
اســـتبدلت مملكة البحرين فـــي العام 2018 قانون اإلفالس 
الصـــادر العـــام 1987 بآخر جديد كليا، هدفـــه إعادة تنظيم 
ديـــون المســـتثمرين المتعثريـــن لتجنـــب إشـــهار إفالســـهم 
وخســـارة أصولهم لقيمتها المادية ومســـاعدتهم الســـتمرار 

أعمالهم.
 وفـــرض القانون الجديد إجـــراءات لحمايتهم وتجاوز تلك 
الديـــون ليقف التاجـــر “على رجله” مجددا وبأقل الخســـائر 
بعـــد تســـديد ديونـــه المتراكمـــة، والتـــي لم تســـعفه ظروفه 

االقتصادية أو سوء إدارته على دفعها لمستحقيها.
وكفل القانون الجديد، الذي لن يطبق على القضايا القديمة، 
التـــوازن بيـــن تصفيـــة أمـــوال المديـــن وإعـــادة تنظيمهـــا، 
بتحصيـــل الديـــون المضمونـــة وتشـــجيع االســـتمرار بعمـــل 
المنشـــأة لصالح عمالها والدائنيـــن العاديين أيضا، خصوصا 
مع إمكانية إعادتها للربحية، إذ أسهم بحل المشاكل المالية 
للمفلـــس لتجنب وقف تجارته؛ لزيـــادة قيمة ممتلكاته بدال 
من الخسارة، فيكون أثره إيجابيا على السوق المحلي بدال 

من مواجهته لشبح اإلفالس.
وبغـــض النظـــر عـــن أن أضخم قضيـــة طلب إشـــهار إفالس 

تقدمـــت بهـــا شـــركة الخليـــج لدرفلـــة األلمنيـــوم )جارمكو(، 
والتـــي تعـــد منـــذ العـــام 1981 مـــن أكبـــر مصانـــع األلمنيوم 
التكميلية بالشـــرق األوســـط، إال أنه توجـــد 9 قضايا جارية 

أخرى.

مواطنون يعربون عن سعادتهم بنجاح فحوصات سمو رئيس الوزراء
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أعـــرب عـــدد كبيـــر مـــن المواطنين 
عـــن ســـعادتهم بنجـــاح الفحوصات 
الطبيـــة التي أجراها رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي االمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وعبروا من 
خـــالل التعليقـــات والتغريدات عبر 
موقعـــي “تويتـــر” و”انســـتغرام” عن 
مدى محبتهـــم لســـموه، وتقديرهم 
لـــدوره في تقـــدم الوطـــن وتطوره، 
ومايحيـــط بـــه ســـموه المواطنيـــن 

مـــن اهتمـــام ورعايـــة فـــي مختلف 
المواقف والظروف.

بخالـــص  المواطنـــون  وتوجـــه 
الدعوات إلى هللا تعالى بأن يحفظ 
ســـموه ويديـــم عليه نعمـــة الصحة 
والعافيـــة والعمـــر المديـــد، وتبادلوا 
عبـــارات التهانـــي بهـــذه المناســـبة، 
ونشـــروا العديد من الصور لســـموه، 
في مشهد يجسد مدى عمق المحبة 
فـــي قلوبهـــم ويؤكـــد ما يربـــط بين 

شعب البحرين وقيادته من روابط 
وثيقة، وما يتسم به أبناء البحرين 
مـــن شـــيم االخـــالص والوفـــاء في 

أعلى درجاته.
ســـالما  ســـموه  رؤيـــة  أن  وأكـــدوا 
هللا  ســـائلين  الغايـــة  هـــو  معافـــي 
ان يحفـــظ ســـموه مـــن كل مكروه، 
وتمنوا له شـــفاء ليس بعده ســـقما، 
و ان يجعـــل هللا ســـبحانه وتعالـــي 

أيامه كلها سعاده وأفراح.

تغريم طهران 900 مليون دوالر كتعويضات نقدية لعائالت الضحايا

بعد ربع قرن على تفجير الخبر.. حكم أميركي جديد يدين إيران

واشنطن - العربية نت

بعـــد أكثر مـــن 25 عاما على تفجيرات 
أبراج الخبر في الســـعودية التي أدت 
إلـــى مقتـــل 19 من القـــوات األميركية 
محكمـــة  حملـــت  المئـــات،  وإصابـــة 
أميركية إيران المســـؤولية األولى عن 
تلـــك العملية اإلرهابيـــة، الفتة إلى أن 
منفذيهـــا هـــم أعضـــاء من حـــزب هللا 
الســـعودي، وبالتالـــي أصـــدر القاضـــي 
حكمـــا علـــى إيـــران بدفـــع مـــا يقـــارب 
900 مليـــون دوالر كتعويضات نقدية 

لعائالت الضحايا.
الجزئيـــة  المحكمـــة  رئيـــس  وحكـــم 
األميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة 
واشـــنطن العاصمة األســـبوع الماضي 
ومخططيـــه  التفجيـــر  مدبـــري  علـــى 
وذراعهـــا  إيـــران  )وهـــم  ومؤيديـــه 
 819,120,000 بدفـــع   - اإلرهابيـــة( 
دوالر إلـــى 14 طيـــارا و41 مـــن أفـــراد 

اليـــوم  ذلـــك  عانـــوا  الذيـــن  أســـرهم 
ومازالـــوا يعانون منـــذ ذلك الحين من 

تفجيرات الخبر شرق السعودية. 
مـــن جهتـــه، قـــال محامـــي الضحايـــا، 
 Air Force موقـــع  أفـــاد  مـــا  بحســـب 

Times العســـكري، إن العدالـــة وصلت 
لهؤالء المحاربين الشجعان في سالح 
الجو األميركي وعائالتهم. إنه لشرف 
وامتيـــاز أن أناضـــل من أجـــل العدالة 

وتعويض هذه العائالت”.

تفجيرات الخبر العام 1996
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اشترطت إدارة جامعة البحرين على 
كادرهـــا األكاديمي وجـــوب الحصول 
قبـــل  اإلدارة  مـــن  موافقـــة  علـــى 
المشـــاركة بـــأّي فعاليـــة خـــارج الحرم 

الجامعي.
وأصـــدر التعميم القائـــم بأعمال نائب 
الرئيـــس لخدمـــات تقنيـــة المعلومات 
والشـــؤون اإلداريـــة والمالية، ووجهه 
لعمـــداء الكليـــات ورؤســـاء األقســـام 

األكاديمية ومديري المراكز.
وحمل التعميم - الذي حصلت “البالد” 
على نســـخة منـــه - عنـــوان “االفصاح 
عـــن األعمـــال التي يقوم بها منتســـبو 
الجامعة”. وناشد األكاديميون رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة التدخل 
دورهـــم  مواصلـــة  مـــن  لتمكينهـــم 
الرصين لتقديـــم المحاضرات وجهود 

التنوير للمجتمع.

إدارة جامعة البحرين لألكاديميين: ال محاضرات خارجية إال بموافقتنا

)02(سمو رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

)11(

)12(
)٠٤( و )٠٥(

عباس ابراهيم )العنوان بخط الزميل علي جمعة(

بوعلي خطاك الشــر
يشرفنا أن نرفع إلى صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء الموقر

بــه عــز وجــل علــى ســموه  اللــه  أفــاء  لمــا  التهانــي والتبريــكات  أســمى 
بــأن تكللــت الفحوصــات الطبيــة المعتــادة التــي أجراهــا ســموه بالنجــاح، 
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يديــم علــى ســموه نعمــة الصحــة والعافيــة 

لمواصلــة مســيرة الخيــر والنمــاء فــي وطننــا الغالــي.

لقــد شــكل نبــأ نجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجراهــا ســموه، فرحــة 
لشــعب البحريــن ولألســرة الصحافيــة، لمــا يمثلــه ســموه مــن قيمــة 

وطنيــة عاليــة لــدى أبنــاء هــذا الوطــن.



البـــاد  عاهـــل  الجالـــة  صاحـــب  بعـــث  كمـــا   
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــات تعزية ومواســـاة إلى عضـــو المجلس 

األعلـــى حاكم إمارة الشـــارقة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، أعربوا 
فيها عـــن خالص تعازيهم وصادق مواســـاتهم 
فـــي وفاة نائب حاكم الشـــارقة ســـمو الشـــيخ 

أحمـــد بن ســـلطان القاســـمي، ســـائلين المولى 
القديـــر أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه ورضوانه 
ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم سموه وذوي 

الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
     كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
برقيات تعزية ومواســـاة مماثلة إلى ولي عهد 
أبوظبـــي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

وولي عهد ونائب حاكم الشـــارقة سمو الشيخ 
ســـلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ونائب 
حاكم الشـــارقة سمو الشـــيخ عبدهللا بن سالم 
بن ســـلطان القاســـمي، ضمنها سموهما خالص 

تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون رئيس اإلمارات
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 المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ منغوليا 

بذكرى االستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
وذلك  باتولغا؛  خالتاما  منغوليـا 
الوطني  ــيــوم  ال ذكـــرى  بمناسبة 

لبالده.

سمو الشيخ خليفة بن زايدسمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 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 برقيات تعزية ومواساة الى رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة نائب 
حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم سموه 

وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة

ضرورة االلتزام بإرشادات السالمة عند اإلبحار
هنــاك العديــد مــن إرشــادات األمــن 
والســامة؛ لضمان ســامة مرتادي 
البحر والتي تســتوجب االلتزام بها 
مــن خال اإلعــداد الجيد للرحات 
أو  للصياديــن  ســواء  البحريــة 

مرتادي البحر والهواة.
عــن  واالستفســار  التأكــد  يجــب 
حالــة الطقس قبل القيــام باإلبحار، 
وجهتــك  حــول  األســرة  وإبــاغ 
مــع  المتوقــع،  رجوعــك  ووقــت 
الحــرص على حمــل بطاقــة الهوية 
ورخصة اإلبحار وشــهادة تســجيل 
االلتــزام  إلــى  باإلضافــة  القــارب، 
وذلــك  الســامة  باشــتراطات 
بالتأكــد مــن وجود طفايــة الحريق 

األوليــة  اإلســعافات  وصنــدوق 
وأطواق وســترات النجاة، والتزود 
لمــدة  الكافيــة  والمــؤن  بالوقــود 
بحريــة  بوصلــة  ووجــود  اإلبحــار، 
مــع مراعــاة عــدم وضــع أي قطعــة 

معدنية بالقرب منها.
وقبــل ارتيــاد البحــر يلــزم تســجيل 
الخــروج مــن المرفــأ بمكتــب خفــر 
الحــدود  مــن  والتأكــد  الســواحل، 
البحريــة للمنطقــة التي ســوف يتم 
اإلبحــار فيها، وعنــد الدخول بدون 
قصــد إلــى الميــاه اإلقليميــة للدول 
المجاورة يجب االلتزام بالتعليمات 
الصادرة من قبل الدوريات البحرية 
لتلك الــدول والحرص على تدوين 

الموقع البحري في حين التوقيف. 
أمــا في حــال رغبتك بالســفر بحرا، 
القيــام  المهــم أن تتأكــد مــن  فمــن 
أحــد  مــن  الخــروج  بإجــراءات 
الموانــئ الرســمية، فعبــور الحــدود 
دون  المجــاورة  للــدول  البحريــة 
القانونيــة  اإلجــراءات  اســتكمال 
أنــه  كمــا  قانونيــة،  مخالفــة  تعتبــر 
من الضــروري عدم وقــوف القارب 
)القنــوات(،  المائيــة  الممــرات  فــي 
واســتخدام األنــوار الماحية أثناء 
اإلبحار واإلضاءة عند التوقف ليا 

للصيد.
وفــي حــال هبوب الرياح الشــديدة 
وعــدم  بحــذر  التصــرف  يجــب 

المجازفــة بالعودة، بــل اللجوء إلى 
الســرعة  وتخفيــف  يابســة،  أقــرب 
عنــد االقتراب مــن األندية البحرية 
والمرافــق والمنتجعات الســياحية، 
كمــا يحظر علــى البحــارة ومرتادي 
مناطــق  مــن  االقتــراب  البحــر 
الســباحة أو االقتــراب مــن القواعد 
النفطيــة  والمنشــآت  العســكرية 

والمناطق المحظورة.
ومن منطلق دور المواطن والمقيم 
البحريــة،  الحيــاة  حمايــة  فــي 
يرجــى إبــاغ خفــر الســواحل عنــد 
مــع  بحــري،  تلــوث  أي  مشــاهدة 
عــدم رمــي المشــتقات النفطيــة أو 
المخلفــات الباســتيكية أو أي نوع 

أنــواع المخلفــات فــي البحــر،  مــن 
إضافــة إلــى االلتــزام بعــدم الصيــد 
تحــت أو فوق الجســور، كما يحظر 
القانون اســتخدام البنادق البحرية 
تقديــم  الواجــب  ومــن  وحيازتهــا، 
المحتاجــة  للقــوارب  المســاعدة 
مركــز  وإبــاغ  البحــر،  عــرض  فــي 
العمليات بقيادة خفر السواحل عند 
العثور على أي جســم غريب وعدم 
االقتــراب منــه أو التعامــل معــه، أو 
أو  صيــد  وســيلة  أي  عــن  اإلبــاغ 
أجهــزة مخالفة لألنظمة والقوانين، 
بخفــر  العمليــات  مركــز  رقــم  علــى 
غرفــة  أو   17700000 الســواحل 

العمليات الرئيسة 999.

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
التهانـــي  خليفـــة، عـــددا مـــن برقيـــات 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  والتبريـــكات 
مملكـــة  فـــي  والســـفراء  والـــوزراء 
البحريـــن بمناســـبة نجـــاح الفحوصات 
الطبية االعتيادية التي أجراها سموه، 

وتكللت بحمدهللا بالتوفيق والنجاح.
وأعـــرب المهنئيـــن فـــي برقياتهـــم، عن 
الســـمو  لصاحـــب  التمنيـــات  صـــادق 
بموفـــور  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي 
إلـــى هللا  رافعيـــن  والعافيـــة،  الصحـــة 
العلي القدير أكـــف الضراعة أن يحفظ 
ســـموه بكريم عنايته، وأن يســـبغ على 
سموه وافر الصحة والعافية والسعادة 
وطـــول العمر، لمواصلة مســـيرة الخير 

والبنـــاء والتنميـــة، ســـائلين المولى عز 
وجـــل أن يحفظ ســـموه ذخـــرا لمملكة 
الكريـــم. وبدورهـــا  البحريـــن وشـــعبها 
رفعـــت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
زينل، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة 
هللا  بحمـــد  نتائجهـــا  جـــاءت  والتـــي 
العلـــي  هللا  داعيـــة  ناجحـــة،  وفضلـــه 
القديـــر أن يمـــن علـــى ســـموه بموفـــور 
الصحـــة والســـعادة لمواصلـــة مســـيرة 
البنـــاء والبذل والعطـــاء خدمًة الوطن 

والمواطنين في ظل المسيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
مجلـــس  رئيـــس  عّبـــر  جانبـــه،  ومـــن 
الشـــورى علـــي الصالـــح، عـــن خالـــص 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الملكـــي رئيس الوزراء بمناســـبة نجاح 
الفحوصـــات الطبيـــة المعتادة لســـموه 
ســـائا المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
ســـموه ويبقيـــه ذخـــًرا وســـنًدا لمملكـــة 
البحريـــن، ويســـدد علـــى طريـــق الخير 

خطاه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية 
فـــي المملكـــة، و أن يمـــن علـــى ســـموه 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة والســـعادة 

وطول العمر.
كما عّبر رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا، عن بالغ ســـعادته 
بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها 
ســـموه والتي كانت نتائجها بفضل هللا 
تعالى ناجحـــة ومطمئنة، داعيًا المولى 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويمـــده 
بموفور الصحة والعافية ويديمه ذخرا 
لمواصلة مسيرة البناء والتقدم لمملكة 

البحرين وشـــعبها الوفي في ظل العهد 
الزاهـــر لحضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك الباد 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
ورفع وزير األشـــغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، 
باســـمه ونيابـــة عـــن منتســـبي الـــوزارة 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة 
التي أجراها ســـموه، سائاً هللا المولى 
القديـــر أن يحفـــظ ســـموه وأن يمـــده 

بموفـــور الصحـــة والعافيـــة وأن يديمه 
ذخـــرا لمواصلة مســـيرة البناء والتقدم 
لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفـــي في 

ظل العهد الزاهر لملك الباد.
كما أعـــرب الوكيل المســـاعد للشـــؤون 
القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة 
الخارجية الســـفير خليـــل الخياط، عن 
خالص تهانيـــه وأطيب تبريكاته لمقام 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، 
بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة 
التـــي أجراهـــا ســـموه وتكللـــت بحمـــد 
مـــن هللا وتوفيقـــه بالنجـــاح داعًيا هللا 
عز وجـــل أن يديم على ســـموه موفور 
الصحـــة والعافيـــة وأن يحفظـــه ويمد 
فـــي عمـــره وأن يجعـــل ســـموه ذخـــرًا 
للبحريـــن وشـــعبها، وأن يحفظ الوطن 

ويديم عليها نعمة األمن واألمان.

ــاح الــفــحــوصــات الــطــبــيــة ــج ــن ــي ب ــان ــه ــت ــو رئـــيـــس الـــــــوزراء يــتــلــقــى ال ــم س

أبقـــاك اهلل ذخــــرا وسـنـــدا للبحـريــن يـا بـوعلـــي

 سموه يواصل مسيرة البناء والعطاء خدمًة للوطن والمواطنين

أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم 
بنجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة التـــي أجراهـــا 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي االمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وعبـــروا من 
خـــال التعليقـــات والتغريدات عبـــر موقعي 
“تويتـــر” و”انســـتغرام” عـــن مـــدى محبتهـــم 
لســـموه، وتقديرهم لدوره فـــي تقدم الوطن 

وتطـــوره، ومايحيـــط بـــه ســـموه المواطنين 
مـــن اهتمـــام ورعاية فـــي مختلـــف المواقف 

والظروف.
وتوجـــه المواطنون بوافـــر الدعوات إلى هللا 
تعالـــى بأن يحفظ ســـموه ويديـــم عليه نعمة 
الصحـــة والعافيـــة والعمـــر المديـــد، وتبادلوا 
عبـــارات التهانـــي بهـــذه المناســـبة، ونشـــروا 

العديد من الصور لســـموه، في مشهد يجسد 
مـــدى عمـــق المحبـــة فـــي قلوبهـــم ويؤكد ما 
يربط بين شعب البحرين وقيادته من روابط 
وثيقة، وما يتسم به أبناء البحرين من شيم 

االخاص والوفاء في أعلى درجاته.
وأكـــدوا أن رؤيـــة ســـموه ســـالما معافـــي هو 
الغاية ســـائلين هللا ان يحفظ ســـموه من كل 

مكـــروه، وتمنـــوا له شـــفاء ليس بعده ســـقما، 
و ان يجعـــل هللا ســـبحانه وتعالي أيامه كلها 

سعاده وأفراح.
ان مشـــاعر الفرحـــة والســـعادة التـــي أبداهـــا 
المواطنون بنجـــاح الفحوصات الطبية التي 
أجراها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ليســـت بمســـتغربة على أبناء البحرين الذين 

يكنون لســـموه االحتـــرام والمـــودة والتقدير 
لـــكل مـــا يبذلـــه ســـموه مـــن جهـــد وعطـــاء 
متواصـــل فـــي ظل القيـــادة الحكيمـــة لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسي 
ال خليفة، للوصول بالوطن إلى أعلى مراتب 
عليـــه  وأدام  ســـموه  هللا  حفـــظ  الصـــدارة.. 

موفور الصحة والعافية للبحرين وشعبها”.

مواطنون يعربون عن سعادتهم بمواقع التواصل بعد الفحوصات الناجحة لسمو رئيس الوزراء
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مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى التحّول نحو مجتمع المعرفة
ـــارف ـــاج المع ـــى إنت ـــًزا عل ـــيكون مرّك ـــم س ـــدول واألم ـــن ال ـــس بي ـــار: التناف الع

أناب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
واإلشـــراف  للمناهـــج  المســـاعد  الوكيـــل 
فـــي  للمشـــاركة  العامـــر،  أحـــام  التربـــوي 
أعمـــال المؤتمـــر العـــام للمنظمـــة العربيـــة 
للتربيـــة والثقافـــة والعلوم )األلكســـو(، في 
دورتها العادية الخامســـة والعشـــرين )عن 

بعد(.
 وفـــي مداخلتها، أثنـــت العامر على جهود 
المنظمـــة فـــي حرصهـــا علـــى تنظيـــم هذا 
المؤتمـــر فـــي موعـــده، بالرغم مـــن تحدي 
جائحـــة كورونا التي أربكت العالم قاطبًة، 
معّبـــرًة عـــن اعتـــزاز مملكة البحريـــن بهذه 
احتفالهـــا  مـــع  تزامًنـــا  العربيـــة،  المنظمـــة 
بمرور 50 عاًما على تأسيسها، حيث كانت 
ومازالـــت تشـــّكل الرابـــط العربـــي األكثـــر 
أهميـــة، الرتباطهـــا بعمق الوجـــدان والفكر 
العربـــي فـــي مجـــاالت التربيـــة والثقافـــة 
والعلـــوم، وما حققته مـــن إنجازات خال 
نصـــف قـــرن مـــن الزمـــان، بالرغـــم من كل 

التحديات التي واجهتها.
 وأكـــدت العامـــر الحاجـــة إلـــى المزيـــد من 
الدعـــم لتحقيـــق األهـــداف المشـــتركة، بما 
المجـــاالت  فـــي  العربـــي  التعـــاون  يدعـــم 
التربويـــة والعلميـــة والثقافيـــة، باعتبارها 
فـــي مقدمـــة عوامـــل النهـــوض والنجـــاح 

فـــي ســـباق األمـــم نحـــو التقـــدم والنمـــاء 
إلـــى  مشـــيرًة  واالقتصـــادي،  االجتماعـــي 
اليـــوم  يتنامـــى  المعرفـــة  مجتمـــع  أن 
بصـــورة مذهلـــة علـــى األصعـــدة العلميـــة 
والتكنولوجيـــة واالتصاليـــة، وهو مجتمع 
ســـتتغّير فيـــه طبيعـــة العمـــل ومتطلباته، 
ومتطلبـــات  المعرفـــة  طبيعـــة  وبالتالـــي 
العمـــل والحيـــاة، وســـيكون التنافـــس بين 
الـــدول واألمم مرّكًزا علـــى إنتاج المعارف 
واســـتحداث أفضل الطـــرق لتوظيفها في 
مصلحـــة اإلنســـان، مشـــددًة علـــى حاجـــة 
مجتمعاتنـــا العربية إلى التحول بقوة نحو 

مجتمع المعرفة واالقتصاد الموجه.
التـــي  كورونـــا  جائحـــة  بـــأن  وأضافـــت   
الـــدول  ومنـــه  بأكملـــه،  العالـــم  اجتاحـــت 
العربيـــة، قد أظهرت أهمية تعزيز وتطوير 
قدراتنا في مجاالت اســـتخدام وتوظيف 
فـــي  والمعلومـــات  االتصـــال  تكنولوجيـــا 
التعليـــم والتعليم العالـــي والبحث العلمي، 
وحتـــى فـــي العمل عـــن ُبعد، حيـــث أكدت 
بنيـــة  تمتلـــك  التـــي  الـــدول  أن  التجربـــة 
أساســـية تقنيـــة وعلميـــة، والتـــي أعـــدت 
الكـــوادر المتخصصة فـــي هذا المجال، قد 
تمكنت من مواجهة هـــذا التحدي الوبائي 

ومواصلة الحياة والتنمية دون انقطاع. 

البحريـــن   وأعربـــت عـــن اعتـــزاز مملكـــة 
التعليميـــة  الخدمـــات  اســـتمرار  بضمـــان 
في مختلـــف المراحـــل الدراســـية، بالرغم 
مـــن إيقـــاف انتظـــام الطلبة فـــي المدارس 
والجامعـــات، وضمـــان عـــدم تأثـــر العملية 
التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم 
عـــن  التعلـــم  أدوات  وتفعيـــل  أعمالهـــم، 
بعـــد، وإنتـــاج المحتوى التعليمـــي الرقمي 
بشـــكل فّعال، والنجاح في تنفيذ عدد من 
اإلجراءات والمبادرات اســـتجابًة للتحدي 
الذي يجب أن يكون في مقدمة انشغاالت 

واهتمامات المنظمة العربية.
التنفيـــذي  المجلـــس  عضـــو  وشـــاركت   

األميـــن العـــام للجنـــة البحريـــن الوطنيـــة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة لبنـــى صليبيخ 
المؤتمـــر  اختتـــم  وقـــد  المؤتمـــر،  فـــي 
أعمالـــه بالموافقـــة على مشـــروع الموازنة 
والبرنامـــج للدورة الماليـــة لعامي 2021 – 
2022، كما تمت دعـــوة اإلدارة العامة إلى 
إعـــادة توزيع أماكن عقد أنشـــطة المنظمة 
لعامي )2022-2021( بالتنسيق مع اللجان 
الوطنيـــة في الـــدول األعضـــاء، وتفويض 
المجلس التنفيذي باعتماد مشـــروع خطة 
العمل المستقبلي )2028-2023( ومشروع 
والوصـــف  التنظيمـــي  الهيـــكل  تطويـــر 

الوظيفي للمنظمة.

وزارة التربية والتعليم

األمير خليفة بن سلمان... القدرة اإلبداعية على إنجاح التنمية البشرية
Û  بنور وجهك المشرق يا أمير الضمير اكتملت أرواحنا جماال وكماال بما تشهده

فيــك مــن كمــاالت متوالية.. واستبشــرت مملكة البحرين بوجــودك الميمون 
بصحــة معافــى عــزا ورفعــة ومقاما، فغردت شــكرا للــه بقافية.. واســتلهمت 
مــن ِبشــر خروجــك الميمــون مــن فحوصــات الصحــة فرحــا وســرورا تنتظــر 
اســتقبالك لهــا بنظــرة حانيــة.. فأنت أميــر الكــرم والعطاء والصحــة والتمام 
والعافية وتســتحق الدعاء بالعافية.. لتبقى لألرض ولإلنسانية علما ُيستنار 

به لرفعة ونماء البشرية.  
Û  فأنــت يــا صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة رئيس

الــوزراء الموقــر تملــك الكثيــر مــن الصفــات الجماليــة الروحيــة التكامليــة 
المؤثــرة فــي إنجــاح حركــة التنميــة البشــرية ومبادئهــا اإلنســانية بأبعادهــا 
الرئيســية “الصحــة والتعليــم والعيــش الرغيــد”، وتمدهــا بالــروح التحفيزية 
والتشــجيعية، وتدفع بقــوة الخطط والقرارات الحكيمــة للنهوض والمبادرة 
المجتمــع  يســتحقه  الــذي  الصحيــح  التموضــع  وإعــادة  أهدافهــا  لتحقيــق 
البحريني خاصة والمجتمعات الدولية عامة المتجهة نحو التطوير المستمر 

والتغيير لألفضل. 
Û  مــن الحقائــق الدامغــة أن القــرارات النابضــة بالحيــاة التــي يوجههــا ســموه

الكريــم قــد تنوعــت حتــى اكتملــت وشــملت، وبعدهــا فاقــت مبــادئ التنمية 
البشــرية وأهــداف التنميــة المســتدامة، لغلبة الطابع اإلنســاني األصيل الذي 
تأصل بالضمير الذي أحياه للعالم أجمع أمير الضمير، في سابقة إنسانية لم 
تحدث قط في مبادرة تأسيس اليوم العالمي للضمير، والذي سيخلق الفرق 
في القدرات اإلبداعية إلنجاح المبادئ الصحيحة وظهور األساليب السليمة 
وانبثــاق التصرفــات الصحيحــة ألي اتجاهــات عمليــة وعلميــة وتطوعيــة 
إنســانية، والتي يذكرها الكاتب “جيمس ألين” في كتابه “حجر األســاس في 

السعادة والنجاح”.
Û  فحينمــا وجــه ســموه حفظــه هللا بوضــع خطــة استشــرافية للعــام الدراســي

المقبــل، إنمــا حقــق وبقــوة مصداقيــة البعــد التعليمــي فــي التنمية البشــرية 
لمملكــة البحريــن، وقــرار ســموه بنقــل تبعيــة إدارة الحــرف اليدويــة لهيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار كان ألجــل العنايــة والرعاية بها، وفيهــا دعم البعد 
المعرفــي والثقافــي واألثــري المرتبــط بالتعليــم والتدريــب، وتوجيهه للنظر 
بوضــع المواطنيــن العامليــن خــارج البحريــن الذيــن تــم االســتغناء عنهــم 
وتسريحهم جراء الجائحة المؤلمة فيه تكريس الهتمامه المستمر ببعد رغد 
الحياة الكريمة، وأما ُبعد الحياة الصحية الطويلة لكل من يعيش على أرض 
البحريــن الحبيبــة، فقــد توالــت كثيــرا وظهرت في قــرارات جليلة مســتمرة 
لخدمة مقومات الصحة والكوادر الصحية بتكريمهم واإلشادة بتفانيهم في 
مواجهة الوباء، والتي تكللت بتأسيس حدث عظيم ليوم الطبيب البحريني 

وبإعفائهم مؤخرا من الغرامات المترتبة عن التراخيص المتأخرة. 
Û  فمرتبــة المملكــة 45 مــن بيــن 189 دولة فــي تقرير التنمية البشــرية لبرنامج

األمــم المتحــدة اإلنمائــي لعام 2019 وتقدمها 6 مراتب بين عام 2013 وعام 
2018؛ باعتبــاره األعلــى بيــن الــدول العربيــة هــو دليــل علــى اهتمــام أميــر 
الضميــر الكبيــر لوطنــه وقاطنيه، وســعة قلبه الحتواء كل مــا يدفع برفاهية 
المواطــن لألمــام، ليعيــش الرغــد فــي ظــل حيــاة ذات جــودة عاليــة في ظل 
قيــادة كريمــة وحكيمــة، وســعي ســموه الحثيــث ال يتوقــف لتحقيــق أبعــاد 
قياس مؤشر التنمية البشرية والمتضمنة حياة طويلة صحية وتعليم مدى 
الحياة ومســتوى معيشــي كريم لمواجهة تحديات الحياة في ظل مســاواة 

وحقوق عادلة ودخل مناسب يحقق الرفاهية.
Û  ومــن الشــواهد المعــززة ألهميــة وجــود فرضيــة التمحــور التنمويــة وقاعدة

النجاح التنموي المتبلورتين من فلسفة فكر أمير الضمير؛ يكمن في تحقيق 
أبعــاد قيــاس مؤشــر التنميــة البشــرية، وتلك األبعــاد متوافقة ضمــن أقطاب 
عــدة تنمويــة وروحية فــي الفرضية والقاعــدة، إال أن التميز الذي ســتحدثه 
الفرضية والقاعدة يدخل في دائرة االرتباط بين األقطاب وتعزيز األقطاب 
لبعضها البعض، واألدق في العملية الترابطية ليس فقط في القياس كما في 
أبعاد التنمية البشرية، إنما يكمن في الدور الذي تلعبه األقطاب الروحية في 
دفــع األقطاب التنموية نحو النجاح الشــمولي التكاملــي، فاألقطاب بتنوعها 
التنمــوي والروحــي لهــا القــدرة على احتــواء وإنجــاح جميع إســتراتيجيات 

التنمية البشرية وغيرها من اإلستراتيجيات اإلنسانية.
Û  ويعتبــر ُبعــدا الصحــة والتعليــم ضمــن مرحلــة متقدمــة فــي قاعــدة النجــاح

التنمــوي، والبعــد اآلخــر العيــش الكريــم الرغيــد ضمــن المرحلــة األولــى فــي 
أقطــاب قاعــدة النجــاح التنمــوي الهرميــة، وهو متــازم مع أقطــاب تكاملية 

لانتقال للمرحلة الثانية المتقدمة التي يتواجد فيها البعدان اآلخران.  
Û  وألجل خلق قفزة ســريعة ومعتبرة في المراتب العالمية في مؤشــر التنمية

البشــرية لألعــوام القادمــة، الدعــوة لظهــور كرســي أبحــاث فــي الدراســات 
اإلســتراتيجية لتطبيــق فرضيــة التمحور التنموية وقاعــدة النجاح التنموي 
بفعاليــة، وهــو أمــر ضروري إلعــادة تأهيل المؤسســات المعنيــة للدخول في 

ترتيبات توافقية جديدة مبتكرة تواكب فلسفة الضمير ألمير الضمير.

عادل المرزوق

استبدال اإلطارات التالفة لمركبات السائقين الملتزمين مجاًنا
ــوادث” ــ ــا حـ ــة الــتــوعــويــة “صـــيـــف بـ ــل ــم ــح ــق ال ــل ــط “الــــمــــرور” ت

أطلقـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور الحملة 
التوعوية الميدانية “صيف با حوادث” 
ضمن مبـــادرة “شـــكًرا” وذلـــك بالتعاون 
مـــع وكيـــل الشـــركة العالميـــة لإلطارات 

“بيريللي”.
جابـــت  التـــي  الحملـــة  أثنـــاء  وتـــم 
محافظـــات المملكة تقديم اإلرشـــادات 
التوعويـــة والمعلومـــات حـــول أهميـــة 
ســـامة اإلطـــارات، خصوصا فـــي فترة 
الصيـــف، وتكريًمـــا للســـائقين المثاليين 
إطـــارات  تبديـــل  تـــم  والملتزميـــن 

مركباتهم مجاًنا.

وأكـــدت اإلدارة العامة للمرور اســـتمرار 
الحملة التوعوية طـــوال فترة الصيف، 
التـــي ســـتتضمن توعية الســـواق حول 
أهميـــة الفحـــص الـــدوري لقطـــع الغيـــار 
مـــن  والتأكـــد  والبطاريـــة،  المســـتهلكة، 
العبـــوات  تـــرك  المحـــرك، وعـــدم  مبـــرد 
والمعقمـــات  والبطاريـــات  المضغوطـــة 
والوالعـــات واألجهـــزة اإللكترونيـــة في 
المركبـــة تافًيـــا لحـــوادث الحريق، كما 
سيتم في الحملة توزيع قسائم للخدمة 
علـــى الطريق مجاًنا لمدة عام، وتركيب 

عوازل حرارية على المركبات.

المنامة - وزارة الداخلية

القضيبية - مجلس النواب

لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  تواصـــل 
رئيســـة  مـــن  بتوجيهـــات  النـــواب 
تقديـــم  زينـــل،  فوزيـــة  المجلـــس 
التدريبيـــة  والـــورش  الـــدورات 
ومنتســـبي  للنـــواب  المتخصصـــة 
بهـــدف  العامـــة؛  األمانـــة  وموظفـــي 
تدعيم األداء البرلماني، بما يســـاهم 
النـــواب  مجلـــس  دور  تعزيـــز  فـــي 
التشـــريعية  مهامـــه  ممارســـة  علـــى 

والرقابية.
وعبر االســـتغال األمثـــل لإلمكانات 
ظـــل  فـــي  المتاحـــة  التكنولوجيـــة 
وبإشـــراف  االســـتثنائية  الظـــروف 
مـــن األميـــن العـــام لمجلـــس النواب 
راشد بونجمة، عملت األمانة العامة 
بالمجلـــس على تقديم مجموعة من 

الـــدورات “عـــن بعد “ فـــي الفترة من 
1 - 8 يوليـــو 2020، شـــملت كل مـــن 
الشـــق اإلداري، والتقنـــي، والقانوني 

واإلعامي أيضا.
بمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  وقامـــت 
الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون  النـــواب 
االستراتيجيين في مملكة البحرين 

بتقديـــم برنامـــج “اإلبـــداع واالبتكار 
اإلداري”، مســـتهدًفا موظفي األمانة 
العامـــة للمجلس، إلـــى جانب تقديم 
والتميـــز  “القيـــادة  بعنـــوان  ورشـــة 
الوظيفي”، وبرنامًجا لموظفي إدارة 
تقنيـــة المعلومـــات حول أساســـيات 

سحابة AWS الفنية.

استمرار تقديم الدورات والورش للنواب ومنتسبي وموظفي األمانة العامة

اســتغالل اإلمكانات التكنولوجية إلقامة دورات عن ُبعد
ورشات إلكترونية مكثفة لتدعيم األداء البرلماني

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

لحقـــوق  المرصـــد  جمعيـــة  اختتمـــت 
اإلنســـان البرنامـــج المخصـــص لتدريـــب 
أعضائها تحت شـــعار “كوادرنا حقوقية” 
الـــذي أقيم لمـــدة يوميـــن عبـــر البرنامج 
االفتراضـــي Zoom؛ بهـــدف نشـــر ثقافة 
حقوق اإلنســـان والتعرف على مفاهيمها 
ومـــدى  الدوليـــة  ومواثيقهـــا  األساســـية 
أهميتهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن. وقـــدم 
البرنامج التدريبي محسن الغريري الذي 
بـــدأ بتعريف حقـــوق اإلنســـان باعتبارها 
مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية 
المنصوص عليها في الدســـتور والقانون 
الدولـــي، والتي ُتلزم الدولة بالقيام بعمل 
أو االمتنـــاع عنـــه، مبينا أنواعها بحســـب 
أهميتها ومواضيعها المدنية والسياسية 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة، 

فضا عن أبرز مبادئها األساسية المتمثلة 
فـــي العالمية وعـــدم القابلية للتصرف أو 
التجزئة. وتنـــاول الغريري شـــرحا وافيا 
حـــول اآلليـــات الدوليـــة لحمايـــة حقوق 

اإلنســـان ودور األمم المتحدة وأجهزتها 
الرئيســـة وعلـــى وجه الخصـــوص كيفية 
تأســـيس مجلـــس حقـــوق اإلنســـان ومـــا 

استحدثه من تعديات.

جانب من برنامج كوادرنا حقوقية

“المرصد” يختتــم برنامجا افتراضيا ألعضائه بشــعار “كوادرنا حقوقية”
تأهيل الكوادر المتخصصة في حقوق اإلنسان

جانب من المؤتمر العام لمنظمة األلكسو



كثيــر مــن أصحــاب المحــالت المتعثريــن والذيــن يتقدمون بطلبــات إفالســهم للمحكمة ال يســتوفون إيداع 
المســتندات المطلوبــة لتأكيــد حالــة إفالســهم، ومــن بينهــا بيانــات ترتبــط بحالتهــم المتعســرة أو دفاترهم 

المالية.
معظمهــم يظــن أن اللجــوء للمحكمــة وطلــب الحماية بمظلة قانــون اإلفالس الجديد يعني دخولهم بشــكل 

تلقائي ضمن المستفيدين من مزايا التشريع.
ولكن الحقيقة ما أكدته محكمة التمييز بمبدأ في حكم جديد غير منشــور من وجوب تقديم الئحة إشــهار 
اإلفالس متضمنة بيانات ومستندات، ومن أبرزها: تقرير يتضمن وصف ألوضاع المدين المالية، ومعلومات 
عــن أموالــه، وطبيعتهــا وبيانات العاملين لديه، وصورة عن البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن الســنوات 

الثالث السابقة على تقديم الطلب، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم.
وتنشــر “البــالد” أبــرز حيثيات حكم محكمة التمييز )الدائــرة األولى التجارية(، والذي نطقت به في 1 يوليو 

.2020

طرفـــا القضيـــة: الطاعـــن شـــخص 
ــا المطعـــون  ــركته، أمـ مفلـــس وشـ
الشـــركات  مـــن  فعـــدد  ضدهـــم، 
التجـــارة  مجـــال  فـــي  العاملـــة 
والمقـــاوالت واالتصـــاالت، الهيئـــة 
االجتماعـــي،  للتأميـــن  العامـــة 

وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل.

قصة القضية

أمـــام  دعـــوى  أقامـــا  الطاعنـــان 
علـــى  الكبـــرى  المدنيـــة  المحكمـــة 
المطعـــون ضدهـــم بطلـــب الحكـــم 
لبيـــان  حســـابي  خبيـــر  بنـــدب 
مراكزهمـــا المالية، وفي الموضوع 

شهر إفالسهما.
 وقاال بيانا لدعواهما أنهما تاجران، 
التجاريـــة،  أعمالهمـــا  واضطربـــت 
وعجزا عن ســـداد ديونهما، فكانت 

الدعوى. 
حكمت المحكمـــة برفض الدعوى، 
اســـتأنف الطاعنـــان ذلـــك القضـــاء 
محكمـــة  أمـــام  باالســـتئناف 
االســـتئناف العليا المدنية، بتاريخ 
31/10/2019. وقضـــت المحكمـــة 

بالتأييد.
وطعـــن الطاعنان بالحكـــم بطريق 

التمييز.

حيثيات الحكم

إن مـــا ينعـــي بـــه الطاعنـــان علـــى 
الحكم المطعون فيه بسبب الطعن 
أيـــد  إذ  التســـبيب،  فـــي  القصـــور 
حكم محكمـــة أول درجة القاضي 
برفـــض دعواهما لعـــدم تقديمهما 
المستندات التي اشترطها القانون 
فـــي دعـــوى اإلفـــالس، فـــي حين 
أنهمـــا غيـــر قادريـــن علـــى تقديـــم 
تلك المستندات، وال قادرين على 
لـــذا تمســـكا  حصـــر مديونيتهمـــا؛ 
أمـــام محكمـــة أول درجـــة بنـــدب 
خبيـــر فـــي الدعـــوى، وإذ التفـــت 
الحكـــم المطعون فيه عن طلبهما، 

بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير ســـديد، 
ذلك أن البين من استقراء أحكام 
القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن 
التنظيـــم  إعـــادة  قانـــون  إصـــدار 
واإلفالس، إن المشـــرع البحريني 
عـــدل عن اإلطـــار القديـــم لمفهوم 
  )Bankruptcy( اإلفـــالس  نظـــام 
الذي كان ســـائدا في القانون رقم 

11 لســـنة 1978 الملغـــي، والـــذي 
كان يشـــير إلى اإلجـــراء القانوني 
كان  ســـواء   – بالتاجـــر  الخـــاص 
فردا أو شـــركة - غيـــر القادر على 
ســـداد الديـــون المســـتحقة عليه، 
الضطـــراب أحواله المالية، إذ تبدأ 
عمليـــة اإلفـــالس بتقديـــم المدين 
الئحـــة من قبله، أو من قبل واحد 
أو عدد من الدائنين، للحكم بشهر 
ويتـــم  المتعثـــر،  التاجـــر  إفـــالس 
بعدها تقدير كافة أصوله المادية؛ 
من أجل تصفيتها، وتوزيع قيمتها 
عـــادال  توزيعـــا  الدائنيـــن  علـــى 
باالعتماد على األحكام المتعارف 
عليها في القانـــون التجاري، وهو 
مـــا كان يطلق عليـــة تعبير الموت 

.)Mort civile( المدني
بيـــد أن المشـــرع البحرينـــي تبنى 
القوانيـــن  مـــن  تشـــريعية  حزمـــة 
لدعـــم التجـــارة، واالســـتثمار فـــي 
 22 رقـــم  القانـــون  المملكـــة منهـــا 
لســـنة 2018، والـــذي اعتمـــد فيـــه 
مفهوما مغايرا عن مفهوم القانون 
الملغـــي، وضع بموجبـــه مجموعة 
حمائيـــة  قانونيـــة  إجـــراءات 

تهـــدف الـــى مســـاعدة التاجر عن 
طريـــق إعـــادة توجيـــه عملياتـــه، 
ليتجـــاوز  وبرمجتهـــا،  وأموالـــه 
مرحلة التعثر، ويحقق أرباحا من 
مشروعه، وهو ما يعين االقتصاد 

الوطني بالمملكة ويقويه.
وإن البين من النص في المادة 7/ 
ج مـــن ذات القانون أنـــه إذ قررت 
المحكمـــة عـــدم اســـتيفاء الئحـــة 
المنصـــوص  المتطلبـــات  الدعـــوى 
عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة 
وجـــب عليها إعالم المدين بأوجه 
النقص، وإعطـــاؤه فرصه معقولة 
تحددهـــا لتصحيـــح أو اســـتكمال 
أوجه النقـــص، وإال جاز لها رفض 
الدعـــوى أو االســـتمرار في نظرها 
أن  أو  عليهـــا  المرفوعـــة  بالحالـــة 

تصدر القرار الذي تستصوبه.
وكان النـــص فـــي المـــادة 12/أ من 
ذات القانـــون علـــى البيانات التي 
يجـــب أن تشـــتمل عليهـــا الئحـــة 
دعوى المدين الفتتـــاح إجراءات 
اإلفالس -1 اســـم المدين، ومحل 
إقامتـــه، ومحلـــه المختـــار، ورقـــم 
الهاتف، ورقمه الشـــخصي أو رقم 

ســـجله التجـــاري، ورقـــم الفاكس، 
والبريـــد اإللكترونـــي أن وجد. -2 
تقريـــر يتضمـــن وصـــف ألوضـــاع 
ومعلومـــات  الماليـــة،  المديـــن 
عـــن أموالـــه، وطبيعتهـــا وبيانـــات 
العامليـــن لديـــه. -3 بيـــان يحـــدد 
فيـــه المدين بوضـــوح طلب البدء 
فـــي إجـــراءات إعـــادة التنظيم أو 
إجراءات التصفية. 4 – صورة عن 
البيانات الماليـــة المتعلقة بأعماله 
عن السنوات الثالث السابقة على 
تقديـــم الطلـــب. -5 قائمـــة بجميع 
مـــن  المســـتثناة  المديـــن  أمـــوال 
أصول التفليســـة. -6 بيان بأسماء 
الدائنيـــن والمدينيـــن وعناوينهـــم 
ومقـــدار حقوقهـــم... ج – إذ كان 
المديـــن غيـــر قـــادر علـــى تقديـــم 
أي مســـتندات المشـــار إليهـــا فـــي 
الفقـــرة )أ( من هذه المـــادة، وجب 
عليـــه أن يبيـــن أســـباب ذلـــك في 
الئحة دعـــواه. يدل على أنه إذ لم 
تحتِو الئحة دعوى المدين بطلب 
شـــهر إفالسه على البيانات سالفة 
الذكـــر، والتـــي اشـــترطها القانون 
جـــاز للقاضي الحكم برفض طلب 

شهر اإلفالس سيما.
المســـتندات  مـــن  البيـــن  وإن   
بالتاجـــر  خاصـــة  أنهـــا  المطلوبـــة 
المديـــن وتصدر منه، وال يســـتلزم 
تجهيزهـــا إجـــراءات خاصـــة، لمـــا 
كان ذلـــك، وكان الثابت باألوراق، 
إن الحكـــم المطعـــون فيـــه المؤيد 
فـــي  انتهـــى  درجـــة  أول  لحكـــم 
قضائه إلى رفض دعوى الطاعنين 
بطلب الحكم شهر إفالسهما، لعدم 
تقديمهمـــا المســـتندات المطلوبـــة 
التـــي اشـــترطها القانـــون، وعدها 
عليهمـــا  الواجـــب  الشـــروط  مـــن 

تنفيذها،.
وال ينـــال ممـــا تقـــدم مـــا نعـــى بـــه 
الطاعنان بسبب طعنهما من أنهما 
لم يســـتطيعا تجهيز المســـتندات، 
إذ إن ذلك مردود بأن المستندات 
التي نـــص عليها القانـــون متعلقة 
وال  منهمـــا،  وتصـــدر  بتجارتهمـــا، 

إجـــراءات  تجهيزهـــا  يســـتلزم 
إدارات  مخاطبـــة  وال  خاصـــة، 
حكوميـــة أو خاصة الســـتخراجها 

منها.
وال يدحض مما انتهى إليه الحكم 
المطعون فيه ما ســـاقه الطاعنان 
من أنه لم يستجب لطلبهما بندب 
خبير في الدعـــوى، إذ إن محكمة 
الموضـــوع غير ملزمة بندب خبير 
مـــا دامت قد وجـــدت في األوراق 
مـــا يكفـــي لتكويـــن عقيدتهـــا، فإذ 
خلـــص الحكم المطعـــون فيه إلى 
تأييـــد حكـــم أول درجـــة القاضي 
برفـــض دعـــوى الطاعنيـــن، فإنـــه 
علـــى  القانـــون  قـــد طبـــق  يكـــون 
وجهـــه الصحيـــح، ويكـــون النعي 
عليـــه بســـبب الطعـــن علـــى غيـــر 

أساس. 
ولمـــا تقـــدم، فإنـــه يتعيـــن رفـــض 

الطعن.

المحكمة للمتعثرين: ال إشهار لإلفالس قبل بيان تاريخكم المالي
“^” تنشـــرا حكمـــا جديـــدا لمحكمـــة التمييـــز لتاجـــر أفلـــس دون تقديـــم مســـتندات للقضـــاء

المستندات المطلوبة لطلب اإلفالس
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مستندات طلب اإلفالس تحيط المحكمة بأسباب تعسر التاجر
طلبــت “البــالد” إضــاءة قانونيــة مــن المحامــي محمــود ربيــع عــن 
حيثيــات حكــم محكمــة التمييــز بشــأن المبــدأ الذي أكــده بوجوب 
تقديــم الئحــة إشــهار اإلفالس متضمنــة بيانات ومســتندات، وإال 

قرر القاضي رفض إشهار االفالس. وفيما يأتي نص اإلضاءة:

دعـــوى اإلفـــالس فـــي حقيقتهـــا 
هـــي طريـــق للتنفيـــذ الجماعـــي 
على أمـــوال المدين التاجر الذي 
توقـــف عـــن دفـــع ديونـــه نتيجة 
اضطـــراب مركزه المالـــي، وذلك 
بتحصيل هذه األمـــوال وتوزيع 
توزيعـــا  الدائنيـــن  بيـــن  الناتـــج 
عـــادال، وهـــو مـــا مـــؤداه اقتصار 
هـــذه الدعـــوى على إثبـــات حالة 
معينـــة هـــي توقـــف التاجـــر عن 

نتيجـــة  التجاريـــة  ديونـــه  دفـــع 
اضطراب أحواله المالية.

وعليه، فإن الفصل في موضوع 
اإلحاطـــة  يقتضـــى  الدعـــوى 
بالوقائع المكونـــة لحالة التوقف 
عـــن ســـداد مديونيـــات المديـــن 
طالـــب شـــهر اإلفـــالس وبيان ما 
إذا كان هـــذا التوقـــف ينبـــئ عن 
حالتـــه  فـــي  خطيـــر  اضطـــراب 
مـــن  ائتمانـــه  ويزعـــزع  الماليـــة 

طالـــب  علـــى  ويجـــب  عدمـــه 
المســـتندات  تقديـــم  اإلفـــالس 
الالزمـــة التي من شـــأنها تمكين 
بكافـــة  تحيـــط  أن  المحكمـــة 
إيراداتـــه المتحصلة عن تجارته 
للوقـــوف  وصـــوال  ومصروفاتـــه 
علـــى مقـــدار أرباحه و خســـائره 

وصوال لإلحاطة بأسباب توقفه 

عـــن ســـداد الديـــون، فـــإذا عجز 

المدعـــى عـــن إثبـــات ذلـــك، فإنه 

يكون قـــد عجز عن إثبات توافر 
الشـــرائط التـــي تطلبهـــا القانون 

إلمكان القضاء بإشهار إفالسه.
المســـتندات  تلـــك  قبيـــل  ومـــن 
والبيانـــات  التجاريـــة  الدفاتـــر 
عـــن  بأعمالـــه  المتعلقـــة  الماليـــة 
الســـنوات الثـــالث الســـابقة على 
كل  وتفاصيـــل  الطلـــب  تقديـــم 
والمســـتندات  ومقـــداره  َديـــن 
دة لـــه، والتوقف عن الدفع  المؤيِّ
الـــذي يبرر إشـــهار اإلفـــالس هو 
عجـــز المدين التاجـــر عن الوفاء 
بديونه في مواعيد اســـتحقاقها 
وينبـــئ عن مركز مالي مضطرب 

يتزعـــزع  مســـتحكمة  وضائقـــة 
معهـــا ائتمان التاجـــر مما يعرض 

حقوق دائنيه للخطر.
الـــذي  يـــن  الدَّ فـــي  ويشـــترط   
يعتبـــر التوقـــف عن دفعه ســـببا 
لشـــهر اإلفـــالس أن يكـــون خاليا 
مـــن النزاع، معيـــن المقدار، حال 

األداء، وأن يكون تجاريا.
ومتـــى ثبتت صفـــة التاجر، فإن 
كل عمـــل يقوم بـــه يعتبر متعلقا 
بتجارته ما لم يثبت العكس، وال 
ُيشترَط أن يكون التوقف شامال 
جميع الديون ،بل يكفي التوقف 

عن بعضها.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكال، وفي الموضوع برفضه، وألزمت  «
الطاعنين المصاريف.

المنطوق

محرر الشؤون المحلية

المحامي محمود ربيع

المحامي ربيع 
م إضاءة  ُيقّدِ

قانونية عن ضوابط 
قانون اإلفالس
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بيانات 
يجب على

المفلس
تقديمها بالئحة الدعوى

اسم المدين، ومحل إقامته، ومحله المختار، ورقم 
الهاتف، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري، 

ورقم الفاكس،  والبريد اإللكتروني إن وجد.
2

تقرير يتضمن وصفا ألوضاع المدين المالية، 
ومعلومات عن أمواله، وطبيعتها وبيانات 

العاملين لديه.

بيان يحدد فيه المدين بوضوح طلب البدء 3
في إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات 

التصفية. 
صورة عن البيانات المالية المتعلقة بأعماله 4

عن السنوات الثالث السابقة على تقديم 
الطلب.

قائمة بجميع أموال المدين المستثناة من 5
بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم 6أصول التفليسة. 

ومقدار حقوقهم.



اســتبدلت مملكــة البحريــن فــي العــام 2018 قانــون اإلفــاس الصــادر العــام 1987 بآخــر جديــد كليــا، هدفــه إعــادة تنظيــم ديــون 
المســتثمرين المتعثرين لتجنب إشــهار إفاســهم وخسارة أصولهم لقيمتها المادية ومساعدتهم الستمرار أعمالهم. وفرض القانون 
الجديــد إجــراءات لحمايتهــم وتجــاوز تلك الديون ليقــف التاجر “على رجله” مجددا وبأقل الخســائر بعد تســديد ديونه المتراكمة، 

والتي لم تسعفه ظروفه االقتصادية أو سوء إدارته على دفعها لمستحقيها.

وكفـــل القانـــون الجديـــد، الذي لـــن يطبق علـــى القضايـــا القديمة، 
التـــوازن بين تصفيـــة أموال المديـــن وإعادة تنظيمهـــا، بتحصيل 
الديـــون المضمونـــة وتشـــجيع االســـتمرار بعمـــل المنشـــأة لصالح 
عمالهـــا والدائنيـــن العاديين أيضـــا، خصوصا مع إمكانيـــة إعادتها 
للربحيـــة، إذ أســـهم بحل المشـــاكل المالية للمفلـــس لتجنب وقف 
تجارتـــه؛ لزيـــادة قيمة ممتلكاته بـــدال من الخســـارة، فيكون أثره 

إيجابيا على السوق المحلية بدال من مواجهته لشبح اإلفالس.

أبرز القضايا الجارية

وبغـــض النظـــر عن أن أضخم قضية طلب إشـــهار إفالس تقدمت 
بها شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو(، التي تعد منذ العام 
1981 مـــن أكبر مصانع األلمنيوم التكميلية بالشـــرق األوســـط، إال 

أنه توجد 9 قضايا جارية أخرى.
فمـــن ضمن طلبـــات الحماية كان محـــل لبيع الزهـــور والحلويات، 
والذي تقلصت إيراداته بعد 9 ســـنوات من الربحية، فقّلص مالكه 
المصاريـــف والموظفيـــن للنصـــف، وحـــاول جاهدا تطويـــر العمل 
لســـداد الديون المتراكمة، لكنه فشل وأكد على عدم قدرته حتى 

على تقديم تقارير التدقيق المالي بسبب ُكلفتها.
وحصـــر صاحـــب صيدليـــة دائنيـــه وعددهـــم 54، بينهـــم 7 بنـــوك 
والبقية صيدليات وشـــركات بيع أجهـــزة طبية، في حين صاحب 

“كوفي شوب” يطالبه قرابة 20 دائنا.
وبينت صاحبة 3 ســـجالت تجارية أن شـــقيقها تســـبب بإفالســـها 
بعدما اكتشفت أنه غير ُملم بـ “التجارة”، كما استغل التوكيل الذي 

أصدرته له إلدارة سجلها الوحيد حينها واستخرج آخران باسمها 
ولصالحـــه دون علمهـــا، ولم تســـتلم منـــه أية أرباح، ما تســـبب لها 
بتراكم الديون، وكلما حاولت ســـداد دين اكتشـــفت آخر، فأبلغت 

بنهاية المطاف ضده بتهمة خيانة األمانة.
ومـــن المالحظ أن في القضايا الجارية حاليـــا، والبالغ عددها 10، 
أن من ضمن الدائنين المتضررين بأكثر من قضية إفالس، بنكين 

على األقل وشركة بيع مواد بناء.

التنفس من جديد

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
واالقتصاديـــة بمجلـــس  النواب ورئيـــس جمعية البحريـــن لتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة إن “قانون  اإلفـــالس وإعادة 
التنظيـــم” مفعـــل في بعض الـــدول الكبرى وحقق نجاحا ملموســـا 

بمساعدة الكثير من التجار لالستمرار في السوق.
وأشـــار إلى أن العبرة ليســـت بعدد المتقدميـــن أو المقيدين تحت 
مظلـــة القانـــون، بل في تحويـــل أكبر عدد من  الشـــركات المتعثرة 
فعليا لشركات عاملة بالسوق، الستعادة  وضعها ومكانتها بتأجيل 
ديونهـــا، والتي تثقـــل كاهلها، ومنحها فرصـــة للعمل  والتنفس من 

الجديد في ظروف مالئمة للنجاح  واإلنجاز.
وأشـــار إلـــى أن الظروف التـــي فرضتها أزمة كورونا على الســـوق 
-علـــى الرغم مـــن الدعم الحكومي المقدم- ســـيكون لها تأثير في 
الفتـــرة المقبلـــة؛ ألنهـــا ظـــروف  اســـتثنائية وغير معتادة وســـببت 
خســـائر للعديـــد من الشـــركات والتجـــار على اختـــالف  القطاعات 
والمســـتويات، والمهـــم عـــدم شـــعور أصحـــاب األعمـــال بالحرج 
والخشـــية عنـــد  اإلعـــالن عـــن  شـــركة معســـرة؛ ألن الهـــدف هـــو 

تخفيف العبء عليهم، وليستعيدوا أعمالهم.

نقص المستندات

وذكـــر المحامي علي البحـــار أن المملكة أصـــدرت قانون إعادة 
التنظيم واإلفالس، المتوافق والمتغيرات االقتصادية العالمية، 
والمنســـجم مـــع مبدأ عـــدم جواز ســـجن العاجزين عـــن الوفاء 
بالتزامات تعاقدية، فأجاز للمحكمة وقف اإلجراءات القضائية 
ضـــد المعســـرين، فـــال جـــدوى مـــن حبســـهم، ووفـــر للدائنيـــن 

الضمانات القانونية والقضائية الالزمة لحماية حقوقهم.
وأســـهم القانـــون في حـــل الصعوبـــات المالية لتفـــادي تعطيل 
أنشـــطة المديـــن والحفـــاظ علـــى أصولـــه، ومعالجـــة ضائقتـــه 
بإعـــادة تنظيمه وتجنب تصفيته، ووازن بين تحصيل الديون 
المضمونة والدائنين العاديين ممن يرغبون باستمرار المنشأة 
المتعثـــرة، خاصـــة مـــع إمكانيـــة إرجاعهـــا للربحيـــة، وعزز من 
تنافســـية االقتصاد باســـتحداثه نظام إعـــادة التنظيم وكفالة 

حقوق الدائنين والمدين.
وأوضـــح أنه وباعتباره أمين تفليســـة يواجـــه صعوبة بالعدد 
الكبيـــر من الديـــون والدائنيـــن، فيجب عليـــه التواصل معهم 
واالجتمـــاع بهـــم وإشـــراكهم بخطـــة إعـــادة التنظيـــم، كما أن 
بعـــض المدينيـــن بحاجة لالســـتعانة بالخبراء والمستشـــارين 
إلدارة أعمالهـــم وتصحيـــح أوضاعهم، لكـــن بعضهم غير قادر 

على تكاليفها.
وأفاد أن بعض المدينين غير متعاونين، فيتعمد إخفاء المعلومات 
أو يقدم بيانات كاذبة أو مضللة أو يحجب عن المحكمة أو أمين 
التفليســـة معلومات مهمة تّصعب إدارة أعماله واإلشـــراف عليها، 
إضافـــة لعـــدم قـــدرة المدينيـــن على توفيـــر الضمانات والســـيولة 

الالزمة للنهوض بأعمالهم التجارية، ناهيك عن تقلبات السوق.
وأضـــاف أنه وبســـبب حداثة القانون فال توجد مبادئ أو ســـوابق 
قضائيـــة بالقســـم المتعلق بإعـــادة التنظيم، وأن بعـــض النصوص 
بحاجـــة للتفســـير لتطبيقهـــا بصـــورة ســـليمة، فضـــال عـــن عـــدم 
وجـــود حســـابات منتظمـــة لبعـــض المدينيـــن ونقص المســـتندات 
والمعلومات وعدم قدرتهم على توفيرها، وأحيانا يتعســـف بعض 

الدائنين برفض منح المدين فرصة والمطالبة بتصفيته.

استمرار المتعثرين

وأوضحـــت المحاميـــة فاطمة خلف أن تعديـــالت قانون اإلفالس 
شـــجعت علـــى اســـتمرار عمـــل الشـــركات المتعثـــرة حـــال توافـــر 
التمويـــل الـــالزم لتشـــغيلها مجـــددا؛ نظـــرا للتأثيـــر اإليجابي على 

أصحابها وعمالها والدائنين، والخدمات التي توفرها للمجتمع.

وعند عدم جدوى هذه اإلجراءات يتم اللجوء لتصفية الشـــركة، 
وهنـــا وضع القانون ضمانة وحماية لزيادة قيمة أصول المنشـــأة، 
ببيعهـــا بوصفهـــا منشـــأة عاملـــة، بـــدال مـــن بيـــع موجوداتهـــا فـــي 

المزادات كأجزاء منفصلة، ألن ذلك ينقص قيمتها كثيرا.
وقـــدم القانون مصلحة عامـــة لالقتصاد وفرصة رائعة للمتعثرين 
ماليا، فأوقف مالحقتهم ومطالبتهم قضائيا فترة زمنية؛ لينهضوا 

وتسير أعمالهم مجددا.
ولفتـــت أن تداعيات وتبعات األزمـــة العالمية لفايروس )كوفيد - 
19( ســـواء الصحيـــة أو االقتصاديـــة، ألقت بظاللها بال شـــك على 
عمل المنشـــآت خصوصا الصغيـــرة والمتوســـطة، والتي لم تحرز 

دعما كافيا إلرجاعها لحالة الربحية.

إنقاذ التاجر

مـــن جهتهـــا، أفـــادت أســـتاذ القانـــون التجـــاري المســـاعد بجامعة 
البحريـــن منال الســـيد أن مملكـــة البحرين هدفت إلجـــراء تغيير 
جـــذري لمفهـــوم وهدف فكرة تعثـــر التاجر، لذا اســـتبدلته بقانون 
آخر عوضا عن تعديل القديم، وصّرحت أن من أهدافه الرئيســـة 
حمايـــة أصول التفليســـة وزيـــادة قيمتها وتجنـــب تصفية أموال 

المدين.
وســـعى المشـــّرع إلنقـــاذ مشـــروع التاجـــر بدال مـــن وقف 
نشـــاطه، الذي يصب بمصلحة التاجر المدين والدائنين 
واقتصاد الدولة، فالسعي للنهوض بنشاط المستثمر 
واســـتمراره له العديد من المميـــزات أهمها دعم 
التجـــار المتعثرين وموازنة ذلـــك مع الحفاظ 
علـــى حقـــوق الدائنيـــن، إضافـــة 
البطالـــة  تضخيـــم  لتجنـــب 
المترتبـــة على تســـريح العمال، 
وتشجيع االستثمار في الدولة.

منال السيد

نموذج إيصال إيداع الئحة دعوى

علي البحار فاطمة خلف
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قــال برلمانيــون لـــ “البــاد” إن مراجعــة التوســع بالتفــرغ النقابــي بــات مهمــا؛ ألنــه 
لــم يحقــق الغاية المنشــودة منــه. وفي المقابــل، تحدث نقابي عن حاالت إســاءة 
اســتخدام التفرغ من بينها اســتمرار متقاعدين بحالة التفرغ، وتفرغ شــخصيات 
ليســوا أعضــاء بمجالــس إدارة نقاباتهــم العماليــة، وانصــراف بعــض المفرغيــن 

الستكمال دراساتهم العليا أو مباشرة أعمالهم التجارية الخاصة.

وكان النائب أحمد الدمستاني قد كشف 
للصحيفـــة عـــن بلـــورة اقتـــراح بقانـــون 
النقابـــي،  التفـــرغ  فـــي  التوســـع  إللغـــاء 
أضيـــق  فـــي  ليكـــون  التفـــرغ  وترشـــيد 
النقابيـــة  المنظمـــة  وتحميـــل  الحـــدود، 
ســـداد الراتـــب الشـــهري مـــن ميزانيتهـــا 
للقيادي النقابـــي المتفرغ وذلك انطالقا 
مـــن قاعـــدة أن “األجـــر مقابـــل العمـــل”. 
http://albi�  )وصلة الموضوع الســـابق :
ladpress.com/news/2020/4268/
وتواصلـــت   .)bahrain/652035.html
“البـــالد” مـــع المعنييـــن باالتحـــاد العـــام 
لنقابات عمـــال البحريـــن واالتحاد الحر 

لنقابات العمال.
 ولـــم تســـتلم الصحيفـــة ردا عن موقف 
الجهتيـــن بشـــأن اقتـــراح إلغاء التوســـع 
بالتفـــرغ منـــذ التواصـــل معهمـــا في 21 

يونيو 2020.

لم يحقق الغاية منه

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  قـــال 
واالقتصاديـــة بمجلـــس الشـــورى خالـــد 
المســـقطي لـ “البـــالد” إن تقييم أو إعادة 
النظـــر فـــي أي تشـــريع أو قـــرار يمثـــل 
إيجابيـــة فـــي حـــد ذاتـــه، وهـــذا بالطبع 

ينطبق على الشأن النقابي.
وأضـــاف : “أجد أن التوســـع فـــي التفرغ 
النقابـــي لم يحقق الغايـــة منه من خالل 
مراقبة عمل الكثير مـــن النقابات، وهذا 
ال يعمم على الجميع، إال أن ربط التفرغ 
بكميـــة العمـــل المنـــوط بالنقابـــة وعـــدد 
األعضاء إيجابي، مع األخذ في االعتبار 
تناولهـــا  التـــي  الجزئـــي  التفـــرغ  فكـــرة 

االقتراح أيضا”.
وواصل : “بشأن التفاصيل األخرى التي 
تناولتها فكرة االقتراح بقانون وخاصة 
فيما يتعلق بإلغاء التفويض التشـــريعي 
لوزيـــر العمـــل بتحديد قواعد وشـــروط 
قانـــون  مـــن   19 للمـــادة  وفقـــا  التفـــرغ 
النقابـــات العماليـــة، فأجد مـــن الضرورة 
عـــدم التعجـــل بتبنـــي رأي نهائـــي بهـــذا 
الشـــأن قبل االطـــالع على كافـــة المواد 
التي يتضمنها االقتراح بقانون والبدائل 
المتاحـــة لمـــا هـــو معمول بـــه، فضال عن 
لمرئيـــات مختلـــف  الحاجـــة لالســـتماع 

الجهات”.
وقـــال : “فـــي كل األحـــوال أرى أهميـــة 
مراعـــاة عدم اإلخـــالل بالتزامات مملكة 
البحرين تجـــاه المعاهـــدات واالتفاقات 

الدولية المتعلقة بهذا الشأن”.

جدوى التفرغ

وقال رئيس اللجنة المالية واالقتصادية 
بمجلـــس النـــواب أحمـــد صباح الســـلوم 
النيابـــي  التفـــرغ  إلغـــاء  إن  “البـــالد”  لــــ 
يســـتدعي التريـــث والجلوس مـــع كافة 

األطراف المعنية وأخذ مرئياتها.
وأكـــد أنه يجـــب العمل تقديـــم ما يثبت 
جـــدوى التفرغ لمراجعة كافـــة القوانين 
والتشـــريعات الموجودة، ومـــدى العمل 
علـــى إمكان التقدم بـــاألدوات القانونية 
االمتيـــازات  علـــى  اإلبقـــاء  أو  للتقليـــل 

التجـــارب  أن  وأوضـــح  الموجـــودة. 
الخليجية والعربية من الممكن االطالع 
خطـــوات  مـــن  بـــه  قامـــت  ومـــا  عليهـــا 
وجـــاءت  النقابـــي،  التفـــرغ  بخصـــوص 
فـــي بعضهـــا أن يكـــون التفـــرغ لرئيـــس 
النقابة فقط وذلك للمؤسســـات الكبيرة، 
مـــن  الصغيـــرة  المؤسســـات  واســـتثناء 
ذلـــك، فـــي حيـــن اتجهـــت بعـــض الدول 
إلى ضـــرورة أخذ موافقة الشـــركة على 

التفرغ.
هـــو  التفـــرغ  فـــي  المهـــم  ان  وأضـــاف   
اإلنجـــاز والقيـــام بكافـــة األدوار المنوط 
بهـــا، منوًهـــا الـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن 
رؤســـاء النقابـــات فـــي المملكـــة واصلوا 
العمـــل من دون التفرغ النقابي إليمانهم 
بأهميـــة العمـــل واإلنجـــاز والقـــرب مـــن 
العمـــال واالســـتماع اليهـــم عـــن كثـــب؛ 
لـــذا فـــإن العديـــد مـــن األفـــكار والـــرؤى 
الموجـــودة بحاجة إلى النقـــاش التخاذ 

القرارات المناسبة بشأنها.

تقسيم الكعكة

 DHL وتحدث عضو مجلس إدارة نقابة
البحرينية، نائب رئيس االتحاد العالمي 
للنقل، محمد عيسى العمادي أن اقتراح 
النائب أحمد الدمســـتاني إلغاء التوســـع 
بالتفـــرغ النقابـــي “زعزعـــة كراســـي من 

أساء استخدام هذا الحق”.
وقال : هناك من أســـاء استخدام تفرغه 
وحزبيـــة،  شـــخصية  لمنافـــع  النقابـــي 
وهنـــاك تجـــارب كثيـــرة فـــي االتحادات 
اســـتعراضها  الممكـــن  مـــن  العماليـــة 
إلثبـــات تلك اإلســـاءات، وخصوصا في 
االتحـــادات العمالية التـــي تعتبر التفرغ 
الـــوالء  حســـب  تقســـيمها  يتـــم  كعكـــة 
واالنتمـــاء الطائفـــي والحزبي. وواصل : 
“يوجـــد متقاعدون مفرغـــون بتحايلهم 

علـــى القانون، وآخـــرون انتهت صفتهم 
بمجالـــس  أعضـــاء  وليســـوا  النقابيـــة 
إدارة نقابـــات عماليـــة، ولكنهـــم ما زالوا 

غين”. مفرَّ
ولفت لوجود شخصيات نقابية مفرغة، 
ولكنهـــا تنتهـــز هـــذه الفتـــرة الســـتكمال 
دراســـتها الجامعيـــة وانصرف مجموعة 
والتفـــرغ  التجاريـــة  لألعمـــال  منهـــم 
لمباشـــرة محالتهم دون اهتمام بقضايا 

العمال.
العيـــوب  إصـــالح  بوجـــوب  واســـتدرك 
بالعمـــل النقابـــي دون انتهـــاك للحقـــوق 
المكتســـبة، ومشـــيرا لمجموعـــة حلـــول 

يقترحها بهذا الصدد، ومن أبرزها :
- إقرار الذمة المالية لقيادات االتحادات 

العمالية.
- فـــرض الرقابـــة الماليـــة علـــى الدعـــم 
الحكومـــي المقـــدم لالتحـــادات العمالية 

)200 ألف دينار سنويا(.
- تعديـــل قانون النقابـــات لمنع النقابات 

الوهمية خاصة النقابات العامة.
- وضـــع حد لتدخـــالت وزارة العمل في 

الشأن النقابي.
ورأى أن الحركـــة النقابيـــة تعانـــي مـــن 
هـــذه  عـــالج  وأن  والشـــرذم،  التشـــتت 
بعـــض  بإلغـــاء  يكـــون  ال  قـــد  المشـــكلة 
مـــن  االنتقـــاص  أو  النقابيـــة  الحقـــوق 

المكتسبات.
وأضـــاف : من األولى إلغاء تفرغ أعضاء 
مجالـــس إدارة االتحادات العمالية لعدم 

حاجة العمل النقابي لتفرغهم.
عضـــوا  كان  العمـــادي  أن  إلـــى  يشـــار 
بمجلـــس ادارة االتحـــاد الحـــر لنقابـــات 
عمال البحرين، ثم استقال من عضويته 

وغادرت نقابته االتحاد.

مكتسبات نقابية

باالتحـــاد  الســـابق  العـــام  األميـــن  ورأى 
العام لنقابات عمال البحرين سيد هاشم 
النقابـــي  التفـــرغ  أهميـــة  أن  الموســـوي 
تكمـــن فـــي أن يكـــون الممثـــل النقابـــي 

قادرا على ممارسة مهامه ونشاطه.
للحريـــة  الدوليـــة  االتفاقيـــة  أن  وذكـــر 
النقابيـــة وحماية حـــق التنظيم رقم 87 
التـــي اعتمدهـــا المؤتمـــر العـــام لمنظمة 
 1948 يوليـــو   9 فـــي  الدوليـــة  العمـــل 
أشارت لهذا الحق. وبين في حديث مع 
“البالد” بأن القانون النافذ ينص على أن 
عضـــو مجلـــس إدارة المنظمـــة النقابيـــة 
المتفـــرغ يســـتحق خـــالل فتـــرة تفرغه 
أجـــره، وجميـــع الترقيـــات، والعـــالوات، 
المكافـــآت،  ومتوســـط  والبـــدالت، 
والحوافـــز ومكافآت اإلنتـــاج، والمقابل 
النقدي لرصيـــد اإلجازات، وكافة المزايا 
الماديـــة التي يحصـــل عليها زمالؤه في 
الوظيفـــي،  أو  المالـــي  المســـتوى  ذات 
مـــدة  ضمـــن  التفـــرغ  مـــدة  وتحســـب 

الخدمة الفعلية للعامل.
وواصـــل : صـــدرت العديد مـــن القوانين 
بشـــأن التفـــرغ النقابي فـــي دول العالم، 
ومنهـــا الـــدول العربية؛ لضمـــان حصول 
النقابي على حّقه الـــذي كفلته القوانين 
واالتفاقات الدولية، وال يجوز النيل من 
هذه المكتســـبات؛ ألنها تؤّثر على حركة 
النقابيين في الدفاع عن حقوق العمال، 
كمـــا تؤّثر على قدرتهم في التواصل مع 

المسؤولين إليصال صوت العمال.
وتابـــع : ما يتذّرع به النائب الدمســـتاني 
من تشتت للحركة النقابية غير مقبول، 
ففي العديد من دول العالم، تكون هناك 
اختالفات في وجهـــات النظر خصوصا 
مـــع وجـــود تعدديـــة نقابيـــة، وليس من 
الصحيـــح تعديـــل القانـــون بمـــا يـــؤدي 
لتقليـــص المكاســـب، بـــل المفـــروض أن 
يسعى أي ممثل نيابي ألسلوب إيجابي 
المصلحـــة  يخـــدم  بمـــا  التعديـــل  فـــي 
مـــن  كان  وأردف :  والنقابيـــة.  العماليـــة 
ـــن علـــى النائـــب بدال من الســـعي  المتعيَّ
لتعديل المادة 19 من القانون أن يسعى 
لتعديـــل المـــادة العاشـــرة منه بمـــا يزيل 
التوّهـــم في أحقية العاملين في القطاع 

الحكومي بتشكيل نقابات خاصة بهم.

يعقوب يوسف ومحمد العمادي بمشاركة خارجية

خالد المسقطي

local@albiladpress.com
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المسقطي لـ “^”: التوسع بالتفرغ النقابي لم يحقق غايته
العمادي: إلغاؤه يزعزع كراسي النقابيين.. والموسوي: ال يجوز النيل من المكتسبات

حميدان: “كورونا” لم تؤثر على حركة إصدار تراخيص البناء
أشارت الوكيل المساعد لخدمات البلدية 
المشتركة شـــوقية حميدان الى انه وفي 
إطار االلتزام بتنفيذ توجيهات الحكومة 
المتطـــورة  التقنيـــات  أحـــدث  لتطويـــع 
إليجـــاد حلول الحتواء فيـــروس كورونا 
)كوفيد19�( ومنع انتشـــاره، فقد حرصت 
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعدة  الوكالـــة 
المشـــتركة علـــى اتبـــاع تعليمـــات الفريق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي 
وتعليمـــات ديوان الخدمة المدنية، حيث 
تم وقف نظام البصمة، العمل من المنزل، 
وقياس درجات الحرارة، تعقيم المباني، 

وارتداء الكمامات.
وبينت فـــي الملتقى المرئي األول أنه تم 
تدشـــين عدة خدمات إلكترونية جديدة 
منها إصدار العناوين الكترونيا عبر نظام 
المعدنيـــة  اللوحـــات  طباعـــة  “بنايـــات”، 

االشـــراف  مرحلـــة  وبـــدء  إلكترونيـــا، 
ومتابعـــة البناء عبر نظـــام “بنايات”، عقد 
االجتماعـــات مـــع المكاتـــب االستشـــارية 
عن بعد، وعقـــد ورش فردية عبر برنامج 

Teams للمكاتب الهندسية المتعثرة.
الطلبـــات  عـــدد  بـــأن  “يعتقـــد  وقالـــت : 
التراخيـــص للبناء الصـــادرة تأثرت ولكن 
اتضح أنه منذ مارس حيث بدأت األزمة 
تـــم ترخيـــص 33 طلبـــا وفي فبرايـــر تأثر 
قليالً وشـــكل انخفاضا نسبيا ولكن ضمن 

المعـــدل الطبيعـــي، فيما تقديـــم الطلبات 
والحركة العقارية مطمئنة”.

وأضافت : “أن هناك المشاريع التي نشرف 
عليهـــا مثل إعادة تأهيل الحديقة المائية 
التـــي تـــم إنجـــاز منهـــا 85 % للمشـــروع، 
وهي مـــن أكبر المشـــاريع الموجودة، إلى 

جانـــب إنجـــاز توفيـــر مســـاحات خضراء 
للتقاطع مع بعض العناصر المائية لتقاطع 
الفـــاروق بإنجـــازه 60 % ولم تتأثر كذلك 
مـــن جائحة كورونا وإنمـــا جميع األعمال 

تسير كما في الخطة”.
وأردفـــت : كمـــا أن هنـــاك ممشـــى شـــارع 

مرحلتـــه  فـــي  الفيصـــل  ســـعود  األميـــر 
األجهـــزة  وجـــود  وســـيتضمن  الثانيـــة، 
الرياضيـــة، وممشـــى بطـــول 1500 متـــر 
ومســـار للدراجات وجلسات موزعة على 

امتداد الممشى.
وقـــادت الفعالية رئيســـة لجنـــة العالقات 

العامـــة واالعالم بمجلـــس أمانة العاصمة 
مهـــا آل شـــهاب. وعقـــد الملتقـــى تحـــت 
عنـــوان “الخدمات البلديـــة بالعاصمة في 
ظـــل كورونـــا.. واقع وتحديات”. وشـــارك 
ســـواء  متنوعـــة  شـــخصيات  بالملتقـــى 
نـــواب أو بلدييـــن أو صحافييـــن أو قادة 
بالمجتمع المدني من مختلف المؤسسات 

األهلية بمحافظة العاصمة.
و أشـــار المديـــر العـــام الجديـــد لألمانـــة 
محمد السهلي إلى أن مجموع المخالفات 
التي رصدتها وزارة األشغال والتخطيط 
العمرانـــي بنظـــام الرصـــد المتحـــرك وهو 
عبـــارة عـــن تســـجيل المخالفـــات البلدية 
عبـــر األجهـــزة الذكيـــة فـــي ســـنة 2020 
تبلغ1536مخالفـــة، فيمـــا تـــم رصـــد839 
مخالفـــة قبـــل اســـتخدام النظام الســـابق 
والنظام الحالي، بنســـبة زيـــادة في رصد 

المخالفات بنسبة %183 تقريبا.

المدير الجديد السهلي 
بملتقى أمانة العاصمة: 
183 % نسبة زيادة رصد 

المخالفات البلدية

فينا خير
شعب أثــبــت  خــيــر  فينا  واهلل  خــيــر  فينا 

ــه غــيــر ــ ــ ــي وأن ــ ــ ــل ووف ــيـ الـــبـــحـــريـــن أصـ

ــب ــعـ ــشـ والـ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ اهلل  جـــــــزى 

الكثير جـــزاهـــم  اهلل  ــد  عــن ــزاء  ــجـ الـ ــر  خــي

ــان ــنـ ــتـ ــر واالمـ ــديـ ــقـ ــتـ ــل الـــشـــكـــر والـ ــ ك

ــخ الـــشـــبـــاب فـــاعـــل الــخــيــر ــي ــر ش ــاص ــن ل

يرضى ــا  م ــم  ــرق ال ــه  ل يعني  وفــعــل  قـــول 

يــصــيــر ــا  ــ مـ ــره  ــ ــيـ ــ وغـ ــب  ــ ــذه ــ ــال ــ ب إال 

ــل الــمــنــاصــب والــمــواقــع ــي ك أثــبــت أنـــه ف

ــازات تــتــكــلــم وهـــو فــيــهــا جــديــر  ــ ــج ــ  اإلن

ــن صفات ــذ م ــاخ بــطــل م ــخــطــوة  ال ــق  ــ واث

الملك القائد الوالد مسيرة حافلة وكلها تباشير 

دوم يحثهم  الجاد  الشباب  عند  أعلى  مثل 

والتنوير  واإلخـــاص  المعنويات  رفــع  على 

قوية عــزومــه  لــإنــجــازات  سقف  عــنــده  مــا 

ــر  ــي ــاس ــي ــه ت ــ ــل ــ ــه خـــضـــر وك ــ ــق ــ ــري ــ وط

ــي ــل ال الـــخـــالـــق  اهلل  ــى  ــلـ عـ ــل  ــوكـ ــتـ مـ

ــل عــلــيــه ونــيــتــه خير ــوك ــاب مــن ت مــا خـ

عنده مــا  والمبدعين  ــفــرق  ال كــل  يكافئ 

والتقدير  الشكر  يشملهم  كلهم  تمييز 

إرادة ــك  ــل ــم ت ــادة  ــ جـ شـــابـــة  شــخــصــيــة 

ــة الــتــأثــيــر ــ ــوي ــ ــذى ق ــتـ ــحـ وقــــــــدوة تـ

شعب أثــبــت  خــيــر  فينا  واهلل  خــيــر  فينا 

ــه غــيــر ــ ــ ــي وأن ــ ــ ــل ووف ــيـ الـــبـــحـــريـــن اصـ

 محبكم حســــن آل عصفــــور

تكللـــت مبـــادرة )فينـــا خيـــر( التي بادر بهـــا وأطلقها رجل اإلنســـانية 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
واألميـــن العـــام لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بالنجاح الباهر، حيث ســـارع الجميع بحب ورغبة شديدة 
في المساهمة إلنجاح هذه الحملة اإلنسانية، ولباها شعب البحرين 
األصيل بكافة شـــرائحه ومؤسســـاته، ليؤكد أنه علـــى قدر كبير من 
المســـؤولية، واإلحســـاس بـــكل متضـــرر علـــى هـــذه األرض الطيبة، 
دون تمييـــز بيـــن عرق أو جنس، فشـــملت كافة األفـــراد والقطاعات 
المتضـــررة من هـــذه الجائحـــة، وبتعاون الجميع وبعون هللا ســـوف 

نتغلب وسنخرج أقوى وأصلب. 
وقـــد تأثرت بهذه المواقف وأهدي هـــذه األبيات المتواضعة لجاللة 
الملك  والحكومة ولشـــعب البحرين الوفي، وســـمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة على مبادراته اإلنسانية.

محرر الشؤون المحلية

سيد هاشم الموسوي

الدمستاني: تحميل 
المنظمة النقابية 

سداد راتب القيادي

إلقرار الذمة المالية 
لقيادات االتحادات ومنع 

تشكيل النقابات الوهمية

المهم في التفرغ هو 
اإلنجاز ورؤساء نقابات 

واصلوا العمل دون تفرغ

السلوم: بدول 
أخرى التفرغ لرئيس 

النقابة الكبيرة

محرر الشؤون المحلية



ــل الــكــاتــب الــلــيــبــي الــكــبــيــر  ــواصـ يـ
ــه، وذلــك  ــداعـ ــراهــيــم الــكــونــي إبـ إب
ــدار كـــتـــاب جـــديـــد بــعــنــوان”  ــإصــ ــ ب
ــذور” عن  ــجــ ــ ــق ال ــي حـ تــجــديــف فـ
ــلـــدراســـات  الـــمـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لـ

والنشر ببيروت.
قد علق على صدور  الكوني  وكان 
ــر صــفــحــتــه بــمــوقــع  ــبـ الـــكـــتـــاب عـ
“فيسبوك”  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
محاور  يحوى  الكتاب  “إن  بالقول 

رؤيوية وتأملية، وتجليات فلسفية 
موزعة بين شذرات ومداخالت في 

مؤتمرات، ومقابالت في صحف”.
وأضــاف “هوسنا بكل ما هو قديم 
يهرم:  أيــًضــا  الــزمــن  أن  دلــيــل على 
الــعــمــران،  ــار  آثـ فــي  يستهوينا  فما 
أو مــوســيــقــى األزمـــنـــة الــبــالــيــة، أو 
القدمة  بصمة  هو  األولين  أساطير 
مع  بالمقارنة  ــزمــان،  ال كــان  عندما 

زماننا، مازال ِبكًرا”.

أصــدرت دائــرة الثقافة والســياحة - أبوظبــي، قصة جديدة 
لألطفــال بعنــوان “نــورة والكورونــا” لمؤلفتهــا ســارة عبدهللا 

الشامسي، وشاركتها بالرسوم الفنانة أسماء الرميثي.

تتوفر القصة التي تعد األولى 
جائحة  زمــن  فــي  نوعها  مــن 
ــا( بــشــكــل مــجــانــي  ــ ــ ــورون ــ ــ )ك
لــلــقــراء عــلــى مــنــصــات دائـــرة 
الثقافة والسياحة - أبوظبي 

عمل  جانب  إلــى  الرقمية، 
الــــدائــــرة عــلــى إصـــدارهـــا 

وطباعتها ورقيا قريبا.
ــة “نـــــــــــورة  ــ ــصــ ــ ــ تـــــــركـــــــز ق
الــتــي تقع في  والــكــورونــا” 
الجانب  عــلــى  صفحة   21
التوعوي الذي يتماشى مع 
اإلجراءات االحترازية التي 
تقوم بها اإلمارات للحد من 
“كــورونــا” عبر  وبــاء  انتشار 

ســـردهـــا لــحــكــايــة نـــورة 

ُتظهر  الــتــي  الكسولة  الــفــتــاة 
انــزعــاجــهــا مــن الـــذهـــاب إلــى 
بشكل  واالستيقاظ  المدرسة 

مبكر.

ــبــريــطــانــيــة  أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة ال
ــهــا ســتــنــفــق نــحــو مــلــيــاري جنيه  أن
ــيــنــي؛ لــمــســاعــدة الــمــســارح  إســتــرل
من  وســواهــا  الفنية  الــعــرض  ودور 
تجاوز  على  الثقافية  المؤسسات 
أزمــة  عــن  الناجمة  السلبية  ــار  اآلثـ
حيث  المستجد،  كــورونــا  فــيــروس 
ضربة  كــوفــيــد19-  جائحة  شكلت 
قــاســيــة لــقــطــاع الــثــقــافــة والــفــنــون 
الحفالت  تـــزال  ال  إذ  الــبــريــطــانــي، 
ــواجــه  ــحــيــة مـــحـــظـــورة، فــيــمــا ت ال

المؤسسات التي تقام فيها األنشطة 
ظل  في  غامضا  مستقبال  الثقافية 
التباعد  تــدابــيــر  تطبيق  اســتــمــرار 

االجتماعي.
 1,57 بقيمة  صندوق  وسيخصص 
مليار   1,96( إسترليني  مليار جنيه 
والمواقع  المتاحف  لــدعــم  دوالر(؛ 
الشركات  إلــى  إضــافــة  التاريخية، 
ــال الـــحـــفـــالت  ــة فــــي مــــجــ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
الــمــوســيــقــيــة الـــحـــيـــة والــســيــنــمــا 

المستقّلة.

جـــذور الكــونــي

نــــورة والكـــورونـــا

دعــــم الثقـــافــــة

Osama.almajed@albiladpress.com 07
السبت 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 - العدد 4288

صدر حديًثا عن “المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون - بيت الحكمة” 
كتــاب “ابــن خلــدون وقــراؤه، تأليــف: أحمــد عبدالســام، ترجمــة الصــادق 

الميساوى
“المقدمة”  الكتاب: إن نص  يقول 
للقراءات  ينقاد  ذلــول  طيع  نص 
ما  األسئلة  من  ويثير  المختلفة 
قــد ال يثيره نــص آخــر. هــو نص 
طيع ذلول بما درس من مواضيع 

المجتمع والدولة.
بعد تخرجه  ابــن خلدون  عــاش 
ــة الـــزيـــتـــونـــة فــي  ــعـ ــامـ مــــن جـ
إفريقيا،  شــمــال  مــدن  مختلف 
ــث رحـــــــل إلـــــــى بـــســـكـــرة  ــيــ حــ
وتلمسان،  وبــجــايــة  وغــرنــاطــة 
ــى مــصــر، حيث  كــمــا تــوجــه إلـ
أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، 
المالكية،  قــضــاء  فيها  وولـــى 

بها  المالكي، وظلَّ  المذهب  أي على 
هـــ(،   784-808( قــرن  ربــع  يناهز  مــا 
الــعــام 1406 عــن عمر  ُتــُوفــي  حيث 
بلغ ستة وسبعين عاًما وُدِفــَن قرب 
تاركا  الــقــاهــرة،  بشمال  النصر  بــاب 

تــراثــا مــــازال تــأثــيــره مــمــتــدا حتى 
مؤسَس  َخلدون  ابُن  ويعتبر  اليوم، 
علماء  الحديث ومن  االجتماع  علم 

التاريخ واالقتصاد.

“ابن خلدون وقراؤه”.. كتاب جديد 
عن العالمة اإلسالمي

ــوان قــلــبــهــا وريـــحـــانـــه وروحــهــا ــألـ ــه الـــفـــراشـــة بـ ــي ف

بين جنتين.. مرسم لبنى األمين

الياسمين.. منذ وطأت  الوارفة  البهية  الحضرة  تلك 
قدماي عتباتها التي ال تشبه إال صاحبها وال تعكس 

إالّ ظله يوم أوشكت الظالل على األفول واالنعدام
ظل أخذ يبث السالم والجمال 

يصنع السؤال.. لم هذا كله؟ 
لم هذا التعلق بالفعل الفاتك؟

لم كل هذا الجنون؟
عليك  ويحنو  الحنان  جك  ويسيِّ العاطفة  تحيطك 
الخشب القديم بعبقه.. برائحة البحر التي ما انفكت 
رفوف  من  إليك..  منه  المنسرب  باللون  بــه..  عالقة 

األحالم والمعارف.
الداخل  مــن  الــســؤال  ينفلت  أيضا  غفلة  حين  على 
بـــه كـــي ال يــصــل ألول مــخــارج  مـــحـــاوال اإلمـــســـاك 

الحروف من الحلق.
أي نوع من الفن؟ أو ما هذا الفن الذي سيصدر من 
امرأة مجنونة باأللوان نذرت نفسها إليه وألقت كل 

ما في القلب والروح عليه.
أتــــدارك أمــــري.. أرشـــف مــن نبيذ الــوعــي كــأســا قبل 

السكر وأقول مرة أخرى.
أي بله يصيب اإلنسان ويسكنه ويبقيه في صومعته 
ودون علمه.. هذي التي ستعرج به إلى ملكوت هللا.. 
ينثرون عليه حبهم زعفران  المالئكة وهم  سماوات 
وأنـــوارهـــم  أجــنــحــتــهــم..  ــلــهــو.. ويــظــلــلــوه بشفيف  ال
تتخلل  التي  الخارقة  الــضــوء  وومــضــات  الربانية.. 
الخشب البني المنسي الذي صار صليب تضرع ويم 

نجاة. أي بله هذا؟
مرسم يحتفي دوما بأحبائه وأصدقائه من رسامين 
العالم،  بلدان  مختلف  من  يؤمونه  ومثقفين  وكتاب 

بألوان قلبها وريحانه وروحها  الفراشة  يجدون فيه 
الزاهية

البحر  زرقــة  كاحتفاء  ألــوانــه  بنور  يحتفي  مرسم   
ببياض النوارس الناصعة في تحليقها الواثق.. الراكز 
الخفيف  جسدها  من  الضوء  انعكاس  تنشد  وكأنها 

على السطح الشفيف.
مرسم اجتمعت فيه األحبار والكتب والخشب البني 
ودفاتر  تتذكره؟  يــوم، هل  ذات  زاره  يا من  القديم، 
العمر واألحالم وحب األصدقاء وشموع الليل مظللة 
باأللوان وأضواء الشباك، ورقة القلب وروح الطفولة 
مازالت محافظة على عفويتها وطهارتها، هل  التي 
والسعادة.  الضحك  لحظات  شريط  تستعيد  أن  لك 
مرسم يعيد هندسة الفوضى الجميلة بحكمة الرسام، 
وكأن تلك السنين ومضة ضوء شقت درب انطالقها 

دون أن يراها أو يشعر بها أحد. 

الفن؟  نقاشاتنا حول  لبنى  يا صديقتي  تذكرين  هل 
واألفكار والخطط  التي كنا نتداولها وقتذاك والتي 
أسفرت عن مشاريع معارضنا المشتركة/جبار ولبنى 
وألمانيا  والقاهرة  األردن  أقمناها في  التي  وعباس/ 
يعرفها  ال  المرسم  بذاك  ثمة طقس خاص  وباريس، 

إالّ من تعّود على ارتياده.
إلى  باستمرار تقول: جئت  لها   ثمة حميمية أشتاق 
معلق  قلبي  لكن  بــه،  مزهوة   2009 الجديد  المرسم 
هناك، حين قررت االنتقال إلى المرسم الجديد أول 
الفنانين  بالي هم أصدقائي  التي وردت في  األفكار 
عباس  أمثال  سنهم  يسعفهم  ولن  سيكبرون  الذين 
يوسف على الوصول إلى المرسم مرتقين سلم البيت 
العادي، فأول خطط تصميم هذا المرسم كان ضرورة 
وجود المصعد الكهربائي، قالتها وهي ضاحكة. تكبر.. 

تتوسع المراسم.. ونحن نهرم يا صديقتي لبنى.
يقول صديقي ماي الورد: هنا يأتلف اللون والحرف، 
الحب  والفلسفة،  الــتــصــوف  والــمــوســيــقــى،  الــكــتــاب 
عربي  ابــن  حكم  لفصوص  شــرح  أضخم  والمعرفة. 
ألول  سمعته  )شماميان(  صــوت  هنا،  عليه  تعرفت 
مرة هنا، الفرق بين األحمر المغلق واألبيض المفتوح 
أفلوطين  تاسوعيات  هنا،  الساخرة  حكايته  نسجنا 
فتحنا مغاليق نصوصها في صباحات هذا المحترف 
الذي هو شيء من مرسم وصومعة وزاوية وخانقاه 
وقـــدس أقـــداس مــتــرع بالحب والــصــداقــة”. صــورة 
بمريديه  الخاص  القديم وطقسه  للمرسم  بانورامية 
مرسمها  في  أزورهــا  كلما  عيني  أمــام  ماثلة  مازالت 

الحالي.

بقلم: الفنان عباس يوسف

المقهى شــبه فارغ والشــمس قبالتي تســطع بشــكل جميل جًدا، خيوطها 
الذهبيــة باتــت تختفــي باســتحياء وكأنهــا تعتــذر منــي، أجلــس أنــا علــى 
مقربــة مــن النافــذة وأســتمع فــي ذات الوقــت لموســيقى رائعــة أريــد أن 
أشتت تفكيري عن كل ما هو مزعج وأن أستسلم لها وللكتابة .. ال أعرف 
مــاذا أكتــب حًقــا، حيث ال أملك ســبًبا أو فكرة معينة لكــي أكتب .. أعتقد 

بأنني أحب سماع طقطة أزرار الحاسوب. 

حًقا أريد الكتابة، ولكن ال أعرف من 
أين أبدأ. 

ولماذا  صعبة؟  البدايات  كل  لماذا 
البداية  على  مجبرون  بأننا  نشعر 

من نقطة معينة؟ 
بدأت هذا المقال؛ ألنني أريد البدء 
من دون تصور واضح لنهايته وربما 
ال تكون له نهاية أصاًل. يبقى هكذا 

مفتوًحا؛ حتى يتسنى لك أنت أيها 
القارئ وضع النهاية التي تالئمك. 

ــإرســال  أمــســكــت بــهــاتــفــي ألقــــوم ب
رسالة نصية لصديقتي أخبرها عما 
أكتب وأنه من دون هدف، فقامت 
بتشجيعي على المواصلة، ولكني ال 

أملك فكرة حًقا. 
ــذا هـــو مــوضــوع  لـــمـــاذا ال يــكــون هـ

النص؟ أنني ال أمتلك فكرة ألكتب، 
ــمــاذا يجب  ول الــفــكــرة؟  ومــا  حسًنا 
األن  ــا  أن ولــمــاذا  أمتلكها؟  أن  عــلــيَّ 

أطرح العديد من األسئلة؟ 
أظن بأنني توصلت لموضوع النص 

التي  األشــيــاء  كــل  .. األسئلة أصــل 
غيرها  ألسئلة  تــؤدي  والتي  حولنا 
تجعلنا  متناهية  ال  أسئلة  ثم  ومــن 
فـــي حـــالـــة مــســتــمــرة مـــن الــبــحــث 
محددة.  إلجابة  للوصول  والسعي 

فكلما  نصل،  ال  الحقيقة  في  ولكننا 
ظــنــنــا أنــنــا اقــتــربــتــنــا مـــن اإلجــابــة 
ــكــافــيــة يــظــهــر أمــامــنــا  الــوافــيــة وال
بحثنا  مــا  كــل  ينسف  ســؤال جديد 

وكتبنا عنه. 

الكتابة ال تحتاج لفكرة إنها بحاجة 
ــذا الــســؤال  ــؤال وإجـــابـــة هـ إلـــى ســ
ــا، وقــــد يستمر  ــهـ الــكــتــابــة ذاتـ فـــي 
ــر بــطــرح الــعــديــد مــن األســئــلــة  األمــ
لطريق مسدود ونشعر  وربما نصل 
بـــاإلحـــبـــاط؛ ألنـــنـــا لـــم نــســتــطــع أن 
نجاري الشعور الذي بداخلنا لنكتب 
األسئلة  لتلك  تعطشنا  نـــرَض  ــم  ول

وأجوبتها. 
أظــــن بــأنــنــي خــرجــت عـــن الــهــدف 
الواضح للكتابة وبدأت أتخبط بين 
الوضع  أسئلتي وأفكاري، وهذا هو 
الطبيعي نحن ال نملك أفكارا، ولكننا 

نملك الكثير من األسئلة. 
بتوقيت  دقــائــق  الــخــامــســة وســبــع 

الروح.

ــلـــة ــئـ ــن األسـ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ ــلـــك  ــمـ نـ ــا  ــنـ ــنـ ــكـ ولـ أفـــــكـــــارا  ــلـــك  ــمـ نـ نـــحـــن ال 

لمــاذا يجــب علينـــا الحصـــول علــى أجــوبـــة؟

وديعة الوداعي

وديعة الوداعي

لبنى وفادي يازجي وعباس
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لندن - رويترز

رفعــت وكالــة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 
أمــس الجمعــة، لكنهــا حــذرت مــن أن انتشــار “كوفيــد - 19” يشــّكل 

خطًرا على التوقعات.
وزادت الوكالـــة التـــي مقرها 
 92.1 إلـــى  باريـــس توقعهـــا 
يوميـــا،  برميـــل  مليـــون 
برميـــل  ألـــف   400 بارتفـــاع 
يوميـــا عـــن توقعهـــا الشـــهر 
إلـــى  مشـــيرة  الماضـــي، 
انخفـــاض يقل عـــن المتوقع 

في الربع الثاني.
وقالت الوكالـــة في تقريرها 
الشهري ”بينما أحرزت سوق 
النفط تقدًما بال شـــك... فإن 
الـــدول،  بعـــض  وفـــي  كبـــر، 
تســـارع عدد حاالت “كوفيد 
القلـــق  يثيـــر  تذكيـــر   ”19  -
أن الجائحـــة ليســـت تحـــت 

المخاطـــر  وأن  الســـيطرة 
لتوقعاتنـــا للســـوق بالتأكيد“ 

تميل إلى الجانب النزولي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
إن تخفيـــف إجراءات العزل 
العام فـــي العديد من الدول 
أســـفر عـــن تعـــاف قـــوي في 
مشـــتقات الوقود فـــي مايو 
ويونيـــو وأيًضـــا يوليو على 

األرجح.
لكن الوكالة قالت إن نشـــاط 
 2020 فـــي  النفـــط  تكريـــر 
بأكثـــر  لالنخفـــاض  يتجـــه 
مما توقعته الشـــهر الماضي 
وللنمو بقدر أقل في 2021.

وقالت وكالة الطاقة ”بالنسبة لشركات التكرير، فإن أي استفادة من  «
تحسن الطلب من المرجح أن تبدد أثرها توقعات بشح أكبر في أسواق 
اللقيم مستقبال. هوامش التكرير أيًضا ستواجه تحديات بفعل فائض 

لمخزونات المنتجات الرئيسية بسبب الضعف الشديد الذي اعترى الربع 
الثاني من 2020“.

وكالة الطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2020

لندن - رويترز طوكيو- رويترز

تراجع الذهب أمس الجمعة إذ تعّرض لضغوط جّراء ارتفاع الدوالر ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 
دوالر، لكنه يّتجه صوب االرتفاع لألسبوع الخامس على التوالي، إذ تسبب ارتفاع في اإلصابات بـ “كوفيد - 19” في الواليات 

المتحدة في تعزيز الشهية للمالذات اآلمنة.

وانخفض الذهب في المعامالت الفورية 
لألوقيـــة  دوالر   1769.03 إلـــى   %  0.4
)األونصة( بحلول الساعة 0614 بتوقيت 
جرينتـــش، لكنـــه صعد نحـــو 1.2 % في 
األســـبوع. وتراجعـــت العقـــود األميركية 
 1801.10 إلـــى   % 0.1 اآلجلـــة للذهـــب 

دوالر.
وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي 
فيكس ”خلفيـــة العزوف عـــن المخاطرة 
قـــادت الطلـــب علـــى المـــالذ فـــي الدوالر 
األميركي“ مما يقود الذهب لالنخفاض.

 وأضـــاف ”علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يبدو 
التراجـــع تصحيًحـــا فـــي ســـياق االتجاه 

الصاعد“.

وارتفـــع الذهـــب نحـــو 18 % منـــذ بداية 
فـــي حـــاالت  االرتفـــاع  غـــذى  إذ  العـــام، 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا الطلب على 
المالذ اآلمن مما قاد المعدن األصفر إلى 
قرب ذروة تســـع ســـنوات عند 1817.71 

دوالر يوم األربعاء.
وجـــرى اإلعـــالن عـــن أكثـــر مـــن 60 ألف 
إصابـــة جديـــدة بكوفيد19- فـــي أنحاء 
الواليـــات المتحـــدة يـــوم األربعـــاء، وهو 
أكبـــر عدد فـــي يوم واحـــد ألي دولة منذ 
بداية الجائحة في الصين العام الماضي.

عـــن  العـــزوف  لنتائـــج  انعـــكاس  فـــي 
المخاطرة، تراجعت األســـهم اآلســـيوية 
عـــزل  إجـــراءات  مـــن  مخـــاوف  بفعـــل 

جديـــدة فـــي الواليات المتحـــدة، ما عّزز 
أيًضـــا الـــدوالر، وهـــو مالذ آمـــن منافس، 
وهو ما يزيد تكلفـــة الذهب على حائزي 

العمالت األخرى.
المتســـوقين  أن  بيانـــات  وأظهـــرت 
األميركيين هجروا المتاجر في المناطق 
التـــي ترتفع فيها الحـــاالت بالقدر األكبر، 
ممـــا يثّبط اآلمال في تعاف ســـريع ألكبر 

اقتصاد في العالم.
األخـــرى،  النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
انخفض البالديوم 0.2 % إلى 1938.83 
دوالر لألوقيـــة، وهبـــط البالتيـــن 0.8 % 
إلـــى 826.65 دوالر، وتراجعـــت الفضـــة 

0.6 % إلى 18.54 دوالر.

انخفضـــت أســـعار النفـــط أمـــس الجمعة، 
فـــي  تكبدتهـــا  كبيـــرة  خســـائر  لتواصـــل 
الجلســـة الســـابقة، وتّتجه صـــوب تراجع 
أســـبوعي بفعـــل مخـــاوف مـــن أن تجـــّدد 
ارتفـــاع  عقـــب  العـــام  العـــزل  إجـــراءات 
حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا فـــي 
الواليات المتحدة وأماكن أخرى قد يؤثر 

سلًبا على طلب الوقود.
 وهبـــط خام برنت 73 ســـنًتا أو ما يوازي 
1.7 % إلـــى 41.62 دوالر للبرميل بحلول 
الســـاعة 0712 بتوقيـــت جرينتـــش بعـــد 
أن نـــزل ما يزيد عـــن 2 % يوم الخميس. 
وتراجـــع الخـــام األميركي 83 ســـنتا أو ما 
يوازي 2.1 % إلـــى 38.79 دوالر للبرميل 
بعد أن تراجع 3 % في الجلسة السابقة.

ويبـــدو برنـــت مّتجًهـــا صـــوب انخفـــاض 
أســـبوعي بنحـــو 3 % والخـــام األميركـــي 
صوب التراجع بنحو 4.5 %. والتعامالت 

هادئـــة مـــع عطلة في ســـنغافورة بســـبب 
االنتخابات.

بينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش 
االقتصـــادات والطلـــب علـــى الوقـــود من 
الجائحة، فإن االرتفاع اليومي القياســـي 
إلصابـــات فيـــروس كورونا فـــي الواليات 

المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 
يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي.

 وقال جيفري هالي كبير محللي الســـوق 
لـــدى أواندا ”ربما نحتـــاج إلى برهان على 
علـــى  ســـيطرت  المتحـــدة  الواليـــات  أن 

“كوفيد - 19“.

ــة لـــلـــمـــخـــاطـــرة ــ ــّيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــور الـ ــ ــ ــت ــ ــ مـــــــع ف توقعـــات بانتعـــاش فـــي االقتصاديـــات بســـبب الجائحـــة
الذهب يتأّهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي هبوط النفط مع ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في أميركا

اسـتـيـــــراد 15.7 ألـــــف ســيـــــارة فــــي النـصـــف األول

قطاع السيارات يعاني ويسجل أكبر تراجع شهري في الواردات

أظهـــرت بيانـــات مالحيـــة تراجًعـــا كبيـــًرا فـــي حركة 
االســـتيراد الشـــهري للســـيارات الجديـــدة في مؤشـــر 
يظهـــر اســـتمرار معانـــاة قطاع الســـيارات مـــن هبوط 
المبيعات بســـبب جائحة كورونـــا.  وانخفضت حركة 
استيراد الســـيارات في الشهر الماضي لتكون األدنى 
خالل عشرة أعوام. وبحسب البيانات فقد انخفضت 
حركة اســـيتراد الســـيارات الجديدة لنحو ألف و112 
ســـيارة فقـــط فـــي يونيـــو الماضـــي بهبوط قـــدره 68 
% على أســـاس ســـنوي، ليكون أدنى عدد للســـيارات 

المستوردة منذ آخر بيانات في 2011.
 وبلـــغ عدد الســـيارات التي تم اســـتيرادها عبر ميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 
الجـــاري 15.7 ألـــف ســـيارة بالمقارنـــة مـــع 18.8 ألـــف 
ســـيارة فـــي الفتـــرة المقابلـــة من العـــام الماضـــي، أي 

بتراجع يبلغ 16 %.
 وســـجلت واردات الســـيارات تراجعات شـــهرية منذ 
فبرايـــر الماضي حيـــن أعلنت البحرين عن اكتشـــاف 
أول حالـــة إصابـــة بفيـــروس “كوفيد 19”، إذ ســـجلت 
الواردات تراجعات شهرية منذ ذلك الشهر بنسب 30 

% و31 % و22 % و18 % حتى مايو الماضي.
 ويشـــّكل موســـم رمضـــان والـــذي صادف شـــهر مايو 
الماضـــي عـــادة مناســـبة جيـــدة لـــوكاالت ومعـــارض 
الســـيارات الجديدة لتنشـــيط حركـــة المبيعات إال أن 
احتـــرازات التباعد االجتماعي وإحجام الكثيرين عن 
إنفاق الســـيولة المالية في هذه الظروف قد أّثر على 

القطاع بشكل ملحوظ.
 وهـــذه ثاني ضربـــة توّجه لقطاع مبيعات الســـيارات 

خـــالل األعـــوام الماضيـــة، وذلـــك بعد ضريبـــة القيمة 
المضافـــة التـــي فرضتهـــا البحريـــن منـــذ مطلـــع العام 
مبعيـــات  فـــي  تذبـــذب  فـــي  تســـببت  والتـــي   2019
السيارات قبل وفور تطبيق الضريبة والتي بلغ 5 %. 
وقد اســـتبعدت أوساط نيابية أن تقّدم البحرين على 
رفـــع ضريبـــة القيمـــة المضافة إلـــى  %15، كما فعلت 
الشقيقة المملكة العربية السعودية، األمر الذي إذا ما 
حصل فإنه قد يشـــّكل ضربة قوية لقطاع الســـيارات 

في البحرين.
 ويعـــد مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان نقطة لعبـــور حركة 
الســـيارات كذلك إلى المملكة العربية الســـعودية وقد 
يكون تراجع حركة االســـتيراد مرتبطة كذلك بإغالق 

جسر الملك فهد الذي يربط البلدين.
 يشـــار إلى أن مسئولين في شـــئون الموانئ البحرية 
أكـــدوا اتخـــاذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات لتســـيير مناولة 
الســـلع والبضائـــع في الميناء، حيـــث إن ميناء خليفة 
بـــن ســـلمان، والـــذي بـــدأ التشـــغيل في أبريـــل 2009، 
هـــو الميناء التجاري الرئيســـي في البـــالد ويقع على 
مســـاحة 110 هكتـــارات مـــن األراضـــي المســـتصلحة 
ويتضمـــن رصيًفـــا طولـــه 1800 متـــر يشـــمل محطـــة 
للحاويات على مســـاحة 900 متـــر مربع تخدمها أربع 
رافعات تتمكن من مناولة سفن الحاويات بعرض 61 
متـــًرا، إضافـــة إلى مرافـــق لمناولة وتخزيـــن البضائع 

العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب.

أبوظبي - رويترز

اإلمارات تنوي شراء ثاني 
أكبر مصفاة نفط بالبرازيل

ــراس الــنــفــطــيــة  ــ ــروب ــ ــت ــ قـــالـــت شـــركـــة ب
إفصاح  في  للدولة  المملوكة  البرازيلية 
التابع  االستثمار  صندوق  إن  للبورصة 
ألبوظبي مبادلة لالستثمار سيدخل في 
لشراء  الشركة  مــع  حصرية  مــحــادثــات 

ثاني أكبر مصفاة في البرازيل.
وكــانــت رويـــتـــرز أول مــن نــشــر تــقــريــًرا 
تــحــظــى  مـــبـــادلـــة  أن  ــر  ــ ــ ذك الـــخـــمـــيـــس 

باألفضلية لشراء المصفاة.

علي الفردان

“االستثمار” يستحوذ على التداوالت األسبوعية في بورصة البحرين
العقاريــة  االســتثمارية  الصناديــق  األســهم ووحــدات  كميــة  بلغــت 
المتداولة في بورصة البحرين خالل هذا األســبوع 22 مليونا و676 
ألفــًا و960 ســهمًا ووحــدة بقيمــة إجماليــة قدرهــا مليونــان و27 ألًفا 
ا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل  و782 ديناًرا بحرينيًّ

274 صفقة.

خـــالل  الــــمستثمرون  وتـــداول 
هذا األســـبوع أســـهم 18 شركــــة، 
ارتفعت أســـعار أســـهم 8 شركات، 
في حين انــــخفضت أسعار أسهم 
شـــركة واحـــدة، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالـها السابق.
األول  المركـــز  علـــى  واســـتحوذ   
في تعامالت هذا األســـبوع قطاع 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  االســـتثمار، 
و79  مليونـــًا  الــــمتداولة  أســـهمه 
ألفـــًا و483 دينـــارًا بحرينيـــًا أو ما 

إجمالـــي  مـــن   %  53.23 نســـبته 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
آالف  و409  مليونـــًا   18 قدرهـــا 
و77 سهمًا، تم تنفيذها من خالل 

100 صفقة.
 أما المرتبة الثانية فقد كانت من 
نصيـــب قطـــاع البنـــوك التجارية، 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 
المتداولـــة 491 ألفـــًا و408 دنانير 
بحرينيـــة بنســـبة 24.23 % مـــن 
إجمالـــي قيمة األســـهم األميركية 

نايا ريفيرا فـــي البورصة وبكمية 
قدرها مليونـــان و783 ألفًا و592 
ســـهمًا، تــــم تنفيذها من خالل 84 

صفقة.
 وعلـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد 
جـــاءت مجموعـــة جـــي اف اتش 
مـــن  األول  المركـــز  فـــي  الماليـــة 
قيمـــة  بلغـــت  إذ  القيمـــة  حيـــث 
أســـهمه مليونا وألف و485 دينارًا 
بحرينيـــًا وبنســـبة 49.39 % مـــن 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 17 مليونًا و697 ألفًا و950 
ســـهمًا، تم تنفيذهـــا من خالل 76 

صفقة.
 وجاءت في المركز الثاني شركة 
البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة 
دينـــارًا  و190  ألفـــًا   354 قدرهـــا 

بحرينيـــًا وبنســـبة 17.47 % مـــن 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
قدرهـــا 923 ألفًا و397 ســـهمًا، تم 

تنفيذها من خالل 47 صفقة.
 وقـــد تداول المســـتثمرون خالل 
وحـــدات  علـــى  األســـبوع  هـــذا 

الصناديـــق االســـتثمارية العقارية 
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن 
بقيمة قدرها 6 آالف و640 دينارًا 
بحرينيًا أي ما نسبته 0.33 % من 
القيمة اإلجماليـــة لألوراق المالية 
المتداولـــة خـــالل هذا األســـبوع، 
فـــي حين بلغـــت الكميـــة 80 ألف 
وحـــدة، تـــم تنفيذها مـــن خالل 3 

صفقات.
 وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمـــة 
الصناديـــق  ووحـــدات  األســـهم 
االســـتثمارية العقاريـــة المتداولة 
405 آالف و556 دينـــارًا بحرينيـــًا 
فـــي حين كان المتوســـط اليومي 
ووحـــدات  األســـهم  لكميـــة 
الصناديـــق االســـتثمارية العقارية 
المتداولـــة 4 مالييـــن و535 ألفـــًا 

و392 سهمًا ووحدة .

المنامة - بورصة البحرين

ارتفاع األسعار
في أسهم 8 

شركات

طوكيو - رويترز

حثـــت جيتـــا جوبينـــاث كبيرة اقتصاديـــي صندوق 
النقـــد الدولـــي الحكومـــات علـــى التحـــول إلى دعم 
“شـــبيه بحقـــوق الملكيـــة”   مـــن الدعـــم الـــذي يركـــز 
علـــى القروض، في الوقت الـــذي تلحق فيه جائحة 

فيروس كورونا ضررا مستمرا بالشركات.
وقالـــت جوبينـــاث إن المـــدى الهائـــل للصدمة يعني 
أن المزيـــد من الشـــركات ســـتفلس مـــع معاناتها من 

انخفاض اإليرادات ألشهر عديدة.
وقالـــت إن الدعـــم الحكومـــي علـــى صـــورة قروض 
ســـيثقل كاهل تلك الشـــركات بدين هائل، ســـيكون 
بمثابـــة ضريبـــة مـــن شـــأنها أن تجعـــل مـــن الصعب 

عليها الخروج من األزمة.
وقالـــت “ألن هنـــاك قضيـــة إفالس أكبر هنـــا، يتعين 
علـــى الدعـــم الحكومـــي االنتقـــال أكثـــر صـــوب أن 
يصبـــح شـــبيه بحقـــوق الملكية على عكس الشـــبيه 

بالديـــن. وإال، ســـينتهي األمر بالكثير من الشـــركات 
التـــي تخرج مـــن هذه األزمة بقـــدر هائل من فائض 

الدين”.
نـــدوة عبـــر اإلنترنـــت يســـتضيفها  فـــي  وأضافـــت 
الصنـــدوق باالشـــتراك مـــع جامعـــة طوكيـــو أمـــس 
الجمعـــة “إذا اتخذ اإلقراض صيغة شـــبيهة بحقوق 
الملكية... فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل 
ذلك من السهل على الشركات التعافي من األزمة”.

“صندوق النقد” يحث على دعم حكومي “شبيه بحقوق الملكية”
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فـــي لبنـــان والعراق وفـــي وقت شـــبه متزامن من األســـبوع الماضي، 
وقـــع حادثـــا قتـــٍل مروعـــان هزا الـــرأي العام فـــي البلديـــن، األول راح 
ضحيتـــه مواطـــن فـــت فـــي عضـــده العـــوز والجـــوع، فخـــارت قـــواه 
الفاســـدة المســـتفيدة  وانتحـــر احتجاجـــًا علـــى الطبقـــة السياســـية 
وحدهـــا مـــن غنائـــم المحاصصة الطائفيـــة، أما الثاني فـــكان ضحيته 
اغتياال بالرصاص الكاتم للصوت الخبير االســـتراتيجي األمني هشام 
الهاشـــمي المستهدف من ميليشـــيات األحزاب المســـتفيدة أيضًا من 
المحاصصـــة الطائفيـــة بدعـــم مـــن طهـــران؛ حيـــث دأب القتيـــل على 
فضح فســـادها وجرائم اغتياالتها بحق أصوات الرأي اآلخر وشـــباب 

االنتفاضة اقتناصًا.
الحـــادث األول أّثر بشـــدة في مشـــاعر رجل الدين المســـتقل الشـــيخ 
ياســـر عـــودة فأطل على الشاشـــة غاضبًا منددًا بـــكل الطبقة الحاكمة 
وســـاخرًا مـــن الرقص علـــى دمائه بجدل عـــن عاقبة المنتحـــر “الجنة 
أم النـــار”؛ لكـــن الضحيـــة الذي اهتز لـــه البلد هزًا لم يســـتدِع أصالً من 
“سيد المقاومة “ - كما يحب محازبوه وأنصاره تسميته - أن يتناوله 

فـــي كلمتـــه األخيرة بكلمة واحدة؛ ملقيًا مســـؤولية الجـــوع في البلد 
بكاملها على أميركا؛ رافعًا راية الجهاد الزراعي لحل مشـــكلة الضنك؛ 
ال رايـــة الجهاد ضد الفســـاد. تمامـــًا مثلما كانت األلـــوف تنتظر بفارغ 
الصبر ماذا ســـيقول في كلمته منتصـــف يونيو الماضي عن األحداث 
الجســـام التي شهدتها حينئذ شوارع بيروت وطرابلس بسبب انهيار 
الليرة ففاجأهم بأن استهل خطابه الطويل بتأبين مسهب في مناقب 
الراحلين، زعيم الجهاد الفلسطيني رمضان شّلح، والقيادي في حزب 
“ســـماحته” الحاج حســـن فرحات، دون التطرق لألسباب االقتصادية 
والمعيشـــية الحقيقية لتلك األحداث؛ مستغرقًا في الرد على أحداث 

“المخربين”.

والحال باتت أحزاب اإلسالم السياسي تلعب في الوقت الضائع بعدما  «
أدركت الناس جيداً ليس إفالسها في التعبير عن همومها والتعبير 

عن تطلعاتها فحسب؛ بل أدركت أيضًا دورها في مفاقمة هذه الهموم؛ 
إن بفساد ممثليها في السلطة، أو بفساد شعاراتها الخاوية وخذالنها 

النتفاضة شعوبها كما جرى في لبنان والعراق.

رضي السّماك

بين قتيلين

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

للتواصل: 17111483

جسر الملك فهد شريان حيوي بين البلدين
في البحرين لدينا أعداد كبيرة من عشـــاق الســـفر والســـياحة في دول الخليج 
العربـــي وزيارة أهاليهم والترفيه عن أنفســـهم ونســـف الروتيـــن، وذلك بعد كل 
مـــا مرعلينـــا من ظرف صحـــي معقد تعاملنا معـــه جميعا قيادة وشـــعبا “كفزعة 
واحـــدة”، كحـــال كل شـــعوب األرض المتحضـــرة التـــي أدركـــت مبكـــرا خطورة 

الوضع وبوعي كامل في كيفية التعامل مع هذه الجائحة والتخلص منها.
وبـــإذن هللا تعالـــى “بنمّلـــص جريـــب” من هـــذا الوباء وذلـــك بالوقفة الشـــجاعة 
لجيشـــنا األبيـــض البطل مـــن أبناء البحرين الشـــجعان الذين يعجز اللســـان عن 
شـــكرهم والثنـــاء علـــى ما يقومون بـــه من أعمـــال بطولية لم يســـبق لها مثيل، 

والتي سيخلدها التاريخ في صفحاته ناصعة البياض و”المرايل”.
في اآلن نفسه، المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر والترقب نهاية الشهر الجاري 
بحسب ما نشر بالصحافة عن افتتاح جسر الملك فهد االستراتيجي والشريان 
الحيـــوي بيـــن البلدين “التـــوأم” لالنطالق في ربوع الشـــقيقة العظمـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية والتنقل بيـــن مدنها وقراها ومناطقهـــا الجميلة، مقابل ذلك 
هناك أعداد هائلة من الشـــعب الســـعودي العزيز تتشـــوق لزيارة بلدهم البحرين 
وهـــم محـــل ترحيب وحفاوة، معززيـــن مكرمين بين أهلهـــم وأحبابهم في ظل 

هذه العالقة األبدية التي تأسست عبر السنين الطويلة على التعاون والتكاتف 
والتالحم والمصير المشترك في السراء والضراء وعلى المحبة واالحترام. 

الصورة الثانية

توجـــه ممتاز وذكـــي من مجلس الـــوزراء الموقـــر بتكليف الـــوزارات واألجهزة 
الحكوميـــة باإلســـراع في التحول مـــن النظم التقليدية إلى اســـتخدام األنظمة 
والوســـائل اإللكترونيـــة في تقديم معامالتها وخدماتهـــا دون الحاجة للحضور 
الشـــخصي في مراكز الخدمات الحكومية. هذا التوجه الحضاري بالتأكيد يعد 
خطوة مباركة من قطاع عريض من الشعب البحرين، عدا القلة القليلة من كبار 
المواطنيـــن الذين لم يســـبق لهـــم التعامل مع هكذا أنظمـــة ويحتاجون لترتيب 
آخر كي ينجزوا معامالتهم وحصولهم على الخدمات الحكومية التي يريدون 

إنجازها.
نؤيـــد بـــكل قوة هـــذا التوجه الذي يســـير في االتجـــاه الصحيح والـــذي بدوره 
ســـيضع مملكتنـــا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة فـــي هذا المجال الواعد. 

وعساكم عالقوة.

انتهـــى العـــام الدراســـي 2019م ـــــ 2020م بمعـــدالت نجـــاح ممتـــازة 
للمراحـــل الدراســـية الثـــالث، بالرغـــم مـــن الظـــرف االســـتثنائي الذي 
عاشـــته البحرين والعالم بسبب اســـتيطان جائحة كورونا، وساهمت 
مجموعـــة مـــن العوامـــل في هـــذا النجاح منهـــا: تأصل عزيمـــة الروح 
التعليميـــة الرفيعـــة للمعلمين والمعلمـــات والطلبة التـــي رفعت إرادة 
المعلميـــن والمعلمـــات لمواصلة التعلـــم والتعليم، والتزامهم بالمســـار 
التعليمي منهًجا ودروًســـا ســـواء في المدارس أو في البيوت التزاًما 
باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي أعلنتهـــا الدولـــة لضمان الســـالمة من 

عدوى الجائحة.
باإلضافـــة إلى دعـــم الدولـــة ومؤسســـاتها المعنية العمليـــة التعليمية 
وجعلها مستمرة بعد أن أغلقت المدارس حتى ال يخسر الطلبة السنة 
الدراســـية، فهذا الدعم توافق مع إرادة الطلبة والمعلمين وتناغم مع 
روح إصرارهم على مواصلة دراســـتهم، وبذل جهود الوزارة وتذليل 
كل اإلمكانيـــات، ما حقق هذه النســـبة العالية مـــن النجاح التي بلغت 
)97.9 %( لشـــهادة الثانوية العامة، و)96.5 %( للتعليم الفني المهني، 

و)97.8 %( للمرحلـــة اإلعداديـــة، وهي نســـبة اســـتطاعت أن تتجاوز 
التحديات واألوضاع الصعبة التي مر بها التعليم في البحرين.

وال ننســـى الـــدروس المتلفـــزة التي حققـــت تواصال فعاال مـــع الطلبة 
فـــي بيوتهـــم وأداًء متميًزا من قبل المعلمين من خالل شاشـــة وزارة 
اإلعـــالم بتلفزيـــون البحرين، والقت الكثير من االستحســـان من قبل 

جميع األسر وأبنائها، ومثلت تطورا نوعيا في التعليم.
ونذكـــر أيضـــا توفيـــر وزارة التربيـــة والتعليـــم )358( كتاًبـــا مدرســـًيا 
و)970( وحـــدة تعلـــم والفصول الدراســـية المرئيـــة االفتراضية التي 
انتظمت خالل فترة التعلم عن بعد باستخدام برنامج “تيمز” وقنوات 
اليوتيوب مع افتتاح اســـتوديو تلفزيوني بإحـــدى المدارس لتصوير 
الحصـــص التعليميـــة المتلفزة التـــي نالت استحســـان الطلبة وتقدير 

أولياء األمور، وهي تجربة جديدة وذات قيمة تعليمية مضافة.
لقد أثبتت تجربة التعليم عن ُبعد استعداد معلمي وطلبة البحرين  «

وجاهزيتهم للتعلم اإللكتروني والتكيف مع أية ظروف طارئة والتعامل 
مع التعليم الرقمي اإللكتروني اآلن ومستقباًل.

عبدعلي الغسرة

عام دراسي ُمكلل بالنجاح

أميركا أيقنت أن إيران ليست حمال وديعا
تجوب شـــوارع العراق أجســـاد غاضبة وعيون ال تفارقها الدموع 
علـــى مدنها التي عاشـــت وكأنها تؤدي واجبـــا واحدا هو... الموت 
مـــن أجـــل اآلخريـــن، ألن مصيرها وقدرهـــا جعل مـــن جغرافيتها 
ملتصقة بالفرس، فتكون الواجهة الشرقية لبالد لطالما حلمت أن 
تكون امبراطورية فارســـية تحكم أرض العرب، وعاشـــت العراق 
وســـتعيش محنـــة ال تنتهي حتى يقطع عرق الفـــرس بالعراق كما 

في الثمانينات، لينقطع عند كل العرب أيضا.
وفي 2003م اســـتثمرت أميـــركا وبريطانيا ذلـــك الطموح البائس 
للفرس لتحتل العراق وتســـلمه رســـميا إلى إيران كعربون صداقة 
بعد اتفاقات مع الفرس امتدت منذ سنة 1977م لتقسيم المنطقة 
فـــي فكـــرة أطلـــق عليها في أميـــركا وبريطانيا “الشـــرق األوســـط 
الجديد” والتي تبناها لويس بارنرد وبرينجسكي في ذلك الحين، 

والتي ذكرت تفاصيلها في كتابي.
لكن كما ذكرت ســـابقا إن الدول الثورية لطالما تنقلب على نفسها 
بســـبب طموحها المفـــرط، فإيران لم تقف عند حـــدود االتفاق بل 
امتدت إلى الســـيطرة على سياســـات دول أخرى وإصرارها على 
امتـــالك القنبلة النووية وأصبحت مليشـــياتها المنفلتة في العراق 
واليمـــن ولبنـــان وســـوريا تهـــدد الوجـــود الغربـــي واألميركي في 
المنطقـــة، وحـــاول الرئيس األميركي الســـابق أوبامـــا الذي ذكرته 
بمقـــال ووصفتـــه بأنـــه “الرجل النـــص” وهو “نـــص أميركي ونص 
أفريقـــي ونـــص مســـلم ونص مســـيحي ونص أبيض ونص أســـمر 
البشرة” بأن التاريخ سيذكره كأفضل رئيس يفعل الشيء وضده، 
فقـــد منح إيـــران كل ما تتمناه. لكـــن أنقذ هللا أميـــركا ومصالحها 
بتغيـــر الرئيـــس وقدوم ترامـــب ورغم اختالفي الشـــديد مع كثير 

من سياساته لكنه يحاول أن يعيد األمور إلى مكانها الطبيعي. 
فكان دعم رئيس الوزراء العراقي الجديد ورئيس المخابرات السابق  «

مصطفى الكاظمي خطوة بوجه إيران، ألن الكاظمي رجل قوي من 
حيث ما قدمه في عمله بالمخابرات العراقية، خصوصا بعد أن 

كشف عن موقع زعيم القاعدة البغدادي والكثير من قادة القاعدة 
وأيضا ما يقدمه اآلن بكشف مكامن الفساد في العراق التي تتغذى 

عليها المليشيات التابعة إليران، ومحاولته ردمها ولو بالقوة.

فرات البسام

حقوق المواطن في الخدمات اإلسكانية
تنـــص المـــادة ٩ من دســـتور مملكة البحريـــن على التالـــي: “تعمل 
الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”، 
فيما تنص المادة ٢٧ من القرار رقم ٩٠٩ لســـنة ٢٠١٥ بشأن نظام 
اإلســـكان على التالي “ُيشـــترط لقبول طلب تمويل شـــراء أو بناء 
مسكن وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: أن يكون 
بحريني الجنســـية، أن يكون رب األسرة، أال يقل سنه عند تقديم 
الطلب عن 21 سنة وال يزيد على 50 سنة، أال يقل دخله الشهري 
عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن ثالثمئة وعشـــرين دينارا 
وال يزيـــد علـــى ألـــف ومئتي دينـــار بحرينـــي، أال يكـــون أو أي من 
أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أية خدمة إسكانية لغرض 

التملك من سكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى”.
إن أيـــًا من المواد القانونية والدســـتورية المنظمـــة لعملية انتفاع 
المواطنيـــن مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود بالخدمات اإلســـكانية ال 
تتوفـــر علـــى شـــرط أن يعمـــل المواطـــن داخـــل مملكـــة البحريـــن 
للحصول على هذه الخدمة، كما ال ُيشير القانون إلى حرمانه من 
الحق الذي كفله له الدستور في الحصول على الخدمة اإلسكانية 
في حال كان يعمل في الخارج بسبب بعض الفرص المناسبة في 

الحصول على عمل الئق.
لتكن هذه دعوة للسادة النواب لتشريع القوانين التي تنظم االنتفاع  «

بالخدمات اإلسكانية لتشمل جميع ذوي الدخل المحدود بحيث ال 
يسقط حق مكفول بقوة الدستور ووضع الضوابط الالزمة لتحصيل 

القسط الشهري وسحب الوحدة في حال اإلخالل بذلك لمدة ست 
شهور كما هو مطبق على المستفيدين اليوم.

مريم أبودريس

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 )CR2020 - 97464( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد محسن عبدهللا ابراهيم

 االسم التجاري الحالي : ألما للتجارة و اإلستشارات
االســـــم التجـــاري الجديد : الما لإلستشارات

قيد رقم: 127681-1
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إدارة جامعة البحرين لألكاديميين: ال محاضرات خارجية إال بموافقتنا
اشترطت إدارة جامعة البحرين على 
كادرهـــا األكاديمي وجـــوب الحصول 
قبـــل  اإلدارة  مـــن  موافقـــة  علـــى 
المشـــاركة بـــأّي فعاليـــة خـــارج الحرم 

الجامعي.
وأصـــدر التعميم القائـــم بأعمال نائب 
الرئيـــس لخدمـــات تقنيـــة المعلومات 
والشـــؤون اإلداريـــة والمالية، ووجهه 
لعمـــداء الكليـــات ورؤســـاء األقســـام 

األكاديمية ومديري المراكز.
وحمل التعميم - الذي حصلت “البالد” 
على نســـخة منـــه - عنـــوان “االفصاح 
عـــن األعمـــال التي يقوم بها منتســـبو 

الجامعة”.
واستند التعميم لما تنص عليه لوائح 
الجامعة بشـــأن اإلفصاح عن األعمال 
التـــي يقوم بها منتســـبو الجامعة وما 
جـــاء بنص المادة رقـــم 21 من الئحة 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتنـــص هـــذه المـــادة علـــى: “ال يجوز 
أو  دروس  إعطـــاء  أو  إلقـــاء  للعضـــو 
محاضـــرات بصفة منتظمـــة أو القيام 
بأي عمل خـــارج الجامعة إال بموافقة 
مســـبقة من الرئيس بناء على اقتراح 
مـــن العميـــد وبعـــد أخـــذ ر أي رئيـــس 

القسم المختص”.
وأكـــد التعميم على ضـــرورة اإلفصاح 
عـــن جميـــع األعمـــال خـــارج الجامعة 
وعـــدم القيام بمـــا تم ذكـــره بالتعميم 
إال بمقتـــرح مـــن العميـــد وبعـــد أخـــذ 
رأي رئيس القســـم المختص للموظف 

األكاديمي وموافقة رئيس الجامعة.
أن  للصحيفـــة  أكاديميـــون  وتحـــدث 
التعميـــم يهـــدف إلعاقتهم مـــن القيام 
بدورهم األصيـــل في خدمة المجتمع 

ونشر العلم والثقافة.
وقالوا إن بعـــض األكاديميين يعانون 
فبطلبـــات  البـــت،  فـــي  التأخـــر  مـــن 
مشـــاركاتهم الخارجيـــة دون مبررات 
ممـــا يضعهم فـــي إحراج مـــع منظمي 
الفعاليـــات المتخصصـــة، ومـــن بينهـــا 

فعاليات بتنظيم جهات حكومية.

وناشـــد األكاديميون رئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة بتوجيه إدارة 
الجامعـــة، وذلك عبـــر مجلس أمناء 
الجامعة الذي يترأسه وزير التربية 
والتعليـــم؛ لتعزيز النشـــاط والعمل 
بالجامعـــات  أســـوة  األكاديمـــي 
العريقة، وتمكين األكاديميين من 
مواصلـــة القيـــام بدورهم الرصين 

لتقديـــم المحاضرات وجهـــود التنوير 
صورة ضوئية من تعميم إدارة الجامعةللمجتمع.

إغالق 13 مكتــــب استقــــدام منـــــذ ظهـــور الجائحــة
إفــريــقــيــة ــة  ــ ــارب ــ ــه ــ ال ــة  ــالـ ــمـ ــعـ الـ مــــن   %  80  :”^“ لـــــ  أعــــمــــال  أصــــحــــاب 

نفــى رئيــس جمعيــة البحريــن لمكاتب االســتقدام عقيــل المحــاري، وجود أي 
مكتــب مرخــص للتوظيف ضمن المجموعة التي أعلنــت عنها وزارة الداخلية 
ضبطها مؤخرا، مشــيرا إلى وجود ما أســماه “التباســا” عند بعض الصحفيين 

باستخدام مصطلح مكاتب الخدم.

وأوضـــح أنه “ال يوجـــد اآلن مثل هذا 
المصطلح حاليـــا، وإنما يوجد مكاتب 
توظيـــف، منوها أن الــــ 19 مكتبا التي 
مؤسســـات  هـــي  عنهـــا  اإلعـــالن  تـــم 
تنظيف تزاول المهنة بنظام الساعات 
او النظـــام الشـــهري ومن خـــالل عمال 
مـــن الذكـــور واإلنـــاث، ومـــا قامـــت به 
الـــوزارة هو ضبـــط مخالفيـــن يعملون 
من غيـــر ترخيـــص، وليس اســـتقدام، 
فنحـــن مكاتـــب التوظيـــف أي مكاتب 

االستقدام” .
وأكـــد فـــي تصريحـــات لــــ “البـــالد” أن 
التصنيف المقيد لدى السجل التجاري 
وفـــي هيئـــة ســـوق العمل هـــو مكتب 
توظيـــف، مردفـــا أن هنـــاك نوعين من 
االستقدام من خالل مكتب التوظيف 
ملتزمـــة  وكلهـــا  التوريـــد  مكتـــب  أو 
وعليها رقابة شديدة من هيئة تنظيم 

سوق العمل.
وناشـــد المحـــاري الجهـــات المختصة 

بضـــرورة النظـــر في االعتبـــار لمكاتب 
“عمليـــة  أن  منوهـــا   ، االســـتقدام 
االستقدام في هذه المكاتب تستغرق 
3 أشـــهر لغايـــة جلـــب العمـــل المنزلي، 
ولكـــن تـــم إلغـــاء إصـــدار التأشـــيرات 
رســـميا بســـبب جائحة كورونا، فنحن 
نناشد جميع الوزارات والهيئات بفتح 
اتخاذهـــا  مـــع  الجديـــدة  التأشـــيرات 
جميـــع االحتـــرازات الضرورية أســـوة 
الخدميـــة  القطاعـــات  مـــن  بالعديـــد 
التـــي ســـمح لهـــا مزاولـــة العمـــل مثل 

الصالونات وغيرها”.
وأشـــار إلى أن “عدد مكاتب التوظيف 
فـــي البحرين قبل الجائحـــة كان 108 
مكتبـــا   95 اآلن  وأصبـــح  مكاتـــب، 
فقط؛ ألن العديـــد من المكاتب ألغيت 
بســـبب  تعمـــل  تعـــد  ولـــم  ســـجالتها، 
جائحـــة كورونـــا، فنحـــن ال نســـتطيع 
اســـتقدام العمالـــة المنزلية على الرغم 
مـــن أننا مســـتمرون بتقديـــم الرواتب 

للعامليـــن لدينا وتأمين الســـكن ودفع 
اإليجـــارات فـــي ظـــل عدم وجـــود أي 
مصدر لرزق خـــالل هذه الفترة والكل 
يعلـــم أن اصحـــاب المكاتـــب هـــم مـــن 
البحرينييـــن، وليـــس لديهـــم أي راتب 
مصـــدر  لديهـــم  يوجـــد  وال  تقاعـــدي، 
وعوائلهـــم،  لمعيشـــتهم  ثـــاٍن  دخـــل 
والتـــي تعتمـــد علـــى هـــذا المدخـــول 
فـــي تكاليـــف الحيـــاة”، داعيـــا جهـــات 
المختصة إلى فتح إصدار التأشيرات 
للعمالة المنزلية؛ حتى ال تتضرر جميع 
المكاتـــب وتضطـــر إلـــى إغـــالق بـــاب 

رزقها.

صعب جدا

وكشـــف عـــدد مـــن أصحـــاب مكاتـــب 
التوظيـــف لــــ “ البـــالد “ أن وضـــع هذه 
المكاتب أصبح صعبا جدا، وأن العديد 
مـــن هـــذه المكاتـــب أغلقـــت أبوابهـــا، 
بعـــد أن عجـــز أصحابهـــا عـــن اإليفـــاء 
بااللتزامـــات الماديـــة المترتبـــة عليهم 
وإيجـــارات ومصاريـــف  رواتـــب  مـــن 
يوميـــة تســـتنزف الكثير مـــن األموال 
ومـــن دون أي “ إيراد “ بســـبب جائحة 
أصحـــاب  أكثـــر  إن  وقالـــوا  كورونـــا، 
أن  بعـــد  المكاتـــب  أغلقـــوا  المكاتـــب 
أصبحت تمثل حمال كبيرا ومسؤولية 

غير قادرين على اإليفاء بها.
وأكـــد صاحب مكتب “بتايا” للخدمات 
حســـن خميـــس أن مكتبـــه متخصص 
حاليا في أشـــغال التنظيف والتعقيم، 

وهو مكتب مرخص قانونيا ورســـميا، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة أن يكـــون أي 
مكتـــب يعمل في مجـــال الخدمات أو 
التنظيف، أو مكاتب اســـتقدام العمالة 
، مرخصـــا قانونيـــا حتـــى يكـــون عمله 

قانونيا ومصرحا به.
وأشار إلى أنه يؤيد حمالت التفتيش 
التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــات المختصـــة؛ 
حتى يتم معرفة المكاتب التي تشّغل 
عمالـــة غير قانونيـــة كالعمالـــة الهاربة 
مـــن المنـــازل، أو مـــن الكفيـــل، أو مـــن 
رب العمـــل، وبعـــد أن يكـــون قـــد دفع 
مبالـــغ تتجاوز الـ 1000 دينار من أجل 

إحضارهم.
وقـــال إن “80 % مـــن العمالـــة التـــي 
تهـــرب حاليـــا وخصوصـــا مـــن العمالة 
مـــن  هـــم  المنـــازل”  “خـــدم  المنزليـــة 
“األفارقـــة” وتحديدا مـــن كينيا وغانا، 
والذيـــن عادة نقـــوم بمخاطبة كفيلهم 
وخصوصا عند نقل كفالتهم وتحويلها 

على كفالتنا أو كفيل آخر.
يعملـــون  الذيـــن  أن معظـــم  وأوضـــح 
الشـــركة  تقـــوم  حاليـــا  الشـــركة  فـــي 
بتأميـــن كافة اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية لهم في ظل جائحة كورونا 
وتأمين السكن.

وأكد أن أكثر الشركات التي تعمل في 
هذا المجال، فقد تقلص عملها بشـــكل 
كبيـــر عـــن الســـابق وبعضهـــا انخفض 
إلـــى 50 % عما كان عليه قبل جائحة 
كورونا، وخصوصا أن هذه الشـــركات 
تدفع لموظيفنها الرواتب كاملة، مبينا 
أن شـــركتهم تعمـــل حاليـــا فـــي مجال 
التنظيف والتعقيم ومن خالل ســـجل 
تجـــاري مرخـــص مـــن وزارة الصناعة 
وباتفاقات مع الدفـــاع المدني، والفتا 
إلى إن كان لديه في المكتب 9 عمال، 

ولكنه ال يملك اآلن إال 4 فقط.
وحول النزاعات في جميع المشكالت 
التـــي ربمـــا  فـــي مكاتـــب االســـتقدام 
تتواجـــد فـــي مكاتـــب، قـــال المحاري 
إنهـــا جميعـــا تحل فـــي المكتـــب، وإذا 
تعـــذر الحـــل، فـــإن الطرفيـــن يرجعان 
فـــي حل أي قضيـــة إلى هيئـــة تنظيم 
سوق العمل لحل القضية، مؤكدا عدم 
وجود أي قضية تـــم إحالتها للمحاكم 

فيما يخص مكاتب االستقدام.

حسن

دعوة لفتح إصدار 
تأشيرات الخدم 

كيال تتضرر أرزاقنا

المتضررون ناشدوا سمو رئيس الوزراء 
لمواصلة جهودهم التنويرية للمجتمع
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محالت الشيشة اإللكترونية لـ “^”: ال نبيع نكهات الحشيش والجمارك تفتِّش الشحنات
قــال أصحــاب محــات لبيــع الشيشــة اإللكترونيــة لـــ “البــاد” عــدم وجــود 
لنكهات الحشيش والماريجوانا في المحات كما يشاع، مبينين أن التجار 

البحرينيين موثوق بنزاهتهم 100 % وغير مخالفين ببيع الممنوعات.

وأوضحـــوا لـ”البـــالد” أن الشـــحنات يتـــم 
تفتيشـــها مـــن قبـــل موظفيـــن الجمـــارك، 
التفتيـــش  فـــي  األفضـــل  يعتبـــر  والـــذي 
فـــي المنطقـــة؛ لضمان عدم دخول ســـلع 

ممنوعة داخل البحرين.

رأي المحالت

ون  “ســـموك  محـــالت  صاحـــب  وقـــال 
ســـمارت” حســـين أحمد إن هذه النكهات 
ال يتـــم تصنيعها فـــي المصانع األمريكية 
أساســـا لذلـــك ال وجود لها فـــي المحالت 

البحرينية.
وأضاف أن الشـــحنات يتم تفتيشـــها في 

أميركا إضافة إلى التفتيش في الجمارك 
البحرينيـــة، مبينـــا أن المحـــالت لن تلجأ 
الممنوعـــة  المنتجـــات  هـــذه  مثـــل  لبيـــع 
إلرضـــاء زبائـــن معينين، فالتاجر يســـعى 
للحفـــاظ على ســـمعة المحل والترخيص 

المخول له من قبل الجهات المعنية.
محـــالت  صاحـــب  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
“بلـــو فيـــب”، حســـين شـــبيب، إن جميـــع 
التجـــار في البحريـــن يحاربون موضوع 
الحشيش والماريغوانا، ولن يهدم التاجر 
نجـــاح تجارته من ســـنوات بتوفير نكهة 
ممنوعـــة فهـــو غير محتـــاج لمبلـــغ عبوة 

هذه النكهة.

يتـــم  الشـــحنات  جميـــع  أن  وأضـــاف 
تفتيشها في الجمارك البحرينية بالكامل 
قبـــل أن يتم الســـماح للتجار باســـتالمها، 
الفًتـــا إلـــى أن التفتيش في الســـابق كان 
يتم في نفس الوقت. أما اآلن بالشحنة، 
فتبقى يومان علـــى األقل حتى االنتهاء 

منها ورصد محتوياتها
وأوضـــح أن جمـــارك البحريـــن من أشـــد 
فـــال  المنطقـــة،  فـــي  الجمـــارك  وأفضـــل 
يمكن إدخال منتجـــات من هذه النوعية 

عمـــا  مســـؤولون  فنحـــن  بهـــا،  والتجـــارة 
نستورده ونقدمه للزبائن، الفًتا إلى أن كل 
التجـــار البحرينيين موثوق بنزاهتهم ولن 

يضر بمصدر رزقه.
وقال إذا كان الكالم صحيح، فال مانع من 
التفتيش والمراقبة والفرق السرية لكشف 

المخالـــف، ولكن محـــالت )الفيب( ال دخل 
لهـــم بذلك، فمن المرجح أن يتم التشـــديد 
على الشـــحنات الشـــخصية لألفراد الذين 
يطلبـــون مـــن شـــركات أمريكيـــة، إذ مـــن 
الممكن أن تكون طريقة التفتيش مختلفة 

عن شحنات المحالت التجارية.

رأي طبي

لعيـــادة  الســـابق  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
اإلقـــالع عـــن التدخيـــن بـــوزارة الصحـــة 
دخـــول  منـــذ  إنـــه  الحلواجـــي،  كاظـــم 
الشيشـــة للعالـــم اإللكترونـــي تأكدنـــا من 
ســـهولة تدخين جميـــع النكهات وتحوير 
اســـتخدام  وإســـاءة  األشـــخاص  بعـــض 

الجهاز.
وأوضح عندما تم الســـماح لبيع الشيشة 
كانـــت   2007 العـــام  فـــي  اإللكترونيـــة 
المخـــاوف مـــن إســـاءة االســـتخدام وتم 
االتفاق على بيعها في الصيدليات فقط؛ 
ألنهـــا لـــم تكـــن دواء وال تبغ ومـــن ثم لم 
وجودهـــا  الصيدليـــات  أصحـــاب  يحبـــذ 
لديهم، فتم االتفاق على منع اســـتيرادها 

حتى تم السماح بتجارتها الحقا.

النكهات المحظورة 
ع بأميركا..  ال ُتصنَّ

والحلواجي: الصيدليات 
تحفظت على بيع “الفيب”

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

زينب العكري
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تغريم طهــران 900 مليون دوالر كتعويضات نقديــة لعائالت الضحايا

بعد ربع قرن على تفجير الخبر.. حكم أميركي جديد يدين إيران

تفجيرات  عاما على   25 أكثر من  بعد 
أدت  التي  السعودية  الخبر في  أبــراج 
األميركية  الــقــوات  من   19 مقتل  إلــى 
محكمة  حــمــلــت  ــات،  ــئـ ــمـ الـ ــة  ــ ــاب وإصــ
عن  األولى  المسؤولية  إيران  أميركية 
أن  إلــى  الفتة  اإلرهابية،  العملية  تلك 
مــنــفــذيــهــا هــم أعــضــاء مــن حـــزب هللا 
القاضي  ــدر  أصـ وبــالــتــالــي  الــســعــودي، 
ــدفــع مـــا يــقــارب  ــران ب ــ حــكــمــا عــلــى إيـ
نقدية  كتعويضات  دوالر  مليون   900

لعائالت الضحايا.
وحـــكـــم رئـــيـــس الــمــحــكــمــة الــجــزئــيــة 
األميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة 
الماضي  األســبــوع  العاصمة  واشنطن 
ومخططيه  الــتــفــجــيــر  مـــدبـــري  عــلــى 
ــا  ــهــ ومـــؤيـــديـــه )وهــــــم إيـــــــران وذراعــ
اإلرهابية( - بدفع 819,120,000 دوالر 
أسرهم  أفــراد  14 طيارا و41 من  إلى 
ــوا  ــازالـ ــــك الـــيـــوم ومـ الـــذيـــن عـــانـــوا ذل
يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات 

الخبر شرق السعودية. 
مـــن جــهــتــه، قـــال مــحــامــي الــضــحــايــا، 
 Air Force مــوقــع  أفــــاد  مـــا  بــحــســب 
وصلت  العدالة  إن  العسكري،   Times
لهؤالء المحاربين الشجعان في سالح 

الجو األميركي وعائالتهم. إنه لشرف 
أنــاضــل مــن أجــل العدالة  وامــتــيــاز أن 

وتعويض هذه العائالت”.

محاسبة حكومة إيران

أكثر من عقدين  “أن مرور  كما أضاف 
يحبط  لــم  الخبر  بــرجــي  هــجــوم  على 
ــل الــســعــي إلــى  ــواصـ ــنـ ــا. وسـ ــودنـ ــهـ جـ
مــحــاســبــة حــكــومــة إيـــــران عــلــى هــذا 
ــهــجــوم اإلرهـــابـــي طــالــمــا كـــان ذلــك  ال

ضروريا”.
وقد ُمنح الطيارون في الدعوى ما بين 
3 و7 ماليين دوالر لكل منهم، استنادا 
المحاكم  قـــــرارات  مــن  إلـــى ســجــالت 
السابقة وتقييمات اإلعاقة إلى جانب 

تعويضات قانونية أخرى.
وعائالتهم  المصابون  ُمنح  حين  في 
الدعوى  فــي  أســمــاؤهــم  الــذيــن وردت 
ما بين 1.25 مليون دوالر و4 ماليين 
التي  اإلصـــابـــات  إلـــى  اســتــنــادا  دوالر، 
القانونية  والــصــيــغ  بأحبائهم  لحقت 

األخرى.

أضرار جسدية ونفسية

ــال الــرقــيــب الــمــتــقــاعــد فــي ســالح  وقــ

الجو غلين تايلر كريستي إن “األضرار 
الـــتـــي لحقت  ــنــفــســيــة  وال ــجــســديــة  ال
لكن هذا  كانت مرتفعة جدا،  بعائالتنا 
الحكم مرحب به. فبعد مرور أكثر من 
الشر  العالم  يتذكر  أن  نريد  عاما،   20
الذي فعلته إيران في أبراج الخبر ومن 
القيام  نــعــتــزم  محامينا،  عــمــل  خـــالل 

بذلك”.
دعوى  أول  هي  ليست  هــذه  أن  يذكر 
الذين  للضحايا  أمــواال  تمنح  قضائية 
ارتبطت هجماتهم بإيران. فعام 2018، 
ماليين   104.7 الــقــاضــي  نــفــس  مــنــح 
دوالر لـ 15 من أفراد القوات المسلحة 
الــذيــن أصيبوا في  أقــاربــهــم  مــن  و24 

يقترب  وبالتالي  الخبر،  برجي  تفجير 
كتعويضات  دوالر  مليار  مــن  المبالغ 

تدفعها إيران.
مثل  على  إيــران  تــرد  لم  المقابل،  في 

تلك الدعاوى.
ومن المرجح أن يتم دفع التعويضات 
المحتجزة  إيــران  أصول  من  للضحايا 
في أميركا أو في مناطق دولية أخرى.
ــز  ــمـ ــايـ ــتـ وقــــــد قــــدمــــت صـــحـــيـــفـــة “الـ
عن  مستفيضة  تــقــاريــر  الــعــســكــريــة” 
بقدامى  تتعلق  قضايا قضائية مماثلة 
من  عانوا  الذين  وأسرهم  المحاربين 
الهجمات اإلرهابية في العراق على يد 

جماعات مدعومة من إيران.

واشنطن - العربية نت

طهران ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رسميا وضع مبنى 
آيا صوفيا من القرن السادس إلى مسجد مرة أخرى، بعد ساعات من إلغاء 

المحكمة العليا قرارا صدر في 1934 بتحويله إلى متحف.
رئاسة  إلــى  آيــا صوفيا  تسليم  بمقتضاه  تم  الــذي  المرسوم  أردوغـــان  ووقــع 

الشؤون الدينية بتركيا، وإعالن فتحه أمام المسلمين للصالة فيه.
الذي  التركي  القضاء  قرار  أّن  أمس  اليونانية  الحكومة  اعتبرت  من جهتها، 
مسجد،  إلــى  إسطنبول  في  صوفيا  آيــا  كنيسة  تحويل  أمــام  الطريق  يفتح 
“استفزاز للعالم المتحضر”. وقالت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني في 
بيان إّن النزعة “القومية التي يبديها الرئيس )التركي رجب طيب( أردوغان 
أن  الروسية  الكنيسة  اعتبرت  فيما  ــوراء”.  ــ ال إلــى  قــرون  ستة  ــالده  ب تعيد 
وكانت  “آيا صوفيا”.  بقضية  المسيحيين  أصــوات ماليين  تجاهل  أردوغــان 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( حذرت من أي تغيير 
يطال هذا المعلم التاريخي الواقع في إسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

أردوغان يوقع مرسوما بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

موسكو ـ نوفوستي

ــي،  ــروسـ ــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة الـ حــ
ــاع  ــفــ ــ ــيـــرغـــي الفـــــــــروف، مــــن ارت سـ
خــطــر انــــدالع مــواجــهــة نــوويــة في 
السنوات  في  ملموس  بشكل  العالم 
ــنــهــج الـــواليـــات  األخــــيــــرة، ونـــــدد ب

المتحدة في هذا المجال. 
وفي كلمة ألقاها أمس الجمعة خالل 
ــدورة الــجــديــدة لـ  ــ مــشــاركــتــه فــي الـ
“منتدى قراءات بريماكوف” بواسطة 
الفــروف  ل  حمَّ كونفرنس،  الفيديو 
ــيــة  الــــواليــــات الــمــتــحــدة الــمــســؤول
المنظومة  تفكيك  إلــى  السعي  عــن 

العالمية للرقابة على التسلح.
وقــــــال: “أنـــــا مـــوافـــق عــلــى الــقــول 

ازدادت  الــنــوويــة  المخاطر  بــأن 
اآلونة  في  ملحوظ  بشكل 

األخــــــــيــــــــرة، ويـــشـــهـــد 
الـــوضـــع فـــي مــجــال 
األمـــــن واالســـتـــقـــرار 

اإلستراتيجي الدولي ترديا واضحا. 
ذلــك  وراء  تــقــف  الــتــي  ــــاب  ــب واألســ
ــا: تــتــطــلــع  ــة لــلــجــمــيــع أيــــضــ ــحــ واضــ
ــى اســتــعــادة  ــات الــمــتــحــدة إلـ ــواليـ الـ
االنتصار  وتحقيق  العالمية  الهيمنة 
فيما يسمونه بصراع الدول الكبرى، 
وهم يتخلون عن مصطلح “االستقرار 
ــي” ويـــســـتـــبـــدلـــونـــه  ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت اإلســ
ــراع اإلســـتـــراتـــيـــجـــي”. إنــهــم  ــصـ ـــ”الـ بـ
وأبــدى  الــفــوز”.  تحقيق  يرغبون في 
الفـــــروف قــلــق مــوســكــو مـــن رفــض 
العامين  خــالل  المتحدة،  الــواليــات 
بالمبدأ  التزامها  تأكيد  الماضيين، 
األساسي المطروح من قبل الجانب 
أنه  على  ينص  الـــذي  ــروســي،  ال
في  فــائــزون  هناك  يكون  لــن 
ــة، ولـــذلـــك ال  ــوويـ حـــرب نـ

يمكن السماح بنشوبها.

روسيا تحذر من ارتفاع خطر اندالع مواجهة نووية

باريس ـ وكاالت

أخيرا،  فرنسا،  في  برلماني  تقرير  حــذر 
السلفية  الـــحـــركـــات  تــنــامــي  مــغــبــة  مـــن 
داعيا  األوروبــــي،  البلد  فــي  واإلخــوانــيــة 
ــة إلــــى الـــتـــحـــرك ألجــــل مــواجــهــة  ــ ــدول ــ ال

التطرف.
ــى الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن مجلس  ــ وأوصـ
 40 نــحــو  بتطبيق  الــفــرنــســي،  الــشــيــوخ 
إجراء ألجل “مواجهة التشدد”، ألن األمر 

قد يصبح أكثر تهديدا.
جملة  اتــبــاع  الفرنسي  التقرير  ويقترح 
من اإلجــراءات، من بينها منع التحريض 
والخطابات االنفصالية، فضال عن مراقبة 

المدارس والجمعيات.
ــه يــجــب عــلــى كل  ــرى الــتــوصــيــات أنـ ــ وت
جــمــعــيــة تـــرغـــب بـــاالســـتـــفـــادة مـــن دعــم 
فيه  تتعهد  ميثاق  توقع على  أن  الدولة، 

باحترام “قيم الجمهورية الفرنسية”.
بيانات  قــاعــدة  بــوضــع  التقرير  ــى  وأوصـ

من  الــدراســة  يتابعون  الــذيــن  للتالميذ 
نــقــلــت صحيفة  مـــا  بــحــســب  بــيــوتــهــم، 

“لوفيغارو” الفرنسية.
الحركات  خــطــورة  إلــى  الوثيقة  ونبهت 
عنيفة،  غير  أنها  تدعي  التي  المتشددة 
إذ  اإلخــــوان،  وجــمــاعــة  السلفية  السيما 
في  اإلســـالم  على  السيطرة  إلــى  تسعى 
فرنسا من أجل إنشاء “خالفة مزعومة”، 
هذه  أن  التقرير  وأورد  التقرير.  بحسب 

ــمــتــشــددة، فــي إشــــارة إلــى  ــحــركــات ال ال
يتسللون  والسلفيين،  ــوان  اإلخـ جماعة 
ويحاولون  الحياة  مظاهر  مختلف  إلــى 

فرض معايير اجتماعية جديدة.
الفرنسي  الشيوخ  مجلس  عضو  وتقول 
برينيو  التقرير جاكلين أوستاش  وكاتبة 
“إن األمر يتعلق بقضية مجتمع، موضحة 
ألن  مــن مشكل  التحذير  هــو  الــهــدف  أن 

كافة مناطق فرنسا معنية باألمر”.

أوصــى بتطبيــق نحو 40 إجــراء ألجل “مواجهة التشــدد”
فرنسا.. تقرير برلماني يحذر من تنامي اإلخوان

تضارب رسمي في إيران بشأن انفجارات طهران 

عواصم ـ وكاالت

وسط تدهور الوضع في ليبيا واستمرار 
تركيا بضخ المقاتلين المرتزقة والسالح 
القتال  أجل  من  طرابلس  العاصمة  إلى 
إلـــى جــانــب فــصــائــل الـــوفـــاق فــي وجــه 
ــدفــاع  ــر ال ــ الــجــيــش الــلــيــبــي، بــحــث وزي
اإليطالي، لورينزو جويريني، مع نظيرته 
الفرنسية، فلورنس بارلي، أمس الجمعة 

في روما األوضاع الراهنة في ليبيا.
وجدد الجانبان خالل اللقاء التأكيد على 
عدم وجود حل عسكري لألزمة الليبية، 
الــحــل سياسيا،  يــكــون  أن  يــفــتــرض  بــل 

وفق ما أفادت وكالة نوفا اإليطالية.
لمكافحة  المشترك  التزامهما  أكــدا  كما 
إلى  األســلــحــة  تهريب  حظر  انــتــهــاكــات 

ليبيا.
إلــى ذلــك لفتا إلــى ضـــرورة احــتــواء أي 
انـــحـــراف فــي اســتــقــطــاب األزمــــة التي 

تعصف بالبالد منذ العام 2011.

يــذكــر أنـــه فــي وقـــت ســابــق أمـــس، دعــا 
مع  بحزم  للتعامل  أوروبـــي  دبلوماسي 
تركيا؛ للحفاظ على المصالح األوروبية.

إلى ذلك قال الدبلوماسي، في بروكسل، 
إن “الوضع العسكري في ليبيا دخل نوعا 
من الجمود ونسعى لوقف إطالق النار”.

أجل  مــن  الميدان  فــي  “نعمل  ــاف:  وأضـ
ليبيا  النار في  إطــالق  وقــف  إلــى  الدفع 
ونـــقـــوم بــــدور نــشــط فـــي نــطــاق مــســار 

برلين”.
وكــانــت مــصــادر مــن مــطــار مصراتة قد 
بــوصــول طــائــرة  الجمعة  أمـــس  ــادت  أفــ
إلــى  الليبية  األجــنــحــة  لــخــطــوط  تــابــعــة 
وعلى  تركيا  من  قادمة  مصراتة  مطار 

متنها 156 مرتزقا سوريا.
ــدفــعــة بــعــد أن غـــادرت  وتـــأتـــي هـــذه ال
مرتزقة  تــقــل  تــركــيــة  طــائــرة  الخميس 

مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا.

طائرة مرتزقة سوريين تصل مطار مصراتة قادمة من تركيا
تأكيد إيطالي فرنسي: ال للحل العسكري في ليبيا

تونس ـ وكاالت

ــســي قيس  ــتــون كــشــف الـــرئـــيـــس ال
سعيد، عن وجود محاولة الستدراج 
ــة؛ بــهــدف  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
مشيًرا  مواجهة،  في  معها  الدخول 
إلــى اســتــفــزازات تــرغــب بــزج هذه 
المؤسسة في الصراعات السياسية. 
التونسية  الــرئــاســة  نقلت  بــدروهــا، 
الــذي  سعيد،  كــالم  “فيسبوك”  على 
تكون  أن  اللحظة ممكن  “هــذه  قال 
تعيشها  التي  اللحظات  أخطر  مــن 
تــونــس، هــنــاك لــألســف مــن يسعى 
لتفجير الدولة من الداخل، وتفجير 
وتغيب  مؤسساتها  بضرب  الــدولــة 
بعد  المناطق  من  عــدد  في  السلطة 

ضربها وتفتيتها”.
اجتماع  إشــرافــه على  وأثــنــاء 

مـــــجـــــلـــــس الـــــجـــــيـــــوش 
ــادات األمــنــيــة،  ــيـ ــقـ والـ
انتقد رئيس الدولة ما 

قبل  التونسي  الجنوب  فــي  حــدث 
المقبول،  بغير  ذلك  واصفا  يومين، 
الفتنة  إشعال  يريد  أن من  أكد  كما 

واالقتتال سيكون أول ضحاياها.
وعّبر سعيد عن استعداده الستقبال 
وتطاوين،  رمــادة  أهالي  يمثل  من 
مشيًرا إلى أن األهالي في الجنوب 
ــتــي ُتــخــول  يــتــمــتــعــون بــالــحــكــمــة ال
لهم وضع مصلحة تونس فوق كل 

اعتبار.
ــيــة  ــداخــل ال وزارة  أن  إلــــى  ــار  يـــشـ
الخميس،  أعلنت،  كانت  التونسية 
فــــي جـــرائـــم  ــبـــحـــث  الـ ــدة  ــ ــ أن وحـ
للمصالح  العامة  بـــاإلدارة  اإلرهـــاب 
من  تمكنت  قد  لألمن،  المختصة 
إحـــبـــاط مــخــطــطــات إرهــابــيــة 
تستهدف القطاع السياحي 

ومقرات سيادية.

سعّيد: نعيش أخطر اللحظات على تونس
بكين ـ وكاالت

أعلنت بكين عن نيتها اتخاذ خطوات 
ــــواليــــات  ــادة بـــحـــق ال ــيــة مــــضــ عــقــاب
األخيرة  الحزمة  على  ردا  المتحدة، 
من العقوبات التي فرضتها واشنطن 
ومؤسسة  صينيين  مسؤولين  على 

أمنية صينية. 
وزارة  بـــاســـم  الــمــتــحــدث  وأعــــــرب 
الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، 
أثــنــاء مــوجــز صــحــفــي عــقــده أمــس 
ورفضها  بكين  ــــة  إدان عــن  الــجــمــعــة، 
العقوبات األميركية الجديدة، واصفا 
ـــ “تــدخــل ســافــر فــي شــؤون  ــاهــا ب إي
ــتــهــاك خطير  الــصــيــن الــداخــلــيــة وان

للمبادئ الرئيسة للعالقات الدولية”.
ــراء  ــذر الــمــتــحــدث مـــن أن اإلجــ وحــ

سيجلب  ــجــديــد  ال األمـــيـــركـــي 
ملموس  سلبية  تداعيات 

إلــــــى الــــعــــالقــــات بــيــن 
“للرد  قــائــال:  الدولتين، 

قررت  الخاطئة،  الخطوة  هــذه  على 
على  مناسبة  عقوبات  فرض  الصين 
مــواطــنــيــن أمــيــركــيــيــن ومــؤســســات 
أمــيــركــيــة، اتــبــعــوا ســلــوكــا غــيــر الئــق 

تجاه قضية سنجان”.
ورفض الدبلوماسي الصيني الكشف 
ــاء هــــــؤالء الــمــســؤولــيــن  ــ ــم ــن أســ عــ
والـــمـــؤســـســـات األمـــيـــركـــيـــة، ووعـــد 

بالكشف عن جميع التفاصيل الحقا.
الــعــقــوبــات  ــى  عــل ردا  ذلــــك  ــي  ــأتـ ويـ
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ فــرضــتــهــا  ــتــي  ال
ــادا إلــــى ما  ــنـ ــتـ يــــوم الــخــمــيــس، اسـ
العالمي”،  مغنيتسكي  يسمى”قانون 
ــيـــن رفــيــعــي  ــلـــى أربــــعــــة مـــســـؤولـ عـ
المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم 
ــي الــحــكــم،  ــ ســنــجــان الــصــيــنــي ذات
انتهاكات  في  تورطهم  بدعوى 
حقوقية، السيما بحق أقلية 

األويغور المسلمة.

الصين تنوي الرد بالمثل على العقوبات األميركية

قرقاش: نثق في حكمة 
السعودية بإدارة أزمة قطر

دبي - العربية.نت

أكــد وزيـــر الــدولــة اإلمــاراتــي للشؤون 
الجمعة،  أمس  قرقاش  أنور  الخارجية 
ــزم  ــقــة فــــي حــكــمــة وحــ ــمــطــل الـــثـــقـــة ال
السعودية إلدارة هذه األزمة بما يحقق 

المصلحة المشتركة.
وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر”: 
ــة قـــطـــر شــفــاف  ــ ــاه أزمــ ــجـ “مـــوقـــفـــنـــا تـ
وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف 
إلى  رباعي موحد اضطر  ضمن موقف 
اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن 

الدول األربع وتحمي أمنها”.

بعد أن أكد التلفزيون اإليراني الرسمي 
خبر وقوع انفجارات غرب طهران في 
غرمدره وبلدة قدس، دون ذكر تفاصيل 
أخرى نفت مسؤولة كبيرة في العاصمة 
“قــدس”  مدينة  حاكمة  وأكـــدت  األمـــر. 
تلك  أن  واثــقــي،  ليلى  طــهــران،  غـــرب 
األخبار مجرد شائعات. نافية ما ذكرته 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية، نقال 

عن تقارير على اإلنترنت، أكدت أن ما 
نشر حول سماع دوي انفجار ُسمع في 

غرب المدينة غير صحيح.
أفادت في وقت متأخر  الهيئة  وكانت 
من ليل الخميس أن الكهرباء انقطعت 
ــي الــمــديــنــة، حــيــث وقــع  ــواحـ ــي ضـ فـ
من  مــزيــدا  تــذكــر  أن  دون  االنــفــجــار، 
المعلومات بشأن سبب االنفجار أو إن 

كان أسفر عن ضحايا.
في حين نفت وكالة أنباء فارس شبه 

واثقي، حاكمة  ليلى  نقال عن  الرسمية 
انفجار هناك،  أي  مدينة قــدس، وقــوع 
الكهرباء  انــقــطــاع  إلـــى  ــارت  أشــ لكنها 
على  يتبين  ولــم  دقــائــق.  خمس  لنحو 
ــمــذكــورة  الـــفـــور إن كــانــت الــواقــعــة ال
حدثت في مدينة قدس أم في منطقة 
أخـــرى فــي غــرب طــهــران. يــأتــي ذلــك، 
في وقت شهدت البالد عدة انفجارات 
متتالية حول منشآت عسكرية ونووية 
المنصرم،  األســبــوع  خــالل  وصناعية 

في  وتــضــاربــا  سياسية،  بلبلة  أثـــار  مــا 
التصريحات الرسمية أيضا. فقبل أيام 
أعلن مسؤولون أن حريقا اندلع بمنشأة 
وهي  الوقود،  لتخصيب  النووية  نطنز 
واحدة من عدة مرافق إيرانية، تخضع 
الدولية  الــوكــالــة  جــانــب  مــن  لتفتيش 
المتحدة.  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة 
أنها تحقق  الرسمية  السلطات  وأعلنت 
في األسباب، دون الوصول إلى نتائج 

حتى اآلن.

التقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي

تفجيرات الخبر العام 1996

عناصر من الميليشيات في طرابلس الليبية



احتفــل نــادي الزمالــك المصــري، مســاء الخميس، بلقب نادي القرن العشــرين األفريقي على حســاباته الرســمية بموقــع التواصل 
االجتماعي، وعلى قناته الرسمية، مؤكًدا أحقيته في اللقب الذي حصل عليه غريمه األهلي المصري في 2001.

ونشـــر الزمالك على حســـابه الرسمي 
على موقع “تويتـــر”: “الزمالك النادي 
األكثـــر تتويًجـــا بالبطـــوالت القاريـــة 
فـــي أفريقيـــا خـــال القرن العشـــرين 
بـ9 بطـــوالت”، كما نشـــر فيديو يوثق 

بطوالت الفريق.

“المفاجأة الكبرى”

وفـــي الســـياق، أعلن رئيـــس مجلس 
إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، 
“المفاجـــأة الكبرى” بـ تســـجيل عامة 
“نـــادي القـــرن الحقيقي لكـــرة القدم” 
فـــي وزارتـــي التمويـــن والتجارة في 

مصر.

وقال منصور: “المفاجأة هي تسجيل 
عامـــة نـــادي الزمالـــك نـــادي القـــرن 
الحقيقـــي لكـــرة القـــدم فـــي وزارتي 

التموين والتجارة”.
وأضـــاف، خـــال ظهـــوره فـــي مقطع 
أذاعـــه علـــى صفحتـــه الرســـمية بعد 
إذاعـــة  المصرييـــن  إعـــام  “رفـــض 
الفيديو على قنـــاة الزمالك”، “أطالب 
األهلـــي  رئيـــس  الخطيـــب  محمـــود 
بــــ إزالـــة شـــعارات نـــادي القـــرن مـــن 

األهلي”.
فـــي  ُيحـــدد  لـــم  “األهلـــي  وأوضـــح 
الافتات الخاصة به، “هو نادي القرن 
فـــي أيه؟” واآلن نحن ســـجلنا عامة 

“نادي القـــرن الحقيقي لكـــرة القدم”. 
أنا رجل قانون”.

وأكمل حديثه قائا: “الزمالك ســـجل 
عامتـــه التجارية واألهلـــي لم يفعل 

ذلك”
الزمالـــك  لجمهـــور  “أتمنـــى  وأتـــم 
القـــرن  نـــادي  بناديـــه،  االحتفـــال 

الحقيقي بالعامة المسجلة”.
وكان رئيـــس نـــادي الزمالـــك قد علق 
الفتـــة مثيـــرة للجـــدل كتـــب عليهـــا 
“نـــادي القـــرن الحقيقـــي باإلنجـــازات 
وليـــس  بطـــوالت   9 والبطـــوالت 
 7 والمجامـــات  بالمحســـوبية 

بطوالت”.

اعتمـــد  قـــد  الزمالـــك  رئيـــس  وكان 
يـــوم 9 يوليـــو لاحتفال بلقـــب نادي 
القـــرن، وتم إطـــاق األلعـــاب النارية 
النـــادي  اســـتغل  كمـــا  الســـماء،  فـــي 
والرياضـــة  الشـــباب  وزارة  مبنـــي 
المقابل للنـــادي وكتب “نـــادي القرن” 

باستخدام الليزر.
كمـــا عرضـــت اللجنـــة المكلفـــة بملف 

نـــادي القـــرن فـــي الزمالـــك تقريرهـــا 
لرئيس النادي، وقامت بتحضير عدد 
من المستندات الخاصة بالقضية قبل 
تصعيدهـــا إلـــى المحكمـــة الرياضيـــة 
الدولية للمطالبة بالحصول على حق 

النادي في اللقب األفريقي.
واستعرضت اللجنة خال اجتماعها 
خطـــوات التصعيـــد، علـــى أن تكـــون 

لاتحـــاد  اللجـــوء  األولـــى  الخطـــوة 
ثـــم  “كاف”،  القـــدم  لكـــرة  األفريقـــي 
المحكمـــة الرياضيـــة الدوليـــة وعدم 
اللجـــوء لاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
“فيفـــا” بشـــكل مباشـــر فـــي القضيـــة، 
التـــي يتحرك فيهـــا الزمالك من أجل 
اســـترداد لقب نادى القرن من النادي 

األهلي.

وكاالت

جدل بشأن “نادي القرن” في مصر

وكاالت

أســـفرت قرعـــة دوري أبطـــال أوروبا 
عـــن  الجمعـــة،  يـــوم  القـــدم،  لكـــرة 
الـــدور ربـــع  مواجهـــات “ناريـــة” فـــي 
النهائـــي، وســـيناريوهات مرتقبة في 

المربع الذهبي.
وســـتقام المراحـــل النهائية من دوري 
الثمانيـــة  مـــن دور  اعتبـــارا  األبطـــال 
بنظـــام بطولة مصغرة فـــي البرتغال، 

في السابع من أغسطس المقبل.
 وشـــهدت القرعـــة مواجهـــات “نارية” 
مرتقبـــة، بين الفائز من مواجهة ريال 
مدريد اإلســـباني ومانشســـتر سيتي 
مواجهـــة  مـــن  والفائـــز  اإلنجليـــزي، 
يوفنتوس اإليطالي وليون الفرنسي.

ووضعت القرعة الفائز بين برشـــلونة 
فـــي  اإليطالـــي،  ونابولـــي  اإلســـباني 
مواجهـــة الفائـــز مـــن بايـــرن ميونيخ 
األلماني وتشلسي اإلنجليزي، لترسم 
مواجهـــة مرتقبة بيـــن بايرن ميونيخ 

وبرشلونة في ربع النهائي.

ســـيواجه  الثالثـــة،  المواجهـــة  وفـــي 
أتلتيكـــو  نظيـــره  األلمانـــي  اليبـــزغ 
الرابعـــة،  وفـــي  اإلســـباني،  مدريـــد 
ســـيواجه أطانطـــا اإليطالـــي باريس 

سان جرمان الفرنسي.
   

نصف النهائي
وفـــي قرعة نصف النهائي، ســـيواجه 
الفائز من بين مانشستر سيتي وريال 
مدريـــد ويوفنتـــوس وليـــون، الفائـــز 

مـــن بيـــن بايـــرن ميونيـــخ وتشلســـي 
وبرشلونة ونابولي.

ومن المتوقع أن نشـــهد مباراة كبيرة 
في نصف النهائي بيـــن عمالقة أندية 

أوروبا.
وفي نصـــف النهائي الثاني، ستشـــهد 
البطولة مواجهة أقل قوة نسبيا، بين 
الفائـــز من اليبـــزغ وأتلتيكـــو مدريد، 
أمام الفائز من أطانطا وباريس سان 

جرمان.

قرعة دوري أبطال أوروبا

الفتة نادي الزمالك

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا
وكاالت

أكـــد ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشســـتر يونايتد، أن 
الشياطين الحمر لم يحققوا أي شيء بعد، وذلك بعد فوز 
فريقـــه أمس على أســـتون فيـــا بثاثية نظيفـــة، ليواصل 
الضغط من أجل إنهاء الموسم في المراكز األربعة األولى.
ويتأخر مانشستر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب 
المركز الرابع، واللذان سيتواجهان في الجولة األخيرة من 
الموســـم، كمـــا يتأخر بنقطتيـــن عن تشيلســـي الثالث، في 
ســـعيه للعودة للمشـــاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.
وقال دي خيا، في تصريحات للموقع الرســـمي لمانشســـتر 
يونايتـــد”: “بالطبع نشـــعر بالثقة اآلن، ولكننـــا لم نحقق أي 
شـــيء بعد، أمامنـــا مباريات هامـــة مقبلـــة، وبالتالي علينا 
التركيز بشدة والحفاظ على المستوى الذي أظهرناه أمام 
أستون فيا وفي المباريات األربع األخيرة، نحن في حالة 

مزاجية جيدة، وبالتالي نتطلع للمباراة المقبلة”.
وأضـــاف: “نحـــن ســـعداء بالنقـــاط الثـــاث الهائلـــة التـــي 
حصدناهـــا، اآلن نحن قريبـــون للغاية من المركزين الثالث 
والرابـــع، نظهر اآلن العديـــد من األمور الجيدة، كما أظهرنا 
في آخر 3 أو 4 مباريات، من الرائع مشـــاهدة الفريق يقدم 

مثل هذا المستوى”.

وحافظ دي خيا على نظافة شـــباكه في المباراة رقم 399 
له بقميص اليونايتد، محطًما رقم األسطورة بيتر شمايكل 

كأكثر الاعبين األجانب مشاركة مع الشياطين الحمر.
وعن تحطيم رقم شـــمايكل، قال دي خيا: “عذًرا شمايكل، 
هـــذا أمر عظيم ويعنـــي أنني تواجدت هنـــا لفترة طويلة، 
وأنني لعبت بصورة مميزة في أعلى المستويات، وبالتالي 
أنـــا فخور للعـــب كل هذا العدد مـــن المباريات مـــع النادي، 

آمل في خوض 400 مباراة أخرى”.

دي خيا: لم نحقق أي شيء بعد
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أشــار مصدر مطلع إلى أن “الوظيفة” ســتحدد بقاء العب كرة اليد 
فاضل البدر مع نادي البحرين بالموسم الرياضي الجديد أم الرحيل 

عنه في ظل وجود عرض آخر. 

البحريـــن  نـــادي  أن  المصـــدر  وبيـــن 
قـــد فتح بـــاب المفاوضات مـــع البدر 
لتجديـــد عقـــده مـــع الفريـــق لموســـم 
آخـــر، ولكـــن الاعب لم يحســـم األمر 
كونه طلب توفير وظيفة له، موضًحا 
أن الاعـــب علـــى تحصـــل على ردود 
إيجابية حول هذا األمر وهو بانتظار 
توقيع عقد العمل حتى يكرر توقيعه 
على كشـــوفات نادي البحرين. وقال 

المصـــدر إن البدر تحصل على عرض 
المحســـوبين  األشـــخاص  أحـــد  مـــن 
علـــى نـــادي الديـــر الذي أبـــدى رغبته 
بانضمامـــه لصفوف الفريـــق مجدًدا، 
بقـــراره  متريـــث  الاعـــب  أن  إال 
وينتظر حتى نهاية الموســـم لمعرفة 
مـــا سيســـتجد فـــي وضعه مـــع نادي 
البحريـــن وتوفيـــر الوظيفة، ومن ثم 

لكل حادث حديث.

“الوظيفة” تحدد مصير البدر والبحرين
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أمنية نجم هولندا لألرجنتيني ميسي

مورينيو: مهاجمو توتنهام جيدون بما يكفي

أعــرب الدولــي الهولندي المعتــزل جيوفاني فان برونكهورســت، مدافع 
“البلوغرانــا”  نجــم  ينهــي  بــأن  أملــه  عــن  الســابق،  اإلســباني  برشــلونة 
األرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في ملعب “كامب نو” في ظل تقارير 
تتحــدث عــن احتمــال رحيله عن النــادي الكتالوني مع نهايــة عقده عام 

.2021

وكانت إذاعة “كادينا ســـير” قد أشارت 
توقـــف  إلـــى  المنصـــرم  يونيـــو  نهايـــة 
المفاوضـــات بشـــأن تجديـــد العقد بين 
برشـــلونة والنجـــم البالغ مـــن العمر 33 
عامـــا، وأن األخيـــر يفكـــر بالرحيل عن 
النـــادي في صيف العـــام المقبل، بعدما 
ســـئم مـــن فشـــل اإلدارة الحاليـــة فـــي 
بناء فريق قادر على المنافســـة، وتعب 
من التســـريبات التي تخرج من النادي 

وتشّوه صورته.
وتعليقـــا على هـــذه التقاريـــر، قال فان 
حاليـــا  يشـــغل  الـــذي  برونكهورســـت 
منصب مدرب فريق غوانزو آر آند إف 
الصيني، لوكالة “فرانس برس”: “أحب 
أن أراه )ميســـي( جـــزءا مـــن برشـــلونة 
طوال مســـيرته. إنه واحد بين قلة من 
الاعبيـــن الذين بقـــوا طوال مســـيرته 

في نفس النادي”.
بـــه كشـــخص  “أنـــا معجـــب  وأضـــاف: 
والعـــب، وآمـــل أن يبقـــى هنـــاك )فـــي 

برشلونة(. هذا ما أحب أن أراه”.
ولعب فان برونكهورست في برشلونة 
بيـــن العاميـــن 2003 و2007 وفاز معه 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا عام 2006، 
بـــدأ  قـــد  الشـــاب  ميســـي  كان  عندمـــا 

مسيرته.
“أعـــرف  برونكهورســـت:  وأوضـــح 
عامـــا”،   16 عمـــره  كان  مـــذ  ميســـي 
مشـــيرا إلـــى أنـــه األكثـــر قـــدرة علـــى 
كان  إذا  مـــا  حـــول  قراراتـــه  اتخـــاذ 
ســـيغادر أم يبقـــى “ســـيقرر بنفســـه، 
لكنني ال أستطيع أن أتخيل برشلونة 

بدونه”.
غوســـيب  برشـــلونة  رئيـــس  وكان 

ماريـــا بارتوميو قد أكـــد الثاثاء في 
تصريحـــات إلذاعة “راك1” الكتالونية 
أن على النـــادي “واجب” تجديد عقد 
ميســـي، وقـــال “عـــادة ال نفصـــح عن 
مفاوضاتنـــا مـــع الاعبيـــن، لكـــن مـــن 
البديهـــي بـــأن لدينـــا واجبـــا لتجديـــد 
عقده )ميســـي(. هو أفضل العب في 
التاريـــخ وال تـــزال أمامـــه العديد من 

السنوات في كرة القدم”.
اعتقـــاده  أبـــدى  الـــذي  ميســـي  ومـــّر 

برشـــلونة  أن  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي 
غيـــر قادر علـــى الفوز بـــدوري أبطال 
أوروبا بشـــكله الحالي، بفترة شهدت 
خافـــات منتظمـــة مع مجلـــس إدارة 
النـــادي، حين وّجـــه انتقـــادات علنية 
إريـــك  الفرنســـي  الرياضـــي  للمديـــر 
أبيـــدال فـــي فبرايـــر الماضـــي، بعدما 
أدلى األخير بتصريحـــات انتقد فيها 
الاعبين لعدم دعمهم المدرب المقال 

من منصبه إرنستو فالفيردي.

بعــد  تحــدث جوزيــه مورينيــو مــدرب توتنهــام، عــن مهاجمــي فريقــه 
التعــادل ســلبًيا مــع بورنمــوث أمس، وذلك فــي المؤتمــر الصحفي الذي 

أجراه الجمعة، على هامش لقائه المقبل ضد آرسنال.

ويلعب الفريقان في ديربي لندن، يوم 
األحـــد المقبـــل، ضمـــن الجولـــة 35 من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
واســـتهل مورينيـــو المؤتمـــر الصحفي 
فقـــال: “العبـــو الهجـــوم لدينـــا جيدين 
للغايـــة، ال يمكن أن نملـــك أفضل منهم 
بعـــدم  يتعلـــق  أمـــر  هنـــاك  لكـــن  اآلن، 
تسجيل األهداف، وآخر بعدم امتاكنا 

العبين جيدين بما يكفي”.
وتابع: “نملك العبين جيدين بما يكفي، 

وال أرغب في استبدالهم”.
وعـــن مســـتوى ندومبيلـــي أمـــس ضد 
بورنموث، قال مورينيو: “كان الشـــعور 
الكـــرة  علـــى  سنســـيطر  بأننـــا  لدينـــا 
وستكون لدينا مســـاحات... ورأينا أنه 

األجدر لتحريك الكرة”.
ألمـــازون  الوثائقـــي  الفيلـــم  عـــن  أمـــا 
الخاص بمشـــوار توتنهام هذا الموسم، 
صـــرح: “أحـــاول نســـيان ذلـــك طـــوال 
الوقـــت، هـــل أســـتمتع بتســـجيل ذلـــك 

الفيلم، في الحقيقة ال، هل سأشاهده؟ 
ال”. وواصل: “ربما ســـيكون األمر مثيًرا 
وعظيمـــا للجماهيـــر التـــي تحـــب كـــرة 
القـــدم والرياضة، ليس لـــدي فكرة عما 

يحـــدث في الفيلم وال أشـــعر بالقلق، ال 
يوجد شيء مزيف، كل شيء حقيقي، 
لديهم كل شيء يتعلق بالنادي وغرف 

المابس على مدار 24 ساعة”.

وكاالت

وكاالت

ليونيل ميسي

علي مجيد



أميرة وليد

التـــي  الثقافيـــة  الحـــوارات  ضمـــن 
تقيمهـــا أســـرة األدبـــاء والكتـــاب علـــى 
“االنســـتغرام اليـــف” لحســـاب األســـرة، 
تســـتضيف األسرة الروائي أيمن جعفر 
يوم األحد الموافق 12 يوليو في تمام 
الســـاعة الثامنـــة مســـاء للتحـــدث عـــن 

تجربته الروائية.
 والمعـــروف أن أليمـــن 3 كتـــب، وهـــي 
وروايـــة،  قصصيتـــان  مجموعتـــان 
المجموعـــة القصصيـــة األولـــى بعنوان 
 ،2007 عـــام  فـــي  الجحيـــم”  “أســـفار 
والمجموعة القصصيـــة الثانية بعنوان 
“دفاتر البحـــر والموت” في عام 2014، 
وروايـــة “مـــداد الروح” في عـــام 2014 
وتأهلـــت هـــذه الروايـــة إلـــى أفضـــل 7 
روايات على مســـتوى الوطـــن العربي، 

وحققت صًدى كبيرا.

علـــى  األســـرة  اســـتضافت  وقـــد  هـــذا 
االنســـتقرام اليف عددا مـــن المبدعين 
خـــال األيـــام الماضيـــة، منهم الشـــاعر 
عبدالحميـــد القائـــد، والفنـــان والملحن 
حســـين  والشـــاعر  يوســـف،  يعقـــوب 
الســـماهيجي، واالديب العماني محمد 

الرحبـــي، والباحـــث والمترجـــم محمد 
المبارك، والكاتبة ندى نســـيم، والشاعر 

والناقد خليفة بن عربي.

ضمن باقة البرامج والمسلســـات الخليجية الشـــهيرة، تعرض قناة 
“البحريـــن لـــول” يوميا من الســـبت إلـــى األربعاء، في تمام الســـاعة 
الســـابعة مســـاء المسلســـل الكوميـــدي “خرج ولـــم يعد” مـــن تأليف 
طـــارق عثمـــان وإخراج حمدي فريـــد، وبطولة غانـــم الصالح، حياة 
الفهـــد، ســـعاد عبـــدهللا، إبراهيـــم الصـــال، خليـــل إســـماعيل، طيبة 

الفرج، سمير القاف، انتصار الشراح.
يعد مسلسل “خرج ولم يعد” من أبرز األعمال االجتماعية الكوميدية 
التـــي أنتجهـــا تلفزيـــون الكويـــت فـــي أوائـــل الثمانينات مـــن القرن 
الماضي، حيث حقق العمل آنذاك نجاحا كبيرا من خال عرضه في 
العام 1980 بعد نجاح المؤلف طارق العثمان في تجســـيد المشاكل 

الزوجية التي يعاني منها مجتمعنا الكويتي بطريقة أكثر من رائعة. 
تدور قصة العمل حول شـــخصية تدعى “ســـليمان أبوالريش” التي 
جســـدها الراحـــل غانم الصالح رجل في متوســـط العمـــر تزوج من 
“غنيمة” التي جســـدت شـــخصيتها ســـيدة الشاشـــة الخليجية حياة 
الفهد صاحبة الشركة التي يديرها سليمان، ثم يتزوج عليها “دالل” 
وهـــي فتـــاة تصغرها ســـنا وتجســـد دورهـــا القديرة ســـعاد عبدهللا، 
وتبـــدأ األحداث والمشـــاكل الزوجيـــة في المنـــزل بالتضخم إلى أن 
تنتهي بجنون الزوج “ســـليمان أبوالريـــش” وخروجه من المنزل با 

عودة وهو الحدث الذي حمل اسم المسلسل.

ــرة ــاألس ــوعــيــة ب ضــمــن الـــحـــوارات الــثــقــافــيــة األســب الخليجية الــكــومــيــديــة  االجــتــمــاعــيــة  ــال  ــم األع ــرز  أبـ

الروائي أيمن جعفر ضيف “أسرة األدباء”  المسلسل الشهير “خرج ولم يعد” على “البحرين لول”
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إجـازة الصيـف هـذا العـام.. من دون سفـر
لـــم يعـــد أمـــر الســـفر حاليـــا في ظـــل أزمة 
كورونـــا قرارا بســـيطا كالســـابق، خصوصا 
إجراءاتهـــا  الـــدول  معظـــم  فـــرض  بعـــد 
مـــن  مواطنيهـــا  تمنـــع  التـــي  االحترازيـــة 
الســـفر منهـــا او اســـتقبال الوافديـــن إليها، 
إلى أي مدى تغيرت خطط البعض للســـفر 
هذا العام؟ وهل ســـياحق المســـافر شبح 
الخوف من كورونـــا؟ وما خطط اآلخرون 
ممـــن ســـيقضون عطلتهم داخـــل الوطن؟ 
ولإلجابة على تلك التســـاؤالت كان لنا مع 

الشباب هذا االستطاع:

إلغاء

قالـــت النا خضر طالبة بكليـــة اإلعام إنها 
كانت تخطط للسفر منذ اإلجازة الصيفية 
الســـابقة، ولكن بسبب الكورونا، فقد ألغت 
جميع خططها للســـفر هـــذا العام. وتضيف 
“حتى وإن كانت هناك فرصة للســـفر، فلن 
تكون الرحلـــة مريحة ومطمئنة كالســـابق 
بســـبب األزمـــة”. أمـــا عـــن خططهـــا لهـــذا 
الصيف، فقالت “أنا منشغلة بالتدريب في 
إحـــدى المؤسســـات الســـتكمال متطلبات 

التخرج”.

عالقات

الهندســـة،  بكليـــة  طالبـــة  أشـــرف  ســـارة 
تقضـــي  مـــا  دائمـــا  كانـــت  إنهـــا  فقالـــت 
عطاتها الصيفية في الســـفر لزيارة األهل 
واالســـتمتاع بفتـــرة إجازتهـــا، لكـــن وبعـــد 
تلـــك األزمة، فإنها لن تســـافر هذا الصيف، 
وأضافـــت “إن الوضع في الســـفر ســـيكون 
مختلـــف تماما، حيـــث إن الوباء المنتشـــر 

والخوف منه أثر بشـــكل كبير على طبيعة 
العاقـــات االجتماعية وعـــدم الراحة عند 

المخالطة”. 

إجراءات 
ألزمـــة  نظـــرا  إنـــه  جهـــاد  فـــارس  يقـــول 
كورونـــا لـــن يتمكن من الســـفر هـــذا العام، 
وإنـــه إذا اضطر للســـفر في الفتـــرة المقبلة 
ســـتكون لديـــة إجـــراءات خاصـــة حفاظـــا 

على ســـامته وعن تلك اإلجراءات يقول 
“ســـأحجز مقعديـــن فـــي الطائـــرة ألتجنب 
فتـــرة  طـــوال  بجانبـــي  أحدهـــم  جلـــوس 
الرحلة مع الحفـــاظ على تعقيم متعلقاتي 
الشـــخصية كل حيـــن”، ويقـــول إنـــه حاليا 
يقضـــي معظم وقته فـــي المنـــزل للقراءة 
ولعـــب ألعـــاب الفيديـــو، ويتجنـــب متابعة 

األخبار واإلشاعات.

خوف

رزان الصاوي طالبة بكلية المعلمين تقول 
إن خوفهـــا األكبـــر مـــن الســـفر خـــال تلك 
الفتـــرة يتمثـــل فـــي خوفهـــا علـــى والدهـــا 
خصوصـــا وانه يعاني مـــن أمراض مزمنة، 
ســـأختار  للســـفر  اضطـــررت  “إذا  وتقـــول 
دولة تمكنت من الســـيطرة على الفيروس 
وآمنة إلى حد ما”، وتستغل الصاوي فترة 
إجازتهـــا الصيفيـــة فـــي تعلم لغة اإلشـــارة 

واتباع نظام غذاء صحي. 
نســـتخلص مـــن تحقيقنا بأنـــه بالفعل جاء 
فيروس كورونا ليقلب كل الموازين ويغير 
جميع خطط سفر هذا العام، ومن الواضح 
بـــأن كل مواطـــن حريـــص علـــى ســـامته 
وســـامة أهلـــه، ويحـــاول أن يتعايش مع 
الوضـــع الحالـــي إلى حيـــن انتهـــاء األزمة، 

وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

يجب أن تحاسب نفسك بشكل دائم وبصراحة.

تتفوق في حياتك المهنية بشكل الفت وسريع.

يجب أن تتوقف عن الغطرسة عند التعامل مع األصدقاء. 

يجب أن تهتم بتنظيف الفواكه قبل تناولها جيدا.

حاول أن تنظم أدواتك وترتب أفكارك بشكل يومي.

حاول أن تبحث عن شخص مناسب لك في كل شيء. 

ابتعد عن الضغوط واسترِخ بعض الوقت مع الموسيقى.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية نتيجة اهتمامك.

هناك حرب في عملك بينك وبين زمالئك بشكل ملحوظ.

صحتك سليمة، ولكن من الممكن أن تعاني اإلرهاق.

لديك طاقة جيدة تساعدك على موازنة األمور.

عليك أن تكون أكثر هدوءا، وعليك التحلي بالصبر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

كشــف الفنــان أحمــد عبدالعزيــز عــن ســبب غيابه عن 
السينما لمدة 7 سنوات، وقلة تواجده عموما فيها، قائال 
“ٔانا ٔاحب األعمال التليفزيونية أكثر، وأراها أكثر تأثيرا من 
الســينما؛ ألن التليفزيون يدخل جميع البيوت، وله تأثير 

جماهيري كبير، لكن هذا ال يمنع قيامي بعمل ســينمائي 
إذا توفرت الظروف واألعمال التي تناسب تاريخي، وتضيف إلى 

رصيــدي الفني. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلســل “كلبش 
3”، والذي تم عرضه في شهر رمضان.

بــدأت الفنانــة نســرين طافش فــي التحضيــر ات الخاصة 
بمسلســلها الجديــد “الوجــه اآلخــر” الذي تقــدم فيه دور 
البطولــة أمام الفنان ماجد المصري، حيث عادت نســرين 
إلى القاهرة مطلع هذا األسبوع عقب فتح خطوط الطيران 

مباشــرة والتي كانت مغلقة على مدار الـ 3 أشــهر الماضية؛ 
للوقايــة من انتشــار فيــروس كورونا. مسلســل “الوجــه اآلخر” 

بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان 
سليمان، دينا المصري، أحمد خليل، وعدد آخر من الفنانين.

يواصــل المخرج ماندو العــدل مونتاج ومكســاج المراحل 
النهائيــة لفيلم “صاحــب المقام” للنجمة الكبيرة يســرا، 
والنجم آسر ياسين؛ لتسليم النسخ النهائية لدور العرض 
في الســينمات، حيث هناك تفاوض مــن الجهة المنتجة 

لعرض الفيلم يوم 20 يوليو الجاري في السينمات بعد قرار 
فتــح الســينمات بنســبة 25 %. فيلم “صاحب المقــام” بطولة 

النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين 
أمين، ومحمود عبدالمغني وإنجي المقدم، تأليف إبراهيم عيسى.

صاحب المقامالوجه اآلخرسبب غيابه

11 يوليو

 1882
األسطول اإلنجليزي يقصف 
اإلسكندرية ويدمر قاعها، 

وواصل األسطول القصف في 
اليوم التالي، فاضطرت المدينة 

إلى التسليم ورفع األعام 
البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى 

االنسحاب 
بقواته.

 1811
عالم الفيزياء اإليطالي أميديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل المولي للغاز.

 1857
نهاية الحملة الفرنسية المسماة حملة جرجرة على منطقة القبائل بالجزائر.

 1924
ثورة شعبية في مدينة دلهي قام بها مسلمون وهندوس ضد االحتال البريطاني.

1971
حكومة الوحدة الشعبية بتشيلي بزعامة سلفادور أليندي تؤمم مناجم النحاس.

 1987
األمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة األرضية بلغ 5 مليارات نسمة.
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المقبل.

أثـــــــــــــــــارت خــــبــــيــــرة 
البحرينية  التجميل 
جدال  العلوان  جهينة 
المغردين  بين  واسعا 
بــعــد تــبــاهــيــهــا بــلــون 

بشرتها األبيض.
ونـــــــشـــــــرت جـــهـــيـــنـــة 
ــر  ــ ــب الـــــــــعـــــــــلـــــــــوان عــ
ــات” قــالــت  ــشـ ــابـ ــنـ “سـ
فــيــهــا: “بــيــاضــي حلم 
ــت، فـــقـــولـــوا  ــ ــن ــ ــل ب ــ كـ
أفــضــل  هللا  ــاء  ــاشــ مــ
تـــســـألـــونـــي  أن  مـــــن 
شتسوين أو شنو سر 

بياضك أو كلمة أوفر بيضة أو سوي تان”.
وتابعت جهينة: “أوال أنا مســـتحيل أســـوي تان وأحرق جسمي أو وجهي أو 
أصيـــر جنـــي محترقة، حات البنت بلونها صافي مب مبقع”. واســـتطردت: 
“ثاني شي أنا بشرتي حساسة مصخت إذا مالقيتو شي تدورون بس الغلط 
علـــى ناس، قولوا ماشـــاء هللا أعوذ بالله شـــنو هـــاألوادم “. وختمت جهينة 
رسالتها: “أنا ما أحب أتكلم عن االنتقادات ألن ما أحب أعطي حد أكثر من 

حجمه؛ ألنه اللي ينتقد عنده نقص وأنا مو فاضية لكم”.
وأثـــارت جهينة العلوان غضب الُمتابعين الذين اتهموها بالعنصرية، ووضع 
معاييـــر جمال ليس لها أســـاس مـــن الصحة، وفي ذلك كتـــب ُمغرد: “مبقعه 
ســـمراء سوداء بيضاء قمحية كلهم جميات والبياض ماهو معيار جمال”. 
وهاجمها آخرون مؤكدين لها أن ال أحد يعرفها من األســـاس، وأنه ال داعي 

أن تتعامل وكأنها وبياضها محور الكون.

العلوان: بياضي حلم كل بنت

سارة ٔاشرفالنا خضرفارس جهاد



“اليسر” تكرم الخريجين المتطوعين  بمكافحة “كورونا”

كرمت شركة اليسر لألكياس الورقية 
الطلبـــة المتطوعين في محجر الحد 
الطـــب  كليـــات  خريجـــي  والجفيـــر 
والصيدلة والهندسة وإدارة األعمال 
وغيرها من التخصصات، حيث قدم 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة، ياســـر 
المغربـــي، هدايا عينيـــة من منتجات 

دروع  الـــى  باإلضافـــة  الشـــركة 
وشـــهادات تكريم على تطوعهم في 
خدمة ورعاية المرضى المتواجدين 
بالحجـــر الصحي بالرغـــم من حداثة 
تخرجهم .نظـــم حفل التكريـــم النائب 
رئيـــس  اإلعالمـــي  والمنســـق  الســـابق 
الدعم اللوجســـتي بالحجـــر، كما وقعت 

على الهدايا التذكارية مدير حجر الحد 
الصحي وعزل الجفير المستشار نعمت 
الســـبيعي. وبهذه المناسبة أكد المغربي 
ضـــرورة مســـاهمة القطـــاع الخاص مع 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي دعـــم الكوادر 
المهنيـــة والتـــي تقـــوم بدور فعـــال في 
التصدي لجائحة كوفيد19-،  كما أشـــاد 

بجهـــود اللجنة التنســـيقية بقيادة ولي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا 
أن البحرين بقيادة، عاهل البالد، حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، تواصـــل جهودهـــا للتصدي 

لفيـــروس كورونـــا وبرعايـــة كريمة من 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة. 
ووجـــه المغربـــي الشـــكر الجزيـــل لـــكل 
القائميـــن على إدارة الحجـــر والعاملين 
فيـــه مؤكـــدا علـــى حرص شـــركته على 

تقديم كل الدعم لهم.

لدورهم الفعال 
في محجر الحد 

والجفير
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هذه الصفحة برعاية

األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  شـــاركت 
“القانـــون  نـــدوة  فـــي  البحرينـــي 
اإلنســـاني الدولي فـــي زمن كوفيد 
19-” التـــي نظمها معهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونيـــة بالتعاون مع 
اللجنـــة الوطنيـــة للقانـــون الدولـــي 
اإلنساني واللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
وتركزت محاور الندوة على الوضع 
خصوصـــا  العالـــم  فـــي  اإلنســـاني 
فـــي مناطـــق النـــزاع ودور الحركة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر والهالل 
األحمـــر البحرينـــي، ودور القـــوات 
المســـلحة فـــي معاونـــة الســـلطات 
احتـــواء  جهـــود  خـــالل  الوطنيـــة 
التعـــاون  إطـــار  فـــي   19 كوفيـــد 
والمنظومـــة  العســـكري،  المدنـــي 
الدولـــي  للقانـــون  التشـــريعية 
اإلنســـاني في مملكة البحرين على 

ضوء قانون الشارة الجديد.
واســـتهل وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
رئيـــس  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
اللجنـــة الوطنيـــة للقانـــون الدولـــي 
اإلنســـاني الشـــيخ خالد بن علي آل 
النـــدوة باإلشـــادة بجهـــود  خليفـــة 
البعثـــة اإلقليميـــة للجنـــة الدوليـــة 
فـــي  ودورهـــا  األحمـــر  للصليـــب 
تعزيـــز الشـــراكات للعمل اإلنســـاني 
واإلغاثـــي، وإســـهاماتها فـــي نشـــر 
مبـــادئ القانـــون الدولي اإلنســـاني، 
وقـــال يجب الســـماح للمســـاعدات 
والتفاهـــم  للدخـــول  اإلنســـانية 
المســـتمر بيـــن هـــذه الجهـــات التي 
تريد المســـاعدة كمـــا يجب التنويه 
المحميـــة  والمنشـــآت  بالمناطـــق 
والتوســـع لتشـــمل مصانـــع الـــدواء 
الحجـــز  مناطـــق  أو  الكمامـــات  أو 

الصحي.

احتفلـــت عائله إبراهيـــم المالكي 
 ،KG بتخـــرج نجلهـــا فيصل مـــن
مـــن مدرســـه عبـــد الرحمـــن كانو 
وتلقـــى الحّبوب فيصـــل التهاني 
والتبريكات من األهل واألحباب 

واألصدقاء.

احتفلت عائلة الدوسري بتخرج 
ابنتهم الطالبة عائشة عبدالرحمن 
الدوســـري بمعـــدل 94.6 % مـــن 
مدرســـة النور العالميـــة “علمي _ 

كيمياء وأحياء”.

“الهالل األحمر” يشارك بندوة “القانون اإلنساني”

 عائلة المالكي
تحتفل بتخرج فيصل

عائلة الدوسري 
تحتفل بابنتهم 

عائشة

17 117 117
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“التنمية” يكّرم أحد متطوعيه بمكافحة  “كورونا”
ــة ــرازي ــت االح ــر  ــي ــداب ــت وال اإلجــــــراءات  تنفيذ  فــي  ســاهــم   ــدرت  ــ ق

قـــام الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنـــك 
البحريـــن للتنمية  ســـنجيف بـــول بتكريم 
الموظـــف عبـــدهللا عيســـى قـــدرت، مدير 
 - لمشـــاركته  اإلداريـــة،  الشـــؤون  بـــإدارة 
متطوعا - في الحملـــة الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونـــا )كوفيد 19(. إضافًة إلى 
دوره فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات والتدابير 
التـــي  الفيـــروس  لمكافحـــة  االحترازيـــة 
اتخذهـــا البنـــك وفقا للتعليمـــات الصادرة 

من الجهات الرسمية المختصة.
وأعـــرب بول عن ســـعادته بمشـــاركة أحد 
منســـوبي مجموعة بنك البحرين للتنمية 
في هذه الحملـــة والتي تأتي انطالقًا من 
المســـؤولية االجتماعية، وإيمانـــًا بأهمية 
العمل الجماعي وتكاتف الجهود الوطنية 
في هذه المرحلة االستثنائية، واستشعارًا 

مـــن الجميع بروح المســـؤولية وتقديم ما 
يمكـــن تقديمـــه كل فـــي مجـــال تخصصه 
ســـواء على مســـتوى األفراد أو مســـتوى 
المؤسســـات. إضافـــًة إلى ما يشـــكله ذلك 
من دعم ومســـاندة للجهـــود الكبيرة التي 
تبذلها الجهات الرســـمية لحماية المجتمع 

وتنشيط االقتصاد الوطني.

وأّكد بول حرص مجموعة البنك المستمر 
لتشجيع منسوبيها على المساهمة الفاعلة 
فـــي البرامـــج والمبـــادرات الوطنيـــة في 
مختلـــف المجـــاالت وتقديم التســـهيالت 
الالزمة لهم في هذا الجانب، وجعل ذلك 
ثقافة مؤسسية واجتماعية راسخة لدى 
منســـوبي المجموعة كجزٍء مهم من دور 

ورســـالة المجموعة عموما والمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة خصوصا، مشـــيرا 
إلـــى ما يتمتع بـــه الشـــباب البحريني من 
روح المبـــادرة واإلقبـــال علـــى االنخراط 

في مجال العمل التطوعي. 
وكان الموظـــف عبدهللا قـــدرت قد انضم 
إلـــى الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونا متطوعا منذ تدشـــين الحملة في 
شـــهر مارس مـــن العـــام الجـــاري، وتمّثل 
دوره فـــي العمل الميداني عبر المشـــاركة 
فـــي عمليـــات التعقيـــم التي تـــم تنفيذها 
في عدٍد من المرافق والمنشئآت الخاصة 
والعامـــة بعـــد حصولـــه علـــى  التدريـــب 
الـــالزم مـــن الدفـــاع المدني. كما يســـتعد 
حاليا للمشـــاركة في العمل التطوعي في 

مجال آخر من الحملة.

ــة ــ ــف أكـــثـــر جــاذبــيــة وروع ــي ــص ال

اللولو هايبر ماركت تطلق عرض صفقات 3-2-1  دنانير

توفر لولو هايبرماركت عروض الصيف المدهشـــة 
بصفقات 3-2-1 دنانير فقط، اآلن أصبح التســـوق 
أكثرمتعـــة وأقـــل تكلفة. مـــع حلول الصيـــف علينا 
وعلـــى األطفال فـــي المنزل، يحتاج اآلبـــاء توفير 
األطفـــال  وتنظيـــف  ألبنائهـــم  خفيفـــة  وجبـــات 
وترفيههـــم. فيحتـــوي هايبـــر ماركـــت علـــى جميع 
احتياجـــات المنـــزل، يمنـــح عـــرض 3-2-1 دنانيـــر 
للمتســـوقين بعض الصفقات الرائعـــة وأيًضا بعض 
الصفقـــات االســـتثنائية في بعـــض األيام خصوصا 
مـــن 9 إلـــى 15 يوليو. تشـــمل الصفقـــات الوجبات 
الخفيفـــة التـــي يحبهـــا األطفـــال مثـــل بســـكويت، 
رقائـــق الشـــوكوالتة، كوكيـــز، وكـــرات الـــذرة إلـــى 

العصائـــر الصحيـــة، الفواكـــه المجمـــدة، واألجبـــان 
باإلضافة إلـــى المواد الغذائية األساســـية مثل أرز 

بسمتي، الدقيق، الزيت، السكر، والتمر وغيرها.
هنـــاك أيًضـــا صفقـــات علـــى المنظفـــات المختلفـــة 
النظافـــة  ومنتجـــات  المنزليـــة  التنظيـــف  ومـــواد 

الشخصية.
يمكـــن للعائـــالت التســـوق لشـــراء أزيـــاء صيفيـــة 
مريحة وخفيفة وملء خزائنهم بها. واآلن بعد أن 
أصبح العمل من المنزل لكثير من الموظفين، هناك 
مالبس غير رســـمية رائعة يمكن ارتداؤها بأســـعار 
جذابـــة قبـــل بـــدء العمـــل أمـــام شاشـــة الكمبيوتر. 
وتتوفر أيضا ســـماعات الرأس والشواحن وفالش 

يـــو اس بـــي واألدوات األخـــرى للمكتـــب المنزلـــي 
مدرجـــة أيًضا في قائمة الصفقات. هناك مجموعة 
المبهجـــة  المنزليـــة  اإلكسســـوارات  مـــن  واســـعة 
بأســـعار  تقـــدم  الـــذي  األطفـــال  أثـــاث  خصوصـــا 

تنافسية.
شـــعار العـــرض يقـــول كل شـــيء “مشـــتريات أكثر 
بســـعر أقـــل”. يمكـــن للمتســـوقين االطـــالع علـــى 
دليل التســـوق المتميز لمتاجرنـــا والتخطيط ألخذ 
احتايجاتهـــم ومشـــترياتهم مـــن الهايبـــر ماركـــت، 

حيث يأتي العالم للتسوق.
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نّظمـــت الكلية الملكيـــة للجراحين في 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   – ايرلنـــدا 
)RCSI البحرين( الشـــهر الماضي حفالً 
لالحتفـــال   2010 لدفعـــة  ـــا  افتراضيًّ
بالذكـــرى العاشـــرة ألول حفـــل تخـــرج 
وقـــد  الطبيـــة.  البحريـــن  لجامعـــة 
جامعـــة  رئيـــس  الحفـــل  اســـتضاف 
البحريـــن الطبية، البروفيســـور ســـمير 
العتوم و الرئيـــس التنفيذي للعمليات، 
وتـــم  ميرفيلـــد،  هاريســـون  ســـتيفن 
التوجيـــه  مكتـــب  قبـــل  مـــن  تنظيمـــه 
الخريجيـــن.   وشـــؤون  الوظيفـــي 
حضراالحتفـــال االفتراضي 25 خريًجا 
مـــن دفعـــة 2010 الذيـــن انضمـــوا مـــن 
جميـــع أنحاء العالم، وأعضاء من هيئة 
 RCSI( التدريـــس إلـــى جانب رؤســـاء
البحريـــن( الســـابقين كيفيـــن أومالـــي، 
فيصـــل الموســـوي، وبتـــول المهنـــدس 
التمريـــض  لكليـــة  الســـابقة  المديـــرة 

والقبالة.
 وقال العتوم في خطابه لدفعة 2010: 
“إن هذا الحفل االفتراضي مهم للغاية 
مـــع  للتواصـــل  الفرصـــة  ألنـــه يمنحنـــا 

العديد من خريجينـــا بعد وقت طويل 
وتحديثهـــم بالتطورات التي قامت بها 
)RCSI البحريـــن( علـــى مدار الســـنين. 
كمـــا أنـــه يعطـــي الخريجيـــن الفرصـــة 
للتواصـــل مـــع زمالئهـــم والمحاضرين 
الســـابقين وغيرهـــم من أعضـــاء هيئة 
التدريـــس. منـــذ عشـــر ســـنوات، كانت 
)RCSI البحريـــن( فـــي بدايـــة طريقهـــا 
ولكـــن اليـــوم نمـــت منظمتنـــا وانتشـــر 
خريجو الجامعة على نطاق واسع في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم بحًثا عـــن فرص 
للنمو وإلحـــداث تأثير في مجتمعاتهم 
كقادة في مجال الرعاية الصحية. أود 

أن أشـــكركم جميًعـــا علـــى مشـــاركتكم 
وكذلك على الدعم الذي تقدموه دائًما 

لجامعتكم”.
 وعّلـــق كيليتشـــي اوفـــورم، وهـــو أحد 
خريجـــي دفعـــة 2010 الذيـــن حضروا 
الحفـــل االفتراضـــي “لقـــد كانت فرصة 
رائعـــة لمقابلة الزمالء مـــرة أخرى، كما 
ســـاعد هذا الحفل في إعادة التواصل 
مـــع أولئك الذيـــن ربما فقدنـــا االتصال 
بهـــم علـــى مـــدار الســـنين. لقد ُســـررت 
الدراســـة  فـــي  زمالئـــي  برؤيـــة  أيًضـــا 
يحققون أداًء جيـــًدا في تخصصاتهم، 
كمـــا كنـــت ســـعيًدا برؤيـــة الخطـــوات 

العمالقة التـــي تم تحقيقها في تطوير 
)RCSI البحريـــن( و أتطلـــع إلـــى زيارة 

البحرين والجامعة مرة أخرى”.
 وشـــاركت إيمـــان الجهمـــي، خريجـــة 
التمريـــض  كليـــة  مـــن   2010 عـــام 
والقبالـــة أفكارها عن الحفـــل “كان من 
الجميـــل رؤيـــة الوجـــوه المألوفـــة بعد 
عشـــر ســـنوات منذ التخرج واستعادة 
ذكريـــات األيـــام التـــي أمضيناهـــا مًعـــا 
ا بأن أكون  مـــرة أخرى. إني فخور جـــدًّ
خريجـــة من )RCSI البحرين( وآمل أن 
أبقـــى على اتصال مع زمالئي أكثر بعد 

هذه الحفلة”.
 ومن ضمن فعاليات الحفل االفتراضي 
عرض فيديـــو لذكرايات من أول حفل 
كيفيـــن  وألقـــى   ،2010 عـــام  تخـــرج 
وبتـــول  الموســـوي  وفيصـــل  أومالـــي 
عـــن  الكلمـــات  مـــن  بعًضـــا  المهنـــدس 
ذكراياتهـــم حينما كانوا فـــي الجامعة، 
ميرفيلـــد  هاريســـون  ســـتيفن  وقـــدم 
عرًضا عن التحديثـــات التي قامت بها 
)RCSI البحريـــن( علـــى مـــدار األعـــوام 

الماضية.

العالم ــاء  ــح أن جميع  ــن  م خــريــًجــا   25 ــي  ــراض ــت االف الــلــقــاء  حــضــر 
“البحرين الطبية” تحتفل بالذكرى العاشرة لدفعة 2010
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األلمان يطورون طيورا “روبوتية” تحاكي الحقيقة
تمكنت شــركة ألمانيــة من ابتكار طيور 
فــي  التحليــق  علــى  قــادرة  روبوتيــة، 
بصــورة  أســراب،  شــكل  علــى  الهــواء 
الواقعــي  الطيــران  تحاكــي  مدهشــة 

للطيور في السماء.
شــركة  الروبوتيــة  الطيــور  وطــورت 
فــي  تأمــل  التــي  األلمانيــة،  “فيســتو” 
علــى األرض  إيجــاد تطبيقــات عمليــة 
لهــذه التقنيــة، بمــا يمكنهــا مــن اإلنتــاج 
موقــع  ذكــر  مــا  وفــق  تجــاري،  بشــكل 
“ســكاي نيوز”.   وأظهر تســجيل مصور 
لشــركة فيســتو األلمانيــة أســرابا كاملة 
تحلــق  وهــي  الروبوتيــة  الطيــور  مــن 
فــي الهواء، وترفــرف بأجنحتها وكأنها 

طيور حقيقية.
االنــزالق  الروبوتيــة  الطيــور  وبإمــكان 
بسالســة علــى األرض، وحتــى توجيــه 
نفســها علــى األرض أو في الســماء من 
خــالل نظــام ال ســلكي، وكذلــك بفضــل 

ريش اصطناعي خفيف الوزن للغاية.

ويزن الطير الروبوتي الواحد 42 غراًما 
فقــط، فــي حيــن تــزن البطاريــة، التــي 
يحملها الطائر، ستة غرامات فقط، مما 

يسمح له بالطيران لمدة سبع دقائق.
وقد اســتطاعت شــركة فيســتو تمكين 
الطيــور الروبوتية مــن التحليق بحركة 
االصطناعــي  الريــش  بفضــل  واقعيــة 
واأللواح الناعمة التي تغطي أجسامها.
فعندمــا ترتفــع الطيــور الروبوتيــة فــي 
األلــواح خفيفــة  الهــواء، تتجمــع هــذه 

الــوزن لتوفــر لهــا إمــكان الصعــود إلــى 
األعلــى، وعندمــا تهبــط تنطلــق األلواح 
للســماح لها باالنزالق برشاقة، أو للقيام 

بدورات حادة والطيران في حلقات.
بهــا  تقــوم  التــي  الرحــالت  وتقتصــر 
الطيــور الروبوتيــة علــى التحليــق فــي 
المناطــق المغلقــة التــي عــادة مــا تكون 
مليئــة بأجهزة إرســال واســتقبال “جي 
مــن خــالل  الطيــور  لتوجيــه  بــي أس” 

مسار طيران مبرمج.

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، 
عزم السلطات الفرنسية التحقيق في 
ادعــاءات تفيد بتعرض جثث بشــرية 
تــم التبــرع بها بغــرض إجــراء أبحاث 
أبحــاث جامعيــة،  عليهــا فــي منشــأة 
للتعفــن والتخريب من جانب جرذان، 
حســبما ذكــرت صحيفــة “ذا غارديان” 

البريطانية.
للقضــاة  العامــون  المدعــون  وســّلم 
ملفــا حمــل عنــوان “انتهاكات ســالمة 
الجثــث”، علما أن الســلطات كانت قد 
حققــت ســابقا فــي الواقعــة بعد نشــر 
صحيفــة “إكســبريس” الفرنســية فــي 
نوفمبــر الماضــي تقريرا ســلط الضوء 

على ما يجري في المنشأة.
ووصفت الصحيفة في تحقيق سابق 
لهــا مــا يجري بمركز التبــرع باألعضاء 
بأنــه “مقبرة جماعيــة”؛ نظرا للظروف 
الســيئة للغاية التي تحفظ بها الجثث 
المتبرع بها، مشيرة إلى وجود جرذان 

تلتهم أعضاء بشرية في المكان.

“فضيحة” تهز 
جامعة فرنسية

أزالــت منصــة “تيــك تــوك” مــا يزيــد عــن 49 مليــون مقطــع فيديــو النتهاكها شــروط 
المحتوى خالل 6 أشهر فقط، وفًقا ألحدث تقرير عن الشفافية نشرته الشركة.

وبحســب شــبكة “ســي إن بي سي”، قالت “تيك توك”، في تقرير الشفافية الثاني لها، 
إن أقل من 1 % من جميع مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة تتم إزالتها بسبب 
انتهاكات المحتوى. في الهند، حيث تم حظر التطبيق األسبوع الماضي، تمت إزالة 
16.5 مليون مقطع فيديو، وهو ما يزيد تقريًبا بأربع مرات عن أي بلد آخر. الواليات 
المتحــدة، التــي تنظــر فــي حظــر التطبيــق، جــاءت فــي المرتبــة الثانية بحــذف 4.6 
مليــون مقطــع. على الصعيد العالمي، كان الســبب الرئيــس لإلزالة هو محتوى “تعري 
البالغين واألنشطة الجنسية”، وشملت األسباب األخرى تعاطي الكحول والمخدرات 

والعنف وإيذاء النفس أو االنتحار.

كشــفت دراســة حديثة أن النجاح المالي أصبح مرتبطا بشــكل متزايد بالســعادة، وهو 
يتعارض فعليا مع المثل القديم القائل بأن “المال ال يستطيع شراء السعادة”.  ووجدت 
الدراســة المنشــورة فــي المجلــة العلميــة “إميشــون”، أنــه بيــن 1970 و2010، ازدادت 
“العالقــة اإليجابيــة بين الوضع االجتماعي واالقتصــادي”، بما في ذلك الدخل والتعليم 
والهيبة المهنية، وتزايدت الســعادة. وقال الباحث في علم النفس بجامعة والية ســان 
دييغــو، جــان توينــغ فوكــس إن: “ارتبــاط الســعادة بالدخــل أصبــح أقــوى بثبــات علــى 
مــر العقــود. الســعادة مرتبطــة بقــوة بالدخــل اآلن أكثر مما كانــت عليه في الســبعينات 

والثمانينات؛ لذا فإن المال يشتري السعادة اآلن أكثر مما كان عليه في الماضي”.

“تيك توك” تحذف 49 مليون مقطع فيديو مسيء

دراسة: بالمال نشتري السعادة فعال

فتيات أثناء احتفاالت المهرجان الصيفي بمناسبة 
العيد الشعبي السالفي “إيفانا كوباال” على شاطئ 
خليج بريبيات في مدينة توروف في بيالروسيا.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعمــل بريطانيــا علــى مشــروع يهدف 
إلــى  البريــة  البيســون  ثيــران  إلعــادة 
البــالد، وذلك بعــد اختفائهــا ألكثر من 
الســلطات  وســتطلق  عــام.  آالف   6
البريطانيــة فــي ربيــع 2022 بمقاطعة 
الثيــران،  مــن  صغيــرا  قطيعــا  كنــت، 
بيئــي  مشــروع  إطــار  فــي  وذلــك 
المهــددة  يهــدف لحمايــة الحيوانــات 
عــن  ميزانيتــه  وتزيــد  باالنقــراض، 

مليون جنيه إسترليني.
ســيتم  الغايــة،  هــذه  ســبيل  وفــي 
تخصيــص مزرعــة كبيــرة تضــم عددا 
علــى  وتمتــد  الصنوبــر  أشــجار  مــن 
مســاحة 500 هكتــار؛ لتشــجيع عــودة 
الحياة البرية بكافة أشكالها للمنطقة.
ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” 
البريطانية، ســيتم تحرير ذكر وثالثة 
إنــاث فــي المرحلــة األولى مــن إعادة 
توطيــن الثيــران التــي ســتجلب مــن 
أجــرت  والتــي  بولنــدا،  أو  هولنــدا 

تجارب مماثلة ناجحة.

تهمــة  األميركيــة  الســلطات  وجهــت 
التآمــر وازدراء أوامــر الســلطات إلــى 
رئيــس كنيســة مزيفة وأبنائــه الثالثة 
لبيعهــم ســائل تنظيف ســام ادعوا أنه 
قادر على معالجة مرضى كوفيد19-.
واســتغل مــارك غرينــون المتحدر من 
للرئيــس  فلوريــدا تصريحــات  واليــة 
األميركــي دونالــد ترامــب فــي أبريــل 
تحــدث فيهــا عن إمكان حقن أجســام 
للقضــاء  تعقيــم  بســوائل  المرضــى 
علــى الفيــروس، ليطلــق منتجا ســماه 
“المحلــول المعدنــي المعجــزة” )إم إم 
إس(. ولــم تكشــف الجهــات القضائية 
عــن عــدد الوفيــات التــي تســبب بهــا 

تناول هذا العالج المزيف.
ووجهــت إلى غرينــون وأبنائه الثالثة 
تهــم التآمر لممارســة التزويــر والتآمر 
بشــأن  الفيدراليــة  القوانيــن  النتهــاك 

األدوية واالزدراء الجرمي.

بعد 6 آالف سنة.. بريطانيا 
تعيد البيسون ألراضيها

“محلول معجزة” 
لكورونا يقود رجال 

وأبناءه للسجن
تحولــت أنثــى حمــار، ولقبهــا “باكويــت” فــي كنــدا، لنجمــة بعــد اشــتراكها فــي 
اجتماعــات تعقــد بالفيديــو، لتمويــل ملجأ لحيوانــات يملكه أحــد المزارعين بعد 

تراجع دخله إثر توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كورونا.
وبحســب “فرانــس برس”، قبل تفشــي فيروس كورونا المســتجد فــي كندا، كان 
الملجــأ يعتمــد لتأميــن اســتمراريته علــى تبرعــات زواره، وعلــى األنشــطة التــي 

يستضيفها.
ويقول تيم فورس أحد المتطوعين في المزرعة إنها “تأوي اليوم نحو 20 بقرة، 
إضافة إلى دجاج وبط وحصان، وطبعا األتان )باكويت( التي ولدت في المزرعة 
قبــل 12 عامــا”. وأوضــح أن “باكويت تنضــم إلى االجتماعات بطلــب من الناس؛ 

بهدف تحقيق دخل مادي”.

أتان تعقد اجتماعات عبر الفيديو لمساعدة مالكها

جددت السلطات األميركية، أمس الجمعة، عمليات البحث عن نجمة 
مسلسل “غليي”، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها غرقت في بحيرة بجنوب 

كاليفورنيا بينما كانت تبحر في مركب مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات. 
وقال مكتب المأمور ، إن ريفيرا، 33 عاما، اختفت بعد استئجارها قاربا 
لمدة ثالث ساعات بعد ظهر األربعاء، وخرجت به في بحيرة بيرو في 

مقاطعة فينتورا. وعلق قائال “يسعدنا أن نرى كيف يتفاجأ األشخاص المشاركون في االجتماع عندما يرون حمارا 
يظهر على الشاشة”.

قــررت الســلطات اإلماراتيــة، إغــالق مطعــم فــي مدينــة رأس الخيمــة بعــد 
ترويجه إلعالن عن بيع برغر بسعر 3000 درهم )816 دوالرا(.

وأوضحــت دائــرة التنميــة االقتصادية فــي رٔاس الخيمة في دولــة اإلمارات، 
أن “المطعم وضع بيانا تجاريا على منتجات ال تطابق الحقيقة، لذلك فرضت 

عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد”.
وأكــدت أن “الفــرق التفتيشــية قامــت بزيــارة المنشــأة للتأكــد مــن مصداقيــة 
ومطابقــة اإلعــالن الترويجــي، والــذي ثبت عــدم صحة ما تمت اإلشــارة ٕاليه 
فــي اإلعــالن”. وكان المطعــم قــد أعلن عن “وجبــة برغر” بقيمــة 3000 درهم، 
مؤكــدا أن البرغــر مصنــوع من لحم الواغبو الشــهير، بخلطة ســرية، ومذبوح 
وفــق الشــريعة اإلســالمية. وأثــار اإلعالن جــدال علــى مواقع التواصــل؛ نظرا 
للسعر المبالغ فيه مقابل وجبة برغر، ما دفع صاحب اإلعالن للخروج مجددا 
فــي مقطــع آخــر، لتوضيح اللبس، مؤكدا أن “الســعر المعلن 3000 درهم ليس 

حقيقيا وإنما سعر الوجبة األصلي 60 درهما )16 دوالرا(.
والحقــا، نشــر المطعــم، القــرار اإللزامــي باإلغــالق، وكتــب “تم إيقــاف غوريال 

برغر حتى إشعار آخر”.

اإلمارات 
تغلق 

مطعم 
يبيع 
“برغر”

بـ 3000 
درهم

ألهــم فيــروس كورونــا الطهــاة تحضيــر 
وجبــات عديدة متعلقــة بالجائحة مثل 
الباكــودا  ومقبــالت  والبرغــر  الكعــك 
الهنــدي  الهنديــة. وانتشــر خبــز باروتــا 
علــى شــكل كمامــة فــي مطعــم بواليــة 
تاميــل نادو، بحســب مــا نقلته صحيفة 
وقــام  المحليــة.  إكســبرس”  “إنديــان 
الوعــي  لنشــر  الطبــق  بإعــداد  المطعــم 

حول االحتياطات الالزمة التي يجب على المرء اتخاذها الحتواء انتشار الفيروس 
القاتل. هذا ليس الطبق الوحيد المستوحى من فيروس كورونا المعروف بالمطعم. 
تشمل قائمة طعامهم أيًضا على كورونا دوسا المستوحاة من شكل الفيروس نفسه.
كما تم تحضير الباكودا والبرغر والكعك على شــكل الفيروس، وعلق المســتخدمون 
ســاخرين من وجبة الكمامة. وكتب أحدهم: “ال تنَس أنه ال يجب أن تأكل كمامتك. 

وبالمناسبة، هل سنصاب بالتهاب المعدة بعد تناول الوجبة؟”.
وكتب آخر: “من األفضل لهم أن يبيعوا كمامة حقيقية إلى جانب الوجبة”.

كمامات قابلة لألكل تنتشر في الهند الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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