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عضو  الــصــحــة  وزارة  ــيـــل  وكـ أكــــد 
لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق 
كورونا )كوفيد 19( وليد المانع أهمية 
واإلجـــراءات  باالشتراطات  االلــتــزام 
التنفيذية الالزمة التي أقرها الفريق 
لفيروس  للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي 
إلزامية  نطاق  توسيع  بشأن  كورونا 
في  المنزل  خــارج  الكمامات  ارتــداء 
أثناء  عــدا  ما  األماكن واألوقـــات  كل 
أيًضا عند  السيارة، وارتداؤها  قيادة 
واستثناء  المشي  ريــاضــة  مــمــارســة 
بدنًيا  جهًدا  تتطلب  التي  الرياضات 
ــًدا، مــثــل: الـــجـــري والــســبــاحــة  ــ ــدي شــ
وعند  الهوائية،  ــدراجــات  ال وركـــوب 
ــراض  ــديــهــم أمــ ــاص ل ــخـ مــقــابــلــة أشـ
كبار  مــن  أو  كامنة  صحية  وظـــروف 
داخل  للخطر  أكثر  المعرضين  السن 

إطار األسرة الواحدة.

الصحافي  الــمــؤتــمــر  فــي  ذلـــك  ــاء  جـ
للتصدي  الوطني  الفريق  الذي عقده 
ظهر   )19 )كوفيد  كــورونــا  لفيروس 
للبحوث  العهد  ولي  مركز  في  أمس، 
الــطــبــيــة والـــتـــدريـــب بــالــمــســتــشــفــى 

ــر  ــري لـــلـــحـــديـــث عـــــن آخــ ــكــ ــســ ــعــ ــ ال
مستجدات فيروس كورونا.

ــى ســرعــة  ــ ــا الــمــانــع الــجــمــيــع إل ــ ودعـ
اإلبالغ عن وجود األعراض الخاصة 
على  االتــصــال  وضـــرورة  بالفيروس 

الرقم )444( فور الشعور بأية أعراض 
للفيروس؛ كي ال تتضاعف األعراض 
ــي وقــــت مــتــأخــر  ــي الـــحـــالـــة فـ ــأتـ وتـ
الطبي  الطاقم  على  حينها  يصعب 

إسعافها.

الكمامات إلزامية في األماكن العامة
مبكًرا األعــــراض  ــن  ع ــاغ  ــ اإلب يــجــب  ــي:  ــوطــن ال الــفــريــق 

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا 

أعــلــن وزيــــر الـــعـــدل والــشــئــون 
ــاف أنـــه في  ــ اإلســالمــيــة واألوقـ
ــذي عــقــده  ــ ــوء االجـــتـــمـــاع الـ ضــ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  أمـــس 
الوطني  الفريق  رئيس  للصحة 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــبـ ــطـ الـ
الشيخ  طبيب  الفريق  كــورونــا 
محمد بن عبدهللا آل خليفة مع 
السنية  رئيس مجلس األوقــاف 
مجلس  ورئيس  الهاجري  راشد 
ــجــعــفــريــة يــوســف  األوقـــــــاف ال
مستجدات  الستعراض  الصالح 
ــود الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــصــدي  ــهـ ــجـ الـ
ــيــــروس والـــمـــســـتـــجـــدات  ــفــ ــ ــل ــ ل
والـــتـــقـــاريـــر حــــول الــمــعــطــيــات 
الــحــالــيــة والـــتـــي تــبــيــن ارتــفــاع 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
إجازة  خالل  التجمعات  نتيجة 

عيد الفطر المبارك.
ــيــه، وفــــي ضــــوء ما  ــاء عــل ــنـ  وبـ
ــن الــمــجــلــس األعـــلـــى  صـــــدر عــ
لــلــشــئــون اإلســالمــيــة مـــن آراء 
الــعــبــادات  أداء  بــشــأن  شــرعــيــة 
في زمن انتشار جائحة كورونا، 
)كـــوفـــيـــد19(، ومـــا تــم الــتــوافــق 
عليه باالجتماع المشار إليه بين 
الوطني  الفريق  رئيس  معالي 
الطبي ورئيسي األوقافين، فقد 
الــعــدل والــشــؤون  ارتـــأت وزارة 
التريث  ــاف  ــ واألوقـ اإلســالمــيــة 
فــي إقــامــة صـــالة الــجــمــعــة في 
ــررت تأجيل  الــمــرحــلــة وقــ هـــذه 
الحق  موعد  إلــى  إقامتها  قــرار 
ــمــســتــجــدات  ــة ال ــعـ ــراجـ بـــعـــد مـ
في  المعطيات  حــول  والتقارير 

حينه. 

تأجيل إقامة صلوات 
الجمعـة حتى إشعار آخر

)٠٥(
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التظاهــرات الحتــواء  الجيــش  نشــر  يعــارض  األميركــي  الدفــاع  وزيــر 

األمن يمنع وصول المحتجين للبيت األبيض

واشنطن ـ أ ف ب

المنامة - بنا

ــي مـــارك  ــركـ ــيـ ــاع األمـ ــ ــدف ــ ــلـــن وزيـــــر ال أعـ
اللجوء  معارضته  ــعــاء،  األرب أمــس  إســبــر 
الجيش  قـــوات  بنشر  يسمح  قــانــون  ــى  إل
ــاهــضــة  ــمــن ــات ال ــاجــ ــجــ ــتــ الحـــــتـــــواء االحــ
ــدام الــــشــــرطــــة الـــــقـــــوة بــحــق  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ السـ
األمــيــركــيــيــن الــمــتــحــدريــن مـــن أصـــول 
إفريقية. وقال إسبر “ال أؤيد اللجوء إلى 
قول  من  يومين  بعد  االنتفاضة”،  قانون 
قد  إنــه  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
الجيش  اســتــدعــاء  بهدف  لتفعيله؛  يلجأ 

للسيطرة على االحتجاجات.
وأضــــــاف “لــطــالــمــا اعـــتـــقـــدت ومــــا زلــت 
األنسب  هــو  الوطني  الــحــرس  أن  أعتقد 
هذه  في  محليا  المدنية  السلطات  لدعم 
في  الصحافيين  أمـــام  وتــابــع  الـــحـــاالت”. 
قوات  استخدام  “على خيار  الدفاع  وزارة 
ــمـــالذ األخـــيـــر،  فـــي الــخــدمــة أن يـــكـــون الـ
ــاالت األكـــثـــر إلــحــاحــا  ــحـ ويــقــتــصــر عــلــى الـ

اآلن”.  كهذا  وضع  في  لسنا   ،)...( واألخطر 
وزارة  إعــالن  على  ساعات  بعد  هــذا  يأتي 
نقلت  أنها  )البنتاغون(  األميركية  الــدفــاع 
نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة 
واشنطن، وذلك إثر احتجاجات عنيفة في 

أيــام. وقال  الليل على مدى  أثناء  المدينة 
راث  جوناثان  البنتاغون  باسم  المتحدث 
حالة  “فــي  القوات  إن  بيان:  في  هوفمان، 
الدعم  في  تشارك  “ال  لكنها  تأهب قصوى” 

الدفاعي لعمليات السلطة المدنية”.

محتجون يهاجمون مقرا لقناة “سي ان ان” التلفزيونية في أطلنطا

تــســجــيــل  إدارة  مــــديــــر  ــد  ــ ــ أكـ
بــوزارة  التجارة  وشئون  السفن 
مياس  واالتصاالت،  المواصالت 
مــن   %  95 نـــحـــو  أن  الـــمـــعـــتـــز، 
البحرين  تــصــل  ــتــي  ال الــبــضــائــع 
ــبــحــر، مــشــيــرا إلــى  ــأتــي عــبــر ال ت
أنـــه تــم اســتــيــراد بــضــائــع بقيمة 
الميناء  عبر  ديــنــار  مليون   360
جانب  إلــى  فقط  مايو  شهر  في 
تصدير بضائع بقيمة 186 مليون 

دينار. 
وأشار إلى أن من بين اإلجراءات 
إطالق بوابة إلكترونية لتخليص 
ألصــحــاب  ــراءات  ــ اإلجــ مختلف 
السفن والوكالء التجاريين، دون 
الـــزيـــارة شخصيا  إلـــى  الــحــاجــة 

لتخليص المعاملة،

95 % من 
البضائع تصل 

البحرين بحًرا

)١٢()٠٨(

كشفت مسؤول أول في قطاع  «
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بمجلس التنمية االقتصادية عن 

نمو إيرادات التجارة اإللكترونية في 
أسواق المنطقة 20 % في الربع 

األول 2020 قياًسا بنسبة نمو 12 % 
في الفترة المماثلة 2019.

احتشد مئات التونسيين أمام مقر  «
البرلمان، أمس، للمطالبة بسحب 

الثقة من رئيس مجلس النواب، 
راشد الغنوشي، بعد تورطه في خدمة 

أجندات خارجية مشبوهة وتجاوز 
صالحياته واصطفافه في المحور 
التركي القطري بالحرب على ليبيا.

كان مثل جزيرة صغيرة جميلة  «
وسط محيط واسع، كان أرضا 

مزروعة باألبداع والبيئة االصلية 
لعشق المسرح. إنه الفنان 

جاسم شريدة الذي عزتنا فيه 
األشجار والسماء وظل الليل 

يرثيه والناس نيام.

استأنف الفريق األول  «
لكرة القدم بنادي النجمة 
سلسلة تدريباته للموسم 

الرياضي الجاري 2019 
- 2020، وذلك بخوضه 

مجموعات تدريبات منفردة 
على ملعبه بالجفير.

0208121413

كرة النجمة تستأنف تدريباتهاشريدة.. سيد المسرحالشارع التونسي يغلي20 % نمو التجارة اإللكترونية

المنامة - بنا

تدخل األزمة القطرية عامها الرابع، وال تزال مسبباتها قائمة في ظل تعنت 
النظام القطري الحاكم وإصراره على خرق كل القيم اإلنسانية واالتفاقيات 
مخططاته  مواصلة  خالل  من  والدولية،  والعربية  الخليجية  والمواثيق 
المتطرفة،  اإلرهابية  التنظيمات  دعــم  في  العدواني  ونهجه  التخريبية 
في  اإلعالمية  أذرعه  وتوظيف  العربية،  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل 

بث سموم الفتن واالضطرابات وترويج خطابات الفوضى والكراهية.
المنطقة  دول  أكثر  من  البحرين  مملكة  أن  ومؤسًفا  واضــًحــا  كــان  ولقد 

والعالم تضرًرا من هذه السياسات العدائية القطرية.

البحرين أكثر دول العالم تضرًرا 
من عدوانية النظام القطري

)١١(

ين في مكتب  تعيين منسقين عامَّ
النائب األول لرئيس الوزراء

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )34( لسنة 
2020 بتعيينات في مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

ن  وجاء في المادة األولى من المرسوم أنه ُيعيَّ
في مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

كٌل من:
1 - حمد يعقوب المحميد منسق عام للدراسات 

والبحوث.

لإلعالم  عــام  منسق  بوحجي  أحمد  ســارة   -  2
على  أن  الثانية  المادة  في  وجــاء  والتواصل. 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية. جاللة الملك

بدور المالكي

دشنت  اإلدارة العامة للمرور،  «
فرعًا إلتمام الخدمات المرورية، 

بمجمع وادي السيل بالمحافظة 
الجنوبية، موضحة أن مواعيد 
عمل الفرع ستكون من األحد 
لغاية الخميس من 9 صباحًا 

لغاية 3 مساًء.

مكتب للمرور بـ “وادي السيل”

عوالي - بابكو

باليوبيل   2020 مايو  فــي  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة  احتفلت 
واستكمال  الكيميائي،  بالوسيط  التكسير  وحدة  لتدشين  الماسي 
الوطني،  االقتصاد  مسيرة  دعــم  فــي  تشغيلها  بــدء  مــن  عــامــًا   75
ويعكس  البحرين.  مملكة  في  المستدامة  التنمية  جهود  ومــؤازرة 
منذ  للوحدة  متواصل  عطاء  ومسيرة  نجاح،  قصة  االحتفال  هذا 
العظمة  صاحب  لــه  المغفور  عهد  فــي   ،1945 مايو  فــي  تدشينها 

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة )طيب هللا ثراه(.

“وحدة التكسير” بـ “بابكو” قصة نجاح

)٠٤(

علي الفردان



الخميس 4 يونيو 2020 - 12 شوال 1441 - العدد 4251

المنامة - وزارة الداخلية

مكتب للمعامالت المرورية 
بمجمع وادي السيل

اإلدارة  أطلقتها  التي  الخطة  ضمن 
وتسهيل  لــتــطــويــر  ــمــرور  ــل ل ــعــامــة  ال
الــمــعــامــات والــخــدمــات الــمــروريــة 
الحضور  تستوجب  الــتــي  للجمهور 
فــرعــًا  اإلدارة،  دشــنــت  الــشــخــصــي، 
بمجمع  الــمــروريــة،  الخدمات  إلتمام 
الجنوبية،  بالمحافظة  السيل  وادي 
مــوضــحــة أن مــواعــيــد عــمــل الــفــرع 
الخميس  لغاية  األحــد  مــن  ستكون 

من 9 صباحًا لغاية 3 مساًء.

تعيين مديرين في مكتب النائب األول لرئيس الوزراء
صـــدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قرار 
رقـــم )10( لســـنة 2020، بتعييـــن مديريـــن فـــي 
مكتـــب النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء، 

جاء فيه:
المـــادة األولـــى: يعين في مكتـــب النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء كل من:
-1 أحمـــد خالـــد علـــي العريفـــي مديـــًرا إلدارة 
اإلعـــام -2  منـــار أحمـــد عبـــدهللا ثانـــي مديـــًرا 

إلدارة التواصل

المادة الثانية:
علـــى مديـــر عـــام مكتـــب النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد

أحمد العريفي 
لإلعالم... ومنار 
عبدهللا للتواصل

تبادل التجارب مع بريطانيا لمحاربة الوباء

استعراض العالقات الثنائية بين المنامة وواشنطن

المشتركة ــات  ــوع ــوض ــم ال الــســفــيــر  مـــع  يــبــحــث  ــة  ــي ــل ــداخ ال ــر  ــ وزي

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
أمـــس، ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى مملكـــة البحريـــن رودريـــك دراموند، 
وذلـــك بحضـــور رئيس األمن العام الفريق طارق الحســـن. وتم أثناء اللقاء، 
اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين البلديـــن الصديقين، ومناقشـــة 
الخطـــط واإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، وتبادل الخبـــرات والتجارب بين البلديـــن الصديقين في 

هذا الشأن، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة أمس ســـفير الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة 
البحريـــن جاســـتين ســـيبيريل، بحضـــور الفريـــق رئيـــس األمن 
العام طارق الحســـن، ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل 

خليفة.
وتـــم فـــي اللقـــاء اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن 
البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، عبر االتصـــال المرئي 
االلكترونـــي، اجتماًعـــا مـــع المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط، تـــوم بكـــت، بمشـــاركة وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة، عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، ووكيـــل وزارة 

الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وخـــال االجتمـــاع، أشـــاد وزيـــر الخارجية بالـــدور الفاعل الـــذي يضطلع به 
المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية )IISS( في متابعة القضايا المتعلقة 
باألمـــن واالســـتقرار في المنطقة، وما يوليه مـــن اهتمام لتنظيم المؤتمرات 
والمنتديات المتخصصة، وإجراء البحوث والدراسات القيمة ألبرز القضايا 
علـــى الســـاحتين اإلقليمية والدوليـــة، مؤكًدا حـــرص وزارة الخارجية على 
االرتقاء بمستويات التعاون مع المعهد بما يحقق األهداف المرجوة، متمنًيا 

للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية )IISS( كل النجاح والتقدم.
مـــن جانبه، عبر توم بكت عن اعتزازه بمســـتوى التعـــاون القائم بين المعهد 

ووزارة الخارجية، متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من التطور واالزدهار.

”IISS“ الزياني: االرتقاء بالتعاون مع

المنامة - وزارة الداخلية

الجفير- مركز عيسى الثقافي

ضمـــن توجيهات اللجنة التنســـيقية 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
التـــي  “فينـــا خيـــر”،  وضمـــن حملـــة 
أطلقهـــا ممثل جالـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
األمن الوطنـــي رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة، كّلف محافظ الجنوبية سمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، نائـــب المحافـــظ العميد 
عيســـى الدوســـري لحضـــور مبادرة 
توزيـــع صناديـــق مشـــروع “غـــذاؤك 
الرفـــاع،  منطقـــة  فـــي  بيتـــك”  فـــي 
وذلـــك ضمـــن جهـــود المحافظة في 

المشـــاركة بالحملـــة الوطنيـــة “فينـــا 
خير”.

هـــذه  أن  المحافـــظ،  نائـــب  وأكـــد 
المشاركة تأتي لتعزيز مبدأ الشراكة 
شـــرطة  مديريـــة  مـــع  المجتمعيـــة 
ومختلـــف  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
الجهـــات األمنيـــة، التـــي تعـــزز روح 
مـــن  القائـــم،  والتعـــاون  المشـــاركة 
خال الجهـــود المبذولة لحملة “فينا 
المواطنيـــن  ســـامة  لضمـــان  خيـــر” 

أرجـــاء  كافـــة  فـــي  والمقيميـــن 
المحافظة. وأشار إلى أن المحافظة 
الجنوبيـــة حريصـــة على المشـــاركة 
في هذا العمل اإلنساني لتوزيع عدد 
200 مـــن الصناديـــق الغذائيـــة علـــى 
األهالي والمقيمين والعمالة الوافدة، 
مما يعزز مـــن القيم الســـامية للدين 
اإلســـامي والقَيـــم النبيلـــة للمجتمع 
البحرينـــي فـــي الترابـــط والتكافـــل 

المجتمعي بين أفراد المجتمع.

دشـــن مركز عيسى الثقافي كتاب “تاريخ النظام القانوني 
فـــي البحريـــن خـــال العقود األولـــى من القرن العشـــرين” 
للباحـــث علي فيصل الصديقي، فـــي محاضرة عبر منصة 
“زووم” اإللكترونية، احتفاًء بمرور 100 عام على تأسيس 
مؤسســـات الدولة البحرينيـــة الحديثة.وافتتح نائب رئيس 
مجلـــس األمنـــاء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن خليفة 
آل خليفـــة المحاضـــرة بكلمـــة رحـــب فيهـــا بالجمهور عبـــر األثير 
اإللكترونـــي، مشـــيًدا بجهـــد الباحـــث في إعـــداد الكتـــاب، مثمًنا 
مساهمة المستشار القانوني مال هللا الحمادي في التعقيب على 

الكتاب من منظور خبرته األكاديمية والقانونية.
وقـــال فـــي كلمتـــه “قـــام الباحـــث الصديقـــي فـــي كتابـــه، بجهـــد 
واضح في توثيق مســـيرة تشـــكُّل البنية القانونية والتشـــريعية 
فـــي البحرين، التـــي مهدت النطاق مســـيرة القضـــاء البحريني 
فـــي بدايات القرن الماضـــي، إلى جانب ما طرحه بشـــأن البوادر 
الدســـتورية األولى في المنطقة المتمثلة في تنظيم والية العهد 
علـــى اعتباره الركيزة األساســـية الســـتقرار النظامين السياســـي 
واالجتماعـــي فـــي المملكـــة، وازدهارهمـــا فـــي عهد عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة“، مؤكًدا أن 

الكتاب الذي يصدره مركز الوثائق التاريخية بالمركز يعد إضافة 
نوعيـــة لتاريـــخ البحريـــن والخليـــج العربـــي، ومرجعـــا أساســـيا 
لـــكل الباحثيـــن والمختصيـــن في المجـــال الحقوقـــي والقانوني 

والقضائي والتشريعي.
وقال مؤلف الكتاب الصديقي في محاضرته “إن الكتاب يحاول 
عرض التجربة البحرينية في عملية صناعة القانون في مراحلها 
األولى، إذ نجح البحرينيون في صناعة أول قانون بحريني وهو 
قانـــون التعليم الحديث العـــام 1919”. وقدم قراءتـــه التعقيبية 
عـــن الكتـــاب، إذ قال فـــي كلمتـــه “إن المؤلف تمكن مـــن احتواء 

“تاريخ النظام القانوني” على الرغم من تشعبه وخصوصيته.

بتكليــف من ســمو محافــظ الجنوبيــة لحضــور المبادرة

خالد بن خليفة: توثيق البوادر الدستورية األولى لتنظيم والية العهد

توزيع 200 من صناديق “غذاؤك في بيتك”

تدشين كتاب “تاريخ النظام القانوني في البحرين”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، بمكتبـــه 
بديوان الوزارة بمدينة عيســـى، مديـــري المدارس الحكومية 
الفائـــزة بالمراكـــز الثاثـــة األولى في برنامج تحـــدي التداول 
االستثماري )Trade Quest( للعام 2019 - 2020، الذي تنظمه 
بورصـــة البحريـــن بمشـــاركة المـــدارس الثانويـــة والمـــدارس 
الخاصة والجامعات. وفازت مدرســـة أحمد العمران الثانوية 
للبنين بالمركز األول، ومدرســـة خولة الثانوية للبنات بالمركز 
الثاني، ومدرســـة جدحفـــص الثانوية للبنـــات بالمركز الثالث 

على مستوى المدارس الحكومية.
 وأشـــاد الوزير بجهود الطلبة واإلدارات المدرســـية المشاركة 
فـــي البرنامـــج، الـــذي يهدف إلى إكســـاب المشـــاركين الخبرة 
الازمة والمهارات العملية في القطاع المصرفي، عبر محاكاة 
افتراضية لعمليات االســـتثمار التي تتم في األســـواق المالية 
العالمية، موجًها الشكر للمسؤولين في بورصة البحرين على 
تعاونهم في تنفيذ هذا البرنامج الســـنوي الذي يعود بالخبرة 

على الطلبة المشاركين فيه.

أجمـــع نـــواب رئيـــس منظمـــة الجمارك 
العالميـــة لكافـــة األقاليـــم علـــى دعـــم 
رئيس جمارك مملكة البحرين الشـــيخ 
نائـــب  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  أحمـــد 
رئيـــس المنظمة لتولي منصـــب القائم 
بأعمـــال رئيس مجلس المنظمة للفترة 
المتبقيـــة من واليـــة الرئيس الســـابق، 
وهـــو مـــا جاء فـــي رســـالة تلقاهـــا من 
األميـــن العام للمنظمة كونيو ميكوريا، 
فيمـــا من المقرر اســـتمرار فتـــرة تولي 
رئيـــس الجمارك هـــذا المنصـــب لحين 
عقـــد االنتخابـــات القادمـــة نهاية العام 

الجاري. 
وأعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة عن اعتزازه بهذه الثقة واإلنجاز 
البحريني الذي يعكس المكانة الدولية 
التـــي تتبوأهـــا مملكـــة البحرين بفضل 
مـــا تحظى به الجمـــارك البحرينية من 

رعايـــة واهتمـــام من لـــدن عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ُمشـــيدا 
بتوجيهـــات ودعم وزير الداخلية على 

كافة المستويات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمارك 
أن هـــذا التكليـــف خصوصـــا فـــي ظـــل 
الوضـــع الراهـــن مـــن شـــأنه العمل على 
مضاعفـــة الجهـــود والتعـــاون الدولـــي 
مـــع كافـــة هيئـــات وأجهـــزة الجمـــارك 
الدولية؛ للحفاظ على استمرارية عمل 
المنظمة فـــي تنفيذ خططها وبرامجها 

المعتمدة.
ُيذكـــر أن الشـــيخ احمـــد بـــن حمـــد ال 
خليفـــة يشـــغل منصب نائـــب الرئيس 
والممثـــل اإلقليمـــي لمنظمـــة الجمارك 
إفريقيـــا  شـــمال  لمنطقـــة  العالميـــة 
والشـــرق األدنى واألوســـط منـــذ العام 
يتـــرأس  أن  المتوقـــع  ومـــن   ،2016
العامـــة  للجمعيـــة  القـــادم  االجتمـــاع 
لمنظمـــة الجمارك العالمية نهاية يونيو 
2020 وكذلك اجتماعا طارئا مع نواب 
الرئيس واألمين العام للمنظمة؛ لبحث 

الترتيبات الخاصة بالدورة القادمة.

وزير التربية والتعليم يكّرم المدارس الحكومية الفائزة في برنامج  تحدي التداول االستثماري

وزير “التربية” يشيد بجهود الطلبة واإلدارات المدرسية المشاركة

إنجــاز بحرينــي جديــد يعكــس مكانــة المملكــة دولًيــا

تكريم المدارس الفائزة بتحدي التداول االستثماري

أحمد بن حمد قائما بأعمال رئيس مجلس “الجمارك العالمية”

 الشيخ أحمد بن حمد 



أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد - 19( وليـــد المانـــع أن تعامل 
مملكـــة البحريـــن مع فيـــروس كورونا 
يســـير وفق خطط مدروســـة تتناسب 
مشـــيًرا  ومســـتجد،  مرحلـــة  كل  مـــع 
إلـــى أن الحكومـــة والكـــوادر الطبيـــة 
لـــم تتـــردد فـــي اتخـــاذ الـــازم حفاًظا 
على ســـامة المجتمع وتواصل عملها 
ليـــًا ونهاًرا مـــن أجل صحة وســـامة 

الجميع.
إن  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي  المســـؤولية 
هـــي مســـؤولية فرديـــة، وترتكـــز على 
بالقـــرارات  الفـــرد بااللتـــزام  اســـتمرار 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الوقائية لتجاوز هذه الجائحة بنجاح 

وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
الذي عقـــده الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( ظهر 
أمـــس، فـــي مركز ولي العهـــد للبحوث 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة 
العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

فيروس كورونا.
ســـرعة  إلـــى  الجميـــع  المانـــع  ودعـــا 
اإلبـــاغ عن وجود األعـــراض الخاصة 
بالفيروس، التي ستســـهم في ســـرعة 
عـــزل الحالـــة القائمـــة وتقليـــل أعـــداد 
المخالطيـــن، وبالتالي ســـرعة عاجها 
وســـرعة تعافيها، كما دعا إلى ضرورة 
فـــور   )444( الرقـــم  علـــى  االتصـــال 
الشـــعور بأية أعراض للفيروس؛ كي ال 
تتضاعف هذه األعراض وتأتي الحالة 
فـــي وقت متأخر يصعـــب حينها على 

الطاقم الطبي إسعافها.
ولفـــت المانـــع إلـــى أن أســـباب ارتفاع 
أعـــداد الحـــاالت فـــي األيـــام األخيـــرة 
تعـــود إلـــى عـــدم االلتـــزام بالتعليمات 
الســـليم  التطبيـــق  فـــي  والتهـــاون 
لإلجراءات والتدابير الوقائية، منوًها 
أن الرصـــد اليومـــي ألعـــداد الحـــاالت 
القائمـــة بين وجود ارتفـــاع في أعداد 
كحـــاالت  المســـجلين  البحرينييـــن 
جديـــدة مقارنًة بالمقيمين، التي يأمل 
أن تتناقـــص هـــذه األعداد فـــي الفترة 

المقبلة.
الزيـــادة  أســـباب  أن  المانـــع  وأضـــاف 
مـــن  القائمـــة  الحـــاالت  أعـــداد  فـــي 
المواطنين ترجع للتجمعات األســـرية 
رمضـــان  شـــهر  خـــال  واالجتماعيـــة 
وعيـــد الفطـــر وكذلـــك الخـــروج لغيـــر 
الضـــرورات، منوًهـــا بأهميـــة اختصار 
التجمعـــات علـــى التجمعـــات العائلية 
المنـــزل،  بنفـــس  للســـاكنين  الصغيـــرة 
وااللتـــزام بعدم الخـــروج إال للضرورة 
أو  الكمامـــات  ارتـــداء  مـــع  القصـــوى 
أقنعة الوجه وااللتزام بمعايير التباعد 

االجتماعي.
االلتـــزام  أهميـــة  إلـــى  المانـــع  وأشـــار 
باالشـــتراطات واإلجراءات التنفيذية 
الازمـــة التـــي أقرها الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 

بشـــأن توســـيع نطاق إلزاميـــة ارتداء 
كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج  الكمامـــات 
األماكـــن واألوقات ما عدا أثناء قيادة 
السيارة، وارتداؤها أيًضا عند ممارسة 
رياضـــة المشـــي واســـتثناء الرياضات 
التي تتطلب جهًدا بدنًيا شديًدا، مثل: 
الجري والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائية، وعند مقابلة أشخاص لديهم 
أمراض وظروف صحية كامنة أو من 
كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطـــر 

داخل إطار األسرة الواحدة.
فقـــد  االســـتيعابية  الطاقـــة  وحـــول 
أوضـــح المانـــع أنـــه تـــم رفـــع الطاقـــة 
االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعـــاج 
وفـــق الخطـــة التـــي وضعهـــا الفريـــق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا )كوفيد - 19(؛ لضمان التعامل 
بكفاءة مع كافة المستجدات وفق كل 

مرحلة من مراحل انتشار الفيروس.

وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة 
يبلـــغ  ســـريًرا   7187 بلغـــت  والعـــاج 
اإلشـــغال الحالـــي منها 4884 ســـريًرا، 
لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  وأن 
بلغـــت  االحتـــرازي  الصحـــي  الحجـــر 
أّســـرة يبلـــغ اإلشـــغال الحالـــي   3410
منها 599 ســـريًرا، مؤكًدا أن الخدمات 
الصحية العاجيـــة من فحص وحجر 
وعـــاج مســـتمرة بالمجان فـــي مراكز 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي ومراكـــز 
ذلـــك  جانـــب  إلـــى  والعـــاج،  العـــزل 
فالخيـــار متاح لتلقـــي خدمات الحجر 
والعـــزل والعاج في القطـــاع الخاص 
لألفـــراد الراغبين وذلك علـــى نفقتهم 

الخاصة.
المجتمـــع  أفـــراد  إن  المانـــع:  وقـــال 
يمثلـــون أبطـــال المرحلـــة المقبلة عبر 
التزامهـــم بالمســـؤوليات الملقـــاة على 

عاتقهم كون هذا االلتزام يمثل حائط 
الصد األول ضد الفيروس. 

القحطاني: كونوا مسؤولين

مـــن جانبـــه أكـــد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
القحطانـــي ضـــرورة التـــزام كل فـــرد 
بالمجتمـــع بالقـــرارات واإلجراءات، إذ 
ُيعّول علـــى التزام الفرد بمســـؤولياته 

لتجاوز تحدي فيروس كورونا.
وأشـــار القحطاني إلـــى أن هناك عددا 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة للدخول 
اآلمـــن للمنـــازل التـــي يجـــب االلتـــزام 
بهـــا عند الرجـــوع للمنـــزل وقبل لمس 
أي شـــي، التـــي تتمثـــل فـــي ضـــرورة 
وضـــع األحذية عند الباب، ويفضل أن 

تكون خـــارج المنزل مـــع التأكيد على 
ضـــرورة التعقيم، وتوفر صندوق عند 
المدخـــل يتم فيه وضع كل المقتنيات 
القفـــاز والكمـــام،  الشـــخصية، ولبـــس 
وتعقيـــم كافـــة المقتنيـــات واألمتعـــة، 
والتخلـــص من األكياس الخارجية مع 
القفاز والكمام، وغســـل اليدين بالماء 
والصابون بمـــدة ال تقل عن 40 ثانية، 
ووضـــع المابـــس الخارجية في ســـلة 
الغســـيل، مبيًنا أن هذه التعليمات هي 
من أجل سامة أفراد المجتمع كافة.

السلمان: 330 ألف فحص مختبري

من جهتها أكدت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنية بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد - 19( جميلة الســـلمان ضرورة 

االســـتمرار بالتـــزام الفرد بالمســـؤولية 
التـــي تقـــع عليـــه فـــي هـــذه المرحلـــة، 
والتعليمـــات  القـــرارات  تنفيـــذ  عبـــر 
واإلرشـــادات كافة، بمـــا يحفظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
ونوهـــت الســـلمان أن وزارة الصحـــة 
حريصـــة على توســـيع نطـــاق وأعداد 
الفحوصـــات اليوميـــة للوصول المبكر 
للحاالت القائمة وبالتالي سرعة عزلها 
وعاجها، إذ وصل مجموعها إلى أكثر 

من 330 ألف فحص مختبري.
وأشارت السلمان إلى أن تعافي الكثير 
مـــن الحـــاالت القائمة بالفيـــروس في 
األيام الماضية يرجع إلى أسباب عدة، 
والمتمثلـــة فـــي تطبيـــق البروتوكـــول 
العاجـــي المتبـــع فـــي معالجـــة هـــذه 
الحـــاالت إلى جانـــب الرعاية الصحية 
الحـــاالت  تتلقاهـــا  التـــي  المســـتمرة 
القائمة، ما أدى إلى سرعة تعافيها من 

الفيروس.
واستعرضت السلمان الوضع الصحي 
كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة  للحـــاالت 
)كوفيـــد - 19(، إذ بلـــغ عـــدد الحـــاالت 
القائمة التـــي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العـــاج 48 حالة قائمـــة، منها 9 
حـــاالت تحـــت العنايـــة، و4875 حالة 
وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالي 
 4884 بلـــغ  الـــذي  القائمـــة  للحـــاالت 
حالـــة قائمـــة، وتعافـــي 7407 حـــاالت 

وخروجها من مراكز العزل والعاج.
ضـــرورة  علـــى  الســـلمان  وشـــددت 
بالقـــرارات  الجميـــع  التـــزام  اســـتمرار 
التباعـــد  فـــي  والمتمثلـــة  الصـــادرة 
التجمعـــات  وتجنـــب  االجتماعـــي 
العائلية وغيرها من القرارات، مجددة 
دعوتهـــا إلـــى أهميـــة ارتـــداء الجميـــع 
لكمامـــات الوجـــه الطبيـــة أو القطنيـــة 
منهـــا عموًما، الذي يعـــد إجراًء وقائًيا، 
وضرورة االستمرار في االلتزام بغسل 
اليدين بالماء والصابون جيًدا بشـــكل 
دوري مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام 

معقم اليدين.
أهميـــة  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
تنظيف األســـطح واألشـــياء التي يتم 
اســـتخدامها بشـــكل متكـــرر وتعقيمها 
جيـــًدا بصـــورة دوريـــة، وتغطيـــة الفم 
عند الســـعال، والتخلـــص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من 
الحمـــى أو الســـعال، وفي حـــال ظهور 
عليـــه  شـــخص  أي  علـــى  األعـــراض 
االتصال على )444( واتباع التعليمات 
التي ســـوف تعطى إليـــه، مؤكدة على 
وعـــدم  بالتعليمـــات  التقيـــد  ضـــرورة 
التهـــاون بهـــا؛ مـــن أجـــل حفـــظ صحة 

وسامة الجميع.

الحاالت “الكورونية البحرينية” ارتفعت جراء التهور برمضان والعيد
الفريـــق الوطنـــي: اتصلـــوا فـــوًرا بــــ “444” لـــدى الشـــعور بأيـــة عـــوارض وال تتأخـــروا

اختصروا 
التجمعات األسرية 
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للضروريات

إشغال 4884 
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ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

صــرح مديــر إدارة التعــاون الدولــي والتطوير باألمانة العامة للتظلمات الشــيخ محمد بن علي آل خليفة أن األمانة 
ممثلــة فــي نــواف المالــود، شــاركت أخيــًرا في نــدوة تفاعليــة نظمها مكتــب أمين المظالم فــي نيوزيلنــدا عبر تقنية 

االتصال المرئي.

وتحدثـــت في هـــذه النـــدوة المستشـــارة بمكتـــب أمين 
كيفيـــة  حـــول  نيكولـــز،  نيوزيلنـــدا روث  فـــي  المظالـــم 
التعامـــل مـــع تحديـــات مراقبة أماكن االحتجـــاز بما في 
ذلك الســـجون والمرافـــق الصحية )التي تشـــمل مرافق 
رعاية المسنين( وغيرها، أثناء اإلغاق والحجر الصحي 
المتخـــذ ضمن اإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا 
)كوفيـــد - 19(، ودور اآلليـــات الوقائية الوطنية في هذا 

الصدد.
وشـــهدت النـــدوة العديـــد مـــن المداخـــات والحـــوارات 
التـــي تـــم فيهـــا تبـــادل اآلراء والخبـــرات وطرح أســـئلة 

واإلجابات عليها.
واختتم مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير تصريحه 
“ان المشـــاركة فـــي مثـــل هـــذه الفعاليـــات الدولية تأتي 
فـــي إطـــار الحـــرص علـــى اكتســـاب مزيد مـــن الخبرات 

الممارســـات  علـــى  والتعـــرف  الوظيفيـــة،  والمهـــارات 
الدوليـــة المطبقة في التعامل مع الظروف االســـتثنائية 
التـــي فرضتهـــا إجـــراءات التصـــدي لفايـــروس كورونا، 
األمـــر الـــذي من شـــأنه إضافـــة خبـــرات جديـــدة لكوادر 
األمانة العامة للتظلمات، تمكنهم من العمل في مختلف 

الظروف المصاحبة لبيئة عملهم”.

تحدثت بالندوة المستشارة بمكتب المظالم في نيوزيلندا
ندوة عن تحديات مراقبة أماكن االحتجاز أثناء الحجر

المنامة - وزارة الداخلية

أعرب مدير إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية الشــيخ خالد بن راشــد بن عبدهللا آل خليفة، عن خالص تقديره 
واعتزازه بالمبادرة الكريمة لقرينة العاهل رئيسة المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، بقيام المجلس من خالل حملة “متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين” وبالتعاون مع فريق البحرين 
لمكافحة فيروس كورونا، بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات، الصادر بحقهن أحكام 

قضائية، ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.

خيـــر”  “فاعـــل  خدمـــة  أن  وأوضـــح 
والتي دشـــنتها إدارة تنفيذ األحكام، 
برعايـــة وزيـــر الداخليـــة، تهدف إلى 
تمكيـــن أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء 
التبـــرع، بمبالـــغ ماليـــة لصالـــح  مـــن 
المعســـرين والمتعثريـــن، ممـــن صدر 
بحقهم أحـــكام قضائيـــة، منوها إلى 
أن جملـــة المبالـــغ المتبـــرع بها خال 
األســـبوعين الماضييـــن، بلغـــت أكثر 
من 413 ألف دينار، بما يغطي حاجة 

43 محكوما.
وأضـــاف مديـــر إدارة تنفيذ األحكام 

أن هذه الخدمة، تتوفر عبر تطبيقي 
وباإلمـــكان  و”ســـداد”  “إســـاميات” 
تحميلهمـــا والتبـــرع بـــأي مبلـــغ دون 
تحديـــد تفاصيل الشـــخص المتبرع، 
كمـــا توفـــر الخدمـــة التبـــرع بالمبالغ 
بناًء على حاالت حرجة يتم إدراجها 
فـــي التطبيـــق لكـــي يتـــم جمـــع مبلغ 
مالـــي معين لكل حالة حســـب المبلغ 
المترتـــب، علمـــا أن الحـــاالت، تقـــر ّ، 
واالشـــتراطات  الضوابـــط  بحســـب 
لمســـتحقيها مـــن قبـــل لجنـــة “فاعل 

خير”.

تمكيــن أصحــاب األيــادي البيضاء مــن دعــم المتعثرين
حصيلـة التبــرع فـي “فاعـل خيـر” 413

ألــف ديـنـــار

بدور المالكي

القحطـانـي: الصـالـونـات بريئـة مـن نقـل “كـورونـا”
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  شـــدد عضـــو 
كورونـــا “ كوفيـــد 19 “، منـــاف القحطانـــي علـــى أن 
رصد الحـــاالت ليس له عاقة بنشـــاط معين، منوها 
بضرورة عدم ربط الحاالت المرصودة بسبب نشاط 

معين مثل الصالونات ومحات الحاقة الرجالية.
جـــاء ذلك فـــي رده على ســـؤال “الباد”، عمـــا إذا تم 
رصـــد أو تســـجيل أي حـــاالت كانـــت مصابة بســـبب 

اختاطها في الصالونات ومحات حاقة.

 وأكـــد القحطانـــي فـــي رده أن األهـــم هـــو ضـــرورة 
االلتـــزام باتباع اإلجـــراءات االحترازية، مشـــيرا إلى 
نسبة التعافي التي بلغت 61 % حسب آخر إحصاء 
وتفـــوق عـــدد الحـــاالت القائمـــة وأرجع ارتفـــاع تلك 
النسبة إلى خمسة أسباب، وهي البروتوكول العاجي 
الـــذي وضع منذ بداية الجائحة ويتم تحديثه بصفة 
دورية على حســـب المعطيات والمنشورات الطبية، 
ويتـــم التشـــاور أســـبوعيا مـــع المختصيـــن عـــن آخر 

وأهم التطورات في العاج، واجتماع الفريق الطبي 
مـــن االستشـــاريين والمختصيـــن والكـــوادر الطبيـــة 

اسبوعيا في حوار ذهني لتحديث العاج.
وأشـــار الى وضع برتوكول جديد تم العمل به يشمل 
آليـــات دخـــول المرضى وخروجهم مـــن مراكز العزل 
الصحيـــة، وقـــال إنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق متخصص 
وفـــق  العـــزل  مـــن  المتعافيـــن  خـــروج  مـــن  للتأكـــد 

االشتراطات.

)COVID-19( مؤتمر صحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا



احتفلــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( في مايو 2020 باليوبيل الماســي لتدشــين وحدة التكســير بالوســيط الكيميائي، واســتكمال 
75 عامًا من بدء تشــغيلها في دعم مســيرة االقتصاد الوطني، ومؤازرة جهود التنمية المســتدامة في مملكة البحرين. ويعكس هذا 
االحتفــال قصــة نجــاح، ومســيرة عطــاء متواصــل لهذه الوحدة منذ تدشــينها فــي مايو 1945، فــي عهد المغفور لــه صاحب العظمة 
الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة )طيــب هللا ثراه(. لقد خاضت الوحدة عبر مســيرة عطائهــا العديد من مبــادرات التطوير الرامية 
إلى مواكبة التقنيات الحديثة، والبحث عن الفرص الواعدة، والتغلب على الصعوبات والتحديات التشغيلية المختلفة، بما يجعلها 

نموذجًا فريدًا يحتذى به في األداء التشغيلي المتميز. 

مـــرت الوحـــدة بالعديـــد مـــن مراحـــل 
مســـيرة  طـــوال  الجوهريـــة  التغييـــر 
ليســـير  تشـــغيلها  وجـــاء  تشـــغيلها. 
نشـــأة  تاريـــخ  مـــع  متـــواٍز  فـــي خـــط 
تقنيـــة التكســـير بالوســـيط الكيميائي 
وبداياتهـــا األولـــى فـــي العالـــم قبيـــل 
وكانـــت  الماضـــي.  القـــرن  منتصـــف 
فكـــرة تشـــغيلها حلمـــًا يـــراود الجميع 
منذ أواخـــر ثالثينيات القرن الماضي، 
حتى أصبح واقعًا ملموسًا، لتكون من 
أوائـــل الوحـــدات للتكســـير بالوســـيط 
الكيميائـــي خـــارج الواليـــات المتحدة 
االميركيـــة، وبعـــد ســـنوات قليلـــة من 
تدشين أول وحدة للتكسير بالوسيط 
الكيميائـــي مـــن قبل مصفاة ايكســـون 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة فـــي 
مايـــو 1942. وبذلـــك تصبح بابكو من 
الشـــركات النفطية السباقة في إرساء 

التقنية المتطورة منذ ذلك الوقت. 
شـــهد تشـــغيل الوحدة عدة صعوبات 
حقبـــة  خـــالل  بالغـــة  وتحديـــات 
األربعينيـــات مـــن القرن الماضـــي، بما 
يجعلهـــا تمثـــل إنجازًا فريدًا يســـتحق 
كل اإلشـــادة والتقدير. وبدأت الشركة 
التشـــغيلية  العمليـــات  تطويـــر  فـــي 
للوحـــدة إبـــان العـــام 1946، فـــي ظل 
أجواء وظـــروف عالمية صعبة، وبات 
يقينـــًا ظهـــور الحاجـــة الماســـة لزيـــت 
الوقـــود مـــع النقـــص الحاد فـــي إنتاج 
الفحـــم، وازدياد الطلب علـــى الديزل، 
والذي كان يمثل أحـــد أهم المنتجات 
النفطيـــة في بابكـــو آنذاك. ومـــن هنا، 
أدركت شـــركة بابكو أهمية االستثمار 
فـــي تطوير الوحـــدة، وزيـــادة طاقتها 
االســـتيعابية، من أجـــل تعزيز قدراتها 
التنافســـية والربحية. وبدأ التخطيط 
المبدئـــي لتطويـــر الوحدة إبـــان العام 

.1946
وبالفعـــل، تـــم تجديـــد الوحـــدة العـــام 
1953، فـــي عهـــد المغفور لـــه صاحب 
العظمـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة – طيـــب هللا ثراه، وتـــم زيادة 
الســـعة إلـــى 30 ألـــف برميـــل يوميـــًا، 
بزيـــادة 40 % عـــن الســـعة القديمـــة. 
وخالل الســـنوات العشـــر التـــي تلتها، 
واصلـــت بابكـــو في عهـــد المغفـــور له 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه(، 
الســـعة  لزيـــادة  الطموحـــة  خطتهـــا 
بالفعـــل  وتـــم  للوحـــدة،  االســـتيعابية 
زيادتهـــا إلى 36 ألف برميل يوميًا في 
منتصـــف ســـتينيات القـــرن الماضـــي، 
بمعـــدالت  مقارنـــة   ،%  20 بزيـــادة 

عـــام 1953، و100 % مقارنـــة بأرقـــام 
وعلـــى  للوحـــدة.  األولـــي  التصميـــم 
شـــهدت  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدار 
الوحـــدة المزيد من عمليـــات التجديد 
الجوهريـــة لتطبيـــق أحـــدث التقنيات 

المعمول بها في صناعة التكرير. 
واستمر تشـــغيل هذا المرفق الحيوي 
بنجاح كمركـــز ربحي فعال في بابكو، 
الســـيما مـــع وصول وحـــدة التكســـير 
العـــام  إبـــان  للشـــركة  الهيدروجينـــي 
2007، فـــي العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة. ومثلت تلـــك الوحدة أحد 
أحـــدث تقنيات التكســـير آنذاك. وفي 
عـــام 2011، واجهـــت الوحـــدة تحديًا 
جديدًا تمثل في ظهور الحاجة للزيت 
غير المســـترجع لتغذية وحـــدة إنتاج 
الزيـــوت األساســـية الجديـــدة، والتي 
افتتحها صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن ســـلمان آل خليفة، مما أدى 
إلـــى خلق فـــرص تجاريـــة واعدة في 
تعزيـــز ربحيـــة مصفاة بابكـــو. وبذلك، 
بالوســـيط  التكســـير  وحـــدة  نجحـــت 
الصعوبـــات  تخطـــي  فـــي  الكيميائـــي 
طـــوال  تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
مســـيرة عملهـــا فـــي خدمـــة االقتصاد 

الوطني.
حققت بابكو نجاحًا باهرًا في مواكبة 
تقنيات العصر في صناعة التكرير في 
ذلك الوقـــت. وحقق موظفوها إنجازا 
فريـــدًا في تشـــغيل الوحدة على مدار 
75 عامـــًا دون وقـــوع حـــوادث كبيرة 
فـــي مضمار الســـالمة، بمـــا يمثل خير 
دليـــل علـــى الحرفية العاليـــة، واألداء 
بابكـــو  لشـــركة  المتميـــز  التشـــغيلي 
علـــى  وتعليقـــا  الوطنيـــة.  وكوادرهـــا 
هذه المناســـبة، أوضح رئيس مجلس 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة 

بابكـــو داوود نصيـــف “تمثـــل وحـــدة 
التكســـير بالوســـيط الكيميائـــي قصة 
نجاح ومســـيرة عطـــاء ال ينضب على 
مدار 75 عامـــًا، مع كونها مركزًا ربحيًا 
رئيســـيًا للشركة منذ تدشـــين الوحدة 
اســـتكملت  لقـــد   .1945 مايـــو  فـــي 
هـــذه الوحـــدة مســـيرة 75 عامـــًا مـــن 
التشـــغيل الناجح. إنها مناســـبة غالية 
نفوســـنا جميعـــًا عبـــر  وعزيـــزة علـــى 
تاريـــخ شـــركتنا العريقـــة، مـــع األخـــذ 
فـــي االعتبار اســـتمرار صمود الوحدة 

طـــوال الســـنوات الماضيـــة رغـــم قدم 
عمرها.

خاصـــة  مناســـبة  “إنهـــا  وأضـــاف: 
للكثيريـــن ممـــن عملوا بتلـــك الوحدة. 
فتـــرات  أمضيـــت  شـــخصيا  وإننـــي 
طويلـــة من العمـــل كأخصائي معالجة 
فـــي  الكيميائـــي  بالوســـيط  التكســـير 
ومراقـــب  الفنيـــة،  الخدمـــات  دائـــرة 
عمليات التكسير بالوسيط الكيميائي. 
كمـــا عاصـــرت العديـــد مـــن التحديات 
والصعوبـــات، مدركا تمـــام اإلدراك أن 
العلميـــة  والمعرفـــة  المهنيـــة  المهـــارة 
مطلوبـــان بصـــورة جوهريـــة لضمـــان 
ســـالمة واســـتقرار عمليـــات التكســـير 
إن  بالشـــركة.  الكيميائـــي  بالوســـيط 
لهـــذه  الماســـي  باليوبيـــل  االحتفـــال 
الوحـــدة يعكـــس بـــكل وضـــوح جانبًا 
شـــركتنا  وتـــراث  تاريـــخ  مـــن  غاليـــًا 
العريقة ومملكتنـــا الغالية في صناعة 
الشـــرق  بمنطقـــة  والتكريـــر  النفـــط 
االحتفـــال  هـــذا  يعـــد  كمـــا  األوســـط. 
بمثابـــة خيـــر دليل علـــى والء ومهارة 

كوادرنا البشرية المخلصة”.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب نائـــب الرئيـــس 
التنفيذي لشركة بابكو إبراهيم طالب 
عن اعتزازه بهذه المناســـبة، وأوضح: 

“إنها مناســـبة تاريخية جليلة، كما أنها 
تجســـد قصـــة نجـــاح لنـــا جميعـــًا. إنها 
قصـــة عطـــاء وعزيمـــة وإصـــرار على 
المضي قدمًا إلجراء التغيير والتطوير 
والتحسن المتواصل، وقبول التحدي، 
وتحديـــد المخاطـــر، ومواكبـــة أحدث 
التقنيات للحفاظ على الصدارة دائمًا، 
مـــع البحـــث المتواصـــل عـــن الفـــرص، 
والتغلب على المعوقات والتحديات”. 
وأشـــار قائالً: “لقد تم تحديث الوحدة 
بصورة مســـتمرة على مدار الســـنوات 
أحـــدث  مواكبـــة  لضمـــان  الماضيـــة 
التقنيـــات العالميـــة، وتحقيـــق أفضـــل 
العوائـــد االقتصاديـــة المرجوة. وعلى 
مدار 75 عامـــًا، وبكل العزم واإلصرار، 
تواصـــل الوحدة الدور المنوط بها في 
إنتاج مشـــتقات نفطية عالية الجودة، 
بمـــا يســـهم بشـــكل فعـــال فـــي توفير 
الغاز الطبيعي المســـال على المستوى 

المحلي بمملكتنا الغالية”. 
واختتم حديثه قائالً: “يسعدني التأكيد 
علـــى أن هـــذا االحتفـــال ينطـــوي علـــى 
أهميـــة خاصة في تســـليط الضوء على 
مســـيرة التطويـــر الملمـــوس فـــي تقنية 
التكســـير، والجهد الجماعي الرائع الذي 
يبذله موظفو بابكو األوفياء على مدار 
ســـنوات طويلـــة مـــن المثابـــرة والعـــزم 
فـــي إدارة وتشـــغيل وتطويـــر الوحدة، 
وتذليـــل كافـــة المعوقـــات والتحديـــات 
بها. إنه إنجـــاز تاريخي بكل المقاييس، 
وتفانـــي  خبـــرة  علـــى  عيـــان  وشـــاهد 
وإخـــالص جميـــع كوادرنـــا الوطنية في 
الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل خالل 
تشـــغيل هـــذا المرفـــق الحيـــوي ضمـــن 
الوطنيـــة  شـــركتنا  وأصـــول  مرافـــق 

العريقة”. 
إنها قصة نجاح ومســـيرة عطاء حافلة 
التاريـــخ  يســـطرها  التـــي  باإلنجـــازات 
اإلدارة  بفضـــل  والحديـــث  القديـــم 
هـــذا  فـــي  العامليـــن  وجهـــود  الواعيـــة 
الصرح الشـــامخ. وتواصل شركة بابكو 
الـــدور المنـــوط بهـــا فـــي تنفيـــذ برنامج 
تحديث المصفاة - المشـــروع الصناعي 
األكبـــر واألضخـــم في تاريـــخ البحرين، 
والذي يســـتهدف رفع الطاقة اإلنتاجية 
للمصفاة إلى 380 ألف برميل يوميا، بما 
يجسد رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة 
لتواصل بابكو رســـالتها الوطنية، بدعم 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى أل خليفة، ومســـاندة رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وحســـب توجيهـــات الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة وزير النفط 
مـــن أجل دعم مســـيرة القطاع النفطي، 
ومواصلـــة وتيـــرة البنـــاء للمضـــي قدمًا 

في رسم بحرين المستقبل.

عوالي - بابكو

“وحدة التكسير” بـ “بابكو” قصة نجاح ومسيرة عطاء
والتكرير النفط  صناعة  في  الشركة  تاريخ  من  غاليا  جانبا  يعكس  الماسي  اليوبيل  نصيف: 
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سكن العمال بالمحرق يضر بالهوية الوطنية
أفاد عدد من المواطنين بأهمية أن تنفذ الجهات المختصة كافة القرارات المتعلقة بالتنامي الفوضوي لـ )السكن 
المشــترك( وباألخــص لآلســيويين وللعمالــة الوافــدة القاطنيــن بأعــداد كبيــرة فــي الفرجــان والمناطــق الســكنية 

المكتظة، موضحين بأن ذلك أضر بالهوية االجتماعية والعادات والتقاليد واألمن والصحة العامة للمجتمع.

مسألة “سايبه”

وقال يوســـف جـــالل إن غياب القانون 
الُمنظـــم لســـكن العـــزاب أثر ســـلبا على 
حيـــاة المواطنيـــن وحولهـــا إلى جحيم 
حقيقـــي، مبينـــًا بحديثه لـ )البـــالد( بأن 
“المســـألة ســـايبة” مكنت المســـتثمرين 
يقومـــوا  أن  العقـــارات  وأصحـــاب 

بالتأجير لمن يرونه مناسبا لهم.
وبيـــن جـــالل بـــأن الوضع الراهـــن ألقى 
بظالل ســـيئة علـــى العـــادات والتقاليد 
المحـــرق  ألهـــل  المجتمعيـــة  والقيـــم 
والمناطـــق األخـــرى علـــى حـــد ســـواء، 
العامـــة  الصحيـــة  األوضـــاع  وعلـــى 
للفرجان والمناطق؛ بســـبب الممارسات 
والعـــزاب  الوافـــدة  للعمالـــة  الدخيلـــة 

التخلـــص  “منهـــا  وزاد  اآلســـيويين. 
العشوائي من النفايات، وسوء النظافة 
نفســـه،  الســـكن  ونظافـــة  الشـــخصية 
والتكـــدس الكبيـــر فـــي أماكن الســـكن، 
وتشـــويه المنظر العام لـــه، كبناء غرف 

الصفيح والخشب”.
وبين جالل بأن تنظيم السكن المشترك 
والمخالفـــة  الرقابـــة  آليـــات  وتفعيـــل 
مطلـــب شـــعبي وأهلـــي، خصوصـــا مع 
تصاعد منســـوب األضـــرار االجتماعية 
واألخالقية والنفسية التي يتعرض لها 

أهالي المناطق وبشكل يومي.

تساؤل واستغراب

بدوره، أوضح نبيل العريفي بأن اآلثار 
السلبية والموحشة التي تلقيها العمالة 

اآلســـيوية الوافـــدة والســـائبة، والتـــي 
تغلغلـــت بالفرجان المحرقيـــة وغيرها، 
وهـــو أمـــر يتطلب أخذ الحيطـــة بكافة 
األســـباب التـــي تفضـــي لتعاظـــم هـــذه 
الحالـــة، وإنفـــاذ االشـــتراطات الخاصة 
بســـكن المســـاكن الجماعيـــة لهـــم، وما 

يحدث بها من تجاوزات جمة.
الجماعيـــة  المســـاكن  عـــدد  وقـــال 
إلـــى  المحـــرق  بمحافظـــة  المرصـــودة 
)350( وفقـــا للـــرد الـــوزاري، رقـــم كبيـــر 
ويثير عالمات التســـاؤل واالستغراب، 
خصوصـــا وأن عـــدد المســـاكن التي تم 
اإلخطـــار عنهـــا ولم تتـــم المراجعة هي 

)100( دفعة واحدة.
ولفـــت إلى أن تصريح مدير عام بلدية 
 10 بأنهـــا  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 

مســـاكن لعمالة وافدة مـــن أصل )420( 
تم تصحيح أوضاعها، وبأن ثالثة منها 
فقـــط اســـتوفت للشـــروط، وســـبعة تم 
إخالؤها، يتطلب المزيد من الخطوات 
الرســـمية الصارمـــة والجـــادة والنافذة 
للتعامـــل معهـــا، خصوصـــا مـــع تنامـــي 
البحرينيـــة  العوائـــل  هجـــرة  ظاهـــرة 

لمناطقها.

 بال استجابة

لطيفـــة جاســـم  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
بـــأن خروج الســـيدات مـــن بيوتهن في 

الكثيـــر مـــن الفرجـــان المحرقيـــة أمـــر 
صعب للغاية، خصوصا مع لبسهم شبه 
العـــاري، ناهيك أن بعضهـــم تجمعاتهم 
كثيره ومريبة، ولقد حدثت الكثير من 

المشكالت بسبب مالحقتهم الفتيات.
وأضافـــت لطيفـــة “ال أشـــعر باألمن في 
)الفريـــج( بســـببهم وبســـبب تجمعاتهم 
الكبيرة في مســـاكن صغيـــرة، وقديمة 
ورثة، وعليه فلقد تم تقديم الكثير من 

البالغات فـــي مركز الشـــرطة من قبلنا 
ومـــن قبل غيرنـــا، بـــال أي نتيجة تذكر، 
أضـــف إلـــى ذلـــك أننـــي تحدثـــت بهـــذا 
األمـــر مع الكثيرين، ولكـــن ال حياة لمن 

تنادي”.
أجـــد  ولـــو  تعـــب،  بحالـــة  “أنـــا  تابعـــت 
الفرصة للخـــروج من فريج )بن هندي( 
الذي أقطنه، ولبيع بيتي بسعر مناسب، 

لن أتردد بذلك”.

يوسف جالل

لطيفة: ال أشعر 
باألمن بفريج “بن 

هندي” بسبب 
العمالة

نبيل العريفي

إبراهيم النهام
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تلبية الطلبات اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار

تخفيض وإسقاط رسوم بلدية عن 156 أسرة

“الــــنــــواب” و  الـــــــــوزارة  بـــيـــن  الـــمـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز 

ــس الـــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــات س ــ ــه ــ ــي ــ ــوج ــ ــى ت ــ ــل ــ ــاًء ع ــ ــ ــن ــ ــ ب

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه فــي ديــوان الــوزارة 
عــدًدا  وبحــث  البحرانــي،  محمــود  النائــب  النــواب  مجلــس  عضــو 
مــن المواضيــع المتعلقــة بالدائــرة الثانيــة عشــرة فــي المحافظــة 
الشمالية والمواضيع ذات االهتمام المشترك، التي من شأنها تعزيز 
التعــاون والتنســيق بيــن وزارة اإلســكان ومجلــس النــواب، وذلــك 
لتنفيذ البرامج اإلســكانية التي تكفل توفير الســكن المالئم لجميع 

المواطنين.

وتطـــرق اللقـــاء إلى تعزيـــز التعاون 
اإلســـكان  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
خطـــط  ودعـــم  النـــواب،  ومجلـــس 
الـــوزارة لتلبيـــة الطلبـــات المدرجـــة 
علـــى قوائـــم االنتظـــار، مـــن خـــال 
بالمشـــاريع  العمـــل  وتيـــرة  تســـريع 
اإلســـكانية المدرجـــة علـــى خطـــط 

اســـتعراض ســـير  الـــوزارة، وجـــرى 
المشـــاريع اإلســـكانية قيـــد التنفيـــذ 
الجديـــدة،  البحريـــن  مـــدن  فـــي 
الطلبـــات  لتلبيـــة  الـــوزارة  وخطـــط 
المملكـــة  بمحافظـــات  اإلســـكانية 

ومنها المحافظة الشمالية.
وفـــي ختام اللقـــاء، قـــدم البحراني 

خالص شـــكره وتقديره للوزير على 
جهوده الملموسة في توفير السكن 
مبدًيـــا  للمواطنيـــن،  االجتماعـــي 

استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ 
تلـــك الخطـــط والمشـــاريع بحســـب 

الجداول الزمنية الموضوعة لها.

بنــاًء علــى توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء الراميــة إلــى تخفيــض األعبــاء 
بمســاواة  الــوزراء  قــرار مجلــس  إطــار  وفــي  المواطنيــن،  علــى  المعيشــية 
المواطنين المســتأجرين للمســاكن من الرســوم البلدية بالمواطنين المالكين 
لمســاكنهم، أصــدر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلــف قــرارات وزاريــة لتخفيــض وإســقاط وإعفــاء الرســوم البلدية 
علــى 156 أســرة بحرينيــة ال تمتلــك مســاكن خاصة بها وتســكن في مســاكن 
مســتأجرة خــالل الفترة من شــهر أبريل ولغاية شــهر مايــو 2020م من العام 

الحالي. 

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  وأوضـــح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
للرغبـــة  تنفيـــذا  تأتـــي  “القـــرارات  أن 
البـــاد  عاهـــل  قيـــادة  مـــن  الســـامية 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، الرامية إلى توفير 
حياة كريمـــة لجميـــع المواطنين، عن 
طريـــق تخفيـــض األعبـــاء المعيشـــية 

عن كواهلهم، من خال رســـوم بلدية 
مخفضـــة ومنســـجمة مـــع احتياجات 
إعفـــاء  وكذلـــك  المواطنيـــن،  هـــؤالء 
بعض ذوي الدخل المحدود من سداد 
الرســـوم مستقبا أو إســـقاط ديونهم 

القديمة. 
وذكر الوزير أنه وفقا لقانون البلديات 
والمعـــدل   2001 لســـنة   )35( رقـــم 

بالقانون رقم )38( لســـنة 2001 وعلى 
الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون البلديات 
الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم 
)16( لســـنة 2002 وبخاصة الفقرة)ب( 
مـــن المادة )48( من الائحة المذكورة 
عمـــوم  مـــدراء  عـــرض  علـــى  وبنـــاء 

البلديـــات فقد تـــم تخفيض الرســـوم 
بحرينيـــة  أســـرة   143 عـــن  البلديـــة 
 12 عـــن  البلديـــة  الرســـوم  وإســـقاط 
أسرة بحرينية وإعفاء أسرة بحرينية 
واحـــدة مـــن الرســـوم البلديـــة خـــال 
الفترة من أبريل ولغاية مايو2020م”. 
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير 
للعمـــل  والمـــوارد  اإلمكانـــات  كل 
علـــى االرتقـــاء بالمســـتوى المعيشـــي 
للمواطنيـــن والتخفيـــف من الرســـوم 

البلدية على المواطنين.
كما أكد الوزير خلف أن هناك تنســـيقا 
مستمرا بين شـــؤون البلديات وإدارة 
خدمات شئون المستهلكين في هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء مـــن أجـــل تعديـــل 
فـــي  األســـر  لهـــذه  البلديـــة  الرســـوم 
فواتيـــر الكهربـــاء الخاصة بهم تنفيذا 

للقرارات الوزارية المذكورة أعاه.

وزير اإلسكان مستقبال النائب محمود البحراني

الوزير عصام خلف

المنامة - وزارة االسكان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تأجيل إقامة صلوات الجمعة حتى إشعار آخر
ــا ــ ــورون ــ ــروس ك ــ ــي ــ ــف ــ ــد ارتـــــفـــــاع حـــــــاالت اإلصـــــابـــــة ب ــعـ بـ

والشـــئون  العـــدل  وزيـــر  أعلـــن 
اإلســـامية واألوقاف أنه في ضوء 
االجتمـــاع الذي عقـــده أمس رئيس 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
طبيـــب  الفريـــق  كورونـــا  لفيـــروس 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفـــة مع رئيس مجلـــس األوقاف 
ورئيـــس  الهاجـــري  راشـــد  الســـنية 
مجلس األوقاف الجعفرية يوســـف 
مســـتجدات  الســـتعراض  الصالـــح 
الجهود الوطنية للتصدي للفيروس 
حـــول  والتقاريـــر  والمســـتجدات 
تبيـــن  والتـــي  الحاليـــة  المعطيـــات 
ارتفـــاع حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس 
كورونـــا نتيجـــة التجمعـــات خـــال 

إجازة عيد الفطر المبارك.

 وبناء عليه، وفي ضوء ما صدر عن 
المجلس األعلى للشـــئون اإلسامية 
أداء  بشـــأن  شـــرعية  آراء  مـــن 
العبـــادات فـــي زمن انتشـــار جائحة 
كورونا، )كوفيد19(، وما تم التوافق 
عليـــه باالجتمـــاع المشـــار إليـــه بين 

معالي رئيس الفريق الوطني الطبي 
ورئيســـي األوقافيـــن، فقـــد ارتـــأت 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف التريـــث في إقامة صاة 
الجمعـــة في هـــذه المرحلـــة وقررت 
تأجيل قرار إقامتها إلى موعد الحق 

بعد مراجعة المستجدات والتقارير 
حول المعطيات في حينه. 

ذات  القـــرارات  مراجعـــة  وســـتتم 
الصلـــة بهذا الشـــأن وفـــق الضوابط 
الشـــرعية بشـــكل مســـتمر للحفـــاظ 
الجميـــع،  وســـامة  صحـــة  علـــى 
ســـائلين المولـــى العلـــي القديـــر أن 
يتقبل مـــن الجميع صالـــح األعمال، 
وأن يحفـــظ بادنا وباد المســـلمين 
والعالـــم أجمـــع مـــن األوبئة وســـيئ 
األسقام، وأن يّمن بالشفاء والعافية 
يحفـــظ  وأن  بـــه،  المصابيـــن  علـــى 
الجميـــع منـــه، ويعجل بانتهـــاء هذا 
الوبـــاء فـــي القريـــب العاجـــل، وأن 
يرزقنـــا األمن واألمـــان واالطمئنان، 
إنه ســـميع مجيب، وصلى هللا على 
ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبه 

وسلم أجمعين.

دعوة إلنشاء مؤسسات وقفية مدنية
Û  علــى هامــش مــا تطــرق إليه مقال الســيد ضياء الموســوي عن مســيرة األوقــاف في عدد

“البــاد” بتاريــخ 3 يونيــو ومــن دون التطــّرق إلــى صلب المقــال، رأيت أنه ربمــا يكون من 
المفيد، مســاهمة في تعزيز دور أدارة األوقاف الشــرعية في العمل الخيري، أن أعيد نشــر 

هذا المقال لتعميم الفائدة المرجوة لقراء “الباد” األعزاء.
Û  .يعتبــر نظــام الوقف اإلســامي من أقــدم المؤسســات الخيرية الخاصة فــي تاريخ العالم

والشــك أنه توجد لدى وزارات االوقاف ودوائرها في العالمين العربي واالســامي وثائق 
وســجات تاريخية مفيدة فيما يختص باالوقاف الخيرية ســواء من حيث مصادرها أو 

من حيث أغراضها المتعددة.
Û  وبــدءا بالعصــر االموي والعباســي، حتــى العصور المتأخرة، كانت تشــاد بأمــوال االوقاف

المــدارس  مــن  والكثيــر  وااليتــام  العجــزة  )البيمارســتانات( ودور  العامــة  المستشــفيات 
والمؤسسات الدينية.

Û  ومــن يراجــع ســجات االوقاف في البحرين ووثائقها ســوف يكتشــف ما يدل على ســعة
التفكيــر عنــد بعــض الواقفين، أو نقيض ذلــك عند البعض اآلخر. فمن قبيل ســعة التفكير 
ذلك النوع من االوقاف التي تتجاوب مع متطلبات هذا العصر وعلى االخص فيما يتعلق 

بالمحافظة على البيئة وتمويل الخدمات االجتماعية والعلمية. 
Û  ومن قبيل ذلك تلك االوقاف التي رصدت للتعليم، وأخرى لتشجيع العالم الذي له أهلية 

التصنيف من علماء البحرين والخطيب الذي له أهلية التوجيه واإلرشاد، بل إنه وجدت 
بعــض الوقفيــات مخصصة لصيانة الطــرق وإزالة الحصى من دروب المســلمين.. وأخرى 

لحفر العيون وآبار الماء وارواء السابلة.. وما شابه ذلك.
Û  وكل ما تقدم ذكره يتعلق بالجانب االيجابي من الوقف. إال أن هناك جوانب سلبية كثيرة

منهــا مــا يتعلــق بتخصيص الوقف في حدود ضيقة تبعا لنــص الوقفية، ومنها ما يتعلق بـ 
“الوالية“ على الوقف، ومنها ما يتعلق باالدارة وحرية التصرف في االوقاف.

Û :ويمكن إجمال تلك السلبيات في عدد من النقاط والماحظات فيما يلي
Û  :١. أن جميــع الوقفيــات العينيــة أو معظمهــا تقريبــا البد وأن تحمل هذا النص أو ماشــابهه

“وقفــا مؤبــدا وحبســا مخلدا إلى أن يــرث هللا األرض ومن عليها”. ثم اآليــة الكريمة: “َفَمن 
َه َسِميٌع َعِليٌم” )البقرة 181(. ُلوَنُه ۚ ِإنَّ اللَّ ِذيَن ُيَبدِّ َما ِإْثُمُه َعَلى الَّ َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنَّ َبدَّ

Û  ومن واقع التجربة التطبيقية نرى أن هذا النص يقف عائقا أمام تحقيق الفائدة المرجوة
لــدى الواقــف مــن العيــن الموقوفــة، كما تــدل على ذلــك االمثلــة التالية بالنســبة لاوقاف 
الجعفرية: المثال االول: وقف الذرية وهو يكاد أن يكون اكثر االوقاف انتشارا، وبموجبه 
يرصــد الواقــف منــزال أو بســتانا أو أرضــا أو عقــارا مــن أي نــوع، ليكــون العقــار أو الدخــل 
موقوفــا علــى أفراد ذريته. وفي هذه الحالة قد تســتفيد الذرية الســيما المحوجين منهم 
بتوفيــر الســكن فــي بدايــة الوقــف إلــى أن يكثر العــدد بمرور الســنين وتتضــاءل حصص 
الورثــة ومــن يرثهــم فيــه، ويكــون ذلك مدعاة لنشــوء الخاف ثــم النــزاع والتخاصم. أما 
العين الموقوفة فتتعرض لإلهمال فتتصدع أو تنهار بمرور الزمن ويتفتت نصيب الورثة 

فيها حتى تنتفي الفائدة المرجوة.
Û  والمثال الثاني: وقف المساجد والمآتم ودور العبادة وقد يكون ثاني أكبر اغراض الوقف

التقليــدي. وكثيــرا مــا يحدث – نتيجة للتطور العمراني ونشــوء مــدن جديدة – أن تبتعد 
تلــك المســاجد عــن موقع الكثافة الســكانية فتصبــح مهملة على جوانب الطــرق، أو عقبة 

أمام شق الطرق الجديدة. وتبقى االموال المخصصة لها محبوسة عليها.
Û  وفــي المقابــل توجــد أوقاف لمســاجد ومآتم توصف بأنها “غنية“ بســبب التطور العمراني

وارتفــاع حصيلتهــا مــن اإليجــار بســبب الموقــع، ثــم تتراكــم المبالــغ الزائــدة عــن مصرف 
الموقــوف لــه، وال تســتطيع ادارة الوقــف التصــرف فــي االمــوال الزائــدة لصرفهــا فــي 
المشروعات الخيرية لكونها محبوسة على ذات الوقف. وفي أحسن الحاالت التي بذلت 
فيها ادارة االوقاف جهودا كبيرة الســتصدار فتاوى شــرعية لم يســمح بالتصرف في تلك 
االموال اال في وجه واحد هو تقديمها كقروض الســتصاح أوقاف اخرى ثم اســتعادتها 
مــن دخــل المســتصلح منهــا. ومــع ذلــك فقد اعتبرت هــذه الخطوة بــادرة ايجابيــة مفيدة 
مــن قبــل ادارة االوقاف الســابقة. لكنها ظلت عاجزة عن تلبيــة المطلب االجتماعي الملح 
بإنفاق المال الزائد على مشروعات خيرية عامة أو التبرع بها لنفس الغرض، وذلك بسبب 
النص الصريح في تلك الوقفيات. واللوم هنا ال يقع على االدارة وانما على نص الوقفية.. 
اللهم إال إذا أذنت الفتوى الشرعية خاف ذلك وهو أمر غير محتمل في معظم االحوال.

Û  لكل تلك االسباب، ناحظ أن ادارة االوقاف الشرعية ال تستطيع – رغم ضخامة الموارد
الماليــة المتوافــرة تحــت ادارتهــا – أن تمــد يــد المســاعدة لمشــروع خيــري، فضــا عن أن 
تباشــر بنفســها تأســيس أو تمويــل مشــروعات خيريــة ليســت لهــا أمــاك موقوفــة عليها. 
وحتــى لــو وجــدت أوقاف لمشــروعات خيريــة عامة بــا تخصيص، فــإن حصيلتها تكون 
في الغالب قليلة نظرا النصراف معظم الواقفين عن هذا النوع.. أما بسبب ضيق التفكير 
أو عــدم انتشــار الوعــي، أو ربمــا عدم الراحة النفســية لديهم لتفويــض أمر صرف االموال 

الوقفية الى مجالس ادارة االوقاف. 
Û  ولمعالجة هذا الوضع، فإن امام ادارات االوقاف لدينا مســؤولية توعية الجمهور و محبي

أعمال الخير بجميع الطرق المتاحة )خطابيا وإعاميا، واستصدار الفتاوى الشرعية( وذلك 
بهــدف تشــجيع الوقــف الخيــري للنفــع العــام دون تخصيص لكــي تســاهم ادارات االوقاف 
في المشــروعات الخيرية في مجال التعليم والتدريب والصحة واالســكان الى غير ذلك. 
وهــو أمــر اصبــح أكثــر إلحاحا اليوم بســبب تراكــم المشــاكل االجتماعية وتفشــي البطالة، 
وفي العهد الميمون لاصاح الشامل، أصبح من الازم إجراء تطوير ملموس في أنشطة 

ادارات االوقاف وتنويع مصادرها وطرق مساهمتها في تحقيق التقدم االجتماعي.
Û  المؤسسات الخيرية ودورها: تعتبر الصناديق الخيرية المنتشرة اليوم في أنحاء البحرين

ةلرافد االســاس لاعمال الخيرية، وهي تضطلع بدور أســاس ومهم في توجيه التبرعات 
والصدقــات للصــرف علــى االعمــال الخيريــة. والمشــكلة التــي تواجههــا تلــك الصناديــق 
والجمعيات – اذا صرفنا النظر عن مشاكل االدارة والوسائل واالهداف – هي قلة الموارد 

المالية لديها. فهي تعتمد على رسوم اشتراكات االعضاء والتبرعات التي تصلها.
Û .كما انها ال تملك مصادر مالية متجددة ذاتيا. فهي تصرف بقدر ما يصلها من إيراد
Û  ومن المعروف أن في بلدان العالم الحديث، توجد مؤسســات خيرية تعتمد على مصادر

ذاتية متجددة. وهي أيضا تسمى بمؤسسات خيرية لتمييزها عن الصناديق الخيرية.
Û  وتنشأ تلك المؤسسات الخيرية حين تقوم جهة ذات قدرة مالية كبيرة، أو مجموعة

من الجهات واالفراد من محبي الخير، بتخصيص مبالغ كبيرة من االموال أو االماك 
القيمــة النشــاء مؤسســة لاعمــال الخيريــة وتســجيلها لــدى كاتــب العــدل وتكويــن 
إدارة تكــون مســؤولة عــن تحقيق اغــراض المؤسســة، والمحافظة على اســتمراريتها 
واســتمرار مشــروعاتها وأعمالهــا. فهــي ليســت وقفــا شــرعيا يــدار مــن قبــل االوقــاف 
وإنما هي وقف خيري ذو صفة مدنية، يتم تســجيله كمشــروع مؤسســي. ومن أمثلة 
ذلــك فــي العالــم مؤسســة فــورد الخيرية، ومؤسســة روكفلــر، وفي البرتغال مؤسســة 
كولبنكيــان المشــهورة، وفــي بريطانيا مؤسســة )ولــكام( التي تملك وتدير مشــروعات 

ومنتجات تجارية وصحية كبيرة مخصصة أرباحها للمشروعات الخيرية.
Û  ومن هنا نشأت منذ بضع سنوات لدى عدد من رجال االعمال ومحبي الخير فكرة إنشاء

مؤسســة للمشــروعات الخيريــة. وهــي فكــرة لــم تر النــور حتــى اآلن، ولكن ذلــك ال يمنع 
من اســتمرار المحاولة النشــاء رافد جديد لاعمال الخيرية، حيث تتبنى هذه المؤسسة 
واالســتثمارية  الصناعيــة  المجــاالت  فــي  جــدوى  ذات  اقتصاديــة  مشــروعات  انشــاء 
والخدمــات وغيرهــا.. وتخصيص أرباحها للصرف على أعمــال الخير وامتصاص العمالة 
الوطنيــة وتدريــب القــوى العاملــة، والمســاهمة فــي شــؤون الصحــة والتعليــم وغيرهــا. 
ومثل هذه المؤسســات يكون شــعارها “ســاعد نفســك”، فهي تدرس االســباب والعقبات 
التــي تحــول بين شــخص ما والحصول على عمــل مجٍز، أو الترقي في ذلك العمل. وهي 
تقــوم بتذليــل تلك الصعوبات، ســواء عن طريق التعليــم أو التدريب أو العاج أو تزويد 
الحرفيين باالدوات والمواد لابداع في حرفهم أو أعمالهم. أن سياســة المؤسســة تقوم 
علــى أســاس مســاعدة الفرد على كســب عيشــه بنفســه ليتحــول من عاطل الى شــخص 

منتج. والشك ان هذه القاعدة هي أساس نهوض المجتمعات وازدهارها. 
Û  وفي الختام أرجو أن اكون قد استطعت إعطاء هذه الفكرة العامة الموجزة عن ضرورة

تطوير اسس ومفاهيم العمل الخيري بدءا بدوائر االوقاف مرورا بالصناديق والجمعيات 
الخيرية.. وانتهاء بجدوى انشاء موسسة للمشروعات الخيرية

Û .تقوم على مفاهيم حديثة متطورة مع العصر وحاجات المجتمع المتجددة
Û المصدر: أحاديث وسير للمؤلف 

بقلم: تقى محمدالبحارنة

المنامة - بنا

المطور الرئيس يرد على انتخاب مجلس التحاد الريف
ال يعتبـــر التجمـــع ذا صفـــة تمثيليـــة... والعمل على تأســـيس اتحاد مركزي

ورد إلى “البالد” الرد اآلتي من المطور الرئيس بشأن ما نشرته “البالد” 31 مايو الماضي عن انتخاب رئيس جديد لتجّمع “اتحاد مالك جزيرة الريف”: 
يفيــد المطــور الرئيســي أن انتخــاب رئيــس جديــد لتجّمع “اتحاد مالك جزيــرة الريف” ال يعني جزيــرة الريف بتاتا وال يرتِّب نتائج قانونية لألســباب 

التالية:
لعدم اســـتيفاء التجّمع اشـــتراطات 
المركزيـــة  االتحـــادات  تأســـيس 
مؤسســـة  لـــدى  تســـجيله  ولعـــدم 

التنظيم العقاري سابقا.
لعـــدم إبـــاغ المطوريـــن الفرعييـــن 
أو المطـــور الرئيـــس بانعقـــاد هـــذه 
المذكـــورة  العموميـــة  الجمعيـــة 
فـــي الخبـــر، وقد أكـــدت المـــادة )8( 
مـــن القـــرار )1( الصادر فـــي 7 مايو 
م التحـــادات العقارات  2020 المنظِّ
المطـــور  اســـتمرار  عـــن  المشـــتركة 

العقـــارات  إدارة  فـــي  الرئيـــس 
المشتركة إلى حين دعوة الجمعية 

العمومية الفعلية لكامل الماك.
ال يعتبـــر التجمع ذا صفـــة تمثيلية؛ 
ألنه تأســـس بشكل مخالف للقانون 

الساري العمل به.
لعدم اســـتكمال أي نصـــاب قانوني 
العموميـــة،  الجمعيـــة  لتشـــكيل 
علمـــًا أن أســـماء األعضـــاء الُمشـــار 
إليهـــم فـــي المقال يشـــكلون نســـبة 
ال تتعـــدى الــــ 5 % مـــن الماّك وهم 

من المتخلفين عن تســـديد الرسوم 
المســـتحقة بذمتهـــم، وقـــد صدرت 
أحـــكام بحقهـــم قيـــد التنفيـــذ، كمـــا 
أنـــه ال يحـــق لهـــم التصويـــت وفـــق 

القوانين المرعية اإلجراء.
تعمل إدارة الجزيرة على تأســـيس 
حســـب  حقيقـــي  مركـــزي  اتحـــاد 
تحضيـــر  بصـــدد  وهـــي  األصـــول، 
جمعيـــة عموميـــة رســـمية واســـعة 
ح عن  النطـــاق وعلنية ســـوف يصرَّ

موعدها في حينه.

يعلـــن المطـــور الرئيـــس عـــن رغبته 
للترشح لمنصب رئيس هذا االتحاد 
الرســـمي تبعـــا لنســـبة ملكيتـــه في 
الجزيرة التي تفوق 60 %، ويدعو 
كل من يشـــاء إلى تقديم ترشـــيحه 
لمناصـــب الهيئـــة اإلداريـــة لاتحاد 

العتيد.
إن الشـــركة بصدد تقديـــم الدعاوى 
الشـــأن؛  بهـــذا  والمدنيـــة  الجنائيـــة 
حفاظا على حقوقها وحقوق باقي 

المطورين.

محرر الشؤون المحلية



عمــال البنــاء بـ “القنطــراز” يهملــون اشتراطــات السالمــة
عدسة “^” تجول بمواقع إنشاءات... وعمال المياومات يتصدون لـ “كورونا” تحت الشمس

عامـــل البنـــاء نديـــم العمـــل الشـــاق. 
وفي زمن الكورونا لم يتوقف عمال 
المياومات )تقاضـــي أجر يومي عن 
)أداء  القنطـــراز  أو  محـــددة(  مهمـــة 
مهمـــة محـــددة مقابل مبلـــغ محدد( 
بمجـــال االنشـــاءات. بـــل يتصـــدون 
للفيـــروس اللعيـــن بمزيد مـــن العمل 
تحـــت أشـــعة الشـــمس التـــي بـــدأت 

حرارتها تشتد. 

مـــن  عـــددا  “البـــاد” جالـــت  عدســـة 
مواقـــع البنـــاء، والتقطت عـــددا من 
الصـــور لعمـــال يواصلـــون جهودهم 

في التعمير.
والحظت “الباد” إهمال اشتراطات 
األمـــن والســـامة وضعـــف االلتـــزام 
بالتعليمات الصحيـــة؛ وذلك لتفادي 
التعـــرض للحوادث المؤســـفة ال قدر 

هللا.
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قــال النائــب يوســف زينــل إن نصيــب األهالــي فــي مدينــة حمد من 
المشروعات اإلسكانية متواضع، واصفا إياها بالمنطقة المظلومة.

وأضاف: يؤكـــد ذلك الواقع الذي 
تعيشـــه المدينة، فا مشـــروعات 
إســـكانية أقيمـــت علـــى أراضيها 
األمـــر  مضـــت،  ســـنوات  خـــال 
الـــذي عـــزز مـــن تعويـــل األهالـــي 
لمعيـــار  العـــادل  التنفيـــذ  علـــى 
الطلبـــات  واســـتيعاب  األقدميـــة 
القديمة ضمن مشـــروعات المدن 
اإلسكانية وتشمل مدينة سلمان، 
واللوزي، والرملي، وشـــرق الحد، 

وشرق سترة.
بجهـــود  إشـــادتنا  نؤكـــد  وتابـــع: 
الراميـــة  الحمـــر  باســـم  الوزيـــر 
لحلحلة أحد أكثر الملفات أهمية 
للمواطنين، كما نؤكد دعمنا لهذه 
الجهـــود، غيـــر أننـــا نـــرى أهميـــة 
سياســـتها  الـــوزارة  تصحيـــح 
والمعاييـــر  بالتوزيـــع  الخاصـــة 

المتبعة في ذلك.
وأردف، متســـائا: كيـــف للوزارة 
للعـــام  تعـــود  طلبـــات  تلبـــي  أن 
ذلـــك  مـــن  أحـــدث  2006 وربمـــا 
في مناطـــق، وتبقي آخرين على 
قائمـــة االنتظـــار رغـــم طلباتهـــم 

التي تعود للعام 2000؟!
مدعمـــة  قائمـــة  لدينـــا  ونـــوه: 
باألســـماء وسنوات الطلب، وهي 
تثبـــت مـــا نشـــير إليـــه مـــن خطأ 
يشـــوب سياســـة التوزيـــع التـــي 
بيـــن  اإلســـكان،  وزارة  تعتمدهـــا 
ذلك مواطنين استكملوا 20 عاما 

ومازالوا على قوائم االنتظار.
واختتـــم زينـــل حديثـــه بمطالبة 
أســـماه  عمـــا  بالتوقـــف  الـــوزارة 
بالمعاييـــر المزدوجـــة، الفتـــا إلى 
مـــا خلفه ذلك من غيـــاب للعدالة 
المواطنيـــن  بيـــن  والمســـاواة 
المملكـــة  فـــي كافـــة محافظـــات 

ومناطقها.

زينل: مدينة حمد “مظلومة” إسكانيا

الممشى المطاطي بـ “المدينة”... مهرجان ألوان بمناطق اللعب
تركيـــب مظـــات وعشـــب اصطناعـــي وطـــوب أحمـــر وزراعـــة أشـــجار مختلفـــة

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  أعلـــن 
الجنوبية عاصم عبداللطيف عبدهللا 
بـــأن البلدية تنفذ حالًيا أعمال تطوير 
المطاطـــي  عيســـى  مدينـــة  ممشـــى 
بالتعـــاون مع المجلـــس البلدي، حيث 
استكمال 80 % من أعمال المشروع 

حتى اآلن.
وللوقـــوف علـــى ذلـــك جالت عدســـة 
وذلـــك  الممشـــى؛  منطقـــة  “البـــاد” 
لربـــط ما ورد بتصريحـــات مدير عام 
البلديـــة مـــع الواقع، ومـــا أدلى به من 
تصريحات بأن أعمال التطوير تغطي 

مســـاحة 10 آالف و300 متـــر مربـــع، 
وتشـــمل تركيب أرضية مطاطية في 
5 مناطـــق لأللعـــاب )بألـــوان مختلفة( 
بمســـاحة 1500 متر مربـــع، وتركيب 
العشب االصطناعي، والطوب األحمر 
لتركيـــب  إضافـــة  األلعـــاب،  لممـــرات 

ألعاب متعددة وأخرى رياضية.
وقـــال المدير العـــام بتصريح ســـابق 
أشـــجار  زراعـــة  أيًضـــا  ســـيتم  بأنـــه 
الـــري  شـــبكة  وتركيـــب  مختلفـــة 
مناطـــق  فـــي  المظـــات  وتركيـــب 

األلعاب.

يوسف زينل

ال مشروعات 
خاصة... 

ونصيبهم في 
“العامة” متواضع

محرر الشؤون المحلية  |  تصوير رسول الحجيري



local@albiladpress.com

الخميس 4 يونيو 2020 - 12 شوال 1441 - العدد 4251
07

عباس إبراهيم

تأييد الحبس مع وقف التنفيذ لمختلس 3323 ديناًرا من “المرور”
ســـّجل 149 ســـيارة خـــال 3 ســـنوات ويبـــرر جريمتـــه بعـــاج ابنتـــه

أيــدت محكمــة التمييــز معاقبــة موظــف فــي اإلدارة العامــة للمــرور، بالحبــس 
لمدة سنة مع وقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 3323 دينارا و500 فلس مع إلزامه 
بإعادة ذات المبلغ لإلدارة؛ وذلك بعدما ثبت أنه اختلس المبلغ المبين لنفســه 
دون توريده لخزانة اإلدارة بعد تســجيل 149 مركبة اجتازت الفحص الفني، 
حيث برر فعله المجّرم بدعوى أنه كان بحاجة لهذا المبلغ لعالج ابنته المريضة.

وتتمثـــل واقعـــة ضبـــط الطاعـــن فـــي أنه 
بغضـــون الفتـــرة مـــن العـــام 2008 وحتى 
2011 بصفتـــه مشـــرفا بقســـم تراخيـــص 
المركبات باإلدارة العامة للمرور اســـتولى 
بغير حق وبنيـــة التملك على أموال جهة 
عمله بأن استولى على مبلغ 3323 ديناًرا 
و500 فلـــس من جملة رســـوم التســـجيل 
الســـنوية المســـتحقة علـــى المركبات عن 
الحاســـب  نظـــام  فـــي  التالعـــب  طريـــق 
اآللـــي الخـــاص بتلـــك الجهـــة وإثباتـــه به 
علـــى خالف الحقيقة تمام توريد رســـوم 
وصالحيتهـــا  المركبـــات  تلـــك  تســـجيل 
للتســـجيل بعد حصوله على تلك الرسوم 
مـــن أصحابهـــا، موهمـــا إياهـــم بتوريدها 
لحســـاب جهة عمله مما ضيـــع عليها تلك 

األموال على اإلدارة.
وبمراجعة المعامالت التي أجراها المدان 
خالل شهر سابق للتحقيق بمعرفة شاهد 
اإلثبات األول بصفته مراقبا عاما لشـــعبة 
تراخيـــص المركبـــات فـــي اإلدارة العامـــة 
للمرور إثر إبالغه من الشاهد الثاني وعدد 
مـــن موظفي اإلدارة بقيام المتهم بإتالف 
الخاصـــة  التســـجيل  اســـتمارات  بعـــض 
بفحـــص المركبـــات، فتبين لـــه أن الطاعن 
قد قام بتســـجيل عدد مـــن المركبات عبر 
نظام الحاسب اآللي على الرغم من عدم 

تحصيله لرسوم التسجيل الخاصة بها.

وبمراجعة الشـــاهد الرابع بصفته مشرف 
قســـم تســـجيل المركبات باإلدارة العامة 
للمـــرور لمـــا قام بـــه المدان مـــن معامالت 
حتـــى   2008 العـــام  مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
2011، تبين له تســـجيل عدد 149 مركبة 
باســـتخدام  للمـــرور،  اآللـــي  بالحاســـب 
الطاعـــن للرمز الوظيفـــي الخاص به دون 
توريده لرســـوم تســـجيلها البالغ مقدارها 
3323.5 دينار لخزينة اإلدارة واالستيالء 
عليها لنفســـه، وأنه أثبت بالحاسب اآللي 
علـــى خالف الحقيقة تمام توريد رســـوم 
وصالحيتهـــا  المركبـــات  تلـــك  تســـجيل 
للتســـجيل، إذ قام بتســـليم رســـوم إتمام 
المعامالت من الشاهد الخامس والخاص 
بمعـــرض الســـيارات الـــذي كان يعمـــل به 
لـــه  يعيـــد  المـــدان  وكان  المـــرور  إلدارة 
األوراق بعد تمـــام المعامالت دون إرفاق 
ســـداد تلـــك الرســـوم حيـــث كان يخبـــره 
بفقدهـــا، مضيفا أن المدان كرر ذات األمر 

مع شخص آسيوي.
ودلت تحريات ضابط التحريات -الشاهد 
الطاعـــن  ارتـــكاب  الثالـــث- علـــى صحـــة 
للواقعـــة مســـتغال نظـــام الحاســـب اآللي، 
وقـــد أقر له الموظـــف اســـتدالال بارتكابه 
للواقعة، كما انتهى التقرير المعد من قبل 
اإلدارة العامـــة للمرور علـــى أن اإلجمالي 
األمـــوال التـــي اســـتولى عليهـــا الطاعـــن 

لنفسه بلغت 3323 ديناًرا و500 فلس.
وبالتحقيـــق مـــع الطاعـــن بمعرفـــة النيابة 
العامـــة أقر أنه كان يســـتولي على المبالغ 
لعـــالج ابنته المريضة حيث كان يســـتغل 
المراجعيـــن الذيـــن ترتبت عليهم رســـوم 
تســـجيل ورســـوم تأخيـــر عن التســـجيل 
ويدعـــي لهم أنه قد ألغى رســـوم التأخير 
عنهـــم ويســـجل المركبات بالفعـــل بنظام 
الحاســـب اآللـــي ويتحصـــل منهـــم علـــى 
رســـوم تســـجيل المركبة ويســـتولي على 
تلـــك المبالـــغ لـــه ويصـــدر لهـــم شـــهادات 

تسجيل دون تحرير أرصدة.
وكانـــت أحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنه بغضـــون الفترة من العام 
مشـــرفا  وبصفتـــه   ،2011 وحتـــى   2008
بـــاإلدارة  المركبـــات  تراخيـــص  بقســـم 
العامـــة للمرور اســـتولى بغير حـــق وبنية 
التملك علـــى أموال جهة عمله حيلة، بأن 
اســـتولى علـــى مبلـــغ 3323 دينـــاًرا و500 
فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية 

المستحقة على المركبات المبينة الوصف 
بـــاألوراق؛ وذلـــك بـــأن قـــام بالتالعب في 
نظام الحاسب اآللي الخاص بتلك الجهة 
وأثبـــت بـــه علـــى خـــالف الحقيقـــة تمـــام 
توريـــد رســـوم تســـجيل تلـــك المركبـــات 
أن  بعـــد  وذلـــك  للتســـجيل  وصالحيتهـــا 
حصـــل علـــى تلك الرســـوم مـــن أصحابها 
موهمـــا إياهـــم بتوريدهـــا لحســـاب جهـــة 
عملـــه فتوصـــل بذلـــك لالســـتيالء علـــى 
تلك المبالغ المالية لنفســـه دون وجه حق 
وبنية التملك وتضييعها على جهة عمله.

وقالـــت محكمـــة أول درجـــة في أســـباب 
الدعـــوى  لظـــروف  نظـــرا  إنـــه  حكمهـــا 
ومالبســـاتها فإنهـــا أخذت المتهم بقســـط 
مـــن الرأفة وتنـــزل بالعقوبة للحبس لمدة 
ســـنة عمال بحقهـــا المخول لهـــا بمقتضى 
المـــادة )72( مـــن قانون العقوبـــات وتأمر 
بوقـــف العقوبة عمـــال بحقهـــا المخول لها 

بالمادة )81( من ذات القانون.

المنامة - وزارة الداخلية

يناقــش برنامــج “األمــن” اإلذاعــي فــي حلقتــه التــي تــذاع اليــوم 
)الخميــس( الجهــود األمنية المبذولة لتعزيــز االلتزام باإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونا، وكيف يســهم إنفاذ 
القانــون، بحــق مخالفــي ارتداء كمامة الوجــه، والتوعية بتحقيق 
مبــدأ التباعــد االجتماعــي فــي االماكــن العامــة، فــي الحــد مــن 

تداعيات األزمة. 

وفـــي هـــذا اإلطـــار، يســـتضيف 
البرنامج رئيس شعبة العمليات 
المحافظـــة  شـــرطة  بمديريـــة 
إبراهيـــم  النقيـــب  الجنوبيـــة 

الكعبي. 
كمـــا يتخلـــل البرنامج، مســـابقة 
للمشـــاركين،  نقديـــة  وجوائـــز 
الذيـــن يمكنهـــم االتصـــال علـــى 

هاتف 17684888.
برنامـــج “األمـــن” اإلذاعي، تعده 
وتقدمـــه اإلدارة العامة لإلعالم 

بـــوزارة  األمنيـــة  والثقافـــة 
الداخليـــة، بالتعـــاون مـــع إذاعة 
كل  ويبـــث  البحريـــن  مملكـــة 
خميس في تمام الســـاعة 1.00 
 FM102.3 ظهـــرًا على الموجـــة
النقيـــب  تقديـــم  مـــن  والحلقـــة 
جاسم عيد آدم وشيخة الزياني 
مـــروة  المـــالزم  إخـــراج  ومـــن 
حمـــد المعراج والمخـــرج المنفذ 
مساعد مالزم ثاني عبدالرحمن 

البطي.

إنفاذ القانون بحق مخالفي 
ارتداء الكمامات

“االستئناف” تؤيد إدانة معتدي على طليق شقيقته
أوالده لـــــــــزيـــــــــارة  تـــــوجـــــهـــــه  بـــــعـــــد  بـــــعـــــاهـــــة  ــة  ــ ــي ــ ــح ــ ــض ــ ــل ــ ل ــوا  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ تـ

حكمــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييد عقوبة الحبس لمدة ســنة مع األمر بوقــف التنفيذ لمدة 3 
سنوات؛ وذلك إلدانته بالتعدي بالضرب على طليق شقيقته، والذي حضر لمنزلهم لزيارة أبنائه المقيمين مع طليقته 

بمنزل عائلتها.

وكان أبلغ مواطن مركز شرطة 
النعيـــم ضـــد عـــدد مـــن أفـــراد 
عائلـــة طليقته، وأفـــاد أنه كان 
متوجهـــا لزيـــارة أوالده الذين 
هـــم تحـــت حضانـــة والدتهم، 
وظل يقرع جرس المنزل عدة 
مرات لكن لم يجبه أحد، فبادر 
بمنـــاداة أوالده بصـــوت عـــال 
أثنـــاء وقوفه علـــى عتبة بيت 
جدهـــم، لكنـــه تفاجـــأ بشـــقيق 

مـــن  إليـــه  يحضـــر  طليقتـــه 
الخلـــف ويســـحبه مـــن الثوب 
التـــي يرتديهـــا، مما تســـبب له 
بـــآالم فـــي رجله اليســـرى، كما 
أحـــس بالـــدوار في رأســـه، لذا 
فقـــد تشـــاجر معـــه ليدافع عن 

نفسه.
وأضـــاف أنه ســـقط أثناء تلك 
المشـــاجرة أرضـــا علـــى بطنه، 
أبنائـــه  وحينهـــا تدخـــل خـــال 

علـــى ظهـــره  الثانـــي وجلـــس 
وأمســـك بقدمه اليســـرى وبدأ 
بتحريكهـــا وهـــو يتألـــم منهـــا، 
لهمـــا  ثالـــث  قريـــب  وحضـــر 
وجلس هـــو اآلخر على ظهره، 
حتى تدخل باقي أفراد عائلة 
بذلـــك  كانـــوا  الذيـــن  طليقتـــه 
الوقت في المجلس الخارجي 
للمنـــزل وفكوا الشـــجار بينهم 
ليتلقـــى  للمستشـــفى  ونقلـــوه 

العالج الالزم.
فأحالت النيابة العامة شـــقيق 
طليقة المجني عليه للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 16 
علـــى  اعتـــدى   ،2019 مايـــو 
ســـالمة جســـم المجنـــي عليه 
-طليق شـــقيقته- وقد أفضى 
اعتـــداؤه إلـــى إحـــداث عاهـــة 
مســـتديمة في رجلـــه دون أن 
يقصد إحداثها وذلك بســـحبه 
مـــن خلفـــه وهـــو علـــى عتبات 
المنـــزل العليـــا ودفعـــه ناحيـــة 
األرض وأحـــدث بـــه اإلصابات 

الموصوفة بالتقرير الطبي.

عباس إبراهيم

شاب يتاجر بفتيات وتأشيرة منتهية تفضح الواقعة
ديـــــنـــــار  2000 وتـــــغـــــريـــــمـــــه  ســـــــنـــــــوات   10 ســــجــــنــــه  تـــــأيـــــيـــــد 

رفضــت محكمــة التمييــز طعــن ثالثينــي أجبــر ســيدة أجنبيــة على العمــل بمجــال الدعارة 
مســتغال ظروفها العائلية وحاجتها إلعالة أوالدها، وعندما رفضت ذلك طلب منها ســداد 
مبلغ 4500 دينار مهددا إياها بالقتل إن لم تنَصع ألوامره، لكنها تمكنت من الفرار وحاولت 
مغــادرة المملكــة، إال أن تأشــيرتها المنتهيــة كشــفت الواقعــة وأن المــدان يحتجز أخريات 
لــذات األعمــال، وأيــدت معاقبتــه بالســجن لمــدة 10 ســنوات، وإلزامــه بدفــع غرامة 2000 

دينار، فضال عن إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهن جميعا إلى دولتهن.

وتتمثـــل تفاصيل القضية التي كشـــفتها 
مشكلة في تأشيرة المجني عليها، بعد أن 
تمكنت مـــن الهرب من المكان المحتجزة 
فيـــه وتوجهـــت للمطـــار لتســـافر هاربـــة 
إلـــى موطنهـــا، إال أن موظـــف الجمـــارك 
أوقـــف إجراءات مغادرتها للبالد كون أن 
تأشـــيرتها منتهية وهي أقامت في البالد 

مدة طويلة بعد انتهائها.
وبســـؤالها عـــن ســـبب بقائها طـــوال تلك 
تأشـــيرتها  أن  رغـــم  البـــالد  فـــي  الفتـــرة 
سياحية، شـــرعت في البكاء، وأوضحت 
لضابط الجوازات أنها كانت محتجزة في 
أكثـــر من فنـــدق، وتمارس الدعـــارة رغًما 
عن إرادتها، وقالت له إن فتيات أخريات 

يتم اســـتغاللهن في اإلتجار بأجســـادهن 
من قبل المتهم وسيدة أخرى.

ولفتـــت المجنـــي عليهـــا إلى أنهـــا تنتمي 
أبنـــاء،  ألســـرة فقيـــرة ومطلقـــة ولديهـــا 
وفي يوليـــو 2016 تواصلت مع فتاة من 
جنســـيتها، والتـــي عرضت عليهـــا فرصة 
عمـــل كمربيـــة أطفـــال براتـــب مغـــٍر فـــي 

مملكة البحرين، فوافقت على ذلك.
وأشارت إلى أنه وبمجرد وصولها لمملكة 
البحريـــن  مطـــار  طريـــق  عـــن  البحريـــن 
الدولي اســـتقبلها المدان وتلك الســـيدة، 
واللذان أخذا منها جواز سفرها، ومن ثم 

أبلغاها أنها ستمارس الدعارة.
هّددهـــا  العمـــل  ذلـــك  رفضـــت  وعندمـــا 

لـــه مبلغـــا  الطاعـــن بالقتـــل أو أن تدفـــع 
ماليـــا وقـــدره 4500 دينار، ممـــا اضطرها 
لممارســـة الدعارة مع أشخاص مختلفين 
بمبالـــغ نقديـــة تتـــراوح مـــا بيـــن 30 و50 

دينارا.
وأكدت على أنه كانت محتجزة في أكثر 
مـــن فنـــدق بمنطقة المنامة مـــع 3 فتيات 
أخريات، وجميعهـــن ال تتجاوز أعمارهن 
19 إلـــى 26 عامـــا، وأنهـــن ُأجبـــرن علـــى 
ممارســـة الدعارة مع زبائن المتهم مقابل 

مبالغ مالية دون إرادتهن.
وأضافـــت أنهـــا فـــي أحـــد األيـــام تمكنت 
وطلبـــت  شـــقيقتها  مـــع  التواصـــل  مـــن 
منها إرســـال تذكرة ســـفر باســـمها للعودة 
لبالدها، وبينت أن أحد حراس األمن في 
الفندق ساعدها في الحصول على جواز 
ســـفرها والخـــروج إلى المطـــار، حتى تم 
إيقافها بســـبب انتهاء صالحية تأشـــيرة 

إقامتها في المملكة.
وكانـــت أحالـــت النيابـــة العامـــة المـــدان 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنه فـــي غضون 

العامين 2016، 2017، أوال: اتجر وأخرى 
مجهولـــة فـــي شـــخص المجنـــي عليهـــن 
بأن قام بنقلهن وإيوائهن بغرض إســـاءة 
استغاللهن في ممارســـة الدعارة بطريق 
اإلكـــراه والتهديد والحيلـــة، حال كونهن 
فـــي حالـــة ظرفيـــة وشـــخصية ال يمكـــن 

معها االعتداد برضاهن واختيارهن حال 
كونه موظًفا عاًما.

ثانيـــا: حجـــز المجنـــي عليهـــن وحرمهـــن 
مـــن حريتهـــن بغير وجـــه قانونـــي وذلك 
وبغـــرض  والقـــوة  التهديـــد  باســـتعمال 

الكسب.

عباس إبراهيم
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المنامة - بورصة البحرين

مؤشـــر  أقفـــل 
العـــام  البحريـــن 
مســـتوى  عند  أمـــس 
بارتفـــاع   1,275.39
5.67 نقطـــة  وقـــدره 
مقارنـــة بإقفالـــه يوم 
وتـــداول  الثالثـــاء. 
 3.35 المســـتثمرون 
مليـــون ســـهم، بقيمة 
إجمالية قدرها 1.06 

مليـــون دينار، تـــم تنفيذها من خالل 63 صفقة، إذ ركز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع الخدمـــات، التـــي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 828.69 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 78.36 % مـــن القيمـــة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.01 مليون ســـهم، تم تنفيذها من 
خـــالل 27 صفقة. وجاءت “إي بـــي إم تيرمينالز البحرين” في المركز 
األول إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 675.09 ألـــف دينـــار أي مـــا 
نســـبته 63.84 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 

679.35 ألف سهم.
أمـــا المركز الثاني فكان “لبـــي. أم. أم. أي.” بقيمة قدرها 116.12 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 10.98 % من إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها 155.03 ألف ســـهم. وجاءت مجموعة “جي اف اتش 
الماليـــة” بقيمـــة قدرهـــا 84.17 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 7.96 % من 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.55 مليون سهم.

“بورصة البحرين” تقفل مرتفعة 5.7 نقطة

علي الفردان

علي الفردان

“تنسيق خليجي”: نقل الركاب برًّا بنصف الطاقة االستيعابية

95 % من البضائع تصل بحًرا وتقليل تكاليف السفن

المخالفات إلزالـــة  أشهر   3 مهلة  ماليًّا  المتعسرة  الــشــركــات  إعــطــاء 

ــا” ــورون “ك لمواجهة  ــمــوانــئ”  “ال ــراءات  ــ إلج  %  100 بنسبة  أتمتة 

قال مســؤول في وزارة المواصالت واالتصاالت البحرينية، إنه تم تشــكيل فريق عمل مشــترك بين دول مجلس التعاون الخليجي للتنســيق فيما يتعلق باســتئناف حركة 
النقــل البــري خــالل فتــرة التعافــي مــن جائحــة كورونــا، ووضع خطــة طوارئ لقطــاع النقل البري. وقــال رئيس رقابة تفتيــش ونقل البضائــع وتأجير المركبــات في وزارة 
المواصــالت واالتصــاالت، خالــد راشــد عتيــق، خــالل نــدوة نظمتهــا غرفة التجــارة عبر تقنية الفيديــو وتناولت قطــاع النقل في ظل ظــروف جائحة كورونــا، إن اجتماعا 

تنسيقيا عقد نهاية شهر مايو وتم خالله مناقشة موضوع التنسيق في ظل هذه الجائحة.

وأشـــار المســـؤول أنه تم اتخاذ عدد من 
اإلجـــراءات للتعامـــل مـــع الجائحـــة منها 
طاقـــة  بنصـــف  الـــركاب  بنقـــل  الســـماح 
الحافـــالت لضمـــان التباعـــد االجتماعي، 
بلبـــس  التـــزام  هنـــاك  يكـــون  أن  علـــى 
الشـــركات  إعطـــاء  تـــم  كمـــا  الكمامـــات، 
التـــي تعاني من صعوبـــات مالية مهلة 3 
أشـــهر إلزالة المخالفات وإعـــادة تجديد 
التراخيـــص وذلـــك للتســـهيل علـــى هذه 

الشركات في ظل هذه الجائحة.
وأوضح أن الوزارة خصصت 4 حافالت 

يتعلـــق  فيمـــا  الصحـــة  لمســـاعدة وزارة 
تجـــري  التـــي  العشـــوائية  بالمســـوحات 
لألفـــراد للتأكـــد مـــن أصابتهـــم أو عـــدم 

اصابتهم بفيروس كورونا.
وأكـــد أن وزارة المواصـــالت تديـــر ملف 
حيـــن   2014 العـــام  منـــذ  البـــري  النقـــل 
الجديـــد، والـــذي  المـــرور  قانـــون  صـــدر 
أناط لهـــا مســـؤولية النقل العـــام ووضع 
التراخيـــص  ومنـــح  االســـتراتيجية 
واإلشـــراف علـــى القطـــاع، حيـــث تديـــر 
نحو 13 نشـــاطا تجاريا بأجر و5 أنشطة 

أخـــرى، إذ ترخـــص الـــوزارة لنحـــو 855 
شـــركة حيث تعمل في القطـــاع 29 ألف 
مركبـــة، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بنقـــل البضائع 
فتعمـــل فيـــه قرابـــة 432 شـــركة ونحـــو 

2440 مركبة.
وأقر المســـئول بوجود بعض التحديات 
لـــدى البعـــض، فيمـــا يتعلق بالنقـــل البري 
عبر جســـر الملـــك فهد، بعد صـــدور قرار 
اســـتبدال  بوجـــوب  ســـعودي  ســـيادي 
رأس شـــاحنة النقل أو السائق عند عبور 
بالجانـــب  فهـــد  الملـــك  الشـــاحنة جســـر 

أشـــار  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  الســـعودي. 
بـــوزارة  الموانـــئ  عمليـــات  إدارة  مديـــر 
المواصـــالت واالتصاالت محمد إبراهيم 
الحميدي، الى أن جســـر الملك حمد وهو 
الجســـر الثانـــي الـــذي ســـيربط البحرين 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــو فـــي 

المراحل األخيرة لبدء التنفيذ فيه.
وقـــال الحميـــدي فـــي معـــرض رده على 
استفسار من رجل أعمال سعودي خالل 
ندوة ناقشت نشاط النقل البري والبحري 
في البالد “إن الجســـر تم وضع المراحل 

االخيـــرة له والتنفيذ مســـألة وقت”. إلى 
ذلـــك، قـــال رئيـــس اللجنـــة اللوجســـتية 
فـــي غرفـــة الشـــرقية بالســـعودية، ركان 
العطيشـــان، إن مشـــروع الجســـر الثاني 
الـــذي مـــن شـــأنه توفيـــر خـــط للســـكك 
الحديديـــة هـــو مشـــروع “اســـتراتيجي” 

ومهم للبلدين. وأوضح أن حجم انتقال 
الســـلع بين البلدين قد قّل خالل جائحة 
كورونا خصوصا مع اشـــتراطات بتغيير 
الشـــاحنة مـــن بحرينيـــة إلـــى ســـعودية، 
الفتـــا إلـــى أنـــه لـــو كان هناك قطـــار بين 

البلدين لحل اإلشكاليات الحالية.

الســـفن  تســـجيل  إدارة  مديـــر  أكـــد 
وشـــئون التجـــارة بـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت، مياس المعتز، أن الوزارة 
اتخذت عددا من اإلجراءات للتســـهيل 
على الشـــركات واســـتمرار سالمة سير 
عمليات تشـــغيل الموانئ البحرية على 

إثر تداعيات جائحة “كورونا”.
وقـــال المتعـــز إن البحريـــن اســـتقبلت 
وصـــدرت بضائـــع تفوق النصـــف مليار 
دينـــار عـــن طريـــق الموانـــئ والمرافق 
البحريـــة خـــالل شـــهر مايـــو الماضـــي 
فقط في مؤشـــر على استمرار عمليات 
تداعيـــات  رغـــم  بسالســـة  الموانـــئ 

“كورونا”.

وذكر المعتز خالل ندوة أقامتها الغرفة 
عن قطاع النقل وشارك فيها مسئولون 
من الوزاره عبر تقنية الفيديو، أن نحو 
95 % مـــن البضائـــع التـــي تأتـــي إلـــى 
البحرين تأتي عن طريق الســـفن وعبر 

البحر.
وأشـــار إلـــى أن مـــن بيـــن اإلجـــراءات 
لتخليـــص  إلكترونيـــة  بوابـــة  إطـــالق 
مختلف اإلجـــراءات ألصحاب الســـفن 
والوكالء التجاريين، دون الحاجة إلى 
الزيارة شخصيا لتخليص المعاملة، كما 
تـــم إصدار تعميـــم بالســـماح بالتجديد 
التلقائـــي للترخيص للبحـــارة العاملين 
واألجنبيـــة  البحرينيـــة  الســـفن  علـــى 

المشـــغلة بالبحريـــن وذلك لمـــدة ثالثة 
أشـــهر لضمـــان أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 
عـــزل العاملين في الســـفن عـــن مرافق 

الموانئ.
كمـــا أشـــار المســـئول إلـــى أن الـــوزارة 
تبنت تقنيات لمعاينة وفحص الســـفن 
دون أن تطلـــب الزيـــارة الميدانية، كما 
جـــرى تخفيـــف االشـــتراطات بالنســـبة 
ألعـــداد البحـــارة علـــى متـــن الســـفينة 
خـــالل عمليـــات التوقـــف أو التشـــغيل 
الخفيفة، الفتا إلى أن هذه اإلجراءات 
مـــن شـــأنها تقليل التكاليـــف على مالك 

السفن.
وأوضـــح المعتـــز إلـــى أن حركـــة النقل 

البحـــري تأثرت في ظل أزمـــة كورونا، 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بحركـــة ســـفن 
المشـــروعات النفطيـــة بســـبب هبـــوط 
أسعار النفط، وكذلك السفن التي تنقل 
مـــواد البنـــاء مثـــل الكنكـــري والتي قل 

عددها خالل هذه األزمة.
وقـــال المعتـــز إنه في شـــهر مايو فقط 
تم اســـتيراد بضائـــع بقيمة 360 مليون 
دينـــار عبـــر الميناء إلى جانـــب تصدير 
بضائـــع بقيمة 186 مليـــون دينار، وهو 
مـــا يؤكد أهميـــة المرافـــق البحرية في 

التجارة واالقتصاد.
تـــم  أنـــه خـــالل شـــهر مايـــو  وأوضـــح 
مـــن  طـــن  ألـــف   80 قرابـــة  اســـتقبال 

البضائع و35 ألف حاوية و65 سفينة.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر إدارة عمليات 
المواصـــالت  وزارة  فـــي  الموانـــئ 
واالتصـــاالت، محمد ابراهيم الحميدي 
أنـــه تم أتمتـــة المعامالت فـــي الموانئ 
بنســـبة 100 %، وأنـــه تم إعـــداد خطة 
إصابـــات  حـــال حدثـــت  فـــي  طـــوارئ 
كورونـــا في صفـــوف العامليـــن تضمن 
مرافـــق  وتطهيـــر  العامليـــن  اســـتبدال 

المينـــاء وإعـــادة التشـــغيل خـــالل أربع 
ســـاعات فقط، مؤكدا أن الهدف األول 
هـــو سالســـة واســـتمرارية العمـــل فـــي 

الميناء.
وأشار إلى استئناف تسيير خط بحري 
جديـــد يصـــل البحريـــن بالصيـــن عبـــر 
الدمام، ويوفر طاقة تصل إلى 14 ألف 
حاويـــةـ داعيـــا التجـــار لالســـتفادة من 

هذا الخط.

جانب من االجتماع االفتراضي 

2022 بحلول  بالمنطقة  دوالر  مليون   28.5 إلــى  تصل 

20 % نسبة نمو التجارة اإللكترونية بالربع األول

كشـــفت مســـؤول أول فـــي قطـــاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بمجلـــس التنميـــة اإلقتصادية عن 
نمـــو إيرادات التجـــارة اإللكترونية 
فـــي أســـواق المنطقـــة 20 % فـــي 
الربع األول2020 قياًسا بنسبة نمو 
12 % فـــي الفتـــرة المماثلة 2019، 
ونمـــو عـــدد المتســـوقين الكترونيا 
عـــام،  فـــي  قياًســـا   %  14 بنســـبة 
نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.

وأكـــدت فجر بشاشـــي خالل ندوة 
عقـــدت أمـــس بعنـــوان “الســـيدات 
واســـتخدام التجـــارة اإللكترونيـــة 
ضمـــن  التجـــاري”  عملـــك  لتعزيـــز 
اإلنترنـــت  عبـــر  نـــدوات  سلســـلة 
بعنـــوان “توفيـــر الفـــرص لالرتقـــاء 
االقتصـــادي للمـــرأة” عبـــر اإلنترنت 
أن نســـب نمو التجارة اإللكترونية 
فـــي األعـــوام الماضيـــة دليـــل على 
فيهـــا  اســـتثمارية  فـــرص  وجـــود 
وذلـــك قبل الجائحـــة، موضحة أن 
الشـــركات كانـــت تبحـــث التحـــول 
الرقمي لمنتجاتهـــا وخدماتها، فقد 
ارتفعت حصة التجارة االلكترونية 
بالمنطقـــة خالل أقل مـــن 5 أعوام، 
من أقل من 10 % في العام 2012 
لتصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 30 % فـــي 

العام 2017.
التجـــارة  حجـــم  أن  وأضافـــت 
االلكترونيـــة فـــي المنطقـــة بالعـــام 
2017 تقـــدر ب8.3 مليـــون دوالر، 
ومـــن المتوقـــع أن تنمو إلـــى 28.5 
مليـــون دوالر بحلـــول العام 2022، 
الفـــرص  مـــن  الكثيـــر  يخلـــق  ممـــا 

للشركات.
وأشـــارت إلى أن هنالـــك تغيير في 
أنمـــاط المســـتهلكين فـــي المنطقة 
خـــالل االعـــوام الماضية ممـــا أدى 
إلى اختيار شركات كبيرة منصات 

الكترونية.

التنميـــة  مجلـــس  أن  وذكـــرت 
االقتصادية يقود مبادرات التحول 
الرقمـــي التـــي ســـوف تســـاهم في 
زيادة كبيرة بالتجارة اإللكترونية، 
وكذلـــك تقليـــل اســـتخدام االوراق 
مما ســـوف يساهم في زيادة سوق 
التجـــارة االلكترونيـــة وغيرهـــا من 

المبادرات.
وذكـــرت تـــم تأســـيس حوالي 168 
شـــركة ناشـــئة خالل العاميـــن إلى 
الثالثـــة الماضية، منها 128 شـــركة 
ناشـــئة نشـــطة منها 18 % تتوســـع 
في المنطقة وعالمًيا من البحرين.

التجارة االلكترونية حتميه 
لـ”الصغيرة والمتوسطة” 

بدورها، أكدت المدير العام لشركة 
فيـــن مـــارك، زهـــراء طاهـــر، أهمية 
التجـــارة اإللكترونيـــة للمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والمبتدئـــة 
التـــي ترغـــب فـــي اســـتخدام هذه 
التكنولوجيا سواء في البحرين أو 
أميـــركا، نظًرا ألن الندوة تركز على 
االســـتفادة مـــن اتفاقيـــة التجـــارة 
البحريـــن والواليـــات  بيـــن  الحـــرة 
المتحـــدة األميركيـــة، على ضرورة 
بنـــاء هـــذه المؤسســـات اســـم لهـــا 

ووضع سياســـة إعالميـــة واضحة 
الن الكثيـــر منهـــا ال تفكر في وضع 
واضحـــة  إعالميـــة  اســـتراتيجية 
ورسائل إعالمية واضحة وتكوين 
ســـمعة وشـــخصية لشـــركاتهم منذ 
فـــي  التفكيـــر  يتـــم  إنمـــا  البدايـــة 
المنتجـــات والخدمـــات، معبرة عن 

اعتقادها بأن هذا االمر خاطئ.
وأشارت إلى أن أنماط المستهلكين 
آخـــر كمـــا  إلـــى  بلـــد  مـــن  تختلـــف 
تختلـــف  اإلعالميـــة  الرســـائل  أن 
كذلـــك، ومـــن المهـــم أن تحدد هذه 
المؤسســـات توجهاتها من البداية، 
كما بينت أهمية استخدام منصات 
للعمـــالء،  آمنـــة  الكترونيـــة  دفـــع 
مشـــيرة الى أهمية االســـتفادة من 
اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات 
المتحدة والغرف التجارية القائمة 
لتوســـيع قاعدة المعلومـــات لديهم 

وزيادة قاعدة العمالء.
وذكرت أن فينمارك تركز على هذه 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
ووضـــع برامج لها، مشـــيرة إلى أن 
الجائحـــة أدت الى تحويـــل الكثير 
مـــن الخدمـــات إلكترونًيـــا للعمالء، 
كما أن معظم عمالئنا من الشركات 
مـــن  لتتمكـــن  إلكترونًيـــا  تحولـــت 

االستمرار في أعمالها. 

إلـــى ذلـــك، أوضحت رشـــا أوباجي 
من شـــركة “سيســـكو” أن الجائحة 
ســـاهمت فـــي رغبـــة الجميـــع فـــي 
إلـــى  اســـتراتيجياتهم  تحويـــل 
التجـــارة االلكترونيـــة، ومن األمور 
التـــي تســـاهم فـــي نجـــاح التجارة 
الصغيـــرة  للشـــركات  االلكترونيـــة 
والمتوســـطة والكبيـــرة هـــي توفر 
أدوات  قويـــة،  تواصـــل  أدوات 
متكامـــل  عمـــل  وفريـــق  تســـويق، 
وأدوات  الجميـــع،  فيـــه  يســـاهم 
تســـاهم في تنظيم العمل وإنجازه 

بسرعة.
وأشـــارت إلـــى أن شـــركة سيســـكو 
لتتمكـــن  لعمالئهـــا  االدوات  توفـــر 
من البقاء واالســـتمرار في األعمال 
زبائنهـــم وعمليـــة  مـــع  والتواصـــل 
الدفـــع عبـــر المنصـــات االلكترونية 
العديـــد  توفـــر  كمـــا  آمنـــة،  تكـــون 
مـــن الحلـــول اإللكترونيـــة اآلمنـــة 
للتواصل بين الشركات وعمالئهم. 
يذكر أن سلســـلة النـــدوات أطلقتها 
الســـفارة األميركيـــة فـــي البحرين 
يـــوم األحـــد الماصي بالشـــراكة مع 
غرفة التجـــارة األميركية وجمعية 
البحرينيـــات  األعمـــال  ســـيدات 
وبرنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 

وتستمر إلى اليوم الخميس.

زهراء طاهر رشا أوباجيفجر بشاشي

لندن - رويترز

النفط ينزل عن 40 
دوالرا للبرميل

تراجعت أسعار النفط أمس بعد أن 
مــارس  منذ  مستوى  أعــلــى  المــســت 
إذ  لــلــبــرمــيــل،  دوالرا   40 متخطية 
تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن 
وحلفائها  ألوبــك  مبكر  اجتماع  عقد 

لتمديد تخفيضات اإلنتاج القائمة.
ونــزلــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام برنت 
تسليم أغسطس 73 سنتا أو 1.8 % 
إلى 38.84 دوالر للبرميل، وكانت قد 

صعدت إلى 40.53 دوالر.

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

للتواصل: 17111483

مركز عيسى الثقافي... جهود جبارة في األبحاث والدراسات
إذا ألقينـــا نظـــرة دقيقـــة مفصلة على نوعيـــة الكتب التـــي يصدرها 
مركز عيســـى الثقافي، ســـنرى أنها كتب ال مثيل لها في بلدان العالم 
العربـــي، وتتميـــز باالختصـــاص والشـــمول والدراســـات التفصيليـــة 
الدقيقة والـــروح العلمية الموضوعية، فقبل أيام فقط أصدر المركز 
كتاب “البرتوكوالت والمراسم في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد 
بن عيســـى بن على آل خليفة 1932 – 1942” للمؤلف راشـــد عيسى 
الجاســـم، وكان بحـــق مرجعا مهمـــا للباحثين والمهتميـــن في مجال 
الدراســـات والمراسم والعالقات السياسية، ويستعرض الكتاب أبرز 
ســـمات وخصائـــص البروتوكـــوالت والمراســـم الملكية خـــالل حقبة 

مهمة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.
ومؤخـــرا أصـــدر المركـــز كتابا مهما آخـــر يعتبر من المراجع الشـــاملة 
الواســـعة وهـــو “تاريخ النظام القانوني فـــي البحرين.. خالل العقود 
األولـــى مـــن القرن العشـــرين.. دراســـة قانونيـــة تاريخيـــة وثائقية”، 
للدكتور علي فيصل الصديقي، يستعرض الكتاب كما قدمه د. خالد 
بـــن خليفة آل خليفة نائـــب رئيس مجلس األمنـــاء المدير التنفيذي 

لمركز عيسى الثقافي، في مجمله جوانب نشأة النظام القانوني في 
البحريـــن خـــالل فترة مهمة إبان نشـــوء الدولة الحديثـــة، ما يجعله 
مرجعا أساســـيا لباحثي القانون والتاريخ، فالكتاب بني على دراسة 
علميـــة تاريخية مدعمة بالوثائق، واســـتطاع تقديـــم رصد تاريخي 
شـــامل للحركة التشـــريعية وإعطاء تصور واضح حول آلية التطور 
القانوني والسياســـة التشـــريعية للمشـــرع البحريني، والتي أسهمت 

في تحسين الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي آنذاك.

لقد بذل مركز الوثائق التاريخية الذي تأسس عام 1978 والذي يعد رافداً  «
ومكونًا أساسيًا وأحد فضاءات مركز عيسى الثقافي، جهودا جبارة في 
األبحاث والدراسات، وحفظ الوثائق التاريخية للمملكة، وتهيئة المناخ 
المناسب للدارسين والمهتمين، حتى أصبح من أهم وأقوى المراكز 

بالدول العربية، ويقدم فصال كامال من اإلبداع والتميز، والبحث الدقيق 
الشامل، فكل الشكر لمركز عيسى الثقافي على هذه اإلصدارات 

القيمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“فشلتونا”!
مشـــهد صـــادم ذاك الـــذي تناقلته وســـائل التواصل االجتماعـــي، المئات 
من المواطنين والمقيمين بالقرب من الســـواحل والشـــواطئ.. منهم من 
يســـبح، ومنهم من امتطـــى قاربه المطاطي ومنهم مـــن افترش الرمال! 
في مشهٍد أقرب للمهرجانات المائية منه من مشهد كنا نتوقعه في ظل 
الحجر المنزلي! ضاربين عرض الحائط كل إرشـــادات وتعليمات الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، في تصرف أقل ما يمكن 
أن نصفه بأنه أرعن، ومســـتهتر وغير مســـؤول، قد يعرض اآلالف لخطر 

انتقال الفيروس والتسبب في كارثة ال تحمد عقباها.
الشـــلل شـــبه الكامل للحياة، من توقـــف المدارس والجامعـــات، وإغالق 
دور العبـــادة، والمطاعـــم والنـــوادي الصحيـــة، وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات 
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار الفيـــروس، يبـــدو أنهـــا جميعًا ســـتذهب هباًء 
منثـــورا، في ظل وجود من يســـتخف بالوضـــع، ويتحدى كل اإلجراءات 
فـــي تصرف أناني، يجد مـــن متعته الوقتية أهم بكثير من صحة الناس 
وحياتهـــم التي قد تكـــون تحت المحك فيما لو أصيبـــوا بالفيروس ولم 

يتمكنوا من مقاومته. 
مازالـــت فئـــة غيـــر قليلة لألســـف تتـــزاور وراء األعيـــن، شـــباب يلتقون 
بأصحابهـــم، عوائل تجتمع حول غـــداء الجمعة، آخرون يقدمون واجب 
العـــزاء وجهًا لوجـــه، والنتيجة؟ زيادة عدد الحـــاالت المصابة، والضغط 
علـــى الخدمـــات الصحيـــة. ال ننكر ُحســـن نواياهم، لكنهـــم بالنهاية كانوا 

سببًا النتقال الوباء، كان يمكن الحد منه لو التزموا بيوتهم.
البعـــض يجد من التباعد االجتماعي، أو الحجر المنزلي مصيبة وكارثة، 
وال يعلـــم أنهمـــا أقل بكثير مما قد يشـــعرون به لو أجبرت الحكومة على 
اتخاذ قرار الحظر الشامل، بعد أن تفقد األمل في االلتزام المسؤول من 
المواطنيـــن والمقيمين، حينها فقط سيشـــعرون بالنعمـــة التي يتمتعون 
بهـــا حاليًا والتي بغرور يكســـرونها بتصرفات ســـيدفعون ثمنها هم ومن 

يحبون قبل غيرهم.
شـــعار “مجتمـــع واعي” الـــذي رفعته المملكـــة، وكنا نفاخر بـــه، يبدو أن 
الفئـــة المســـتهترة قد شـــوهته لألســـف بتصرفاتها التـــي ال يمكن إال أن 
نقـــول لهـــم حيالها، كما قال النائب الســـابق علي شـــمطوط: “فشـــلتونا 

وهللا فشلتونا”.
ياسمينة: لن نتخلص من هذا الوباء طالما كانت هناك فئة غير مسؤولة. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

السارية واالحتفاء بالتراث
برنامج الســـارية الـــذي قدمه تلفزيون البحرين خالل شـــهر رمضان 
يعـــد من أفضـــل البرامج التي قدمت على شاشـــته خالل الســـنوات 
الماضيـــة، فقـــد نال هـــذا البرنامـــج بصيغته المســـلية اهتمـــام فئات 
كثيـــرة من شـــعب البحرين وحـــرص اآلالف من أبنـــاء البحرين وأنا 

منهم على متابعة جميع حلقاته.
وال شـــك أن هنـــاك عوامل عديدة توافـــرت وكانت وراء هذا النجاح 
الـــذي تحقـــق، وأول العوامـــل تلـــك الرعايـــة الكريمـــة التـــي أوالهـــا 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة لهذا البرنامج، ما أعطى دفعة كبيرة لكل 

من قام بدور في إنجاح هذا البرنامج.
صحيـــح أن برامـــج المســـابقات التـــي تقـــدم جوائـــز عينيـــة ونقدية 
للجماهيـــر يكـــون لهـــا نصيـــب كبيـــر مـــن المتابعة ســـعيا للفـــوز، لكن 
هـــذا البرنامـــج بالـــذات كانـــت وراءه عناصر نجاح متميـــزة ال يمكن 
إنكارهـــا ابتداء من الســـيدة ســـلوى بخيت وما تمتلكـــه من كاريزما 
جذابـــة، مرورا بالشـــابين اللذيـــن قدماه وحققا نجاحـــا وجذبا كبيرا 
للمشـــاهدين نيلـــة جناحي وحســـن محمد وبالشـــك صاحـــب المادة 
العلميـــة المتميزة األســـتاذ القدير محمد جمـــال الباحث المتخصص 

في شؤون التراث.
ومما ال شك فيه أن نجاح الصورة والتصوير ووجود المادة الفيلمية 
الجيدة المناســـبة لمقتضى الحال من أهم أســـباب نجاح هذا العمل، 
وكانت قرية التراث المصدر األساسي لهذه المادة الجيدة بما وفرته 
من لقطات نقلت الشـــباب الذين لم يعيشـــوا زمن تراث األجداد إلى 

ذلك الزمن الجميل لكي يتعرفوا عليه ويحفظوا تاريخ أسالفهم.
وال شك أن تعريف الشباب بتراث بلدهم وكفاح أجدادهم أمر في غاية  «

األهمية وكما يقول المثل الشعبي: “اللي ماله أول ماله تالي”، فشكرا 
لصاحب الفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد وشكرا لوزير اإلعالم 

وشكرا للقائمين على تلفزيون البحرين على هذا العمل التلفزيوني 
الجيد الذي توفرت له كل أسباب النجاح فكانت هذه النتيجة التي 

شاهدناها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تصـــول وتجـــول الحكومـــة الصهيونيـــة لضـــم األغوار وشـــمال البحر 
الميـــت إلى ما تم اغتصابه من األراضي الفلســـطينية مع بداية شـــهر 
يوليـــو 2020م، وقـــد صدرت ردود أفعال عربيـــة وأوروبية وإقليمية 
ضـــد هـــذا القـــرار إال أنهـــا لن تجعـــل الصهاينـــة  يتخلون عـــن قرارهم 
فـــي وقـــت مجابهـــة فيروس “كوفيـــد 19” الذي استشـــرى بقـــوة بين 
الصهاينة، ويأتي قرار الصهاينة بهذا الضم ُمســـتفيًدا من تبعات ضم 
القـــدس وقبلهـــا الجوالن التي أصبحت حقائـــق قائمة على الرغم من 

كل االعتراضات في ذلك الوقت وبمباركة أميركية وأوروبية.
اعتمـــد العـــدو الصهيوني منـــذ اغتصابه فلســـطين فـــي 1948م على 
قضم أراضي فلســـطين قطعة تلو األخرى بقوة الســـالح وإبعاد أهلها 
قتـــال وتشـــريدا وســـجنا، معتمـــًدا على سياســـة األمر الواقـــع، بالرغم 
مـــن مواقـــف الرفض الدولية التـــي لم تقف حائـــاًل دون تحقيق ذلك. 
ويسجل التاريخ أن العدو الصهيوني لم ينفذ أي قرار صادر عن األمم 
المتحـــدة يتعلق بالحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني والعربي، 
وينجـــو مـــن أي قـــرار ُيدينـــه بفضل حـــق “الفيتو” األميركـــي، ويتخذ 
المسؤولون الصهاينة مثل هذه القرارات في وقت االنتخابات لكسب 

أصوات الناخبين.
وتبدأ منطقة غور األردن من بحيرة طبريا في الشـــمال وحتى البحر 
الميـــت، وُيســـيطر الصهاينـــة على الجـــزء الواقـــع على البحـــر الميت 
وحتـــى نهايتـــه في الضفة الغربيـــة. إن اســـتيالء الصهاينة على هذه 
األراضـــي ُيحقق لهم مجموعة من األهداف السياســـية واالقتصادية 
والعســـكرية، منها منع قيام دولة فلســـطينية في المســـتقبل، وتكمن 
أهمية منطقة األغوار وشـــمال البحر الميت في أنها محاذية للحدود 
األردنيـــة، وأن أراضيها صالحة للزراعة وتوليد الطاقة، ويســـتخدمها 
الصهاينـــة من أجل عملياتهم العســـكرية، وتتمتع هـــذه المنطقة التي 
انتشرت فيها المستوطنات الصهيونية بجذب سياحي ومخزون من 

الملح والمياه والمعادن الكثيرة.

إن السياسة الصهيونية في قضم ما تبقى من فلسطين واألراضي  «
العربية لن توقفها سياسة اإلعالم العربي وال تنديدات وشجب الدول 

األخرى وال قرارات األمم المتحدة ومجلس أمنها، ما يوقف ذلك هو 
موقف عربي قومي موحد يكون قادرًا على إرجاع الحق ألهله.

عبدعلي الغسرة

ضم األغوار وشمال البحر الميت

لمـــاذا لـــم تظهـــر نتائج حقيقـــة هذا الفيـــروس مـــن المختبـــرات العالمية 
المتقدمـــة؟ لمـــاذا الصـــراع أميركـــي صينـــي فقط عـــن نشـــأة الفيروس؟ 
كيـــف لفيـــروس يخرج وينتشـــر في مدينة وســـط إقليم ودولة نفوســـها 
مليـــار ونصـــف المليـــار؟ إذا افترضنا أن الفيروس منشـــأه حيواني، لماذا 
أصاب مدينة واحدة والحيوان المتهم بالجريمة موجود في كل أسواق 
الصين؟ إذا كان األمر وباء عاديا، لماذا أخفت الصين المعلومة وسمحت 
بانتشـــاره عن طريق المطارات والسياحة؟ لماذا فتك بأميركا أكثر دولة 

متقدمة صحيا؟
حرب البســـوس كانت بين قبيلتين بســـبب ناقة، وكان للنوق ثمن حيث 
دمرت شـــعوبا، وهناك دالئل كثيرة تشـــير إلى نشوب حرب عالمية ثالثة 
وتعتبر من الحروب الباردة والجرثومية بين قبيلة الصين وقبيلة أميركا، 
والســـبب هذه المرة خفاش وليس ناقة، رغم أن ثمنه رخيص ولكن كان 
البـــد من وجود كبـــش فداء لهذه الحرب ترمـــى كل التهم عليها بعد هذا 
الصـــراع بين القوتيـــن االقتصاديتين العالميتين، فقد أصبحت بالنســـبة 

للدولتيـــن مســـألة وجـــود لألقوى، ورأينـــا قبل كورونا كيـــف كان الصراع 
قريبـــا جـــدا من المواجهة بين الدولتين، وبال شـــك معظـــم الدالئل تقول 
إن أميـــركا صاحبة المبادرة بانتشـــاره في ووهـــان الصينية ولكن صمت 
الصيـــن حتى الســـيطرة عليه لم يكن استســـالما بـــل كان التحضير للرد، 
فبالتأكيـــد طورت الفيروس المصنع كما تشـــير بعض الدراســـات انتقاما 
لتدمير كل اقتصادات العالم، وعلينا ترك العواطف التي تغلق أعيننا عن 
الحقيقة، وبال شك الغرب مرواغ ماهٌر يصنُع في زمن الحرب كّل شيء، 
ويتقـــن التواري وراء الجمل السياســـية وخلف حيطان المخططات منذ 
زمن فرسان الهيكل والحروب الصليبية حتى الغزوات الفكرية إلى هذا 

اليوم، وُيحرك ويصوغ المخطط وفق مصالحه.

الغرب يستهزئ ببعض العقول، ومن حقه أن يفعل ذلك ألن هناك من  «
يصدقه ويتمايل بأهوائه شرقا وغربا، ورغم أن البعض يستحُق أكثر من 

هذا، فمازالوا يخططون لتدمير العالم دون ألم أو صحوة ضمير.

فرات البسام

حرب البسوس بين الصين وأميركا



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-81650 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــان بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  عبدهللا محمد ابراهيم عبيد

االسم التجاري الحالي: درة الخليج لتخليص المعامات الحكومي
االســـــم التجـــاري الجديد: تايجر ون لتخليص المعامات الحكومية

قيد رقم: 135594-1

القيد: 1-119706

التاريخ: 28/05/2020

القيد:135122

التاريخ :01/06/2020

القيد:1-111731

التاريخ :01/06/2020

38344464

38344464

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالتاريخ: 2 /يونيو/ 2020
إدارة التسجيل

) CR2020-80209 ( :طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجاري ، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــان بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه . 

رقم السجل : 34959 – 2
اسم التاجر : سلمان احمد سلمان لحمدي
االسم التجاري الحالي : سمارت للتجارة

االسم التجاري المطلوب : سمارت لتشييد المباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم) 0000 ( لسنة 2020
بشأن تغييراسم أنديز لألستشارات اإلدارية ش.ش.و لمالكها مصباح أحمد 

مصباح بن سعيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك أنديز
لألستشــارات اإلدارية ش.ش.و لمالكها مصباح أحمد مصباح بن ســعيد المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 137034 ، طالــب تغييــر االســم التجــاري مــن أنديــز لألستشــارات اإلداريــة 
ش.ش.و لمالكهــا مصبــاح أحمد مصباح بن ســعيد الى أنديز للوســاطة التجارية ش.ش.و 
لمالكها مصباح أحمد مصباح بن سعيد , فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خال مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

تاريخ :2020\6\3
) CR2020-80973( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المعلــن ادنــاه \ ماجــده رشــاد مصطفــى شــرف بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد \ اميره عبدالمحسن محمد علي مدن 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

54208-1

54208-2

54208-3

رقم القيد

ميني فون

امين فون

سنتر فون

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها مالك 
شركة لمسة حرير لتصميم األزياء  ش.ش.و، المسجلة بموجب القيد رقم 1-119706،  
طالبــا تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة تضامن برأســمال وقدره 

5000 دينار، بين كل من:
1.   مينه الفاتحي أمين

2.   لولوه عيسى سعد سلمان المران

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها مالك 
شــركة قاجــي أنشــطة للديكــور الداخلــي ش .ش .و ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
135122 طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأس مال وقدره 500 دينار بحريني، بين كل من:
1. جعفر علي محمد علي المغني

DALOAR HOSSAIN ABUL GAJE .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها مالك 
شــركة فاطمة الزهراء شــهيد لتصميم األزياء ش. ش. و، المسجلة بموجب القيد رقم 
111731-1 ،طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأس مال وقدره 500 دينار، بين كل من:
1.   فاطمة الزهراء شهيد

2.    ياسين عبدالعزيز عبدالحسن علي
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تدخل األزمـــة القطرية عامهـــا الرابع، وال 
تـــزال مســـبباتها قائمـــة فـــي ظـــل تعنـــت 
النظـــام القطـــري الحاكـــم وإصـــراره على 
خـــرق كل القيـــم اإلنســـانية واالتفاقيات 
والمواثيق الخليجية والعربية والدولية، 
مـــن خالل مواصلة مخططاته التخريبية 
ونهجـــه العدوانـــي فـــي دعـــم التنظيمات 
فـــي  والتدخـــل  المتطرفـــة،  اإلرهابيـــة 
وتوظيـــف  العربيـــة،  الداخليـــة  الشـــؤون 
أذرعـــه اإلعالميـــة فـــي بث ســـموم الفتن 
واالضطرابات وترويج خطابات الفوضى 

والكراهية.
ولقـــد كان واضًحـــا ومؤســـًفا أن مملكـــة 
البحرين مـــن أكثـــر دول المنطقة والعالم 
العدائيـــة  السياســـات  هـــذه  مـــن  تضـــرًرا 
القطريـــة، التـــي اضطرتهـــا مـــع أشـــقائها 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وجمهوريـــة 
عالقاتهـــا  قطـــع  إلـــى  العربيـــة  مصـــر 
الدبلوماســـية مع حكومـــة الدوحة في 5 
يونيـــو 2017م، إزاء تكرار نقضها للعهود، 
وتعديهـــا علـــى روابـــط األخوة ووشـــائج 

القربى ومبادئ حسن الجوار.
ولـــم يكـــن قـــرار المقاطعة وليـــد المرحلة 
الراهنة، وإنما جاء نتيجة حتمية لتاريخ 
والتدخـــالت  المؤامـــرات  مـــن  طويـــل 
القطريـــة التـــي اســـتهدفت زعزعـــة أمـــن 
ونشـــر  واســـتقرارها،  البحريـــن  مملكـــة 
الفوضـــى والتخريـــب والشـــقاق والفتـــن 
الطائفيـــة فـــي المنطقة العربيـــة، وأخذت 
العســـكري  فـــي عدوانهـــا  طابًعـــا مشـــيًنا 
البحريـــن  مملكـــة  ســـيادة  علـــى  الغـــادر 
وأراضيها في فشـــت الديبل عام 1986م، 
الزبـــارة وتهجيـــر ســـكانها  بعـــد احتـــالل 
اســـتضافة  لـــدى  ومســـاومتها  قســـرًيا، 
1990م  القمـــة الخليجيـــة فـــي ديســـمبر 
بيـــن قضيتـــي “تحرير الكويـــت” و”النزاع 

الحـــدودي بشـــأن جـــزر حـــوار”، ورفضهـــا 
للوساطة السعودية، وتقديمها 83 وثيقة 
مـــزورة لمحكمـــة العدل الدوليـــة، قبل أن 
تصدر المحكمة حكمها بتأكيد حق مملكة 
البحرين التاريخي في السيادة على جزر 

حوار.
ومنذ تأسيســـها فـــي عـــام 1996م، دأبت 
الســـلطات القطريـــة على توظيف شـــبكة 
كمعـــاول  الرقميـــة  ومنصاتهـــا  الجزيـــرة 
للهـــدم ونشـــر األكاذيـــب والفتـــن، ودعـــم 
والمخططـــات  واإلرهـــاب  التطـــرف 
ببثهـــا  التخريبيـــة، والتـــي زادت حدتهـــا 
أكثر من 2000 مادة إعالمية مسيئة ضد 
مملكة البحرين وحدها، منها 27 برنامًجا 
و1659 خبًرا، وذلك منذ إعالن المقاطعة 
العربيـــة للدوحـــة وحتـــى بدايـــات العـــام 
الحالي، هـــذا بخالف العديـــد من األخبار 
المضللـــة والتقارير المزيفـــة والتجاوزات 
ضد السعودية واإلمارات ومصر والعديد 

من البلدان العربية األخرى.
واســـتنزف نظام الدوحة ثروات الشـــعب 
القطري الشقيق بإنفاق ماليين الدوالرات 
علـــى وســـائل اإلعـــالم ومراكـــز البحـــوث 
والدراســـات وشـــركات العالقـــات العامـــة 
الغربيـــة لتحســـين صورتـــه، واســـتغاللها 
في الهجوم على مملكة البحرين والدول 
وتزييـــف  الحاكمـــة  وأنظمتهـــا  العربيـــة 
الحقائـــق بنشـــر تقاريـــر مـــزورة، وتنظيم 
ندوات مشـــبوهة ضمن أجنـــدة تخريبية 
ومتآمـــرة ضـــد األمـــن القومـــي الخليجي 

والعربـــي، ومـــن بينهـــا: تمويـــل أكثـــر من 
40 وســـيلة إعالمية مـــن صحف وقنوات 
ومواقـــع وحســـابات إلكترونيـــة وهميـــة، 
وتأســـيس أكاديميـــة التغييـــر فـــي لندن، 
ومركز بروكنجز الدوحة، والمركز العربي 
لألبحاث ودراســـة السياسات الذي يديره 
النائب اإلســـرائيلي الســـابق عزمي بشارة 
مستشـــار أميـــر قطـــر الحالـــي، ومنظمـــة 
الكرامـــة التي يترأســـها عبدالرحمن عمير 
النعيمى المدرج علـــى الالئحة األميركية 

لإلرهاب، وغيرها.
ولقـــد انكشـــف جـــزًءا مـــن تفاصيـــل هذه 
مملكـــة  أمـــن  ضـــد  القطريـــة  المؤامـــرة 
البحريـــن وغيرها من البلدان العربية في 
مطلع عام 2011م، وفضحتها االتصاالت 
الهاتفيـــة المســـجلة بيـــن رئيس الـــوزراء 
وزير الخارجية القطري الســـابق حمد بن 
جاســـم ورئيـــس جمعية الوفـــاق المنحلة 
المدعو علي ســـلمان إبـــان أحداث فبراير 
ومارس 2011م، وتحويالتها المالية إلى 
العناصر والتنظيمـــات المتطرفة، وهو ما 
أكـــده القضـــاء البحريني بتأييـــد محكمة 
التمييز في يناير 2019م الحكم بالسجن 
المؤبـــد ضد المدعو علي ســـلمان، واثنين 
مـــن مســـاعديه بتهمـــة “التخابـــر مع قطر 

وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية”.
مخططاتـــه  القطـــري  النظـــام  وواصـــل 
بالتركيبـــة  عمـــًدا  للمســـاس  التخريبيـــة 
السكانية البحرينية من خالل ضلوعه في 
التجنيـــس االنتقائـــي ألفراد مـــن عائالت 

معنية عـــن طريق تقديم إغراءات مادية 
واجتماعية، إلى جانب تمويله للجماعات 
اإلرهابية، واعتـــراض المقاتالت الحربية 
القطريـــة لطائـــرات مدنيـــة فـــي األجواء 
البحرينية، فضالً عن تدخالته المرفوضة 
لعرقلـــة الجهـــود الدبلوماســـية البحرينية 
وفـــق  إيـــران  مـــن  المواطنيـــن  إلجـــالء 
الخطة واإلجـــراءات االحترازيـــة الطبية 
المتبعـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
كوفيـــد 19، بخـــالف اســـتفزازه لمشـــاعر 
األمة اإلســـالمية كافة في تحريضه ضد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومحاولتـــه 
المقدســـة  المشـــاعر  لتدويـــل  الفاشـــلة 
وافتضاح عرقلته ألداء مواطنيه مناسك 

الحج والعمرة بدوافع سياسية.
كانـــت  عديـــدة  ومؤامـــرات  حقائـــق 
األزمـــة القطريـــة كافيـــة لكشـــفها وفضح 
زيـــف شـــعارات الدوحـــة حـــول الحريـــة 
والديمقراطيـــة، وتعريـــة شـــبكة قنـــوات 
الجزيـــرة وتوابعهـــا كونهـــا مجـــرد أدوات 
رخيصـــة فـــي يد النظـــام الحاكـــم، فاقدة 
العـــام  الـــرأي  فـــي  للمصداقيـــة والتأثيـــر 
وال  المهنـــي  للعمـــل  تمـــت  وال  العربـــي، 
أخالقيـــات التعبيـــر الحر والمســـتقل عن 
الرأي بصلة، وهي مدانة من االتحاد العام 
لألدبـــاء والكتاب العـــرب في عام 2017م 
بوصفهـــا:  والتخريبـــي  الهـــدام  لدورهـــا 
“ذراًعـــا إعالميـــة للفكر التكفيـــري وإثارة 
البغضـــاء والكراهية والفتـــن والتحريض 
علـــى القتـــل”، إضافة إلى كونهـــا منصات 

ممولـــة مـــن الحكومة وتخدم سياســـاتها 
وتوجهاتهـــا فـــي هجماتهـــا غيـــر المبـــررة 
ضـــد مملكـــة البحريـــن والبلـــدان العربية 
وقيادتها ورموزها وشعوبها، وتحريضها 
على الفتنـــة الطائفية والكراهية والعنف، 
التنظيمـــات  إلـــى  الســـافر  وانحيازهـــا 
أعمالهـــا  وتبريـــر  المتطرفـــة،  اإلرهابيـــة 
للتدخـــالت  وترويجهـــا  اإلجراميـــة، 
وعناصـــر  لقـــادة  وإيوائهـــا  اإليرانيـــة 
الجماعـــات اإلرهابيـــة كالحـــرس الثـــوري 
وميليشـــيا الحوثـــي، وحـــزب هللا، وبـــث 
تأكيـــد  فـــي ظـــل  التحريضيـــة،  بياناتهـــا 
منظمات دوليـــة بأن “قطر تتحدث لفظًيا 
عـــن الحريـــات ومنهـــا اإلعالميـــة، لكنهـــا 

تمنعها و تقمعها في الداخل”.
فـــي  القطريـــة  التدخـــالت  اســـتمرار  إن 
الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول 
العربية بوســـائل إعالمية واســـتخباراتية 
وأمنية يشـــكل مخالفة صريحة للمواثيق 
القانونيـــة  والمرجعيـــات  واالتفاقيـــات 
العربيـــة والدولية، وفـــي مقدمتها: النظام 
األساســـي لمجلس التعاون لدول الخليج 
لتحقيـــق  المباركـــة  ومســـاعيه  العربيـــة 
التنســـيق والتكامل والترابـــط بين الدول 
األعضـــاء في جميـــع الميادين وصوال إلى 
وحدتهـــا، واتفـــاق الرياض لعـــام 2013م، 
وآليته التنفيذية، واالتفاق التكميلي لعام 
2014م في إطـــار المجلس، والتي ميثاق 
جامعـــة الدول العربيـــة، ومنظمة التعاون 
بمكافحـــة  االلتـــزام  تفـــرض  اإلســـالمي. 

التطـــرف واإلرهـــاب، ووقـــف التحريـــض 
علـــى الكراهيـــة أو العنف، وعـــدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول األخرى، هذا 

إلى جانب تعديها على 
كمـــا تمثـــل هـــذه التجـــاوزات اإلعالميـــة 
انتهـــاًكا صارًخا لميثاق الشـــرف اإلعالمي 
العربـــي، واإلعالن المشـــترك بشـــأن حرية 
التعبيـــر ومكافحة التطـــرف العنيف الذي 
اعتمـــده مقـــرر األمـــم المتحـــدة الخـــاص 
بحريـــة الـــرأي والتعبير، وإعـــالن المؤتمر 
العـــام لمنظمـــة )اليونســـكو( لعـــام 1978م 
الخاصـــة  األساســـية  “المبـــادئ  بشـــأن 
بإســـهام وســـائل اإلعالم في دعم الســـالم 
والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، 
ومكافحـــة العنصريـــة والفصـــل العنصري 
والتحريـــض علـــى الحـــرب”، بالتوافق مع 
العهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية 
والسياســـية لعـــام 1966م، ويحظـــر فـــي 
إلـــى  دعـــوات  أي  و)20(   )19( مادتيـــه 
الفتنـــة الطائفيـــة أو الكراهيـــة القومية أو 
العنصريـــة أو الدينيـــة، أو التحريض على 
التمييـــز أو العـــداوة أو العنـــف أو تهديـــد 

األمن القومي والنظام العام.
القـــول الفصل: إن حل األزمة القطرية مع 
دخولها عامها الرابـــع هو تقيدها بالمبادئ 
 2013 الريـــاض  اتفاقيتـــي  مـــن  النابعـــة 
بمكافحـــة  الجـــاد  والتزامهـــا  و2014م، 
التطـــرف واإلرهـــاب، ومنـــع تمويلهمـــا أو 
توفير المالذات اآلمنـــة لها، وإيقاف كافة 
أعمـــال التحريـــض وخطـــاب الحض على 
الكراهية أو العنف، واالمتناع عن التدخل 
في الشـــؤون الداخلية للدول العربية، بما 
فـــي ذلك وقـــف جميـــع األعمـــال العدائية 
ضد مملكة البحرين، حتى تعود قطر إلى 
حاضنتهـــا الخليجيـــة والعربيـــة، وتوحيد 
الصـــف لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح الشـــعوب 
العربيـــة  قضاياهـــا  وخدمـــة  الشـــقيقة 

واإلسالمية، وتطلعاتها التنموية.

المنامة - بنا

البحرين أكثر دول العالم تضرًرا من عدوانية النظام القطري
والكراهية الفوضى  الفتن وترويج خطابات  اإلعالمية في بث سموم  أذرعها  الدوحة توظف 

المقاطعة ليست 
وليدة المرحلة الراهنة 

وإنما نتيجة لتاريخ 
طويل من المؤامرات

 واصل مخططاته 
للمساس بالتركيبة 

السكانية البحرينية عبر 
تجنيس عائالت معنية 

 نظام الدوحة استنزف 
ثروات الشعب بإنفاق 

الماليين لتحسين 
صورته أمام الغرب

قطر تتحدث لفظًيا 
عن الحريات ومنها 

اإلعالمية لكنها تمنعها 
وتقمعها في الداخل
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وزير الدفاع األميركي يعارض نشر الجيش الحتواء االحتجاجات

األمن يمنع وصول المحتجين للبيت األبيض

أعلـــن وزيـــر الدفـــاع األميركـــي مـــارك 
إسبر أمس األربعاء، معارضته اللجوء 
إلى قانون يســـمح بنشر قوات الجيش 
المناهضـــة  االحتجاجـــات  الحتـــواء 
بحـــق  القـــوة  الشـــرطة  الســـتخدام 
األميركييـــن المتحدريـــن مـــن أصـــول 

إفريقية.
وقال إســـبر “ال أؤيد اللجوء إلى قانون 
االنتفاضـــة”، وذلـــك بعـــد يوميـــن مـــن 
قول الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
إنـــه قد يلجأ لتفعيله؛ بهدف اســـتدعاء 

الجيش للسيطرة على االحتجاجات.
وأضـــاف “لطالمـــا اعتقـــدت ومـــا زلـــت 
أعتقد أن الحرس الوطني هو األنسب 
لدعـــم الســـلطات المدنيـــة محليـــا فـــي 

هذه الحاالت”.
فـــي وزارة  الصحافييـــن  أمـــام  وتابـــع 
الدفـــاع “علـــى خيـــار اســـتخدام قوات 
فـــي الخدمـــة أن يكون المـــاذ األخير، 
ويقتصـــر على الحـــاالت األكثر إلحاحا 
واألخطـــر )...(، لســـنا فـــي وضـــع كهـــذا 

اآلن”.
يأتـــي هـــذا بعـــد ســـاعات علـــى إعـــان 
وزارة الدفـــاع األميركيـــة )البنتاغـــون( 
قـــوات  مـــن   1600 نحـــو  نقلـــت  أنهـــا 
الجيش إلى العاصمة واشـــنطن، وذلك 
إثـــر احتجاجـــات عنيفـــة فـــي المدينة 

أثناء الليل على مدى أيام.
البنتاغـــون  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
جوناثـــان راث هوفمـــان، فـــي بيان: إن 
القـــوات “في حالة تأهب قصوى” لكنها 
“ال تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات 

السلطة المدنية”.
وكان رئيس الحرس الوطني األميركي 
أعلن سابقا أن 18 ألف فرد من الحرس 
يســـاعدون قوات إنفاذ القانون في 29 

والية في الباد.
وفي واشنطن، فرضت القوات األمنية 
أمـــس األربعـــاء طوقـــا حـــول محيـــط 
البيـــت األبيـــض، ومنعـــت المتظاهرين 
والصحافيين من االقتراب من السياج 

حول “الفيت بارك”.
وكان عشـــرات المتظاهريـــن تجمعـــوا 
قرب مقر بلدية واشـــنطن، ثم انطلقوا 
نحـــو مبنى الكونغرس، في حين أقلت 
باصـــات مئات الجنود إلى أمام محيط 

البيت األبيض. 
فـــي  عـــدة  أساســـية  مـــدن  أن  يذكـــر 
الواليـــات المتحـــدة، كانت شـــهدت لـ 8 
ليـــال متتاليـــة تظاهـــرات حاشـــدة في 
مواصلـــة لاحتجـــاج الـــذي انطلـــق إثر 
مقتل المواطن األميركي جورج فلويد 
األســـبوع الماضـــي، علـــى يـــدي عنصر 
من الشـــرطة في مينيابوليس، رافعين 
شعارات “حياة السود مهمة”، في تحد 
ولحظـــر  البلديـــة  رؤســـاء  لمناشـــدات 
التجـــول الصـــارم، الســـيما بعـــد أعمال 
الشـــغب والنهـــب التـــي تخللـــت بعض 

التظاهرات.
ليـــل  حاشـــدة  مســـيرات  وخرجـــت 
أنجلـــوس  لـــوس  فـــي  الثاثـــاء، 
وفيادلفيـــا وأتانتا ونيويورك وكذلك 
فـــي العاصمة واشـــنطن قـــرب المتنزه 

الذي ُأجلي المتظاهرون عنه االثنين.
وفي لوس أنجلوس، ركع رئيس بلدية 
المدينة إريك غارســـيتي مع شرطيين 
علـــى ركبة واحدة، فـــي الوضعية التي 
ترمـــز منـــذ 2016 إلـــى التنديـــد بعنـــف 

الشرطة ضد الســـود، وتذكر بالشرطي 
الـــذي قتل فلويد ضاغطـــا بركبته على 

عنقه لحوالي 9 دقائق.
وعلى الرغم من أن مسيرات التضامن 
مـــن  وغيـــره  القتيـــل  األميركـــي  مـــع 
ضحايا الشـــرطة غالبا ما تكون سلمية 
فـــي األغلب أثنـــاء النهـــار، إال أن بعض 
الحشـــود ارتكبـــت في األيـــام الماضية 
أعمال شـــغب وتخريب وإحراق ونهب 
ليلـــي، ما اســـتدعى اســـتنفارا من قبل 
األميركـــي  الرئيـــس  ودفـــع  الشـــرطة، 
الحـــرس  إلـــى دعـــوة  ترامـــب  دونالـــد 

الوطني لفرض األمن.

ترامب ينفي نقله إلى ملجأ 

نفى الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
إلـــى  نقـــل  يكـــون  أن  األربعـــاء  أمـــس 
ملجـــأ آمـــن فـــي البيـــت األبيـــض أثناء 
التظاهـــرات أمـــام بواباتـــه الخارجيـــة، 
مؤكـــدا أنـــه توجه إلـــى المـــكان لمجرد 
تفقـــده. وذكـــرت صحيفـــة “نيويـــورك 
تايمـــز” أن جهاز الحمايـــة نقل الرئيس 
إلى الملجأ مساء الجمعة أثناء تظاهرة 

أمام البيت األبيض.
وقـــال ترامـــب إلذاعـــة )فوكـــس نيوز( 

“إنها معلومات خاطئة”.
النهـــار”،  خـــال  ذلـــك  “كان  وأضـــاف 

موضحا أنـــه توجه إلى المكان “مرتين 
أو ثاث مرات” في األيام الماضية لكن 

في كل مرة من أجل “تفقد المكان”.
وأثـــارت أنبـــاء نقل ترامب إلـــى الملجأ 
موجـــة اســـتهزاء واســـعة علـــى مواقع 
أنهـــا  ويبـــدو  االجتماعـــي  التواصـــل 
ســـاهمت فـــي قـــراره التوجـــه االثنيـــن 
مـــن  متضـــررة  كنيســـة  لزيـــارة  ســـيرا 

أعمال عنف.

خطيئة العنصرية

اعتبـــر البابا فرنســـيس أمـــس األربعاء 
العنصريـــة  أشـــكال  مـــن  أي شـــكل  أن 
“غيـــر مقبول”، معلقا على مقتل جورج 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  ومنـــددا  فلويـــد، 
بأعمـــال العنف خـــال التظاهرات التي 
تلـــت. ودعا إلـــى “الصـــاة لراحة نفس 
جورج فلويد ولكل الذين قضوا بسبب 

خطيئة العنصرية”.
المتحـــدة  الواليـــات  واجهـــت  كمـــا 
انتقـــادات غير معتادة من حلفائها، من 

بينهم ألمانيا وبريطانيا وأستراليا.
واعتبرت إيران، من جهتها، على لسان 
المرشـــد األعلى علي خامنئي، أن وفاة 
جـــورج فلويـــد كشـــفت عـــن “طبيعـــة 
أميـــركا” و “مـــا فعلتـــه دائما مـــع العالم 

بأسره”.

واشنطن ـ أ ف ب

محتجون يهاجمون مقرا لقناة “سي ان ان” التلفزيونية في أطلنطا

بيروت ـ وكاالت

شــنت طائرات روســية غارات عدة في شــمال غربي ســوريا، للمرة 
األولــى منــذ بــدء وقــف إلطــاق النــار قبــل 3 أشــهر، وفــق مــا أفــاد 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس األربعاء.

وقـــال مديـــر المرصـــد، رامـــي عبـــد 
روســـية  “غـــارات  إن  الرحمـــن، 
ليـــل  منتصـــف  قبيـــل  اســـتهدفت 
مثلـــث  وفجـــًرا  األربعـــاء  الثاثـــاء 
حماة إدلـــب الاذقية”، وهي منطقة 
بيـــن  اإلداريـــة  الحـــدود  علـــى  تقـــع 

المحافظات الثاث.
وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة 
على رأسها ما يعرف بـ “هيئة تحرير 
)النصـــرة ســـابًقا(، وفصيـــا  الشـــام” 
“حراس الدين” و”الحزب اإلســـامي 

التركستاني” المتشددان.
هـــذه  أن  الرحمـــن  عبـــد  وأوضـــح 
“الغـــارات هـــي األولـــى منذ ســـريان 
موســـكو  أعلنتهـــا  التـــي  الهدنـــة” 

الداعمـــة لدمشـــق وأنقـــرة الداعمـــة 
للفصائـــل، في الســـادس مـــن مارس 
في إدلـــب وأجـــزاء مـــن محافظات 

مجاورة.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسّير روسيا 
وتركيا دوريات مشتركة على طول 
طريـــق دولـــي اســـتراتيجي ُيعـــرف 
باسم “إم فور”، ويفصل بين مناطق 

سيطرة قوات النظام والفصائل.
ووفـــق عبدالرحمـــن، فـــإن الغـــارات 
الروسية جاءت “في محاولة إلبعاد 
المقاتليـــن عن الطريـــق، وكذلك عن 
قـــرى في منطقة ســـهل الغـــاب التي 
تنتشر فيها قوات النظام مع القوات 

الروسية”.

غارات روسية غربي سوريا ألول مرة منذ الهدنة

عواصم ـ وكاالت

بعدما أعلنت األمم المتحدة موافقة األطراف الليبية على 
اســـتئناف المفاوضـــات من أجـــل التوصل إلى حـــل للنزاع 
المســـتمر منذ سنوات في الباد، أفادت مصادر لـ “العربية” 
أن قائـــد الجيـــش الليبي خليفة حفتر وصـــل األربعاء إلى 

القاهرة؛ إلجراء محادثات مع وزير الدفاع المصري.
بينمـــا يتوقـــع أن يـــزور رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق، فائـــز الســـراج، تركيـــا اليـــوم؛ لبحـــث ســـبل الحل 

السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك.
في حين أفادت وكالة اإلعام الروســـية أن نائب الســـراج 
وصـــل إلى موســـكو إلجراء محادثـــات، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وكان عضـــو مجلـــس النـــواب الليبـــي عبد المطلـــب ثابت، 
أعلن ســـابقا اســـتئناف محادثات اللجنة العســـكرية )5+5( 
أمس األربعاء، بين األطراف الليبية برعاية البعثة األممية 

في ليبيا.
وأوضـــح ثابـــت، فـــي تصريـــح صحافـــي، أن المشـــاورات 
ستبدأ برعاية البعثة األممية، معربًا عن أمله في أن تؤدي 

إلى وقف إلطاق النار في الباد.

فـــي المقابـــل، دخلـــت تركيـــا علـــى الخـــط، لتؤكـــد مجددا 
تدخلهـــا في الملف الليبي، إذا قال وزير الخارجية التركي 
مولـــود تشـــاوويش أوغلو، بحســـب مـــا نقلت وكالـــة أنباء 
األناضول الرســـمية “حفتر لن يستطيع كسب المعركة في 
ليبيا”، مكررا موقف باده المتمسك باستمرار دعم الوفاق 
عســـكريا. كمـــا أكـــد أن “أي اتفـــاق في شـــرقي المتوســـط، 
يســـتبعد تركيـــا أو ال تكـــون بـــاده طرفا فيه يعـــد باطًا”، 

بحسب تعبيره.

يخوض الجيش الليبي معارك ضد مرتزقة ومليشيات في طرابلس

السراج يزور العاصمة التركية.. وحفتر يبحث التسوية في مصر
استئناف مفاوضات حل النزاع الليبي برعاية أممية

دبي ـ العربية.نت

أمـــس  البرلمـــان،  أمـــام مقـــر  التونســـيين  احتشـــد مئـــات 
األربعاء، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، 
راشـــد الغنوشـــي، بعد تورطه في خدمة أجندات خارجية 
مشـــبوهة وتجـــاوز صاحياتـــه واصطفافـــه فـــي المحـــور 

التركي القطري بالحرب على ليبيا.
تتزامـــن هذه التظاهرة، التي دعا إليها الحزب الدســـتوري 
الحر، مع جلســـة مســـاءلة الغنوشـــي بخصـــوص تحركاته 
الخارجيـــة وتدخلـــه فـــي الملـــف الليبـــي لصالـــح حكومـــة 

الوفاق المدعومة من تركيا.
وقـــال النائب عن حـــزب صوت الفاحين فيصـــل التبيني 
“إن الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية، وكان 

أداؤه مخيًبا لآلمال، إذ اكتفى بافتتاح الجلسات فقط”.
وعبـــر عـــن أســـفه “مـــن تولـــي أكثر شـــخص مكـــروه وغير 

مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان”.
وأضـــاف “مـــن المؤســـف أنـــه بعـــد 9 ســـنوات مـــن الحراك 
التونســـي وأكثر من 60 سنة على استقال الباد، يساءل 
الغنوشـــي مـــن أجـــل العمالـــة والدفـــاع عن أجنـــدات دول 

أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين”.

بـــدوره، قـــال النائـــب عن الحـــزب الدســـتوري الحـــر كريم 
كريفة “إن الغنوشي أخطر ما يوجد في الدولة التونسية؛ 
نظـــرا للدور الـــذي يقوم بـــه بالوكالة لصالـــح دولتي تركيا 

وقطر في تونس وليبيا”.
وأشـــار في هذا الســـياق إلى أن العديد مـــن النواب عبروا 
عـــن اســـتعدادهم للتوقيـــع علـــى عريضـــة ســـحب الثقـــة 

ومساندتهم لهذا المطلب شكا ومضمونا.

مئات التونسيين يحتشدون أمام مقر البرلمان

نواب تونسيون: رئيس المجلس مكروه وأخطر ما في البالد
الشارع التونسي يغلي... “ارحل يا الغنوشي”

واشنطن ـ وكاالت

أعلنــت الواليــات المتحــدة أمــس األربعــاء تعليــق رحــات خطــوط الطيــران 
الصينية إليها اعتبارا من 16 يونيو.

وكانـــت بكين منعت في وقت ســـابق 
مـــن  األميركيـــة  الطيـــران  شـــركات 
اســـتئناف رحاتهـــا إلى الصيـــن، رغم 
رفع اإلغاق على خلفية وباء “كوفيد 

 .”19 -
عـــن وزارة  بيـــان صـــادر  فـــي  وجـــاء 
النقل األميركية أن “شـــركات الطيران 
األميركيـــة طلبـــت اســـتئناف خدمات 
الـــركاب اعتبارا مـــن 1 يونيو، مضيفة 
أن عـــدم موافقـــة الحكومـــة الصينية 
على طلباتها يعد انتهاكا التفاق النقل 

الجوي” بين البلدين.
وتأتي تلك الخطـــوة أو رد الفعل، في 

ظـــل توتر متصاعد فـــي العاقات 
بيـــن البلديـــن منذ أشـــهر على 
خلفيـــة الفيروس المســـتجد، 

الذي اجتاح العالم حاصدا أرواح أكثر 
مـــن 377 ألـــف إنســـان، بعـــد أن انطلق 

من ووهان الصينية.
الرئيـــس  كـــرر  أشـــهر،  مـــدى  وعلـــى 
اتهامـــه  ترامـــب  دونالـــد  األميركـــي 
للصين بعدم الشـــفافية فـــي ما يتعلق 
المتعلقـــة  المعلومـــات  عـــن  بالكشـــف 
بكورونـــا ومشـــاركتها مـــع دول العالم، 
ومنظمـــة الصحـــة العالمية، كمـــا اتهم 
أحد المختبرات في ووهان بتســـريب 

الفيروس ربما عن طريق الخطأ.
ففـــي إحـــدى تغريداتـــه الحـــادة، قال 
ترامب: عدم كفاءة الصين حصرا هو 
الســـبب وراء الوفيـــات الجماعيـــة 
التي شـــهدتها دول العالم جراء 

“كوفيد 19”.

أميركا تصد أبوابها بوجه طيران الصين
لندن ـ وكاالت

فــي وقــت لــم تهــدأ فيــه التوتــرات علــى خلفيــة ملــف هونــغ كونــغ، أعلن 
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس األربعاء، أن المملكة 
المتحــدة مســتعدة الســتقبال مــا يقرب مــن 3 مايين شــخص من هونغ 
كونــغ، وذلــك تزامنًا مع وصول زعيمة المدينة، كاري الم، إلى بكين لعقد 
اجتماعات حول قانون مزمع لألمن القومي، والذي أثار قلق كثيرين في 

المدينة على مستقبلهم.

وقال جونســـون، في عمود نشـــرته 
صحيفة “ســـاوث تشـــاينا مورنينج 
هونـــغ  فـــي  اإللكترونيـــة  بوســـت” 
كونـــغ، إن هـــذا القانون ســـيحد من 
الحريـــات فـــي المدينـــة، ويتعارض 
بموجـــب  الصيـــن  التزامـــات  مـــع 
المتحـــدة  المملكـــة  مـــع  اتفاقهـــا 
الســـتعادة المســـتعمرة البريطانيـــة 

السابقة عام 1997.
يشار إلى أن الصين صدمت سكان 

هونـــغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 
مليون نســـمة، عندما أعلنت 

فـــي وقـــت ســـابق هذا الشـــهر ســـن 
بالمدينـــة،  القومـــي  لألمـــن  قانـــون 
مرتفـــع  مســـتوى  تضمـــن  والتـــي 
مـــن الحكـــم الذاتي ســـوى شـــؤون 

الخارجية والدفاع.
وذكـــر جونســـون - فـــي عمـــوده - 
أن حوالـــي 350 ألـــف مواطـــن مـــن 
هونغ كونغ يحملون جوازات ســـفر 
بريطانيـــة فـــي الخـــارج، وهي إرث 
مـــن الحقبة االســـتعمارية، و2.5 
مؤهلـــون  آخريـــن  مليـــون 

للتقدم للحصول عليها.

جونسون يقدم الجنسية ألهل هونغ كونغ

الشرطة تحقق في 
حادثة دهس بلندن

األربعاء،  أمــس  البريطانية،  الشرطة  قالت 
إن ســيــارة صــدمــت عـــددا مــن األشــخــاص، 
لندن.  بالعاصمة  سكوير”  “سلون  ساحة  في 
نقا عن  بريطانية،  إعــام  وأشــارت وسائل 
شــهــود عــيــان، إلـــى أن الــســيــارة دهــســت 8 
ــنــدن. وبــعــد الــحــادث  أشــخــاص فــي وســـط ل
“القبض  البريطانية  الشرطة  أعلنت  بقليل، 
في  مخالفات  بسبب  لــنــدن؛  فــي  رجــل  على 
وذلــك  سكوير”،  سلون  واقــعــة  بعد  القيادة 
من دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وذكرت 
المنطقة  المباني في  أنه تم إخاء  الشرطة 
المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي.

الخرطوم ـ وكاالت

وصــف رئيــس الوزراء الســوداني عبــدهللا حمدوك، أمس األربعــاء، فض االعتصام 
أمام القيادة العامة للجيش أنها واحدة من أكثر اللحظات “حزنا وألما في تاريخنا 
المعاصر”. وتعهد، بمناســبة الذكرى األولى لفض االعتصام، ببذل كل جهد من أجل 
إيقاف نزيف الدماء السودانية، معتبرا أن الدم السوداني “أغلى من أي ثمن نبذله”.

وتعهـــد حمـــدوك، فـــي كلمة للشـــعب 
الســـوداني بهـــذه المناســـبة، بتحقيق 
العدالـــة الشـــاملة والقصـــاص ألرواح 
ضحايا “مجزرة” فض االعتصام، التي 
وقعـــت يـــوم 3 يونيو 2019، مشـــيرا 
إلى ضرورة الكشـــف عمـــن وصفهم بـ 
“المجرميـــن الحقيقيين وراء جريمة 

فض االعتصام ومحاسبتهم”.
وتم فض االعتصام بالقوة في الثالث 
من يونيـــو العـــام 2019 بالقوة، األمر 
الـــذي نجـــم عنـــه مقتل 128 شـــخصا 

على األقل وفقدان آخرين.
“الـــدم  إن  حمـــدوك  وقـــال 
الســـوداني غـــال، لذلـــك البد 

مـــن الكشـــف عـــن المجرميـــن، ونحن 
لجنـــة  أعمـــال  اكتمـــال  انتظـــار  فـــي 
التحقيـــق المســـتقلة، التـــي ســـيتبعها 
تقديـــم كل من يثبـــت توجيه االتهام 
ضـــده بالمشـــاركة فـــي مجـــزرة فض 
االعتصام لمحاكمـــات عادلة وعلنية، 
وذلـــك مـــن أجـــل إيقاف هـــذا النزيف 
العدالـــة وصناعـــة  وضمـــان تحقيـــق 
الســـام االجتماعـــي المســـتدام فـــي 
الســـودان”.  وأوضح حمـــدوك أنه لن 
يســـمح بتكـــرار الجرائـــم مـــرة أخرى؛ 
مـــن أجل بنـــاء دولة ســـيادة حكم 
القانـــون، وفقا لمـــا ذكرته وكالة 

األنباء السودانية “سونا”.

حمدوك يتعهد بالكشف عن “المجرمين”

لندن ـ سكاي نيوز
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أين ستكون محطة الدولي جمال راشد؟

“كورونا” يوقف بطولة تولون الفرنسية

التجديد ــن  ع ــرق”  ــح ــم “ال وصــمــت  عــقــده  نهاية  ــراب  ــت اق ــل  ظ ــي  ف

ــر 3 نــســخ ــ ــي آخـ ــ ــا األولـــمـــبـــي شــــــارك مـــرتـــيـــن ف ــن ــب ــخ ــت ــن م

يــدور الحديــث في الشــارع الرياضي عموًمــا والمحرقــاوي خصوًصا، حول 
نجم منتخبنا األول لكرة القدم جمال راشد ووجهته المقبلة الرياضية بعد 

أن اقترب عقده من االنتهاء بنهاية الموسم الجاري.

وعلـــى الرغـــم من تبقي أشـــهر قليلة، 
إال أن الرؤيـــة لـــم تتضـــح جلًيا حول 
نـــادي  ِقبـــل  مـــن  التجديـــد  مســـألة 
المحـــرق، الذي مكث معه جمال أكثر 
من 4 سنوات، وساهم مع الفريق في 
تحقيق مختلف البطـــوالت المحلية، 
مـــا جعلتـــه نجًمـــا بـــارًزا فـــي دورينـــا 
وفي صفـــوف منتخبنـــا الوطني عبر 
االســـتحقاقات التي مثّل فيها شـــعار 

“األحمر”.
هـــذا الصمت المحيـــر من ِقبـــل نادي 
المحـــرق اتجـــاه الالعـــب قـــد يكـــون 

لـــه تفســـيران ال ثالـــث لهمـــا، إمـــا أن 
الصـــورة  اتضـــاح  تنتظـــر  اإلدارة 
الجـــاري  الموســـم  لمصيـــر  النهائيـــة 
باســـتئنافه مـــن عدمه ومـــن ثم تضع 
النقـــاط علـــى الحروف حول مســـألة 
التجديـــد والتعاقـــدات، رغم أن هذه 
النقطـــة ليســـت مـــن مصلحتهـــا فـــي 
ظـــل قانونيـــة تعاقـــد األنديـــة قبـــل 
انتهـــاء عقد الالعب بأشـــهر معدودة، 
والتفسير اآلخر قد يكون أن العالقة 
بين المحرق والالعب وصلت لنقطة 

النهاية ولن يكون هناك تجديد.

مســـيرته  بـــدأ  الـــذي  راشـــد  جمـــال 
ثـــم  النـــادي األهلـــي  فـــي  الرياضيـــة 
ســـنواته  وقضـــى  للرفـــاع،  انتقـــل 
الماضيـــة فـــي صفوف المحـــرق، وله 
محطـــة احترافية مميزة في الدوري 
العمانـــي، أصبـــح في مرصـــد األندية 
يتمتـــع  كونـــه  شـــك؛  دون  المحليـــة 

بصفـــات المهـــارة والدهـــاء والـــذكاء 
والتهديـــف الكروي، وهـــذا ما تبحث 
عنـــه األنديـــة في تعزيـــز صفوفها مع 

كل موسم رياضي.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى الســـؤال 
مطروًحا، أين ستكون محطة الدولي 

جمال راشد؟

تســبب الوبــاء العالمــي “كوفيــد 19” الشــهير بـــ “كورونــا” فــي تأجيــل بطولة 
تولــون الدوليــة الوديــة، التــي تقام ســنوًيا في فرنســا. وكان مــن المفترض 
أن تقام البطولة الشــهيرة والعريقة في الفترة 1 وحتى 15 يونيو الجاري، 

إال أن الفيروس العالمي أجبر المنظمين على تأجيل البطولة لموعد آخر.

ويمتلـــك منتخبنـــا األولمبـــي لكـــرة القدم 
ســـجالً في تاريخ البطولة، إذ شـــارك في 
مناســـبتين فـــي آخـــر 3 نســـخ، وذلك في 
التوالـــي،  علـــى  و2019   2017 العاميـــن 
تحـــت قيـــادة المـــدرب التونســـي ســـمير 
شـــمام. وتعتبـــر بطولـــة تولـــون واحـــدة 
مـــن أعرق البطـــوالت األوروبية، إذ يعود 
تاريخ انطالق النســـخة األولى إلى العام 
1967، فيما نســـخة هذا العام 2020 التي 
تأجلـــت تعـــد الــــ 48، ولـــن تشـــهد وجـــود 
“أولمبينـــا”. وبطولـــة تولـــون هـــي واحدة 

مـــن أقـــوى البطـــوالت الصيفيـــة الدولية 
الوديـــة؛ لمـــا لهـــا من صيـــت واســـع؛ نظًرا 
لقوة المنافسات فيها، ومشاركة منتخبنا 
األولمبـــي في نســـخة العـــام 2017 كانت 
يومهـــا للمنتخبـــات تحت 21 عاًمـــا، فيما 
خصصت نســـخة العام 2019 للمنتخبات 

تحت 23 عاًما، وكذلك العام الجاري.
وبالعودة إلى تاريخ مشاركات “أولمبينا”، 
ففـــي نســـخة العـــام 2017 وقـــع منتخبنا 
العـــاج  ســـاحل  ضمـــت  مجموعـــة  فـــي 
وويلز وفرنســـا، إذ خسر من اإليفواريين 

والويليزييـــن بصعوبـــة بواقع هدف دون 
رد، كما خســـر من فرنســـا بنتيجة )6 - 1( 
وســـجل الهدف يومها الالعب عبدالعزيز 
خالـــد. أمـــا النســـخة األخيـــرة فـــي العـــام 
)2019(، فقـــد وقع منتخبنا في مجموعة 
والصيـــن  المكســـيك  منتخبـــات  ضمـــت 
المكســـيكيين  مـــن  خســـر  إذ  وإيرلنـــدا، 

الصيـــن  مـــن  وخســـر   ،)0  -  2( بنتيجـــة 
)4 - 1(، وســـجل الهـــدف الالعـــب محمـــد 
الحـــردان من ركلـــة جزاء، كما خســـر من 
إيرلنـــدا بهـــدف دون مقابـــل، ولعـــب أمام 
قطـــر في لقاء تحديـــد المراكز الذي امتد 
لـــركالت الترجيـــح بعـــد التعـــادل )1 - 1( 

وسجل الهدف الالعب سالم عادل.

اســـتأنف الفريق األول لكرة القدم 
بنـــادي النجمـــة سلســـلة تدريباتـــه 
للموســـم الرياضي الجاري 2019 - 
2020، وذلـــك بخوضه مجموعات 
ملعبـــه  علـــى  منفـــردة  تدريبـــات 

بالجفير.
النجماوييـــن  اســـتئناف  وجـــاء 
فتـــرة  بعـــد  التدريبـــات  لسلســـلة 
طالـــت  التـــي  والتعليـــق  التوقـــف 
األنشـــطة الرياضية عموًما؛ بسبب 
فيـــروس كورونـــا، إذ كانـــت آخـــر 
مبـــاراة أقيمـــت فـــي دوري ناصـــر 
بـــن حمـــد الممتـــاز يـــوم 17 مارس 

الماضي بين المحرق والرفاع.
ويخوض النجماويـــون تدريباتهم 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  وفًقـــا 
المطلوبـــة،  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
وتوافًقا مع االشـــتراطات الصحية 
كافة، إذ تم تقســـيم الالعبين على 
مجموعـــات بحيـــث ال يزيـــد عـــدد 
الموجودين فـــي كل مجموعة عن 

5 أفراد.
قيـــادة  تحـــت  النجمـــة  ويتـــدرب 
مـــدرب الفريـــق التونســـي فتحـــي 
فـــي  حالًيـــا  المتواجـــد  العبيـــدي 
بلـــده  إلـــى  يغـــادر  ولـــم  البحريـــن 
تونس في رحلة إجالء التونسيين 

اإلدارة  أن  علًمـــا  المقيميـــن، 
علـــى  معـــه  اتفقـــت  النجماويـــة 
التجديد للموسم المقبل أيًضا، كما 
جـــددت الثقـــة في جهـــازه اإلداري 

والفني المعاون.
ويعتبر نـــادي النجمة ثالث ناد من 
أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز 
يستأنف تدريباته بعد ناديي الحد 
والرفاع الشـــرقي، فيما لم يدشـــن 
حتى اآلن أي ناد من أندية الدرجة 
الثانيـــة تدريباتـــه مـــن جديد رغم 
الســـماح بمزاولتها وفًقا إلجراءات 

واشتراطات معينة.
وبعـــد مـــرور 11 جولـــة على دوري 
بـــن حمـــد الممتـــاز، يحتـــل  ناصـــر 
النجمـــة المركـــز الخامـــس برصيد 
15 نقطـــة جمعها من 4 حاالت فوز 
و3 تعادالت، فيما تعرض للخسارة 

في 4 مناسبات.

كرة النجمة تستأنف تدريباتها
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ــا ــن ــارات ــي ــن خ ــم ــن ض ــر: الـــبـــرازيـــلـــي رامـــيـــريـــز مـ ــامـ ثـ

أوزبكستان تستأنف الدوري... واالتحاد القاري ماٍض باإلجراءات

داركليـب يسعـى لمـدرب أجنبـي

“آسيوية الشباب” قائمة في موعدها

أكد رئيس نادي داركليب محفوظ ثامر أن مجلس اإلدارة الحالي مازال يبحث 
موضوع المدرب القادم للفريق األول للكرة الطائرة ولديه عدة خيارات بشأن 

هوية الجهاز الفني الجديد للموسم المقبل 2020 -  2021.

وكان المـــدرب البرازيلي “راميريز” قاد 
دراكليـــب في الموســـم الحالي 2019 - 
 2020 والـــذي لـــم يســـتكمل لغاية اآلن 
فـــي ظـــل تأهـــل العنيـــد للـــدور نصـــف 

النهائي لكأس سمو ولي العهد.
وأضـــاف محفـــوظ لــــ “البالد ســـبورت” 
تقريـــر  ينتظـــر  اإلدارة  مجلـــس  أن 
لجنـــة النشـــاط الرياضـــي للتعرف على 
النظـــر  الفتـــا  ومرئياتهـــا،  تصوراتهـــا 
إلـــى أن اإلدارة ترغب فـــي التعاقد مع 
مدرب أجنبـــي وليس محليا، خصوصا 
بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه مع 

المدربين البرازيليين.
الكبيـــرة  التجـــارب  “بعـــد  وتابـــع 
حققهـــا  التـــي  المتميـــزة  والنجاحـــات 
فريقنـــا فإننـــا نرغـــب فـــي التعاقـــد مع 
مـــدرب أجنبـــي ألنـــه أثبـــت نجاحه مع 
داركليـــب، كمـــا أن الالعبيـــن أنفســـهم 

يتقبلونه بصورة أكبر..”.
وأشـــار إلـــى أهميـــة أن يتميـــز المدرب 
القادم بســـيرة ذاتية جيدة وشـــخصية 
الفريـــق  قيـــادة  مـــن  ليتمكـــن  قويـــة 
بالصـــورة المطلوبة، مســـتبعدا التعاقد 

مع مدرب وطني.

ولدى سؤالنا إياه عما إذا كان البرازيلي 
راميريـــز مـــن ضمـــن الخيـــارات أجاب 
“نعـــم، راميريـــز مـــن ضمـــن الخيـــارات 
االتحـــاد  مـــع  مرتبـــط  حاليـــا  ولكنـــه 
كمســـاعد  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي 

وســـنرى  األول  المنتخـــب  لمـــدرب 
إمكانية تجديد التعاقد معه بالتشـــاور 
مـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجنـــة 
الرياضية وبالتنســـيق مـــع اتحاد الكرة 

الطائرة..”.

تثبيـــت  إلـــى  اآلســـيوي  االتحـــاد  يتجـــه 
موعد إقامة بطولة آســـيا  للشـــباب )تحت 
19 عاًمـــا( فـــي موعدهـــا دون تغييـــر، على 
الرغـــم مـــن جملـــة التعديالت التـــي طرأت 
على البرنامج الســـنوي للمباريات؛ بســـبب 

فيروس كورونا العالمي.
أوزبكســـتان  المقـــرر أن تســـتضيف  ومـــن 
منافسات البطولة خالل الفترة 14 وحتى 
 16 31 أكتوبـــر المقبـــل، وذلـــك بمشـــاركة 
منتخًبـــا بينهـــا منتخبنا الشـــاب الذي تأهل 
بعـــد تصـــدره للمجموعـــة فـــي التصفيات، 
الوطنـــي  المـــدرب  قيـــادة  تحـــت  وذلـــك 
إســـماعيل كرامـــي. يأتي ذلك فـــي ظل ما 
أعلـــن عنـــه االتحـــاد األوزبكـــي فـــي عزمه 

الستئناف مسابقات الدوري المحلي هناك 
فـــي العاصمـــة )طشـــقند(، حيـــث ســـيكون 
يـــوم 13 يونيـــو الجاري موعًدا الســـتئناف 
أوزبكســـتان.  فـــي  المحليـــة  المســـابقة 
وحصل المســـؤولون في أوزبكســـتان على 
الضوء األخضر؛ الســـتكمال المسابقة التي 

بدأت منها 3 جوالت بعد تحســـن األوضاع 
الصحية العامة؛ األمر الذي يشجع االتحاد 
اآلســـيوي بقوة على تثبيت موعد البطولة 
دون إجـــراء تغييـــر، خصوًصـــا مـــع مضيه 
فـــي تنفيـــذ كافـــة اإلجـــراءات التنظيميـــة 
واإلداريـــة الخاصة بإقامـــة البطولة، ومنها 

يونيـــو   18 يـــوم  البطولـــة  قرعـــة  إجـــراء 
الماليزيـــة  الجـــاري فـــي مقـــره بالعاصمـــة 
)كوااللمبـــور(، عالوة على عزمه الســـنئاف 
مســـابقاته من جديد على مستوى األندية 
أيًضـــا بدًءا مـــن أكتوبر وفـــق االجتماعات 
التي جمعته بممثلي اتحادات شرق القارة 

وغربها.
على صعيد متصل، يواصل األحمر الشاب 
برنامجـــه التدريبـــي عـــن بعـــد، إذ يجـــري 
الالعبـــون تدريبـــات منزليـــة وفًقـــا لخطـــة 
والمتوافقـــة  المتماشـــية  الفنـــي  الجهـــاز 
مـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدريبـــات 
الوقائيـــة التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحرين 

للحد من انتشار الوباء العالمي.

حسن علي

محفوظ ثامرالمدرب البرازيلي راميريز

أحمد مهدي

منتخب الشباب لكرة القدم

استفتاء اآلسيوي.. ظلم األندية البحرينية!
فاز المحرق بلقب أكثر األندية شــعبية في البحرين حســب االســتفتاء الذي أجراه 
موقــع االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم مؤخًرا والذي اقتصر علــى 5 أندية فقط وهي 

المحرق، الرفاع، األهلي، الحد، المالكية!
واحتل المحرق المركز األول بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 49 % متفوقا 
على غريمه التقليدي األهلي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 45 
% فيمــا حصــل نــادي المالكيــة على نســبة 3 % والرفــاع 2 % وأخيًرا الحد بنســبة 
1 %. وصــّوت فــي االســتفتاء الذي أجــري عبر موقع االتحاد اآلســيوي اإللكتروني 
83369 مشــارًكا، واســتمر بــاب المشــاركة مفتوًحــا للتصويــت خالل الفتــرة من 28 

مايو ولغاية 2 يونيو الجاري.
ويحســب لالتحــاد اآلســيوي أنه حــّرك المياه الراكدة بســبب أزمة كورونــا الطاحنة 
بعد توقف األنشطة الرياضية واستنفر باالستفتاء فزعة الجماهير البحرينية التي 

هّبت لمؤازرة أنديتها في بطولة معنوية تجسدت بالتصويت اإللكتروني!
غيــر أن مــا يحســب على االتحاد اآلســيوي، اقتصار االســتفتاء علــى 5 أندية فقط، 
متجاهال أندية أخرى ال تقل أهمية عن بعض من جاءت أســماؤها في االســتفتاء، 

مثل النجمة والرفاع الشرقي والشباب والحالة والبسيتين وسترة.
ويبرر االتحاد اآلسيوي سبب اقتصار االستفتاء على 5 أندية بالحضور الجماهيري 
فــي المباريــات واأللقــاب والمشــاركات الخارجيــة، لكنه لم يتوغل جيــًدا في تاريخ 
األنديــة البحرينية، واكتفى بقشــور العشــر ســنوات األخيرة للفائزيــن بلقب الدوري 

المحلي، متجاهال أندية كانت تستحق الدخول في هذا السباق.
وال يعني ذلك أن االســتفتاء فاقد للشــرعية بســبب غياب أندية عريقة وذات وزن 
فــي الكــرة البحرينيــة، لكــن العنــوان الذي وضع لالســتفتاء أكبر مــن حجمه، فكيف 
تقول إن االســتفتاء يحدد أكثر األندية شــعبية في البحرين وأنت ال تذكر منها إال 

خمسة؟!
وفــي رأيي المتواضع أن االتحاد اآلســيوي لــو قام بوضع األندية األخرى لكان عدد 
المشاركين في االستفتاء أكبر وأوسع، ولسوف تظهر نسبة التصويت مختلفة عما 
ظهرت عليه بشكلها الحالي، التي تبين الجمهور البحريني منقسم بين فريقين هما 

المحرق واألهلي!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

علي مجيد

أحمد مهدي

جمال راشد

منتخبنا األولمبي خالل النسخة األخيرة

أحمد مهدي

فريق النجمة

تحت قيادة 
المدرب 

التونسي فتحي 
العبيدي
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مــن الواجــب اســتذكار ســيرته وتعريفــه لألجيــال الجديدة

جاسم شريدة... سيد المسرح البحريني وخادمه

كان مثـــل جزيـــرة صغيـــرة جميلـــة وســـط محيط 
والبيئـــة  باألبـــداع  مزروعـــة  أرضـــا  كان  واســـع، 
االصلية لعشق المسرح. إنه الفنان الذي عزتنا فيه 
األشجار والسماء وظل الليل يرثيه والناس نيام.. 
جاســـم شـــريدة.. الذي رحـــل عن عالمنا فـــي العام 
1993 تـــاركا إرثـــا ضخما مـــن األعمال المســـرحية 
والدرامية، وأجد أنه من الواجب اســـتذكار سيرته 
وتعريفـــه لألجيـــال الجديـــدة، التـــي مـــن المهم أن 
تطلع على تجربته وحبه وتفانيه للفن وإخالصه.

جاســـم شـــريدة رحمـــه هللا وكمـــا جـــاء فـــي كلمة 
مســـرح أوال في كتيب” جاســـم شـــريدة اإلنســـان 
والفنان” قبل عدة سنوات، أنه منذ مسرحية “سبع 
ليالي”  كان القاسم المشترك في معظم مسرحيات 
مســـرح أوال، حتـــى آخـــر مســـرحية لـــه مثلهـــا مع 
المســـرح وهي “حليمة ومنصور”. رحلة طويلة من 
المعانـــاة والتعـــب خاضها المرحوم مـــع زمالء من 
فنانـــي مســـرح أوال ممثال وإداريـــا ناجحا، طرزت 
عالقـــات الجميع بخيوط من المحبة تعدت حدود 
العالقـــات الفنيـــة إلـــى ترابط أســـرى بيـــن عائالت 

الفنانين امتدت سنوات طويلة حتى اآلن. 
الفنـــان جاســـم شـــريدة كان نموذجـــا مـــن الفنانين 
القالئل الذين يســـكن المســـرح مســـاحات حياتهم 
واهتماماتهـــم وقلوبهـــم، ويســـكن المســـرح إليهم. 
كان ممثـــال يمتاز بالعفوية والبســـاطة، متوائما مع 
المتغيـــرات المتالحقـــة فـــي عالـــم المســـرح، داعيا 
دائمـــا إلـــى التجديـــد وتثقيـــف الـــذات والدراســـة 
األكاديميـــة متـــى ما ســـنحت الفرصة لذلـــك، وقد 
طبـــق هـــذا المبدأ علـــى نفســـه، وان لـــم يوفق في 
تحصيلـــه األكاديمي بمعهد الدراســـات المســـرحية 
بالكويـــت، لكنـــه كان مشـــجعا ومحفـــزا للكثير من 
الفنانيـــن المعروفيـــن اآلن علـــى الســـاحة الفنيـــة 
والذيـــن بالشـــك يذكـــرون له هـــذا الصنيـــع، وعلى 
المســـتوى اإلداري شـــغل منصب أمين ســـر مسرح 
أوال لســـنوات طويلة، حيث تعاقبت على المسرح 
عـــدة إدارات، ولكـــن ظـــل المرحوم هو أمين الســـر 
حتـــى وفاتـــه. كان رحمـــه هللا شـــعلة من النشـــاط 
والحماســـة الـــذي لم يفتـــر أبدا، وجســـرا متينا من 
العالقـــات الفنية محليا وخليجيا وعربيا ســـاهمت 
بالشـــك فـــي تدعيم أواصـــر التعاون بين المســـرح 
البحريني ونظيره من المسارح في الوطن العربي.

الفنانـــة القديـــرة أحالم محمـــد وصفتـــه بأنه فنان 
صـــادق مخلـــص في عطائـــه للمســـرح، وكان - كما 
يردد دائما – يشعل الحماسة في نفوس زمالئه لو 
توانـــوا فـــي الحضور أو دب فيهم شـــيء من تردد 
.. لو كنتم عاشـــقين للمســـرح بحق، وتقدرون هذا 

الفن حق تقدير، لما شعرتم بهذا.
وتضيف أحالم...عشق المسرح يسري في الداخل 
ليشـــعل جـــذوة الحـــب والنشـــاط، ويتبلورالعطاء. 

جاسم شريدة .. كان عاشقا للمسرح بكل ما تحمله 
هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى، وكان محبـــا، ودودا مـــع 
زمالئـــه. وإن هو باغتنا برحيله، فســـيبقى محفورا 

في الذاكرة بخفة روحه وبسمته الذي ال تغيب. 
ويقـــول عنه الكاتب عقيل سوار..نعم..جاســـم هو 
سيد المســـرح البحريني األول، خادمه ، يكاد يكل 
فراش المســـرح العامل بأجر من حضور مقر أوال، 
وال ينقطـــع جاســـم ســـواء كان مســـاهمة في عمل 
مســـرحي أم لـــم يكـــن، إننـــي ال أكاد أتصـــور كيـــف 
يمكن أن نضحك بعد اآلن في أوال بغياب جاسم. 
الضئيـــل الجســـد العظيم الحضـــور المولع بالطرفة 
حـــد اإلدمـــان، بـــل ال أكاد أتصـــور مبنى مقـــر أوال 

مكتمال دون ذلك الحضور.

ومن أروع كلماته رحمه هللا:
“ كلمتي لكل الفنانين. طريق المسرح طويل  «

ومتجدد، ويجب السير فيه بكل ثبات وقوة 
في العطاء واإلبداع”. وقد وصفه والدنا األديب 

والصحافي الراحل محمد الماجد في العام 1985 
بالمسكون بعشق المسرح.

لقطة من مسرحية “سبع ليالي”الفنان المرحوم جاسم شريدة

لقطة من مسرحية “البراحة”

لقطة من مسرحية “ح. ب”

لقطة من مسرحية “ديرة العجايب”

ال تنظر للخلف مرة أخرى، وأمضى قدمًا نحو 
هدفك

تخلص من الشعور باليأس واإلحباط حتى 
تستطيع

أهتم بنظافة الطعام ونظافة منزلك للتخلص من 
الميكروبات

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية، 
نتيجة اهتمامك

حاول أن تدقق في معلوماتك وتراجع بياناتك 
دائمًا

أحرص على استخدام التكنولوجيا في عملك 
لتنجز مهامك

أحرص على ممارسة رياضة الممشى بشكل 
يومي

حالة من الجمود تسيطر على عملك هذه األيام

تحتاج إلى أخذ قسط كافي من النوم للنشاط 
والحيوية

فرصة عمل جديد سيكون مدخال لتحقيق 
طموحاتك قبولها

عليك االستمرار في حياتك العملية بخطوات 
ثابتة

عليك اتباع نظام غذائي يتعمد على البروتين 
النباتي

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تعــرض قنــاة “ البحرين لول” المسلســل الفانتازي الشــهير” 
حســن ونور الســنا” بواقع ثالثة عروض يوميــا، العرض األول 
في تمام الســاعة الخامســة عصرا، والعــرض الثاني في تمام 
الواحدة فجرا، والعرض الثالث في التاسعة صباحا. المسلسل 

من إنتــاج بالعــام 1995. قام بإعداد الســيناريو حمد الشــهابي 
وأخرجــه بســام الــذوادي، ويعتبر مــن أول األعمــال البحرينية التي 

تناولت جانب الخيال والجرافيك، وحازت نسبة متابعة كبيرة في ذلك الوقت، وهو من 
وبطولة أنور أحمد، زينب العسكري،عبدالله ملك، لطيفة المجرن.

أكــدت الفنانــة ريــم مصطفى أنهــا انتهت مــن تصوير آخر 
مشــاهدها في “العنكبــوت” مع النجم أحمد الســقا قبل 
انتشــار فيروس كورونا في مصر، مشــيرة إلــى أنه يتبقى 
ألســرة العمل مشــاهد قليلة علــى االنتهاء مــن األحداث 

بالكامل، حيث توقف التصوير طوال األشهر الماضية بسبب 
انشــغال أبطاله بمسلسالتهم الرمضانية وسفر أحمد السقا إلى 

لبنان لتصوير برنامجه األخير “إغلب الســقا”. فيلم “العنكبوت” تأليف محمد ناير، 
وإخراج أحمد نادر جالل، وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين.

أعلــن المخــرج الكبيــر محمد فاضــل إصابة شــقيقته 
الصغــرى وابنهــا بفيــروس كورونــا، حيث كتــب عبر 
حســابه بموقع “فيس بوك” لألسف.. كورونا وصل إلى 
بيتي.. شقيقتي الصغرى وابنها.. ال أكتب هذا بأي هدف 

إال إثبات أن كالمي فــي هذا الموضوع عن معرفة وليس 
مــن فيس بــوك.. وطبعا لن أقول أي شــيء، ولكنني كمحب 

للوطن حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته. وكان أعلن عدد من اإلعالميين 
إصابتهم بفيروس كورونا األيام الماضية.

كورونا وصلالعنكبوتحسن ونور السنا

هيفاء حسين: المشاهدون يضعون األعمال التراثية في المقدمة
اعتبرت الفنانة البحرينية هيفاء حســـين 
أن الدراما التراثية كانت “ســـيدة الشاشة 
الخليجيـــة” فـــي الموســـم الدرامي خالل 
شـــهر رمضـــان الماضـــي، مشـــيرة إلـــى أن 
مسلســـل “الشـــهد المر” الذي جّســـدت من 
خالله دور “شمسة” كان من أبرز األعمال، 
إلى جانب مسلســـلي “أم هارون” و”محمد 

علي رود”.
حســـين أوضحت مؤخرا للـــرأي الكويتية 
أن تجربتهـــا فـــي مسلســـل “الشـــهد المـــر” 
مميـــزة للغايـــة، مؤكدة أنها تتفـــاءل دائما 
باألعمـــال التـــي يتولـــى تأليفهـــا الكاتـــب 
اإلماراتي إســـماعيل عبدهللا، وُمعّبرة عن 
فخرهـــا واعتزازهـــا ببطولـــة العمـــل، إلـــى 
جانـــب نخبة من الفنانين على غرار زهرة 
وفخريـــة  الحســـاوي  وإبراهيـــم  عرفـــات 
الفنـــان حبيـــب غلـــوم  خميـــس وزوجهـــا 
وعبدهللا الطـــراروة، وغيرهـــم الكثير من 

األسماء والوجوه الشابة.

وتابعـــت قائلة: الشـــك أن العمـــل مع هذه 
الكوكبـــة يزيدنـــي فخـــرا وســـعادة، وهي 
تجربـــة مثمـــرة واســـتثنائية، خصوصا أن 
النـــص مكتـــوب بحرفيـــة عاليـــة، وبلغـــة 
رائعة ال تشـــبه أي لغة أخرى، ونتطلع إلى 

األفضل فيما هو قادم.
ولفتـــت حســـين إلى أن العمـــل التراثي له 

طابع مميز جدا، الســـيما إن كانت أحداثه 
مســـتوحاة مـــن اإلرث الخليجـــي، مردفة: 
تحديـــدا  الســـنة  هـــذه  فـــي  أنـــه  أعتقـــد 
بدت األعمـــال التراثيـــة والحقبويـــة أكثر 
واقعيـــة، والقـــت أصـــداء طيبة جـــدا من 
قبل الجمهور، خصوصا مسلســـل “الشـــهد 
المر”ليـــس ألنني شـــاركت في بطولته، بل 

ألنه من األعمـــال القوية حقا، حيث حقق 
نســـبة مرتفعـــة جدا مـــن المشـــاهدة، على 

األقل في دولة اإلمارات.
تـــدور  المـــر”  “الشـــهد  أن مسلســـل  ُيذكـــر 
أحداثـــه في إطار اجتماعـــي عائلي حول 
“عائلة سهيل”، وكيف يتمكن من السيطرة 
بحكمـــة علـــى األمـــور، خصوصـــا لناحيـــة 

الصـــراع الدائم بين زوجتيه، ومشـــكالت 
شقيقه شاهين مع سرور.

وحول مشـــاريعها الفنيـــة المقبلة، ألمحت 
األوضـــاع  أن  إلـــى  البحرينيـــة  الفنانـــة 
الحاليـــة في ظل مـــا يكابـــده العالم أجمع 
إزاء جائحة كورونـــا أرغمت الجميع على 
الجلـــوس في بيوتهم، وهـــو ما دفعها إلى 

التوقـــف عـــن أي نشـــاط فني - عـــن قرب 
- واالكتفـــاء فقـــط باألعمـــال التطوعيـــة 
علـــى  النـــاس  تحـــث  التـــي  والتوعويـــة 
الحيطـــة والحـــذر؛ للوقايـــة مـــن اإلصابـــة 
بالفيروس، كاشـــفة في الوقت نفســـه عن 
التزاماتهـــا األســـرية، فـــي رعايـــة طفليها 

التوأم سلطان وجواهر.

4 يونيو

 1958
رئيس الوزراء الفرنســـي شارل 
ديغول يصـــل إلـــى الجزائر في 
محاولة من جانيه لحل القضية 
تحولـــت  أن  بعـــد  الجزائريـــة 
المطالبـــة  الجزائريـــة  الثـــورة 

باالستقالل إلى نزيف دم.

 1982
إسرائيل تقصف لبنان قبل يوم واحد من بدء االجتياح اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية.

 1989
قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات ساحة تيانانمن.

 2012
أميركا تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.

 2015
انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

 1878
الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.

أفـــادت تقاريـــر إعالميـــة بـــأن النجمة ســـلمى حايك قـــررت أن تقـــود حملة 
مكافحة العنف ضد المرأة، مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل، 

في ظل إجراءات العزل العام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبينـــت التقارير أن حايك عبر صفحاتهـــا على مواقع التواصل االجتماعي، 
حثـــت المالييـــن من متابعيها على “التضامن مع المـــرأة”، وقالت في فيديو 
نشـــرته: “نبقـــى داخـــل منازلنـــا لحماية أنفســـنا مـــن خطر وبـــاء كوفيد19-، 
لكـــن مـــاذا إذا كان المنـــزل ذاته مصدرا للتهديد؟ من المهـــم للغاية أن نتخذ 
موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع، يمكننا حقا أن ُنحدث تغييرا إذا 

تجمعت أصواتنا وصرخنا ال”.
والحملة تحمل اسم “التضامن مع النساء”، وستشرف عليها مبادرة “جرس  «

من أجل التغيير”، التي أطلقتها دار أزياء غوتشي الشهيرة وأسستها حايك 
والمغنية بيونسي في العام 2013، السيما أن الحملة المذكورة ستساعد في 

تمويل المنظمات التي تكافح العنف األسري في أنحاء العالم.

سلمى حايك تخضع لعملية 
تجميل في أنفها

ت هازال كايا هجوما الذعا على رواد  شنَّ
مواقع التواصل االجتماعي 

بعد نشر أحدهم صورة 
جريئة لها وتعرضها 

لالنتقادات، إذ أشارت 
إلى أن ما يرتديه 

اإلنسان ال يمثل 
داخله، مضيفة 
أن أي فتاة من 

الممكن أن تكون 
أفضل من مئة 

شخص إذا لم 
يفهموا موقفها 

وتصرفاتها، 
لكن الكثيرين 
في الحقيقة 

هون  يشوِّ
األسس الحقيقية 
في النفس البشرية.

أسامة الماجد
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“وساوس” أول دراما وتشويق سعودي على “نتفليكس”
أعلنــت مؤخــرا منصــة نتفليكــس عــن موعد عرض مسلســل ”وســاوس”، وهو 
أول عمــل درامــا وتشــويق ســعودي تســتحوذ عليــه نتفليكــس علــى منصتهــا. 
يمثــل المسلســل جــزءا مــن المحتــوى الدرامــي الخليجــي عموما، والســعودي 
خصوصــا، حيــث يقــدم منظــورا مختلفــا للدرامــا الخليجيــة بمــا يتناســب مــع 
طبيعــة المتابعيــن عالميــا. ويعرض “وســاوس” بــدءا من الخميــس ١١ يونيو، 
كأحد األعمال األصلية لـ “نتفليكس” ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك 

حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

من  المكون  المسلسل  أحـــداث  وتـــدور 
شركة  أنتجته  والـــذي  حــلــقــات،  ثماني 
حول  الــســعــوديــة،  الترفيهية  الــظــواهــر 
عــائــلــة تـــواجـــه شــكــوكــا تــحــيــط بــوفــاة 
ــان( الـــــذي يــعــود  ــســ كــبــيــر الــعــائــلــة )حــ
أيام  قبل  الظهور  إلى  الغامض  ماضيه 
التطبيق  إلطــاق  المنتظر  الموعد  مــن 
الكشف  ليتم  لشركته،  الجديد  الــذكــي 
من  ولكن  مستمر،  بشكل  الحقائق  عن 
يقدم  الــعــمــل.  ألبــطــال  مختلف  منظور 
التي  لألحداث  درامية  حبكة  المسلسل 
تحمل في طياتها العديد من المشكات 
األسرية،  الخافات  مثل  االجتماعية، 
وصراع البقاء في عالم األعمال، والتي 

يعتريها الغموض من كل جانب.
رئيسة  الطيب،  نهى  قــال  جانبها،  ومــن 
االســتــحــواذ وتــرخــيــص الــمــحــتــوى في 
الرائعة  القصص  بــأن  “نــؤمــن   :Netflix
وتثير  مــكــان  أي  مــن  تــأتــي  أن  يــمــكــن 
ــوا.  ــانـ إعــــجــــاب الـــمـــشـــاهـــديـــن أيـــنـــمـــا كـ
الــضــوء  “وســــــاوس”  مسلسل  ويــســلــط 
مقارنة  سريع  بإيقاع  جديد  ُبعد  على 
الدرامية األخرى، حيث تقدم  باألعمال 
المتابع  يجعل  جــديــدا  لــغــزا  حلقة  كــل 
ليكتشف  المسلسل  لمتابعة  متشوقا 
جميع األسرار في النهاية. نحن سعداء 
 190 في  لمشتركينا  المسلسل  بتقديم 
محتوى  على  سيحصلون  حيث  بــلــدا، 

من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء 
ــغــامــضــة في  بـــاألحـــداث الــمــشــوقــة وال

الوقت ذاته”.
ومن جهتها، قالت هناء العمير، مخرجة 
وســاوس  “مسلسل  وســـاوس:  مسلسل 
إنتاج  من  ودرامــا  تشويق  مسلسل  هو 
ســعــودي، وهـــو تــجــربــة جــديــدة تحمل 
ــداث  ــ ــرد األحـ أســلــوبــا مــخــتــلــفــا فـــي ســ
واإلخراج، إضافة إلى أنه التعاون األول 
مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما 

أنه بشخصياته النسائية المتعددة وغير 
بالنسبة  خــاص  مــشــروع  هــو  التقليدية 
بــاإلضــافــة إلى  ــى قلبي.  إل لــي وقــريــب 
المسلسل  على  نتفليكس  استحواذ  أن 
ــيــون مــشــتــرك  مــل ــام ١٨٣  ــ أمـ ــه  وعـــرضـ
حـــول الــعــالــم هــو فــي حــد ذاتـــه شــيء 
أن  الفخر والسعادة، وأتمنى  إلى  يدعو 
في  المتابعين  إعجاب  المسلسل  ينال 
العربي  والــوطــن  والخليج  الــســعــوديــة 

وحول العالم”.

“القاهرة السينمائي” يفتح باب التسجيل... وفرصة للبحرينيين

رواد السينما يستعدون للعودة في أستراليا ونيوزيلندا

أعلــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي عــن فتــح باب تســجيل األفــام للمشــاركة في 
الدورة 42، المقرر إقامتها في الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020. ويستقبل المهرجان طلبات 
األفــام مــن جميــع أنحاء العالم، بدء من 1 يونيو الجاري وحتى 31 أغســطس المقبل، عبر 
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محمد  المنتج  الــمــهــرجــان  رئــيــس  وقـــال 
التي فرضها  الظروف الصعبة  حفظي إن 
السينما  عــلــي صــنــاعــة  كــورونــا  فــيــروس 
فبالتالي  كبيرا،  تحديا  تمثل  العالم  فــي 
ذاتها  42 هي في حد  الــدورة  إقامة  فإن 
دون  من  حياة  ال  أن  للعالم  مهمة  رسالة 
ثقافة أو فن، وأن إدارة مهرجان القاهرة 
بإقامة  السينمائي  المجتمع  تجاه  ملتزمة 
ــرورة  ــك، مــع ضـ ــ الــمــهــرجــان إن أمــكــن ذل
التأقلم طبًقا للظروف؛ بهدف إقامة دورة 

ناجحة وآمنة في الوقت نفسه.
“الــقــاهــرة  إدارة  أن  “حــفــظــي”  وكـــشـــف 
السينمائي” تعمل منذ بداية أزمة كورونا 
تقرها  التي  االحترازية  اإلجـــراءات  وفق 
على  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الــدولــة 
الــتــدابــيــر واالحــتــيــاطــات  كــافــة  تتخذ  أن 
لضمان  المهرجان؛  إقــامــة  أثــنــاء  الــازمــة 
سامة الجميع، سواء من فريق العمل أو 
والجمهور  السينما،  المشاركين من صناع 

أيضا.

في سياق متصل، قــررت  وزيــرة الثقافة 
للمنتج  الــتــجــديــد  ــم  ــدايـ الـ عــبــد  إيـــنـــاس 
محمد حفظي؛ ليستمر في منصبه رئيسا 
لمهرجان القاهرة السينمائي للسنة الثالثة 
الناقد  بتعيين  قامت  كما  الــتــوالــي،  على 
أحمد شوقي مديرا فنيا لمهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.
وعن هذا القرار يقول الناقد أحمد شوقي 
تحقق  الـــذي  الــنــجــاح  مــواصــلــة  مهمة  إن 
ــال الــدورتــيــن األخــيــرتــيــن لــن تكون  خـ
وغير  الكبيرة  التحديات  ظل  في  سهلة، 
صناعة  تواجه  التي  تاريخيا  المسبوقة 
فيروس  بسبب  العالم  حول  المهرجانات 
كورونا، مشيرا إلى أن شعوره بالمسؤولية 
يزيد لشغله موقع مهم ارتبط بقيمة كبيرة 
الراحل يوسف شريف  الكبير  الناقد  مثل 
الــلــجــنــة  مـــن  وثـــقـــة  بــتــرشــيــح  هللا،  رزق 
وتكليف  للمهرجان،  العليا  االســتــشــاريــة 
مـــن وزيـــــرة الــثــقــافــة الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 

عبدالدايم.

الــعــالــم يعيش  أن  “شــوقــي” على  ويــؤكــد 
ظرًفا استثنائًيا، وهو ما يتطلب إجراءت 
اســتــثــنــائــيــة، فــــــإدارة الــمــهــرجــان تــتــابــع 
على  سواء  الوضع،  تطوارت  دائم  بشكل 
الــمــســتــوى الــصــحــي وتــعــلــيــمــات الــدولــة 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــخــصــوص 
صناعة  مستوى  على  أو  السامة،  تدابير 
السينما والمهرجانات حول العالم، والتي 
صار التعامل مع تبعات الجائحة ومحاولة 
الذي  الوحيد  الموضوع  العمل خالها هو 
اللجنة  ألن  مــشــيــًرا  مــحــتــرفــيــهــا،  يــشــغــل 
االستشارية العليا للمهرجان قد اجتمعت 

ووضـــعـــت عــــدة خــطــط كـــبـــدائـــل يمكن 
بما  للنور   42 ــدورة  ال تخرج  كي  تطبيقها 
يائم الوضع العام الذي نأمل في تحسنه 

قبل شهر نوفمبر المقبل.
السينمائي،  القاهرة  مهرجان  أن  يذكر 
ميثاق  تــفــعــيــل   ،42 ــدورة  ــ ــ ال فـــي  ــدأ  ــب ي
ــنــســاء والـــرجـــال في  الـــمـــســـاواة بــيــن ال
باسم  والمعروف  السينمائية،  الفعاليات 
عليه  وقـــع  ــــذي  وال  ،”2020 فــي   5050“
األول  المهرجان  ليكون  الماضي،  العام 
ا الذي يعلن التزامه  ا والثاني إفريقيًّ عربيًّ
ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة تحمل 

االسم نفسه، وكان أول الموقعين عليها 
 ،2018 الــعــام  السينمائي  كــان  مهرجان 
ــذه الـــــدورة أيــضــا تفعيل  كــمــا تــشــهــد هـ
الصورة  وعلوم  فنون  أكاديمية  اعتماد 
الــمــتــحــركــة، لــلــمــهــرجــان، لــيــكــون مؤها 
ألفامه للمنافسة على جوائز األوسكار، 
فيلم في مسابقته  بحيث يكون أحسن 
مؤهاً  الــغــد(،  )سينما  القصيرة  لــألفــام 
ضمن  القصير  الفيلم  فئة  في  للمنافسة 
لعرضه  الحاجة  دون  األوســكــار،  جوائز 
الفيلم مع  يــتــوافــق  أن  بــشــرط  تــجــاريــا، 

قواعد األكاديمية.

ــمـــا ــنـ ــيـ ــبـــر دار سـ ــلـــة أكـ ــلـــسـ نـــشـــرت سـ
ــنــدا “ايــف ــيــا ونــيــوزيــل ت فــي أســتــرال
Event Cine�  نــــت ســــيــــنــــمــــاس” أو
 83 mas استطاعا مؤخرا يظهر أن 
ــرة  ــ ــي ــ ــب ــكــ ــ ــات ال ــاشــ ــشــ ــ ــن رواد ال % مــ
ــات  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ ــلـ ــودة لـ ــعـ ــون الـ ــطـ ــطـ ــخـ يـ

فـــــــور إعـــــــادة افــتــتــاحــهــا بــعــد نــحــو 
12 أسبوعا من قرار العودة.

وأكــد نــحــو 94 ٪ مــن الــذيــن شــاركــو
ا فــي االســتــطــاع أنــهــم يــخــطــطــون ل
كم حضور السينما أقل من السابق، 
ا ظــهــر فــي االســتــطــاع أن الــكــثــيــري
ن يــعــتــبــرون الــذهــاب إلــى الــســيــنــمــا ح

الـــه حـــال الـــخـــروج إلـــى الـــتـــســـوق، أو 
روتينية  مع األصدقاء، وهي أنشطة 
عادية عندهم كالتسوق والذهاب إل

ى المطاعم.
تم تقديم االستطاع بعد أخذ نحو 

عشرين ألف مقابلة مع 
أعضاء من برنامج ال
والء الــســيــنــمــا األســتــر
الـــي، وهـــو مـــا قـــد يـــؤد
ي إلــى تــحــيــز الــنــتــائــج 

نــحــو اخــتــيــار ذاتــي ل
ديــمــوغــرافــيــة الــح
لسينما ا في  ضور 

كونهم أشخاصا يعشقون السينما،  ؛ 
وفــي نــفــس الــوقــت أجــريــت دراســات 
للسوق  استقصائية محلية مماثلة  
من  األميركية في األسابيع الماضية 
شركات متخصصة، وكانت النتائج مت
ذا حيزة أيضا ونحو انتقاء 
تي ديموغرافي للحضور 

والعودة السينما.
ــافــــي  ــحــ ــان صــ ــيــ ــ وفــــي ب
قــال مــديــر ســيــنــمــا “ايــف
يـــنـــت” لـــوك مـــاكـــســـي: 
“إن بحثنا ينبئنا بأن 
هــنــاك طــلــبــا ســاحــقــا 

على عودة الناس إلى دور السينما“، 
“رغم أننا لم نقم بعد بإعطا وأضــاف: 
ء أي موعد، لكننا سوف نفتتح أبوابن
ا من جديد جنبا إلى جنب مع التوجي
هات الحكومية، وعندما تتوفر أفام 

جديدة”، 
ويظهر هذا البحث أن عشاق السينما 
سوف يعودون بكامل حماستهم إلى ال
واالستمتاع باإل انغماس في الترفيه 
ثارة المتمثلة في مشاهدة األفام عل
ى الشاشة الكبيرة مع صوت يضاهي 
وهي بالطبع تجار المستوى العالمي، 

انفوغرافيك االستطالع من شركة السينما األستراليةب ال يمكن تكرارها“.

ترجمة طاق البحار

أفادت التقارير بأن النجمة سكارليت جوهانسون أصبحت األعلى أجرا  «
بين نجمات هوليوود، إذ سبقت زميالتها الممثالت كالنجمة العالمية 

أنجلينا جولي وغيرها.

يذكر أن سكارليت كانت قد تعرضت مؤخرا لموقف محرج أثناء  «
توجهها إلى حفل في “Chiltern Firehouse” في لندن، إذ ظهرت 

بجوارب شفافة ممزقة بالطول، وهو األمر الذي التقطته عدسات 
المصورين، وتم التركيز عليه من جانب وسائل اإلعالم العالمية.

١٥
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مطعم هولندي يتخطى “كورونا” بالروبوتات
اســتعان مطعم دادوان في مدينة ماستريخت جنوبي 
هولنــدا بمجموعــة غيــر معتــادة مــن العامليــن الجديــد 
البــاد  تخفيــف  مــع  نشــاطه  المطعــم  اســتئناف  بعــد 
للقيــود، التــي فرضت الحتواء انتشــار فيروس كورونا 

المستجد، وهذه المجموعة الجديدة هي روبوتات.
والثاثــي اآللــي أيمــي وآكــر وجيمس يتحركــون جيئة 
وذهابا في المطعم اآلسيوي، وهم يقدمون المشروبات 

بما يقلل تحركات الموظفين البشر في أنحاء المكان.
وتتخــذ كل مــن هــذه الروبوتــات شــكل إنســان بما في 
ذلــك ذراعيــن لإلمســاك بصوانــي التقديــم وتظهر على 

وجوهها ابتسامة أو عبوس أحيانا.
وتقول الروبوت آيمي لســيدتين تجلســان أمامها وهي 
تقدم كأسين من الشاي المثلج “مرحبا.. ها هو الطلب. 
خــذه من على الصينية. ســأعود تلقائيــا بعد 20 ثانية”، 

وعلى الزبائن تسلم مشروباتهم بأنفسهم.
وعلــى الرغم من أن االســتعانة بالعاملين اآلليين بدأت 
فــي الصيــن قبل عدة أعوام وأصبحت منذ ذلك الحين 
صيحــة جديــدة فــي مطاعــم حــول العالم، فلــم يدخل 
سوى عدد ضئيل من الروبوتات إلى مطاعم هولندية.

دادوان  فــي  اآلليــة  الخدمــات  الحالــي  الوقــت  وفــي 
مقتصرة على تســليم المشــروبات، لكن مالكه يأمل في 
توسيع نطاق مساهمة الروبوت في قوة العمل سريعا.
ويقــوم الموظفــون، الذين يســتخدمون كمامات بوضع 
المشــروبات علــى صوانــي التقديــم ثم يضغطــون رقم 
الطاولة ثم يتراجعون إلفساح المجال أمام الروبوتات.
ويقول ممثل المطعم، بول سيجبين، إن وظائف الندل 
لديهــم ليســت فــي خطر مــن الوافديــن الجــدد، مضيفا 

“فريقنا في الحقيقة سعيد جدا بالروبوتات”.

تتســابق دول العالم علــى إيجاد لقاح 
ضــد فيــروس كورونــا، ففــي روســيا 
الســريرية  قبــل  مــا  تجــارب  أظهــرت 
علــى لقــاح ضــد “كوفيــد 19”، أجريت 
لــوزارة  تابــع  مختــص  معهــد  فــي 
الدفــاع الروســي على قــردة وحيوان 
الــدواء وفعاليتــه  الهامســتر، ســامة 

الوقائية.
وقــال رئيــس معهد البحــوث المركزي 
الروســية  الدفــاع  لــوزارة  التابــع   48
إطــار  “فــي  بوريســيفيتش  ســيرغي 
أكمــل  الســريرية،  قبــل  مــا  البحــوث 
المركــزي  المعهــد  مــن  متخصصــون 
الدفــاع  لــوزارة  واألربعيــن  الثامــن 
فــي روســيا تجــارب علــى نوعين من 
الحيوانــات: القــرود والهامســتر. وتم 
إثبــات والتأكيــد مــن ســامة الــدواء 

وفعاليته الوقائية”.

روسيا تثبت 
فعالية لقاح 

“كوفيد 19”
أصبح رجل سجن بالخطأ 
المرشــح  عامــا،   37 لمــدة 
لقــب  لتحقيــق  األول 
غــوت  “أميــركا  برنامــج 
بعــد  للمواهــب،  تالنــت” 
أداء فاجأ به الجميع أثناء 
انطــاق الموســم الجديد، 

يوم الثاثاء.
وليامــز  آرتشــي  واتهــم 

باغتصــاب وطعــن امــرأة تبلــغ مــن العمــر 30 عامــا، العــام 1982، علــى الرغــم مــن أن 
بصماته لم تجدها السلطات على مسرح الجريمة.

ورغــم شــهادة 3 أشــخاص أن وليامــز كان فــي منزلــه وقــت وقــوع الجريمــة، إال أن 
السلطات حكمت عليه بالسجن مدى الحياة دون إطاق سراح مشروط.

وبعــد عشــرات الســنوات، قــررت منظمــة تدافــع عــن األبريــاء المســجونين، مراجعة 
قضية وليامز، والدفاع عنه، لتنجح بتبرئته في مارس 2019.

ونجحــت المنظمــة بالفعــل بإثبــات بــراءة وليامــز، وإســقاط جميــع التهم عنــه، وفي 
مارس 2019، ليطلق ســراحه وســط تســليط إعامي كبير لقصته اإلنســانية، بعد أن 

قضى 37 عاما كاملة في السجن ظلما.
وبعد متابعته لبرنامج “أميركا غوت تالنت” لســنوات، من داخل الســجن، قرر وليامز 

المشاركة والغناء في البرنامج.
وأثنــاء أدائــه األول فــي البرنامج، الثاثــاء، أبهر وليامز الحــكام بقصته، ثم بأغنيته، 

التي وقف لتحيتها الحكام والجمهور.

ُسجن ظلًما 37 سنة.. ومرشح للفوز بأكبر برنامج مواهب

الدفاع المدني يخمد حريقا بمنزل بمنطقة البحير 
وينقذ 6 أشخاص، بينهم طفان، بعدما حاصرهم 

الحريق، فيما تم نقل اثنين منهم باإلسعاف الوطني 
للمستشفى، نتيجة تعرضهما لاختناق، والمعلومات 

تشير إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي 
)تصوير أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنديــا”  أوف  “تايمــز  ذكــرت صحيفــة 
استنادا إلى الشرطة المحلية، أن أحد 
سكان مدينة غوندال الهندية ويدعى 
كابيــل ماراكانــا، خــرج مــن القبــر بعــد 
أن ُدفــن حيــا مــن قبــل مجموعــة مــن 
األشــرار.  وأفــادت الشــرطة المحليــة 
أن رب عمــل الضحيــة الســابق، اتهمه 
بالمســؤولية عمــا تكبــده مــن خســائر، 
واختطفه مع شــركائه وأشــبعه ضربا، 
مقيــد  حفــرة  فــي  ُوضــع  ذلــك  وبعــد 
الجنــاة  وأهــال  والقدميــن،  اليديــن 
عليــه التراب، قبل أن يغادروا مســرح 

الجريمة.
وروى مسؤول في شرطة المدينة أن 
الرجل “بدأ يتلوى بشدة تحت الرمال 
وحرر ســاقا واحدة، وبعد جهد جهيد 
تمكــن المدفــون حيا مــن الخروج من 

تحت الرمال”.
وانطلق الرجل بعد ذلك يسابق الريح 
فــي اتجاه مركز قريــب، إذ أبلغ رجال 

األمن بالواقعة، وتم اعتقال الجناة.

نشــرت خبيرة التغذية الروســية يلينا 
كاليــن، قائمــة بالمــواد الغذائيــة التــي 
يســاعد تناولهــا فــي الغــداء والعشــاء 

على تخفيض الوزن. 
وتشير الخبيرة، إلى أنه من الضروري 
الشــعور  عنــد  فقــط  الطعــام  تنــاول 

بالجوع.
ألن هذا مع التغذية المتوازنة يســاعد 
الزائــد  الــوزن  مــن  التخلــص  علــى 

والحصول على الرشاقة المطلوبة.
األســماك  بتنــاول  الخبيــرة  وتنصــح 
والخضــروات  واللحــوم  والدواجــن 
والمجففــة  الطازجــة  والفواكــه 
والمكسرات والكربوهيدرات المعقدة 
في النهار؛ ألن األســماك تزود الجســم 
بأحماض “أوميغا 3” الدهنية المفيدة، 
والشــعر  الجلــد  حالــة  تحســن  التــي 

وعملية التمثيل الغذائي. 

خرج من القبر بعد 
أن دفن حيا

مواد غذائية 
تساعد على 

تخفيض الوزن
عــن  التقطــت  كشــفت صــور جديــدة 
للشــمس عــن تفاصيــل مذهلــة  قــرب 

للنجم المركزي للمجموعة الشمسية.
وتــم التقاط الصور مــن قبل المحاضر 
الجامعــي المتقاعــد، بــول أنــدرو، مــن 
مرصــد حديقتــه فــي دوفــر بمقاطعــة 
كينــت فــي بريطانيا. واســتعان أندرو 
)66 عامــا( بتلســكوب “لونــد 152” مــن 

أجل التقاط هذه الصور للشــمس بكل 
تفاصيلها النارية والخاطفة لألنفاس.

الجنيهــات  آالف  أنــدرو  بــول  وأنفــق 
مجموعــة  علــى  االســترلينية 
يســتمتع  والتــي  المحترفــة،  أدواتــه 
باســتخدامها طــوال الصيــف من أجل 
“ذا  الفضــاء، بحســب صحيفــة  رصــد 

صن” البريطانية.

الشمس عن قرب في صور جديدة

الممثلة الكورية الجنوبية مون جا يونج تصل حفل جوائز دايجونج 
السينمائية السنوية الـ 56 في سيول )أ ف ب(

أندرو يؤكد أن التقاط صور للشمس ليست بسيطة كما يتخيل البعض، وذلك بسبب طبيعتها المتغيرة 
باستمرار، خاصة عند رصدها من المملكة المتحدة، حيث يواجه دائما معركة مستمرة مع الظروف الجوية 

السيئة والمضطربة، التي تؤثر على الرؤية تحط من أدق التفاصيل المتعلقة بالشمس.

شــارك النائب اإليرلندي في البرلمان 
األوروبي، لوك فاناغان، في جلســة 
افتراضية للجنة برلمانية وهو شــبه 
عار حيث لم يكن يرتدي السروال. 

المســتقل  النائــب  وظهــر فاناغــان، 
الــذي ينتمــي إلــى كتلــة اليســاريين 
اليســاريين  الموحديــن  األوروبييــن 
الخضــر للشــمال، عبــر جســر فيديــو 
الشــؤون  للجنــة  اجتمــاع  خــال 
الزراعيــة، وهــو يجلس علــى فراش 

في قميص أسود ودون سروال.
وتحدث النائب اإليرلندي في كلمته 
التــي  االقتصاديــة  المشــاكل  حــول 
يعانــي منهــا المزارعــون فــي بــاده، 
ولــم يتوقــف عــن مامســة ســاقيه 

علــى  يعــرف  لــم  وربمــا  العاريتيــن، 
مــا يبــدو أن الكاميــرا تظهــر الجانب 
األسفل من جسده. وُسمع من مقطع 
الفيديــو الــذي يوثق كلمــة فاناغان 
حاولــوا  الذيــن  المترجميــن  صــوت 
بصعوبة التوقف عن الضحك بسبب 
مشــهد النائب اإليرلندي. كما ظهرت 
االبتســامة علــى وجــوه زمائــه فــي 

اللجنة البرلمانية األوروبية. 
وتعليقا على الحادث، قال فاناغان 
لصحيفــة “Irish Times” ســاخرا من 
الحادثة إنه “كان يرتدي تي شــيرت 
بــدء االجتمــاع  قبــل دقيقتيــن مــن 
لكنــه قرر تبديلها بقميص لكي يظهر 

“كرجل محترم”.

نائب يظهر دون سروال في اجتماع للبرلمان

رجــاء  المصريــة  الفنانــة  ابنــة  قالــت 
الجداوي، أميــرة مختار، عبر صفحتها 
والدتهــا  إن  “فيســبوك”:  موقــع  علــى 
دخلــت العنايــة المركــزة، لكنها لم تفقد 
الوعــي، إثــر إصابتهــا بمــرض “كوفيــد 
19”. وكتبت ابنة الجداوي، قائلة “ماما 
فــي الرعاية المركــزة، ولكن الحمد لله، 
لــم تفقد الوعي، وربنا يحفظها وادعوا 
الشــؤون  مديــر  وكان  بالشــفاء”.  لهــا 

الصحيــة بمحافظــة اإلســماعيلية ســعيد الســقعان، حيث تتلقــى الجــداوي الرعاية 
الصحيــة فــي إحدى مستشــفيات العــزل، قال في مداخلة تلفزيونيــة، الثاثاء “إنها 
تعرضــت لمضاعفــات صحيــة أدت إلــى وضعهــا على جهــاز تنفس”، مؤكــدا أن حالة 
الفنانــة الصحيــة “غيــر مســتقرة”. وكانــت وســائل إعــام قد نشــرت رســالة صوتية 

للجداوي من غرفتها في مستشفى العزل الصحي باإلسماعيلية.

الجــداوي فــي العنايــة المركــزة

على الزبائن تسلم مشروباتهم بأنفسهم
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