
مطلقة لديها حضانة ابنيها. تزوجت،  «
فعلم طليقها بذلك، فتحرك إلسقاط 

الحضانة عنها. فكرت واتفقت مع 
الزوج الجديد على الطالق منه قبل 
3 أيام من جلسة المحكمة؛ لتفادي 

إسقاط الحضانة، ولكن وكيل طليقها 
والمحكمة انتبها لذلك.

شهد الدين العام للبحرين ارتفاعا  «
طفيفا بنهاية مايو الماضي، في 

الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى 
حاجة البحرين للحصول على 

تمويالت خارجية للتغلب على 
تداعيات وباء كورونا وانخفاض 

أسعار النفط.

ضبطت األجهزة األمنية في  «
الساحل الغربي اليمني عصابة 

تهريب بحوزتها كمية كبيرة من 
األسلحة والذخائر ومبالغ نقدية، 

فضاًل عن بعض الحلي، كانت 
تحاول تهريبها إلى ميليشيات 

الحوثي االنقالبية.

“إحسان عبدالقدوس.. بين  «
األدب والسينما” كتاب للناقد 

السينمائي سامح فتحي وضمن 
مطبوعات مهرجان القاهرة 

السينمائي، بعد أن قرأته جيدا 
ارتأيت أن أقدم عنه هذا العرض 

والتحليل.

جاء قرار مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة  «
القدم إجراء تعديل مؤقت على المادة رقم 

3 من قانون اللعب في السماح بـ 5 تبديالت 
عوًضا عن 3 في المباريات. “البالد سبورت” 

استطلع آراء الفنيين البحرينيين، الذين اتفقوا 
على العديد من المكتسبات اإليجابية للقرار، 
في حين لم تغب السلبيات وإن كانت قليلة.
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الرفاع - قوة الدفاع

نعـــت قوة دفـــاع البحريـــن، ببالغ الحزن 
واألسى، شهيد الواجب الوطني الوكيل 
أول جمعـــة مبارك ســـالم مـــن مجموعة 
الواجـــب العملياتـــي التابعة لقـــوة دفاع 
البحريـــن ضمن قـــوات التحالف العربي 
المشـــترك فـــي عمليتـــي عاصفـــة الحزم 
وإعـــادة األمـــل، بقيادة المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة دفاعـــا عـــن الحـــق 

والشرعية.

بغداد ـ وكاالت

أكـــدت أمانة العاصمة أنـــه يتم اتخاذ 
فـــي  الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
حال رصد أي عقار ذات حالة إنشائية 
حرجـــة فـــورا، بتأمين محيـــط العقار 

والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات 
العالقة خصوصـــا المعنيين في هيئة 

البحرين للثقافة واالثار.
وقالت األمانة فـــي ردها على “البالد” 
إنه في الســـنوات األربـــع الماضية تم 
إصدار 189 حكما قضائيا وإحالة أكثر 

مـــن 140 حكما إلى الجهات القضائية 
لعقـــارات ذات حالـــة إنشـــائية حرجة 
فـــي مختلف مناطق العاصمة الموكل 
رقابتهـــا إلى األمانة، حيـــث تم تنفيذ 
األحـــكام بها بالتنســـيق مـــع المعنيين 
في الجهات الحكومية، حيث تتطلب 

وقطـــع  ســـاكنيها  إخـــالء  العقـــارات 
الخدمـــات الموصلـــة بالعقـــار تمهيـــدا 
لهدمـــة، وتـــم اتخـــاذ 22 هدمـــا إداريا 
فـــي مختلـــف مناطـــق العاصمـــة، في 
الربع األول 2020 حســـب اإلجراءات 

المعمول بها.

دعـــا العـــراق أمـــس الجمعـــة تركيـــا 
إلـــى وقف كافـــة أشـــكال االنتهاكات 
التي تطال الســـيادة الوطنية نتيجة 
األعمال العسكرية التركية المتكررة 

وخرقها األجواء العراقية. 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأكـــد 
الرئاســـة العراقيـــة في بيـــان: “تدعو 

رئاســـة جمهوريـــة العـــراق إلى وقف 
الســـيادة  تطـــال  التـــي  االنتهـــاكات 
الوطنية نتيجة العمليات العســـكرية 
التركيـــة المتكررة وخرقهـــا األجواء 
العراقية والتـــي ذهب ضحيتها عدد 

من المدنيين العزل”.

العراق يدين انتهاكات تركيا ألجوائههدم 22 مبنى في العاصمة بالربع األول

وسط توتر العالقات بين الواليات المتحدة 
وإيـــران مـــن جهـــة، وبيـــن الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة وطهـــران مـــن جهـــة أخرى، 
أعلـــن وزيـــر الحارجيـــة األميركـــي، مايـــك 
بومبيـــو، أن “رفض إيـــران التعاون منفصل 

عن خطة العمل الشاملة المشتركة”.
“إذا  أمـــس:  “تويتـــر”  علـــى  بومبيـــو  وقـــال 
فشـــلت إيـــران فـــي التعـــاون مـــع التزاماتها 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، فيجـــب 
أن يكـــون المجتمـــع الدولـــي على اســـتعداد 

التخاذ مزيد من اإلجراءات”.
ووقـــع انفجار في منطقـــة إيرانية بها موقع 
العاصمـــة  مـــن  بالقـــرب  عســـكري حســـاس 
طهـــران بمنطقـــة بارشـــين العســـكرية، فيما 
تقول الســـلطات إنها أخمـــدت الحريق، ولم 
تقـــع إصابات، لكنهـــا لم تذكـــر أي معلومات 

عن سبب االنفجار.

بومبيو: على المجتمع الدولي التحرك ضد إيران
انفجار طهران... الجدل يتجدد بشــأن موقع “بارشــين” النووي

انفجار خزان غاز قرب مجمع عسكري يهّز طهران

عواصم ـ وكاالت

اعتبـــاًرا مـــن الثالثـــاء 30 يونيو 2020، ســـتنتقل مهمـــة القيام بأعمـــال الصيانة 
للمناطق المشـــتركة في العمارات الســـكنية إلى اتحاد المنتفعيـــن، ووفًقا لذلك، 
فـــإن العديـــد مـــن المنتفعيـــن يأملـــون في أن تكـــون هـــذه الخطوة “تغييـــًرا إلى 
األفضـــل” على صعيد تلقـــي وتنفيذ طلبات الصيانة التي يؤّرق بعضها الســـكان 

في الكثير من األحيان ويتأخر تنفيذها.
 وأحاطـــت إدارة الممتلـــكات اإلســـكانية بوزارة اإلســـكان المنتفعيـــن أنه تفعياًل 
لدور “االتحادات”، فإن الوزارة ســـتتوقف عن أعمال الصيانة اعتباًرا من تاريخ 
30 يونيو، وستنتقل مهمة صيانة المناطق المشتركة إلى اتحاد المنتفعين بدًءا 
مـــن هذا التاريخ. ويشـــير عدد من المنتفعين الذين تحدثـــوا في جولة لـ”البالد” 
إلـــى أن أمـــور أغلـــب العمـــارات الجديدة طيبة فـــي بعضها، وتحتـــاج إلى بعض 
األعمال في بعضها اآلخر، ولكنهم عّبروا عن أملهم في أن تكون الخطوة منجزة 

في اتجاه التعجيل في تلبية طلبات السكان من الصيانة.

“اإلسكان” التحاد المنتفعين: الصيانة عليكم

التبديالت الخمسة بين مطرقة المكتسبات وسندان السلبياتعبدالقدوس.. بين األدب والسينماضبط عصابة تهريب أسلحة للحوثيينارتفاع طفيف في الدين العامطالق رجعي للتمسك بالحضانة
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والتســـهيالت  القـــروض  كســـرت 
البنـــوك  تقدمهـــا  التـــي  االئتمانيـــة 
المحليـــة، حاجـــز العشـــرة مليارات 
دينـــار ألول مـــرة خالل هـــذا العام، 
فـــي مؤشـــر علـــى تنامـــي محظفـــة 

القروض لدى البنوك.
إلجمالـــي  القائـــم  الرصيـــد  وبلـــغ 
القـــروض والتســـهيالت االئتمانيـــة 
التـــي تقدمهـــا البنـــوك لألشـــخاص 
نحـــو  والحكومـــة  والمؤسســـات 
10.27 مليـــار دينـــار بنهايـــة الشـــهر 
الماضـــي.  وارتفـــع الرصيـــد القائـــم 

المقدمـــة  والتســـهيالت  للقـــروض 
من البنـــوك منذ بداية العام الجاري 
وحتـــى نهايـــة مايو الماضـــي بنحو 

538 مليون دينار.
وترافقت الزيادة مع تدني مســـتمر 
فـــي نســـب الفائـــدة علـــى القروض 

الشخصية.
وبلـــغ إجمالي القروض الشـــخصية 
المقدمـــة لألفـــراد لتبلـــغ 4.4 مليـــار 
دينـــار بنهاية مايـــو الماضي بزيادة 
بلغـــت قرابة 130 مليون دينار على 

أساس سنوي.

القروض الشخصية والتجارية تكسر حاجز 10 مليارات دينار

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عقبـــت 
االجتماعية على ما تم تداوله في 
منصات التواصل االجتماعي عن 
أعـــداد المواطنين المفصولين من 
العمل في القطاع الخاص بســـبب 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد - 19(، ومن ذلك ما تم بثه 
عن فصل الشـــركات الوطنية في 
قطـــاع االتصـــاالت مواطنيـــن من 

عملهم.
الشـــركة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
المعنية لم تقم بأي عملية تسريح 
بســـبب  أو  مؤخـــًرا  لمواطنيـــن 
الظروف الراهنـــة، والصحيح أنها 
الموظفيـــن  أداء  تقييـــم  أعـــادت 
العامليـــن لديهـــا، واســـتغنت بهذه 
الفتـــرة عن خدمات موظف واحد 
فقط لعدم اجتيـــازه تقييم األداء 

بنجاح.

“العمل”: االستغناء 
عن موظف من شركة 

اتصاالت بسبب األداء

16 صفحة - 210 فلوس

عدسة “^” تواكب مرحلة “التشطيبات” وسط ألف نخلة وشجرة متنوعة

ترتبـــط الحديقـــة المائيـــة بذاكـــرة كل 
البهجـــة  فضـــاء  هـــي  البحرينييـــن. 
وســـدرة األســـرة وشـــريط الذكريات لـ 

“أيام الطيبين”.
البشـــارة  البلديـــات  شـــؤون  زفـــت 
باالنتهاء من 85 % من أعمال المرحلة 
الثانية من تطوير الحديقة التي طال 

انتظار قص شريط افتتاحها.
 وبعد أن جال وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام 
خلف بالحديقة مؤخًرا، طلبت “البالد” 
من الوزارة أن يؤذن لعدسة الصحيفة 
بجولة مصورة بأرجاء الحديقة وهي 
وجـــاءت  التشـــطيبات،  مرحلـــة  فـــي 

الموافقة فورية من قيادة الوزارة.
 ذاكرة المـــكان والزمان ال تغادر الزائر 
للحديقـــة العالقـــة بتفاصيلهـــا بأذهان 
كل أفراد األســـرة، سواء قطارها الذي 
يحفز هرمـــون االدرينالين أو بحيرتها 

ألعابهـــا  أو  البـــط  بأســـراب  المليئـــة 
الصاخبـــة بصـــوت الفـــرح أو فضائهـــا 

الرحب بمساحة تبلغ 6.57 هكتار.
ما يميز هذا المشروع أنه تحت دائرة 
الضـــوء والنظر من لـــدن قرينة عاهل 
البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة. 

وخالل جولة “البالد” رصدت العدســـة 
عدًدا من المشاهد.

شـــجرة  ألـــف  الحديقـــة   وتحتضـــن 
ونخلة والعدد مرشح لالزدياد.

أشجار كثيفة النمو لتظليل المماشي ومساحات الجلوس
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المنامة - بنا

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  رفعـــت 
فوزيـــة زينـــل أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات إلى المقام الســـامي إلى 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناسبة 
اســـتمرار تحقيـــق مملكـــة البحريـــن 
مركزهـــا المتقـــدم للعـــام الثالث على 
التوالـــي ضمـــن الفئة األولـــى بتقرير 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة المعني 
بتصنيف الـــدول في مجال مكافحة 
اإلتجار باألشـــخاص، وانفراد مملكة 
البحرين بالمرتبة األولى في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأكـــدت رئيســـة مجلس النـــواب أن 
اإلنجـــاز النوعي الكبيـــر المتحقق لم 
يكـــن ليـــرى النـــور لـــوال التوجيهـــات 
الســـديدة والرؤية الحكيمة لصاحب 
فـــي  تصـــب  التـــي  الملـــك،  الجاللـــة 
تحقيـــق النهضـــة واالرتقـــاء بالوطن 
والمواطنين، وتعزيز حقوق اإلنسان 
واحترام الحريـــات وصون مقدراته 
في ظل دولة المؤسسات والقانون.

التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  وأشـــادت 
ومؤسســـات  هيئـــات  تقدمهـــا 
والمجتمـــع المدنـــي المعنيـــة بحقوق 
الحريـــات  عـــن  والدفـــاع  اإلنســـان 
تعمـــل  والتـــي  البحريـــن،  بمملكـــة 
جاهـــدة من أجل رفعة وإعالء اســـم 
البحريـــن إقليميـــا ودوليـــا فـــي ظـــل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 

جاللة الملك.
وعبـــرت عـــن خالـــص تهانيهـــا بهـــذه 
الـــوزراء  رئيـــس  إلـــى  المناســـبة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بـــن ســـلمان آل خليفـــة، مؤكـــدة أن 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه  مـــا 
صـــدارة عالمًيـــا وللعـــام الثالث على 
التوالي في مجـــال مكافحة اإلتجار 
التـــام  االلتـــزام  يؤكـــد  باألشـــخاص، 
للحكومـــة الموقـــرة وحرصهـــا علـــى 
ضمان حقوق اإلنســـان، وما تشـــهده 
مملكـــة البحريـــن من خطى راســـخة 
نحو تحقيق اإلنجـــازات وما حققته 
مختلـــف  فـــي  واحتـــرام  تميـــز  مـــن 

المحافل االقليمية والدولية.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وقدمـــت 
العهـــد  ولـــي  إلـــى  التهنئـــة  خالـــص 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة، بمناســـبة اســـتمرار 
تمّيـــز المملكـــة في مكافحـــة اإلتجار 
الجهـــود  مؤكـــدة  باألشـــخاص، 
مـــن  الحثيثـــة  والمتابعـــة  المبذولـــة 
ســـمّوه في تطوير وتقدم المشـــاريع 
والبرامج والمبـــادرات الرفيعة كافة 

في هذا المجال.

زينل: اإلنجاز النوعي ثمرة التوجيهات الملكية
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ جيبوتي 
بذكرى االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب القائد  الــعــهــد  خــلــيــفــة، وولـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي، 
إسماعيل عمر جيله، وذلك بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

أحمد بن علي أسهم طوال العقدين الماضيين في رفع مستوى وكفاءة أداء الفرق الرياضية

وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

شـــؤون  وزارة  وكيـــل  أعـــرب 
الـــوزراء، نائـــب رئيـــس  مجلـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
عن أصـــدق التهانـــي والتبريكات 
إلـــى الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة بمناســـبة التزكيـــة التـــي 
نالها لتولي رئاســـة مجلس إدارة 
نـــادي المحـــرق الرياضـــي للدورة 
اإلدارية الجديدة 2020 - 2024.

 وأشاد ســـموه بجهود وإنجازات 
الشـــيخ أحمد بن علـــي آل خليفة 
الرياضـــي  الصـــرح  إدارة  فـــي 
التاريخـــي العريق، منوها ســـموه 
مـــن  إســـهامات  مـــن  قدمـــه  بمـــا 
اإلدارة  مجلـــس  ترؤســـه  خـــالل 

طـــوال العقديـــن الماضييـــن فـــي 
رفع مســـتوى وكفاءة أداء الفرق 
إلـــى  بهـــا  والوصـــول  الرياضيـــة 
منصات التتويج على المســـتوى 
هللا  ســـائال  والدولـــي،  المحلـــي 
العلي القديـــر أن يوفقه لمواصلة 
مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  العطـــاء 
لرفعـــة  الرياضيـــة؛  اإلنجـــازات 

مملكة البحرين.
وقدم رئيـــس مجلس إدارة نادي 
المحـــرق الشـــيخ أحمـــد بـــن علي 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة خالـــص 
الشـــكر والتقدير إلى وكيل وزارة 
نائـــب  الـــوزراء  شـــؤون مجلـــس 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة، علـــى 
تهنئـــة ســـموه بمناســـبة تزكيتـــه 

رئيســـا لنادي المحرق في الدورة 
اإلدارية الجديدة.

وأشـــاد رئيـــس نـــادي المحرق بما 
الشـــيخ  ســـمو  برقيـــة  تضمنتـــه 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة من 

مشـــاعر صادقـــة، ودعـــم ســـموه 
لنادي المحـــرق على الدوام، وهو 

ما يعتز به كافة منتسبو النادي.
وأكـــد رئيـــس نـــادي المحـــرق أن 
النـــادي ســـيواصل دوره الوطني 
والرياضـــي والشـــبابي فـــي ظـــل 
الرعايـــة الكريمـــة من لـــدن عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي

فوزية زينل

القضيبية - مجلس الشورى

رفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى علي 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الصالـــح 
والتبريكات إلى المقام الســـامي إلى 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة 
اســـتمرار تحقيـــق مملكـــة البحريـــن 
مركزهـــا المتقـــدم للعـــام الثالث على 
التوالـــي ضمـــن الفئة األولـــى بتقرير 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة المعني 
بتصنيف الـــدول في مجال مكافحة 
االتجار باألشـــخاص، وانفراد مملكة 
البحرين بالمرتبة األولى في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
أنَّ  الشـــورى  وأكـــد رئيـــس مجلـــس 
توجيهـــات  بفضـــل  تحقـــق  اإلنجـــاز 
البيئـــة  لترســـيخ  الملـــك،  جاللـــة 
والحـــرص  والمؤسســـية،  القانونيـــة 
على تطبيق وإنفاذ القانون، إذ يؤكد 
اإلنجاز النوعي أن المسيرة التنموية 
الشـــاملة لجاللة الملـــك تمضي وفق 
رؤيـــة جاللتـــه الحكيمـــة التي تصب 
واالرتقـــاء  النهضـــة  تحقيـــق  فـــي 
بالوطن والمواطنين، وتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي ظل دولة المؤسســـات 
والقانون، التي باتت المملكة نموذًجا 
مهًمـــا على هذا الصعيد وتتقدم على 

الكثير من الدول بشهادة دولية.
وقال “إن ما تشـــهده مملكة البحرين 
من حضوٍر إقليمي ودولي في مجال 
مكافحة االتجار بالبشر، يؤكد الدور 
والمســـاعي الحثيثة مـــن لدن جاللة 
الملـــك لمواصلـــة إعالء اســـم مملكة 
البحريـــن، إذ تؤكد المملكة حضورها 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  القـــوي 
الدوليـــة واإلقليمية، من خالل تبني 
إلـــى  الراميـــة  الممارســـات  أفضـــل 
مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، مـــا 
منحهـــا المكانـــة اإلقليميـــة والدولية 

المرموقـــة والتـــي يفتخـــر ويعتز بها 
المواطنين كافة.

وأعرب عن خالص تهانيه بالمناسبة 
إلـــى رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
ســـلمان آل خليفـــة، منوًهـــا إلـــى أّن 
عالمًيـــا  البحريـــن  مملكـــة  صـــدارة 
الثالـــث علـــى التوالـــي فـــي  وللعـــام 
مجال مكافحة االتجار باألشخاص، 
للحكومـــة  التـــام  االلتـــزام  يؤكـــد 
بتوجيهات ومتابعة ســـموه وحرصه 
اإلنســـان،  حقـــوق  ضمـــان  علـــى 
والقضـــاء على االتجار باألشـــخاص، 
المملكـــة تســـير علـــى  باتـــت  حيـــث 
خطـــى تحقيق اإلنجـــازات، وتحظى 
باحتـــرام المجتمـــع الدولـــي، بفضـــل 

صونها واحترامها لحقوق اإلنسان.
كمـــا هّنـــأ ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
مبارًكا لسمّوه استمرار تمّيز البحرين 
فـــي مكافحـــة االتجار باألشـــخاص، 
منّوًها بالمتابعة المستمرة من سمّوه 
للجهود التـــي تبذلها اللجنة الوطنية 
لمحاربة االتجار باألشخاص، لضمان 
نجاح جهود مملكة البحرين في هذا 

المجال.

الصالح: المملكة تسير على خطى تحقيق اإلنجازات

علي الصالح

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
فـــي  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
مكتبـــه، عضـــو مجلس النـــواب أحمد 
ســـبل  معـــه  وبحـــث  الدمســـتاني، 
بيـــن  التعـــاون  بمجـــاالت  االرتقـــاء 
التنفيذيـــة والتشـــريعية،  الســـلطتين 
وخصوًصـــا مجـــال تعزيـــز القوانيـــن 
والتشـــريعات العماليـــة واالجتماعية 
الهادفـــة إلى تقديـــم أفضل الخدمات 

لجميع فئات وشرائح المجتمع. 
 وخـــالل اللقـــاء، اســـتعرض حميدان 
جهود الـــوزارة فـــي تنفيـــذ مبادراتها 
في مجال تعزيز الرعاية االجتماعية 
وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين 
عـــن عمل بمنشـــآت القطـــاع الخاص، 
والحفاظ على اســـتقرارهم الوظيفي 
فـــي مختلف الظـــروف، منّوًهـــا بدور 
مجلس النواب في دعم التشـــريعات 
الكفيلـــة  والمبـــادرات  والمقترحـــات 
بتعزيـــز وتطويـــر الخدمـــات العمالية 

واالجتماعيـــة الفاعلة مـــن أجل دعم 
ورعاية كافة شرائح المجتمع، مؤكًدا 
على وجود تشريعات متطورة نافذة 
العمـــل  ببيئـــة  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم 
وتصـــون المكتســـبات المتحققـــة في 

هذا العهد الزاهر.
الدمســـتاني  النائـــب  أشـــاد  بـــدوره،   
بمســـتوى التعـــاون بيـــن وزارة العمل 
وأعضـــاء  االجتماعيـــة  والتنميـــة 

الســـلطة التشـــريعية، منّوًها بالجهود 
التـــي تبذلهـــا الوزارة في إطـــار تنفيذ 
سياســـة الدولـــة الراميـــة إلـــى ضمان 
العيـــش الكريـــم للمواطنيـــن وتوفيـــر 
أفضـــل الخدمات التنموية لهم، داعًيا 
إلى مزيد من التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية الجتياز هذه 
بنـــاء  لمواصلـــة  واالنتقـــال  المرحلـــة 

خطط التنمية الشاملة.

حميدان ملتقًيا النائب الدمستاني

تعاون حكومي نيابي في التشريعات العمالية
المنامة - وزارة الداخلية

قام محافظ الشـــمالية علي العصفور 
يرافقـــه نائـــب المحافـــظ العميد خالد 
الدوســـري بزيـــارة أمس إلـــى مديرية 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية، حيـــث 
عـــام  مديـــر  االســـتقبال  فـــي  كان 

المديرية العميد عيسى القطان.
 واطلع المحافظ على خطط وبرامج 
المديريـــة الهادفـــة إلـــى حفـــظ األمن 
وتعزيـــز االســـتقرار، معرًبا عن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى مديـــر عـــام المديريـــة 
وكافـــة منســـوبيها من ضبـــاط وأفراد 
ومدنييـــن على الجهـــود المبذولة في 
تنفيـــذ القانـــون والحفـــاظ على األمن 

والنظام العام في المحافظة.
باإلنجـــازات  العصفـــور  ونـــّوه 
والنجاحـــات التـــي حققتهـــا المديرية 
الشمالية في مجال مواجهة الجريمة 
والقبـــض علـــى مرتكبيهـــا وتقديمهـــم 
للعدالـــة وبـــث األمـــن والطمأنينة لدى 

المواطنين واألهالي.

محافظ الشمالية يشيد 
بنجاحات مديرية الشرطة

اعتراف وتقدير عالمي لجهود البحرين بمكافحة االتجار باألشخاص
رنا بنت عيسى: “الخارجية” حريصة على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى صون حقوق اإلنسان

أعربـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة نائـــب 
لإلتجـــار  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
باألشـــخاص الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة عـــن اعتزازهـــا 
وتقديرهـــا لإلنجـــاز البارز الـــذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال مكافحة 
واحتفاظهـــا  باألشـــخاص  اإلتجـــار 
فـــي  الوحيـــدة  كالدولـــة  بتصنيفهـــا 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا ضمن 
الفئـــة األولـــى بتقريـــر وزارة الخارجية 
األمريكية المعنـــي بتصنيف الدول في 
مجـــال مكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص 
التوالـــي،  علـــى  الثالـــث  للعـــام  وذلـــك 
األنجـــاز  هـــذا  بـــأن  ســـعادتها  مؤكـــدة 
المتميز الذي يعكس مدى التزام مملكة 
البحريـــن بمعايير القضـــاء على اإلتجار 

باألشخاص.

وبهـــذه المناســـبة، رفعت  وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة نائب رئيس اللجنة الوطنية 
آيـــات  أســـمى  باألشـــخاص  لإلتجـــار 
التهانـــي والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل 
الملـــك حمـــد  البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة علـــى هـــذا اإلنجـــاز المتميز، 
مشيرة إلى أن احتفاظ مملكة البحرين 
بتصنيفهـــا للعـــام الثالـــث علـــى التوالي 
لهـــو دليل على اعتـــراف دولي بالجهود 
التي تبذلها مملكـــة البحرين في مجال 

مكافحة اإلتجار باألشخاص.

كمـــا أشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بجهـــود اللجنـــة 
الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشـــخاص 
برئاســـة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل أســـامة العبسي وبالتعاون 
وزيـــر  برئاســـة  الخارجيـــة  وزارة  مـــع 

فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
تنفيـــذ المبـــادرات والبرامـــج الوطنيـــة 
التـــي تهدف إلى صون حقوق اإلنســـان 
ومكافحة اإلتجار باألشـــخاص في ظل 
الجاللـــة  التنمويـــة لصاحـــب  المســـيرة 

عاهل البالد.
وأشـــارت وكيـــل وزارة الخارجيـــة بـــأن 
وزارة الخارجيـــة تحـــرص كل الحرص 
على تنفيذ هـــذه المبادرات بكل فعالية 
واقتـــدار وذلـــك اســـتئناًفا للجهود التي 
بذلهـــا مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة في مجـــال مكافحة 
اإلتجار باألشخاص، والتي أسهمت في 
محافظة مملكـــة البحرين على مكانتها 
للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي فـــي هـــذا 

المجال.

الشيخة رنا بنت عيسى

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية: ترســيخ احترام حقوق اإلنســان وتعزيز الحريات العامة
منجزات كبيرة ورائدة بمكافحة االتجار باألشخاص

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  رفـــع 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الزيانـــي 
والتبريـــكات إلـــى ملك البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مملكـــة  تحقيـــق  بمناســـبة  خليفـــة؛ 
البحريـــن وللعـــام الثالث علـــى التوالي 
الفئـــة األولـــى بالتقرير الســـنوي لوزارة 
الخارجيـــة األميركية المعني بتصنيف 
اإلتجـــار  مكافحـــة  بمجـــال  الـــدول 
باألشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف 
يعكـــس ما توليـــه مملكـــة البحرين من 
اهتمـــام كبير بحماية حقوق اإلنســـان، 
الحكيمـــة  جاللتـــه  توجيهـــات  بفضـــل 
الثاقبـــة ونهجـــه اإلصالحـــي  ورؤيتـــه 

الشامل.
كمـــا رفع وزيـــر الخارجيـــة التهاني إلى 

رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة بهذا اإلنجاز المتميز 
الـــذي يعكس الدعـــم والمســـاندة التي 
توليهـــا حكومة مملكة البحرين للعديد 
من المبادرات المهمة لمكافحة اإلتجار 
منجـــزات  أثمـــر  والـــذي  باألشـــخاص، 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  ورائـــدة  كبيـــرة 
ومكـــن مملكـــة البحريـــن مـــن الحفـــاظ 
علـــى مركزهـــا فـــي مكافحـــة اإلتجـــار 
باألشخاص للسنة الثالثة على التوالي.
وأعـــرب الزيانـــي عـــن خالـــص تقديره 
كل  بذلتهـــا  التـــي  المخلصـــة  للجهـــود 

األجهـــزة الحكوميـــة التي عملت ضمن 
اإلنجـــاز  هـــذا  لتحقيـــق  فريـــق واحـــد 
المتميـــز، مثنًيا ســـعادته علـــى الجهود 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  للجنـــة  الدءوبـــة 
االتجـــار باألشـــخاص برئاســـة أســـامة 

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  العبســـي 
بـــكل  وعملهـــا  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
كفاءة واقتـــدار إلنجاز المبادرات التي 
تعـــزز ثقافـــة احتـــرام حقوق اإلنســـان 
واتباع أفضل الســـبل لمكافحة اإلتجار 

باألشخاص.
كمـــا أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالتعـــاون 
القائـــم بين مملكـــة البحرين والواليات 
فـــي  الصديقـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
مجـــال تعزيز حقوق اإلنســـان وضمان 
صونها وحمايتها، مؤكًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى مواصلـــة العمـــل بيـــن 
البلدين الصديقين في كل ما من شأنه 
ترسيخ احترام وتعزيز حقوق اإلنسان 
والحريـــات العامـــة ومكافحـــة اإلتجار 

باألشخاص.

المنامة - بنا

عبداللطيف الزياني



قـوة الدفــاع تنعـى شهيـد الواجـب جمعـة سالـــم
نعـــت قـــوة دفـــاع البحريـــن، ببالـــغ الحـــزن 
واألســـى، شـــهيد الواجب الوطنـــي الوكيل 
مـــن مجموعـــة  ســـالم  مبـــارك  أول جمعـــة 
دفـــاع  لقـــوة  التابعـــة  العملياتـــي  الواجـــب 
البحريـــن ضمـــن قـــوات التحالـــف العربـــي 
المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة 
األمـــل، بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة دفاعا عن الحق والشرعية.
وتقـــدم القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن 
منتســـبي قوة دفاع البحرين بأحر التعازي 
ألســـرة الشـــهيد، ســـائال هللا العلـــي القديـــر 

أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه ويلهم أهلـــه وذويـــه الصبر 

والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكان رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  النعيمـــي  ذيـــاب 
جثمان شهيد الواجب الوطني لدى وصول 
جثمـــان الشـــهيد أمـــس إلى قاعدة عيســـى 

الجوية، وكان من ضمن المستقبلين أسرة، 
وأهل الشهيد.

خاصـــة  عســـكرية  مراســـم  جـــرت  وقـــد 
الســـتقبال جثمـــان شـــهيد الواجـــب تغمده 
هللا تعالى بواســـع رحمته، وأســـكنه فسيح 
جناتـــه مـــع الشـــهداء واألبـــرار، وألهم ذويه 

الصبر والسلوان.
حضر مراســـم الجنازة العســـكرية مســـاعد 
رئيس هيئة األركان للقوى البشـــرية اللواء 
الركـــن الشـــيخ علـــي بـــن راشـــد آل خليفة، 
وقائد ســـالح الجو الملكي البحريني اللواء 
الركـــن طيـــار الشـــيخ حمد بن عبـــد هللا آل 
خليفـــة، ومديـــر شـــؤون الضبـــاط واألفراد 
اللواء الركن محمـــد عبدهللا األحمد، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

شركة االتصاالت استغنت عن موظف واحد بسبب األداء
ــيــة ــة وطــن ــركـ ــن شـ ــ ــن م ــي ــي ــن ــري ــح ــأن فـــصـــل ب ــشـ ــا يــــتــــداول بـ ــ ــرد عـــلـــى م ــ “الـــعـــمـــل” تـ

عطًفا على ما تم تداوله في منصات التواصل االجتماعي حول أعداد المواطنين المفصولين من العمل في القطاع الخاص بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
- 19(، ومــن ذلــك مــا تــم بثــه حــول قيام إحدى الشــركات الوطنيــة في قطاع االتصاالت بفصــل مواطنين من عملهم، فــإن وزارة العمل والتنميــة االجتماعية تود التوضيح 
أن الشــركة المعنية لم تقم بأي عملية تســريح لمواطنين أخيًرا أو بســبب الظروف الراهنة، والصحيح هو أن الشــركة قامت بإعادة تقييم أداء الموظفين العاملين لديها، 
واســتغنت فــي هــذه الفتــرة عــن خدمــات موظف واحد فقط لعدم اجتيــازه تقييم األداء بنجاح، وهو إجراء اعتيادي تتخذه أي منشــأة ضمن اللوائــح التنظيمية ووفق ما 

يقّرره عقد العمل المبرم بين الطرفين، علًما أن نسبة البحرنة في الشركة عالية وهي من الشركات الجاذبة للبحرينيين.

 وفيمـــا يتعلق بتأثيرات انتشـــار فيروس 
كورونـــا على اســـتقرار العمالـــة الوطنية، 
الـــوزارة  وســـجالت  إحصائيـــات  فـــإن 
تشـــير إلـــى انخفاض أعـــداد المســـرحين 
فـــي النصـــف األول من العـــام الجاري عن 
أعداد المســـرحين في النصـــف األول من 
العـــام 2019 الماضي، إذ بلـــغ عدد العمال 
البحرينيين الذين تم إنهاء خدماتهم في 
القطاع الخـــاص، وتم توثيق تســـريحهم 
فـــي ســـجالت الـــوزارة، خـــالل الفترة من 

النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري )حتى 
ـــا،  بحرينيًّ عامـــالً   270 نحـــو  يونيـــو(   24
مقارنـــة بعـــدد 766 عامـــالً فـــي النصـــف 
األول مـــن العـــام 2019، علًمـــا أن العديـــد 
مـــن حـــاالت التســـريح التي تمـــت خالل 
6 األشـــهر األولـــى من هذا العـــام ليس لها 
عالقـــة بالظرف االســـتثنائي الذي تمر به 
البـــالد، بل إن بعضها كان متصاًل بأوضاع 

حصلت في نهاية العام 2019.
وشـــهدت األشـــهر )ابريل - مايـــو - يونيو( 

2020 التـــي تم تحّمل أجـــور البحرينيين 
الحكومـــي  الدعـــم  حزمـــة  ضمـــن  فيهـــا 
انخفاًضـــا ملحوًظا في أعداد المفصولين 
مقارنـــة بالربـــع األول من العـــام الماضي، 
إذ بلـــغ عدد المفصوليـــن البحرينيين فيها 
112 حالـــة، منخفًضـــا بنســـبة 23 % عـــن 
ذات الفتـــرة )ابريـــل - مايـــو - يونيـــو( من 
العـــام 2019 ، علـــى الرغـــم مـــن الظروف 
االقتصاديـــة الراهنة، ما يشـــير إلى نجاح 
أهـــداف حزمـــة الدعم الحكومـــي للقطاع 

وظائـــف  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  الخـــاص 
المواطنين.

 وتواصل الوزارة وبالتعاون مع األطراف 
ذات العالقـــة جهودها لتفادي أي عمليات 
تســـريح غير مبررة فـــي القطاع الخاص، 
إذ تعمـــل علـــى التدقيـــق علـــى أي قائمـــة 
يتـــم تقديمهـــا مـــن الشـــركات للتأكـــد من 
عدم تســـريح العمالـــة البحرينيـــة إال بعد 
اســـتنفاذ جميـــع الحلول والطـــرق لتفادي 
هـــذا التســـريح، بما فـــي ذلك االســـتغناء 

عـــن العمالـــة االجنبيـــة أوالً، إضافـــة إلـــى 
تنفيـــذ صاحب العمل لجميـــع اإلجراءات 
القانونيـــة المطلوبـــة فـــي حالـــة اإلغـــالق 
الكلـــي أو الجزئي وتســـريح العمالة، علًما 
بأن هناك العديد من الحاالت التي يفضل 
فيهـــا العامـــل البحرينـــي عدم االســـتمرار 
في العمل في المنشـــأة التـــي يتبين عدم 
المســـتقبل  وجـــود  وعـــدم  اســـتقرارها 
بســـبب  إليـــه  يطمـــح  الـــذي  الوظيفـــي 
اإلعســـار، وقد نجحت الـــوزارة في إعادة 
توظيـــف العديـــد مـــن العمالـــة البحرينية 
المتأثرة بقرارات التســـريح في منشـــآت 
أخـــرى أكثر أمًنا واطمئنـــان وظيفي، بعد 
ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.

 وفـــي هـــذا الســـياق، تؤكـــد وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة أن ســـوق العمـــل 

يتمتع باســـتقرار واســـتدامة وقدرة على 
بفضـــل  التحديـــات  مختلـــف  مواجهـــة 
الدعـــم الالمحـــدود مـــن قبـــل الحكومـــة 
الموقرة، وما تزخر به مملكة البحرين من 
تشـــريعات عمالية واقتصاديـــة متطورة، 
فضالً عـــن التعـــاون بين أطـــراف اإلنتاج 
الثالثة لجعل ســـوق العمـــل المحلي أكثر 
الظـــروف  ا فـــي مختلـــف  تماســـًكا ونمـــوًّ
بحيـــث يكـــون قـــادًرا توليـــد المزيـــد مـــن 
فرص التوظيف في القطاعات اإلنتاجية.

وفـــي هذه المناســـبة، تدعـــو وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية المنصات اإلعالمية 
مـــن مصادرهـــا  المعلومـــة  اســـتقاء  إلـــى 
الرســـمية المعتمدة، وذلـــك من أجل عدم 
إثـــارة القلق لـــدى المواطنين العاملين، ما 

يؤثر على أدائهم ومستوى إنتاجيتهم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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ليلى مال اهلل

قـــدم النائـــب هشـــام العشـــيري اقتراحا 
ثانويـــة  إنشـــاء مدرســـة  برغبـــة بشـــأن 
للبنـــات بالدائرة السادســـة في محافظة 
الديـــر  قريتـــي  تضـــم  التـــي  المحـــرق، 

وسماهيج.
وأشار العشيري في المذكرة اإليضاحية 
لالقتـــراح برغبـــة أن عدد ســـكان دائرته 
يتجاوز 10 آالف، فضال عن تسارع النمو 
الســـكاني بفضل المشـــاريع االستثمارية 
فـــي امتـــداد القريتين كمشـــروع حدائق 
الديـــر وكذلـــك مجـــاورة مشـــروع ديـــار 
المحرق لقريتي الدير وسماهيج، مؤكدا 
تخصيـــص عقـــار إلنشـــاء مدرســـة فـــي 

الدائرة وتحديدا في مجمع 236.
وبيـــن أنـــه يتـــم توزيـــع الطلبـــات حاليـــا 
بعـــد إنهائهـــن مـــن المرحلـــة اإلعداديـــة 
في مدرســـة الدير االبتدائيـــة اإلعدادية 

للبنـــات علـــى مدرســـتي الحـــد الثانويـــة 
للبنـــات  الثانويـــة  واالســـتقالل  للبنـــات 
بعـــدة  القريتيـــن  عـــن  تبعـــدان  اللتيـــن 
كيلومتـــرات، وتصل إليهـــا الطالبات عبر 
حافـــالت الـــوزارة في ســـاعة مبكرة من 
الصباح وأحيانا قبل شـــروق الشـــمس أو 
بواسطة سيارات أولياء األمور الخاصة.

وجاء فـــي اعتبـــارات المصلحـــة العامة 
المبـــررة لعـــرض االقتـــراح برغبـــة علـــى 

مجلـــس النواب الرغبة في التوســـع في 
البنية التعليمية األساســـية بالدائرة عن 
طريـــق إنشـــاء مدرســـة ثانويـــة للبنـــات 
تخـــدم أهالي قريتـــي الدير وســـماهيج 
والمناطق المجاورة بمحافظة المحرق.

وأوضـــح أن المرحلـــة الثانويـــة مرحلـــة 
حساســـة جـــدا؛ كونهـــا فتـــرة المراهقـــة 
إلـــى  إضافـــة  البيولوجيـــة،  والتغيـــرات 
والمصيريـــة  النهائيـــة  المرحلـــة  كونهـــا 
لتحديد المســـار الجامعـــي للطلبة، األمر 
الـــذي يتطلب تعـــاون وتكاتـــف األهالي 

وإدارة المدرسة على الدوام.
وذكر أن تزايد نسبة التحويالت القائمة 
للطالبـــات في المـــدارس جـــراء التوزيع 
السكاني وافتتاح المشاريع الجديد في 
الدائـــرة، فضال عـــن أن وجود المدرســـة 
الثانويـــة يوفـــر المشـــقة والجهـــد علـــى 
األهالـــي فـــي توصيـــل بناتهن، مـــا يعود 
بالمنفعة ويخفف من ازدحامات المرور.

العشيري: وجود المدرســة يوفر المشقة ويخفف من االزدحامات
مقترح إلنشاء ثانوية للبنات بالدير وسماهيج

“البحرين الطبية” تنظم حفل تخّرج افتراضي لدفعة 2020
نظمـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   – آيرلنـــدا 
)RCSI( البحريـــن أول حفـــل تخريـــج 
افتراضـــي فـــي تاريخها لدفعـــة 2020، 
إذ شـــهدت تخـــرج 152 طبيبا من كلية 
مـــن  وممرضـــة  ممرضـــا  و44  الطـــب 
برنامج الباكلوريـــوس لكلية التمريض 
والقبالـــة و13خريجـــا مـــن ماجيســـتير 
العليـــا  الدراســـات  لكليـــة  التمريـــض 

واألبحاث.
وأقامت الجامعـــة حفلين افتراضيين، 
المجلـــس  رئيـــس  خاللهمـــا  قـــدم  إذ 
األعلـــى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، ووزيرة 
الصحـــة فائقة الصالـــح التهنئة والدعم 
للخريجيـــن. وقال في رســـالته “أود أن 
 )RCSI( أغتنـــم هـــذه الفرصـــة ألشـــكر
البحريـــن علـــى أبحاثها الســـريرية في 

مكافحـــة “كوفيـــد - 19” وعلـــى دعمها 
المستمر للجهود الحكومية في احتواء 

الوباء وحماية الصحة العامة”. 
وقالت الصالح في رسالتها للخريجين 
“أود أن أغتنـــم هـــذه الفرصـــة ألشـــكر 
الذيـــن  والتمريـــض  الطـــب  طـــالب 
العامـــة  الصحـــة  إدارة  فـــي  تطوعـــوا 

بـــوزارة الصحة ودعمـــوا الجهود التي 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  يقودهـــا 
لفيـــروس كورونا. لقد أثبتـــم قدراتكم 
لمســـاعدة  تفانيكـــم  مـــدى  وأظهرتـــم 

المجتمع البحريني”.
وهمـــا  االفتراضيـــان،  الحفـــالن  وبـــدأ 
األهـــم فـــي التقويـــم الجامعـــي، بكلمة 

لرئيس جامعة البحرين الطبية ســـمير 
العتـــوم، إذ أثنـــى فيـــه علـــى خريجـــي 
دفعـــة 2020 لحصولهـــم علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس في مجاالتهـــم وتغلبهم 
على التحديات التي واجهوها بســـبب 
جائحـــة “كوفيـــد - 19”. وقـــال العتوم 
في كلمته: “اليوم هو تتويج لســـنوات 

عديـــدة مـــن العمـــل الشـــاق والتركيـــز 
المتفانـــي، حيـــث نجح خريجـــو اليوم 
في التغلب على العديد من التحديات 
وفي أصعب األوقات. أنا فخور للغاية 
بدفعـــة 2020 كمـــا أنني فخـــور بفريق 
الجامعة من المحترفين واألكاديميين 
الذين جسدوا رســـالتنا والتزامنا تجاه 

طالبنا ونجاحهم.
ومنذ تنظيم حفـــل التخريج األول لها 
فـــي العـــام 2010، تخـــرج مـــن جامعة 
البحريـــن الطبية أكثر من 2000 طالب 
والدراســـات  والتمريـــض  الطـــب  فـــي 
العليـــا، وهم يعملون اآلن في 26 دولة 

حول العالم.

محرر الشؤون المحلية

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية بمجلـــس النواب علي النعيمي 
المملكـــة  مـــن  الكبيـــر  العربـــي  الدعـــم  أن 
البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية  العربيـــة 
ودولـــة اإلمـــارات المتحـــدة وغيرهـــا مـــن 
مختلف البلدان العربية والعالمية لموقف 
حمايـــة  فـــي  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
والمســـاعي  الغربيـــة،  حدودهـــا  وتأميـــن 
المخلصـــة للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في 
ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مؤشر 
واضح علـــى االصطفاف العربي والعالمي 

لموقف مصر إزاء القضية الليبية.
وأشـــاد بالموقف المصـــري الداعم لوحدة 
واســـتقرار ليبيا، قائال: إن التاريخ سيظل 
شـــاهدا على دور مصر الكبيـــر تجاه دولة 
ليبيـــا الشـــقيقة، منوهـــا أن مصـــر بثقلهـــا 

ودورها العربي واإلقليمي قادرة على حل 
قضايـــا المنطقة العربيـــة، دون التدخالت 
الخارجيـــة في الشـــؤون الداخليـــة للدول 
العربيـــة وبمـــا تقتضيـــه المصالـــح العربية 

في قضاياها السياسية والشعبية.
وأكـــد أن موقـــف مملكـــة البحريـــن داعـــم 
ومســـاند لمصـــر دائمـــا فـــي مواجهـــة أي 
واســـتقرارها،  أمنهـــا  تمـــس  تهديـــدات 
الفتـــا أن البحريـــن ومصـــر تاريـــخ طويل 

مـــن العالقـــات األخويـــة المشـــتركة علـــى 
المستويات كافة ويرتبطان بمصير عربي 
مشـــترك ووحـــدة وإرادة ثابتـــة، أمـــال في 
تحقيـــق وحـــدة عربيـــة خالصـــة للتصدي 
للتحديـــات العالميـــة كافـــة فـــي مختلـــف 

الظروف والمواقف.
خصوصـــا  العربـــي  الشـــارع  أن  وشـــدد 
الخليجـــي يدعـــم مصـــر بقـــوة؛ مـــن أجـــل 
األمـــن القومي العربي، وأن الجميع يتفهم 
وبشكل دقيق تلك المخاوف التي تحدث 
عنها الرئيس السيســـي فـــي خطابه تجاه 
التدخـــالت المباشـــرة فـــي أرض عربيـــة، 
موضحـــا أن مصـــر هـــي ركيزة االســـتقرار 
العميـــق  بتاريخهـــا  العربـــي  الوطـــن  فـــي 
ومحيطيها اإلقليمي والدولي، وأشار إلى 
أن مـــا تتبناه مصر من مواقف هو بطبيعة 
الحال موقف عربي مشترك يمثل الجميع 
خصوصا الرباعي العربي وما يربطهم من 

مصير مشترك ممتد عبر التاريخ.

هشام العشيريعلي النعيمي

النعيمي: البحرين داعمة للقاهــرة دائًما في مواجهة التهديدات
مصر ركيزة االستقرار والعرب معها



ترتبط الحديقة المائية بذاكرة كل البحرينيين. هي فضاء البهجة وسدرة األسرة وشريط الذكريات لـ “أيام الطيبين”. زفت شؤون 
البلديات البشارة باالنتهاء من 85 % من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة التي طال انتظار قص شريط افتتاحها.

 وبعد أن جال وزير األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
مؤخـــًرا،  بالحديقـــة  خلـــف  عصـــام 
طلبـــت “البالد” من الـــوزارة أن يؤذن 
الصحيفـــة بجولـــة مصـــورة  لعدســـة 
بأرجـــاء الحديقـــة وهـــي فـــي مرحلة 
الموافقـــة  وجـــاءت  التشـــطيبات، 

فورية من قيادة الوزارة.
 ذاكرة المكان والزمان ال تغادر الزائر 
للحديقـــة العالقـــة بتفاصيلهـــا بأذهان 
كل أفراد األسرة، سواء قطارها الذي 
يحفز هرمون االدرينالين أو بحيرتها 
ألعابهـــا  أو  البـــط  بأســـراب  المليئـــة 
الصاخبـــة بصـــوت الفـــرح أو فضائهـــا 

الرحب بمساحة تبلغ 6.57 هكتار.
مـــا يميـــز هـــذا المشـــروع أنـــه تحـــت 
دائـــرة الضوء والنظر مـــن لدن قرينة 
عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة، صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 

خليفة. 
وخالل جولة “البالد” رصدت العدسة 
عدًدا من المشـــاهد التي تدونها كلمة 

وصورة في قبسات:
شـــجرة  ألـــف  تحتضـــن  الحديقـــة   -

ونخلة والعدد مرشح لالزدياد.
- زراعـــة األشـــجار المثمـــرة المحليـــة 
كاللـــوز  الفاكهـــة  أشـــجار  وتحديـــًدا 
وأشـــجار الليمون والرمـــان والمانجو 

والكنار وأشجار البرتقال والتين. 
- توجد أشـــجار كثيفـــة النمو لتظليل 
المماشـــي ومســـاحات الجلوس مثل 
أشجار النيم والبونسيانا واألكاسيا. 

مســـاحات  إلـــى  الحديقـــة  تنقســـم   -
األطفـــال  لعـــب  ومســـاحات  عائليـــة 
وجســـر خشـــبي ومســـاحة لممارســـة 
مـــن  وعـــدد  الرياضيـــة  األلعـــاب 

المساحات العشبية الخضراء. 
- وجـــود عـــدد مـــن المرافـــق العامـــة 
مـــن  وعـــدد  ومطعـــم  كالكافتيريـــا 
اإلدارة  كمبنـــى  الخدميـــة  المبانـــي 

وغرفة الصالة ودورات المياه. 
 Botanical( توجـــد حديقـــة نباتيـــة -
Garden( متنوعة األصناف واألنواع 
والفصائل النباتية متمثلة في نباتات 
طبيـــة،  أعشـــاب  كالـــورود،  مزهـــرة 
نباتـــات عصاريـــة  متســـلقة،  نباتـــات 
الشـــجيرات  إلـــى  إضافـــة  وشـــوكية 
مـــن  وغيرهـــا  والنخيـــل  واألشـــجار 

النباتات المحلية المتنوعة.  
وقال المســـؤولون بشـــؤون البلديات 
للصحيفة بـــأن كلفة المرحلـــة الثانية 
من المشـــروع بلغـــت مليونين و634 
ألف دينار. ومن المتوقع االنتهاء من 
هذه المرحلـــة بالربع األخير من العام 

الجاري.

من زيارة وزير األشغال للحديقة المائية مؤخًرا

عدســـة “^” تواكـــب مرحلـــة “التشـــطيبات” وســـط ألـــف نخلـــة وشـــجرة متنوعـــة

زراعة اللوز 
والليمون والرمان 

والمانجو والكنار 
والبرتقال والتين

أشجار كثيفة النمو 
لتظليل المماشي 

ومساحات 
الجلوس

local@albiladpress.com
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مســـاحـــات 
عائليـة وللعب 

األطفال وجسر 
خشبي

حديقة نباتية 
متنوعة للورود 
وأعشاب طبية 

ونباتات متسلقة  

فاز الزميل سعيد محمد )المحرر الميداني 
نعمـــان  دار  بجائـــزة  البـــالد(  بصحيفـــة 
األدبية لإلبـــداع 2020 عن فئة “النصوص 
المســـرحية”، وهـــي ضمـــن جوائـــز “ناجـــي 
نعمـــان األدبية” فـــي دورتها الثامنة عشـــر 
للعـــام 2020، التـــي بلـــغ عـــدد المشـــاركين 
فيها 3034 مشـــارًكا من 78 دولة، وقدموا 

مؤلفاتهم ونتائجهم في 47 لغة ولهجة.
ونـــال جائـــزة اإلبداع هـــذا العـــام 77 كاتًبا 
مـــن بينهم الزميل ســـعيد محمد، وشـــملت 
قائمـــة الكتاب: آمنة بن دنيدينة )الجزائر(، 
أنكا ســـيمونا تشـــيولكا )رومانيا(، دســـبينا 
كونتاكسيس )اليونان/  إفريقيا الجنوبية(، 
منذر خالد الســـعيدي )عمـــان(، أوانا أندري 
)رومانيـــا(، عبـــد العزيـــز بن حســـن بن عبد 

هللا آل زايـــد )العربيـــة الســـعودية(، أماليـــا 
آشـــار )فرنســـا(، أنـــا ســـتيليا )صربيـــا(، أنـــا 
فرييـــرو )إيطاليـــا(، أنيو أبـــو )الصين/  يي(، 
برانـــكا  )أرمينيـــا(،  سيســـيان  أرمنوهـــي 
فويينوفيتش يغديتش )المنتنغرو(، برندا 
محمـــد )الترينيـــداد وتوباغـــو(، إليجيوس 
باغلـــي  إليزابيتـــا  )بولنـــدة(،  ديموفســـكي 
)إيطاليا/  إسبانيا(، إليزا سيجيت )بولندة(، 
فلورينـــه دانـــه برودانـــه )رومانيـــا(، دجينا 
نافـــا  بريغـــا  جاكليـــن  )رومانيـــا(،  بوييـــكا 
)بوليفيا(، كشـــاب ســـيغدل )النيبال(، ماكي 
ســـتارفيلد )اليابـــان(، مريم كعبـــي )إيران(، 
المتحـــدة  )الواليـــات  مليســـا ج. ســـبروت 
األميركيـــة(، محمد نجيب الرمادي )مصر(، 
محمـــد علـــي الصديق إبراهيم )الســـودان/  
العاقـــوص  ثابـــت  مهنـــد  الســـعودية(، 

)ســـوريا(، ميشـــال بوري )فرنســـا(، ميلنكو 
)صربيـــا(،  ليوتيشـــكي  شـــيروفيتش  د. 
نيتـــو  )الهنـــد(،  دويبـــدي  داش  موناليـــزا 
فايد شـــارما )الهند(، نور عياشـــي )تونس(، 
نوتزا كراثســـيونه )رومانيا(، أوالالي دوين 
سنشـــاين )نيجيريا(، باراشوري غوبيشاند 
)الهند(، بانشـــومارتي ناغاسوسيال )الهند(، 
رنـــزن  رنـــزن  )المغـــرب(،  التيجانـــي  ربـــاح 
)البوتان(، ساندرا مانكا )إيطاليا(، سالديانا 
ميلنكوفيتـــش )صربيـــا(، صوفيـــا ســـكليدا 
)اليونان(، تارا توران رحيملي )أزربيجان(، 
فالنتينه بوسويوكه )رومانيا(، زاده كوكي 
)العـــراق(،  الســـباعي  علـــي  )الكوســـوفو(، 
إفلينـــا ماريـــا بوغايوكا-يافـــوركا )بولندة/  
الدنمـــرك(، هونغـــوي شـــانغ )الصيـــن(، ليبو 
جيانـــغ )الصين(، ناميتا الكســـمي جاغادب 

)الهند(، بيير مارســـيل مونموري )فرنســـا(، 
بريـــزن  تيـــران  )الهنـــد(،  داس  برياتـــوش 

سباهيو )الكوسوفو(، زفو كسو )الصين(.
وعـــن جوائـــز التكريـــم لألعمـــال الكاملـــة، 

)ألبانيـــا/   فينســـا  أجيـــم  القائمـــة:  شـــملت 
)الواليـــات  جونســـون  أنـــي  الكوســـوفو(، 
دانجـــو  شـــانتال  األميركيـــة(،  المتحـــدة 
)فرنســـا(، شن هســـيو- شـــن )تايوان(، دانغ 
)فرنســـا(،  دوبـــور  دانييـــل  )فيتنـــام(،  ثـــان 
ديليـــب موهابارتا )الهند(، جـــوزف بيرولو 
)كولومبيـــا(، عمـــاد غزالـــي )مصـــر(، ماغـــي 
فور-فيدو فيجاي-كومار )السيشل(، يوان 
بابـــا )فويفودينـــا/  صربيـــا(، جرنيل ســـينغ 
أنانـــد )الهنـــد(، جـــوري تالفـــت )إســـتونيا(، 
ليوبينكـــو  )اليابـــان(،  شـــيمودا  كيكومـــي 
درغويســـثي  مرينـــه  )صربيـــا(،  يليتـــش 
)رومانيـــا(، مـــاري عنـــداري كلـــش )لبنـــان(، 
إرالن  ميشـــال  )الصيـــن(،  وانـــغ  منغـــرن 
)فرنسا(، أودفيك كليف )النروج(، ستريتن 
بيروفيتـــش )المنتنغـــرو(، ف. ف. ب. راما 

شـــحادة  مصطفـــى  يوســـف  )الهنـــد(،  راو 
)فلســـطين/  سوريا(. وتبًعا لظروف جائحة 
كورونـــا، فـــإن مـــن المنتظـــر أن تـــوزع دار 
والشـــهادات  الجوائـــز  للثقافـــة  نعمـــان 
الخاصـــة والعضويـــة الفخريـــة للـــدار على 
الفائزين في حفل ســـينظم فـــي لبنان في 
شهر سبتمبر 2020. يذكر أن هذه الجائزة 
التـــي انطلقـــت فـــي العـــام 2002 تهـــدف 
إلـــى تشـــجيع نشـــر األعمـــال األدبيـــة على 
نطاق عالمي. وأبدى الزميل ســـعيد محمد 
اعتـــزازه أن يحمل اســـم “مملكة البحرين” 
فـــي هذه الجائـــزة بمنافســـاتها القوية في 
مختلـــف فروعهـــا ضمـــن سلســـلة “الثقافة 
بالمجـــان”، وحـــرص الكتـــاب مـــن مختلف 
دول العالـــم كمـــا بـــدا مـــن قائمـــة أســـماء 

الفائزين على المشاركة والتميز.

الـــعـــالـــم دول  ــف  ــلـ ــتـ ــخـ مـ ــن  ــ ــ م كــــاتــــًبــــا   3043 فـــيـــهـــا  شـــــــــارك 

الزميل سعيد محمد يفوز بجائزة دار نعمان األدبية لإلبداع 2020

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد



قال البحـــار المحترف إبراهيم البوعينين 
“إن مخـــزون صيـــد “القباقب” الـــذي بدأه 
بحـــارة البحريـــن العام 2000 قـــد تصاعد 
العـــام  حتـــى  وملحـــوظ  كبيـــر  بشـــكل 

الجاري”.
وأوضـــح أن تضاعـــف الصيـــد هـــو بفضل 
القوانيـــن التـــي أقرتهـــا الثروة الســـمكية، 
التـــي تخصـــص أوقاتـــا معينة من الســـنة 
للصيد، وأوقاتـــا أخرى للمنع وذلك لتكاثر 

“القباقب”.
وأضاف البوعينيـــن “كمية القباقب تزداد 
وال تنقـــص، والحديـــث بخـــاف ذلـــك هو 
تضليـــل رأي العـــام، أمـــا عـــن االتهامـــات 
للعمالة اآلســـيوية في اإلضرار بالمخزون 
والغالبيـــة  غيـــر صحيـــح،  فهـــو  البحـــري 
منهم ملتزمـــون بالقوانين، وبعدم دخول 
المناطـــق المحظـــورة أو الصيـــد فـــي غير 
25 ســـنة  وقتـــه، وأنـــا بحـــار ألكثـــر مـــن 
وأعـــرف جيـــًدا ما يحـــدث، هنالـــك بعض 

التجاوزات نعم، لكنها ليست ظاهرة”.
وزاد “إن دخـــول العمالـــة اآلســـيوية فـــي 
بعـــض المناطـــق المحظـــورة بســـبب عدم 

وجود “عائم” توضح هذا األمر”.
لصيـــد  “بالنســـبة  البوعينيـــن  وأردف 

الروبيـــان فهو ممنوع الصيـــد حالًيا، ومن 
يوفـــره مـــن )فوق لفـــوق( هـــم الصيادون 
بســـببهم  الذيـــن  أنفســـهم،  البحرينيـــون 
الشـــعب  مـــن  الكثيـــر  باســـتمرار  تتكســـر 
إياهـــا  أريـــك  أن  وأســـتطيع  المرجانيـــة، 
وهي مكدســـة على ضفـــاف فرضة الحد، 

فالبحرينيـــون خطر على البحـــر أكثر من 
األجنبي”.

هنالـــك  أن  فيهـــا  ومـــا  “المســـألة  وتابـــع 
أصحاب مصالح في البحر، أناس مرضى 
نفســـًيا، وهـــؤالء ال يهمهم الفقيـــر أكل أو 
لـــم يـــأكل، علًمـــا أن هنـــاك مئـــات البحارة 
يقتاتون هم وعوائلهـــم على هذه المهنة، 
وهـــم األكثـــر ضـــرًرا مـــن غيرهـــم مـــن أي 
تجاوزات تحصل، أو اتهامات توجه لغير 

مستحقيها”.
وعـــن قانـــون النـــو خـــذه البحرينـــي، قال 
“ال أؤيـــده؛ ألنـــه ال يوجـــد هنـــاك نوخـــذة 
بحرينـــي، فمنـــذ العـــام 2005 وجه رئيس 
الـــوزراء خفـــر الســـواحل وإدارة الثـــروة 
الســـمكية لتدريـــب النوخـــذة البحرينـــي، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــم فتحـــوا المجال 
لذلك، لم يســـجل أحد حتى هذه اللحظة، 
ألن البحـــر مر ومتعب وليس من الســـهل 

دخوله”.
واالتهامـــات  األحاديـــث  “أغلـــب  وقـــال 
المتداولة تدور بفلك “الحسد” ال أكثر وال 
أقل، ولك أن تقيس الوضع علي شخصًيا، 
ال وظيفة أو تقاعد، إنما مدخولي هو من 
البحر ليس إال، لكنني راض بما قسمه هللا 
لي، والبعض اآلخر ال يرضيه ذلك األمر”.

اإلســـكانية  الطلبـــات  أصحـــاب  ناشـــد 
القديمة من منطقـــة البحير والحجيات 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة؛ 
لـــوزارة  الكريمـــة  توجيهاتـــه  إلصـــدار 
األسكان لشـــمولهم بالحصول على بيت 

العمر بأحد المشاريع اإلسكانية.
ونســـق للقاء “الباد” مع األهالي الناشط 
علـــي  عـــادل  بالمنطقـــة  االقتصـــادي 

اليحيى.
وقـــال اليحيى للصحيفـــة إن عمر بعض 
الطلبـــات لألهالـــي تعـــود ألكثـــر مـــن 23 
عامـــا، وأســـر كثيـــرة تعاني تأخـــر تلبية 
طلباتها، حيث يســـكن بعض البيوت 4 - 
6 أسر في بيت واحد مع والدهم، وذلك 

بعد زواج األبناء.
نفســـه  عـــن  باألصالـــة  اليحيـــى  ورفـــع 
لوالـــد  مناشـــدة  األهالـــي  عـــن  ونيابـــة 
الجميع ســـمو رئيس الـــوزراء بأن يوجه 
الوزارة المعنية لتأمين الحق اإلســـكاني 
للمواطنيـــن وذلـــك تفعيـــا لتوجيهاتـــه 
لمجلـــس  األخيـــرة  بالجلســـة  الســـامية 
بالنظـــر فـــي اإلســـراع بتلبيـــة  الـــوزراء 
الطلبات اإلسكانية القديمة والمتأخرة.

وذكر أن اآلمال كبيرة ومعقود لتحقيق 
حلـــم األهالي بالحصول على بيت العمر 
فـــي المشـــروعات اإلســـكانية الجديـــدة 

مثل الرملي أو البحير.
مـــع  حوارهـــم  خـــال  األهالـــي  وبيـــن 
الصحيفـــة بـــأن نائـــب المنطقـــة ال يهتم 
وال  األهالـــي،  لمطالـــب  بالنظـــر  كثيـــرا 
اإلســـكانية  الطلبـــات  لتلبيـــة  يتحـــرك 

المتأخرة.
وقـــال صالـــح إبراهيـــم )عمره 53 ســـنة( 
بـــأن طلبـــه اإلســـكاني عالـــق منـــذ العام 
1998. وأضـــاف: لـــم أحصـــل على بيت 
العمر طول مدة االنتظار التي تجاوزت 

23 ســـنة، حيـــث يســـكن معـــي أبنائـــي 
وأحفـــادي، إذ وصل عدد عائلتنا إلى 27 
شـــخصا، ويوجـــد فـــي العائلـــة الواحدة 
األم  مـــع  أشـــخاص   9 الغرفـــة  بداخـــل 

واألب.
وبين بأنه عند مراجعتنا وزارة األسكان 
يشيرون بأن الطلب في قائمة التدقيق، 
في حين هناك طلبات إســـكانية جديدة 

تعود إلى األعوام 2003 و2007 حصلت 
علـــى وحـــدة ســـكنية ضمـــن المشـــاريع 

السكنية المخصصة للدائرة.
وأردف المواطـــن حســـين الســـندي بأنه 
بانتظـــار طلبه الذي يعود إلى 23 ســـنة، 
فهو يســـكن في منـــزل والده مـــع أبنائه 
وإخوانـــه وأبنائهـــم الـــذي يبلـــغ عددهم 
29 شـــخصا، إذ تعود الطلبات اإلسكانية 

ألشقائه 15 سنة وأكثر.
ولفت إلى أنه حّول طلبه اإلسكاني في 
2001 إلى قرض لشراء منزل، حيث تم 
تخصيـــص 6 آالف دينار لشـــراء المنزل 
 120 الـــذي يبلـــغ  وذلـــك حســـب راتبـــه 

دينارا فقط.
إســـكاني  مشـــروع  هنـــاك  “كان  وقـــال: 
للدائـــرة لمنطقـــة البحير، ولكـــن لم يكن 
لنـــا نصيب فيه، وقمـــت بمراجعة وزارة 
األســـكان إلعطائـــي بيـــت العمـــر في أي 
منطقة ســـكنية، ولكن لم يلبَّ لي طلبي 

حتى اآلن برغم االنتظار”.
ومـــن جهتـــه، أشـــار ســـمير حســـن بـــأن 
طلباتهـــم اإلســـكانية مـــع إخوانـــه تعود 
إلـــى العـــام 2000 حتـــى 2005 ويضـــم 
منزل والده 6 عوائل، وملفي اإلســـكاني 
مازال تحت التدقيق منذ 3 سنوات في 
أدرج مكاتب وزارة األسكان، بالرغم من 
أن أبنائـــي كبار وحاصليـــن على رخصة 

سياقة ومازلنا بالمكان نفسه.
وطالب المواطن جاســـم حســـن منصور 
باســـتثناء طلبه اإلسكاني لرعايته البنه 
المصاب بفرط نشاط ومن االحتياجات 
الخاصـــة، حيث طلبهم اإلســـكاني يعود 
إلى  16 ســـنة، ومـــازال يقطن في منزل 
والـــده، حيـــث يمكـــث فـــي منـــزل والده 

نحو 18 شخصا.

اليحيى مع األهالي

االتهامات ضد 
العمالة اآلسيوية 

غير صحيحة والقضية 
مجرد “حسد”
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“اإلسكان” التحاد المنتفعين: الصيانة عليكم
أيـــــام  4 ــد  ــ ــع ــ ب ــف  ــ ــوق ــ ــت ــ ت

 ،2020 30 يونيـــو  اعتبـــاًرا مـــن الثاثـــاء 
ســـتنتقل مهمـــة القيـــام بأعمـــال الصيانـــة 
للمناطق المشتركة في العمارات السكنية 
إلـــى اتحـــاد المنتفعين، ووفًقـــا لذلك، فإن 
العديـــد مـــن المنتفعيـــن يأملـــون فـــي أن 
تكون هـــذه الخطوة “تغييًرا إلى األفضل” 
علـــى صعيد تلقي وتنفيذ طلبات الصيانة 
التي يؤّرق بعضها الســـكان في الكثير من 

األحيان ويتأخر تنفيذها.
 وقد أحاطت إدارة الممتلكات اإلســـكانية 
بوزارة اإلسكان المنتفعين أنه تفعيًا لدور 
“االتحـــادات”، فإن الوزارة ســـوف تتوقف 
عن أعمـــال الصيانة اعتباًرا من تاريخ 30 
يونيـــو، وســـتنتقل مهمة صيانـــة المناطق 

المشـــتركة إلى اتحاد المنتفعين بدًءا من 
هذا التاريخ، ويشـــير عدد مـــن المنتفعين 
الذيـــن تحدثوا في جولـــة لـ”الباد” إلى أن 
أمـــور أغلب العمـــارات الجديدة طيبة في 
بعضهـــا، وتحتـــاج إلى بعـــض األعمال في 
بعضها اآلخر، ولكنهم عّبروا عن أملهم في 
أن تكون هـــذه الخطوة منجزة في اتجاه 
التعجيـــل فـــي تلبيـــة طلبات الســـكان من 
خدمات الصيانة، في حين أن البعض أكد 
أن المنتفعين أجروا بأنفســـهم في حاالت 
ســـابقة عمليات الصيانة نظـــًرا للتأخر في 

تنفيذها وحاجتهم الملحة إليها.
 ولكـــون اتحاد المنتفعين إحدى التجارب 
الثـــاث  الحديثـــة علـــى مـــدى الســـنوات 
الماضيـــة، ويهـــدف إلـــى تنظيـــم حقـــوق 

القانونيـــة  األطـــر  علـــى  بنـــاًء  القاطنيـــن 
التـــي حددهـــا القـــرار الـــوزاري، بمـــا يعّزز 
الـــوزارة  بيـــن  التعـــاون والتنســـيق  مبـــدأ 
والمنتفعين للمحافظة على شقق التمليك 
وصيانتهـــا وفًقا آلليات قانونيـــة وإدارية 

مبتكـــرة يشـــارك فيهـــا أصحـــاب الشـــقق 
أنفســـهم من خال مجالـــس إدارة ولجان 
منتخبـــة، فإن هـــذه الخطوة تعـــد إضافة 
مهمة ضمن العاقة المشتركة بين الوزارة 

واالتحادات تصب في صالح المنتفعين.

مواطنون بالبحير: انتظرنا بيت العمر 23 عاما ونسكن مع األحفاد
اليحيى يناشد سمو رئيس الوزراء توجيه “اإلسكان” لتلبية طلبات األهالي

األمير خليفة بن سلمان.. للنجاح 
نهضة عمل وللحياة ومضة أمل

Û  قاعــدة النجــاح التنمويــة لــدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة
الموقــر ذات داللــة فلســفية  الــوزراء  بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
عظيمــة فــي مســيرة حياتــه القيادية والرياديــة، وتتفــرد بذاتها فوق 
كل الكلمات والجمل المعبرة التي تتســابق لتنطق باســم النجاح الذي 
يســيره ويوجهه الضمير الذي أحياه األمير، وهي سلســلة متصلة من 

النهج العملية العميقة التي ال يرتقيها
Û  إال مــن يبحــث فــي فضاء العلم والمعرفة والحكمــة والتدبر في حياة

أمير الضمير.
Û  ا لمحبي تراب القــرارات الناجحــة الحكيمة والممتدة امتداًدا مســتمرًّ

هــذا الوطــن الكبير من أمير الضمير، لم تكن لتخرج بمحض الصدفة، 
بــل مــن ركيــزة قياديــة ملهمــة لإلخــاص واالنتمــاء والتعلــق بالجــد 
واالجتهاد، فللضمير أمير يحرك القرارات الناضجة الحكيمة ويجرها 
نحو البقاء واالســتمرار، ويشــدها لتنجذب نحو محور الضمير لتدور 

حوله كالنجوم في المجرة.
Û  ،ويــوم الطبيــب البحرينــي هــو نجم مــن النجوم حول مجــرة الضمير

ســيدور وســيعود كل ســنة ليومــه فــي أول أربعــاء من نوفمبــر، الذي 
ا مميًزا  أمّده سمو األمير بجائزته األبوية وبعطفه استحقاًقا استثنائيًّ
للطبيــب البحرينــي، الــذي أثبت وجــوده وإخاصه وانتمــاءه للضمير 

الذي أحياه األمير في معركة البقاء مع جائحة الكورونا المستجد.
Û  ودعــم الصحــة والتعليــم والســكن والصناعــة وحمايــة اإلنتــاج مــن

النجــوم الامعــة التــي يعطيهــم أميــر الضميــر جــل اهتمامــه ويتكــرر 
اهتمامــه بهــم وبغيرهم في مناســبات كثيرة، ومنهــم من ُيعد من أبرز 
مقومــات وأقطــاب قاعدة النجاح التنموية المتمحــورة حول الضمير 
في فرضية التمحور التنموية المتبلورة من فلسفة الضمير عند سمو 
األميــر، ويمثــل قطــب العيــش الرغيد ومــا يعنيه ويرتبط بــه من كرم 
وســخاء أمير الضمير في المنظومة القطبية الروحية؛ هدف تكاملي 
للوصــول إلــى حيــاة ذات جــودة رفيعــة ترفــع مــن القــدرات البشــرية 

لتنمية الذكاء واإلبداع واالبتكار.
Û  ا مرتبًطا مباشــرة بقطب واإلحســاس بالمســؤولية يعتبــر قطًبــا روحيًّ

جــودة الحياة التنموي من منظور انســجامي بينهما ومن مفهوم قوة 
اإلنجــاز التخطيطــي، وهــو مرتبط بالكثير من األقطــاب التنموية في 
قاعــدة النجــاح ومنهــا قطــب العيــش الرغيد الــذي يمده قطــب الكرم 
الروحــي بالحيــاة فــي عمليــة التــوازن المحــوري التســارعي التنمــوي 
لانتقال المرحلي األعلى من منظور التفوق النسبي في هرم النجاح.

Û  وقطــب اإلحســاس بالمســؤولية فــي فلســفة النجــاح في حيــاة أمير 
الضميــر أمــر ال يحتــاج لبحــث، فهــو نتــاج بحثــي علمي بذاتــه تظهره 
القــرارات الوطنيــة الحكيمــة منــذ أن ترّبــع ســموه لعقــود فــي منصــة 
القيــادة والريــادة، فالقيــادة فــي حياتــه قطــب روحــي يدفــع بقطــب 

التطور التنموي نحو تحصيل النجاح.
Û  والوصــول ألعلى مراتب النجاح في فلســفة قاعــدة النجاح التنموية

فــي عمليــة حركــة  التســارعي  الحركــي  التكامــل  مــن خــال  يكمــن 
األقطــاب الروحيــة مــع األقطــاب التنمويــة، ويــزداد النجــاح تفوًقــا 
كلمــا  الظــروف  نظيــر  اإلنجــازات  فــي  المحتمــل  للهبــوط  وتعويًضــا 
ارتبطــت األقطــاب الروحيــة بأكثــر من قطــب تنموي، والســبب يكمن 
في قدرة السلســلة الترابطية لألقطاب في الشــد والجذب في عملية 

الدوران حول الضمير.
Û  مراحــل النجــاح متعــددة وتتأرجــح فــي التطبيــق مــا بيــن منظمــة 

والتفــاوت  حكوميــة،  أو  خاصــة  عمليــة،  أو  علميــة  ســواء  وأخــرى 
فــي تحصيــل النســب فــي النجــاح مدعــاة تنافســية وتشــجيع للعمــل 
واالجتهــاد لســد النقــص اإلنجــازي مقابــل التخطيطي إذا تــم التقييم 
الــدوري والشــفاف ألجل التطوير المســتمر، والتقييــم لقاعدة النجاح 
مدخل قوي وتوفيقي لكسب المعرفة والتوجيه الصحيح في عملية 
البــدء وكيفيــة البــدء والرقابــة فــي تطبيــق وتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة لألمــم المتحــدة، وأقطــاب النجــاح التنمويــة والروحيــة 
تعطــي القــدرة علــى القياس اإلنجــازي ومراقبة األثــر االجتماعي من 

التطبيق لبنود األهداف.

عادل المرزوق

عمارات سكنية  

سعيد محمد

مروة خميس

يحمالن أوراق االنتظار

يحمالن أوراق االنتظار

تسكين 15 طبيًبا سنوًيا من أصل 250 
طالـــب عـــدد من طلبـــة طب األســـنان 
العاطلين عن العمـــل، لدفعات األعوام 
إيجـــاد   ،2016 العـــام  حتـــى   2011
الحلول والبدائل الســـريعة لتوظيفهم 
وحل مشكلة البطالة التي يعانون منها 

منذ سنوات طويلة.
وأوضحـــوا فـــي تصاريحهم لــــ “الباد” 
أن وزارة الصحـــة ترفـــض التوظيـــف 
وتفتـــح البرنامـــج التدريبـــي مـــرة كل 
ســـنة لـ 15 مقعًدا بعـــدد العاطلين الذي 
يزيـــد علـــى 250 طبيبـــا ويـــزادون كل 

سنة.
وبينـــوا أن التوجه للعيـــادات الخاصة 
أصعـــب، في حيـــن أنهـــم يبحثون عن 
الخبـــرة ويرفضـــون توظيـــف األطباء 
الذيـــن لـــم يمارســـوا المهنـــة ألكثر من 
6 أشـــهر، ويرفضـــون أيًضـــا توظيـــف 
حديثـــي التخـــرج. وأكـــدوا أن البعض 
يســـتغلون حاجـــة الطبيـــب للوظيفـــة، 
فيعرض التوظيف مـــن دون راتب، أو 

تأجير كرسي األسنان.
وقالوا إن وزارة العمل هي المســـؤولة 
عن التعطل وال تحرك ساكًنا، وتختصر 

تســـجيل  علـــى  الشـــهرية  المقابلـــة 
الحضور فقـــط، وإعطاء موعد جديد، 
وأن  ترشـــيح ألي وظيفـــة،  دون  مـــن 
معـــارض التوظيف ســـئمت من الســـير 
الذاتيـــة، وأن التدريـــب من دون راتب 
يحتـــاج موافقـــة “نهرة”، التـــي بدورها 

ترفض توظيف األطباء المرخصين.
ولفت العاطلون أنهم ما بين نار وزارة 
ووزارة  الخـــاص  والقطـــاع  الصحـــة 
إيجـــاد  علـــى  العمـــل  داعيـــن  العمـــل، 
البدائل التي تبني المبادرات والحلول 

العاجلة التي تكفل سرعة توظيفهم.
وقالـــت )ز.أ( وهـــي مـــن العاطات من 
دفعـــة )2011( “من المفترض أن نكون 
موظفيـــن حالًيـــا؛ ألنه وظيفـــة طبيب 
ومطلوبـــة،  مســـتمرة  مهنـــة  األســـنان 
ولقد ســـعينا كثيًرا للمتابعة عبر وزارة 
العمل إال أننا لم نتوظف بعد، والقطاع 
الخـــاص يطلـــب الخبرة، ولكننـــا إذا لم 
نتوظـــف مـــن األصل فكيف ســـنحصل 

على هذه الخبرة؟”.
تجـــري  الصحـــة  “وزارة  وتابعـــت 
األســـنان،  ألطبـــاء  ســـنوية  مقابـــات 
وتوظـــف 10 منهم على األقل، لكننا ما 
نراه أنه ليس الحل المنطقي، في قبال 

األعداد الكبيرة للعاطلين والخريجين 
على حد سواء”.

وأضافـــت “نأمـــل أن توجـــد الحكومـــة 
حـــا نهائيـــا لنـــا، ينتشـــلنا مـــن جلســـة 
البيـــت، ويمكننـــا مـــن الحصـــول علـــى 
الخبـــرة فـــي إدخالنا ببرامـــج تدريبية 
الصحـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  وتأهيليـــة 
حتـــى يتـــم توظيفنـــا، فطب األســـنان 
كما أســـلفت تخصـــص مهنـــي يتطلب 

الممارسة اليومية”.
من جهته، أكد النائب إبراهيم النفيعي 
أجهزتهـــا  عبـــر  الدولـــة  وضـــع  أهميـــة 
المختصـــة في شـــؤون التوظيف على 
رأس أولوياتها توظيف أطباء األسنان 
العاطليـــن عـــن العمـــل، وفـــق خارطـــة 
زمنية واضحة المعالم، تضمن تسكين 
كل منهم في الوظيفة التي يستحقها.

وبيـــن النفيعـــي أن توصيـــات اللجنـــة 
تمثـــل  الوظائـــف  لبحرنـــة  البرلمانيـــة 
ولمناشـــدات  البطالـــة  لملـــف  مخرًجـــا 
المواطنين المستمرة بطلب التوظيف، 
وهو مطلب شرعي وقانوني، مبيًنا أن 
الكفـــاءات البحرينية هي األجدر بنيل 
الوظيفة، خصوًصا في الوظائف التي 

ترتبط بصحة اإلنسان.

إبراهيم البوعينين

ال يوجد نوخذة بحريني والبحر مر ومتعب وليس من السهل دخولهمنذ 9 سنوات والبطالة تطول التخصص المهني بشكل غير مسبوق
البوعينين: مخزون “القباقب” يتزايد وهناك من يضلل الرأي العامالعاطلون بطب األسنان يناشدون اإلسراع بتوظيفهم

محرر الشؤون المحليةإبراهيم النهام



local@albiladpress.com

السبت 27 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 - العدد 4274
06

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

تأييد الحبس لمحكوم بقضية حرق محطة كهرباء بسترة
الــشــرطــة أفـــــراد  ــى  ــل ــوف” ع ــوتـ ــولـ “مـ ــى وآخــــــرون 96 عــبــوة  ــ رم

رفضت محكمة التمييز طعن متجمهر واحد من أصل 11 متهما، ألقوا عدد 96 عبوة “مولوتوف” على أفراد الشرطة 
المتمركزين بجواز مركز الشــرطة بمنطقة ســترة والتســبب بإتالف محطة كهرباء قريبة من الموقع، وأيدت حبســه 

لمدة سنتين المحكوم بها عليه.

وتتمثـــل التفاصيل حســـبما وردت في حكم المحكمة إلى 
أن المتهميـــن جميعـــا -عـــدا الحـــادي عشـــر بأمـــر اإلحالة- 
اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل 
وانصرفـــت نواياهم لإلفســـاد فـــي األرض والقيام بأعمال 
إرهابية من شـــأنها ترويع اآلمنيـــن واإلخالل باألمن العام 
واســـتهداف رجال الشرطة ومركباتهم باستخدام عبوات 
مـــن األول  المتهميـــن  قـــام  لذلـــك  “المولوتـــوف”. ونفـــاذا 
وحتـــى الخامـــس بتصنيع تلـــك العبوات فـــي أرض خالية 
بمنطقـــة ســـترة وإعدادها لالســـتعمال، وتجمـــع المتهمين 
األول والثانـــي “الطاعـــن” ومـــن الرابع حتى العاشـــر لذلك 
األمـــر فـــي الموعـــد المتفـــق عليـــه بتاريـــخ 22 أغســـطس 
2019 فـــي ذات المـــكان، وحملـــوا تلـــك العبـــوات البالـــغ 
عددهـــا 96 قنينـــة “مولوتـــوف” وتجمهـــروا متجهين نحو 
دورية الشـــرطة المتمركزة بالقرب من مركز شرطة سترة 

ورموهـــا بتلـــك العبوات الحارقـــة. وأدت تلك األعمال إلى 
إصابة واشـــتعال ســـقف غرفة محطة الكهرباء المجاورة، 
وقـــام المتهمـــان األول والرابع والســـابع بتصويـــر الواقعة 
بهواتفهـــم النقالـــة، وبعد القبض علـــى المتهمين من األول 
وحتـــى الرابـــع والســـادس، اعترفـــوا بتحقيقـــات النيابـــة 
بارتكابهم للواقعة رفقة المتهمين السالف بيانهم، كما ثبت 
أن هواتـــف المتهمـــان األول والرابـــع تحتـــوي على مقاطع 
فيديـــو بخصـــوص الواقعـــة ســـالفة البيـــان، وأن أحدهمـــا 
مصدر لخليط الخاليا البشـــرية المرفوعة من على إحدى 

زجاجات “المولوتوف” المضبوطة.
وكانـــت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم 

بتاريخ 22 أغسطس 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــان األول والثاني “الطاعـــن” ومن الرابع حتى 

الحادي عشر:

1 - أشـــعلوا وآخـــرون مجهولون عمدا حريقـــا في محطة 
الكهربـــاء التابعـــة للصـــرف الصحـــي المبينة فـــي األوراق، 
الذي كان من شـــأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر 

وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
2 - اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام 
مؤلف من أكثر من خمســـة أشخاص الغرض منه اإلخالل 

باألمن واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.
3 - حـــازوا وأحـــرزوا وآخـــرون مجهولـــون عبـــوات قابلـــة 
لالشـــتعال “مولوتـــوف” بقصـــد اســـتخدامها فـــي تعريض 

حياة الناس واألموال العامة للخطر.
الخامـــس: صنعـــوا  مـــن األول وحتـــى  المتهمـــون  ثانيـــا: 
عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في 

تعريض حياة الناس واألموال العامة للخطر.
ولهذه األســـباب قضت محكمة أول درجـــة ببراءة المتهم 
الحـــادي عشـــر مما نســـب إليه مـــن اتهامات؛ وذلـــك لعدم 
كفايـــة األدلة ضده ولتشـــككها في ذلـــك، في حين عاقبت 
4 متهميـــن بالحبس لمدة 3 ســـنوات، وبحبـــس 5 متهمين 
لمدة ســـنتين، وبحبس آخر لمدة سنة واحد فقط، وأمرت 

بمصادرة المضبوطات.

هدم 22 مبنى في المنامة بالربع األول
أمانـــة العاصمـــة تتفاعـــل مـــع مـــا نشـــرته “^” بشـــأن المبانـــي الحرجـــة

أكدت أمانة العاصمة أنه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حال 
رصد أي عقار ذات حالة إنشــائية حرجة فورا، وذلك بتأمين محيط العقار 
والتنســيق مــع الجهــات الحكومية ذات العالقة وخاصــة المعنيين في هيئة 
البحريــن للثقافــة واالثــار، حيــث يتــم دراســة المبنــى مــن الناحيــة التراثية 
حتى وإن كان ال يحمل سمات تراثية، وذلك حسب القوانين واالشتراطات 

المعمول بها لديهم حفاظا على الهوية العمرانية في مملكة البحرين.

وقالـــت في ردها علـــى “البالد” إنه يتم 
اخطار صاحـــب العقار تطبيقـــا لقانون 
تنظيم المباني رقم )13( لسنة 1977م، 
وذلـــك بضـــرورة تصحيـــح الوضـــع إما 
بالهـــدم أو بالترميـــم حســـب مـــا يتـــم 
التوصل إليه من قبـــل المختصين في 
األمانـــة والمعنيين في هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار ومتابعـــة اإلجراءات 
إلـــى حيـــن تأميـــن الحالـــة االنشـــائية 

للعقـــارات، علمـــا أن فـــي حـــال ترميـــم 
العقار يتم طلب ضمانات لتأمين حالة 
العقـــار بعـــد الترميـــم، مثـــل الحصـــول 
على ضمان من مكتب هندسي معتمد 
انـــه باإلمـــكان ترميـــم العقـــار  يضمـــن 

وضمان الحالة االنشائية له.
وأفادت أنه تم في الســـنوات الســـابقة 
عمـــل لجنـــة مشـــتركة مـــن قبـــل أمانة 
العاصمـــة، محافظـــة العاصمـــة، هيئـــة 

البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، ومديريـــة 
شرطة محافظة العاصمة، وذلك لعمل 
مســـح ميدانـــي على مناطـــق العاصمة 
وخصوصـــا المنطقة القديمـــة للمنامة، 
حيـــث تم رصد عدد 1321 من المباني 
والتـــي تـــم تصنيفها إلى ثـــالث حاالت 
وهـــي مبان تســـتدعى التدخل الفوري 
للهـــدم )ذات حالـــة انشـــائية حرجـــة(، 
مبان ذات الحالة االنشـــائية متوسطة، 
ومبـــان قابلة للترميم، وعليه تم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة بحـــق 

العقارات التي تم رصدها.
الســـنوات  األربـــع  فـــي  أنـــه  وذكـــرت 
الماضيـــة تم إصدار 189 حكما قضائيا 
إلـــى  حكمـــا   140 مـــن  أكثـــر  وإحالـــة 
الجهـــات القضائية لعقـــارات ذات حالة 

إنشـــائية حرجـــة في مختلـــف مناطق 
العاصمـــة الموكل رقابتهـــا إلى األمانة، 
حيث تم تنفيذ األحكام بها بالتنســـيق 
مـــع المعنيين في الجهـــات الحكومية، 
حيث تتطلب العقارات إخالء ساكنيها 
بالعقـــار  الموصلـــة  الخدمـــات  وقطـــع 
تمهيـــدا لهدمـــة، وتـــم اتخـــاذ 22 هدما 
إداريـــا فـــي مختلف مناطـــق العاصمة، 
وذلـــك فـــي الربـــع األول لســـنة 2020 
بهـــا.  المعمـــول  اإلجـــراءات  حســـب 
وبناء على ما ســـبق فإن األمانة تطبق 
اإلجـــراءات القانونيـــة الموكلـــة إليهـــا 
وذلك حســـب القوانين واالشـــتراطات 
الموكلـــة اليهـــا، ضمانـــا لحالـــة المباني 
وســـالمة المقيميـــن بهـــا والماريـــن في 

تلك المناطق.

خمسيني يحتال على وافد ويسرق منه 205 دنانير باإلكراه
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بمعاقبــة صاحــب أســبقيات 
خمســيني، بالســجن لمدة 3 سنوات؛ لســرقته مبلغ 205 دنانير من عامل 
تنظيــف ســيارات باإلكــراه فــي الطريق العــام بمطقة مدينة عيســى، إذ 
وعــد الضحيــة بتوفيــر فرصــة عمــل له “ســكيورتي” وســرق أموالــه ولم 

يوفر له تلك الوظيفة.

وتتمثـــل تفاصيل القضية فيما أبلغ 
بـــه المجنـــي عليـــه الثالثينـــي بـــأن 
المتهـــم وآخر مجهول قاما بســـرقة 
مبلغ 205 دنانيـــر مملوك له بتاريخ 
24 أكتوبـــر 2019؛ وذلـــك أثنـــاء ما 
كان يقوم بغســـل إحدى الســـيارات 
بالطريـــق العـــام في منطقـــة مدينة 

عيسى.
وأفاد بأن المتهم حضر له وبرفقته 

شـــخص آخـــر، وبعـــد أن نـــزال مـــن 
الســـيارة قام المجهـــول باحتضانه 
مـــن الخلـــف وأمســـك بيديـــه بقوة 
حتى تمكن من شـــل حركته ومنعه 
مـــن الحـــراك، فيمـــا اســـتغل المتهم 
تلـــك الحالة ووضع يـــده في جيبه 
وأخـــذ محفظـــة نقوده التـــي كانت 

تحتوي على مبلغ 205 دنانير.
ولفـــت إلـــى أنـــه أثنـــاء ذلـــك قـــرر 

للمتهـــم، أنه ســـيتقدم ضـــده ببالغ 
أمـــام مركز الشـــرطة، إال أن المتهم 
قـــال لـــه )روح مركز شـــرطة ما في 
ُمشـــكل(، ومن ثـــم تركـــه المجهول 
وعـــاد برفقـــة المتهـــم إلى الســـيارة 

وغادرا المكان.
وبسؤاله عما إذا كان يعرف المتهم 
مـــن عدمه، قـــال إنه يعـــرف المتهم 

مســـبقا، وبينهمـــا خالفات ســـابقة، 
باعتبـــاره رفع ضده دعـــوى مدنية؛ 
ألن المتهم وعـــده بتوفير العمل له 
وطلب منه جواز سفره ومبلغ 250 
دينارا للقيام باإلجـــراءات الالزمة، 

إال أنه أخلف ذلك الوعد.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم 
للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 24 
أكتوبر 2019، ســـرق وآخر مجهول 
المنقوالت المبينـــة النوع والوصف 

والقـــدر والمملوكيـــن للمجنـــي عليه 
بطريق اإلكـــراه الواقع عليه بطريق 
العام بأن قام المجهول باإلمساك به 
لشـــل حركته، وقام المتهم المذكور 
باالســـتيالء علـــى ما فـــي جيبه من 
الوســـيلة  بتلـــك  منقـــوالت وتمكنـــا 

القسرية من إتمام السرقة.
يذكر أنه بمطالعة كشف االستعالم 
تبيـــن  بالمتهـــم  الخـــاص  الجنائـــي 
أنـــه يحتـــوي علـــى مـــا ال يقـــل عـــن 
58 بالغـــا ضـــده، غالبيتهـــم جرائـــم 
احتيـــال وتزوير محررات رســـمية 
خصوصـــا أو خيانـــة أمانـــة، فضـــال 
عن تقديم شيكات بدون رصيد، أو 

اعتداء على آخرين.

الضحية هدده 
بالشرطة... 

والمتهم: “روح ما 
في ُمشكل”

مالزم يضبط 3 متجمهرين متلبسين بالديه أعلى سطح بناية
عاقبـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى 
3 متهمين بالتجمهر والشـــغب على شـــارع 
الشـــيخ ســـليمان المدنـــي بمنطقـــة الديـــه، 
وحـــازوا  قمامـــة  حاويـــة  أحرقـــوا  حيـــث 
ورمـــوا  طـــالء  علـــى  تحتـــوي  زجاجـــات 
الشـــرطة بالحجارة، وتمكن ضابط شرطة 
مـــن محاصرتهـــم أعلـــى إحـــدى البنايـــات 
والقبـــض عليهم متلبســـين بالواقعة بعدما 
حاولوا الفرار؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة 
ســـنة فقط لعدم تجاوزهم ســـن السادسة 

عشرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتتحصـــل الواقعـــة فـــي قيـــام المدانيـــن 
الثالثـــة وآخرين مجهولين في االشـــتراك 
بتجمهـــر مؤلـــف مـــن أكثر من 15 شـــخصا 
تقريبا على شـــارع الشيخ سليمان المدني 
بمنطقـــة الديه؛ وذلك إخـــالال باألمن العام، 
بأن اتفقوا على التجمع هناك وقاموا بســـد 
وغلق الشوارع والطرقات العامة بواسطة 

حاوية قمامة وأشعلوا النار فيها.
وعنـــد حضور دوريات حفظ النظام قاموا 
برمـــي الحجـــارة عليهـــم وأثنـــاء التجمهر 
حضرت دورية التي كان من ضمنها ضابط 
-مـــالزم أول- الذي شـــاهد المتهمين ضمن 
المتجمهرين وتابعهـــم دون أن يغيبوا عن 
نظـــره، حتـــى دخلوا إلـــى إحـــدى البنايات 
وتوجهـــوا تحديدا إلى ســـطح المبنى، ثم 

قفزوا إلى سطح البناية المجاورة.
وكلف المـــالزم أحد أفـــراده بالتمركز على 

ســـطح البنايـــة األولـــى فيمـــا توجـــه إلـــى 
ســـطح البنايـــة الثانية وتمكـــن من القبض 
أنـــه  مؤكـــدا  متلبســـين،  المتهميـــن  علـــى 
ضبط األول والثانـــي واللذين كانا ملثمان 
حينهـــا والثالث كان يرتـــدي قفازات بيده، 
كمـــا ضبط بحوزتهـــم قداحـــة وزجاجتين 
تحتويـــان علـــى الصبغ “طـــالء”، وقد أدت 
أعمـــال الشـــغب إلـــى الفوضـــى وتعطيـــل 
ممتلكاتهـــم  وتعريـــض  النـــاس  مصالـــح 

الخاصة والعامة للخطر.

وكانت النيابـــة العامة أحالتهـــم للمحاكمة 
على اعتبار أنهم بتاريخ 15 فبراير 2020، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: أشـــعلوا عمـــدا وآخـــرون مجهولـــون 
حريقـــا فـــي المنقـــوالت المبينة بـــاألوراق 
من شـــأنه تعريض حياة النـــاس وأموالهم 

للخطر.
مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا  ثانيـــا: 
فـــي تجمهـــر فـــي مـــكان عـــام مؤلـــف مـــن 
أكثـــر مـــن خمســـة أشـــخاص الغـــرض منه 
ارتـــكاب الجرائـــم واإلخالل باألمـــن العام، 
مســـتخدمين العنـــف لتحقيق تلـــك الغاية 

التي تجمهعوا من أجلها.
حكمهـــا  أســـباب  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
إنـــه نظـــرا لحداثـــة ســـن المتهميـــن الذين 
تجاوزوا ســـن الخامسة عشـــرة ولم يتموا 
الثامنة عشـــرة مـــن عمرهـــم، فإنها طبقت 
بحقهـــم نص المادتيـــن 70 و71 من قانون 

العقوبات.

ملفات ساخنة
Û  ســأحاول هنــا أن أبتعــد عــن عــش الدبابيــر الفكــري وأجيــب عــن

ملفات ساخنة: المواضيع: -كانت هناك وديعة لألوقاف الجعفرية 
في بنك )...( ومقدارها 4 ماليين و210 آالف دينار نريد أن نعرف 

ماذا حدث لها حتى 2018؟

Û  سؤالي لبعض الشركات التى كانت تشرف على إعداد التسويات 
المصرفيــة والحســابات الختاميــة لحســابات األوقــاف هــل كانــت 
نائمة؟ وإال أين هي من كل ما حدث وهل من تحقيق في ذلك؟.

Û  لقــد تــم طلــب عرض )ســيراميك أرضيــات( ملــون لدور العبــادة بـ 
140000 دينــار فــي اإلدارة الســابقة. ســوف أتحــّدث الحًقــا عــن 
الكثيــر ممــا آل إليــه وعــن مخازن مكدســة لــألن بفيــض مثل هذه 
المــواد )فائــض فــي الشــراء(، ومــاذا حــدث لفلــل مأتم جــد الحاج، 
وكيف أصبح المأتم من امتالك الماليين من سيولة وعقارات إلى 
مديونتــه اآلن ونقــص حــاد. لقد قمــت بزيارة ميدانيــة لجدالحاج 

وصعقت.. مأتم متهالك وحساب مليوني تم تصفيره..

Û  نتمنــى مــن مجلــس اإلدارة الحالــي، التحقيــق فــي فقــدان ملــف
قضية أرض الوقف المسماة )رفض الحسن( وقف مأتم جنوسان، 
علًمــا بــأن فقدان الملف يعني خســارة جهة الوقــف وقدره 76000 
دينار. وأين وصل الموضوع؟ كما نطالب بالتدقيق في خصوصية 
الوقفيــات في جنوســان وإعــادة تقييم األجارات بما يتناســب مع 

مصلحة الوقف.

Û  التحقيق في األمور المتعلقة بـ )متحف األوقاف( الواقع بالطابق  
األول بمبني ضاحية السيف. 

Û  التحقيق في طبيعة مشروع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية 
لدور العبادة لمساجد المدن والقرى وما تم في ذلك.

Û .إعادة تقييم وقفيات منطقة الحجر والفلل الوقفية  

Û  مأتم رأس رمان يحتاج إلى انتخابات من قبل كل األهالي للمأتم  
ويجب إعادة النظر في طريقة طبيعة القرارات السابقة.

Û  ديــوان الخدمــة المدنيــة بحاجــة إلى أن يكون شــّفاًفا في بحرنة  
الوظائف الحكومية.

Û  إن فتــح ســواحل عامــة بعــد كورونــا للنــاس علــى طريقــة بــالج  
الجزائــر يخلــق متنفًســا للنــاس ويقلــل مــن االحتقــان المعيشــي. 
نتمنــى أن يتــم فتــح ســواحل عامــة لــكل قريــة ومدينــة ويكــون 
بــذات امتيــازات عالميــة. ســواحل مثــال مدينــة ســلمان الشــمالية 
كلهــا صخــور. إن تحويلهــا إلى ســواحل ترابية يجعلهــا أكثر جمااًل 

ومتعة.

Û  األهالــي المشــمولون بقانــون العقوبــات البديلة يقدمون شــكرهم  
لجاللــة الملــك على خروج أبنائهم المحكوميــن علًما أنه منذ البدء 
فــي تنفيــذ قانون العقوبات والتدابير البديلــة في 16 مايو 2018، 

بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 2700 محكوم.

Û  لقــد ســّطر أهالــي المحكوميــن موقًفــا رائًعــا يدل عــن وعي جديد 
لــدى النــاس بوقوفهم ضد كل الخطابات القادمة من الخارج التي 

وقفت ضد القانون.

Û  الــوزارات الخدميــة فــي لــوزارة اإلســكان: مــا هــو دور    أســئلة 
عملية بناء إســكان شــرق ســترة بشــكل متكامل؟ هل هنالك خطة 
لبنــاء المــدارس؟ والمراكــز الصحيــة؟ والمحــال التجارية؟ هل تم 

تخصيص أرض للمنفعة العامة؟

Û  هل ستقتطع أراض من المدينة من أجل المشاريع الخاصة؟ وهل
واجهتها البحرية ستكون لألهالي أم للمستثمرين؟

Û  تستحق جزيرة سترة التي يحيط بها الماء من كل جانب لساحل
عــام يلــم شــمل أهاليهــا، فهل هنالــك توجه لتخصيص ســاحل في 

مدينة شرق سترة؟

Û  مــا هــو معيــار توزيع الوحدات اإلســكانية فــي المدينة؟ هــل وفًقا
لألقدميــة أم أنهــا ســتوزع علــى طلبــات أهالــي ســترة والمناطــق 

المحاذية لها؟ قد تصل تكلفة مشروع مدينة سترة:

Û  بكلفــة إجماليــة تبلــغ 260 مليون دينــار. وهنا نقدم الشــكر للقيادة
على هذا الموقف الكبير الذي يستحق الثناء.

Û  توفــر المدينــة أكثــر مــن 3000 وحــدة ســكنية. وستقســم عمليات
البنــاء علــى ثــالث مراحــل بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة. ونتمنى من 
الــوزارة أن تكــون ســعة الوحــدات كبيــرة لهــذه المدينــة الجميلــة 

وأهلها الطيبين.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

عباس إبراهيم



مطلقة لديها حضانة ابنيها. تزوجت، فعلم طليقها بذلك، فتحرك إلسقاط 
الحضانــة عنهــا. فكــرت فــي ســبيل الحفــاظ علــى الحضانــة، فاتفقــت مــع 
الــزوج الجديــد علــى الطالق منــه قبل 3 أيام من جلســة المحكمة؛ لتفادي 

إسقاط الحضانة، ولكن وكيل طليقها والمحكمة انتبهت لذلك.

وقال وكيل الطاعن المحامي أسامة 
المـــا لــــ “البـــاد” إنـــه ثبـــت لمحكمة 
أول درجة بـــأن األم متزوجة برجل 
أجنبي بتاريخ 25 أغســـطس 2016، 
وتطلقـــت منـــه طلقـــة أولـــى رجعية 
بتاريـــخ 27 ينايـــر 2019، وكان ذلك 
قبل صدور حكم محكمة أول درجة 
بثاثـــة أيـــام، معتبـــرا المحامي ذلك 
“تحايا على أحكام الشـــرع وقانون 
األسرة”؛ لتكســـب القضية، ثم ترجع 
لمطلقها )الزوج األجنبي على األبناء( 

ما دامت في العدة الشرعية.
وبين الما بأن المطعون ضدها عند 
رفـــع القضية تعتبر فـــي مازالت في 
فتـــرة العـــدة، وألن الطـــاق رجعي، 
فـــا يعتد بوثيقـــة الطـــاق المقدمة 
من المطعون ضدها؛ ألن المادة 87/ 
أ تنـــص علـــى أن الطـــاق الرجعي ال 
ينهي عقد الزواج إال بانقضاء العدة، 
ممـــا يتعين إســـقاط الحضانة، وبعد 
أن يصبـــح طاقهـــا بائنـــا يحـــق لهـــا 
المطالبـــة بضـــم حضانـــة األبناء مرة 
أخرى لزوال سبب سقوط الحضانة 
وليـــس  البائـــن،  الطـــاق  بموجـــب 

الرجعي.
وأكـــدت محكمـــة التمييز الشـــرعية 
بحكـــم جديـــد تنشـــره “البـــاد” على 
هـــي  الحاســـمة  اليميـــن  أن  مبـــدأ 
وســـيلة للخصم الذي يعـــوزه الدليل 
إلثبـــات دعـــواه، فهي ملـــك له يجوز 
له توجيهها إلى خصمه في أي حالة 
كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر 
حكـــم نهائي، وال يجـــوز رفض طلب 

توجيهها.
ونطقت المحكمة – الدائرة الخامسة 
- بحكمها في 8 يناير 2020. وتنشـــر 

“الباد” أبرز حيثياتها.

قصة القضية

رفـــع الطليـــق )الطاعن( دعـــوى أمام 

المحكمة الصغرى الشـــرعية السنية 
)المطعـــون ضدهـــا(،  علـــى طليقتـــه 
طالبا الحكم بإســـقاط حضانتها عن 

ابنيه )ذكر وأنثى(.
وأشـــار إلـــى أنه بموجـــب عقد صلح 
أمام مكتـــب التوفيق األســـري، فقد 
اتفقـــا على حضانـــة األم للصغيرين، 
ولكن زواج األم بأجنبي ُيسقط عنها 

الحضانة.
حكمـــت محكمـــة أول درجة برفض 
الدعـــوى. واســـتأنف الطاعن الحكم 
الشـــرعية  الكبـــرى  المحكمـــة  لـــدى 
االستئنافية، وأيدت األخيرة الحكم 

برفض الدعوى.
لجأ الطاعن لمحكمة التمييز.

حيثيات الحكم

قالـــت محكمة التمييـــز في حيثيات 
بـــأن الطعـــن أقيـــم علـــى 3  الحكـــم 

أسباب، وهي:

1. الفساد في االستدالل.
2. القصور في التسبيب.
3. اإلخال بحق الدفاع.

مـــن  تطلقـــت  بأنهـــا  األم  وأشـــارت 
الـــزوج األجنبـــي عـــن االبنيـــن أثناء 
نظـــر الدعوى الشـــرعية، ثـــم رجعت 

لزوجها أثناء فترة عدتها.
اليميـــن  بتوجيـــه  الـــزوج  وتمســـك 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  لهـــا  الحاســـمة 
فيـــه  المطعـــون  الحكـــم  أن  إال 
التفـــت عـــن طلبـــه، وقضـــى بتأييـــد 
الحكـــم المســـتأنف، وهـــو مـــا يعيبه 

ويستوجب نقضه.
وقالت المحكمة إن اليمين الحاسمة 
هـــي وســـيلة للخصـــم الـــذي يعـــوزه 
الدليـــل إلثبـــات دعـــواه، فهـــي ملـــك 
لـــه يجـــوز لـــه توجيهها إلـــى خصمه 
فـــي أي حالـــة كانـــت عليهـــا الدعوى 

طالمـــا لـــم يصـــدر حكـــم نهائـــي، وال 
يجـــوز رفض طلب توجيهها متى ما 
انصبت على واقعة متعلقة بالدعوى 
ومنتجـــة فيهـــا وال تخالـــف النظـــام 
العـــام أو اآلداب ولـــم يكـــن الخصـــم 

متعسفا في توجيهها.
ورأت أن محكمة االستئناف رفضت 
برفـــض  وقضـــت  اليميـــن  توجيـــه 
االســـتئناف، تأسيســـا علـــى انعـــدام 
الســـبب المســـقط للحضانـــة بطاق 

األم من زوجها األجنبي عن الصغار، 
وهـــو مـــا ال يصلـــح ردا علـــى طلبـــه، 
وهو مـــا يصيبه بالخطـــأ في تطبيق 
التســـبيب  فـــي  والقصـــور  القانـــون 
واإلخـــال بحـــق الدفاع بمـــا يوجب 

نقضه.
وحكمـــت محكمـــة التمييـــز بنقـــض 
وإحالـــة  فيـــه  المطعـــون  الحكـــم 
القضيـــة إلى المحكمة التي أصدرت 

الحكم للفصل فيها من جديد.

مطلقة تزوجت ثم تطلقت رجعيا قبل 3 أيام من الجلسة لئال تخسر الحضانة
“^” تنشر حكما جديدا لـ “التمييز الشرعية”.. والمحامي المال: األم تحايلت على الشرع والقانون
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طالق رجعي
للتمسك بالحضانة

أم الولدين تطلقت من أبويهما وتزوجت 

علم الطليق وقدم دعوى ضدها إلسقاط الحضانة

تطلقت من زوجها الجديد قبل 3 أيام من نطق 
المحكمة بحكمها

أمرت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة ألم الولدين: 
”هل رجعت لطليقك خالل فترة العدة الشرعية؟“

تنتهي حضانة 

النساء بـ :

بلوغ الذكر
 15 سنة.

بالنسبة لألنثى 
حتى تتزوج 
ويدخل بها 

الزوج.

إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت األنثى سبع عشرة سنة 
ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في االنضمام 
إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أي 

منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة.

حديقة البوكوارة.. ساحة حرب أهملتها البلدية
مشـــروع بتحويلهـــا مركـــًزا ثقافًيـــا يخلـــد جـــزءا مـــن تاريـــخ البحريـــن الحديـــث

حديقـــة البوكـــوارة ذابـــت مـــن 
أهـــم  اإلهمـــال  وطـــال  الحـــر 
بلديـــة  التاريخيـــة.  مرافقهـــا 
الجنوبيـــة تأخـــرت فـــي تنفيـــذ 
التوجيهـــات بتحويـــل الحديقة 
مركـــزا ثقافيـــا يخلد جـــزءا من 

تاريخ البحرين الحديث.
آخـــر  شـــهدت  الحديقـــة  أرض 
معركة فـــداء للبحريـــن وأهلها، 
ولكـــن البلديـــة لم تتحـــرك وفقا 
القبـــر  بترميـــم  للتوجيهـــات 
ووضـــع الشـــواهد ولوحة دعاء 

الميت. 
وقـــت  فـــي  البلديـــة  وتعهـــدت 
إنـــارة  أعمـــدة  بتركيـــب  ســـابق 

الشمســـية،  بالطاقـــة  تعمـــل 
ولكـــن الصور تعكـــس أن حرارة 
الشـــمس أثرت بشكل كبير على 

بعض مرافق الحديقة.
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^ قدم المحامي أسامة الما إضاءة قانونية بشأن حكم 
محكمة التمييز. 

وقـــال إن عدالـــة محكمـــة االســـتئناف قـــد أخلت بحـــق دفاع 
الطاعن ولم تحقق دفاعه؛ وذلك ألن دور محكمة االســـتئناف 
ليـــس قاصـــرا علـــى مراقبـــة الحكم الصـــادر مـــن محكمة أول 
درجـــة، بل يتعين عليها بحث موضوع الدعوى من جديد من 

كافة جوانبه وتحقيق دفاع الطرفين.
وأضـــاف: الطاعن طلب من عدالة محكمة االســـتئناف توجيه 

اليمين الحاسمة لشخص المطعون ضدها وذلك بشأن حصول 
الرجعـــة من زوجها األجنبـــي عن األبناء بعـــد حصول الطاق 
أم ال، وذلـــك لكون الطاعن لـــم يملك دليا على إثبات الرجعة، 
ورفـــض وكيـــل المطعـــون ضدهـــا توجيـــه اليميـــن لموكلتـــه، 
ممـــا يعـــد ذلك إخـــاال بحق دفـــاع الطاعن؛ وذلـــك ألن اليمين 
الحاســـمة ملك ألحد الخصوم لحســـم النزاع  لكل شـــخص لم 
يملـــك الدليـــل، فضا عـــن أن المطعون ضدهـــا كانت ومازالت 
فـــي العـــدة حينمـــا قضـــت عدالة محكمـــة االســـتئناف برفض 

االستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ـــن أن المـــادة رقـــم ) 113 ( مـــن قانون اإلثبـــات تنص على  وبيَّ
أن “اليمين الحاســـمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم 
اآلخـــر ليحســـم بهـــا النـــزاع”، ونصت المـــادة رقـــم ) 125 ( من 
قانـــون اإلثبات على أن “كل من وجهت إليه اليمين الحاســـمة 
فحلفهـــا حكم لصالحـــه، أما إذا نكل عنهـــا دون أن يردها على 
خصمه خسر دعواه، وكذلك من ردت عليه هذه اليمين، فنكل 

عنها”. المحامي أسامة المال

لليمين ــات  ــ ــب ــ اإلث ــون  ــانـ قـ وتـــأصـــيـــل  ــمــحــكــمــة  ال ــم  ــك ح ــن  عـ ــة  ــي ــون ــان ق ـــاءة  ــ إضـ

المحامي المال: إذا نكل الخصم عن اليمين الحاسمة يخسر الدعوى
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بيروت - رويترز

هــوت الليــرة اللبنانيــة إلى مســتوى منخفــض جديد مقابــل الدوالر 
أمــس الجمعة في الســوق الموازيــة، إذ فقدت حاليا نحو 80 % من 
قيمتهــا منــذ أكتوبــر، فيما قال مســتورد لألغذيــة “إن انهيــار العملة 

يؤثر سلبا على الواردات”.

وأزمـــة العملـــة جـــزء مـــن انهيار 
اقتصـــادي أوســـع نطاقـــا يشـــكل 
لبنـــان  الســـتقرار  تهديـــد  أكبـــر 
منـــذ  الـــواردات  علـــى  المعتمـــد 
الحـــرب األهلية، التـــي دارت في 

الفترة بين 1970 و1990.
وقـــال رئيـــس نقابـــة مســـتوردي 
والمنتجـــات  الغذائيـــة  المـــواد 
االســـتهالكية والمشروبات هاني 
بحصلي “إن مســـتوردي األغذية 
أشـــاروا إلى سعر عند 7500 ليرة 

لشراء الدوالر يوم الجمعة”.
وأشـــار متعامل ثان في الســـوق 
 7300 إلـــى أســـعار صـــرف بيـــن 

و7600.

ويأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 
الصرافيـــن  لـــدى   3900  -  3850
الربـــط  وســـعر  المرخصيـــن، 
 ،1507.5 عنـــد  للعملـــة  الرســـمي 
المركـــزي  البنـــك  زال  مـــا  الـــذي 
القمـــح  واردات  علـــى  يطبقـــه 

واألدوية والوقود.
وقال البنـــك المركزي “إنه يجري 
تدبير ســـيولة عند أســـعار صرف 
بيـــان  فـــي  و3900،   3850 بيـــن 
أعلن فيه يوم الجمعة عن تفعيل 
منصة تـــداول إلكترونية جديدة 

لدى الصرافين المرخصين.
وقـــال “إن الكميـــات في الســـوق 

السوداء ضئيلة”.
لكن بحصلي قال “إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من  «

تدبير 20 % من احتياجاتهم من النقد األجنبي من الصرافين المرخصين 
في األسبوعين الماضيين، ما تركهم يعتمدون على السوق الموازية 

لتدبير الباقي”.

الليرة اللبنانية المنهارة تبلغ مستوى متدنًيا جديًدا

علي الفردان

الميزانية الموّحدة للقطاع المصرفي
ارتفـــاع موجـــودات بنـــوك التجزئـــة إلـــى 36 مليـــار دينـــار فـــي مايـــو

ا في الميزانية الموحدة للبنوك في الشهر الماضي في مؤشر على نمو القطاع المصرفي في البالد  أظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي نموًّ
والتي يشــكل فيها أحد أعمدة االقتصاد. وأشــارت البيانات إلى أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي بلغت بنهاية شــهر مايو 210 مليارات دوالر، بزيادة 

قدرها 5 مليارات دوالر منذ بداية العام الجاري 2020، وزيادة بلغت نحو 8 مليارات دوالر على أساس سنوي.

نمو ودائع وميزانية بنوك التجزئة

وفيما يتعلق بالميزانية الموحدة لبنوك 
التجزئـــة فقد بلـــغ إجمالي الموجودات 
نحـــو 36 مليار دينار بحريني في مايو 
مقارنـــة بنمو بلغ نحو مليـــار دينار منذ 
بدايـــة العام الجـــاري ونحـــو 1.7 مليار 

على أساس سنوي.
بنـــوك  لـــدى  الودائـــع  مجمـــوع  وبلـــغ 
التجزئـــة بنهايـــة الشـــهر الماضـــي نحو 
بزيـــادة   بحرينـــي  دينـــار  مليـــار   17.9
قاربـــت 418 مليـــون دينـــار، منهـــا 7.7 

مليار دينار ودائع أجنبية.

قطاع الجملة

وفيمـــا يتعلـــق بقطـــاع الجملـــة، وهي 
تقـــدم  ال  التـــي  االســـتثمارية  البنـــوك 
قروًضا وتسهيالت لألفراد والشركات 
مباشرة، فقد بلغت الموازنة الموحدة 
لها نحـــو 114 مليار دوالر بنهاية مايو 

الماضي.
 وقـــد نمـــت موجودات قطـــاع الجملة 
خالل العام الجـــاري بمقدار 4.3 مليار 
دوالر، وشـــّكلت دول مجلس التعاون 
الخليجي أهم نطاق جغرافي لتواجد 
موجودات هذه البنوك بنحو 35 مليار 

دوالر في حين بلغت الموجودات في 
البحرين نحو 17 مليار دوالر.

البنوك اإلسالمية

ولطالمـــا عـــرف عـــن البحرين أنهـــا مركز 
إقليمـــي وعالمـــي للبنـــوك اإلقليمـــي، إذ 
البنـــوك،  لهـــذه  مســـاحة  األرقـــام  تفـــرد 
وتشـــير البيانـــات أن الموازنـــة الموحدة 
للبنـــوك اإلســـالمية بلـــغ قرابـــة 32 مليار 
دوالر بنهايـــة مايو الماضـــي، إذ ارتفعت 
موجـــودات هـــذه البنوك بأقـــل من 100 
مليـــون دوالر فـــي هذا العـــام ونحو 1.3 

مليار دوالر على أساس سنوي.

شركات األعمال االستثمارية

البنـــوك  مـــن  الكثيـــر  تحـــول  ومـــع 
قطـــاع  فـــي  واإلســـالمية  التقليديـــة 
الجملـــة إلـــى شـــركات اســـتثمارية مع 
أفـــرد  المـــال،  رأس  قواعـــد  تشـــديد 
بيانـــات  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
خاصـــة عن هذه الشـــركات التي تضم 

أسماء معروفة.
وبلـــغ إجمالي الميزانية الموحدة لهذه 
الشـــركات االستثمارية نحو 8.6 مليار 
دوالر بنهايـــة الربـــع األخيـــر مـــن العام 

الماضي.

ملبورن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لتواصل مكاسب حققتها 
بفضــل التفــاؤل بشــأن تعافــي الطلب علــى الوقود فــي أنحاء 
العالم، على الرغم من ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
فــي بعــض الواليــات األميركيــة ومؤشــرات علــى انتعاش في 

إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة.

 0431 الســـاعة  وبحلـــول 
بتوقيـــت جرينتـــش، صعـــدت 
غـــرب  لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود 
تكســـاس الوســـيط األميركـــي 
57 ســـنتا أو مـــا يعادل 1.5 % 
للبرميـــل  دوالر   39.29 إلـــى 
لكنهـــا تتجـــه صـــوب تســـجيل 

انخفاض طفيف هذا األسبوع.
وارتفعـــت العقود اآلجلة لخام 
برنـــت 64 ســـنتا أو مـــا يعادل 
دوالر   41.69 إلـــى   %  1.6
للبرميـــل وتتجـــه أيضا صوب 
تسجيل انخفاض محدود في 

األسبوع.

وقال مدير أول معني بالسلع األولية لدى “فيليب فيوتشرز” في  «
سنغافورة أفتار ساندو “إن أسواق السلع األولية عموما تتبنى رؤية 

إيجابية للتعافي العالمي يوم الجمعة، على الرغم من القلق إزاء 
ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا”.

النفط يربح بفضل نمو طلب الوقود 
رغم ارتفاع إصابات “كورونا”

538 مليون دينار زيادة خالل العام الجاري

القروض الشخصية والتجارية تكسر حاجز 10 مليارات دينار

كســرت القروض والتســهيالت االئتمانية التي تقدمهــا البنوك المحلية، 
حاجز 10 مليارات دينار ألول مرة في هذا العام، في مؤشر على تنامي 

محفظة القروض لدى البنوك.

وبلغ الرصيـــد القائم إلجمالي القروض 
والتســـهيالت االئتمانيـــة التـــي تقدمها 
والمؤسســـات  لألشـــخاص  البنـــوك 
والحكومـــة نحـــو 10.27 مليـــار دينـــار 

بنهاية الشهر الماضي. 
للقـــروض  القائـــم  الرصيـــد  وارتفـــع 
والتســـهيالت المقدمة مـــن البنوك منذ 
بدايـــة العـــام الجاري حتـــى نهاية مايو 

الماضي بنحو 538 مليون دينار.
تدنـــي  مـــع  الزيـــادة  هـــذه  وترافقـــت 
مستمر في نسب الفائدة على القروض 

الشخصية.
الشـــخصية  القـــروض  إجمالـــي  وبلـــغ 
المقدمة لألفراد لتبلـــغ 4.4 مليار دينار 
بنهايـــة مايـــو الماضـــي بزيـــادة بلغـــت 
قرابـــة 130 مليـــون دينار على أســـاس 

سنوي.

نمو قروض العقار وتراجع السيارات

وتشكل القروض العقارية قرابة نصف 

القـــروض الشـــخصية المقدمة لألفراد، 
إذ بلغـــت نحـــو مليـــار دينـــار بحرينـــي 
بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.86 
مليار في ذات الفترة من العام السابق. 
أمـــا القـــروض بضمـــان الراتـــب فبلغت 
بحرينـــي،  دينـــار  مليـــار   1.65 نحـــو 
لتكـــون ثاني أعلى قيمة من بين أنواع 
تقدمهـــا  التـــي  الشـــخصية  القـــروض 

البنوك.
أمـــا قـــروض الســـيارات فتراجعت في 
العـــام الجـــاري بالتزامـــن مـــع انخفاض 
الســـوق  فـــي  الســـيارات  مبيعـــات 
المحلية، إذ بلغ الرصيد القائم لقروض 
الســـيارات بنهايـــة مايـــو الماضي نحو 
117.8 مليـــون دينار بالمقارنة مع 121 

مليون دينار مطلع العام الجاري.
واســـتمر التراجـــع فـــي الرصيـــد القائم 
لقـــروض بطاقـــات االئتمـــان لتبلـــغ 96 
مليـــون دينـــار، مقارنة مـــع 102 مليون 
دينـــار مطلـــع العـــام، وهـــي مؤشـــرات 

جيـــدة للمســـتهلكين، إذ تعتبـــر فوائـــد 
القـــروض االئتمانيـــة أضعـــاف مـــا هي 
عليـــه فـــي القـــروض االعتياديـــة مـــن 
البنـــوك وتصل إلـــى 5 أضعاف معدالت 

الفائدة.

قروض التطوير العقاري جامدة

المقدمـــة  بالقـــروض  يتعلـــق  وفيمـــا 
للشـــركات أو قـــروض قطـــاع األعمال، 
فقـــد زادت بأكثر من 500 مليون دينار 
في العـــام الجاري، ليبلغ رصيد قروض 

األعمال نحو 5.4 مليار دينار.
وال تزال قروض التعمير واإلنشـــاءات 
محفظـــة  مـــن  األكبـــر  النســـبة  تمثـــل 
قروض الشركات، إذ بلغت نهاية الشهر 

الماضي نحو 1.8 مليار دينار، وسجلت 
نمـــوا متواضعـــا فـــي العام الجـــاري مع 
اســـتمرار تأثـــر الحركـــة العقاريـــة على 
مـــدى العامين الماضييـــن؛ بفعل فرض 
رســـوم البنية التحتيـــة وارتفاع تكلفة 
الكهربـــاء، األمـــر الـــذي قلل من شـــهية 
األبـــراج  تشـــييد  نحـــو  المســـتثمرين 
الســـكنية التـــي يتم تمويلهـــا عادة عبر 

البنوك.
وظل رصيد قروض اإلنشـــاء والتعمير 
لقطاع الشـــركات دون تغيير يذكر في 

عام واحد.
أما القروض المقدمة للقطاع الحكومي 
فبلغت 375 مليون دينار بنهاية الشـــهر 
الماضي بزيادة قدرها 56 مليون دينار 

في هذا العام.

دبي - رويترز

نزاع قضائي بين “االتحاد 
للطيران” و “فيتش”

عليها  اطلعت  قانونية  وثــائــق  أظــهــرت 
“رويــــتــــرز”، أن مــحــكــمــة فـــي نــيــويــورك 
أرســلــت مــذكــرات اســتــدعــاء لـــ “االتــحــاد 
للتصنيفات  فيتش  ــة  ووكــال لــلــطــيــران” 
الـــمـــاضـــي؛ طلبا  االئــتــمــانــيــة األســـبـــوع 
لوثيقة تشكل محورا لنزاع بشأن ديون 
بقيمة 1.2 مليار دوالر صادرة عن الناقلة 
التابعة ألبوظبي وشركات طيران تملكها 

بشكل جزئي.
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مليارات دوالر

علي الفردان

شــهد الديــن العــام للبحريــن ارتفاعــا طفيفــا بنهاية شــهر مايو الماضي، في الوقت الذي تشــير فيه تقارير إلــى حاجة البحرين للحصول علــى تمويالت خارجية 
للتغلب على تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين 
العـــام بلـــغ 12.32 مليار دينـــار بنهاية مايـــو الماضي 
مقارنة مع 11.57 مليار دينار في الشهر الذي سبقه.

وفـــي الشـــهر الماضـــي، أصـــدرت البحريـــن ســـندات 
تنمية حكومية بقيمة 676 مليون دينار، ليكون أول 
إصـــدار جديد من هذه الســـندات بعد إصدار ســـابق 

في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتشـــكل ســـندات التنميـــة الحكوميـــة أكبـــر حصـــة 
من إصـــدارات الديـــن العـــام لمملكة البحريـــن بأكثر 
مـــن النصـــف، إذ بلغ الرصيد القائم لســـندات التنمية 

الحكومية بنهاية مايو نحو 7.24 مليار دينار.
ويصـــدر مصـــرف البحريـــن المركزي ســـندات الدين 
الحكوميـــة بعـــد التنســـيق والطلـــب من قبـــل وزارة 
المالية، التي تقوم باحتياجات المملكة السنوية من 

هذه األوراق المالية.
المســـتحقات  ســـداد  ألجـــل  الســـندات  وتســـتخدم 
اآلنيـــة لمتطلبات الميزانية العامة إلى جانب ســـداد 
االلتزامـــات المترتبة على إصدارات الدين الســـابقة، 
كما أنها تعد إصدارات الدين الحكومي من األدوات 
المهمـــة لدى البنوك من أجل إدارة الســـيولة النقدية 

لديها عبر المساهمة في هذه اإلصدارات.

ارتفاع طفيف في الدين العام إلى 12.3 مليار دينار
علي الفردان

في العصر الرقمي... “الكاش” يحتفظ بجاذبيته الخاصة
تسلط ورقة البنكنوت من فئة 20 جنيه إسترليني، التي أدخلت في فبراير الماضي، الضوء على فنان القرن التاسع عشر “جوزيف تيرنر”.ويظهر 
أحد وجهي العملة الورقية البريطانية لوحة زيتية للفنان اإلنجليزي تيرنر بعنوان “ذا فايتنج تيميرا” أو “The Fighting Temeraire”، إذ توضح 

سفينة حربية خشبية يتم سحبها لعملية إعادة تدوير السفن بواسطة قاطرة تعمل بالبخار.

وبعـــد أســـابيع الحقة مـــن عمليات 
فيـــروس  خلفهـــا  التـــي  اإلغـــالق 
كورونـــا، قـــد تبـــدو هـــذه الصـــورة 
التـــي  القديمـــة  للتكنولوجيـــا 
أكثـــر  بأخـــرى جديـــدة  اســـتبدلت 
وفًقـــا  النقديـــة،  للورقـــة  مالءمـــة 
لتقرير نشـــرته صحيفة “فايننشال 

تايمز”.
أوروبـــا  أنحـــاء  جميـــع  وفـــي 
وخارجهـــا، أدى الوباء إلى تســـريع 
عمليـــة التحـــول بعيـــًدا عـــن النقد 
انتشـــار  علـــى  وشـــجع  )الـــكاش(، 

المدفوعات الرقمية.

وذكرت رئيســـة شركة المدفوعات 
األســـبوع  فـــي  “فيـــزا”  األوروبيـــة 
الجـــاري أن الوبـــاء قـــد يـــؤدي إلى 
تحول بعيـــًدا عن “الكاش” بشـــكل 

دائم.
التحـــركات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المؤقتة للحد من استخدام العملة 
الورقية؛ بهدف كبح عملية تفشي 
الفيـــروس، قد تســـاهم فـــي تغيير 

عادات العمالء.
المصلحـــة  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الشخصية، فمن المرجح أن تكون 

رئيسة “فيزا” محقة.

وبالفعل، شـــهد الـــكاش تراجًعا في 
معظم أنحاء أوروبا، كما أن العديد 
من أولئك الذين أجبروا على البقاء 
في المنزل قد تحولوا إلى التسوق 
عبـــر اإلنترنـــت وخدمـــات توصيل 

الطعام بشكل لم يحدث من قبل.
وفـــي نفـــس الوقـــت، وصـــل ســـعر 
شـــركة  وهـــي  بـــال”،  “بـــاي  ســـهم 
المدفوعات اإللكترونية األميركية 
إلى مســـتوى قياســـي مرتفـــع هذا 

األسبوع.
ومـــع ذلـــك، قـــد يكـــون مـــن الخطأ 
ســـيختفي  الـــكاش  أن  االعتقـــاد 

تماًما، أو أنه عبارة عن تكنولوجيا 
تعتبـــر  إذ  الزمـــن،  عليهـــا  عفـــى 
العمـــالت الرقمية أقـــدم كثيًرا من 

ذلك.
وربما كانت األموال األولى تتمثل 
في أقراص الطين في بالد ما بين 
النهريـــن القديمـــة، التـــي لـــم تترك 
أبـــًدا المعابـــد والقصـــور المملوكـــة 
للبيروقراطييـــن، تماًمـــا مثلمـــا هو 
للعمـــالت  بالنســـبة  حالًيـــا  الوضـــع 
الرقميـــة المحصـــورة فـــي رقائـــق 

السيليكون.
وقدمـــت العملة الورقيـــة، التي تم 

إنشـــاؤها الحًقـــا، مزايـــا تتمثل في 
القابليـــة للنقـــل، واألهـــم مـــن ذلك 
بالنســـبة لعصر اليوم، الخصوصية 

وعدم الكشف عن الهوية.
جاذبيـــة  “الـــكاش”  يشـــكل  وال 
فحســـب ألولئـــك الذيـــن يريـــدون 
االبتعاد عـــن أعين البيروقراطيين 
لبيـــع  ســـواء  خفيـــة،  ألســـباب 
المخـــدرات أو فـــي أعمـــال مقابـــل 

تسليم األموال باليد.
ومـــع انتقـــال المزيـــد من شـــركات 
أعمـــال  إلـــى  التكنولوجيـــا 
يمثـــل  النقـــد  فـــإن  المدفوعـــات، 
لالحتفـــاظ  للمســـتهلكين  وســـيلة 
بإنفاقهـــم  الخاصـــة  بالبيانـــات 

ألنفسهم.
للبنـــوك  الرقميـــة  العمـــالت  وُتعـــد 

المركزية، التي توفر بدياًل حكومًيا 
الكبـــرى  التكنولوجيـــا  لشـــركات 
لألفـــراد  الوســـائل  إحـــدى  بمثابـــة 
المهتميـــن بالخصوصية لالحتفاظ 
بســـجالت لما يشـــترونه ويبيعونه 

بعيًدا عن شركات اإلعالن.
ومع ذلك، يشـــعر الكثير من الناس 
بالقلـــق بشـــأن احتماليـــة وصـــول 
الحكومة إلى هـــذه البيانات مثلما 

يقلقون من الشركات الخاصة.
أن  يجـــب  ال  الورقيـــة  العملـــة  إن 
ينتهـــي عهدهـــا، لكـــن كأداة أكثـــر 
الصعـــب  مـــن  ســـيكون  تخصًصـــا 
العثـــور عليهـــا، إذ تخفـــض البنـــوك 
وأجهـــزة  الفـــروع  عـــدد  بالفعـــل 

الصراف اآللي.

دبي - مباشر



يعود المؤلف البريطاني الياباني 
ــدار  ــ ــورو” إلصـ ــجـ ــيـ ــشـ “كـــــــازو إيـ
ــى مــنــذ فـــوزه  ــ ــة هـــي األولـ ــ روايـ
بجائزة نوبل لألدب العام 2017 
بعنوان “كالرا والشمس”. وتدور 
الــروايــة حــول  كائن اصطناعي 
العثور  إلى  “يتوق  “كالرا  يدعى 
البشر، وستصدر  على مالك من 
 ،2021 مارس  شهر  في  الرواية 

حسبما ذكرت دار ناشر فابر.
قالت دار نشر فابر، حسبما ذكر 
يظهر  عندما  الــجــارديــان،  موقع 
تتغير  قــد  ظروفها  أن  احتمال 
إلى األبد، يتم تحذير “كالرا” من 
في  الـــالزم  مــن  أكثر  االستثمار 
قال   جانبه،  ومــن  البشر،  وعــود 
مدير التحرير في دار نشر فابر 
أنجوس كارجيل إن رواية كالرا 
ــتــحــدث عـــن قلب  والـــشـــمـــس ت

اإلنسان المتغير في كل وقت.
وأوضـــح كــارجــيــل الـــذي وصف 
ــل، إن  ــ ــذهــ ــ ــه مــ ــ ــأنـ ــ الــــكــــتــــاب بـ
على  يعودنا  دائــمــا  إيشيجورو 
والمثيرة  المختلفة  الــكــتــابــات 
ــه،  ــل أعــمــال ــع كـ والــمــتــوافــقــة مـ
ــة إيــشــيــجــورو الــســابــقــة،  ــ وروايـ
تعيينها  تم  دفــن،  عمالق   2015

أســطــوريــة من  فــي نسخة شبه 
حول  وتــدور  القديمة،  بريطانيا 
بحًثا  انطلقوا  عجوزين  زوجين 
 ،2005 الـــعـــام  فـــي  ابــنــهــمــا  عـــن 
تــم ســرد روايــتــه “ ال تسمح لي 
بالذهاب أبدا”، وهي قصة خيال 
عــلــمــيــة حــصــلــت عـــلـــى جـــائـــزة 

البوكر.

والمثيــرة المختلفــة  الكتابــات  علــى  يعودنــا  دائمــا 
إيشيجورو الفائز بـ “نوبل”... يقدم رواية جديدة في مارس

ــدوة دار  ــ خــلــص الـــمـــشـــاركـــون فـــي نـ
الشعري  النقد  “أسئلة  الشعر بمراكش 
ــات  ــ ــان ــي الـــمـــغـــرب: الــمــنــجــز ورهــ فــ
وعي  ترسيخ  ضــرورة  إلى  التأويل”، 
في  الشعرية  بالظاهرة  جديد  نقدي 
ــراكــم من  ــمــغــرب، عــلــى ضـــوء مــا ت ال
وأنماط  ورؤى  وحساسيات  تجارب 
الــكــتــابــة. كــمــا دعـــا الــنــقــاد إلـــى تمثل 
الــمــغــرب؛ من  فــي  الشعرية  الــظــاهــرة 
ــاء مــشــروع نــقــدي شعري  أجـــل إرســ
على  بليغ  بانفتاح  الغنى  هذا  يواكب 
الــيــوم،  الــشــعــريــة  الــتــجــارب  مختلف 
بــمــراكــش  وقـــد واصـــلـــت دار الــشــعــر 
بالطور  الخاصة  برمجتها  خــالل  من 
منافذ  فتح   ،)2020  -  2019( الثالث 
جمهوره،  بين  الشعر  لتداول  جديدة 
الرقمية  منصاتها  إطــالق  خــالل  مــن 
االجتماعي  التباعد  تجسير  أجل  من 

شعريا. 

ــمــــن ســلــســلــة نــــدواتــــهــــا، الــتــي  وضــ
نظمت  الشعري،  الخطاب  تستقصي 
10 من  األربــعــاء  نــدوة نقدية،  الـــدار 
الشهر الجاري، حول موضوع مركزي، 
يقع في صلب اهتمام الخطاب النقدي 
الــشــعــري، مــوســوم بــــ: “أســئــلــة النقد 
الشعري في المغرب: المنجز ورهانات 

الــتــأويــل”، وشــهــدت الــنــدوة مشاركة 
عبدالجليل  والمترجم  الناقد  النقاد: 
عــادل  واألكــاديــمــي  والــنــاقــد  األزدي، 
ــطــيــف، والـــشـــاعـــرة رشــيــدة  ــل ــدال عــب
الشانك، للحوار والنقاش واستقصاء 
أســئــلــة الــنــقــد الــشــعــري فــي الــمــغــرب 

اليوم، وتقصي ومقاربة هذا المنجز.

الدعوة إلى ترســيخ وعي نقدي جديد بالظاهرة الشــعرية
“ندوات” دار الشعر بمراكش وبمشاركة نقاد مغاربة

صــــــدرت الــمــجــمــوعــة الـــشـــعـــريـــة “ 
للشاعر   “ الوجع  ذاكــرة  في  تأمالت 
مؤسسة  عن  البياتي  ستار  العراقي 
بــالــقــاهــرة،  ــالم  ــ واإلعـ للنشر  شــمــس 
التي تقع في 124 صفحة من القطع 

المتوسط ، وتتضمن 22 قصيدة.
ــورة الــشــعــريــة في  ــصــ ــ وتـــتـــكـــون ال
الوجع  ذاكــرة  في  تأمالت   “ قصائد 
الحرب  واقــع  أولهما  “ من مدخلين: 
العام  ــعــراق فــي  ال لها  تــعــرض  الــتــي 

2003، وما تركته من دمار وخراب 
وانكسار في النفوس، والموت شاهد 
عــلــى الــفــجــيــعــة فـــي وضـــح الــنــهــار، 
إنتاج  إعــادة  أو  استذكار  وثانيهما: 
باأللفة  مطرزة  القديمة،  الذكريات 
إنسانية  كعالقات  والبهجة  والمودة 
واجــتــمــاعــيــة بــيــن الـــنـــاس عــمــومــا، 
فاستذكارها  خصوصا،  واألصحاب 
ومقارنتها مع الواقع المعاش يكتنفه 

الكثير من الوجع.

توفي قبل أيام الفنان 
الــتــشــكــيــلــي الــمــصــري 
ــي  ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ســــــامــــــح ال
 ،”2020  -  1945“
أستاذ التصوير بكلية 
الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 
جامعة حلوان، متأثرا 
بــإصــابــتــه بــفــيــروس 

كورونا المستجد.
إلى  البناني  وينتمى 
إنــه  عــائــلــة فــنــيــة، إذ 
نــجــل الــفــنــان الــراحــل 
ــــي،  ــان ــ ــن ــ ــب ــ حـــســـنـــي ال
وحفيد الفنان يوسف 

كامل، أحد رواد الحركة التشكيلية.
في  التصوير  قسم  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  على  البناني  حصل 
1969، وتابع دراسته األكاديمية حتى حصل على الماجستير في 1975، 

ثم سافر إلى روما بإيطاليا ليحصل على الدكتوراه في 1979.
وحول تجربة البناني، قال الناقد التشكيلي محمد الناصر “إنه خرج من 

عباءة والده حسني البناني ليحفر”.

احــتــلــت الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة 
“ريــنــي  الـــســـوداء  ــبــشــرة  ال ذات 
الــمــركــز األول في  ــــودج”  ل ــدو  إيـ
بالمملكة  الرسمية  الكتب  قوائم 
األولــى  بذلك  لتصبح  المتحدة، 
ذوي  المؤلفين  جميع  بــيــن  مــن 
البشرة السوداء التي تحتل هذا 
أعــد  لــم  “لــمــاذا  بكتابها  الــمــركــز، 
أتــحــدث مــع األشــخــاص البيض 

حول العرق؟”.

ُنشر كتاب إيدو لودج، الذي حاز 
على عدد من الجوائز، ألول مرة 
يحظ  لم  لكنه   ،2017 العام  في 
لفتت  إذ  آنـــذاك،  االهتمام  بذلك 
خلفية  عــلــى  ــرة  ــيــ األخــ األزمــــــة 
للعنصرية  المناهضة  المظاهرات 
األنظار إلى إنتاج المبدعين ذوي 
أن  الـــســـوداء، خصوصا  الــبــشــرة 
هذه  إلــى  يتطرق  المؤلفة  كتاب 

القضية سالفة الذكر.

تــأمــالت

رحيـــل البنــانــي

المــركـــز األول

Osama.almajed@albiladpress.com 09
السبت 27 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 - العدد 4274

لو سألت من تكون مياسة السويدي؟  «
ماذا ستقول مياسة؟

إنسانة لديها طموح، تعشق الحياة، تقرأ 
مــا هــو جــديــد في  بشغف وتــتــوق لكل 
التجدد  حالة  يمثل  الــذي  اإلبـــداع  عالم 

داخل اإلنسان.
ما الذي تبغيه مياسه من الفن؟ «

البحث عن الذات في أعماق اللوحة، إذ 
إن الفن أصبح اليوم جزءا من تكويني 
للبحث  ــقـــوة  الـ ويــمــنــحــنــي  ــانـــي،  اإلنـــسـ
الــســائــد،  عــمــا هــو جــديــد ومختلف عــن 
متعة  مــن  الــفــن  يمنحه  لــمــا  بــاإلضــافــة 
ــتــعــرف على  ــدهــشــة وال االكــتــشــاف وال
آخرين يشبهوننا بشكل أو بآخر، نحمل 
ــتـــســـاؤالت، ورغــم  نــفــس الــمــفــاهــيــم والـ
مثل  الخارجية  االختالفات  من  الكثير 
الثقافية،  والمرجعية  والبيئة  الجنسية 
ــالل الــتــعــرف  ــن خــ ــي الحـــظـــت مـ ــ إال أن
في  خصوصا  قــرب،  عــن  الفنانين  على 
المشاركات الخارجية ولقاء فنانين من 
ما  شيء  هناك  دائما  مختلفة  جنسيات 

مشترك في طريقة تفكيرهم ودوافعهم 
للفن.
ما رأيك في قول إن الرسام عليه أن  «

يكون متمكًنا من الرسم الواقعي 
ليكون فناًنا مبدًعا؟

ــون بــالــقــوالــب  لــســت مـــن الـــذيـــن يــؤمــن
ــجــاهــزة وفــــرض مــا يــجــب أن يكون  ال
يتمكن  أن  مع  أنا  كذلك،  يكون  وال  هذا 
يــقــع فريسة  مــوهــبــتــه، وال  الــفــنــان مــن 
كبيرا  عــددا  أن  نجد  إذ  القناعات،  تلك 
ــذيــن يــجــيــدون الــرســم  مــن الــفــنــانــيــن ال
الواقعي وهو مهم طبعا، إذ يساعد في 

فهم التكوين واالختزال فيما بعد، ولكن 
اإلشكالية تكون في صعوبة الخروج من 
تلك القوالب، ومن وجهة نظري الخاصة 
أنه يتوجب على الفنان أن ينمي موهبته 
باألساس ويحاول أن يتمكن مما يجيده 
فقط  ولــيــس  موهبة  الــفــن  إن  إذ  أكــثــر، 
مناهج أكاديمية يأخذها في الجامعات، 
وعلى الفنان أال يتوقف عن تعلم ما هو 
جديد، بل يذهب إلى التجريب والتعلم 
الــحــقــول وتطبيق ذلــك على  كــافــة  فــي 
اللوحة، فاإلبداع له أوجه مختلفة ال حد 

لها والواقعية هي أحد تلك األوجه.

حدثيني عن عالم الكتابة، قصة هذه  «
العالقة؟

ــبــدايــة كــمــا سبق  الــكــتــابــة كــانــت هــي ال
منذ  بـــدأت  عــالقــة حميمة  ــرت،  ذكـ وأن 
الــطــفــولــة، فــكــانــت حــكــايــتــي مــع مجلة 
مدرسية قدمتها في مرحلة االبتدائية، 
)ُمــنــيــتــي(، مــطــويــة بسيطة  وأســمــيــتــهــا 
وأكتب  بنفسي  وأخططها  أرسمها  كنت 
افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد والــمــســابــقــة وبــعــض 
وحبي  المدرسية،  واألخــبــار  النصوص 
بعض  لتكون  ــام  األيـ مــع  تــطــور  للكتابة 
الخواطر والنصوص األدبية، التي كنت 

أضع بعضها في لوحاتي. 
األدبية  النصوص  ببعض  شاركت  وقــد 
ــددا من  ــ ــيــن، فــكــتــبــت عـ ــان ــفــن لــبــعــض ال
النصوص عن لوحات الفنانة البحرينية 
داخلية،  إيــمــاءات  بعنوان  رجــب  أريــج 
الــّلــون العام  وهــي نــصــوص حــول روح 
الــفــنــان  مـــع  ــرى  ــ أخـ ومـــشـــاركـــة   ،2012
خيول  معرض  في  حسن  علي  القطري 
الــصــحــراء، بــاإلضــافــة إلــى نــص شعري 
األول  بصمة  مــعــرض  افــتــتــاح  صــاحــب 
جمعية  في  أقيم  الــذي  الفنية،  للطباعة 
العام  في  وذلك  المعاصر  للفن  البحرين 

.2012
تلك كانت البدايات في مشاركة األعمال 
الفنية بنصوص شعرية، ولكن مع مطلع 
الحقيقية  االنطالقة  كانت   2019 العام 
في  األدبية  والــّدراســات  المقاالت  لنشر 
نشرت  إذ  العربية،  والصحف  المجالت 
وملحق  السعودية،  اليمامة  مجلة  في 
آفاق وكذلك في  األدبي  الحياة  جريدة 
االتــحــاد،  لــجــريــدة  األســبــوعــي  الملحق 
آوان  مــع مجلة  الــمــقــاالت  لنشر  إضــافــة 

اإللكترونية.
حاورها: الفنان عباس يوسف

الفن أصبح اليوم جزءا من تكويني اإلنســاني

السويدي: قلبي منشطر في اتجاهين.. الكتابة والرسم ) 1-2 (

الفنان عباس يوسف

مــن بــاب الكتابة ولجــت عالم الفــن، وكأي 
فنــان يهيم في عالم اللون ويلتهي بعوالمه 
يبــدأ بإقامــة عالقــات جديــدة مــع أمكنــة 
أخــرى غيــر تلك التي ألفها ســابقا، مراســم 
ورش  متاحــف،  عــرض،   صــاالت  فنانيــن، 
مختلفــة  بأمزجــة  يتمتعــون  وبشــر  فنيــة 
نوعــا مــا. تقــول مياســة )ُمنيتــي( مجلتــي 
وأكتــب  أخططهــا  كنــت  التــي  المدرســية 
موادهــا وأخرجهــا فتحــت لــي بــاب دخول 
غيــر  آخــر  عالمــا  لهــا  كونــت  ومنــه  الفــن، 
عالــم الكتابــة وراحت تشــارك فــي الورش 
الفنيــة وفــي المعــارض الجماعيــة المحلية 

والخارجية.
الصــورة  عالــم  فــي  مســيرتها  حــول 
المحادثــة  هــذه  كانــت  واللــون  والكتابــة 

الفنانة مياسة السويديمعها:   



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

38344464
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فـــي حادثة غريبـــة على المجتمـــع البحريني وقيمـــه وأخالقياته، 
أقدمت امرأة مجهولة على خديعة عدد من التجار بشراء كميات 
كبيـــرة مـــن األغذيـــة بمبالغ تتخطـــى أربعمائة دينـــار بحريني في 
موقعيـــن مختلفيـــن علـــى األقل علـــى أن تدفع لهـــم بإحدى طرق 
الدفع اإللكترونية، وألن المجتمع البحريني والمقيمين فيه ُجبلوا 
علـــى الخيـــر وتقديـــم الثقة وحســـن الظـــن باآلخرين قبل الشـــك 
وســـوء الظن، فـــإن قبـــول الدفع بطريقـــة حديثـــة وتأخر وصول 
المدفوعات لم يدفعهم إليقاف الســـارقة ظنـــًا منهم أنها تخدعهم 
بـــل وثقوا بأخـــالق البحرينيين ثقًة دفعتهـــم لالطمئنان بتحصيل 

أموالهم قريبًا.
إن الجـــرم الـــذي اقترفته هذه المرأة ال يقتصر فقط على الســـرقة 
واالحتيـــال بـــل تعدى ذلك إلى هـــز قيم المجتمـــع وتحطيم الثقة 

بيـــن الناس ال ســـمح هللا، بحيث يصبح مـــن الصعب مع ما حدث 
أن يثـــق أي شـــخص في اآلخر دون ســـابق معرفـــة، وال يترك ذلك 
مجـــاال للنـــاس ليتعاونوا مع بعضهم البعـــض كما كان يحدث دائما 

على هذه األرض الطيبة.
إن جهـــود وزارة الداخليـــة فـــي القبـــض على المجرمـــة في وقت 
قياســـي محل تقدير ومبعث علـــى االطمئنان أن يد العدالة تطال 
أي شـــخص يظن أن بإمكانه أن يتذاكى ويتالعب باآلخرين ويفر 
دون محاســـبة، خصوصـــا أن جرمهـــا كان مســـتهجنًا بيـــن النـــاس 

لجرأته وغرابته ولتلذذها بتكرار الفعل في أوقات متقاربة.
إن إنزال العقوبات المناسبة حسبما يقرره القانون بحق هذه  «

المحتالة بإمكانه ردع كل من تسول له نفسه مستقبال التالعب بثقة 
ونقاء اآلخرين وتغيير طبيعة المجتمع اآلمنة المطمئنة.

مريم أبودريس

سارقة المؤونة

تكريم ألم المهن النبيلة
تكريمـــا وعرفانـــا بالـــدور الكبير الذي ينجـــزه ويقوم به الطبيب في شـــتى 
التخصصـــات والعالجـــات ووفقـــا ألعمال صحيـــة متميزة وغير مســـبوقة 
كاالكتشـــافات الطبيـــة الجديـــدة واإلنجازات التي تفيد وتســـعد البشـــرية 
وتخليصهـــا من األمـــراض المختلفـــة واألوبئـــة المتعددة التـــي تظهر على 
الســـطح بيـــن فتـــرة وأخرى، وبمبـــادرة كريمة مـــن صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وكعادة مملكتنا 
الحبيبـــة دومـــا لم تتأخر في مســـايرة هـــذا الركب الحضاري بما يتماشـــى 
مـــع مســـيرة التنمية الشـــاملة في البالد، فقـــد قرر مجلس الـــوزراء الموقر 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة حفظه 
هللا ورعاه اعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شـــهر نوفمبر 
من كل عام، وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطباء البحرينيين 
المتميزيـــن فـــي البحث العالجي والطبي تقديرا ألم المهن النبيلة التي من 
الصعب جدا وصفها بعبارات، وللجهود الجبارة التي يؤديها أبناء البحرين 
مـــن األطبـــاء، خصوصا في مثل هذه الظروف االســـتثنائية التي نعيشـــها 
حاليـــا وتحفيزهـــم علـــى مواصلـــة أعمالهم الباســـلة والحفـــاظ على صحة 

وسالمة أفراد السكان المحليين من مواطنين ومقيمين على السواء.
وتعطي هذه المبادرة الكريمة شحنة كبيرة وطاقة متجددة لهذه الكوكبة 
المخلصـــة مـــن األطبـــاء والطبيبـــات لتقديـــم المزيـــد مـــن الجهـــد والبحث 
والمتابعة واإلنتاجية - كل في مجال تخصصه - كي نســـتطيع أن نحافظ 
علـــى جودة الخدمـــات الطبية والرعايـــة الصحية فـــي البحرين ومواصلة 

العمل لتطويرها واالرتقاء بها إلى مستويات صحية عالية.
بدورنا كمواطنين نثمن ونقدر أهمية هذه المبادرة المباركة التي تأتي في  «

وقتها المناسب وهي امتداد لمنظومة متكاملة لأليام الوطنية الكثيرة 
األخرى التي عادة ما نحتفل بها في كل عام ومن بينها اآلن يوم الطبيب 

البحريني الذي بدوره يجسد أرقى معاني التكريم والتقدير ألبناء الوطن 
المتميزين من األطباء المخلصين مالئكة األرض وتأكيدا على أهمية الدور 

العظيم وما يبذلونه من جهود كبيرة ومقدرة وهي محل فخر واعتزاز وتمدنا 
كمواطنين بعد الله تعالى باألمل والتفاؤل وتبث فينا الطمأنينة وترفع 

من معنوياتنا للخروج من هذا النفق الذي قاربنا الوصول إلى نهايته وذلك 
بتكاتفنا جميعا والتزامنا الكامل بالتعليمات واإلرشادات والنصائح التي 

تصدر إلينا من قبل الفريق الوطني. وعساكم عالقوة.

الصراع على التاريخ
لعـــل الظاهـــرة األكثـــر حرجـــًا لـــإدارة األميركيـــة والـــدول الغربيـــة فـــي 
االحتجاجـــات التـــي اندلعـــت إثـــر مقتل المواطـــن ذي األصـــل األفريقي 
جـــورج فلويـــد تحـــت ركبة شـــرطي أبيض تتمثـــل في تحطيـــم تماثيل 
الرمـــوز التاريخيـــة فـــي الواليـــات المتحدة وتلـــك الدول على الســـواء؛ 
وهـــي ظاهرة أحســـبها نادرة الحـــدوث في التاريخ الحديـــث؛ لما تحمله 
من دالالت ضمنية شـــتى، ثقافيـــًا وحضاريًا وآيديولوجيـــًا، حيث ُتفّجر 
بموازاتهـــا صراعـــًا سياســـيًا فكريًا على مـــن يمتلك حـــق تدوين وقراءة 

أحداث التاريخ المهمة بأدنى قدر ممكن من الموضوعية.
فعلـــى عكس المخربين كان واضحًا أن محطمي التماثيل ليســـوا رعاعًا 
ولـــم يحطموهـــا اعتباطًا؛ بل كانـــوا مطلعين جيدًا على تاريـــخ بلدانهم، 
فإذا كان من السهل إدانة األعمال التخريبية باعتبارها غير مبررة وغير 
مشـــروعة، فـــإن تحطيـــم التماثيل التاريخيـــة التي كانـــت بمثابة أصنام 
مقدســـة لـــدى النخـــب الحاكمـــة الغربيـــة ونخب شـــعبية وعـــوام الناس 
المتأثريـــن بالثقافة الســـائدة، خـــط أحمر ال يمكن تجـــاوزه، ونكتفي هنا 
باإلشـــارة إلـــى ثالثـــة تماثيـــل مهمـــة ارتبطـــت بالعبودية أو االســـترقاق 
االستعماري: األول تمثال ألبرت بايك، وهو التمثال الوحيد في واشنطن 
العاصمة، وقد تم حرقه التهام صاحبه بأنه من مؤسسي “كلوكس كالن” 
العنصريـــة، والثانـــي تمثـــال تاجر الرقيـــق إدوارد كولســـتون في مدينة 
بريستول البريطانية، والثالث للرئيس الفرنسي الكاريزما شارل ديجول 
في مدينة “األنوار” باريس، حيث تم تشويهه بالطالء بتهمة كونه تاجر 
رقيق، ولمســـؤوليته أيضـــًا عن جرائم ضد اإلنســـانية ارتكبت في عهده 

بالبلدان التي استعمرتها بالده، السيما الجزائر.
والريب ان الصراع سيستمر طوياًل ما لم تتم إعادة االعتبار لحقائق التاريخ  «

بمنهج علمي رصين يتوخى أدنى قدر ممكن من الموضوعية يتوالها 
أساتذة تاريخ محايدون ضمن أعضاء لجنة ُمشكلة لإلنصاف والحقيقة 

والعدالة بغية إنهاء األزمة العنصرية المديدة.

رضي السّماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

اتفاق الرياض والفرصة الثانية
أعلـــن التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن يـــوم االثنين الماضي 
عـــن التوصل التفـــاق لوقف إطالق النار بين الحكومة الشـــرعية اليمنية 
وبيـــن المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي، فبعد أن اشـــتعل الخـــالف مجددًا 
بيـــن الطرفين إثـــر إعالن االنتقالي الجنوبـــي اإلدارة الذاتية لمحافظات 
الجنوب في تحد واضح لبنود اتفاق الرياض قرر الجنوبي اليوم العودة 

للحوار وقبول الهدنة.
شخصيًا لم أتوقع أن يقبل الجنوبي بالهدنة، خصوصًا في هذا التوقيت، 
حيـــث إنه مـــن الواضح تفوق القوات الجنوبية خصوصًا بعد ســـيطرتها 
علـــى أرخبيل ســـقطرى المعروف بأهميته على جميـــع األصعدة، لكن إذا 
ما أمعنا التفكير وحاولنا تفســـير ذلك مـــن خالل المعطيات والمتغيرات 
الحاصلة على أرض الواقع سنجد أن المجلس االنتقالي الجنوبي مازال 
متمســـكًا ببنـــود اتفاق الرياض، وأن ما قام بفعله خـــالل الفترة الماضية 
ال يمكـــن تفســـيره إال علـــى أنه تمرد على االتفاق بل هـــو تصرف أكثر ما 
يمكـــن أن يقـــال عنه خاطئ وفي غير محله، الهدف منه هو اســـتعراض 
قـــدرات الجنوبي وإجبار الحكومة الشـــرعية على االلتـــزام ببنود اتفاق 
الريـــاض التـــي يرى الجنوبي أن الحكومة اليمنيـــة لم تلتزم به وماطلت 

في تنفيذ بنوده.
لست هنا في معرض التبرير لما قام به المجلس االنتقالي الجنوبي فهو 
خاطئ وغير مقبول تحت أي مسوغ، فالحلول السياسية والحوار دائما 
مـــا يبقـــى الحل األنجـــع واألفضل لذلك نـــرى كيف عـــاد الجنوبي التفاق 
الريـــاض وقبـــل بالهدنة حتى بعد أن حقق نجاحات وانتصارات نســـبية 

على األرض.
أعتقد أن العودة للحوار اليوم فرصة ثانية لتصحيح مســـار األمور التي 
تعقدت بالفعل كثيرًا، ويجب على جميع األطراف استغالل هذه الفرصة 
والتوصل لتسوية تحفظ حق جميع األطراف والتي هي أصالً متحققة 
ومضمونـــة ورقيـــًا من خالل بنود اتفاق الرياض، لكـــن يبقى االلتزام بها 

خصوصًا فيما يتعلق باإلطار الزمني التحدي األكبر على أرض الواقع. 
أجدد دعوتي اليوم لجميع األطراف اليمنية لالستفادة من الهدنة واالتحاد  «

ورأب الصدع في البيت الواحد فتوحيد الجبهة والقتال ضد العدو األول وهو 
الحوثي هو الهدف األوحد واألهم لجميع األطراف المنضوية تحت الشرعية 

اليمنية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

السرقات كثيرة يسلبها السارقون من أصحابها للتمتع بها أو نسبها 
ألنفســـهم مثلمـــا فعل العثمانيون، فتارة يقولـــون إنهم تتار، وتارة 
أخـــرى يقولون إنهم مغول، وآخرون يؤكدون أنهم قوقاز، وفريق 
رابـــع يســـتخلص بأنهـــم خليط مـــن عرقيـــات مختلفـــة ال تربطهم 
عرقية الدم والمنبع، وهكذا، فإن جل المؤرخين وعلماء االجتماع 
وباحثـــي العرقيـــات اختلفوا في أصل وفصل ومنبـــع العثمانيين، 
أما من يقول إنهم ســـالجقة فأيضا الســـؤال سيعود وهو: إذا كان 
الســـالجقة هم أجداد العثمانيين، فما أصل الســـالجقة ومنبعهم؟ 
والـــرد ســـيكون كما أســـلفنا وهو اختـــالف المؤرخين مـــا بين تتار 

ومغول وقوقاز وخليط عرقي. 
لهذا، فإن هذه القبائل المشـــكوك في أصلها ومنبعها انتســـبت إلى 
شخص اسمه عثمان بن أرطغرل، وهو أيضا حفيد لقبائل ال يعرف 
أصلها كما أســـلفنا، وقاموا بتأسيس عرق خليط من بقايا وشتات 
رومـــان وبلغار وأرمن ومشـــردين يونانيين وغجـــر رومان وكونوا 
شعبا أســـموه “العثمانيين”، وقاموا بتأريخ تاريخهم من 500 عام 

فقط، ويتحاشون الغوص في تتبع أصلهم قبل هذا التاريخ.

ولم يكتف هؤالء العثمانيون بســـرقة األعراق، بل سرقوا الخالفة 
اإلســـالمية أي خالفة الرســـول الكريم ونســـبوها ألنفســـهم، حتى 
يضفوا على عرقهم غير المعروف طابع الشـــرعية، ســـواء شرعية 
عرقيـــة أو شـــرعية إســـالمية. ومصطلـــح الخالفـــة اإلســـالمية - 
وأسسه - ينبني على نقطتين هما أن خالفة دولة الرسول ال تجوز 
إال بالعـــرب وتحديدا في قريش، فبعد اجتمـــاع األوس والخزرج 
واألنصـــار الختيار خليفة للرســـول منهم، تراجعـــوا عن ذلك ألنهم 
ليسوا من قريش، وتم اختيار الخلفاء الخمسة وكلهم من قريش. 
والنقطة الثانية هي أنه حتى الدولة األموية والعباسية وكلتاهما 
من قريش ال يطلق عليها لقب خالفة، ألن الخالفة انتهت منذ أن 
تنازل الحســـن بن علي عليه وعلى جـــده وآل بيته أفضل الصالة 

والسالم لمعاوية.
لهذا، فإن العثمانيين الذين ال يؤكد أحد أصلهم ومنبعهم لم يكتفوا  «

بسرقة األعراق، بل سرقوا خالفة دولة الرسول ونصبوا أنفسهم 
خلفاء لها، في سرقة واضحة تماما كالبلطجي الذي ال يعرف له 

أصل وفصل، ويوهم الناس بتدينه، حتى يركزوا على تدينه وينسوا 
بلطجيته، وللسرقات بقية سنكشفها الحقا.

tariq 
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقوا التاريخ... سرقة الخالفة
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انفجار طهــران... الجدل يتجدد حول موقع “بارشــين” النووي

بومبيو: على المجتمع الدولي التحرك ضد إيران

وســط تــوتــر الــعــاقــات بين الــواليــات 
ــمــتــحــدة وإيــــــران مـــن جـــهـــة، وبــيــن  ال
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران 
الحارجية  أعلن وزير  من جهة أخرى، 
“رفــض  أن  بومبيو،  مايك  األمــيــركــي، 
إيران التعاون منفصل عن خطة العمل 

الشاملة المشتركة”.
وقــــــال بــومــبــيــو عـــلـــى تـــويـــتـــر أمـــس 
الجمعة: “إذا فشلت إيران في التعاون 
للطاقة  الدولية  للوكالة  التزاماتها  مع 
المجتمع  يــكــون  أن  فــيــجــب  الـــذريـــة، 
الدولي على استعداد التخاذ مزيد من 

اإلجراءات”.
لــدى األمم  إيــران  إلــى أن سفير  يشار 
ذكر  كــان  رافــانــشــي،  مــاجــد  المتحدة، 
أميركيا  قــرارا  أن  يعتقد  أنه  الخميس 
بتمديد حظر األسلحة المفروض على 
أنه  من  محذرا  إحباطه،  سيتم  بــاده 
إذا حاولت  كبيرا جدا”  “خطأ  سيكون 
فرض  إعادة  عندئذ  األميركية  اإلدارة 

عقوبات األمم المتحدة.
عقوبات  استعادة  إن  رافانشي  وقــال 
األمم المتحدة ستنهي االتفاق النووي 
للعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى 
التزاماتها.  جميع  من  طهران  وتعفي 
المفروض  األسلحة  حظر  رفــع  وُيــعــد 
على طــهــران جـــزءا مــن قـــرار مجلس 
أقر  الـــذي   2015 للعام  الــدولــي  األمـــن 

االتفاق النووي.

بومبيو يهدد

يوم  بعد  رافانشي  تصريحات  جــاءت 
إعادة  إلى  بالسعي  بومبيو  تهديد  من 
على  المتحدة  األمـــم  عقوبات  فــرض 
إيران إذا لم يوافق مجلس األمن على 
قرار يمدد إلى أجل غير مسمى حظر 
ينتهي  أن  المقرر  من  الــذي  األسلحة، 

في أكتوبر.
الخاص  األمــيــركــي  الممثل  أطــلــع  كما 
إليران، بريان هوك، والسفير األميركي، 
كيلي كرافت، األربعاء، أعضاء مجلس 

األميركي  الــقــرار  مشروع  على  األمــن 
إلى  الذي سيبقي على حظر األسلحة 

أجل غير مسمى.

عقوبات صارمة

يــذكــر أن الــتــوتــر تــصــاعــد بــيــن إيـــران 
 ،2018 العام  منذ  المتحدة  والواليات 
دونالد  الرئيس  إدارة  انسحبت  عندما 
ترامب من االتفاق النووي بين طهران 
وأعــادت فرض  الكبرى  الست  والقوى 

عقوبات أميركية صارمة.
التي  القوى الخمس األخــرى  وال تزال 
روسيا   - النووي  االتفاق  على  وقعت 
وفرنسا  المتحدة  والمملكة  والصين 
ــتــزمــة بــــه، قــائــلــة إن  وألـــمـــانـــيـــا - مــل
عمليات  الستمرار  أساسية  االتفاقية 
ــة  ــوكــال ــهــا ال الــتــفــتــيــش الـــتـــي تـــقـــوم ب
الدولية للطاقة الذرية ومنع إيران من 

السعي للحصول على أسلحة نووية.

 انفجار يهّز طهران 

انــفــجــار فــي منطقة إيــرانــيــة بها  وقــع 
مــوقــع عــســكــري حــســاس بــالــقــرب من 
العاصمة طهران، فيما تقول السلطات 

إنها أخمدت الحريق، ولم تقع إصابات، 
لكنها لم تذكر أي معلومات عن سبب 

االنفجار.
وتعتقد أجهزة األمن الغربية أن طهران 
أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل 
الزمان،  أكثر من عقد من  نووية، منذ 
االنفجار،  شــهــدت  الــتــي  المنطقة  فــي 

وهي منطقة بارشين العسكرية.
مخصص  بارشين  مــوقــع  أن  ويعتقد 
لعمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر 

والصواريخ والمتفجرات.
المخاوف  تنامت   2004 الــعــام  وفــي 
بارشين  لموقع  المحتمل  الــدور  بشأن 
ــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي اإليــــرانــــي،  ــي الـ فــ
عــنــدمــا أظــهــرت تــقــاريــر بــنــاء محطة 
ــتــجــارب  ــل إجـــــراء ال كــبــيــرة؛ مـــن أجــ

الهيدروديناميكية.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
من أن هذه التجارب التي تنطوي على 
“مؤشرات  تعد  االنفجار  شديدة  مواد 

قوية لتطوير ساح محتمل”.
الوكالة  لمفتشي  ُســمــح   ،2005 وفــي 
الدولية للطاقة الذرية مرتين بالوصول 
من  وتمكنوا  بارشين،  من  أجــزاء  إلــى 

الحصول على عينات بيئية.

أن  تــقــريــر  ذكــــر   2006 الـــعـــام  وفــــي 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
“لم ياحظوا أي أنشطة غير عادية في 
المباني التي تمت زيارتها، وأن نتائج 
إلى  تشير  ال  البيئية  العينات  تحليل 

وجود مواد نووية”.
تــزال  ال  بارشين  حــول  الشكوك  لكن   
مــســتــمــرة، وســعــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
المنشأة  لــزيــارة  مـــرارا  الــذريــة  للطاقة 

مرة أخرى.
وفي أواخر 2011، الحظت الوكالة أن 
وبناء جديدة في  عمليات هدم  هناك 
2012، تم رفض  فبراير  الموقع. وفي 

دخول المفتشين.
من  الدولية  الوكالة  اشتكت  وحينها 
“تــوفــيــر ضمانات  مــن  تتمكن  لــم  أنــهــا 
ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد 
وأنشطة نووية غير معلنة في إيران”، 
“مــخــاوف جدية  لديها  ــزال  تـ ال  وأنـــه 
بشأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج 

النووي اإليراني”.
الــواقــع  بــارشــيــن،  مــوقــع  بــأن  ويشتبه 
شـــرق طــهــران، شــهــد اخــتــبــارات على 
انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في 

المجال النووي، وهو ما نفته إيران.

عواصم ـ وكاالت

تعز ـ وكاالت

ــزة األمـــنـــيـــة فــي  ــ ــهـ ــ ضـــبـــطـــت األجـ
الــيــمــنــي عصابة  ــغــربــي  ال الــســاحــل 
من  كبيرة  كمية  بحوزتها  تهريب 
نقدية،  ومبالغ  والــذخــائــر  األسلحة 
فـــضـــًا عـــن بــعــض الـــحـــلـــي، كــانــت 
ميليشيات  إلـــى  تــهــريــبــهــا  تـــحـــاول 

الحوثي االنقابية.
بيان  أمــنــي، بحسب  مــصــدر  ــال  وقـ
ــه اإلعــــام الــعــســكــري لــلــقــوات  وزعــ
الخميس،  مساء  صــدر  المشتركة، 
في  ــمــركــزي  ال ــن  األمــ منتسبي  إن 
منطقة يختل بمديرية المخا التابعة 
تعز ضبطوا سيارة كانت  لمحافظة 
للتمويه،  عــائــات  متنها  على  تقل 
المهربون يخفون داخلها  بينما كان 
آلي عطفة جديد،  20 قطعة ساح 

وقطعتي ساح آلي نوع أرسان مع 
مخازن الذخيرة.

مخزن   137 على  بحوزتهم  وُعــثــر 
ــيــن،  ــرة مــخــفــيــة داخـــــل كــرات ــيـ ذخـ
إضافة  الذخائر،  من  أخــرى  وكمية 
ــى 8 قــطــع ســاح  ــى الـــعـــثـــور عــل ــ إل

مخفية داخل كبوت السيارة.
عملية  أثــنــاء  أنــه  المصدر  وأضـــاف 
بداخله  كيس  ضبط  تــم  التفتيش 

كمية من الذهب.
إلى ذلك، أشار إلى أن أفراد النقطة 
المهربين  عصابة  باحتجاز  قــامــوا 
وتــســلــيــمــهــم لــلــجــهــات الــمــخــتــصــة، 
الستكمال إجراءات التحقيق معهم، 
الركاب  فيما تم إطاق سراح بقية 

الذين ال عاقة لهم بالمضبوطات.

ضبط عصابة تهريب أسلحة للحوثيين غرب اليمن

دبي - العربية.نت

أعــلــن مــفــوض مجلس الــســلــم واألمـــن 
شرقي،  إسماعيل  اإلفــريــقــي  لــاتــحــاد 
أمس الجمعة، أن من حق مصر الدفاع 
مـــؤكـــدا أن مــصــر تسعى  نــفــســهــا،  عـــن 
ليبيا  في  تدخل  وأي  لحماية حدودها 
يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات.

السلم  إلى ذلك، اعتبر مفوض مجلس 
ــن لــاتــحــاد اإلفــريــقــي أن إبـــداء  واألمــ
لــتــدريــب وتسليح  اســتــعــدادهــا  مــصــر 
القبائل الليبية هو إشارة على تصميمها 
على الدفاع عن أمنها وحدودها، وفق 

ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأكد شرقي أن أي تدخل في الصراع 
ــوحــيــد هو  يــجــب أن يــكــون هــدفــه ال
إلى طاولة  المتحاربة  إعــادة األطــراف 
وجهة  من  “أعتقد  وقــال  المفاوضات. 

نظري أن ما نعيه من إعان الرئيس 
السيسي  الفتاح  المصري عبد 

ــم قـــلـــقـــون بــشــأن  ــهـ ــو أنـ هــ

أمــنــهــم وحـــدودهـــم، ويـــريـــدون إظــهــار 
تصميمهم على حماية هذا األمن”.

ــن،  ــد أعــل ــان الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري قـ ــ وكـ
تمتلك  مــصــر  أن  ــمــاضــي،  ال األســـبـــوع 
ليبيا،  في  بالتدخل  الدولية  الشرعية 
أن دخـــول مدينة سرت  أيــًضــا  وأعــلــن 
ــاق  ــوفـ ــر” أمــــــام قــــــوات الـ ــمــ ــط أحــ ــ “خـ

المدعومة من تركيا.
وتــبــعــد ســـرت 650 مــيــا مــن الــحــدود 
ــد األهـــــداف التي  الــمــصــريــة وهـــي أحـ
لحكومة  التابعة  الــقــوات  إليها  تسعى 
طرابلس. كما أكد المفوض في حديثه 
أن الجميع يدرك أن الصراع الليبي لن 

ينتهي بحل عسكري.
من  التأكد  هي  حاليا  “األولــويــة  وقــال 
إيقاف القتال والتدخات الخارجية، 
ــراف فــي ليبيا  ــ وإقـــنـــاع كــل األطـ
بالعودة إلى العملية السياسية”.

“االتحاد اإلفريقي”: من حق مصر الدفاع عن نفسها

بغداد ـ وكاالت

حاليا  مــتــســارعــة  تــطــورات  بــغــداد  تشهد 
ضد  العراقية  الحكومة  تحركت  أن  بعد 
الميليشيات الموالية إليران، فيما توعدت 
هللا”  حـــزب  “كــتــائــب  يسمى  مــا  ميليشيا 
باستهداف رئيس الوزراء الجديد، وقامت 
العاصمة  شـــوارع  فــي  قوتها  باستعراض 
العراقية. ففي مواجهة كانت مؤجلة على 
والادولة في  الدولة  بين منطق  يبدو  ما 
العراق، حسم من خالها رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي أمره، وبدأت 
السكان  يروع  مع من  المباشرة  المواجهة 
والمواقع  الدبلوماسية  المقار  ويستهدف 
بشكل  الكاتيوشا  بــصــواريــخ  العسكرية 

شبه يومي.
ــوة مـــن جـــهـــاز مــكــافــحــة  حــيــث نـــفـــذت قــ
ــتــي شكلت رأس  وال ــعــراقــي،  ال اإلرهــــاب 
داعــش، عملية  تنظيم  الحربة في هزيمة 
ــد ورشــــــة لــتــصــنــيــع  نـــوعـــيـــة خـــاطـــفـــة ضــ

إطاقها  ومــنــصــات  الكاتيوشا  صــواريــخ 
في منطقة البوعيثة في بغداد تديرها ما 
يعرف بـ “كتائب حزب هللا تنظيم العراق”. 
عــدد من  اعــتــقــال  العملية عــن  وأســفــرت 
عناصر حزب هللا العراقي وضبط صواريخ 
بــاتــجــاه المنطقة  لــانــطــاق  كــانــت مــعــدة 
ــادت مــصــادر عــراقــيــة أن  الــخــضــراء. وأفــ
قوات األمن اعتقلت خبيرا أجنبيا يشرف 
ميليشيا حزب  لدى  على مصنع صواريخ 
هللا خال العملية األمنية التي استهدفت 

13 شــخــصــا مـــن الــمــيــلــيــشــيــا، بــيــنــهــم 3 
قياديين أيضا. وكانت “كتائب حزب هللا” 
توعدت رئيس الوزراء العراقي، واتهم أبو 
علي العسكري رئيس الحكومة بـ “تضييع” 
ما وصفه بـ “قضية مشاركته بجريمة قتل” 
ونائب  سليماني  قاسم  اإليراني  الجنرال 
أبو  العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس 
يشكل  ذلــك  أن  معتبرا  المهندس،  مهدي 
أن  مضيفا  لألميركيين”،  عمالة  “عــربــون 

الكتائب “تتربص به”.

مداهمة بغــداد.. اعتقاالت وإحباط مخطط ضد ســفارات
الحكومة العراقية تتحرك ضد ميليشيات إيران

عواصم ـ وكاالت

ــات الـــمـــتـــحـــدة دعــوتــهــا  ــ ــواليـ ــ ــددت الـ ــ جــ
ــيـــة إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف  ــبـ ــيـ ــلـ األطـــــــــــراف الـ
صادر  بيان  في  وأوضحت  المفاوضات.  
الــجــمــعــة،  ــس  أمـ ــخــارجــيــة،  ال وزارة  عـــن 
أن الــلــقــاء االفــتــراضــي الـــذي جـــرى قبل 
األميركية  الخارجية  وزارة  بين  يومين 
ــرورة  ــدد عــلــى ضــ وحــكــومــة الـــوفـــاق شــ
إلى  الــوزارة  ولفتت  الميليشيات.  تفكيك 
خلق  طرابلس  على  الحصار  “انتهاء  أن 
قضية  لمعالجة  وضــرورة  جديدة  فرصة 

الميليشيات في الشرق والغرب الليبي”.
ــررت الـــمـــوقـــف األمــيــركــي  ــ ــك، كـ ــ ــى ذلـ ــ إل
الرافض للتدخل الخارجي، مطالبة بوقف 

فوري إلطاق النار والعودة للمفاوضات.
الماضية،  األسابيع  مــدى  على  أنــه  يذكر 
على  تأكيدها  األميركية  اإلدارة  كـــررت 
ضرورة وقف النار في الباد التي مزقتها 
ــى الــمــفــاوضــات بين  ــعــودة إل الــحــرب، وال

األطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين 
والــــقــــرارات األمــمــيــة، فــضــاً عـــن وقــف 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة. مــن جــانــب آخــر، 
المجلس  بــاســم  الــرســمــي  الــنــاطــق  كشف 
عبدالكريم  ليبيا  وأعيان  لمشايخ  األعلى 
ــم من  الــعــرفــي عــن إعــــداد الــقــبــائــل قــوائ
المتطوعين الشباب لتدريبهم وتسليحهم، 
عبد  المصري  الرئيس  لــدعــوة  استجابة 
مــن وصفهم  قــتــال  مــن  السيسي  الــفــتــاح 

من  وميليشياتهم  ــراك  األت بالمستعمرين 
يسمحوا  لن  أنهم  على  مشددا  المرتزقة، 
بنهب اإلخوان لثروات ليبيا، كما سيقفون 
التركي  الرئيس  بوجه طموحات وأحام 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان عــلــى أراضــيــهــم. 
ــال “إن جــمــيــع الــقــبــائــل فــتــحــت بــاب  وقــ
القتال  فــي  الــراغــبــيــن  للشباب  الــتــطــوع، 
في  الطامعين  األتــراك،  المستعمرين  ضد 

ثروات الباد ومواردها”.

قبائل ليبيا.. ســنقاتل األتراك ولن نسمح بنهب اإلخوان ثرواتنا
واشنطن: يجب تفكيك الميليشيات في طرابلس

بغداد ـ وكاالت

إلى  تركيا  الجمعة  أمــس  ــعــراق  ال دعــا 
وقـــف كــافــة أشــكــال االنــتــهــاكــات التي 
تطال السيادة الوطنية نتيجة األعمال 
وخرقها  المتكررة  التركية  العسكرية 
األجواء العراقية.  وأكد الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة العراقية في بيان: “تدعو 
ــعـــراق إلـــى وقــف  رئـــاســـة جــمــهــوريــة الـ
االنتهاكات التي تطال السيادة الوطنية 
التركية  العسكرية  العمليات  نتيجة 
العراقية  ــواء  األجــ وخــرقــهــا  الــمــتــكــررة 
والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين 
انتهاكا  تعد  األعــمــال  هــذه  إن  ــعــزل.  ال
ومخالفة  الــجــوار،  حسن  لمبدأ  صارخا 

صريحة لألعراف والمواثيق الدولية”.
رئاسة  تستنكر  “وإذ  الــبــيــان:  ــاف  وأضـ
الجمهورية هذه الخروقات، فإنها تؤكد 

الحدودية  المشكات  حل  ضــرورة 
العراق  بين  األمنية  والملفات 

ــا عـــبـــر الـــتـــعـــاون  ــ ــي ــركــ ــ وت

األحــاديــة  ورفـــض  بينهما،  والتنسيق 
ووجوب  العالقة،  القضايا  معالجة  في 

احترام السيادة العراقية”.
ورغـــم احــتــجــاج الــســلــطــات الــعــراقــيــة، 
ــا عــمــلــيــاتــهــا ضــــّد هــذه  ــركــي ــل ت ــواصـ تـ
“إرهـــابـــيـــة”،  تصنفها  ــتــي  ال الــجــمــاعــة، 
المتحدة  الــواليــات  تصنيف  غــرار  على 
ــم يعرف  ــهــا. ولـ ــي ل ــ ــ ــاد األوروب ــحـ واالتـ
التركية  “المخلب-النمر”  عملية  نطاق 
ــول إلـــى الــمــنــطــقــة،  بــســبــب مــنــع الـــوصـ
ولكّنها محدودة مقارنة بالعمليات، التي 
أطلقتها أنقرة في السنوات األخيرة في 
شمال سوريا ضّد مقاتلين أكراد. ورغم 
ذلك، اضطرت مئات العائات إلى الفرار 
حزب  ويخوض  االشتباك.  مناطق  من 
الدولة  ضد  تمردا  الكردستاني  العمال 
نزاع  في   ،1984 العام  منذ  التركية 
أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل، 

بينهم العديد من المدنيين.

العراق يدين انتهاكات تركيا ألجوائه
إسالم آباد ـ وكاالت

الباكستاني  ــــوزراء  ال رئيس  يــواجــه 
عــمــران خـــان، مــوجــة انــتــقــادات بعد 
حديثه أن الواليات المتحدة جعلت 
الــقــاعــدة  ــم  ــيـ زعـ بـــن الدن  أســـامـــة 
 ،2001 11 سبتمبر  لهجمات  والمدبر 
“شهيدا”، وهو مصطلح يعكس طعنة 
تستخدم  ألنها  واشنطن؛  في  خفية 
مشرفة  لشخصيات  رئــيــس  بشكل 

قتلوا في المعركة.
ــي خــطــاب  ــان الــطــعــنــة فـ ووجـــــه خــ
موضع  من  فيه  ينتقل  كان  ميزانية 
آلخر في البرلمان، مهاجما السياسات 
الخارجية ألسافه، وقال “إن شراكة 
في  المتحدة  الواليات  مع  باكستان 

الحرب على اإلرهاب كانت خطأ”.
واشــنــطــن  “إن  ــا  أيـــضـ ــان  ــ خـ ــال  ــ ــ وق

اســتــخــدمــت لــغــة مــســيــئــة ضد 
باكستان، وألقت باللوم على 

إسام آباد في إخفاقاتها 

في أفغانستان المجاورة، واألهم من 
آبــاد  ذلــك كله رفضت إخــبــار إســام 
العام  عن عملياتها ضد بن الدن في 
لفريق نيفي  2011، قبل تنفيذ غارة 

سيلز ليا”.
الخاصة  العمليات  قــوة  واقتحمت 
الباكستانية  العسكرية  الحامية  بلدة 
 2 الليل في  آبــاد في منتصف  أبــوت 
بن  مقتل  عن  أسفر  ما   ،2011 مايو 

الدن والعديد من قادته.
إلى  انحزنا  “لقد  للبرلمان  وقال خان 
جانب الواليات المتحدة في الحرب 
عــلــى اإلرهــــــاب لــكــنــهــم جـــــاؤوا إلــى 
يدهم،  على  واستشهد  وقتلوه  هنا 
)ولم(  لغة مسيئة ضدنا  واستخدموا 
يبلغونا )عن الغارة(، على الرغم من 
حقيقة أننا فقدنا 70 ألف شخص 

في الحرب على اإلرهاب”.

رئيس وزراء باكستان في ورطة.. بسبب بن الدن

ضابط شرطة يتعرض 
للطعن في غالسكو

غالسكو ـ أ ف ب

أعلنت الشرطة أمس الجمعة أّن مشتبها 
أشخاص   6 وأصيب  بالرصاص  قتل  به 
في  خطير”  ــادث  “حـ فــي  شــرطــي  بينهم 

مدينة غالسكو في اسكتلندا.
وقال مساعد قائد الشرطة االسكتلندية 
“الشخص  جــونــســون  ستيف  بــيــان  فــي 
المسلحة  الشرطة  بــرصــاص  قتل  الــذي 

لقى مصرعه”.
في  آخرين  أشخاص   6 “هناك  أن  وذكــر 
المستشفى يتلقون العالج من إصاباتهم 

بينهم ضابط شرطة”.

انفجار خزان غاز قرب مجمع عسكري يهز طهران

فصائل وميليشيات موالية لحكومة الوفاق في طرابلس

“حزب الله” العراقي يتوعد الكاظمي بعد القبض على قياديين 



كواالمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

هنـــأ رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم النائـــب األول 
لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة أســـتراليا ونيوزلندا بعد اختيارهما من 
أجـــل اســـتضافة كأس العالـــم للســـيدات 2023 عن جدارة 

واستحقاق.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة: هـــذا يوم 
تاريخـــي لكرة القدم النســـائية، وهو دليـــل آخر على الثقة 

بقدرة قارة آسيا على استضافة البطوالت العالمية.
وأضاف: باســـم االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم وأســـرة كرة 
القدم اآلسيوية، أهنئ أستراليا ونيوزلندا على اختيارهما 
الســـتضافة كأس العالم للســـيدات، وأشـــكر جميع أعضاء 
مجلـــس االتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم من قارة آســـيا على 

دعمهم لهذا الملف.
وأوضـــح: اليـــوم يمكـــن أن نحتفـــل بيوم رائع لكـــرة القدم 
النســـائية، وبلحظـــة تاريخيـــة مـــن خـــال إقامـــة بطولـــة 
بالتشـــارك بيـــن اتحاديـــن قاريين، ونحن نتطلـــع للعمل مع 
أصدقائنـــا وجيراننـــا فـــي اتحاد أوقيانوســـيا لكـــرة القدم، 
وكذلك مع االتحادين األســـترالي والنيوزلندي لكرة القدم؛ 

مـــن أجـــل تنظيـــم أفضل بطولـــة فـــي تاريـــخ كأس العالم 
للسيدات.

وتابع: ولكن الشـــيء األهم لكرة القدم النســـائية، وســـبب 
صحـــة قـــرار االختيـــار هـــو أن ملف الترشـــيح األســـترالي 
وأنـــا  الفنيـــة،  الناحيـــة  مـــن  األفضـــل  كان  والنيوزلنـــدي 
ســـعيد؛ ألن مجلـــس االتحـــاد الدولـــي أخذ بـــرأي الخبراء، 
وفـــي الوقت ذاته، فقد نافســـت كولومبيـــا بقوة، وهو أمر 

يستحقون اإلشادة عليه.

مؤكًدا دعم االتحاد اآلســيوي الستضافة النسخة التاريخية
سلمان بن إبراهيم يهنئ أستراليا ونيوزلندا

اللجنة اإلعالمية

دعـــا نـــادي االتفـــاق ســـائر أعضائـــه 
الســـنوي؛  اشـــتراكهم  لتجديـــد 
فـــي  المشـــاركة  لهـــم  ليتســـنى 
االجتماع الســـنوي العادي للجمعية 
العموميـــة، الـــذي حـــدد لـــه الســـابع 
عشر من يوليو المقبل بالتوافق مع 
وزارة الشباب والرياضة؛ ليعقد عبر 

فضاء التواصل اإللكتروني.
بالنـــادي  العـــام  وقـــال أميـــن الســـر 
ذوالفقـــار الباشـــا “إن بـــاب تجديـــد 
العضوية كان مفتوحا من السادس 
مـــن الشـــهر )يونيـــو( الجـــاري، عبـــر 
التواصـــل مع مدير النادي  يوســـف 
محمد، وينتهـــي اإلثنين المقبل 29 
مـــن الشـــهر الجـــاري، وأن المجـــال 
َفتـــح أيضـــا ألبنـــاء المنطقـــة ممـــن 
يريـــدون إلـــى تســـجيل عضويـــات 
جديـــدة، وحيث إن عـــدد األعضاء 

بلغ أكثر من خمســـمئة عضو، وعدد 
أعضاء الجمعية العمومية األخيرة 
بلـــغ )156( عضـــوا مـــن المســـددين 

اشتراكاتهم”.
المجـــال  بـــأن  الباشـــا  وأضـــاف 
مفتـــوح لكافة أبنـــاء القرية )الدراز( 
لتســـجيل  المحيطـــة  والمناطـــق 
عضوياتهم؛ ليتســـنى لهم ممارســـة 

كافة األنشـــطة التي يقيمها النادي، 
إلى جانب مشاركته في المسابقات 

الرسمية.
بـــأن مجلـــس إدارة  الباشـــا  وأشـــار 
الـــدرازي  فـــوزي  برئاســـة  النـــادي 
حريـــص علـــى االســـتفادة مـــن كل 
الكوادر الفنية واإلدارية التي تزخر 
بهـــا المنطقـــة، ويجـــب أن َتكتشـــف 
لكـــي تســـتفيد منهـــا المملكـــة، وأن 
صـــارت  التـــي  الضخمـــة  المنشـــآت 
مـــن  األنديـــة  غالبيـــة  بهـــا  تحظـــى 
ماعب وصاالت يجب أن تســـتثمر 

وتستوعب كل الطاقات الشبابية.
ولفـــت أن الجمعيـــة العمومية التي 
تعقـــد عبر الفضـــاء اإللكتروني )عن 
ُبعـــد( يأتـــي تافيـــا لإلصابـــة بوباء 
ينحســـر  أن  نأمـــل  الـــذي  كورونـــا، 

وتعود الحياة إلى طبيعتها.

الســنوي اشــتراكهم  لتجديــد  أعضائــه  ســائر  دعــوة 
17 يوليو المقبل عمومية نادي االتفاق
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النفسي لالعبين
كرامي: لتثبيته في 

الفئات العمرية
الشمالن: سيغير 

مفاهيم عدة للمدربين

ذوالفقار الباشاسلمان بن إبراهيم 

السبت 27 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 - العدد 4274

جــاء قــرار مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي لكرة القدم إجراء تعديــل مؤقت على المادة رقــم 3 من قانون 
اللعب في السماح بـ 5 تبديالت عوًضا عن 3 في المباريات؛ تقليًصا آلثار جائحة كورونا العالمية.  “البالد 
ســبورت” اســتطلع آراء الفنييــن البحرينيين حول الخطوة التي اتخذها “الفيفــا”، وطبقتها معظم الدول 

التي استأنفت مسابقاتها، كما تنوي بقية الدول تطبيقها في حال االستئناف.

المكتســـبات  مـــن  العديـــد  علـــى  الفنيـــون  واتفـــق 
اإليجابيـــة للقـــرار فـــي خطـــوة ســـتقلل مـــن اآلثـــار 
الســـلبية لفتـــرة التوقف الطويلة التـــي زادت على 3 
أشهر، في حين لم تغب السلبيات وإن كانت قليلة.

الناحية الصحية 

خضيـــر  اآلســـيوي  والمحاضـــر  الوطنـــي  المـــدرب 
عبدالنبـــي ذهـــب إلـــى القـــول “إن أصـــل اتخـــاذ هذا 
القرار جاء من الناحية الصحية في المقام األول”. 

وقال عبدالنبي “قد يشـــعر الاعبون بالتعب ســـريًعا 
بعـــد فتـــرة التوقـــف الطويلـــة، وهنـــا نقصـــد التعـــب 
النفســـي بدرجة كبيرة، إال أن وجـــود 5 تبديات قد 
يقلل من هذا الشـــعور ويخفف من العواقب السلبية 

على المستوى الفني داخل المستطيل األخضر”.
وأضـــاف “التدريبـــات االعتياديـــة تعطـــي الاعبيـــن 
الطاقة الازمة لتأدية واجباتهم على أكمل وجه، إال 
أن الجلـــوس فـــي المنزل خال 3 أشـــهر بفترة ركود 
كبيـــرة، عـــاوة علـــى قلـــة التمارين قبل االســـتئناف 
ســـيقلل مخزون اللياقـــة لدى الاعبين، فصـــار لزاًما 
اتخـــاذ مثـــل هـــذا القـــرار المســـاعد لجميـــع أطـــراف 

اللعبة”.
وبّيـــن عبدالنبـــي أن التدريبـــات المنزلية لهـــا فائدة، 
لكنهـــا دون وجـــود محاســـبة أو مراقبـــة مـــن الجهاز 
الفني بعكس التدريبات االعتيادية، مشـــيًرا إلى أننا 
شـــاهدنا مســـتوى المباريات يرتفع تدريجًيا وببطء 

في الدوري األلماني مع استئناف من جديد”.
وحول مكتســـبات القـــرار للفرق الصغيـــرة والكبيرة، 
الصغيـــرة  الفـــرق  أن  اآلســـيوي  المحاضـــر  أوضـــح 
ستســـتفيد منـــه؛ كونه عامـــًا لرفع مســـتوى اللياقة 
مـــع مـــرور الدقائـــق، ويمكـــن للفريـــق أن ينافس في 
مجريات اللعب، أما الفرق الكبيرة فســـتكون فرصة 

ألجهزتهم الفنية لتجربة العبين جدد.
واســـتبعد خضير أن يكـــون القرار مؤثًرا على خطط 
المدربيـــن، مشـــيًرا إلـــى أن إجـــراء التبديـــات هـــي 
خيارات للمدربين، وستكون اآلن متاحة بشكل أكبر 
وبالتزامـــن مـــع األجـــواء الصيفيـــة، التـــي تأخذ فيه 
الحـــرارة مخزوًنا كبيرة من نســـبة األكســـجين التي 

تقل لدى الاعبين وتشعرهم بالتعب.
وأكد عبدالنبي أهمية عمل األجهزة الفنية على رفع 
مســـتوى اللياقة؛ للتمكن من الوصـــول لذات النفس 
الـــذي يمكنك من االســـتمرار 90 دقيقـــة دون هبوط 

كبير في المستوى العام.

تطوير اللعبة

أشـــار مدرب فريق الحد والمحاضر اآلسيوي محمد 
الشـــمان إلـــى أن القـــرار يصـــب فـــي صالـــح تطوير 

اللعبة.
وقـــال الشـــمان “القـــرار إيجابـــي للغايـــة، فجميعنـــا 
شـــاهد الـــدوري األلمانـــي وهـــو في مســـتوى متقدم 
بكثيـــر علينا، وكيف أثرت اإلصابات على المســـتوى 
العـــام. ووجـــود 5 تبديـــات ســـيكون أمـــًرا إيجابًيـــا 

ويعطي ميزة لطرفي المباراة”.
ولفـــت الشـــمان إلـــى أن مســـاعدة كبيـــرة قدمـــت 
للمدربيـــن عبـــر هذا القـــرار التطويـــري، خصوًصا أنه 
إيجابـــي للمدرب فـــي توفير العديد مـــن األدوات له 
الســـتخدامها داخـــل أرضيـــة الملعـــب. وفيما يخص 

رأيه بمكتسبات القرار للفرق، أشار إلى أنه سيساعد 
الفرق الصغيرة والكبيرة بشـــرط معرفة االســـتغال 
األمثـــل للتبديـــات الخمســـة المتاحة، مبيًنـــا أهمية 
العمـــل التكتيكـــي على وجـــود 5 تبديات ودراســـة 

الخيارات المتوافرة لصنع التغيير والفارق.
وذكـــر مـــدرب متصـــدر فـــرق دوري ناصـــر بـــن حمد 
الممتـــاز للموســـم الحالـــي أن القـــرار فيـــه جوانـــب 
تكتيكيـــة عاليـــة للمدربيـــن، الذين يملكـــون الفرصة 
للتغييـــر فـــي قراءتهـــم الفنيـــة ســـواء الدفاعيـــة أو 

الهجومية.
وأوضح الشمان أن الحديث عن التطوير ال ينصب 
فـــي كونـــه ســـيرفع المســـتوى الفنـــي، بل أنـــه عامل 
مســـاعد لاعبيـــن خصوًصـــا فـــي تافـــي اإلصابـــات 
المحتملـــة، إضافة إلى إســـهامه فـــي توفير مخزون 
لياقـــي إضافـــي عبـــر الاعبيـــن اإلضافييـــن؛ لعمـــل 
موازنـــة داخـــل الملعب وعدم الهبوط في المســـتوى 

الفني.
علـــى  اللعبـــة  ســـيفيد  القـــرار  أن  “أعتقـــد  وأضـــاف 
المـــدى البعيد مع تقـــادم المنافســـات والجوالت في 

البطوالت”.
وأكـــد الشـــمان أن وجود 5 تبديـــات يعني إمكانية 
تغييـــر خـــط دفاع كامـــل أو خط هجـــوم كامل، فهو 
يعـــادل نصـــف الفريـــق، وبإمكانـــك أن تغيـــر شـــكل 
الفريـــق بأكملـــه كمـــدرب، وأضـــاف “أعتقد أنـــه قرار 
إيجابـــي وســـيغير العديد من المفاهيـــم لدى مدربي 

الفرق”.

تعديل صائب

بدوره، قال مدرب منتخبنا لفئة الشـــباب لكرة القدم 
إسماعيل كرامي “إن التعديل على القانون جاء في 

وقت صائب”.

وأشـــار كرامي إلـــى أن االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
اتخذ خطـــوة إيجابية وعلى الطريـــق الصحيح في 
هـــذه الفترة، التـــي تأثر عبرها الاعبـــون والمدربون 

بالتوقف الطويل، الذي طال األنشطة الرياضية.
وأضـــاف “الحجـــر المنزلـــي الطويـــل يؤثـــر با شـــك 
علـــى المســـتوى العام، ووجـــود مثل هـــذه القرارات 
ستســـهم في تقليل اآلثار السلبية وتطوير المستوى 

للمباريات في حال االستئناف”.
وذكـــر كرامي أن اإلعداد للدوريات لاســـتئناف جاء 
بفترة من 4 إلى 6 أسابيع، وهي فترة ليست طويلة 
قياًسا بفترة الحجر المنزلي التي امتدت أكثر من 3 
أشهر، مضيًفا “من الضروري أن تتوافر لدى المدرب 
تبديـــات أكثر، حتى تكـــون أوراقه أكثر للتغيير في 

النتيجة أو المحافظة عليها”.
وتابع قائًا “كما ال نغفل جانب اللياقة البدنية المهم 
لاعبيـــن، فوجود 5 تبديات يســـاعد على المجاراة 

وعدم التأثر بانخفاض المستوى اللياقي”.
ســـلبيات  وجـــود  الوطنـــي  المـــدرب  يســـتبعد  ولـــم 
للقرار، مشـــيًرا إلى أن فتـــرات التوقف الطويلة التي 
تســـتلزمها التدريبات قد تكلـــف الفريق المتأخر في 
النتيجـــة، مؤكـــًدا أن هذا الســـبب بـــارز ويطفو على 

السطح، لكنه ال يلغي إيجابيات القرار أيًضا.
وحـــول رأيه في مـــدى تأثير القرار للفئـــات العمرية، 
أوضـــح أنه جميـــل جًدا للفئـــات العمريـــة وأنه يؤيد 
اســـتمراره، خصوًصا ألنه يمنـــح الفرصة األكبر لعدد 
أكبر من الاعبين للعب واالحتكاك والمنافســـة، وهو 

ما يحتاجه الاعبون الشباب والصغار.
وفيمـــا يخـــص مـــدى التأثيـــر علـــى المســـتوى الفني 
قليـــًا  ســـيتأثر  المســـتوى  أن  كرامـــي  أكـــد  العـــام، 
بتوقفات التبديات وإضاعة الوقت، لكنه سيساعد 
فـــي جوانـــب أخرى مهمة، كتافـــي اإلصابات وعدم 

تأثر القلب بالمجهود المتعب.

إسماعيل كراميمحمد الشمالنخضير عبدالنبي

التبديالت الخمسة بين مطرقة المكتسبات وسندان السلبيات
“كورونــا” جائحــة  بعــد  القــدم  لكــرة  تطويــري  الفيفــا”  “تعديــل  يتفقــون:  الفنيــون 

تعديل «الفيفا» للقانون رقم (3):

الالعبون

إسماعيل السقايأحمد مهدي

5 بدالء
كحد أقصى

في حال لعب
وقت إضافي

3 فرص لالستبدال
كحد أقصى

استخدام
تبديل إضافي

تبديل إضافي
بين الشوطين

فرصة
تبديل إضافية

عندما يقوم كال الفريقين بالتبديل في 
الوقت نفسه، سيتم اعتبار ذلك فرصة 

تبديل مستخدمة لكل فريق

باإلضافة إلى ذلك يمكن إجراء 
التبديالت قبل األشواط اإلضافية 

وبينها.
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أحمد مهدي

من المسابقات الكروية المحلية

من المسابقات الكروية المحلية

الفيفا أقر 5 تبديالت على أن تجرى في 3 فترات فقط
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يجب أن تعتمد على نفسك في الفترة المقبلة.

تحاول أن تطور من أدواتك حتى تستطيع المنافسة.

يجب أن تعترف بالخطأ وتعتذر، وال تكابر.

حاول أن تجعل الرياضة جزءا من روتينك اليومي.

حاول أن تتوقف عن التفكير في الماضي.

لديك من يعاونك ويعلم جيًدا مكانتك وتفكيرك السليم.

تواجه بعض المشكالت في مجال العمل ولكنك ستنجح.

مفاجآت سارة في محيطك األسري والعملي.

دافع عن مشروعك بقوة في االجتماع اإلداري القادم.

اجلس مع عائلتك وأصدقائك وتحدث معهم أكثر.

كلما ابتعدت عن األكل الضار، كلما تحسنت حالتك.

التزم بكلمتك أمام األصدقاء وال تكن ضعيفا في القرار.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انتهــى المطــرب الســوري مجد القاســم من تســجيل 
“ديو” غنائي جديد، بمشــاركة شقيقه محجوب القاسم، 
ويحمل  اســم “يا عمرنا”، من ألحانه، وكلمات الشــاعر 

جهاد األحمدية، وتوزيع نوار البحيري.
ومــن المقرر طرحــه في األيــام المقبلة علــى “يوتيوب” 

والقنــوات الفضائيــة. وطــرح القاســم أدعية دينيــة عدة في 
شهر رمضان  الماضي، منها “ماية المحاياة”، من  كلمات الشاعر حسن باهي، 

وألحان حسن نور وتوزيع محمد بدرخان.

تتابع الفنانة كارول ســماحة عمليــات المونتاج لكليبها 
الجديد، الذي انتهت من تصويره، وســتطلقه باللهجة 
اللبنانية والفرنســية، وتعاونت فيــه للمرة األولى مع 

شركة “اليف ستايلز ستديوز”.
وتتولــى مهمة اإلخراج بتول عرفة، في تعاون يجمعهما 

للمرة األولى أيضا.  وحرصت سماحة على تصوير الكليب في 
موعده، الذي اســتغرق يوًما كامًل، رغم أزمــة كورونا التي يمر بها العالم، التي 

أثرت بشكل كبير على إنتاج األغنيات الجديدة والحركة الفنية عموما.

يتعاون النجم تامر حســني مع الموزع الموسيقي عادل 
حقي في أغنية جديدة تحمل اسم “هقولها تاني”.

واألغنيــة مــن كلمــات أمير طعيمــة، وألحــان محمد 
يحيــي، والمقــرر طرحها في األيام المقبلــة على موقع 

“يوتيوب”. وأشار إلى أن حسني يقدم هذه األغنية بشكل 
جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور.

مــن ناحية أخرى، يســتكمل فريق عمل فيلــم “مش أنا” تصوير المشــاهد 
المتبقية في شهر يوليو المقبل.

“هقولها تاني”كليب كارول“يا عمرنا”

إحسان عبدالقدوس.. بين األدب والسينما “49 رواية تحولت إلى أفالم”
“إحسان عبدالقدوس.. بين األدب والسينما” كتاب للناقد السينمائي سامح فتحي وضمن مطبوعات مهرجان 

القاهرة السينمائي، بعد أن قرأته جيدا ارتأيت أن أقدم عنه هذا العرض والتحليل.

يقع الكتاب في 215 من الحجم المتوســـط ويســـتعرض القصص 
والروايـــات التي كتبها الروائي الكبير إحســـان عبدالقدوس، وتم 

تحويلهـــا إلـــى أفـــام ســـينمائية، فقـــد 
كانـــت رواياته منها للســـينما المصرية 

على مر سنوات طويلة.
كتـــب إحســـان عبدالقـــدوس أكثـــر مـــن 
600 روايـــة وقصـــة، وقدمـــت الســـينما 
المصرية عددا كبيرا من هذه القصص، 
فقـــد كان منهـــا 49 روايـــة تحولـــت إلى 
أفام، و5 روايات تحولت إلى نصوص 
أصبحـــت  روايـــات  و9  مســـرحية، 
روايـــات  و10  إذاعيـــة،  مسلســـات 
تحولـــت إلـــى مسلســـات تليفزيونيـــة، 
إضافـــة إلـــى 65 مـــن روایاتـــه ترجمت 
إلـــى اإلنجليزية والفرنســـية واأللمانية 
واألوكرانيـــة والصينيـــة، وكانت معظم 

رواياتـــه تصـــور فســـاد المجتمـــع المصـــري وانغماســـه 
فـــي الرذيلة والشـــهوات، والبعد عـــن األخاقي، وكان 
إلحســـان عبدالقـــدوس دور بـــارز 
ليـــس  الســـينما  صناعـــة  فـــي 
فقط عـــن طريق األفـــام التي 
أعدت عـــن قصصـــه ورواياته، 
ولكـــن بالتي شـــارك فـــي كتابة 
للكثيـــر  والحـــوار  الســـيناريو 
منهـــا، فقد كان علـــى النقيض 

مـــن األديـــب نجيـــب محفوظ، فهـــو لم يكن 
يؤمـــن بأن صاحب العمـــل األدبي األصلي ال 
عاقة له بالفيلم أو المسرحية التي تعد من 
عملـــه األدبي، فقد شـــارك في صياغة 
وكتابـــة حوار العديـــد من األفام، 
الشـــمس”  “ال تطفـــئ  فيلـــم  مثـــل 
للمخـــرج صـــاح أبـــو ســـیف الـــذي 

كتـــب نص الحوار فيه، كما كتب الحوار أيضا لفيلم “إمبراطورية 
ميـــم”، الـــذي كانت قصتـــه مكتوبة علـــى 4 أوراق فقط ، وأخرجه 
حسين كمال، كما شارك كذلك الكاتبين سعد الدين وهبة ويوسف 
فرنســـپس في كتابة ســـيناريو فيلم “أبي فوق الشـــجرة”. وقد تم 
تكريم إحسان عبدالقدوس، فقد منحه الرئيس جمال عبدالناصر 
وســـام االســـتحقاق مـــن الدرجة األولـــى، ومنحـــه الرئيس محمد 
حســـني مبارك وســـام الجمهورية، ونال جائزة الدولـــة التقديرية 

فـــي اآلداب ســـنة 1989، ونـــال الجائزة األولى عـــن روايته “دمي 
ودموعـــي وابتســـاماتي” فـــي العـــام 1973، وجائزة أحســـن قصة 

فيلم عن روايته “الرصاصة ال تزال في جيبي”.
والجميل في الكتاب وضع صور األفام التي خرجت من معطف 
إحســـان عبدالقـــدوس، كفيلم “الوســـادة الخاليـــة” و”أين عمري؟” 
و”فـــي بيتنـــا رجل” و”حتـــى ال يطير الدخان”، “أيـــام في الحال”، 

“الرصاصة ال تزال في جيبي” وغيرها.
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1844
مقتل مؤسس الطائفة 

المورمونية جوزيف سميث، 
وذلك عندما اقتحمت السجن 

المحتجز به بوالية إلينوي 
جماعة معادية للمورمونية 

وقاموا 
بقتله مع 
شقيقه. 

 1950
الواليات المتحدة تتخذ قراًرا بإرسال قوات أميركية لشبه القارة الكورية.

 1954
 افتتاح أول مفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو.

 1967
تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.

1991
القوات اليوغوسافية تغزو جمهورية سلوفينيا بعد يومين من االستقال.

 2007
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يستقيل من منصبه وبراون يخلفه.

أسامة الماجد

قررت استديوهات “وارنر بروس” 
الترفيهية تأجيل طرح فيلم األكشن 
والغموض المنتظر “Tenet” للمخرج 

الشهير كريستوفر نوالن، لنهاية يوليو 
المقبل.

وكان من المقرر 
طرحه في 17 من 

الشهر نفسه.
ومن المرجح 

أن يعرض في 
صاالت السينما 

األميركية، 
بعد إعادة 
تشغيلها 

الشهر 
المقبل.

أعلنت شـــبكة نتفليكس عن موعد طرح الموســـم الخامس واألخير 
من مسلســـل Lucifer، خال أغســـطس المقبـــل، على أن يتم طرح 

الموسم على جزأين من 8 حلقات.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، عن شبكة البث التدفقي عبر اإلنترنت، 

أن موعد بث الموســـم الخامس من المسلســـل، سيكون تحديدا في 
21 أغســـطس. وفـــي بيان لشـــبكة نتفليكس، قالت إن الموســـم 

الجديد من لوســـيفر سيشـــهد أحداثا أكثر إثارة من أي وقت 
مضى، وسيتم الكشف عن أسرار للمرة األولى، كما سيشهد 

وفاة شخصيات محبوبة ضمن أحداثه.
Lu�  وكانت نتفليكس تســـلمت مهمة إنتاج مسلســـل

cifer بعـــد إعـــان شـــبكة FOX وقـــف إنتاجـــه بعد 
موســـمه الثالث، وأنتجت نتفليكس الموسم الرابع 
الـــذي عرض خال العام 2019 الماضي، والموســـم 

الخامس واألخير الذي يعرض قريبا.
ويجسد دور البطولة بالمسلسل توم أليس، ويشاركه  «

في البطولة الورين جيرمان، وليزلي آن براندت ود.ب.وودسايد، 
وكيفين أليخاندرو.

“لوسيفر” في أغسطس على نتفليكس

الجراش: تشبهني “زهرة” في “شغف”
تحدثــت النجمــة البحرينيــة ســلوى الجــراش عــن وجودهــا حاليــا فــي لبنــان؛ 
لتصويــر مشــاهدها في مسلســل “دفعة بيروت” لـ “الــراي الكويتية” عن بعض 
التفاصيــل، إذ تــدور كاميــرات المخــرج علــي العلــي لتصويــره فــي مناطــق 
مختلفــة؛ تمهيــدا لعرضــه قريبــا على شــبكة “mbc”، مشــيدة بتجاربها الثالث 

األخيرة على الشاشة الرمضانية.

شاركِت هذا العام  «
في 3 أعمال تلفزيونية، 

هي “شغف” و”كأن شيئا 
لم يكن” و”حكايات ابن 

الحداد”، فأي األعمال مما 
سبق كان األقرب إلى 

قلبك؟

– كل عمـــل أقدمـــه يكـــون 
ألن  قلبـــي؛  مـــن  قريبـــا 
كل واحـــد لـــه قصـــة 
ومضمـــون وطرح 
 ، مختلـــف
إلـــى  إضافـــة 

كاتب ومخرج مختلفيـــن، وبالتالي لن 
يكون هناك تشابه في األدوار، كما أرى 
أننـــي أتلّون دائًما بحســـب الشـــخصية 

المسندة إلّي وأعيشها بكل تفاصيلها.
لماذا ارتبط اسمك في أكثر من عمل  «

فني مع الفنانة هدى حسين، وكان 
آخرها مسلسل “شغف”؟

– الفنانـــة القديـــرة هدى حســـين تؤمن 
بالمواهب الشـــابة وتســـعى إلى دعمها 
دائمـــا، ســـواء بترشـــيحها لهـــم أو مـــن 
خـــال المشـــاهد التـــي تجمعهـــم بهـــا، 
ولست أنا الوحيدة التي ارتبطت معها 
بأكثـــر من عمل، بـــل هناك غيري الكثير 
من الفنانين. ويشـــرفني ترشـــيحها لي 
فـــي األعمـــال التي شـــاركت بهـــا معها، 
الســـيما وأنهـــا قامـــة مـــن قامـــات الفن 
الخليجـــي ولديهـــا رؤيـــة ثاقبـــة، فهي 
عندما ترشـــح فنانا لدور ما، فإنها تراه 

في هذا الدور.

 ما الدور الذي يشبهك في الواقع؟ «

– الشـــك أنهـــا شـــخصية “زهـــرة” فـــي 
مسلســـل “شـــغف”، إذ كانت قريبة مني 
كثيرا، فأحسســـت أنها تشبهني؛ ألنني 
بالفعـــل أحـــب عائلتـــي كثيـــرا، وأحـــب 
باســـتمرار،  المســـاعدة  لهـــا  أقـــدم  أن 
وحتى على الجانب العاطفي لـ “زهرة” 
فأنـــا أشـــبهها، فعندمـــا أحـــب شـــخصا 
ال أصارحـــه بمشـــاعري وأحتفـــظ بهـــا 

لنفسي.
هل ترين أن أزمة “كورونا” كان لها  «

تأثير سلبي على الدراما التلفزيونية؟

– أعتقـــد أنـــه كان لهـــا بعـــض التأثيـــر 
السلبي، وذلك من خال بعض األعمال 
الدراميـــة التي واجهـــت صعوبة بالغة 
الســـتكمال التصويـــر، كمـــا أن البعض 
يســـتطع  ولـــم  تمامـــا،  توقفـــت  منهـــا 

صّناعهـــا خـــوض الســـباق الرمضانـــي. 
إن شـــاء هللا تعـــدي هـــذه األزمة على 
خير؛ كي تعود الحيـــاة وتعود الدراما 
التلفزيونيـــة فـــي الخليـــج إلى ســـابق 

عهدها.
هل من مشاريع فنية جديدة؟ «

لبنـــان؛  فـــي  حاليـــا  موجـــودة   –
لتصوير مسلسل “دفعة بيروت” مع 
المخـــرج علي العلي، ونخبة كبيرة 
مـــن نجوم الدراما الخليجية، ومن 
المتوقع عرضه قريبا على شاشـــة 

.”mbc“
ما دورك في العمل؟ «

– بصراحـــة، ال يســـمح لنا في الكشـــف 
بنـــا  المنوطـــة  األدوار  تفاصيـــل  عـــن 
كفنانين، ولكـــن يمكنني القول إنه دور 

جديد علّي كلًيا.



شموع مضيئة من األمل تستحق أن نحافظ 
عليها مشتعلًة دائًما، ال أن نخمد نورها بكلمة 
جارحة أو نظرة شفقة، فعندما يتألمون البّد 
أن نمد لهم يد المساعدة، فهم يحتاجون منا 
أن نمنحهـــم الثقة؛ ليكونوا رغم األلم قادرين 
علـــى العطاء، فبمقدار األلـــم هناك أمل يلوح 

في سماء كل مريض.
ولكـــن فـــي مجتمعنـــا ُيعاملـــون بتهميـــش، ال 
ُيقبلـــون في األنشـــطة والتخصصات العلمية 
أو حتى األعمال التطوعية، والبعض يرفض 
تزويجهـــم، ُمتناســـين بـــأن مريـــض الســـكلر 
هو شـــخص مثل األشـــخاص العاديين، لكنه 
يحتـــاج إلى نظرة عادلة فيكون بذلك أحياًنا 

أفضل بكثير من شخص معافى. 

نوافذ مقفلة 

مـــن  لألشـــياء  األشـــخاص  نظـــرة  تختلـــف 
حولهم، كذلك هي نظرتهم لمرضى فقر الدم 
المنجلي، فجاســـم علّيـــان البالغ من العمر 22 
عاًما والمصاب بالمرض يقول “تختلف نظرة 
النـــاس لمريـــض الســـكلر، فمعظمهـــم يجهـــل 
طبيعة المرض، وما إن يعرفوا هذه الحقيقة 
حتـــى يبتعـــدوا عنـــي وكأنـــي أحمـــل مرًضـــا 
خطيـــًرا أو معدًيـــا، أمـــا بعضهـــم فينظـــر إلّي 
نظـــرًة صحيحة بأني شـــخص يعيش معاناة 
كاملة وأحيانا ال يجد الخدمة المناسبة له”. 

ويتفـــق عبـــدهللا أحمـــد، ذو الــــ 24 عاًمـــا، مع 
جاســـم، والمصاب بالمرض كذلك قائال “على 
الرغـــم من مرارة الكلمات ولســـعات النظرات 
إال أنـــه يجـــب علـــى مريض الســـكلر أن يقبل 
بما قســـمه هللا له، فإنه إذا أحّب عبًدا ابتاله، 
فـــال يبتليـــك هللا أكثـــر من صبـــرك، فهو يعلم 
أنك قادر على مواجهة هذا المرض والتغلب 

على األلم”. 
من جهتهـــا، قالـــت اختصاصية الطـــب العام 
زينـــب الوداعـــي “أعتقـــد أن نظـــرة المجتمع 
تغيـــرت كثيـــًرا تجـــاه مرضى الســـكلر، فهناك 
مـــن ينظر إليهم نظرة اســـتعطافية وبعضهم 
ال يـــدرك معنى أن تكون مســـتحمال المعاناة، 
لكـــن ال تفوتنـــا حقيقـــة أن المصاب بالســـكلر 
كغيـــره من األفراد، وقـــد يكونون خير قدوة 
إن هيئـــت لهم الفرصـــة، ولدينا أمثلة عديدة 

في مملكة البحرين”. 

وجود من عدم 

التحدي األكبر ألي مشـــكلة يكـــون ناتجا عن 
الثقة الداخلية للشخص، ولعّل تحدي مرضى 
السكلر أكبر لمواجهة المجتمع وإثبات ذاتهم، 

وفـــي ذلـــك يؤكـــد عبـــدهللا “دائًمـــا مـــا يعتقد 
الناس أن مريض السكلر شخص ضعيف وال 
يســـتطيع تقديـــم أي خدمة ُتطلـــب منه، لكن 
علـــى العكـــس من ذلـــك، ال يوجـــد مرض في 
الحياة قادر على تحديد مستوى أي شخص 
طالما كان يتمتـــع بالعزيمة والصبر، ومؤخرا 
نلـــت شـــهادة بكالريـــوس أعمـــال مصرفيـــة 

ومالية من جامعة البحرين”. 
أمـــا علّيـــان فـــكان تحّديـــه مختلًفا، فـــكل ما 
يضعفـــه هو ما يدفعه لقهـــره، فالحياة علمته 
عدم االنكســـار مهما واجه من مشاكل، فعلى 
الرغـــم مـــن عـــدم إكماله مشـــواره الدراســـي 
ألســـباب بعيـــدة عـــن مرضـــه، إال أنـــه حـــاول 

تعويض ذلك في وظيفته مصورا ومعلنا. 
وفـــي هذا الشـــأن قالـــت الوداعـــي “فقر الدم 
المنجلي مرض مزمن ال شـــفاء له، لكن يمكن 
عالجـــه، والمرضى المصابـــون يختلفون في 
مـــدى تأثرهـــم بالمـــرض، فمنهـــم مـــن يعيش 
الشـــخص  ولكـــن  الســـليم،  الشـــخص  حيـــاة 
المصـــاب عموما يجـــب أن يحصل على حقه 
كالوظيفـــة  الحيـــاة  فـــي مختلـــف مجـــاالت 

والحياة االجتماعية”. 

المظلة الواقية 

يكمـــن علـــى عاتـــق األهـــل مهمـــة كبيـــرة في 
مرضـــه،  علـــى  ليتغلـــب  المريـــض  تشـــجيع 
فكثيـــر من األهالي عند تكـــرر نوبات أبنائهم 
يمنعونهـــم من مواصلة الدراســـة، لكن الدعم 
الدراســـي والتشـــجيع على مواصلـــة الحياة 
الخارجية وإخراج المرض من كل المعطيات 

المستقبلية هو أمر مهم.
“حفـــزوا  جاســـم  والـــدة  تقـــول  ذلـــك  وفـــي 
أبناءكـــم بشـــكل مســـتمر، عاملوهـــم كباقـــي 
أفـــراد المجتمـــع وأنهـــم يســـتطيعون القيـــام 
بمـــا يريـــدون ويطمحـــون، شـــجعوهم علـــى 
إبـــراز مواهبهم لآلخريـــن، فكثير من األهالي 
يعمدون إلى إخفاء مرض أبنائهم؛ ظًنا منهم 
أن ذلك ســـيحميهم من المجتمع وســـيمكنهم 
مـــن مواصلـــة حياتهم كالبقية، ذلك بال شـــك 
اعتقـــاد خاطـــئ؛ إذ قـــد يســـبب لهـــم أزمـــات 

نفسية دون عمد”.
فـــي مقابـــل ذلـــك، أكـــدت الوداعـــي أهميـــة 
الفحـــص مـــا قبـــل الـــزواج، الـــذي قـــد يعـــود 
بعواقب خطيرة أكبر ضحاياها األبناء إن تم 
تجاهـــل نتائجه، فيجب علـــى جميع األهالي 
نصح أبنائهم في اتخاذ هذه الخطوة، وعلى 

الجميع استشعار المسؤولية للقضاء عليه. 

آالم اجتماعية 

بســـبب كالم النـــاس يعيـــش مرضى الســـكلر 
معانـــاة كبيـــرة، فإلـــى جانـــب المـــرض الـــذي 
يتســـبب لهم بـــاآلالم فإنهـــم يتعرضـــون إلى 
آالم اجتماعية أخرى كتلقص فرص الدراسة 
والعمـــل، ولكـــن للـــزواج حكايًة أخـــرى، وفي 
هذا يقـــول محمـــد عبدالعال “لألســـف، هناك 
كثيـــر مـــن العوائـــل مـــا زالت ترفـــض مريض 
الســـكلر، حتـــى أن البعـــض يطـــرق عشـــرات 

األبواب حتى يجد شريكة حياته”. 
مضيفـــة  بالـــرأي  األســـود  ربـــاب  ووافقتـــه 
“الشخص السليم ليس في مأمن عن الوعكة 
بأحـــد  ملتصقـــا  ليـــس  والمـــوت  الصحيـــة، 
دون اآلخـــر، وهنـــاك مئـــات األســـر الناجحـــة 
والســـعيدة التي يكـــون أحد طرفيهـــا مصاًبا 
بالمـــرض، وينجبـــون أطفـــال غيـــر مصابيـــن 

بالسكلر”. 
والتحمـــل  القبـــول  يوجـــد  “حيـــن  وتابعـــت 
والصبـــر بين الطرفين تســـير ســـفينة الحياة 
بأمـــان، ومهمـــا تعثـــرت فإنهـــا ال تغـــرق، بـــل 
تعود لالســـتقامة مجدًدا ســـواء كان ذلك مع 
األشـــخاص الســـليمين أو المرضـــى على حد 

سواء”. 

صعوبات ومخاوف

رغـــم اإلنجازات الكثيرة لمملكة البحرين في 
مجـــال الصحـــة، إال أن ملـــف رعايـــة مرضى 
الســـكلر ما زال يشـــّكل الملف األكبـــر تحدًيا، 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات  فأروقـــة 
تمتلئ بهم يوميا، وحين تضيق بهم الســـبل، 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  نداءاتهـــم  يبثـــون 

االجتماعي. 

فهـــل من المنطقي أن ينتظر مريض الســـكلر 
6 ســـاعات ليحصل على سرير للعالج؟ أو أن 
ينتقـــل من طبيـــب إلى آخر بـــال جدوى؟ من 
يصـــدق أن التعامـــل مع هـــؤالء المرضى كما 
لـــو أن آالمهـــم عاديـــة كاآلخرين رغـــم إدراك 
األطبـــاء صعوبـــة وضعهم؟ فضال عن ســـوء 
التخطيـــط للعـــالج وتأخيـــر صـــرف العـــالج 
لهـــم، ذلـــك مـــا يعّرضهـــم إلى سلســـلة طويلة 
مـــن اآلالم خاصـــًة بعـــد تفريغ مبنى الســـكلر 
وجعله مبنى مخّصًصـــا لمرضى “كوفيد 19” 
ونقل المرضى إلى طوارئ السلمانية، ما أدى 
إلـــى تكّدس مرضى الســـكلر وجعل ســـاعات 
انتظارهـــم تطـــول عـــن الســـابق رغـــم ضعف 

مناعتهم. 
وبتفصيل قالت األســـود “بتنا نمقت الذهاب 
العـــذاب  بســـبب  الســـلمانية  طـــوارئ  إلـــى 
النفســـي، ففي أحيان كثيـــرة يتم تكديس 3 
أســـّرة خلف ســـتار واحد حتى بـــات يصعب 
علـــى الرجال من أهالينـــا زيارتنا طوال فترة 
وجودنـــا فـــي تلك الغرفة التي ال تســـع ألكثر 
من 10 أســـّرة، ناهيك عن عدم وجود طبيب 
منـــاوب خاص بغرفـــة المريضات كما هو في 
باقـــي الغـــرف، بل يتـــم توزيعنا علـــى أطباء 
تلـــك الغرف، حيث يطول انتظارنا لهم ألكثر 
من ســـاعة، فلم تنصفنا وزارة الصحة بقســـم 
في الطوارئ وال بجناح يستوعب أعدادنا”. 

وأكـــد محمـــد أن “مـــرض الســـكلر ال يكـــون 
مميًتا إال عندمـــا ال يحظى المريض بالرعاية 
الصحيـــة المناســـبة بمـــا فيها تلقـــي المتابعة 
الالزمة، ونحن دائًمـــا ما نتطّلع إلى مضاعفة 
الطبيـــة  الخدمـــات  مقدمـــي  مـــن  االهتمـــام 

خصوصا في قسم الطوارئ”. 
بقـــي القـــول إن هـــؤالء أثبتـــوا كفاءتهم في 
مجـــاالت عديدة، وعلى الدولـــة أن تنظر في 
تحســـين خدمة أكثر مـــن 8000 مصاب بهذا 
المـــرض بوضع حلـــول جذريـــة وفعلية، فهم 
بحاجـــة إلى مـــن ينظر لهـــم بعين اإلنســـانية 
ال بالـــكالم الـــذي يغير واقعهم من ســـيئ إلى 

أسوأ.
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تحقيق: زينب محمد

كتبت: هناء مرهون

جاسم عليانعبدالله أحمدمحمد عبدالعالرباب األسودزينب الوداعي

كـــل الشـكـــر
Û  مــن وحــي الظروف االســتثنائية التي تمر بها مملكة البحريــن الغالية والعالم

أجمــع، ومــن وحــي القدرة الهائلــة على مواجهــة هذه الظــروف بفضل حكمة 
وحنكــة وإدارة ذكيــة من قيادة جاللة الملك وحكومته الرشــيدة، أهدي هذه 
األبيــات المتواضعــة إلى عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ورئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتقديم الشكر 
الجزيل لهم على إدارتهم لألزمة بحكمة ونظرة بعيدة، وتوجيهاتهم السديدة 
لتأمين سالمة وصحة جميع المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة، 
مــن خــالل فريــق البحريــن، وعلى الدعــم الالمحــدود لكافة شــرائح المجتمع 
وقطاعاته الخدمية والتجارية من شــركات ومؤسســات مختلفة.. وفقنا هللا 
جميًعــا للخــروج مــن هذه الجائحة بأقل األضرار والخســائر عن قريب بفضل 

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾. هللا تعالى ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ
ــي حـــلـــمـــي كــبــيــر ــ ــ ــرت ــ ــ ــا دي ــ ــ حـــلـــمـــي كـــبـــيـــر ي

ــة يـــصـــيـــر ــ ــ ــم ــ ــ ـــزي ــ ــعـ ــ ــ كـــــــل شـــــــي بـــــــــــــــــــاإلرادة وال
ــل الـــــتـــــحـــــدي فـــــــي كـــــــل الــــمــــيــــاديــــن نــــقــــبــ

ــه كـــبـــيـــر ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أمـ ــ ــنـ ــ ــب حـ ــ ــعـ ــ مـــــــا مـــــــن صـ
ــلـــي الـ الـــحـــكـــيـــمـــة  بــــالــــقــــيــــادة  ــا  ــ ــان ــ ــب هللا حــ

ــر ــ ــيـ ــ ــصـ ــ كـــــــلـــــــن فــــــــــي مـــــــجـــــــالـــــــه حــــــكــــــيــــــم وبـ
يــحــفــظــه الـــــمـــــفـــــدى هللا  الــــمــــلــــك  جـــــاللـــــة 

هـــــــو لــــلــــصــــعــــاب وعـــــــنـــــــده كـــــــل شـــــــي يـــســـيـــر
ومــظــلــة وشـــايـــل هم ــان وأب  ــســ ــ وإن حـــاكـــم 

كـــــــل إنـــــــســـــــان فـــــــي هـــــــــذا الـــــــوطـــــــن الـــكـــبـــيـــر
كـــافـــل األيــــتــــام واألرامـــــــــل صـــاحـــب الــقــلــب

ــل نــذيــر  ــكـ ــاط لـ ــتـ ــحـ ــا يـ ــن ــهــضــت ــــي ن ــان ــ الـــحـــنـــون ب
قدير متطلع  الهموم  يتلمس  الــوزراء  ورئيس 

ــتـــه نــســتــنــيــر  ــمـ عـــلـــى حـــــل كـــــل األمـــــــــور وبـــحـــكـ
وصغير كبير  الــمــواطــنــيــن  راحـــة  عــلــى  يسهر 

ــل مـــــــا يـــــــدور ــ ــكـ ــ ــم بـ ــ ــ ــال ــ ــع شـــــؤونـــــهـــــم عــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
البحرين قــيــادة فــريــق  الــعــهــد مــاســك  ــــي  وول

ــو حــــــازم ومــــقــــدام وجـــســـور  وفـــــي الـــشـــدايـــد هــ
ــب الـــــــراي الــســديــد ــاحــ ــرق وصــ ــيـ ــبـ شـــايـــل الـ

ــبـــل وكــــلــــنــــا مـــــعـــــاه نــســيــر ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ ــطــــط لـ ــخــ يــ
ــن نــــفــــزع ونــفــتــخــر ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــا فــــريــــق ال ــنـ ــلـ كـ

ــو جــديــر ــ ــم بـــــــدوره وهـ ــايـ ــن فــــي مـــوقـــعـــه قـ ــلـ وكـ
نــتــغــيــر ــا  ــ ــا عــــــرق أو مــــذهــــب مـ ــنـ ــرقـ ــفـ يـ ــا  ــ مـ

ــاريــــخ ووحــــــدة مصير ــ ــب ووفــــــاء وت يــربــطــنــا حـ
كــل ــاوز  ــتـــجـ ــنـ بـ ــد  ــمـ حـ الــســفــيــنــة  ربـــــــان  دام 

ــل يــغــيــر   ــكــ ــ ــن ال ــريـ ــحـ ــبـ ــح الـ ــ ــال ــن وفــــــي صــ ــحـ ــمـ الـ
الـــــوبـــــاء ويــــبــــعــــد  ــع  ــ ــي ــ ــم ــجــ ــ ال ــفــــظ  ــحــ ــ ي هللا 

قــــديــــر وهللا  وأصــــــــلــــــــب  أقـــــــــــــوى  ونــــــــخــــــــرج 
نــنــهــزم ــا راح  مــ ــبـــر  بـــالـــثـــبـــات والـــصـ شـــعـــارنـــا 

بــــنــــا نــنــتــصــر َقــــرَّ والــــــقــــــادم أجــــمــــل بــــــــإذن هللا 
ــي حـــلـــمـــي كــبــيــر ــ ــ ــرت ــ ــ ــا دي ــ ــ حـــلـــمـــي كـــبـــيـــر ي

ــة يـــصـــيـــر ــ ــ ــم ــ ــ ـــزي ــ ــعـ ــ ــ كـــــــل شـــــــي بـــــــــــــــــــاإلرادة وال

 محبكم حسن آل عصفور

فــريــد رمضـــان للسكلـــر: مرحــًبا بــك وارحـــل سريًعا
األقـــدام  تلـــك  الحالكـــة،  الظلمـــة  تلـــك  فـــي 
السريعة والشعر األسود المتطاير الذي تأخذ 
حلكة الســـماء منـــه حلكة إضافيـــة، األنفاس 
الســـريعة العين التي تنظر لألمـــام، الذراعان 
الملتفـــان حولـــه بعناية ألمه الشـــديد الذي ال 
يتوقف طعنات متواصلة من مجهول ال ُيرى 
واألم التي تجري بسرعة ال تقف وال تهدأ إال 
بعد تصل إلى مستوصف المحرق هناك فقط 
تلقي بشـــيء من ثقل ألمها على أقرب سرير 

ليأتي الطبيب للمعاينة... 
مـــرارا وتكـــرارا كان المشـــهد نفســـه مرة بعد 
أخـــرى عاما بعد عام، يكبر األلم ويكبر فريد، 

تكبر األم  وال يصغر ألم فريد. 

طفولة البحر واأللم والموت

صاحـــب الصـــورة المعـــروف باســـم الكاتـــب 
واألديـــب والسيناريســـت  فريـــد رمضان  ذو 
البشـــرة الصفراء الشاحبة األسنان المتراصة 
والعيـــون المتســـامحة مع النفـــس واآلخرين 
وتلـــك النظـــارة التـــي تتكـــدس فـــي طبقاتها 
العديـــد مـــن الصـــور والكلمـــات والنجاحـــات 
والدمـــوع أيضـــا، هـــو طفـــٌل صغيـــر ولـــد في 
عائلة شـــبه أمية، فـــي المحرق في الرابع من 
نوفمبر من العام 1961 ولد في منزل بسيط 

ألسرة بسيطة كان هو خامس أبنائها. 
مليئـــة  بيئـــة  فـــي  ولـــد  أنـــه  فريـــد  يقـــول   
بالمصادفـــات وقد أخذتـــه الصدفة أيضًا إلى 
الكتابـــة والقـــراءة، حيـــث وجد ميلـــه الكبير 
إلـــى األدب ولـــكل مـــا يمـــت لـــألدب بصلـــة، 
فكتب القصص واألشعار العامية والروايات 

واألفالم.

األحالم الكبيرة في هبوط اضطراري

يـــروي فريـــد وعبر مرايـــا شـــفافة ومتداخلة 
صـــورا مـــن حياته  ونشـــأته، فيقـــول أنه ولد 
في منزل صغير )كبير جدا بالنسبة له(، منزل 
يقع على ســـاحل البحر، حيث االتساع ال حد 
لـــه وال نهاية، وأمـــام كل ذلك كان يرى والده 
وهو يذهب ويعود في فترات متباعدة منه، 
فقـــد عمـــل والده غواصًا لحيـــن ظهور النفط 

وانتقاله للعمل في شركة للنفط.
مثل كل األطفال في ذلك الزمان درس فريد 
في المدارس االبتدائية واإلعدادية وبفضل 
ميلـــه األدبـــي اختـــار التخصص فـــي المجال 

األدبـــي فـــي المرحلـــة الثانويـــة، وكان حلمه 
الكبير هو أن يعزز ذلك الميل بدراســـة األدب 
وعلم النفس في الجامعة وبســـبب الظروف 
المعيشية لألسرة آنذاك لم يتمكن من دراسة 
مـــا يحلو لـــه، وكان الخيـــار الوحيد آنذاك هو 
الدراســـة في الخارج والتخصص في مجال 
الطيـــران. الحقيقـــة أن فريد لـــم يكن معجبا 
بفكـــرة  مفتونـــا  كان  مـــا  بقـــدر  بالتخصـــص 
الطيـــران خارجا وبعيدا عن أســـر الجماعات 
والتكتـــالت والعيـــش كمراقـــب وقائد جوي، 
إال أن ذلـــك الحلم أيضـــا لم يكتب له النجاح، 
فغالبًا ماكان الســـكلر مباغتا ومهاجما شرسا 
في فترة الدراســـة في الخـــارج، حيث واجه 
فريد المـــرض عدة مرات، وهـــو يتدثر بدثار 
الدعـــاء فقـــط فـــي مستشـــفيات ومراكـــز ال 
تجيـــد التعامـــل مع المرض كمـــا يتم التعامل 
معـــه في أرض الوطن. كانـــت العودة مخيبة 
الفتنـــة  حيـــث  والكبيـــرة،  البعيـــدة  لآلمـــال 
والطيـــران والتحليـــق بعيـــدا والنظـــر للعالـــم 
مـــن شـــرفة بعيدة وبعـــد العـــودة درس فريد 
الدراســـات المصرفيـــة وعمل فـــي أحد بنوك 
البحريـــن ثـــم انتقل للعمل فـــي وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطني وعلى الرغـــم من العمل 
فـــي القطـــاع المصرفـــي وعلـــى الرغـــم مـــن 
مباغتـــات الســـكلر وظـــروف الحيـــاة والعمل 
والـــزواج، إال أن فريـــد كان ينمـــي موهبتـــه 
األدبيـــة فـــي الســـاعات المتبقيـــة مـــن النهار، 
حيـــث يعـــود وتعـــود الكلمـــات علـــى شـــرفة 

المساء تراقبه بحب وانتظار شديدين.

الكتابة التي ال تنام 
يحمـــل فريـــد معه الكتـــاب في العمـــل ويقرأ 
متـــى ما ســـنحت له الفرصـــة بذلـــك، كما أنه 
يكتـــب أيضـــا متـــى ما ســـمحت لـــه الظروف 
بذلـــك، لدى فريد كتابـــات أدبية على أرصدة 
البنـــك وكتابـــات أخـــرى علـــى أوراق الوزارة 

المســـتهلكة، كانت الكتابة تجيء دائما وفي 
كل مكان وكانت القصص تباغته كما يباغته 
مـــرض الســـكلر دائمـــا.  مـــع الوقـــت أصبـــح 
وضـــع فريد الصحي ال يســـمح لـــه بالنهوض 
مبكرا والذهاب للعمل بشـــكل منتظم بســـبب 
األدويـــة التـــي كان يأخذهـــا فـــي مكافحتـــه 
المســـتمرة مع المرض، لحيـــن أن اتخذ فريد 
قـــرارا مـــع زوجتـــه أن يتـــرك العمـــل والتفرغ 
للكتابة بشـــكل كامل، وكانـــت زوجته الداعم 
والمســـاند لـــه فـــي حياتـــه والتكفـــل بـــكل ما 
ينقص األســـرة واألبناء، وكان هذا أكبر دعم 
لفريـــد للتفـــرغ فيه لكتابـــة الكتـــب واألفالم 

والروايات بمختلف أصنافها.

الكتابة العشيقة السرية

يقـــول فريد: “علمتني والدتي أن أكون المعا 
وبراقـــا كتحفـــة فنية جميلة، لم أجد نفســـي 
إال هكـــذا رأيـــت ذلك، في عيـــن أمي في كل 
صور الطفولة، فكبرت وأنا مهتما بالتفاصيل 
جـــدا، وكنـــت أبالغ فـــي أناقتي عندمـــا أكون 
فـــي موعـــد مـــع الكتابـــة أو القـــراءة، حيـــث 
أصبـــح وكأنني في موعد مع عشـــيقتي التي 
أذهب لمالقاتهـــا بأبهى صورة وأحرص على 
أن أكـــون فـــي أهبـــة وافـــرة مـــن األناقـــة إال 
أننـــي تخليـــت عن ربطة العنق بســـبب تركي 
لعملي منذ ســـنوات بسبب مرضي الذي كان 
يداهمنـــي دائمـــا. ويضيـــف فريـــد: أحـــب أن 
يكون المكتب مرتبـــا جدا؛ ألتمكن من إنجاز 
األعمـــال التـــي أرغب فـــي إنجازهـــا، وألنني 
كنت أصر على إنجازها جميعا، فإنني أكتبها 
منذ المســـاء، فالكتابة جزء يشـــبعني روحيا 

ويعالجني صحيا وأكسب منه رزقي.

النوبة األولى

الحديث عن الســـكلر منـــذ الطفولة حديث ال 

يرتبـــط بألم فريد فحســـب، لكنه يرتبط أكثر 
بألم اآلخرين من حوله، وعندما يتذكر فريد 
ذلـــك ترى فـــي عينه لوحة ســـوريالية عميقة 
تســـحبك معهـــا إلى تلـــك الليالي التـــي يأتي 
فيهـــا الســـكلر حامال منجال بيـــن يديه ويكرر 
طعناتـــه في كل مـــكان، فيصبح فريد عاجزا 
عن إمساك يده أو رجله أو بطنه ويكون كتلة 
مشـــعة باأللم في تلـــك اللحظة تلتف ذراعان 
من حوله وال يدرك حينها إال صوت األ نفاس 
المتســـاعة المرأة عظيمة تركض في الظالم 
ســـريعا بحثـــا عـــن بـــاب المســـتوصف الـــذي 
يبعـــد عن منزلها مســـافة تبلـــغ 25 كيلومترا، 
إال أن األم فـــي تلـــك اللحظـــة تركـــض حاملة 
فريـــد بين ذراعيهـــا غير آبهة بعـــواء الكالب 
أو بســـكون الليـــل المخيـــف، إنها تـــرى الباب 
فقط وال شـــيء غيره وعندما تصل تبدأ في 
الدخـــول بنوبـــة أخـــرى مـــن القلـــق والخوف 

على حياة ولدها الغالي.

العالج 

قالـــت امرأة عــــابرة ألم فريـــد أن عالج فريد 
من هذا المرض هو تناول السركا.

 قـــال رجـــل ألب فريـــد إن عـــالج المرض هو 
أخـــذ فريد إلى “التتـــان” وكي بطنه )الجواي( 

ليخرج منه هذا المرض.
 قالـــت أخـــت فريد التي تســـكن فـــي منطقة 
البســـيتين بجوار ذلك البحـــر الجميل الهادئ 
وتلـــك المـــزارع التي ال تنتهـــي أن العالج هو 
في شـــرب ثالث شربات من ماء البحر النقي 

لتعقيم أحشائه وجسمه.
وقـــال الطبيـــب الهنـــدي المعالـــج أن عـــالج 
فريـــد يكمـــن فـــي شـــرب )البيـــرة( أو شـــراب 
الكحول. إال أن الســـكلر كان يواصل هجماته 
رغـــم كل ذلك، ورغـــم كل النصائح العالجية 
والميتافيزيقية واالجتماعية، الســـكلر يكمن 
فـــي الداخل في العميق، حيـــث ال يصل ماء 

البحر وال ماء الشـــعير وال الســـيركا وال يصل 
دخان التتان، الســـكلر يقول لفريد: ســـأزورك 

مع كل ذلك ومن غير ذلك!
يقولـــون إن علـــى اإلنســـان أن يعـــرف عدوه 
حتى يهزمه، ويقول الشـــاعر علي الشرقاوي 
لفريد: “يا فريد صاحب الســـكلر كصديق قل 
لـــه أهال وســـهال بـــك خـــذ راحتك فـــي البقاء 

وارحل وال تطيل” .
وفعـــال عندمـــا بدأ فريـــد التعامل مع الســـكلر 
كصديق أصبح يعرفه جيدا ويعرف أســـراره 
ويتوقـــع مناوراتـــه فـــي آخـــر المســـاء أو في 
منتصـــف النهـــار، تعلم فريد أن الســـكلر يأتي 
كثيرا بســـبب وقليال من غير ســـبب، لكنه بدأ 
يعـــرف مالمـــح هـــذا الشـــيء الضبابـــي الذي 

يطعن من غير توقف بمناجل من دخان.

السكلر .. حارس الليل الذي ال ينام
يقـــول فريد: كنت صغيرا حينما جاء والدي، 
وهو يدفع عربة بداخلها رمال واسمنتا وأداة 
حفـــر وحبـــر، طلـــب منـــي والـــدي أن أذهـــب 
معه وكان يدفع تلـــك العربة التي تترك آثارا 
مســـتقيمة ومنحرفـــة أحيانـــا بحســـب وضع 
التربة التي تشـــقها، عندمـــا كنت اتبعه لحين 
أن وصلنا إلى مكان طلب مني والدي فيه أن 
أكتب اســـم أخي المتوفى من مرض السكلر 
علـــى ذلك الشـــاهد، فكتبت المتوفى الشـــاب 

محمد رمضان ... كنت أحب أخي.
الشـــاهد الـــذي وّثـــق جريمـــة الســـكلر في أخ 
فريـــد. هكـــذا وجـــد فريد نفســـه موثقـــا أللم 
ال ينســـى، لكـــن فريـــد رأي أن مـــا حـــدث هـــو 
مواجهـــة أخـــرى للســـكلر وتحـــٍد مباشـــر لـــه 

بالبقاء. 
يقـــول فريد إنه ال يخشـــى الســـكلر أبدا، فهو 
مولـــود معـــه وقد اعتاد على زيارات الســـكلر 
)النوبـــات( التـــي تأخذ مداهـــا وترحل ويعود 
فريـــد مجـــددًا لحياتـــه بشـــكل طبيعـــي ومن 

التجـــارب بـــدأ فريـــد يـــرى الســـكلر كقرين له 
يحادثه وينبئه بموعد النوبة ووقتها.

مواجهة السكلر واالنتصارات الكبيرة

االنتصـــار في أي حرب يتطلب إرادة وهدف 
ومقومات، والسكلر محارب شرس يأتي من 
عدة جبهات )ثغرات( ويســـترجع فريد دفاتر 
ذاكرته البعيـــدة، ويقـــول: واجهت األمراض 
ومضاعفات الســـكلر في أشكال عديدة منها 
مـــا تجلى في الخضوع لعملية إزالة الطحال 
العـــام 1983 الخطرة والتـــي اضطر الطلبيب 
آنـــذاك أن يجـــري عمليـــة فتـــح بطـــن إلزالـــة 
الطحـــال المتليـــف علـــى الرغـــم مـــن الخطـــر 
الكبيـــر المحدق من الســـكلر، ومـــرت العملية 
بمضاعفاتهـــا وعدت للحياة مجـــددا منتصرا 
على الســـكلر. ثم خضع فريد لنكســـة أشرس 
بالتهـــاب رئوي حاد، وبعـــد مواجهة حادة مع 
العدو الشرس انتصرت مجددا وعاد للحياة، 
وكانـــت أولـــى النتائـــج المبشـــرة مـــن العودة 
للحيـــاة هـــي اصـــدار المجموعـــة القصصيـــة 

األولى بعنوان )البياض(.
قـــال فريـــد إنـــه اســـتثمر نصيـــن كتبهـــم في 
الغيبوبـــة أثناء مواجهته أللـــم النوبات، على 
الرغم مـــن مواجهته صعوبة في فك وإعادة 

كتابة النص الذي يشبه الوحي. 

غياب تام وظهور تام 

إن اجتيـــاز عام وبدء عـــام جديد في مفهوم 
فريد بمثابة تحدي للموت، وهو ما يســـتحق 
االحتفـــال، فيقول: )لقد أنهيـــت 60 عاما من 

المرض والمواجهة وهذا رائع(.
يقـــول ذلـــك وكأنه ال يصـــدق أن ذلك يحدث 
فـــي قاموس المرض، يقولـــه أيضا وهو يعلم 
أن ذلك يحدث كثيرا، حيث يســـتطرد قائال: 
)الحياة فيها من األمراض الخطيرة والقاتلة 
واألكثر خطرا بكثير من السكلر( . - هل يبدو 

فريد مدافعًا هنا ؟ - 
يقـــول فريـــد إن الســـكلر كان أفضـــل دافـــع 
للنجـــاح، إن الســـكلر وتجربـــة المـــوت واأللم 
المتكـــررة خلقت لديه نوعا من المواجهة مع 
الحياة التي هي أشـــبه بتجربة ميتافيزيقية 
مع عدو يطعن بال رحمة هذا العدو والصديق 
في آن كان يواجهه بالحب والكتابة والرفقة، 
ويقول له: أيها الرفيق مرحبا بك خذ وسعك 

من الزيارة، وارحل سريعا.

ــر وثــقــة ــصــب ــدى ب ــح ــت ــون... لــكــنــنــا ن ــشـ ــمـ ــهـ ــون ومـ ــم ــأل ــت م
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دراسة تكشف أضرار “كورونا” على المخ
كشــفت دراســة أوليــة أجريــت علــى المرضى الذيــن عولجوا 
مــن “كوفيــد - 19” الناجــم عن فيروس كورونا المســتجد، أن 
المرض يمكن أن يتسبب بتلف في المخ، ويسبب مضاعفات 
خطيــرة. وقــال الباحثون في كلية لنــدن الجامعية، إن نتائج 
مــن  مجموعــة  علــى  تفصيليــة  نظــرة  أول  تمثــل  الدراســة 
المضاعفــات العصبيــة لمــرض “كوفيــد - 19”، وتؤكــد ضرورة 
إجــراء دراســات أكبــر الكتشــاف اآلليــات التــي تقــف وراءها 
والمســاعدة فــي البحــث عــن عالجــات. ووفق الدراســة، فإن 
المضاعفــات التــي قــد تنجــم عــن اإلصابــة بكورونــا، تشــمل 
الجلطــات الدماغيــة وااللتهابــات والذهــان، وأعــراض تشــبه 
الخــرف فــي بعــض الحــاالت الشــديدة. ونقلت “رويتــرز” عن 
األســتاذ بكليــة لنــدن الجامعيــة والتــي شــاركت فــي قيــادة 
الدراســة ســارة بيــت، قولها “هذه لمحة مهمــة عن مضاعفات 
“كوفيد - 19” ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا عالجا 
بالمستشــفيات. مــن المهم للغاية أن نواصــل جمع المعلومات 
لفهــم هــذا الفيــروس بشــكل كامــل”. وتناولــت الدراســة التي 
الخميــس،  النفســي”،  للطــب  “النســيت  مجلــة  فــي  نشــرت 
بالتفصيــل 125 حالــة مــن مختلــف أنحــاء المملكــة المتحدة. 
وبحســب الباحــث بنديكــت مايكل من جامعــة ليفربول الذي 
شــارك فــي الدراســة، فإن من المهــم مالحظــة أن البحث ركز 

علــى الحــاالت الشــديدة، وشــملت البيانات التــي جمعت في 
الفتــرة بيــن 2 و 26 أبريــل، حينما كان المرض ينتشــر بشــكل 
كبيــر فــي المملكــة المتحدة. وكانــت أكثر المضاعفــات بالمخ 
شــيوعا هــي الجلطــات، التي تم اإلبالغ عنهــا في 77 من بين 

125 مريضا، كان معظمهم تزيد أعمارهم على 60 عاما.
ووجدت الدراســة أيضا أن 39 من أصل 125 مريضا أظهروا 
عالمــات اضطــراب أو تغيرات في الســلوك تعكس تحوال في 
الحالــة العقليــة، ومــن بيــن هــؤالء، كان لــدى 9 خلــل وظيفي 
غير محدد في المخ، و7 لديهم التهاب. وبحسب مايكل، فإن 
النتائــج خطوة مبكرة مهمــة نحو تحديد تأثير “كوفيد - 19” 
على المخ، مضيفا “نحتاج حاليا إلى دراســات تفصيلية لفهم 
اآلليــات البيولوجيــة المحتملــة، حتــى نتمكن من استكشــاف 

العالجات الممكنة”.

جنــوب  فــي  الفلــك  علمــاء  اكتشــف 
إفريقيــا والهنــد مجــرة جديــدة هائلة 
الحجــم باســتخدام تلســكوب راديــو 

 .)GMRT( عمالق يستخدم موجة
وتبتعــد المجــرة المكتشــفة أكثــر مــن 
5 مليــارات ســنة ضوئية عــن األرض، 
وظهرت بشــكل هائل على التلسكوب 
انبعاثاتهــا  عكــس  الــذي  الراديــوي 

الراديوية على شكل صور واضحة.
وتصــدر المجــرات الراديويــة كميــات 
هائلة من موجات الراديو، صادرة من 
النــوى المركزيــة التابعــة لهــا، ويعتبــر 
فــي  الســوداء  الثقــوب  أن  العلمــاء 
مراكــز هــذه المجــرات تحدث بســبب 
تراكــم الغــازات والبخــار. وتولــد هذه 
الثقــوب موجــات هائلــة وعاليــة مــن 
الطاقــة مرئيــة في األطــوال الموجية 
النشــطة  مراحلهــا  خــالل  الراديويــة، 
مليــون   100 حتــى  تــدوم  )التــي 
 ”phys.org“ مجلــة  بحســب  ســنة(، 

المتخصصة بالفيزياء وعلوم الفلك.

الكشف عن مجرة راديوية 
عمالقة غير مرئية

أفــاد مســؤولون أن مــا ال يقــل عــن 107 أشــخاص قتلــوا، يــوم الخميــس، مــن جــراء 
صواعــق بــرق فــي شــمال وشــرق الهنــد، وذلــك عبــر المراحــل األولــى لهبــوب الرياح 
الموســمية الســنوية. ولقي نحو 83 شــخصا مصرعهم في والية بيهار شــرقي البالد 
بعدمــا أصابتهــم الصواعــق، فــي حيــن أن 24 آخرين قتلــوا في والية أوتــار براديش 

الشمالية. وأضاف مسؤولون أن عشرات غيرهم أصيبوا بسبب الصواعق.
وتعتبــر صواعــق البــرق فــي الرياح الموســمية الســنوية مــن يونيو إلى ســبتمبر أمرا 

شائعا إلى حد ما في الهند.
وقــال وزيــر إدارة الكــوارث فــي واليــة بيهار لـ “فرانــس برس” الكشميشــوار راي: إن 

هذه الحصيلة اليومية هي األعلى بين تلك المسجلة في السنوات األخيرة.

تمنــع الحــرارة المرتفعة الجســم مــن التخلص منها وتبريد نفســه، مــا يجعل كثيرين 
يعانون من صعوبات في النوم في أشهر الصيف، لكن وسادة تبريد ثورية يمكن أن 
 ”LIVIVO“ تســاعد علــى التأقلــم مع ليالي الصيف الحاّرة. وتباع وســادة جــل التبريد
علــى أمــازون بـــ 10 دوالرات تقريًبا، ومنحها أكثر المســتخدمين 5 نجوم؛ تعبيًرا عن 
رضاهم عما توفره لهم، بحسب ما ذكر موقع “you.co”. ويقول مصنعو هذه الوسادة 
“إنهــا تمتــص وتبــدد الحــرارة بعيــًدا عــن الــرأس والعنق طــوال الليل، وتســاعد على 
تحسين جودة النوم، بالحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية للنوم”. وُيعتقد أن 
وســادة التبريد مفيدة أيًضا في عالج أنواع من الصداع الناتج عن اإلجهاد، ويمكن 

استخدامها لتخفيف االنزعاج من الجلوس المطول.

107 قتلى بالهند... والسبب قادم من السماء

وسادة تبريد سحرية للنوم في األجواء الحارة

أطفال يلعبون بين نوافير المياه في مدينة فيلنوس، 
أثناء موجة حر تضرب ليتوانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الجيولوجــي  المســح  هيئــة  ذكــرت 
األميركيــة أن زلزاال شــدته 6.4 درجة 
كيلومتــرا   279 تبعــد  منطقــة  ضــرب 
إلى الجنوبي الشــرقي من هونان في 

الصين، أمس الجمعة.
وقالــت الهيئــة “إن الزلــزال وقــع على 

عمق منخفض يبلغ 10 كيلومترات”.
ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كان الزلــزال 
أسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.
يشــار إلى أن الصين تشهد في العادة 
العديــد من الهــزات األرضية، وبعضها 
مدمــر للغايــة، مثلمــا حدث فــي زلزال 
فــي  حــدث  زلــزال  وهــو  سيشــوان، 
غربــي  جنــوب  سيشــوان  مقاطعــة 

الصين في 12 مايو 2008. 
وبحسب آخر اإلحصائيات الحكومية 
الــذي  الزلــزال  هــذا  لنتائــج  الصينيــة 
مقيــاس  حســب   7.8 قوتــه  بلغــت 
 ،32477 القتلــى  عــدد  بلــغ  ريختــر، 
فيما أفــادت مصادر حكومية أن عدد 

القتلى تجاوز 50 ألف شخص.

األميركيــة  الفضــاء  وكالــة  دعــت 
العالــم  المبتكريــن فــي أنحــاء  )ناســا( 
إلــى تطويــر مرحــاض ال يعمــل فقــط 
أيضــا  بــل  الصغــرى،  الجاذبيــة  فــي 
مركبــة  فــي  القمريــة،  الجاذبيــة  فــي 
فضائية مســتقبلية على ســطح القمر، 
كجــزء مــن خططها للعــودة إلى القمر، 
بحلــول العــام 2024، فــي إطــار مهمــة 
“أرتميس”. وسيحصل التصميم الفائز 
ســيكافأ  فيمــا  دوالر،  ألــف   20 علــى 
دوالر،  آالف   10 الثانــي  التصميــم 
والتصميــم الثالــث 5 آالف دوالر. كمــا 
يتــم أيضا تشــجيع دون ســن 18 عاما 
على التقدم في فئة “الصغار”. وكتبت 
وكالــة ناســا، “يأمــل هــذا التحــدي في 
اجتــذاب أســاليب جديــدة ومختلفــة 
التقــاط  لمشــكلة  جــذري  بشــكل 
واحتوائهــا”.  البشــرية  المخلفــات 
ويجب أن يكون المرحاض قادرا على 
العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ 

سدس جاذبية األرض تقريبا.

زلزال بقوة 6.4 درجة 
يضرب الصين

20 ألف دوالر لمن يبتكر 
مرحاًضا يتحدى الجاذبية

قالت شــركة والت ديزني إنها ســتجدد لعبة المالهي )ســبالش ماونتن( لتصبح عن تيانا، 
أول أميــرة ببشــرة داكنــة بيــن أميــرات شــركة الترفيــه ونجمــة فيلــم الرســوم المتحركــة 

“األميرة والضفدع” )ذا برينسيس آند ذا فروغ( الذي صدر في العام 2009.
وجــاء اإلعــالن بعــد انتقــاد للفكــرة الحاليــة للعبة والمســتندة إلــى فيلم “أغنيــة الجنوب” 
)ســونغ أوف ذا ســاوث( للعــام 1946. وهنــاك عريضــة حديثــة على اإلنترنــت تتهم الفيلم 
بالترويــج ألفــكار عنصريــة نمطية. وقالت ديزني في منشــور إنها ســتجري “إعادة تصور 
كاملة قريبا” لسبالش ماونتن بقصة محورها األميرة تيانا. وأضافت الشركة “تيانا امرأة 
عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحالمها وال يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا. إنها 

قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسة قوية”.

ديزني تتحدى العنصرية بـ “لعبة مالٍه”

ساهم جفاف أكبر صحراء ملحية في العالم في منطقة ساالر دي أويوني 
في بوليفيا، التي كانت قبل نحو 40 ألف عام بحيرة عمالقة، تنتمي 

لعصور ما قبل التاريخ لتشكل أكبر مرآة في العالم.
تعيد شركات في هوليوود من بينها ديزني النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة 

العرقية في أعقاب وفاة األميركي من أصول إفريقية جورج فلويد خالل اعتقاله بمدينة مينيابوليس.

ابتكــر طاقــم فيلم خيال علمي مغامر طريقــة بارعة لتصوير فيلمهم، 
أثنــاء التحايــل علــى مخــاوف تفشــي فيــروس “كورونــا”، مــن خــالل 

اختيار روبوت يدعى “إيريكا” لتمثيل الدور الرئيس.
وتعتبــر هــذه الخطوة المــرة األولى التي يصور فيهــا فيلم من بطولة 
روبــوت، يعمــل عبر تكنولوجيا الــذكاء الصناعي، وفًقا لما ذكره موقع 

.”luxurylaunches“
وقال المشــرف على المؤثرات البصرية ســام خوزي، وراء فيلم “بي” 
الذي تبلغ تكلفتها نحو 70 مليون دوالر، وستشــارك فيه “إيريكا”: إنه 

قد تم إنشاؤها خصوًصا لتلعب الدور.
وأضــاف خــوزي أن الروبــوت يتبــع عالًمــا وجد خلاًل فــي بحثه لتكرار 
الحمض النووي، ويساعد الروبوت الذي صممه “إيريكا” على الهروب.

وقصــة “بــي” تحمــل تشــابها غريًبــا مــع القصــة الخلفيــة لـــ “إيريــكا” 
نفســها، وتــم تطويــر الروبوت كجزء من دراســة الروبوتــات التي قام 
بهــا العالمان اليابانيان هيروشــي إيشــيجورو وكوهي أوغــاوا، اللذان 

علماها استخدام الذكاء الصناعي لتطبيق مبادئ التمثيل.

للمرة األولى.. اختيار روبوت لبطولة فيلم جديد

أجلت رئيسة وزراء الدنمارك 
حفــل  فريدريكســن،  ميــت 
زفافهــا، الــذي تزامــن موعــده 
المجلــس  اجتماعــات  مــع 
األوروبــي فــي بروكســل فــي 

17 يوليو المقبل.
عبــر  فريدريكســن،  وكتبــت 
“إنســتغرام”:  علــى  حســابها 

“إننــي أتطلــع إلــى الــزواج من هــذا الرجل، وقــد انعقد اجتمــاع المجلس في 
بروكســل تماًمــا يــوم الســبت فــي يوليــو، فــي نفس موعد يــوم زفافنــا، لكن 

يجب علّي القيام بعملي وحماية مصالح الدنمارك”.
يذكــر أنــه مــن المقرر أن يلتقي قــادة االتحاد األوروبي فــي 17 يوليو، للمرة 
األولــى منــذ تفشــي جائحة فيــروس كورونــا المســتجد؛ لمناقشــة الميزانية 

األوروبية وخطة التعافي المالي من أزمة وباء فيروس كورونا.

رئيسة الوزراء تؤجل حفل زفافها من أجل الدنمارك الفجر:  
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