
صرح رئيس جمعية الحقوقيين  «
البحرينية عبدالجبار الطيب بأن المجلس 

االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة 
وافق في جلسته أمس على توصية لجنة 
المنظمات غير الحكومية باألمم المتحدة 

بمنح جمعية الحقوقيين البحرينية 
الصفة االستشارية باألمم المتحدة.

عكس النفط خسائره، واستأنف  «
تعافيه من الهبوط في وقت 

سابق من األسبوع. وارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط بأكثر من 

1 % إلى نحو 68 دوالرا للبرميل، 
فيما صعد برنت إلى 70 دوالرا 

للبرميل.

استمرت االحتجاجات في الشوارع  «
على نقص المياه في جنوب غرب إيران 

لليوم السابع وسط تصاعد أعمال 
العنف، فيما ردد سكان العاصمة 

طهران شعارات مناهضة للحكومة، 
بحسب مقاطع فيديو نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي أمس.

رغم اختالف الممارسات بين دول  «
الخليج في العيد إال أن العادات 

والتقاليد متشابهة بعيد األضحى، 
فالمواطن يستقبله بخصوصية 

تراثية على وقع رائحة البخور 
والحناء، مع االهتمام بصلة األرحام، 

كما ُتعطى لألطفال والنساء العيدية.

استعار نادي البديع العبي الفريق األول لكرة  «
القدم بنادي الرفاع الشرقي يوسف العماد 
ومصعب عمر؛ ليعززا بذلك صفوف فريقه 

الكروي األول في منافسات الموسم الرياضي 
الجديد 2021 - 2022. ويعتبر الالعبان إضافة 

جيدة لتشكيلة نادي البديع في الموسم الجديد 
تحت قيادة المدرب الوطني هشام الماحوزي.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
21 يوليو 2021

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

سماهيج والدير تنتظران “شارة” التطوير

)05(

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة 
إلى عاهل المملكة العربية السعودية 

الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
أعربا فيهما عن خالص تهانيهما على 
التنظيـــم الدقيـــق والناجح لشـــعيرة 
حج هذا العـــام، والذي واكب ظروفا 
اســـتثنائية بســـبب جائحـــة كورونـــا، 
األمر الذي عكس مدى قدرة المملكة 

العربيـــة الســـعودية وحرصهـــا علـــى 
تحمـــل المســـؤولية المقدســـة بإقامة 

كبرى الشعائر اإلسالمية.
وأشـــاد جاللة الملك وصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
بالجهـــود  برقيتيهمـــا  فـــي  الـــوزراء 
الكبيـــرة لخـــادم الحرمين الشـــريفين 

وحكومته الرشـــيدة بتنظيم شـــعيرة 
إجـــراءات  وفـــق  العـــام،  هـــذا  حـــج 
تحقيـــق  علـــى  حرصـــت  احترازيـــة 
أعلى معايير سالمة وصحة ضيوف 
الرحمـــن والعناية بهم، ما أســـهم في 
تأدية مناســـكهم بكل يســـر وســـهولة 

وأمان وطمأنينة.

تنظيم ناجح للحج عكس تحمل السعودية إلقامة كبرى الشعائر
أكد وزير األشغال وشؤون البلديات جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين

والتخطيـــط العمراني عصام خلف 
مضي الـــوزارة في اســـتراتيجيتها 
الراميـــة إلى رفـــع اإلنتـــاج المحلي 
دعـــم  إلـــى  مشـــيرا  األســـماك،  مـــن 
المشـــروعات والمبـــادرات الراميـــة 

إلى تحقيق هذه االستراتيجية.
الجولـــة  فـــي  خلـــف  وقـــال 
االســـتطالعية التي قـــام بها للمركز 
الوطنـــي لالســـتزراع الســـمكي في 
منطقـــة رأس حيان إن مشـــروعات 
“االستزراع السمكي” تعتبر صناعة 
فـــي  اإلســـهام  مـــن شـــأنها  واعـــدة 
رفـــع الطاقـــة اإلنتاجية مـــن الغذاء 

السمكي في مملكة البحرين.
وأضـــاف أن اهتمـــام الـــوزارة بملف 
األمـــن الغذائـــي يأتـــي انطالًقـــا من 
التوجيه الملكي السامي من عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، خالل افتتاح 
دور االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل 
لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 

الشورى والنواب في أكتوبر 2019، 
إذ وّجـــه جاللتـــه لوضـــع مشـــروع 
الوطنـــي  لإلنتـــاج  اســـتراتيجي 

للغذاء.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة ممثلة في 
“وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحرية” 
طرحت عـــددا مـــن المبـــادرات في 
ســـبيل تحقيق هذه االستراتيجية 
بما فيهـــا تهيئة البنية التحتية لهذا 

النشاط االقتصادي.
وشدد خلف على أن زيارته للمركز 
الســـمكي  لالســـتزراع  الوطنـــي 
جاءت لالطالع على سير عمليات 
الصيانـــة الشـــاملة التـــي تمـــت في 
المركز الوطني لالستزراع البحري، 
وشـــملت مفاقـــس إنتاج األســـماك 
الرئيســـة لمواكبة التطور الحاصل 
فـــي  اإلنتاجيـــة  الكفـــاءة  لزيـــادة 
المركز الوطني لالستزراع البحري، 
 20 إلـــى  والتـــي تهـــدف للوصـــول 
العـــام  بحلـــول  اصبعيـــة  مليـــون 
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إنتاج 20 مليون إصبعية سمكية بحلول 2025
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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15 % نســبة اإلصابــة بالســكري مــن إجمالــي الســكان

األمراض المزمنة تكلف الدولة 534 مليون دينار

للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل  أشـــارت 
العامـــة بـــوزارة الصحـــة، ممثلـــة عـــن 
مريـــم  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
الهاجري إلى أن مرض الســـكري يمثل 
أحـــد التحديـــات الصحيـــة والتنموية 
فـــي البحريـــن؛ لـــذا فـــإن مكافحة هذا 
المـــرض والحد من مضاعفاته ســـوف 
تقلـــل األعباء الصحيـــة واالقتصادية، 
السيما أن كلفة األمراض المزمنة غير 
المعديـــة علـــى االقتصـــاد البحرينـــي، 
التـــي تشـــمل مـــرض الســـكري، تقدر بـ 
534 مليـــون دينار، وهو ما يعادل 3.8 
% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في 
العـــام 2019، وهـــذا يعتبـــر عبئـــا على 

االقتصاد الوطني.
وقالـــت الهاجـــري فـــي نـــدوة نظمتهـــا 

معـــدل  خفـــض  جهـــود  عـــن  “البـــالد” 
بالبحريـــن  الســـكر  بمـــرض  اإلصابـــة 
“كشـــفت نتائج المســـح الصحي الذي 
أجرتـــه مملكـــة البحريـــن بالتعاون مع 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي 2018 

و2019 عـــن أن نســـبة اإلصابـــة بـــداء 
الســـكري تصل إلى 15 % من السكان 
البالغين مقارنة بمعدل انتشـــار مرض 
الســـكري في جميع أنحاء العالم الذي 

يقدر بنسبة 8.5 %”.

المشاركون بندوة صحيفة “البالد”

سوق جدحفص الشعبية تحتاج إلى التطوير بشكل سريع

المغـــذي  جدحفـــص  ســـوق  تعـــد 
البديـــع  لشـــارع  للغـــذاء  األساســـي 
الـــذي يمتـــد ألكبـــر منطقـــة مأهولة 
بالســـكان في البحرين، هذه السوق 
الشعبية تحتاج إلى التطوير بشكل 
فـــي  ومكانتهـــا  ألهميتهـــا  ســـريع؛ 
وسط الوجدان الشعبي والوطني.

صحيح أن أمانة العاصمة اجتهدت 
كثيًرا بإعـــادة تنظيمها لكن اآلليات 
الموضوعـــة من الجهـــاز والتنفيذي 
والمجلس تعد كعمليات القســـطرة 
قيـــد  علـــى  الســـوق  أبقـــت  التـــي 
التنفـــس لكنها لم تعـــد إليها الحياة 
المرجـــوة والمطلوبـــة ونحن نعيش 

في العام 2021.

“قسطرة” سوق جدحفص تبقيها حية باألجهزة

اســـتوردت مملكـــة البحريـــن قرابـــة 
الذهـــب  مـــن  قطعـــة  مليـــون   2.98
وحلـــي  ســـبائك  بيـــن  مـــا  موزعـــة 
ومجوهرات وأجزائها من ذهب تزن 
3.22 ألـــف كيلوغرام، بقيمة إجمالية 
تقـــدر بنحـــو 68.1 مليـــون دينـــار )ما 
يقـــارب 181.9 مليـــون دوالر(، وذلك 
فـــي النصف األول مـــن العام الجاري 

.2021
وبلغـــت قيمـــة ســـبائك الذهـــب التي 
اســـتوردت فـــي النصـــف األول نحـــو 
34.99 مليـــون دينار )ما يقارب 93.5 
مـــن   % 51.4 تمثـــل  دوالر(  مليـــون 
القيمة اإلجمالية للذهب المســـتورد، 
ونحو 33.1 مليـــون دينار )ما يقارب 
الحلـــي  قيمـــة  دوالر(  مليـــون   88.4
والمجوهـــرات وأجزائهـــا من الذهب 
القيمـــة  مـــن   %  48.6 تمثـــل  التـــي 

اإلجمالية للذهب المستورد.

68.1 مليون دينار واردات 
البحرين من الذهب
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المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أشـــاد 
اإلســـامية واألوقـــاف رئيس اللجنة 
العليا لشـــؤون الحج والعمرة الشيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، بجهـــود 
الملـــك  خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 
خدمة ضيـــوف الرحمن مـــن حجاج 
بيت هللا الحـــرام، وتقديم الخدمات 
والتســـهيات كافـــة ليـــؤدي الحجاج 
من المواطنيـــن والمقيمين بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية مناســـكهم بـــكل 
يســـر وساســـة وراحة وهـــم آمنون 
مطمئنون، وذلك في ظل ما يشـــهده 
العالم من اســـتمرار تطورات جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد وظهور 

تحورات جديدة له.
وأكد أن النجاح الكبير لتنظيم موسم 
الحـــج لهذا العـــام وساســـة تصعيد 

وتفويـــج الحجـــاج بين المشـــاعر، ما 
هـــو إال ثمـــرة تضافـــر جهـــود جميـــع 
المؤسســـات والهيئـــات العاملـــة فـــي 
المملكة العربية الســـعودية، للحفاظ 
علـــى ســـامة وأمن وصحـــة حجاج 
بيت هللا الحـــرام، والعناية بهم على 
األصعـــدة كافة، وتمكينهـــم من أداء 
مناسكهم بيســـر وسهولة في أجواء 

آمنة ومطمئنة.

وزير العدل: الحجاج أدوا مناسكهم بكل يسر

بالثوب و“البخنق” ... األطفال يتسابقون لطي صفحة كورونا
التطوعـــي  البحريـــن  ســـما  فريـــق  نظـــم 
فعاليـــة “الحيـــة بيـــة” التراثيـــة بســـاحل 
الســـاية في البســـيتين، بحضور عدد من 
األطفـــال الذين لبســـوا األزياء الشـــعبية 
الجميلـــة ورددوا األهازيـــج المخصصـــة 

لهذه الفعالية.
وصرحـــت رئيســـة فريـــق ســـما البحرين 
غـــادة ياســـين بـــأن الفعاليـــة تهـــدف إلى 
إحيـــاء هـــذا المـــوروث والمحافظة عليه 

وتعليـــم األبنـــاء تـــراث اآلبـــاء واألجداد، 
كما تأتي هذه الفعالية بشكل مغاير هذه 
السنة مع مراعاة اإلجراءات االحترازية 

الوقائية.
وأوضحـــت غـــادة أن الفعاليـــة اشـــتملت 
على توزيـــع الحية بية على األطفال من 
النـــوع الصديـــق للبيئة والقابلـــة للتحلل، 
والـــدي جي، ومشـــاركة فريـــق أكاديمية 
المســـعفين فـــي تقديم النصائـــح وطرق 

بعـــض  وتوزيـــع  كورونـــا  مـــن  الوقايـــة 
الكمامات على الحضور.

وفي الختام، تم تكريم األطفال الفائزين 
بمسابقة أجمل زي شعبي.

فريق سما البحرين التطوعي

ساحل البسيتين 
يموج بـ “الحية بية” 

القابلة للتحلل
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المنامة - بنا

البحرين تتعاطف 
مع الصين

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي 
الشعبية  الصين  لجمهورية  والمواساة 
الـــصـــديـــقـــة جــــــراء األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة 
الــتــي اجــتــاحــت مقاطعة  والــفــيــضــانــات 
خنان بوسط الصين وأسفرت عن وفاة 

عدد من السكان المحليين.
وأكدت الوزارة تعاطف مملكة البحرين 
هذا  في  الشعبية  الصين  جمهورية  مع 
الــمــصــاب، مــعــربــة عــن تــعــازيــهــا ألهــالــي 
وشــعــب  ولــحــكــومــة  الــضــحــايــا  وذوي 

جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين

تنظيم ناجح للحج عكس تحمل السعودية إلقامة كبرى الشعائر

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلى عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، أعرب جاللته فيها عن خالص تهانيه على التنظيم الدقيق 
والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة 
كورونا، األمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية الســعودية وحرصها على 

تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر اإلسالمية.

البرقيـــة  فـــي  الملـــك  جالـــة  وأشـــاد 
الحرميـــن  لخـــادم  الكبيـــرة  بالجهـــود 
الشـــريفين وحكومته الرشيدة بتنظيم 
شـــعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات 
احترازيـــة حرصت علـــى تحقيق أعلى 
معايير سامة وصحة ضيوف الرحمن 
والعنايـــة بهـــم، مـــا أســـهم فـــي تأديـــة 
مناســـكهم بـــكل يســـر وســـهولة وأمان 
وطمأنينة، ســـائاً جالتـــه المولى جل 
وعـــا أن يتقبـــل مـــن حجـــاج بيت هللا 
عليهـــم  يمـــن  وأن  الحـــرام طاعاتهـــم، 
باألجـــر والمغفـــرة، وأن يحفـــظ خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين ويمتعـــه بـــدوام 

الصحـــة والســـعادة وموفـــور العافيـــة 
والعمـــر المديـــد، ويديـــم علـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق 
نعمـــة األمـــن واألمـــان والرخـــاء تحت 
هـــذه  يعيـــد  وأن  الحكيمـــة،  قيادتـــه 
المناسبة المباركة على األمتين العربية 
واليمـــن  الخيـــر  بوافـــر  واإلســـامية 
والبـــركات، ويرفـــع هـــذه الجائحـــة عن 
سائر باد المسلمين والبشرية جمعاء.

كمـــا بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
إلى عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، أعرب ســـموه 
فيها عـــن خالص تهانيه علـــى التنظيم 
الناجح لشعيرة الحج هذا العام، والتي 
اســـتدعت جهـــودا عظيمة لمـــا واكبته 
من ظروف اســـتثنائية بســـبب جائحة 

فيروس كورونا.
وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الـــوزراء بالجهود 
الكبيـــرة التـــي عكســـت الحـــرص الذي 
توليه المملكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشـــريفين وولي عهده 
ومســـاعيها المباركـــة لخدمـــة ضيـــوف 
احترازيـــة  إجـــراءات  وفـــق  الرحمـــن 
وتدابيـــر وقائية ســـاهمت فـــي تحقيق 
أعلى معايير الســـامة، وتوفير أقصى 
درجات الراحة والعناية بصحة حجاج 
بيـــت هللا الحرام، داعًيا ســـموه المولى 
القديـــر أن يتقبل مـــن حجاج بيت هللا 
الحـــرام أعمالهم وطاعاتهـــم، وأن يّمن 
عليهـــم باألجـــر والمغفـــرة، وأن يعيـــد 

هـــذه المناســـبة المباركة علـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق 
بمزيـــد من التقدم والنماء والرخاء في 
ظل القيادة الحكيمـــة لخادم الحرمين 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  الشـــريفين، 
واإلســـامية بوافـــر الُيمـــن والبـــركات، 
بـــاد  عـــن  الجائحـــة  هـــذه  يرفـــع  وأن 
المســـلمين والبشـــرية جمعـــاء ويســـبغ 

على عباده نعمة الصحة.
تهنئـــة  ببرقيتـــي  ســـموه  بعـــث  كمـــا 
مماثلتيـــن إلـــى أخيه ولـــي العهد نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
في المملكة العربية السعودية صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وإلـــى أخيه 
مستشـــار خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 
الحـــج المركزيـــة فـــي المملكـــة العربية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
األمير خالد الفيصـــل بن عبدالعزيز آل 

سعود.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

الشيخ خالد بن علي

إنتاج 20 مليون إصبعية سمكية بحلول 2025
السمكي” “االستزراع  مياه  ضخ  لمحطة  المؤدية  البحرية  القنوات  توسيع 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف مضي 
الـــوزارة فـــي اســـتراتيجيتها الراميـــة إلى 
رفع اإلنتاج المحلي من االســـماك، مشـــيرا 
إلى دعم المشـــروعات والمبادرات الرامية 

إلى تحقيق هذه االستراتيجية.
وقـــال خلف خـــال الجولة االســـتطاعية 
التي قام بها إلى المركز الوطني لاستزراع 
الســـمكي فـــي منطقـــة رأس حيـــان بمعية 
وكيـــل الـــوزارة للقطـــاع الزراعـــي والثروة 
والمستشـــار  الفتـــح  أبـــو  نبيـــل  البحريـــة 
مديـــر  والغـــاز،  للنفـــط  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
مشروع االستزراع السمكي، حسين مكي 
أن مشروعات “االستزراع السمكي( تعتبر 
صناعة واعدة من شـــأنها االسهام في رفع 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة مـــن الغـــذاء الســـمكي 
فـــي مملكـــة البحرين”. وقـــال الوزير خلف 
إن اهتمـــام الـــوزارة بملف األمـــن الغذائي، 
يأتي انطاقًا من التوجيه الملكي السامي 
لعاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، خـــال افتتاح دور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الخامس لمجلســـي الشـــورى والنواب في 

أكتوبـــر 2019، حيـــث وّجـــه جالته لوضع 
الوطنـــي  لإلنتـــاج  اســـتراتيجي  مشـــروع 
للغذاء. وأشـــار إلى أن الـــوزارة ممثلة في 
“وكالة الزراعة والثـــروة البحرية” طرحت 
عـــدد مـــن المبـــادرات فـــي ســـبيل تحقيق 
هذه االســـتراتيجية بما فيهـــا تهيئة البنية 

التحتية لهذا النشاط االقتصادي.
واضاف “من أبرز مرتكزات البنية التحتية 
التقنيـــات  توظيـــف  هـــو  النشـــاط  لهـــذا 
الحديثـــة التـــي مـــن شـــأنها التغلـــب علـــى 
بعض المعوقات وتهيئـــة المختبرات التي 
تحتاجها عملية االســـتزراع السمكي وهذا 
مـــا اســـتطاعت الـــوزارة أن تقطـــع شـــوطا 
مهمـــا فيها”.  وشـــدد خلف على “أن زيارته 

للمركز الوطني لاســـتزراع الســـمكي جاء 
الصيانـــة  عمليـــات  ســـير  علـــى  لاطـــاع 
الشـــاملة التـــي تمت فـــي المركـــز الوطني 
مفاقـــس  وشـــملت  البحـــري،  لاســـتزراع 
إنتاج االســـماك الرئيســـية لمواكبة التطور 
الحاصـــل لزيـــادة الكفـــاءة االنتاجيـــة في 
المركز الوطني لاســـتزراع البحري والتي 
تهـــدف للوصول إلـــى 20 مليـــون اصبعية 

بحلول العام 2025”.
وقـــال “تـــم توجيـــه المســـؤولين لدراســـة 
تعميق وتوسيع القنوات البحرية المؤدية 
لمحطـــة ضـــخ المياه فـــي المركـــز الوطني 
لاســـتزراع الســـمكي والتـــي تعـــد الرافـــد 
الرئيســـي لعمليـــات االســـتزراع ياالضافـــة 

إلـــى االســـتفادة مـــن البحيـــرات البحريـــة 
المتاخمـــة لمركـــز االســـتزراع ومســـاحتها 
االســـماك  لزراعـــة  بحريـــة  هكتـــارات   4
والطحالب”.  من جهته، قال أبو الفتح إنه 
تـــم إطاع الوزير خلف خال هذه الزيارة 
على تجـــارب انتاج طحالـــب النانو والتي 
تعـــد نقلـــة نوعيـــة لزراعـــة هذا النـــوع من 

الطحالب. 
مهمـــة  النانـــو  طحالـــب  “تعتبـــر  وأضـــاف 
فـــي إنتاج صغار األســـماك حيـــث تحتوي 
على نســـب عالية مـــن البروتينات النباتية 

مقارنة ببقية الطحالب مثل الكلوريا”. 
وأضـــاف “نعمـــل علـــى اســـتكمال عمليات 
تســـوية  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  تســـوية 
الســـمكية  بالمـــزارع  الخاصـــة  األراضـــي 
والتـــي ســـتوفر 70 ألـــف متر مربـــع والتي 
ستســـاهم فـــي زيـــادة إنتاج األســـماك في 

المناطق البرية في المملكة”.
وقـــال “تـــم كذلـــك خـــال الزيـــارة اطـــاع 
الوزير على نجاح إنتاج مسحوق البروتين 
من المصادر المتوفرة محليا وذلك لتكون 
عمـــادا لصناعـــة االعـــاف الســـمكية وذلك 
المـــواد  لتقليـــل االعتمـــاد علـــى اســـتيراد 

الخام من الخارج”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - النيابة العامة

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامة بـــأن النيابة العامة 
قـــد أجـــرت تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة 
متهـــم زاول مهنة الطـــب والصيدلة 
دون ترخيص فضاً عن إدارة عيادة 
ومؤسســـة صحية بـــدون ترخيص، 

وذلك باالشتراك مع متهمة اخرى.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
باغـــًا مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بورود 
معلومـــات بقيـــام المتهـــم بتحويـــل 
شـــقة ســـكنية مســـتأجرة مـــن قبـــل 
المتهمة الثانية إلى عيادة ومؤسسة 
صحية ومزاولة مهنة الطب البشري 

وتقديـــم خدمـــات طبيـــة تجميليـــة 
بمســـاعدة  وذلـــك  ترخيـــص  بـــدون 
المتهمة األخرى. هـــذا وتنفيذًا إلذن 
بالضبـــط  الصـــادر  العامـــة  النيابـــة 
والتفتيـــش فقد ألقت االدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة القبض 
تفتيـــش  وأســـفر  المتهميـــن،  علـــى 
الشـــقة عـــن ضبـــط كمية كبيـــرة من 

االدوية وحقن الفلر والبوتكس.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
بحبـــس  وأمـــرت  التحقيقـــات 
المتهمين احتياطيـــًا والتحفظ على 
المضبوطـــات، وإحالتهمـــا للمحكمـــة 

الجنائية المختصة.

التحقيقات تكشف اشتراك متهمة مع “تاجر البوتكس”



فــي محاضــرة إلكترونيــة عقدتهــا هيئــة التشــريع والــرأي القانوني عــن قانون 
العدالــة اإلصالحيــة لألطفــال، اســتعرضت المحامــي العــام األول وكيــل أول 
التفتيش القضائي في النيابة العامة أمينة عيســى أهم األحكام المســتحدثة 

في القانون والتدابير المستحدثة فضال عن حاالت الخطر والعقوبات.

وقالـــت إن قانون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 
رقـــم 4 لســـنة 2021 الـــذي صـــدر فـــي 
فبرايـــر الماضـــي ونشـــر فـــي الجريدة 
الخامســـة  مادتـــه  فـــي  نـــص  رســـمية 
علـــى العمـــل بـــه بعـــد مضـــي 6 أشـــهر، 
أي أنه ســـيبدأ ســـريان القانون في 14 

أغسطس المقبل.
وبينـــت أنه تم تقســـيم القانـــون إلى 5 
أبـــواب، يتنـــاول البـــاب األول األحكام 
العامـــة، ويتناول البـــاب الثاني العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال، فيمـــا يتنـــاول 
الباب الثالث موضوع حماية األطفال 
الرابـــع  والبـــاب  المعاملـــة،  مـــن ســـوء 
العقوبـــات، ويتنـــاول البـــاب الخامـــس 

األحكام الختامية.
وأكـــدت أن التشـــريعات الجنائيـــة في 
معظـــم دول العالـــم اهتمـــت بحمايـــة 
والطفـــل  الجريمـــة  مرتكـــب  الطفـــل 
المتعـــرض  أو  للخطـــر  المتعـــرض 
لالنحـــراف، عن طريق إخـــراج قواعد 
الجنائيـــة  قانونيـــة خاصـــة بمعاملتـــه 
مـــن الناحيـــة الموضوعيـــة والناحيـــة 
اإلجرائية تختلف عن تلك المقررة من 

البالغين.
وذكـــرت عيســـى أن القواعـــد المقـــررة 
لألطفـــال تقـــوم علـــى تغليـــب الطابـــع 
التدريبـــي والتأهيلـــي االجتماعي في 
معاملتهـــم بالنظـــر إلى عدم اســـتكمال 
لديهـــم،  االختيـــار  وحريـــة  التمييـــز 
معتبرة أن األطفال في الغالب ضحايا 
ظروف اجتماعية تدفعهم إلى ارتكاب 
أو التقـــارب مـــن الخطـــر، مـــا يقتضـــي 
حمايتهـــم وتأهيلهم وإعـــادة إدماجهم 

في المجتمع.
وأشارت إلى أن القانون تضمن العديد 
التنفيذيـــة الضامنـــة  مـــن اإلجـــراءات 
لحقـــوق األطفال ووقايتهم من ســـوء 
المعاملـــة واالســـتغالل واإلهمـــال، كما 
تم اســـتحدث تدابيـــر إصالحية تالئم 
احتياجات األطفـــال، عبر إيجاد البيئة 
المســـاندة لرعاية لألطفال والمساهمة 
في تقويم ســـلوكهم وإعـــادة إدماجهم 
تعزيـــز  خـــالل  مـــن  المجتمـــع  فـــي 

المسؤولية المشتركة مع األسرة.
وأضافـــت أن أهـــم األحـــكام التي نص 
عليها القانون بشأن المعاملة الجنائية 
حصرت لتكون مصالح الطفل الفضلى 
األحـــكام  جميـــع  فـــي  األولويـــة  لهـــا 
والقـــرارات واإلجـــراءات المتعلقة بها 

ـــا كانـــت الجهـــة الصادرة لها، ســـواء  أيًّ
مركـــز الشـــرطة، أو النيابـــة العامـــة أو 
القضاء أو مركز حماية الطفل والطب 

الشرعي وغيرها من الجهات.

األحكام المستحدثة 

وقالـــت “فـــي هـــذا القانـــون تغير ســـن 
الرشـــد الجنائـــي في مملكـــة البحرين، 
حيـــث كان حســـب قانـــون األحـــداث 
رقـــم 17 لســـنة 1976 محـــددا بتجاوز 
ســـن الخامســـة عشـــرة ســـنة ميالدية، 
أمـــا فـــي قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة 
لألطفـــال كمـــا تنـــص المـــادة 2 أصبـــح 
ســـن الرشد بتجاوز سن الثامنة عشرة 
ميالديـــة كاملة وقت ارتكاب الجريمة 
أو عند وجود الطفل في إحدى حاالت 
التعرض للخطـــر المنصوص عليها في 
المادة 12 أو سوء المعاملة المنصوص 
عليها في المادة 40 من هذا القانون”. 
وأوضحت “بهذا النص تكون البحرين 
توافقت تشـــريعاتها القانونية مع سن 
الطفولـــة الموجـــود فـــي اتفاقية األمم 
المتحدة لحقوق الطفل، التي انضمت 

وصادقة عليها المملكة في 1991”. 

المسؤولية الجنائية 

العدالـــة  قانـــون  أن  إلـــى  وأشـــارت 
معاقبـــة  حصـــر  للطفـــل  اإلصالحيـــة 
الطفـــل في أضيق الحدود وفقا لمنهج 
اجتماعي يهدف في المقام األول إلى 
منـــع جنوح األطفال وإبعاد الطفل عن 
دائـــرة الجريمـــة، باعتبـــار أن اإلجـــرام 
ليـــس كامنا في نفـــس الطفل وعالجه 

وتقويمه أولى من عقابه.
وأوضحـــت “ظهـــر ذلـــك من خـــالل ما 
نصـــت عليـــه المـــادة 3 قانـــون بأنـــه ال 
مســـؤولية جنائية على الطفل الذي لم 
يتجاوز الســـنة الخامســـة عشـــرة سنة 
ميالديـــة كاملة وقت ارتكاب الجريمة 

المنصوص عليها في القانون”.

محاكم العدالة 

ونصـــت المـــادة 4 مـــن القانـــون علـــى 
اســـتحداث محاكـــم خاصـــة بالعدالـــة 
محكمـــة  وهـــي  للطفـــل،  اإلصالحيـــة 
العدالـــة الصغرى للطفـــل، وهي معنية 
يرتكبهـــا  التـــي  الجنـــح  فـــي  بالنظـــر 
األطفال الذين تجاوز ســـنهم 15 ســـنة 
ميالدية وتشـــكل المحكمـــة من قاٍض 
منفـــرد ويعاونـــه أحـــد االختصاصيين 

وجوبـــي  وحضـــوره  االجتماعييـــن 
للمحكمة.

اإلصالحيـــة  العدالـــة  محكمـــة  أمـــا 
الكبـــرى للطفل المختصـــة بنظر جميع 
الجرائم الجنايـــات التي يرتكبها طفل 
تجاوز سن الخامســـة ولم يتجاوز 18 
ســـنة ميالديـــة، تشـــكل مـــن 3 قضـــاة 
يعاونهـــم خبيران همـــا االختصاصيان 
النســـاء،  مـــن  أحدهمـــا  االجتماعيـــان 
ويكـــون حضورهم جلســـات المحكمة 

وجوبيا.
واســـتعرضت المـــادة 7 التـــي تناولـــت 
اللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة التـــي تـــم 
اســـتحداثها فـــي هـــذا القانـــون للنظـــر 
فـــي قضايا األطفال أقل من 15 ســـنة 
ميالديـــة الذيـــن وجـــدوا فـــي حـــاالت 
الخطر وســـوء المعاملـــة، وتتكون من 
قاضي المحكمة الصغرى وأحد أعضاء 
نيابـــة األســـرة والطفل وأحـــد الخبراء 
االجتماعييـــن والنفســـيين، وتنظر في 
جميـــع حاالت تعرض الطفل للخطر أو 
ســـوء المعاملة المحالة إليها من نيابة 

األسرة والطفل.

التدابير المستحدثة 

كمـــا وتضمنـــت المادة 13 مـــن القانون 
الطفـــل  علـــى  توقـــع  التـــي  التدابيـــر 
إذا وجـــد فـــي إحـــدى حـــاالت الخطـــر 
المنصـــوص عليها في المادة 12، وهي 
13 تدبيـــر تناولتها المـــواد من 14 إلى 
26 مـــن هـــذا القانـــون ويجـــوز للجنـــة 
القضائيـــة أن توقـــع عليـــه أحـــد هـــذه 

التدابير.
مـــن التدابيـــر المســـتحدثة فـــي هـــذا 
القانـــون اعتـــذار الطفل لمجنـــي عليه 

او أي شـــخص تأثـــر من فعلـــه، ووضع 
الطفل تحت إشـــراف شخص بالغ من 
أقاربه أو غيرهم، وحضر ارتياد أماكن 
أو محال معينة، إلزامه بالحضور أمام 
أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة 
حضور االجتماعات التوجيهية، وهذا 
التدبيـــر يكون فيه الحكم بمدة ال تقل 

عن 6 أشهر وال تزيد عن 3 سنوات.
ومـــن التدابير المســـتحدثة هـــي الزام 
الطفل بالمشـــاركة في أنشطة توعوية 
ويحق للطفل اختيار النشـــاط إذا كان 
سنه يســـمح بتحديد النشاط المشارك 
فيحـــدد  أصغـــر،  كان  إذا  أمـــا  فيـــه، 
القاضي النشـــاط الذي يتناسب وحالة 
الطفـــل، ومن شـــروط اختيار النشـــاط 

أن يكون متناسبا مع سن الطفل. 
وتضمن القانون بتدبير تكليف الطفل 
بأعمـــال المنفعـــة العامـــة دون مقابـــل 
بمـــا ال يضر بصحته ونفســـيته وهو ما 
يســـمى بخدمـــه المجتمـــع المنصوص 
عليها فـــي قانون العقوبـــات والتدابير 

البديلة.
ومـــن ضمـــن التدابير المســـتحدثة في 
هـــذا القانون هـــو إلزام الطفـــل بالبقاء 
فـــي نطاق جغرافي محـــدد ال يقل عن 
ســـاعتين وال يزيـــد عن 12 ســـاعة في 
اليوم الواحـــد، ويحضر عليها الخروج 
من هـــذا النطـــاق الجغرافـــي، ويراعى 
أال يكـــون فـــي تنفيـــذ هـــذا التدبير أي 
تعـــارض مع المعتقدات الدينية للطفل 
ومـــا تفرضـــه عليه مـــن شـــعائر وعدم 
التأثير ســـلبا علـــى التزاماتـــه واجباته 

التعليمية أو المهنية.
بعـــدم  الطفـــل  يلـــزم  كمـــا ويجـــوز أن 
مبارحـــة منزلـــه والمكـــوث فيـــه تحت 

رقابة وإشراف ولي أمره أو المسؤول 
عنـــه في منزلـــه لفترة معنيـــة ويتعين 
على ولي األمر في هذه الحالة إحاطة 
للجنة القضائيـــة للطفولة بمدى التزام 
الطفل بالمواعيد التي تحددها اللجنة 

أو المحكمة.
وبشـــأن التدبير المتعلق بإيداع الطفل 
فـــي أحـــد المستشـــفيات المتخصصة، 
فـــإذا كان مصابـــا بمـــرض يســـتوجب 
ذلـــك، فيتـــم إيداعه إحدى مؤسســـات 
الرعايـــة االجتماعيـــة بمـــا ال يزيـــد في 

الجنايات عن 10 سنوات.

انتهاء التدابير

 نصـــت المـــادة 28 مـــن القانـــون علـــى 
أن تنتهـــي جميع التدابيـــر على الطفل 
بانتهـــاء مدتهـــا أو بلـــوغ الطفـــل ســـن 
الحادية والعشرين. كما يجوز لمحكمة 
العدالة اإلصالحية أو اللجنة الوطنية 
للطفولـــة إنهـــاء التدبيـــر أو تعديلـــه أو 
إبدالـــه، حيـــث ترفـــع تقارير عـــن حالة 
الطفل طوال تطبيق التدبير عليه إلى 
قاضـــي المحكمة أو اللجنـــة القضائية 

للطفولة تتعلق بتطور سلوك الطفل.
كما يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 
الكبرى للطفل في مواد الجنايات بناء 
على طلـــب النيابة المتخصصة للطفل 
وضـــع الطفل تحـــت االختبار القضائي 

لمدة ال تزيد عن سنتين.

تدابير دون 15 سنة

أمـــا عـــن التدابيـــر التـــي ال توقـــع على 
الطفـــل الذي لم يتجاوز خمس عشـــرة 
ســـنة ميالديـــة كاملـــة من عمـــره نص 
المـــادة 29 هـــي التـــي يمكـــن للقاضـــي 
أو اللجنـــة أن توقعهـــا على هـــذه الفئة 
والتســـليم  التوبيـــخ،  وهـــي  العمريـــة 
واالعتذار، وضعه تحت إشراف راشد 
مـــن أقاربـــه، وضعـــه تحـــت االختبـــار 
فـــي مستشـــفى  واإليـــداع  القضائـــي، 
متخصـــص، اإليـــداع فـــي مؤسســـات 
الرعايـــة االجتماعيـــة، االلتحـــاق فـــي 

نشاط تطوعي. 
وكمـــا وينـــص القانون علـــى أن الطفل 
الـــذي لـــم يتجـــاوز ســـنه الســـابعة مـــن 
عمرة ال يحكم عليه إال بتدبير التسليم 
المستشـــفيات  إحـــدى  فـــي  واإليـــداع 

المتخصصة فقط.

اإلعدام والمؤبد

وحـــددت المـــادة 30 العقوبـــات التـــي 
توقـــع علـــى الطفـــل الذي تجاوز ســـنه 
الخامســـة عشرة ســـنة ميالدية كاملة 
ســـنة  عشـــرة  الثامنـــة  يتجـــاوز  ولـــم 
ميالديـــة وقـــت ارتـــكاب الجريمـــة ال 
الســـجن  أو  باإلعـــدام  عليـــه  يحكـــم 

المؤبـــد، وإذا ارتكـــب جريمـــة عقوبتها 
اإلعـــدام يجـــوز للقاضي الحكـــم عليه 
بالســـجن المؤقـــت وهـــو ال يقـــل عـــن 
3 ســـنوات وال يزيـــد عـــن 15 ســـنة، أو 

الحبس لمدة سنة، 
فإذا كانـــت الجريمة عقوبتها الســـجن 
المؤبـــد أو المؤقـــت نزلـــت إلـــى عقوبة 
الجنحـــة. وهـــي الحبس ال تقـــل مدته 
عـــن 10 أيـــام وال تزيـــد عن 3 ســـنوات 

حسب قانون العقوبات.
أما إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة 
القاضـــي  حبســـا وغرامـــة معـــا حكـــم 
بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين فقـــط، وإذا 
كانت العقوبة حبسا وحدها غير مقيد 
بحد أدنى خاص جـــاز للقاضي الحكم 

بالغرامة بدال من الحبس.

الظرف المخفف

تناولـــت الفقـــرة 3 من المـــادة 30 على 
أنه إذا توافر في الجنحة التي ارتكبها 
الطفـــل ظـــرف مخفـــف تطبـــق أحكام 
للمحكمـــة  ويجـــوز  الســـابقة،  الفقـــرة 
بـــدال من الحكم بعقوبة ســـالبة للحرية 
أو بالغرامـــة أن تحكـــم بأحـــد التدابير 
التاليـــة، وهـــي االعتـــذار أو االختبـــار 
القضائـــي أو االلتحاق ببرامج التأهيل 
حضـــور  أو  أماكـــن  ارتيـــاد  حظـــر  أو 
اجتماعـــات توجيهيـــة أو إيـــداع فـــي 
نشـــاط  فـــي  إلحـــاق  أو  المستشـــفى 
صيفـــي أو البقـــاء في نطـــاق جغرافي 
أمـــره  ولـــي  إشـــراف  وتحـــت  معيـــن 
المراقبـــة إلكترونية مقرونـــة بالتدابير 
أو مراقبة إلكترونيـــة مقرونة بالحجز 

المنزلي. 

تدابير بديلة 

تنـــص الفقرة 4 من المـــادة 30 تتناول 
الطفـــل الـــذي تجـــاوز 15 ســـنة كاملـــة 
ولـــم يتجـــاوز 18 وحكم عليـــه بعقوبة 
ســـالبة للحريـــة علـــى محكمـــة العدالة 
تقـــدم  مـــدى  تراقـــب  أن  اإلصالحيـــة 
ســـلوك الطفل بنـــاء علـــى تقارير مركز 
اإلصـــالح والتأهيل المـــودع به الطفل 
المـــدة  مباشـــرة بعـــد انقضـــاء نصـــف 
العقوبـــة المقـــررة للطفـــل. فتقـــرر إمـــا 
اســـتمرار العقوبـــة على هـــذا الطفل أو 
أن تستبدل بالتدابير المنصوص عليها 

في إحدى مواد هذا القانون.
كما ونصت المادة 32 على أنه ال يجوز 
إيـــداع األطفال أو التحفـــظ عليهم أو 
حبســـهم أو ســـجنهم مـــع غيرهـــم مـــن 
البالغيـــن في مكان واحد، ويراعى في 
تنفيـــذ اإليداع أو التحفـــظ أو الحبس 
أو الســـجن تصنيـــف األطفال بحســـب 
الســـن والجنس ونـــوع الجريمة ومدة 

العقوبة.

 أمينة عيسى

المحامي العام األول: تطبيق “العدالة اإلصالحية” 14 أغسطس
ال إعــــــدام وال مـؤبــــــد لمــــــن دون 18... وال مســؤوليــــــة جنـائيــــــة لمـــــن لـــــم يتجـــاوز 15

ــر ــن الخطـ ــارب مـ ــكاب أو التقـ ــى ارتـ ــم إلـ ــة تدفعهـ ــروف اجتماعيـ ــا ظـ ــال ضحايـ األطفـ
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ليلى مال اهلل

^وتضمنـــت المحاضـــرة اإللكترونيـــة فقرة 
اإلجابة عن استفســـارات المشاركين فيها والتي 

جاءت كالتالي:

إذا تجاوز سن مرتكب الجريمة 18 سنة، أي  «
بلغ سن الرشد الجنائي هل تطبق عليه 

القواعد واإلجراءات والعقوبات المنصوص 
عليها في قانون العقوبات؟

- مـــن هـــم دون 18 ســـنة عنـــد ارتـــكاب الجريمة 
العقوبـــات  مـــن  ويســـتفيد  أطفـــاال،  يعتبـــرون 
المخففة حســـب قانـــون العدالـــة اإلصالحية من 
تجـــاوز الســـن 15 ميالدية ولم يتجاوز ســـنه 18 

سنة ميالدية.

إذا كان الطفل متعرضا للخطر من أحد  «
والديه هل يتم سحب الحضانة الطفل منه 

إذا اشتهر عنه سوء السيرة؟

الوالديـــن  أحـــد  مـــع  الطفـــل  كان وجـــود  إذا   -
خطـــر، فوجـــوده ليـــس هـــو األصلـــح لـــه، لذلك  
القانـــون وضـــع لحمايـــة األطفـــال مـــن الحاالت 
التـــي يتعـــرض فيها للخطـــر، وفي هـــذه الحالة 
يتـــم التدخـــل القضائي، حيث يـــدرس القاضي 
االختصاصييـــن  مـــع  بالتشـــاور  الطفـــل  حالـــة 
االجتماعييـــن في تشـــكيل المحكمـــة القضائية 
للطفـــل، ويتم تحديـــد التدبير األنســـب للطفل؛ 

إلنهاء تعرضه للخطر. 

متى يتم احتجاز الطفل في مركز رعاية  «
األحداث الطفل؟

التحفـــظ على الطفل في مركـــز رعاية األحداث، 
ويتم اللجوء إليه في أضيق الحدود؛ باعتبار أن 
المصالح الفضلى للطفل دائما تكون نصب العين 
في اتخـــاذ أي إجراء وحكم، وهو آخر خيار يتم 
اللجـــوء إليـــه، وإذا صـــدر حكـــم متعلـــق بإيـــداع 
الطفـــل فـــي مركـــز حمايـــة األحـــداث ال تتجـــاوز 
مدته 10 ســـنوات في حالة الجناية، وال تتجاوز 
5 ســـنوات في الجنح، وال تتجاوز 3 سنوات في 

حالة تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

“ال مسؤولية جنائية للطفل أقل من 15  «
سنة”، هل هو إعفاء من المسؤولية؟ 
وهل هذا يشجع األطفال على ارتكاب 

الجرائم.

ال مســـؤولية علـــى الطفـــل في هـــذا الســـن لعدم 
اكتمال التمييـــز واإلدراك لديه، وللقاضي تطبيق 
في تدابير لحمايته ولتقويم سلوك الطفل، حيث 

الهدف من التدبير ليس العقاب، بل التقويم.

الطفل الذي تجاوز عمره 15 سنة ميالدية  «
وتم محاكمته بناء على قانون قديم، هل 

يمكن ان تتغير العقوبة؟

الطفل الذي ارتكب جريمة في ظل قانون سابق 
تمـــت محاكمته في ظـــل قانون ســـاٍر، أما قانون 

العدالـــة اإلصالحيـــة ســـوف يطبق علـــى األفعال 
الالحقة لســـريانه، ويمكن أن يطبق عليه القانون 

إذا لم يصدر حكم نهائي بحقه.

هل يتم تأجيل جلسة المحكمة في حال  «
عدم حضور االختصاصيين االجتماعيين؟

حضـــور االختصاصـــي االجتماعـــي وجوبـــي في 
جلســـات المحكمـــة، وتدخـــل فـــي تشـــكيلها وال 
يجـــوز للقاضـــي النظر فـــي القضيـــة دون وجود 

االختصاصي االجتماعي.

عالَم تعتمد اللجنة القضائية في دراسة  «
واقعة الطفل؟

تعتمد اللجنة على  المحاضر التي تم إرسالها من 
نيابة األسرة والطفل، واالختصاصي االجتماعي 
الـــذي سيناقشـــه القاضـــي فـــي حالـــة الطفل وما 
يناســـبه مـــن تدبيـــر لتقويـــم ســـلوكه. ويتم ندب 
محـــاٍم للطفل فـــي حالة عدم وجـــود محاٍم لديه 

في حالة ارتكابه جناية.

ماذا إذا بلغ الطفل سن الرشد أثناء تنفيذه  «
للعقوبة؟

يؤخذ في االعتبار سن وقوع الجريمة  لالستناد 
إلى قانون العدالة اإلصالحية من غيره، سيكمل 
تنفيـــذ العقوبـــة وتنتهـــي التدابير ببلوغ ســـن 21 

سنة.

التنمر قد يقود الوالدين للقضاء ويسحب من أحدهما الحضانة
^واستوضحت المادة 12 التي تناولت حاالت تعرض الطفل 
للخطـــر التي تهدد ســـالمة التنشـــئة الواجب توافرهـــا، وحصرت 
هـــذه الحاالت في 10 حـــاالت وجب فيها تدخـــل قضائي لتقويم 

سلوكه، وهي:
إذا كان الطفل لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميالدية كاملة  «

وصدر منه فعل يشكل جناية أو جنحة. 

إذا كان متسوال أو متشردا، بالمعنى الوارد في المادتين األولى  «
والثانية من القانون رقم )5 ( لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول 

والتشرد.

إذا خالط أشخاصا منحرفين أو مشتبها بهم أو اشتهر عنهم سوء  «
السيرة. 

إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في قدرته  «
على اإلدراك أو االختيار، بحيث يخشى على سالمته أو سالمة الغير. 

إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي  «
لم تراع في عقد أي منها الضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم )18( 

لسنة 1973 بشأن االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. 

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش وال عائل مؤتمن.  «

إذا اعتاد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو التدريب.  «

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في  «
أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو المبيت فيها. 

إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد األخالق أو القمار  «
أو المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة من يقومون بهذه األعمال. 

إذا كان سيئ السلوك، مارقا من سلطة ولي أمره أو المسؤول عنه،  «
وفي هذه الحالة ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الطفل ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناء على شكوى من أحد والديه أو ولي أمره أو 
المسؤول عنه بحسب األحوال.  

حــاالت التعـــرض للخطــر



تعــد ســوق جدحفــص المغذي األســاس للغذاء لشــارع البديع الــذي يمتد ألكبر 
منطقة مأهولة بالسكان في البحرين. هذه السوق الشعبية تحتاج إلى التطوير 

بشكل سريع؛ نظًرا ألهميتها ومكانتها في وسط الوجدان الشعبي والوطني.

“قسطرة” سوق جدحفص تبقيها حية باألجهزة وال ترد إليها الحياة
الــغــذائــيــة ــواد  ــ ــم ــ ــال ــ ب ــع  ــديـ ــبـ الـ شــــــارع  أوردة  يـــغـــذي  ــوق  ــ ــس ــ ال “وريــــــــد” 
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علوي الموسوي

اجتهـــدت  العاصمـــة  أمانـــة  أن  صحيـــح 
كثيـــًرا بإعـــادة تنظيمها لكن هـــذه اآلليات 
الموضوعـــة مـــن قبـــل الجهـــاز والتنفيذي 
والمجلـــس تعـــد كعمليات القســـطرة التي 
أبقـــت الســـوق على قيد التنفـــس لكنها لم 
تعـــد إليهـــا الحيـــاة المرجـــوة والمطلوبـــة 

ونحن نعيش في العام 2021.
عن تطوير السوق وتوسعتها كان لنا وقفة 
مـــع رئيـــس جمعيـــة جدحفـــص التعاونية 
فيصـــل مـــدن، الذي كشـــف لـ ”البـــاد” عن 
األرض  علـــى  اســـتحوذت  الجمعيـــة  أن 
المحاذية لسوق جدحفص الشعبية بقيمة 
إجمالية بلغت نصـــف مليون دينار، وذلك 
لتطويرها بما يعود بالنفع على مستثمري 
الجمعيـــة واألهالـــي والمجتمـــع البحريني 

ككل من ناحية الخدمات.
ولفـــت إلـــى أن الجمعيـــة وضعـــت تصورا 
إلـــى تطوير األرض بإنشـــاء مجمع تجاري 
ضخم يضم العديد من المعارض والمحال 
التجاريـــة والمكاتـــب، وعـــددا كبيـــرا مـــن 
مواقف الســـيارات، مشـــيًرا إلـــى أن جميع 
التصورات والرسومات الهندسية وضعت 
للمشـــروع، فيما تنتظـــر الجمعية تصنيف 
األرض من قبل وزارة األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
وذكر أن الجمعية أقدمت على شراء هذه 
األرض وتطويرهـــا مـــن أجـــل المســـاهمة 
الفاعلة في تطوير ســـوق جدحفص التي 
تعتبر المتنفس التجاري الشعبي السوقي 
الوحيد على شارع البديع من حيث تنوع 

المواد الغذائية وغزارة عرضها.
وأكـــد أن الجمعيـــة رفعـــت خطاًبا رســـمًيا 
إلـــى وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف من 
أجـــل ضـــرورة تصنيـــف األرض التـــي تـــم 
شراؤها، موضًحا أن الجمعية تلتمس من 
الوزيـــر ســـرعة التصنيف ليســـتنى له بناء 

األمر على مقتضاه.
وأوضـــح أن الجمعيـــة وبهـــدف اســـتغال 
األرض لحيـــن تصنيفهـــا قامـــت بتســـوية 
األرض وتخصيـــص جـــزء منهـــا لمواقـــف 
الســـيارات، فيمـــا تم تخصيـــص جزء آخر 
لمنافـــذ بيـــع تم تأجيرهـــا بالكامل بشـــكل 

رمزي على التجار.
وبين أن الطلب على الفرشـــات كان كبيرا 
جًدا، إذ إن جميعها نفدت في وقت قياسي 
ولكـــن الجمعية لـــم تعط الضـــوء األخضر 
بفتـــح الفرشـــات مـــن قبـــل المســـتفيدين 
علـــى  المخالفـــة  الفرشـــات  إزالـــة  لحيـــن 
األرصفة المحادية للفرشات الجديدة من 

قبل أمانة العاصمة.
وطالـــب مـــدن األمانـــة بضرورة اإلســـراع 
لمعالجـــة المخالفـــات الجســـيمة مـــن قبل 
بعض الفرشات التي تستغل األرصفة في 
الســـوق من أجل وضع مختلف المنتجات 
للبيـــع، مؤكًدا أن فتح الفرشـــات الجديدة 
التابعـــة للجمعيـــة ســـيكون بعـــد مباشـــرة 

إزالة هذه الفرشات المخالفة على الفور.
وعلى ذات الصعيـــد، رحب عدد من تجار 
الســـوق بتســـوير وتطويـــر األرض التابعة 
إلى الجمعية، مشـــيرين إلـــى أن هذا األمر 
يعد خطوة نوعية ســـترفد الســـوق بمزيد 
مـــن الفرشـــات التـــي تســـاهم فـــي تقوية 
المعروضـــة  المنتجـــات  وتنويـــع  الســـوق 

فيها.
وبينـــوا أن الســـوق اليـــوم تحتـــوي علـــى 
جميـــع المـــواد األساســـية التـــي يحتاجها 
المنـــزل مـــن اللحـــوم والدجـــاج والســـمك 
والخضـــار والفواكـــه والبيـــض ومختلـــف 
الحلويات والمحات الشـــعبية ومنتجات 

األلبان.
بالســـوق  االهتمـــام  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
وتوســـيعها يصبـــان فـــي صالـــح توســـعة 
الحركـــة التجارية في على شـــارع البديع، 
خصوًصـــا أن ســـوق جدحفـــص يقصدهـــا 
البحريـــن  مناطـــق  مختلـــف  مـــن  النـــاس 

إرثـــا  وتمثـــل  أيًضـــا  الخليـــج  دول  ومـــن 
حضاريا وتجاريا وشـــعبيا لدى العديد من 

المستهلكين.

بضـــرورة  المعنيـــة  الجهـــات  وطالبـــوا 
لجمعيـــة  التابعـــة  األرض  ترخيـــص 
جدحفـــص التعاونيـــة؛ مـــن أجـــل إعطـــاء 

دفعـــة قويـــة إلـــى الســـوق بتطويـــر هـــذه 
األرض التـــي ســـتضيف خدمـــات كبيـــرة 
للمنطقـــة وســـكان شـــارع البديع خصوصا 

والمواطنين من مختلف المناطق عموما.
وذكروا أن السوق بخير وهي تساهم في 
توفيـــر األمـــن الغذائي لجميـــع المواطنين 

والمقيمين وهي مقصد أساس للعديدين؛ 
من أجل توفير القيمة الغذائية األساسية 

لمنازلهم.

التجار: التطوير 
يصب في صالح 
توسعة الحركة 

التجارية

الجمعية 
االستهالكية تضخ 
نصف مليون دينار 

للتطوير

مدن: لتصنيف 
األرض وإزالة 

الفرشات 
المخالفة



يترقــب أهالي ســماهيج عند مســاء كل خميس فيضــان محطة المجاري رقم 
)B16( المحاذيــة لشــارع ريــا ومبنى نادي ســماهيج، في مشــهد يختصر واقع 

البنية التحتية المتردية لسادسة المحرق.

وطرقـــات  أحيـــاء  جالـــت  “البـــاد” 
البلـــدي  الممثـــل  برفقـــة  القريتيـــن 
الســـتطاع  العـــود،  فاضـــل  للمنطقـــة 
الوضـــع الخدمي بها، حيـــث أكد العود 
الفتـــرة  خـــال  المنطقـــة حظيـــت  أن 
المشـــروعات  مـــن  بالعديـــد  الماضيـــة 
الخدميـــة كتخصيـــص وإنشـــاء عـــدد 
وتطويـــر  الســـيارات،  مواقـــف  مـــن 
حديقـــة الحســـاوي، وإقامـــة حديقـــة 
إســـكان ســـماهيج، وتطويـــر حديقـــة 
عيـــن ريا، إلى جانب مشـــروع تحويل 
الخيـــف  لمســـجد  مجـــاورة  قطعـــة 
لصالح محات تجارية وقفية لصالح 

المسجد.
مـــن  مـــا تحقـــق  العـــود: رغـــم  يقـــول 
مكتسبات ومشـــروعات خدمية مهمة 
للمنطقـــة بفضـــل الجهـــود المشـــتركة 
والتعـــاون المثمـــر مـــع النائـــب هشـــام 
العشيري، والجهات الخدمية المعنية، 
إال أن تـــردي أوضـــاع البنيـــة التحتية 
أم  تمثـــل  زالـــت  مـــا  المنطقـــة  فـــي 
المشـــكات التي تؤرق األهالي، حيث 
مـــا زالت المنطقـــة تترقب حصتها من 
مشـــروعات التنمية الحضرية التابعة 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراني.
المنطقـــة  قـــرب  أن  إلـــى  وأشـــار 
ومجاورتها لمرفق حيوي استراتيجي 
للمملكـــة وهو مطـــار البحرين الدولي، 
يمنح المنطقة وتطوير بنيتها التحتية 
أولويـــة كونها تمثل واجهـــة حضارية 
للمملكـــة، فضـــا عـــن حقهـــا الطبيعـــي 
فـــي التطويـــر بعـــد أن هجرتهـــا آلياته 

لسنوات طويلة.

نقطة االنطالق

وبالعـــودة إلـــى نقطـــة االنطـــاق عنـــد 
محطـــة مجاري )B16( حيـــث جاء رد 
وزارة األشـــغال والبلديات على طلب 

الفيضانـــات  أن  المشـــكلة  هـــذه  حـــل 
المتكـــررة التـــي تتعـــرض لهـــا ناتجـــة 
عن وجود تدفقـــات عالية في محطة 
 )B15( الصـــرف الصحـــي التاليـــة لهـــا
وهـــو ما ينتـــج عنه رجـــوع التدفقات 

للمحطة المذكورة.
المســـتمرة  أكـــدت مراقبتهـــا  الـــوزارة 
للشـــبكة ووضـــع الحلـــول التشـــغيلية 
لتفادي تكرار المشـــكلة بالتنســـيق مع 
العضـــو البلدي، فيما أشـــار العضو إلى 
عدم جـــدوى هـــذه الحلـــول لحد اآلن 

في منع حدوث هذه الفيضانات.
العـــود إن األهالـــي ينتظـــرون  يقـــول 
بفـــارغ الصبر تنفيذ وعد الـــوزارة لهم 
بحل المشكلة بشكل جذري، بعد تنفيذ 
الصحـــي  الصـــرف  مشـــروع خطـــوط 
العميقـــة علـــى شـــارع ريا، والـــذي من 
المؤمـــل أن يســـتوعب التدفقات، مما 
ينهي مشـــكلة الفيضان فـــي المنطقة، 
وإلغـــاء المحطـــة )B14( وذلـــك خال 

الربع الثاني من العام المقبل.
وقبـــل مغادرة الموقع أكـــد العود على 
افتقـــار الدائـــرة لســـاحة عامـــة للعب، 
حيـــث تـــم إقامـــة أحـــد الماعـــب عبر 
تســـوية أرض تابعة للجمعية الخيرية 
بشـــكل مؤقـــت، كما دعـــا إلى دراســـة 
إمكانيـــة تخصيـــص األرض المجاورة 
للملعب الحالـــي ومبنى النادي كملعب 

للنادي.

الصرف الصحي

وأقلعـــت الرحلة بعد ذلـــك إلى منطقة 
ريا والفردوس مجمع 234 بسماهيج، 
حيث ينتظر األهالي توصيل منازلهم 
بشبكة الصرف الصحي، والتي قدرت 

كلفة مشروعها بمبلغ 750 ألف دينار.
وأشار العود إلى أن الوزارة أكدت في 
مـــارس الماضي أنهـــا ماضية في أخذ 
الموافقة من وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني لطرح المشروع في مناقصة، 
وأنـــه ســـيتم توصيـــل شـــبكة الصرف 
الصحـــي للمجمـــع بعـــد االنتهـــاء مـــن 
أعمـــال التصاميـــم للمشـــروع، ووفقـــا 
مـــن  رصـــده  يتـــم  ومـــا  لألولويـــات 
ميزانيات لمشـــروعات قطاع الصرف 

الصحي.
وعنـــد ســـاحل قريـــة الديـــر لـــم نجـــد 
ســـاحا - فرقعـــة الدفـــان اســـتحوذت 

على مساحة واســـعة منه - بل وجدنا 
مجمـــع   3157 رقـــم  الطريـــق  علـــى 
231 عـــدد 20 منـــزالً مأهوالً بالســـكان 
ينتظـــرون توصيلهـــم بشـــبكة الصرف 

الصحي.
هنالك جرى الحديث مع العضو البلدي 
عن الســـاحل في قـــرى يفترض كونها 
مناطق ساحلية، حيث أشار العود إلى 
وجود مشـــروع لتطوير ســـاحل الدير 

والســـماهيج علـــى الواجهـــة البحريـــة 
المخصصة لهذا الغرض.

وأشـــار إلى أن المجلـــس البلدي أصدر 
التفصيليـــة  الخطـــة  علـــى  موافقتـــه 
لتنفيـــذ المشـــروع، مع إضافـــة امتداد 
للبلديـــة  التابعـــة  العقـــارات  ألحـــد 
والمخصصة لساحل الدير وسماهيج.
وبالقرب من الساحل بقرية السماهيج 
طافت الرحلة بحديقة ممشى إسكان 

السماهيج التي تعد أحد المشروعات 
الحديثـــة التـــي حظـــي بها المشـــروع 
اإلســـكاني فـــي المنطقـــة، ثـــم عرجت 
الحســـاوي  حديقـــة  نحـــو  بالمســـير 
الجديـــدة والتـــي تـــم تطويرهـــا علـــى 
يـــد أحـــد المتبرعين مـــن أهـــل الخير، 
وصوال إلى حديقـــة الدير التي تعاني 
نوعا مـــن اإلهمال والحاجة إلى بعض 

االهتمام إلعادة الحيوية لها.

أحد المالعب الشعبية المقامة على أرض الجمعيةفاضل العود 

موقع األرض المخصصة إلقامة مدارس في سماهيج

حديقة الحساوي

مشروع تطوير حديقة عين ريا

مشروع مواقف سيارات عند مأتم اإلمام علي

حديقة الديرمنازل بمحاذاة مشروع الدفان البحري تنتظر توصيلها بالصرف الصحيمنطقة الدفان عند ساحل الديرأحد مشروعات مواقف السيارات بمجمع 236 بسماهيج

سمـاهيــج والـديـــر تنتظـــران “شــارة” التطــويــر
“^” بــرفقـــــــــة العـــــــــود تــجـــــوبـــــــــان أحــيـــــــــاء ســـــادســــــــة المــحــــــــرق
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مقترحات وأسئلة برلمانية لتلبية احتياجات سادسة المحرق الخدمية
^قال النائب البرلماني عن سادســة المحرق هشام العشيري إنه 
تقــدم بمجموعــة من المقترحات واألســئلة البرلمانيــة الداعمة لتلبية 

االحتياجات الخدمية لمنطقتي الدير وسماهيج.

يتعلـــق  فيمـــا  العشـــيري  وأشـــار 
للدائـــرة  الخدميـــة  بالمقترحـــات 
التـــي قدمهـــا للمجلـــس أنـــه تقدم 
بمقترحـــات برغبة تتعلق بإنشـــاء 
الديـــر  لقريتـــي  عـــام  ســـاحل 
فرضـــة  وتطويـــر  وســـماهيج، 
ريـــا، إلـــى جانب إنشـــاء مدرســـة 
ثانوية للبنات، وتوســـعة مدرســـة 
اإلعداديـــة  االبتدائيـــة  ســـماهيج 
للبنيـــن، إضافة إلى تطوير شـــارع 
ريا، وإنشـــاء مركـــز لتعليم القرآن 

الكريم.
األســـئلة  يخـــص  فيمـــا  وأمـــا 

البرلماني فذكر العشيري أنه تقدم 
بعدة أسئلة تتعلق بساحل قريتي 
الديـــر وســـماهيج وأســـباب تأخر 
تنفيذ المشروع، إلى جانب سؤال 
يتعلـــق بمعوقات إعـــادة تخطيط 
وتصنيف مشـــروع حدائـــق الدير 
وما اتخذ حيال ذلك من خطوات 
ومـــا طرأ عليهـــا من مســـتجدات، 
إضافـــة إلى ســـؤال متعلق بخطة 
للدائـــرة  الخدميـــة  المشـــروعات 
لهـــا  المرصـــودة  والميزانيـــات 

والخطة الزمنية لتنفيذها.
وأشـــار العشـــيري إلـــى أن قريتي 
مـــن  تعـــدان  والســـماهيج  الديـــر 
القـــرى الســـاحلية الاتـــي تأثرتـــا 
بمشـــروعات الـــردم وبنـــاء الجـــزر 
أدى  ممـــا  شـــمالهما،  الصناعيـــة 

إلـــى تقلـــص واجهاتهمـــا البحرية، 
متنفـــس  وجـــود  عـــدم  وبالتالـــي 
ألهالـــي المنطقـــة، وهـــو مـــا دعـــا 
جالـــة الملك المفـــدى إلى إصدار 
توجيهاته السامية بإنشاء ساحل 
عام يخدم أهالي المنطقة وجميع 

مرتاديه.
ولفـــت إلـــى أن التمـــدد الســـكاني 
ازديـــاد  إلـــى  أدى  المنطقـــة  فـــي 
احتياجاتها للمشروعات الخدمية 
ومنها التعليمية على وجه خاص، 
وهـــو مـــا دعا إلـــى تقديـــم مقترح 
بإنشـــاء مدرســـة ثانويـــة للبنـــات 
حيـــث إن أقـــرب مدرســـة ثانوية 
تقـــع خـــارج المنطقـــة، إضافة إلى 
بتوســـعة  آخـــر  بمقتـــرح  التقـــدم 
االبتدائيـــة  ســـماهيج  مدرســـة 

اإلعدادية للبنين.
وقال العشـــيري إن شارع ريا يعد 
من أهم الموضوعات التي تخص 
الدائـــرة والمناطق المجـــاورة لها، 
حيـــث يمتـــد مـــن منطقـــة قالـــي 
إلـــى البســـيتين، ويعد مـــن الطرق 
البديلـــة لشـــارع عـــراد فـــي وقت 

االزدحامات المرورية.
ولفت إلى أن شـــارع ريـــا يعد من 
الشوارع القديمة والضيقة والتي 
وتطويـــر  لصيانـــة  بحاجـــة  هـــي 
الكثافـــة  الزديـــاد  واســـتيعاب 
الســـكانية في المناطـــق المحاذية 
لـــه، كمـــا يمثـــل توســـعة الشـــارع 
أهميـــة بالغـــة فـــي التخفيـــف من 
الخانقـــة  المروريـــة  االزدحامـــات 
وتسهيل دخول وخروج األهالي.

فاضل العود: البنية 
المتهالكة أم 

المشكالت و ”التنمية 
الحضرية” مفتاح الحل 

التنسيق المشترك 
بين البلدي والنائب 
ذلل الصعاب وحرك 

عجلة المشروعات

ال ساحة عامة 
مخصصة للعب ويد 

المحسنين تعيد الحياة 
لحديقة الحساوي

هشام 
العشيري

سيد علي المحافظة

األرض المقترح تخصيصها لصالح ملعب نادي سماهيجأحد أحياء ريا والفردوس التي تنتظر توصيلها بالصرف الصحي )B16( محطة مجاري
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وكيلة “الصحة العامة”: 15 % نسبة المرضى بالبحرين.. وتوقعات بإصابة ربع سكان الخليج
^أشـــارت الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة 
بوزارة الصحة، ممثلة عن المجلس األعلى للصحة، 
مريـــم الهاجـــري إلى أن مـــرض الســـكري يمثل أحد 
التحديات الصحية والتنموية في البحرين؛ لذا فإن 
مكافحـــة هذا المرض والحد من مضاعفاته ســـوف 
يقلـــل األعباء الصحيـــة واالقتصادية، والســـيما إن 
كلفـــة األمراض المزمنة غير المعدية على االقتصاد 
البحريني والتي تشـــمل مرض السكري تقدر بـ 534 
مليـــون دينـــار، وهـــو مـــا يعـــادل 3.8 % مـــن الناتج 
المحلـــي اإلجمالي في العام 2019 وهذا يعتبر عبئا 

على االقتصاد الوطني.
وقالـــت خـــالل مداخلتهـــا بنـــدوة صحيفـــة “البالد”: 
“ال يخفـــى علـــى الجميـــع أن مملكة البحريـــن تولي 
غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  بقضيـــة  كبيـــرا  اهتمامـــا 
الســـارية، بمـــا فيهـــا داء الســـكري كواحـــدة من أهم 
قضايـــا الصحة العامـــة التي تؤثر تأثيـــرا بالغا على 
صحة األفـــراد والمجتمعات، ومـــا يترتب عليها من 
عواقب ضخمـــة في القطاعين الصحـــي والتنموي، 
وقـــد كشـــفت نتائـــج المســـح الصحي الـــذي أجرته 
الصحـــة  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن  مملكـــة 
العالمية في العام 2018 و2019 بأن نســـبة اإلصابة 
بداء الســـكري تصل إلى 15 % من السكان البالغين 
مقارنـــة بمعـــدل انتشـــار مرض الســـكري فـــي جميع 

أنحاء العالم الذي يقدر بنسبة 8.5 %”.
وأضافت أن انتشار داء السكري في مملكة البحرين 
واآلخـــذ باالزدياد يجعـــل منه مشـــكلة وطنية على 

المستوى الفردي والحكومي والمجتمعي، مبينة أن 
الزيادة لها انعكاســـات على جميع المستويات، فهي 
تؤثـــر علـــى األفـــراد المصابين بالســـكري وعائالتهم 
كما تنعكس على المؤسســـات لما تسببه من انقطاع 
عـــن العمـــل وضعفـــا فـــي اإلنتـــاج، وعلى المســـتوى 
الحكومـــي؛ بســـبب تكاليـــف عالج مرضى الســـكري 
ومضاعفاتـــه خصوصـــا على القلب والكلـــى والعين 

والقدمين.
وأشـــارت إلـــى أن البحرينـــي يتعـــرض للعديـــد مـــن 
عوامل الخطر الســـلوكية المســـببة لمرض الســـكري 
خاصـــة النظـــام الغذائي غير الصحي وقلة النشـــاط 
البدنـــي وينتج عن ذلـــك معدالت عالية من اإلصابة 

بالسكري.

وأضافـــت أن التوقعـــات تشـــير إلـــى ارتفـــاع نســـبة 
المصابين بداء السكري إلى نحو ربع سكان المنطقة 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي بحلول 2030، 
ولذلك فأن األهداف اإلستراتيجية للخطة الوطنية 
لمكافحـــة األمراض المزمنة وداء الســـكري، تســـعى 
جاهدة للحد من انتشار مرض السكري والتقليل من 
اآلثار الصحيـــة واالقتصادية الناجمـــة عنه، بتنفيذ 
المبـــادرات الوقائيـــة والعالجية وتوفيـــر الخدمات 
هـــذه  تحـــت  تنـــدرج  والتـــي  المتقدمـــة،  الصحيـــة 
الخطة، حيـــث توفر وزارة الصحة والمستشـــفيات 

وعـــالج  بمكافحـــة  المعنيـــة  والعيـــادات  والمراكـــز 
الســـكري البرامج الوقائية التي تعني بنشـــر الوعي 

الصحي بطرق الوقاية من الداء السكري.
علـــى  الضـــوء  تســـلط  النتهـــاج سياســـات  ودعـــت 
الوقايـــة من هذه األمـــراض وعوامل الخطر، وعليه 
االســـتثمارية  الجـــدوى  حـــول  دراســـة  إعـــداد  تـــم 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت 
لتؤكـــد أهميـــة اتخاذ وتنفيـــذ عدد مـــن اإلجراءات 
المجدية اقتصاديا التي تهدف إلى الوقاية من هذه 
األمـــراض واالرتقاء بجودة الحيـــاة، كما تؤدي إلى 

تقليـــل األعبـــاء االقتصادية والصحية، مما يســـاهم 
فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة بالمملكـــة 
والتـــي تشـــمل سياســـات للحد مـــن انتشـــار عوامل 
الخطر السلوكية المرتبطة بداء السكري واألمراض 
المزمنـــة غيـــر المعديـــة مثـــل قلـــة النشـــاط البدنـــي 

وتحسين النظام الغذائي ومكافحة التبغ.
وأوضحـــت أن هناك جهـــودا تبذل من المؤسســـات 
األهليـــة في خفض معدالت اإلصابة بداء الســـكري 
بالبحريـــن في إطار الشـــراكة المجتمعيـــة والتعاون 
والتنســـيق المشـــترك مـــع جمعية الســـكري ودورها 
الصحيـــة  للخدمـــات  والمكمـــل  والمتميـــز  الكبيـــر 
فـــي المملكـــة فـــي دعـــم المصابين بمرض الســـكري 
وتوعيتهم بكيفية الوقاية من مضاعفاته الخطيرة، 
إذ تنظـــم الجمعيـــة العديد من الفعاليـــات التوعوية 
الصحيـــة والبرامـــج التفاعليـــة التعليميـــة الهادفـــة 
والممتعـــة حـــول مـــرض الســـكري، ومنهـــا الوحـــدة 
وحمـــالت  والناشـــئة  األطفـــال  لتوعيـــة  المتنقلـــة 
فحـــص الـــدم للكشـــف المبكـــر عـــن الســـكري وعقد 
للمعنييـــن  العلميـــة  المؤتمـــرات  وإقامـــة  النـــدوات 
والمهتمين واألفراد والمجتمع وتنظيم المهرجانات 
والمارثونـــات التي تهدف إلى نشـــر الوعي الصحي 
وتعزيـــز الصحة، باإلضافة إلى مخيم شـــروق الذي 
تنظمـــه الجمعيـــة ســـنويا ويضـــم برنامجـــا صيفيـــا 

متكامال لألطفال والمراهقين المصابين بالسكري.

الهاجري: انتشار السكري بالبحرين مشكلة وطنية 

المشاركون بندوة صحيفة “البالد”

األمراض المزمنة تكلف الدولة 534 مليون دينار

ندوة “^” تناقش جهود خفض إصابات السكري
ــجــهــات الــرســمــيــة وأطـــبـــاء ومــرضــى ــن ال بــمــشــاركــة مــســؤولــيــن م

^نظمـــت صحيفـــة “البـــالد” نـــدوة 
عن جهود خفض معدل اإلصابة بمرض 
الســـكر بالبحرين بمشـــاركة مســـؤولين 
من الجهات الرسمية وأطباء مختصين 
وشـــخصيات معنية. كما شهدت الندوة 
تقديـــم استفســـارات ومداخـــالت مـــن 

مرضى.
وقالـــت منســـقة النـــدوة الزميلـــة مروة 
خميس إن العالم يشهد تزايدا مضطردا 
في معدالت اإلصابة باألمراض المزمنة 
غير الســـارية ومن بينها مرض الســـكر، 
بالبحريـــن  الصحيـــة  الجهـــات  وتعمـــل 
علـــى تقديـــم الرعايـــة الفعالـــة لمرضى 
السكر والتوعية بضرورة خفض معدل 

اإلصابة به.
وأضافت: وفقا آلخر مســـح رسمي فإن 
معدل انتشـــار المـــرض بالبحرين يصل 
إلى 15 %، ويتم تسجيل إصابة سنوية 
لقرابـــة 80 إلـــى 85 طفال بالنـــوع األول 

من السكري والمعتمد على األنسولين.
رئيســـة،  محـــاور   3 النـــدوة  وناقشـــت 

وهي:
- جهـــود خفض معـــدل اإلصابة بمرض 

السكر بالبحرين.
- جـــدوى أدوات الفحـــص والعالجـــات 

الجديدة.
- تقييـــم مبـــادرات التوعويـــة وتفاعـــل 

الزميلة مروة خميسالمجتمع معها.

أطفال يهربون من العالج بسبب غياب “اإلبر الخضراء”

انخفاض معدالت عمى السكر في البحرين

مــرضــــــى يشـــاركــــــون بنــــــدوة “^”: ننفـــق 100 دينــــــار شهــريـــا 

طبيبــة الســكري الصويــر: عيــادة بــكل محافظة للكشــف المبكر عــن األمراض

خـــالل  الســـكر  بـــداء  مصابـــون  مرضـــى  ^طالـــب 
مداخالتهـــم  خـــالل  مـــن  “البـــالد”  بنـــدوة  مشـــاركتهم 
واستفســـاراتهم بضرورة توفير أجهزة مضخات األطفال 
مـــن وزارة الصحـــة، وتوفير اإلبر خضـــراء اللون لألطفال 

كونها األصغر حجًما وغير مؤلمة.
وقالـــت المريضة زهـــراء إبراهيم “أنا مريضة بالســـكر من 
النـــوع األول منـــذ 5 ســـنوات، وعمـــري اآلن 10 ســـنوات، 
وكانـــت زيارتـــي للمتابعـــة معـــدودة جـــًدا؛ وذلـــك بســـبب 
ُبعـــد مواعيـــد مجمع الســـلمانية المخصصـــة لمتابعة حالة 
المريـــض بشـــكل متواصـــل، ومتابعـــة مـــا يطـــرأ عليه من 

تغيرات سريعة، كتغير الجرعات والوزن وغيرها”.
وأشـــارت كذلـــك إلى أنـــه ال يتـــم توفير الشـــريط الخاص 
بالكيتـــون فـــي المراكز الصحيـــة، فإذا كان الســـكر مرتفعا 

فإنه البد من فحص الكيتون.
ودعـــت لتوفيـــر اإلبـــر الخضـــراء المخصصـــة لألنســـولين 
لألطفـــال، إذ إن المراكز الصحية توفـــر اإلبر الزرقاء التي 
تكـــون مؤلمة عـــادة لألطفـــال وبذلـــك يمتنعـــون عن أخذ 

العالج؛ لعدم توافر الخضراء في المراكز الصحية.
بضـــرورة  بالنـــدوة،  مداخلتهـــا  خـــالل  نـــزار  أم  وطالبـــت 
مواكبة وزارة الصحة للتطور وتوفير أجهزة استشـــعارية 

)سنســـرات( لمتابعة مستوى الســـكر لمرضى السكري، بداًل 
من شـــراء اإلبر والســـتربات واألجهـــزة، فهي تؤلم مريض 
الســـكري عند وخـــز اإلبر فيما يقارب 10 مـــرات في اليوم 
لقيـــاس الســـكر، فالجانب النفســـي وتقليل األلـــم ومتابعة 

مستوى السكر هو الهدف لتقليل المضاعفات.
وقالـــت “ننفـــق أنا وابنـــي نحـــو 100 دينار في الشـــهر من 
أجـــل شـــراء جهـــاز )سنســـر( يتم بواســـطته فحـــص الدم، 
دون الحاجة للوخز باإلبرة، من خالل تطبيق واستشـــعار، 
فيجـــب علـــى وزارة الصحـــة أن تقوم بتحديـــث أجهزتها 

والطرق العالجية القديمة”.

عائلـــة  طـــب  استشـــارية  ^أكـــدت 
وســـكري وصحـــة عامـــة بـــوزارة الصحـــة 
عبيـــر الصويـــر أن الـــوزارة تبّنت مجموعة 
إلـــى  تهـــدف  العالميـــة  المؤشـــرات  مـــن 
العناية بمرضى الســـكر فـــي جميع مراحل 
المـــرض فخـــالل فتـــرة جائحـــة الكورونـــا 
لـــم يعـــان مريـــض الســـكري مـــن انقطـــاع 
أدويتـــه أو انقطـــاع االستشـــارات الطبيـــة 
للمريـــض، فنســـبة المصابيـــن بكورونا من 
مرضى الســـكر تصل إلى 5 % من إجمالي 

المصابين بالجائحة.
وذكرت خالل مشـــاركتها بنـــدوة صحيفة 
“البالد” أن “إنجازات البحرين فيما يخص 
مبادرات الحد من الســـيطرة على السكر ال 
تعـــد وال تحصى وهي تعـــد من اإلنجازات 
التـــي نفخـــر بهـــا علـــى مســـتوى مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي والمســـتوى العربـــي و 

المســـتوى العالمـــي، بينهـــا قـــدرة البحرين 
علـــى توقيف نمو مرض الســـكر بحيث لن 
تتأثـــر معـــدالت الســـكر فـــي 2018 مقارنة 
2007 طبقـــا للمســـح الوطنـــي لألمـــراض 
المزمنة، حيث توقفت نسبة معدل السكر 
فـــي جميـــع األعمار بـــدءا أن مـــن عمر 20 

عاما فما فوق عند 15 % تقريبا. 

وقالت: “سيبقى مرض السكر من أولويات 
وزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة”.

وأضافت:  وعلى مستوى الرعاية الصحية 
األوليـــة هناك مراحل فـــي العناية لمريض 
الســـكر تبـــدأ بمرحلة  معاينـــة المريض من 
قبل طبيب العائلة في عيادته العادية، ثم 
المرحلة األخرى وهي مرحلة متقدمة تتم 

فيها معاينـــة المراجع في عيادة األمراض 
المزمنة، ثم مرحلة متقدمة أخرى تشـــمل 
معاينـــة المريض من قبل فريق متخصص 
متخصـــص  طبيـــب  يشـــمل  الســـكر  فـــي 

وممرضة متخصصة.
 واضافت أن مملكة البحرين تفخر بأن كل 
محافظة يوجـــد بها عيادة متخصصة في 
الكشـــف المبكر عن أمراض العين للسكري 
وهـــذا يعـــد فخر وإنجـــاز للبحريـــن كما أن 
معدالت العمى بسبب السكر قد انخفضت 

كثيرا في اآلونة االخيرة.  
فـــي  تعمـــل  العيـــادات  تلـــك  أن  وبينـــت 
الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  المراحـــل  جميـــع 
األوليـــة بمســـاندة مؤشـــرات مبنيـــة علـــى 
األدلـــة والبراهين العلمية والتي اســـتقتها 
العالميـــة  المؤشـــرات  مـــن  وزارة الصحـــة 

المدروسة.   

الجمعيـــة  رئيـــس  ^أكـــد 
الرياضـــي  للطـــب  البحرينيـــة 
والعلوم الرياضية النائب األسبق 
مـــن  الوقايـــة  أن  صالـــح  جمـــال 
يكـــون  الســـكري  مـــرض  انتشـــار 
عبر ممارســـة التماريـــن الرياضية 
للمعرضيـــن  الحركـــي  والعـــالج 

لإلصابة بالمرض.
بنـــدوة  مشـــاركته  خـــالل  ودعـــا 
إلـــى ممارســـة  “البـــالد”  صحيفـــة 
والتماريـــن  الهوائيـــة  التماريـــن 
التـــي تســـتهلك أكســـجين الهواء 

المتوافر من خالل التنفس.
وبيـــن أن دراســـات كثيـــرة بينـــت 
أن رياضات “اإليروبيك” لها تأثير 
األنســـجة  مقاومـــة  تقليـــل  علـــى 
فاالنســـولين  اإلنســـولين،  علـــى 
يحتـــاج إلـــى دعـــم من األنســـجة 
لـــه على أســـاس أن يدخل ويقلل 
نسبة السكر في الدم، فالمصابون 
بالسكر لديهم مقاومة لإلنسولين.

ولفـــت إلـــى أنـــه كلمـــا ازداد عـــدد 
اســـتفاد  “اإليروبيـــك”  تماريـــن 
مقاومتـــه  وقلـــت  منهـــا  الجســـم 
لألنســـولين، كمـــا أن زيـــادة مـــدة 
فـــي  الفـــارق  تحقـــق  التمريـــن 

أكبـــر  تحقيـــق  إلـــى  الوصـــول 
استفادة ممكنة للجسم.

وقال: “يوجد أيًضا دراســـة ثالثة 
التماريـــن  إجـــراء  أهميـــة  تؤكـــد 
فهـــي  الشـــدة  عاليـــة  المتقطعـــة 
التماريـــن  مـــن  مزيًجـــا  تعتبـــر 
خفيفـــة المعدل وقوية الســـرعة، 
فتتراوح بين جري خفيف وقوي 
لمـــدة متقطعـــة متفاوتـــة كما في 

الدراجة الكهربائية”. 
وبين أن هناك دراســـات ثبتت أن 
تمارين المقاومـــة، كحمل األثقال 
يقلـــل اإلصابـــة من الســـكر، داعًيا 
بأنواعهـــا  التماريـــن  مـــزج  إلـــى 
الغذائـــي  النظـــام  تعديـــل  مـــع 
كأفضـــل حـــل. ودعا فئة الشـــباب 
الجهـــود  لمضاعفـــة  والمراهقيـــن 

لمنع اإلصابة بالمرض.

رفع األثقال و“الدايت” يقلالن اإلصابة بالسكري

جمال صالح

عبير الصوير

رئيس جمعية 
“الطب الرياضي”:  

زيدوا تمارين 
“اإليروبيك”
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أبوسراقة: الكركم والحلبة 
والكمون تمنع السكري

الجمعيـــة  رئيـــس  ^أشـــار 
ســـعد  عـــادل  للحجامـــة  البحرينيـــة 
)أبوســـراقة( إلـــى أنه ثبـــت علميًا أن 
الكركـــم من األعشـــاب التـــي تخفف 
بالســـكري،  اإلصابـــة  نســـبة  مـــن 
باإلضافة إلى شـــجرة النيم، فالورقة 
شبيهة بجهاز البنكرياس، إلى جانب 

الحلبة.

بنـــدوة  مشـــاركته  خـــال  وقـــال 
صحيفـــة البـــاد إن معهـــدا فرنســـيا 
أجرى دراســـات عـــن الحلبـــة، فوجد 
أنهـــا تحفز هرمـــون االنســـولين، إلى 
جانب القسط الهندي، ويوجد عسل 
السنديان الذي يقضي على السكري.

ونصـــح بـــأن يتـــم تنـــاول الجرعـــات 
العشـــبية بمقـــاس 2 ونصـــف جـــرام، 

أن  كمـــا  كمـــون،  ملعقـــة  وكذلـــك 
الملفـــوف أيضًا به معـــادن كالكبريت 
والزنـــك ويســـاعد علـــى عمـــل جهاز 

البنكرياس بفعالية.
النبويـــة  الحجامـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الدوريـــة لهـــا دور مهـــم فـــي تخفيف 
البـــدن  أعضـــاء  علـــى  الضغـــط 

أبو سراقة: عسل السنديان يقضي على السكريكالبنكرياس.

الهاجـــري ناصحـــة: قللـــوا الدهـــون الحيوانيـــة ومارســـوا الرياضـــة لنصـــف ســـاعة يوميـــا
^قالــت استشــارية طــب األســرة اختصــاص أمــراض الســكري األميــن المالــي 
بجمعيــة الســكري رابعــة الهاجــري إن آخــر إحصائيــة عالميــة أشــارت لوجــود 463 
مليــون مصــاب بالســكري، وممكــن أن تــزداد األعداد فــي عام 2035 لتصــل إلى 700 

مليون مصاب.
 وأوضحت خال ندوة نظمتها صحيفة”الباد” 
بشـــأن جهـــود خفـــض معـــدل اإلصابـــة بمرض 
الســـكر أن مـــن بين 5 أشـــخاص اعمارهم فوق 
كل  ومـــن  بالمـــرض  مصـــاب  هنـــاك  عامـــا   65
شـــخصين هناك شـــخص مصاب بالسكري غير 

مشخص.
وحســـب نتائـــج المســـح الوطني لعـــام -2018

بارتفـــاع ضغـــط  اإلصابـــة  نســـبة  فـــإن   2019
الـــدم 17,5 %، والمصابـــون بارتفـــاع الدهـــون 
الضـــارة 22ز%، والســـمنة 42.8 %، أما نســـبة 
البحرينيين الذين يدخنون الشيشـــة فتبلغ 28 

.%
وقالت: “من المصابين بداء الســـكري استدلت 
نتائج المسح الوطني إلى أن نسبه المتحكمين 
فـــي ســـكر الدم بلغـــت 24 % فيما هناك 41 % 

مـــن المصابين بمرض الســـكري غير متحكمين 
بالمـــرض، وهـــذه النســـبة كبيـــرة، والســـيما مع 
الخدمـــات والرعايـــة الصحيـــة المتوفـــرة فـــي 
القطـــاع الحكومـــي والخـــاص، وتجعلنا نبحث 
عن معرفة عوامل أخرى مسببة الرتفاع نسبة 

عدم التحكم بمرض السكري”. 
وأشـــارت إلـــى أن مضاعفـــات مرض الســـكري 
علـــى األوعيـــة الدموية تؤدي إلـــى مضاعفات 
علـــى العيـــن، الكلى، القلـــب، الجهـــاز الهضمي، 
الجهاز التناســـلي، القدميـــن، ومضاعفات على 

المرأة الحامل وجنينها.
وبينت أن من أســـباب اإلصابة بمرض السكري 
هـــو االســـتعداد الوراثـــي، والقصـــور فـــي عمل 
النشـــاط الرياضـــي، وزيـــادة الـــوزن والســـمنة، 
الوعـــي  وقلـــة  صحـــي،  غيـــر  غـــذاء  وتنـــاول 

والمعلومـــات المتعلقة بمرض الســـكري، وعدم 
توفر الخدمات الصحية، والتدخين، والعادات 

األخرى.
وأوضحـــت أن مـــرض الســـكري يصنـــف إلـــى 

أربعـــة أنـــواع رئيســـية هـــي داء الســـكري مـــن 
النـــوع األول وينتج عن نقص مطلق في إفراز 
االنســـولين من البنكرياس، فيما داء الســـكري 
مـــن النـــوع الثانـــي ينتج عن نقص نســـبي في 

إفراز االنســـولين مع زيادة مقاومة االنسولين 
فـــي أنســـجة الجســـم، باإلضافـــة إلـــى ســـكري 
الحمل وهو الســـكري الذي يشـــخص ألول مرة 
خال الحمـــل، وعلى االغلب يتم التشـــخيص 
الحمـــل،  مـــن  األخيـــرة  الثاثـــة  األشـــهر  فـــي 
حيث تكـــون الهرمونات المضادة لألنســـولين، 
التـــي تفـــرز من المشـــيمة في أعلـــى تركيز لها، 
والســـكري الثانـــوي وهـــو الســـكري الناتج عن 
وجود أمراض عضوية أخرى أو تناول عقاقير 

تعمل على زيادة السكر في الدم.
وعن ســـبل الوقاية أو تأخيـــر النوع الثاني من 
الســـكري، أوضحـــت الهاجـــري أن ذلـــك يكـــون 
مـــن خـــال تخفيـــف الـــوزن بنســـبة 5 % مـــن 
الوزن األساســـي، والتقليل مـــن تناول الدهون 
الحيوانيـــة إلى أقل من 30 %، والمشـــبعة إلى 
أقل من 10 % من االستهاك اليومي للسعرات 
الحرارية، وتناول المواد ذات األلياف أكثر من 
15 % غـــرام، وممارســـة التمرينـــات الرياضية 

لمدة ال تقل عن 30 دقيقة يوميا.

رابعة الهاجري

42.8 % من سكان البحرين... وزنهم زائد

االستثمار في تدريب الممرضات سيخفض أعداد المرضى
ـــاء ـــى الي ـــف إل ـــن األل ـــع م ـــف المراج ـــن مل ـــة يتابع ـــة الرحم ـــر: مالئك مخيم

جمعيـــة  رئيســـة  ^أكـــدت 
التمريض البحرينيـــة جميلة مخيمر 
تدريـــب  فـــي  االســـتثمار  ضـــرورة 
الممرضـــات لرعايـــة مرضى الســـكر، 
وتحفيـــز البحـــث العلمي فـــي مجال 
الرعايـــة هذه الفئـــة، وهذا ما أوصت 
الدوليـــة  المؤسســـات  باتباعـــه 
الصحـــة  منظمـــة  مثـــل  المعروفـــة 
الوفيـــات  لخفـــض  ســـعيا  العالميـــة، 

وتعزيز الصحة للمجتمعات.
ودعـــت في مداخلتهـــا خال منتدى 
التمريضيـــة  الرعايـــة  عـــن  “البـــاد” 
نشـــر  لضـــرورة  الســـكري،  لمرضـــى 
الوعي المجتمعي والعناية االســـرية 
بمرضـــى الســـكر إلـــى جانـــب وضـــع 
اســـتراتيجية وطنية يشـــارك بها كل 
المختصـــون برعاية مرضى الســـكر، 
لرعايتهـــم  متكامـــل  منهـــج  واتبـــاع 
ويشـــارك فيـــه المريض وأســـرته مع 
المتخصصـــة  والممرضـــة  الطبيـــب 
أخصائي التغذية العاجية والباحث 
االجتماعـــي والصيدلـــي وأخصائـــي 

العاج الطبيعية.
وذكـــرت أن الممرضـــة يعـــد وجودها 
وذلـــك  للمريـــض،  األهـــم  المصـــدر 
مـــن خـــال أدوارهـــا المتعـــددة التي 
تقدمها للمراجعين والمتمثلة بالقيام 
بنشـــاطات لمنـــع مـــرض الســـكر مـــن 
النوع الثاني مثـــل التثقيف الصحي 

وبرامج السمنة والرياضة والتغذية.
وأضافـــت “تقـــوم الممرضـــة بتقديم 
الدعم النفسي لمرضى السكر وشرح 
أهمية تقبل المريض لنفسه ومرضه 
إلنجـــاح العـــاج ومنـــع المضاعفـــات 
وفتـــح بـــاب االتصـــال له مـــن خال 
عيادة الســـكر والممرضة المســـؤولة 
التغيـــرات  العيـــادة وماحظـــة  عـــن 
وتحويلـــة  المريـــض  لـــدى  النفســـية 

للرعاية النفسية عند اللزوم”.
وبينـــت مخيمـــر أن الممرضـــة تقدم 
الرعايـــة التمريضية لمرضى الســـكر 
فـــي  والثانـــي  األول  النـــوع  مـــن 
والرعاية  والعيـــادات  المستشـــفيات 
المنزلية التي تشـــمل قياس مستوى 
الســـكر وضغط الـــدم وفحص البول، 

وماحظـــة أي تغيـــرات فـــي جســـم 
أو  القـــروح  مثـــل  الســـكر  مرضـــى 
ومضاعفاتـــه  الســـكر  انتظـــام  عـــدم 
والتنســـيق مـــع الطبيـــب فـــي تقديم 
العـــاج من حيـــث الجرعـــة والوقت 
ونشـــاطه  المريـــض  حاجـــة  حســـب 
واألعـــراض التي ترصدهـــا الممرضة 

عن حالة المريض.
التمريـــض  طاقـــم  أن  إلـــى  ولفتـــت 
يســـعون لمنع حـــدوث حاالت هبوط 
اللذيـــن  الســـكر  ارتفـــاع  أو  الســـكر 
يؤديـــان إلـــى فقد الوعـــي من خال 
شـــرح كيفية إســـعاف مرضى السكر 
في هـــذ الحـــاالت الخطـــرة للمريض 

وعائلته.
مـــن جانب آخـــر، والحديث لرئيســـة 

علـــى  الممرضـــات  تعمـــل  الجمعيـــة، 
تثقيـــف مرضى الســـكر عـــن مرضهم 
ومضاعفاتـــه وكيفيـــة العـــاج وأخذ 
الحبـــوب أو اإلبـــر وتدريبهـــم علـــى 
العنايـــة بأنفســـهم وأهميـــة المتابعة 
والفحص الـــدوري لمنع المضاعفات، 
كما تقوم بتنســـيق خدمـــات مرضى 
المواعيـــد  حجـــز  مثـــل  الســـكر 
األدويـــة  وصـــرف  والفحوصـــات 
واألدوات التـــي يحتاجهـــا المريـــض 
المستشـــفيات  إلـــى  والتحويـــل 
التخصصيـــة مثـــا فحـــص العيـــون 
الـــدوري أو فحـــص االوعية الدموية 

واالعصاب في القدم واألطراف.
وتابعت “كما تقوم الممرضة بتطوير 
الخدمات التي تقدم لمرضى الســـكر 
مـــن خـــال اإلعـــداد والمشـــاركة في 
األبحاث العلميـــة والبرامج التدريبة 
لمرضـــى الســـكر وإشـــراك المرضـــى 
فـــي الفعاليـــات وعقد الشـــراكات مع 
منظمات المجتمع المدني المختصة 
لرعاية مرضى الســـكر ونشـــر الوعي 
معـــه،  التعايـــش  وكيفيـــة  بالمـــرض 
العلميـــة  الدراســـات  أثبتـــت  حيـــث 
دور الرعايـــة التمريضيـــة في خفض 
معدالت المضاعفات لمرضى الســـكر 
وتوفير المـــوارد والمجهود والوقت 
عند تمكين الممرضات المتخصصات 

من متابعة مرضى السكر.

طـــب  استشـــارية  ^أشـــارت 
أمـــراض  واختصاصيـــة  العائلـــة 
الســـكري أمـــل الغانـــم إلـــى أن عدد 
المصابين بالسكر يزداد في منطقة 
الخليـــج وعلـــى المســـتوى العالمي، 
حيـــث شـــهدت في اآلونـــة األخيرة 
زيـــادة كبيـــرة فـــي عـــدد المصابين 
مـــن النـــوع الثاني الـــذي يمثل أكثر 
مـــن 90 % مـــن أجمالـــي المصابين 

بالسكر.
وقالت: “ترجع األسباب إلى عوامل 
)االختطار(، كالســـمنة نتيجة انماط 
الحياة غير الصحية كعدم ممارسة 
غيـــر  الغذائـــي  والنمـــط  الرياضـــة 

الصحي”.
وأكـــدت أن “الخدمـــات التـــي يتـــم 
تقديمهـــا لمرتـــادي المراكز الصحية 
والمصابيـــن بالســـكري تنقســـم إلى 
3 خدمـــات كخدمة الكشـــف المبكر 
عن المشـــاكل الصحية سواّء كانت 

السكر أو الضغط والكولسترول”.
وبينـــت أن عيادة الســـكر المركزية 
يغطيهـــا طبيـــب عائلـــة متخصـــص 
ويكـــون  المزمنـــة  األمـــراض  فـــي 
مؤهـــل للحـــاالت المتقدمة لمرضى 

السكر.
وأردفـــت أن العيادة خدمت الكثير 
مـــن مرضى الســـكر، وهـــذه العيادة 

تغطي تلك الفئة.
نقـــوم  نوفمبـــر   14 “فـــي  وقالـــت 
بالكثيـــر مـــن الفعاليـــات مـــن أجـــل 
المصابيـــن  باألشـــخاص  تنبيـــه 
باالعتنـــاء بمادة الســـكر أو مشـــاكل 
صحية أخـــرى أو دعوتهم لمراجعة 

طبيبهم”.

الغانم: عيادة السكر يغطيها طبيب عائلة متخصص

أمل الغانم

السمنة وعدم ممارسة 
الرياضة من أسباب 

السكري جميلة مخيمر

فريق تغطية ندوة “^”

منسق الندوة ومدير الحوار والتغطية: مروة خميس

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي

 اإلسناد التقني: 
رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك

التحرير والتصحيح:
جاسم اليوسف وعبدالجليل سلمان ومحمد العصفور

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: 
رئيس قسم صحافة الفيديو أحمد كريم
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حكمــت المحكمة الكبرى الشــرعية الجعفرية بتعديل حكم مســتأنف جزئيــا، والقضاء بإلزام 
أب بنفقــة ابنتــه ذات الـــ 7 ســنوات للمــأكل والملبــس بمبلــغ وقدره 60 دينارا شــهريا وكســوة 
للعيدين بمبلغ 50 ديناًرا مرتين في الســنة وكذلك مصاريف الدراســة بمبلغ وقدره 50 دينارا 
لــكل فصــل دراســي ابتــداء من العــام المقبل، وذلك بأثر فائت منذ توقفــه عن نفقة ابنته في 

العام 2018 وكلها تسلم بيد المستأنفة.

وذكـــرت محامـــي هـــدي يوســـف أن موكلتهـــا 
المســـتأنفة والحاضنـــة أقامـــت ضـــد طليقهـــا 
الدعـــوى االبتدائية )صغرى شـــرعي جعفري(، 
طلبـــت فيها إلزامـــه بدفع نفقة شـــهرية للبنت 
مقدارهـــا 200 دينـــار، ومثلها كســـوة العيدين 
الســـنة  فـــي  ومرتيـــن  الســـنة،  فـــي  مرتيـــن 
للقرطاســـية لـــكل فصـــل دراســـي اعتبـــارا من 
تاريـــخ إقامة الدعـــوى، كما طلبـــت بدفع بدل 
ســـكن مبلغا وقدره 300 دينار مع دفع فاتورة 
الكهربـــاء والمـــاء اعتبـــارا مـــن تاريـــخ إقامـــة 
الدعـــوى، وإلـــزام طليقها بدفع أجـــرة حاضنة 
لكونهـــا  دينـــار،   100 وقـــدره  بمبلـــغ  شـــهريا 
الحاضنـــة الفعليـــة للبنت وواضعـــة اليد عليها 

ومقيمة لديها وهي من تتولى اإلنفاق عليها.
وذكـــرت المحاميـــة أن والـــد البنـــت امتنع عن 
اإلنفـــاق على ابنتـــه دون وجه حـــق، وأن األم 
ليـــس لها مصـــدر دخل تنفق منه علـــى البنت، 
وقـــد صدر لها حكم شـــرعي يلزم األب بتوفير 
مســـكن الحضانة مشـــتمل على جميع اللوازم 
الضرورية، إال أنه لم يوفر ســـكنا شـــرعيا لألم 

لحضانة ابنتها.
وذكـــرت أن موكلتهـــا قامت باســـتئجار ســـكن 
لحضانـــة البنت بمبلغ 300 دينار، وأن المدعى 
عليـــه ميســـور الحـــال )رجـــل أعمـــال( وحالته 
الماديـــة ميســـورة، يعمـــل فـــي تجـــارة الذهب 
والعقارات والمالبس، ودخله الشـــهري ال يقل 
عـــن 4000 دينار، وهو األمر الذي حدا بها إلى 

رفع دعواها.
وذكـــرت المحامية أن محكمـــة البداية قضت 
برفـــض الدعـــوى، وأسســـت قضاءهـــا على أن 

البنت ليست في حضانة موكلتها، بل هي في 
حضانـــة األب اســـتنادا للصلح المحـــرر بينهما 
أمـــام مكتـــب التوفيـــق األســـري والـــذي نـــص 
علـــى إثبـــات حضانـــة البنت لوالدهـــا، ودفعت 
المحاميـــة بـــأن األب قـــد تنـــازل عـــن حضانـــة 
البنـــت باتفاقيـــة جديـــدة، وأن البنـــت رافضة 
االنتقـــال إليـــه، وذلـــك أن الحكـــم الصـــادر من 
المحكمـــة االســـتئناف العليا الشـــرعية الثانية 
)الدائـــرة الجعفريـــة( قـــد انتهـــى إلـــى القضاء 
بصحة ونفاذ عقد الصلح األول وتأييد الحكم 
المســـتأنف فيمـــا قضـــي بـــه مـــن بطـــالن عقد 
الصلح الثاني الذي تســـتند إليه المحامية في 

إثبات دعواها واعتباره كأن لم يكن.
وتابعت المحامية بأنها )المستأنفة( لم ترتض 
بإحالـــة  وطلبـــت  فاســـتأنفته  القضـــاء  بهـــذا 
الدعـــوى على التحقيق لكي تثبت المســـتأنفة 

أنهـــا هـــي الحاضنـــة الفعليـــة 
للبنـــت وأنهـــا هـــي صاحبة 
اليد الممسكة لها وواضعة 
اليد عليها، وهي من تتولى 

اإلنفـــاق عليهـــا، وأن 
ضـــده  المســـتأنف 
)والدها( ممتنع عن 

اإلنفـــاق علـــى البنت 
دون وجه حق.

وقالت إن كانت البنت 
فـــي حضانـــة والدهـــا 
إال  األوراق  بحســـب 

ترفـــض  أنهـــا 
إليه  االنتقـــال 

وتصـــر علـــى البقاء فـــي رعايـــة موكلتها ومن 
ثـــم فإنها بحاجـــة لإلنفاق عليهـــا لكونها تحت 
يدها، والحال أنها ليســـت لديها القدرة المالية 
علـــى تغطية متطلباتها، مـــع أن والدها مقتدر 
ماليـــا، وإضافـــة لمـــا تقدم فقد صـــدر لها حكم 
ســـابق يلزم المستأنف ضده أن يوفر لها سكنا 
لحضانة البنت ولكنه لم يمتثل لهذا الحكم، ما 
اضطرها الســـتجار ســـكن إلقامتها بواقع 300 

دينار شهريا.
وقدمـــت أن موكلتها وعلـــى رغم صدور حكم 
قضائـــي بتثبيـــت اتفاقيـــة الصلـــح األولـــى إال 
أن والدهـــا لم يطالب باســـتالم البنت ومن ثم 
بقيـــت في حضانتهـــا، واســـتندت إلى خطاب 
صادر من مديرية شـــرطة محافظة العاصمة، 
جاء فيه بشـــأن طلب المحكمة إلزام موكلتها 
بتســـليم البنت لوالدها المدعـــي، وقد رفضت 

الطفلة الذهاب لوالدها بحضور الشرطة.
وأكملت: لما كان من المقرر في الفقه الجعفري 
الـــذي يحكم واقعـــة الدعوى أن مـــدة حضانة 
األم المطلقـــة للولـــد ذكـــرا أو أنثـــى 7 ســـنين، 

هـــا  بعد أن و بشـــرط  ولكـــن  لـــألب،  تكـــون 

تتوافـــر فيه شـــروط الحضانة، وهذا ما نصت 
عليه المـــادة رقم 123 وبقيـــة المواد الخاصة 
بالحضانـــة مـــن قانـــون األســـرة، وأن مـــن بين 
الشـــروط التي يجب توافرها في الحاضن أن 
يكون صالحا للحضانة ســـواء أكان أما أم أبا، 
وأن يكون أمينا على المحضون وتربيته، فإن 

فقد هذا الشرط كان غير أهل للحضانة.
وأوضحـــت “كمـــا وأن المقرر شـــرعا أن المدار 
فـــي الحضانـــة هـــو مصلحة الصغيـــر أوال، ألن 
أمـــر الحضانة مبني على حفظ الصغير، فالبد 
مـــن النظـــر فـــي مصلحتـــه لما له مـــن حق في 
الحضانـــة بجانب حـــق األم وحق األب، فضال 
عن أن المادة رقم 39 في الشـــق الجعفري من 
قانون األسرة نصت على أن حكم الحضانة ال 

ينفذ جبرا ما لم يقدر القاضي خالف ذلك”.
شـــرعا وبحســـب  المقـــرر  “أن  إلـــى  وأشـــارت 
القواعـــد الشـــرعية التـــي تحكم محـــل النزاع 
أن هنـــاك فرقـــا جوهريـــا بيـــن اليـــد الممســـكة 
بالصغير واليد الحاضنة له، فإن اليد الحاضنة 
هـــي التي تكـــون لها الوالية علـــى الصغير في 
جميـــع شـــؤونه ومســـلطة علـــى جميـــع أموره 
ماعدا األمور الخاصـــة بالوالية عليه، بخالف 
اليـــد الممســـكة بـــه فقـــط، فـــإن هذه 
اليـــد إنمـــا تتســـلط عليـــه بمقـــدار ما 
أدت لهـــا الظروف االســـتثنائية التي 
خالفـــت بهـــا القاعـــدة الشـــرعية في 
التســـلط على الصغيـــر، بمعنى أنها 
حالة اســـتثنائية مؤقتة، وإال فلو 
كانـــت اليد الممســـكة هي 
نفـــس اليد الحاضنة في 
األحكام جميعها ألنتفت 

ثمرة الحضانة”.
“وعلـــى  وأكملـــت 
األســـاس  هـــذا 
المحكمـــة  فـــإن 
للحاضنـــة  تقضـــي 
متطلباتهـــا  بجميـــع 

ســـواء أكانت هذه الطلبـــات تخصها أم تخص 
الممســـكة  لليـــد  كذلـــك  تقضـــي  الصغيـــر، وال 
بالصغيـــر فقـــط، فـــإن المحكمـــة تقضـــي فيها 
بالمقـــدار التـــي تيســـر فيهـــا أمـــور الصغير وال 
تجعلـــه محروما مـــن النفقة أو يقـــع في حرج 
مـــن هذه الجهة، وعلى الخصوص النفقة التي 
تخص المأكل والملبس والمشـــرب ومصاريف 
الدراســـة، بحيث تتيسر بها أموره وال يقع في 
الحـــرج، وأمـــا النفقـــة الخاصـــة بالحاضنة من 
أجرة حضانة وبدل مسكن فإن هذين األمرين 
إنمـــا يثبتـــان للحاضنـــة خاصـــة وليســـت لليد 
الممســـكة ألنها على خالف القاعدة الشرعية، 
تقضـــي  ولـــذا  حاضنـــة،  ليســـت  والمســـتأنفة 

المحكمة برفض هذين الطلبين”. 
المحكمـــة  مـــن  قـــرار  “ولوجـــود  وأوضحـــت 
بعـــرض البنـــت علـــى اإلرشـــاد األســـري، وقـــد 
خلـــص التقرير لحاجة البنت للتأهيل من أجل 
تســـليمها لوالدها، وهذا ما لـــم يتم لغاية اآلن، 
وكذلـــك لرفضهـــا الذهـــاب لوالدهـــا، وخلصت 
طرفـــي  وبإقـــرار  البنـــت  أن  إلـــى  المحكمـــة 
النـــزاع مازالـــت فـــي رعايـــة والدتهـــا وترفض 
االلتحـــاق بوالدها، ومن ثـــم اعتبرت المحكمة 
هـــذه المســـتندات والتقاريـــر تامة فـــي إثبات 
موضوعهـــا، وال حاجـــة لإلحالـــة التحقيق من 

أجل اثبات ذلك”.
وأكملـــت “كما خلصـــت المحكمـــة أن موكلتها 
البنـــت  حاجيـــات  لتغطيـــة  للنفقـــة  بحاجـــة 
ومتطلباتهـــا، وذلك أن النفقـــة وبالمقدار الذي 
قررتـــه المحكمـــة أنفـــا يتبـــع اليـــد الممســـكة، 
وحيـــث إن البنـــت بيد والدتها فـــإن المحكمة 
تقـــرر نفقـــة للبنـــت بمقدار حاجـــة البنت فقط 
حتـــى يتهيأ لها االنتقال إلى والدها وذلك أنه 
ليـــس المنـــاط في ثبـــوت النفقة أو ســـقوطها 
على مجرد صدور حكم بالحضانة، بل البد أن 
يتبـــع ذلك انتقال الصغير إلى حضن من صدر 
له حكـــم بالحضائة، فإذا لـــم يحصل االنتقال 

فال تسقط النفقة بمجرد صدور الحكم”.

رجل أعمال يدفع ثمنا باهظا لهروبه من مصاريف ابنته
“الجعفــريـــــــة” تلـــزمــــــــه بســــــــداد 920 دينـــــــارا سنــويــــــا لصـــالـــــــح طليقتـــــــه
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سيدعلي المحافظة

السمنة أبرز مشكالت سوء التغذية لطالب المدارس
اختصاصية التغــذيـــــة أريـــــج السعـــــــد: الجائحـــــة رفعــــــت معـــدالتهـــــا

رئيـــس  نائـــب  العالجيـــة  التغذيـــة  اختصاصيـــة  أكـــدت 
جمعيـــة أصدقاء الصحة أريج الســـعد أن تحســـين جودة 
الحيـــاة لـــدى طالب المـــدارس يتطلـــب توفر عـــدة آليات 
واشـــتراطات البد من االتفاق علـــى تطبيقها مجتمعيًا من 

أجل اإللمام بكافة الجوانب التحسينية.
وأشـــارت فـــي لقاء لهـــا عبر منصـــة التواصـــل االجتماعي 
“انســـتغرام” نظمته لجنة الشـــباب بالمجلس األعلى للمرأة 
إلى أن األســـرة هي المحرك األول نحو التحســـين وتعزيز 

السلوكيات الصحية، وهي القدوة األولى للطالب. 
وبينـــت أن تحقيـــق جـــودة حيـــاة لـــدى طـــالب المـــدارس 
والشـــباب هـــو تحقيـــق جـــودة حياة لـــدى فئة كبيـــرة من 
المراحـــل  بمختلـــف  طالبـــا  تســـتهدف  لكونهـــا  المجتمـــع 

الدراسية من مدارس وجامعات.
وذكـــرت أن مـــن أهـــم وســـائل تعزيـــز جـــودة الحيـــاة هـــو 
التحســـين مـــن جودة الحيـــاة الصحية؛ لكونـــه مزيجا من 
الصحة الجســـدية والصحة النفســـية، والـــذي يتحقق من 
خـــالل عدة آليـــات كالتغذية الصحية وممارســـة الرياضة 
بشكل منتظم واالبتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية، 
باإلضافـــة إلى شـــرب كميات كبيـــرة من الميـــاه والحرص 
على متابعة جداول التطعيم، إلى جانب تنمية سلوكيات 

تقبل الرأي اآلخر لدى الناشئة والشباب.

زيادة الوزن

وقالـــت إن مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي يعانـــي منهـــا طلبـــة 
المـــدارس والتي تندرج تحت أمراض ســـوء التغذية هي 
زيـــادة الوزن، إذ كشـــفت دراســـة أجريت فـــي العام 2018 
لطلبـــة المـــدارس من الفئـــة العمرية ما بين 13 و15 ســـنة 
عـــن أن 40 % مـــن طلبـــة المـــدارس يعانـــون من الســـمنة 
وزيادة الوزن، و23 % يعانون من الخمول وعدم ممارسة 

الرياضة.
ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا أظهر 
أن نســـبة الســـمنة بيـــن األطفـــال والمراهقيـــن فـــي مملكة 
البحريـــن بلغـــت 26 % بيـــن البنـــات و22 % بيـــن األوالد، 
وهو مؤشر على وجود مشكلة البد من حلها بالتعاون بين 

األسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع.
وبينـــت أن من أهم مســـببات زيـــادة الوزن والســـمنة لدى 
هـــذه الفئة هو الســـلكويات الغذائية الخاطئـــة، واالعتماد 
على الحلويات والســـكريات واألطعمة المشـــبعة بالدهون 

فضالً عن قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.
ولفتـــت إلـــى أن فتـــرة اإلغـــالق خـــالل جائحـــة كورونـــا 
وتحول الدراســـة من المدرســـة إلى المنزل ســـاعدت على 
زيادة نســـبة الســـمنة مؤخرًا، حيث قلت الحركة وحرمت 

األطفال من حصص النشاط البدني والتنقل.

وأشارت السعد إلى دور التوتر النفسي في تفاقم مشكلة 
زيادة الوزن، حيث يلجأ بعض األطفال إلى تناول الطعام 
في حال وجود مشاكل أسرية، كنوع من أنواع التخفيف 
والضغـــط النفســـي، وقد يكون هذا الســـلوك مشـــتركًا بين 
أكثر من فرد في األســـرة. ولفتت إلى أن األنشطة البدنية 
التـــي يمارســـها األطفـــال اليـــوم قليلة جـــدا، حيث يقضي 

األطفال معظم وقتهم على األجهزة االلكترونية.
وقالت إن الجمعية األميركية لطب األطفال أوصت أن ال 
يتجاوز مكوث األطفال على األجهزة اإللكترونية بما فيها 
التلفاز والهاتف واأللعاب فترة ساعتين إلى 3 ساعات في 
اليوم. وأشـــارت إلـــى دور اإلعالنـــات الترويجية لألطعمة 
والمأكـــوالت الســـريعة عبـــر مختلـــف الوســـائل اإلعالمية 
ومنصـــات التواصـــل اإلجتماعي في تعزيز تفاقم مشـــكلة 

السمنة وزيادة الوزن لدى الطلبة.

اإلجازة الصيفية 

وفي المقابل، رأت الســـعد أن اإلجازة الصيفية تعد فرصة 
لتحسين وتغيير السلوكيات والعادات الغذائية والصحية 
لدى الطلبـــة، وأن تغيير ســـلوكيات األطفال يتطلب تبني 

األسرة بأكملها أنماط حياة صحية.

وأكـــدت ضـــرورة ابتعاد الوالديـــن عن المبالغـــة في تعزيز 
الســـلوكيات الحياتيـــة المختلفـــة، واالبتعاد عـــن المقارنة 
ألن هذا األمر ســـيخلق لدى األبناء اضطرابات وسلوكيات 
خاطئـــة وقـــد يأتـــي بنتائـــج عكســـية تتمثـــل فـــي ضعف 

شخصية األبناء.
ولفتت إلى أهمية التدرج في تغيير السلوكيات وتحديدًا 
فـــي مجال التغذية الصحيحة، إلـــى حانب إعداد وجبات 
منزلية تشابه الوجبات الخارجية ومعدة بطريقة صحية.
وقالـــت إن تنـــاول الفواكـــه وشـــرب كميـــات كبيـــرة مـــن 
المـــاء أفضل خيـــارا من العصائـــر، كما ينبغـــي التدرج في 
تقليـــل الحلويات وإدخال عناصـــر الفاكهة من أجل ضبط 
الســـلوكيات بشكل متزن بالنســـبة لألطفال الذين يحبون 

تناول الحلويات بشراهة.
وأكـــدت أهميـــة تخصيـــص أوقـــات الوجبـــات الرئيســـية 
لألســـرة إلى جانب الوجبات الخفيفـــة، إضافة إلى أهمية 
وجبـــة الفطـــور، خصوصا لطـــالب المدارس؛ لمســـاعدتهم 
فـــي تحســـين قدراتهـــم الذهنيـــة وقدراتهم علـــى التركيز 
والدراســـة ولكونها تســـاعد من تقليل اســـتهالك السعرات 

الحرارية بقية اليوم.
ولفتـــت إلى أهمية االبتعاد عن أســـلوب التهديد والتأنيب 
عنـــد تناول الطعـــام، حيث يمكن لهذا األســـلوب أن يخلق 
حالـــة مـــن رفض الطفل للطعـــام أو أن يصبـــح مدمنًا على 
الطعـــام فقـــط من أجـــل إرضاء من هـــم حولـــه، وهذا من 

شأنه أن يتسبب في خلق سلوكيات خاطئة لدى الطفل.
ودعت إلى االبتعاد عن مكافأة األطفال باألكل والمطاعم، 
واختيـــار مكافآت أخرى أكثر فائـــدة، والنوم لفترة ال تقل 
عن 9 ســـاعات فـــي الفترة المســـائية، لكونه يســـاعد على 

النمو وتعزيز القدرات الذهنية والجسدية.
وختاما، حثت السعد على التدرج في توجيه األبناء نحو 
ممارسة األنشطة البدنية المحببة لديهم ومشاركتهم فيها 
لتشـــجيعهم على االلتزام بها، وحتى تصبح عادة حياتية 

مستمرة.

خالل اللقاء اإلعالمي 

الحقوقييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  صـــرح 
بـــأن  الطيـــب  عبدالجبـــار  البحرينيـــة 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  المجلـــس 
باألمـــم المتحـــدة وافـــق فـــي جلســـته 
المنعقـــدة فـــي يـــوم 21 يوليـــو 2021 
علـــى توصيـــة لجنـــة المنظمـــات غيـــر 
بمنـــح  المتحـــدة  باألمـــم  الحكوميـــة 
جمعية الحقوقييـــن البحرينية الصفة 
االستشـــارية باألمم المتحدة، وهو ما 
يعكـــس كفاءة وفاعليـــة دور الجمعية 

خالل السنوات الماضية.
وقـــال الطيب: بهـــذا االعتراف الدولي 
مـــن  لشـــخص  الجمعيـــة  تتحـــول 
أشـــخاص القانـــون الدولـــي المعتـــرف 
بهـــم، وبالتالـــي تكون بيانـــات وتقارير 
ومالحظـــات الجمعيـــة ذات اعتـــراف 
وقبول دولي، ولها األولوية عن غيرها 
في الحكم على حالة حقوق اإلنســـان 

في مملكة البحرين.
الصفـــة  علـــى  الحصـــول  أن  وأضـــاف 
المجلـــس  لقـــرار  وفقـــا  االستشـــارية 
باألمـــم  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
المتحدة رقم 31/1996 يتطلب توافر 
جملة من الشروط في المنظمة، وهي 
أن تكون منظمة غير حكومية ويجب 
أن يكون لها وجود )معترف به رسميا 
مـــن قبل الحكومة( لمدة ســـنتين على 
األقل، يجب أن يكون هناك مقر دائم، 
معتمـــد  ديمقراطـــي  أساســـي  نظـــام 
وتفويضـــا للتحـــدث باســـم أعضائهـــا، 
هيـــكل إداري متقـــن، وآليات مناســـبة 
القـــرار  صنـــع  وعمليـــات  للمســـاءلة 
ديمقراطية وشـــفافة، كمـــا ويجب أن 
تكون الموارد األساســـية للمنظمة من 
مســـاهمات المنظمات الوطنية التابعة 
لهـــا أو غيرهـــا مـــن المكونـــات أو مـــن 

أفراد بعيدا عن التمويل الحكومي.
وقال الطيب إن اإلجراء قد اســـتغرق 
ما يقـــارب عامين، وتخلـــل هذه المدة 
عـــدد كبير مـــن المالحظات واألســـئلة 
مـــن إدارة المنظمـــات غيـــر الحكومية 
باألمم المتحدة لتجيب عنها الجمعية 
وباألدلـــة،  ومقبولـــة  مقنعـــة  إجابـــات 
وقـــد كانت هـــذه المالحظـــات لتضمن 

الجهـــات الدوليـــة ان نشـــاط الجمعية 
يتوافـــق مـــع أهـــداف وغايـــات األمـــم 

المتحدة.
وعـــن الصالحيات التي تخولها الصفة 
الطيـــب  قـــال  للجمعيـــة  االستشـــارية 
إن الجمعيـــة لهـــا الحق في المشـــاركة 
االقتصـــادي  المجلـــس  جلســـات  فـــي 
واالجتماعي ومجلس حقوق اإلنسان 
)التعاهديـــة(  التعاقديـــة  واللجـــان 
والـــوكاالت  الهيئـــات  مـــن  وغيرهـــا 
المتخصصـــة التابعة لألمـــم المتحدة، 
كمـــا ولهـــا الحـــق فـــي إرســـال تقاريـــر 
المتعلقـــة  المســـائل  كل  بشـــأن  ظـــل 
باختصـــاص األمـــم المتحـــدة وإلقـــاء 
ومكتوبـــة  شـــفوية  بيانـــات  وإصـــدار 
في جلســـات مجلس حقوق اإلنســـان 
والمجلـــس. وتعتبر البيانات والتقارير 
وثائـــق دوليـــة تعكـــس حالـــة حقـــوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، كما يحق 
للجمعية أن تقيم الفعاليات واألنشطة 

في مقار األمم المتحدة.
قائـــال  الطيـــب  عبدالجبـــار  واختتـــم 
جمعيـــة  أول  هـــي  “الحقوقييـــن”  إن 
حقوقيـــة وقانونيـــة بحرينيـــة تحصل 
على الصفـــة االستشـــارية، وإن المنح 
المجتمـــع  منظمـــات  دور  يعكـــس 
تطويـــر  فـــي  البحرينيـــة  المدنـــي 
أدوارهـــا ويترجم مرحلـــة جديدة من 
الدبلوماســـية الحقوقية الشـــعبية بما 
يعـــزز مـــن الضمانـــات والحقـــوق التي 
لجاللـــة  اإلصالحـــي  العهـــد  تضمنهـــا 
الملك والذي تؤمن الجمعية أنه ساهم 
فـــي تعزيز وصـــون وحمايـــة الحقوق 

والحريات في مملكة البحرين.

تفويض “الحقوقيين” للحكم على 
حالة حقوق اإلنسان في البحرين

استخدام األطفال لألجهزة 
اإللكترونية يجب أال يتجاوز 

3 ساعات في اليوم

العطلة الصيفية فرصة 
لتحسين السلوكيات 

الغذائية والصحية لألطفال

عبدالجبار الطيب

جمعية الحقوقيين
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Vacancies Available
INSTANT DOCUMENT CLEARANCE AND REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  NOORJABREE@YAHOO.COM 

Free Hand Furniture 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33080779  or  FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM 

ALWEJDAN SPECIALIST MEDICAL CENTER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17780060  or  DRWEJDANI@GMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 

 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

Rakaez for training w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINING CO-ORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 37790300  or  RAKAEZ.BH@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

EZ SHINE Car Cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36640600  or  EZSHINEBH@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  nomannomi335@gmail.com 

ChemDry Bahrain  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CHIEF ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.COM 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17272998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

Secure Me W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

H R CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

ALI HANAN ISA FARM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

OLYMPIA SPORTS PRO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com 

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  info.cozydecor@gmail.com 

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17324494  or  MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

NASEEM ALBAHAR FOR SHISHA AND TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Khalil ebrahim ahmed thai resturant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 34045666  or  KHALILFTEMP@GMAIL.COM  
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حملة اعتقاالت باألهواز... تعزيزات عســكرية وتقييــد الوصول لمواقع التواصل

انتفاضة العطش تتصاعد في إيران بشعار الموت لخامنئي

اســـتمرت االحتجاجـــات فـــي الشـــوارع على نقص 
المياه في جنوب غرب إيران لليوم الســـابع وســـط 
تصاعـــد أعمـــال العنف، فيمـــا ردد ســـكان العاصمة 
طهران شعارات مناهضة للحكومة، بحسب مقاطع 
فيديو ُنشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي 

أمس األربعاء ووسائل إعالم إيرانية.
وأكد ناشـــطون إيرانيـــون أن األمن اإليراني يشـــن 
حملة اعتقاالت واســـعة في محافظـــة األهواز، إثر 

االحتجاجات على شح المياه.
كمـــا أظهـــر مقطع فيديـــو ما ُيعتقـــد أنهـــا تعزيزات 
لمواجهـــة  األهـــواز  إلـــى  إرســـالها  يتـــم  عســـكرية 
االحتجاجات المستمرة، فيما أفادت وسائل إعالم 
بتقييد الوصـــول لمواقع التواصل في األهواز لمنع 

بث صور االحتجاجات.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو عـــدة رفعها مســـتخدمو 
مواقع التواصل االجتماعي استخدام قوات األمن 
للغـــاز المســـيل للدمـــوع لتفريـــق المتظاهرين فيما 
قالت وكالة فارس شبه الرسمية لألنباء إن “مثيري 
شـــغب” قتلوا بالرصاص شـــرطيا وأصابوا آخر في 

مدينة ماهشهر الساحلية في إقليم خوزستان.
وفـــي بلـــدة إيذج، أظهـــر مقطع فيديـــو متظاهرين 
يهتفـــون “رضـــا شـــاه بارك روحـــك” في إشـــارة إلى 
الملك الذي أســـس ســـاللة بهلوي التـــي أطاحت بها 

الثورة اإلسالمية بالعام 1979.
وبعـــد أن دعـــت مجموعات ونشـــطاء معارضة إلى 
تظاهـــرات لدعـــم متظاهـــري خوزســـتان، أظهـــرت 
مقاطـــع فيديـــو نشـــرت في وقـــت متأخـــر الثالثاء 
وفجـــر األربعـــاء نســـاء يهتفن “تســـقط الجمهورية 
اإلســـالمية” فـــي محطـــة متـــرو بطهـــران. وخـــالل 
الليـــل، عبـــر بعض الناس فـــي العاصمة عن غضبهم 
بهتافات ضد الزعيم األعلى آية هللا علي خامنئي.

وردد بعـــض المتظاهرين عبـــارة “الموت لخامنئي”، 

إذ حملـــوه مســـؤولية تـــردي األوضـــاع االجتماعية 
والخدمية في البالد.

وتحدثـــت مصادر إعالمية عن ارتفاع عدد ضحايا 
االحتجاجـــات في إيران إلـــى 5 قتلى، بينهم 4 في 

إيذج. 
وألقى مسؤول باللوم على المتظاهرين المسلحين، 
لكن نشطاء قالوا على وسائل التواصل االجتماعي 

إنهما قتال بأيدي قوات األمن.
وتقـــول األقليـــة العربيـــة العرقية في إيـــران، التي 
يعيـــش معظم أفرادها في إقليم خوزســـتان الغني 
بالنفـــط، إنها تواجـــه التمييز منذ فتـــرة طويلة في 
البالد. وُســـمعت متظاهـــرة عربية وهي تصرخ في 
وجـــه قوات األمن فـــي أحد مقاطـــع الفيديو قائلة 
“ســـيدي! ســـيدي! التظاهرة ســـلمية. لماذا تطلقون 

النار؟ لم يأخذ أحد أرضك ومياهك”.

وتواجـــه إيران أســـوأ موجـــة جفاف منـــذ 50 عاما 
وأثـــرت أزمـــة المياه على األســـر والزراعـــة وتربية 

الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وأصيـــب االقتصاد اإليراني بالشـــلل ألســـباب منها 
العقوبـــات التي فرضها الرئيس األميركي الســـابق 
دونالد ترامب على صناعة النفط في العام 2018، 
فضاًل عن جائحة “كوفيد 19”. ويحتج عمال، بمن 
فيهم آالف في قطاع الطاقة الحيوي، ومتقاعدون 
منذ شـــهور مع تزايد السخط؛ بسبب سوء اإلدارة 
وارتفاع معـــدالت البطالة وزيـــادة معدل التضخم 

بواقع أكثر من 50 في المئة.
اإلنســـان  حقـــوق  نشـــطاء  أنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
المعارضـــة إن ما ال يقـــل عن 31 احتجاجا ُنظم في 
أنحاء إيران يومـــي االثنين والثالثاء، بما في ذلك 

مسيرات للعمال والمزارعين.

عواصم - وكاالت

مقتل 5 أشخاص في التظاهرات اإليرانية المستمرة

دبي ـ العربية.نت

الجمـــرات  رمـــي  الحجـــاج  واصـــل 
والوســـطى  الصغـــرى  الثـــالث 
والكبـــرى، أمـــس األربعـــاء، في أول 
أيام التشريق الـ3، من دون تسجيل 
بيـــن  إصابـــات  أو  حـــوادث  أيـــة 

الحجاج.
وتتابع الســـلطات عن كثب الحجاج 
بأكثر مـــن 540 كاميـــرا مراقبة، من 
وقـــت خروجهم مـــن مخيمات منى 
وحتى منشـــأة الجمرات؛ للتأكد من 

سالمتهم.
كمـــا تنتشـــر طواقـــم مـــن الشـــرطة 
والدفـــاع المدني واإلســـعاف داخل 

أي  لمواجهـــة  اســـتعدادا  المنشـــأة 
طارئ.

وقـــد عاد الحجـــاج إلـــى مخيماتهم 
في مشعر منى بعد أن أتموا طواف 
اإلفاضة والســـعي في الحرم المكي 

إثر رميهم الجمرات. 
وأعلنت وزارة الداخلية الســـعودية 
أن المرحلتيـــن األولـــى والثانية من 

خطط الحج اكتملتا بنجاح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة 
الســـعودية محمد العبدالعالي، عدم 
تســـجيل أي إصابـــة بكورونـــا بيـــن 

الحجاج حتى اآلن.

رمي الجمرات.. ال حوادث أو إصابات بين الحجاج

بغداد - وكاالت

دشـــنت الميليشـــيات الموالية إليران حملة ضغوط جديدة على 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمي قبيـــل االنتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة مســـتغلة الهجـــوم االنتحـــاري األخيـــر الذي 
ضرب مدينة الصدر وخلف العشـــرات بين قتيل وجريح، متهمة 
إياه بالفشـــل وبالـــزج بجهاز المخابـــرات في العمليـــة االنتخابية 

“من أجل تزويرها”.
وهاجـــم قيـــس الخزعلـــي األميـــن العـــام لميليشـــيا عصائب أهل 
الحق، الكاظمي، داعيا مجلس النواب إلى اســـتجواب الحكومة 

العراقية ورئيسها.
واتهم الكاظمي بأنه زّج بجهاز المخابرات في العملية االنتخابية 
وقـــال إنـــه “يتدخل في شـــؤون مفوضيـــة االنتخابـــات من أجل 
تزويـــر نتائـــج االنتخابـــات ولألســـف الشـــديد تـــم تحويـــل مهام 
المخابـــرات إلى جمع المعلومات عن فصائـــل المقاومة واالبتزاز 
السياســـي والشـــعب بدأ يفقد الثقة بجهاز االســـتخبارات بسبب 

عدم دقته بنقل األخبار”.
وتأتـــي تصريحـــات الخزعلي في خضم معركـــة انتخابية مبكرة 
وضمن معركة لي أذرع بين الميليشيات الشيعية النافذة المقربة 

من إيران ورئيس الوزراء العراقي.

ودعـــا الخزعلـــي، وهـــو من أكثـــر الشـــخصيات انتقـــادا للكاظمي 
ويتهمـــه باســـتمرار بالـــوالء للواليـــات المتحـــدة وباســـتهداف ما 
يســـميها “فصائـــل المقاومـــة” )الميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة 
الموالية إليران(، للكتل السياســـية النيابية الرافضة الســـتجواب 

رئيس الحكومة، بـ “مراجعة مواقفها”.
وانتقـــد بشـــدة أداء الحكومـــة العراقيـــة قائال “تســـتحق بجدارة 
لقـــب الفاشـــل فـــي تاريـــخ الدولـــة العراقيـــة الحديثـــة”، مضيفـــا 
“مالييـــن العراقييـــن يعانـــون من الغـــالء والحكومة لـــم تضع أي 

حلول لألزمة االقتصادية”.

الخزعلي يوجه اتهامات للكاظمي وجهاز المخابرات بالعمل على تزوير االنتخابات

الخزعلي يدعو مجلس النواب إلى اســتجواب الحكومة العراقية ورئيسها
ميليشيات إيران تدشن معركتها االنتخابية بمهاجمة الكاظمي

عواصم - وكاالت

أكدت المســـؤولة الثالثة في وزارة الخارجية األميركية فكتوريا 
نوالنـــد، أمـــس األربعـــاء، أن الواليـــات المتحدة ترفـــض اقتراًحا 
كـــرره الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان فـــي األيام األخيرة 

لحل قائم على دولتين في قبرص.
وبعدمـــا ُطلب منهـــا بإلحاح أثناء جلســـة برلمانية القول بشـــكل 
واضـــح مـــا إذا كانـــت الحكومـــة األميركيـــة ترفـــض مثـــل هـــذا 
االقتـــراح، أجابت “نعم بالطبع”. وأضافت “نعتقد أن وحدها آلية 
ثنائية بقيادة القبارصة يمكن أن تجلب الســـالم واالســـتقرار إلى 

قبرص”.
“الحيـــاة  أن  قبـــرص  لشـــمال  زيارتـــه  خـــالل  أردوغـــان  وشـــدد 
سُتســـتأنف” فـــي فاروشـــا، مدينـــة األشـــباح الســـاحلية، التي فّر 
سكانها بالعام 1974 وحاصرها الجيش التركي باألسالك الشائكة، 
مجـــدًدا دعوته المالكين القبارصـــة اليونانيين إلى المطالبة، عبر 

لجنة قبرصية تركية، بتعويض عن خسارة ممتلكاتهم.
يأتـــي ذلـــك فيما أكد وزيـــر الخارجية األميركـــي أنتوني بلينكن، 
فجر أمس، أن الواليات المتحدة تدين إعالنا صدر يوم الثالثاء 
ونص على نقل أجزاء من بلدة مهجورة في قبرص إلى سيطرة 
القبارصـــة األتـــراك، فيمـــا أعربت فرنســـا عن دعمهـــا لقبرص بعد 

خطـــوات تركية إزاء المدينة المهجـــورة، وتتهم الرئيس التركي 
بـ “االستفزاز”.

وأدانـــت واشـــنطن إعـــالن الرئيس التركـــي إعادة فتح فاروشـــا، 
مدينة األشـــباح الواقعة في شرق قبرص، والتي هجرها سّكانها 
األصليـــون القبارصـــة اليونانيـــون منذ قرابة نصف قـــرن، ويريد 
القبارصـــة األتـــراك اليـــوم بدعم مـــن أنقـــرة إعـــادة فتحها تحت 

إدارتهم.

أردوغان مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار في فاروشا

فرنســا تتهم أردوغان باالســتفزاز بعد دعوته بفتح مدينة األشباح
واشنطن تطالب تركيا بالتراجع عن إعالن فاروشا

تل أبيب - وكاالت

“يتمتع الجيش اإلســـرائيلي بمســـتوى 
حـــرب  لشـــن  الكفـــاءة  مـــن  متوســـط 
أيضـــا  تشـــمل  إيـــران،  ضـــد  واســـعة 
ضربـــات جويـــة”، كان هذا جـــزءا مما 
أبلغ به عســـكريون إسرائيليون رئيس 
الحكومة الجديد نفتالي بينيت، وفق 

إعالم عبري.
وأفاد موقـــع “والال” العبري، في تقرير 
لـــه أمـــس األربعـــاء، أن بينيـــت الـــذي 
تولـــى مهـــام منصبـــه فـــي 13 يونيـــو 
الماضي خلفا لبنياميـــن نتنياهو، عقد 
أخيـــرا مناقشـــات مـــع قـــادة بالجيش 
إيـــران  برنامـــج  بشـــأن  اإلســـرائيلي 

النـــووي. وخـــالل المناقشـــة قـــدم 
ممثلو الجيش مستوى كفاءة 

وصف بالـ “متوسط” لشن 
واســـعة  عســـكرية  حملة 
ضد إيران )مع ومن دون 
اتفاق نـــووي مع الواليات 

المتحدة(. وشـــدد الجيش اإلسرائيلي 
الخارجيـــة  االســـتخبارات  وجهـــاز 
بنـــاء  إلـــى  الحاجـــة  علـــى  )الموســـاد( 
مجموعـــة متنوعة من خطـــط العمل؛ 
المتحـــدة  الواليـــات  إذا وقعـــت  ألنـــه 
اتفاقا مع إيران، فســـوف يتطلب ذلك 
من إسرائيل االســـتعداد عمليا لنشاط 
بالضـــرورة  وليـــس  تمامـــا،  مختلـــف 
لضربـــات جويـــة مثـــل الهجـــوم علـــى 
المفاعل النووي العراقي بالعام 1981. 
وبنـــاء على تلك التقارير، رفع الجيش 
اإلســـرائيلي والموســـاد مطالـــب ببناء 
القوة والموافقـــة على الخطط؛ 
بهدف تعطيل وتأخير وردع 
وإحباط المشروع النووي 
اإليراني وكذلك نشاط 
الشـــرق  طهـــران في 

األوسط.

إسرائيل مستعدة بمستوى متوسط لمعركة ضد إيران
تونس - وكاالت

أصدر الرئيس التونســـي قيس سعيد، 
أمس األربعـــاء، أوامره للجيش بإدارة 
أزمة تفشـــي فيـــروس كورونا، وســـط 
مـــع  التعامـــل  فـــي  حكومـــي  تخبـــط 

األزمة.
وقـــال ســـعيد، خـــالل قيامـــه بجولـــة 
تفقديـــة إلى مركز التلقيـــح في المنزه 
بتونـــس  بورقيبـــة  الحبيـــب  وشـــارع 
العاصمـــة “إدارة العمليـــة تـــم وضعهـــا 
تحت اإلدارة العامة للصحة العسكرية 
بما في ذلك المعدات وســـيوضع نظام 
قانونـــي لهـــذه المعدات التـــي أتت من 

كل البلدان”.
وتابـــع “لـــم أطلـــب مـــن الدول 

ذلك، وحتى يكون الوضع 
نمكـــن  قالـــوا:  واضحـــا، 
الجمهوريـــة،  رئيـــس 
واألمر ال يتعلق برئيس 

يتعلـــق  وال  الجمهوريـــة 

بحسابات سياسية”.
وأضاف الرئيس التونســـي “تم تنظيم 
جســـور جوية وبرية وبحرية بالنســـبة 
للمعدات وما زالت إلى اليوم مســـتمرة 
ويتم وضعها تحت إشـــراف المؤسسة 

العسكرية”.
وكان رئيس الوزراء هشـــام المشيشي 
قد أقال وزير الصحة في وقت ســـابق 
الثالثاء وســـط تبادل لالتهامات بشأن 
األداء فـــي مكافحة التفشـــي الســـريع 
لإلصابـــات والوفيـــات بــــ “كوفيـــد 19” 

وبطء حملة التطعيم.
وضعـــا  المغاربيـــة  الدولـــة  وتشـــهد 
بســـبب  للغايـــة؛  متأزمـــا  صحيـــا 
انتشار غير مســـبوق لـ”كوفيد 
النتائـــج  وصلـــت  إذ   ،”19
نســـبة  إلـــى  اإليجابيـــة 
إجمالـــي  مـــن   %  30

الفحوص اليومية.

الرئيس التونسي يصدر أوامره للجيش بإدارة أزمة كورونا

السعودية تمنع 
السفر إلندونيسيا

وزارة  فــــي  مــــســــؤول  مــــصــــدر  صـــــــّرح 
الداخلية بأنه انطالًقا من حرص حكومة 
المملكة على سالمة المواطنين الراغبين 
فـــي الــســفــر إلــــى الــــخــــارج، وفــــي ظل 
)كوفيد  كورونا  جائحة  تفشي  استمرار 
19(، وانتشار ساللة جديدة متحورة من 
الصحي  الوضع  يشهده  ومــا  الفيروس، 
ما  تقرر  فقد  إندونيسيا،  جمهورية  في 
أو  المباشر  المواطنين  سفر  منع  يــلــي: 
حين  إلــى  إندونيسيا  إلــى  المباشر  غير 

استقرار الوضع الوبائي فيها.

طالب نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي،  «
أمس األربعاء، الرئيس األميركي جو بايدن 

بالتضامن مع الشعب اإليراني قائًل إن 
دعمه “واجب أخلقي”.

وأضاف مخاطًبا بايدن على “تويتر”: “لقد  «
كنت جريًئا وشجاًعا في المطالبة بتضامن 

الواليات المتحدة مع شعب جنوب إفريقيا 
)أيام الفصل العنصري(. اليوم، شعب 

إيران يحتاج ويستحق نفس التضامن”، 
وأرفق تغريدته بفيديو قديم لبايدن 

يتحدث فيه عن الفصل العنصري في 
جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن اإليرانيين “يقاتلون من أجل  «
الحرية ويواجهون الرصاص”، مضيًفا وهو 

يخاطب بايدن “دعمك واجب أخلقي”.
وتعتبر األهواز المطلة على الخليج، واحدة  «

من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران 
وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران.

نجل شاه إيران السابق لبايدن: دعم الشعب اإليراني واجب أخالقي

دبي ـ العربية.نت

أكـــد المبعـــوث األميركـــي إلـــى 
اليمـــن تيـــم ليندركينـــغ، أمـــس 
األربعـــاء، وجود إجمـــاع دولي 
وإقليمـــي ليـــس له مثيـــل على 

إنهاء الصراع في اليمن.
نشـــره  مقتضـــب  بيـــان  وفـــي 
الخارجيـــة  وزارة  حســـاب 
األميركيـــة علـــى “تويتـــر”، هنـــأ 
ليندركينـــغ اليمنييـــن بمناســـبة 
عـــن  وأعـــرب  األضحـــى،  عيـــد 
أملـــه فـــي أن يســـاهم التوافـــق 
لوقـــف  التوصـــل  إلـــى  الدولـــي 

دائـــم إلطالق النـــار وإلى حل 
سياسي.

ليندركينـــغ  وقـــال 
“بينما نحن نحتفل 
األضحـــى،  بعيـــد 
مـــا زال النـــزاع في 

اليمن مستمرا”.

وأضـــاف “نأمل في أن يســـاهم 
واإلقليمـــي،  الدولـــي  اإلجمـــاع 
الـــذي ليـــس لـــه مثيـــل، بالدفـــع 
نحو وقف شـــامل إلطالق النار 
والدخـــول فـــي حـــل سياســـي 

ألزمة البالد”.
وشـــدد علـــى أهميـــة أن ينجح 
هذا اإلجماع الدولي في جذب 
األطراف اليمنية إلى التفاوض 
بحســـن نيـــة والذي مـــن خالله 

يتم جلب الراحة لليمنيين.
وتمنى المبعوث األميركي “لكل 
اليمنييـــن فـــي جميـــع أرجاء 
أولئـــك  خصوصـــا  العالـــم، 
الذين يقضون هذا العيد 
أســـرهم  عـــن  بعيـــدا 
عيدا  وأصدقائهـــم.. 
وحجـــا  ســـعيدا 

مبرورا”.

واشنطن: إجماع دولي على إنهاء الصراع في اليمن

العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

للصمت قيمة كبرى في حياتنا
قال أحد حكماء الصين قديما “لن أشـــعر بالســـعادة إال عندما أرتفع إلى 
التأمـــل العميـــق والصمـــت”، وقـــد ال نكـــون مبالغيـــن إذا قلنـــا إن مفهوم 
الصمت يســـري في تاريخ الفلســـفة كلها من سقراط وأفالطون وقبلهم 
فلســـفة الحضارات الشرقية إلى يومنا هذا، ويشغل مكان الصدارة في 
فلســـفة الوجـــود الحديثـــة، ولـــه حقيقة قائمـــة بذاتها في ميـــدان الفكر 
واألدب، ويحتـــاج إلـــى تماريـــن عقليـــة وروحية ألنه يبعـــث على القوة 

والصفاء.
الصمـــت يعنـــي تحـــررا وتفتحـــا وانطالقـــا وليـــس بالضـــرورة أن يعني 
الخـــوف والتـــردد، فجميع الفالســـفة الذين أنجبتهم البشـــرية تســـلحوا 
بالصمـــت وتمكنـــوا من الوصـــول إلى الحقيقـــة من خالله، فهـــو نتيجة 

محتومة عند أصحاب الفهم السليم.
للصمـــت قيمة كبرى فـــي حياتنا وصرخة قديمة متجددة نحو الســـالم 
والســـكينة، وهنـــاك تجـــارب حيـــة وصادقـــة أظهـــرت لنـــا قـــوة الصمت 
وتأثيـــره على نفوس البشـــر وأحواضـــه الرائعة، فالدكتـــور “بول جاغو” 
يبيـــن أن الصمـــت يولد الحـــزم والصالبة، فإذا اتفق لك أن عشـــت نحو 

عشـــرة أيـــام منفردا وحيـــدا، صامتـــا، ورجعت إلـــى ذكرياتك النفســـية 
خاللهـــا، وجـــدت أن الصمت في االعتكاف جعلك أمضى عزيمة من ذي 
قبـــل، كمـــا أن تأثيـــر النـــاس ونفوذهم عليـــك يقل بســـرعة عجيبة حين 
تلتـــزم الصمت المطلق وتتخذه قاعدة في معاشـــرتك إياهم في أغلب 
األحـــوال والظـــروف، وتلمـــس بعد قليل من الزمن أنك ال تتأثر بإنســـان 
كائنا من كان، وأنك أصبحت في مستوى من االستقالل النفسي يعينك 
على قول “ال” على الرفض بلطف، دون شرح وتفسيرات ودون أن تعلم 

لماذا تفضل الرفض.
كان القائد العســـكري الكوري القديم “أي ســـن شـــن” داهية في الحروب 
البحريـــة وأذاق اليابانييـــن مـــرارة الهزيمـــة، وقـــد اعتاد “أي ســـن شـــن” 
قبـــل خـــوض أية معركة الذهاب في نزهة معتـــادة في مكان قريب من 
المعســـكر ليتأمـــل البحـــر بصمت ويروض نفســـه ثم يعـــود بعد مدة من 
الزمن إلى جنوده ليضع الخطة وهو مفعم بالســـرور واالبتهاج، وعندما 
ســـأله أحد معاونيه عن ســـر ذهابه للنزهة أجابه.. المعركة تحتاج عقال 

مستقيما وصمتا يقربك من االنتصار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بين حاجتي التنبيه والتحفيز
يقوُل العلماء إن ســـلوك اإلنســـان إمـــا أن يكون نتيجة محفـــز أو نتيجة منبه أو 
نتيجـــة األمريـــن معـــًا، وهـــذا ينطبُق علـــى كل أنواع الســـلوك والعـــادات الجيدة 
وغيرهـــا، فمنبـــه الجوع مثـــال يدفعنا إلى الطعـــام، ومحفز المكافـــأة يدفعنا إلى 

اإلبداع في عملنا لكي نحصل على التقدير، وهكذا دواليك.
يزدحـــُم عالـــم اليـــوم باألعمال ومؤسســـاته والكيانـــات االســـتثمارية التي تضم 
بيـــن جناحيها موظفين متعددي القدرات والطاقات والمؤهالت، ويســـعى رجل 
األعمـــال والمســـتثمر بكل تأكيد إلى جعل قيادة المؤسســـة في أيـــٍد قادرة على 
ضبـــط إيقـــاع حاجتـــي التنبيه والتحفيـــز ضمن حـــدود المؤسســـة، مدركين أنه 
ليس بمقدور أي شـــخص القيام بهذه المهمـــة، فهي ال تتطلب المؤهالت المهنية 

فحسب؛ بل المؤهالت الشخصية كذلك.
ولعل من أهم المهارات التي ينبغي وجودها في مديري المؤسسات هي اللباقة 
اللفظيـــة فـــي اختيـــار المفـــردات المســـتعملة في التعامـــالت اليوميـــة مع فريق 
الموظفيـــن، وقد اختصرها الكاتب جيمـــس ديتيرت في مجلة هارفرد لألعمال، 
فـــي مقالـــه “كلمات وعبارات ال تقلها في حديثك”. ومنها على ســـبيل المثال: أن 
المديـــر الناجـــح ال يخبر اآلخرين بمـــا يجب عليهم فعله حرفيـــًا، فإمالء األوامر 
بدقـــة يقتل اإلبـــداع، ويحصر طاقة الموظف في ما ُطلـــب منه فقط، مع أن كل 
موظـــف لديـــه طاقـــة إبداعيـــة ال تحدها حـــدود المديـــر، فميدان اإلبـــداع رحب 
فسيح، ومن غير المنطقي تحجيمه وحصره، فالنجاح هو في فتح باب اإلبداع 
علـــى مصراعيه، وإطالق الحدود، وفتح جميع الـــدروب للتحليق، وبعدها تأتي 

النتائج المبهرة.
ومنهـــا أال تبـــّرر لآلخرين مشـــاعرك، فالغضب الذي تشـــعر به ال يلزمك تفســـيره، 
وبيان ســـببه، واألهم منه أال ُتظهره للموظفين لديك، ال ســـيما إن كانت األسباب 
غير متصلة بالعمل، فمبالغتك في ردة فعلك تجاه أمر ما، وإبداء غضبك تجاهه 
قد يربك العمل لديك، ويخلق ما يسمى بالتنبيهات الخاطئة التي قد تؤدي إلى 
سلوك خاطئ، وتضعف أداء الموظفين، وهذا كله ال يعود على المؤسسة بخير. 
واألمر على العكس لو فصل المدير بين مؤسســـته وبين ما يدور خلفها، وجعل 
بينهما حاجزا، ولم يظهر مشـــاعره الســـلبية لموظفيه، فسيعم المؤسسة الهدوء، 
وهذا بال شـــك يؤثر في األداء العام لها، وهو أحد أســـباب نجاح المدير ونجاح 

المؤسسة.
السؤال هنا: كم من المديرين في مؤسساتنا لديهم هذه المهارات الضرورية؟ وكم  «

منهم يعي أهمية ذلك ويطبقه؟ هل نحن في وقت أكثر ما نحتاج إليه هو تدريب 
المديرين أكثر من التركيز على تدريب الموظفين؟ بالطبع هو كذلك.

عباس العمران

حياتنا الجديدة
بعـــد أن كنا ننتظر الســـاعة الثانية عشـــرة توجًســـا من التقريـــر اليومي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، خوًفـــا من ارتفاع عدد اإلصابات والوفيـــات، أخذنا نترقبه 
استبشـــاًرا بعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك بعد أن شـــهدت األرقام نزواًل حاًدا 

ومشرًفا، أخذنا خالل فترة قياسية إلى القائمة الخضراء.
تفاؤل األغلبية جعلهم يتنبأون بعودة الحياة إلى طبيعتها خالل شهر أو شهرين 
على أقصى تقدير، إلى حياتنا ما قبل تفشي فيروس كورونا، سيعود الموظفون 
إلى مقار عملهم، واألطفال إلى صفوفهم المدرسية، وستفتح األسواق والمرافق 
العامـــة أبوابهـــا لمرتاديها، وســـنتجول دون كمامات تحبس أنفاســـنا، ولكن، هل 
ســـنطوي صفحـــة هـــذه المرحلـــة دون أن نســـتفيد منهـــا؟ هل ســـنقفز على هذه 

التجربة دون أن نستثمر ما يمكن استثماره، وتطوير ما يمكن تطويره؟ 
تجربـــة العمـــل من المنـــزل، أثبتت أن هناك وظائف يمكـــن إدارتها عن ُبعد، وهذا 
يعني تقليص مصروفات، وتقليل عدد المكاتب والمباني، بل وساهم في القضاء 
على مشـــكلة االزدحامات المرورية، خصوًصا في فترات الذروة صباًحا وظهًرا، 
حيث تبدأ الدوامات في الوزارات والمؤسسات الخاصة والمدارس في توقيت 
واحـــد تقريًبـــا وتنتهـــي فـــي أوقات متقاربـــة، ما يتســـبب في اختناق الشـــوارع 
وكثرة الحوادث، وســـاهم العمل عن ُبعد في تقليل عدد اإلجازات المرضية، بل 

ومنح فرصة لألمهات وخصوصا حديثات الوالدة في رعاية أطفالهن.
تجربـــة التعليـــم عـــن ُبعـــد، وإن كانت شـــاقة علـــى بعض أوليـــاء األمـــور إال أنها 
تجربة يمكن تطويرها بما يتناسب مع الطلبة حسب مرحلتهم وحسب موادهم 
الدراسية، فإن كانت للتجربة مساوئ ال ننسى إيجابياتها، فعجلة التطور تدفعنا 
دفًعـــا إلـــى التأقلـــم مع الحيـــاة التكنولوجية شـــئنا اليـــوم أم أبينا فهـــي قادمة ال 

محالة.
كورونا، جعلتنا ننتبه أكثر ألهمية التعقيم وااللتزام بالنظافة للوقاية ليس فقط 
مـــن فيـــروس متوحش، بل للوقاية من بكتيريا وفيروســـات أخـــرى قد ال تكون 
في الحسبان، قد تنتقل إلينا من هنا وهناك والسبب عدم االحتراز منها، والكثير 
من األمور التي علينا اليوم أن نعيد حساباتنا حيالها كي ال نترك تجربة كورونا 

تمر مرور الكرام. 

ياسمينة: 
لتكن لنا أجندة لحياة جديدة بعد كورونا. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

العمـــل بـــروح الفريق الواحد من مبادئ التكاتف بيـــن أفراد المجموعة 
ألداء عمـــل معين وتحقيق الســـرعة في اإلنجـــاز، وهو من قيم اإلدارة 
الناجحـــة، وتتجلـــى فيه معانـــي القوة والتعـــاون في تحقيـــق النجاح 

بمختلف المشاريع بين األفراد أنفسهم وبين العاملين وقياداتهم.
ومن سمات القائد الناجح للفريق قدرته على بناء فريق عمل ناجح قائم 
على الثقة المتبادلة واالنسجام وااللتزام بمهماته وتحمل مسؤولياته، 
وُيمثل قوًة للفريق، فيبث فيهم القدرة على العمل والتعاون والتفاعل 
اإليجابـــي إلنجاز أهداف الفريق، ويزرع فيهـــم روح المبادرة ويحثهم 
على التنافس الـــذي يقودهم للتميز واإلبداع، ويتطلب الفريق الواحد 
بيئـــة عمل متفاعلة ومتعاونة ومترابطة وقـــادرة على التواصل بينها، 
وأن يتحلـــى الفريـــق بالجـــد فـــي العمـــل وباإلخـــالص والتفانـــي فيـــه، 

وباإلتقان واالنضباط في أداء المهمات المطلوبة.
ُيحقـــق منهـــج الفريـــق الواحـــد نســـبة كبيرة مـــن أهداف المشـــروعات 
وبجـــودة عالية، وبوقٍت وجهـــد ونفقات أقل، وُيقلل من الهدر، وُيعالج 
مشـــكالت المشـــروعات، ويمنع االزدواجية في العمل، ويخلق التوازن 
فـــي األداء الجماعي، وبتبادل المعارف وصقل خبرات أعضاء الفريق، 
مـــا ُيحقـــق النجـــاًح المســـتديم للمشـــروعات والعمـــل المتميـــز للفريق. 
وُتعتبـــر إدارة الفريـــق الواحد من أســـاليب اإلدارة الحديثة التي تقوم 

علـــى “التعـــاون والرضا الوظيفي والجودة والشـــفافية والثقة واألمان 
والشـــمولية والتنوع واالبتكار والمســـؤولية الجماعيـــة”، كما أنها تقوم 
علـــى مهـــارات التعامـــل والتواصـــل مـــع اآلخريـــن، وإقامـــة العالقـــات 

اإلنسانية الجيدة والعمل بعيًدا عن الفردية واألنانية.
لقـــد أصبـــح العمـــل ضمـــن الفريـــق الواحـــد حاجـــة أساســـية لمواجهة 
متطلبـــات إنجاز العمل القائم علـــى التعاون وهو من ضرورات الحياة، 
حيـــث ُيســـاهم فـــي انخفـــاض مشـــكالت العمـــل وتحســـين إنتاجيته، 
وتدعو الدراسات اإلدارية والفكرية الحديثة إلى “االستماع إلى أفكار 
اآلخريـــن عندمـــا يتحدثـــون عـــن أفكارهم بحريـــة، حيث يمكـــن لهذه 
األفـــكار أن تكون بداية لتوليد أفكار أخـــرى، وأن التحاور مع اآلخرين 

يظهر االحترام للطرف اآلخر وَيدعم أفكاره”.
ويتطلب اختيار أعضاء الفريق الواحد تمتعهم بالكفاءة والقدرة على 
أداء المهمات، والتعايش مًعا كأســـرة واحدة تجمع الفريق، وأن يكون 
ألعضاء الفريق المقـــدرة على الفهم واإلنصات، ويتمتعون بِهمة عالية 
وقدرة على مواجهة التحديات وتقديم أفكار وأساليب وطرق مختلفة 
لتطويـــر العمل، وبالمبادرة بتولي مســـؤوليات أكثر صعوبة، وأن تكون 
لديهـــم القـــدرة على تحفيز العمل وبعث النشـــاط بعمـــل الفريق، وعلى 

صياغة منظومة فاعلة متكاملة ومترابط بين األفكار والمقترحات.

عبدعلي الغسرة

العمل بروح الفريق الواحد

كشـــفت انتفاضـــة خوزســـتان اضمحالل وتفـــكك االســـتبداد الديني 
للجميع، واتضح أنه في أعقاب السقوط لم يكن لهذه الحكومة جواب 
سوى الرصاص والعنف السافر على االنتفاضة العطشى ومن فقد كل 
شـــيء، وبحســـب إحدى الصحف الحكومية، فإن “صورة خوزســـتان 
المتأزمة قد تكون الصورة األكثر وضوحا لواقع عدم الرضا في جزء 
مـــن المجتمـــع، لكن يمكن رؤية أثرها في أزمات أخرى مثل اإلســـكان 
والعمل، وما إلى ذلك في أجزاء أخرى من المجتمع” )صحيفة “وطن 
إمـــروز”، 19 يوليـــو 2021(. اآلن كل هذا التســـونامي أظهر االســـتياء 

في خوزستان.
يدرك نظام والية الفقيه جيدًا أن االنتفاضة في جزء من إيران تعني 
وجودها في أجزاء أخرى، لذلك اتبع سياستين متوازيتين لمواجهتها 
“القتـــل واإلنـــكار”، فبينمـــا تنتشـــر على مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
صـــور وفيديوهـــات وأخبار عـــن االنتفاضة وشـــهدائها جرحت ضمير 

البشـــرية المعاصرة، تزعم الحكومة كالعادة أن األخبار المنشورة عن 
خوزستان كاذبة ويسود هناك هدوء!

يزعم نائب محافظ خوزســـتان للشـــؤون األمنية أن معارضي النظام 
يعملون على تقديم القتلى، وأضاف بوقاحة “آخر األخبار المنشـــورة 
هـــي صـــورة لشـــاب من سوســـنكرد قتـــل في نـــزاع محلي قبـــل بضع 
ســـنوات، ونســـب ذلـــك إلـــى الشـــرطة التـــي لم تشـــهد اشـــتباكات مع 
الشـــرطة في سوســـنكرد أو أجزاء أخرى من المحافظة قتل فيها أي 

شخص”!
حســـًنا، لـــم ُيقتل أحد حتـــى اآلن في االنتفاضة، وبعد بضعة أســـطر، 
يعترف هذا العنصر الكذاب بوجود قتيل؛ لكن بسبب إطالق النار من 
الهواء؛ ليس من رشاشات آلية للحكومة بل من المنتفضين أنفسهم، 
وكيـــف تم قتل شـــاب منتفـــض عن طريق إطـــالق النار فـــي الهواء؟ 

وجد جهاز الدعاية للنظام حاًل له. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

مجزرة المواطنين وإنكارها وجهان لعملة سياسة النظام اإليراني )1(
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كووورة

وصـــل المـــدرب اإليطالـــي جيوفاني 
سوليناس أمس األربعاء إلى تونس 
بطلب من إدارة النادي الصفاقســـي، 
التـــي قدمت له عرضا لقيادة الفريق 

في الموسم الجديد.
مدربـــه  أقـــال  الصفاقســـي  وكان 
حمـــادي الدو ألســـباب تبقى إلى حد 
يوقـــع  أن  وينتظـــر  مجهولـــة.  اآلن 
الســـاعات  فـــي  العقـــد  ســـوليناس 
كل  علـــى  االتفـــاق  بعـــد  المقبلـــة 
الصفاقســـي،  إدارة  مـــع  التفاصيـــل 

خصوصا األمور المادية.
يشـــار إلـــى أن ســـوليناس )53 عاما( 

خاض عديد التجارب التدريبية في 
الجزائـــر، إذ قاد فرق شـــبيبة بجاية، 

شباب بلوزداد، ومولودية وهران.
وفي السعودية درب الفني اإليطالي 
فريقـــي الفيصلي والعدالة، كما درب 
في جنـــوب إفريقيـــا فريقي ســـتارز 
النـــادي  أن  يذكـــر  تشـــيفز.  وكايـــزر 
الصفاقســـي كان قـــد أجـــل انطـــاق 
التدريبـــات بســـبب الوضـــع الوبائـــي 
الخطيـــر الذي تمر بـــه تونس، وأيضا 
بســـبب تشـــبث الاعبيـــن بالحصول 
على مستحقاتهم المتأخرة قبل بدء 

اإلعداد للموسم الجديد.

اإليطالي سوليناس يقود الصفاقسي التونسي

كووورة

احتفلت أســـتراليا أمس األربعـــاء باالختيار 
“التاريخـــي” لمدينـــة برزبين )شـــمال شـــرق( 
الستضافة دورة األلعاب األولمبية في العام 
2032، بعد الموافقة على ملف ترشحها منذ 
قليل خال جلســـة اللجنة األولمبية الدولية 

المجتمعة في طوكيو.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء األســـترالي ســـكوت 
وزيـــر  مـــع  مشـــترك  بيـــان  فـــي  موريســـون 
يـــوم  “هـــذا  كولبيـــك  ريتشـــارد  الرياضـــة، 
تاريخـــي ليـــس بالنســـبة لبرزبيـــن و)واليـــة( 

كوينزالند فحسب، بل للباد بأسرها”.
وبلقطـــات مباشـــرة لأللعـــاب الناريـــة التـــي 
واليـــة  عاصمـــة  برزبيـــن،  ســـماء  أضـــاءت 
المدينـــة  باختيـــار  احتفـــاال  كوينزالنـــد، 
الســـتضافة أوليمبيـــاد 2032، قالت رئيســـة 

حكومة هذه الوالية، أناستاســـيا باالشكزوك 
عبر )تويتر( “كوينزالند لقد فعلناها”.

وفـــي وســـط مدينـــة برزبيـــن، تجمـــع مئات 
األشخاص بمابس وأقنعة باللونين األخضر 
واألصفـــر )ألـــوان المنتخـــب األولمبـــي(، في 

احتفال شعبي باختيار المدينة األسترالية.
وصوتت الدول األعضـــاء باللجنة األولمبية 
الدوليـــة المجتمعـــة فـــي طوكيـــو على ملف 
برزبين، لتستضيف أستراليا األولمبياد للمرة 

الثالثة بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000.
وتعـــد هـــذه المـــرة األولـــى التي تمنـــح فيها 
دون  لمدينـــة  األوليمبيـــة  األلعـــاب  دورة 
منافســـة مفتوحـــة بيـــن العديـــد مـــن المدن 
المتقدمة، حيث تتفـــاوض اللجنة األولمبية 
الدوليـــة بشـــكل ســـري ومباشـــر مـــع المـــدن 
اســـما  وتقتـــرح  الـــدورة  بتنظيـــم  المهتمـــة 

للتصديق عليه.
وســـتقدر تكلفـــة الـــدورة بواقـــع 5 مليـــارات 
دوالر، ويتوقـــع أن تجنـــي أرباحـــا بقيمة 17 

مليار دوالر.
األلعـــاب  دورة  برزبيـــن  ستســـتضيف  كمـــا 
البارليمبية، وهي المرة الثانية في أستراليا، 

االحتياجـــات  لـــذوي  دورة  أول  بـــأن  علمـــا 
الخاصة أقيمت في روما العام 1960.

وبعد نســـخة طوكيـــو 2020 التي ســـتنطلق 

الجمعـــة المقبلة بعدما تم تأجيلها لهذا العام 
بســـبب جائحة كورونا، ستستضيف باريس 

دورة ألعاب 2024 ولوس أنجليس 2028.

أستراليا ستنظم األولمبياد للمرة الثالثة

ريتشارد كولبيك

المدينة ستحتضن أولمبياد 2032

حفــاوة أستــراليــة بــاختيـــار بـرزبيــن

كووورة كووورة

أفــاد تقريــر صحافي إيطالي، أمــس األربعاء، بوجــود اهتمام من جانب 
أنديــة تشيلســي وبوروســيا دورتمونــد ووســت هــام، بالحصــول علــى 

خدمات دومينيكو بيراردي، العب ساسولو، هذا الصيف.

وقدم بيراردي )27 عاًما( مستويات 
مميزة مع إيطاليا في كأس األمم 
وكــان   ،”2020 ــورو  ــ “ي ــة  ــيـ األوروبـ
تــتــويــج األزوري  ســبــًبــا مــهــًمــا فــي 

باللقب.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع “فـــوتـــبـــول 

استفسر  فــقــد  ــيــا”،  إيــطــال
تشيلسي ودورتموند عن 
هذا  بــيــراردي  إمكان ضم 
الصيف، ومن قبلهما سبق 

وســت  أبـــدى  وأن 
اهتمامه  هـــام 

ــالـــحـــصـــول  بـ
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

خدماته.

تشيلسي  أن  ــتــقــريــر،  ال وأضـــــاف 
فيديريكو  األســاس  في  يضع  كان 
ــاتــه، لكن  ــوي أول كــيــيــزا عــلــى رأس 
يوفنتوس ليست لديه أي نية على 
اإلطاق لبيع نجمه الشاب. وسجل 
ثمانية  وقــدم  هدًفا   17 بيراردي 
تــمــريــرات حــاســمــة فـــي 30 
مباراة بالدوري اإليطالي مع 
الماضي.  الموسم  ساسولو 
وأبدت أندية ميان والتسيو 
وفيورنتينا أيًضا اهتماًما 
لكن  بيراردي،  بضم 
أن  المرجح  مــن 
يـــلـــعـــب خــــارج 

إيطاليا.

اعتبر خيســوس فاييخو، قائد منتخب إســبانيا األولمبي، أن القيود على 
الحركــة المفروضــة علــى الرياضييــن، المشــاركين فــي أولمبيــاد طوكيــو 

2020 “جعلتهم أقوى”.

وأكــــد أنـــه ســـوف “يــتــذكــر هــذه 
ــاتـــه”، خــال  ــيـ األيــــــام طـــــوال حـ
مواجهة  قبيل  صحافي  مؤتمر 

منتخب مصر، اليوم الخميس.
األمــر  أن  “أعتقد  باييخو  وقـــال 
كذلك لجميع الرياضيين.. لفريق 

األرجنتين ومنتخب مصر 
وأســتــرالــيــا، األمـــر نفسه 
ــهــم تــقــريــبــا..  بــالــنــســبــة ل

ينتظرون بدء المتعة”.
يصبح  ــع  ــوضــ ــ “ال وتـــابـــع 

ألننا  أحــيــانــا؛  صعبا 
ــروج،  ــ ــخـ ــ نــــــود الـ
لــكــنــنــا تــحــمــلــنــا 
ذلــــــــك جــــيــــدا، 
يجعلنا  وهـــذا 

أقوى.. إمضاء المزيد من الوقت 
مع رفيق الغرفة تجربة إضافية”. 
على  نحصل  أن  “أتمنى  وأردف 
منذ  نعمل  ألننا  الميدالية؛  هــذه 
بها  الفوز  أجــل  وقــت طويل من 

والوصول إلى هنا”.
كانوا  أنــاس  “يغيب  وواصــل 
 ،2019 فــــي  تـــأهـــلـــوا  قــــد 
جهدنا  قــصــارى  وســنــبــذل 
ــول عــــلــــى هــــذه  ــصــ ــحــ ــ ــل ــ ل
ــات مــــن أجــلــهــم  ــيـ ــدالـ ــيـ ــمـ الـ
هنا..  نحن  بفضلهم  ألن 
سنتذكر هذه األيام 
ــا؛  ــن ــات ــقــيــة حــي ــب ل
ــزة  ــيـ ــمـ ألنـــــهـــــا مـ

للغاية”.

تشيلسي ودورتموند يتصارعان على بطل اليورو إسبانيا عملت طوياًل للتتويج األولمبي
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ــر الـــخـــارجـــي ــك ــس ــع ــم ــال ضـــمـــن ثـــانـــي وديــــاتــــه ب

األولمبي يالقي نظيره الكويتي في تركيا

البديع يستعير الشرقاويين العماد ومصعب

يخــوض منتخبنــا األولمبي لكرة القــدم اليوم )الخميــس( ثاني مبارياته 
الودية في معسكره الخارجي بتركيا، وذلك أمام نظيره الكويتي.

إطـــار  ضمـــن  المبـــاراة  وتعتبـــر 
يجريهـــا  التـــي  التحضيـــرات 
لتصفيـــات  األولمبـــي  منتخبنـــا 
كأس آسيا تحت 23 عاًما 2023، 

والمقررة في أوزبكستان.
وكان منتخبنـــا األولمبـــي قد فاز 
فـــي المباراة الوديـــة األولى على 
نـــادي بيكوز التركي بــــ 5 أهداف 
مقابـــل واحـــد، وهـــو أحـــد أندية 

الدرجة الثانية.
وسيلعب منتخبنا ثاني مبارياته، 
علـــى أن تكـــون مباراتـــه الثالثـــة 
أمـــام  المعســـكر  فـــي  واألخيـــرة 
منتخـــب الكويت األولمبي أيًضا، 
فـــي لقاء ســـيقام يـــوم 26 يوليو 

الجاري.
ويقـــود منتخبنا المدرب الوطني 

إســـماعيل كرامـــي الـــذي اختـــار 
العًبـــا   28 مـــن  مكونـــة  قائمـــة 
عمـــر  محمـــد،  للمعســـكر:عمار 
موســـى،  يونـــس  عبدالباســـط، 
عدنان فـــواز، عبـــدهللا الحايكي، 
عبدالرحمـــن ســـيد، علـــي خليفة، 
حســـين العطار، أحمد الشروقي، 
عبـــدهللا  عبدالكريـــم،  حســـين 
فريـــح، إبراهيـــم شـــريدة، محمد 
مرهـــون، حمـــزة عبـــدهللا، علـــي 
علـــي مفتـــاح، ســـيد  الدوســـري، 
محمـــد أميـــن، فيصـــل عبـــدهللا، 
جاســـم،  فهـــد  عيســـى،  حســـن 
محمد أحمد، زياد باسل، إبراهيم 
الختـــال، حســـين توفيـــق، حمـــد 
حبيـــب،  حســـن  فيصـــل  فـــؤاد، 

حمزة الجبن وعبدهللا نمر.

اســتعار نــادي البديــع العبــي الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي الرفــاع 
الشــرقي يوســف العمــاد ومصعــب عمــر؛ ليعــززا بذلــك صفــوف فريقــه 
الكروي األول خالل منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022.

فـــي  البديـــع  نـــادي  إدارة  ونجحـــت 
التعاقـــد مـــع الاعبيـــن الشـــابين علـــى 
ســـبيل اإلعـــارة لمـــدة موســـم واحـــد. 
“خيـــول  ومصعـــب  العمـــاد  وســـيمثل 
البديع الخضراء” في منافســـات دوري 
ناصر بن حمد الممتاز للموسم الجديد.
ويلعب يوسف العماد في خط الهجوم، 
كمـــا يجيـــد اللعـــب فـــي مركـــز الظهيـــر 
األيمن، وســـبق له اللعب في منتخباتنا 
على مســـتوى الفئـــات العمرية، وكانت 

آخـــر محطاته مـــع المنتخـــب األولمبي 
البرتغالـــي  المـــدرب  رفقـــة  الحالـــي 
رودولفـــو كوريـــا. ومثـــل العمـــاد نـــادي 

مدينة عيسى في الموسم الماضي.
أمـــا مصعـــب عمـــر، فيلعـــب فـــي مركز 
تمثيـــل  لـــه  وســـبق  األيســـر،  المدافـــع 
الفئـــات  مســـتوى  علـــى  منتخباتنـــا 
العمريـــة، وكانـــت آخـــر محطاتـــه مـــع 
كان  حينمـــا  األولمبـــي  المنتخـــب 
التونسي سمير شمام مدرًبا للمنتخب.

ويعتبر الاعبان إضافة جيدة لتشكيلة 
الجديـــد  الموســـم  فـــي  البديـــع  نـــادي 
تحت قيـــادة المـــدرب الوطني هشـــام 

الماحوزي.

محليـــة  صفقـــات  أبـــرم  البديـــع  وكان 
أخرى أيًضا: ســـلطان الساطنة، محمد 
النعار، يوســـف يعقوب، عبدهللا دعيج 

وعبدهللا مبارك.

من تدريبات المنتخب في معسكر تركيا

منتخبنا األولمبي

أحمد مهدي

يوسف العماد مصعب عمر

كووورة

أعرب قائد المنتخب السعودي األولمبي، سلمان الفرج، األربعاء، عن ثقته 
في ظهور األخضر بمستوى مميز، في دورة األلعاب األولمبية بطوكيو.

ويــفــتــتــح الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
بمواجهة  األولمبياد  في  مشواره 

كوت ديفوار، اليوم الخميس.
ــال الــمــؤتــمــر  ــ ــال الــــفــــرج، خـ ــ ــ وق

الصحفي الذي يسبق المباراة: 
األولمبياد  “تواجدنا في 
ــل  ــويـ ــاب طـ ــ ــيـ ــ ــد غـ ــ ــع ــ ب
قــوي،  فريق  أننا  يثبت 
سيكون  جيا  ونمتلك 

ــلــريــاضــة  ــة ل ــامــ دعــ
السعودية”.

وتابع: “طموحنا 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
ــة،  ــ ــ ــي ــ ــ ــدال ــ ــ ــي ــ ــ م
وليس الوصول 
لمرحلة متقدمة 

فــقــط، فــنــحــن لــديــنــا اإلمــكــانــات 
سواء كاعبين أو جهاز فني”.

أنــا وزميلي  وأضـــاف: “أتــشــرف 
ياسر الشهراني وسالم الدوسري، 
بــحــصــولــنــا عــلــى هــــذه الــفــرصــة 
لتمثيل المنتخب والمشاركة في 
تستمر  أن  أتمنى  األولــمــبــيــاد.. 
نتائج هذه المشاركة في ذاكرة 

السعوديين طويًا”.
وتــلــعــب الــســعــوديــة 
ــي الــمــجــمــوعــة  فــ
ــة، إلـــى  ــعــ ــ ــراب ــ ال
جـــــانـــــب كــل 
مــن الــبــرازيــل 
وألــــــمــــــانــــــيــــــا 

وكوت ديفوار.

الفرج: نطمح لميدالية أولمبية

أحمد مهدي



أعــرب النمســاوي ديفيــد أالبــا، مدافع ريال مدريــد الجديد، األربعاء، عن ســعادته 
بتمثيل الميرينجي.

الصحافي  المؤتمر  خــال  أالبـــا،  وقـــال 
والجماهير  اإلعـــام  لــوســائــل  لتقديمه 
تحقق،  حلم  مــدريــد  لــريــال  “انضمامي 
إنه أكبر ناد في العالم.. الشيء الوحيد 
الذي يمكنني قوله، هو إنني أتطلع للعب 

والمشاركة”.
لقد عرضوه  4؟  “القميص رقم  وأضــاف 
ــه لـــم تــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر من  ــ عــلــي ألن
الرقم  هذا  يمثله  ما  وأعــرف  الخيارات، 

في ريال مدريد”.
االنتقال  قــررت  “شخصًيا  أالبــا  وأردف 
ــور كــاعــب  ــطـ ــكــي أتـ ــد، ل ــال مــــدريــ ــريـ لـ
ــد مــن  ــ ــدي ــعــ ــ ــيـــت ال ــقـ ــلـ ــخــــص، وتـ ــشــ وكــ
أي شيء  في  أفكر  لم  لكنني  العروض، 

الذي  التحدي  أن هذا هو  وأعتقد  آخــر، 
كنت أبحث عنه”.

زيدان،  الدين  زين  المدرب  رحيل  وعن 
لرحيله،  بــالــحــزن  شــعــرت  “بالطبع  قــال 
لــكــنــنــي كــنــت ســـعـــيـــًدا جـــــًدا بــاخــتــيــار 
أنشيلوتي؛ ألنني أعرفه بالفعل، ومتأكد 

جًدا من أننا سنقدم عما رائعا”.
مبابي،  كيليان  مــع  اللعب  إمــكــان  وعــن 
أجاب “إنه العب عالمي، لكن أعتقد أنه 

سؤال يجب أن يوجه لآلخرين”.
ــال نــجــم بــايــرن  ــغــة، قــ ــل ــخــصــوص ال وب
الكلمات  بعض  “أعـــرف  السابق  ميونخ 
شــيء..  أي  أتعلم  لم  لكنني  اإلسبانية، 
أقرب  في  والتعلم  الــدراســة  في  سأبدأ 

ــع تــحــدثــت مع  ــطــب ــال وقــــت مــمــكــن، وب
كروس، فلدي عاقة جيدة جًدا معه”.

أتابع ريال  وواصل: “في طفولتي كنت 
مــدريــد.. لــهــذا مــن الــرائــع أن أكـــون هنا 

اليوم”.
ضغوط؟

وعــــن وجــــود ضــغــوط عــلــيــه، فـــي ظل 
الملكي  الــفــريــق  قــائــد  قميص  ارتـــدائـــه 
“لقد  قــال  ــوس،  رامــ سيرجيو  الــســابــق، 
كان قائًدا، وما قدمه موجود في أذهان 
لكنني لست هنا ألقــارن نفسي  الجميع، 

باآلخرين”.
ــرد “كـــنـــت أتــمــنــى الــلــعــب مع  ــطـ ــتـ واسـ
راموس، لكنني بالطبع أود اللعب بجانب 

فاران أيًضا”.
ــا “حــيــن لــعــبــت ضــد ريــال  ــ وأضــــاف أالب
كان هذا  برنابيو،  مدريد في سانتياجو 
ــروري، واألجــــواء كانت  مــن دواعـــي ســ

مرة  تجربتها  أريــد  السبب  لهذا  رائعة.. 
أخرى، في أقرب وقت ممكن”.

واختتم “متأكد أننا يمكننا اللعب بشكل 
المقبل.. وأين  الموسم  للغاية، في  جيد 
أن  كما  للمدرب،  يعود  أمــر  هــو  سألعب 
اللعب بثاثي دفاعي أو عدمه هو قراره 

أيضا”.

كووورة

أالبــا: رحيـــل زيـــدان أحـــزننـــي

زيدان أالبا

كووورة

كــشــف تــقــريــر صــحــافــي ألـــمـــانـــي، أمــس 
ــعــاء، عــن صـــراع مرتقب بين ريــال  األرب
مدريد وبرشلونة، على نجم وسط بايرن 

ميونخ، في الصيف المقبل.
وينتهي عقد جوريتسكا مع بايرن بنهاية 
معه  التوصل  يتم  ولــم  المقبل،  الموسم 

التفاق حول التجديد حتى اآلن.
فإن  األلمانية،  “بيلد”  صحيفة  وبحسب 
بالغضب من مسؤولي  يشعر  جوريتسكا 
بايرن ميونخ، لعدم استئناف المحادثات 

بشأن تجديد عقده.
النادي  أن مسؤولي  الصحيفة،  وأضافت 
الــبــافــاري غاضبون مــن تــومــاس كــروث، 
وكيل الاعب، والذي يمثل مانويل نوير 

حارس الفريق أيًضا.
وأوضحت الصحيفة، أن كروث سبق وأن 
مليون   23.5 على  نوير  بحصول  طالب 
يورو في الموسم؛ من أجل تجديد عقده 

مع بايرن، وهو ما رآه البافاري أمًرا غير 
منطقي.

وحـــــالـــــًيـــــا، اشـــــتـــــرط كــــــــروث حـــصـــول 
في  ــورو  يـ مــلــيــون   20 عــلــى  جوريتسكا 
الموسم، في الوقت الذي قدم فيه بايرن 
عرًضا يتراوح ما بين 12-10 مليون يورو 
أهمية  جيًدا  بايرن  ويــدرك  الموسم.  في 

في  ولكنه  للفريق،  بالنسبة  جوريتسكا 
نفس الوقت يغيب لفترات طويلة عندما 

يتعرض لإلصابة.
ريــال  أنــديــة  بــأن  الصحيفة،  واختتمت 
يونايتد،  ومانشستر  وبرشلونة  مــدريــد 
تستهدف ضم الاعب مجاًنا في الصيف 

المقبل.

جوريتسكا

مـــع انتهـــاء عقـــد جوريتســـكا الموســـم المقبـــل مـــع ميونـــخ
مدريد وبرشلونة يستهدفان صفقة مجانية كبرى

كووورة

عالميا،   14 المصنف  شابوفالوف،  دينيس  الكندي  يــرى 
رياضة  نادرة في  فيدرر، شخصية  روجر  السويسري  أن 

التنس؛ نظرا ألسلوبه الفريد داخل وخارج الملعب. 
سبورت  شبكة  نقلتها  تصريحات  في  شابوفالوف  وقال 
إلى  أتيت  2017 عندما  العام  “أتذكر في  الثاثاء:  كلوب 
بازل، لم أكن معروفا حينها، وصادفت فيدرر في الطريق، 

ونزل للحديث معي 15 دقيقة، ورحب بي في مدينته”.
وتابع: “سألني فيدرر عن انطباعي عن المدينة، وجعلني 
أشعر وكأني في موطني، وهذا األمر غريب، فعدد قليل 
لديهم  ألن  األشــيــاء؛  هــذه  بمثل  يــقــومــون  الاعبين  مــن 

العديد من االلتزامات”.
وأضاف: “لقد كان نموذجا رائعا لي عندما كبرت، ومازال 
بأصالة  يتعامل  إنه  تصرفاته.  بسبب  لي،  بالنسبة  كذلك 
وعلى طبيعته، لقد ألهمني ألني قابلته شخصيا وعرفت 

كيف يتصرف”.
وحول رأيه بشأن من يستحق لقب “األفضل عبر التاريخ” 
ــادال  ون فــيــدرر  الثاثي  بين  المنافسة  احــتــدام  فــي ظــل 
وديوكوفيتش، قال شابوفالوف: “من المستحيل تحديد 

ذلك؛ ألن هذا الموضوع يعتمد على وجهة نظر شخصية”.
وأوضح: “البعض ينظر لإلحصاءات، والبعض اآلخر ينظر 
هــو من  األفــضــل  أن  يــرى  مــن  الكبرى، وهــنــاك  للبطوالت 

يتعامل بشكل مميز خارج الملعب وداخله”.
وأتم صاحب الـ 22 عاما: “هذا الثاثي فريد، ومن الجميل 
أن أكون جزءا من هذا الجيل، وال أعتقد أن هذا الجيل 

سيتكرر في التاريخ”.

فيدرر

ــمــلــعــب ــد داخــــــل وخـــــــارج ال ــريـ ــفـ ــه الـ ــوبـ ــلـ ألسـ
دينيــس: فيــدرر شخصيــة نــادرة

كووورة

ــدم لــيــفــربــول عــرًضــا أولـــًيـــا لضم  قـ
أتلتيكو  نــجــم  نــيــجــويــز،  ســـــاؤول 
مدريد، هذا الصيف، بحسب تقرير 

صحافي إنجليزي.
بديل  مع  للتعاقد  ليفربول  ويتطلع 
لاعبه الهولندي السابق، جورجينيو 
باريس  إلــى  رحــل  الــذي  فينالدوم، 
سان جيرمان في صفقة انتقال حر، 

بعد انتهاء عقده مع الريدز.
ــرور”  ــ ــ ــي ــ ــ ــة “م ــفـ ــيـ ــحـ ــب صـ ــســ ــحــ ــ وب
البريطانية، فإن ليفربول عرض على 
واحــد  مــع  التعاقد  مــدريــد  أتلتيكو 
مــن الــثــنــائــي، جــــوردان هــنــدرســون 
إلى  باإلضافة  شاكيري،  وشــيــردان 
مقابل  إسترليني  جنيه  مليون   40
ضم ســاؤول. وال يعد شاكيري من 
تشكيلة  فـــي  األســاســيــة  الــعــنــاصــر 
المدرب األلماني يورجن كلوب، كما 
أن هناك نية للتخلص من هندرسون 
مفاوضات  تجمد  بعد  الصيف  هــذا 

تجديد عقده.

عرض ليفربول
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البرازيلية مارتا تصنع التاريخ في األولمبياد
ــة ــي ــال ــت ــت م ــخ  ــسـ نـ  5 فــــي  تـــســـجـــل  قـــــدم  كـــــرة  ــة  ــ ــب ــ الع أول 

أصبحــت البرازيليــة مارتــا أول العبــة كــرة قــدم تســجل فــي 5 نســخ متتالية 
لألولمبياد، بعد أن أحرزت هدفين في فوز ساحق 0-5 على الصين في استاد 

مياجي في ريفو، أمس األربعاء.

نطاق  على  تعتبر  الــتــي  مــارتــا،  وسجلت 
واسع أفضل العبة كرة قدم عبر التاريخ 
في  العــبــة  أفــضــل  جــائــزة  على  بحصولها 
رقــم قياسي،  مـــرات وهــو  الــعــالــم خمس 
 ،2004 أثينا  فــي  األول  األولمبي  هدفها 
وبـــعـــد ثــنــائــيــة الـــيـــوم رفـــعـــت رصــيــدهــا 
ــى 12 هـــدفـــا فـــي األلـــعـــاب  ــ اإلجـــمـــالـــي إل

األولمبية.
عاما   35 عمرها  البالغ  الاعبة  وافتتحت 
المجموعة  ضمن  المباراة،  في  التسجيل 
السادسة، في الدقيقة التاسعة من متابعة 
الــهــدف  ديبينيا  وأضـــافـــت  مــرتــدة  لــكــرة 

الثاني في الدقيقة 22.

الثاني  الشخصي  هدفها  مارتا  وسجلت 
زاوية ضيقة في  بتسديدة منخفضة من 
ركلة  أندريسا  تنفذ  أن  قبل   ،74 الدقيقة 
أكملت  ثم   82 الدقيقة  في  ناجحة  جزاء 

بياتريز الخماسية في الدقيقة 89.
عاما(   43( فورميجا  زميلتهن  دخلت  كما 
كرة  العبة  أول  أصبحت  أن  بعد  التاريخ 

قدم تشارك في سبع نسخ لألولمبياد.
باولو في كل  وشاركت العبة وسط ساو 
نسخ األولمبياد منذ انطاقتها في ألعاب 

أتانتا 1996.
مسيرتها  تكليل  فــي  فــورمــيــجــا  ــأمــل  وت
بالفوز بميدالية ذهبية بعد الحصول على 

انتهت  فيما  و2008   2004 فــي  فضية 
على   2016 ريـــو  نسخة  فــي  مــشــاركــتــهــا 
البرازيل في  أرضها بمأساة عقب خسارة 

قبل النهائي والميدالية البرونزية.
وتضم المجموعة أيضا هولندا وزامبيا.

الخامسة  بالمجموعة  سابق  وقــت  وفــي 
-2صـــفـــر عــلــى تشيلي  بــريــطــانــيــا  فــــازت 
مانشستر  العــبــة  وايـــت  إيلين  ــرزت  وأحــ
هدف  أول  بينهما  ومــن  الهدفين  سيتي 

باألولمبياد.

البرازيلية مارتا

كووورة

كووورة

يشــعر مانشســتر ســيتي بالقلق، بشــأن الحالة البدنية لنجمه فيل 
فودين، قبل نحو 3 أسابيع من انطالق الموسم الجديد.

العكازات  على  فودين  ويعتمد 
ــا؛ بــســبــب اإلصـــابـــة التي  ــًي حــال
ــقــدم، والــتــي  تــعــرض لــهــا فــي ال
 ،2020 يورو  نهائي  أبعدته عن 
الــــذي خــســرتــه إنــجــلــتــرا أمـــام 

إيطاليا بركات الترجيح.
“ذا صــن”  وبــحــســب صــحــيــفــة 

البريطانية، يأمل السيتي 
أن يجري الاعب بعض 
الــفــحــوصــات، األســبــوع 
الــمــقــبــل، لــمــعــرفــة مــدى 
ــة  ــ ــ ــاب ــ خـــــــطـــــــورة اإلصــ

وإمكان تعافيه 
السريع منها.

وسبق أن قال 
ــب  الـــمـــنـــتـــخـ

الاعب  إصابة  إن  اإلنجليزي، 
غـــيـــر مــقــلــقــة، لـــكـــن ارتـــــــداءه 
الواقي مؤخًرا يتسبب  الحذاء 
ــوال،  ــوارديــ ــق لــبــيــب جــ ــي قــل فـ
قبل  سيتي،  مانشستر  مــدرب 
لقب  عن  للدفاع  حملته  بداية 
فودين  ويقضي  البريميرليج. 
حــالــًيــا فــتــرة إجـــازتـــه، ولــن 
ــات  ــبـ ــدريـ ـــى تـ ــ ــود إلـ ــعــ ــ ي
بــدايــة  فـــي  إال  فــريــقــه 
رفقة  المقبل،  أغسطس 
المنتخب  فـــي  زمـــائـــه 
جون  اإلنجليزي، 
وكايل  ستونز 
والكر ورحيم 

سترلينج.

فودين يقلق جوارديوال قبل الموسم الجديد

تمنيت اللعب 
مع راموس في 

مدريد

كووورة

الهولندي  نــادي رومــا جناحه  أعــار 
ــشــاب جــاســتــيــن كــلــويــفــرت إلــى  ال
ــدة مـــوســـم،  ــمـ نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لـ
الشراء  خيار  يتضمن  اتــفــاق  فــي 
يــورو،  مليون   15 مقابل  النهائي 

حال  إجباريا  سيصبح  والـــذي 
ــددا مــن  ــ ــــاعــــب عــ تــحــقــيــق ال

االلتزامات الرياضية.
وأفاد النادي اإليطالي في 

ــيــان لـــه إلـــى إعـــارة  ب
 22( ــلـــويـــفـــرت  كـ

لصفوف  عــامــا( 
 30 حتى  نيس 
يونيو/حزيران 

.2022
وأضـــــــــــــــــــاف نــــــــــادي 

العاصمة اإليطالية أن االتفاق ينص 
عــلــى أحــقــيــة نــيــس فــي الحصول 
على الحقوق الكاملة لاعب مقابل 
15 مليون يورو، وسيصبح شراؤه 
إجباريا حال استيفائه شروطا 

رياضية معينة.
مباراة   68 كلويفرت  ولعب 
بصفوف  أهـــداف   9 وسجل 
ــه لــم  ــنـ ــكـ “الــــــــذئــــــــاب”، لـ
كامل  بشكل  يتأقلم 
القدم  كــرة  على 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ اإليـ
وكــان قــد لعب 
مــعــارا الــمــوســم 
لصفوف  الماضي 

اليبزيج األلماني.

روما يعير نجمه لنيس الفرنسي

ديباال يغير موقفه من عرض اليوفي
ــد جــــديــــد ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات جــــــــاريــــــــة لـ

كشــف تقرير صحافي إيطالي، األربعاء، عن مســتجدات تتعلق بمســتقبل 
األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس.

يوفنتوس  مع  ديباال  عقد  وينتهي 
ومــازالــت  المقبل،  الــمــوســم  بنهاية 
الطرفين  بين  جــاريــة  الــمــفــاوضــات 

لتوقيع عقٍد جديد.
ديلو  جــازيــتــا  ال  صحيفة  وبحسب 
ســبــورت اإليــطــالــيــة، فـــإن خــورخــي 
إلى  ديــبــاال، سيصل  أنــطــوان، وكيل 
الــجــاري؛  الشهر  نهاية  فــي  تــوريــنــو 

لمناقشة تمديد عقد موكله.
 7.5 قيمته  راتــًبــا  ديــبــاال  ويتقاضى 
مليون يورو في الموسم، وسيعرض 
يــوفــنــتــوس راتـــًبـــا أعــلــى؛ مــن أجــل 

اإلبقاء على الاعب.
كان  ديباال  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
مايين   10 قيمته  عرًضا  رفض  قد 
يورو سنوًيا العام الماضي، لكنه على 
مماثل  عــرض  لقبول  اآلن  استعداد 
بيانكونيري  أن  وأكــدت  المرة.  هذه 
سيقدم عرًضا مشابًها بحلول نهاية 
الاعب  وكيل  يسافر  عندما  الشهر، 
بمسوؤلي  لــاجــتــمــاع  تــوريــنــو  إلـــى 
النادي. وانضم ديباال إلى يوفنتوس 
قادًما من باليرمو في صيف 2015، 

ديباالمقابل 40 مليون يورو.

كووورة
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البحرين اســتوردت 3.2 ألف كيلوغرام  من الذهب بالنصف األول

واردات المملكة من الذهب

اســـتوردت مملكة البحريـــن قرابة 
2.98 مليـــون قطعـــة مـــن الذهـــب 
وحلـــي  ســـبائك  بيـــن  مـــا  موزعـــة 
ومجوهـــرات، وأجزاؤها من ذهب 
تـــزن 3.22 ألـــف كيلوغـــرام، بقيمة 
إجماليـــة تقـــدر بنحـــو 68.1 مليون 
دينـــار )مـــا يقـــارب 181.9 مليـــون 
دوالر(، وذلك في النصف األول من 

العام الجاري 2021.
وبلغـــت قيمة ســـبائك الذهب التي 
اســـتوردت في النصـــف األول نحو 
34.99 مليـــون دينـــار )مـــا يقـــارب 
 51.4 تمثـــل  دوالر(  مليـــون   93.5
% مـــن القيمـــة اإلجماليـــة للذهـــب 
مليـــون   33.1 ونحـــو  المســـتورد، 
مليـــون   88.4 يقـــارب  )مـــا  دينـــار 
دوالر( قيمـــة الحلـــي والمجوهرات 
وأجزاؤهـــا من الذهـــب التي تمثل 
اإلجماليـــة  القيمـــة  مـــن   %  48.6

للذهب المستورد.
وتـــوزع وزن الذهب وفًقا للبيانات 
شـــؤون  أصدرتهـــا  التـــي  األوليـــة 
 1.62 قرابـــة  بيـــن،  مـــا  الجمـــارك، 
تمثـــل  للســـبائك  كيلوغـــرام  ألـــف 
50.4 % مـــن إجمالـــي وزن الذهب 
المستورد، ونحو 1.599 كيلوغرام 
للحلي والمجوهرات وأجزاؤها من 

الذهب ما نسبته 49.6 %.
شـــهر  فـــي  المملكـــة  واســـتوردت 
يونيو الماضي سبائك ذهب وحلي 
ومجوهـــرات، وأجزاؤها من ذهب 

بنحو 105.64 ألف قطعة، تزن 113 
كيلوغراًمـــا مـــن المعـــدن األصفـــر، 
بقيمـــة إجمالية تتجـــاوز 3 ماليين 
دينار )ما يقارب 8.1 مليون دوالر(.

وبلغت قيمـــة واردات البحرين من 
ســـبائك الذهـــب فـــي شـــهر يونيـــو 
نحـــو 1.3 مليون دينار، تمثل 42.6 
% مـــن القيمـــة اإلجماليـــة للذهـــب 
دينـــار  مليـــون  و1.75  المســـتورد، 
تقريًبا قيمـــة الحلي والمجوهرات، 
وأجزاؤهـــا مـــن الذهـــب ما نســـبته 

.% 57.4
واتضح مـــن البيانـــات أن البحرين 

اســـتوردت في شـــهر يونيو سبائك 
الذهـــب تـــزن نحـــو 59 كيلوغراًما، 
مـــن: اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

بقيمة 1.299 مليون دينار.
كمـــا اســـتوردت فـــي شـــهر يونيـــو 
للحلـــي  تقريًبـــا  كيلوغـــرام   54
مـــن  وأجزاؤهـــا  والمجوهـــرات 
الواليـــات  لبنـــان،  مـــن:  الذهـــب، 
ســـنغافورة،  األميركيـــة،  المتحـــدة 
إســـبانيا، فيتنام، بلجيـــكا، المملكة 
المتحـــدة، سويســـرا، الصين، هونغ 
كونغ، ألمانيا، فرنســـا، تايلند، الهند، 
إيطاليا، اإلمارات العربية المتحدة.

شـــهر  فـــي  اإلمـــارات  وجـــاءت 
بالـــدول  األولـــى  بالمرتبـــة  يونيـــو 
المســـتوردة منهـــا ســـبائك الذهـــب 
والحلـــي والمجوهـــرات، وأجزاؤها 
مـــن الذهب مســـتحوذة على 55.5 
الذهـــب  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
دينـــار  مليـــون   1.69( المســـتوردة 
تقريًبـــا(، تليهـــا إيطاليا بنســـبة 5.5 
% )168.9 ألـــف دينار(، ثالًثا تايلند 
بنســـبة 5 % )151.8 ألـــف دينـــار(، 
رابًعـــا الهند بنســـبة 3.9 % )119.5 
ألـــف دينار(، وخامًســـا هونـــغ كونغ 

بنسبة 1.8 % )54.2 ألف دينار(.

واشنطن - واس

سوق األسهم األميركية 
تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق األسهم األميركية 
في  التداول  جلسات  إغالق  عند  ارتفاعا 
بورصة نيويورك. وقفز المؤشر داو جونز 
الصناعي 549.95 نقطة، بما يعادل 1.62 
المؤشر  وأغلق  نقطة،  إلى 34511.99   %
 1.52 أو  نقطة،   64.57 مرتفًعا   S&P500
المؤشر  وزاد  نــقــطــة.   4323.06 إلـــى   %
ناسداك المجمع 223.89 نقطة أو 1.57% 

إلى 14,498.88 نقطة.

أخبار متفرقة

النفط يستأنف التعافي بعد ضغط من “دلتا” والمخزونات األميركية
ــن 1 % ــ ــط بـــأكـــثـــر م ــيـ ــوسـ ــرب تـــكـــســـاس الـ ــ ــام غـ ــ ــع خـ ــ ــف ــ ارت

عكـــس النفـــط خســـائره، واســـتأنف 
وقـــت  فـــي  الهبـــوط  مـــن  تعافيـــه 
ســـابق من األســـبوع، حيـــث تعززت 
المعنويـــات فـــي األســـواق األوســـع. 
وارتفع خام غرب تكســـاس الوسيط 
بأكثر من 1 % إلى حوالي 68 دوالرًا 
للبرميـــل بعـــد انخفاضـــه 1.1 % في 
وقـــت مبكـــر أمـــس األربعـــاء، فيمـــا 

صعد برنت إلى 70 دوالرًا للبرميل.
خســـر النفـــط الخـــام نحـــو 7 % يوم 
االثنين، بسبب القلق من أن المتحور 
دلتا سريع االنتشار لفيروس كورونا 
االنتعـــاش  تقييـــد  فـــي  سيســـتمر 
االقتصـــادي. كمـــا تراجعـــت العقـــود 
اآلجلـــة فـــي وقـــت ســـابق مـــن يـــوم 
أمـــس األربعاء، بعد أن قيل إن معهد 
عـــن  أبلـــغ   API األميركـــي  البتـــرول 
زيـــادة قدرهـــا 806 آالف برميل في 

مخزونات الخام األميركية.
وإذا تم تأكيد ذلك من خالل بيانات 
حكومية، فســـتكون هـــذه أول زيادة 

أســـبوعية منـــذ مايـــو. وأفـــاد معهـــد 
البترول األميركي أيًضا بزيادة 3.31 
مليون برميل في مخزونات البنزين 
األســـبوع الماضـــي، مقابـــل توقعات 
سابقة في مسح لـ”بلومبرغ” بسحب 

أكثر من مليون برميل. 
تراجـــع النفـــط الخام منذ أن ســـجل 
أعلـــى مســـتوى لـــه منـــذ 2014 فـــي 
وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي 
متغيـــر دلتـــا فـــي أجـــزاء مـــن آســـيا 
وأيضـــًا الواليات المتحـــدة وأوروبا. 

قيـــام  مـــع  التحـــدي  هـــذا  وتزامـــن 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول 
أوبك وحلفائها باالتفـــاق على زيادة 

اإلنتاج اعتباًرا من أغسطس. 
وحـــذر بنـــك Goldman Sachs من 
أن النفط ســـوف “يتأرجح”، وخفض 
توقعاته الســـابقة بارتفاع السعر إلى 
أحـــدث  وفـــي  للبرميـــل.  دوالًرا   80
تطور في جائحة كورونا، بات متغير 
دلتـــا يمثـــل اآلن 83 % مـــن جميـــع 
المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي  الحـــاالت 

ارتفاًعا مـــن 50 % في أوائل يوليو. 
وفي آســـيا ســـجلت كوريا الجنوبية 
وتايالنـــد عدًدا قياســـًيا من الحاالت 
اليوميـــة، وقـــال كبيـــر المستشـــارين 
الصحييـــن فـــي اليابـــان إن الحاالت 
الجديـــدة فـــي طوكيـــو، حيـــث مـــن 
المقرر أن تبدأ األلعاب األولمبية هذا 
األسبوع، قد تسجل رقًما قياسًيا في 
أغســـطس، فيما ستشـــدد سنغافورة 

القيود اعتبارا من الخميس.
 UBS قال المحلل االستراتيجي في
AG Wealth Management، وايـــن 
لحـــق  الـــذي  الضـــرر  “إن  جـــوردون: 
بإعـــادة الفتح مـــن متغير دلتا قد أثر 
بالتأكيـــد على المعنويـــات في جميع 
المجـــاالت عندمـــا ننظـــر إلـــى الســـلع 
بشـــكل عام، لكن على وجه التحديد 

إلى أسواق النفط.
ومـــع ذلـــك، نتوقـــع أن يظـــل الطلب 
علـــى النفط قويًا نســـبًيا، ونتوقع أن 
يســـتمر في التعافـــي”، وفق ما نقلته 

“بلومبرغ”.

دبي - العربية.نت

بـــأول   Nokia شـــركة  فـــازت 
عقـــد لهـــا لشـــبكات اإلتصـــاالت 
الخامـــس  للجيـــل  الالســـلكية 
5G فـــي الصيـــن مما يؤمـــن لها 
حصة في واحد من ثالثة عقود 

جديدة.
في حين، فازت شركات صينية 
في مقدمتها “هـــواوي” بنصيب 
بحســـب  الصفقـــة،  فـــي  األســـد 
وثيقة نشرتها “تشاينا موبايل”.

وفازت نوكيا بحصة 10 % في 
واحد من العقـــود الثالثة، بينما 
إريكســـون  منافســـتها  حصلـــت 

على 9.6 % من عقد آخر.
إن  لرويتـــرز  مصـــدران  وقـــال 
القيمـــة اإلجماليـــة للعطـــاء تبلغ 
حوالي 6 مليارات دوالر موزعة 
بين العقود الثالثـــة. وأضافا أن 
نوكيـــا حصلـــت علـــى 4 % مـــن 

مجمل العطاء.

“نوكيا” تفوز بأول عقد 
لشبكة 5G في الصين

أظهر مســـح المستثمر الحكومي 
ســـنويا  ينشـــره  الـــذي  العالمـــي، 
النقديـــة  المؤسســـات  منتـــدى 
اليـــوان  أن  الرســـمية،  والماليـــة 
إلـــى  التحـــول  بصـــدد  الصينـــي 
مكـــون أهم كثيـــرا مـــن مكونات 
النظـــام المالـــي العالمـــي في ظل 
البنـــوك  ثلـــث  زهـــاء  تخطيـــط 
إلـــى  العملـــة  المركزيـــة إلضافـــة 

احتياطياتها.
ويوضـــح المســـح أن 30 % مـــن 

البنـــوك المركزية تخطـــط لزيادة 
حيازاتهـــا مـــن اليوان علـــى مدار 
12 - 24 شهرا قادمة، مقارنة مع 

10 % فقط العام الماضي.
يـــرى  أيضـــا،  المســـح  وبحســـب 
75 % مـــن البنـــوك المركزيـــة أن 
للسياســـة النقديـــة تأثيـــرا مبالغا 
فيه على األســـواق المالية حاليا، 
لكـــن 42 % فقط يـــرون ضرورة 
تلـــك  مثـــل  فـــي  النظـــر  إعـــادة 

السياسات.

مسح: البنوك المركزية ستسرع 
تحول اليوان إلى عملة عالمية

أظهرت بيانات حكومية يابانية 
الفائـــض  أن  األربعـــاء  أمـــس 
اليابـــان  مـــع  للكويـــت  التجـــاري 
تضاعف في شهر يونيو الماضي 
بنســـبة 115.5 % مقارنـــة بنفس 
الفتـــرة من العـــام الماضي ليصل 
إلـــى 39 مليـــار ين يابانـــي )335 
مليون دوالر( وذلك بســـبب أداء 

الصادرات القوي.
وقالـــت وزارة الماليـــة اليابانيـــة 
فـــي تقرير أولي إن هذا التوســـع 
فـــي الفائـــض يعـــد الثالـــث على 
التوالـــي مشـــيرة إلـــى أن فائض 

الكويت التجاري مع اليابان ظل 
إيجابًيا 13 عاما وأربعة أشهر.

وأضافـــت أن إجمالي الصادرات 
ارتفـــع  اليابـــان  إلـــى  الكويتيـــة 
التوالـــي  علـــى  الثالـــث  للشـــهر 
بنســـبة 122.2 % علـــى اســـاس 
ســـنوي ليصـــل إلـــى 53.8 مليـــار 
يـــن يابانـــي )490 مليـــون دوالر( 
مـــن  الـــواردات  ارتفعـــت  فيمـــا 
اليابـــان أيضا للمـــرة الرابعة على 
التوالي بنســـبة 142.1 % لتصل 
إلـــى 14.9 مليار ين ياباني )135 

مليون دوالر(.

115.5 % فائض الكويت 
التجاري مع اليابان

أعلنت المفوضيـــة األوروبية عن 
صرف دفعة من برامج المساعدة 
الماليـــة الكليـــة لـــأردن تبلغ 250 

مليون يورو.
بيـــان  فـــي  المفوضيـــة  وقالـــت 
فـــي  مكتبهـــا  وّزعـــه  صحفـــي 
إن  عمـــان:  األردنيـــة  العاصمـــة 
هـــذه الدفعة لأردن تأتي بشـــكل 
المســـاعدة  حزمـــة  مـــن  جزئـــي 
الماليـــة الكليـــة الطارئـــة بقيمة 3 

مليارات يورو لعشرة شركاء في 
التوســـعة والجـــوار، التـــي تهدف 
إلـــى مســـاعدتهم علـــى الحـــد من 
لوبـــاء  االقتصاديـــة  التداعيـــات 
كوفيـــد - 19، وتعـــّد جـــزءا مـــن 
العملية المعتمدة في يناير 2020 
لهـــذه الغايـــة، حيـــث تـــم صـــرف 
الدفعة األولى البالغة 250 مليون 
يورو في إطار برنامج المساعدة 
المالية الكلية في نوفمبر 2020.

250 مليون يورو مساعدات مالية 
لألردن من االتحاد األوروبي

ارتفع رصيد “االستثمار األجنبي 
الســـعودي”  االقتصـــاد  داخـــل 
بنهايـــة الربـــع األول 2021، إلـــى 
2128.2 مليـــار ريـــال )مـــا يقارب 
213.4 مليـــار دينار( وبنســـبة 13 
% مقارنـــة بنفس الفترة من عام 
2020 حيـــث بلـــغ 1877.4 مليار 
ريـــال )مـــا يقـــارب 188.2 مليـــار 

دينار(، وذلك وفقا آلخر البيانات 
المركـــزي  البنـــك  عـــن  الصـــادرة 

السعودي “ساما”.  
ومقارنة بالربع الرابع 2020، فقد 
ســـجل رصيد االستثمار األجنبي 
ارتفاعـــا بنحـــو 67.2 مليـــار ريال 
)مـــا يقـــارب 6.7 مليار دينـــار( ما 

يعادل 3 %.

13 % ارتفاع رصيد االستثمار 
األجنبي بالسعودية

صندوق النقد: إصالحات لسد فجوة اإلنتاج العالمي البالغة 15 تريليون دوالر
دعوة لتحســين آليــات إعادة هيكلة الديون واالســتثمار في األفــكار الجديدة

قال مســـؤول كبير في صنـــدوق النقد 
الدولـــي، إن البلـــدان بحاجة إلى النظر 
فـــي إجـــراء “إصالحـــات صعبـــة” عبـــر 
أســـواق المنتجات والعمالة واألسواق 
الماليـــة لســـد فجـــوة اإلنتـــاج العالمية 
دوالر  تريليـــون   15 بنحـــو  المقـــدرة 

والناجمة عن أزمة “كوفيد 19”.
العـــام  للمديـــر  األول  النائـــب  وأشـــار 
جيفـــري  الدولـــي،  النقـــد  لصنـــدوق 
أوكاموتـــو، فـــي مدونـــة ُنشـــرت علـــى 
الموقـــع اإللكتروني للصنـــدوق ومقره 
واشنطن إلى أنه: “يجب أيًضا تكريس 
نفـــس الطاقـــة التـــي يتـــم وضعهـــا في 
التطعيم وخطط اإلنفاق على التعافي 
إلجـــراءات النمـــو للتعويـــض عـــن هذا 
اإلنتـــاج الضائـــع”. وأضـــاف “التحفيـــز 
النقـــدي والمالـــي الذي ال يـــزال يتدفق 
سيكون بمثابة نقطة انطالق لمستقبل 
أكثر إشراًقا واستدامة، بدالً من ركيزة 
لنســـخة أضعـــف مـــن اقتصاد مـــا قبل 

“كوفيد 19”. وقال أوكاموتو أيضًا إنه 
منـــذ مارس 2020، أنفقـــت الحكومات 
16 تريليـــون دوالر علـــى الدعم المالي 
ميزانياتهـــا  المركزيـــة  البنـــوك  وزادت 
العموميـــة بمقـــدار 7.5 تريليون دوالر، 
مضيفًا أن العجـــوزات هي األعلى منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وقد وفرت 
البنـــوك المركزيـــة ســـيولة فـــي العـــام 
الماضـــي أكثـــر ممـــا كانـــت عليـــه فـــي 

الســـنوات العشـــر الماضيـــة مجتمعـــة، 
وكلها كانت “ضرورية للغاية”، على حد 
قولـــه. وذكر أوكاموتو نقالً عن أبحاث 
صندوق النقد الدولي، أنه لو لم يحدث 
ذلـــك، لـــكان الركـــود فـــي العـــام 2020 
- األســـوأ منـــذ الكســـاد الكبيـــر - أســـوأ 
بثـــالث مـــرات. مـــن بيـــن اإلصالحـــات 
التي طرحها أوكاموتو، تحسين آليات 
إعـــادة هيكلـــة الديـــون للمســـاعدة في 

حل الشـــركات غير القادرة على البقاء 
على وجه السرعة، وتوجيه االستثمار 
إلى األفكار والشركات الجديدة، فضالً 
عـــن سياســـات أقـــوى لســـوق العمـــل، 
بمـــا في ذلـــك رصد ودعـــم البحث عن 
الوظائـــف، وإعادة التدريب لمســـاعدة 
إلـــى وظائـــف  التحـــول  العمـــال علـــى 
واعـــدة أكثر في األجـــزاء الديناميكية 

من االقتصاد.
مـــن جانـــب آخـــر، دعـــا إلـــى تحســـين 
أطـــر عمل سياســـات المنافســـة - التي 
تناقشـــها الواليات المتحـــدة وأوروبا - 
وتقليـــص الحواجز أمـــام الدخول في 

القطاعات المتصلبة.
وقـــال أيًضـــا إن اإلصالحات قـــد ترفع 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  الســـنوي  النمـــو 
نقطـــة  مـــن  بأكثـــر  للفـــرد  اإلجمالـــي 
مئويـــة واحدة في األســـواق الناشـــئة 
العقـــد  الناميـــة خـــالل  واالقتصـــادات 

المقبل.
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تســتضيف دبي خــالل عيد األضحى 5 حفالت موســيقية 
مليئة بالترفيه واألغاني الكالسيكية إضافة إلى عدد من 

أشهر األغاني الحديثة.
ويقــدم الفنانــون وائل كفــوري وملحم زيــن ومحمود 

خيــري مجموعة من أجمل أغانيهم في حفل موســيقي 
مباشــر يقام خالل عيد األضحى فــي فندق ومركز مؤتمرات 

لو ميريديان دبي. وُيقام الحفل يوم 23 الجاري، حيث يقدم كل مطرب باقة من 
أشهر أغانيه، إضافة إلى مجموعة من األلحان الكالسيكية والمعاصرة.

تســتعد أنغام إلحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالسعودية، 
فــي 24 الجاري. وكانت أنغام طرحت أخيرا أغنية “أنا بعته 
كتير” على “يوتيوب”، وتعاونت فيها مع الشــاعر الغنائي 
أميــر طعيمــة، والملحــن إيهــاب عبدالواحــد، ووتريات 

المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، 
ومهندس الصوت طارق مدكــور.  حرصت النجمة أنغام على 

تشــويق جمهورها ومتابعيهــا عبر موقع إنســتغرام، بمقطع فيديــو قصير من 
ألحان أغنيتها الجديدة )برضه بتوحشني(، المقرر طرحها في الفترة المقبلة.

تســتمر الممثلة الكويتية مي البلوشي بالقيام بالتدريبات 
الخاصــة لمســرحية الكبــار “فوبيــا”، للكاتــب والمخرج 
عدنان كمال، وســيعرض العمل في أغســطس المقبل، 
على خشبة مســرح التوّحد. البلوشي قالت :”المسرحية 

بصورة عامــة تعتمد علــى الدراما، إال أنــه يتخللها بعض 
المواقف الكوميدية المتجسدة في بعض الشخصيات، حيث 

تضــيء قصتها على مجموعة مــن مصاصي الدماء الذين يعانــون من )فوبيا( 
الجنس البشري، وهو ما يدفعهم إلى قطع العالقة معهم بشكل نهائي”.

فوبياجديد أنغامحفالت العيد
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Escape Room: ستة 
أشخاص يجدون أنفسهم، 

بشكل غير ُمتوقع، محبوسين 
داخل سلسلة من الغرف 

المليئة باألفخاخ الُمميتة، 
فماذا سيفعلون؟

جزء جديد من أفالم األكشن 
ا  Escape Room ُيعرض حاليًّ

في صاالت سينكو.

tariq_albahhar

كيف يحتفل المسلمون األميركيون بعيد األضحى؟

يحتفل المســـلمون األميركيـــون بنهاية 
موسم الحج من كل عام بعيد األضحى 
المبـــارك الذي يســـتمر 4 أيام، وهو أحد 
أهـــم األحـــداث فـــي العـــام اإلســـالمي، 
وفي الواليات المتحدة وتحديدا لوس 
انجلوس األوضاع تتشـــابه نوعا ما في 

االحتفال بالعيد الكبير.
في مســـجد ”الفاتحة“ بالقرب من لوس 
أنجلوس، يحضر المهاجرون المسلمون 
مـــن أجـــزاء كثيـــرة مـــن العالـــم وبعض 
الـــزوار من عدة ديانـــات أخرى لحضور 

االحتفال بالعيد هناك كل عام.
تـــم تأســـيس المســـجد مـــن قبـــل أقلية 
مســـلمة من تايلنـــد، وهي دولـــة بوذية 
إلـــى حد كبير، ويشـــير اإلمام التايلندي 
المهاجر ”رحمـــة فياكول“، إلى األحرف 
اللغـــة  أســـفل  الموجـــودة  التايلنديـــة 
العربيـــة التـــي تعلـــن أن هـــذا هـــو أول 
مســـجد تايلنـــدي في أميـــركا. ويوضح 
عضـــو المســـجد المصـــري المهاجـــر إلى 
أميـــركا أحمـــد قطب الدين، أن أســـاس 
االحتفـــال بالعيـــد هـــو التضحيـــة، وهو 
لغيـــر  األضحيـــة  معنـــى  بشـــرح  يقـــوم 

المسلمين هناك طاعة لله.

ويؤكـــد كالمـــه يحيـــى عبـــد الرحمـــن، 
إمـــام المســـجد المصري، بـــأن موضوع 
التضحيـــة يحمـــل فـــي طياتهـــا حياتنا 
اليوميـــة، وقـــال إن رســـالته هـــي “أننـــا 
نحتـــاج إلى العمل بأقصى ما نســـتطيع 
إلقامة العدالة والســـالم واالنصاف بين 
جميع الناس هنا في أميركا وفي العالم 
”. وقـــال الرحمن فاياكـــول، إن القنصل 
العام التايلندي في لوس انجلوس كان 
ضيفا في االحتفال، وإن حضوره بيان 
وحـــدة للجميـــع، ويقول القنصـــل العام 
”تاني ســـانغرات“ إنه حتـــى في تايلند، 
ويقـــول  فيهـــا،  مبالـــغ  التوتـــرات  فـــإن 
إن المســـلمين والبوذييـــن فـــي بانكـــوك 

ويعملـــون  يعيشـــون  أخـــرى  وأماكـــن 
معـــا“، وأوضـــح قائـــال: “طلـــب منـــه أن 
يضحي بابنـــه وأطاع، حتى يتمكن من 
التضحية بأن يحييها جميع المســـلمين 

في جميع أنحاء العالم“.
ويشارك المصلون وجبة مجتمعية بعد 
الصـــالة، مـــع مزج كبير فـــي الطعام من 
الشـــرق األوســـط وأطبـــاق مـــن تايلند، 
التـــي يتقاســـمها المصلـــون واألصدقاء 
متعددو األعراق هناك كل عام بحســـب 

.voanews.com موقع
”إيســـت  فـــي  اإلســـالمي  المركـــز  فـــي 
النســـينغ” بوالية ميشـــيغان، يستقطب 
احتفـــاالت العيـــد غاليـــا ما بيـــن 4000 

و5000 شـــخص، والكثيـــر منهـــم ينقل 
الحـــدث إلـــى مركـــز مؤتمـــرات قريـــب 
فـــي ”النســـينغ“ المجـــاورة مـــن عاصمة 
الوالية. في العام الماضي تم استبدال 
ذلـــك بحفـــل افتراضي بحســـب الوباء 
فـــي  المســـلمون  ويبحـــث  العالمـــي، 
الواليـــات المتحـــدة عن ســـبل لتحقيق 
التوازن بين طقـــوس العيد والمخاوف 
المتعلقـــة بالفيـــروس، ويأتـــي عيد هذا 
العـــام فـــي الوقـــت الـــذي يخفـــف فيـــه 
الوبـــاء قبضته في البالد وســـط جهود 
مســـتمرة لوضـــع جرعـــات اللقـــاح فـــي 
مـــن األســـلحة ورســـم طريـــق  المزيـــد 

للعودة إلى الوضع الطبيعي.

القنصل العام التايلندي تاني سانغرات تتنوع أشكال وطقوس االحتفال بعيد األضحى من بلد آلخر في العالم  «يحيى عبد الرحمن
اإلسالمي؛ فكل مجتمع يمتلك عاداته الخاصة، التي تضفى السعادة والسرور 

على أفراده. ورغم اختالف الممارسات بين دول الخليج في العيد إال أن العادات 
والتقاليد متشابهة، فالمواطن هناك يستقبل العيد بخصوصية تراثية أصيلة، 

على وقع رائحة البخور والحناء، مع االهتمام بصلة األرحام مع الحفاظ على 
قوانين الفريق الوطني في وقت الجائحة. وتتميز تلك العادات والتقاليد 

التراثية بأنها ال زالت تناضل من أجل البقاء حيث تتوارثها األجيال، لكن تلك 
التقاليد باتت مصبوغة بمسحة من الرفاهية. ويتزين األطفال باللباس 

المحلى الخاص، فتلبس الفتاة ثوب “البخنق” )خمار صغير للمرأة يغطى 
الُعنق والّصدر( المطرز بخيط الزري الذهبي، أما الولد أو الصبي فيلبس الثوب 

والصديري مع “القحفية” )طواق بيضاء(. وُتعطى األطفال والنساء”العيدية”، 
م العيدية هديّة لألم واألخت  وهي عادة مشتركة للشعوب أجمعها، وكذلك تقدَّ
والزوجة سواء ماديا أو عن طريق البنفت! “الحناء” من عادات النساء في دول 

الخليج فهي أحلى الطقوس في العيد لديهن ونقش الحنة تختلف زينته 
وأشكاله من دولة ألخرى. ومن بين األمور األساسية والضرورية، والتي يحرص 
الخليجيون على اقتنائها أيضًا قبل أيام العيد وتشهد رواجًا كبيراً، هي “العود 

والبخور” اللذان يعتبران من سمات البيت الخليجي.

إيمان الحسيني أبدعت في “بيت الذل”

ُتطــّل هيئــة الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيــون علــى جمهورها 
بإذاعــة “وتــر”، أحــدث قنواتهــا الفنيــة المتخصصة التي 
تبــّث للجمهــور علــى تــردد FM 96.1، وعلى مدار الســاعة 

عبــر نخبــة مــن أروع أغنيــات الزمــن الجميــل التــي قّدمهــا 
لنجــوم  الخالــدة  األعمــال  وأجمــل  العربــي،  الغنــاء  عمالقــة 

األغنية الخليجية.

وســـيطرب الجمهـــور علـــى أنغام 
الشرق الســـاحر؛ إذ تقّدم اإلذاعة 
باقة متكاملة من الروائع الخالدة 
ألهـــم الفنانيـــن العـــرب، ويحمـــل 
األثير لمســـتمعيه باقة من أجمل 
أم  الشـــرق”  “كوكـــب  أغنيـــات 
األجيـــال”  و”موســـيقار  كلثـــوم، 
محمـــد عبد الوهـــاب، إضافة إلى 
أعمـــال  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
“العندليـــب األســـمر” عبـــد الحليم 
حافظ، وفريد األطرش وأســـماء 
أخـــرى لعمالقـــة الفـــّن الخليجـــي 
طـــالل  أمثـــال  الفنانيـــن  وكبـــار 
مـــّداح ومحمـــد عبـــده وأبـــو بكـــر 
ســـالم وغيرهـــم. وتبـــّث اإلذاعـــة 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  لجمهورهـــا 

بشـــكل  فنيـــة  أعمـــاالً 
متواصل؛ إذ إنها لن تقّدم 

والحـــوارات  البرامـــج 
التقليدية؛ بل ســـتثري 
ومعـــارف  ذائقـــة 
مســـتمعيها بفواصـــل 
بأبرز  تعـــّرف  قصيرة 
المتعّلقة  المعلومـــات 

وأشـــهر  باألغنيـــات 
المؤلفين، والمغنيين العرب 

والعالمييـــن، كما ســـتروي حكاية 
أشـــهر األعمـــال الغنائية وقصص 
التعريـــف  جانـــب  إلـــى  تأليفهـــا، 
وتاريخهـــا  الموســـيقية  بـــاآلالت 
ودورها والكثيـــر من المعلومات 

الفنية القّيمة.

الشارقة تطلق إذاعة “وتر”

عيد األضحى في الخليج.. عيدية وبخور

 ترجم: طارق البحار

 طارق البحار

والفنانة  الشرقاوي  في  النجمة  تشارك 
الكويتي  المسلسل  في  الحسيني  إيمان 
خالد  للمخرج  الباهر”  الجديد”حبي 
ــال وبــقــصــة الــكــاتــبــة عــلــيــاء  ــمـ جـ
الكاظمي، وهو عمل جديد لشهر 
يتناول   2022 المقبل  رمضان 
الكثير من القضايا التي تهم 
أفراد المجتمع وهو يصور 
الكويت  ــة  دولـ فــي  حــالــيــا 
بمشاركة النجوم جاسم 
الـــنـــبـــهـــان وإبـــراهـــيـــم 
ــي وبـــاســـمـــة  ــ ــرب ــحــ ــ ال
حــــــــمــــــــادة وزهـــــــــــرة 
ــي وحـــمـــد  ــرجــ ــخــ ــ ال
ــوز  اشـــكـــنـــانـــي وفــ
وعبدهللا  الشطي 

التركماني ومحمد الدوسري وآخرين.
فـــي التفاصيـــل يتنـــاول المسلســـل الذي 
من إنتاج شـــركة “ديتونا” للمنتج عبدهللا 
الســـيف قضايا اجتماعية تخص غســـيل 

األمـــوال والحـــب والخيانـــة والكثير من 
القضايـــا. ســـتكون شـــخصية الفنانة في 
الشـــرقاوي فـــي المسلســـل المنتظر بدور 
”ابتســـام“ وهي انســـانة وفيـــة ومخلصة 

وتهتـــم بزوجهـــا وعائلتهـــا وعندها حياة 
أسرية جميلة ولكن توجد شائبة تواجهها، 
أمـــا الفنانـــة البحرينيـــة إيمان الحســـيني 
فتقدم شـــخصية مختلفة في هذا العمل 
الجديـــد، وهـــي شـــخصية البنـــت الهادئة 
الطيبة التي قدمتها سابقا مع العديد من 
المفاجـــات، حيث تقـــدم دور فتاة تدعى 
ابتهـــال تمـــر بالعديـــد من التحـــوالت في 
حياتهـــا، وتواجـــه صعوبـــات وتحديـــات 
تفرضها عليها ظروف اجتماعية وأسري. 
الجديـــر ذكـــره أن الفنانة في الشـــرقاوي 
توجـــت بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة خليجية 
فـــي رمضـــان الماضـــي في الـــدورة الـ 14 
رمضـــان”  فـــي  مهرجان”المميـــزون  مـــن 
الـــذي تـــوج نجـــوم مسلســـالت وأعمـــال 
رمضان، وقدمت الفنانة إيمان الحسيني 
المسلســـل الكويتـــي “بيت الـــذل” بنجاح 

في رمضان الماضي.

فّي الشرقاوي وإيمان الحسيني في “حبي الباهر”

ــة  ــ ــان ــ ــن ــ ــف ــ  تـــــــــرى ال
الــمــصــريــة إلــهــام 
أن  شـــــاهـــــيـــــن 
عــيــد األضــحــى 
ــه  ــقــــوســ لــــــه “طــ
ــه مثل  الــخــاصــة” ب
ذبح األضحية، لذا فإنها تفضل 
أن تحتفل به في منزلها في مصر مع عائلتها، 
إجــازة  تقضي  أن  تفضل  ال  أنها  إلــى  منوهة 
لموقع  شاهين  وتــقــول  الــبــالد.  خــارج  العيد 
هو  لي  بالنسبة  “العيد  عربية”:  نيوز  “سكاي 
األسرة واللمة والمنزل، وأتمنى أن يكون عيد 
كل  أتمنى  الجميع..  على  سعيدا  األضــحــى 

الخير لجمهوري الغالي ولبلدي الحبيبة مصر 
وشعبها ولألمة العربية ولكل العالم السعادة 
الدائمة”. من جانبها، وجهت الفنانة المصرية 
عيد  بمناسبة  لجمهورها  معايدة  عامر  وفاء 
األضحى، قائلة: “أحب أن أقول لكل شخص 
على وجه األرض كل سنة وأنت طيب وكل 
لآلخر“. وأشــارت  إنسان ومحب  وأنــت  سنة 
“نــشــأت وتــربــت على عــادات  أنها  إلــى  عامر 
وتقاليد في االحتفال باألعياد والمناسبات”، 

مشددة على أنها لم تتخل عنها حتى اآلن.
وتتابع: “العيد بالنسبة لي هو العائلة؛ زوجي 
ــدتـــي وشــقــيــقــاتــي وأصــدقــائــي  وابــنــي ووالـ
االحتفال  تفضل  أنها  وتضيف  وجــيــرانــي“. 

البالد  “ازدادت  مضيفة:  مصر،  فــي  بالعيد 
ال  فأنا  لــذا  األخــيــرة،  التطويرات  بعد  جماال 

أحبذ السفر خالل العيد”.
المصرية  الفنانة  قالت  آخــر،  جانب  وعلى 
إنــهــا تحتفل هــذا العام  رانــيــا فــريــد شــوقــي 
في  الشمالي”،  “الساحل  في  األضحى  بعيد 

جو عائلي مع زوجها وأوالدها.
ولفتت شوقي لموقع “سكاي نيوز عربية”، 
األضحى  بعيد  احتفالها  طقوس  أن  إلــى 
“مــثــلــهــا مــثــل أي شـــخـــص”، حــيــث تــقــوم 
العيد  يوم  الصالة  ثم  بالصوم يوم عرفة، 

والقيام بالذبح واألضحية.

نجمات الفن.. طقوس خاصة في احتفاالت عيد األضحى
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تعويض بقيمة 125 مليون دوالر بسبب “فصل تعسفي”
أفــادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن األميركية مارلو ســباث 
ســتحصل علــى تعويض مالــي قدره 125 مليــون دوالر، على 

خلفية تعرضها للفصل التعسفي من عملها.
وتعمــل مارلــو التــي تعانــي مــن متالزمــة داون فــي سلســلة 
المناشــف،  طــي  بوظيفــة  الشــهيرة  مــارت”  “وول  متاجــر 

وتنظيف الممرات، وتحية العمالء، ومعالجة المرتجعات.
وقــال محاميهــا إنــه “على مــدار 15 عامــا من الخدمــة، تلقت 
أداء  مراجعــات  علــى  وحصلــت  األجــر،  فــي  زيــادات  عــدة 

إيجابية”.
كمــا أشــاد أحــد المديريــن بأدائهــا قائــال إنهــا “كانــت رائعة مع 

العمالء”.
فيمــا وصفهــا آخــر بأنهــا شــخصية ودودة للغايــة، معربــا عــن 

سعادته في العمل معها.
وتغيــرت ســاعات عمــل هذه الســيدة فجــأة في شــهر نوفمبر 
2014، حينمــا أنشــأت الشــركة التــي تعمــل بهــا نظــام جدولة 
حركــة  علــى  يعتمــد  إنــه  الشــركة  قالــت  والــذي  محوســب، 
العمالء، وتم تصميمه لضمان عمل عدد كاف من األشــخاص 

عندما يكون المتجر أكثر ازدحاما.
لكن هذا التغيير المفاجئ مثل صعوبة كبيرة لمارلو، التي أكد 
محاميها أنها تعاني من متالزمة داون وتزدهر على الروتين، 

ولذلك حاولت مرارا وتكرارا استعادة جدول أعمالها القديم.
بمرور الوقت قامت الشركة بطرد مارلو في 10 يوليو 2015، 
بسبب ما وصفته بالتغيب المفرط عن العمل. ثم قامت مارلو 

برفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وعقــب تــداول الدعــوى القضائيــة، قضت هيئــة محلفين في 
المحكمــة الجزئيــة األميركيــة للمنطقــة الشــرقية مــن واليــة 
ويسكونســن، بــأن الشــركة انتهكــت قانــون األميركييــن ذوي 
اإلعاقــة، الــذي يحظــر التمييــز علــى أســاس إعاقــة الموظف، 
ومنحــت مارلو 125 مليــون دوالر كتعويضات عقابية، و150 

ألف دوالر تعويضات عن الخسائر واألضرار.

ســرقت امرأة ماسا بقيمة 4.2 مليون 
جنيه إســترليني من تاجر مجوهرات 
فاخرة في لندن، حيث تظاهرت بأنها 
خبيرة في األحجار الكريمة لتستبدل 
خــالل تمحيصهــا األلمــاس الحقيقــي 

بالمزيف.
“الغارديــان”  صحيفــة  وحســب 
التــي  المــرأة  انتحلــت  البريطاينــة، 
خبيــر  صفــة  الكاتــوس  لولــو  تدعــى 
أحجــار كريمــة، وتظاهــرت بأنها تقيم 
7 ماســات فــي صالــة عــرض “بودلــز” 
في شارع نيو بوند في مايفير بوسط 

لندن.
محفظــة  فــي  الجواهــر  ووضعــت 
مقفلــة وكان مــن المقــرر حفظهــا فــي 
قبــو الجواهرجــي في انتظار تســديد 
الحقيبــة  فتــح  تــم  وعندمــا  قيمتهــا، 
حبــات   7 الحقيقــي  الخبيــر  وجــد 

صغيرة من الماس المزيف فيها.

امرأة تسرق ألماسا 
بماليين الدوالرات 

بطريقة غريـبة
عــن  الصيــن  فــي  بحثــي  فريــق  كشــف 
علــى  قــادرة  “درون”  مســيرة  طائــرة 
الغــوص فــي الميــاه، فضــال عــن قدرتهــا 
ويمكــن  األجــواء،  فــي  التحليــق  علــى 

استغاللها ألغراض عسكرية.
ليســت  الصينيــة  الطائــرة  أن  ورغــم 
األولى من نوعها التي تعمل في بيئتين 
مختلفتيــن، فإنهــا تبدو أكثــر تطورا من 
سابقاتها. وتزيد كثافة الماء بـ 800 مرة 
عن الجو، كما أنه أكثر لزوجة، وتأسيسا 
على ذلك إذا أرادت الطائرة الغوص في 

الماء فتلزمها حلول مبتكرة.
إبطــاء  علــى  غربيــة  شــركات  وعمــدت 

شــفرات مروحة الطائرة المســيرة أثناء 
تواجــه  ال  حتــى  الميــاه،  فــي  الغــوص 
الصينيــة  الطائــرة  لكــن  التكســر.  خطــر 
الشــفرات  مــن  نوعيــن  اســتخدمت 
مــرة   3600 للــدوران  مصمــم  أحدهمــا 
فــي الدقيقــة؛ من أجــل توليد قــوة دفع 

كبيرة.
وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ 
بوســت” الصينيــة الناطقــة باإلنجليزية، 
إن الطائــرة الصينية الجديدة التي يبلغ 
وزنهــا كيلوغرامــا ونصــف فقــط، ظلــت 
ســليمة بعد الغوص في الماء والخروج 

منها 7 مرات.

جديد الصين.. طائرة مسيرة تغوص في الماء

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعدمــا تنكــر فــي هيئــة زوجته 
علــى أمــل ركــوب الطائــرة في 
رجــل  يواجــه  داخليــة،  رحلــة 
إندونيســي تهمــة قد تــؤدي به 

إلى السجن.
إن”  إن  “ســي  شــبكة  وقالــت 
إن  األميركيــة،  اإلخباريــة 
الرجــل الــذي أشــير إليــه بـــ”دي 
دبليــو” صعــد على متــن طائرة 
لينــك”  “ســيتي  لشــركة  تابعــة 
منخفضــة التكلفــة، فــي رحلــة 
داخليــة بيــن العاصمــة جاكرتا 
ومدينة تيرنات شــمال شــرقي 

إندونيسيا.
مــن  االســتفادة  الرجــل  وأراد 

نتائج فحوص زوجته السلبية، 
ومالبســها  هويتهــا  فأخــذ 
فــي  متنكــرا  الســفر  محــاوال 

شخصها.
مــن  الرجــل  تمكــن  وبالفعــل، 
تحقيــق نجــاح جزئــي، إذ مــر 
عبــر أجهــزة األمــن فــي المطار 
ولــم يشــك فيــه أحــد، وصعــد 

إلى الطائرة التي حلقت به.
لكــن الحيلــة لــم تكتمــل، إذ إن 
إحــدى المضيفــات علــى متــن 
الطائــرة شــاهدته وهــو يدخــل 
الحمــام، ليخرج بعد قليل وهو 
الرجــال وقــد  يرتــدي مالبــس 

أخفى النقاب جانبا.

ركب الطائرة متنكرا في صورة زوجته.. والسبب كورونا

“النكســات”  مــن  عامــا   17 بعــد 
اكتمــل بناء أطول مبنى ســكني 
بينيــدورم  بمدينــة  أوروبــا  فــي 
اإلســباني،  الســاحل  علــى 
“الغارديــان”  لصحيفــة  وفقــا 

البريطانية.
وتم االنتهاء أخيرا من بناء ناطحة السحاب العمالقة “إنتيمبو”، التي يبلغ ارتفاعها 
187 مترا. وتتميز ناطحة السحاب ببرجين توأمين، وتم تزويدها بأسرع مصعد 
في إسبانيا، حيث يرتفع بسرعة 4.2 متر في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الطابق 
العلــوي فــي 52 ثانيــة. وتنافــس إنتيمبــو المبانــي المحيطــة بهــا، وتتكــون من 47 
طابقــا، فيمــا المبانــي المحيطة ال تتجــاوز 25 طابقا. ويرتبط البرجــان المتوازيان 
فــي األعلــى بهيــكل علــى شــكل ماســي، ويبلــغ ســعر شــقة “البنتهــاوس” )األعلــى 
واألفخم( نحو 2 مليون يورو )2.4 مليون دوالر(، فيما تبدأ أســعار الشــقق العادية 

في ناطحة السحاب من 257 ألف يورو )300 ألف دوالر(.

االنتهاء من بناء أطول ناطحة سحاب في االتحاد األوروبي

متجر من سلسة متاجر “وولمارت”
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أطفال يلعبون بالبالونات احتفاال بعيد األضحى المبارك داخل الجامع األزهر في القاهرة )رويترز( 

ســلطت الفيضانــات غير المســبوقة، فــي مناطق أوروبية عــدة والحرائق في 
غــرب الواليــات المتحــدة وكنــدا، الضــوء علــى اآلثــار الكارثيــة لتغيــر المناخ، 

وأهمية بذل مزيد من الجهود لمكافحته عالميا.

األســـبوع  الغزيـــرة،  األمطـــار  وتســـببت 
الماضي، في حدوث فيضانات مدمرة في 
مناطق عدة غـــرب أوروبا، خصوصا غرب 
ألمانيـــا، مـــا أســـفر عـــن عشـــرات الضحايا. 
وفـــي الوقـــت نفســـه، تعانـــي أجـــزاء مـــن 
الـــدول االســـكندنافية، أبـــرد منطقـــة فـــي 
شمال أوروبا، من ارتفاع كبير في درجات 
الحـــرارة. وفي أقل مـــن قرنين من الزمن، 
أعـــاد التغير المناخي رســـم مالمح منطقة 
األلب السويسرية، متســـببا بذوبان شديد 
لألنهـــر الجليدية ومســـتولدا أكثر من ألف 

بحيرة جديدة.
وقبل أيام أيضا تسببت الحرائق في غرب 
الواليـــات المتحدة وكندا بموت العشـــرات 
بســـبب ارتفاع درجات الحـــرارة، والتهمت 

حرائق الغابات منازل في قرى عدة.

أن  بعـــد  حتفهـــم  شـــخصا   12 لقـــي  كمـــا 
اجتاحت الســـيول متـــرو أنفاق في مدينة 
تشنغتشـــو بوســـط الصين أمس األربعاء، 
فيمـــا فاضـــت ميـــاه ســـدود وأنهـــر جـــراء 
األمطـــار الغزيرة في أنحاء مقاطعة خنان 

الصينية.
ومـــن أبرز العوامل المســـببة لتغيـــر المناخ 
هي االحتباس الحراري الناتج عن التلوث 
مـــن  الكربـــون  أكســـيد  ثانـــي  وانبعاثـــات 
المصانـــع والمركبـــات والطائـــرات، إضافة 

إلى عوامل أخرى عدة.
وفـــي هـــذا الشـــأن يوضـــح مديـــر وحـــدة 
التغيـــر المناخي في معهـــد “عصام فارس 
للسياســـات العامـــة والشـــؤون الدوليـــة” - 
بيـــروت، نديـــم فـــرج هللا، أن االنبعاثـــات 
الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري هي 

أحد األسباب الرئيسة لتغير المناخ.
مـــن جهتـــه، يؤكـــد رئيـــس حـــزب البيئـــة 
العالمـــي ضومـــط كامل لموقـــع “الحرة” أن 
“التدهـــور البيئـــي العالمـــي خطيـــر، ونحن 
ذاهبـــون نحـــو األســـوأ، وكميـــات الوقـــود 

األحفـــوري التـــي تســـتهلك يوميـــا ضخمة 
الرئيســـية  األســـباب  أحـــد  وهـــي  جـــدا 

لالحتباس الحراري”.
9 فبرايـــر  فـــي  وكشـــفت دراســـة نشـــرت 
الماضـــي عن أن التلوث الناتج عن الوقود 

األحفـــوري مســـؤول عـــن واحـــدة من كل 
5 وفيـــات مبكـــرة على مســـتوى العالم، ما 
يشـــير إلـــى أن التداعيـــات الصحية لحرق 
الفحـــم والنفط والغـــاز الطبيعي قد تكون 

أعلى بكثير مما كان يعتقد من قبل.
وذكـــرت الدراســـة المنشـــورة فـــي دوريـــة 
“البحـــوث البيئيـــة” أن مناطـــق في الصين 
والهنـــد وأوروبـــا وشـــمال شـــرق الواليات 
المتحـــدة ضمـــن المناطـــق األكثـــر تضررا، 
حيث تشـــكل نسبة مرتفعة على نحو غير 
متناســـب مـــن 8.7 مليـــون وفـــاة ســـنوية 

يرجع سببها للوقود األحفوري.
ويتحدث ضومط عن “السيناريو األسوأ”، 
خطـــر  أمـــام  األرض  “كوكـــب  إن  ويقـــول 
كبير والبيئة تتدهور باســـتمرار، والحرائق 
والفيضانـــات والـــزالزل مقبلـــة وســـتزداد، 
وقطـــع  الدفيئـــة  الغـــازات  بســـبب  وذلـــك 
األشـــجار وحرائق الغابات واحترار الكتل 

الهوائية وتصادمها”.
لـــه  األرض  “كوكـــب  أن  كامـــل  وأضـــاف 

بيئتـــه الخاصة واإلنســـان بـــدل أن يحميه 
ويحافـــظ علـــى بيئتـــه، دمـــر كل شـــيء، 
لدرجـــة أن المحيطـــات لم تعد تســـتوعب 

غاز ثاني أكسيد الكربون”.
وأوضـــح أن “المحيطـــات حيـــاة لكوكـــب 
األرض، وهـــي تقوم بامتصـــاص الغازات”، 
وبدل الحفاظ عليهـــا “يتم توجيه مجاري 

الصرف الصحي والمصانع وتلويثها”.
الســـيناريو،  هـــذا  مـــن  ضومـــط  ويحـــذر 
يتوســـع،  األوزون  “ثقـــب  أن  موضحـــا 
وتدميـــر طبقتـــه يـــؤدي إلى نهايـــة الحياة 

على كوكب األرض”.
وكذلـــك يشـــرح فـــرج هللا عـــن توقعاتـــه 
حلـــول  إيجـــاد  عـــدم  بحـــال  للمســـتقبل 
ســـريعة لمعالجة مشـــكلة التغير المناخي، 
ويقول إنها تتمثل فـــي “زيادة الفيضانات 
الحـــرارة  وارتفـــاع  والجفـــاف  والحرائـــق 
وشـــح الميـــاه، إضافـــة إلـــى زيادة انتشـــار 
األوبئـــة واألمـــراض؛ ألن الحرارة هي بيئة 

خصبة للحشرات”.

التغير المناخي.. خطر الكوارث يتزايد ومخاوف من “السيناريو األسوأ”

األمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مدمرة في مناطق عدة غرب أوروبا


