيمـــة بقيمـــة 
المالبـــس  ثانًيـــا:  دوالر،  مليـــون   52.11
 26.17 بقيمـــة  العســـكرية  والمعـــدات 
مليـــون دوالر، ثالًثـــا: الســـيارات بقيمـــة 
22.57 مليـــون دوالر، رابًعـــا: الطائـــرات 
ذات الصلـــة بالدفـــاع وأجزاؤهـــا بقيمـــة 
15.71 مليون دوالر، وخامًسا: الطائرات 
المدنية وأجزاؤهـــا بقيمة 11.92 مليون 
دوالر، وتمثـــل هذه الـــواردات 43.86 % 

من إجمالي الواردات إلى البحرين.
أمـــا أهـــم 5 صـــادرات مـــن البحريـــن إلى 
األلمنيـــوم غيـــر  أوال:  كالتالـــي:  أميـــركا، 
دوالر،  مليـــون   72.7 بقيمـــة  المصقـــول 
ثانًيـــا: ألـــواح األلمنيـــوم التـــي تزيـــد عن 
0.2 مم بقيمـــة 44.3 مليون دوالر، ثالًثا: 
 38.74 7605 بقيمـــة  أســـالك األلمنيـــوم 
وأنـــواع  البنزيـــن  رابًعـــا:  دوالر،  مليـــون 
الوقـــود األخـــرى بقيمـــة 26.35 مليـــون 
دوالر، وخامًســـا: شراشف األسرة وفوط 
دورات الميـــاه والمطابـــخ 24.37 مليون 
دوالر، وتمثـــل هذه الصادرات 77.35 % 

من جميع الشحنات التي تم تصديرها.
صـــادرات  أن  البيانـــات  مـــن  واتضـــح 
البحريـــن مـــن األلمنيـــوم ومنتجاتها في 
األشـــهر األربعة األولى مـــن العام الجاري 

بلغ 158.25 مليون دوالر.

1.23 تريليون دوالر التبادل التجاري 
األميركي ودول العالم

وجاءت البحرين بالمرتبة 77 بين أفضل 
الشـــركاء التجاريين للواليـــات المتحدة 
األميركية في الفتـــرة الراهنة، متراجعة 
مرتبـــة واحـــدة عـــن الفتـــرة المقابلة من 

العام 2019، إذ حلت بالمرتبة رقم 76.
وفي نفس الوقـــت، فإن إجمالي التبادل 

التجـــاري بيـــن الواليـــات المتحدة ودول 
دوالر،  تريليـــون   1.23 ســـجل  العالـــم 
متراجًعا بنسبة 70.43 % قياًسا بالفترة 
المقابلة من العام الماضي. كما بلغ حجم 
إجمالـــي الـــواردات إلى أميـــركا 491.46 
مليار دوالر بتراجـــع 70.13 %، فيما بلغ 
إجمالـــي الصـــادرات األميركيـــة 733.63 
مليـــار دوالر بتراجـــع 70.64 %. وكانـــت 
أفضـــل 5 دول فـــي العالم حتى اآلن هذا 
العـــام من حيث القيمة، هي: المكســـيك، 
وبلـــغ  وألمانيـــا.  اليابـــان  الصيـــن،  كنـــدا، 
إجمالـــي العجـــز التجـــاري 242.17 مليار 
دوالر، قياًســـا بالفترة المقابلـــة من العام 
الماضـــي عندما بلغ العجز 853.23 مليار 

دوالر.

اتفاقية التجارة الحرة ضاعفت 
معدالت التبادل التجاري 

لـــدى  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  وأكـــد 
البحرين، جاســـتين ســـيبريل، مؤخًرا أن 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن البحريـــن 
منـــذ  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
دخولهـــا حيـــز التنفيـــذ فـــي العـــام 2006 
ســـاهمت في مضاعفة معـــدالت التبادل 
العالقـــات  وتعزيـــز  بينهمـــا،  التجـــاري 
االقتصاديـــة بيـــن البلديـــن وفتـــح آفاق 

جديدة للشركات في البلدين.
وأشـــار إلـــى أن التبـــادل التجـــاري بيـــن 
البلديـــن ارتفـــع مـــن 782 مليـــون دوالر 
مليـــارات دوالر   3 ليتجـــاوز   2005 فـــي 
فـــي 2019، يضاف إليـــه 1.3 مليار دوالر 
عبارة عن قيمة خدمات التبادل التجاري 
وفًقـــا إلحصائيـــات العـــام 2018. يذكـــر 
أن قيمـــة التبادل التجـــاري بين البحرين 
والواليـــات المتحدة فـــي الربع األول من 
العـــام الجاري بلـــغ نحـــو 436.71 مليون 
دوالر، قياًســـا بنحو 695.4 مليون دوالر 

في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مليون دوالر قيمة التبادل التجاري البحريني األميركي
دوالر مـــلـــيـــون   158.25 ــو  ــح ــن ب ألـــمـــنـــيـــوم  ــات  ــج ــت ــن م ــدر  ــصـ تـ ــة  ــك ــل ــم ــم ال

ارتفعت أســـعار الذهـــب أمس، إذ 
تلقى الطلب على المعدن األصفر 
الدعـــم من مخاوف بشـــأن موجة 
بفيـــروس  مـــن اإلصابـــات  ثانيـــة 
كورونـــا، بيـــد أن المكاســـب كانت 
محـــدودة بفعـــل صعـــود الـــدوالر 

األميركي.
المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  وزاد 
 1725.88 إلـــى   %  0.2 الفوريـــة 
دوالر لألوقية )األونصة(. وتراجع 
منـــذ   %  0.3 النفيـــس  المعـــدن 
بداية األســـبوع. وارتفعت العقود 
األميركيـــة الجلـــة للذهب 0.2 % 

إلى 1735.10 دوالر.

وتســـببت زيـــادة حـــاالت اإلصابة 
واليـــات  عـــدة  فـــي  الجديـــدة 
أميركية وفرض قيود على السفر 
في بكين لوقف التفشـــي الجديد 

فـــي تجـــدد المخـــاوف مـــن تأخر 
التعافـــي االقتصـــادي مـــع إعـــادة 
بعـــد  لالقتصـــادات  الـــدول  فتـــح 
إجراءات عزل عام لكبح انتشـــار 

فيروس كورونا.
فـــي غضـــون ذلـــك، ارتفع مؤشـــر 
الـــدوالر الـــذي يتتبـــع أداء العملة 
األميركيـــة مقابل ســـلة من ســـت 
عمـــالت رئيســـية 0.1 % ويتجـــه 
أداء  أفضـــل  تســـجيل  صـــوب 

أسبوعي في شهر.
النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
األخـــرى، تراجـــع البالديـــوم 1 % 
لألوقيـــة  دوالر   1905.22 إلـــى 
االنخفـــاض  صـــوب  ويتجـــه 

لألسبوع الثاني على التوالي.
إلـــى   %  0.7 الفضـــة  وهبطـــت 
17.39 دوالر، بينمـــا ربح البالتين 

0.6 % إلى 809.22 دوالر.

الذهــب يصعــد وارتفــاع الدوالر يكبـــح المكــاســــب

أمل الحامد

واشنطن - بنا

أمل الحامد
123 مليون 
دوالر قيمة 

التبادل التجاري 
في ابريل

استيراد سيارات 
وطائرات مدنية 
بقيمة 34.49 

مليون دوالر

559.8
مليـــــون دوالر
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للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة غير معلنة وجهت دعوة رسمية 

“الوكالة الذرية” تتبنى قراًرا ينتقد برنامج إيران النووي

تبنــت وكالــة الطاقــة الذرية، أمس الجمعة، قراًرا ينتقد إيران بشــأن برنامجها النووي، بحســب دبلوماســيين. ومرر مجلس حــكام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قراًرا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وهـــو أول قـــرار ينتقـــد إيـــران بشـــأن 
برنامجهـــا النووي تصوت عليه الوكالة 

التابعة لألمم المتحدة منذ 2012.
لمجلـــس  اجتمـــاع  أثنـــاء  تبنيـــه  وتـــم 
الحـــكام في مقـــر الوكالة في فيينا في 
ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران 

النووي في األشهر الماضية.
وقـــال دبلوماســـيون “إن قـــرار الوكالة 
تمت الموافقـــة عليه بأغلبية 25 صوتا 
مقابـــل اعتراض عضويـــن هما: الصين 
وروسيا، حليفتا إيران وامتناع آخرين 

عن التصويت”.
ويزيـــد القرار مـــن الضغوط على إيران 
للســـماح للمفتشـــين بدخول الموقعين 
للوكالـــة  تقريريـــن  فـــي  المذكوريـــن 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، ألنهما ال يزال 
مـــن الممكـــن أن يكونا حاضنيـــن لمواد 
نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
وينـــص القـــرار، الـــذي قدمتـــه فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، علـــى أن مجلـــس 
التعـــاون  إلـــى  إيـــران  “يدعـــو  اإلدارة 
الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون 
إبطـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك إتاحـــة إمكانية 
الوصـــول فورا إلـــى الموقعيـــن اللذين 

حددتهما الوكالة”.
وأغلـــق االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي مع 

القـــوى الكبرى في العام 2015 ملف ما 
تعتقـــد الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
أنـــه  األميركيـــة  المخابـــرات  وأجهـــزة 
برنامج ســـري لألســـلحة الذرية توقف 
في العام 2003، لكن حصول إسرائيل 
على ما يوصف أنه جزء من “أرشـــيف” 
عمل إيران الســـابق قـــدم على ما يبدو 
أدلـــة جديـــدة ومفاتيـــح ألســـرار حول 

األنشطة القديمة.
وتشـــتبه الوكالـــة في أن هناك أنشـــطة 
يحتمـــل أن تكـــون لهـــا صلـــة بتطويـــر 
أســـلحة نووية ُنفذت فـــي أوائل العقد 

األول من القرن في هذين الموقعين.

وأشـــارت إيران إلى أن الوكالة تســـعى 
علـــى  بنـــاء  الموقعيـــن  دخـــول  إلـــى 
المعلومات اإلســـرائيلية وهو ما تصفه 

بأنه أمر غير مقبول.
وتؤكـــد أيضا أن ملف الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية حول أنشـــطتها القديمة 
قد أغلق. وكانت السعودية قد أعربت، 
الخميـــس، عـــن دعمهـــا جهـــود الوكالة 

الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية.
وقال ســـفير خادم الحرمين الشريفين 
ومحافـــظ  النمســـا  جمهوريـــة  لـــدى 
المملكـــة لـــدى الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة األميـــر عبـــدهللا بـــن خالـــد بـــن 

ســـلطان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام 
مجلس محافظـــي الوكالة المنعقد في 
المـــدة من 15 إلـــى 19 يونيـــو الجاري، 
إنه من الضروري إبقاء الدول األعضاء 
بمســـتجدات  التـــام  االطـــاع  علـــى 
الضمانـــات  التفـــاق  إيـــران  تجـــاوزات 
والبروتوكـــول اإلضافـــي مـــن منطلـــق 
مســـؤولية الوكالة فـــي التأكد من عدم 
الحيـــاد عـــن االســـتخدامات الســـلمية 

للطاقة النووية.
وأضـــاف الســـفير الســـعودي “أن تقرير 
المديـــر العـــام للوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة رافائيـــل غروســـي المتعلـــق بــــ 
“اتفـــاق الضمانـــات المعقـــود بموجـــب 
معاهدة عدم االنتشار مع إيران”، يظهر 
تعنـــت الجانـــب اإليراني فـــي التعامل 
مـــع مطالـــب الوكالـــة المســـتمرة ألكثر 
مـــن عـــام، ويعكس عـــدم جديـــة إيران 
فـــي التعاون مع الوكالـــة رغم جهودها 
في ذلك، حيث اســـتمرت إيـــران أيًضا 
وألكثر من 4 أشـــهر في تقديم مبررات 
غيـــر منطقيـــة وغيـــر موضوعيـــة فـــي 
رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها 
موقعيـــن للتحقق من عدم وجود مواد 
وأنشطة نووية غير معلنة وفًقا التفاق 

الضمانات والبروتوكول اإلضافي.

فيينا - وكاالت

يطالب القرار إيران بفتح موقعين نوويين أمام المفتشين الدوليين

دبي ـ العربية. نت

شنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، 
أمــس الجمعــة، هجوًمــا واســًعا ضــد ميليشــيات الحوثــي االنقالبية 

شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي البالد.

للقـــوات  اإلعامـــي  المركـــز  وأكـــد 
المسلحة اليمنية، أن الهجوم تم من 
محـــاور عدة، مشـــيرا إلـــى أن قوات 
الجيش الوطني تتقـــّدم في مناطق 
تراجـــع  وســـط  واألبـــرش  قشـــعان 

وخسائر في صفوف الميليشيات. 
يأتـــي ذلك بعد ســـاعات مـــن هجوم 
الجيـــش  قـــوات  شـــنته  خاطـــف 
تجمًعـــا  اســـتهدف  الوطنـــي، 

لميليشـــيات الحوثـــي االنقابية في 
جبهة النضود بمديرية خب الشـــعف 
مصـــدر  وقـــال  الجـــوف.  بمحافظـــة 
عســـكري “إن الجيـــش الوطنـــي نّفذ 
هجوًمـــا اســـتباقًيا ضـــد مجاميع من 
ميليشـــيات الحوثـــي كانـــت تخطط 
لإلغارة على أحد مواقع الجيش في 
جبهـــة النضـــود شـــرق بيـــر المزاريق 

بمحافظة الجوف”.

الجيش اليمني يشن هجوًما واسًعا على الحوثيين في الجوف

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

اعتبـــر األميـــن العام األســـبق لجامعة 
الخارجيـــة  وزيـــر  العربيـــة،  الـــدول 
المصـــري األســـبق عمـــرو موســـى، أن 
تركيا تشكل أكبر األخطار على العالم 

العربي حاليا.
وقـــال موســـى فـــي حديث إلـــى قناة 
“ســـكاي نيـــوز عربيـــة” ضمـــن برنامج 
إن  الخميـــس،  مســـاء  “المواجهـــة”، 
تركيا “تحركت عســـكريا خال األيام 
العالـــم  فـــي  3 مواقـــع  فـــي  األخيـــرة 
العربي، في شـــمال العراق عبر غارات 
جويـــة، وفـــي شـــمال ســـوريا بوجود 
ليبيـــا  وفـــي  األرض،  علـــى  عســـكري 

عبـــر وجود جوي وبحـــري ومرتزقة 
وميليشيات”.

وتابـــع الدبلوماســـي المخضـــرم: 
نواجـــه  نحـــن  “إذن 
تطورا خطيـــرا جدا في 
المنطقـــة، وآخـــره قدرة 

تركيا على الوجود في أكثر من موقع 
في اللحظة نفسها”.

ورأى الوزير المصري السابق أن تركيا 
“أخطـــر على العالم العربـــي من إيران 
لقدراتهـــا اإلســـتراتيجية، كمـــا  نظـــرا 
أنها عضو في حلف شـــمال األطلســـي 
)الناتـــو(، ولديهـــا عاقة إســـتراتيجية 
وضخمة مع الواليات المتحدة ومثلها 
أيضـــا مصالـــح  ولديهـــا  روســـيا،  مـــع 

متشابكة مع االتحاد األوروبي”.
وأعرب عن اعتقاده أنه “ما كان ممكنا 
أن تقـــوم تركيا بما تقوم به في ليبيا، 
وأن تعبر أجواء مياه المتوسط، وأن 
تتواجد هناك بقوات عســـكرية 
مـــن  ومرتزقـــة  وميليشـــيات 
دون موافقة القوى العظمى”، 
فـــي  أنقـــرة  أن  مؤكـــدا 
الوقت نفســـه مســـتفيدة 

من هذا األمر.

عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

عواصم ـ وكاالت

جـــدد الطيـــران الحربـــي التركـــي، أمـــس 
الجمعـــة، اســـتهدافه مواقـــع فـــي شـــمال 
العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات 
التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين.
وأكد حزب العمال الكردستاني إصابة 47 

جنديا تركيا خال العمليات.
فقد قضى 3 مدنيين عراقيين في قصف 

جوي تركي على دهوك.
وفـــي وقت ســـابق، أكد مســـؤول عراقي 
محلي، أمـــس الجمعة، مقتل مدني بغارة 
جويـــة تركية في شـــمال الباد، في ثالث 
أيام عملية عســـكرية جوية وبرية تشنها 
أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب 
المســـؤول  وقـــال  الكردســـتاني.  العمـــال 
فـــي ناحية برادوســـت بمحافظـــة دهوك، 
شـــمال العراق، طالبًا عدم كشـــف هويته، 
إن “راعـــي أغنام قتل في قصف للطيران 
التركـــي” علـــى المنطقـــة فجـــر الجمعـــة. 

فجـــر  التركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  ونشـــرت 
الجمعـــة، مقطـــع فيديـــو يرصـــد لحظـــات 
قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية 
“مخلـــب النمـــر” بمنطقة هفتانين شـــمالي 
العراق، بضرب أهداف للمسلحين األكراد. 
وأشـــارت الـــوزارة عبـــر “تويتـــر” إلـــى أن 
العمليـــة تتواصل بنجـــاح كما هو مخطط 
له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير 

ماجـــئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال 
الكردستاني في المنطقة.

وشـــنت طائرات ومدفعيـــة تركية غارات 
علـــى نحـــو 20 موقعـــا فـــي قضـــاء زاخو 
بمحافظة دهوك شـــمال العـــراق، وأفادت 
مصـــادر إخبارية بمقتل عـــدد من الجنود 
الجـــوي  لإلنـــزال  عمليـــة  خـــال  األتـــراك 

بالمحافظة.

أنقرة تواصــل عدوانها بضرب أهداف للمســلحين األكراد
غارات “المخلب” التركي تقتل 5 مدنيين عراقيين

عواصم ـ وكاالت

تقدمـــت مصر بطلب لعقد اجتمـــاع طارئ لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات األوضاع 

في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقـــال األميـــن العام المســـاعد في جامعة الدول العربية، حســـام 
زكـــي، إن األمانـــة العامة للجامعة تلقت طلبا من وفد مصر، لعقد 
اجتمـــاع طـــارئ لمجلس الجامعـــة العربية، بشـــأن األحداث التي 

تشهدها ليبيا.
وأوضـــح زكـــي أنه يجـــري التنســـيق مع رئاســـة الـــدورة الحالية 
)ســـلطنة عمان(؛ لتحديـــد موعد االجتماع، الذي مـــن المتوقع أن 
ُيعقد خال األســـبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي 
التأييـــد المنصـــوص عليـــه في النظـــام الداخلي، مـــن جانب عدة 

دول.
وكان الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي قـــد أعلن في وقت 
ســـابق من يونيو الجاري، عن مبادرة تحت اسم “إعان القاهرة” 
لحـــل األزمـــة الليبية، تم التوصل إليها مـــع قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 

صالح.
إلـــى ذلـــك، وصلت تعزيزات عســـكرية إضافيـــة للجيش الوطني 

الليبـــي، أمس الجمعـــة، إلى محاور القتال شـــرق مدينة مصراتة 
وإلى الحقول النفطية، وذلك لدعم قواته المتواجدة هناك وصد 
أي محاولة تقدم لقوات الوفاق نحو مدينة ســـرت التي تتوسط 
المســـافة بيـــن شـــرق البـــاد وغربها وتفتـــح على منطقـــة الهال 

النفطي، أغنى مناطق ليبيا بالنفط.
وتحّرك عشرات اآلليات العسكرية التابعة “للكتيبة 497 صاعقة”، 
بكامـــل عتادها وأفرادهـــا وجاهزيتها، نحو محاور القتال شـــرق 

مدينة مصراتة ونحو منطقة الهال النفطي.

الجيــش الليبــي يدفــع بقــوات إضافيــة نحــو شــرق مصراتــة والهــال النفطي
مصر تدعو الجتماع وزاري عربي طارئ حول ليبيا

برلين ـ أف ب

أعلنـــت المستشـــارة األلمانيـــة انغيـــا 
االتحـــاد  أن  الجمعـــة  أمـــس  ميـــركل 
العقوبـــات  تمديـــد  قـــرر  األوروبـــي 
االقتصاديـــة المفروضـــة على روســـيا 
على خلفية النزاع في شـــرق أوكرانيا 

وضمها لشبه جزيرة القرم، لـ 6 أشهر.
وقالت ميـــركل في إحاطـــة صحافية 
أعقبـــت قمة افتراضية لقـــادة االتحاد 
األوروبـــي “إّن العقوبـــات التـــي تطال 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مجمـــل 
الروسية ويفترض أن ينتهي مفعولها 

نهاية الشهر “ستمدد لـ 6 أشهر”.
واعتبـــرت لـــدى حديثها عـــن اتفاقات 

مينســـك التـــي يـــراد منهـــا فـــرض 
الســـام في شـــرق أوكرانيا، أّن 
“التقّدم )على هـــذا الصعيد( لم 

يصل إلى المســـتوى الذي 
يتيح لنا التوصية بعدم 

تمديد العقوبات”.

وفرضـــت العقوبات عقـــب مقتل 298 
شـــخصا فـــي تحطـــم طائـــرة تجاريـــة 
إثـــر  الماليزيـــة  الجويـــة  للخطـــوط 
تعرضهـــا لصـــاروخ فـــوق أوكرانيا في 
يوليـــو 2014. ومـــّذاك، يتـــم تمديدها 
مدتهـــا  تمديـــد  ويأتـــي  أشـــهر.   6 كل 
هـــذه المرة في وقت تشـــهد العاقات 
بعدمـــا  توتـــرا  األلمانيـــة  الروســـية 
اتهمت النيابة العامة األلمانية روســـيا 
اغتيـــال  عمليـــة  بتدبيـــر  الخميـــس 
مواطـــن جورجـــي فـــي حديقـــة فـــي 
وســـط برليـــن فـــي 2019، األمـــر الذي 
الحكومـــة  وحـــذرت  روســـيا.  تنفيـــه 
األلمانيـــة من فـــرض عقوبات على 
هـــذه  خلفيـــة  علـــى  موســـكو 
القضية، التي قورنت بتســـميم 
العميـــل الروســـي الســـابق 
ســـيرغي ســـكريبال فـــي 

بريطانيا العام 2018.

ميركل تعلن تمديد العقوبات األوروبية على روسيا
جنيف ـ أف ب

حـــذرت منظمة الصحـــة العالمية أمس 
الجمعـــة مـــن أن العالـــم دخـــل “مرحلـــة 
كوفيـــد19-،  جائحـــة  مـــن  خطيـــرة” 
مـــع بـــدء الـــدول تخفيـــف قيـــود العزل 

والتنقل. 
وأعلـــن مديـــر عـــام المنظمـــة تيدروس 
أدهانـــوم غيبريســـوس خـــال مؤتمـــر 
العالـــم  “دخـــل  افتراضـــي  صحافـــي 
مرحلـــة جديـــدة وخطيـــرة. الكثير من 
النـــاس بالتأكيـــد تعبـــوا مـــن البقاء في 
بيوتهـــم. الدول ترغب فـــي إعادة فتح 
مجتمعاتها واقتصاداتها”، مضيفا “لكن 
ســـريعا،  التفشـــي  يواصـــل  الفيـــروس 

غالبيـــة  يـــزال  وال  مميتـــًا،  ويبقـــى 
الناس عرضة له”.  

وأشـــار إلـــى أن المنظمـــة أحصـــت 
الخميس 150 ألف إصابة 

جديـــدة، وهو العدد 
لإلصابـــات  األعلـــى 

خـــال يـــوم واحـــد منـــذ بـــدء تفشـــي 
الوباء. 

ولفت إلى أن قرابة نصف هذه الحاالت 
الجديدة تعود إلى األميركيتين، مشيرا 
إلـــى رصد أعـــداد كبيرة مـــن المصابين 
أيضا في جنوب آسيا والشرق األوسط.
وتابـــع: “دخـــل العالـــم مرحلـــة جديـــدة 
وخطيـــرة.. يواصـــل الفيروس تفشـــيه 
بســـرعة وال يـــزال فتـــاكا، فيمـــا ال يزال 

معظم الناس عرضة لخطره”.
وجدد تيدروس الذي تعرض النتقادات 
شـــديدة اللهجة من قبـــل إدارة الرئيس 
ترامـــب  دونالـــد  األميركـــي 
فـــي  لاســـتمرار  دعوتـــه 
التباعـــد  إجـــراءات  اتبـــاع 
وتوخي  االجتماعـــي 
درجـــات  أقصـــى 
الحذر والحيطة.

“الصحة العالمية” تدق ناقوس الخطر

تحذير أممي: المساعدات 
اإلنسانية مهددة بالشلل

جنيف ـ أف ب

حـــذرت األمـــم الــمــتــحــدة الــجــمــعــة، مــن أن 
رحالتها اإلنسانية قد تعلق إلى حد كبير في 
يوليو؛ لعدم توافر األموال، ما يؤثر بشكل 

أساس على عمليات نقل المساعدات.
ــامــج  ــرن ــب ــم ال ــاسـ ــمــتــحــدثــة بـ وصـــرحـــت ال
جنيف  فــي  للصحافيين  بــيــرس  إليزابيت 
“في حال لم يتم الحصول على مبالغ كبيرة 
من قبل الجهات المانحة بحلول نهاية أول 
برنامج  أمــام  لــن يكون  يوليو  مــن  أســبــوع 
األغذية من خيار سوى وقف القسم األكبر 
من أسطوله المخصص لتقديم مساعدات 
إنسانية”. وحذرت من أن مستشفيات دول 
نامية لن تتلقى المعدات الطبية التي هي 

بأمس الحاجة إليها.

واشنطن ـ وكاالت : قال قائد القيادة المركزية  «
بالجيش األميركي كينيث ماكنزي، في مقابلة 

مع صحيفة “واشنطن بوست”، إن إيران 
تضغط لسحب القوات األميركية من العراق. 

ماكنزي كان يعّلق على استمرار الهجمات 
الصاروخية على المواقع األميركية في العراق. 

وأكد أن الواليات المتحدة لن تغادر المنطقة 
بسبب الضغط اإليراني. واعتبر قائد القيادة 

المركزية األميركية أن إيران ووكالَءها في 
العراق ينفذون هذه الهجمات لعدم تمكنهم 

من االنتصار في الساحة السياسية”. وأثنى 

ماكنزي على الجهود التي تبذلها الحكومة 
العراقية للتعامل مع التأثيرات اإليرانية. وفي 

هجمات ليست األولى من نوعها، تم تأكيد 
وقوع هجوم صاروخي، يوم الخميس، فيما 

سمع دوي انفجارات بالمنطقة الخضراء في 
العاصمة العراقية. كما ذكرت المصادر أن 

الصواريخ أطلقت من منطقة معسكر الرشيد 
في بغداد. يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض 

قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا 
أميركيين، فضال عن السفارة األميركية ببغداد، 

لهجمات صاروخية متكررة. 

القيادة المركزية األميركية: لن نغادر المنطقة بسبب ضغط إيران

قائد القيادة المركزية بالجيش األميركي كينيث ماكنزي

القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي التي اتجهت نحو مصراتة 
والهالل النفطي

عناصر من الجيش التركي
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ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

بــارك ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مشــروع الســماح بتحويل األندية الرياضية إلى 

شركات تجارية. 

 وأكد سموه أن هذا المشروع سيكون 
اختياريـــا وليـــس إجباريـــا بنـــاًء على 
دراســـة مقدمة من األندية الرياضية، 
مشـــيًرا ســـموه إلى أنه سيساهم في 
إلـــى صناعـــة  جعـــل المملكـــة تتجـــه 
جديـــدة  آفاًقـــا  وســـتفتح  الرياضـــة 
لألندية؛ بهدف االســـتفادة من الدعم 
المقـــدم مـــن صنـــدوق العمـــل تمكين 
والبنوك التجارية، إضافة إلى الفرص 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  االســـتثمارية 
األمـــر الـــذي ســـيعزز دعـــم االقتصـــاد 
الوطنـــي وتطويـــر القطـــاع الرياضي 

ومنظومته اإلدارية والفنية. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
األنديـــة  تحويـــل  مشـــروع  أن  إلـــى 
تجاريـــة  شـــركات  إلـــى  الوطنيـــة 
يســـاهم في النمو المســـتمر للرياضة 
البحرينيـــة وتعزيـــز احترافيتها، في 
اســـتقطاب الرعـــاة وهـــو أحـــد ثمـــار 
البرنامـــج الوطنـــي لتطويـــر القطـــاع 
الشبابي والرياضي “استجابة” القائم 
على أساس البيئة التنافسية العادلة 

المفتوحة. 
 جاء ذلك خالل رئاســـة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتمـــاع 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
بمشـــاركة أصحـــاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة األعضاء والـــذي عقد عن 

بعد عبر تقنية االتصال المرئي. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأعـــرب   
حمـــد عـــن اعتـــزازه بقـــرارات اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد األمين نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
النشـــاط  إلعـــادة  بالســـماح  الـــوزراء 
الرياضي ضمن الشـــروط االحترازية 
التـــي حددها الفريق الطبي، مشـــيًدا 
ســـموه بالـــدور الـــذي يلعبـــه الفريـــق 
الطبـــي وجهودهم الكبيـــرة الحتواء 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
 كمـــا أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد بـــدور لجنة التنســـيق والتنفيذ 

والمتابعة “اســـتجابة” التي يترأســـها 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  
وأعضـــاء اللجنـــة، ونـــوه باإلنجازات 
التـــي حققتهـــا فـــي الفتـــرة القصيرة 
نقلـــة  لتحقيـــق  الراميـــة  ومســـاعيها 
نوعية للحركة الرياضية البحرينية. 
 وبعـــد ذلك، اعتمـــد األعضاء محضر 
االجتماع الســـابق، وناقش االجتماع 
عـــددا مـــن المواضيـــع المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، إذ أقـــر وضع خطة 
عمـــل لتصبح مملكـــة البحرين مركزا 
إقليميا للسياحة العالجية الرياضية 
ومقرا للدراســـات والبحـــوث العلمية 

الرياضية.
 وبارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
للطـــب  بحرينيـــة  جمعيـــة  إنشـــاء 
والعلـــوم الرياضيـــة ، إذ أكـــد ســـموه 
على هذا المشـــروع الذي يعد خطوة 
متقدمـــة في المنطقة وتتماشـــى مع 

الخطـــط العامـــة للمدينـــة الرياضيـــة 
الجديدة. 

  اعتماد برنامج “المع” 
 واعتمـــد االجتمـــاع برنامـــج “المـــع” 
للشـــباب الـــذي يعد برنامًجـــا متكاماًل 
يعمـــل على انتقـــاء النخبـــة المتميزة 
من الشـــباب البحرينـــي ويعتبر ضمن 
ومبـــادرات  لبرامـــج  المكملـــة  الباقـــة 
الـــوزارة الراميـــة إلـــى صقـــل وإبـــراز 
الشـــباب البحرينـــي، إذ ســـيكون هـــو 
النقطـــة الجامعـــة لهم في مســـيرتهم 

نحو التميز. 
 وتأتـــي فكـــرة البرنامـــج فـــي إيجـــاد 
صفوف قيادية في صفوف الشـــباب 
البحريني من خالل اختيار مجموعة 
من الشـــباب المتميز، الذي ســـيخضع 
لمجموعـــة من االختبـــارات والبرامج 
التدريبيـــة ليقـــع االختيـــار فيمـــا بعد 
على عدد بســـيط مـــن الفئة المجتازة 
، التي سيتم االعتماد عليها فيما بعد 
للمشـــاركة في بعض المشاريع المهمة 

فـــي المملكة وتكـــون لها األولوية في 
تمثيل المملكة. 

 وتكمـــن آلية المشـــروع في تشـــكيل 
فريـــق عمـــل فـــي مؤسســـات القطاع 
الشـــباب  لترشـــيح  والعـــام  الخـــاص 
واســـتقبال  قبلهـــم،  مـــن  المتميـــز 
الترشـــيحات من اللجـــان وفرزها من 
قبـــل لجنة التحكيم المســـتحدثة في 
والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
للمقابـــالت  المرشـــحين  وخـــوض 
القـــدرات  واختبـــارات  الشـــخصية 
تحديـــد  بهـــدف  والســـلوكيات 
وتحديـــد  لديهـــم  المســـتويات 

المجموعة المجتازة لهذه المرحلة. 
 وسيعمل الشباب الذين تم اختيارهم 
ضمـــن مجموعة مـــن المشـــاريع ذات 
تتطلـــب  والتـــي  االبداعـــي  الطابـــع 
والتنفيـــذ  العالـــي  التفكيـــر  مهـــارات 
اختيـــار  المشـــكالت، وبعدهـــا  وحـــل 
ســـتجتاز  التـــي  المحـــدودة  النخبـــة 
جميع مراحل البرنامج بكفاءة عالية. 

وزيـــر  المؤيـــد  أيمـــن  واســـتعرض   
شؤون الشباب والرياضة تقرير لجنة 
التنســـيق والتنفيذ والمتابعة، مشيًرا 
إلـــى أن اللجنـــة عقـــدت 7 اجتماعات 
خالل الربـــع الثاني من العام الجاري، 
مشـــروًعا   57 تنفيـــذ  تابعـــت  فيمـــا 
خاًصـــا، إضافـــة إلى إصـــدار 76 قراًرا 
تـــم توجيههـــا إلـــى مختلـــف الجهات 

الحكومية واألهلية. 
 وكشـــف التقريـــر عـــن االنتهـــاء مـــن 
استكمال 9 مشاريع، في الوقت الذي 
الزال فيـــه 48 مشـــروًعا طور التنفيذ 
مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة، وأشـــار 
الســـماح  مشـــروع  أن  إلـــى  التقريـــر 
بتحول األندية إلى شـــركات تجارية 
وإقامـــة الدوري المفتـــوح لكرة القدم 
تعتبـــر مـــن المشـــاريع ذات األولويـــة 

القصوى. 
المشـــاريع  أبـــرز  التقريـــر  وتنـــاول   
المكملـــة خالل الربـــع الثاني من العام 
الجـــاري، التـــي يأتـــي فـــي مقدمتهـــا 

مشروع توزيع اإلعانات على األندية 
وتمريـــر  “تمكيـــن”،  مـــع  بالتعـــاون 
طلبات دعم الميزانية لجميع األندية 
اســـتكمال  جانـــب  إلـــى  الرياضيـــة، 
مشـــروع “الرقمنة” القائم على تحول 
المعامالت والمراســـالت من الورقية 

إلى اإللكترونية. 
 فيمـــا يعـــد ملـــف دفـــع مســـتحقات 
الرياضييـــن أحد أهم المشـــاريع التي 
تم إنجازها في الفترة الماضية، الذي 
شـــهد تســـوية 2146 طلًبـــا بمجمـــوع 
بحرينـــي،  دينـــار  مالييـــن   5 يفـــوق 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  واســـتعرض 
والرياضـــة أيمـــن المؤيد فـــي التقرير 
األنديـــة  تحـــول  مشـــروع  تفاصيـــل 
إلـــى شـــركات تجاريـــة، وآليـــة تنفيذ 
مشـــروع الدوري المفتوح لكرة القدم 
وخطوات استئناف النشاط الرياضي 
جديـــد  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
فـــي ظـــل جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

المستجد.

جانب من االجتماع المرئي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ـا للســياحة العالجيــة الرياضية وضــع خطة عمــل لتصبــح مملكة البحريــن مركــًزا إقليميًـّ

ا ناصر بن حمد: تحويل األندية الرياضية إلى شركات سيكون اختياريًّ
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سموه يبارك 
إنشاء جمعية 
بحرينية للطب 

والعلوم 
الرياضية

اعتماد برنامج 
“المع” إليجاد 

صفوف قيادية 
من الشباب 

البحريني

بين شائعات الرحيل واألعذار التي ال تنتهي!

رغبة البلوز في الدون 

أثــار موقــع “Team Talk” )غير الموثــوق( جداًل كبيًرا 
فــي األوســاط اإلنجليزية على وجــه التحديد عندما 
وضع خبًرا مفاده عزم رئيس نادي تشيلســي رومان 
كريســتيانو  البرتغالــي  النجــم  بضــم  ابراموفيتــش 
رونالــدو بصفقــة قــد تصــل قيمتهــا إلــى 120 مليــون 

يورو.
البعض اعتبر أن الصفقة من الممكن أن تتم ألسباب 
عــدة أبرزهــا أن نــادي يوفنتــوس اإليطالــي أصبــح 
بحاجــة للســيولة الماليــة لتعويــض الخســائر الكبيرة 
التــي تكبدها جــراء جائحة كورونا.. ثم إن هناك نية 

واضحــة مــن ابراموفيتــش إلعادة ترميــم البلوز بعد 
سنوات من التراجع.

انتقــال  أن  يبــدو  ال  والمنطــق  العقــل  بلغــة  أن  بْيــد 
رونالــدو إلــى تشيلســي وارًدا؛ اســتناًدا علــى بعــض 
الحقائــق الواقعية وأبرزها أن رونالدو بنفســه عندما 
قــام بالتوقيــع مع يوفنتوس لمدة 4 ســنوات كان قد 
صــرح بعدهــا أن تورينــو ســتكون محطتــه األخيــرة 
فــي أوروبا.. ثــم أن والءه الكبير لمانشســتر يونايتد 
ســيمعنه من ارتداء قميص أي فريق إنجليزي آخر.. 
ناهيــك عــن فســيولوجية بدنــه التــي لم تعد تســعفه 

للعب في البريميرليغ العالي النسق!

أعذار كونتي المتواصلة 

مــرة أخــرى عــاد المــدرب اإليطالــي انطونيــو كونتي 
لعادتــه القديمــة المتمثلة في توبيــخ إدارات األندية 

التي يدربها وصنع األعذار الواهية لنفسه..
 فقــد ظهــر بتصريــح الذع بعــد خســارة اإلنتــر أمــام 
نابولــي وتوديعــه لبطولة الكأس عبــر فيه عن غضبه 
مــن إدارة اإلنتــر لعدم تعاقدها مــع العبين بأصحاب 

جودة عالية.. 
وتشــابه هذا التصريح مع ما صرح به مســبًقا عندما 
اســتوجب  مــا  وتشيلســي،  ليوفنتــوس  مدرًبــا  كان 
إقالتــه مــن النادييــن بنفــس الطريقــة لعــدم تحمــل 

هجومه المتواصل!
مــن الواضــح أن كونتي دائًما ما يضع األعذار لنفســه 
وال يمتلــك الجرأة الكافية لتحميل نفســه مســؤولية 
خســارة مبــاراة مــا أو بطولــة مــا أســوًة بالمدربيــن 

الكبار..
 لكن عليه أن يعلم أنه قد يكون مقبواًل تعذره بضعف 
جــودة الفريق عنــد الذهاب لدوري األبطال ومقارعة 
الكبــار هنــاك.. لكنــه ســيكون ســاذًجا لــو تعــذر بذلــك 
أمــام فــرق الــدوري اإليطالــي باســتثناء يوفنتــوس؛ 
ألنــه الفريــق الوحيــد الــذي يتفــوق عليــه فــي القــوة 

والجودة!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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فرانسيس فورد كوبوال: السينما الحقيقية كالهدية الرائعة للمجتمع
فرانســيس فــورد كوبــوال كاتــب ومخــرج ومنتج ســينمائي أمريكــي كان له أثر كبيــر في تغيير وجــه صناعة األفالم الســينمائية، من خالل 
www.indiewire. تقديمــه مجموعــة كبيــرة مــن األفــالم المميزة، كان أشــهرها “العراب”، وحصد نحو 5 جوائز أوســكار.. تحدث مع موقــع

com مؤخرا حول تصريحاته الكبيرة ضد مارفل مجددا وجاء التالي:

هيمـــن المخـــرج األمريكـــي الكبير على 
العناويـــن الرئيســـة فـــي الصحـــف فـــي 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر عندما قال 
أثناء مهرجان لوميير في ليون بفرنسا 
ووصـــف أفـــام مارفـــل بأنهـــا ووصفها 
بأنهـــا ”خسيســـة“ و”جديرة بـــاالزدراء“! 

في واقعة نعرفها جميعا.
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات فـــي رده 
إذا كان يشـــارك  المخـــرج الكبير مارتن 
سكورسيزي أم ال في ذلك بعد أن انتقد 
هـــو أوال أفام مارفل، وقال بأنها أقرب 
إلـــى أجـــواء المتنزهـــات الترفيهية مما 
هي إلى السينما، حتى لو كانت متقنة.

وفي مقابلة جديدة يقول كوبوال إن 
اقتباس “خسيســـة” الخـــاص به لم 
يترجـــم بشـــكل صحيـــح، وأوضح 
أن الكلمـــة لم تســـتخدم مباشـــرة 
في أفـــام مارفل، بل في مجمل 
مـــا تقوم بـــه صناعـــة األفام من 
دفع لصناعة األفام لصنع أفام 
تجاريـــة فـــوق الفـــن فـــي احدث 

حـــوار له مع موقـــع ”ديدالين“ اإلخباري 
وأضاف: “حســـنا، بســـبب االفتقـــار إلى 
المخاطـــرة فـــي اإلنتاج، وصـــف مارتن 
سكورســـيزي إن صورة مارفيل ليســـت 
ســـينما، إنـــه علـــى حـــق ألننـــا نتوقع أن 
نتعلـــم شـــيئا مـــن الســـينما، ونتوقـــع أن 
نســـتفيد مـــن بعـــض التنويـــر، وبعـــض 
المعرفة، وبعض اإللهام من األفام، هذا 
ما يدفعنا لمشـــاهدة الفيلم مرات عدة.  
قـــد قلـــت ســـابقا وأرددهـــا اآلن، عمـــل 
مـــن  فيلـــم 

دون أي مخاطـــر مضيعـــة للوقت، وهذا 
هو الســـبب الـــذي يجعلنا نتعلـــم الكثير 

عندما نصنع ذلك الخطر والمغامرة“. 
”الســـينما  قائـــا:  كوبـــوال  وتابـــع 
الحقيقية كالهديـــة الرائعة للمجتمع، 
المـــال  لجمـــع  أداة  ليســـت  وهـــي 
واألربـــاح فقـــط، وهـــذا بالضبـــط ما 
تقدمـــه مارفـــل الجديرة بـــاالزدراء 

جدا كما أكد مارتن معي.
رئيـــس  مـــع  مقابلتـــه  فـــي  وفـــي 
التحرير ”مايك فليمنج جونيور“، 

ُطِلـــب مـــن كوبـــوال مـــرة أخـــرى أن 
يعطي آراءه حول سينما األبطال 
الخارقيـــن، ورد المخـــرج قائـــا: 
“أنا شخصيا ال أحب فكرة إعادة 
الشخصيات لجني المال فقط، أو 
فكرة مشاهدة الفيلم عينه مرارا 
وتكـــرارا”، متابعـــا: “كان مارتن 
ال  إنهـــا  قـــال  عندمـــا  لطيفـــا 
ترقى إلى مصاف الســـينما، 
وهـــو لـــم يقـــل إنهـــا جديرة 

باالزدراء 
كما أقول أنا”. ومن عجيب المفارقات 

هنـــا أن كوبوال صنـــع نجاحه عبر ثاثة 
أجزاء خرافية من ”العراب”.

مؤخـــرا قـــام بعرض مقطع مـــن إنتاجه 
فـــي   ”The Cotton Club“ الجديـــد 
مهرجـــان نيويـــورك الســـينمائي. كما ال 
يزال المخـــرج  يعمل على جديده قيد 
التطويـــر “Megalopolis.” الـــذي طال 

أمده.

تشعر باإلحباط والملل والخوف من المستقبل.

حلمك لن يتحقق وأن تنتظره في بيتك.

ابحث عن أي عمل واجتهد حتي تصل لما تريده.

تحتاج أن تكثر من تناول الخضروات والفواكه.

شعر باالضطراب والتوتر خالل الفترة الحالية.

العشوائية وعدم التخطيط والتنظيم قد يربكك.

ال تنشغل بمشكالت العمل طوال الوقت وتنسي 
أهلك.

ال تنسي ان الحياة تتطلب أن تعمل إلسعاد من 
حولك.

تعاني بعض اإلرهاق جسمانيا ونفسيا بسبب 
التفكير.

احرص علي أن تستريح وتنام جيدا هذه األيام. 

ستكون هناك مفاجآت غير متوقعة اليوم فى 
عملك. 

بعض آالم الرقبة بسبب جلوسك بشكل غير 
صحيح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

احتفــل النجــم محمــد رمضــان بحصولــه علــى الدرع 
المــاس من “يوتيوب”، وذلك بعــد وصوله لـ 10 ماليين 
مشترك على قناته، حيث نشر رمضان عبر حسابه على 
“إنستجرام”، أغنيته الشــهيرة “نمبر وان”، وعلق عليها 

“الحمــد لله أول ممثل وُمغنى مصرى يصل لـ 10 ماليين 
مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب.

يذكــر أن النجــم محمد رمضان كان قــد أعلن منذ أيام قليلة، عن اســتعداده 
للقيام بدور النجم الراحل أحمد زكي في مسلسل لرمضان 2021.

انتشــرت األيــام الماضية أخبــار عن النجمــة الكبيرة 
شــمس البارودي بعودتها مرة أخــرى للتمثيل، بعد 
اعتزالهــا الفــن منذ ســنوات طويلــة، وأوضحت في 
مداخلــة هاتفية عبــر أحد البرامــج التليفزيونية أنها 

معتزلــة منذ 37 عاما قبــل إنجابها عمــر ابنها، ونفت 
عودتهــا للتمثيل مرة أخرى، الفتة إلى أن عمر ابنها هو من 

يســتكمل مســيرتها الفنية، وتتابع الوســط الفني من خالل زوجها حسن 
يوسف وابنها عمر.

بدأت النجمــة صابرين تصوير أول مشــاهدها في فيلم 
“النمــس واإلنــس” للمخــرج شــريف عرفــة، والــذى 
تعاقدت على بطولته في شــهر رمضان الماضي، حيث 
التحقــت صابرين بأســرة العمل أمــس األربعاء، وذلك 

بعــد يوم مــن بدء تصوير أول مشــهد، والــذي جمع بين 
محمد هنيدي ومنة شلبي.

فيلم “النمس واإلنس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، 
صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين.

النمس واإلنسال للتمثيلالدرع الماسي

يوســف فــونــي.. كـان رسـامـا ومصـورا فـوتـوغـرافيـا وخطـاطـا
الباد: أسامة الماجد

ضمـــن سلســـلة “ذاكرة األغنيـــة البحرينية 
“التـــي أصدرهـــا الفنان والمـــؤرخ إبراهيم 
“مشـــوار  عـــن  كتـــاب  الدوســـري  راشـــد 
المطرب البحريني يوســـف فوني”، والذي 
يعـــد  أول مرجع يوثـــق تجربة هذا الفنان 
الكبير، فضا عن تدوین بعض ماحظات 
الفنانيـــن  مـــن  عـــدد  وآراء  وانطباعـــات 
والمهتميـــن البحرينييـــن الذيـــن عاصـــروا 

مسيرة هذا الفنان.
يقـــع الكتـــاب فـــي 84 صفحة مـــن الحجم 
الصغير، وينقسم إلى عدة فصول..” فوني 
طفولة صاخبة” “ فوني وعاقته بجاســـم 
المطربيـــن  أشـــهر  مـــن  فونـــي  العمـــران” 
فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي”، “فوني 
صاحـــب المواهـــب المتعـــددة”، “مواقـــف 
“فونـــي  فونـــي”،  مشـــوار  فـــي  وأحـــداث 
مطـــرب ال يشـــيب”، “ نصوص مـــن أغاني 

فوني”، “ قائمة بأسماء أغاني فوني. 
ولعـــل الكثير منا قـــد ال يعرف أن المطرب 
الشـــعبي فونـــي كان وإلـــى جانب عشـــقه 
ورســـاما  فوتغرافيـــا  مصـــورا  للطـــرب 
وخطاطـــا أيضـــا، كمـــا أنـــه غيـــر متـــزوج ، 
وقـــد بلغ عـــدد أغانيه في أرشـــيف إذاعة 
الـــدول  وإذاعـــات  البحريـــن  وتلفزيـــون 

الخليجية ما يقارب 150 أغنية. 
الدوســـري عـــن يوســـف  إبراهيـــم  يقـــول 

فوني في مقدمة كتابه..
إنها محاولـــة متواضعة مني لرصد وتتبع 

الكبيـــر  البحرينـــي  الفنـــان  هـــذا  مســـيرة 
مـــن طفولتـــه حتـــى بدايـــة التســـعينات، 
والتـــي قضاهـــا عاشـــقا للطـــرب ومتفرغا 
لـــه، حتى أصبـــح علما من أعـــام األغنية 
البحرينيـــة والخليجية الحديثة. مما كان 
له الدور البارز والمتميز في نشـــر األغنية 

البحرينية.

الكبيـــر  المطـــرب  مســـيرة  تميـــزت  وقـــد 
يوســـف فونـــي بالعطـــاء الفنـــي األصيـــل 
والمتدفـــق والغزيـــر، والـــذي يتمثـــل فـــي 
عـــدد األغاني التي قـــام بتلحينها وأدائها، 
وقـــد حالـــف النجـــاح أغلب تلـــك األغاني 
التـــي أبدعها فونـــي لحنـــا وأداء، فوضعه 
ذلـــك النجاح فـــي مصاف كبـــار المطربين 

المطـــرب  شـــجع  مـــا  وهـــذا  الخليجييـــن 
يوســـف فوني مـــن أن يتفـــرغ للغناء منذ 
بدايـــة مشـــواره الفني واثقا مـــن موهبته 
األصيلة وقدرته على العطاء المتواصل.

ويضيـــف الدوســـري.. وقـــد اعتمـــدت في 
رصدي لتجربة ومشـــوار المطـــرب الكبير 
يوســـف فوني على رواية المطرب نفســـه 

مـــن خـــال عـــدة جلســـات جمعتنـــي بـــه 
فـــي منزلـــه بمدينـــة المحرق، مســـتخدما 
جهاز التســـجيل الذي ســـجلت بواســـطته 
على أشـــرطة “كاســـیت “مختلـــف مراحل 

مشواره الفني.
كتـــاب قيم ومفيـــد لـــكل المهتمين بأعام 

الطرب الشعبي في مملكة البحرين.
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 1800
السلطات الفرنسية تغلق الجامع 

األزهر وذلك عقب اغتيال 
الجنرال كليبر على يد سليمان 

الحلبي، وظل المسجد مغلًقا 
حتى خروج الفرنسيين من مصر.

 1837
الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.

 1877
غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون.

 
 1944

انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية األمريكية.

 1960
اإلعان عن استقال مالي والسنغال.

1963
ربط الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن.

أسامة الماجد

 The“ كان من المقرر إطاق فيلم
 ”Hitman’s Wife’s Bodyguard

للنجمة سلمى حايك، في السينمات 
يوم 28 أغسطس 2020، ولكن بسبب 

جائحة فيروس كورونا تم تأجيله إلى 
أغسطس 2021.

نشـــرت مجلة ”الثقافية“ الصادرة من إيطاليا باللغة العربية، اللقاء المترجم 
للزميل طارق البحار رئيس قســـم الثقافة والمنوعات مع النجمة األمريكية 
سكارليت جوهانسون مؤخرا، بعد إعجاب المجلة التي يديرها الناقد الكبير 

عرفان رشيد من هناك مع نخبة من المفكرين والنقاد العرب واألجانب.
اللقاء مع النجمة كان حول األمور الخاصة بها مع ابنتها وآخر مســـتجدات 
فيلمها المقبل في الســـينما Black Widow، والذي تأجل لعدة مراٍت بسبب 
الكورونـــا. عمـــل الناقـــد عرفـــان رشـــيد مستشـــارا للعديـــد مـــن المهرجانات 
الثقافية والســـينمائية التي أقيمت في إيطاليا أو في بعض الدول العربية، 
وحاليا يتولى اإلدارة الفنية لمهرجان ”بحر الســـينما العربية“، وهو مهرجان 
سينمائي سنوي يقام بمدينة ميسينا بجزيرة صقلية اإليطالية، إضافة إلى 
عمله في المهرجان دبي الســـينمائي. شـــارك مع عدد من الكتاب االيطاليين 
فـــي تأليـــف كتاب: ”الســـينما في البـــاد العربيـــة“، ويعد حاليـــا برنامجا عن 

المسرح عنوانه ”أمام الكواليس“.

مجلة إيطالية تنشر لقاء مترجما للزميل البحار
أسامة الماجد

مشوار المطرب 
ضمن سلسلة 

“ذاكرة األغنية 
البحرينية”

من أعماله الفنية

ترجمة: طارق البحار



قدمـــت stc البحريـــن، الرائـــدة في 
عالم التكنولوجيا الرقمية، لفرحين 
 BMW X1 بيجوم، سيارة من طراز
20i الجديـــدة كليا وذلك من خالل 
اشـــتراكها في حملة اشحن واربح 

التي انتهت مؤخًرا.
كمـــا أطلقـــت شـــركة stc البحريـــن 
تقديرا لدعـــم العمـــالء ومكافأتهم 
على والئهم عبر مجموعة واســـعة 
مـــن الخدمـــات وذلـــك مـــن خـــالل 
واربـــح  اشـــحن   - حمـــالت  ثـــالث 
بإعـــادة  يقومـــون  الذيـــن  للعمـــالء 
شـــحن خطوطهـــم مســـبقة الدفـــع، 
وفّعـــل واربـــح للمشـــتركين الذيـــن 
مـــع  خدماتهـــم  بتفعيـــل  يقومـــون 
حزمـــة 8 د.ب، إضافـــة إلـــى حملـــة 
العـــب واربـــح للعمالء المشـــتركين 

في خدمات stc الترفيهية. 
يذكـــر بـــأن جميـــع هـــذه الحمـــالت 
انتهت فـــي 2 يونيـــو 2020، حيث 
كافـــأت stc البحرين أكثر من 100 

عميل بجوائـــز مختلفة، منها مبالغ 
وســـيارات  ذهـــب  وألـــواح  ماليـــة 
تلفـــاز  وأجهـــزة  ذكيـــة  وهواتـــف 

والمزيد.

ســيتمكن موردو البرامج المســتقلين )ISVs( وموردي البيانات والشــركاء االستشــاريين من البدء في إجراء تعامالتهم على 
منصتــي AWS Marketplace وAWS Data Exchange. وبذلــك، ســتتمكن الشــركات الموجــودة فــي مملكــة البحريــن مــن 

الوصول وتسويق منتجاتهم إلى الماليين من عمالء أمازون ويب سيرفيسز AWS حول العالم. 

ومـــع هـــذا التوســـع أيًضا ســـيتمكن 
سيرفيســـز  ويـــب  أمـــازون  عمـــالء 
إجـــراء  مـــن  العالـــم  حـــول   AWS
عمليات شـــراء مباشـــرة من موردي 
البرمجيـــات والبيانـــات الموجودين 
فـــي مملكـــة البحريـــن عبـــر كل مـــن 
 AWSو  AWS Marketplace
إمـــكان  مـــع   ،Data Exchange
االختيـــار مـــن بيـــن 7000 منتج من 
البرمجيات وخدمات البيانات التي 
يوفرها أكثر مـــن 1500 من موردي 
البرامـــج. كما ســـيتمكن العمالء من 
شـــراء برمجيات من خالل الشركاء 
عبـــر  المحلييـــن  االستشـــاريين 

Consulting Partner Pri-  خاصية
vate Offers )CPPO(  الموجـــودة 
 AWS Marketplace فـــي منصـــة  
التي تمنح الشـــركاء االستشـــاريين 
علـــى  الحصـــول  مـــن  المحلييـــن 
امتيازات سعر الجملة لبرمجياتهم، 
بما يتيح لهم المزيد من القدرة على 
خفض تكاليـــف تقنياتهم من خالل 
اســـتخدام أمازون ويب سيرفيســـز 

   .AWS
وتوفـــر AWS Marketplace قنـــاة 
تســـويقية جديدة لمـــوردي البرامج 
والشـــركاء   )ISVs( المســـتقلين 
االستشـــاريين لبيـــع منتجاتهـــم إلى 

سيرفيســـز  ويـــب  أمـــازون  عمـــالء 
AWS حول العالم الذين سيتمكنون 
فـــي خـــالل دقائـــق وبســـهولة مـــن 
إجـــراء عمليـــات البحـــث والشـــراء 
وتطبيق وإدارة حلـــول البرمجيات 
الخدميـــة،  البرمجيـــات  فيهـــا  بمـــا 
 AWS Data منصـــة  تقـــوم  حيـــث 
Exchange بتبسيط عملية البحث 
منتجـــات  واســـتخدام  واالشـــتراك 
بيانـــات الطـــرف الثالث فـــي النطاق 
الســـحابي، حيـــث تقـــدم لهـــم أكثـــر 
مـــن 1500 منتج للبيانـــات من أكثر 
مـــن 100 مـــورد معتمـــد لمنتجـــات 

البيانات.

مـــن خـــال اشـــتراكها فـــي حملـــة “اشـــحن واربـــح” إمــكان االختيــار من بيــن 7000 منتــج مــن البرمجيات
BMW X1 20i البحرين”: بيجوم تفوز بـ stc“ تمكين الشركات في البحرين من تسويق منتجاتها لعمالء “أمازون”

تزويد الكادر الطبي في “حجر الحد” بوجبات مجانية
مـــع  بالـــس”  “رايـــد  و  فـــوود”  “اوول  شـــارك 
فـــي  العقاريـــة”  جيـــت  “جولـــدن  مجموعـــة 
مبـــادرة مجتمعيـــة، تتضمـــن تزويـــد الـــكادر 
الصحـــي  الحجـــر  فـــي  والعامليـــن  الطبـــي 
بوجبـــات صحيـــة مجانيـــة،  الحـــد  بمنطقـــة 
عبارة عن فواكه غنية بالفيتامينات والورود 
الطبيعية؛ تقديرا وعرفانا لجهودهم الجبارة 
فـــي التصـــدي والحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا في مملكة البحرين.

مقدمة من “اوول 
 فوود” و“رايد بالس”

مع “جولدن جيت 
العقارية”
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هذه الصفحة برعاية

بتصميم أنيق يعزز اإلنتاجية ويقدم إمكانات ترفيه متعددة، أعلنت “هواوي” 
عـــن إطالق الجهاز اللوحي “HUAWEI MatePad Pro” في البحرين ليرســـي 

معايير جديدة لتجربة المستخدمين ويحول أفكارهم إلى حقيقة. 
ويعمـــل “HUWEI MatePad Pro” بنظـــام تشـــغيل “EMUI10” يدعـــم ميزات 
Multi-Screen Col- “رائعـــة لتعـــدد المهام، مثـــل العرض على شاشـــات عـــدة 
laboration” والنوافـــذ المتعـــددة “Multi Window”، إضافـــة إلـــى مضاعـــف 
التطبيق “App Multiplier”. كما أنه يجمع بين شاشـــة كبيرة وحواف صغيرة 
جًدا لتحقيق أعلى نسبة شاشة إلى الجسم في جهاز لوحي في العالم بنسبة 
 HUAWEI“ 7” الرئيس، يوفرnm Kirin 990“ 90 %. والجهـــاز مدعوم بمعالـــج

MatePad Pro” أداًء متميًزا وعمًرا أطول للبطارية. 
ويدعـــم قلـــم “HUAWEI M-Pencil” ولوحـــة المفاتيح المغناطيســـية الذكية 
“Smart Magnetic Keyboard”، وبالتالـــي يقـــود التـــآزر مع وضـــع الكمبيوتر 

الشخصي وميزات WPS الجديدة لتحقيق أقصى إنتاجية.
إضافة إلى ذلك، تعد سلســـلة “HUAWEI MatePad Pro” أول أجهزة لوحية 

في العالم تدعم الشحن الالسلكي والشحن الالسلكي العكسي.

“HUAWEI MatePad Pro”.. ميزات تكنولوجية متعددة
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ــاعــة الــســاعــات ــعــالــم صــن ــة ومــبــتــكــرة ل ــوي إضـــافـــة ق

توربيون مضاد للمغناطيسية من “أوميغا”

دفع حدود االبتكار مع كل منعطف 
على مدار تاريخ أوميغا األيقوني 
الســـاعات  صناعـــة  والمشـــرف، 
لكســـب  الشـــهيرة؛  السويســـرية 
ســـمعة مميـــزة لتقدمهـــا فـــي فـــن 
حرفة توربيون. اليوم، تم الكشف 
عن الفصـــل التالي من القصة، من 
 De خـــالل تقديم اإلصدار الجديد

.Ville Tourbillon Numbered
االســـتثنائية  الســـاعة  هـــذه  تعـــد 
أول ســـاعة من أوميغـــا لتوربيون 
ال  يدويـــا.  المعتمـــد  المركـــزي 
فقـــط  الشـــهادة  هـــذه  تضمـــن 
أعلـــى معاييـــر الدقـــة واألداء في 
ولكنهـــا  السويســـرية،  الصناعـــة 
تعمـــل أيًضـــا بمثابـــة شـــهادة على 
صانعـــي الســـاعات الخبـــراء فـــي 
قفـــص  صنعـــوا  الذيـــن  أوميغـــا، 
توربيون قادرون على االســـتمرار 
فـــي الـــدوران حتى تحـــت مجال 
مغناطيســـي مـــن 15000 غاوس. 
كما قام صانعو الساعات الماهرون 
بتعيين سرعة توربيون على ثورة 
واحـــدة فـــي الدقيقـــة مما يســـمح 
بعـــرض الثواني، وهو أمر ضروري 
لتحقيق الشهادة. اثنان من المآثر 
غير العادية في إنشاء توريبيون!

يمكن للعمالء عرض جهاز أوميغا 
كرونوميتـــر  ماســـتر  أكســـل  كـــو 
كالبييـــر - 2640 المثيـــر لإلعجاب 
من خالل الهيكل الخلفي المصنوع 
من الكريســـتال الياقوتي، وكذلك 
مالحظة مؤشـــر احتياطي الطاقة 
جمـــال  وإلضفـــاء  أيـــام.   3 لمـــدة 
فاخـــر، صنعـــت الجســـور واللوحة 

الرئيسة من ذهب
Sedna عيـــار 18 قيراطا، وقد تم 
تمليـــس الحـــواف يدويـــا لتصميم 

مميز ولمسة جميلة.
ما وراء الدقة الفائقة هو التصميم 
الـــذي يشـــتمل على خبـــرة صناعة 
المتقدمـــة،  والمـــواد  الســـاعات 

بمـــا فـــي ذلـــك ســـبيكتان ثمينتان 
قدمـــت  أوميغـــا.  بهمـــا  اشـــتهرت 
علـــى حـــزام مـــن الجلـــد األســـود. 
الهيـــكل الخـــارج المركـــزي 43.00 
مـــن  حـــزام  علـــى  مـــم ومصنـــوع 
الهيـــكل  وصمـــم  األســـود  الجلـــد 
مـــم،   43.00 المركـــزي  الخارجـــي 
وشعار االمشـــبك وشعار التاج من 
 Canopus .ذهب عيار 18 قيراطا
ســـبائك الذهب األبيض الحصرية 
والمتميزة بتألقها العالي وبياضها 
وطـــول عمرها. في الوقت نفســـه 
تم تصميم حافة الساعة والهيكل 

الخلفي من ذهب
Sedna عيـــار 18 قيـــراط. أوميغا 
تمتلـــك ســـبائك نارية مـــن الذهب 

النحاسي.
المصقـــول  الســـاعة  قـــرص 

مـــن  أيضـــا  صنـــع  بالشـــمس 
ذهب Sedna عيار 18 

 ، طـــا ا قير

ولكـــن تم منحـــه ظاًل داكًنا آســـًرا؛ 
بفضل عالج

فـــي  يوجـــد  كمـــا  األســـود.   PVD
قفـــص  أيًضـــا  المينـــاء  وســـط 
مصقولـــة  حـــواف  مـــع  توربيـــون 
األســـود  التيتانيـــوم  مـــن  يدوًيـــا 
المطلي بالكروم. يقود هذا الجهاز 
العبقـــري حركات األيـــدي الفريدة 
والغامضـــة، والتـــي تمنح الســـاعة 
أسلوبها الذي ال يضاهى بأوميغا. 
تـــم تصنيـــع كل ســـاعة يدويـــا من 
قبـــل مجموعة مختارة من خبراء 
توربيـــون  أتيليـــه  فـــي  الســـاعات 
مـــن أوميغا، حيث تســـتغرق نحو 
شـــهر كامل من العمـــل المخصص 

الستكماله.
إنها ســـاعة اليد التي غيرت 

وأضافت إنجازا في تاريخ صناعة 
الســـاعات واإلنجاز الرئيس التالي 

في تاريخ أوميغا توريبيون.
وتشمل المعالم التاريخية األخرى 
أول ساعة يد من توربيون كالبيير 
صنعـــت  والتـــي  اإلطـــالق  علـــى 
مـــن قبـــل أوميغا في العـــام 1947 
ودخلت مسابقات الدقة في ثالث 

مراصد أوروبية رئيسة.
حصلـــت هذه العيارات على نتائج 
ممتـــازة حتـــى أنهـــا ســـجلت رقما 
العـــام  فـــي  جنيـــف  فـــي  قياســـيا 
1950. وبعد مرور 50 عاًما تقريًبا، 
فـــي العـــام 1994، قدمـــت أوميغا 
أول ساعة يد أوتوماتيكية، وهي 
محـــرك  مـــع  المركزيـــة  توربيـــون 
توريبيـــون المصمـــم فـــي منتصف 
الســـاعة. بعد عقد من الزمان، في 
العـــام 2004 أوميغـــا أنتجـــت أول 
ســـاعة يد توريبيـــون معتمدة من 

الكرونوميتر.
   De Ville Tourbillon

يأتـــي األصدار الجديـــد مع ضمان 
أوميغا لمدة خمس سنوات، ويتم 
تســـليمها فـــي صندوق خـــاص مع 
حقيبة سفر ولفاف التاج المضاف 
للســـاعة. هناك أيًضا شـــهادة تشير 

إلى الرقم المحدد.
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إيران.. ثالث “جريمة شرف” تهز البالد في أقل من شهر
حالــة مــن الغضــب تســود الشــارع اإليرانــي بعــد وقــوع ثالث 
“جريمة شرف” في أقل من شهر، التي راحت ضحيتها شابة 
فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمرهــا، على يد والدهــا، في ظل 

قوانين البلد المتساهلة مع مرتكبي مثل هذه الجرائم.
ومنــذ الثالثــاء، انتشــرت قصــة ريحانــة أميــري التــي قتلهــا 
والدهــا “ألنهــا عــادت إلــى منزلهــا في وقــت متأخر”، ممــا أثار 
حالة من الغضب على مواقع التواصل االجتماعي في إيران. 
وذكــرت وكالــة “ركنــا” اإليرانيــة، إن شــقيقة أميــري ووالدتها 
وجدتــا غرفــة الفتــاة ملطخــة بالدمــاء، دون أي أثــر لهــا. ومع 
وصــول الشــرطة تم العثــور على “خط من الدمــاء” يقود إلى 
ســيارة الوالــد. وبتتبــع بيانات الهاتف المحمــول لألب، اتضح 
أنــه ذهــب إلــى قرية مجــاورة، حيــث تخلص من جثــة ابنته. 
وأوضحــت الوكالــة أن األب قتــل ابنته بواســطة فأس، لتزيد 
بشاعة الجريمة حالة الغضب السائدة في البالد. إال أن نائب 
قائــد شــرطة مقاطعة كرمان التي وقعــت فيها الجريمة، قال 
إن األب قتلهــا بواســطة قضيب حديــدي خالل صراعه معها، 

مضيفا أنه “شعر بالندم”.
وقــال راديــو “فــردا” اإليرانــي، إن التقاريــر األوليــة للجريمــة، 
أشارت إلى أن األب اعترف “بفخر” بقتل ابنته، مشيرا إلى أنه 
حــاول قتلهــا أيضا العام 2017، إال أنها نجت بفضل مســاعدة 

أختهــا. وتعــد جريمة قتل أميري الثالثة التي تشــهدها إيران 
في أقل من شــهر، إذ تعرضت المراهقة رومينا أشــرفي للقتل 
علــى يد والدها في مدينة تالــش لمحاولتها الهروب والزواج 
من شــاب، ثم فاطمة فاراحي التي قتلت على يد زوجها في 

مجينة عبادان.
يمكــن معرفــة حجــم  االجتماعــي،  التواصــل  وعلــى مواقــع 
المســتخدمين:  أحــد  قــال  إذ  إيــران،  يســود  الــذي  الغضــب 
“ريحانة أميري، هي رومينا أخرى. شابة قتلت بفأس والدها 
لمجــرد عودتهــا إلى المنــزل في وقت متأخر. نحــن نعود إلى 
العصــر الحجري، عندما كانوا )البشــر( يصطــادون الحيوانات 

ويقتلونهم من أجل البقاء، لكنهم لم يقتلوا أبناء جنسهم”.

إحــدى  فــي  المحليــة  الســلطات  حكمــت 
المناطق الهندية بسجن قرد مدى الحياة، 
ب في مقتل أحد األشــخاص  بعد أن تســبَّ
وجــرح 250 آخريــن، ليتبيــن بعــد ذلك أن 
القــرد مدمــن على الكحــول، وأن انقطاعه 
ب له موجة  عن الشرب بعد وفاة مالكه سبَّ
غضــب. وقــام قــرد مدمــن علــى الكحــول 
بقتــل شــخص وجــرح 250، أثنــاء موجــة 
بــه فــي منطقــة ميرزابــور  ــت  ألمَّ غضــب 
الغاضبــة  بفعلتــه  القــرد  وقــام  الهنديــة. 
نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، 
التي اعتاد على تناولها بكثرة، بحسب ما 

ذكرت “نيويورك بوست” األميركية.
وأضافــت الصحيفــة أنــه تــم وضــع القــرد 
بالحبــس االنفــرادي مــدى الحيــاة، بقفص 

في حديقة حيوانات كانبور الهندية.
حكمهــا  الحديقــة  ســلطات  واتخــذت 
العتبارهــا القرد مصدًرا للخطر حتى على 

أبناء فصيلته.

الحكم على قرد 
مدمن على الكحول 

بالسجن المؤبد
فــي واقعــة دراميــة مأســاوية، تســبب ذوو مريــض بفيــروس كورونــا فــي حالــة 

متأخرة في وفاة قريبهم على فراشه بعد أن ارتكبوا أخطاء فادحة ال تغتفر.

ففي أحد مستشفيات والية راجستان 
بعــض  توجــه  الهنــد،  غربــي  شــمال 
أقــارب المريض الــذي كان يعيش على 
لزيارتــه،  االصطناعــي  التنفــس  جهــاز 
فــي خطــوة ترفضهــا كل المؤسســات 
مصابــو  بهــا  يعالــج  التــي  الصحيــة 

كورونا.

أمــا الطامــة الكبــرى، وفقــا للتفاصيــل 
التــي ذكرهــا “تايمز ناو نيــوز” المحلي، 
فهي أن األقارب شــعروا بالحر وأرادوا 
تشغيل جهاز التكييف، ففصلوا مقبس 

جهاز التنفس عن طريق الخطأ.
وتســبب فصــل الجهــاز المســاعد فــي 

وفاة المريض بعد فترة وجيزة.

أعلــن أحــد المستشــفيات الصينيــة بــأن 
يتمتــع  طفــالً  أنجبــت  صينيــة  امــرأة 
متجمــدة  بويضــة  مــن  جيــدة  بصحــة 
لمــدة 10 ســنوات، بعــد عقــد مــن والدة 
ابنها األكبر مــن جولة التلقيح الصناعي 

نفسها.
لجــأت وانــغ البالغــة مــن العمــر 41 عاما، 
إلــى اختاصصــي الخصوبــة للمســاعدة 
محاوالتهــا  بعــد   2009 العــام  فــي 

الفاشــلة لإلنجاب، لمدة خمس ســنوات، 
بحســب ما ذكرته صحيفــة “ديلي ميل” 
البريطانيــة. وقــال األطبــاء إنهــم زرعوا 
مجموعــة مــن األجنــة باســتخدام نفس 
الحيوانــات المنويــة والبويضــات. وتــم 
زرع واحــدة منهــا فــي وانغ علــى الفور، 

وتم تجميد الباقي.
وُولِــد االبن األكبر لوانغ، الملقب بـ”لولو”، 

في يونيو 2010. 

“جريمة مركبة”.. قتلوا قريبهم المريض بكورونا

صينية تلد أخوين توأمين بفارق 10 سنوات

أطفال يلعبون في ساحة انتظار فارغة لمجمع سينما 
مغلق كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في 

مومباي )أ ف ب(.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ضبطــت الشــرطة المغربيــة 7,2 أطنــان 
عمليتيــن  فــي  الحشيشــة  مخــدر  مــن 
منفصلتيــن بضواحــي مدينــة الجديــدة 
)غــرب( وفــاس )وســط(، وفــق مــا أفــاد 
العامــة  للمديريــة  بيــان  الجمعــة  أمــس 

لألمن الوطني.
األولــى  العمليــة  أن  البيــان  وأوضــح 
أســفرت عــن “حجــز 5 أطنــان من مخدر 
الشــيرا )الحشيشــة( علــى متــن ســيارة 
نفعيــة” بضواحــي مدينة الجديــدة، كما 
أوقف شخص يشتبه ارتباطه بالقضية. 
ومكنت عملية أخرى من ضبط 2,2 طن 
من هذا المخدر في ضيعة في ضواحي 
الضيعــة  حــارس  إيقــاف  مــع  فــاس، 
وشخص ثان “يشتبه في كونه المتورط 
الرئيس في عملية التهريب”، بحسب ما 

أضاف البيان.
رهــن  الموقوفيــن  وضــع  إلــى  وأشــار 
التوقيف “للكشــف عن كافة االمتدادات 
القضايــا  لهــذه  المحتملــة  واالرتباطــات 

على الصعيدين الوطني والدولي”.

نفــق الديك موريــس، الذي كان يعتبر 
رمزا للحياة الريفية في فرنسا، بعدما 
إزعــاج  بســبب  القضــاء  أمــام  مثــل 
صياحه جيرانه المنتقلين من المدينة 

إلى الريف، وفقما قالت مالكته.
وأوضحــت كورين فيســو، التي كانت 
تملــك الديــك مويــس منذ 6 ســنوات: 
الــزكام  مــرض  مــن جــراء  نفــق  “لقــد 
العــزل  فتــرة  خــالل  الماضــي  الشــهر 
عــش  أمــام  نافقــا  وجدنــاه  المنزلــي. 
الدجــاج” علمــا أنــه كان مريضــا منــذ 
أشــهر عــدة. وقالــت فيســو: “موريس 

كان رمزا للحياة الريفية وبطال”.
ســمح  قــد  الفرنســي  القضــاء  وكان 
الصيف الماضي لموريس باالســتمرار 
أوليــرون  جزيــرة  فــي  بالصيــاح 
فرنســا،  غربــي  جنــوب  الســياحية 
رافضــا شــكوى جيــران كان صياحــه 

الصباحي يوقظهم.

ضبط أطنان من 
الحشيش في المغرب

نفوق ديك ربح 
معركة قضائية عن 

“صياحه”
تســبب توقف الرحالت الجوية التجارية حول العالم بســبب اســتمرار تفشي فيروس 
كورونــا، بعــض العامليــن فــي صناعــة الطيــران إلــى إيجــاد طــرق بديلة لكســب الرزق 

خالل توقفهم عن العمل.

تايلنــد  فــي  الداخليــة  الســياحة  وبــدأت 
باالرتفاع في يونيو 2020 فقط، بعد تخفيف 
الطياريــن  بعــض  فتحــول  اإلغــالق،  قيــود 
للعمــل على الطرق، إذ تولوا وظائف توصيل 
كســائقين  أو  البخاريــة  بالدراجــة  الطعــام 
لتطبيقــات ســيارات النقــل، وفــي مقدمتهــم 
الطيــار ناكاريــن إنتــا الــذي عمــل طيــارًا فــي 
الرحــالت التجاريــة لمدة أربع ســنوات، وفق 

ما ذكرت شبكة “سي أن أن” األميركية.

كمــا هو الحال في العديد من المدن العالمية 
األخــرى، ارتفعــت شــعبية تطبيقــات خدمــة 
توصيل الطعام في بانكوك، بسبب إجراءات 
اإلغــالق التــي فرضتهــا الحكومــة التايلندية 
2020، لذلــك أدرك ناكاريــن أن  فــي مــارس 
بمقــدوره أن يــدر دخالً صغيــرًا لدعم زوجته 
وابنتــه البالغــة مــن العمــر أربــع ســنوات، مــن 
خــالل تســليم طلبــات الطعــام علــى دراجتــه 

النارية.

“كورونا” يحول كابتن طائرة لعامل توصيل

فتاتان تتأرجحان في وسط موسكو، إذ تصل درجة الحرارة إلى 30 
درجة مئوية )أف ب(.

بات معقم اليدين جزءا أساسيا من حياة البشر اليومية في األشهر 
الماضية، مع االنتشــار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، فيما ال 
يــزال الجــدل حول إمكانية أن تتســبب هذه المــادة الكيميائية في 

حرائق داخل السيارات.

وكانت آخر الحوادث التي تدق 
جرس اإلنذار، ما وقع في والية 
تســببت  إذ  األميركيــة،  إلينــوي 
علــى  تحتــوي  معقــم  زجاجــة 
النيــران  اشــتعال  فــي  الكحــول 
مــع  متوقفــة،  ســيارة  داخــل 

ارتفاع درجة الحرارة.
بمدينــة  اإلطفــاء  قســم  وقــال 
واوكيغــان التابعــة للواليــة، فــي 
منشــور علــى صفحته الرســمية 
أن  “يبــدو  “فيســبوك”:  علــى 
النيــران ســببها زجاجــة صغيــرة 
داخــل  تركــت  اليــد  معقــم  مــن 
الســيارة”، محذرا الســائقين من 

هــذا الســلوك. ونقلت شــبكة “فوكــس نيوز” اإلخباريــة األميركية عن القســم، 
قولــه “إن زجاجــة المعقــم كانت تحتوي على الكحول بنســبة 80 %، وتركت 

تحت أشعة الشمس المباشرة”.
وتابع منشــور قســم اإلطفاء في واوكيغان “يبدو أن ضوء الشــمس الســاطع 
نفــذ إلــى المعقم وكان كافيا إلشــعال الحريق”، ونشــر صــورا ألجزاء منصهرة 

ومتفحمة داخل السيارة.

احذر ترك معقم اليدين بالسيارة

تعرض دار ســوذبيز للمزادات الشهر 
المقبــل فــي لنــدن ســاعة ذهبية من 
طــراز بريجيــه تعــود للملــك جــورج 
الثالــث ملــك بريطانيــا، الــذي ُأجبــر 
على قبول االستقالل األميركي بعد 
الحرب التي دارت رحاها بين 1775 
المــزودة  الســاعة  وبيعــت  و1783. 

بتوربيــون يــدور كل أربــع دقائق، التــي صنعهــا أبراهام-لوي بريجيــه، والمنقوش عليها 
الشعار الملكي وحرفا جي وآر للملك جورج في عام 1808، خالل الحروب النابليونية. 
وُتقدر قيمتها بما يتراوح بين 700 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه إسترليني )1.25 
مليــون دوالر(. وبيعــت الســاعة فــي مزاد عــام 1999 مقابل 551500 جنيه إســترليني. 
وممــن اقتنــى ســاعات لــوي بريجيــه، ومــاري أنطوانيت ونابليــون والقياصــرة الروس. 
وقالــت داريــن شــنيبر، رئيســة القســم الدولــي للســاعات فــي ســوذبيز “كانــت ســاعات 

أبراهام-لوي بريجيه بمثابة نظرية كل شيء في أوائل القرن التاسع عشر”.

بالمزاد.. ساعة ملكية بريطانية اقتناها نابليون وقياصرة روس

ريحانة أميري أحدث ضحايا “جرائم الشرف” في إيران
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