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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف إن 
الســـنوات  فـــي  وصـــل  عـــذاري  “مشـــتل 
األخيـــرة لمرحلة االكتفـــاء الذاتي بعدما 
كان ينتج في السابق نصف مليون زهرة 
من الزهور المســـمية كأزهار البتونيا في 
السنة، إذ أصبح ينتج أكثر من 3 ماليين 
بأنـــواع  الموســـمية  الزهـــور  مـــن  شـــتلة 

وأصناف مختلفة”.

جاسم اليوسف

زينب العكري

راشد الغائب

أصـــدر القضـــاء األميركي أمـــرا بمصادرة 
شـــحنات 4 ناقـــالت إيرانية تنقـــل النفط 
إلـــى فنزويـــال، بعـــد تقـــدم وزارة العـــدل 
األميركيـــة بدعوى أمام محكمة فدرالية؛ 
للمطالبة بمصادرة الشـــحنات التي تقول 
لحســـاب  تنقـــل  عائداتهـــا  إن  واشـــنطن 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي. وقالت وزارة 
العدل األميركيـــة “إن القضاء أصدر أمرا 
بمصـــادرة أكثـــر مـــن مليـــون و100 ألـــف 
برميـــل مـــن النفط محملة فـــي 4 ناقالت 

إيرانية، متجهة إلى فنزويال”. 
وجرى ذلـــك عقب تقدم الـــوزارة بدعوى 
أمـــام محكمـــة فدراليـــة فـــي واشـــنطن، 
لطلب مصادرة حموالت الناقالت األربع.

وتؤكـــد الدعـــوى أن نقل النفـــط اإليراني 
الـــذي  الثـــوري،  الحـــرس  لحســـاب  يتـــم 

تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

مصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويال
ــرس الـــثـــوري ــحـ ــاب الـ ــس ــح ــم ل ــت ــل ي ــق ــن واشـــنـــطـــن: ال

أبوظبي ـ وكاالت

المقاوليـــن  جمعيـــة  نـــدوة  خرجـــت 
البحرينية بعنوان “أثر جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19( علـــى عقـــود المقاوليـــن” 
أبرزهـــا  التوصيـــات،  مـــن  بمجموعـــة 
هيئـــة  إلنشـــاء  الحاجـــة  ضـــرورة 
تنظيميـــة لمزاولـــة مهنـــة المقـــاوالت؛ 
جائحـــة  تبعـــات  ظـــروف  ظـــل  فـــي 
كورونا وقانونية إمكان دمج شركات 

المقاوالت للمشروعات.
وتناولـــت النـــدوة، التـــي أدارهـــا مطر 

وقدمها المستشار القانوني والمحكم 
العبـــدهللا،  خاطـــر  الدولـــي  التجـــاري 
محوريـــن أولهما أحكام عقد المناولة، 
والثانـــي التوظيف القانوني لفيروس 
كورونـــا وأثره على عقـــود المقاوالت. 
ال  أنـــه  النـــدوة  فـــي  العبدللـــه  ورأى 
يوجـــد ما يمنع فـــي القانون لالندماج 
بين شـــركات المقاوالت واإلنشـــاءات 
الكلفـــة،  وتقليـــل  الخســـائر  لتقليـــل 

مؤيًدا التوجه بشدة.

توصية بإنشاء هيئة تنظيمية لمهنة المقاوالت

معظم دول آسيا تستأنف دورياتهامياسة: بقايا الشاي ألوانيبيل كلينتون يعود لدائرة الفضائحاتساع العجز التجاري األميركيشركة وهمية تنصب على عشرينية
تمكنت شركة خاصة بتداول  «

العمالت من إيهام مواطنة 
شابة في 27 من عمرها 

بمضاعفة أموالها في حال 
إيداع مزيد منها، إذ عجزت عن 
تسديد نحو 70 ألف دينار من 

ديونها.

أظهر تقرير صادر عن وزارة  «
التجارة األميركية اتساع العجز 
التجاري للواليات المتحدة في 
مايو، مع تراجع الصادرات إلى 

أدنى مستوياتها منذ 2009؛ 
نتيجة انتشار جائحة “كوفيد 

.”19

عاد الرئيس األميركي األسبق بيل  «
كلينتون، إلى دائرة اتهامات الفضائح 

الجنسية التي الحقته لسنوات 
طويلة، وهذه المرة من باب “غيلين 

ماكسويل”، عرابة االنتهاكات 
الجنسية التي أدين بها رجل األعمال 

المنتحر جيفري إبشتاين.

من باب الكتابة ولجت عالم الفن،  «
وكأي فنان يهيم في عالم اللون 

ويلتهي بعوالمه يبدأ بإقامة عالقات 
جديدة مع األمكنة. تقول الفنانة 

التشكيلية مياسة السويدي: التقطت 
كيس الشاي وتأملته بفضول أثار 

الرغبة في االكتشاف والتجريب.

عادت معظم دول الكرة اآلسيوية إلى  «
الدوران عبر مسابقات الدوري المحلية، 

والبعض اآلخر وبينها البحرين في 
طريقها لالستئناف بعد اعتماد التواريخ 

الخاصة بذلك، فيما فضلت 3 دول فقط 
من أصل 46 إلغاء الدوري للموسم الحالي 2019 - 2020، وهي: 

العراق، اإلمارات واليمن.
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أقيم أخيرا مزاد البحرين للدواجن 
لنـــوادر مـــن أبطـــال أوروبـــا، وفـــي 
المزاد تم بيـــع 19 طقًما وزوًجا من 

أنواع الدجاج.
وقال مدير مزاد البحرين للدواجن 
محمـــد خلـــف لــــ ”البـــالد”، إن أغلـــى 
سعر في المزاد بلغ 300 دينار لطقم 
من نوع الدجاج الروسي والمسمى 

بـ ”آرلوف”، وهو مـــن نوادر الدجاج 
عالميا.

وأوضـــح أن أكثر األنـــواع طلًبا في 
المـــزاد هـــي فصيلـــة مـــن الدجـــاج 
يسمى “ساســـك” )الدجاج الفرنسي 
إنتاجـــه  كثـــرة  بســـبب  البيـــاض(؛ 
للبيـــض وتحملـــه درجـــات الحرارة 

العالية في دول الخليج.

مزاد ألجمــل أنـــواع الدجـــاج
باريس ـ رويترز

أن  أمـــس  اإلليزيـــه  قصـــر  أعلـــن 
فيليـــب  إدوارد  الـــوزراء  رئيـــس 
قـــدم اســـتقالته مـــن منصبـــه، بعد 
االنتحابـــات  إجـــراء  علـــى  أيـــام 
المحليـــة التي خســـر فيها الحزب 
الـــذي يتزعمـــه الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون.
فـــإن  اإلليزيـــه،  بيـــان  وبحســـب 
ممســـكا  ســـيظل  فيليـــب  إدوارد 
بـــإدارة شـــؤون الحكومـــة؛ حتـــى 
يتـــم تعيين رئيـــس وزراء جديد، 

على ما أوردت “رويترز”.
منـــي  قـــد  ماكـــرون  حـــزب  وكان 
بهزيمة فـــي االنتخابـــات المحلية 
يونيـــو  أواخـــر  أجريـــت  التـــي 
الماضـــي، فـــي ظل وصـــول حزب 
الخضر المعارض إلى السلطة في 

مدن كبرى عدة في فرنسا.

استقالة رئيس 
وزراء فرنسا

16 صفحة - 210 فلوس

عيــون األشــقاء علــى إعــادة فتــح جســر الملــك فهــد

سعوديون: “ولهنا على التكة والحلوى البحرينية”

أكـــد عدد كبير مـــن المغردين الســـعوديين 
أنهـــم يتوقون لزيـــارة البحريـــن قريبا بعد 
التـــي  والســـياحة،  الســـفر  حركـــة  عـــودة 

توقفت إثر انتشار جائحة كورونا.
وأشـــار المغـــردون، فـــي إجابة عن ســـؤال 
طرحتـــه المدونـــة البحرينيـــة إيمـــان على 
“تويتـــر” عـــن أول األماكـــن فـــي البحريـــن 
التي يرغب الســـياح الســـعوديون بزيارتها 
بعـــد فك الحظـــر، إلى أن قطاعـــي الترفيه 
والضيافـــة يأتيـــان فـــي مقدمـــة األماكـــن، 

ومن بينها المطاعم وشاليهات الفنادق.
العدليـــة  مطاعـــم  حضـــور  الفتـــا  وكان 
والحلـــوى البحرينيـــة فـــي ســـوق المحرق 
الشـــعبي  واإلفطـــار  التكـــة  ووجبـــات 

البحريني في إجابات المغردين.

وكانـــت “صحيفـــة الشـــرق األوســـط” قـــد 
قالـــت الثالثـــاء الماضـــي إن مـــن المرجح 
إعـــادة افتتـــاح جســـر الملـــك فهـــد في ٢٧ 
بروتوكـــوالت  وضـــع  مـــع  المقبـــل  يوليـــو 

صارمة للحد من انتشار الفيروس.
مـــن جهتـــه، امتنـــع المغـــرد عبـــدهللا مناع 
عـــن تحديد مكان معيـــن لزيارته، قائال “ال 
تحديـــد. البحريـــن كلها روعـــة بأهلها ومن 

فيها”. وفي ســـياق الروابط األخوية التي 
تجمـــع المملكتين الشـــقيقتين، قال المغرد 
“أبـــو حمـــد” في إجابتـــه عـــن أول األماكن 
التـــي ينوي فيها الزيـــارة لمملكة البحرين: 
“  يمكن تستغرب لو أقولك المقبرة وتقديم 
واجـــب العزاء لبعض األشـــخاص، وبعدها 
المصلى في مجمع الســـيف أشـــوف ربعي 

الشياب، وبعدها بحر البسيتين”.
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عواصم ـ وكاالت

قال رئيـــس البرلمـــان الليبي عقيلة 
صالـــح أمـــس إن حكومـــة الوفـــاق 
التـــي يرأســـها فايز الســـراج لم تنل 
بـــل  النـــواب،  مجلـــس  مـــن  الثقـــة 
رفضـــت مرتيـــن، كمـــا أنهـــا لـــم تؤد 

اليمين الدستورية.
عـــن  نتـــج  “لقـــد  صالـــح  وأضـــاف 
اتفـــاق الصخيـــرات العـــام 2015 ما 
يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق، الـــذي عجـــز عـــن اإليفـــاء 

بااللتزامـــات المتفـــق عليها، وأهمها 
أن مدة واليـــة حكومة الوفاق عام 

واحد”.
وأشار رئيس البرلمان الليبي، أثناء 
اجتماعه مع رئيسة مجلس االتحاد 
الروســـي فالنتينـــا ماتفيينكـــو فـــي 
موسكو، إلى أن “هذه المدد تتجدد 
تلقائيا لعام إضافي واحد، وبالتالي 
فمـــدة الواليـــة والصالحيـــة انتهت 

منذ فترة طويلة”.

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية

)12( )٠٣(

)12(

)12(
)05(

)04(
)12(

أثناء انعقاد الندوة

مشتل عذاري ينتج أكثر من 3 ماليين شتلة من الزهور الموسمية

أمل الحامد
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“^” تنشر حكًما لـ “التمييز” عن شمول مسؤولي الشركات بالمالحقة القضائية

إذا وّقع مدير بشركة شيًكا بال رصيد... يدفع المبلغ من جيبه

أكـــدت محكمـــة التمييز مبدأ - أغفلـــت عن تطبيقه 
ُيخِضـــع   - واالســـتئناف  درجـــة  أول  محكمـــة 
المســـؤولين بالشـــركات للمســـاءلة والعقـــاب عنـــد 
المالحقـــة  أّي أن  بـــال رصيـــد،  توقيعهـــم شـــيكات 

القضائيـــة ال تقتصـــر علـــى الشـــركة، وإنمـــا تشـــمل 
المديرين متخذي القرار.

وتنشـــر “البالد” حيثيـــات حكم جديد غير منشـــور 
لمحكمـــة القانـــون، نطقـــت بـــه بجلســـتها المنعقدة 

بالدائرة األولى التجارية بتاريخ 6 يناير 2020.
طرفا القضية شركة )الطاعنة( من جهة، وشركة أخرى 
)المطعـــون ضدها األولى( ومديران بها )المطعون بهما 

الثاني والثالث( من جهة أخرى.

الرياض ـ وكاالت

صرح المتحدث الرســـمي باســـم 
الشـــرعية  دعـــم  قـــوات تحالـــف 
فـــي اليمـــن العقيـــد الركـــن تركي 
اعتـــراض  جـــرى  بأنـــه  المالكـــي، 
وتدمير 4 طائرات من دون طيار 
ميليشـــيات  أطلقتهـــا  مفخخـــة 
الحوثـــي المدعومـــة مـــن إيران، 

باتجاه المملكة.
 3 أن  إلـــى  المالكـــي  ولفـــت 
اعتراضهـــا  تـــم  “الدرونـــز”  مـــن 
اليمنيـــة،  باألجـــواء  وتدميرهـــا 
العاليـــة  الكفـــاءة  إلـــى  مشـــيرا 
للقوات المشـــتركة فـــي التصدي 

لهذه التهديدات.

التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية



80 % من سكان البحرين يعانون نقصا بفيتامين “د”
تكثفت خـــال الســـنوات الثـــاث الماضية، 
 2020  -  2017 العاميـــن  بيـــن  وتحديـــًدا 
الموضوعات التثقيفية بالتوازي مع عروض 
المستشـــفيات والمراكز الطبيـــة والعيادات 
بشـــأن نقص فيتامين “د”، فمـــا حقيقة هذه 
“المشكلة الصحية” في المجتمع البحريني؟
وفي هذا الصدد، أفادت استشارية الصحة 
العامة رئيس جمعية أصدقاء الصحة كوثر 
العيد بأن هناك ما يقارب 80 % من ســـكان 
البحريـــن يعانـــون نقصـــا حادا في مســـتوى 
فيتامين “د” حســـب بعض الدراســـات التي 
وجـــدت أن النقـــص فـــي هـــذا النـــوع مـــن 
الفيتاميـــن يتـــراوح ما بيـــن 65 و90 % في 

معظم دول العالم.

94 % بين مسكلرين

وكشـــفت دراسة مســـحية أجرتها في العام 
2018 األســـتاذ المساعد في جامعة الخليج 

العربي عادلة بكري عن أن نسبة األشخاص 
فـــي  )د(  فيتاميـــن  نقـــص  يعانـــون  الذيـــن 
البحرين تعتبر عالية نسبًيا، وشملت مرضى 
الســـكلر، وتبيـــن أن مـــا نســـبته 94 % منهم 
يعانـــون مـــن نقـــص فيتاميـــن )د(، وأجريت 
ذات الدراســـة على مرضى الذئبة الحمراء، 
وتبيـــن أن مـــا نســـبته 96 % مـــن مرضـــى 
الذئبـــة الحمراء يعانون نقـــص فيتامين )د( 
الـــذي مـــن أعراضـــه اإلرهاق واأللـــم المزمن 
فـــي  مختلفـــة  أعضـــاء  فـــي  والمتواصـــل 
الجســـم. وتقول العيد إن فيتامين “د” مهم 
جًدا لجسم اإلنســـان لدوره في الوقاية من 
الكثير مـــن األمراض، ومنهـــا أمراض القلب 
الجهـــاز  وأمـــراض  والروماتـــزم  والمناعـــة 
التنفسي والســـكر وضغط الدم والسرطان، 
ما لدى  ويـــؤدي النقص في الفيتامين، الســـيَّ
األطفـــال، ألمـــراض الهشاشـــة التـــي تنتـــج 
عنهـــا تشـــوهات حادة فـــي الهيـــكل وعظام 

األطـــراف. أمـــا لـــدى البالغيـــن، فـــإن النقص 
فـــي فيتاميـــن )د( قـــد يـــؤدي إلـــى ضعـــف 
األكثـــر  واألشـــخاص  والعظـــام،  العضـــات 
عرضـــة لإلصابـــة بنقـــص فيتاميـــن )د( هم: 
المســـنون، واألشـــخاص الذين يعانون وزنا 
مفرطا، نساء مرضعات، أشخاص ُيَعرِّضون 
أجســـامهم بشـــكل محدود ألشـــعة الشمس، 
أو  الكيســـي  ـــف  التليُّ بمـــرض  المصابـــون 

أمراض التهابية في األمعاء.

استشارة قبل العالج

وتشـــير إلـــى أن العـــروض علـــى العاجـــات 
لنقص هذا الفيتامين شـــهدت إقبـــااًل كبيًرا، 
ولذلك ننصح باستشـــارة الطبيب المختص 
الجرعـــات  لتحديـــد  بالعـــاج  البـــدء  قبـــل 
الوقائيـــة  المناســـبة والجرعـــات  العاجيـــة 
للمحافظة على النســـبة الطبيعية لفيتامين 
)د( طوال العام، إضافة إلى التعرض ألشعة 

الشـــمس وتنـــاول أغذيـــة غنيـــة أو مدعمـــة 
بفيتاميـــن )د( وعـــاج األمـــراض المصاحبة 

لنقص فيتامين “د”، ومن ضمنها السمنة.

آالم العظام والمفاصل

ومـــاذا عن تأثير نقص هـــذا الفيتامين على 

العظام؟ 
يقـــول استشـــاري أمراض وجراحـــة العظام 
والعمود الفقري يوســـف الشـــرف إن إهمال 
فحـــص فيتاميـــن “د” يترتـــب عليـــه ظهـــور 
مشكات صحية من بينها اإلرهاق والتعب 
وآالم العظـــام والمفاصـــل، مشـــيًرا إلـــى أن 

شـــريحة كبيرة مـــن المواطنيـــن والمقيمين 
لديهم هذه المشـــكلة، األمر الذي يســـتدعي 
عـــدم تأخير هـــذه الحالـــة وزيـــارة الطبيب؛ 
والخطـــوة  االستشـــارة  علـــى  للحصـــول 
العاجيـــة المائمة. وفي معـــرض رده على 
ســـؤال يتعلق بأعراض نقـــص فيتامين “د”، 
قـــال إن مـــن أهـــم تلـــك األعـــراض الشـــعور 
بـــاآلالم المتواصلة والمســـتمرة في مختلف 
أعضاء الجســـم ويمكـــن للمصاب بالشـــعور 
باإلرهـــاق واإلجهاد ألقل مجهود، أضف إلى 
ذلك احتمال اإلصابة بأمراض متعددة مثل 
تلك التي تســـمى بأمراض المناعـــة الذاتية 
المتعـــدد،  والتصلـــب  المفاصـــل  كالتهـــاب 
كمـــا أن هنـــاك عاقـــة بين نقـــص الفيتامين 
وهشاشـــة العظام وفي حال استمرار نقص 
هذا الفيتامين في الجسم قد يسبب العديد 
مـــن األمـــراض كأمـــراض القلـــب والنوبـــات 

وارتفاع ضغط الدم.

الدكتور يوسف الشرفالدكتورة كوثر العيد
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المنامة - بنا

“التربية” تفتح باب التسجيل 
للدراسة في كلية المعلمين

فتح  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
العامة  الثانوية  لخريجي  التسجيل  باب 
بــرنــامــج  لـــدراســـة  لــلــتــقــدم  الجنسين  مــن 
ــتــربــيــة بــكــلــيــة الــبــحــريــن  بــكــالــوريــوس ال
 ،2021  -  2020 المقبل  لــلــعــام  للمعلمين 
بـــالـــوزارة بــعــد الــتــخــرج بنجاح  والــعــمــل 
بدراسة  الراغبين  معلم.  ودعت  بوظيفة 
البرنامج للدخول على الوصلة اإللكترونية 
www.moe.( الـــوزارة  بموقع  الموجودة 
gov.bh( وملء طلب االلتحاق إلكترونًيا، 

في الفترة من 5 - 9 يوليو 2020.

البحرين تهنئ الرئيس األميركي
بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة إلى رئيس 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة دونالد 
ترامب؛ بمناسبة ذكرى استقال باده.
تهانيهـــم  أطيـــب  عـــن  فيهـــا  وأعربـــوا 
وتمنياتهم له موفور الصحة والسعادة 
ولشـــعب الواليات المتحـــدة األميركية 
الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

الطيبـــة  العاقـــات  بعمـــق  وأشـــادوا 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الـــوزراء برقيتي تهنئة 
مماثلتين إلـــى نائب الرئيس األميركي 

مايك بنس.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

إصدار دليل التوصيف الوظيفي للمكتبيين في أكتوبر
مؤتمـــر جمعيـــة المكتبـــات يســـتعرض تجـــارب التســـويق فـــي ظـــل الجائحـــة

ناقـــش المؤتمر العلمـــي االفتراضي األول 
الذي تنظمه جمعية المكتبات والمعلومات 
البحرينية، تحديات تسويق المكتبات في 
ظـــل جائحة كورونا وســـبل التغلب عليها، 
وتنـــاول المؤتمـــر الـــذي تـــم عـــن بعـــد عبر 
تطبيـــق “زووم” تجـــارب مختلفـــة في هذا 

المجال من مختلف البلدان العربية.
وقـــال رئيـــس االتحـــاد العربـــي للمكتبـــات 
والمعلومات حســـن الســـريحي إن االتحاد 
سيصدر دليا شـــاما للتوصيف الوظيفي 
بالتزامـــن مـــع مؤتمـــر االتحـــاد فـــي الـــدار 

البيضاء أكتوبر المقبل.

العراق والكويت

وتناولـــت وفـــاء البياتـــي مـــن العـــراق في 
تســـويق  خدمـــة  قدمتهـــا  عمـــل  ورقـــة 
المعلومـــات الطبيـــة والصحيـــة فـــي زمـــن 
جائحـــة “كوفيد 19” وتجربـــة مكتبة كلية 

الطب في جامعة بغداد. 
وذكـــرت أن المكتبـــة عملـــت علـــى تقديـــم 
لشـــريحة  أنواعهـــا  بمختلـــف  الخدمـــات 
مهمـــة فـــي المجتمع هـــم مجتمـــع األطباء 

منهـــا خدمـــة تقديـــم البحـــوث والمقـــاالت 
والدراســـات الطبية اإللكترونية المنشورة 
ضمـــن موقع منظمة الصحة العالمية وعبر 
برنامـــج “HINARI”. وفـــي ورقـــة عمل عن 
دور مكتبـــة الكويت الوطنية في تســـويق 
خدماتهـــا عبـــر البيئـــة الرقميـــة فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونا قالت أمـــل عبدالوهاب إن 
أهميـــة الخدمـــات اإللكترونية فـــي البيئة 
كورونـــا  جائحـــة  أثنـــاء  بـــرزت  الرقميـــة 
وظهـــرت أهميـــة تســـويق هـــذه الخدمات 

عبر الوسائل الرقمية المختلفة. 
التـــي  وأوصـــت بتذليـــل جميـــع العقبـــات 

اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  تواجـــه 
وتوفيـــر الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة التي 
تســـتطيع توفيـــر هـــذه الخدمـــات وعمـــل 
المســـتفيدين  لتدريـــب  تدريبيـــة  دورات 

على طريقة استخدام هذه الخدمات.
وتناول ســـام العزي في ورقة عمله واقع 
خدمات المعلومات اإللكترونية على شبكة 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي ظـــل جائحـــة 
كرورنا ومؤسسات المعلومات األكاديمية. 
الجامعـــات  مكتبـــات  عمـــل  واســـتعرض 
الوطنيـــة فـــي العراق وإحصـــاءات ترتبط 

بعملها في الفترة األخيرة.

المعلومـــات  مؤسســـات  علـــى  إن  وقـــال 
األكاديمية التي لديها حسابات على شبكة 
التواصـــل االجتماعـــي تفعيـــل حســـاباتها 
باســـتمرار ورفدهـــا بالمعلومـــات الازمـــة؛ 
لغـــرض إبقاء المســـتفيد علـــى تواصل مع 

المؤسسة للحصول على المعلومة.

600 مشارك

والمعلومـــات  المكتبـــات  جمعيـــة  وكانـــت 
البحرينية قد افتتحت مؤتمرها بشأن دور 
المكتبيين في تســـويق المكتبـــات ومراكز 
المعلومات في البيئة الرقمية أثناء جائحة 
كورونا بمشـــاركة أكثر من 600 متخصص 
في مجال المكتبات والمعلومات من جميع 
بلـــدان الوطـــن العربي. وشـــارك في فعالية 
اليـــوم األول مـــن المؤتمر كل من مؤســـس 
جمعيـــة المكتبات والمعلومـــات البحرينية 
ورئيسها الفخري منصور سرحان، ورئيس 
والمعلومـــات  للمكتبـــات  العربـــي  االتحـــاد 
حســـن الســـريحي، ومدير الفهرس العربي 
الموحد صالح المســـند، ورئيســـة الجمعية 
أمانـــي  للمكتبـــات والمعلومـــات  المصريـــة 
المكتبـــات  جمعيـــة  ورئيـــس  مجاهـــد، 

البحرينية علي آل مبارك.

جانب من المشاركين بالمؤتمر

حملة التعقيم شملت مختلف قرى ومدن “الشمالية”
العصفـــور يشـــيد بجهـــود المتطوعيـــن مـــن أبنـــاء وبنـــات المحافظـــة

أكد محافظ الشمالية علي العصفور أن 
حمات التعقيم التي تنفذها المحافظة 
تأتـــي تضامًنا مع الجهـــود الوطنية في 
كورونـــا،  فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي 
فهـــي تهدف إلـــى تعزيز الوعـــي بأهمية 
االســـتمرار فـــي عمليات التعقيـــم للحد 
من تفشـــي الجائحـــة وفًقـــا لإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة، معربا 
عن شكره لمشاركة وتعاون الجميع في 
إنجاح مثل هذه الفعاليات التي تعكس 
التاحم والتكاتف في ظل العهد الزاهر 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــاد العصفـــور بالجهود التـــي يبذلها 
فريـــق البحريـــن الوطنـــي بقيـــادة ولـــي 

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا 

االلتـــزام  أهميـــة  مبيًنـــا   ،”19 “كوفيـــد 
بمسؤولية الحد والسيطرة على تفشي 

الفيروس.
جـــاء ذلك في تدشـــين المحافظ لحملة 

التعقيـــم التي نفذتها المحافظة تضامًنا 
التصـــدي  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  مـــع 
للجائحـــة، بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة 
شـــرطة  ومديريـــة  المدنـــي  للدفـــاع 
المحافظـــة الشـــمالية، وبمشـــاركة عـــدد 
من النـــواب وأعضـــاء المجلـــس البلدي 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وفـــي الحملـــة التـــي شـــملت عـــدًدا من 
المواقع األهليـــة واالجتماعية واألندية 
الرياضيـــة فـــي مختلـــف قـــرى ومـــدن 
المحافظـــة، أشـــاد المحافـــظ بالجهـــود 
التي يبذلها المتطوعون من أبناء وبنات 
المحافظة الشـــمالية، مثمًنا عطاء أبناء 
البحريـــن في خدمـــة الوطن والمجتمع، 
معتبًرا أن الشباب هم الرصيد الحقيقي 

لمستقبل بناء الوطن.

محافظ الشمالية يدشن حملة التعقيم التي نفذتها المحافظة
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سعيد محمد

الثقافة األمنيـة
دور إدارة مكافحــة االتجــار بالبشـر 

في حماية ورعاية الضحية

العابــرة  الجرائــم  تعتبــر جرائــم اإلتجــار باألشــخاص مــن 
للحــدود، التــي تشــكل انتهــاكا لحقــوق اإلنســان وحرياتــه 

األساسية.
وتحرص مملكة البحرين على ضمان حقوق وسامة كافة 
األشــخاص المعرضين لاســتغال باألنماط كافة، إذ تعمل 
إدارة مكافحة االتجار بالبشر على توفير العدالة واإلنصاف 
للضحيــة وحمايتهــا ورعايتها بعد وقــوع الجريمة ومن ثم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.
ووقعــت مملكة البحرين على عدد من القوانين والمواثيق 
الدوليــة التــي تضمــن الحقــوق لإلنســان وعــدم اســتغاله، 
وأكــد المشــرع البحرينــي عنــد وضــع القانــون رقم 1 لســنة 
اإلتجــار  أن  باألشــخاص،  اإلتجــار  مكافحــة  بشــأن   2008
باألشــخاص يعد أحد الجرائم الجنائيــة التي يعاقب عليها 
بالســجن بأحــكام تتــراوح من 5 إلــى 10 ســنوات والغرامة 
الماليــة التــي ال تقــل عــن 2000 دينار وال تتجــاوز 10,000 

دينار وال يجوز التنازل عنها من قبل الضحية.
وتضطلــع إدارة مكافحــة اإلتجــار بالبشــر وحمايــة اآلداب 
العامــة بــاإلدارة العامــة للمباحــث واألدلة الجنائيــة بجهود 
بــارزة فــي مجــال مواجهــة مثــل هــذه الجرائم التــي تمس 
التعــاون والتنســيق  مــن خــال  اإلنســان مباشــرة، وذلــك 
المســتمر مــع األجهــزة المختصة بــوزارة الخارجية ووزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل 
مــن  وغيرهــا  واإلقامــة  والجــوازات  الجنســية  وشــؤون 
الجهــات المعنيــة بشــأن تلقي الباغات وتبــادل المعلومات 
الازمــة لمكافحــة جرائــم اإلتجار بالبشــر، إضافــة إلى دور 
شــرطتها الميدانــي فــي القيــام بأعمــال البحــث والتحــري 
فــي كافــة محافظات المملكة للكشــف عن أيــة ضحايا يتم 
اســتغالهم أو إجبارهــم علــى أيــة أعمــال بغيــر رضاهــم أو 
تقيــد مــن حريتهــم أو تخالــف القانــون، كمــا تعمــل اإلدارة 
علــى تدريب وتطوير مهارات وقدرات منســوبيها هذا إلى 
جانــب تعاونها الدائــم مع الهيئات والمنظمــات الدولية من 
خال حضور االجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتسعى 
دائمــا إلــى توعيــة المجتمــع بمخاطــر هــذه الجريمــة عبــر 
إطــاق عــدة حمات عن طريق وســائل اإلعــام المختلفة 

إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
وفيمــا يتعلــق بضحايــا االتجــار، فإنــه يتــم تأميــن الحماية 
الكاملــة لهــم ضــد مــن يحــاول تهديــد أمنهــم، إضافــة إلــى 
توفيــر الملجــأ اآلمن، وتقديــم الرعاية الصحية والنفســية، 
وكفالة حقوقهم في الحصول على االستشــارات القانونية 
لهــم،  القانونييــن  والمستشــارين  المحامييــن  توفيــر  عبــر 
وتأمين حقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر 
الذي أصابهم من جراء اســتغالهم وإهدار حقوقهم خال 
عمليــة اإلتجــار بهم عاوة إلــى تســهيل إجراءاتهم للعودة 

إلى موطنهم بناء على طلبهم.

ليلى مال اهلل
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بتوجيـــه مـــن محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفة آل 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  تقيـــم  خليفـــة، 
ورشـــة عمـــل افتراضيـــة تحـــت عنـــوان 
“تطبيـــق الجنوبيـــة والتواصل عن بعد”، 
ضمـــن سلســـة ورش العمـــل والنـــدوات 
االفتراضيـــة التـــي تقيمهـــا المحافظـــة؛ 
التواصـــل  فـــي  دورهـــا  مـــن  انطالقـــا 
المباشر عبر القنوات الذكية مع األهالي 

والمواطنين.
عـــن  عـــدة  محـــاور  الورشـــة  وســـتقدم 
أهـــداف المحافظـــة في مجـــال اإلبداع 
واالبتـــكار اإللكتروني وتمكين التواصل 
اإللكتروني في رصد وتلقي احتياجات 
نمـــاذج  وعـــرض  المواطنيـــن،  وآراء 

خدمـــات التطبيـــق مـــع المشـــاركين في 
الورشـــة كخدمـــة “المحادثـــة الفوريـــة” 
التـــي تعـــد إحـــدى القنـــوات المهمة في 
منصات التواصل في المحافظة، إضافة 
إلـــى توعية المشـــاركين عبر اســـتخدام 
تطبيق “الجنوبية”، ومناقشـــة الخدمات 
تفاعـــل  علـــى  بدورهـــا  تنعكـــس  التـــي 

المستخدمين في مختلف المجاالت.
يشار إلى أن الورشة االفتراضية ستقام 
يـــوم االثنيـــن الموافـــق 6 يوليـــو 2020، 
فـــي تمـــام الســـاعة11 صباحـــا، لألهالي 
والمواطنيـــن بالمحافظة الجنوبية، عبر 
pr@( اإللكترونـــي  بالبريـــد  التســـجيل 
southern.gov.bh(، أو بإرســـال رسالة 
نصيـــة عبـــر تطبيـــق الواتـــس أب علـــى 

الرقم )32234493(.

أفـــاد مجلـــس بلدي المحـــرق أنه يدرس 
مقترًحا للســـماح بتأجير أراضي البلدية 
لمواقف القـــوارب والدراجـــات الهوائية 
التـــي ال تجد مكاًنا ســـوى الطرق العامة 
والســـاحات والميادين، مما يضّيق على 
األهالـــي ويعـــّرض مـــالك القـــوارب إلـــى 

المخالفات البلدية.
ولفـــت مقـــدم المقترح رئيـــس المجلس 
البلـــدي غـــازي المرباطـــي إلـــى أنـــه نقل 
هـــذه الفكرة عـــن اختصاصـــي النظافـــة 
بوعـــالي،  حمـــد  المحـــرق  بلديـــة  فـــي 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تحقق عـــددا من 
الفوائـــد  المتمثلـــة فـــي االســـتفادة مـــن 
األراضـــي المملوكة للبلديـــة من الناحية 
االستثمارية بحيث يتم تأجيرها برسوم 
العمليـــة  تنظيـــم  إلـــى  إضافـــة  رمزيـــة، 
بحيـــث يمنـــع منًعا باًتا وقـــوف القوارب 

في الطرق العامة والساحات والميادين 
بعد إقـــرار المشـــروع، إلى جانـــب إنهاء 
الحالة العشـــوائية بالنسبة لمواقف هذه 
القوارب. من جهته، قال ممثل خامســـة 
المحـــرق البلـــدي صالـــح بـــو هـــزاع  إن 
الموضوع ليس جديـــًدا، بل هي ظاهرة 
فـــي جميع أنحـــاء المملكـــة، وقد أثيرت 
المشكلة مؤخًرا فيما يتعلق ببعض مالك 
هذه القوارب فـــي منطقة قاللي، بحكم 
وجـــود العديد من الهواة الذين ال يتوفر 
لديهم مكان مخصص إليقاف قواربهم، 
وهذا الموضوع تـــم التباحث فيه كثيًرا 
من المجالس السابقة وحتى اآلن. وبين 
أنه حيـــث توفرت أراضـــي بلدية قادرة 
علـــى اســـتيعاب وقـــوف القـــوارب، فإن 
المجلـــس البلدي فـــي طريقه للدفع بهذا 
المشـــروع بالتعـــاون مع وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

والجهاز التنفيذي في بلدية المحرق.

بتوجيه من سمو المحافظ... ورشة افتراضية 
تحت عنوان “تطبيق الجنوبية والتواصل عن بعد”

تأجير أراض بلدية لقوارب المحرق

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عقـــدت ورش عمـــل لتعزيـــز التوعيـــة 
بأهميـــة االلتـــزام بقـــرار حظـــر العمـــل 
وقـــت الظهيرة في إطـــار جهود وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة لتعزيـــز 
الثقافـــة الوقائيـــة في مجال الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة والمتعلقـــة تحديدًا 
بتطبيـــق القرار الوزاري رقم )3( لســـنة 
2013، بشـــأن حظر العمل تحت أشعة 
الشـــمس واألماكـــن المكشـــوفة خـــالل 
يوليو وأغســـطس، نظم قسم السالمة 
المهنية بالـــوزارة، وبالتعاون مع وزارة 
الصحة، ورشـــة عمل افتراضية، حول 
“الســـالمة من أمـــراض الصيف”، وذلك 
بالتزامن مع بدء اإلشـــراف على تنفيذ 
المنشـــآت المعنيـــة لقـــرار حظـــر العمل 

للعام الجاري 2020.
 وتناولـــت الورشـــة التـــي شـــارك فيهـــا 
أصحـــاب عمـــل إلـــى جانـــب مفتشـــين 
ومسؤولين في مجال السالمة المهنية 
بمنشـــآت القطـــاع الخـــاص، إجـــراءات 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
ووزارة الصحة وجهودهما نحو تعزيز 
التوعية والرقابة لضمان تطبيق أمثل 
للقـــرار فـــي مواقـــع العمل وفـــي جميع 
القطاعـــات االقتصاديـــة لمـــا لذلك من 
أثـــر علـــى حماية العمال مـــن الحوادث 

فـــي  االرتفـــاع  ظـــل  فـــي  واالصابـــات 
درجـــات الحرارة والرطوبة خالل هذه 
الفتـــرة مـــن العـــام، حيث ينـــص القرار 
علـــى منع تشـــغيل العمال من الســـاعة 
12 ظهـــًرا وحتـــى الرابعة عصًرا، خالل 

شهري يوليو وأغسطس.
 ويأتـــي إقامة الورشـــة ضمن سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات التـــي تنظمهـــا الـــوزارة، 
ـــا في ظـــل الظروف  عـــن بعـــد احترازيًّ
الحاليـــة، ضمـــن جهـــود تعزيـــز الوعي 
الوقائـــي بالســـالمة والصحـــة المهنيـــة 
بمواقـــع العمـــل، وذلك في إطـــار تأكيد 
نهج وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  أهميـــة  علـــى 
بيـــن أطـــراف اإلنتاج الثالثـــة لالرتقاء 
بمستوى السالمة في مملكة البحرين.

ورش عمل للتوعية بااللتزام بحظر العمل وقت الظهيرة

ندوة “تالل” عن العمالة الوافدة تبصم بالعشر على الخلل في سوق العمل
الشعلة يقدم مدرستي “بابكو” و ”ألبا” نموذجين رائدين في تخريج “الخبراء”

والشـــؤون  العمـــل  وزيـــر  الكاتـــب  أعـــاد 
االجتماعية األسبق عبدالنبي عبدهللا الشعلة 
تأكيـــد مرئياتـــه التـــي طرحهـــا فـــي سلســـلة 
مقاالت وندوات عـــن قضية العمالة الوافدة، 
ومنهـــا أن تبـــادر دول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربي بالتوقف عـــن إصدار رخص 
عمـــل جديدة؛ حتى يتم حـــل ظاهرة العمالة 
أنـــه “ال نطالـــب  الســـائبة، فيمـــا شـــدد علـــى 
التركيـــز  بـــل  العمالـــة،  كل  عـــن  باالســـتغناء 
علـــى العمالة ذات المعرفـــة والمهارة، وإعداد 
الكـــوادر الوطنية وتدريبهـــا وفق احتياجات 

سوق العمل”.

المشكلة في عدم التطبيق

”ألبـــا”  و  “بابكـــو”  مدرســـتي  الشـــعلة  وقـــدم 
تخريـــج  فـــي  أســـهما  رائديـــن  كنموذجيـــن 
خبـــراء وصلوا إلى مناصـــب عليا في الدولة، 
بـــل وخـــارج الدولـــة أيًضـــا، وقـــال فـــي ندوة 
منقولـــة عبـــر المنصـــات اإللكترونيـــة نظمتها 
 30 الثالثـــاء  مســـاء  نيـــوز”  “تـــالل  شـــبكة 
يونيو بمشـــاركة مجموعة مـــن المهتمين من 
داخـــل البحريـــن وخارجهـــا، وأدارهـــا رئيس 
تحرير الشـــبكة محمد حســـن العـــرادي تحت 
عنـــوان “العمالة الوافدة فـــي الدول العربية.. 
إن  قـــال  مهمـــة”،  وتوصيـــات  مســـتخلصات 
الفائض من العمالة يجب أن يعود إلى وطنه 
معـــزًزا مكرًما وبإرادته، فيمـــا يلزم على دول 
الخليج أن تســـعى لتطويـــر التعليم وتجديد 
اآلليـــات المنظمـــة الســـتقدام العمالـــة ووضع 
األنظمـــة،  تطبيـــق  ضـــرورة  تؤكـــد  معاييـــر 
مســـتدرًكا بالقـــول “هنـــاك أنظمـــة وقوانيـــن 

متطـــورة لدينـــا في البحريـــن ودول الخليج، 
التطبيـــق  عـــدم  فـــي  تكمـــن  المشـــكلة  لكـــن 
والنقطـــة الثانيـــة فـــي عـــدم مراقبـــة التنفيذ 
والمشـــكلة الثالثـــة هـــي عـــدم التنســـيق بين 

األجهزة المعنية”.

اختالف شاسع وكبير

 وعلـــى أســـاس أن مدير الندوة العـــرادي بدأ 

باإلشـــارة إلى أن شـــبكة تالل نيوز خصصت 
5 ندوات لمناقشـــة موضـــوع العمالة الوافدة 
في الدول العربية؛ لما يشـــكله هذا الملف من 
مخاطر وأهمية بالغة تتعلق بهوية ومستقبل 
العديد من الدول العربية، أشـــار الشـــعلة إلى 
أنه مـــن الصعوبة التوصل إلى مســـتخلصات 
وتوصيـــات موحدة تكون مالئمة لكل الدول 
العربيـــة، فهنـــاك اختـــالف شاســـع وكبير بين 

األخـــرى،  العربيـــة  والـــدول  الخليـــج  دول 
فهنـــاك 22 دولـــة عربيـــة بعضهـــا ال يعاني من 
مشـــاكل العمالة الوافدة بل هي دول مصدرة 
كجمهورية مصر العربية وبعض دول شـــمال 
إفريقيـــا التي يبلغ تعداد ســـكانها قرابة 200 
مليـــون منهـــم 100 مليـــون فقـــط فـــي مصر، 
وهـــي دول مصـــدرة للعمالة علـــى العموم وال 
تعانـــي مـــن تدفـــق العمالـــة الوافـــدة إال فـــي 

حدود يسيرة للغاية.

الخلل الدائم

وبعـــد العديد مـــن المداخالت واألفـــكار التي 
طرحهـــا المشـــاركون، شـــدد الشـــعلة على أن 
الخلـــل الدائـــم فـــي ســـوق العمـــل وفـــي كل 
األســـواق هـــو الحاجة إلـــى اســـتمرار تطوير 
العمليـــة التعليميـــة؛ لكـــي تقتـــرب مخرجات 
التعليـــم مـــن احتياجـــات ســـوق العمـــل، وأن 
يكـــون هنـــاك مراحـــل للتدريـــب والتدريـــب 
المستمر دون نهاية، ولمراكز التدريب أهمية 
كبيـــرة ولنـــا أن نذكر خريجي مدرســـة بابكو 
ومســـؤولين  وزراء  أصبحـــوا  الذيـــن  وألبـــا 
وخبـــراء تســـتفيد منهم دول العالـــم، ولننظر 
إلـــى القطاع المصرفي الـــذي أصبح فيه عدد 
األجانب يعد بإصبع اليد الواحدة ويتناقص، 
يديـــرون  الذيـــن  البحرينييـــن  عـــدد  ويكبـــر 

مؤسسات مصرفية كبرى.
أمـــا عـــن دور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، 
فـــرأى الشـــعلة أن دورها كبيرة وعلى رأســـها 
النقابات العمالية، آماًل في أال توضع الســـدود 
أمـــام هـــذه المؤسســـات ويكـــون لهـــا دورهـــا 
اإليجابي السيما وأنها قدمت صورة مشرفة 

خارج البحرين أكثر من داخلها.

المشاركون في ندوة العمالة الوافدة

الشعلة متحدًثا في الندوة

 ويؤكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
أن الـــوزارة تعمل علـــى وضع التصورات 
اإلنتـــاج  برامـــج  وتطويـــر  المســـتقبلية 
الزراعي باألساليب الحديثة والمعاصرة 
التجميليـــة  النباتـــات  إنتـــاج  لقســـم 
اســـتراتيجية  ضـــوء  علـــى  )المشـــاتل( 
الـــوزارة وفـــق رؤيـــة كاملـــة يمكـــن مـــن 
خاللها جعل هذا المشـــتل منطقة جذب 
ســـياحي ومنطقـــة ترفيهيـــة وتعليميـــة 
مختبريـــة فـــي آن واحد. ويقـــول “هناك 
رؤيـــة وأفـــكار فنيـــة طموحـــة إلدخـــال 
الـــذي  المشـــتل  علـــى  إضافـــي  تطويـــر 
يقـــوم على مســـاحة 30 ألف متـــر مربع، 
يمكـــن مـــن خاللهـــا جعـــل هـــذا المشـــتل 
منطقـــة جـــذب ترفيهـــي وكذلـــك يمكن 
مـــن خالله تنظيـــم زيـــارات للمعنين من 

طلبة وعاملين في نفس المجال وكذلك 
يمكـــن جعله ســـوقا أســـبوعيا على غرار 
ســـوق المزارعيـــن يســـتقطب المهتمين 

في مجال المشاتل”.
وأكـــد الوكيـــل أن تطويـــر المشـــتل مـــن 
الضرورات الحتمية التي فرضها ســـرعة 
إيقاع نشـــر البســـاط األخضـــر، ومن هذا 
المنطلـــق فقـــد جـــرت عمليـــات تطويـــر 
كبيرة للمشتل وأدخلت عليه العديد من 
الطـــرق واألســـاليب الحديثة في تجهيز 

الشتالت”.
وأضـــاف “كمـــا تـــم العمـــل علـــى دراســـة 
المعـــدات  مـــن  المســـتلزمات  توفيـــر 
اإلنتـــاج  لعمليـــات  الالزمـــة  والمـــواد 
الزراعـــي الســـتمرارية مواصلـــة العمـــل 
فـــي الحفـــاظ علـــى مســـتوى اإلنتاجيـــة 

للمشـــاتل بمـــا يتـــالءم مع اســـتراتيجية 
الوزارة في استخدام التقنيات الحديثة 
للمشـــتل  تحقـــق  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي 
الكفـــاءة المطلوبة، كما اهتمـــت الوزارة 
برفع جـــودة اتناج الزهور والشـــجيرات 
والشـــتالت، مضيًفا “أن المشـــتل يواكب 
التـــي  والميكنـــة  الحديثـــة  التكنلوجيـــا 
التكنولوجيـــا  تغطـــي كافـــة مســـتويات 
مـــن  التصنيـــع،  وتكنولوجيـــا  الزراعيـــة 
األدوات اليدوية البســـيطة واألساســـية 

إلى المعدات اآللية واألكثر تطوًرا”. 
مؤكًدا أن من شـــأن ذلك “أن يســـهل من 
حـــدة العمـــل وتقلـــل منـــه، ويعمـــل على 
ســـرعة إنجـــاز المهـــام الموكلـــة للقســـم 
وتخفف من نقص اليد العاملة، وتحسن 
اإلنتاجية والتوقيت المناسب للعمليات 

اســـتخدام  كفـــاءة  الزراعيـــة، وتحســـن 
المـــوارد، وتعزز الوصول إلى األســـواق، 
وطـــأة  مـــن  التخفيـــف  فـــي  وتســـهم 

المخاطر المتصلة بالطقس”. 
وتابـــع “تعمـــل هـــذه األجهـــزة والميكنـــة 
الحديثـــة على اكثار وإنتـــاج الزهور في 
مشـــاتل الوزارة تحقيًقا لالكتفاء الذاتي 
الـــوزارة،  لمشـــاريع  الزهـــور  هـــذه  مـــن 
وإنتاج الزهور في مشـــاتل الوزارة يرفع 
مـــن جودتهـــا باإلضافـــة إلـــى تخفيـــض 
التكلفـــة مقارنة بالشـــراء، حيـــث أثبتت 
مخرجات مشـــاتل الوزارة جودتها على 
مـــر الســـنوات المنصرمـــة، وأن الـــوزارة 
ا  تقـــوم برفـــع طاقتهـــا اإلنتاجيـــة ســـنويًّ
العمرانيـــة  التنميـــة  لمواكبـــة متطلبـــات 

والسكانية التي تشهدها المملكة”.

 وكيل البلديات: تطوير اإلنتاج الزراعي بالمشاتل البلدية وفق رؤية متكاملة وعصرية

سعيد محمد

سيدعلي المحافظة 

“مشتل عذاري” يحقق االكتفاء الذاتي بكادر بحريني
خلف: نعمل على تعزيز استراتيجية زراعة األشجار صديقة البيئة وأشجار الظل

منــذ أن تأّســس مشــتل عــذاري فــي ثمانينــات القرن الماضي )العام 1982( بدأ اهتمامه بالتشــجير وســعى إلى توســيع 
الرقعة الخضراء، فساهم قسم إنتاج النباتات التجميلية في تزويد المشاريع البلدية بجميع احتياجاتها من النباتات 
وأشــجار الزينــة واإلشــراف علــى تنفيــذ العديــد من المشــاريع التجميلية والتشــجير للتقاطعات والشــوارع الرئيســية 
كذلــك المســاهمة المباشــرة فــي توفيــر احتياجــات صيانــة الحدائــق والمتنزهــات للبلديــات بتزويدها بمختلــف أنواع 

النباتات واألشجار لصيان المزروعات والحفاظ على المنظر الطبيعي للحدائق.

ويعتبر المشتل الجهة المزودة الحتياجات 
المشـــاريع التجميلية مـــن مختلف أصناف 
ا والمالئمة  وأنواع النباتات المنتجة محليًّ
لمنـــاخ المملكـــة، وهـــو المغـــذي األساســـي 
للمتنزهـــات والحدائـــق والشـــوارع العامة 
فـــي مملكة البحريـــن لما يزودهـــا مختلف 
أنواع األشجار والمزروعات من مزروعات 
المحليـــة  الفاكهـــة  واشـــجار  وأزهـــار 
البحرينيـــة المنتجـــة بالمشـــتل لمالءمتهـــا 
للظـــروف المناخيـــة مـــن ارتفـــاع الحـــرارة 
ونســـبة الرطوبة وتحملها للملوحة التربة. 
ويعمـــل فـــي المشـــتل الـــذي أنشـــئ علـــى 
مســـاحة 30 ألـــف متـــر مربع بمـــا يعادل 3 
هكتارات، مهندسون زراعيون ومختصون 
بالبســـتنة بخبرات علمية وفنية وعدد من 
إنشـــاءات  المشـــتل  ويضـــم  البســـتانيين. 
زراعيـــة كالحاضنات والمحميات الزراعية 
التـــي يصل عددها إلى 20 محمية زراعية 
تنتـــج الواحدة خمســـة آالف شـــتلة خالل 

الموسم الواحد.
 وفـــي تصريحـــه له يقـــول وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
فـــي  وصـــل  “المشـــتل  إن  خلـــف  عصـــام 
السنوات االخيرة لمرحلة االكتفاء الذاتي 
بعدما كان ينتج في الســـابق نصف مليون 
زهرة من الزهور المســـمية كأزهار البتونيا 
في الســـنة، إذ أصبـــح ينتج أكثر من ثالثة 
ماليين شتلة من الزهور الموسمية بأنواع 
وأصنـــاف مختلفـــة بالموســـمين الصيفـــي 

والشـــتوي ســـنويًا باإلضافة إلـــى 10 آالف 
متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر 
مـــن 250 ألـــف من األشـــجار والشـــجيرات 

المختلفة األنواع. 
 وأضـــاف “مـــا ينتجه المشـــتل نســـتخدمه 
في المشاريع التجميلية وصيانة الشوارع 
الزهـــور  زراعـــة  يتـــم  حيـــث  والحدائـــق، 
مـــن  عـــدد  علـــى  والشـــتالت  الموســـمية 
الشوارع الرئيســـية كشارع الشيخ عيسى 
بن سلمان ابتداء من ميناء سلمان وصوالً 
إلى تقاطع الجنبية، وشارع الشيخ خليفة 
بن ســـلمان من تقاطع السيف لغاية تقاطع 
الـــزالق، والتقاطعـــات الكبـــاري الرئيســـية 
للبلديـــات  والمتنزهـــات  الحدائـــق  وعلـــى 
والشـــوارع  والمشـــاريع  والمحافظـــات 

التابعة لها والمســـاهمة في توفير النباتات 
للعديد من الجهـــات الحكومية كالمدارس 
األهليـــة  والجمعيـــات  والمستشـــفيات 
لتشـــجير المواقع ضمن مشروع المشاركة 

بالفعاليات االجتماعية”.
تكثيـــف  اســـتراتيجية  نعتمـــد  خلـــف:   
األشـــجار الصديقـــة للبيئة وأشـــجار الظل 

في المشاريع.
فـــي  تعتمـــد  الـــوزارة  أن  وأوضـــح خلـــف 
تطبيق اســـتراتيجيتها فـــي تكثيف زراعة 
أشـــجار الظل واألشـــجار الصديقـــة للبيئة 
مـــا  علـــى  البحرينـــي  للمنـــاخ  والمناســـبة 
ينتجه المشـــتل مـــن أشـــجار، والتي تصل 
في إنتاجها السنوي الى أكثر من 250 ألف 

شتلة وشجرة. 

وقال “من األشـــجار التي ينتجها المشـــتل 
وتدخل في الحدائق والمتنزهات أشـــجار 
الظل واألشـــجار البحرينيـــة المثمرة، ومن 
أشـــجار الظل “ والتي يصل ارتفاع بعضها 

ألكثر من إلى 20 متًرا”.
وتابـــع “كذلـــك شـــجرة اللهـــب االصفـــر أو 
البنســـيانة الصفراء وهي شـــجرة ســـريعة 
20 واللـــوز  إلـــى  النمـــو ويصـــل ارتفاعهـــا 
يصـــل  شـــجرة  وهـــي  )الصبـــار(  الهنـــدي 
الســـدر  أمتـــار وشـــجرة   8 إلـــى  ارتفاعهـــا 
أو الكنـــار وهـــي مـــن األشـــجار المشـــهورة 
ثمارهـــا حيـــث ويصـــل  لجـــودة  المحليـــة 
ارتفاعهـــا إلـــى 10 أمتـــار وعرضهـــا إلـــى 6 

أمتار وثمارها صالحة لألكل”.
أشـــجار  “تمتـــاز  قائـــالً  خلـــف  وأوضـــح 
الظـــل التي يعمـــل علـــى إنتاجها المشـــتل 
التشـــجير  مشـــاريع  فـــي  المســـتخدمة 
والحدائـــق  الشـــوارع  فـــي  والتجميـــل 
والمتنزهـــات بالمواصفـــات المالئمة لمناخ 
مملكة البحرين من حيث تحملها لدرجات 
الرطوبـــة  ونســـبة  المرتفعـــة  الحـــرارة 

وملوحة التربة”.
وتابـــع “كذلك ينتج المشـــتل أشـــجار النيم 
والتـــي يبلغ ارتفاعها 15 متـــًرا، وهي ذات 
لون رمادي داكن وأوراقها ريشية خضراء 
وأشجار البونسيانة وهي من أكثر أشجار 
الزينـــة شـــعبية وكذلك شـــجرة القنصل أو 

التين البنغالي”.
مـــن جهتـــه، أشـــار وكيـــل الوزارة لشـــؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
إلـــى “أن الـــوزارة قامـــت بتطويـــر مشـــتل 
البحريـــن  حاجـــة  مـــع  ليتماشـــى  عـــذاري 
لألزهار واألشـــجار في مختلف المواســـم، 
تعزيـــز  فـــي  ســـاهم  التطويـــر  هـــذا  وأن 
اإلنتاج المحلي كما وفر الكلفة التشـــغيلية 

للمشتل”.

مشتل عذاري 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



أكدت محكمة التمييز على مبدأ - أغفلت عن تطبيقه محكمة 
بالشركات  المسؤولين  ُيخِضع   - واالستئناف  درجــة  أول 
أن  أّي  بال رصيد،  توقيعهم شيكات  للمساءلة والعقاب عند 
تشمل  وإنــمــا  الشركة،  على  تقتصر  ال  القضائية  المالحقة 
المديرين متخذي القرار. وتنشر “البالد” حيثيات حكم جديد 
المنعقدة  بجلستها  به  نطقت  القانون،  لمحكمة  منشور  غير 

بالدائرة األولى التجارية بتاريخ 6 يناير 2020.

طرفا القضية شركة )الطاعنة( من 
)المطعون  أخـــرى  وشــركــة  جــهــة، 
ضـــدهـــا األولـــــــى( ومــــديــــران بها 
والثالث(  الثاني  بهما  )المطعون 

من جهة أخرى.

القصة

ــبــت الـــشـــركـــة الـــطـــاعـــنـــة مــن  طــل
شركة أخرى أداء مديونيتها عن 
ووّقــع  بينهما،  تجارية  تعامالت 
ــاألخــيــرة شــيــكــات بال  مـــديـــران ب

رصيد.
الصغرى  للمحكمة  الشركة  ذهبت 
الشركة  ــزام  إلـ وطلبت  المدنية، 
ديــنــاًرا.   2587 بمبلغ  والمديرين 
الشركة  بإلزام  المحكمة  وحكمت 

المطعون ضدها األولى فقط.
ــة الـــحـــكـــم لـــدى  ــركـ ــشـ ــقــضــت الـ ن
ــئـــنـــاف. وأّيـــــدت  مــحــكــمــة االســـتـ
األخيرة حكم محكمة أول درجة.

ــأت الـــــشـــــركـــــة لـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــجــ ــ ــ ل
ــكـــم،  ــز، وكـــســـبـــت الـــحـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
ونـــقـــضـــتـــه، وحـــكـــمـــت بــتــعــديــل 
إلــزام  ليصبح  المستأَنف  الحكم 
الثانية  ضدها  المطعون  الشركة 
بينهم  بالتضامن فيما  والمديرين 
 2587 بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 

ديناًرا.

حيثيات الحكم

 وأبرز ما تضمنه حيثيات الحكم 
مـــا يـــأتـــي: حــيــث إن مـــا تــنــعــاه 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
القانون،  مخالفة  الطعن  بسبَبي 
قضى  إذ  تطبيقه  فــي  والــخــطــأ 
برفض الدعوى بالنسبة للمطعون 
الثاني، والثالث، تأسيًسا  ضدهما 
على عدم انطباق المادة 18 مكرًرا 
من قانون الشركات على الدعوى 
ــتــزام  لــكــون االتــفــاقــيــة مــحــل االل

ــقــانــون  ــال ســابــقــة عــلــى الــعــمــل ب
حين  فــي   ،2014 لسنة   50 رقــم 
الشركة  أن  ــاألوراق  ــ ب الثابت  أن 
مسؤولية  ذات  ضدها  المطعون 
ضدهما  والــمــطــعــون  مـــحـــدودة، 
عنها،  بالتوقيع  مخوالن  مديران 
مسؤوليتهما  مــعــه  تتحقق  بــمــا 
قيمة  عن  الشركة  مع  التضامنية 
بـــه، وإذ خالف  الــمــطــالــب  يــن  ــدَّ ال
النظر  هــذا  فيه  المطعون  الحكم 

مما يعيبه ويستوجب نقضه.
النعي في محله،  وحيث إن هذا 
هذه  قضاء  في  المقرر-  أن  ذلــك 
المادة  في  النص  أن   – المحكمة 
450/  2،1 من قانون التجارة على 
أنــه ال يجوز إصـــدار شيك مــا لم 
المسحوب  لـــدى  لــلــحــســاب  يــكــن 
نقود  الــصــك  إنــشــاء  وقـــت  عليه 
بموجب  فيها  التصرف  يستطيع 
الــشــيــك طــبــًقــا التـــفـــاق صــريــح 
سحب  مـــن  ــلـــى  وعـ ضــمــنــي،  أو 
بسحبه  غـــيـــره  أمــــر  أو  ــشــيــك  ال
وأن  وفائها،  مقابل  أداء  لحسابه 
التوقيع  عــن  ــمــســؤول  ال الــمــديــر 
الــمــســؤولــيــة  ذات  الــشــركــة  عـــن 
عما  ا  شخصيًّ مسؤول  المحدودة 
لــلــغــيــر مـــن ضـــرر نتيجة  يــســبــبــه 
خطئه في اإلدارة طبقا لنصوص 
 ،278  185،  186،  187 الـــمـــواد 
التجارية  الــشــركــات  قــانــون  مــن 
المسؤولية  أحــكــام  أســـاس  على 
التقصيرية، فيسأل كل منهم عن 
خطئه الشخصي، وإذ كان الخطأ 
مشترًكا بين المديرين المتعددين 
كانوا جميًعا مسؤولين على وجه 
عن  الغير  تعويض  عن  التضامن 
هذا  نتيجة  يلحقه  الـــذي  الــضــرر 

الخطأ.
160 من   وكان النص في المادة 
القانون المدني على أنه )إذا تعدد 
كانوا  ضار  عمل  عن  المسؤولون 
متضامنين في التزامهم بتعويض 

بينهم  المسؤولية  وتكون  الضرر، 
القاضي  عين  إذا  إال  بالتساوي، 

نصيب كل منهم في التعويض(.
ــثــابــت  ــان ال ــ ــ ــك، وك ــ ــ ــان ذل ــ لـــمـــا كـ
المطعون  الــشــركــة  أن  ــاألوراق  ــ بـ
ذات  شــــركــــة  األولــــــــــى  ضــــدهــــا 
وأن  مـــــــحـــــــدودة،  ــة  ــ ــي ــ ــؤول ــســ مــ

المطعون ضدهما الثاني، والثالث، 
الموقعين على الشيك المؤرخ 16 
لصالح  الــصــادر  أغسطس  2014 
فيها،  مديران مسؤوالن  الطاعنة 
الشيك من  لهذا  إصدارهما  وكان 
دون  إدارتــهــا  المتوليين  الشركة 
وقابل  قائم،  رصيد  له  يكون  أن 

فعالً  استحقاقه  وقــت  للسحب 
خطأً  منهما  يعد  للقانون  مخالًفا 
لمسؤوليتهما  مــوِجــًبــا  ا  تقصيريًّ
المطعون  الشركة  مع  التضامنية 
الشيك،  األولى عن مقابل  ضدها 
فيه  المطعون  الحكم  خالف  وإذ 
ويوجب  يعيبه  مما  النظر،  هــذا 

نقضه.
للفصل  صالح  الطعن  إن  وحيث 
ــه يتعين  تـــقـــدم، فــإن ــمــا  فــيــه، ول
إلى  فيه  المطعون  الحكم  تعديل 
الــمــطــعــون ضــدهــم جميًعا  ــزام  ــ إل
بــالــتــضــامــن عـــن مــقــابــل الــشــيــك 

موضوع الدعوى.

إذا وّقع مدير بشركة شيًكا بال رصيد... يدفع المبلغ من جيبه
ـــة ـــة القضائي ـــركات بالمالحق ـــؤولي الش ـــمول مس ـــن ش ـــز” ع ـــا لــــ “التميي ـــر حكًم “^” تنش

راشــد الغـائــب

محمد الستراوي

@albiladpress@albiladnews

الشركة ومديروها 
مسؤولون عن األخطاء والشيكات

شركة أنجزت معاملة 
لشركة أخرى

وقع مديران شيكات بال رصيد 
بمبلغ 2587 ديناًرا

طلبت الشركة المتضررة مالحقة 
ا  الشركة والمديرين قضائيٍّ

محكمة أول درجة ألزمت الشركة 
فقط بسداد المديونية

محكمة االستئناف 
أّيدت الحكم

محكمة التمييز نقضت الحكم وألزمت 
الشركة والمديرين بسداد المديونية

الــمـــــبــــــدأ:
المدير المسئول عن التوقيع عن الشركة  

ا عما يسببه للغير من ضرر  مسئول شخصيٍّ
نتيجة خطئه في اإلدارة.

 إذا كان الخطأ مشترًكا بين المديرين المتعددين كانوا 
جميًعا مسئولين على وجه التضامن عن تعويض 

الغير عن الضرر الذي يلحقه نتيجة هذا الخطأ.   
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راشد الغائب

ا عن الوفاء بقيمة شيك للشركة بدون رصيد المدير مسؤول شخصيًّ
طلبــت “البــالد” إضــاءة قانونيــة مــن المحامــي محمــود ربيع عن حكــم محكمة 
التمييــز المنشــور بعــدد اليــوم عــن خضــوع المســؤولين بالشــركات للمســاءلة 
والعقــاب عنــد توقيعهم شــيكات بال رصيد، وأن المالحقــة القضائية ال تقتصر 

على الشركة، وإنما تشمل المديرين متخذي القرار. وفيما يلي نص اإلضاءة:

محـــرر  بأنـــه  الشـــيك  تعريـــف  يمكـــن 
مكتوب وفق شكل مطبوع على نماذج 
معينة ويتضمن أمًرا صادًرا من شخص 
هو الســـاحب إلى شـــخص آخـــر يكون 
معرًفا وهو البنك المســـحوب عليه بأن 
يدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لحامل 
الشـــيك وهو المســـتفيد – مبلًغـــا معّيًنا 

بمجرد االطالع على الشيك. 
والشـــيك فـــي حكـــم المـــادة 393 مـــن 
قانـــون العقوبات هو الشـــيك المعروف 
دفـــع  أداة  بأنـــه  التجـــارة  قانـــون  فـــي 
تاريـــخ  فـــي  األداء  يســـتحق  ووفـــاء 
إصـــداره وُيغني عـــن اســـتعمال النقود 
فـــي المعامـــالت، وما دام قد اســـتوفى 
المقومـــات التي تجعل منـــه أداة وفاء 
بالبواعـــث  ذلـــك  بعـــد  عبـــرة  ال  فإنـــه 
واألســـباب التـــي دفعـــت إلـــى إصداره 
ألنهـــا ال تأثيـــر لها في قيام المســـئولية 
لـــم يســـتلزم القانـــون  التـــي  الجنائيـــة 

لتوافرها نية خاصة.

ومـــن المقـــرر قانوًنا أن تحرير الشـــيك 
إنما يكون وفاء لدين ســـابق ُمســـتحق 
على الســـاحب للمســـتفيد مما يتضمن 
إثباًتا لهذا الدين بمحرر عرفي مكتوب 
يســـتمد حجيته في اإلثبات من توقيع 
الســـاحب عليـــه فقـــط وأن األصل في 
الشـــيك أنه أداة وفاء ويقـــوم إصداره 
مشـــروع  ســـبب  وجـــود  علـــى  دليـــالً 
لتحريـــره فإذا ادعى محـــرره غير ذلك 

كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. 
بمـــا معنـــاه أن الشـــرط الوحيـــد لصحة 
الشـــيك هو توقيع الساحب عليه، وأن 
الشيك ال يستلزم ربطه باتفاقية معينة 
ألن الشـــيك بحـــد ذاتـــه يحمـــل ســـبًبا 

مشروًعا. 
وإن جريمة إعطاء شـــيك بدون رصيد 
تتحقق - وعلى مـــا جرى عليه القضاء 
- بمجرد إعطاء الســـاحب الشـــيك إلى 
المســـتفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل 
وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح 

الشـــيك فـــى التـــداول فتنعطـــف عليه 
الحماية القانونية التى أسبغها الشارع 
بالعقـــاب على هـــذه الجريمـــة باعتباره 
أداة وفـــاء تجـــرى مجـــرى النقـــود فى 
المعامالت، وال عبرة بعد ذلك باألسباب 
الدافعة إلصدار الشـــيك ألنها من قبيل 
البواعـــث التـــى ال تأثيـــر لهـــا فـــى قيام 

المسئولية الجنائية.
 وتحقـــق مســـؤولية مديري الشـــركات 
أو ماللكهـــا عـــن الوفـــاء بقيمة الشـــيك 
المسحوب من حساب الشركة لسببين 

هما:-
الســـبب األول ما تنص عليه الفقرة )2( 
مـــن المـــادة )450( مـــن قانـــون التجارة 
)وعلى من ســـحب الشيك أو أمر غيره 
وفائـــه  مقابـــل  أداء  لحســـابه  بســـحبه 
ومـــع ذلـــك يكـــون الســـاحب لحســـاب 
ا قبل المظهرين  غيره مسئوالً شـــخصيًّ
والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل 

الوفاء(.

 وبالتالـــي فـــإن من يقوم بســـحب – أي 
بمعنى التوقيع - على شـــيكات صادرة 
من حساب الشركة التي يشغل منصب 
مديرهـــا أو يكون هو المخّول بالتوقيع 
فـــإن من وقع علـــى هذا الشـــيك يكون 
مسؤوالً مسؤولية شخصية عن الوفاء 

بقيمة الشيك وفًقا للمادة أعاله.
 والســـبب الثاني ما هو مقرر قانوًنا من 
أن المؤســـس والشـــريك أو مالك رأس 
مـــال أو مدير الشـــركة أو عضو مجلس 
اإلدارة في شركة المساهمة أو الشركة 

ذات المســـئولية المحـــدودة أو شـــركة 
األحـــوال  بحســـب  الواحـــد  الشـــخص 
مســـؤوالً فـــي جميـــع أموالـــه الخاصـــة 
الشـــركاء  ُتصيـــب  أضـــرار  أيـــة  عـــن 
والمساهمين أو الغير في حاالت معينة 
عددتهـــا المـــادة 18 مكـــرر مـــن قانـــون 
الشـــركات التجاريـــة المعدلـــة بموجب 
القانـــون رقـــم 50 لســـنة 2014 من أبرز 
أو  المديـــر  تســـبب  إذا  الحـــاالت  هـــذه 
المالك بترتيب التزامات على الشـــركة 
رغم علمـــه المفترض بأن الشـــركة غير 
قادرة على أداء تلك االلتزامات أو كان 
ترتيـــب تلك االلتزامات بســـبب إهماله 
إدارتـــه  ســـوء  أو  الجســـيم  أو خطئـــه 
بشـــرط أن ُيثبـــت المتضـــرر ذلـــك بـــأي 

وسيلة من وسائل اإلثبات.
وأخيًرا وليس آخًرا فإن قضاء التمييز 
فـــي البحريـــن جـــرى علـــى أن ادعـــاء 
ســـاحب الشـــيك أن المســـتفيد هو من 
حملـــه على إعطاء الشـــيك رغـــم علمه 
بعدم وجود رصيد له ألن ذلك - بفرض 
مســـاءلته  دون  يحـــول  ال   - صحتـــه 
عـــن الجريمـــه التـــي ارتكبهـــا )الطعـــن 
جلســـة   –  2006 لســـنة  جنائـــي   160

.) 07/01/2007

المحامي محمود ربيع 
يقّدم إضاءة قانونية 

عن حكم محكمة التمييز

محرر الشؤون المحلية

المحامي محمود ربيع



شـــكا مواطـــن لـ”البالد” نقل شـــقيقه 
الثالثينـــي الـــذي يعانـــي من فشـــل 
أخـــرى  مزمنـــة  وأمـــراض  كلـــوي 
كالســـكري والضغط من المستشفى 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  العســـكري 

الطبي لعمل غسيل الكلى.
كان  شـــقيقه  أن  المواطـــن  وذكـــر 
يداوم على جلســـات غســـيل الكلى 
التـــي تتم بشـــكل شـــبه يومـــي في 
كإحـــدى  العســـكري  المستشـــفى 

الخدمات التي يتيحها المستشـــفى 
دفـــاع  لقـــوة  المنتســـبين  ألبنـــاء 
البحريـــن، حتـــى جـــاء قـــرار إغالق 
ملفه بالمستشـــفى ونقله إلى مجمع 
توضيـــح  دون  الطبـــي  الســـلمانية 

المبررات المعتبرة لهذا اإلجراء.
وقـــال إن هـــذا النقل ســـبب للعائلة 
والمريـــض المتاعـــب جراء مســـافة 
التنقـــل شـــبه اليوميـــة مـــن منطقة 
ســـكنهم، فضال عـــن تبـــدل األطباء 
يصعـــب  ممـــا  للمريـــض  المتابعيـــن 
عليهم تفهم طبيعة الحالة الصحية 

له وتاريخه المرضي.
وناشـــد المواطـــن الجهـــات المعنية 
المستشـــفى  إلـــى  شـــقيقه  إعـــادة 
العســـكري مراعاة لظروفه الصحية 
الحرجة، نتيجة مضاعفات المرض، 
والتـــي صـــدرت على إثرها شـــهادة 
بعدم أهليته للعمـــل، وضمان تلقيه 
يتـــالءم  الـــذي  المناســـب  العـــالج 
وطبيعـــة حالتـــه الصحيـــة، وضمان 
المريـــض  مـــن  المستشـــفى  قـــرب 
لتســـهيل عمليـــة الذهـــاب واإليـــاب 

تقرحات يد المريض نتيجة مضاعفات المرضإلجراء غسيل الكلى.
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ثالثيني ينشد إعادته لـ “العسكري” لتلقي عالجه
والضغط ــري  ــك ــس وال ــكــلــوي  ال الــفــشــل  يــعــانــي  ـــ“^”:  ــ لـ شقيقه 

رواد شارع مجمع سترة: “جامبيناتنا راحت”
ــرق وتــعــديــلــهــا ــ ــطـ ــ ــف الـ ــ ــرص ــ ــال” ب ــ ــ ــغـ ــ ــ ــوا “األشـ ــ ــب ــ ــال ــ ط

شـــكا مواطنـــون لــــ ”البـــالد” عـــن 

الشـــارع المحيـــط بمجمع ســـترة 

صالـــح  غيـــر  إنـــه  إذ  التجـــاري؛ 
أرضيـــات  إن  حيـــث  للمـــرور، 
الطـــوب فيـــه مكّســـرة منـــذ أكثر 
تصليـــح  دون  ســـنوات   3 مـــن 

واهتمـــام، وقالـــوا إن “جامبينات 
ســـياراتنا راحت”؛ وذلك بســـبب 
الهبوط المكرر للسيارات بالحفر 
التـــي أحدثتها القطع المكســـورة 

للطوب.
وطالبـــوا وزارة األشـــغال برصف 
الطـــرق وتعديلهـــا بشـــكل عاجل 

وفوري.

مــزاد ألجمــل الدجـــاج.. و”رنـــق اليـــت” لتصــويـــرهــم

أقيم مزاد البحريـــن للدواجن لنوادر من 

أبطـــال أوروبا، وخالل المـــزاد تم بيع 19 

طقًما وزوًجا من أنواع الدجاج.

وقـــال مديـــر مـــزاد البحريـــن للدواجـــن 
لـ”البـــالد”، محمـــد خلـــف، إن أغلـــى ســـعر 
فـــي المزاد بلـــغ 300 دينار لطقم من نوع 
الدجـــاج الروســـي والمســـمى بـ”آرلوف”، 

ا. وهو من نوادر الدجاج عالميًّ

 وأوضح أن أكثر األنواع طلًبا في المزاد 
هي فصيلة من الدجاج يســـمى “ساسك” 
)الدجاج الفرنسي البياض(، وذلك بسبب 
كثـــرة إنتاجـــه للبيـــض وتحملـــه درجات 

الحرارة العالية في دول الخليج.

وأكـــد أن أكثـــر رواد ومتابعـــي المزاد من 
لديهـــم هوايـــة تربيـــة الدواجـــن، كمـــا أن 
المـــزاد ال يقتصر علـــى البحرينيين فقط 
بل هناك مهتمون من جنسيات خليجية.
 وقال إن المزاد بدأ بنســـخته األولى في 

تاريـــخ 21 مايـــو 2020 خـــالل آخـــر أيام 
شـــهر رمضان المبارك، وبعد النجاح الذي 
حققتـــه انطالقاته الخمس الســـابقة قام 
نادي البحرين لدجاج الزينة برعاية مزاد 
البحرين للدواجن في نسخته السادسة.

“آرلوف” األغلى 
بـ300 دينار ... 

و”ساسك” األكثر طلًبا

ويعمل السليس مســـاعد بحث وتدريس بكلية 
تقنيـــة المعلومـــات بجامعـــة البحريـــن. وأكمـــل 
يعقـــوب درجـــة الماجســـتير فـــي المعلوماتيـــة 
ناغويـــا  جامعـــة  مـــن  االجتماعيـــة  والنظـــم 
باليابـــان عـــام 2011، وحصل قبلهـــا على درجة 
البكالوريـــوس فـــي تقنيـــة الوســـائط المتعـــددة 
مـــن جامعـــة ليـــدز ميتروبوليتـــان عـــام 2005.  
وعمل ســـابقا اختصاصي تدريب حاســـوب في 
وزارة التربيـــة والتعليم لرفع كفاءة المدرســـين 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  فـــي  البحرينييـــن 
المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددة في 
التعليم.  وتشـــمل اهتماماتـــه البحثية مجاالت 
تطبيـــق عناصـــر اللعبـــة وتقنيـــات تصميمها في 
تحقيـــق أهـــداف التعليـــم )التلعيـــب(، الشـــبكة 
واآلالت  االفتراضـــي،  المتحـــف  االجتماعيـــة، 
ا من  االجتماعية. وكان الســـليس وجًها سياســـيًّ
خالل مشاركته بتأسيس جمعية تجمع الوحدة 
الوطنية، والذي شغل عضوية هيئتها المركزية 
وقيـــادة اإلعـــالم فيهـــا لفترة ثم غـــادر الجمعية 
وســـاهم فـــي تأســـيس ائتـــالف شـــباب الفاتح. 

ولكنه غادر العمل السياسي قبل فترة.

بروفايل

األمير خليفة بن سلمان.. هدية إنسانية 
للتنمية البشرية واالقتصادية

Û  لم تعهد البشــرية قبل وخالل جائحة وباء الكورونا مرور رموز
متفردة في شمولية وتكامل وتنوع واستمرار العطاء والسخاء 
فــي ســماء اإلنســانية بمقتضى وداللة روح الضميــر الذي أحياه 
أميــر الضميــر بين رموز قادة الفخامــة والعظمة البحرينية، ولم 
تشــهد البشــرية منــذ زمــن بعيــد ورود هدايــا رياديــة وقياديــة 
ممتــدة عطاياهــا األفقيــة لخدمة اإلنســانية جمعــاء، ولم تلحظ 
مــن قبــل منطقة الشــرق األوســط والخليــج العربي عبــور رياح 
لنســائم إيمانيــة كمــا هــي اآلن متوقفــة تــدور حــول وفــي أحــد 
أجمــل بقــع المنطقــة، وهــي مملكــة البحريــن، التــي حباهــا هللا 
عــز وجــل بأكمــل وأجمــل وأعظــم هدية فــي االســتقرار واألمن 

واألمان المعيشي والتنموي البشري.
Û  فقيــادة الرمــوز الثالثــة العظــام لمملكــة البحريــن “جاللــة الملك

المفــدى حمــد بــن عيســى آل خليفــة وصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء الموقــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وصاحب 
الســمو الملكي ولي العهد األمين ســلمان بن حمد آل خليفة” من 
الظواهر الريادية العالمية النادرة في التعامل واحتواء األزمات، 
وفي التكامل بينهم في القرارات المصيرية والتوجيهات لكافة 
وفــي  والعبــاد،  البــالد  لخدمــة  الحيويــة وتجاوبهــا  القطاعــات 
التقدير المتبادل بينهم نظير أعمالهم الجليلة لخدمة اإلنسانية.

Û  والشــكر والتقديــر قــد ظهــر متأللئــا جليــا في اجتمــاع المجلس
األعلــى للدفــاع الثاني هذا العام من الملك المفدى لســمو رئيس 
للطبيــب  يــوم  باعتمــاد  لســموه  إشــادته  فــي  الموقــر  الــوزراء 
البحرينــي مع جائزة باســمه، وفي الكلمــة الجميلة التي خرجت 
مــن قلب أمير الضميــر بالتوفيق من هللا لخدمة جاللته وتنفيذ 
لولــي  المفــدى  الملــك  مــن  المميــزة  اإلشــادة  توجيهاتــه، وفــي 
العهــد األميــن ودوره الريــادي فــي إدارة األزمــة، وشــكره لكافة 
القطاعــات الحيويــة “ومنهــم الصحــة والدفــاع ال للحصــر” التي 
تسهر على أمن وأمان الوطن ومن يعيش على أرضه، وللشعب 
البحرينــي األبــي الذي ُعــِرف عنه بتحمل الشــدائد وقدرته على 

التغلب على الصعاب.
Û  والموجهــة الــوزراء  مجلــس  مــن  األخيــرة  الكريمــة  القــرارات 

لخدمة المواطن بما يتعلق بمشاريع اإلسكان لمحتاجيه وإعادة 
جدولة المستحقات المالية على بعض من أصحاب محالت بيع 
اللحوم في األسواق، ودفع 50 % من رواتب منتسبي المنشآت 
الخاصــة المتضررة، ودفع فواتير الكهرباء والمياه لثالث أشــهر 
لمالكي المنازل األولى، وتكريم الوفود الرياضية والحفاظ على 
المســاجد التاريخية األثرية، هي من ضمن سلســة من القرارات 
الكثيــر  وتعنــي  تتوقــف،  لــن  التــي  واإلســتراتيجية  اإلنســانية 
للقيــادة الحكيمــة وألميــر الضميــر بذاتــه مــن الناحيــة اإليمانية 
والتقــرب إلــى هللا عــز وجل، ولهــا تأثير كبير وســريع في حركة 
موقع المملكة الريادي في مؤشر التنمية البشرية واالقتصادية.

Û  فتســخير اإلمكانــات في ظل الظــروف االســتثنائية الصعبة مع
جاهزية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤولياتها، مع ما تم التوجيه 
لــه من حزمة سياســات وإجــراءات ماليــة واقتصادية الحتواء 
تداعيــات الظــرف الصعــب المفاجــئ، قــد أظهــر مــدى التكامــل 
القيــادي والجهوزيــة التــي تتمتع بها قيادة الرموز الســامية في 
التعامل اإلنســاني الكبير لالحــداث ومع ارتدادات االحداث، مع 
تنامــي الحــس اإلنســاني المبني علــى روح الضمير الــذي أحياه 
أميــر الضميــر لدى الشــعب البحريني في تحمل مســؤوليته في 
المســاهمة في تخطــي األزمة ومجابهة التحديــات االقتصادية 
والتنموية، والتي لم تدخر جهدا القيادة الحكيمة في توفير ما 

يلزم للتصدي لهذه الجائحة وتبعاتها.
Û  واالهتمــام الالمحــدود مــن لدن أمير الضميــر حفظه هللا عضيد

المواطــن  ورفاهيــة  لخدمــة  وتعطشــه  المفــدى  الملــك  جاللــة 
واألرض ومــن يمشــي علــى ترابهــا؛ يمثــل مرحلــة صعبــة التتبع 
مــن الناحيــة الفلســفية لشــخصيته اإليمانيــة العميقــة لتشــعب 
إنســانيته في اتجاهات كثيرة، وتمثل قيادة ســموه نقلة نوعية 
فــي الحركــة التنمويــة البشــرية في العالم، مما جعــل من مملكة 
البحريــن مثــاال ُيحتذى بــه للتطور والتقدم المســتمر في الكثير 
مــن المجــاالت التنمويــة، والتي بــدأت تصعد مؤشــرات مراتبها 
باتجاه الهدف اإلنســاني الذي وضعه ســموه للوصول إليه، وهو 

القمة.

عادل المرزوق

السليس.. أستاذ بجامعة البحرين صباًحا ومدرب تشكيل بالونات عصًرا
حّول هوايته لمشروع تجاري ألعياد الميالد والمناسبات.. وأطلق قناة “يوتيوب” تعليمية

اليوتيـــوب  قنـــوات  إيجـــاد  يصعـــب 
التعليميـــة العربيـــة وخصوًصـــا للفنـــون 
والمهـــارات،  التشـــكيل  تتطلـــب  التـــي 
أن  إال  اليوميـــات  قنـــوات  وكثـــرت 
البحرينـــي يعقـــوب أنشـــأ قناتـــه لتعليم 
الصغـــار عـــن إحـــدى المهـــارات الممتعة 

وهي التشكيل بالبالونات.
وقـــال يعقـــوب الســـليس لــــ “البـــالد” إن 
الفكرة كانت موجود منذ العام الماضي 
التـــي بـــدأت كهوايـــة ومن ثـــم االنتقال 
لمشـــروع تجاري صغير ألعيـــاد الميالد 
والمناســـبات، ومـــن ضمـــن الخطـــة كان 
من المفترض بدء الدورات في اإلجازة 
الصيفيـــة التي ألغيت بســـبب الظروف 
والعزل المنزلي، ولذلك تم إنشـــاء قناة 
اليوتيوب لنشـــر هـــذا الفن في البحرين 

وتعليم المهتمين لتكون هواية لهم.
ـــا بهوايـــة صناعة  وأضـــاف: كنـــت مهتمًّ
“البنياتـــا” وفـــي أحـــد األيـــام كان مـــن 
المفترض تجهيز شكل التنين وبحاجة 
معهـــا  وعثـــرت  طويلـــة  بالونـــات  إلـــى 
تعليمـــات بكيفية صناعة االشـــكال من 

بعـــد  الفكـــرة  واســـتهوتني  البالونـــات 
مـــن  األساســـيات  وتعلمـــت  التجربـــة، 
فيديوهات علـــى اليوتيوب حتى قمت 
بابتـــكار طريقة صناعة األشـــكال، وفي 
شـــهر رمضان قمت بتشكيل شخصيات 
الحـــداد”  “ابـــن  البحرينـــي  المسلســـل 
كمجســـمات تصلـــح هدايـــا القرقاعـــون 
وفي داخل كل شـــخصية يوجد ما يتم 

توزيعه في القرقاعون.
وأكـــد كل شـــخص بجانـــب عملـــه لديه 
مواهب متعددة، وكونه أستاذا جامعيا 
ال يشـــعر بالحـــرج فتشـــكيل البالونـــات 

القنـــاة تعتبـــر  هوايـــة وفـــن، مبيًنـــا أن 
أول قنـــاة احترافية فـــي تعليم دروس 

تشكيل نفخ البالونات باللغة العربية.
دام  مـــا  النـــاس  رأي  يهـــم  وأضـــاف: ال 
الشـــخص يقـــوم بعمـــل يحبـــه ويجلب 
الســـعادة لآلخريـــن عنـــد التشـــكيل من 
بالونة بسيطة وتحويلها لشخصيات أو 
أشـــكال حيوانات بفترة وجيزة، وتمنى 
أن يـــزداد عـــدد المهتمين بهـــذه الهواية 
https:// :في المســـتقبل. )وصلة القناة
www.youtube.com/channel/UC-

.)dOz4O3iiFebT9z1vObRjKw

إحدى حلقات القناة

سيدعلي المحافظة
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مروة خميس

 بدور المالكي

عباس إبراهيم

بحرينية عاملة بمصنع للكيماويات تصاب بضيق التنفس: غّيروا وظيفتي
تناشـــد “األعلـــى للمـــرأة” مســـاعدتها بعـــد توقـــف طلب توظيفهـــا بــــ “التربية”

بعد أن طرقت كل األبواب، وسدت في وجهي، وبعد 8 سنوات من العمل الشاق؛ لكي تستمر حياتي، وبعد أن كبرت أسرتي وأصبح زوجي وأبنائي في 
أمس الحاجة للعون المادي والدعم، وبعد أن أصبح وضعي الصحي يدق ناقوس الخطر بسبب نوبات ضيق التنفس التي أعاني منها نتيجة عملي اليومي 
المتواصل في مصنع للكيمياويات منذ 8 سنوات ولحد اآلن، ولخوفي على تفكك أسرتي وضياع أطفالي، فإني ال أجد أمامي إال باب المجلس األعلى 
للمرأة؛ ألنه السند لكل أم بحرينية، وقد شجعتني المواقف المشرفة للمجلس بأن أطرق بابه بعد أن سدت في وجهي كل األبواب، وأنا على يقين بأنه ال 

يتأخر وال يتوانى عن تقديم يد العطاء والبذل لكل امرأة بحرينية.

بكالوريوس  شهادة  على  حاصلة  أنا 
 ٨ خبرة  ولــدي  المعلومات  نظم  فــي 
سنوات وراتبي ال يتجاوز 270 دينارا 
فقط شهريا، وكان حلمي أن أحصل 
تنتشلني  حــكــومــيــة  وظــيــفــة  عــلــى 
مــن الــوضــع الـــذي أعــانــيــه مــن ديــون 
الشهرية  واالســتــقــطــاعــات  ــدراســة  ال
فــي ظــل الــوضــع االقــتــصــادي الــذي 
نعيشه، والذي يستلزم عمل الزوجين 

لتأمين متطلبات األسرة.

ــس الـــحـــاجـــة لــوظــيــفــة  ــي أمــ ــا فـ ــ وأنـ
أستطيع أن أعين بها أسرتي وزوجي، 
وتسبب  بالسوء  يشعرني  فالوضع 
أن  كما  كثيرة،  نفسية  بمشكالت  لي 
كــثــيــرا، حيث  تــأثــر  الصحي  وضــعــي 
التنفس  في  ضيق  من  حاليا  أعاني 
للكيماويات  بسبب عملي في مصنع 

لمدة 8 سنوات ولحد اآلن.
صنع  على  ــادرة  وقــ طموحة  وألنـــي 
بــالــتــحــدي مــن أجــل  قــــرارات مليئة 

الحبيبة،  لمملكتنا  أفضل  مستقبل 
فأنا أطمح بوظيفة تناسب ما بذلته 
والعمل في  الــدراســة  فــي  مــن جهد 
نفس الوقت، كنت أعمل لـ 15 ساعة 
ــل أن أتـــخـــرج، ومــن  يــومــيــا مــن أجـ
أمل  وكلي  وظيفتي،  أفقد  أال  أجــل 
بوظيفة مناسبة في إحدى الوزارات 
تقدمت  وقد  الحكومية،  الهيئات  أو 
بحثا عن وظيفة في وزارة التربية، 
ادارة  مدير  عند  توقف  طلبي  ولكن 

موجود  وطلبي  الــبــشــريــة،  الــمــوارد 
المدنية،  الخدمة  ديــوان  في  بطلب 
بالفشل وال  بــاءت  وكــل مــحــاوالتــي 

رد.
حصولي  طلباتي  فــي  أرفــقــت  ولــقــد 
تدريبية  ــــدورات  ال مــن  العديد  على 
ــكــافــيــة، وإنـــه  والـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة ال
ــارك فــــي حــصــد  ــ ــ ــيــشــرفــنــي أن أشـ ل
ــروع  ــشــ ــمــ ــ اإلنــــــــجــــــــازات وثـــــمـــــار ال

اإلصالحي.

العليا  االستئناف  محكمة  قضت 
الجنائية األولى، بعدم جواز نظر 
-فــي  كافتيريا  عــامــل  اســتــئــنــاف 
ــر الــعــشــريــنــات مـــن عــمــره-  ــ أواخـ
العقوبة  عــن  ملكي  عفو  لــصــدور 
بالحبس  محكوم  إنــه  إذ  بحقه، 

واحــدة  سنة  لمدة 
مبلغ  وبــتــغــريــمــه 
ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  1000
وبـــــإبـــــعـــــاده عــن 
الــــــــبــــــــالد لــــمــــدة 
ســـــــــنـــــــــوات   3

إلدانته  المضبوطات؛  وبمصادرة 
بجلب عدد 480 قرصا من مخدر 
“الترامادول” لصالح والده حسبما 
أرخــص  كــونــه  بالتحقيقات؛  قــرر 
في بالده من المتوافر في مملكة 

البحرين حسب اعترافه.

 عدم جواز نظر استئناف عامل 
جلب 480 قرصا “ترامادول”

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بأنـــه في 
إطار الجهـــود الراميـــة للمحافظة على 
الثـــروة الســـمكية والحـــد مـــن الصيـــد 
الجائـــر وغيـــر المنظم، تمكنت شـــرطة 
دوريات اإلســـناد البري التابعـــة لقيادة 
خفـــر الســـواحل، مـــن ضبط شـــخصين 
بمنطقـــة البالد القديـــم، لقيامهمـــا ببيع 
الروبيـــان المحظـــور صيـــده فـــي هـــذه 
الفترة من العام بموجب القرار الوزاري 
الصادر في هذا الشأن، إذ تم استكمال 

اإلجـــراءات القانونية وإحالـــة القصية 
إلى النيابة العامة.

وأشـــار قائـــد خفـــر الســـواحل إلـــى أن 
اإلجـــراءات المتخـــذة فـــي هذا الشـــأن 
للمخالفـــات  التصـــدي  أهميـــة  تؤكـــد 
والتجـــاوزات التي تقع مـــن قبل بعض 
الصياديـــن والبائعيـــن، منوهـــا بأهميـــة 
التعاون وااللتزام بالقوانين والقرارات 
الخاصة بحظر الصيد وعدم استخدام 

أدوات الصيد غير القانونية.

ضبط كمية من الروبيان المحظور صيده

المنامة - وزارة الداخلية

استضاف برنامج األمن اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمنيــة بــوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعــة البحرين، ضابط بحث وتحري بإدارة 
مكافحــة االتجــار بالبشــر وحمايــة اآلداب العامة بــاإلدارة العامــة للمباحث واألدلة 
الجنائيــة النقيــب عبــدهللا الحمــر؛ للحديــث عــن دور اإلدارة فــي مكافحــة االتجــار 
بالبشــر، بمناســبة تحقيــق مملكــة البحريــن الفئة األولــى في تقريــر وزارة الخارجية 

األميركية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة االتجار باألشخاص.

إلـــى  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  وأعـــرب 
والجهـــات  واإلدارات  المؤسســـات 
والتنســـيق  التعـــاون  علـــى  المعنيـــة 
المســـتمر في مواجهـــة جرائم االتجار 
الوطنيـــة  اللجنـــة  منهـــا،  باألشـــخاص 
لمكافحة االتجار باألشـــخاص، شؤون 
واإلقامـــة،  والجـــوازات  الجنســـية 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، هيئـــة 
والمؤسســـات  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
وكذلـــك  اإليـــواء،  ومركـــز  الصحيـــة 

النيابة العامة ووزارة الخارجية.

وأوضـــح أن عقوبـــة جرائـــم االتجـــار 
باألشـــخاص واســـتغاللهم هي السجن 
والغرامـــة التي ال تقل عن 2000 دينار 
وال تتجـــاوز 10000 دينار، إضافة إلى 
دفع المصاريف المترتبة على القضية، 
كما توســـع القانون فـــي تجريم أعمال 
االتجـــار باألشـــخاص إذ كّلفـــت الجهة 
المعنوية كالشركة أو المحل السياحي 
بدفـــع غرامة ال تقل عن 10000 دينار، 
أو حّل الجهة المعنوية بناء على حكم 

القاضي أو بغلقه كليا أو مؤقًتا.

وذكـــر أنه يمكن للجمهور التواصل مع 
اإلدارة من خالل االتصال على الخط 
يعمـــل  الـــذي   ،)17718888( الســـاخن 
علـــى مـــدار الســـاعة، أو عبـــر االتصال 
بغرفة العمليات الرئيسة )999(، لتلقي 
قضايـــا  بخصـــوص  البالغـــات  جميـــع 

االتجار بالبشر.

الحمر: نقدر دور المؤسســات واإلدارات في مواجهة جرائم االتجار باألشــخاص
عقوبة جرائم االتجار باألشخاص السجن وغرامة تصل إلى 10 آالف دينار

مــــن طــلــبــة  ــبـــا  ــالـ 60 طـ نـــاشـــد 
ــن بـــإحـــدى  ــيــ ــدارســ ــ ــب ال ــطـ الـ
ــي الــصــيــن  ــ ــات فـ ــعــ ــامــ ــجــ ــ ال
المعنية  المختصة  الجهات 
وأغراضهم  أمتعتهم  لنقل 
عـــادوا  أن  بــعــد  الشخصية 
لـــلـــوطـــن بـــســـبـــب جــائــحــة 

ــا، وانـــتـــهـــاء الــفــصــل  ــ ــورون كــ
ــهـــم مــن  الـــــدراســـــي وتـــخـــرجـ

الجامعة. 
الــظــروف  “إن  لــــ“الـــبـــالد”:  ــوا  ــالـ وقـ

بجائحة  إرادتــنــا  عــن  الخارجة  الصعبة 
كورونا حتمت علينا الرجوع إلى البحرين منذ 

للتخرج  والرجوع  األزمــة  انتهاء  أمل  على  الماضي  فبراير 
والمعنية  المختصة  الجهات  نناشد  لذلك  قريب؛  وقت  في 
أمتعتنا  ــاع  إرجــ وهـــي  مشكلتنا،  حــل  فــي  معنا  بــالــتــعــاون 
نستطع  لــم  ألنــنــا  هــنــاك؛  السكن  فــي  الــمــوجــودة  الشخصية 

الحصول على شركات شحن تنقل 
األغراض من منطقة شيان في 

الصين إلى مملكة البحرين”.
إيجار  عقود  أن  إلى  ولفتوا 
الـــســـكـــن ســتــنــتــهــي قــريــبــا 
ــســكــن  ــا إخـــــــالء ال ــنـ ــيـ ــلـ وعـ
مـــن األغــــــراض فـــي أســـرع 
وقـــت مــمــكــن، إضـــافـــة إلــى 
متوقفة  حاليا  الــرحــالت  أن 
يمكننا  فال  والصين،  وإلــى  من 
الـــعـــودة حــالــيــا إلـــى هــنــاك وحــل 

مشكلتنا.
للشقة  الشهري  اإليجار  أن  إلى  وأشــاروا 
الواحد تبلغ 100 دينار وال يمكن أن نسدد المبلغ 

للشهور المقبلة لحين انتهاء جائحة كورونا.
بتأجير  وبــدأوا  متعاونين  الشقق غير  أن مالك  إلى  ونوهوا 
الشقق على آخرين منذ رجوعهم إلى الوطن على الرغم من 

وجود أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية في الشقق السكنية.

مســاعدتهم المعنيــة  الجهــات  يناشــدون  طالبــا   60
ال يوجد شركة شحن تسمح بنقل أمتعتنا من الصين

شركة وهمية تنصب على عشرينية 70 ألف دينار
تــــنــــاشــــد “الــــمــــجــــلــــس األعـــــــلـــــــى” مـــســـاعـــدتـــهـــا

نـــاشـــدت مــواطــنــة شـــابـــة، فـــي 27 
رئيسة  العاهل  قرينة  عمرها،  مــن 
لــلــمــرأة صاحبة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
بنت  األميرة سبيكة  الملكي  السمو 
ــبــالد”؛  “ال عــبــر  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
كبيرة  ولفئة  للبنوك  ديونها  لتراكم 
شركة  أوهمتها  أن  بعد  الناس  من 
بمضاعفة  العمالت  بتداول  خاصة 
رصــيــد حــســابــهــا الــبــنــكــي فــي حــال 
إذ عجزت  الــمــال،  إيــداع مزيد من 
بــعــد ذلــــك عـــن تــســديــد نــحــو 70 
المبالغ  تراكمت  أن  بعد  دينار  ألــف 
من  المبالغ  تلك  الشركة  وســرقــت 

حسابها.

وقـــالـــت “قــبــل 3 أعـــــوام تــعــرضــت 
أوهمتني  شــركــة  قبل  مــن  للنصب 
بأنها شركة خاصة بتداول العمالت، 
الديون،  ومن هنا بدأت قصتي مع 
الشركة  هــذه  أن  اكتشفت  إنني  إذ 
ــيــس لــهــا وجــــود، ولكن  وهــمــيــة ول
فــوات  بعد  ــك  ذل اكتشفت  لــأســف 
األوان بعدما أصبحت مدانة للبنوك 
ولعامة الناس بمجموع مبالغ تصل 

إلى 70 ألف دينار وأكثر”.
ــوام وحــتــى  ــ ــافـــت “مــنــذ 3 أعـ وأضـ
الديون  بحر  فــي  غــارقــة  ــا  وأن اآلن 
والمطالبات المالية، إذ قامت وزارة 
السجن  فــي  بــتــوقــيــفــي  الــداخــلــيــة 
بتهمة وجود  لمدة يومين  النسائي 
لم أسلمه لصاحبه، فيما  دين مالي 

يوجد في حقي 4 ملفات تنفيذية 
جميعها  الــقــضــائــي،  ــحــكــم  ال ــي  فـ
ناهيك  المالية،  المطالبات  تخص 
قضايا  ترفع  لم  التي  الجهات  عن 
بــعــد ولــكــنــهــا تــســتــمــر بــاالتــصــاالت 
والرسائل والتهديدات بالسجن إن 

لم أقم بالدفع لهم”.
وعبرت الشابة عن تجربتها الصعبة 

القضبان،  تلك  خلف 
حــــــــيــــــــث قــــضــــت 
ــن؛ وذلــــك  ــيـ ــومـ ــيـ لـ
الجميع  لــمــطــالــبــة 

بـــــتـــــســـــلـــــيـــــم 

الديون لهم.
العمل،  عــن  عاطلة  بأنها  ونــوهــت 
ــفــة حتى  مـــردفـــة “لــــم أجــــد وظــي
كـــونـــي  مـــــن  الـــــرغـــــم  عـــلـــى  اآلن 
بشهادة  البحرين  جامعة  خريجة 
ــالم”، ولــم  ــ الــبــكــالــوريــوس فــي اإلعـ
تستطع تسديد المبالغ الطائلة لتلك 
وأصدقاؤها  أهلها  قام  إذ  الديون، 
ــهــا بــمــســاعــدتــهــا لكن  ومــــن حــول

ديونها فاقت استطاعتهم.

ن: رفض دعوى تطالب فيها “وكالة سيارات” تعويضا بنصف مليون بوحسيِّ
ن إن محكمــة االســتئناف العليــا  قــال المحامــي والمحكــم الدولــي محمــد رضــا بوحســيِّ
المدنية رفضت مجددا دعوى تقدمت بها أحد أكبر وكاالت السيارات في المملكة التي 
تطالب بالقضاء لصالحها بمبلغ 500 ألف دينار تعوضا عما ادعته من خسائر لحقت بها؛ 
بســبب توقف شــركة تصنيع ســيارات عالمية عن توريد طلبات الســيارات التي تقدمت 
بها إليها، ما ألحق بها خسائر وفّوت عليها كسب األرباح حسب ادعائها، على الرغم من 

أن العقد ينص صراحة على اللجوء للتحكيم بدال من القضاء العادي.

وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة 
بعـــدم ســـماع الدعـــوى اعتـــدادا بشـــرط 
التحكيم الـــوارد في العقد المبرم بينهما، 
وألزمـــت المدعيـــة بمصروفـــات الدعوى 
ومبلـــغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، 
مؤيـــدة بذلـــك الدفع الوحيـــد الذي تقدم 
بـــه أمـــام المحكمتيـــن، إذ أوجـــب العقـــد 
اللجـــوء للتحكيـــم في حـــال حصول أي 
نزاع بين الطرفين، وهو الشـــرط الذي لم 

تتنازل عنه المدعى عليها.

وأفـــاد وكيـــل الشـــركة المدعـــى عليهـــا – 
وهي شركة عالمية للسيارات – أن تمسك 
الشـــركة المدعية ببطالن شرط التحكيم 
ولجوءهـــا للقضـــاء العـــادي يعـــد تنـــازال 
عن شـــرط التحكيم، وادعاء ال يســـتقيم 
مـــع األصـــول القانونية وما اســـتقر عليه 
القضـــاء فـــي العديـــد من الـــدول العربية 
واألجنبيـــة، كما يخالـــف ما تواترت عليه 
أحـــكام التحكيـــم الدولية، ذلـــك أنه وإن 
صح كـــون لجـــوء المدعية للقضـــاء يعد 

تنـــازال مـــن جانبها عـــن شـــرط التحكيم، 
إال أن الذهاب إلى عدم االعتداد بشـــرط 
التحكيـــم كمانع للمحكمة من نظر النزاع 
يســـتلزم تنازل كال الطرفيـــن صراحة أو 

ضمنا عن هذا الشرط.
بشـــرط  تمســـكت  موكلتـــه  أن  وأضـــاف 
التحكيـــم ابتـــداء دون أن تخـــوض فـــي 
الموضوع، األمر الذي تنحسر معه والية 
المحكمـــة عن نظـــر الدعـــوى، باعتبار أن 
النـــزاع يخضـــع للتحكيـــم بدولـــة أجنبية 

وفـــق القواعـــد الدوليـــة، وأن مـــن وّقـــع 
وفقـــا  قانونـــا  مخـــّول  التحكيـــم  شـــرط 
للقانون األجنبي للدولة ذات االختصاص 

التشريعي.
وبينـــت المحكمة في أســـباب حكمها أنه 
ال يغيـــر ما انتهـــت إليه المحكمـــة ادعاء 

المدعية ببطالن شـــرط التحكيم باعتبار 
أن اتفـــاق التحكيم يحتـــاج إلى تفويض 
خـــاص بذلك صـــادر من األصيـــل الموقع 
للعقد، ذلك أن التمســـك ببطالن الشـــرط 
لعدم إجازته من المخول أصليا بالتعاقد 
مقـــرر لمصلحة ذلك الطرف وليس لغيره 
التمسك به. ولفت إلى أن وقائع الدعوى 
تتمثـــل فـــي أن المدعيـــة كانـــت تطالـــب 
المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على 
حسابات موكلته البنكية والقضاء بندب 
خبيـــر محاســـبي لبيـــان مقدار الخســـارة 
المتراكمـــة، بزعم أنها ناتجـــة عن إخالل 
المدعـــى عليهـــا لشـــروط العقـــد الموقـــع 
الـــذي فـــات المدعيـــة  بينهمـــا والكســـب 
منـــذ بدايـــة اإلخـــالل حتـــى تاريـــخ رفع 
الدعوى، ومبلغ األضرار التي ســـتتكبدها 
المدعية في حال مخالفة المدعى عليها 
لشـــرط الحصرية الوارد بالعقد، وطالبت 

بمبلـــغ  الخســـائر  تلـــك  عـــن  بتعويـــض 
500,000 دينـــار أو بالمبلـــغ الذي يحدده 
الخبير أيهما أكثر، والحكم بصحة ونفاذ 
العقد المبرم بينهما بتاريخ )1/ 2/ 2013(.

إلـــى أن المدعيـــة تعاقـــدت مـــع  وأشـــار 
موكلته على منح األولى الحق الحصري 
لتوزيع وبيـــع المركبات في المملكة، وأن 
مدة العقد 3 ســـنوات، واســـتمر الطرفان 
فـــي التعامـــل حتى شـــهر مـــارس 2019 
عندمـــا فشـــلت حينهـــا المفاوضـــات بين 
جديـــد،  عقـــد  توقيـــع  علـــى  الشـــركتين 
مدعية أن استمرارهم بالعقد القديم يعد 
اتفاقا على تمديد العقد، مما دعا موكلته 
لوقف تزويد المدعية بطلباتها الجديدة، 
وهـــو مـــا لم تقبـــل بـــه المذكـــورة مدعية 
أنـــه إخالل جســـيم للعقـــد ويترتب عليه 
تعرضها ألضرار وخسائر غير مبررة على 

خالف الحقيقة.

مدعية أن شركة 
عالمية تسببت 

لها بخسائر لوقف 
توريد المركبات

مروة خميس

محمد رضا بوحسّين

النقيب عبدالله الحمر

عباس إبراهيم



الــشــــغـــــف كــــــذبـــــــــة
أبــــــــًدا ــب  ــ ــض ــ ــن ــ ت ال  طـــــاقـــــة  أنــــــــه  ســــــــوى  ــره  ــ ــي ــ ــس ــ ــف ــ ت ــع  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ نـ ال  شــــــــيء  هــــــو 

كان مــن الصعــب جــًدا أن أتخطــى عبارة كنت قد قرأتها مفادها “الشــغف كذبة”. كلمتان أطلقت في رأســي العديد 
من األســئلة وعالمات التعجب الكبيرة، فكيف يكون الشــغف مجرد كذبة نوهم أنفســنا بها ونصدقها ونعيش على 
أساسها؟ وإن كان فعاًل كذلك، إًذا ماذا يفعل كل هؤالء الذين يمارسون ما يحبون؟ هل هم يمارسون شيئا ليسوا 

مقتنعين به؟ أم إنهم يخدعون أنفسهم بما يتناسب مع أوضاعهم الحياتية؟ 

قلـــت لصديقتـــي مـــرة وأنـــا فـــي 
حال يـــأس كبيـــرة: أشـــعر بأنني 
عديمـــة النفع والفائـــدة؛ ألنني ال 
أعلم أين أنا وماذا أريد. أجابتني 
بـــكل ثقـــة: ولكنـــك تعلميـــن أمًرا 
في غاية األهمية وهو بماذا أنت 
شـــغوفة وهذا هو األهم وتذكري 
أنـــه ال يزال هنـــاك الكثير ممن ال 
يعلمـــون أيـــن يضعـــون أقدامهم 
بعد وقـــد مر عليهـــم زمن طويل 
والبعـــض اآلخـــر تتســـرب حياته 
من بين يديه، وهو جاهل بشغفه 

وهدفه في هذه الحياة. 
أدركـــت حينهـــا أنني قـــد حققت 
إنجـــاًزا كبيـــًرا؛ ألننـــي أعلـــم مـــا 
أريـــد وأين هي وجهتـــي؟ وبأني 
أرض  علـــى  أقدامـــي  وضعـــت 
مســـتوية ولـــم أتخبـــط بيـــن من 
أنا؟ وماذا ســـأكون؟ وما الشيء 
الذي أود استكمال مسير حياتي 

فيه؟ 
ال  الـــذي  الشـــيء  هـــو  الشـــغف 
أنـــه  ســـوى  تفســـيره  نســـتطيع 
الطاقـــة التـــي ال تنضب أبـــًدا، بل 

تـــزداد فـــي كل مـــرة حيـــن نقوم 
بإنجـــاز جديد أو نقتـــرب خطوة 
من الهدف المنشود، وهو المكان 
الـــذي تجـــد فيـــه نفســـك التي ال 

تشيخ، بل تتجدد في كل مرة. 
الشـــغف ليس كذبة، بل هو واقع 
التمســـته عندما وجدت شـــغفي 
واإلعـــام  الصـــوت  عالـــم  فـــي 
تكـــرار  بعـــد  أدركـــت  وعندمـــا 
التجـــارب أنني أنتمي لهذا العالم 
غـــرف  وفـــي  الميكرفـــون  أمـــام 
األســـتوديو وحين أمســـك القلم 

ألحرر هذا المقال. 
رسالة لكل شغوف:

إيـــاك أن تـــدع أحدا يســـرق منك 
شغفك، وإن كنت تواجه صعوبة 
في تحديده، فانظر في أعماقك 

وداخل قلبك، فستجده ينتظرك 
هنـــاك، وتذكر إن تنازلك عنه بعد 
أن تجده سيكون أكبر خساراتك 
في الحياة، وتمســـك به كحقيقة 

مطلقـــة ال تقبل النقـــاش، فهو ما 
يبقيك على قيد الحياة. 

وخمســـون  وثمانيـــة  الثانيـــة 
بتوقيت الروح.

وديعة الوداعي

جــمــعــيــة  تـــــفـــــّوت  ال 
ــون  ــنـ ــفـ ــة والـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
بالدمام فرص النشاط 
بـــاخـــتـــاف الـــظـــروف 
ــت  ــ ــانـ ــ وكـــــيـــــفـــــمـــــا كـ
خال  من  التصورات 
تــســعــى  إذ  فـــريـــقـــهـــا، 
دومـــــا إلــــى االلـــتـــزام 
واتــــبــــاع مـــبـــادراتـــهـــا 
ــق  ــخــل ــة؛ ل ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
اإلبـــــــداع واكــتــشــاف 
الجمالية  الــتــصــورات 
تطوير  على  الــقــادرة 

الكفاءات واستيعاب المراحل.
ولعـــل هـــذه المرحلة الصحية التـــي يمر بهـــا العالم لم تجّمـــد تحركاتها، بل 
فّعلتهـــا بحكمـــة واتبـــاع فـــرص النشـــاط التـــي حّولتهـــا من الفضـــاءات إلى 

الصفحات والمواقع لتعود مجّددا للحياة بااللتزام والرقي.
حيـــث أعلنـــت عن معرض مخصص لفناني الفيديـــو آرت في العالم بعنوان 
“عودة” وعرض هذه التجارب من كل دول العالم تحت شعار األمل والحياة 

والعودة بكل اإلبداع وبمفاهيم البقاء وقوة الصورة وعمق تعابيرها.

الحرميـــن  خـــادم  مستشـــار  أعلـــن 
الشـــريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، 
رئيـــس مجلس أمناء أكاديمية الشـــعر 
العربـــي األميـــر خالد الفيصل، أســـماء 
عبـــدهللا  األميـــر  بجائـــزة  الفائزيـــن 
الفيصـــل العالميـــة للشـــعر العربـــي في 
دورتهـــا الثانيـــة، البالغ قيمتهـــا مليون 
4 فـــروع. وفـــاز  ريـــال موّزعـــة علـــى 
الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك 
من المملكة العربية السعودية بجائزة 

وقيمتهـــا  الشـــعرية،  التجربـــة  فـــرع 
نصـــف مليـــون ريال، فيما فاز الشـــاعر 
ســـيد محمد عبدالـــرزاق من جمهورية 
مصـــر العربيـــة، بجائـــزة فـــرع الشـــعر 
“البيـــدق  مســـرحيته  عـــن  المســـرحي 
األخيـــر” وقيمتها 200 ألف ريال، ونال 
الفائـــز في فـــرع القصيـــدة المغناة عن 
ألـــف   200 “دمشـــق” وقيمتهـــا  أغنيـــة 
ريال الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن 
الجبري من المملكة العربية السعودية. العـــرب  المؤرخيـــن  منتـــدى  ينظـــم 

االفتراضـــي بالتعاون مـــع مركز بحوث 
ودراســـات دول حـــوض البحـــر األحمـــر 
فـــي الســـودان مؤتمـــرا علميـــا تاريخيـــا 
أون اليـــن حـــول “جدليـــة االستشـــراق 
والحصـــاد”  المنطلقـــات  واالســـتغراب: 
فـــي الفتـــرة مـــن 26-27 يوليـــو 2020، 
بمشـــاركة نخبـــة مختـــارة مـــن مؤرخي 
“مصـــر  العربـــي  الوطـــن  ومؤرخـــات 
والســـعودية وليبيـــا والســـودان واليمن 
وعمـــان  والبحريـــن  الكويـــت  والعـــراق 

والجزائر وسوريا واألردن ولبنان”.
وذلـــك انطاًقـــا مـــن األهميـــة الثقافيـــة 
والتفاعـــل الحضاري الناتج عن دراســـة 
العلماء الشـــرقيين للغرب “االستغراب”، 
للشـــرق  الغربييـــن  العلمـــاء  ودراســـة 
“االستشـــراق” فـــي محاولـــة كل منهمـــا 
إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف  اآلخـــر.  فهـــم 
رصـــد آخـــر الدراســـات فـــي موضوعي 
وتقويـــم  واالســـتغراب،  االستشـــراق 
الدراســـات الســـابقة في المجال نفســـه 

وتبيان أهميتها.

مـعـــــرض عـــــودة جــــائــــزة الشــعــــر

منتــــدى المــؤرخيــــن
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يصدر قريبا عن دار العين كتاب “إطالق الروح البرية للمرأة” للكاتبة 
األميركية كالريسا بنكوال أيستس بترجمة مصطفى محمود.

وكاريســـا بنكـــوال أيســـتس كاتبة 
مجريـــة  أصـــول  مـــن  أميركيـــة 
مكســـيكية وشـــاعرة وباحثـــة في 
الميثولوجيـــا والفولكلور، ومحللة 
نفســـية تحمـــل درجـــة الدكتوراه 

في التحليل النفسي
وكتبت “نساء يركضن مع الذئاب” 
الذي حقق شـــهرة كبيـــرة وأفضل 
المبيعات لوقت طويل في أميركا 
والغـــرب، وترجم إلى أكثر من 30 
لغـــة فـــي العالـــم، اســـتغرقت فـــي 
كتابتـــه 20 ســـنة، وقـــد صـــدر عن 

المشـــروع القومي للترجمة 2003 
وبعـــد   ،2004 األســـرة  ومكتبـــة 
20 عامـــًا أصـــدرت كتابها “إطاق 
الروح البرية للمرأة”، كما أصدرت 
المســـموعة،  الكتـــب  مـــن  الكثيـــر 

ومارست العاج النفسي.
الدكتـــوراه  رســـالة  عنـــوان  كان 
هـــو  “الحـــب  بنكـــوال  لكاريســـا 
عـــداه  ومـــا  الوحيـــدة  الحقيقـــة 
وهـــم”، في مـــداواة الفقـــد وعاج 
وتبديـــد  النفســـية  الصدمـــات 

االكتئاب.

ترجمة “إطالق الروح البرية للمرأة”

ال يدخــل مرســمي ســوى مهتــم بالفــن أو شــخص قريــب

مياسة: بقايا الشاي ألواني وأكياسها خاماتي )2-2(

من بـــاب الكتابة ولجت عالم الفـــن، وكأي فنان يهيم 
في عالم اللـــون ويلتهي بعوالمه يبدأ بإقامة عاقات 
جديـــدة مع أمكنـــة أخرى غير تلك التي ألفها ســـابقا:  
متاحـــف،  ورش  عـــرض،   صـــاالت  فنانيـــن،   مراســـم، 
فنيـــة، وبشـــر يتمتعـــون بأمزجـــة مختلفـــة نوعـــا ما. 
تقول مياســـة: “ُمنيتي” مجلتي المدرسية التي كنت 
أخططهـــا وأكتب موادهـــا وأخرجها فتحـــت لي باب 
دخـــول الفـــن، ومنـــه كونـــت لهـــا عالما آخر غيـــر عالم 
الكتابـــة وراحـــت تشـــارك فـــي الـــورش الفنيـــة وفـــي 

المعارض الجماعية المحلية والخارجية. 
وعـــن مســـيرتها في عالـــم الصـــورة والكتابـــة واللون 
كانـــت هـــذه المحادثة مع الفنانة التشـــكيلية مياســـة 

السويدي: 
أخبريني عن مرسمك، عن عالقتك به.. ما  «

الذي يعنيه؟

أحب أن أسميه فضائي أو مكاني الخاص جدا. وهذا 
المـــكان غيـــر مفتوح ألي زائـــر يدفعـــه الفضول فقط 
للدخول إلى عالمي، فا يدخل مرســـمي ســـوى مهتم 

بالفن أو شـــخص قريب مـــن روحي، وكل ما 
فـــي مرســـمي يســـاعدني علـــى االســـترخاء 
واإلبـــداع، الموســـيقى التـــي أحـــب، وكتبي 
وأوراقـــي التـــي أبـــوح لهـــا بأفـــكاري وكل 
مـــا يـــدور فـــي خلـــدي. وقد أقضـــي بعض 
األحيان أكثر من عشر ساعات في داخله، 
خصوصـــا قبـــل المعـــارض الفنيـــة التـــي 

د. تطلب تسليم أعمال في وقت محدَّ
عاقتـــي بالمـــكان حميمـــة جـــدا، فكلما 
ابتعـــدت عنه قليا كلما شـــعرت بمزيد 
مـــن الحنين لمعانقـــة فضائي الخاص، 
إذ إن فـــي أعماقـــه هدوئـــي التـــي قد 

يعتبرها البعض عزلة، لكني أسميها “خلوة مع الذات”، 
تلـــك التي يحتاجها المبدع ويســـتطيع من خالها أن 
ُيعيد حســـاباته، أو ينفصل عن العالم ويختلي بذاته، 
لترتـــاح مـــن صخـــب الحياة. ففـــي مرســـمي أمارس 
حريتـــي وانطلـــق بســـعادة، حيـــث تختفـــي القيـــود 
واألقنعــــة الحاضـــرة فـــي العالـــم الخارجـــي، وتبقـــى 

الحقيقة وحدها. 
ما عالقتك بالشاي؟ ما الذي أخذك إليه؟ «

لـــم تكـــن عاقتي بالشـــاي حميمة جدا، ولكـــن الفكرة 
كانـــت محل بحـــث حينما عرض على المشـــاركة في 
مهرجـــان )الطعـــام ثقافـــة( فـــي تجربته األولـــى الذي 
تنظمه هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار، العام 2016م، 
فكنت أبحث عن عمل مختلف أســـتطيع تقديمة في 
تلـــك التجربـــة المرتبطة ما بيـــن الطعام والتشـــكيل، 
وبطبيعتي البحثية التي اكتسبتها من خال مراحلي 
التعليمية وتحديدا في رســـالة الدكتوراه، تعلمت أال 
أقبل على أي عمل قبل البحث بشكل دقيق والوصول 
إلـــى قناعة يقينية بأنه عمل يحمل الّدهشـــة، فكانت 

بدايتي مع كوب شاي 

منســـي على الطاولة، ربما لم يكن لي، فأنا لســـت من 
محبي شـــرب الشـــاي كثيرا، إذ إني أميـــل إلى القهوة 
بكافـــة أشـــكالها، لكـــن اللون الـــذي برز أمامـــي قادني 
وتأملتـــه  الشـــاي  كيـــس  فالتقطـــت  الدهشـــة،  لتلـــك 
بفضـــول شـــديد أثار بداخلـــي الرغبة في االكتشـــاف 
أكثـــر والتجريـــب، قمـــت بتفكيكـــه بعنايـــة وحـــرص 
شديد، أزلت الشاي وبسطت الورقة ألتأملها بهدوء.

بدت أمامي كلوحة جميلة، فلمعت الفكرة، وانطلقت 
فـــي مســـارين، األول جمـــع أكياس الشـــاي، واألخرى 
البحـــث الدقيـــق عن فن الرســـم بالشـــاي، تعرفت من 
خالها على نفسي من جديد، قرأت كثيرا عن تاريخ 
الشـــاي واألســـاطير التـــي صاحبتـــه، ورائحة الشـــاي 
التـــي أصبحت أشـــبه بحالة عطر في مرســـمي، آالف 
األكيـــاس، حيـــث قضيت أطـــول أيامي في المرســـم 
ألنجز أعمالي الفنية التي اعتمدت فيها على الكوالج 
وإعادة تدوير مواد ســـبق اســـتخدامها، فكانت بقايا 
الشـــاي هـــي ألوانـــي البســـيطة وأكياســـها خاماتـــي؛ 
للتعبير عن الفكرة األساســـية بشـــكل فني اســـتطعت 
مـــن خالها عرض ما يقـــارب 27 عما فنيـــا متفاوتة 
األحجام في متحف البحرين الوطني، 
وحصلت فـــي ذات العام على 
الجمهـــور”  “تصويـــت  جائـــزة 
من مؤسسة ســـوفيرين الفنّية 
العالميـــة على مســـتوى الشـــرق 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
وبيعـــت لوحة همس الشـــاي في 
صاحـــب  الـــذي  كريســـتيز  مـــزاد 

الجائزة العام 2016 في دبي.

حاورها: الفنان عباس يوسف

مياسة السويدي

وديعة الوداعي
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طوكيو - رويترز

انحصــرت تحــركات الــدوالر فــي نطاق ضيق أمــس، إذ لقي الدعم 
مــن التدفقــات الباحثــة عــن المــاذ اآلمــن فــي الوقــت الــذي أدي 
فيــه ارتفــاع عــدد حــاالت اإلصابة بفيــروس كورونا فــي الواليات 
فــي مخاطــرة  الدخــول  عــن  المســتثمرين  تثبيــط  إلــى  المتحــدة 

مفرطة.

 كمـــا اســـتقر اليوان فـــي الوقت 
الـــذي تجنـــب فيه المســـتثمرون 
بســـبب  كبيـــرة  مراكـــز  تكويـــن 
مخـــاوف إزاء توتر دبلوماســـي 
بشـــأن  وبكيـــن  واشـــنطن  بيـــن 
الحريـــات المدنيـــة فـــي هونـــج 

كونج.
 وأضـــاف االقتصـــاد األميركـــي 
وظائـــف بوتيرة تفـــوق المتوقع 
فـــي يونيو بحســـب مـــا أظهرته 
بيانـــات يـــوم الخميـــس، لكن رد 
الفعل في سوق العملة كان فاتًرا 
بســـبب ارتفاع قوي مفاجئ في 
اإلصابات بفيـــروس كورونا مما 
يهـــدد مجـــدًدا بوقـــف األنشـــطة 

االقتصادية.
وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير 

اســـتراتيجيي الصـــرف األجنبي 
لـــدى آي.جـــي لـــأوراق الماليـــة 
الجديـــدة  اإلصابـــات  ”تســـير 
بالواليـــات المتحـــدة فـــي اتجاه 
صعـــودي منـــذ يونيـــو. ”الســـوق 
الـــدوالر  شـــراء  صـــوب  تميـــل 
أكثـــر، خصوًصـــا مقابـــل عمالت 
األســـواق الناشـــئة، ألن الـــدوالر 

يعتبر أكثر األصول أماًنا هنا“.
 ومقابـــل اليـــورو، جـــرى تـــداول 
الدوالر عند 1.1234 دوالر أمس. 
واســـتقر الـــدوالر عنـــد 0.9462 
فرنك سويســـري بعد ثالثة أيام 
متتاليـــة مـــن المكاســـب. وجرى 
تداول الجنيه االســـترليني عند 
عنـــد  واســـتقر  دوالر   1.2463

90.15 بنس لليورو.

الدوالر يتمسك بمكاسبه وسط عزوف عن المخاطر

بورصــة  فــي  أســهمها  المدرجــة  االســتثمارية،  اســتيراد  شــركة  أعلنــت 
البحريــن، عــن حصولهــا علــى الموافقــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي 

لشراء أسهم الخزينة.

ال  نســـبة  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
تزيد عن 10 % من أســـهم الشركة 
الســـعر  دعـــم  لغـــرض  الصـــادرة 
وتوفيـــر الســـيولة ولمـــدة 90 يوًما 
ابتـــداًء من يوم األربعـــاء )1 يوليو 

الجاري(.
الشـــركة أن نســـبة  إلـــى  وأشـــارت 
تملكها الحالية في أســـهم الخزينة 

هي 0.354 %.
للشـــركة  الســـوقية  القيمـــة  وتبلـــغ 
18.9 مليـــون دينار، فيما يبلغ عدد 
األســـهم الصادرة والمدفوعة 140 

مليون سهم.
وكانت شركة استيراد االستثمارية 
حققـــت أرباًحا خالل العـــام 2019 

تجاوزت 2.7 مليون دينار.

“استيراد”: “المركزي” يوافق على شراء أسهم الخزينة

الذهـــب مستقـــر فــي نطـــاق ضيـــق
%  0.3 األصفـــر  للمعـــدن  اآلجلـــة  األميركيـــة  العقـــود  تراجعـــت 

اســـتقر الذهـــب ليتداول فـــي نطاق 
ضيق قدره خمســـة دوالرات أمس، 
إذ طغـــت مخـــاوف بشـــأن االرتفاع 
العالمـــي فـــي اإلصابـــات بفيـــروس 
كورونا واســـتمرار توتر تجاري بين 
الواليـــات المتحـــدة والصيـــن علـــى 

بيانات أميركية قوية للوظائف.
ولـــم يطرأ تغيـــر يذكر علـــى الذهب 
في المعامالت الفورية ليستقر عند 
1775.35 دوالر لأوقية )األونصة(. 
واألســـواق األميركيـــة مغلقـــة أمس 
قبيل يوم االســـتقالل في الرابع من 
يوليـــو. وتراجعت العقود األميركية 
اآلجلـــة للذهـــب 0.3 % إلـــى 1785 

دوالًرا.
وأعلنت الواليات المتحدة عن أكثر 
مـــن 55 ألـــف إصابـــة جديـــدة يـــوم 

الخميـــس، وهو رقم قياســـي يومي 
جديـــد فـــي الجائحة التـــي أصابت 
مـــا يزيد عن 10.89 مليون شـــخص 
في أنحاء العالم. وتراقب األسواق 

التجاريـــة  العالقـــات  بقلـــق  أيضـــا 
للصين مع الواليات المتحدة.

وممـــا كبح تقدم المعدن األصفر، أن 
ارتفعـــت المعنويـــات فـــي األســـواق 

الماليـــة األوســـع نطاقـــا بعـــد تقريـــر 
للوظائف األميركية جاء أفضل من 

المتوقع.
األميركـــي  االقتصـــاد  وأضـــاف 
وظائف بوتيرة قياســـية في يونيو، 
لكـــن 31.5 مليون أميركـــي واصلوا 
الحصـــول علـــى إعانـــة البطالـــة في 

منتصف الشهر.
وبالنســـبة للمعادن النفيسة األخرى، 
إلـــى   %  0.4 البالديـــوم  تراجـــع 
بينمـــا  لأوقيـــة،  دوالر   1893.12
ارتفـــع البالتين 0.8 % إلى 809.50 
دوالر، ويتجـــه صـــوب تحقيق أول 

مكسب أسبوعي في ستة أسابيع.
وربحـــت الفضـــة 0.4 % إلى 17.97 
دوالر وتتجـــه صـــوب تحقيـــق رابع 

مكسب أسبوعي على التوالي.

عواصم - رويترز

واشنطن - بنا

أظــهــر تــقــريــر صـــادر 
الــتــجــارة  وزارة  عــن 
األمـــيـــركـــيـــة اتـــســـاع 
ــاري  ــجــ ــ ــت ــ ــز ال ــجــ ــعــ ــ ال
لــلــواليــات الــمــتــحــدة 
تراجع  مع  مايو،  في 

انتشار جائحة  2009، نتيجة  إلى أدنى مستوياتها منذ  الصادرات 
كوفيد19-.

وقالت الوزارة إن العجز التجاري زاد بنسبة 9.7 % إلى 54.6 مليار 
دوالر، فيمـــا انحـــدرت الصـــادرات 4.4 % إلـــى 144.5 مليـــار دوالر، 
مســـجلًة أقل مســـتوى لهـــا منـــذ نوفمبـــر 2009.  وبحســـب التقرير، 
هبطـــت صـــادرات الســـلع 5.8 % إلـــى 90 مليـــار دوالر، وهـــو أدنـــى 

مستوى منذ أغسطس 2009.
 وأثـــرت قيـــود الســـفر على صـــادرات الخدمات، لتتراجـــع إلى 54.5 

مليار دوالر، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
 وتراجعـــت الـــواردات 0.9 % إلـــى 199.1 مليـــار دوالر، فـــي أدنـــى 

مستوياتها منذ يوليو 2010. 
وانخفضـــت الصـــادرات الســـلعية 0.8 % إلى 166 مليـــار دوالر، أقل 

مستوى منذ سبتمبر 2010.

اتساع العجز التجاري األميركي وتراجع حاد للصادرات

الجائحــة ظــل  فــي  الخســائر  مــن  للحــد  الشــركات  دمــج 

دعوة إلنشاء هيئة تنظيمية لمزاولة مهنة المقاوالت

المقاوليـــن  جمعيـــة  نـــدوة  خرجـــت 
جائحـــة  “أثـــر  بعنـــوان  البحرينيـــة 
عقـــود  علـــى   )19 )كوفيـــد  كوورنـــا 
المقاوليـــن” بمجموعـــة مـــن التوصيات 
أبرزهـــا ضـــرورة الحاجة إلنشـــاء هيئة 
المقـــاوالت،  مهنـــة  لمزاولـــة  تنظيميـــة 
جائحـــة  تبعـــات  ظـــروف  ظـــل  فـــي 
كورونا وقانونية إمكان دمج شـــركات 

المقاوالت للمشاريع.
إدارة  مجلـــس  عضـــو  واســـتعرض 
هشـــام مطر أبرز ما جـــاء من توصيات 
بالنـــدوة، هـــي: ضـــرورة إنشـــاء هيئـــة 
المقـــاوالت،  مهنـــة  لمزاولـــة  تنظيميـــة 
عمـــل نموذج عقد أحـــكام المقاولة بين 
المتعاقديـــن، إضافة بنـــد التوجه لحل 
النزاعـــات بين المقاوليـــن عبر القنوات 
البديلة عـــن التوجه التقليدي للمحاكم 
كغرفـــة تســـوية المنازعـــات البحرينية 
وجمعية المقاوليـــن البحرينية وغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ممـــا يكون 
أسهل وأســـرع وبأقل كلفة عن التوجه 
التقليـــدي، خلـــق فرص أعمـــال جديدة 
لتواكـــب مراحل التطـــور العمراني في 
قطـــاع المقـــاوالت، فـــي ظـــل ظـــروف 
تبعات جائحة كورونا وقانونية إمكان 
دمـــج شـــركات المقـــاوالت للمشـــاريع، 
رؤيـــة جمعية المقاولين البحرينية في 
ارتقـــاء قطاع المقـــاوالت على الصعيد 

المهني والفني واإلداري.
وتناولـــت النـــدوة التـــي أدارهـــا مطـــر، 
وقدمها المستشـــار القانوني والمحكم 
العبـــدهللا،  خاطـــر  الدولـــي  التجـــاري 
محورين، أولهما أحـــكام عقد المناولة، 
والمحـــور الثانـــي التوظيـــف القانونـــي 
لفيـــروس كورونـــا وأثـــره علـــى عقـــود 

المقاوالت.
ورأى العبدللـــه فـــي الندوة أنه ال يوجد 
مـــا يمنـــع فـــي القانـــون لالندمـــاج بين 
شركات المقاوالت واإلنشاءات لتقليل 
الخسائر وتقليل الكلفة، مؤيًدا التوجه 

بشدة.
وذكـــر أن الجائحـــة عندمـــا بـــدأت فـــي 
األنشـــطة  بعـــض  تعرضـــت  االنتشـــار 
االقتصادية للشـــلل التـــام وبعضها تأثر 
وبعضهـــا اآلخـــر ربمـــا لم يتأثـــر وبعض 
القطاعات ربما القت رواًجا كالمنتجات 
الصحية والمنتجات المســـتخدمة في 
الوقايـــة والتعقيـــم، وقطـــاع التقنيات 
والبرمجيـــات، ولكن تأثـــرت الكثير من 
العقود، فما حقوق والتزامات الطرفين 
دول  فـــي  أن  الســـيما  التعاقـــد،  فـــي 
الخليـــج العربي يعد قطـــاع المقاوالت 
واســـعا وحيويـــا ومهما ويشـــكل جزءا 

كبيرا من اقتصادات الدول.
وأوضـــح أن القانـــون المدنـــي لمملكـــة 
أنـــه  المقاولـــة  عقـــد  عـــرف  البحريـــن 
عقـــد يلتـــزم بمقتضـــاه أحـــد الطرفيـــن 
)المقاول( أن يؤدي عمال للطرف اآلخر 
)رب العمل الذي قد يكون مالك األرض 
أو الوكيل أو المستثمر أو غيره( مقابل 
عـــوض دون أن يكون تابًعـــا له أو نائبا 
أن  القانونـــي  المستشـــار  وأكـــد  عنـــه. 
الكثيـــر من القطاعات أصيبت بالشـــلل 
عقـــود  منهـــا  الجائحـــة،  بســـبب  التـــام 
المقـــاوالت التي تأثـــرت بعضها نتيجة 
الحجـــر الصحـــي واتخـــاذ اإلجـــراءات 
الوقائيـــة، وعدم التمكن مـــن الوصول 
إلـــى العمـــل والتباعـــد االجتماعي بين 
العمـــال، مؤكـــًدا أن القانـــون لـــم يحدد 
جائحة بعينها أو ضرر بعينه وإنما ذكر 

قوانيـــن يمكـــن أن نســـتخلص منها أثر 
الجائحة على العقود.

إلـــى أن عقـــد المقاولـــة ملـــزم  وأشـــار 
مـــن   128 المـــادة  ونصـــت  للطرفيـــن، 
القانـــون المدني على أن العقد شـــريعة 
المتعاقديـــن فـــال يجـــوز ألحدهمـــا أن 
تعديـــل  فـــي  أو  نقضـــه  فـــي  يســـتقل 
أحكامـــه إال فـــي حـــدود مـــا يســـمح به 
االتفاق أو القانون، ومتى ما كان العقد 

صحيًحا فهو ملزم للطرفين.
لقاعـــدة  اســـتثناءات  وجـــود  وذكـــر 
شـــريعة المتعاقدين، فقد نصت المادة 
130 إذا طـــرأت علـــى العقد وقبل تمام 
تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن 
في الوســـع توقعها عند إبرامه وترتب 
على حدوثهـــا أن تنفيذ االلتزام أصبح 
مرهًقا أو يهدد بخسارة كبيرة ولم يكن 
مســـتحيال تنفيـــذ االلتزام فإنـــه يجوز 
للقاضـــي بعـــد الموازنـــة بيـــن مصلحـــة 
الطرفيـــن أن يرد االلتـــزام المرهق إلى 
الحد المعقول بأن يضيق مداه أو يزيد 

مقابله المادي.
ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي حالـــة اســـتحالة 
ينتهـــي  العقـــد  فـــإن  االلتـــزام  تنفيـــذ 
وتنقضـــي االلتزامات علـــى كل طرف، 
أمـــا إذا كانت االســـتحالة جزئية وكان 
باإلمـــكان تنفيـــذه جزئًيـــا فيتـــم قبول 
تنفيـــذه جزئًيـــا، كذلـــك نصـــت المـــادة 
أن  علـــى  المدنـــي  القانـــون  مـــن   608
تنفيـــذ  باســـتحالة  المقاولـــة  تنتهـــي 

العمل المعقود عليه بســـبب ال يد ألحد 
الطرفيـــن فيه، وعندئـــذ يكون للمقاول 
الحـــق في مطالبة صاحـــب العمل فيما 
أنفقه وبما يستحقه من أجر في حدود 
ما عاد من منفعة على صاحب العمل.

وأوضـــح أن القضـــاء والفقـــه الدولـــي 
بمـــا فيهـــا محكمـــة التمييز فـــي مملكة 
البحريـــن أجمعـــوا علـــى شـــروط القوة 
العقـــد  تنفيـــذ  تجعـــل  التـــي  القاهـــرة 
مســـتحيال، هي 3 شـــروط: عـــدم توقع 
الحـــادث، ال يمكـــن رده أو التحـــرز منه 
مـــن جانـــب  أي خطـــأ  وعـــدم صـــدور 
المديـــن، وإذا تحققـــت هـــذه الحـــاالت 
الثـــالث فتكـــون هنـــاك اســـتحالة فـــي 
تنفيذ االلتزام والعقـــد وبالتالي ينتهي 

العقد.
وأضـــاف أن كورونـــا لـــم يكـــن متوقعا 
وحدث بشـــكل مفاجـــئ واجتاح العالم 
في زمن قياسي، وال يمكن التحرز منه 
وال يـــزال العالـــم يعمـــل للحصول على 

لقاح لمنع تفشي الجائحة.
وذكـــر أن القضـــاء والفقـــه الدولـــي بما 
مملكـــة  فـــي  التمييـــز  محكمـــة  فيهـــا 
أيضـــا علـــى شـــروط  البحريـــن أجمـــع 
الظـــروف الطارئـــة التـــي تجعـــل تنفيذ 
ال  للطرفيـــن،  ومفلًســـا  مرهًقـــا  العقـــد 
يســـتحيل التنفيذ ولكن هنالك صعوبة 
وإرهـــاق وزيـــادة في المـــدة أو الزيارة 
فـــي المقابـــل المالـــي، أوال عـــدم توقـــع 
الحادث، يمكن رد الحادث بعد حدوثه، 
مشـــيًرا إلـــى أن الجائحـــة أن ال تعامـــل 
كقـــوة قاهرة تســـتحيل التنفيـــذ وإنما 
يمكـــن تنفيـــذ العقد بصعوبة وخســـارة 

يتحملها الطرفان كزيادة عبء.
ونصـــح العبدللـــه المقاوليـــن مســـتقبال 
عنـــد توقيـــع عقـــد المقـــاوالت بـــإدراج 
شـــرط التحكيـــم في العقود لمـــا يتميز 
بـــه مـــن خصائـــص الســـرعة والســـرية 
العالقـــة  علـــى  والحفـــاظ  والمرونـــة 

الودية بين الطرفين.

خاطر العبد الله هشام مطر

سيدني - رويترز

أسهم اليابان تغلق مرتفعة

أغــلــقــت األســهــم الــيــابــانــيــة عــلــى ارتــفــاع 
للوظائف  قوية  بيانات  قدمت  إذ  أمــس، 
في الواليات المتحدة تطميًنا بأن التعافي 
على  يسير  العالم  فــي  اقتصاد  أكبر  فــي 
المستثمرين  أن  الرغم من  على  يــرام،  ما 
طوكيو  إعــان  مع  الحذر  يتوخون  ظلوا 
“كوفيد  بـ  زيــادة قوية في اإلصابات  عن 
 0.7 القياسي  نيكي  المؤشر  وارتفع   .”19
األثر  ليقتفي  نقطة،   22306.48 قــرب   %
ــفــاع قــيــاســي فــي عــدد  اإليــجــابــي مــن ارت
وصعود  يونيو  في  األميركية  الوظائف 
لــكــن في  وول ســتــريــت يـــوم الــخــمــيــس. 

األسبوع، تراجع المؤشر 0.9 %.

المحرر االقتصادي

رفع نسبة التملك 
إلى 10 % لدعم 

السعر وتوفير 
السيولة

هبوط أسعار النفط مع المخاوف بشأن تعافي الطلب
% و4.7   %  4.3 بنحـــو  مكاســـب  لحصـــد  يتجـــه  ونايمكـــس  برنـــت 

تراجعــت أســعار النفــط خــال تعامــات أمــس، مــع زيــادة حــاالت 
ــا األمر الذي  اإلصابــة بوبــاء كورونــا فــي الواليــات المتحــدة وعالميًّ

يثير المخاوف حيال تعافي الطلب.

وتتزايـــد حاالت اإلصابة اليومية 
بوبـــاء “كوفيد19-”، على الصعيد 
العالمي بشكل عام وفي الواليات 
المتحـــدة بشـــكل خـــاص )بلغـــت 
الزيـــادة أمـــس أكثـــر مـــن 50 ألف 

حالة جديدة(.
فـــي  الزيـــادة   ومـــن شـــأن هـــذه 
تثيـــر  أن  كورونـــا  إصابـــات 
المخاوف مـــن إعادة فرض قيود 
اإلغـــالق وهو مـــا يعنـــي بالتبعية 
جمود النشاط االقتصاد والتأثير 

السلبي على الطلب على النفط.
وعلى الصعيد األســـبوعي، يتجه 

خامي برنت ونايمكس إلى حصد 
و4.7   %  4.3 بنحـــو  مكاســـب 
% علـــى الترتيـــب في األســـبوع 

الجاري حتى اآلن.
تلقـــت  النفـــط  أســـعار  وكانـــت 
الدعـــم مـــن بيانـــات المخزونـــات 
األميركية الصادرة في األســـبوع 
الجـــاري والتـــي أظهـــرت هبوًطـــا 
فـــي مخزونات النفط بما تتجاوز 

تقديرات المحللين.
وتراجع ســـعر العقود المستقبلية 
لخام برنت القياســـي تسليم شهر 
سبتمبر إلى 42.68 دوالر للبرميل 

بانخفاض حوالي 1.1 %.
شـــهد  التوقيـــت،  نفـــس  وفـــي 
ســـعر العقـــود اآلجلة لخـــام غرب 

تكســـاس تســـليم شـــهر أغسطس 
مســـجالً   %  1.2 بنحـــو  تراجًعـــا 

40.16 دوالر للبرميل.

القاهرة - مباشر

أمل الحامد
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جاءت مداخالت ضيوف الحلقة المستديرة االفتراضية السادسة 
لقمـــة بيروت انســـتيوت في أبوظبي التي ُنظمت الشـــهر الماضي 
بعنوان “االستقرار بمفهومه الجديد... من يؤلف المستقبل؟” ثرية 
فـــي مضامينها لدى تشـــخيص الوضع العالمي شـــديد االضطراب 
علـــى خلفية تداعيـــات وباء كورونا غيـــر المســـبوقة تاريخيًا من 

حيث تسييسها على شتى األصعدة.
ومـــن أبـــرز المداخـــالت الالفتة في هـــذا الصدد ما أدلـــى به مدير 
متحـــف األرميتـــاج الروســـي البروفيســـور المستشـــرق ميخائيل 
بيوتروفســـكي الذي بدا أشـــبه بالمفكر الـــذي يفكر خارج صندوق 
نظـــام بالده في ظل تمســـك هذا النظام بإرثه الشـــيوعي الســـابق 
تحـــت قيادته الحاليـــة، حاله في ذلك حال العديـــد من الكفاءات 
الفعلية في روسيا وفي العالم المضطرة للعمل من داخل صناديق 

األنظمة الشمولية المغلقة فيما أفقها بسعة أفق العالم.
المـــس هـــذا المستشـــرق المتمكـــن مـــن العربيـــة والمولـــع بتراثنـــا 
العربي، جوهر الحقيقة حينما اســـتعار عبارة “ال تلمسني” المعبرة 

عن فوبيا البشرية من التالمس واإلصابة بالعدوى في ظل قواعد 
التباعد االجتماعي عما يمر به المجتمع الدولي راهنًا من انقســـام 
وتباعـــد فعلي بين أعضائه؛ فكأنما أراد أن يقول لنا: هذا هو حال 
دول العالـــم - خصوصـــا الكبـــرى - تريـــد أن تنأى بنفســـها متوهمًة 
القـــدرة على مجابهـــة الوباء وحدهـــا مدفوعًة بالنزعـــة الفردانية 
فيما بات العالم يعيش في ســـفينة واحدة وأضحى محشورًا في 
قريـــة كونية واحدة ال مناص لســـكانها مـــن توحيد جهودهم لصد 
الخطـــر المشـــترك الذي يهـــدد وجودهم أكثر مـــن أي وقت مضى. 
بيتروفســـكي عّول على أهمية الثقافة اإلنســـانية البديلة للخروج 
من أســـر ثقافة االنعزال الحالية وفوبيا “ال تالمســـني” وال تالمس 
ثقافتـــي وال أالمـــس ثقافتـــك، وهـــذه لـــن تكـــون إال بالتخلص من 
الهوية الضيقة المتعصبة، أو ما يســـميها عقدة أن تكون لنا هوية 
قوميـــة أو دينيـــة واحـــدة. فمن الجميـــل – على حـــد تعبيره - أن 
تكـــون لنا هويات متعددة؛ مشـــددًا على أهمية بناء الجســـور بين 

الحضارات والثقافات المتباينة.

رضي السّماك

“ال تلمسني”

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

للتواصل: 17111483

آن األوان لغلق ملف العمالة األجنبية الوافدة
أمامنـــا في البحرين أحـــد الملفات الكبيرة والمهمة والخطيرة، 
ويأتـــي بعـــد ملف الجائحـــة التي لم تخطر في يـــوم من األيام 
على بال أحد إال من تسبب فيها، وأحدثت الكثير من الخسائر 
علـــى اقتصاد البـــالد والعباد، هنا نقصد ملـــف وجود الجيوش 
الجـــرارة من العمالة األجنبية اآلســـيوية تحديدا في الســـوق، 
في الوقت الذي نشـــهد فيه تحركا ســـريعا من قبل أغلب دول 
الخليج العربي باالســـتغناء عن أعـــداد كبيرة من نفس العمالة 
الوافـــدة، ســـواء الذيـــن كانـــو يعملـــون لديهـــم فـــي القطاعات 
الحكوميـــة أو األخـــرى الخاصـــة، وذلـــك بعدمـــا شـــعروا بـــأن 
االقتصـــادات لـــم تعد تتحمـــل المزيد من الخســـائر المالية في 
ظل هبوط أســـعار النفط ومســـتجدات وتداعيـــات هذا الوباء 

العالمي “اللي عفس الدنيه”.
حاضـــرا ال يمكـــن الســـكوت أو القبول بما يحصـــل فيما يخص 
مضايقـــة “الغربتـــي” للبحريني فـــي رزقه ورزق أبنائـــه، أمامنا 
قصـــص بحرينية مؤلمة بســـبب األجنبي في الســـوق المحلي، 

حيـــث وجودهم في وظائفهم دون تغيير وتحريك لســـاكن أو 
حتى مجـــرد التفكير باالســـتغناء عنهم، وبالمناســـبة نحن هنا 
نقصـــد األجنبـــي الوافد “غيـــر العربـــي”، وكما قال زايـــد الخير 

واإلنسانية رحمة هللا عليه أرض العرب للعرب.

في ذات السياق “وصل األلم للعظم” وآن األوان التخاذ حلول  «
عاجلة وقرارات صارمة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها بكل قوة 
وجراءة وشجاعة في دول الخليج العربي تماشيا مع ما يطالب 

به السواد األعظم من شعب البحرين “ال أكثر وال أقل” واإلسراع 
في االستغناء عن خدمات العمالة األجنبية إال الذين تحتاجهم 

البالد وفق خطة زمنية مدروسة محكمة التنفيذ وإغالق هذا 
الملف الشائك، ففي “أسنين القحط اللي عاشها األوليين من 

شعب هذه األرض وما مر عليهم من شقه وغربال وقلة الحيلة 
وقتها محد عرفهم فيها بأدنات الدون من الدول األجنبية 

اللي جالياتهم تارسة الديرة، حينها كان أهل البحرين البسطاء 
يرقدون باأليام ما عندهم مساكين إال الماي من الجوجب 

والسمج والسحه المتروسة أدبيبو”. وعساكم عالقوة.

قبـــل أيـــام، أعلنـــت لجنة التحقيـــق البرلمانيـــة في الملف اإلســـكاني 
انتهاء عملها وتســـليم تقريرها النهائي وذلك بعد ٦ أشـــهر من العمل 
المتواصـــل لبحـــث مســـألة العدالة في توزيـــع الوحدات اإلســـكانية 
واألمور الفنية المرتبطة بجودة البيوت. الالفت في التقرير النهائي 
هـــو عدم خروج اللجنة بأية أحكام ضد وزارة اإلســـكان أو قيادتها، 
فلم نقرأ مثال حكما بأن اآلليات المعتمدة من قبل الوزارة في توزيع 
الوحدات غير عادلة، إنما اكتفت بالتوصية باعتماد “أقدمية” الطلب 

معيارا أساسيا في توزيع الوحدات.
غيـــاب هذه النوعية مـــن النتائج قد تبرره رغبـــة أعضاء اللجنة في 
عدم الصدام المباشر مع الوزير باسم الحمر، وذلك رغم “المناوشات” 
البرلمانية المستمرة بينه وبين النواب الذين يقودون اللجنة )زينب 

عبداألمير وحمد الكوهجي( منذ بدء الفصل التشريعي الحالي. 
أمر آخر كان بارزا أثناء فترة عمل اللجنة، وهو شـــكواها المســـتمرة 
مـــن عـــدم تعـــاون وزارة اإلســـكان وحجبهـــا معلومـــات مهمـــة عـــن 
اللجنة، كطلبها تفاصيل الطلبات اإلســـكانية على قوائم الوزارة لكل 

محافظـــة. وجاء امتناع وزارة اإلســـكان عن تقديم هذه المعلومات 
مشـــابها لما قـــام به ديوان الخدمة المدنية عندمـــا اعتذر عن تقديم 
تفاصيـــل جميع طلبات التوظيف المقدمة إليه )مع حذف األســـماء( 
اســـتجابة لمطالـــب لجنـــة التحقيق بشـــأن البحرنة، ففـــي الحالتين، 
صعـــب علـــى اللجنتيـــن إثبـــات وجـــود عدم عدالـــة فـــي التعامل مع 
الطلبـــات، ورغـــم أهمية المعلومـــات في الحالتين لـــم يمتلك النواب 

القدرة على استحصالها.
ومن األمور الالفتة أيضا في عمل لجنة التحقيق هذه، إصدار اللجنة  «

بيانا يعترض على مبدأ “المناطقية” في توزيع الوحدات اإلسكانية 
)األولوية ألصحاب الطلبات األقرب للمشروع اإلسكاني( بينما نواب 

كثر - وبعضهم أعضاء في اللجنة - يعلنون صراحة وعبر وسائل 
اإلعالم عن تحركات لحث الوزارة على بناء مشاريع إسكانية في دوائرهم 
وإعطاء أبناء الدائرة االنتخابية الحق واألولوية فيها. وهنا أتساءل “هل 

النواب صادقون فعال في عملية تحقيق العدالة في توزيع الوحدات 
اإلسكانية وحل مشكلة تراكم الطلبات األقدم” أم أن تشكيل اللجنة 

جاء في الواقع ألهداف وأغراض أخرى؟.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

“تحقيق اإلسكان”... هدف ونتائج

وقفة مع المشاهدات
المشـــهد األول: في ورقـــة بحثية متعمقة أعكف علـــى إعدادها في هذا 
الوقـــت الحرج، أســـّلط الضـــوء فيها على قدرة حكومـــة مملكة البحرين 
وكفاءتهـــا فـــي إدارة ملف كبير وضخم كملف فيـــروس كوفيد 19 الذي 
أنهـــك العالم، إذ كشـــف المشـــهد اليوم أن مملكة البحرين ســـطرت أروع 
األمثلة فـــي محاربة الفيروس، باعتماد سياســـات احترافية عالية تحد 

من انتشاره وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للجميع.
إن هكـــذا تدابيـــر عاليـــة وإجـــراءات طبيـــة محترفة يقدمهـــا مواطنون 
متخصصون بجهود مخلصة ودعم حكومي منقطع النظير، تقّدم صورة 
مشـــّرفة لمملكتنا في كيفية التعامل مع هذا الوباء، وتكشـــف عن اقتدار 
عـــال فـــي الخدمات الصحيـــة المعتمدة على كفـــاءات وطنية عالية في 
الطواقـــم الطبية، ونقف اليوم جميعًا وقفة إجالل وتقدير لهم بمشـــاعَر 
فخٍر ســـنرويها لـــكل األجيال. نعم، هؤالء المواطنـــون المخلصون الذين 
يفدون هذه األرض بأرواحهم ودمائهم في أوقات العســـر والشـــدة، أدام 

هللا عزك يا وطن.
المشهد الثاني: ونحن في أوج شعورنا بالفخر بما توليه قيادتنا الرشيدة 
مـــن اهتمام بالغ بالصحافة والصحافيين، نرى في المقابل مســـؤوال في 
إحـــدى المؤسســـات الحكومية، ســـيكمل فـــي منصبه خمس ســـنوات، ال 
يكتـــرث بـــكل ما ُينشـــر فـــي الصحافة، وال حتى قســـم العالقـــات العامة 
هنـــاك يرد على ما تنشـــره الصحف، ويأتي هذا بعـــد أن كثفت الصحافة 
المحلية مؤخرا مالحظاتها على تقصير تلك المؤسســـة في التعامل مع 
شـــريحة مهمـــة من المجتمع، ويذكرني هذا المســـؤول ومقـــدار اعتداده 
بنفسه وتعاليه بالذي يدخل بهو المرايا في )فرساي( وال يرى إال نفسه.

المشهد الثالث: شركات بحرينية قامت بتسريح موظفين مواطنين بعد 
أن تسلمت الدعم الحكومي السخي طيلة الثالثة أشهر الماضية.. وزارة 

العمل ما هي خطوتكم تجاه ذلك؟
المشهد الرابع: الشاعر البحريني المبدع “قاسم حداد” من األسماء التي  «

ال يمكن الحديث عن المشهد الثقافي البحريني دون التوقف طوياًل عند 
تجربِته، يقول في أحد اللقاءات “بدأُت أكتب الشعر بالبحث والمعرفة 

وليس بالعفوية والخاطر”، كم نتمنى أن يتم تكريم هذه الطاقة البحرينية 
المشّرِفة التي غذت عقول المبدعين بمبادئ العطاء، لذا نراه عميَق النبع، 

وقد امتازت نصوصه األدبية برؤى إنسانية تمكنت من صياغة قالئد ذهبية 
تزداد قيمتها مع السنوات.

عباس ناصر

زينب أو آنيا
انتشـــرت عبـــر برنامـــج “تويتر” مؤخـــرًا قصة الفتـــاة البحرينيـــة زينب التي 
تعرضـــت لالغتصاب من ثالثة من إخوتها غير األشـــقاء من عمر ٩ ســـنوات 

وحتى ١٦ سنة. 
الحدث انتشـــر بشـــكل واســـع عبـــر مواقع التواصـــل االجتماعـــي، بين مؤيد 
لخطوتهـــا فـــي فضـــح فعلتهم، ومســـتنكر لجرأتهـــا ومتعاطـــف دون تحديد 
موقـــف، وشـــكك الكثيرون في حقيقة ادعائها، واعتبـــر آخرون أن ما قامت 
به من نشر أحداث قصتها لم يكن له أي داٍع وكان باإلمكان اللجوء للجهات 

القانونية ورفع دعوى ضد المغتصبين. 
الجهـــات الرســـمية لـــم تكن بعيـــدة عن الحـــدث أيضًا فقد تواصـــل المجلس 
األعلـــى للمـــرأة معها وطلب بياناتها للتواصـــل وتقديم الدعم الالزم فيما تم 
اســـتدعاؤها من إدارة الجرائم اإللكترونيـــة للتحقيق في ادعاءاتها وأكدت 

أن مدير اإلدارة قدم لها الدعم المعنوي والقانوني الالزم. 
ال أعتقـــد أن زينـــب أو آنيـــا كما تحب أن تســـمي نفســـها عمدت للنشـــر لعدم 
معرفتهـــا بالطـــرق القانونيـــة لوضع الجنـــاة في قبضـــة العدالـــة، لكنني أجد 
أن قرارهـــا الذي احتاج لشـــجاعة كبيـــرة أريد به أن يكون دافعـــًا للكثير من 
الضحايـــا الصامتين الذين يعيشـــون ذات المعانـــاة، وال أقصد بذلك الفتيات 
فقـــط، بل حتى الذكور الذيـــن تعرضوا لالغتصاب في طفولتهم، هذه دعوة 
مفتوحة للخروج عن الصمت والمطالبة بمعاقبة المغتصبين ولو بعد حين.

البـــد أن تكـــون هناك منصـــة آمنة للناجين مـــن جرائم االغتصـــاب للتواصل 
وتزويدهـــم بطـــرق آمنـــة للحصـــول علـــى المســـاعدة القانونيـــة والنفســـية 
خصوصا في ظل ظهور الكثير من القصص في فترات مختلفة ألشـــخاص 
يؤكدون تعرضهم للتحرش أو االغتصاب من قبل أقرباء من الدرجة األولى.

غابت عن المشهد منظمات المجتمع المدني، خصوصا االتحادات والجمعيات  «
النسائية المعنية بحقوق المرأة وال نعلم إن كان هذا الغياب خوفًا من االنجرار 

وراء أخبار ليست مؤكدة أو لعدم متابعة المستجدات على الساحة المحلية.

مريم أبودريس

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

125.000
BD

بيوت الـعـائلة
���� � � ������

مشــــروع

الدور األرضي

غرفة، صالة، غرفة طعام، مطبخ، 
حمام، حديقة، موقف

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

بـــــار بــــــار
��� ��� �

خيار العائلة األمثل.. 
فـــيــــال

11

220m
2 مساحة

األرض

260m
2 مساحة

الـــبـنــاء

38344464
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ترقبوا المزيد من الصور في اإلصدار القادم من “أضــواء البالد”

عبدالرحمن خليل ناجي عيل

مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين

أحمد شاكر جالله

مدرسة عبدالرحمن الداخل االعدادية للبنين

عبدالله جالل عيىس آل مبارك

مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين

عيل رضا جمعه درويش 

مدينة حمد االعداديه

ابراهيم محمود امداد اعوان

مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 
محمد وجدي الدورسي

مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين
فاطمة هاين بدر الشيخ

مدرسة النور الثانوية للبنات

جراح حسني احمد 

مدرسة السهلة االبتدائية االعدادية للبنين
يوسف وهيب عيل العطاوي

مدرسة الحد االبتدائية االعدادية للبنين
بدر وهيب عيل العطاوي

مدرسة الحد االبتدائية االعدادية للبنين

محمد حسني صالح السنيدي

المعهد الديني
عمران حسن حيدر عيل

مدرسة النسيم الدولية
محمد جامل خالد اللحام

الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين

أمينة غازي عيش

مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات

حمد عيل محمد الهاشمي

مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين

دارين خليل الرميثي

نجحت بتفوق من الصف الثالث اعدادي
زينب عباس مختار

مدرسة االستقالل الثانوية للبنات
نور علوي السيد عدنان

مدرسة ام سلمة االعدادية الثانوية للبنات

91 95.198.195.3 95

96.4

93.3 96.795.8

93.3

محمد جاسم محمد عيل 98

93مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية

ابراهيم عدنان راشد

96.7مدرسة الفالح الخاصة

شكــًرا لمن شاركونـا فرحــة النجـــاح

الجوري عبدالرزاق خليل حسني

مدرسه آمنه بنت وهب االبتدائيه للبنات

فاطمة عيل عبدالله أحمد

مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

محمــد أحمــد عيــى | فرحــة عيــد 

ميالده الخامس وتفوقه في الروضة

زينب عيل عبدالله أحمد

مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

حور حامد املحاري 

مدرسة النور العالمية
فيصل فواز املناعي

مدرسة البيان 

فهد خليل ناجي عيل

مدرسة االمام الطبري االبتدائية للبنين

حسن عيل منصور مبارك

مدرسة بوابة المعالي

شهد خليل ناجي عيل

مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات

مريم خالد

مدرسة بيت الحكمه االبتدائيه للبنات  

فرح محمد عيل الهزاع

مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 

عيل محمد عباس عيىس

مدرسة سماهيج االبتدائية االعدادية للبنين

حسني مسلم ابراهيم رستم

مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين

آية محمد عباس عيىس

مدرسة الحد الثانوية للبنات 91.8

91.3

90.5 95.8

عبدالله حسن عبدالله بن رجب

مدرسة حطين االبتدائية
َف بدر جاسم الغانم

مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات

عبد الرحمن جامل القالف
مدرســة الحــد األبتدائيــه األعداديــه 

للبنين

local@albiladpress.com
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أردوغــان يصــر علــى دعمهــا ويرســل وزيــر دفاعــه لطرابلس

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية

الفروف: المبادرة المصرية منطلق للحوار الليبي

في تحد صارخ للقوانين الدولية وللســيادة الليبية، جدد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تأكيد اســتمرار دعمه لحكومة فايز الســراج “بكل إصرار”، فيما 
أفــادت مصــادر تركيــة وليبيــة، بوصــول وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي آكار، 

ورئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، لمدينة طرابلس.

عقيلة  الليبي  البرلمان  رئــيــس  وقـــال 
حكومة  إن  الــجــمــعــة،  أمـــس  صـــالـــح، 
الــوفــاق الــتــي يــرأســهــا فــايــز الــســراج، 
بل  الــنــواب،  من مجلس  الثقة  تنل  لم 
رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين 

الدستورية.
“لــقــد نتج عــن اتفاق  وأضـــاف صــالــح 
يسمى  مــا   2015 الــعــام  الــصــخــيــرات 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  بالمجلس 
ــفــاء بــااللــتــزامــات  ــذي عــجــز عــن اإلي الـ
والية  مــدة  أن  وأهمها  عليها،  المتفق 

حكومة الوفاق عام واحد”.
أثناء  الليبي،  البرلمان  رئيس  وأشـــار 
االتحاد  مجلس  رئيسة  مــع  اجتماعه 
ــي فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو، في  ــروسـ الـ
موسكو، أن “هذه المدد تتجدد تلقائيا 
لــعــام إضــافــي واحـــد، وبــالــتــالــي فمدة 
فترة  منذ  انتهت  والصالحية  الوالية 

طويلة”.
وجدد صالح التاكيد على أن “االتفاق 
ــي اإلعــــالن  ــضــمــن فـ ــم ُي ــســيــاســي لـ ال

الدستوري، وبالتالي فال قيمة قانونية 
)حكومة  تكون  “فكيف  متسائال:  لــه”، 

الوفاق( شرعية؟”.
ــلــيــبــي، إن  ــمــان ال ــرل ــب وقــــال رئــيــس ال
اقتتال  حالة  فرض  الدولي  “المجتمع 
منحه  بــســبــب  ليبيا  فــي  ــراب  ــطـ واضـ
ــشــرعــيــة واالعــــتــــراف بــجــســم غير  ال
إلـــى حكومة  مــنــتــخــب”، فـــي إشـــــارة 

السراج في طرابلس.
ــاف أن “االتـــفـــاق الــســيــاســي في  وأضــ
إدانة ومكافحة  الصخيرات نص على 
تنسحب  أن  وعلى  اإلرهابية،  األعمال 
المدن  المسلحة من كافة  الميليشيات 
استعانت  بل  لم يحدث،  الليبية، وهو 
ــذه الــحــكــومــة بـــهـــذه الــمــيــلــيــشــيــات  هــ

حراسا لها ولمقارها”.
الميليشيات  هذه  أحكمت  “لقد  وتابع 
القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت 
من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، 

بما فيها بنك ليبيا المركزي”.
وأشار صالح إلى أن اتفاق الصخيرات 

نــص أيــضــا عــلــى “مــبــدأ الــتــوافــق بين 
تشكيل  عــلــى  نـــص  كــمــا  ــيــبــيــيــن،  ــل ال
األقاليم  من  ممثال  الرئاسي  المجلس 
وطرابلس  بــرقــة  الــثــالثــة:  التاريخية 
المبدأ  “هـــذا  أن  ــى  إل مشيرا  وفــــزان”، 
ــعــة مــن أعــضــاء  انــتــهــى بــاســتــقــالــة أرب

المجلس الرئاسي”.
الصخيرات،  التفاق  طبقا  أنه  وأوضح 
فـــــإن قــــــــرارات الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
ــاإلجــمــاع، لــكــن الـــســـراج كــان  تــصــدر ب
ــده مــخــالــفــا  ــوحــ ــ ــدر الـــــقـــــرارات ل ــصـ يـ
توقيع  بينها  ومــن  السياسي،  لالتفاق 

االتفاقيات مع تركيا.
الــرئــيــس التركي  مــن جــانــبــه، واصـــل 
الجمعة،  أمس  أردوغــان،  رجب طيب 
مع  التعاون  “اســتــمــرار  على  التشديد 
بالرغم  إصــرار”،  بكل  السراج،  حكومة 
من التنديدات الدولية للتدخل التركي 

في الشأن الليبي.
وأفادت مصادر تركية وليبية، بوصول 
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي آكــار، 
يشار  التركي  الجيش  أركــان  ورئيس 

غولر، لمدينة طرابلس.
ــســــؤوالن الــتــركــيــان  ــمــ ــ ــتــقــي ال وســيــل
لحكومة  تــابــعــة  عــســكــريــة  بــقــيــادات 

السراج.
تركي،  وفد  زار  أسبوعين،  نحو  وقبل 
يضم وزيري الخارجية التركي مولود 
والمالية  والخزينة  أوغلو،  تشاووش 
ــيــس الــمــخــابــرات  ــيــراق، ورئ ــب بـــرات ال
المسؤولين،  هاكان فيدان” وعددا من 

العاصمة الليبية.
حكومة  رئيس  التركي  الوفد  والتقى 
“مستجدات  لتناول  الــســراج،  الــوفــاق، 
الدولية  والجهود  ليبيا  في  األوضـــاع 
الــراهــنــة”، حسب مــا ذكر  لحل األزمـــة 

بيان صحفي لحكومة طرابلس.

قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفروف، أمــس الجمعة، إن المبــادرة المصرية للحل فــي ليبيا، يمكن أن 
تشكل منطلقا للحوار السياسي في البالد، داعيا إلى وقف فوري إلطالق النار.

وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الفـــــروف 
رئيس  مــع  اجتماعه  مستهل  فــي 
في  صالح،  عقيلة  الليبي  البرلمان 

العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الفروف أن وقف إطالق النار 
الرئيس  اقــتــرحــه  الـــذي  ليبيا،  فــي 
ــفــتــاح الــســيــســي،  الــمــصــري عــبــدال
الليبي  الوطني  الجيش  قــائــد  مــع 

القاهرة  في  حفتر،  خليفة  المشير 
الماضي،  يونيو  مــن  الــســادس  فــي 
ــي تــم  ــتـ ــع الـــــقـــــرارات الـ يــتــســق مــ
الــتــوصــل إلــيــهــا فــي مــؤتــمــر برلين 

بشأن األوضاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الروسي “إن 
على  أكــدت  التي  القاهرة،  مــبــادرة 
المسلحة  الميليشيات  انــســحــاب 

منطلقا  تشكل  أن  يمكن  ليبيا،  من 
للحوار السياسي الليبي”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن 
موسكو قررت إعادة فتح سفارتها 
في ليبيا من تونس، وفق ما نقلت 
وكالة “إنترفاكس” الروسية لألنباء، 

أمس الجمعة.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

الفروف دعا إلى وقف إطالق النار في ليبيا

أبوظبي ـ وكاالت

أصدر القضاء األميركي أمرا بمصادرة شحنات 4 ناقالت إيرانية تنقل النفط 
أمام محكمة  بدعوى  األميركية  العدل  وزارة  تقدم  بعد  وذلك  فنزويال،  إلى 
فدرالية، للمطالبة بمصادرة الشحنات التي تقول واشنطن إن عائداتها تنقل 

لحساب الحرس الثوري اإليراني.
من  أكثر  بمصادرة  أمــرا  أصــدر  القضاء  “إن  األميركية  العدل  وزارة  وقالت 
مليون ومائة ألف برميل من النفط محملة في 4 ناقالت إيرانية، متجهة إلى 
فنزويال”.  وجرى ذلك عقب تقدم الوزارة بدعوى أمام محكمة فدرالية في 

واشنطن، لطلب مصادرة حموالت الناقالت األربع.
الذي  الثوري،  الحرس  لحساب  يتم  اإليراني  النفط  نقل  أن  الدعوى  وتؤكد 
تعتبره واشنطن منظمة إرهابية. كما تشير الدعوى إلى رجل األعمال اإليراني 
عملية شحن  بتنظيم  وتتهمه  الثوري،  بالحرس  المرتبط  بور  مدني  محمود 
النفط إلى فنزويال عبر شركات خارجية وعمليات نقل للحمولة بين السفن؛ 

بهدف االلتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لتمويل  تذهب  النفطية  المبيعات  أربــاح  “إن  األميركية  السلطات  وتقول 
أنشطة الحرس الثوري ودعم اإلرهاب، وجملة من االنتهاكات لحقوق اإلنسان 

في البالد وخارجها”.

“أمر أميركي” بمصادرة شحنات نفط إيرانية متجهة لفنزويال

باريس ـ رويترز

أعلن قصر اإلليزيه، أمس الجمعة، 
أن رئيس الــوزراء إدوارد فيليب، 
بعد  منصبه،  مــن  استقالته  قــدم 
ــات  ــتــحــاب أيـــــام عــلــى إجــــــراء االن
الحزب  فيها  خسر  التي  المحلية، 
إيمانويل  الرئيس  يتزعمه  الــذي 

ماكرون.
وبــحــســب بـــيـــان اإللـــيـــزيـــه، فــإن 
ممسكا  ســيــظــل  فــيــلــيــب  إدوارد 
بإدارة شؤون الحكومة، حتى يتم 
على  جديد،  وزراء  رئيس  تعيين 

ما أوردت “رويترز”.
ــد مني  ــاكــــرون قـ ــزب مــ ــان حــ ــ وكـ
المحلية  االنتخابات  في  بهزيمة 
ــيــو  ــتــــي أجــــريــــت أواخــــــــر يــون ــ ال

الــمــاضــي، فـــي ظـــل وصـــول 
المعارض  الخضر  حزب 

إلى السلطة في مدن 
عدة كبرى في فرنسا. 

وتــأتــي هــذه االنــتــخــابــات كمؤشر 
على شعبية ماكرون، قبل عامين 
الرئاسية  االنتخابات  إجـــراء  مــن 
الشاب  الرئيس  فيها  يسعى  التي 

إلى الفوز بوالية ثانية. 
وفاز فيليب في سعيه لكي يصبح 
ــة لـــو هــافــر  ــن ــديــة مــدي ــل رئـــيـــس ب

الساحلية الواقعة شمالي البالد.
وفتح هذا الفوز الباب أمام تعديل 
ــــرغــــم مــــن أن  حـــكـــومـــي، عـــلـــى ال
لفيليب  يسمح  الفرنسي  الدستور 
بتعيين شخص آخر للعمل كرئيس 
يبقي فيه  الذي  الوقت  بلدية في 

هو رئيسا للوزراء.
وطــبــقــا لــوكــالــة “رويـــتـــرز”، فقد 
ــة فــيــلــيــب  ــالـ ــقـ ــتـ جـــــــاءت اسـ
استباقا لتعديل وزاري كان 
ماكرون يعتزم إجراءه.

رئيس وزراء فرنسا يعلن استقالته

بغداد ـ وكاالت

أمس  العراقية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
استخدام  إلى  اللجوء  احتمال  الجمعة، 
الــســالح االقــتــصــادي والــتــجــاري؛ إلجبار 
تركيا على وقف هجماتها العسكرية في 
من  مبكرة  ساعة  وفي  كردستان.  إقليم 
تركية  مــقــاتــالت  شنت  الجمعة،  صــبــاح 
المحيطة  الــجــبــال  على  غـــارات  سلسلة 
بمحافظة  وشــيــالدزي،  ديــرلــوك  ببلدتي 
دهوك شمالي العراق. وأفاد شهود عيان 
ــقـــوات الــتــركــيــة الــمــتــوغــلــة داخـــل  أن الـ
أقامت  الــعــراق  كردستان  إقليم  أراضــي 
السالسل  قمم  على  عسكريا  مــركــزا   24
في  احتلتها  التي  والمرتفعات  الجبلية 
وبــدأت  ودركـــار.  باتيفة  ناحيتي  محيط 
اللجوء  في  التفكير  العراقية  السلطات 
ــدام الـــســـالح االقـــتـــصـــادي  ــخـ ــتـ إلــــى اسـ
إلجـــبـــار تــركــيــا عــلــى وقــــف هــجــمــاتــهــا. 
باسم  المتحدث  أشــار  الصدد،  هــذا  وفــي 

الــخــارجــيــة أحــمــد الــصــحــاف إلـــى وجــود 
واالقتصادية  التجارية  الشركات  مئات 
“ال  وقـــال  الــعــراق.  فــي  العاملة  التركية 
الحل  في  ترى  العراقية  الخارجية  تزال 
التنسيق  اســتــدامــة  ــرورة  وضـ السياسي 
ــاء  ــهـ ــذا الـــتـــوتـــر وإنـ ــ ــا لــخــفــض هـ أســــاســ

العمليات العسكرية أحادية الجانب”.
وأضاف “لكن هناك جملة من المؤشرات 
والــمــصــالــح الـــتـــي يــضــعــهــا الـــعـــراق في 

ــويــاتــه لــلــمــراجــعــة الــســريــعــة..  حــزمــة أول
المقيمة  التركية  الشركات  عشرات  هناك 
لصالح  تجاري  ميزان  وكذلك  بغداد  في 
العراق”. وشدد الصحاف على أنه بإمكان 
العراق أن “يدعو لجلسة طارئة بمجلس 
األمـــن الــدولــي أو اجــتــمــاع طـــارئ على 
الجامعة  في  الخارجية  وزراء  مستوى 
الــعــربــيــة إضــافــة إلـــى اتــخــاذ حــزمــة من 

اإلجراءات ذات الطابع االقتصادي”.

مقاتالت أنقرة تشن سلســلة غارات على محافظة دهوك
العراق يلوح باستخدام “السالح االقتصادي” ضد تركيا

الرياض ـ وكاالت

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات 
ــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن،  تــحــالــف دعـ
العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر 4 طـــائـــرات دون 
ميليشيات  أطلقتها  مفخخة،  طــيــار 
الحوثي، المدعومة من إيران، باتجاه 

المملكة.
ثالثة  أن  إلــى  المالكي  تــركــي  ــار  وأشـ
وتدميرها  اعتراضها  تم  الدرونز  من 

باألجواء اليمنية.
الـــعـــالـــيـــة”  “الــــكــــفــــاءة  أن  وأوضــــــــح 
لهذه  التصدي  في  المشتركة  للقوات 
من  “إفشالها  بـ  قامت  إذ  التهديدات، 
خالل رصدها وتدميرها بعد إطالقها 
مناطق سيطرة  داخـــل  مــن  مــبــاشــرة، 

المليشيات الحوثية”.
المشتركة  الـــقـــوات  قــيــادة  أن  وأكـــد 
ــذ كــافــة  ــخـ ــتـ ــبـــق وتـ ــطـ لـــلـــتـــحـــالـــف “تـ

ــة لــحــمــايــة  ــ ــروري ــضــ ــ اإلجـــــــــــراءات ال
ــيــة، بما  ــمــدن ــان ال ــيــ الــمــدنــيــيــن واألعــ
اإلنساني  الدولي  القانون  مع  يتوافق 

وقواعده العرفية”.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت األمــانــة العامة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي عن “إدانتها 
الشديدة” للهجوم، وجدد األمين العام 
العثيمين  أحمد  بن  يوسف  للمنظمة 
تأكيده على دعم جهود قوات تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
المنظمة  وتــضــامــن  “وقـــوف  أكــد  كما 
السعودية  العربية  المملكة  مع  التام 
ــراءات؛  ــ فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجــ

لمواجهة هذا اإلرهاب الخطير”. 
وحّمل األمين العام “ميليشيا الحوثي 
بالمال  ــا  اإلرهــابــيــة ومــن يقف وراءهـ
والسالح، المسؤولية الكاملة عن هذه 

األعمال اإلرهابية”.

التعاون اإلســالمي تدين الهجوم بشدة وتؤكد تضامنها مع المملكة
التحالف يدمر طائرات مسيرة حوثية باتجاه السعودية

لندن ـ وكاالت

ــيـــس األمـــيـــركـــي األســـبـــق  ــرئـ عـــــاد الـ
ــرة اتــهــامــات  ــ بــيــل كــلــيــنــتــون، إلـــى دائ
ــفــضــائــح الــجــنــســيــة الـــتـــي الحــقــتــه  ال
لسنوات طويلة، وهذه المرة من باب 
االنتهاكات  عرابة  ماكسويل”،  “غيلين 
الجنسية التي أدين بها رجل األعمال 

المنتحر جيفري إبشتاين.
الــتــي جــاءت  الــقــصــة  تفاصيل  وفـــي 
بينها  ومــن  غربية  إعــالم  وسائل  في 
أمس  البريطانية”،  صن  “ذا  صحيفة 
كما  كلينتون،  ارتــبــط  فــقــد  الــجــمــعــة، 
أظــهــرت الــعــديــد مــن الــصــور، بعالقة 
البريطانية غيلين  المجتمع  مع سيدة 
ماكسويل، التي تواجه حاليا اتهامات 
باالستغالل الجنسي لقاصرات ولقبتها 

ماكسويل”،  “مـــدام  بـــ  الصحافة 
نسبة إلــى وصــف عــادة ما 

يــطــلــق عــلــى الــســيــدات 
تـــدرن شبكات  الــالتــي 

الصديقة  ماكسويل  وكانت  جنسية. 
ــذي انتحر  الــمــقــربــة مــن إبــشــتــايــن، الـ
ــالل مــحــاكــمــتــه فــي  ــ ــه خـ فــــي ســجــن
قــاصــرات جنسيا،  اســتــغــالل  قــضــايــا 
وكــانــت  ــام.  عـ قــبــل  بالبشر  واالتـــجـــار 
السلطات األميركية ألقت القبض على 
هامبشير،  نيو  واليــة  فــي  ماكسويل 
مـــتـــواريـــة عن  كـــانـــت  إذ  الــخــمــيــس، 
ووجهت  طويلة،  أشهر  منذ  األنــظــار 
قاصرات  إغـــواء  تهمة  السلطات  لها 
يستغلهن  كان  الذي  إبشتاين،  لصالح 
جنسيا. وقال المدعون “إن ماكسويل 
 35 إلــى  يصل  بالسجن  حكما  تواجه 
“الموت  كتاب  حديثا  وصــدر  عــامــا”. 
لجيفري  الغامض  ــزوال  الـ المناسب، 
ــتـــاب، أن  إبـــشـــتـــايـــن”، وذكـــــر الـــكـ
كــلــيــنــتــون ســافــر فـــي رحـــالت 
في  ماكسويل،  مع  خارجية 
طائرة أبشتاين الخاصة.

بيل كلينتون في دائرة الفضائح مجددا
أوتاوا ـ أ ب

عقار  بوابة  بشاحنته  اقتحم مسلح 
الكندي  الـــوزراء  رئيس  فيه  يعيش 
جاستن ترودو، واختبأ داخله لمدة 
ساعتين، قبل أن تنجح الشرطة في 

القبض عليه.
الملكية  الــخــيــالــة  شــرطــة  وقـــالـــت 
الكندية في بيان، إن ترودو لم يكن 
أوتــاوا،  في  الحادث  وقت  موجودا 
الفتة إلى أن المشتبه به عضو في 
ما  وفق  الكندية،  المسلحة  القوات 

ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
الـــرجـــل  أن  الـــشـــرطـــة  ــت  ــحــ وأوضــ
اقتحم البوابة بشاحنته في الساعة 
العثور عليه في  6:30 صباحا، وتم 
دفيئة في العقار الفسيح، واعتقاله 

بعد ساعتين.
ــا، رفـــضـــت  ــهــ ــ ــب ــ ــان مـــــن جــ

ــر  مــتــحــدثــة بــاســم وزي
الدفاع الكندي التعليق 

استمرار  ظــل  فــي  الــمــوضــوع،  على 
التحقيق واستجواب المشتبه به.

وأطفاله  وزوجــتــه  تـــرودو  ويعيش 
ــفــي بــالــعــقــار  ــزل ري ــثــالثــة فـــي مــن ال
الــمــخــصــص إلقـــامـــة الــحــاكــم الــعــام 
التقليدي  اإلقــامــة  مــقــر  ألن  لــكــنــدا، 
لرئيس الوزراء في حاجة للتجديد.

وتـــشـــغـــل جـــولـــي بـــايـــيـــت مــنــصــب 
ملكة  ممثلة  وهـــي  الــعــام،  الــحــاكــم 
كرئيسة  الثانية  إليزابيث  بريطانيا 
إلى  شرفيا  منصبا  وتتولى  للدولة، 
حد كبير، كما أنها لم تكن في المنزل 

أيضا في ذلك الوقت.
“نشكر  “تويتر”:  باييت على  وكتبت 
الشرطة الملكية الكندية والشرطة 
هذا  بسرعة  الــوضــع  حــل  على 
ــدو.  ــ الــصــبــاح فـــي قـــاعـــة ري
جميع موظفينا في أمان”.

مسلح يقتحم مقر سكن رئيس الوزراء الكندي

الجزائر تستقبل رفات 
24 من قادة المقاومة

الجزائر ـ وكاالت

رفات  الجمعة  أمس  الجزائر  إلى  وصل 
ضد  الشعبية  الــمــقــاومــة  قـــادة  مــن   24
ــقــرن الــــ 19،  االحــتــالل الــفــرنــســي فــي ال
الجوية  للقوات  تابعة  طائرة  متن  على 
وأشــرف  فرنسا.   من  قادمة  الجزائرية 
مراسم  على  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
بومدين  بمطار هواري  الرفات  استقبال 
ــعـــرض مــقــاتــلــو الــمــقــاومــة  ــي. وتـ ــ ــدول ــ ال
الجزائرية للقتل وقطعت رؤوسهم العام 
الشهيرة  زعــاتــشــة  مــوقــعــة  فــي   ،1849

بالقرب من مدينة بسكرة.

القوات التركية متوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي



دافــع ماتيــا بينوتــو، رئيس فريق فيــراري المنافس في بطولة العالم لســباقات 
سيارات فورموال 1، عن قراره برحيل السائق األلماني سيبستيان فيتيل، بطل 

العالم 4 مرات، عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقـــال بينوتـــو الجمعـــة، مـــع انطـــاق 
التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى 
النمســـاوي المقرر بعد غـــد، في افتتاح 
منافســـات بطولة العالم: “أزمة جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، دفعتني 

لتغيير خطط الفريق”.
وأضـــاف بينوتو )50 عامـــا(: “الجائحة 
غيـــرت العالـــم بأكملـــه، وليـــس رياضة 
فورمـــوال-1 وحدهـــا”، الفتـــا إلـــى أنـــه 
حتـــى الشـــتاء الماضـــي، كان فيتيـــل 
ال يـــزال الخيـــار األول بالنســـبة لفريق 
فيراري، لكن كورونا غّير الوضع بشكل 

كلي.

وكان فيتيـــل وفريق فيـــراري قد أعلنا 
في أيار/مايو عن “قرار مشترك” إلنهاء 

العمل بينهما.
لكـــن فيتيل )33 عاما(، قـــال قبل أيام: 
“كانـــت مفاجـــأة بالطبـــع بالنســـبة لـــي 
عندمـــا تلقيـــت مكالمة وأبلغنـــي ماتيا 
بأن الفريق ليس لديه نية في استمرار 

العمل بيننا”.
شـــعور  “أتفهـــم  بينوتـــو:  وعلـــق 
فيتيـــل.. لقـــد اتخذنا قـــرارا، وهذا من 
مســـؤولياتنا”، وذلك في ظل تخفيض 
 2021 مـــن  اعتبـــارا  الميزانيـــة  ســـقف 
وتطبيـــق القواعد الجديـــدة المنتظرة 

في 2022.
وتنطلق بطولة العالم عبر سباق النمسا 
بعـــد غـــد األحـــد، بعد نحو 4 أشـــهر من 
الموعـــد الذي كان مقررا فـــي البداية،، 
حيث تأثرت السباقات العشرة األولى 
في الموســـم، إما باإللغـــاء أو التأجيل، 

بسبب أزمة كورونا.
واعتـــرف بينوتـــو بـــأن االرتبـــاك الـــذي 
طال السباقات األولى في الموسم أثر 
ســـلبا علـــى فـــرص فيتيل فـــي تجديد 

العقد.
وبـــات فيتيـــل مطالبـــا بتقديم عروض 
قوية واســـتعراض تألقه بشـــكل سريع 
فرصـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي  ســـعيا 
االنضمـــام لفريـــق آخر فـــي فورموال-1 

في الموسم المقبل.
وأوضـــح فيتيل: “إذا جاءتني الفرصة 
المناسبة، ســـأكون مستعدا لاستمرار. 

حيـــث أشـــعر بأنـــه ال يزال لـــدى الكثير 
ألقدمه.. لكـــن إن لم يكن الوضع هكذا 
ولـــم أحصـــل علـــى الفرصة المناســـبة، 
ربما يكون الوقت قد حان بالنســـبة لي 

لفعل شيء آخر”.
وأبـــدى فريـــق فيـــراري دعمه لســـائقه 
اآلخر الشـــاب تشـــارلز لوكليـــر، كخيار 

مفيد للفريق علـــى المدى الطويل، كما 
حســـم تعاقده مع كارلوس ساينث من 

ماكارين ليحل مكان فيتيل.
بينمـــا يرحـــل دانييـــل ريتشـــاردو عـــن 
فريـــق رينو لينضم إلـــى ماكارين في 

الموسم المقبل.
ولم يبد فريق ريد بول اهتماما بعودة 

فيتيل إليـــه، رغم أن الســـائق األلماني 
بلقـــب بطولـــة  الفريـــق  تـــوج بســـيارة 
 2010 عامـــي  بيـــن  مـــرات   4 العالـــم 
و2013، وهـــو ما يعنـــي أن فريق رينو 
ربما يكون الخيار األقرب أمام فيتيل.
بفريـــق  مســـتقرة  األمـــور  وتبـــدو 
مرسيدس الذي يضم النجم البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون حامل لقـــب بطولة 
العالم وزميله المتألق فالتيري بوتاس، 
علما بأن عقـــد كل منهما ينتهي بنهاية 

الموسم الجاري.
رئيـــس فريـــق  ويصـــب توتـــو فولـــف 
ســـائقيه  علـــى  تركيـــزه  مرســـيدس 
الحالييـــن، رغم أنه صرح بـــأن “فيتيل 
شـــخص رائـــع وال يمكننـــا اســـتبعاده. 
ولكـــن األولويـــة بالنســـبة لنـــا للويـــس 
وفالتيري، ونتمنى بشـــكل كبير تمديد 

عقديهما”.

وكاالت

“كورونا” السبب في رحيل بطل العالم لـ “الفورموال 1”

مــع آثــار فيــروس كورونــا الــذي أدى إلــى تعليــق الدوريــات المحليــة فــي مختلــف 
دول العالــم، عــاوة علــى المســابقات اإلقليميــة والقاريــة، عادت معظــم دول الكرة 
اآلســيوية إلــى الــدوران عبر مســابقات الــدوري المحليــة، فيما البعض اآلخــر وبينها 
البحرين في طريقها لاســتئناف بعد اعتماد التواريخ الخاصة بذلك، فيما فضلت 3 
دول فقــط مــن أصــل 46 إلغاء الدوري للموســم الحالــي 2020-2019، وهي: العراق، 

اإلمارات واليمن.

بعـــد  دورياتهـــا  الـــدول  معظـــم  وقـــررت 
فتـــرة التوقـــف التـــي طالـــت أكثـــر مـــن 3 
أشـــهر، وبلـــغ عددهـــا حتـــى اآلن 32 دولة 
التـــي لعبـــت بعـــض المباريـــات أو أقـــرت 
تواريخ خاصة بذلك، وهي: بروناي داري 
السام، هونغ كونغ، اليابان، قيرغزستان، 
المالديف، باكستان، سنغافورة، أستراليا، 
كمبوديا، الهند، الوس، منغوليا، فلسطين، 
ســـيريانكا، الصيـــن، إندونيســـيا، لبنـــان، 
بنغاديـــش،  ســـوريا،  الفلبيـــن،  ميانمـــار، 

الصيـــن تايبيه، إيـــران، كوريـــا الجنوبية، 
النيبـــال، قطـــر، الكويـــت، ماليزيـــا، عمان، 

السعودية، تايلند وفيتنام.
وغـــوام  وأفغانســـتان  البحريـــن  أمـــا 
وبوتان ومـــاكاو واألردن وطاجيكســـتان 
وأوزبكستان وتركمانســـتان، فقررت هي 
األخرى، لكـــن دون تحديد مواعد معينة، 
إذ إن االتحـــاد البحريني لكرة القدم حدد 
األســـبوع األول من شهر أغسطس النقبل 
موعًدا لاستئناف، على أن يصدر جدول 

الجوالت الســـبع النتبقية من دوري ناصر 
بـــن حمد الممتـــاز ودوري الدرجـــة الثانية 

خال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، فإن كوريا الشمالية 
مصيـــر  يعـــرف  ال  الشـــرقية  وتيمـــور 

المسابقات في كا البلدين حتى اآلن.
ويأتـــي االســـتئناف اآلســـيوي علـــى غرار 
مـــا فعلتـــه معظـــم دول العالـــم، فـــي ظـــل 
التوجـــه الســـتكمال المســـابقات المحلية 
والخارجيـــة توافًقـــا مـــع برمجـــة “الفيفا” 

واالتحادات القارية.

توافًقا مع برنامج “الفيفا” و ”اآلســيوي” الستكمال الموسم محليا وخارجيا
معظم دول آسيا تستأنف دورياتها

وكاالت

الســـابق،  مدريـــد  ريـــال  نجـــم  تلقـــى 
الهولندي ويســـلي شـــنايدر عرضا جديا 
للتراجـــع عـــن االعتـــزال والعـــودة إلـــى 

الماعب من جديد.
وكان شـــنايدر قـــد أعلـــن اعتزالـــه فـــي 
تجربـــة  خـــاض  بعدمـــا   ،2019 صيـــف 

أخيرة في نادي الغرافة القطري.
وقـــال جـــوردي زويـــدام، المديـــر الفني 
لشـــبكة  الهولنـــدي،  أوتريخـــت  لفريـــق 
)NOS( التلفزيونيـــة العامـــة الجمعة إن 
النـــادي قـــدم عرضا لشـــنايدر، وأوضح: 
“لقد تحدثنا عن احتمال عودته، واألمر 

يعتمد عليه”.
وأردف: “اآلن لديـــه الوقـــت ليقـــرر مـــا 
شـــنايدر  لكـــن  الفكـــرة،  يحبـــذ  كان  إذا 
فـــي حالتـــه الجيـــدة قـــد يكـــون مثيـــرا 

لاهتمام”.
يـــوم  بعـــد  التصريحـــات  هـــذه  وتأتـــي 
واحـــد مـــن اســـتام نجـــم إنتـــر ميـــان 
وجالطة ســـراي الســـابق قميصـــا لنادي 

أوتريخـــت يحمل اســـمه مـــن مجموعة 
من المشـــجعين، الذين طالبـــوه باللعب 
للفريق. وقال شـــنايدر أمام المشجعين 
الذيـــن حملـــوا الفتة عليها عبـــارة “وقع 
لمـــدة عام!”: “لقد تحدثـــت إلى جوردي 
)زويـــدام( حول هذه المســـألة وســـأفكر 

في األمر”.
الهولنـــدي  النجـــم  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الســـابق لم يمثل أبدا لفريق أوتريخت، 

الـــذي يلعـــب فـــي دوري الدرجة األولى 
الهولنـــدي، لكنـــه علـــى عاقـــات جيـــدة 

بإدارة النادي.
وتتزامن مغازلة شـــنايدر لنادي مسقط 
الهولنـــدي  النجـــم  عـــودة  مـــع  رأســـه 
المعتـــزل آرييـــن روبـــن إلى كـــرة القدم 
االحترافيـــة، حيـــث وقـــع عقـــدا لمـــدة 
عـــام واحـــد مـــع جرونينجـــن الهولندي 

األسبوع الماضي.

ويسلي شنايدر

هل يتراجع شنايدر عن قرار االعتزال؟
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وكاالت

دخل اإلسباني روبيرتو جارسيا، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، ضمن قائمة 
الترشيحات للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2019.

وضمت قائمة المرشحين التي أعلنها 
الدولـــي  لاتحـــاد  الرســـمي  الموقـــع 
“نيكـــوالج  هـــم:  مدربيـــن،   5 لليـــد، 
مدرب الدنمارك، وكرســـتيان بيرجي 
مـــدرب النرويـــج، وديديـــر دينـــارت 
مدرب فرنســـا، ومايك ماكوال مدرب 
جانـــب  إلـــى  األلمانـــي،  فلنســـبورج 

جارسيا”.
عبـــر  الجائـــزة،  حســـم  وســـيتم 
التصويت من خال الموقع الرسمى 
لاتحـــاد الدولي، والذي بـــدأ اعتبارا 

من اليوم.

ودخل جارســـيا ضمن الترشـــيحات، 
نظـــرا لتتويجـــه بلقـــب دورى أبطال 
فـــاردار  الســـابق  ناديـــه  مـــع  أوروبـــا 

المقدوني العام الماضي.
يشـــار إلى أن جارســـيا سبق وحصل 
على جائزة أفضل مدرب في أوروبا 

لموسم )2018-2019(.
وقـــاد جارســـيا، منتخـــب مصـــر، في 
يناير/ كانـــون الثاني الماضي، لحصد 
بطولـــة كأس األمـــم اإلفريقية، التي 
مـــن  وتأهـــل  تونـــس،  فـــي  أقيمـــت 

خالها ألولمبياد طوكيو.

ترشيح مدرب يد الفراعنة لجائزة األفضل

أحمد مهدي

لمكافحة  المبذولة  الجهود  إطــار  في 
فــيــروس كـــورونـــا قـــام نـــادي االتــفــاق 
ــي  ــدنـ ــمـ ــاون مـــــع الــــــدفــــــاع الـ ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
المباني  بتعقيم  الشمالية  والمحافظة 

الرئيسة صباح أمس األول الخميس.
وزارة  مع  وبالتعاون  النادي  قــام  كما 
ــشــبــاب  ال شــــــؤون  ووزارة  الـــصـــحـــة 
والرياضة، بإجراء الفحوصات الازمة 
وجــاءت  والــقــدم،  اليد  كــرتــّي  لاعبي 

النتيجة سلبية لكافة الاعبين. 
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إلنجاز الجــواد دارك ليون في مضمــار ولفرهامتون البريطاني

حســين مــدن يعــزز صفــوف “البحــارة” بالموســم المقبــل

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد

المراغي يرفض العودة لتدريب الدير

هنــأ األميــن العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفــة، ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز الجــواد )دارك ليــون( ُملــك ســموه بالمركــز األول فــي مضمــار 

“ولفرهامتون” البريطاني.

 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن اإلنجـــاز الجديـــد 
يعد ترجمة لرعاية عاهل الباد 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
رياضة الفروســـية، كما يجســـد 
جهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة في وضع برامج 
ســـباقات  برياضـــة  االرتقـــاء 

نجاحـــات  وتحقيـــق  الخيـــل 
متعـــددة في مختلـــف المحافل 

الرياضية.
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأشـــار 
الفـــوز  أن  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
اإلنجـــازات  لسلســـلة  يضـــاف 
البحريـــن  لمملكـــة  المتتاليـــة 
على ســـاحة رياضة الفروســـية 
الدولية بمختلف أشـــكالها، وهو 

األمـــر الذي يســـهم في ترســـيخ 
مكانـــة البحريـــن على الســـاحة 
الدوليـــة، متمنيا لســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة دوام 
التوفيـــق والســـداد فـــي قيـــادة 
نحـــو  البحرينيـــة  الفروســـية 
المزيد من اإلنجازات المشـــرفة 
االســـتحقاقات  مختلـــف  فـــي 

العالمية.

أشــار المــدرب الوطنــي لكــرة اليد خالــد المراغي إلى أنه رفــض العودة 
لنــادي الديــر وقيــادة فريقــه األول فيمــا تبقــى مــن منافســات الموســم 

الرياضي الجاري.

وقال المراغي في تصريح لـ “الباد 
سبورت” تلقيت في األيام الماضية 
اتصاالً من إدارة نادي الدير، تطلب 
مني اســـتكمال المشوار مع الفريق 
األول حتى نهاية الموســـم الحالي، 

إال أني رفضت ذلك. 
وبيـــن المراغـــي أن ســـبب رفضـــه 
يعـــود للمســـتجدات التـــي حدثـــت 
مؤخـــًرا وتعكـــس مـــا كان يقـــال له 
النـــادي  إدارة  إن  حيـــث  ســـابًقا، 
خـــال توليـــه قيـــادة الفريـــق قـــد 
أبدت رغبتها باستمراره مع الفريق 

لموســـم آخر عطفا على المســـتوى 
والنتيجة التي حققها حينها، وهذه 
الرغبـــة تركت انطباعـــا جيدا لديه 
وللعمـــل، ولكن قرار اإلدارة نفســـها 
بإبـــرام عقد تدريبي مع مدرب آخر 
لموســـمين، وعدم التواصل معه إال 
مؤخـــًرا قد جعله يتخـــذ قرار عدم 

االستمرار مع الدير.
من ناحية أخرى، توصل نادي الدير 
التفـــاق مـــع الاعـــب حســـين مدن 
ليمثـــل صفـــوف “البحـــارة” خـــال 
الموســـم الرياضي المقبـــل. ويأتي 

ذلك ضمن خطط النادي في تعزيز 
صفوف الفريق وتجهيزه بالصورة 
التـــي تليـــق بـــه وتحقـــق األهداف 
أعلـــن  وأن  ســـبق  إذ  المرجـــوة، 

تعاقـــده مـــع المدرب يســـري جواد 
ليقود الفريق موسمين آخرين، كما 
أنهـــا تنتظـــر جـــواب الاعب محمد 

مدن حول تجديد العقد.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

سلمان بن إبراهيم 

االٕسباني روبيرتو جارسيا

المدرب خالد المراغي

علي مجيد

سبورت

تعقيم نادي 
االتفاق
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شاهدت لكم: “Eurovision Song Contest” جديد “نتفليكس”
ضمـــن أفـــام منصـــة نتفليكـــس الجديدة، 
يقـــّدم لنـــا النجـــم الكوميـــدي ويـــل فيـــرل 
 Eurovision بالتعاون مـــع المنصة فيلمـــه
ا  Song Contest: The Story of Fire حاليًّ
وبنجاح كبير حول العالم وهو مســـتوحى 
مـــن مســـابقة يوروفيجـــن الغنائيـــة التـــي 
تســـتقطب عشـــرات ماييـــن المشـــاهدين 
مســـابقة  أقـــدم  تعتبـــر  والتـــي  ســـنة،  كل 
غنائيـــة تبـــث على التلفزيـــون مدرجة في 
موســـوعة غينيس لألرقام القياسية، وتم 
ـــا،  المنتشـــر حاليًّ الوبـــاء  بســـبب  إلغاؤهـــا 

وتدور أحداث الفيلم عندما تمنح الفرصة 
 Sigritو  Lars الطموحيـــن  للموســـيقيين 
لتمثيـــل بادهـــم فـــي أكبر مســـابقة للغناء 
فـــى العالـــم، وبالتالـــي فـــإن لديهـــم فرصة 
أخيـــرة إلثبـــات أن أي حلـــم يســـتحق أن 
يقاتـــل أصحابـــه مـــن أجلـــه بشـــتى الصور 
الممكنة. وعن الفيلم قال النجم الكوميدي 
فيريـــل إن مســـؤولي يوروفيجـــن “فهموا 
تماًمـــا” فكرتـــه وإنـــه من المؤكد ســـيقدمه 
بالكوميديا مع بعض الســـخرية المعروفة، 
Eu�  وأكـــد أن األداء الحقيقـــي الســـابق لــــ
rovision كان مصـــدر إلهـــام رئيســـي لـــه، 
وقـــال إنـــه يأمـــل أن يتمكـــن الفيلـــم مـــن 
“إظهـــار حبنـــا وامتناننـــا لهـــذا االنـــواع من 
المسابقات الغنائية المذهلة التي تتنافس 
فيها 46 دولـــة كل عام، وهذا يعني الكثير 

للمجتمع”. 

وأفـــادت عدة وســـائل إعـــام بـــأن الفكرة 
خطـــرت على بال ويل فيـــرل بعدما حضر 
هذه الســـنة المرحلـــة النهائية مـــن الدورة 
الثالثة والســـتين للمسابقة التي جرت في 
12 مايو منذ سنوات، وساهم النجم البالغ 
من العمر 50 عاًم في إعداد ســـيناريو هذا 
العمل مع أندرو ســـتيل المشـــرف الســـابق 
على إعـــداد برنامج ســـاترداي نايت اليف 
الهزلـــي الـــذي شـــارك فيـــه فيرل لســـنوات 
عدة، ويشـــارك في الفيلم النجمة راشـــيل 
ماك آدمـــز وبدءا مًعا لتحضيـــر للعمل منذ 
الفيلـــم  فـــي  4 ســـنوات! نشـــاهد  حوالـــى 
الكوميـــدي المتـــاح حاليـــا عدد مـــن نجوم 
الغناء كضيوف شرف امثال ديمى لوفاتو 
الـــى جانـــب العديـــد مـــن المنافســـين مـــن 

مسابقة Eurovision األصلية.
باإلضافة إلى بطولة ويل فيريل وراشـــيل 

ماك ادمز هنـــاك عدد من النجوم في فيلم 
 Eurovision Song Contest: The Story
of Fire Sag مثل: دان ستيفينز، ميكائيل 
جـــوى  بروســـنان،  بيـــرس  بيرســـبراندت، 
جوهانســـون، بيورن هلينور هارالدسون و 

جراهام نورتون.
وتقـــام المســـابقة ســـنويا منـــذ عـــام 1956 
وكان من المتوقع أن تجتذب 200 مليون 
مشاهد وأن يحضر عشرات اآلالف حفلها 
الختامـــي الـــذي كان مقـــررا يـــوم 16 مايو 
الماضـــي. وقـــال المنظمـــون إنهـــم ليســـوا 
متأكدين أين ســـتقام مسابقة يوروفيجن 
العـــام القـــادم، ومـــن أشـــهر النجـــوم الذين 
خرجوا من المسابقة، فرقة “آبا” السويدية 
التي ســـطع نجمها إثر فوزهـــا بدورة العام 
1974 من مســـابقة “يوروفيجن” مع أغنية 

“واترلو” والكندية سيلين ديون.

اليوم أنت مختلف قلياًل عن الفترة الماضية.

خذ يوم عطلة وتمّتع بيومك وال تقلق أبًدا .

رؤساؤك بالعمل يشيدون بمجهودك الكبير.

استمتع بعالقتك فاليوم فرصة مناسبة للتعبير.

قد تغير روتينك اليوم ولكن افعل ذلك بالتدريج.

صحتك في يدك اليوم فاحرص عليها دائًما.

استغل الفرص التي تمنح إليك اليوم وغًدا.

استمتع بعملك واترك من يتحدث يتحدث.

إذا كنت تخطط لبعض المشاريع فابدأ فيها على الفور.

احرص على تناول األدوية في مواعيدها وال تؤخرها.

اإلحباط يسيطر عليك وحالتك النفسية سيئة.

حاول أال تتخذ قرارات مهمة في هذه األيام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قالــت الفنانة الكبيرة مها أبو عــوف إن لديها نية هي وباقي 
أســرتها لتقديم قصة حياة شقيقها الراحل النجم عزت أبو 

عوف في عمل فني.
وأضافت مها “نستعد بالفعل لعمل سيرة ذاتية عنه وعن 

حياته، فحياة عزت شــقيقي مليئة بالكثير من األحداث، فهو 
بالفعــل ثروة تحتاج على األقل 120 حلقــة لعرضها، وتلك الفكرة 

قائمة؛ ألننا أيقنا أن عزت من الشــخصيات القليلة التي البد أن تؤرخ، وقد بدأ ابني 
شريف بالفعل في الكتابة لتقديم قصة حياته”.

طــرح الفنــان محمد منيــر أغنيتــه الجديــدة “الناس في 
بالدي”، عبر حســابه بأحد التطبيقــات لبث األغاني، وعلق 

قائال: “الناس في بالدي.. أغنية كل الناس”.
يشار إلى أن منير سيقدم في أغنيته الجديدة “الناس في 

بالدي” مفاجأة بمشــاركة وظهور المذيعــة نجوي إبراهيم 
“ماما نجوي”، وستطرح األغنية على القنوات الفضائية األسبوع 

الجــاري كما كشــف منتجها مصطفى إســماعيل. أغنية “النــاس في بالدي” من 
كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن األبنودي وألحان محمد رحيم.

صــرح رئيــس مهرجــان األقصــر للســينما اإلفريقيــة 
السيناريست سيد فؤاد أن الدورة العاشرة من مهرجان 
األقصر ســتقام في الفترة من الجمعة 12 مارس حتى 
الخميــس 18 مــارس 2021، مؤكــدا أن الممثــل الكبير 

محمــود حميــدة وافــق علــى االســتمرار في الرئاســة 
الشــرفية للمهرجان في دورته العاشــرة للعــام الثالث على 

التوالــي؛ إليمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها 
حميدة نفسه ويسعد بها. 

رئاسة الشرفيةالناس في بالديحياة عزت

اإلصدارات البحرينية في الموسيقى... جهد وعرق وتعب وصبر
ياحظ المتأمل في اإلصدارات البحرينية 
فـــي مجـــال الموســـيقى والفنـــون الغنائية 
الجهـــد  مـــدى  الماضيـــة  الســـنوات  خـــال 
والعـــرق والتعب والصبر، إلى جانب األخذ 
بقواعـــد العلـــم واالســـتفادة مـــن التجربة، 
ومن حيـــث المبدأ يمكننا القـــول إن جميع 
تلـــك اإلصدارات القيمة كانـــت ثمرة جولة 
دراســـات فـــي الميـــدان الفنـــي، حيث بذل 
المؤلفـــون جهـــدا كبيرا من ناحية األســـس 
عليهـــا  المتعـــارف  والنظريـــة  والمبـــادئ 
فـــي مجـــال التصـــدي لمثل هذه المشـــاريع 
وتعميم نشـــرها، وفيما يلي نســـلط الضوء 
علـــى تلـــك اإلصـــدارات كمـــا جـــاءت فـــي 
كتاب “ذاكـــرة االغنية البحرينية” إلبراهيم 
الدوسري، وبالتأكيد هناك إصدارات أخرى 
ســـنتطرق إليها في وقت الحـــق .. “محمد 
بـــن فـــارس أشـــهر مـــن غنـــى الصـــوت في 

الخليج.. جزأين” لمبارك العماري. 

“ فـــن العرضة” لمبارك العماري. “كتابات في 
الموســـيقى” أحمـــد زلیخ”. مشـــوار المطرب 
يوســـف فوني”إبراهيم الدوســـري”. مشوار 
المطرب عبدهللا ســـالم بو شـــيخة” إبراهيم 
فـــي  الشـــعبي  الطـــرب  “أعـــام  الدوســـري. 
البحرين” إبراهيم الدوســـري”. “الموســـيقى 
مرهـــون،  البحريـــن” مجيـــد  فـــي  الشـــعبية 
“ســـيرة الفنان خالد الشيخ ..ســـيرة ولحن” 

جمـــال”  محمـــد  الفنـــان  “ســـيرة  اإلعـــام، 
الفـــردان”  أحمـــد  الفنـــان  “ســـيرة  اإلعـــام، 
جمـــال”  إبراهيـــم  أحمـــد  “ســـيرة  اإلعـــام، 
اإلعام، “سيرة الفنان جاسم العمران” خالد 
الخليفـــة، “ســـيرة الفنانين أحمـــد الجميري، 
عبـــدهللا”  علـــي  محمـــد  حبيـــب،  إبراهيـــم 
اإلعام، “أغاني البحرين الشـــعبية” عيســـى 
المالكـــي، “ســـيرة عبدالواحـــد عبدهللا، علي 

خالـــد” إبراهيـــم الدوســـري، “طيـــر الفـــرح” 
المجتمـــع  فـــي  “الـــزواج  الحربـــان،  جاســـم 
البحرينـــي” جاســـم الحربان، “فـــن الفجري” 
جاســـم الحربـــان، “الـــزار” جاســـم الحربـــان، 
“الـــدور والفرق الشـــعبية” جاســـم الحربان، 
“الفنون الشعبية في البحرين” وحيد الخان، 
“فـــن الليـــوه” وحيـــد الخـــان، “رواد الغنـــاء 
فـــي الخليـــج والجزيـــرة العربيـــة” إبراهيـــم 

حبيـــب، “غناوي بوتعـــب” علي الشـــرقاوي، 
وهـــي قصائد مغنـــاه، “حـــزاوي الـــدار” على 
مغنـــاه  قصائـــد  العصـــر”  “فـــي  الشـــرقاوي، 
للشـــيخ عيسى بن راشـــد آل خليفة. “سيرة 
المطـــرب محمـــد علي عبـــدهللا.. عنـــو على 
البال” يوسف محمد، “سيرة الفنان الدكتور 
مبارك نجم”، األوتار سلم المايسترو “لراشد 
نجـــم”، “كتيبـــات مهرجان البحريـــن الغنائي 

وعددها 3 من إصدارات، اإلعام “محاضرة 
مطبوعـــة حـــول الفنـــون الشـــعبية الغنائيـــة 
في البحرين للشـــيخ عيســـى بن راشـــد من 
إصـــدارات مجلـــة هنـــا البحرين”. ديـــوان يا 
بنفســـج.. قصائد مغناه لسليم عبدالرؤوف. 
إنها إصدارات تقدم عرضا عاما للموســـيقى 
والفنـــون، وهي في الواقع جزء من تجارب 

المؤلفين اإلنسانية.

4 يوليو

 1944
مجموعة من الطيارين اليابانيين 
يشّنون أول هجوم انتحاري ضد 

القوات البحرية األميركية بالقرب 
من منطقة أيو جيما في المحيط 
الهادي، وأدى الهجوم إلى تدمير 

عدد كبير من السفن األميركية.

1946
الفلبين تحصل على استقالها من قبل أميركا بعد أكثر من 381 سنة من االستعمار.

 
 1953

افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

 1979
إطاق سراح الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله العام 1965.

 1863
استسام والية مسيسيبي في إطار الحرب األهلية األميركية.

 1997
نزول المسبار الفضائي باث فايندر على سطح كوكب المريخ.

أكدت ليدي جاجا تأجيل جولة 
الدعاية أللبوماها الجديد “كروماتيكا” 

حتى صيف 2021، على أن تكون 
قادرة في هذا الوقت المشاركة في 

الحفات.

مـــا الطريقة الصحيحـــة الرتداء الكمامـــات الطبية؟ الســـؤال األكثر 
تـــداوال عبر النت ومواقع التواصل االجتماعي بعد انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد والتعليمات االحترازية للوقاية منه.

حقائق عن الكمامات الطبية

الكمامات البيضاء من الخارج األكثر عرضة اللتقاط العدوى  «
والفيروسات المتنوعة.

يشترط ارتداء جميع الفئات العمرية الكمامات الطبية خارج المنزل؛  «
للوقاية من فيروس كورونا.

عدم لبس الكمامات الطبية بالشكل الصحيح لن تشكل أي فائدة  «
للوقاية من فيروس كورونا على اإلطالق.

االهتمام بالنظافة الشخصية بجانب ارتداء الكمامات الطبية للوقاية  «
من فيروس كورونا.

يستوجب استخدام الوجه األزرق للكمامات الطبية، بحيث يكون  «
الظاهر للخارج، أما الوجه األبيض فيكون من الداخل، إذ يعمل الوجه 
األزرق الخارجي على منع دخول الميكروبات، التقاط العدوى، أما وجه 

الكمامات الطبية البيضاء فتستخدم للتعقيم ومنع نقل العدوى من 
الداخل.

استخدام الكمامات الطبية مرة واحدة فقط وليس أكثر. «

الطريقة الصحيحة الرتداء الكمامات

طارق البحار

أسامة الماجد



أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتي – 
البحريـــن “بيتـــك” عـــن فـــوز جبر 
راشـــد جبر فـــي الحملة الجديدة 
للعام 2020 من حســـاب التوفير 
االســـتثماري “لبشـــارة” عن شـــهر 
مايـــو الماضـــي، وقـــد تـــم إجراء 
الســـحب علـــى الجائـــزة البالغـــة 
قيمتها 100 ألف دوالر “عن بعد”. 
وبذلك يصبح جبر راشد، خامس 
رابح في الحملة الترويجية للعام 
الحالـــي يتـــم اختيـــاره من خالل 
الســـحب عـــن بعـــد، كجـــزء مـــن 
الجهـــود المبذولة للمســـاعدة في 
احتواء تفشـــي فيـــروس كورونا 
وبهـــذا الســـحب الخامـــس يكون 
البنك قد سلم خمسة فائزين من 
حساب “لبشـــارة” 500 ألف دوالر 

منذ بداية العام 2020.

ورئيـــس  تنفيـــذي  مديـــر  وقـــال 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الخاصة  المصرفيـــة  والخدمـــات 
في “بيتك”، خالد المعرفي “نيابة 
الكويتـــي-  التمويـــل  بيـــت  عـــن 
البحرين، أود أن أهنئ الفائز معنا 
جبر راشد في الحملة الترويجية 
لحســـاب لبشـــارة. باإلضافـــة إلى 

ذلك، أود أن أدعو الجميع لترقب 
نتائـــج الســـحب القـــادم للجائـــزة 
ألـــف دوالر   500 الكبـــرى بقيمـــة 
في الشـــهر التالـــي، وهي الجائزة 
بيـــت  فـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 

التمويل الكويتي - البحرين!”.
وأضـــاف المعرفـــي “أننـــا مـــا زلنا 
نســـعى إلـــى توفيـــر المزيـــد مـــن 
خـــالل  مـــن  لعمالئنـــا  الفـــرص 
تماشـــيًا  الترويجيـــة  حمالتنـــا 
مـــع رؤيتنـــا فـــي تقديـــم أفضـــل 
المكافـــآت وذلك تقديـــرًا لوالئهم 
باعتبارهـــم  الدائـــم  ودعمهـــم 
إننـــا  الحقيقييـــن، كمـــا  شـــركائنا 
نحرص على إجراء السحب عن 
بعـــد وذلك تماشـــيًا مع إجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الحكومـــة 

فيروس كورونا. 

البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة  أعلنـــت 
عـــن إقامة “مســـابقة الشـــباب رائدي 
األعمـــال” الســـنوية 2020،عـــن بعـــد 
فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة )جائحة 
كورونا(. ومن المقرر أن تقام النسخة 
الثانية عشـــر من المســـابقة السنوية 
يومي االثنين والثالثاء 6 و7 يوليو 
2020 عبر منصة “Zoom”، وســـيتم 
أيًضـــا بث حفـــل التكريم فـــي اليوم 
الثانـــي تاريـــخ 7 يوليـــو 2020 عبـــر 
قناة “اليوتيوب” إلنجاز البحرين في 

تمام الساعة 4:00 مساء.
وسيتم تقييم مشاريع طالب الفئتين الجامعة والمدارس 
فـــي اليـــوم األول، بعـــد عـــرض مشـــاريعهم علـــى لجنـــة 
التحكيـــم. وسيشـــهد اليـــوم الثاني حفل توزيـــع الجوائز، 
الفـــرق الفائـــزة فـــي المســـابقة.  إذ ســـيتم اإلعـــالن عـــن 
وســـتتضمن قائمة الجوائز لهذا العام جائزتين مميزتين- 
جائـــزة “التميز فـــي التكنولوجيا” برعاية شـــركة “أمازون 

ويـــب سيرفيســـز”، وجائـــزة “التميز 
في التســـويق” برعاية بنك البحرين 

الوطني.
وستستضيف المسابقة 21 فريًقا من 
13 مدرســـة ثانوية و8 فرق من فئة 
الجامعـــات علـــى مســـتوى البحرين 
لعرض مشـــاريعهم والمنافســـة على 
لقـــب “أفضـــل شـــركة لعـــام 2020 “، 
“أفضل منتـــج لعام 2020” و “أفضل 
وســـيتم   .2020 اجتماعـــي”  تأثيـــر 
تقييـــم الفـــرق المشـــاركة مـــن قبـــل 
لجنة التحكيم، هم: عدنان المحمود 
مـــن “جيبـــك”، نـــادرة أبوعلي من “ســـيتي بحرين”، ياســـر 
القشـــر من شـــركة غـــاز البحريـــن الوطنية “بناغـــاز”، خالد 
الســـادة من “STC”، ســـتيفاني بيتيناتو من برنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي، إيمـــان جناحـــي من “تمكيـــن”، نضال 
الباشـــا من شـــركة “أمازون ويب سيرفيســـز”، وهشام أبو 

الفتح من بنك البحرين الوطني.

خالد المعرفي

ـــة 2020 ـــة الترويجي ـــح بالحمل ـــس راب ـــو.. خام ـــهر ماي لش ـــا” ـــروف “كورون ـــل ظ ـــي ظ ـــد” ف ـــن بع ـــم “ع ـــابقة تنظ المس
“بيتك”: جبر يحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة” “إنجاز” تستضيف “الشباب رائدي األعمال 2020”

العمـادي: ديـار المحــرق مشــروع حيــوي ُيثـري الحيــاة
نظمت إدارة ديار المحرق ندوة افتراضية لاللتقاء مع الوســائل اإلعالمية 
بالبحريــن، وذلــك لإلطــالع علــى أحــدث المســتجدات فــي “ديــار المحــرق” 
وتضمنت نقاط الحديث حول االســتدامة المجتمعية والتحديثات النصف 

سنوية.

وتحـــدث فـــي بداية النـــدوة الرئيس 
المحـــرق،  ديـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمـــد العمـــادي عـــن أســـتمرار العمل 
فـــي مشـــاريع الديـــار بشـــكل منتظم 
مـــع التأكيـــد علـــى االلتـــزام بتســـليم 
المواعيـــد  فـــي  للعمـــالء  الوحـــدات 

المحددة من قبل.
مختصـــرا  تفصيليـــا  شـــرحا  وقـــدم 
عمـــا يحملـــه المســـتقبل من مشـــاريع 
جديدة، هي: ســـوق البراحة مراسي 
جاليريا، مسجد ديار المحرق، توقيع 
اتفاقيـــة مع مؤسســـة “HAJ”، شـــبكة 

الصـــرف الصحـــي العميقة، مشـــروع 
جيـــوان الســـكني وتحديثـــات البنية 
التحتية، األعمال اإلنشـــائية للمرحلة 
األولـــى والبنيـــة التحتيـــة لمشـــروع 
الديـــار  حديقـــة  اســـتكمال  البـــارح، 

ومسارات المشاة والدراجات.
المخطـــط  “صمـــم  العمـــادي  وقـــال 
لتلبيـــة  المحـــرق  لديـــار  الرئيســـي 
والتجاريـــة  الســـكنية  االحتياجـــات 
والترفيهيـــة للقاطنيـــن والـــزوار على 
حـــد ســـواء. إذ ُتعـــد ديـــار المحـــرق 
مدينة متكاملة مجهزة كلًيا بالمرافق 

والمراكـــز  والجامعـــات  والمـــدارس 
الصحية، وقد ُبنيت لتقدم الخدمات 
المتطـــورة وكافـــة احتياجات الحياة 

اليومية”.
ديـــار  رؤيـــة  كانـــت  “لطالمـــا  وأكمـــل 
المحـــرق هـــي خلـــق مدينـــة حضرية 
البعيـــد،  المـــدى  علـــى  مســـتدامة 
وتـــؤدي دوًرا أساســـًيا فـــي الحفـــاظ 
علـــى االســـتدامة فـــي البحريـــن وقد 
أجـــل  مـــن  كبيـــر  بشـــكل  اســـتثمرنا 

تحقيق هذا الهدف”.
المحـــرق  ديـــار  “تهـــدف  وأضـــاف 
ُيثـــري  إلـــى خلـــق مشـــروًعا حيوًيـــا 

قيمـــة  ويحقـــق  األشـــخاص،  حيـــاة 
مضافـــة واســـتدامة علـــى المســـتوى 
االجتماعي، عبر تأســـيس المشـــروع 
والزوار.ُصمـــم  للقاطنيـــن  المثالـــي 
“موطـــن”  بمثابـــة  ليكـــون  المشـــروع 
للجميـــع من خـــالل تقديمه تشـــكيلة 
واســـعة مـــن وحـــدات التملـــك الحـــر 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  الحـــر  وغيـــر 
المدينة.ُيعتبـــر المشـــروع أكثـــر مـــن 
مجـــرد مدينة، إذ ُصمـــم كمجتمع من 
أجـــل خلق روح االنســـجام والترابط 
األفراد.اســـُتلهم  بيـــن  المجتمعـــي 
المشروع من مدينة المحرق القديمة 

حيـــث كان جميـــع الســـكان يعرفـــون 
بعضهم البعض”.

وتابـــع “علـــى الرغـــم مـــن التطـــورات 
شـــهدت  الواضحـــة،  التكنولوجيـــة 
تراجًعـــا  االجتماعيـــة  العالقـــات 
ملحوًظا.أحد أهم أهدافنا للسكان هو 

أن يتفاعلوا مًعا ليتمكنوا من تكوين 
جيرانهـــم  مـــع  اجتماعيـــة  عالقـــات 
وخلق مجتمع مترابط. نســـعى دائًما 
والمســـاحات  المرافـــق  توفيـــر  إلـــى 
العامـــة التـــي ُتشـــجع علـــى التواصل 
االجتماعـــي التقليـــدي بيـــن األفـــراد. 
واستثمرت ديار المحرق بشكل كبير 
فـــي بنيتها التحتية في ســـبيل دمج 
مسارات المشاة والجري والدراجات 
الهوائية في مختلـــف أنحاء المدينة 
إلى جانب المســـاحات المفتوحة من 
مناطـــق اللعـــب لألطفـــال والمالعـــب 
الرياضيـــة والمراكـــز المجتمعية، إلى 
جانـــب حديقة الديـــار، التي ُتعد أكبر 
حدائـــق المدينـــة، التي تضـــم منطقة 
للنزهـــات ومنطقـــة عربـــات األطعمة 
ومناطق أخرى للنشـــاطات الرياضية 

وغيرها”.

أحمد العمادي

عبر ندوة افتراضية استعرضت االستدامة 
المجتمعية والتحديثات
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الشهادة اإلعدادية
مدرسة سترة اإلعدادية

أهدي نجاحي لوالدي ووالدتي وجميع معلماتي الالتي كان لهن 
الفضل في تفوقي.

مـــــع جــــاذبـــيـــــــة الـزجــــــاج األزرق الــمــتــــــأللــــــئ

“أوميغا” تذكرنا بالسماء المليئة بالنجوم

تتبنى نمـــاذج “أوميغا كونستيليشـــن” 
مقـــاس 29 مم جاذبيـــة جذابة للزجاج 
األزرق المتأللـــئ، مـــع أقـــراص الحجر 
الكريـــم المذهلة التي تذكرنا بالســـماء 
المليئـــة بالنجوم. ليـــس كل قرص من 
الحجر الكريم فريًدا تماًما في مظهره 
فحسب، بل يتناقض الظل 
الجريء بشكل جميل مع 
ومـــواد  الفاخـــر  الهيـــكل 

السوار.
الفـــوالذ  اختيـــار مـــن 
للصـــدأ  المقـــاوم 
ســـيدنا  وذهـــب 
قيـــراط   18 عيـــار 
أو  أصفـــر  وذهـــب 
مزيجـــا مـــن الفـــوالذ 
للصـــدأ  المقـــاوم 
تزييـــن  تـــم  والذهـــب. 
الحواف التي تدور حول 
الســـماوي  األزرق  القرص 

بأرقام رومانية أو مصقولة ومجموعة 
مرصعة باأللماس.

وتحتوي كل ســـاعة على نافذة تاريخ 
مستديرة عند الساعة 6 و11 وعالمات 
ســـاعة ماســـية مثبتـــة فـــي مكانهـــا مع 
حامالت مصنوعة مـــن الذهب األصفر 
أو األبيـــض أو ذهـــب ســـيدنا عيـــار 18 
قيـــراط اعتماًدا على الطـــراز. من أجل 

اتساق األســـلوب، تم تصميم أيدي كل 
ســـاعة من - نفس المواد التي يمتلكها 
حاملـــو األلماس. كما هو الحـــال دائًما، 
لتصميمهـــا  مخلصـــة  “أوميغـــا”  ظلـــت 
الدائـــم، ببصماتهـــا المميـــزة وســـوارها 
ذات القطع الواحـــدة المذهلة. الحفاظ 
على إيقاع ثابـــت خلف القرص األزرق 
هو عيار كرونومتر رئيســـي اســـتثنائي 

.)8700 / 8701(
مـــن  المســـتوحاة  مـــم   29 الســـاعات 
أعلـــى  علـــى  اختبارهـــا  وتـــم  الســـماء 
مســـتوى فـــي الصناعـــة، هـــي الخيـــار 
المثالـــي ألولئـــك الذين ينجذبـــون إلى 
التصاميـــم الرائعـــة واأللـــوان الجريئة. 
جميـــع الموديـــالت تأتـــي مـــع ضمـــان 

“أوميغا” لمدة 5 سنوات.
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هبة محسن

أعلنت مدينة التنين، أكبر مركز تسوق للبيع بالجملة 
والتجزئـــة بالبحريـــن، عـــن اســـتراتيجيتها الهادفـــة 
للمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة آثار “كوفيد 
- 19”، مـــن خالل إطالق سلســـلة مـــن المبادرات في 
إطار حملة ترويجية شاملة تحت مسمى “لبحريننا”.
ومـــن ضمن المبادرات المصاحبة للحملة، التي تهدف 
لتخفيـــف اآلثـــار الســـلبية النتشـــار الوبـــاء، حافظـــت 
مدينـــة التنيـــن علـــى التزامها الراســـخ بدعم مختلف 
شـــرائح المجتمع البحريني، إذ تشـــمل تلك المبادرات 
رعايـــة  تحـــت  الدعـــم  تقديـــم  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لأليتام واألرامل 

واألسر المتعففة والفئات األخرى المشمولة.
بتنفيـــذ  التنيـــن  ذلـــك، قامـــت مدينـــة  إلـــى  إضافـــة 
مبـــادرة تعكس حرصهـــا واهتمامهـــا الدائم بمصلحة 
المســـتأجرين، وذلـــك عبـــر إعفـــاء جميـــع المحـــالت 
، مـــن دفع  فـــي المجمـــع، والبالـــغ عددهـــا 787 محـــالًّ

اإليجـــارات لمـــدة شـــهرين متتالييـــن، وذلك تماشـــًيا 
مـــع جهود الحكومـــة الموقـــرة؛ بهدف توفيـــر الدعم 
الـــالزم لهـــم لتخّطـــي الظـــروف االســـتثنائية الراهنة 

ومســـاعدتهم علـــى التعافي مـــن اآلثـــار االقتصادية 
التـــي خلفهـــا انتشـــار وبـــاء “كوفيد - 19” في شـــتى 

أنحاء العالم.
إلـــى ذلك، أكـــدت مدينـــة التنين عن اإلفصـــاح قريًبا 
الترويجيـــة  الحمـــالت  مـــن  جديـــدة  سلســـلة  عـــن 
واألنشطة والمبادرات لزبائنها، منها عروض التسوق 
والسحوبات واألنشـــطة التفاعلية، وذلك مع مراعاة 
الفيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الحملـــة  توجيهـــات 
والتدابيـــر الوقائيـــة واالحتياطـــات الالزمـــة لضمان 

سالمتهم.
China- “وبهـــذه المناســـبة، قال المدير العام لشـــركة 
mex” باتريك جينج شـــوا “نســـعى من خالل إطالق 
حملـــة )لبحريننـــا( لعكس مشـــاعر المحّبـــة واالمتنان 
للمجتمـــع البحرينـــي ولكي نؤكد علـــى التزامنا بدعم 
المجتمـــع فـــي مثل هـــذه الظروف االســـتثنائية التي 

يمر بها العالم بأسره. 

”19  - “كــوفــيــد  تــفــشــي  ــى  ــل ع ــة  ــب ــرت ــت ــم ال اآلثـــــار  لــتــخــفــيــف 
“التنين” تطلق مبادرات ضمن حملة “لبحريننا”
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بعد زواج نصف قرن.. “كورونا” يقتلهما بأيد متشابكة
بطريقــة  أميركيــان  زوجــان  توفــي 
الروايــات  غــرار  علــى  شــاعرية 
إصابتهمــا  بعــد  الشــهيرة،  الرومانســية 
بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد 

زواج دام 53 عاما.
وبحسب شبكة “سي إن إن” األميركية، 
فقــد توفــي الزوجــان بيتــي )80 عامــا( 
وكيرتــس )79 عامــا( تاربيلي ممســكين 
بأيدي بعضهما لحظــة وفاتهما بكورونا 

في والية تكساس األميركية.
ســاعة  غضــون  فــي  الثنائــي  وتوفــي 
واحــدة فــي يــوم 18 يونيــو، وحرصــا 
الدقائــق  فــي  أيديهمــا  تشــابك  علــى 

األخيرة من عمرهما.
وقــال تيــم نجــل الزوجــان “إن والدتــه 
بيتــي ظهــرت عليها أعــراض الفيروس 
القاتل قبل نقلها مباشرة إلى مستشفى 
تكســاس هاريــس ميثوديســت فــورت 
وورث فــي 9 يونيــو، فيمــا تــم إدخــال 
والــده كيرتــس إلــى نفــس المستشــفى 

بعد يومين فقط”.
وتابــع أن والدتــه اتصلت به وشــقيقته 
فــي  الصحيــة  حالتهــا  أن  وأخبرتهمــا 
تدهــور، وبمجرد أن أخبــرا والدهما عن 
صحــة زوجتــه بيتي بــدأت صحته في 
التدهــور أيضــا، واستســلم ألن يتوفــى 

معها.
وكانت بيتي وكيرتس ترابيلي يرقدان 
تلقيهمــا  أثنــاء  منفصلــة  غــرف  فــي 
العــاج، ولكــن تــم وضعهمــا معــا داخل 
غرفــة العناية المركزة، بفضل الممرضة 

بليك ثرون، التي بذلت قصارى جهدها 
لتحقيق هذا.

وتوفيــت بيتــي بعــد حوالــي 20 دقيقة 
مــن وضعها مع زوجها، ثم تبعها زوجها 

كيرتس بعد حوالي 45 دقيقة.
كانــا  أنهمــا  إلــى  تيــم  نجلهمــا  وأشــار 
قــادران على التواصل مع بعضهما دون 
كلمــات فــي لحظاتهمــا األخيــرة، ألنهما 
“يعرفــان بعضهما البعض جيدا وبالقدر 
الــذي يســمح لهــا التواصــل دون كلمــة 

واحدة”، بحسب قوله.

نجحت الشــرطة البريطانية باختراق 
مــن  مكونــة  لعصابــة  مشــفر”  “نظــام 
المئات من “كبار المجرمين”، والقبض 
عليهم لاشــتباه في تورطهم بجرائم 
قتــل وتهريــب األســلحة والمخدرات، 
أيضــا  أســفرت  ضخمــة  عمليــة  فــي 
عــن العثــور على مبالغ تقدر بعشــرات 

المايين من الدوالرات.
مــا  بحســب  العمليــة،  هــذه  وجــاءت 
أوردت “ســكاي نيــوز”، أمــس الجمعة، 
بعــد أن تمكنت الشــرطة مــن اختراق 
كان  الــذي  المشــفر  التواصــل  نظــام 

يستعمله المشتبه فيهم.
وأعلنــت وكالــة مكافحــة الجرائم في 
بريطانيــا، أن المحققيــن عثــروا علــى 
إســترليني  جنيــه  مليــون   54 مبلــغ 
نقــدا، أي مــا يعادل )67 مليون دوالر(، 
باإلضافــة إلــى طنيــن مــن الكوكايين، 
و77 قطعــة ســاح، مــن بينهــا بنــادق 
ومدافــع  يدويــة  وقنابــل  هجوميــة 

رشاشة.

شرطة بريطانيا تعثر 
تحولــت أجمــل لحظات العمر لدى عروســين أرادا االحتفال بزواجهما على شــاطئ البحر على كنز “كبار المجرمين”

إلــى كارثــة بعــد تكســر موجــة كبيــرة علــى صخــور شــاطئ الغونــا فــي واليــة كاليفورنيا 
األميركية. وأراد العروســان التقاط الصور على شــاطئ البحر كذكرى لحفل زفافهما، لكن 
موجة كبيرة حولت لحظات الفرح إلى كارثة تطلبت تدخل فرق اإلنقاذ. وتظهر مشــاهد 
الفيديــو وقــوف عروســين علــى صخــرة مرتفعــة، إلــى حد ما، على شــاطىء البحــر أثناء 

التقاطهما الصور، فيما يقف المصور في مكان مرتفع.
وســحبت موجــة مرتفعــة العروســين إلــى داخــل البحــر، لتتقاذفهــم األمــواج لدقائق قبل 
وصول فرق اإلنقاذ. وتمكن رجال اإلنقاذ من ســحب العروســين إلى بر األمان عن طريق 
السباحة إليهما، لتنتهي لحظات السعادة وشهر العسل بذكرى غير متوقعة، ربما ستكون 

مضحكة في المستقبل.

اخترع زوجان كبسولة دفن فريدة يوضع جسد اإلنسان داخلها بعد الموت لتحوله الحقا 
إلى شجرة؛ بهدف تحويل المقابر من ساحات مقفرة إلى غابات جميلة.

وابتكــر الزوجــان آنــا ســيتيلي وراؤول بريتزيل كبســولة فريــدة جدا قــادرة على تحويل 
الجســد بعــد الوفاة إلى شــجرة جميلة، تخلــد ذكرى من داخلها وتغيــر مفهوم الموت عند 
فقــد األحبــة. وصمــم الزوجان جوربا على شــكل بيضة، مصنوعة من مــواد قابلة للتحلل، 
يتــم وضــع رماد المتوفين داخلهــا، أو إدخال المتوفين داخلها بوضعية الجنين. ثم ُتدفن 
الكبســولة كبــذرة فــي األرض، ويتم زراعة شــجرة فوقهــا، يختارها المتوفــى قبل وفاته، 
لتتموضــع فــوق الكبســولة وتمتص ما بداخلها، لتمثل الحقا نصبــا تذكاريا يمثل المتوفى 

ويورث لألجيال القادمة، لتتحول المقابر إلى منظر طبيعي خاب.

موجة تخطف عروسين من شهر العسل

اختراع جورب يحول جسد المتوفى إلى شجرة

فتاة في حقل زهور الافندر “أكثر من 120 هكتاًرا” في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم )سبوتنيك(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

علــى  القبــض  المصريــة  الشــرطة  ألقــت 
شــخصين أثنــاء تنقيبهمــا عــن اآلثــار فــي 

محافظة األقصر في صعيد مصر.
كشــفت  “مصــراوي”،  موقــع  وبحســب 
عــن  الشــرطة،  وتحريــات  معلومــات 
إقــدام شــخصين علــى الحفــر خلســة فــي 
منــزل أحدهمــا بقصــد البحــث والتنقيــب 
عــن اآلثــار. وعلــى الفــور اســتهدفت قــوة 
المتهميــن،  ضبــط  وجــرى  المنــزل،  أمنيــة 
فــي  المســتخدمة  األدوات  وبحيازتهمــا 
الحفــر، وتبين وجود حفرة دائرية الشــكل 
“بقطر 1.5م وعمق 5 م” يوجد في نهايتها 
بمعرفــة  المعاينــة  وبإجــراء  حفرتــان. 
مفتشــي آثــار األقصــر، أفــادوا بــأن الحفــر 
تعــد كشــفا أثريــا والرســومات والكتابــات 
والنقــوش ترجــع للعصر البطلمــي وامتداد 
لمعبــد إســنا الذي يقــع على بعــد نحو 200 

متر من الحفر المضبوط.
بالحفــر  اعترفــا  المتهميــن  وبمواجهــة 
والتنقيــب بقصد البحث عن اآلثار، وجرى 
اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.

كشف أثري أثناء 
القبض على لصوص

تواجه إفريقيا إحدى أخطر هجمات الجراد، التي ظهرت بالتزامن 
مع جائحة كورونا لتقضي على ما تبقى من أمل لدى المواطنين، 
بعد أشــهر من الحجر المنزلي وسياســات التباعد االجتماعي وما 
رافقها من تراجع اقتصادي عام. ويحاول العلماء في كينيا وضع 
الحلول والقيام بالدراســات لمواجهة أســراب الجراد التي تعصف 
بالباد، وتعتبر المبيدات من الطرق الشائعة، لكنها من جهة أخرى 

تضر بالمحاصيل وبالبيئة المحيطة، لكن العلماء الكينيون وجدوا 
حــا غريبــا لمشــكلة الجــراد، بحســب وكالــة “رويترز”، عــن طريق 

تحويلها لوجبات طعام لإلنسان والحيوان على حد سواء.
وبحســب تصريحــات الفريــق العلمــي الكينــي، فــإن أكل الجــراد 
واألســرع  للبيئــة  أمانــا  واألكثــر  األمثــل  الطريقــة  هــي  وطهيــه 

لمحاربته.

دولة إفريقية تحارب الجراد بتحويله إلى “كباب”

راقصة الجمباز اإليقاعي هانا مارتن أثناء جلسة تدريبية في جسر “أوس 
فالي فياداكت”، بعد تخفيف قيود كورونا في ساسكس، بريطانيا )رويترز(

واستخدم الفريق أجهزة ومعدات خاصة تقوم بشفط الجراد وجمعه ومن ثم طهيه وطحنه ليتم خلطه مع الوجبات األخرى. ويقوم الطهاة في المركز 
بإعداد الجراد وحده على شكل وجبات مقلية وبإضافة بعض الخضراوات والتوابل ليأخذ شكل الكباب العادي. 

أحــد  شــوى  إذ  للجــدل،  مثيــرا  فيديــو  مقطــع  مســتخدمون  تــداول 
المهاجرين قطة في أحد الشوارع اإليطالية أمام أعين العامة.

وأثار مشهد المهاجر وهو يشوي 
قطة في محطة قطار بكامبيليا 
ماريتيمــا، وهي مدينة ســاحلية 
إيطاليــة، غضب المارة، حســبما 

ذكرت صحيفة “ال نازيوني”.
وتســاءل المســتخدم الذي نشر 
مقطــع الفيديو، “كيــف يمكن أن 

تحدث مثل هذه القسوة”.
الفيديــو  مقطــع  فــي  ويظهــر 
كيــف تصــرخ امــرأة علــى رجــل 
اســتنكار  محاولــة  فــي  مهاجــر 
لفعلتــه أثناء مواصلته لتحضير 

وجبته.

ورد الرجــل علــى االمــرأة مبــررا 
بــه، بأنــه ليــس لديــه  مــا يقــوم 
نقــود لشــراء طعــام، لكــن المرأة 
الحظت قائلة، إن لديه سجائر.

بينمــا علــق نائــب المنطقــة على 
الفيديــو “مــن الصعب مشــاهدة 
يصــدق،  ال  الــذي  المشــهد  هــذا 
لكنــه شــدد على ضــرورة معرفة 

حقيقة ما حدث”.
وبحســب الصحيفة، تم اعتقال 
تقديــم  بعــد  المعنــي  الرجــل 
المعاملــة  ســوء  عــن  شــكوى 

والقسوة على الحيوانات.

قطة ُتشوى في الشارع أمام أعين المارة

أصيــب أكثــر مــن 40 شــخصا بجــروح أمــس الجمعــة فــي انفجار قــوي وقع 
داخل مصنع لأللعاب النارية في تركيا، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفًة أن 

150 موظفا على األقل كانوا في الموقع لحظة وقوعه. 
ووقــع االنفجــار الــذي صنفه عاملــو اإلنقاذ بـ “الحــادث الصناعي” صباحا في 

هينداك في محافظة صقاريا في شمال غرب تركيا. 
وأعلــن  حاكــم المحافظــة أوكتــاي كالدرم فــي تغريدة “حتــى اآلن، نقلنا 41 

جريحا إلى المستشفى. نحمد هللا لم يقتل أحد”. 
وقــوع  لحظــة  المصنــع  داخــل  كانــوا  200 شــخص  إلــى   150 أن  وأضــاف 
االنفجار.  وارتفعت ســحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في الســماء، فيما 
كان صــوت المفرقعــات الناريــة يــدوي مــن داخــل المصنع، وفق صــور بثتها 

قنوات تلفزيونية تركية.

41 جريحـا تركيــــا بانفجــــار 
مصنــع لأللعـــــاب الناريـــــة
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