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ذكـــــــرت الــــوكــــالــــة الــعــالــمــيــة 
“فيتش”  االئتماني  للتصنيف 
في آخر تقرير لها عن تأثيرات 
وباء الكورونا على اقتصادات 
الــبــحــريــن  أن  الــخــلــيــج،  دول 

ستحتاج لسعر برميل نفط يبلغ 94 دوالرا للوصول إلى نقطة التوازن 
المالي بحيث ال يكون هناك عجز في الموازنة.

البحرين تحتاج 94 دوالرا 
لبرميل النفط لموازنتها
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دبي - العربية.نتالمنامة - وزارة الداخلية

قالت استشارية التنمية البشرية عبير المعتوق إن الطلب على 
غير  بمعدالت  يرتفع  الذاتي  والتحفيز  النفسي  اإلرشــاد  دورات 
االقتصاد  على  الــنــاس  مــخــاوف  جــراء  البحرين؛  فــي  مسبوقة 
وأشارت  كورونا،  جائحة  سببتها  التي  والصحة  العمل  وفرص 
والتوازن  العاطفي  بالثبات  يتحلون  الذين  األشخاص  أن  إلى 
الداخلي هم األكثر قدرة على تحويل الظروف الحالية الصعبة 

إلى فرصة؛ لتعزيز التواصل مع العائلة واألصدقاء.

أكد المديرون العامون لمديريات الشرطة 
أن الــمــديــريــات مــلــتــزمــة فــي فــتــرة عيد 
الصادرة  األمنية  التعليمات  بتنفيذ  الفطر 
ــام، فــيــمــا يتعلق  ــعـ عـــن رئـــاســـة األمــــن الـ
إلى  الهادفة  القانونية  اإلجــراءات  باتخاذ 
انتشار فيروس  بالحد من  االلتزام  تعزيز 
المدير  صرح  السياق،  هذا  وفي  كورونا. 

المحرق  محافظة  شرطة  لمديرية  العام 
اتخاذ  تــم  بــأنــه  الــدوســري  العميد صــالــح 
الفطر  لعيد  كافة  األمنية  االســتــعــدادات 
ــمــبــارك، ورفـــع الــجــهــوزيــة واســتــحــداث  ال
مهمات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، 
وتكثيف الدوريات األمنية أوقات الذروة، 

ورصد وضبط المخالفين للقرارات.

ظهرت موجة جديدة من االحتجاجات 
الــعــمــالــيــة فـــي إيـــــران خــــال األســابــيــع 
الحكومة  تــفــريــغ خــزائــن  األخـــيـــرة، مــع 
بسبب  المطرد؛  االقتصادي  التدهور  مع 
الفساد  وتــفــشــي  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات 
ــدم قــدرة  وكــذلــك جــائــحــة كـــورونـــا وعــ
الــعــديــد مــن أصــحــاب الــعــمــل عــلــى دفــع 

أجور العمال والموظفين.
وسلطت إذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية 
التي تبث من التشيك، الضوء على هذه 
االحتجاجات التي كان أهمها في إقليم 
البلدية في  األهــواز، حيث شــارك عمال 
في  الماضي  األســبــوع  خــال  تجمعات 

مدينتين على األقل.

قلق االقتصاد يرفع طلب اإلرشاد النفسي احتجاجات العمال تتجدد بإيرانمهمات أمنية جديدة لمواجهة “كورونا”

)08( )11()12(

16 ألف أجنبي انتقلوا لصاحب عمل آخر خالل 3 أشهر
تباينت وجهات النظر بشأن جدوى زيادة فترة 
عمل العامل األجنبي من سنة إلى 3 سنوات قبل 

انتقاله لصاحب عمل آخر.
المتحمسون لزيادة فترة بقاء العامل يتحدثون 
العامل  اســتــقــدام  كلفة  مــن  جيوبهم  تــأثــر  عــن 
وتدريبه ثم إجازة القانون له المغادرة بعد عام.

أما المعارضون، فقد اعتبروا أن زيادة المدة هي 
العمال  منه  الذي تحرر  الكفيل  لنظام  استدعاء 

األجانب.

بشأن  اآلراء  حصيلة  يعرض  “الــبــاد”  موضوع 
هذا الموضوع.

ــاءات هــيــئــة تنظيم ســوق  ــصـ ــر إحـ ووفــقــا آلخـ
التي  األجنبية  العمالة  عدد  إجمالي  فإن  العمل، 
تمت عملية انتقالها لصاحب عمل جديد خال 
ألفا و499   16 بلغ   2019 العام  الثاني من  الربع 

عاما.
ولفتت الهيئة إلى أن عدد طلبات االنتقال شهد 
انخفاضا بنسبة 8.8 % مقارنة بالفترة السابقة.

تصريح  انــتــهــاء  بعد  االنــتــقــال  طلبات  وبلغت 
65.2 % من مجموع الطلبات، في حين  العمل 
بلغت طلبات االنتقال مع موافقة صاحب العمل 
السابق 34.4 %. أما نسبة طلبات االنتقال دون 

موافقة صاحب العمل السابق، فكانت 0.4 %.
خدمات  أنشطة  قطاع  استمر  الهيئة:  وقــالــت 
اإلقامة والطعام في الحصول على أعلى نسبة 
من مجموع طلبات االنتقال يليه قطاع أنشطة 

)03(التجارة، ثم قطاع النقل والتخزين.
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مستويات الدوري متقاربة“حاالت” من الزمن الجميلأنقرة تغرق ليبياالنفط يمحو خسائرهجهود مقدرة للمتطوعين
أشاد وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية جميل حميدان 
بجهود المتطوعين على اختالف 

أعمارهم واهتماماتهم، منوها 
بدورهم المميز والبارز في خدمة 

المجتمع عبر الشراكة الفاعلة مع 
المؤسسات الرسمية واألهلية.

ارتفعت أسعار النفط أمس  «
االثنين، ماحية خسائرها 

المبكرة، مع مواصلة الدول في 
أنحاء العالم تخفيف اإلجراءات 

المفروضة لمكافحة جائحة 
فيروس كورونا، معززة اآلمال في 

تعافي الطلب على الوقود.

يتواصل التورط التركي في سوريا  «
ودعم فصائل ترتكب انتهاكات صارخة 

بحق المدنيين ومواصلة تجنيد 
وإرسال مرتزقة سوريين؛ لمساندة 

حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي. 
وأفادت وكالة األناضول التركية بقيام 

وزير الداخلية بزيارة لبلدة الراعي.

تفاعل عدد كبير من المشاهدين  «
مع البرامج المنوعة التي بثتها 

قناة “البحرين لول” في أيام عيد 
الفطر المبارك، ومن بينها برنامج 

المنوعات الكوميدي “حاالت”، 
وعرض من أول أيام العيد 
وسيختتم اليوم )الثالثاء(.

أكد المدرب الوطني خليفة  «
الزياني أن منافسات دوري ناصر 

بن حمد الممتاز خالل الجوالت 
الـ 11 الماضية شهدت تقارًبا في 
المستويات بين األندية العشرة، 

في حديث خص به الزياني “البالد 
سبورت”.

الــــــوزراء صــاحــب السمو  ــيــس  ــرب رئ أعــ
ــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
خليفة عن خالص التحية والتقدير ألبناء 
البحرين المخلصين الذين يقدمون أروع 
لوطنهم،  والـــوالء  التضحية  فــي  األمثلة 
جهودهم  عبر  بثمن،  يقدر  ال  الــذي  األمــر 
الــمــقــدرة فــي مــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد، معربا سموه عن أجمل 

التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
السمو  استقبال صــاحــب  لــدى  ذلــك  جــاء 
الــمــلــكــي رئـــيـــس الـــــــوزراء بــقــصــر ســمــوه 
ــواب رئـــيـــس مجلس  ــ نـ ــس،  ــ بـــالـــرفـــاع أمـ
المالكة  الــعــائــلــة  أفــــراد  وكــبــار  الــــــوزراء، 
بديوان  والمسؤولين  والحكومة  الكريمة 
التهاني  معهم  تبادل سموه  سموه، حيث 
هللا  داعــيــا  السعيد،  الفطر  عيد  بمناسبة 
المناسبة  ــذه  هـ يــعــيــد  أن  الــقــديــر  الــعــلــي 

“إننا  بكل خير. وقال سموه  الجميع  على 
نتطلع بكل أمل وندعو هللا عز وجل في 
الوباء  هذا  يرفع  أن  المباركة  األيــام  هذه 
عـــن شــعــب الــبــحــريــن وجــمــيــع الــشــعــوب 
وأن  أجمع،  والعالم  والعربية  اإلسامية 
يعيد اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع أبناء شعب 
مختلف  فــي  معهم  والــتــواصــل  البحرين 
المناسبات”. وأعرب سموه عن تمنياته أن 
أجل  من  منحة؛  الوباء  هذا  محنة  تكون 
بينها؛  فيما  والتعاون  التقارب  من  مزيد 
لتعزيز االستقرار والنماء في جميع دول 
العالم، مشيرا سموه إلى أن التهاون وعدم 
واإلجـــراءات  التعليمات  باتباع  االلــتــزام 
وال  كــان  الطبية  والــوقــائــيــة  االحــتــرازيــة 
يــزال أبــرز األســبــاب في زيــادة اإلصابات 
وانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع 

في العديد من الدول.

عدم االلتزام بالتعليمات سبب انتشار “كوفيد 19” بعديد من الدول
ســمو رئيــس الــوزراء: نتطلــع أن تكون محنــة “الكورونــا” منحة نحــو مزيد مــن التعــاون الدولي

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله نواب رئيس مجلس الوزراء وعددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة

المنامة - بنا
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صرف إعانة شــهرية لكل مســن تكلف الميزانية 30 مليون دينار ســنويا

المصروفات نار  تطفئ  دينار  و100  مسنون...  المتقاعدين  ثلث 

ــاءات  ــ ــصـ ــ تـــبـــيـــن مــــن خـــــال اإلحـ
المتقاعدين  نسبة  أن  الــرســمــيــة، 
60 عاما  بــلــغ ســن  ــن  )مـ الــمــســنــيــن 
عدد  ثلث  قرابة  تشكل  فــوق(  فما 

المتقاعدين األحياء.
ويبلغ إجمالي عدد المتقاعدين من 
ومن  متقاعدا،   68476 القطاعين 
بينهم 25410 متقاعدين بلغوا سن 

60 عاما فما فوق، بنسبة 37 %.
آراء  مــخــتــلــف  ــاد”  ــ ــبـ ــ “الـ وتـــنـــشـــر 
ــمــعــنــيــيــن بـــشـــأن فـــكـــرة صـــرف  ال

اإلعانة.
النفيعي  إبــراهــيــم  الــنــائــب  ــار  وأشــ
ـــ “الـــبـــاد” إلـــى أنـــه وقـــع اقــتــراحــا  ل
بقانون مع عدد من زمائه؛ لصرف 
دينار   100 بواقع  مسن  لكل  إعانة 

شهريا.
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  ــدت  ــ وأكـ

االجــتــمــاعــيــة أن قـــانـــون الــضــمــان 
الثالثة  مادته  االجتماعي نص في 
عــلــى أن الــمــســاعــدة االجــتــمــاعــيــة 
بينهم  ومـــن  ــات،  فــئ  9 ـــ  ل تستحق 
الهيئة  إحــصــاءات  ومــن  المسنون. 
يمكن  االجتماعي،  للتأمين  العامة 
لعام،  االقتراح  تطبيق  كلفة  تقدير 

بلغوا  متقاعدين   25410 يوجد  إذ 
60 عاما فما فوق، وفي حال  سن 
صــرف 100 ديــنــار لــهــم، فــإن ذلك 
و541  مليونين  الميزانية  سيكلف 

ألف دينار في شهر واحد.
مليونا   30 لعام فستبلغ  الكلفة  أما 

و492 ألف دينار.

خفضت محات الحلويات والمكسرات في البحرين منتجاتها إلى 
نحو 25 % في عيد الفطر الحالي مقارنة باألعياد السابقة.

وقال متعاملون في القطاع “بحكم الظروف الراهنة في هذا العام، 
الماضية”،  األعـــوام  من  أقــل  بكميات  جديدة  تشكيات  طــرح  تم 
الحكومة  توجيهات  مع  تماشيا  جــاءت  الخطوة  أن  إلى  مشيرين 
فيروس  مكافحة  ألجــل  االجــتــمــاعــي؛  للتباعد  الــهــادفــة  الــرشــيــدة 

كورونا.

محالت الحلويات تخفض منتجاتها 25 %

المتعلقة  الـــمـــوضـــوعـــات  بــيــن  مـــن 
البحرينيين  الــشــبــاب  بــمــشــروعــات 
وتــجــاربــهــم فـــي مــواجــهــة الــبــطــالــة 
وعدم االستسام لها، نشرت “الباد” 
فــي شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام 2019 
من  عــدد  مع  لقاءات  تضمن  تقريًرا 
أسسوا  الذين  البحرينيين  الشباب 
مـــشـــروعـــات صــغــيــرة، بـــل شــجــعــوا 
اآلخـــريـــن مـــن الــعــاطــلــيــن عــلــى أن 
الــبــحــث عن  فــي  يــواصــلــوا سعيهم 
ــكــن يــجــب أال يــجــلــســوا  وظــيــفــة، ل
مـــكـــتـــوفـــي األيـــــــــدي. واحــــــــدة مــن 
القصص الــتــي نــالــت إعــجــاب قــراء 
“الـــبـــاد” هـــي قــصــة الـــشـــاب حسن 
ــذي يــعــمــل فـــي بــيــع مـــواد  ــ مــكــي، ال
التنظيف وهذا مصدر رزقه الوحيد، 
متنقًا  طــويــلــة  لــســاعــات  يعمل  إذ 

بسيارة “ميني باص”.

قصص شباب 
بحرينيين 

يحاربون البطالة

)04(
)08(

)06(

علي الفردان

ليلى مال اهلل

سعيد محمد

زينب العكري

إبراهيم النهام

المحرر االقتصادي

عبير المعتوق



أعرب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن خالص التهاني والتبريكات إلى جميع أبناء شعب البحرين والمقيمين على 
أرض المملكة؛ بمناســبة عيد الفطر المبارك، داعيا هللا ســبحانه وتعالى أن يعيد هذا المناســبة الســعيدة على المملكة وشــعبها بالخير والبركات، وأن يحفظها 

ويديم عليها نعم األمن واالستقرار والرخاء تحت قيادة جاللة الملك.

وعبـــر ســـموه عـــن خالـــص التحية 
البحريـــن  ألبنـــاء  والتقديـــر 
المخلصيـــن الذين يقدمـــون أروع 
والـــوالء  التضحيـــة  فـــي  األمثلـــة 
لوطنهـــم، األمر الذي ال يقدر بثمن، 
عبر جهودهم المقدرة في مواجهة 
جائحـــة كورونـــا المســـتجد، معربا 
لهـــم  التهانـــي  ســـموه عـــن أجمـــل 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بقصر ســـموه بالرفاع أمس، نواب 
وكبـــار  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
الكريمـــة  المالكـــة  العائلـــة  أفـــراد 
بديوان  والمســـؤولين  والحكومـــة 
ســـموه، حيث تبادل ســـموه معهم 
الفطـــر  عيـــد  بمناســـبة  التهانـــي 
السعيد، داعيا هللا العلي القدير أن 
يعيد هذه المناســـبة علـــى الجميع 

بكل خير. 
وقال ســـموه “إننـــا نتطلع بكل أمل 
وندعو هللا عز وجل في هذه األيام 
المباركـــة أن يرفـــع هـــذا الوباء عن 
شـــعب البحريـــن وجميع الشـــعوب 
اإلسالمية والعربية والعالم أجمع، 
وأن يعيد اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع 
أبنـــاء شـــعب البحريـــن والتواصل 

معهم في مختلف المناسبات”. 
وأثنـــاء اللقـــاء، أكـــد ســـموه أهمية 
ومتابعـــة  والتباحـــث  التشـــاور 
أهـــم التطـــورات على المســـتويين 
اإلقليمـــي والدولـــي، خصوصـــا ما 

يتعلـــق بانتشـــار فيـــروس كورونـــا 
وتأثيره على المجاالت االقتصادية 
كمـــا  والسياســـية،  واالجتماعيـــة 
أكد ســـموه ضرورة االســـتفادة من 
التجـــارب الدوليـــة وتحليل كل ما 
ينشر عن هذا الموضوع؛ للوصول 
إلـــى نتائج إيجابية تخدم الخطط 
والسياســـات المتبعة في مواجهة 
تداعيات وآثار هذه الجائحة على 

المملكة. 
بـــه  يتمتـــع  بمـــا  ســـموه  وأشـــاد 
أبنـــاء البحريـــن الكـــرام مـــن حس 
المسؤولية والوعي، والذي يشكل 
الســـالح األهم فـــي مواجهـــة هذه 
الجائحة واحتوائها، مشيرا سموه 

إلـــى أن التهـــاون وعـــدم االلتـــزام 
واإلجـــراءات  التعليمـــات  باتبـــاع 
االحترازيـــة والوقائية الطبية كان 
وال يـــزال أبرز األســـباب في زيادة 
اإلصابات وانتشار فيروس كورونا 
علـــى نطاق واســـع فـــي العديد من 

الدول.
وجدد ســـموه تأكيد أن المسؤولية 
جميـــع  عاتـــق  علـــى  تقـــع  اليـــوم 
مكونـــات المجتمع مـــن المواطنين 
والمقيميـــن، فـــي االلتـــزام باتبـــاع 
ما يتـــم التوجيه به من إرشـــادات 
وتعليمـــات صحيـــة ووقائيـــة؛ من 
أجل المســـاهمة في ســـرعة عودة 
الحياة إلـــى طبيعتها خصوصا من 

الجانب االجتماعي. 
ونـــوه ســـموه بأن تجربـــة البحرين 
الوبـــاء  مواجهـــة  فـــي  الرائـــدة 
ســـجل  فـــي  التاريـــخ  سيســـجلها 
إنجازات المملكة الحافل بعطاءات 
مختلف األجيال في خدمة الوطن 

والحفاظ على منجزاته.
 وعبر ســـموه عن خالص التمنيات 
بأن تســـتعيد الشـــعوب فـــي العالم 
أجمع مســـار حياتهـــا الطبيعة، في 
تكـــون محنـــة  أقـــرب وقـــت، وأن 
هـــذا الوباء منحة؛ مـــن أجل مزيد 
من التقـــارب والتعـــاون فيما بينها 
فـــي  والنمـــاء  االســـتقرار  لتعزيـــز 

جميع دول العالم.

المنامة - بنا

ســمو رئيــس الــوزراء يؤكــد أهمية االســتفادة مــن التجــارب لمواجهــة تداعيــات “كورونا”

تضحيات ووالء أبناء البحرين المخلصين ال يقدر بثمن
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيسة 

جورجيا باليوم 
الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية 
سالوميه  السيدة  فخامة  جورجيا 
زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي، بــمــنــاســبــة الــيــوم 

الوطني لبالدها.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع العاهل المغربي
جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
وأخيـــه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
عاهـــل المملكة المغربية الشـــقيقة 
محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
السادس، تم خالله تبادل التهاني 
والتبريكات بمناســـبة عيـــد الفطر 
المبارك، داعين المولى سبحانه أن 
يعيد هذه المناســـبة على الشعبين 
بالخيـــر  الشـــقيقين  والبلديـــن 

والرفعة والتقدم.

المنامة  - بنا

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله نواب رئيس مجلس الوزراء وعددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
اتصـــااًل هاتفًيـــا مـــن أخيـــه صاحب 

بـــن  الســـمو الملكـــي األميـــر تركـــي 
محمـــد بـــن فهـــد بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، تـــم خاللـــه تبـــادل التهانـــي 
والتبريـــكات بمناســـبة عيـــد الفطـــر 

المبارك، داعين المولى ســـبحانه أن 
يعيد هذه المناســـبة على الشـــعبين 
والبلدين الشقيقين بالعزة والسؤدد 

والمنعة.

 تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ـــا مـــن أخيـــه صاحب  اتصـــاالً هاتفيًّ

السمو الملكي األمير محمد بن فهد 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، تم خالله 
تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة 
عيـــد الفطر المبـــارك، داعين المولى 

ســـبحانه أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 
على الشـــعبين والبلدين الشـــقيقين 
بالخيـــر والرفعـــة والتقـــدم وبالعزة 

والسؤدد والمنعة.

... وجاللته يتبادل التهاني مع األمير تركي بن فهد جاللة العاهل يتبادل التهاني مع األمير محمد بن فهد
المنامة  - بناالمنامة  - بنا

الملك محمد السادسجاللة الملك



بشـــأن  النظـــر  وجهـــات  تباينـــت 
جـــدوى زيادة فتـــرة عمل العامل 
األجنبي من ســـنة إلى 3 سنوات 
وذلـــك قبل انتقاله لصاحب عمل 

آخر.
المتحمســـون لزيـــادة فتـــرة بقاء 
تأثـــر  عـــن  يتحدثـــون  العامـــل 
اســـتقدام  كلفـــة  مـــن  جيوبهـــم 
إجـــازة  ثـــم  وتدريبـــه  العامـــل 

القانون له المغادرة بعد عام.
أمـــا المعارضون، فقد اعتبروا أن 
زيادة المدة هي استدعاء لنظام 
الكفيـــل الـــذي تحرر منـــه العمال 

األجانب.
موضوع “البالد” يعرض حصيلة 

اآلراء بشأن هذا الموضوع.

إحصاءات

ووفقـــا آلخـــر إحصـــاءات هيئـــة 
تنظيم سوق العمل، فإن إجمالي 
عـــدد العمالة األجنبية التي تمت 
عمليـــة انتقالهـــا لصاحـــب عمـــل 
جديـــد خـــالل الربـــع الثانـــي من 
العـــام 2019 بلغت 16 ألفا و499 

عامال.
ولفتـــت الهيئـــة بأن عـــدد طلبات 
االنتقـــال شـــهد انخفاضا بنســـبة 

8.8 % مقارنة بالفترة السابقة.
بعـــد  االنتقـــال  طلبـــات  وبلغـــت 
انتهـــاء تصريح العمـــل 65.2 % 
مـــن مجموع الطلبـــات، في حين 
بلغت طلبات االنتقال مع موافقة 
صاحب العمل الســـابق 34.4 %. 
أمـــا نســـبة طلبـــات االنتقال دون 
موافقـــة صاحب العمل الســـابق، 

فكانت 0.4 %.
قطـــاع  اســـتمر  الهيئـــة:  وقالـــت 
أنشطة خدمات االقامة والطعام 
فـــي الحصـــول على أعلى نســـبة 
مـــن مجمـــوع طلبـــات االنتقـــال 
يليـــه قطاع أنشـــطة التجارة، ثم 

قطاع النقل والتخزين.
وحصلـــت معامالت المؤسســـات 
الصغيـــرة التي يعمل بها أقل من 
10 عمال على 59 % من اجمالي 
الربـــع  فـــي  االنتقـــال  معامـــالت 

الثاني من العام الماضي.

العدالة االجتماعية

يرى عضو مجلس النواب ممدوح 
الصالـــح أن زيـــادة المـــدة المقرر 
علـــى العامـــل األجنبـــي قضاؤها 
لدى صاحب العمل كشـــرط لحق 
االنتقـــال إلى صاحـــب عمل آخر 
مـــن ســـنة إلى 3 ســـنوات يترتب 
عليها توفير االســـتقرار لصاحب 
العمـــل وتأطيـــر مبـــادئ العدالـــة 
االجتمايـــة والتـــوزن بين حقوق 

العمال وصحاب العمل.
الحاليـــة  المـــدة  أن  وأوضـــح 
تعتبر قصيرة نوعـــا ما ومنحازة 
لمصلحة العامل كليا دون مراعاة 
مصلحـــة العمل وصاحـــب العمل 
عـــالوة أن مـــدة ســـنة ال تكفـــي 
لتعويـــض الخســـائر والمصـــارف 
العمـــل  صاحـــب  تكبدهـــا  التـــي 
الســـتقدام العامل وتدريبه على 

العمل والمصاريف األخرى.
المنظمـــة  القوانيـــن  مـــن  وبيـــن 
للعالقـــة بيـــن العمـــال وأصحاب 
العمـــل علـــى أســـس اقتصاديـــة 
العدالـــة  قواعـــد  مراعـــاة  هـــي 
أن  فنـــرى  متابعـــا  االجتماعيـــة، 
زيـــادة المـــدة تخلـــق توازنـــا بين 
العمـــل  ومصلحـــة  العامـــل  حـــق 
والطمأنينـــة  االســـتقرار  وتوفـــر 
لصاحـــب العمل وتقلل الخســـائر 
المترتبـــة في حال انتقال العامل 

بعد سنة فقط.

استقرار العمل

وكذلـــك اعتبـــرت غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين أن زيادة المدة 
إلى 3 ســـنوات سيخلق نوعا من 
التوازن في العالقة بين صاحب 
العمل والعامل األجنبي ويراعى 

في المقـــام األول مصلحة العمل 
والمنشأة.

عـــدد  زيـــادة  أن  وأوضحـــت 
العامـــل  انتقـــال  قبـــل  الســـنوات 
إلـــى صاحب عمـــل آخر ســـيوفر 
قـــدر مـــن االســـتقرار والطمأنينة 

لصاحـــب العمل، وسيســـاهم في 
والمصاريـــف  الخســـائر  تقليـــل 
العمـــل  صاحـــب  تكبدهـــا  التـــي 
نظير اســـتقدام العامـــل االجنبي 
حـــال  فـــي  وتأهيلـــه  وتدريبـــه 
انتقالـــه إلـــى صاحـــب عمـــل آخر 

دون موافقته.

ال يجوز

وعلـــى خالف ذلك يـــرى االتحاد 
البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات  الحـــر 
أنـــه ال يجـــوز إجبـــار العامل على 

صاحـــب  لـــدى  العمـــل  مواصلـــة 
ويســـتند  إرادتـــه  بغيـــر  العمـــل 
إلـــى البنـــد “د” من المـــادة 13 من 
الدســـتور، والتـــي تنصل على أن 
“ال يجـــوز فـــرض عمـــل إجبـــاري 
على إحـــد إال في األحـــوال التي 

يعينهـــا القانون لضـــرورة قومية 
وبمقابـــل عـــادل أو تنفيذا لحكم 

قضائي”.
وأوضـــح االتحاد الحـــر أن إجبار 
لـــدى صاحـــب  العامـــل للمكـــوث 
العمل بغيـــر محل إرادتـــه وبغير 
يخفـــض  أن  شـــأنه  مـــن  رغبتـــه 
مســـتوى اإلنتاجية لـــدى العامل، 

ويؤثر على جودة العمل. 
وبيـــن أن زيادة المدة من شـــأنها 
ترسيخ نظام الكفيل، والذي كان 
موضـــع انتقـــاد كبير مـــن منظمة 
والمنظمـــات  الدوليـــة  العمـــل 
الحقوقيـــة لمـــا فيه مـــن اإلجبار 
على العمل وتقنين حرية العامل 
فـــي تحديـــد مصيره فـــي مقابل 
إطـــالق حريـــة تصـــرف صاحـــب 
العمـــل والتحكم بمصيـــر العامل 

دون إرادته.
زيـــادة تقييـــد  الحـــر أن  وتوقـــع 
حريـــة انتقـــال العامـــل من ســـنة 
إلـــى 3 ســـنوات من شـــأنها زيادة 
نســـبة البطالـــة فـــي البـــالد فـــي 
مقابل خلق تنافســـية متســـاوية 
بيـــن بيئـــة العمـــل وبيـــن العامـــل 
المواطـــن والعامـــل األجنبي في 
انتقـــال  مـــدة حـــق  إلغـــاء  حـــال 
العامـــل؛ األمـــر الـــذي مـــن شـــانه 
زيـــادة نســـبة البحرنـــة من خالل 
خلـــق فرصـــة لتوظيـــف العمالـــة 
أمثـــل  خيـــارا  لتكـــون  الوطنيـــة 
فـــي  أولويـــة  لتكـــون  والســـعي 

التوظيف ببيئة العمل.

خالف حقوقي

العـــام  االتحـــاد  يـــرى  وكذلـــك 
أن  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 
زيـــادة مـــدة انتقـــال العامـــل من 
 3 لمـــدة  صاحـــب عمـــل ألخـــرى 
ســـنوات يتعارض في أساسه مع 
مبادى حقـــوق اإلنســـان وأنظمة 
العمل الحديثة التي تســـتند في 
مرجعيتها إلى االتفاقية الدولية 
المهاجريـــن  بحقـــوق  الخاصـــة 
وإلى المبـــادئ والمعايير الدولية 
لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة التي ال 
تقر أي تقيد لحرية انتقال العامل 
مـــن وظيفـــة إلى أخـــرى، بل هي 
مـــع الحرية الكاملة لهذا االنتقال 
متى ما تقتضية مصلحة العامل 

وظروف عملة ذلك.
مـــن  أنـــه  العـــام  االتحـــاد  ويـــرى 
شـــأن تقييد حرية العامل تبعات 
وانعكاســـات ســـلبية على عملية 
التوظيـــف وبحرنة الوظائف من 
خـــالل الســـماح لصاحـــب العمـــل 
بتمديـــد مدة عقـــد العمل ليصبح 
3 ســـنوات تلقائيا. ممـــا يعزز من 
نظـــام الكفالـــة لتـــي مـــن حيـــث 
الجوهـــر ويعفـــي الحكومـــة مـــن 
فـــي  الصحيـــح  بدورهـــا  القيـــام 

تنظيم التوظيف.
ويشـــير إلـــى أن التمديـــد يمكـــن 
ممارســـة  مـــن  العمـــل  صاحـــب 
سيطرة كبيرة على حياة العامل 
ويتيح بشـــكل مباشر االنتهاكات  

والمخالفات الخطيرة.

نظام الكفيل بثياب العيد... تمديد بقاء العامل 3 سنوات
أشــهــر  3 ــال  ــ ــ خ ــر  ــ ــ آخ ــل  ــمـ عـ ــب  ــاحـ ــصـ لـ ــوا  ــلـ ــقـ ــتـ انـ ــي  ــبـ ــنـ أجـ ــف  ــ ــ أل  16

ــنة إلـــى 3 ســـنوات ــادة فتـــرة عمـــل األجنبـــي مـــن سـ ــأن زيـ ــر بشـ تبايـــن وجهـــات النظـ
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ليلى مال اهلل

سمير ناسممدوح الصالح عبدالقادر الشهابييعقوب يوسفأسامة العبسي



من بين الموضوعات المتعلقة بمشروعات الشباب البحرينيين وتجاربهم في 
مواجهة البطالة وعدم االستسالم لها، نشرت “البالد” في شهر يونيو من العام 
2019 تقريــًرا تضمــن لقــاءات مع عدد من الشــباب البحرينيين الذين أسســوا 
مشــروعات صغيــرة، بــل شــجعوا اآلخريــن مــن العاطليــن علــى أن يواصلــوا 
ســعيهم فــي البحــث عن وظيفــة، لكن ال يجب أن يجلســوا “مكتوفي األيدي”، 
وألن األرزاق مقسمة من هللا سبحانه وتعالى، فيلزم أن يتحركوا ويبحث كل 

واحد منهم عن مجال أو مهنة أو مشروع صغير ليكسب لقمة عيشه.

واحـــدة مـــن القصص التي نالـــت إعجاب 
قـــراء “البـــاد” هـــي قصة الشـــاب حســـن 

مكي، الـــذي يعمل في بيع مواد التنظيف 
وهـــذا مصـــدر رزقـــه الوحيـــد، إذ يعمـــل 

لســـاعات طويلة منذ الصباح الباكر حتى 
بـــاص”  المســـاء متنقـــًا بســـيارة “مينـــي 
علـــى جوانـــب  المواقـــع  بعـــض  ويختـــار 
الطرقـــات ويعـــرض بضاعتـــه. وأكثـــر مـــا 
جعل عملـــه ناجًحا كما يقـــول هو اختيار 
المنتجـــات عالية الجـــودة وبيعها بهامش 
فئـــات  مختلـــف  يناســـب  بســـيط  ربـــح 
المجتمع، كما أنه ومن خال حسابه على 
“االنســـتغرام” يعـــرض بضاعتـــه ويتلقـــى 
الطلبـــات من الزبائن مـــن متابعيه، مؤمًنا 
بضـــرورة الســـعي لطلـــب الـــرزق والبحث 

عـــن أفكار، مهما كانت مكـــررة وموجودة 
فـــي الســـوق، فأســـلوبك وطريقـــة بيعـــك 
واجتهادك وتوكلك على هللا هو الســـبيل 

لنجاح عملك.
قبـــل جائحة “كورونـــا” وخالها وبالتأكيد 
البحرينييـــن  مـــن  الكثيـــر  وجـــد  بعدهـــا، 
أنفســـهم بـــا عمـــل ولربمـــا بعضهـــم كان 

عاطًا من قبل.
لكننا في هذه اللقاءات اليسيرة سنتعرف 
علـــى تجـــارب شـــباب بحرينيين أسســـوا 

مشروعاتهم الصغيرة.
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^هــو خريــج هندســة مركبــات “أوتوموتيــف”، فقــد كان يعمــل في إحدى الشــركات ودرس على حســابها ثم حصل علــى فرصة في 
المعهد الوطني للتدريب الصناعي ودرب أكثر من 500 من الميكانيكيين البحرينيين، وبعضهم اليوم يعملون في شركات صناعية كبرى، 

ومن الفرص التي حصل عليها هي العمل في شركة رئيسا لقسم التطوير إلى أن تم فصله تعسفًيا، ومن هنا بدأت قصة “البزنس”.

يقـــول مـــازن “بدأنا بـــرأس مال 300 
دينـــار مـــع اثنيـــن مـــن الشـــباب ممن 
مكتـــب  وفتحنـــا  تعســـفًيا  فصلـــوا 
خدمات، وبدأنا نجنـــي بعض المال، 
التجـــارة،  اختـــرت  أنـــا  ذلـــك  وبعـــد 
والثاني اختـــار التخليص الجمركي، 
والثالث اختار التخليص الحكومي. 
فـــي عملي التجـــاري، دخلـــت برأس 
مـــال متواضـــع جهـــزت بـــه المحـــل، 
وســـاعدني صاحب المبنى ألن أدفع 
له اإليجار شـــهرًيا وليـــس دفعة عام 
كامل، واشـــتريت بضاعة )كريديت( 
آجلـــة الدفع، ثـــم انتقلـــت إلى محل 
آخـــر واشـــتريت بضاعة كبيـــرة لكن 

السوق لم تكن قوية”.

ويكمـــل “فـــي الحقيقـــة، حصلـــت 
علـــى دعم )تمكيـــن( لكنه ال يكفي 
حتى لإليجـــار، والمبيعـــات حالًيا 

فـــإن  ذلـــك،  ومـــع  جـــًدا،  تعبانـــة 
أننـــي  الســـيما  كبيـــر  طموحـــي 
أطمـــح ألن تكـــون البحريـــن مـــن 
الدول التي تصنع سيارة أو حتى 
قـــادرون  ونحـــن  ناريـــة،  دراجـــة 
على ذلك، ومـــن أجل هذه الفكرة 
حاولـــت الحصول على قرض من 
بنـــك التنميـــة أو تمكين لمشـــروع 
صغيـــر ولـــم أوفـــق، مـــع أن رؤية 
2030 تفتح لنا المجال ألن نصنع 
مجـــال  هـــو  وطموحـــي  ونصـــدر 
ان  ســـوى  أقـــول  وال  الســـيارات، 
علينـــا الســـعي والدنيـــا بخيـــر وال 
يجـــب أن نيـــأس، ورب العالميـــن 

سيفتح األبواب”.

العوضي  أحــمــد  لــلــشــاب  بالنسبة  طــمــوحــة  الــفــكــرة  ^كــانــت 
يتجاوز كل  الطموح ألن  وأخــذه هذا  “دكتوري”،  تطبيق  ليؤسس 
العراقيل ويؤسس بالفعل في العام 2019 شركته التي تدير هذا 
النقالة  الهواتف  على  لمستخدميه  يتيح  تطبيق  وهو  التطبيق، 

التعرف على الخدمات العالجية واألطباء وحجز المواعيد.

وبالطبع، تواجه كل مشروع 
بعض العراقيل، وربما يخفق 
ــبــعــض  ــنـــجـــح ال ــعـــض ويـ ــبـ الـ
اآلخـــــر، لــكــن الــمــطــلــوب هو 
ــنــجــاح بــالــتــوكــل عــلــى هللا  ال
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى فـــي كل 
الحاالت، فمن بينها المشاكل 
والفنية،  ــة  ــ واإلداريـ المالية 
بخطى  تسير  أن  يلزمك  مــا 
قادرة  إداريــة  وبعقلية  ثابتة 

على المواصلة.
ويؤكد العوضي “منذ إطاق 
الــتــطــبــيــق حـــاولـــنـــا الــعــمــل 
ينشط  بــمــا  المستطاع  قـــدر 
به،  والتعريف  عملنا  مجال 
الــمــشــاكــل  أول  إن  ــول  ــ ــ وأق
توفير  هـــي  واجــهــتــنــا  ــتــي  ال

عملنا  وألن  المالية،  السيولة 
تكنولوجيا  على  يعتمد 

الـــمـــعـــلـــومـــات فــأنــت 
ــى  ــ ــة إل ــ ــاجـ ــ فـــــي حـ

ــق مــتــمــكــن  ــ ــريـ ــ فـ
ــا،  فــيــعــمــلــه، هــن
تملك  كــنــت  إن 
ستوظف  المال 
هـــــــذا الـــفـــريـــق 
سيكون  الــذيــن 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد 
ــك  مـــــســـــانـــــًدا ل
كـــــــمـــــــؤســـــــس، 

أننا  هللا  ونــحــمــد 
نبذل ما في وسعنا 

ــن جـــهـــد إلنـــجـــاح  ــ مـ
التطبيق”.

تعسفيا ــه  فــصــل ــد  ــع ب ــس”  ــزنـ ــبـ “الـ عـــالـــم  ــل  ــ دخ

تطبيق للتعرف على الخدمات العالجية واألطباء وحجز المواعيد

مــازن بــن رجــب: بــدأت بـ 300 دينــار

العوضي: أسست “دكتوري” العام الماضي

زكـريــا الخـبــــاز: التــاجــــر البحـــرينــــي ال يســـانـــدنـــا
^قرر المواطن زكريا الخباز، الذي يدير شركته الخاصة في مجال الحدادة واأللمنيوم والديكور، أن يواجه 
الظــروف الصعبــة، ويقــول “حقيقة، لم نســتفد من حزمة الدعــم المالي، ولكن تم دفع راتــب الموظفة البحرينية 
وهذه خطوة مســاعدة طيبة )ومعاشــها ماشــي(، لكن من الصعب تغطية اإليجار، ولم نتمكن من تغطية رواتب 
العمــال فــي شــهر رمضــان المبارك، فالعمل في هذا الشــهر ضعيف وإنتاج العمال أقل كونهــم صياما والجو حار، 
وكذلــك الطلبــات مــن زجاج واألبواب تتأخر، فقبل الجائحة قد تنتظر ألربعة أيام. أما اليوم، فيمتد إلى أســبوع 

من التأخير، وهذا الوضع لكل الشركات، فالجائحة صعبة جًدا علينا”.

إننـــا  أقـــول  أن  “البـــد  ويضيـــف 
متضررون كثيـــًرا من الوافدين، 
أن  ونتمنـــى  كثيـــًرا،  ونعانـــي 
يتـــم ضبط الســـوق مـــن العمالة 
البحرينييـــن  فغالبيـــة  الوافـــدة، 
الديـــون  وهـــذه  ديـــون  عليهـــم 
يدهـــم  يمـــدون  وال  تتضاعـــف، 
وهللا المســـتعان، نعـــم، بإيقـــاف 
تقـــدم  بـــدأت  النـــاس  القـــروض 

والمطابـــخ  لألبـــواب  طلبـــات 
الجديدة لوجود السيولة بفضل 
والمواطـــن  القـــروض،  إيقـــاف 
يحتاج دعما من هذا النوع؛ ألنه 
يعينهم في الوضـــع الصعب، ثم 
األجانـــب ينافســـون المواطنين 
في مشـــروعاتهم التـــي يطلبون 
أن  واألصعـــب  رزقهـــم،  منهـــا 
علـــى  يتعاونـــون  األجانـــب 

البحرينـــي، ويقـــدم البعـــض لهم 
بضائـــع بأقل من الســـعر الســـيما 
األجنبـــي الـــذي يســـتورد ويبيع 
علـــى بنـــي جلدتـــه، فيمـــا نحـــن 
المواطنيـــن ال نجـــد الداعـــم من 
إال  اللهـــم  البحرينييـــن  التجـــار 
القليـــل، فاألجنبـــي يحصل على 
مـــن   %  60 قرابـــة  تخفيـــض 
الربح فيما نحـــن ندفع 100 %، 

فإذا كانت الســـلعة بــــ 50 دينارا، 
يحصـــل األجنبـــي عليهـــا بســـعر 
40 دينـــارا مـــن التاجـــر صاحبه، 
فيمـــا يشـــتريها البحرينـــي بـ 70 
دينـــارا، وال ألـــوم الزبـــون، فهـــو 

يريد التوفير ويبحث عن السعر 
المناســـب، نعـــم، نقـــول إن هـــذا 

ابـــن البلد وابن ديرتي فابد من 
أن أدعمـــه، فيمـــا البعـــض يقول 
)المهـــم عنـــدي الســـعر.. أشـــتري 
من األجنبي لكـــي أوفر(.. وأريد 
أن ألفـــت نظر الجميـــع إلى هذه 
النقطـــة فـــي الســـوق، وهـــي أن 
بعضهـــم  )يشـــيلون  الوافديـــن 
بعـــض( وهـــذا مـــا نفتقـــده نحن 
التجـــار  حتـــى  البحرينييـــن.. 
البحرينيين، ال نجد منهم الدعم 
للشـــركات المصنعة مثل شركتنا 
كوننا شـــركة مصنعـــة، وجائحة 
الـــكل،  علـــى  تضغـــط  الكورونـــا 
ونأمل أن يكون في هذا الظرف 
صاح للجميع وتتيسر األمور”.

البعض يقول: 
المهم عندي 

السعر.. أشتري 
من األجنبي لكي 

أوفر

^لم يستفد الشاب يوسف الصالح من برامج الدعم المالي التي قدمتها الدولة لدعم المؤسسات خالل جائحة كورونا 
حتى اآلن، وربما تسنح له الفرصة حتى وإن تم إغالق باب التقدم في “تمكين” على سبيل المثال، لكنه وهو يدير مؤسسته 
التي تعمل في مجال التنظيفات والصيانة، يواجه كغيره من البحرينيين مصاعب متعددة وتحديات مختلفة، لكن التحدي 

األكبر الذي يراه هو العمالة الوافدة من فئة “فري فيزا” أو الفيزا المرنة.

يقـــول الصالحـــي “هنـــاك صعوبـــات 
وكأنك بالفعل تحفر الصخر، لكنني 
بـــدأت مـــن الصفـــر وكنـــت ال أملـــك 
سيارة واآلن لدي سيارات عدة، ولم 
يكن لدي إال عامل واحد يساعدني، 
ومـــن وقـــف معـــي وســـاندني مـــن 
البدايـــة هو صديق بمثابـــة أخ دنيا 
لم يقصـــر معي، وكمـــا تعلمون فإن 
لقمـــة  الحـــر متعـــب وهـــذه  العمـــل 
عيشـــك والبـــد أن تداريها، وجاءت 
جائحـــة كورونا وأنزلتنـــا في القاع، 
لكـــن مثلمـــا وقفنـــا علـــى رجلنا في 

السابق سنقدر في كل الظروف”.
ماحظتـــه  بجوهـــر  ويختتـــم 
“وبالطبع من خرب شغلنا هم الفيزا 
المرنـــة.. من هـــب ودب يعمل وفي 
كل المجاالت، وهـــذه الفئة يعملون 
فـــي كل مجال با مصاريف ســـجل 
وال  إيجـــار  وال  عمـــال  رواتـــب  وال 
تأمينات اجتماعية وال رسوم لهيئة 
تنظيم سوق العمل كما نفعل نحن، 
فيمـــا هـــو يصْرَفـــه يعمل بأي ســـعر 
خافنا نحن الذين ننظر إلى تغطية 

التزاماتنا المالية”.

^مـــع افتتاح مدينة ســـلمان، 
فإن الكثير من المواطنين اتجهوا 
نحو تأثيث منازلهم وكذلك إنشاء 
حدائقهـــم الصغيـــرة فـــي منازلهـــم 
وتشـــجير الواجهـــات، ولهذا كانت 
الفكـــرة لدى علي حســـن العصفور 
أن يمـــارس عملـــه ويكســـب رزقه 
وألنـــه  يحبـــه،  هـــو  مجـــال  فـــي 
يحـــب الزراعـــة ولديـــه خبـــرة في 
هـــذا المجـــال فقـــد افتتح مشـــتًا 
صغيـــًرا يعرض فيـــه نباتات الزينة 

واألشجار ومستلزمات الحدائق.
ولعل من أهم األمور التي نؤكدها 
في حديثنا عن مشروعات الشباب 
البحرينييـــن هـــو أن يحصلوا على 
الدعم حتى من جانب المواطنين، 
فالشـــراء من مشـــروعات الشباب 
يمثـــل أهـــم عامل دعـــم، وهنا يرى 
المواطنيـــن  بعـــض  أن  العصفـــور 
“مـــا يقصـــرون” ويصبحـــون زبائن 

دائمين.

ويشـــجع العصفور كل البحرينيين 
أن  عمـــل  عـــن  يبحثـــون  ممـــن 
يواصلوا ســـعيهم فـــي البحث عن 
الظـــروف  كانـــت  مهمـــا  الوظيفـــة 
وكذلـــك االســـتفادة مـــن البرامـــج 
التي تقدمها الدولـــة، وفي الوقت 
ذاتـــه، علـــى كل طموح أن يســـعى 

لتحقيـــق طموحـــه فـــي مشـــروعه 
ولـــي  وهللا  صغيـــًرا،  كان  مهمـــا 
التوفيـــق، وهذا الســـعي ســـيقوده 
إلى الكثير مـــن األمور التي يتعلم 
منهـــا وعلـــى الجميـــع مســـاندة كل 
بحريني يعمل في مشـــروعه لكي 

يشتد ويقوى.

ــارة ــي ــر وكـــنـــت ال أمـــلـــك س ــف ــص ــن ال ــدأت مـ ــ بـ

يعرض فيه نباتات الزينة واألشجار ومستلزمات الحدائق

الصالحي: التحدي األكبر “الفري فيزا”

العصفور: رزقي من مشتلي الصغير

يحفــرون فــي الصخـــر... ال استســالم للبطــالــة
الصغيرة مــشــروعــاتــهــم  ــوا  ــس أس بــحــريــنــيــون  ــاب  ــب ش

حسن مكي يبيع مواد التنظيف

سعيد محمد

أحمد 
العوضي

مازن بن رجب

زكريا الخباز

علي حسن العصفور  

يوسف الصالحي



استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه في شؤون األشغال ممثل الدائرة 
الســابعة فــي المحافظــة الشــمالية النائــب أحمد الدمســتاني، بحضور وكيل الوزارة لشــؤون األشــغال أحمــد الخياط 

ومدير إدارة الصحة الحيوانية وعدد من مسؤولي الوزارة إبراهيم يوسف.

وفي اللقاء، أشاد الوزير بالدور الكبير 
الذي يلعبـــه أعضاء المجلـــس النيابي 
في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا 
فـــي الوقت ذاته علـــى أهمية التعاون 
المســـتمر بين الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية من أجل الصالح العام.
وتـــم فـــي المقابلـــة بحـــث عـــدد مـــن 
باحتياجـــات  المتعلقـــة  المواضيـــع 
المحافظـــة  فـــي  الســـابعة  الدائـــرة 

الشـــمالية والمتعلقة بتطوير الشوارع 
الرئيســـة، خصوصا مداخـــل ومخارج 
بعـــض الشـــوارع، منها إيجـــاد مداخل 
األرض  وتحويـــل  فرعيـــة  ومخـــارج 
الواقـــع علـــى شـــارع زيـــد بـــن عميـــرة 
والحدائق غير المســـتعملة في إسكان 

دمستان إلى مواقف للسيارات.
تطويـــر  النائـــب  مـــع  الوزيـــر  وبحـــث 
المشاريع الخدمية والبلدية ومشاريع 

البنيـــة التحتية التي تعنى بها الوزارة 
فـــي الدائرة إلى جانـــب تحويل أرض 
في الهملة إلى أرض لتربية المواشي.

وتطـــرق النائب في اللقـــاء إلى قضية 
السوق الشعبية في دمستان، إذ طرح 
النائب فكرة نقل الســـوق الشعبية من 
منطقـــة دمســـتان إلى بحيـــرة اللوزي، 
إذ أكد الوزيـــر خلف أن الفكرة تحتاج 
إلى دراســـة متكاملة للنظر في إمكان 

المجلـــس  علـــى  وعرضهـــا  تطبيقهـــا 
البلدي في المحافظة الشمالية التخاذ 

قرار في هذا الشأن.
وبحـــث النائـــب مـــع الوزير المشـــاريع 

المدرجة ضمـــن خطة الـــوزارة للفترة 
2020 - 2021 والمقرة ضمن الميزانية 
العامة للدولة لصالح الدائرة السابعة.

حـــرص  علـــى  خلـــف  الوزيـــر  وشـــدد 

الـــوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة بالعمل من أجل 
توفيـــر أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن 

والمقيمين.
ومن جانبه، أشـــاد الدمستاني بجهود 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
تنفيـــذ  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المشـــاريع الخدمية فـــي عموم مملكة 
البحريـــن، والتطويـــر الحاصـــل علـــى 
التـــي  الخدميـــة  المشـــاريع  صعيـــد 

تقدمها.

المنامة - وزارة األشغال

الدمستاني يقترح نقل السوق الشعبية بالقرية إلى بحيرة اللوزي
وزير األشغال يبحث مع النائب تطوير المداخل والمخارج... وأرض في الهملة لتربية المواشي
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البحرين تزخر باألعمال التطوعية اإلنسانية منذ القدم
ــي تـــعـــزيـــز االحـــتـــرافـــيـــة ــ ــن الـــتـــجـــربـــة ف ــ ــادة م ــفـ ــتـ ــاسـ وزيــــــر “الـــتـــنـــمـــيـــة” يـــدعـــو لـ

أشــاد وزيــر العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان، بجهــود المتطوعين 
علــى اختــاف أعمارهم واهتماماتهــم، مثمًنا دورهم المميز والبارز في خدمة 
المجتمع، عبر الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الرسمية واألهلية، سواء كانوا 

منضوين تحت لواء منظمات مجتمع مدني أو أفراًدا مستقلين بذاتهم.

وأشـــار إلى مـــا قدموه من دعم ومســـاندة 
لجهـــود مملكـــة البحريـــن، خصوًصـــا فـــي 
اآلونـــة األخيـــرة ضمـــن الجهـــود الوطنية 
لمواجهة انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 
للتطـــوع  التســـجيل  ومســـارعتهم   ،)19  -
بمجرد اإلعالن عن فتح الباب للمتطوعين 
للمشـــاركة واإلسهام في مســـاندة الجهود 
الوطنيـــة في هـــذه الظروف االســـتثنائية، 

وســـجل في ساعات محدودة أكثر من 30 
ألـــف متطـــوع، إذ أســـهموا فـــي العديد من 
المهـــام البـــارزة، كمعاونة فريـــق التمريض 
فـــي عدد من المواقـــع الصحية، فضاًل عن 
توعيـــة المواطنيـــن والمقيمين في العديد 

من المواقع.
وقامـــوا بـــدور مميـــز فـــي تعقيـــم العديـــد 
مـــن مواقـــع العمـــل والمجمعـــات التجارية 

وغيرها، فضاًل عن اإلســـهام في مســـاعدة 
فـــي  اإلعاقـــة  وذوي  المواطنيـــن  كبـــار 

توصيـــل األدويـــة لمقـــار ســـكنهم، وغيرها 
ممـــا يحتاجـــون إليـــه فـــي هـــذه الظروف 
مثـــار  جعلهـــم  الـــذي  األمـــر  االســـتثنائية، 
كافـــة  المواطنيـــن  مـــن  وإعجـــاب  فخـــر 
بجميـــع فئاتهـــم. وأكـــد حميـــدان أن هـــذا 
الســـلوك الوطني واإلنســـاني ليس جديًدا 
علـــى أبنـــاء البحريـــن، أو المقيميـــن فيها، 
حيث لهم مواقف مشـــرفة دوًما ســـجلوها 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة، معتبـــًرا أن 
مـــا قدمـــوه، مـــن مؤسســـات تطوعيـــة أو 
أفـــراد، في المرحلـــة الراهنـــة تجربة ثرية 
للعمـــل التطوعي، وتؤكـــد تكاتف المجتمع 
البحرينـــي وتماســـكه، داعًيـــا فـــي الوقـــت 

ذاتـــه لالســـتفادة مـــن التجربة فـــي تعزيز 
احترافية العمل التطوعي.

وقـــال حميـــدان: إن األعمـــال التطوعيـــة 
اإلنســـانية تعتبر ســـمة من ســـمات التنمية 
االجتماعية، ومؤشًرا على وجود الطاقات 
الذاتيـــة المحفـــزة فـــي المجتمـــع والقادرة 
على العطاء والنمو، إذ يشكل المتطوعون 
مـــا  بمقـــدار  لالقتصـــاد  محركـــة  قـــوة 
يســـاهمون في تقديم خدمـــات اجتماعية 
متعـــددة في التعليم والتدريـــب والرعاية 
الصحية والبيئة وخدمات كبار المواطنين 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وبهذه المناســـبة، أكد وزير العمل والتنمية 

تزخـــر  البحريـــن  مملكـــة  أن  االجتماعيـــة 
بالعديـــد من األعمال التطوعية اإلنســـانية 
منـــذ القـــدم، فأبنـــاء البحريـــن كانـــوا مـــن 
أوائـــل من بـــدأوا بتنظيـــم العمـــل الخيري 
االجتماعـــي فـــي الخليـــج، وأول مـــن بادر 
للخدمـــات  التطوعيـــة  األعمـــال  بتنظيـــم 
والصحيـــة  والتعليميـــة  االجتماعيـــة 
البحريـــن  تـــزال  وال  وغيرهـــا،  والبيئيـــة 
ناشـــطة في مجال العمل التطوعي سواء 
داخل البحرين أو خارجها، فالعمل األهلي 
التطوعـــي أصبـــح اليـــوم ســـنًدا وقطاًعـــا 
موازًيا فـــي أعماله وخدماته للمؤسســـات 

العامة والخاصة كافة على حد سواء.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزير العمل والتنمية االجتماعية

اإلشبيليون ينتظرون “المضمار المزيون”
قريبة ــارة  ــش ــب وال ــارات  ــي ــس ال حــركــة  بسبب  ــشــارع  ــال ب كبير  ضــغــط   :”^“ ـــ  ل شبيب  الــبــلــدي 

بإمكانك مشــاهدة العشــرات من المواطنين والمقيمين من مختلف األعمار 
ومن الجنســين، في فترات العصر وكذلك في الفترات المســائية يمارســون 
رياضة المشي على شارع إشبيلية “شارع 47”، فهذا الشارع يربط باإلضافة 
إلــى إشــبيلية، قــرى جبلة جبشــي والســهلة الشــمالية وبوقــوة، وبذلك، فهو 
مــا جعــل  وهــو  الجانبيــن،  علــى  ممتــازة  بمســاحة  ويتمتــع  حيــوي  شــارع 
المواطنيــن يطالبــون بتحويل المســارين على الجانبين إلى مضمار، أو لنقل 
مســار للرياضــة، بحيــث يجهــز بشــكل جيــد يصلح لممارســة رياضة المشــي 

وكذلك لركوب الدراجات الهوائية.

هواء طلق 

عدســـة “البالد” تجولت فـــي عصرية 
المواطنيـــن  مـــن  عـــدد  مـــع  جميلـــة 
الذين تحدث عنهـــم معنا في البداية 
أحـــد الوجـــوه الناشـــطة فـــي المجال 
حمـــادة،  وهـــو حســـين  االجتماعـــي، 
ولكونـــه اعتـــاد منـــذ ثـــالث ســـنوات، 
وفي عصر أيام الشـــهر الفضيل، على 
بيـــع المأكوالت الشـــعبية فـــي ناصية 
الشـــارع، فهـــو يقـــول إن مـــا يجعـــل 
الشارع مميًزا هو أن المنطقة حديثة 
وبهـــا كثافة ســـكانية ال بأس بها، ومع 
وجـــود حديقـــة قريبـــة، إال أن امتداد 
هذا الشـــارع قرابة ثالثة كيلومترات 
يجعـــل منها مقصًدا للكثير من الناس 
الذين يحبون ممارسة رياضة المشي 

أو ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة فـــي 
الهـــواء الطلق وفي مســـار مســـتقيم، 
ولهذا، فمن الجميل أن يدرج مجلس 
بلدي الشمالية مشروع إنشاء مضمار 
أو مســـار يتيـــح للمرتاديـــن ممارســـة 

الرياضة بكل سهولة ويسر.

“السيكل جديد ودايخ”

ويفضل مـــدرس اللغة العربية عباس 
خميس ركوب الدراجة الهوائية على 
هـــذا الشـــارع، وربما هنـــاك الكثير من 
راكبـــي الدراجات الهوائيـــة الصغيرة 
دائـــم  بشـــكل  تجدهـــم  والمتوســـطة 
هنـــا، إال أن مشـــكلته كما يشـــير إليها 
بشـــكل طريف: “الســـيكل جديد ومع 
ذلك دايخ بســـبب عدم استواء مسار 
المشـــي بســـبب الحجارة”، فالمقترح 

أن يتـــم إعـــداد هذا الشـــارع بالشـــكل 
الـــذي يتيح إضافـــة لمســـات جمالية 
إلـــى  إضافـــة  وغيرهـــا،  كالتشـــجير 
وهـــذه  الرياضـــة  ممارســـة  تشـــجيع 
ثقافة منتشـــرة لدى مختلف شـــرائح 
الصحـــي  الســـلوك  لتعزيـــز  المجتمـــع 

السليم.

شارع اجتماعي وتجاري

الشـــك أن البحرينييـــن فـــي ظـــروف 
جائحـــة كورونـــا وغيرهـــا، يدعمـــون 
“أم  تقـــول  وهنـــا  المنتجـــة،  األســـر 

محمـــد” التي اعتـــادت على الجلوس 
فـــي ركن معـــروف على هذا الشـــارع 
لتبيع “ورق العنب الطازج يومًيا” كما 
تقـــول، وهذا الشـــارع يمثل بالنســـبة 
لهـــا مصـــدر رزق طيـــب؛ ألن الكثيـــر 
مـــن المرتاديـــن ســـواء من ممارســـي 
عليهـــا  تعـــودوا  المـــارة  أو  الرياضـــة 
وأصبحـــوا  أطباقهـــا  علـــى  وتعرفـــوا 
يطلبون منها في شـــهر رمضان وقبل 
شـــهر رمضان أيًضـــا، وتتمنى أن يتم 
تطويـــر أرصفـــة مضمـــار وتخصيص 
أماكن لألســـر المنتجة خصوصا التي 

تعمـــل فـــي إطـــار المنـــزل المنتـــج أو 
المســـجلين في الكشـــوف، فالظروف 
االقتصاديـــة الصعبة وقلـــة المدخول 
فـــي هـــذه الفترة إلـــى أن يفـــرج هللا، 
تلـــزم أن يجدوا مكاًنا حيوًيا ينشـــط 
مـــع  ســـعيدة  وســـتكون  مبيعاتهـــم، 

مشروع إنشاء مضمار وأرصفة. 

 المشروع مدرج

جميلـــة هـــي أمنيـــة “أم محمـــد” التي 
تتالقـــى مـــع مطلـــب إنشـــاء مضمـــار 
مشي في منطقة جميلة هي األخرى، 

وفـــي انتظـــار إدراج هـــذا المشـــروع 
ضمـــن خطـــة مشـــاريع مجلـــس بلدي 
الشـــمالية وربما يكـــون قريًبا.. وهذه 
هـــي إشـــارة عضـــو المجلـــس البلـــدي 
الشـــمالي فيصل شـــبيب الذي يشـــير 
إلى أن هناك مشـــروع إنشـــاء شـــارع 
47 “شمال جنوب” وهو مقترح تقدم 
به منذ قرابة عام، فهذا الشـــارع عليه 
ضغط كبير بســـبب حركة الســـيارات 
هنـــاك  أن  البشـــارة،  لكـــن  الكثيفـــة، 
مشـــروع مضمار قريب فـــي المنطقة 

يلبي رغبات المواطنين والمقيمين.

سعيد محمد

عشرات من مختلف األعمار يمارسون الرياضة يومًيا على هذا الشارع

المساحة على الجانبين خيار ممتاز للمضمار

حاجة لتحويل الرصيف إلى مضمار يناسب المشي وركوب الدراجات الهوائية

شارع إشبيلية الرابط بين قرى أبوقوة والسهلة وجبلة حبشي



التهابـــات  ســـبب  األســـعار  تضخـــم 
شـــديدة بجيوب المســـنين، خصوصا 

ذوي المعاشات الزهيدة.
مـــع  العديـــدة  “البـــاد”  لقـــاءات  فـــي 
شـــريحة  مـــن  ومعظمهـــم  المســـنين، 
األول  مطلبهـــم  فـــإن  المتقاعديـــن، 
والمســـتمر هـــو صـــرف إعانة شـــهرية 
األســـعار  نـــار  إطفـــاء  علـــى  تعينهـــم 
والمصروفـــات، وبحيـــث تكون مكملة 
لمبالغ إعانات أخرى تكفلت الدولة بها 

مشكورة.
ومن خال اإلحصاءات الرسمية، فإن 
نســـبة المتقاعديـــن المســـنين )من بلغ 
سن 60 عاما فما فوق( يشكلون قرابة 

ثلث عدد المتقاعدين األحياء.
ويبلـــغ إجمالـــي عـــدد المتقاعدين من 
ومـــن  متقاعـــدا،   68476 القطاعيـــن 
بينهـــم 25410 متقاعـــدا بلـــغ ســـن 60 

عاما فما فوق، بنسبة 37 %.
وتنشـــر “الباد” مختلف آراء المعنيين 

بشأن فكرة صرف هذه اإلعانة.

يستحقون

أشـــار عضو مجلـــس النـــواب إبراهيم 
خالـــد النفيعـــي لـ “الباد” إلـــى أنه وقع 
اقتراحـــا بقانون مع عـــدد من زمائه؛ 
لصـــرف إعانة لـــكل مســـن بواقع 100 

دينار شهريا.
وذكـــر بـــأن الدســـتور يكفـــل تحقيـــق 
الضمان االجتماعي الازم للمواطنين 

في حال الشيخوخة.
ورأى النفيعي بأن بطاقة خدمة مسن 
)تحتوي على تخفيضات بنسبة 50 % 
من الرســـوم الحكومية ومســـتلزمات 
معيشـــية( حماية غير كافية لمواجهة 

أعباء الحياة.
وقـــال: هذه الفئة ســـاهمت في تربية 
األجيال على األخـــاق وحب الوطن، 
وبالتالـــي يجـــب مكافأتهـــم وتقديـــم 
العـــون لهـــم مـــن قبـــل الدولـــة بصرف 
دينـــار   100 وقدرهـــا  شـــهرية  إعانـــة 

شهريا.
ولفـــت النفيعي إلى أن اللجنة النيابية 
المعنيـــة بدراســـة االقتـــراح ســـتكون 
لجنة الخدمات برئاسة النائب ممدوح 

الصالح.

اقتراح متحقق

وزارة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
العمل والتنمية االجتماعية 
الضمـــان  قانـــون  بـــأن 
االجتماعـــي قـــد نـــص في 

مادتـــه الثالثـــة علـــى أن 
المساعدة االجتماعية 

تســـتحق لعدد )9( 
 ، ت فئـــا

من  و

حالـــة  فـــي  وذلـــك  المســـنين،  بينهـــم 
انطبـــاق الشـــروط والمعاييـــر الخاصة 

بالصرف عليهم.
وقالت: في حالة اســـتحقاق المسنين 
للمساعدة االجتماعية، فإنه يكون من 
ضمن مســـتحقي الدعـــم المالي أيضًا، 
األمـــر الـــذي يجعلـــه مســـتحقًا قيمـــة 

مالية تزيد عن المائة دينار.
كا  صـــرف  ان  الـــوزارة”  وأضافـــت 
مـــن المســـاعدة االجتماعيـــة، والدعم 
وضوابـــط  لشـــروط  يخضـــع  المالـــي، 
محددة، بنظـــام الكتروني موحد، مما 
يجعلـــه أكثـــر عدالة وشـــفافية، وعلى 
الجانـــب اآلخـــر يســـتطيع كل مواطن 
يجد نفسه مستحقًا لهذه المساعدات 
للتســـجيل  يتقـــدم  أن  االجتماعيـــة، 
بالمراكـــز االجتماعية المختلفة، حيث 
يوجد ربط الكتروني في هذا الشـــأن، 
بين كافة المراكز، وإدارة المســـاعدات 
بـــوزارة  االجتماعيـــة 
والتنميـــة  العمـــل 

االجتماعية”.
وتتابع” من هذا 
فـــإن  المنطلـــق 
العمـــل  وزارة 
لتنميـــة  ا و
االجتماعية، 
بـــأن  تـــرى 
ح  ا قتـــر ال ا
ن  نـــو بقا

مـــن  الواقـــع،  أرض  علـــى  متحقـــق 
خـــال ما يتـــم صرفه من مســـاعدات 
اجتماعية ودعـــم مالي، وفقا لألنظمة 

الوقائية واالجرائية المشار اليها”.

احصاءات

مـــن جهتهـــا، لخصـــت الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعي أعداد المتقاعدين 
وأكثـــر  الســـتين  ســـن  بلغـــوا  الذيـــن 
بحســـب البيانـــات اإلحصائيـــة للهيئة 
العامـــة حتـــى الربـــع الثالـــث مـــن عام 

2019 كالتالي:
العـــام،  القطـــاع  مـــن  المتقاعديـــن   -
 ،)33.388( األحيـــاء  اجمالـــي 
المتقاعدين الذين بلغوا ســـن الســـتين 
وأكثـــر )13.990(، النســـبة المئوية من 

اجمالي عدد المتقاعدين )42 %(.
- المتقاعديـــن مـــن القطـــاع الخـــاص، 
 ،)34.796( األحيـــاء  اجمالـــي 
المتقاعدين الذين بلغوا ســـن الســـتين 
أو أكثر )11.284(، النســـبة المئوية من 

اجمالي عدد المتقاعدين )32 %(.
- المتقاعديـــن طبقـــًا ألحـــكام القانون 
اجمالـــي   ،)2009( لســـنة   )32( رقـــم 
الذيـــن  المتقاعديـــن   ،)292( االحيـــاء 
 ،)136( أكثـــر  أو  الســـتين  ســـن  بلغـــو 

عـــدد  اجمالـــي  مـــن  المئويـــة  النســـبة 
المتقاعدين )47 %(.

وبذلك يصل عدد المتقاعدين األحياء 
)68.476(، وعـــدد المتقاعديـــن الذيـــن 
بلغوا ســـن الســـتين أو أكثر )25.410(، 

والنسبة المئوية االجمالية )37 %(.

الكلفة التقديرية

ومـــن خـــال احصـــاءات “التأمينـــات” 
يمكـــن تقديـــر كلفـــة تطبيـــق االقتراح 
لعـــام، إذ يوجـــد 25410 متقاعـــدا بلغ 
ســـن 60 عامـــا فمـــا فـــوق، وفـــي حال 
ذلـــك  فـــإن  لهـــم،  دينـــار   100 صـــرف 
سيكلف الميزانية 2 مليون و541 ألف 

دينار في شهر واحد.
أمـــا الكلفـــة لعـــام فســـتبلغ 30 مليونـــا 

و492 ألف دينار.

تحفظ اللجنة

ورأت اللجنـــة الوطنيـــة للمســـنين في 
مرئياتهـــا والتي حصلـــت “الباد” على 
نســـخة منهـــا، بـــأن االقتـــراح بقانـــون 
بصـــرف مبلغ )100( دينار شـــهريًا لكل 
مسن، بأنه جاء في اطار ما نص عليه 
دســـتور مملكـــة البحريـــن، خاصة في 
المـــادة األولى منه الفقـــرة )ج(، والتي 

الـــى كفالـــة الدولـــة تحقيـــق  اشـــارت 
الضمان االجتماعي الازم للمواطنين 

في حالة الشيخوخة.
اللجنـــة  لفتـــت  الشـــأن  هـــذا  وفـــي 
قانـــون  بـــأن  للمســـنين  الوطنيـــة 
فـــي  نـــص  قـــد  االجتماعـــي  الضمـــان 
المســـاعدة  أن  علـــى  الثالثـــة  مادتـــه 
االجتماعيـــة تســـتحق لعـــدد )9( فئات 
منهـــم فئـــة المســـنين، بشـــرط انطباق 
الشـــروط والمعايير الخاصة بالصرف 
عليهم، وفي حالة اســـتحقاق المســـن 
للمساعدة االجتماعية، فإنه يكون من 
ضمن مســـتحق الدعـــم المالـــي ايضًا، 
األمـــر الـــذي يجعلـــه مســـتحقًا لقيمـــة 
ماليـــة تزيـــد عـــن المائـــة دينـــار التـــي 

جاءت بهذا المقترح.
وأضافت” ان صرف كا من المساعدة 
االجتماعيـــة، والدعـــم المالـــي يخضع 
بنظـــام  محـــددة  وضوابـــط  لشـــروط 
اليكترونـــي موحـــد، ممـــا يجعلـــه اكثر 

عدالة وشفافية”.
ويشـــار الى أن رئيس اللجنة الوطنية 

العمـــل  وزيـــر  هـــو 
لتنميـــة  ا و

االجتماعية 
جميـــل 

حميدان.

تأثير ايجابي

وأيدت جمعيـــة الحكمـــة للمتقاعدين 
المقتـــرح لمـــا لـــه مـــن تأثيـــر إيجابـــي 
المســـنين  لعمـــوم  ومعنـــوي  نفســـي 
والمتقاعديـــن، مـــن حيـــث شـــعورهم 
بتضامـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن، 
وتقديـــر  التشـــريعية،  والســـلطة 
جهودهم التي بذلوها في بناء الدولة.
وقدمـــت الجمعيـــة مقترحـــا لصـــرف 

العاوة المذكورة كالتالي:
- أقل من دخـــل 700 دينار تصرف له 

العاوة كاملة.
- مـــن دخـــل 700 دينـــار وحتى 1000 

دينار تصرف له بواقع 75 %.
- مـــن دخل 1000 دينار فأكثر تصرف 

له بواقع 50 %.
وســـبق  بأنـــه  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  تقـــدم  وأن 
بمقترحـــات إيجابيـــة حـــول المقتـــرح 
برغبة لعمـــل بطاقـــة تخفيض خاصة 
اإلداريـــة  للخدمـــات  بالمتقاعديـــن 
الحكوميـــة، وتطلـــع حينهـــا مجلـــس 
مـــع  اجتمـــاع  لعقـــد  اإلدارة 
أعضـــاء لجنة الخدمات 
المعنييـــن  والنـــواب 
لتبـــادل  بالمقتـــرح، 
اآلراء المناسبة حول 

هذه البطاقة.

لجنة الخدمات برئاسة ممدوح الصالح

ثلث المتقاعدين مسنون... و100 دينار ستطفئ نار المصروفات
صـــرف إعانـــة شـــهرية لـــكل مســـن ســـيكلف الميزانيـــة 30 مليـــون دينـــار ســـنويا

عدد المسنين من ذوي اإلعاقةأعداد المتقاعدين في سن الستين فما فوق

 النفيعي:
  بطاقة 

تخفيضات المسن 
غير كافية

الدستور يكفل 
تحقيق الضمان 

االجتماعي للمواطن 
بحال الشيخوخة

جمعية الحكمة: 
لتقسيم 

مستحقي الـ 100 
دينار لـ 3 فئات

وزارة التنمية: 
صرف مساعدة 

اجتماعية وعالوة 
الغالء للمسن

لجنة المسنين: 
صرف المساعدة 
والعالوة بنظام 

عادل وشفاف
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إبراهيم النهام

 مسنون يحصلون على مساعدات
اجتماعية من وزارة العمل

العددفئة الضمان

٤٥المسن )المهجورة(

٢٩٣0المسن )أرملة(

1٩٧0المسن )ذكر(

1٢المسن )متزوجة من أجنبي(

٥٤1المسن )مطلقة(

٥٦فئة المسن  )البنت الغير متزوجة(

٥٥٥٤المجموع
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الجنائية  الكبرى  المحكمة  حجزت 
أعمال  رجل  بقضية  النظر  األولــى، 
تقدر  أمـــوال  غسيل  تهمة  يــواجــه 
دينار،  ألــف  و750  مليونين  بمبلغ 
بمنطقة  تــقــع  عـــمـــارة  ــاع  ــ ب بــعــدمــا 
الــجــفــيــر لــمــســتــثــمــر خــلــيــجــي عبر 
واستولى  مــزورة،  لعقود  استعماله 
واستثمرها  لنفسه  ــوال  األمــ على 

ــارات ومــنــقــوالت  ــ ــق فـــي شـــــراء عــ
ومالٍه ليلية خارج المملكة؛ إلخفاء 
مصدر تلك األموال المتحصلة من 
بــيــع مــــزورة، وبــعــد ســـداده  عملية 
تلك  لباقي  وخسارته  عليه  لديون 
القبض  فتم  للبحرين  عاد  األمــوال 
عليه  بالحكم  للنطق  ــك  وذل عليه؛ 

في جلسة 31 مايو الجاري.

رجل أعمال استولى على ماليين “كستمر”

حبس شابة ضربت شخصا حضر للدفاع عن زوجته
عليـــه المجنـــي  بزوجـــة  تحرشـــا  وصديقـــه  الطاعنـــة  شـــقيق 

حكم  صحة  التمييز  محكمة  أيــدت 
ــمــدة سنة  يــقــضــي بــحــبــس ســيــدة ل
واحدة، لمشاركتها شقيقها وصديق 
األخـــيـــر فـــي االعـــتـــداء عــلــى رجــل 
لــلــدفــاع عــن زوجــتــه بعدما  حــضــر 
والمحكوم  الــشــابــيــن،  بــهــا  تــحــرش 
ــذات عــقــوبــة الــطــاعــنــة،  ــ عــلــيــهــمــا بـ
المجني  عــلــى  جــمــيــعــا  ــتـــدوا  اعـ إذ 
بعاهة  لــه  وتسببوا  بالضرب  عليه 

مستديمة.
ــي حـــكـــم الــمــحــكــمــة أن  وجــــــاء فــ
أنـــه وأثــنــاء  الــواقــعــة تتحصل فــي 
)زوجــة  الثانية  الــشــاهــدة  كــانــت  مــا 
المجني عليه( متوقفة بسيارتها في 
منزل  من  بالقرب  الشارع  منتصف 
الثالثة  الــشــاهــدة  وبرفقتها  أهــلــهــا 
أخــرى  ســيــارة  حــضــرت  )صديقتها( 
وتــوقــفــت أمــامــهــا كــون أن الــشــارع 
سيارتين  ــمــرور  ل يتسع  وال  ضــيــق 
فــي ذلــك الــوقــت، وقــام سائق تلك 
السيارة بإضاءة المصابيح األمامية 

لها لكي تتحرك من مكانها.
زوجة  تحركت  قصيرة  فترة  وبعد 
مرورها  وأثناء  لكن  عليه،  المجني 
األخرى  السيارة  سائق  من  بالقرب 
-المتهم األول- ضحك عليها قاصدا 
االستهزاء بها، كما تعمد “التفحيط” 
بجوارها، وتحرك  السيارة  بعجالت 

من المكان.
وعــلــى ضـــوء ذلـــك قــامــت الــزوجــة 
ــوع مــــرة أخـــــرى والــلــحــاق  ــرجـ ــالـ بـ
لوحة  رقم  لتسجيل  األول  بالمتهم 
ســـيـــارتـــه، كـــمـــا اتـــصـــلـــت بــزوجــهــا 

المتهم  بأن  وأخبرته  عليه  المجني 
بــهــا، والـــذي  بــالــتــحــرش  األول قـــام 
للمتهم  وتوجه  للموقع  فــورا  حضر 

األول للتفاهم معه.
عن  األول  الــمــتــهــم  الـــــزوج  فــســأل 
ســبــب تــحــرشــه بـــزوجـــتـــه، إال أنــه 
تفاجأ بالمذكور يعتدي عليه بدفعه 
أدى  مما  عليه  والصراخ  من صدره 
ومــن  األرض،  عــلــى  ســقــوطــه  إلـــى 
بقبضة  بــالــضــرب  عليه  اعــتــدى  ثــم 
يده، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني 
بالسيارة(  ومرافقه  األول  )صديق 
ــركــل الــمــجــنــي عــلــيــه مــــرات عــدة  ب

برجله.
وأشارت إلى أن أشخاصا مجهولين 
عليه  المجني  على  اعتدوا  آخرين 
من  متفرقة  أنــحــاء  على  بــالــضــرب 
جسمه، كما خرجت المتهمة الثالثة 

)الـــطـــاعـــنـــة( مـــن مــنــزلــهــا واعـــتـــدت 
بالضرب  عليه  المجني  على  أيضا 
عصا  بواسطة  األيــمــن  ذراعـــه  على 
بعدما  بيدها  تحملها  كانت  خشبية 
بينهم  فيما  المشادة  صوت  سمعت 

والضرب.
وبالقبض على المتهم األول اعترف 
خالل التحقيق معه بأنه تشاجر مع 
المجني عليه، وأقر باقترافه التهمة 
المسندة إليه بجلسة تجديد حبسه 

االحتياطي.
الطب  بتقرير  للمحكمة  ثبت  وقــد 
الشرعي الخاص بالمجني عليه أنه 
تخلفت لديه إصابة رضية منتشرة 
بجسمه في صورة كدمات وكسور 
بالكاحل األيمن واليد اليسرى وتورم 
اليسرى  بالعين  المرتبطة  باألنسجة 
مصحوب بنزيف في ملتحمة العين 

ــة  ــي الــركــبــتــيــن وراحــ وكــــدمــــات فـ
اإلصابية  الحالة  وأن  اليمنى،  اليد 
صفة  ذات  أصبحت  عليه  للمجني 
جراء  من  لديه  تخلف  وقد  نهائية، 
إصابته بمظاهر التهاب في المفصل 
إعاقة في  األول وصحبه  السالمي 
ما  وهــو  المفصل  ثني  حركة  نهاية 

يعد بحالته عاهة تقدر بنحو 3 %.
ــبـــت لــلــمــحــكــمــة يــقــيــنــا أن  هــــذا وثـ
مايو   18 بتاريخ  الثالثة  المتهمين 
مجهولون  وآخــرون  اعتدوا   ،2017
عليه  المجني  جــســم  ســالمــة  عــلــى 
المبينة  ــات  ــ ــاب اإلصــ بـــه  ــوا  ــ ــدث وأحــ
االعتداء  وأفضى  الطبية  بالتقارير 
إلـــى مــرضــه أو عــجــزه عــن الــقــيــام 
على  تزيد  لمدة  الشخصية  بأعماله 

20 يوما.

الجاليات تصافح البحر... وتحتفل بالعيد في ساحل المالكية
شهد ساحل المالكية حضورا متنوعا من مختلف الجاليات؛ 

لالحتفال بأيام العيد السعيد عبر مصافحة البحر.
الصور  من  عــددا  والتقطت  بالساحل  جالت  “الــبــالد”  عدسة 

المتنوعة من فرحة العيد.

عباس إبراهيم

الشمعتان.. القحطاني والسلمان
Û  تحــت هذا العنــوان، كتبت تقريًرا في ملحق “أضواء البالد” )البحرين

بخيــر( الصادر هذا األســبوع، والذي خصصتــه “أضواء” إللقاء الضوء 
على جهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”، 
وفــي الحقيقــة، ورغم صعوبة الظــروف في إصدار ملحق ورقي بهذا 
الحجم وبهذا المضمون، إال أنني شــعرت بالســعادة والفخر واالعتزاز 

الذي سيشعر بها كل من يطلع على هذا الملحق الرائع.
Û  ،عموًمــا، موضــوع “الشــمعتان.. القحطانــي والســلمان”، كان وال يــزال

حديًثا عن شــخصين أحبهما الناس بكل تقدير وامتنان، وكتبت فيما 
كتبــت أننــي وصفتهما ذات مرة في أحد المؤتمــرات الصحفية بأنهما 
“شــمعتان” فــي ظــالم حالــك تبــددان ذلــك الســواد، ثمة شــعور ينتاب 
النــاس، كل النــاس، فــي حــال الخطــر والقلــق والخوف، ذلك الشــعور 
يتبــدى أول مــا يتبدى تجاه مــن يحملون للناس الطمأنينة، ويهدؤون 
الــروع ويعملــون مــن أجل ســالمة اآلخرين، وهذه القائمــة تطول، أي 
األبطــال الذيــن يعملــون ليــل نهار لحمايــة مملكة البحريــن وأهلها من 
فيــروس كورونــا، مــن كل الجهــات العاملة في الخطــوط األمامية بال 
اســتثناء، ولكــن، تظهــر شــخصيتان فــي المشــهد مــن بدايتــه، أحبهما 

الناس بكل تقدير وامتنان.
Û  أمام هاتين الشــخصيتين، استشــاري األمراض المعدية بالمستشــفى

العســكري وعضــو الفريــق الوطني للتصــدي لفيروس كورونــا المقدم 
طبيــب منــاف القحطانــي، واستشــارية األمراض المعديــة واألمراض 
الباطنيــة بمجمــع الســلمانية الطبــي وعضــو الفريــق الوطنــي الطبيبة 
جميلــة الســلمان.. أمــام هاتيــن الشــخصيتين، ومن معهمــا بالطبع من 
جنــود علــى كل الجبهــات، مســئوليات جســيمة، ولعــل العبــارة األكثــر 
الوطــن..  يبنــي  الســواعد  “اجتمــاع  القحطانــي:  قالــه  ممــا  حضــوًرا 
واجتمــاع القلــوب يقلل المحن”، ال ســيما ونحن نعيش في بلد علمتنا 
قيادتنــا الرشــيدة علــى تحويــل التحدي لمكاســب من الواجــب علينا 

المحافظة عليها من خالل تكاتف المجتمع.
Û  على أية حال، فقد وجدت العديد من المسئولين والمعارف والزمالء 

اإلعالمييــن ممــن تواصلت معهم عبر وســائط “تهاني العيد”، ال ســيما 
أولئــك الذين أرســلت لهــم مقطًعا تعريفًيا بقرب صــدور الملحق وفيه 
هــذا العنــوان “الشــمعتان.. القحطانــي والســلمان”، كانــوا يعبــرون عن 
اإلعجــاب والتقديــر لجهود هاتين الشــخصيتين، بل واألكثر من ذلك، 
وجدنــا أنفســنا كمواطنيــن، فــي غايــة اإلعجــاب بــكل هــذه الشــموع 
المضيئــة، أال وهــم كل ســاعد ويــد تعمــل ليــل نهــار مــن أجــل صيانــة 
وحمايــة بالدنــا مــن هذا الوباء الذي نســأل هللا أن يخلصنا منه، فهذه 
الشــموع التــي أضاءها “شــيوخ البلد” والتي أنارت ظــالم البلد والتي 
أسعدت أهل البلد.. هي كل بحريني يعشق البحرين، وكل عام وأنتم 

بخير وعيدكم مبارك.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

عباس إبراهيم

تأييد السجن لتاجر مخدرات وافد واإلبعاد نهائيا

معاقبة  الــتــمــيــيــز  محكمة  ــدت  أيــ
وافــــد شـــاب فــي الــثــالثــيــنــات من 
سنوات   10 لمدة  بالسجن  عمره، 
ديــنــار   5000 بــتــغــريــمــه  واألمــــــر 
عن  فضال  المضبوطات  ومصادرة 
إبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبة المقضي بها؛ لصحة حكم 
إدانته ببيع المواد المخدرة لصالح 
مــصــدر ســـري مــتــعــاون مــع إدارة 
مكافحة المخدرات، ولسبق إدانته 

بقضية تعاطي.
وتــتــمــثــل تــفــاصــيــل الــقــضــيــة في 
مالزم  أجرها  التي  التحريات  أن 
يحوز  الطاعن  أن  على  دلــت  أول 
ــمــخــدرة بقصد  الـــمـــواد ال ويــحــرز 
البيع والتعاطي، فتمت االستعانة 
الموثوق  السرية  الــمــصــادر  بــأحــد 
فيها، والذي قام باالتصال بالمدان 
ــراف مــن قبل  ــ تــحــت مــســمــع وإشـ
وتم  المخدرات،  مكافحة  شرطة 
االتفاق معه على شراء كمية من 
مـــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدرة مقابل 
50 دينارا على أن يكون االستالم 
بالقرب  الجفير  بمنطقة  والتسليم 

من أحد األسواق.
وفي الموعد المحدد بنحو الساعة 
10 مـــســـاء، تـــم إطــــالق الــمــصــدر 

المبلغ  تسليمه  بعد  راجــال  السري 
ــواد الــمــخــدرة  ــمـ ــنــقــدي قــيــمــة الـ ال
فيما  للكمين،  سلفا  تصويره  بعد 
مكافحة  إدارة  مـــن  فــريــق  ــد  أعــ
في  المطاعن  لضبط  الــمــخــدرات 
الكمين المعد للقبض عليه متلبسا.
ــال الــشــرطــة  وبــالــفــعــل تــوجــه رجــ
لمشاهدة  الــبــيــان  ســالــف  لــلــمــوقــع 
ــتـــالم والــتــســلــيــم، إذ  عــمــلــيــة االسـ
الــتــقــى الــطــاعــن بــالــمــصــدر الــســري 
وقام األخير بتسليم المدان المبلغ 
المصور واستلم منه مادة  النقدي 

سلم  ثم  ومــن  المخدرة  الهيروين 
الـــمـــصـــدر الـــســـري الــمــضــبــوطــات 

للمالزم أول.
وبعد التأكد من ماهية تلك المواد 
لفريق  ــارة  ــ اإلشــ ــمـــالزم  الـ أعــطــى 
المخدرات  مكافحة  إدارة  شرطة 
ــبـــط الـــمـــتـــهـــم فــــي ذات  وتـــــم ضـ
المنطقة، والذي بتفتيشه ذاتيا تم 
العثور بحوزته على المبلغ المصور 
ســلــفــا لــلــكــمــيــن، كــمــا عـــثـــروا على 
مــجــمــوعــة مــن األقـــــراص بــداخــل 

كيس يحمله الطاعن بيده.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 
16 سبتمبر 2017، أوال: باع بقصد 
المخدرة  الهيروين  مــادة  االتــجــار 
ــوال الــمــرخــص بها  ــ فــي غــيــر األحـ
قــانــونــا، ثــانــيــا: حـــال كــونــه عــائــدا 
حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد 
الــمــخــدرة الــهــيــرويــن والــمــورفــيــن 
العقلية  ــمــؤثــرات  وال والــحــشــيــش 
ــام  ــبـ ــازيـ ــديـ ــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن الـ ال
ــام  ــب ــبــرومــازي ــرازوالم واألل ــ ــبـ ــ واأللـ
والــنــيــتــرازيــبــام فــي غير األحـــوال 

المصرح بها قانونا.

عباس إبراهيم
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قالـــت استشـــارية التنمية البشـــرية عبير 
المعتوق إن الطلب على دورات اإلرشـــاد 
النفسي والتحفيز الذاتي يرتفع بمعدالت 
غيـــر مســـبوقة فـــي البحريـــن فـــي ظـــل 
التحديات التي فرضتهـــا جائحة كورونا 
حاليـــا، وذلـــك نتيجـــة تنامـــي مخـــاوف 
الناس من اآلثار الســـلبية لهـــذه الجائحة 

على فرص العمل واالقتصاد والصحة.
وأشـــارت المعتـــوق إلـــى أن األشـــخاص 
العاطفـــي  بالثبـــات  يتحلـــون  الذيـــن 
قـــدرة  األكثـــر  هـــم  الداخلـــي  والتـــوازن 
علـــى تحويل الظـــروف الحاليـــة الصعبة 
إلـــى فرصـــة؛ لتعزيز التواصل مـــع العائلة 
واألصدقـــاء، بل وتقديم الدعم النفســـي 

واالجتماعي لألشخاص في محيطهم.

جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح للمعتـــوق على 
هامـــش دورة تدريبية قدمتهـــا “عن ُبعد” 
تحـــت عنـــوان “21 يومـــا للتـــوازن”، وقد 
حققـــت هذه الـــدورة خالل وقـــت قصير 
انتشـــارا غيـــر مســـبوق داخـــل البحريـــن، 
مـــن  كبيـــر  لعـــدد  إلـــى وصولهـــا  إضافـــة 
المتابعيـــن والمهتميـــن فـــي دول الخليج 
والوطـــن العربي، وناطقيـــن بالعربية في 

مناطق مختلفة حول العالم.
وقالـــت “أبـــرزت هذه الـــدورة العزلة التي 
كانـــت يعيشـــها أفـــراد األســـرة الواحـــدة، 
وغياب أحاديث الود والصداقة بينهم”. 

وأشـــارت المعتوق إلـــى أن “أزمة كورونا 
الحالية مرحلة ستمر مهما طالت، والمهم 
أن نخـــرج منها ســـليمين نفســـينا وذهنيا 

وعاطفيـــا”، الفتة إلـــى أن الناس تتفاوت 
واســـتجابتهم  النفســـية،  صالبتهـــا  فـــي 
بيـــن  تتفـــاوت  والمصائـــب  للتحديـــات 

درجات الصمود واالنهيار.
واعتبـــرت أن الفيـــروس “فرصـــة تدفعنا 
إلعـــادة ترتيـــب أولوياتنـــا وإعـــادة النظر 
مـــن  والخـــروج  حياتنـــا،  طريقـــة  فـــي 
الروتين وابتكار طرق جديدة لالستمتاع 
يتعلـــم  أن  “قبـــل  موضحـــة  بالحيـــاة، 
الشـــخص التعامـــل مـــع النـــاس يجب أن 

يتقن التعامل مع نفسه أوال”.
ولفتـــت إلـــى أن “الصدمـــة التـــي أحدثها 
فيروس كورونا على مستوى العالم ككل 
لم تكـــن متوقعة أبدا، وهذا يعطينا دليال 
آخـــر أنه ال شـــيء ثابت في هـــذه الحياة 

ســـوى التغييـــر، وأنـــه علينـــا أن نتحلـــى 
بالمرونـــة لنكون قادريـــن على التأقلم مع 
التغيرات فـــي حياتنا مهمـــا كانت عنيفة 

أو غير متوقعة”.

ــة ــح ــص ــاد وال ــ ــص ــ ــت ــ ــرص الـــعـــمـــل واالق ــ ــة الـــقـــلـــق عـــلـــى فـ ــج ــي ــت ن
ارتفاع الطلب على اإلرشاد النفسي والتحفيز الذاتي

فرانكفورت - رويترز

ارتفعت األسهم األوروبية في تداوالت هزيلة أمس، وسط تفاؤل إزاء استئناف األنشطة 
االقتصاديـــة فـــي عـــدد من الدول ومؤشـــرات علـــى مزيد مـــن التحفيز القتصـــاد منطقة 
اليورو المعتل. وارتفع مؤشر منطقة اليورو 0.8 % في التعامالت المبكرة، وزاد المؤشر 
ســـتوكس 600 األوروبي 0.6 %، وصعد المؤشـــر داكس األلماني 0.9 %. وقفز سهم باير 
األلمانيـــة 4.3 % بعدمـــا أعلنت عن تقدم في التوصل لتســـوية في مطالبات تعويض عن 
تســـبب مبيد األعشـــاب الضارة الذي تنتجه ”راوند أب“ في اإلصابة بالسرطان. وصعدت 
أســـهم الجارديـــر كابيتـــال اند مانجمنت 7.5 % بعـــد أن اتفق الملياردير المســـاهم الكبير 
في مجموعة األزياء الفاخرة “ال.في.اتش.إم” برنار أرنو، على شراء حصة في الشركة.

األسهم األوروبية ترتفع بمعامالت هزيلة 

الماضية األعــوام  من  أقل  بكميات  جديدة  تشكيالت  طرح 

محالت الحلويات والمكسرات تخفض منتجاتها 25 %

قال المديـــر العام لمصانـــع “حلويات 
الجزيـــرة” عبدالجليـــل الحمدان “إنه 
بحكـــم الظـــروف الراهنـــة فـــي هـــذا 
العـــام، تـــم طـــرح تشـــكيالت جديدة 
بكميـــات أقـــل من األعـــوام الماضية، 
تماشـــيا  جـــاء  ذلـــك  أن  إلـــى  الفًتـــا 
مـــع توجيهـــات الحكومـــة الرشـــيدة 
بالتباعـــد االجتماعـــي، وعـــدم الحث 
مراعـــاة  والزيـــارات؛  التجمـــع  علـــى 
لظـــروف انتشـــار فيـــروس الكورونـــا 

والمساعي الحثيثة لمكافحته”.
وأوضـــح أن الكميات مـــن الحلويات 
اســـتيراد  يتـــم  إنـــه  إذ  متوافـــرة، 
المحاصيـــل الزراعيـــة بكميات كبيرة 
لتمويـــل جميع أيـــام الســـنة، والفرق 
هذا العام أنه تم خفض طرح البضائع 
بنسبة 25 % بناء على قراءة حركة 
الســـوق، بعد رؤية المبيعات في ليلة 
القرقاعـــون مع منع التجمعات، مبيًنا 
أن األوضـــاع لـــم تحـــول دون طـــرح 
البضائع الجديـــدة والتجهيز لضيافة 

عيـــد الفطر المبـــارك، خصوصـــا وأن 
منتجات المحمصة قريبة من الناس، 
والمراهنة دائمـــا على تجديد وكمال 
ســـفر الضيافـــة من أنـــواع الحلويات 
والمكســـرات وعلـــى رأســـهم القهـــوة 
العربيـــة بالهيل والزعفـــران، إذ تركز 

المحمصة على جودة البضاعة.
االســـتيراد  أن  أكـــد  األســـعار،  وعـــن 
لـــم يتضـــرر وأن مـــا يتـــم اســـتيراده 
التعبئـــة  أدوات  فقـــط  الصيـــن  مـــن 
والتغليف، أما المنتجات والمحاصيل 
الزراعية فهي من أميـــركا والبرازيل 
اللتيـــن ال تزال خطوطهمـــا مفتوحة 
فـــي  أنـــه  إلـــى  الفًتـــا  تتضـــرر،  ولـــم 
هنـــاك  كانـــت  الســـابقة  الســـنوات 
عوائـــل تســـافر خـــارج البحريـــن في 
فتـــرة األعيـــاد، وهـــي عـــادة ال يمكن 
االســـتمرار عليها في الوقت الجاري 

جراء الظروف الصحية.
من جانبه، أكد مدير حلويات حسين 
محمـــد شـــويطر، فـــؤاد شـــويطر “إن 
المصنـــع خفـــض الطاقـــة اإلنتاجيـــة 

بنســـبة 50 % مقارنـــة عن الســـنوات 
الســـابقة؛ نظرا الختالف الحركة في 
الســـوق في هذا العيد، بسبب تفشي 
الحكومـــة  فيـــروس كورونـــا وقـــرار 
بالتباعـــد االجتماعي وعدم الزيارات 

االجتماعية”.

خدمة التوصيل للمنازل

وأوضـــح أنه في الفتـــرة الماضية تم 
توفير خدمة التوصيل للمنازل وأخذ 

الطلبـــات عبر االتصـــاالت وتوصيلها 
إلـــى بيـــوت الزبائـــن، كما تـــم خفض 
الطاقـــة االســـتيعابية للزبائـــن داخل 
المحل إلى 5 أشـــخاص فقط، تعاوًنا 
مـــع توجيهات الحكومـــة في تطبيق 
القوانيـــن واإلجـــراءات الالزمة لمنع 
تفشـــي الوبـــاء، مضيفـــا أن الجمهور 
متجـــاوب بثقافتـــه الواعيـــة وتفهمه 
للوضـــع الراهن فـــي البحرين والعالم 

أجمع.

أبوظبي - مباشر

اإلمارات تسمح بعودة 
حاملي اإلقامات بالخارج

السماح بعودة  اإلمــارات  قررت حكومة 
الموجودين  السارية  اإلقــامــات  حاملي 
دخــول  تأشيرة  بموجب  الــدولــة،  خــارج 
من  األول  من  اعتباًرا  وذلــك  للمقيمين، 

يونيو المقبل.
وكانت حكومة اإلمارات قد أصدرت في 
بتعليق دخول  الماضي قراًرا  19 مارس 
حــامــلــي اإلقــامــة الــســاريــة الــمــوجــوديــن 
الــدولــة حتى إشعار آخــر؛ بسبب  خــارج 
ــتـــرازي  ــراء احـ ــإجــ انــتــشــار كـــورونـــا وكــ

للحفاظ على صحتهم.

زينب العكري

علي الفردان

المحرر االقتصادي

البحرين تحتاج لسعر برميل نفط 94 دوالرا للتوازن المالي
“فيتـــش”: معظـــم دول الخليـــج تســـجل عجـــوزات بيـــن 15 و25 %

ذكرت الوكالة العالميـــة للتصنيف االئتماني “فيتش”، 
فـــي آخـــر تقرير لها عـــن تأثيرات وبـــاء الكورونا على 
اقتصادات دول الخليج، أن البحرين ســـتحتاج لسعر 
برميل نفط يبلغ 94 دوالرا للوصول إلى نقطة التوازن 

المالي بحيث ال يكون هناك عجز في الموازنة.
وتوقعـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر بحثـــي جديـــد تنـــاول 
تأثيـــرات فيروس كورونـــا على الماليـــة العامة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أن تســـجل معظم دول 
مجلـــس التعـــاون عجوزات مالية تتـــراوح ما بين 15 
% و25 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في 2020، 
فـــي حين ســـيكون العجز في قطر برقـــم أحادي عند 
8 % فقـــط، وذلك بافتراض ســـعر خام برنت عند 35 

دوالرا للبرميـــل وامتثال كامل لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي لصفقـــة “OPEC” للحـــد من اإلنتـــاج، الذي 

أدى إلى انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط.
وتقـــول الوكالـــة العالميـــة للتصنيـــف االئتمانـــي إنـــه 
وبصـــرف النظـــر عـــن عائـــدات النفـــط، فـــإن التأثيـــر 
الرئيـــس المباشـــر للفيـــروس التاجي علـــى اإليرادات 
غير النفطية في الميزانية ســـيكون من خالل تأجيل 
أو تعليـــق مختلـــف الرســـوم والضرائـــب الحكوميـــة، 
وهـــي مكـــون رئيـــس بجميـــع دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي حـــزم التحفيـــز االقتصـــادي. وعموما 
فـــإن اإليـــرادات األولية غيـــر النفطية مـــن الممكن أن 
تنخفض   نتيجة االضطراب االقتصادي، وهي تشـــكل 

حصة صغيرة من إجمالي اإليرادات.
وأشـــارت “فيتش” إلـــى أن التركيز الرئيس حتى اآلن 

علـــى جهـــود الضبط المالـــي في اإلنفاق، الســـيما في 
البحرين، ُعمان والسعودية. 

وذكـــرت أنـــه يمكـــن أن تنخفـــض بعض بنـــود اإلنفاق 
نتيجـــة لذلك اإلغالق االقتصادي، على ســـبيل المثال 
لـــدى الموظفيـــن الحكومييـــن، والعمـــل اإلضافـــي أو 

بدالت السفر أو اإلنفاق الرأسمالي.

إرث الممتلكات التقنية
في عصر تقنية المعلومات، نجد كمية من المعلومات الشـــخصية في حســـابات 

المستخدمين في مواقع “الفيسبوك” و”قوقل” و”تويتر” و”لينكد إن” وغيرها.
وأصبـــح الكثيـــر مـــن الناس يســـتخدمون هذه المواقـــع، وعبر هذا النشـــاط يتم 

تخزين الكثير من البيانات الشخصية.
وأثناء حياة المســـتخدم ال توجد مشـــكلة ألنه يدير حساباته كيفما شاء. ولكن، 
هناك مشاكل قانونية فور وفاة صاحب الحساب. والسؤال، هل يجوز استخدام 

هذه المعلومات بعد وفاته؟ وهل تورث هذه الثروة ومن يرث هذا اإلرث؟
الميـــراث التقنـــي للمتوفـــي احتل مكانة فـــي المحاكم. وقضية الشـــاب المنتحر 
فـــي أميـــركا شـــغلت الـــرأي بعـــد أن طالـــب والديـــه الســـماح لهـــم بالدخـــول في 
حســـاباته لمعرفـــة أســـباب االنتحـــار. وهنـــاك مـــن يؤيـــد ومـــن يـــرى العكس ألن 
المعلومـــات شـــخصية ويجـــب أن تظـــل فـــي الكتمان. هـــذه المواقـــف المتباينة 
ستســـتمر طالما هناك اســـتخدام للحســـابات التي يضع فيها المستخدم بياناته، 
وربمـــا يكـــون بعضها ســـري ال يرغب الشـــخص في الكشـــف عنه وهـــو على قيد 
الحيـــاة أو فـــي قبره.  ولتجاوز هذه المواقف، نجد أشـــخاصا يخططون لطريقة 
تســـليم ممتلكاتهم التقنية وكيفية توزيع هذا الميراث، إذ يلجأون لهذا ألن ترك 
األمـــر للصدفة لن يمكنهم مـــن التحكم في اإلرث واســـتخدامه. واإلرث الرقمي 
يشـــمل: التذكارات الشـــخصية كالصور والكتب ومراســـالت البريـــد اإللكترونية 
والمدونـــات والحســـابات الموجودة على مواقع التواصل. ومن دون شـــك، هذه 
المعلومـــات لهـــا قيمة كبيـــرة وبثمن باهظ. وتوجـــد اآلن أنظمـــة قانونية إلدارة 
ميـــراث الممتلـــكات الرقمية، تســـمح ألقـــارب المتوفي بالدخول علـــى ممتلكاته 
اإللكترونيـــة. وأصـــدرت “قوقل” علـــى صفحتها إعالنا مكتوب عليـــه “أخبرنا بما 
تريـــد فعله بحســـابك بعد الوفـــاة”، وذلك يتم من خالل خيـــارات يقدمها الموقع 
لصاحب الحســـاب. ومنها أن يتم حذف حســـابه أو أن يسمح لـ “قوقل” أن تقوم 
بتعيين شـــخص “وصي” على حســـابه يقـــوم باالطالع على جميع حســـاباته إذا 
لـــم يتـــم الدخول عليهـــا لفترة تتراوح ما بين 3 أشـــهر وســـنة. وجـــود القوانين، 
التي تســـمح بالدخول في حســـابات المتوفي، في نظرنا أمر مهم جدا، ألن عدم 
وجـــود قوانيـــن يعني عودة ملكية الملف الشـــخصي الخاص بالمتوفي للشـــركة 
التي تملك الموقع، مثل: “الفيســـبوك” و”تويتر” وغيرها. وهذه الشركات ال تملك 
هذا الحق إذا حدد المتوفي شخصا معينا. ولكن، وإمعانا في الخصوصية هناك 
توجهات بإصدار تشـــريعات تمنع أي شـــخص ما عدا الذي تحـــدده المحكمة، أو 
الوصـــي، الدخول على معلومات المتوفي. وألهمية األمر، ننصح بإعداد “وصية 
خاصة” بالبيانات الضرورية بكيفية التعامل مع الممتلكات التقنية بعد الوفاة ال 
قـــدر هللا، ومن يجوز له التعامل مع هذا اإلرث. وبالعدم، ســـتختفي هذه الثروة 

الهامة وتقبر مع صاحبها، ويكون في هذا ضرر للورثة أو غيرهم. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

عبير المعتوق

ــة الــــــتــــــداعــــــيــــــات االقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــــ “كــــــــورونــــــــا” ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ لـ

موجة اندماجات مرتقبة بين البنوك الخليجية

تتجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو االندماج والتكنولوجيا المالية )فينتك(؛ للمســاعدة في التغلب على التداعيات االقتصادية من تفشــي 
جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط العالمية من جهة أخرى.

بيزنـــس  “أوكســـفورد  تقريـــر  وذكـــر 
اعتمـــاد  اســـتمرار  أن  جـــروب”، 
كبيـــر  بشـــكل  المنطقـــة  اقتصـــادات 
علـــى عائـــدات النفط، اضطـــر القطاع 
إدارة  إلـــى  الخليجـــي  المصرفـــي 
المزدوجـــة  االقتصاديـــة  التحديـــات 

للوباء وانهيار أسعار النفط عالمًيا.
وتوقـــع التقريـــر أن تنخفـــض األرباح 
المصرفيـــة فـــي المنطقة بشـــكل كبير 
هـــذا العـــام، مـــا ُيثير تســـاؤالت حول 
ونمـــاذج  االســـتثمار  اســـتراتيجيات 

التشغيل لبعض المؤسسات.

وقال التقرير إنه من الممكن أن يكون 
أحـــد المنتجـــات الثانويـــة المحتملـــة 
لألزمتيـــن التـــوأم - كورونـــا والنفط - 
موجـــة ثانيـــة مـــن عمليـــات االندماج 

واالستحواذ في المنطقة.
فبعد انهيار أسعار النفط العام 2014، 
لجـــأ عـــدد مـــن البنـــوك الخليجية إلى 
عمليات االندماج واالستحواذ لتعزيز 

المرونة االقتصادية.
فـــي  العمليـــات  تلـــك  أبـــرز  وكانـــت 
اإلمـــارات، التي شـــهدت أكبـــر اندماج 
في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيـــا في العام الماضـــي، بين بنك 
أبوظبـــي التجاري - ثاني أكبر مقرض 
في اإلمارة من حيث األصول - وبنك 
دبـــي  إمـــارة  فـــي  الوطنـــي  االتحـــاد 
ومؤسسة التمويل اإلسالمي ومقرها 

أبوظبي الهالل.
وأســـفرت صفقة االندماج اإلماراتية، 
التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها 
فـــي مايـــو 2019، عـــن تحـــول الكيان 
المندمج إلى ثالث أكبر بنك في دولة 
اإلمارات، مع أصـــول ُتقدر بنحو 420 
مليار درهـــم )114.4 مليار دوالر( في 

األصول.
)2019(، شـــهدت  العـــام  نفـــس  وفـــي 
الســـعودية أول اندمـــاج مصرفـــي لها 
منـــذ عقديـــن، بيـــن البنـــك الســـعودي 
األول،  والبنـــك  )ســـاب(  البريطانـــي 
إلنشـــاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في 
البـــالد، فـــي حيـــن شـــهدت قطـــر أول 
ارتباط اندماجي لها على اإلطالق مع 

اندماج بنكي بروة وقطر الدولي.
في الوقت نفسه، فإن البلدان األصغر 
فـــي الخليـــج مثـــل ُعمـــان والبحريـــن 
خـــط  علـــى  الدخـــول  أيًضـــا  تشـــهد 

االندماجات لما بعد كورونا.
كمـــا يتوقع المحللون، بحســـب تقرير 
“أوكســـفورد بيزنس جـــروب”، المزيد 
مـــن االندماجـــات فـــي البحريـــن مـــع 
تنفيذ البالد لبرنامج اإلصالح المالي.

بنـــك  قبـــل  الغايـــة،  لهـــذه  وتحقيًقـــا 
البحرين اإلسالمي في يناير الماضي، 
عرًضـــا مـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
يشـــهد زيـــادة مســـاهمة األخيـــر فـــي 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  المؤسســـة 
اإلســـالمية مـــن 29 % إلـــى 78.8 %، 
لالســـتفادة من الطلـــب المتزايد على 

خدمات التمويل اإلسالمي.
وبصرف النظـــر عن عمليات االندماج 
فـــإن  المنطقـــة،  فـــي  واالســـتحواذ 

زيـــادة اســـتيعاب التكنولوجيا المالية 
آخـــر  ُمحتمـــل  تقـــف كإرث  )فينتـــك( 

لتفشي “كورونا”.
مـــع إدخال جميع دول الخليج شـــكاًل 
مـــا مـــن إجـــراءات اإلغـــالق والتباعد 
االجتماعـــي، أثبت الوبـــاء أنه العامل 
الُمحفز الرتفاع في النشاط المصرفي 

الرقمي في المنطقة.
Benefit� شـــهدت  البحريـــن،  “وفـــي 

Pay”، المحفظة اإللكترونية الوطنية، 
زيـــادة بنســـبة 1257 % على أســـاس 
ســـنوي في قيمة التحويالت الُمرسلة 
من خـــالل خدمة )فـــوري( في مارس 
الماضـــي، التـــي بلـــغ مجموعهـــا 103 

ماليين دينار )274 مليون دوالر(.

دبي - مباشر
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ما أغرب األيام وهي تمر بأحداثها سريًعا لتغدو ذكريات تذهب وتأتي بغيرها حتى 
تتراكم بين صفحات الحياة، وما أغرب أبطالها حين يتفاعلون معها بمشاعر مترددة، 

متناسين أحقيتهم في تذوقها والحصول على ما يستحقون من الفرح والسعادة.
وهكـــذا بعـــد أن مرت أعظم أيـــام الخير والبركات، وبعد أن وفقنـــا هللا جميًعا لصيام 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، ففي األمـــس كنا نترقب دخولـــه علينا ونحـــن ممتعظين مما 
يحصل لنا من متغيرات، اجتهدنا للتكيف معها وقبولها ونحن نتساءل حول الكثير، 
واآلن، وبعـــد أن انقضـــت تلك األيام المباركة، بما اســـتطعنا فيها مـــن صناعة وعمل، 
فإننا نحتفل هذه األيام بجزيل الهدايا والعطايا، لكنها بنكهة متغيرة أيًضا، فلنتمعن 
فـــي قوله تعالى )قـــل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هـــو خير مما يجمعون(، 
حيـــث تبيـــن اآليـــة الكريمة رقم ٥٨ وهي من ســـورة يونـــس مقام الفرح والســـعادة، 
وبما أننا المجتمع الســـعيد الواعي فلن نفتقد ذلك أبًدا، إذا اســـتطعنا الوقوف لحظة 
الشتات، وأخذنا برهة من التفكير فيما أنعم هللا علينا، بعد أن أعاننا هللا على الصيام 
والقيام وتالوة القرآن وعمل الخير، وجعل لنا من العلم ما أتاح لنا من البدائل الكثير 

للتكيف مع األوضاع المتغيرة.
ســـنرى من حق أنفســـنا علينا تبادل التهاني والتبريكات مع اآلخرين الذين تشـــاركنا 
معهـــم أفضـــل وأبـــرك األيام بشـــتى الطرق والوســـائل المتاحـــة للتواصـــل والترابط، 

فرحيـــن بما جنينـــا من جوائز لفضائل أعمالنا، ســـنرى أحقية العيـــد علينا بأن نحييه 
ونبتهج به ونفرح، فال يوجد أجمل من لحظات تكريم المرء نفسه على عمل جزيل 
يقـــوم بـــه بيـــن الحيـــن واآلخر، فمـــاذا لو كان هـــذا التكريم إنهاء شـــعيرة من شـــعائر 

اإلسالم؟
إن الحديـــث هنـــا ال يعني أن الفرحة في التجمل والتطيـــب والتزاور فقط، لما للعيد 
مـــن منزلـــة راقيـــة تســـتحق الفرح بفضـــل هللا واقترانه بصـــوم رمضـــان. إن هديتك 
لنفســـك اليوم، وأنت تنعم بمنة التمام والكمال أن تبتهج ظاهًرا وباطًنا، وأن تنهض 
حامـــًدا شـــاكًرا فضل هللا عليـــك، فقد مكننا هللا من الصيام والطاعـــات، كما أننا نقف 
اليوم شـــاكرين له فضله وما أجزله علينا من هدايا. فكما كنا بحاجة لبركات رمضان 
فإننا أيًضا بحاجة ماسة لبركات العيد، فال تجعلوا هذه الذكرى الجميلة التي جاءت 
تكريًمـــا للعبـــاد دون تخليد جميل، وهي تماًما كما تلتقط أجمل الصور واللقطات في 
هاتفـــك النقـــال وتتصفحها الحًقا مبتهًجا بتلـــك اللحظات، أو كما تشـــاركها اآلخرين 

ويشاركوك االبتهاج.
والحديث هنا لمن ترردت مشاعره في أن يتكيف مع الحدث المتغير ويعطي نفسه  «

الحق الذي تستحق، ويظهر في مختلف المواقف واألحداث وهو يصنع الذكرى العطرة... 
ويكون مسك الختام لرمضان هذا العام بقبول الطاعات وقبول الهدايا الجزال.

د. حورية الديري

مسك الختام... تقبل اهلل طاعتكم

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

للتواصل: 17111483

تطاول النجوم بيديه ورمى رأسه على كتف القمر
كثيـــر من األدباء على مر العصور أفردوا “لإلنســـان” فصوال في 
كتبهـــم ومؤلفاتهم، وتبحـــروا داخل النفس البشـــرية وعظمتها، 
رســـموا الحـــروف واقتحمـــوا الوجـــدان، ولعـــل من أبـــرز األدباء 
والمفكريـــن العـــرب الذيـــن وجـــدوا دفء الســـالم في “اإلنســـان 
نفســـه” هو ميخائيل نعيمـــة، األديب الذي تطاول النجوم بيديه 

ورمى رأسه على كتف القمر.
إذا كان كل ما في الحياة جميال، وغاليا، وشـــريفا، فإن اإلنســـان 
هـــو القمـــة التـــي يلتقـــي عندهـــا كل مـــا فـــي الحياة مـــن جمال، 
ونفاسة، وشرف، وهو حين يبحث عن معرفة شيء في الكون 
فإنمـــا يبحـــث عن معرفة نفســـه، وقـــد عبر ميخائيـــل نعيمة عن 
هـــذا المعنـــى فـــي فصل ممتـــع من فصـــول كتابه الرائـــع “صوت 
العالم” والذي اســـتعرضه عبدالغني حســـن، ويقول فيه: “كل ما 
في الطبيعة ثمين وجميل وشريف، لكن أثمنه وأجمله وأشرفه 
علـــى اإلطـــالق هو اإلنســـان، فهو الكائـــن الذي ال حـــدود لكيانه، 
هـــو الفكـــر الذي ال ينثني يفتش عن ذاتـــه، والخيال الذي ال يمل 

ارتيـــاد المســـتتر والمجهول، والمغناطيس الـــذي يتناول اإللهام 
مـــن كل مـــا يتصل به من الكائنات، والخـــزان الذي ال ينضب من 
الشـــوق إلى الكمال المطلق، هو غايـــة الطبيعة من وجودها، أما 
غايته من وجوده فمعرفته نفسه، ومعرفته نفسه تعني معرفته 
هللا، ومعرفته هللا تعني معرفته كل شـــيء، ومعرفته كل شيء 

تعني القدرة على كل شيء، واالنعتاق من كل قيد”. 
فاإلنســـان عند ميخائيل نعيمة شـــيء فوق األشياء، وهو - في 
ذاتـــه - قيمة كبرى ال تقوم بأغلـــى األثمان، وهو - على اختالف 
عمـــره وشـــكله وجنســـه - نفيـــس القيمـــة ال تبخســـه حـــال مهما 
تواضعـــت لظـــرف مـــن الظروف الطـــوارئ التـــي ال يختلـــف بها 
التقويـــم، ويـــرى أن القوى الكامنة في اإلنســـان تصلح أن تكون 

زادا لخير كثير.
عندما تقرأ لميخائيل نعيمة كأنك تسمع كلمات دافئة، تبلل  «

شفتيك برشفة صغيرة من الجمال، وتقبل خدود العظمة. كتاباته 
تصنع القوة لإلنسانية في لياليها الحالمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ملحمة البرث... أي جيش هذا وأية عقيدة عسكرية؟
لمـــاذا لـــم تســـقط مصـــر؟ ولماذا لـــن تســـقط مصـــر؟ اإلجابة في 
هذه القصة: جلســـنا أمام الحلقة الثامنة والعشـــرين من مسلسل 
االختيار وعشـــنا اللحظة كما هـــي وكأنها تجري اآلن أمام أعيننا 
وليســـت تجســـيدا دراميـــا لمعركة مـــن معارك الجيـــش المصري 
العظيـــم في مواجهـــة اإلرهاب المجرم. إنهـــا ملحمة البرث، ذلك 
الكميـــن الموجـــود قرب مدينـــة العريـــش المصرية، إنهـــم أبطال 
الكتيبـــة ١٠٣ بقيـــادة الشـــهيد البطل أحمد المنســـي الذين كانوا 
علـــى موعـــد مع لحظـــة نادرة مـــن لحظات البطولـــة وكانت هذه 

اللحظة بعد أذان الفجر من يوم السابع من يوليو ٢٠١٧.
ســـتة وعشرون شهيدا في ســـاعة واحدة صعدوا بعد أن فضلوا 
الموت على رفع علم اإلرهاب على أمتار قليلة من أرض بالدهم، 
كان يمكـــن لهـــؤالء أن يموتـــوا فـــي حـــادث ســـيارة أو يموتـــوا 
بالكورونا أو بأي سبب آخر، والكل حتما سيموت، لكن ثمة فرق 
بين موت الشهداء الذين يرسمون بدمائهم حدود الوطن، وبين 

موت غيرهم من الناس. 
الكتيبـــة ١٠٣ مـــن كتائـــب جيـــش مصـــر ســـتبقى ســـببا للفخـــر 
واالعتـــزاز بكفـــاح أبنـــاء مصـــر العروبة، وســـببا لفخـــر كل عربي 
شـــريف. أي جيش هذا؟ وأية عقيدة عســـكرية هذه التي تجعل 
جنديـــا يقاتل بكل شراســـة وحده بعد أن استشـــهد كل من معه، 
إنهم يســـتحقون فعـــال أن يكونوا خير أجنـــاد األرض. كان أحمد 
المنسي ذلك البطل الذي قاتل بعد أن سقط كل رجاله وسالحهم 

بين أيديهم.
وصعد المنسي وترك لنا كلماته المؤثرة: يا قبورا تنادي أسامينا..  «

ويا موتا يعرف كيف يصطفينا، سطوة الموت لن تغير لقبنا.. 
فنحن أحياء للشهادة سائلينا، )ميت( لقب لمن هو دوننا.. 

والشهيد اسم من بالروح يفدينا، مهنتي الشرف والمجد أجنيه.. 
وحب القلب للقلب يرضينا، فديناك يا مصر بالدم والروح.. نعطي 

وال نسأل من يعطينا، قد قضيت في األمان عدد سنين.. وكم 
قضينا عن األرض مدافعينا، وكم قضيت هروبا من الموت.. وكم 

قضينا عن الموت باحثينا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

إن مرحلـــة األربعينـــات والخمســـينات تعتبـــر بجـــدارة الفتـــرة الزمنيـــة التي وضعت 
األســـس التمهيديـــة النطـــالق وتطـــور عمليـــات اإلحصـــاءات الســـكانية فـــي مملكة 
البحرين، والتي لحقتها مراحل تحديث ونمو شـــهدتها التعدادات بمفهومها األوســـع 
في فترة الســـتينات والســـبعينات، مرورًا بالثمانينات والتســـعينيات، وصوالً لأللفية 

الحالية.
في عام 1959م، أجرت البحرين تعدادها الثالث، في سلسلة تعداداتها التي انطلقت 
قبـــل ثمانيـــة عشـــر عامـــًا، بتنفيـــذ أول إحصاءيـــن ســـكانيين حديثين فـــي البحرين 
ومنطقة الخليج العربي في 1941م، و1950م. نفذ التعداد الثالث، في 28 يومًا، من 
30-2 مايو 1959م - مقارنة بيوم واحد في التعدادين السابقين، وتميز هذا التعداد 
باحتوائـــه بيانـــات تفصيلية أكثر وأعم وأكثر دقة، مســـتفيدًا مـــن التجربة التراكمية 
فـــي مجـــال التعـــدادات، إضافـــة إلى دعم شـــركة نفط البحريـــن “بابكو” في تنســـيق 
المعلومات المســـتقاة من اســـتمارات التعداد، ما يســـر عملية إنجاز البيانات النهائية، 
كما تغير نظام العد ليشـــمل جميع األفراد المقيمين في البيت منذ ســـتة أشـــهر حتى 

إن كانوا مسافرين أثناء العد.
تميز التعداد الثالث بزيادة عدد جنســـيات المقيمين إلى 14 جنســـية في 19 تصنيفا، 
بدالً من اقتصارها على جنسيتين فقط في التعدادات السابقة “الهنود واإليرانيون”، 

وتمـــت إضافـــة، الجنســـيات التاليـــة: الباكســـتانية والســـعودية والعمانيـــة واليمنيـــة 
والعراقيـــة واألردنية والمصرية واللبنانية وغيرها، واألميركية والبريطانية وغيرها. 
كمـــا تميـــز هذا التعداد بشـــموله، وألول مرة، جـــداول عن الجنس “الجنـــدر”، والحالة 

الزوجية، والتركيب العمري، والحالة االقتصادية والمهنية والصناعية للسكان.
وشهد إجمالي عدد سكان البحرين في التعداد الثالث زيادة بنسبة 60 % تقريبًا، منذ 
التعداد األول قبل 18 عامًا، ليصل لحوالي 143 ألف نســـمة، كان نصيب البحرينيين 
83 %، أي قرابة 119 ألفا، و17 % للمقيمين، أي 24 ألفا. استحوذ األشقاء العمانيون 
على نصيب األســـد من مجموع المقيمين بعدد 7314 أو بنســـبة 30 %، وعدد باقي 
العـــرب 3233 بنســـبة 13.4 %، وألول مـــرة تكـــون حصـــة البريطانييـــن 10 % بعـــدد 
2514، والباكســـتانيين 9.4 % بعـــدد 3283، فـــي حين لم يتعد عـــدد األميركان 151 

نسمة أو 0.6 % فقط.

وعكست أرقام التعداد الثالث للبحرين النمو االقتصادي عمومًا والنفطي خصوصًا، مع  «
نهاية عقد الخمسينات، من خالل تسليط الضوء على نمو مجموع عدد السكان، حيث 
المس النمو الثلثين خالل ثمانية عشر عامًا، وأكدته بيانات مجموع اإليرادات الفعلية 

للدولة، بتسجيلها ارتفاعًا بأكثر من 16 ضعفًا، خالل الفترة من 1941م - 1959م، ليتجاوز 
سبعة ماليين دينار، كان نصيب اإليرادات النفطية زهاء 70 %.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تصنع البحرين: التعداد السكاني الثالث عام 1959م

كيف طار األسبوع؟
هـــل حدثْت ظاهـــرٌة كونيٌة ال نعلمها؟ هل صـــدَر قراٌر بتقليِص 
أياِم األســـبوع لثالثة أو أربعة؟ أذكُر أنه كان الخميس، فكيف 
صـــاَر االثنيَن فجأة؟ أين كنُت أنـــا حين حدَث ذلك؟ كيف طاَر 
األســـبوُع بلمِح البصر، وكأننا قطعنـــاُه في آلِة الزمن، وما الذي 
كان يشغلنا؟ أهو أمٌر كان يستحُق أْن ننهمَك فيه ونغرَق حتى 

لْم َنُعْد نشعُر بالوقت فَقَطَعنا ولْم َنْقَطَعُه؟
كالرهينـــِة بيـــن أيدينـــا، نظـــُن أّنـــا أطبقنـــا عليهـــا بيـــٍد من جهة 
وســـكيٍن من جهٍة أخـــرى، حتى ُتغاِدَرنا وننقلـــَب نحن الرهينة 
بيـــن يدي الوقـــت. ال نملُك القدرَة علـــى إدارِة الوقت، بل نفقُد 
الشـــعوَر بـــه كذلك؛ ففـــي اللحظِة التـــي يظُن بعُضنـــا أنه وضَع 
لنفســـه خطـــًة ال يعتريها الخلل، يجُد نفســـه فـــي آخِر المطاف 
محشـــورًا بين المطرقِة والســـندان ال يملُك دقيقًة لُينهي عملُه 

المؤجل أو لُيضفي عليه رتوشًا أخيرة.
ُيداهُمنـــا الوقُت دومًا، ُتداهمنا الســـنواُت وتمُر بنا الشـــهوُر مرَّ 
الكـــرام، كشـــهِر رمضـــان المبارك الذي مـــا إْن بدَأ حتـــى انتهى، 
كأيـــاِم األعيـــاد، كأياِم الدراســـِة والِصبا، حتى نفيـــَق فجأًة من 
غيبوبِة األحداث، لنرى أنفَسنا وقد فاتنا الكثير، فاتنا أْن نشعَر 
بجمـــاِل الحيـــاِة وبســـاطتها أيـــاَم طفولِتنـــا، فاتنا أْن نستشـــعَر 
جماَل العالقات في الســـنِة األولى من زواجنا، فاتنا أْن نشـــعَر 
نا لو أنَّ  بالفرح العارِم عند رؤيِة أوِل مولوٍد لنا. فاتتنا أموٌر ِبودِّ
الزمـــَن يعوُد كي نقوَم بها، وكلماٍت تمنينا لو أننا ُقلناها لبعضنا 

ولم نقلها، فاتنا الكثيُر جدًا.
َمضْت بنا األياُم كأنها ساعة، والسنواُت كأنها أيام، وكُبرنا دوَن 
أْن نـــدري، واختفـــى من بيننا أحبـــاُء وتغيرْت مشـــاهُد الحياِة 
حولنا أكثَر من مرٍة على خشـــبِة مســـرِحها ونحن غارقوَن في 

هوامِش أحداثها. 
نحن بحاجٍة للشعوِر بالوقت، بحاجٍة إلدارته بأنفسنا ُنوقفُه  «

ساعَة نشاُء ونتمعُن باألحداِث واألشخاِص واألمكنة، لُنفِرَز ردوَد 
األفعاِل والمشاعِر الصحيحِة في األوقاِت المناسبة.

هدى حرم
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أكد المديرون العامون لمديريات الشــرطة أن المديريات ملتزمة في فترة عيد 
الفطــر بتنفيــذ التعليمــات األمنيــة الصــادرة عــن رئاســة األمــن العام، بنــاء على 
قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء، وتوجيهات وزيــر الداخلية، فيما 
يتعلق باتخاذ اإلجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز االلتزام بالحد من انتشار 

فيروس كورونا.

وفي هـــذا الســـياق، صـــرح مدير عام 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة المحـــرق 
تـــم  أنـــه  الدوســـري  صالـــح  العميـــد 
اتخـــاذ االســـتعدادات األمنيـــة كافـــة 
لعيـــد الفطر المبارك، ورفـــع الجاهزية 
واستحداث مهمات جديدة لمواجهة 
فيروس كورونـــا، وتكثيف الدوريات 
األمنية أوقات الذروة، ورصد وضبط 
المخالفيـــن للقـــرارات كاالمتنـــاع عـــن 
لبـــس الكمـــام وعـــدم التـــزام المحـــال 
التباعـــد  بإجـــراءات  التجاريـــة 
االجتماعـــي، إضافـــة إلـــى المحافظة 
علـــى األمـــن والنظـــام العام وتســـيير 
األســـواق  فـــي  األمنيـــة  الدوريـــات 

واألحياء السكنية.
وعـــن أهم التعليمـــات والنصائح التي 
الفطـــر  عيـــد  خـــال  توجيههـــا  يتـــم 
للمواطنيـــن والمقيمين أوضح العميد 
الدوســـري، أنه يجب تطبيـــق التباعد 
االجتماعي، كاالبتعـــاد عن التجمعات 
بما فيها تجمعات األهل، وعلى جميع 
المواطنيـــن والمقيمين والعاملين في 
المحـــال التجارية االلتزام بالتعليمات 
الصـــادرة بقـــرارات الجهات الرســـمية 
فيـــروس  لمواجهـــة  العاقـــة  ذات 
كورونـــا، مضيفـــا أن المديريـــة قامت 
بتنفيذ عـــدد من الحمـــات التوعوية 
للتصدي للفيروس عن طريق تشكيل 
التجمعـــات  وفـــض  للتوعيـــة  فريـــق 
والمنتزهـــات  العامـــة  األماكـــن  فـــي 
المخالفيـــن،  ورصـــد  والســـواحل، 
المحـــال  علـــى  األمنـــي  والتدقيـــق 
والمطاعـــم  والصناعيـــة  التجاريـــة 
كمـــا  الغلـــق،  بقـــرارات  المشـــمولين 
قامـــت المديريـــة بمشـــاركة المجتمع 
المدني في فعاليات التوعية، وتنفيذ 
بمخالفـــات  يتعلـــق  فيمـــا  القـــرارات 
المحـــات التجاريـــة، ومخالفات عدم 
لبـــس الكمـــام للمواطنيـــن والمقيمين، 

والتجمعات ألكثر من 5 أشخاص.
وأضاف العميد الدوسري أن المديرية 
باشـــرت عـــددا مـــن الباغـــات حـــول 
قيـــام عدد من اآلســـيويين بممارســـة 
مهنـــة الحاقة في مســـكنهم الخاص 
بمنطقة المحرق في مخالفة صريحة 
للتعليمـــات، وعليه باشـــرت المديرية 
والتـــي  والتحـــري  البحـــث  أعمـــال 
أســـفرت عـــن صحـــة تلـــك المعلومات 
وهمـــا  آســـيويين  علـــى  والقبـــض 
متلبســـين بذلـــك وضبطـــت وحـــرزت 

األدوات المستخدمة في الحاقة.
مـــن جهته، أوضح مديـــر عام مديرية 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية العميـــد 
دوريـــات  ترتيـــب  القطـــان،  عيســـى 
أمنية في أرجاء المحافظة الشـــمالية 
للحفـــاظ على األمن واألمان بالتعاون 
تنفيـــًذا  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــع 
لمبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة لبث روح 
األمـــن والطمأنينـــة والفرح والســـرور 
لـــدى الجميـــع بمناســـبة عيـــد الفطـــر 
الســـعيد، إضافـــة إلى أهميـــة التعاون 
مـــع رجـــال األمـــن وااللتـــزام بتنفيـــذ 
التعليمـــات الصحيـــة واألمنيـــة كافـــة 
الصـــادرة عـــن الجهات الرســـمية، في 
هذه الظـــروف االســـتثنائية وااللتزام 
بالبيـــت وعدم الخـــروج إال للضرورة، 
كما تقـــوم المديرية بتســـيير دوريات 
منهـــا  الســـاعة  مـــدار  علـــى  أمنيـــة 
راجلـــة  ودوريـــات  راكبـــة  دوريـــات 
التخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال 

المخالفات ومرتكبيها.
وأوضح العميد القطان أنه تم إطاق 
أرجـــاء  فـــي  توعويـــة  حملـــة   186
المحافظة؛ بهـــدف توعية المواطنين 
االلتـــزام  علـــى  وحثهـــم  والمقيميـــن 
إضافـــة  والتعليمـــات،  باإلرشـــادات 
إلـــى تكثيـــف دوريات شـــرطة خدمة 
المجتمـــع لرصـــد أي مخالفات واتخاذ 

اإلجراء الازم بحق مرتكبيها.
تعزيـــز  علـــى  العمـــل  إطـــار  وفـــي 
اإلجـــراءات االحترازية المقررة للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا وفيما 
يتعلـــق بتحقيق التباعـــد االجتماعي، 
فـــان المديريـــة مســـتمرة فـــي رصـــد 
المخالفـــات، إذ تم اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة المقـــررة حيـــال مرتكبيهـــا، 
وســـامة  صحـــة  علـــى  وحفاظـــا 
الجميـــع للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
يرجـــى االلتزام بالتدابيـــر االحترازية 
وضـــرورة االلتـــزام بالتعليمـــات بعدم 
التجمعات وضرورة ارتداء الكمامات 
عنـــد الخـــروج مـــن المنـــزل والتقيـــد 

بتدابير التباعد االجتماعي.
مـــن جهته، أوضح مديـــر عام مديرية 
العميـــد  العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
إبراهيـــم النجـــران أن المديرية تقوم 
فـــي  األمنيـــة  الدوريـــات  بتســـيير 
عمـــوم المحافظـــة لمراقبـــة األوضاع 
وتلقـــي الباغات إمـــا حضورًيا أو عن 
طريق غرفـــة العمليـــات بالمديرية أو 

الباغات الـــواردة من غرفة العمليات 
الرئيسة، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الازمة، مضيفا 
أنه نظًرا للحالة االســـتثنائية التي تمر 
بهـــا المملكـــة كغيرها مـــن دول العالم 
جراء انتشـــار فيـــروس كورونا، تقوم 
المديريـــة بمهام عدة فـــي هذا اإلطار 
منها مراقبـــة التجمعـــات والمحافظة 
واتبـــاع  االجتماعـــي  التباعـــد  علـــى 
وسائل الوقاية، وذلك إنفاًذا للقرارات 

والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
مـــن  أنـــه  النجـــران  العميـــد  وأوضـــح 
أجـــل الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
الجميـــع خـــال عيـــد الفطـــر المبـــارك 
والمســـاهمة فـــي التصـــدي للفيروس 
تحرص شـــرطة المديريـــة بالتأكد من 
التـــزام الجميـــع بالتدابيـــر االحترازية 
واقتصار تجمعـــات العيد على العائلة 
الواحـــدة الصغيـــرة والتـــي تقيـــم في 
بالتباعـــد  وااللتـــزام  المســـكن،  نفـــس 
التـــزاور حفاظـــا  االجتماعـــي وعـــدم 
واســـتخدام  الجميـــع  ســـامة  علـــى 
فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المعايـــدة بدال مـــن التجمعـــات، معربا 
عن شـــكره للجميع التقيد بالتوصيات 
بتكاتـــف  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

وتعاون المواطنين والمقيمين.
وأضـــاف مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 

المديريـــة  أن  العاصمـــة،  محافظـــة 
قامت بعدد من اإلجراءات التوعوية 
داخل المديرية، عبر توعية منســـوبي 
المديريـــة بعقـــد سلســـلة محاضـــرات 
بالتعـــاون مع إدارة الشـــؤون الصحية 
الداخليـــة،  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
وتقـــوم المديريـــة بتوعيـــة الجمهـــور 
في الشـــوارع واألماكـــن العامة حول 
طرق انتشار الفيروس وسبل الوقاية 
منـــه، إضافة إلـــى مراقبـــة التجمعات 
الكمامـــات،  ارتـــداء  عـــدم  ومخالفـــة 
وكذلك تخفيض أعداد الســـاكنين في 
المســـاكن الجماعيـــة الخاصة بالعمالة 
الوافـــدة ونقلهم إلى مســـاكن مؤقتة، 
إضافـــة إلـــى توزيـــع الوجبـــات علـــى 

المتضررين من العمال الوافدين.
وفـــي ســـياق متصـــل، أكد مديـــر عام 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيـــد عبدهللا بن خالد آل خليفة أن 
المديرية، وضعـــت الخطط والبرامج 
األمنية في فتـــرة عيد الفطر المبارك، 
التي تشمل تنفيذ عدد من اإلجراءات 
والترتيبـــات األمنية من خال تقديم 
الخدمات األمنية واالجتماعية لكافة 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي النطـــاق 
الجغرافـــي للمحافظة، إذ يتم تكثيف 
وجـــود الدوريـــات األمنيـــة وبالتالـــي 
وتوفيـــر  الجريمـــة  نســـبة  خفـــض 

أقصـــى درجـــات األمن ونشـــر الوعي 
األمنـــي االجتماعـــي بيـــن المواطنين 
والمقيميـــن، منوهـــا إلى مهام شـــرطة 
المديريـــة فـــي شـــهر رمضـــان المبارك 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضـــاف أنـــه وفقـــا لتوجيهـــات وزير 
الداخلية، ومتابعة رئيس األمن العام، 
وســـمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
فـــإن المديريـــة تعمـــل علـــى تكثيـــف 
االســـتعداد  مســـتوى  ورفـــع  الجهـــود 
لـــدى الضبـــاط والشـــرطة ومضاعفـــة 
والســـكينة  األمـــن  لنشـــر  جهودهـــم 
العامـــة بيـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 

وتقديم اإلرشاد والنصح والتوجيه.
وعـــن التعليمـــات والنصائـــح الواجب 
تنفيذهـــا في عيـــد الفطـــر للمواطنين 
وضـــع  تـــم  أنـــه  أوضـــح  والمقيميـــن، 
األمنـــي  الجانـــب  تشـــمل  خطـــة 
والجانـــب التوعـــوي؛ بهـــدف تحقيـــق 
األمـــن واألمان ونشـــر الوعـــي األمني 
المواطنيـــن  بيـــن  واالجتماعـــي 
المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  والمقيميـــن 
المطويـــات  وتوزيـــع  الجنوبيـــة، 
مـــن  وبعـــدد  والتوعويـــة  اإلرشـــادية 
اللغـــات بيـــن المواطنيـــن والمقيمين، 
منوهـــا إلى أن األمر يتطلـــب التعاون 
علـــى  حفاظـــا  بالتعليمـــات  والتقيـــد 
ســـامة الجميع، كما قامـــت المديرية 
بتكليـــف فريق خاص معني بالتوعية 
وزيـــارة  بالتوعيـــة  للقيـــام  واإلرشـــاد 
واألســـواق؛  التجاريـــة  المجمعـــات 
بهـــدف نشـــر الوعـــي وتقديـــم النصح 

والتوجيه.
وأضـــاف العقيـــد عبدهللا بـــن خالد آل 
خليفة أن مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة تبـــذل جهـــودا كبيـــرة فـــي 
مجـــال تنفيذ اإلجـــراءات االحترازية 
فيـــروس كورونـــا، وهنـــاك  لمواجهـــة 
العديـــد مـــن التعليمـــات والتوجيهات 
والنصائح لمواجهـــة فيروس كورونا، 
منهـــا ما هو توعـــوي ومنها األمني، إذ 
إن الجميع مســـؤول عن نفســـه وأهل 
بيتـــه ونطلـــب مـــن الجميـــع االلتـــزام 
بالتعليمات الصـــادرة بهذا الخصوص 
ليخـــرج الجميـــع ســـالما معافـــى، إذ ال 
يمكـــن التغلـــب علـــى هـــذا الوبـــاء إال 

بالتعاون بين الجميع وااللتزام بكافة 
التعليمات وذلك حفاظا على ســـامة 

وصحة الجميع.
ومـــن جهته، أشـــار مدير عـــام اإلدارة 
العامـــة ألمـــن المنافـــذ العميـــد ماهـــر 
بوعلـــي إلـــى أن اإلدارة مســـتمرة في 
اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر العامـــة التـــي 
تكفل حماية وحراســـة منافذ المملكة 
الجويـــة والبريـــة والبحريـــة ووضـــع 
وتطويرهـــا  لهـــا  األمنيـــة  الخطـــط 
واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا، وذلك من 
خال االتصال والتنسيق مع الجهات 
المعنيـــة لمنع الدخول غير المشـــروع 

والتهريب.
خـــال  ومـــن  اإلدارة  أن  وأوضـــح 
تســـعى  األمنيـــة،  اســـتراتيجيتها 
إلـــى المحافظـــة علـــى مســـتوى أمني 
مميـــز فـــي المنافـــذ والمحافظـــة على 
ســـامة جميـــع القادميـــن والمغادرين 
مـــن وإلـــى المملكـــة، مضيفـــا أنـــه تـــم 
اإلدارة  منتســـبي  وتوعيـــة  تدريـــب 
وجميـــع العاملين بالمنافـــذ الحدودية 
باختاف األقســـام التي ينتمون إليها 
علـــى كيفيـــة التعامل مع المســـافرين 
فـــي ظل هذه األوضـــاع الراهنة للحد 

من تداعياتها.
وخصصت اإلدارة العامة ألمن المنافذ 
اإلجـــراءات  لمتابعـــة  خاصـــة  فرقـــا 
االحترازيـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا على 
مـــن ضابـــط  مكونـــة  الســـاعة،  مـــدار 
وضبـــاط الصـــف واألفـــراد والعنصـــر 
النســـائي؛ إلخضاع جميع المســـافرين 
عبـــر جميع المنافذ الحدودية للمملكة 
للخطوات الوقائيـــة الازمة لمواجهة 

فيروس كورونا.
وأشـــار إلـــى تشـــكيل فريـــق للتعقيـــم 
تعقيـــم جميـــع  فـــي  وتتركـــز مهمتـــه 
لمنطقـــة  التابعـــة  واآلليـــات  المبانـــي 
االختصـــاص، مؤكـــدا انـــه فـــي هـــذه 
الفتـــرة التـــي يمـــر بهـــا العالم بســـبب 
فيـــروس كورونـــا، فإنـــه تـــم توجيـــه 
الموظفيـــن بالمنافـــذ التخـــاذ التدابير 
ســـامة  أجـــل  مـــن  كافـــة؛  الوقائيـــة 
ولبـــس  بالتباعـــد  كااللتـــزام  الجميـــع 
الكمام والقفازات واســـتخدام المعقم 

وتعقيم المواقع بين الحين واآلخر.

المنامة - وزارة الداخلية

رفع الجهوزية األمنية واستحداث مهمات جديدة لمواجهة “كورونا”
مديـــرو الشـــرطة: االلتـــزام بتنفيـــذ تعليمـــات رئاســـة األمـــن العـــام للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس
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ــرى ــكــب ــوري: االقـــتـــصـــاد مــشــكــلــتــنــا ال ــ ــث ــ ــرس ال ــحـ الـ

احتجاجات العمال تتجدد بإيران

مـــن  جديـــدة  موجـــة  ظهـــرت 
فـــي  العماليـــة  االحتجاجـــات 
إيـــران خـــال األســـابيع األخيرة، 
مـــع تفريـــغ خزائـــن الحكومة مع 
المطـــرد،  االقتصـــادي  التدهـــور 
األميركيـــة  العقوبـــات  بســـبب 
وتفشـــي الفســـاد وكذلك جائحة 
كورونـــا وعدم قـــدرة العديد من 
أصحـــاب العمـــل على دفـــع أجور 

العمال والموظفين.
وســـلطت إذاعـــة “فـــردا” الناطقة 
مـــن  تبـــث  التـــي  بالفارســـية 
هـــذه  علـــى  الضـــوء  التشـــيك، 
االحتجاجـــات التـــي كان أهمهـــا 
فـــي إقليم األهواز، حيث شـــارك 
عمال البلدية في تجمعات خال 
األســـبوع الماضي فـــي مدينتين 
علـــى األقل في اإلقليم الذي يعد 
مـــن المناطـــق األكثر تضـــررًا من 

تفشي فيروس كورونا.
وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــارك في 
االحتجاجات أيضا عمال مناجم 
كرمـــان،  محافظـــة  فـــي  الفحـــم 
ومصنعـــو  إيـــران،  جنـــوب  فـــي 
الماكينات فـــي آراك في المنطقة 
تجمعـــات  وكذلـــك  الوســـطى، 
فـــي  والممرضـــات  الممرضيـــن 
وجيـــان  طهـــران  محافظـــات 

وأصفهان.
وتجمـــع يـــوم الســـبت الماضـــي، 
أكثـــر مـــن 50 عامـــًا بلدًيـــا فـــي 
ناحيـــة القصبة على شـــط العرب 
عبـــادان،  مدينـــة  مـــن  بالقـــرب 
جنـــوب األهـــواز، احتجاجـــًا على 
التأخيـــر لمـــدة 5 أشـــهر فـــي دفع 
أجورهـــم، وفقـــا لوكالـــة األنبـــاء 

اإليرانية الرسمية )إرنا(.
كمـــا احتج عمال بلدية المحمرة، 
الغنـــي  األهـــواز  إقليـــم  جنـــوب 
بالنفـــط، األســـبوع الماضي على 

عدم دفع األجور لمدة 4 أشهر.

وكالـــة  أفـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
)إيلنـــا(،  اإليرانيـــة  العمـــل  أنبـــاء 
الممرضيـــن  مـــن  مجموعـــة  أن 
الطبـــي  والطاقـــم  والممرضـــات 
نظموا عدة تجمعات أمام مكتب 
المدعـــي العام فـــي أصفهان منذ 
بدايـــة مايـــو احتجاًجـــا علـــى ما 
ســـّموه “التمييـــز فـــي التعيينات 
فـــي  والمســـتحقات  والرواتـــب 

النظام الطبي”.
نظمـــت  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
مجموعـــة أخرى مـــن الممرضين 
فـــي  العامليـــن  والممرضـــات 
محافظـــة  فـــي  المستشـــفيات 
أخـــرى  منطقـــة  وهـــي  جيـــان، 
جائحـــة  مـــن  بشـــدة  تضـــررت 
وزارة  أمـــام  تجمعـــا  كورونـــا، 
األســـبوع  فـــي طهـــران  الصحـــة 
الماضي احتجاجا على عقودهم 
قصيـــرة األجـــل، حيـــث توظـــف 
الـــوزارة ممرضيـــن على أســـاس 
لتجنـــب  يومـــا   89 لمـــدة  عقـــود 
االلتزامات بموجب عقود طويلة 

األجل.

وفـــي مدينـــة مغان، في الشـــمال 
علـــى  العمـــال  احتـــج  الغربـــي، 
صناعيـــة  شـــركة  خصخصـــة 
زراعيـــة كبيرة في تلـــك المنطقة 
مشـــيرين إلى المشـــاكل الناجمة 
عن خصخصة وهمية للصناعات.
كمـــا قـــام العمـــال شـــركة “هبكـــو 
HEPCO” وهـــو مصنـــع لتصنيـــع 
اآلالت فـــي آراك، بعـــدة أيـــام من 

المظاهرات األسبوع الماضي.
وتتجـــدد االحتجاجات منذ أكثر 
من 10 ســـنوات منذ خصخصتها 
تديـــن  حيـــث   2006 عـــام  فـــي 
الشـــركة بحوالـــي 17 مليار ريال 
)حوالي 4 ماييـــن دوالر( لعمالها 
مقابل األجـــور التي لم تدفع في 

2016 و2017.
إلـــى ذلـــك، أقـــر الحـــرس الثوري 
اإليرانـــي بثقـــل العقوبـــات التـــي 
أنهكت االقتصاد. فبعد أن شـــدد 
قائد ساح الجو بالحرس الثوري 
االيراني أميـــر علي حاجي زادة، 
على أن إيران ليس لديها مشاكل 
فـــي الدفـــاع، أكـــد أن مشـــكلتها 

اإلساسية هي االقتصاد.
وقلـــل حاجـــي زادة خال مقابلة 
مـــع التلفزيـــون اإليرانـــي مســـاء 
األحـــد، مـــن أهميـــة التهديـــدات 
األميركيـــة وركز علـــى العقوبات 
قائـــا  االقتصاديـــة،  والضغـــوط 
“نحـــن اآلن علـــى أعلى مســـتوى 
فـــي  الدفاعـــي  االســـتعداد  مـــن 
إيران. مشـــكلتنا الكبرى اآلن هي 

االقتصاد”.
وأضاف: “ الجبهة األكبر لنا اليوم 
والتي ينبغي على الجميع، شـــعبا 
ومســـؤولين، االهتمـــام بهـــا، هي 

جبهة االقتصاد”.
بدوره، أعلن ويزر النفط االيراني 
بيجـــن زنغنـــة، أمـــس، أن الوضع 
صعـــب للغايـــة. وقـــال: “الوضـــع 
الحالـــي في البـــاد أصعب بكثير 
ممـــا كان عليـــه خـــال ســـنوات 

الحرب الثمانية مع العراق”.
يأتـــي هذا في وقت، ارتفع ســـعر 
الدوالر في السوق اإليرانية منذ 
األربعـــاء الماضـــي، الـــى أكثر من 

18 ألف تومان.
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القدس المحتلة - أ ف ب

حاول رجل طعن شـــرطي إسرائيلي 
في القـــدس الغربية، أمـــس، قبل أن 
برصـــاص  بالغـــة”  “بجـــروح  يصـــاب 

قوات األمن اإلسرائيلية.
الشـــرطة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
اإلسرائيلية، ميكي روزنفلد، لفرانس 
برس: إن “إرهابيا حاول طعن ضابط 
في الشرطة ورد األخير بإطاق النار 
عليه وإصابته”، موضحا أن المهاجم 

يتحدر من القدس الشرقية.
ووقـــع الهجـــوم عنـــد نقطـــة تفتيش 
للشـــرطة بين حي أرمون هاناتسيف 
المكبـــر  جبـــل  وقريـــة  االســـتيطاني 

في القـــدس الشـــرقية التـــي تحتلها 
بيـــان  وأورد   .1967 منـــذ  إســـرائيل 
المهاجـــم  أن  اإلســـرائيلية  الشـــرطة 
الـــذي يناهـــز عمـــره 30 عامـــا أصيب 
“بجـــروح بالغـــة” بالرصـــاص، ونقـــل 
إلى مستشـــفى في القدس. وأضاف 
المتحدث “أطلق الشرطي النار على 
مهاجـــم كان يركـــض فـــي اتجاههـــم 
حاما ســـكينا”. ويســـتمر التوتر في 
القـــدس الشـــرقية وخصوصـــا قـــرب 
قريـــة جبل المكبر التـــي يتحدر منها 
العديـــد مـــن المهاجميـــن الذيـــن في 

األعوام االخيرة.

هجوم بسكين في القدس وإصابة منفذه بالرصاص

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

جـــدد الرئيـــس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي رفضـــه تدخـــل أي أطراف 
خارجية فـــي األزمة الليبيـــة، مؤكدا 
علـــى حتمية تكاتف جهـــود المجتمع 
األمميـــة  المســـاعي  لدعـــم  الدولـــي 
برليـــن  عمليـــة  مخرجـــات  وتنفيـــذ 

لتسوية القضية الليبية.
جاء ذلـــك خال اتصال هاتفي تلقاه 
الرئيس المصري مـــن رئيس الوزراء 

اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
وصرح المتحدث الرئاســـي المصري 
تنـــاول  الهاتفـــي  االتصـــال  أن 

التطـــورات األخيرة فـــي القضية 
الليبية، حيـــث تم التوافق على 
رفض التدخل من قبل أطراف 

األزمـــة  فـــي  خارجيـــة 
الليبيـــة، والـــذي لـــم 
إال  القضيـــة  يـــزد 

تعقيدا وال يحقق 

سوي المنفعة الذاتية لتلك األطراف 
على حســـاب حقـــوق ومصلحة ليبيا 
وشعبها الشـــقيق وإرادته الحرة، مما 
يهـــدد أمن واســـتقرار منطقة الجوار 
امتـــدادا  بأســـرها  الليبـــي  االقليمـــي 

ألوروبا.
وشـــدد االتصال علـــى حتمية تكاتف 
جهـــود المجتمـــع الدولـــي مـــن خال 
دعـــم المســـاعي األمميـــة ذات الصلة 
وكذلك تنفيذ مخرجات عملية برلين 

لتسوية القضية الليبية.
بهبـــوط  تقاريـــر  أفـــادت  ذلـــك،  إلـــى 
طائرتيـــن مـــن طـــراز “لوكهيـــد 
ســـي 130 إي” قادمتيـــن مـــن 
تركيا، تحمان أكثر من 300 
مـــن المســـلحين والمقاتليـــن 
السوريين،  المرتزقة 
في مصراتة شمال 

غرب ليبيا.

مصر تجدد رفضها التدخل الخارجي في ليبيا

كراكاس - أ ف ب

تعـــد حكومـــة الرئيس نيكـــوالس مادورو 
بجرعـــة مـــن االنفراج مع وصـــول ناقات 
نفـــط إيرانيـــة إلـــى فنزويـــا التـــي تعاني 
مـــن نقص فـــي الوقـــود، لكن ذلـــك يقحم 
كـــراكاس في وســـط العاقـــات الخافية 
القائمـــة بيـــن إيـــران والواليـــات المتحدة 

منذ أكثر من 40 عاما.
وأفـــادت الصحافـــة المحلية أن أســـطوال 
مؤلفًا من 5 ناقات نفط إيرانية ســـيصل 
إلـــى فنزويا خال األيـــام المقبلة، حاما 
مـــن  برميـــل  مليـــون   1.5 المجمـــل  فـــي 
المحروقات، في حين أن هذا البلد بأمس 
الحاجـــة إلى الوقـــود الذي بـــات مقطوعا 
منـــذ أكثـــر من شـــهرين مع انهيـــار إنتاجه 

النفطي وتوقف مصافيه عن العمل.
تـــورو هـــاردي،  المحلـــل خوســـيه  وقـــال 
الرئيس السابق لشـــركة النفط الحكومية 
في فنزويا، إن إيران “تتحدى” الواليات 

المتحـــدة بإرســـالها الســـفن النفطيـــة عبر 
المحيط األطلسي، مضيفا أنه إذا تمكنت 
ناقـــات النفـــط من الرســـو بـــدون عقبات 
علـــى الســـواحل الفنزويليـــة “فيمكـــن أن 
ُيفهـــم ذلك على أنه مؤشـــر ضعف” إلدارة 

الرئيس دونالد ترامب.

وتـــرزح فنزويـــا وإيـــران تحـــت عقوبات 
اقتصاديـــة أميركية تضـــرب قطاع انتاج 
النفـــط فـــي البلدين. وتقـــول الخبيرة في 
العاقات الدولية جيوفانا دو ميشـــال إن 
إرســـال الســـفن اإليرانية إلى فنزويا قد 

يعرض البلدين “لمزيد من العقوبات”.

إيران وفنزويال قد تتعرضان لمزيد من العقوبات األميركية
كراكاس على خط التوتر بين واشنطن وطهران
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فـــي خضـــم التـــورط التركـــي في ســـوريا 
ودعـــم فصائل ترتكـــب انتهاكات صارخة 
بحق المدنيين ومواصلة تجنيد وإرســـال 
حكومـــة  لمســـاندة  ســـوريين  مرتزقـــة 
الوفـــاق ضد الجيش الليبي، أفادت وكالة 
األناضـــول التركية، بقيـــام وزير الداخلية 
التركـــي، ســـليمان صويلـــو، بزيـــارة بلـــدة 
الراعـــي بريـــف حلب، وهي المـــرة األولى 
التي يدخل فيها وزير تركي إلى األراضي 

السورية.
وتفقد صويلو، األحد، “القيادة التكتيكية” 
وقيـــادة فريق الدرك االستشـــاري التابعة 
للقـــوات التركية فـــي البلدة، فـــي منطقة 

عملية “درع الفرات”. وفق األناضول.
فـــي  التركـــي  التدخـــل  تطـــورات  وفـــي 
التركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  كان  ليبيـــا، 
لقنـــاة  قـــال  أوغلـــو،  تشـــاوش  مولـــود 
محليـــة: “خطوات تركيا فـــي ليبيا غيرت 

الموازيـــن”، مدعيـــا أن “الحـــل الوحيد هو 
الحـــل السياســـي”. وفـــي وقـــت تتحـــدث 
فيه أنقرة عن حل سياسي في ليبيا، أفاد 
المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان، األحد، 
بارتفـــاع عـــدد المرتزقـــة الســـوريين فـــي 
ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة 

جديدة قوامها 500 مقاتل.

وأكـــد المرصـــد وصول دفعـــة جديدة من 
عناصر الفصائل السورية الموالية ألنقرة، 
للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب 
الوفاق، بينهم مجموعة غير ســـورية، في 
حيـــن بلـــغ عـــدد المجندين الذيـــن وصلوا 
المعســـكرات التركية لتلقي التدريب نحو 

3400 مجند.

الســورية األراضــي  يدخــل  التركــي  الداخليــة  وزيــر 
أنقــــرة تغـــرق ليبيــــا بالمـرتـزقـــــة

واشنطن - أ ف ب

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  قـــرر 
ترامـــب، األحـــد، تعليـــق الرحـــات 
الجوية مـــن البرازيل التي تحولت 
إلـــى مركـــز جديد لتفشـــي فيروس 
مـــا  حســـب  المســـتجد،  كورونـــا 
وقالـــت  األبيـــض.   البيـــت  أعلـــن 
المتحدثـــة باســـم البيـــت األبيـــض 
المواطنيـــن  إّن  ماكينانـــي،  كايلـــي 
غيـــر األميركييـــن الذيـــن تواجدوا 
فـــي البرازيـــل خـــال األيـــام ال14 
التي َسبقت تقديمهم طلب دخول 
إلـــى الواليات المتحـــدة، ال يمكنهم 

المجـــيء إلـــى أميـــركا.  غيـــر أن 
التجارة لن تتأثـــر بهذا القرار 

الجديـــد. وقالت المتحدثة 
في بيـــان إّن هذا 

“التحّرك اليوم 
عد  سُيســـا
ضمـــان  علـــى 

أال ُيصبـــح الرعايـــا األجانـــب الذين 
كانوا فـــي البرازيل، مصـــدرًا لمزيد 

من اإلصابات في بادنا”.
ومـــع تســـجيل مـــا يقرب مـــن 350 
ألـــف إصابـــة، باتـــت البرازيـــل اآلن 
فـــي المركـــز الثانـــي بعـــد الواليات 
المتحدة من حيث عدد اإلصابات. 
وســـّجلت الباد أيضـــًا أكثر من 22 

ألف وفاة.
وقالـــت وزارة الخارجية البرازيلية 
مشـــابه  األميركـــي  القـــرار  إن 
ِخـــذت ســـابقا وَعّلقـــت  “لتدابيـــر اتُّ
الرحـــات من دول أخرى متضررة 
بينهـــا   ”19 “كوفيـــد  مـــن 
الصيـــن وإيـــران والمملكة 
المتحـــدة وأيرلندا وكذلك 
شـــنغن  منطقـــة 
االتحـــاد  فـــي 

األوروبي”. 

ترامب يمنع الرحالت الجوية من البرازيل
رام اهلل - أ ف ب

الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن 
عـــودة  عـــن  أمـــس،  اشـــتية،  محمـــد 
مـــع انحســـار  إلـــى طبيعتهـــا  الحيـــاة 
وقـــال  كورونـــا.  فيـــروس  انتشـــار 
رام هللا  فـــي  مؤتمـــر صحافـــي  فـــي 
”بانحســـار الخطر عن شعبنا، وهبوط 
منحنـــى اإلصابات، نكـــون في مرحلة 
جديدة من مراحـــل مواجهة المرض، 
وهـــي مرحلة التحرر مـــن اإلجراءات 
والعـــودة  النـــاس  علـــى  والتســـهيل 
ووفـــق  بحـــذر  الطبيعيـــة  للحيـــاة 

إجراءات السامة“.
وأضـــاف ”تفتح المســـاجد والكنائس 

ابتـــداء من صـــاة الفجـــر الثاثاء، 
للتعقيـــم،  فرصـــة  نعطـــي  حتـــى 

علـــى أن يأتـــي كل مصـــل 
بكمامة وســـجادة صاة 
والحفاظ على المسافة 
بيـــن المصليـــن وأن ال 

يتم الوضوء في مرافق المساجد“.
وقال اشـــتية ”تعـــود جميع الـــوزارات 
بشـــكل  للعمـــل  الرســـمية  والهيئـــات 
منتظـــم ابتـــداء مـــن صبـــاح األربعـــاء 
مـــع كامل إجـــراءات الســـامة في كل 

وزارة“.
الجامعـــات  ”دوام  أن  وأوضـــح 
والمـــدارس الخاصة يكـــون لإلداريين 
فعلـــي  تواجـــد  بـــدون  واألكاديمييـــن 
للطـــاب، وســـوف يعلن وزيـــر التعليم 
العالي عـــن ترتيبات الفصـــل الصيفي 

في الجامعات“.
بالمطاعـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
والمقاهي التـــي بقيت مغلقة 
طيلة األشهر الثاث الماضية 
قال اشتية إنه سيتم تشغيلها 
وفق اإلجراءات الصحية 
التي ستعلن عنها خال 

يومين وزارة الصحة.

عودة الحياة لطبيعتها باألراضي الفلسطينية

“داعش” يعلن مسؤوليته 
عن تفجير في ليبيا

أمس،  مسؤوليته،  داعــش  تنظيم  أعلن 
عــن تفجير وقـــع فــي بــلــدة صــغــيــرة في 
هجوم  كـــأول  السبت  يــوم  ليبيا  جــنــوب 
عام  منذ  الــبــاد  فــي  المتشدد  للتنظيم 
ــد الـــســـكـــان إن  ــال أحــ ــ ــل. وقـ ــ ــ عــلــى األق
تبعد  أمــنــيــة  نقطة  اســتــهــدف  التفجير 
لم  لكن  طرابلس  جنوبي  كيلومترا   780

يتسبب في سقوط أي ضحايا.
ــدر عـــســـكـــري فــــي الــجــيــش  ــصـ ــال مـ ــ ــ وق
الوطني الليبي إن نشاط “داعش” يتزايد 

في جنوب ليبيا.

محافظات طهران وجيالن وأصفهان شهدت تجمعات لممرضين وممرضات

ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019 )أ ف ب( 

وزير داخلية تركيا في سوريا

بنغازي - رويترز



Sports@albiladpress.com13

وكالة األنباء األسبانية

كووورة

أبدى العب التنس اإلسباني رافائيل 
عالميـــا،  الثانـــي  المصنـــف  نـــادال، 
بالســـعادة  شـــعوره  اإلثنيـــن،  أمـــس 
اللعبـــة،  لممارســـة  للعـــودة  البالغـــة 
ضمن المرحلة الثانيـــة من التخفيف 
لوبـــاء  التدريجـــي للحجـــر الصحـــي 
كورونـــا فـــي مدينـــة مايـــوركا وبعـــد 

شهرين من االلتزام بالمنزل.
وفـــي مقطـــع فيديـــو ألكاديميـــة رافا 
نادال للتنـــس، ظهر المصنـــف الثاني 
مدربـــه  مـــع  التنـــس  يمـــارس  وهـــو 
كارلوس مويا، في الملعب الرئيســـي 

ألكاديميته في ماناكور.
 وأقر نادال، المتوج بـ19 لقبا للجراند 
سالم، في الفيديو شعوره بـ”السعادة” 
للتدريبـــات  الطلبـــة  عـــودة  مـــع 
الجماعيـــة، مـــع العـــودة مـــرة أخـــرى 
لالنفتـــاح ومـــع االلتـــزام باإلجراءات 

الالزمة الخاصة بالوقاية الصحية.
وكانـــت آخر مبـــاراة رســـمية خاضها 
نـــادال فـــي أول مـــارس الماضي في 
فـــي  للتنـــس  ويلـــز  إنديـــان  بطولـــة 
كاليفورنيـــا، أول بطولة ماســـترز في 

الموسم.

اإليطالـــي  يوفنتـــوس  يســـعى 
نظيـــره  مـــن  صفوفـــه  لتعزيـــز 
فتـــرة  فـــي  اإلســـباني  برشـــلونة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
“مونـــدو  صحيفـــة  وبحســـب 
يوفنتـــوس  فـــإن  ديبورتيفـــو”، 
علـــى  بالحصـــول  كثيـــًرا  يهتـــم 
خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي 

نجم برشلونة هذا الصيف.
عثمـــان  إصابـــات  كثـــرة  ورغـــم 
ديمبلـــي، إال أنـــه ال يـــزال العًبـــا 
جذاًبـــا لألنديـــة الكبـــرى؛ بســـبب 

صفاته الفنية المميزة.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
يوفنتوس يقترح دخول ديمبلي 
ميراليـــم  رحيـــل  صفقـــة  ضمـــن 
بيانيتش للبارســـا، لكن من خالل 

اإلعارة وليس الشراء النهائي. 
وغـــاب ديمبلـــي عـــن الكثيـــر من 
منـــذ  برشـــلونة؛  مـــع  المباريـــات 
بوروســـيا  مـــن  إليـــه  انضمامـــه 

دورتموند؛ بسبب كثرة اإلصابات 
التي تعرض لها.

أن  التقاريـــر  بعـــض  وذكـــرت 
برشـــلونة ال يمانـــع بيـــع ديمبلـــي 
فـــي  يـــورو  مليـــون   42 مقابـــل 

الميركاتو الصيفي المقبل.
يذكر أن ديمبلـــي انضم لصفوف 
مالييـــن   105 مقابـــل  برشـــلونة 
يـــورو، إضافة إلى 40 مليوًنا في 

صورة مكافآت.

نادال سعيد بالعودة إلى التنس

اليوفي يسعى لضم ديمبلي

أكـــد المـــدرب الوطنـــي خليفـــة الزيانـــي أن 
منافســـات دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز 
خـــالل الجـــوالت الــــ 11 الماضيـــة شـــهدت 
تقارًبا في المستويات بين األندية العشرة.

وفي حديث لـ”البالد سبورت”، ذكر المدرب 
لمنافســـات  المتابـــع  أن  الزيانـــي  خليفـــة 
الـــدوري المحلي خالل الســـنوات األخيرة، 
وفي الموسم الحالي على وجه الخصوص 
أيًضا يصل إلى نتيجة مفادها عدم ســـهولة 
التكهـــن بنتائـــج المباريـــات؛ نظـــًرا لتقـــارب 
المســـتويات، إذ تكون الحظوظ متســـاوية 
إلـــى حـــد كبيـــر. وأرجـــع “شـــيخ المدربين” 
ذلـــك إلى تغيـــر العقلية والمدربيـــن، عالوة 
التـــي  االحترافيـــة  العقـــود  دخـــول  علـــى 
شـــكلت مســـاًرا مختلًفـــا ومحفـــًزا للجميـــع 
لتقديم أقصى ما لديهم وبذل المســـتويات 

المتميزة.
وحـــول صـــدارة الحـــد لمنافســـات الـــدوري 
حتـــى اآلن، بيـــن الزيانـــي أن الحـــد فريـــق 

مجتهـــد بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي محمـــد 
إلـــى أن الفريـــق األزرق  الشـــمالن. وأشـــار 
يملك مدرًبا من خيرة المدربين، واستطاع 
أن يجمـــع 28 نقطـــة فـــي 11 مبـــاراة وهـــو 
معـــدل جيـــد حتـــى اآلن تمكـــن مـــن خالله 
جـــدارة  بـــكل  الترتيـــب  صـــدارة  اعتـــالء 

واستحقاق.
مركـــز  صاحـــب  المحـــرق  فريـــق  وحـــول 
الوصافـــة برصيد 26 نقطة، ذكر الزياني أن 
“الذيب الحمر” لم يبدأ الموسم بشكل جيد، 
خاصـــة مع وجود جهاز فنـــي جديد بقيادة 
المـــدرب البرازيلي ماركوس باكيتا. وأشـــار 
إلى أن المحرق اســـتعاد تدريجًيا مســـتواه 
المعهـــود وظهـــر بصـــورة مميزة مـــع تقادم 

الجوالت.
لقـــب دوري ناصـــر  وفيمـــا يخـــص حامـــل 
بـــن حمد الممتـــاز للموســـم الماضي -2018

2019 فريـــق الرفـــاع، بيـــن أن “الســـماوي” 
يملك مدرًبـــا من خيرة المدربين أيًضا وهو 
المدرب علي عاشور، مشيًرا إلى أن الفريق 
خســـر نقاطا في بداية المشـــوار أثرت على 

ترتيبـــه العام حتـــى اآلن، إذ يحتـــل المركز 
الرابـــع برصيـــد 19 نقطـــة. وقـــال: “الفريـــق 
اســـتعاد عافيتـــه خـــالل الجـــوالت األخيرة 
قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، 
مزيـــد  تحقيـــق  علـــى  قـــادر  هـــو  ومجمـــالً 
مـــن النقـــاط حال االســـتئناف؛ كونـــه يملك 
مجموعـــة مميزة مـــن الالعبين وتعد محط 

األنظار”.
وتطـــرق الزياني في حديثه إلى فرق القاع 
التـــي تحتـــل المراكـــز المتأخـــرة والمهـــددة 
بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، مشـــيًرا 
إلـــى أن هذه األندية ال تتغيـــر كثيًرا وباتت 
معتـــادة علـــى هـــذه المراكز. وقـــال: “يجب 
على إدارات األندية دراســـة األســـباب التي 
تـــؤدي إلـــى ذلـــك وتحليلهـــا، والبنـــاء علـــى 
حلولها للمواســـم المقبلـــة؛ لتالفي األخطاء 
التـــي تـــم الوقـــوع فيهـــا”. وأضـــاف: “لو أن 
واحدة من اإلدارات استطاعت أن تتالشى 
%30 مـــن أخطائها في المواســـم الســـابقة 
لتمكنت من تقديم أداء أفضل والمنافســـة 
علـــى مراكـــز متقدمـــة، لكـــن عـــدم وجـــود 

التحاليل الفنية واإلدارية لواقع الفرق أدى 
لمشـــاهدة ذات الفـــرق تتصارع فـــي مراكز 

الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية”.
وفيما يخص رأيه بقرار تقليص المحترفين 
مـــن أربعة العبيـــن إلى ثالثة، ذكـــر الزياني 
أن هـــذا األمـــر ليـــس كل شـــيء فـــي إطـــار 
التطويـــر المنشـــود، واالرتقـــاء بمســـتويات 
الـــدوري الفنية. وأضاف: “هناك أمور أخرى 
يجـــب على الجميـــع العمل علـــى تطويرها، 
وعدم وضـــع كامل الثقل علـــى المحترفين 
كما يصوره البعض في الوســـط الرياضي”. 
فـــي  المحترفيـــن  وجـــود  أن  إلـــى  ولفـــت 
الدوري يثري المستويات ويشعل الحماس 
بيـــن الجماهيـــر في المدرجـــات، مدلالً على 
ذلـــك بعـــدد مـــن الالعبيـــن األجانـــب الذين 
وضعـــوا بصمتهـــم فـــي احترافهـــم بأنديـــة 
دورينـــا خـــالل الســـنوات الماضيـــة، وعلـــى 
ســـبيل المثال فـــي محترف فريـــق الوحدة 
“آدم” فـــي الثمانينات الـــذي ال يزال الجميع 
يتذكـــره؛ نظًرا لما قدمه مـــن إضافة كبيرة، 
شـــهدتها  التـــي  االختيـــارات  عكـــس  علـــى 

الســـنوات األخيرة في دورينا، بالتعاقد مع 
محترفين أقل مســـتوى حتـــى من الالعب 

المحلي.

الالعبون تحت 21

وفيما يخص قرار مشـــاركة الالعبين تحت 
21 عاًما مع أنديتهم في منافســـات الدوري 
سواء مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، 
أو دوري الدرجة الثانية، أوضح الزياني أن 
القرار فيه مشـــكلة فنية؛ كونه يجبر الفرق 
على إشـــراك الالعب سواء كان مميًزا أو ال، 
مشـــيًرا إلى أن الالعب يثبت نفسه بقيمته 
الفنيـــة ومـــا يقدمـــه للفريـــق علـــى حســـب 

مركزه في المستطيل األخضر.

نجاح سوزا

ا علـــى ســـؤال أخيـــر حـــول رأيـــه فيمـــا  وردًّ
ســـوزا  هيليـــو  البرتغالـــي  المـــدرب  قدمـــه 
مـــع المنتخـــب الوطنـــي األول حتـــى اآلن 
وبتحقيق لقبي غرب آسيا 2019 وخليجي 
24، أكـــد خليفة الزياني أن ســـوزا نجح مع 

المنتخـــب عبـــر تشـــكيل فريقيـــن قادريـــن 
على اللعب بنفس المســـتوى. وأشار إلى أن 
هذه الفكـــرة جديدة على مالعبنا ونجحت 
بشـــكل مميـــز. وقال: “المـــدرب بعد وصوله 
واســـتالمه المهـــام الفنيـــة ومـــع احتكاكـــه 
بالالعبيـــن توصل إلى توليفـــة مميزة كون 
من خاللهـــا مجموعتين مميزتيـــن، فجميع 
إمكانـــات  يملكـــون  الموجوديـــن  الالعبيـــن 
علـــى  فيهـــا  يختلفـــون  ولكنهـــم  عاليـــة، 
مســـتويات وباختالف مراكزهم ومواقعهم 
وظـــروف المباريـــات وقـــراءة المنافســـين، 
وهو ما نجح فيه المدرب سوزا، ويستحق 

عليها اإلشاد “.

فريق الحدمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز

الزياني: التطوير يقع على إدارات األندية وال تضعوا الشماعة على المحترفين

مستويات الدوري متقاربة والحد فريق مجتهد

مقترح لدوري أبطال العرب لكرة الصاالت
ــعــد ــي عـــن ُب ــ ــاراتـ ــ ــاد اإلمـ ــ ــح ــ ــة أقـــامـــهـــا االت ــعــب ــل فـــي نـــــدوة ل

طالب عدد من مســؤولي كرة الصاالت، االتحاد العربي لكرة القدم، بتدشــين 
بطولة لدوري أبطال العرب لألندية لكرة الصاالت، وذلك دعًما وتعزيًزا للعبة.

جاء ذلك خالل ندوة أقامها مســـؤولو 
اإلماراتـــي  باالتحـــاد  الصـــاالت  كـــرة 
لكـــرة القدم لمشـــرفي ورؤســـاء لجان 
ومدربيـــن لكـــرة الصـــاالت بعـــدد مـــن 
االتحـــادات العربيـــة، وأقيمـــت بنظام 
نظـــرا  ُبعـــد؛  عـــن  المرئـــي  التواصـــل 
للظروف الراهنة مع فيروس كورونا.

مشـــرفة منتخب مصر لكـــرة الصاالت 
ســـحر عبدالقادر أشـــارت في حديثها 
خـــالل الندوة إلى أن هذا المقترح من 
شـــأنه يدعم توجهات االتحاد العربي 
في تطوير جانب الرعاة واالســـتثمار، 

خصوًصا مع ما تحصل عليه اللعبة من 
متابعة، مشـــيرة إلـــى أن هذه المتابعة 
ســـتزيد في حال وجـــد االهتمام الذي 

سيجذب كبار األندية العربية.
مســـؤولون  النـــدوة  فـــي  وشـــارك 
فـــي  الصـــاالت  كـــرة  عـــن  مختلفـــون 
الدول العربيـــة، وخرجت بالعديد من 
المقترحـــات جـــاء مـــن ضمنهـــا أيًضـــا 
بالكـــوادر  االهتمـــام  زيـــادة  ضـــرورة 
المـــادي  الدعـــم  عبـــر  التحكيميـــة 
دورات  بتنظيـــم  واإلداري  والمعنـــوي 
مختلفـــة، خصوًصـــا مـــع وجـــود نخبة 

مميزة مـــن الحـــكام العـــرب المميزين 
على مستوى كرة الصاالت وسبق لهم 
تشـــريف دولهـــم العربية فـــي مختلف 
وكبرى بطوالت كرة الصاالت العالمية 

المشـــاركون  طالـــب  كمـــا  والقاريـــة. 
فـــي النـــدوة بضـــرورة إقامـــة بطولـــة 
للمنتخبـــات العربيـــة، خصوًصـــا وأنها 
ستســـهم فـــي زيـــادة التواصـــل بيـــن 
األشـــقاء العـــرب، عـــالوة علـــى كونهـــا 
محطـــة فنيـــة مهمة إلعـــداد المنتخب 
وفـــي  المختلفـــة،  لالســـتحقاقات 
مقدمتها المسابقات القارية سواء في 

القارة اآلسيوية أو اإلفريقية.
وتأتـــي المطالبـــات والمقترحـــات في 
ضـــرورة زيادة تفعيـــل االتحاد العربي 
لكرة القدم لدوره ليمتد ويشـــمل لعبة 
كـــرة الصاالت التي باتت تحقق نتائج 
الفتة وطيبة في دول عربية مختلفة 

سواء في قارة آسيا أو إفريقيا.

سحر عبدالقادر

يواصـــل العبـــو الفئـــات العمرية لكرة القدم بنـــادي الحد، سلســـلة التدريبات 
التـــي وضعته األجهزة الفنية خالل فترة تعليق األنشـــطة الرياضية بســـبب 
فيـــروس كورونـــا. ورغـــم قـــرار االتحاد البحرينـــي لكرة القـــدم، إال أن قطاع 
الفئـــات العمرية بنـــادي الحد واصلت برنامجها لالعبيـــن؛ حفاًظا على معدل 
اللياقية والنشـــاط البدني، واســـتثماًرا لمبادرات “خلك في البيت”؛ لتشجيع 
الالعبيـــن على ممارســـة الرياضة فـــي منازلهم، خصوًصـــا وأن الجهاز الفني 
لمنتخـــب الناشـــئين بقيـــادة المـــدرب البرتغالي نونو كوســـتا وضـــع برنامًجا 
لالعبي مواليد العامين 2004 و2005؛ كون المنتخب مقبل على بطولة آسيا 

تحت 16 عاًما التي ستقام في البحرين سبتمبر المقبل.
وعلـــى صعيد متصل، فإن قطـــاع الفئات العمرية بنادي الحـــد عقد اجتماًعا 
بنظام التواصل المرئي عن ُبعد برئاسة رئيس قطاع الفئات محمد الخثالن؛ 

لمناقشة برنامج الفئات في ظل الوباء العالمي.

فئات الحد يتدربون عن ُبعد

خليفة الزياني
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أحمد مهدي

أوروبا تحت المجهر
بعد عودة البوندسليغا األلمانية من جديد.. استقبل عشاق كرة القدم حول العالم 
بشرى سارة أخرى بعودة الدوري االسباني بشكل رسمي.. إذ اعلن رئيس الوزراء 
االســباني أن مباريــات الليغا ستســتأنف فــي الثامن من يونيو المقبــل بعد توقفها 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
 ويأتــي هــذا تأكيــدًا لمــا كان متوقعــًا من قبل بعــودة كرة القدم مــن جديد بعد أن 
اعتقد الكثيرون أن كرة القدم ستصاب بالشلل ولن تعود مطلقًا حتى بعد حين!!.

  بعودة البوندســليغا والليغا..لن يتبقى أمام عشــاق كرة القدم اآلن ســوى معرفة 
الموعد الرسمي لعودة الدوريين االنجليزي وااليطالي وتكتمل البشريات السارة!!.

  * لــم تتضــح الرؤيــة بعــد فيمــا يتعلــق بمصيــر ســوق انتقــاالت الالعبيــن القــادم 
“الميركاتــو” والــذي من المفتــرض أن يبدأ في االول من يونيو.. فحتى اللحظة لم 
يرد أي توضيح من قبل االتحاد االوروبي لكرة القدم حيال هذا الموضوع..ولكن 
لــو افترضنــا جــداًل ان الميركاتــو ســيبدأ بما كان عليــه العهد..فإنه مــن المتوقع أن 
يسير الميركاتو باتجاه صفقات تبادل الالعبين بين االندية أكثر من االتجاه نحو 
شــراء الالعبيــن كمــا كان معهودًا..والســبب فــي ذلــك يعود إلــى أن االندية لم يعد 
بمقدورهــا تســخير الميزانيات الضخمــة للتعاقدات الجديدة بســبب تأثير جائحة 
كورونــا علــى الوضع االقتصادي لكل االندية..لذلك قد نشــهد في الميركاتو القادم 

العديد من الصفقات التبادلية.
  *بعــد إصابــة العبيــن مــن فريــق بورنمــوث االنجليــزي بفايــروس الكرونا..تســلل 
االحباط في نفوس عشــاق الدوري االنجليزي على وجه الخصوص..حيث يعتقد 
البعض منهم أن هاتين االصابتين قد تســهمان في إلغاء الدوري وعدم اســتئنافه 

لصعوبة استكمال المباريات بظهور إصابات جديدة بين الالعبين.
  ولكــي يرتــاح كل عاشــق للبريميرليغ..يجــب علينــا التنويــه هنــا إلــى أن االتحــاد 
االنجليــزي هــو أول اتحــاد صــرح عالنيــًة برغبــة اســتئناف الــدوري مهمــا كانــت 
الصعوبات والعقبات..لذلك ال داعي للقلق..فالبريميرليغ ســيعود ال محالة بمســألة 

وقت ال أكثر!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

ديمبلي



قد تجد بعض الشخصيات يصعب عليك التعامل معهما.

حاول أن تجد أسلوبا معينا يتماشى مع شخصيتك.

بعض القرارات العصبية والمتسرعة أدت إلى مشكلة.

حالتك الصحية مستقرة، عليك باتباع نفس النهج في يومك.

النوم مبكرا واالستيقاظ مبكًرا هو ما تحتاج إليه. 

يجب أن تتمتع بالمرونة في عملك وتناقش زمالئك.

تحقق مزيدا من النجاحات واإلنجازات في محيطك.

يجب أن تنسى الماضي وتغلق الصفحة تماما.

احرص على شرب الماء حتى ال تصاب بعسر الهضم.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك تجعلك تشعر بالسعادة.

حاول أن تقاوم وال تستسلم لليأس واإلحباط حتى ال تخسر.

يجب أن تقلل من األطعمة الدسمة التي تسببت بزيادة وزنك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

في عمل ســعى مــن خالله إلى إعادة البســمة لجمهوره 
فــي عيد الفطر المبارك، الســيما في ظل أجــواء كورونا 
وتغّيــر مالمح االحتفال بالعيد، طرح الفنان الســعودي 
عبدالمجيد عبدالله عبر قناته الرســمية على “يوتيوب”، 

أغنيــة جديــدة تحمل عنــوان “عــادت عليكــم”. وعلقت 
شــركة روتانا على مقطع الفيديو: فرحة العيد مع أمير الطرب 

عبدالمجيــد عبدالله ، أغنية عــادت عليكم . األغنية من كلمات فهد المســاعد، 
ألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، والقت األغنية استحسانا من الجمهور.

أعربــت الفنانــة الســورية أصالــة نصــري عــن ســعادتها 
لمشــاركتها في مسلســل “االختيــار” من خــالل األغنية 
التي غنتها في الحلقة األخيرة من العمل. وقامت بنشــر 
فيديو األغنية عبر حســابها الرسمي على موقع إنستغرام، 

وعلقت على الفيديو قائلة: “تشــرفت اليوم وكثيرا سعدت.. 
باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الذي يجسد 

تفاصيل حياة األبطال العظام.. وقد كان لجميع الحكايا أكبر أثر في وجداننا.. فكم 
هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر باألمان”.

تصدر مسلســل “لعبة النسيان” موقع تويتر فور عرض 
الحلقة األخيرة من العمل على موقع شــاهد، خصوصا 
أنه كان أول مسلســل يتم عــرض حلقته األخيرة، فيما 
انتقــد الجمهور حالة التســامح التــي وصفها البعض 

بأنهــا مبالغ فيها من جانب بطلة العمل تجاه من قاموا 
باإلســاءة لها. ودخل المغردون في ســجال عن نهاية العمل 

والشخصيات المختلفة التي ظهرت في األحداث، وعلق بعضهم على مالبس 
دينا الشربيني التي كانت نادرا ما تتغير في الحلقات األخيرة من العمل.

لعبة النسيانأصالة تتشرفعادت عليكم
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برنامج المنوعات “حاالت” وعودة إلى الزمن الجميل
تفاعل عدد كبير من المشاهدين مع البرامج المنوعة التي بثتها “البحرين لول” في 
أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها برنامج المنوعات الكوميدي “حاالت” من إعداد 
أميــن صالــح وإخراج احمد يعقوب المقلة، وتقديم مريم زيمان، ويوســف بوهلول 
ومن إنتاج 1993، وســيناريو األغاني مصطفى رشــيد وتمثيل مجموعة من نجوم 
البحرين، وعرض من أول أيام العيد وســيختتم اليوم الثالثاء، في تمام الســاعة 9 

مساء، ويعاد عند الخامسة صباحا و1 ظهرا من اليوم التالي.

فنيـــة  منوعـــة  فقـــرات  يقـــدم  البرنامـــج 
فـــي  وكوميديـــة ولقـــاءات مـــع فنانيـــن 
مختلف الميادين، فهنـــاك لقاء مع الفنان 
التشـــكيلي عباس الموســـوي، ولقاء آخر 
مـــع المطـــرب خالد الشـــيخ، ولقـــاء ثالث 
مع الشاعر علي الشرقاوي، وأيضا الفنان 
التشـــكيلي عبـــدهللا يوســـف، إذ يطـــرح 
عليهم المذيع ســـؤال معينا وينتظر منهم 
اإلجابـــة، وكان ســـؤال إحـــدى الحلقـــات 

“كيف تنظر إلى الغيرة بين الفنانين؟”.
ومـــن فقـــرات البرنامج مواقـــف تمثيلية 

كوميديـــة قصيـــرة، تحمل رســـالة معينة 
بتوقيـــع عدد من الفنانيـــن منهم إبراهيم 
بحر، عبدهللا السعداوي، حسين الرفاعي، 
الخنـــة، ســـيما أحمـــدي، ماجـــدة  ســـمية 
ســـلطان، هاني الدالل، علي الغرير، أحمد 

مبارك والطفل حسن مجلي.
وفـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البـــاد”، قـــال 
الفنان يوســـف بوهلول، أحد المشاركين 
فـــي هـــذا البرنامـــج: حقيقة لقـــد أعادتنا 
قنـــاة “البحريـــن لـــول” إلـــى تلـــك األيـــام 
الجميلة، والبرامـــج الكوميدية المنوعة، 

والمسلســـات واألفام، والشك ستلعب 
القنـــاة دورا كبيـــرا ومؤثـــرا فـــي تعريـــف 

الجيـــل الجديد بالبرامـــج واألعمال التي 
كانـــت تعرض على تلفزيون البحرين في 

تلـــك الســـنوات وحظيت بمتابعـــة كبيرة 
ليـــس فـــي البحريـــن فحســـب، وإنما في 

جميع دول الخليج.
يذكـــر أن القنـــاة ســـتعرض اليـــوم ثالث 
أيـــام عيـــد الفطـــر “ثاثيـــة العيـــن”، من 
تأليـــف راشـــد الجـــودر، وإخراج بســـام 
خلفـــان،  إبراهيـــم  وتمثيـــل  الـــذوادي، 
البوعينيـــن،  وســـعد  الجـــزاف،  وســـعد 

وعبدهللا ملك.

26 مايو

 1865
األهليـــة  الحـــرب  انتهـــاء   
األميركيـــة التـــي اشـــتعلت بين 
وواليـــات  الشـــمال  واليـــات 
الجنـــوب ســـنة 1861 بانتصـــار 
الواليات الشـــمالية، وأدت هذه 
الحرب إلـــى مقتل ما يقرب من 

نصف مليون أميركي.

 1926
 إنشاء لقب النبالة ماركيس الريف لفائدة القائد العسكري اإلسباني خوسي سانخورخو.

 1942
بدء معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

 1959
اللجنة األولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة األلعاب األولمبية 1964.

 1979
عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

 1985
مصرع 40 ألف شخص في بنغاديش بسبب إعصار قوي.

محرر مسافات

محرر مسافات

أطلقت الفنانة الفلسطينية إلهام 
روحانا أغنيتها الجديدة “هي 

الحكاية” للعيد. واعتبرت روحانا 
إطاقها لألغنية الجديدة “بمثابة 

معايدة لجمهورها في فلسطين 
والوطن العربي والعالم”.

وتحرص روحانا من 
خال األغنية على 

أن تبقى صادقة 
مع نفسها 
وتحافظ 

على هوّيتها، 
كما أرادت 
أن تعكس 

حالة يمّر بها 
الكثيرون. 

tariq_albahhar

غداء العيد... غوزي بحريني وبالليط لذيذ وقهوة عربية
مازالت األسر البحرينية متمسكة بعاداتها القديمة في طبخ المأكوالت الشعبية القديمة في أيام العيد السعيد على الرغم من الظروف التي نمر بها، لكن أصبحت األكالت 

الخاصة بالعيد في المملكة هي التي تأخذ كل المساحات عند النساء والرجال أيضا هذا العام, 

من أبرز األطباق البحرينية هي طبق األرز واللحم الذي 
كان يســـمى “غداء العيـــد”، وكان قديما يتم إعداده ليلة 
العيد حتى يكون جاهزا في الصباح ويأكل منه الجميع 
عقب صاة العيد مباشـــرة، خصوصـــا أن طعمه يختلف 
فـــي العيـــد، فيســـمى طبـــق األرز باللحم “مكلـــف” أي أنه 
يكثر فيه وضع الهيل والزعفران والمكســـرات والليمون 
األســـود والزبيـــب بصـــورة أكبـــر، وكان أحيانا يســـتبدل 

فيه اللحم بالســـمك، وفي ثاني أيـــام العيد تقدم أطباق 
الســـمك الربيـــان المملـــح.  وكان قديمـــا “غـــداء العيـــد” 
يطبخ على الفحم طوال الليل وتقوم األســـر والعائات 
الميســـورة بطبخ كميات كبيرة منه، إذ يتم توزيعه على 
الجيران واألقارب والفقراء وعلى باقي ســـكان الفريج، 
ما يضفـــي نوعا من التواصل والتكافـــل المجتمعي بين 

أهالي الفريج ويدخل البهجة والسرور على الجميع.
وتقـــوم النســـاء فـــي عملية طبـــخ الغوزي “وجبـــة العيد 
المفضلـــة” بعـــد أن يتـــم تجهيـــز جميع متطلبـــات الطبخ 
والذبائـــح في الليل وجـــرت العـــادة أن العائات تتجمع 
فـــي بيـــت الجـــد أو الجـــدة أو األخ األكبر لتنـــاول وجبة 

الغداء والتي تكون عادة الساعة 10 صباحا.
ويعتبر “الغوزي” ملك الوجبـــات على المائدة البحرينية 
والخليجيـــة خـــال أيـــام العيـــد، ويدخـــل فـــي تكوينـــه 

اللحـــم أو الدجـــاج واألرز وغيرها مـــن المكونات التي 
تضيف للوجبة طعمًا وشـــكاً متميزيـــن، إضافة إلى 
الوجبـــات األخـــرى التـــي يدخـــل األرز فـــي إعدادها 
مثل “العيش واللحم” أو الدجاج، وكذلك “الهريسة” 

و “المضروبة”.
ومـــن أهـــم األطبـــاق أيضـــا هـــو طبـــق “الجـــدوع” أو 

“القـــدوع” أو “الفالـــة”، وهـــو صينية ممتلئـــة بمختلف 
أنـــواع المكســـرات المحمصـــة والحلويـــات، وأصبحـــت 

الشوكوالتة تحل محل الحلويات المحلية، وهناك أيضا 
طبـــق “العقيلـــي” وهو نوع مـــن أنواع الكعـــك بالزعفران 
ومـــاء الـــورد.  المائـــدة الخليجيـــة ال تخلو مـــن األكات 
الشـــعبية التي تصنف ضمن قائمـــة الحلويات والمتمثلة 
في “الخبيـــص” و “العصيدة” و”الباليـــط” و “الرنجينة”، 
التـــي تدخل في إعدادها األنـــواع المختلفة من الرطب 
وتقدم وفق أشكال وأحجام متميزة، وأيضا “دلة القهوة 
العربيـــة” التـــي البـــد وأن يتـــم تقديمهـــا، وقـــد تصاحب 
األكات التي يغلب عليها السكر؛ لكي يتم الموازنة بين 

المذاق، إضافة إلى “التمر” المصاحب للقهوة.

مع حلول عيد الفطر، يهوى المصريون والعرب سماع أغنية “يا ليلة العيد  «
آنستينا” لمطربتهم األشهر أم كلثوم، وهي عادة لم يغيرها فيروس “كورونا” 
الذي فرضا حظرا للتجوال في البالد. ورغم أن لهذه األغنية صلة بعيد الفطر، 

إذ َشَدت بها أم كلثوم ليلة عيد الفطر مساء 29 رمضان في العام الهجري 
1363، الموافق 17 سبتمبر من العام 1944 في حفل للنادي األهلي المصري، 

حضره ملك مصر فاروق، الذي منح أم كلثوم في تلك الليلة وسام الكمال 
ليصبح لقبها “صاحبة العصمة”، فإنها لم تقتصر على الفطر فحسب، بل 

أصبحت أغنية “يا ليلة العيد آنستينا وجددتي األمل فينا” أغنية عيدي الفطر 
واألضحى. وفي حقيقة األمر، كانت أم كلثوم قد غّنت هذه األغنية ضمن 

مجموعة من األغنيات في فيلم “دنانير” الذي عرض العام 1939، أي قبل 81 
عامًا، وهي من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي.

وهناك الكثير من األغنيات الرائعة التي تحتفي بالعيد، ولكن ظلت أم كلثوم  «
في الصدارة.

وتقول األغنية في مطلعها: «

”يا ليلة العيد آنستينا... وجددتي األمل فينا.. «

هاللك هل لعنينا... فرحنا له وغنينا.. «

وقلنا السعد حيجينا... على قدومك يا ليلة العيد.. «

جمعت األنس ع الخالن... ودار الكاس على الندمان.. «

وغني الطير على األغصان... يحيي الفجر ليلة العيد“. «

الراحل علي الغرير ويوسف بوهلول

عبدالله يوسف

عباس الموسوي

خالد الشيخ

علي الشرقاوي

إبراهيم حبيب

ما قصة أغنية “يا ليلة العيد” ألم كلثوم؟



تطوعت زين البحريـــن بدعم الحملة 
للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس  الوطنيـــة 
“متكاتفيـــن ألجـــل ســـامة البحرين” 
التي دشـــنها المجلس مؤخـــرا تنفيذا 
لتوجيهات قرينة عاهل الباد صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة، رئيســـة المجلس 
حفظهـــا هللا؛ لدعـــم المـــرأة واألســـرة 
البحرينيـــة لمواجهة فيروس )كوفيد 

19( المستجد.
وكجزء مـــن تدابير الصحة والنظافة 
زيـــن  قدمـــت  الفايـــروس،  لمواجهـــة 
البحرين عددا من المطهرات وأدوات 
التنظيف؛ لمســـاعدة األسر البحرينية 

المحتاجة عبر الحملة. 
إجـــراءات  البحريـــن  زيـــن  “اتخـــذت 
عديـــدة لدعـــم المجتمـــع، خـــال هذه 
الفتـــرة غيـــر المعهـــودة التـــي تحدت 

الصحـــة واالقتصـــاد. نحـــن ملتزمون 
بمســـاعدة الفئات المحتاجة في هذه 
الظـــروف، كمـــا نفخـــر بكوننـــا جـــزءا 
مـــن الحملـــة الوطنيـــة لدعـــم األســـر 
لمكافحـــة  تهـــدف  التـــي  البحرينيـــة 
الفايروس عبر المحافظة على صحة 
وســـامة األســـر، “قال عبـــدهللا خالد 
آل خليفـــة، المديـــر التنفيـــذي إلدارة 

االتصال وعاقات المستثمرين. 

العامـــات  “ريلمـــي”، أســـرع  أعلنـــت 
التجاريـــة نمـــًوا في مجـــال الهواتف 
أحـــدث  عـــن  العالـــم،  فـــي  الذكيـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  هواتفهـــا 
المتحـــدة، “ريلمـــي 6 بـــرو” و “ريلمي 

سي 3”.
وتشـــتهر “ريلمـــي” بهواتفهـــا الذكيـــة 
النابضـــة بالحيويـــة والمســـلية التي 
للشـــباب  خصيًصـــا  تصميمهـــا  يتـــم 
والفئـــات المســـتهدفة األصغـــر ســـًنا؛ 
بفضل 3 مميزات رئيســـة تتمثل في 
العصـــري  والتصميـــم  القـــوي  األداء 

واألسعار المعقولة.
بعد النجاح الكبير لهواتف “ريلمي 6” 
و “ريلمي 6 اي”، تقدم “ريلمي” طراًزا 
“هاتـــف  التجاريـــة  للعامـــة  جديـــًدا 
ريلمي 6 برو” بأحد أكثر التصميمات 

الممكنة روعة وأناقة. 
وتقـــدم “ريلمـــي” ألول مـــرة كاميـــرا 

رباعيـــة خلفيـــة وكاميـــرا مزدوجـــة 
أماميـــة في ساســـل هواتف برو، ما 
يجعل هـــذا الطراز رائًعا لألداء عالي 

المستوى. 
ويأتي هاتف “ريلمي 6 برو” بشاشـــة 
 Ultra Smooth“ الساســـة  فائقـــة 
ســـم   16.6 مقـــاس   ”Display Pro
90 هرتـــز، ويتميـــز الهاتـــف بمعالـــج 
القـــوي   ”Snapdragon 720G“
الـــذي يحتوي على وحـــدة المعالجة 

المركزية “Kryo 465” بأقصى سرعة 
ســـاعة تبلغ 2.3 جيجـــا هرتز إضافًة 
الرســـوميات  معالجـــة  وحـــدة  إلـــى 
القويـــة لاســـتمتاع   ”Adreno 618“

بتجربة ألعاب مثيرة.
كمـــا تـــم تزويد هذا الهاتـــف ببطارية 
كبيـــرة ســـعة 4300 مللـــي أمبير في 
الســـاعة وشـــاحن فاش 30 واط تم 
ترقيتـــه حديًثـــا، بمـــا يقلـــل إلـــى حٍد 

كبير من وقت الشحن.

ــرأة ــم ــل ــى ل ــ ــل ــ ــس األع ــل ــج ــم ــة دشـــنـــهـــا ال ــل ــم ــح معقولةال ــار  ــعـ وأسـ عــصــري  وتــصــمــيــم  ــوي  ــ ق أداء 
“ريلمي” تطلق أحدث هواتفها الذكية“زين” تدعم “متكاتفين ألجل سالمة البحرين”

“المرصد”: البحرين أبهرت الجميع بمواجهة “كورونا”
أصدرت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان الجزء األول من التقرير التوثيقي لجهود 
البحريــن فــي التصــدي لفيــروس كورونــا “كوفيــد 19” والــذي يرصــد مــا قامــت بــه 
المملكــة بمختلــف ســلطاتها ومؤسســاتها وأفرادهــا فــي جميــع المجــاالت لمواجهة 

الفيروس.

وقـــال رئيـــس جمعيـــة المرصـــد لحقوق 
اإلنســـان، محسن علي الغريري، إن فكرة 
إعـــداد هذا التقرير جـــاءت لتوثيق قصة 
النجاح البحرينية الجديدة، حيث حملت 
الجمعية على عاتقها هذه المهمة تقديرًا 
لجهـــود رجال ونســـاء البحرين في كافة 
المجـــاالت، حيث ُبذلت الجهـــود الكبيرة 
من أجـــل حماية اإلنســـان وحقوقه دون 
تمييز بين مواطن أو مقيم، وبشكل أبهر 
الجميـــع بالكيفيـــة االحترافيـــة والمهنية 
المملكـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  واإلنســـانية 

للحفاظ على الصحة العامة دون تعطيل 
عمل المؤسســـات الرسمية ومهام الدولة 
ومصالـــح األفراد عـــن طريق تقديم هذه 

الخدمات عبر الوسائل اإللكترونية.
ونـــوه الغريري إلى أن هـــذا العمل يهدف 
إلى تحليل مرحلة هامة تمر بها البحرين 
وجمع المعلومـــات حولها بهدف توثيقها 
التـــي  الجهـــود  جميـــع  يحفـــظ  بتقريـــر 
ُبذلت، وبشـــكل يظل شـــاهدًا على العصر 
باعتبـــاره حقًا لألجيـــال القادمة ومنهجًا 
هـــذه  مـــن  واالســـتفادة  للتطويـــر  لهـــم 

التجربة بكل ما تحمله من دروس وعبر.
وأكـــد الغريـــري أن التقريـــر رصـــد وتابـــع 
واإلجـــراءات  والقـــرارات  التشـــريعات 
والجهـــود والمبـــادرات التـــي قامـــت بهـــا 
مختلف الجهـــات في المملكة، وذلك في 
الفترة من 4 فبراير إلى 23 أبريل 2020، 
األحـــداث  أبـــرز  اســـتعراض  تـــم  حيـــث 

والفـــرص والتحديات ومســـتوى اإلنجاز 
الذي تحقق خال هذه الفترة.

المرصـــد  جمعيـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
لحقوق اإلنســـان أن فريق عمـــل التقرير 

المكون من 7 أشـــخاص قـــد التزم خال 
واالحترافيـــة  بالمهنيـــة  التقريـــر  إعـــداد 
والموضوعية لرصد وتحليل المعلومات 
واإلحصائيـــات التـــي حصـــل عليهـــا مـــن 
مصادرها الرســـمية، إضافًة إلى المتابعة 
وكيفيـــة  اإلجـــراءات  لهـــذه  الميدانيـــة 

تحققها على أرض الواقع.
وقـــال إن التقرير يتكون من 60 صفحة، 
حيث جـــاءت مقدمتـــه للتعريف بنشـــأة 
الفيـــروس وانتشـــاره عالميـــًا، فضـــاً عن 
تناولـــت  رئيســـية  محـــاور   5 اشـــتماله 
إنشـــاء وتشـــكيل الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، جهود الجهات 
الحكومية ومدى التزامها بمعايير حقوق 
اإلنســـان فـــي مجـــاالت الصحـــة واألمـــن 

والتعليـــم والعمل، الجهـــود واإلجراءات 
الحكوميـــة لدعـــم االقتصـــاد البحرينـــي، 
دور اإلعام في تغطية الجهود لمكافحة 
مؤسســـات  جهـــود  وأخيـــرًا  الفيـــروس، 
المجتمـــع المدنـــي والمتطوعين في ظل 

األزمة.
واختتـــم الغريـــري بأن الجمعية ســـتعمل 
فـــي الفتـــرة القادمة على توزيـــع التقرير 
والـــوزارات  الســـلطات  مختلـــف  علـــى 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
واألهليـــة، ووســـائل اإلعـــام والصحـــف 
المحليـــة، فضـــاً عن ترجمتـــه والترويج 
لـــه خـــارج المملكـــة لبيـــان قصـــة النجاح 
البحرينية ومـــدى تكاتف وقوة المجتمع 

وقدرته على تخطي الجائحة.

محسن الغريري

المملكة تعاملت 
بمهنية واحترافية 

في التصدي 
للفيروس
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

تســـجل “رولـــز رويس موتـــور كارز”، فصًا آخر في حكايتهـــا الطويلة في هذا 
الشـــهر )مايو(. ففي السابع عشـــر من مايو من العام 1904، التقى تشارلز رولز 
ألول مرة بهنري رويس في فندق ميدالند، مانشســـتر، وهو لقاء تغيرت بعده 

مفاهيم صناعة السيارات والفخامة بشكل مطلق. 
كمـــا تصـــادف الذكرى، اســـتئناف عمليات اإلنتاج في دار “رولـــز - رويس”. إنه 
تاريخ مميز بالفعل وسيبقى متألًقا السيما وأنه يوم قال فيه السيد رولز “لقد 

قابلت أعظم مهندس في العالم”، قاصًدا السير هنري رويس.
جمعت كل من “رولز” و ”رويس” رؤية لجعل مستقبل السيارات استثنائًيا.

فقـــد كان لـــدى هنـــري رويـــس، وهو مهنـــدس بارع، رغبـــة في الدقـــة والكمال 
فـــي العمل عدا عن تمتعه بأخاقيات العمـــل الفطرية التي أصبحت فيما بعد 
ركيزة فلسفة “رولز  رويس”، هي “خذ أفضل ما هو موجود واجعل منه شيًئا 
أفضل”. أما تشـــارلز رولز، فكان أرســـتقراطًيا وســـائًقا بارًعا، مـــن ذوي الخبرة 
في بيع الســـيارات المســـتوردة، وقد دخل شـــريكه التجاري، كلود جونســـون، 
في منصب المدير العام لمشـــروع “رولز - ورويس” ونجح في توســـيع مكانة 

وسمعة الشركة الناشئة.

“رولز رويس موتور كارز”.. 116 عاًما من التألق
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ــعــد ــن ُب ــي االرتــــقــــاء بــالــتــعــلــيــم عـ ــلــمــســاهــمــة فـ ل

“بتلكو وهواوي” تتبرعان بأجهزة واي فاي لـ “إنجاز”

أعلنـــت شـــركة “بتلكو” عـــن تعاونها مع 
“هواوي” للتبرع بـ 500 جهاز من أجهزة 
واي فـــاي المنزليـــة الذكيـــة للمســـاهمة 
فـــي دعم التعليـــم عن ُبعد عـــن طريق 

مؤسسة “إنجاز البحرين”. 
وحضـــر االجتماع االفتراضـــي لتوقيع 
اتفاقيـــة المبـــادرة الرئيـــس التنفيـــذي 
ميكيـــل  البحريـــن  بتلكـــو  لشـــركة 
فينتـــر، نائب رئيـــس العاقـــات العامة 
الشـــرق  “هـــواوي”  فـــي  واالتصـــاالت 
األوسط سبيس لي، والمدير التنفيذي 
هنـــاء  البحريـــن”  “إنجـــاز  لمؤسســـة 

سرواني.
وأدت زيـــادة نســـبة الدراســـة عـــن ُبعد 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الراهنـــة إلى 
زيادة االعتماد على اســـتخدام شـــبكة 
بـــرزت  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاًء  االنترنـــت، 
ضـــرورة تطبيـــق االســـتخدام واإلدارة 
الذكية لشـــبكة اإلنترنـــت. ويقوم جهاز 
بتعزيـــز  الُمقـــدم  الذكـــي  فـــاي  الـــواي 
قـــوة تغطية الشـــبكة في جميـــع أركان 

المنزل.

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة بتلكو 
البحريـــن ميكيـــل فينتـــر “كجـــزء مـــن 
مســـؤولية بتلكـــو على دعـــم المجتمع، 
تحـــرص بتلكو على بناء عاقات قوية 
مجـــاالت  واستكشـــاف  شـــركائها  مـــع 
تضيـــف  التـــي  المشـــتركة  للمبـــادرات 
قيمة ولها تأثيـــر إيجابي. خلق الوضع 
الحالـــي حاجـــة كبيرة للتعلـــم عن بعد، 
ويســـعدنا التعـــاون مـــع شـــركة هواوي 
وإنجـــاز البحرين لتقديـــم حلول تدعم 
هـــذه الحاجة. فقد أثبتت أجهزة الواي 

علـــى  قدرتهـــا  الذكيـــة  المنزليـــة  فـــاي 
االســـتفادة القصـــوى مـــن االنترنت، ما 

يحسن من تجربة التعلم عن ُبعد”.
من جانبها، قالت هناء ســـرواني “نقدر 
وهـــواوي  بتلكـــو  ومســـاهمات  جهـــود 
المشـــتركة لدعم برامج إنجاز البحرين 
للتعليـــم عـــن ُبعـــد. نحن نؤمـــن أن هذا 
الدعم المشـــترك من شـــأنه أن يحسين 
تجربة التعليم عن ُبعد بشكل كبير في 
ظل الظروف الراهنة، وسنســـعى دائًما 
إلـــى االرتقـــاء بجـــودة التعليم بشـــكل 

عام”.
وقال ســـبيس لي “تلتزم هواوي بدعم 
انتشـــار التقنيات الرقمية ووضعها في 
متنـــاول الجميع في البحريـــن انطاًقا 
مـــن مســـؤوليتنا تجـــاه المجتمـــع الذي 
نعمـــل فيه. ونأمل أن تســـاعدنا خبرتنا 
في مجال االتصال وتطوير التطبيقات 
وتنميـــة المهـــارات علـــى تمكيـــن مزيد 
مـــن األفراد واألســـر والمؤسســـات في 

البحرين”.
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اإلخوة “الرّيس” يجمعون 11 ألف دينار لـ “أطفال السرطان”
خـــيـــري مـــــــزاد  ــي  ــ فـ ــات  ــ ــاعـ ــ سـ  4 خــــــال 
تمكــن اإلخــوة محمــد وبــدر وســعود الريــس مــن جمع مبلغ يزيد عــن الـ 11 ألف دينار من خــال المزاد الخيري الذي قامــوه ليلة الـ 25 من 

رمضان الجاري، من خال بيع عدد 100 من “التي شيرتات” التي قاموا بتصميمها، وذلك خال 4 ساعات من بدأ المزاد الخيري.

وجاءت فكرتهم هذا العام لعمل مزاد 
خيـــري على 100 من “التي شـــيرتات” 
والتبـــرع  بتصميمهـــا،  قامـــوا  التـــي 
بريـــع المزاد بالكامل لصالح األنشـــطة 
الخيرية وعاج األطفال التي تشرف 

عليهم جمعية أمنية طفل.
اإللكترونـــي  الخيـــري  المـــزاد  وشـــهد 
إقبـــااًل كبيًرا من المتابعين والمهتمين، 
حيـــث تمكن اإلخـــوة الريـــس من بيع 
 4 خـــال  المعروضـــة  القطـــع  جميـــع 

ســـاعات وبمبلـــغ تجـــاوز الــــ 11 ألـــف 
دينار، وقاموا بتســـليم المبلغ بالكامل 
لجمعية أمنيـــة طفل ليكون من ضمن 
مشـــروع ملحف الخيـــر المعني بعاج 

أطفال السرطان.
منـــال  الجمعيـــة،  رئيســـة  وتقدمـــت 
العوضي، بالشـــكر الجزيـــل واالمتنان 
بهـــا  قـــام  التـــي  اإلنســـانية  للمبـــادرة 
اإلخـــوة محمد، وبدر وســـعود الريس، 
وتعـــد هـــذه اللفتة إحـــدى المبـــادرات 

الخيريـــة لإلخوة الريـــس، حيث إنهم 
من الحريصيـــن دوًما على المشـــاركة 
فـــي معرضـــي الصغيـــر الـــذي تقوم به 
الجمعيـــة ســـنوًيا، والتبـــرع بجزء من 
ريع البيع لصالح مشروعات الجمعية.

كما تتقدم العوضي بالشكر واالمتنان 
لوالـــدي محمـــد وبدر وســـعود الريس، 
وتقديـــم  ألبنائهـــم  تشـــجيعهم  علـــى 
كـــرواد  لتأسيســـهم  المســـتمر  الدعـــم 
أعمال في هذه السن المبكرة، وحثهم 

المشـــروعات  فـــي  المشـــاركة  علـــى 
الخيرية وزرع ثمرة اإلحسان وااليثار 

وفعل الخير.

ميكيل فينتر سبيس لي هناء سرواني
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روبوت للحفاظ على التباعد االجتماعي
بأحــد  المشــروبات  باريســتا  الجديــد  الروبــوت  يقــدم 
مقاهــي مدينــة دايجــون فــي كوريا الجنوبية بأســلوب 
مهذب وسريع وهو يشق طريقه نحو الزبائن بسالسة.

ويقــول باريســتا ”تفضل شــاي التيه اللوز الــذي طلبته، 
من فضلك اســتمتع. إنه أفضل إذا قمت بتقليبه“، بينما 
تستلم زبونة مشروبها على صينية مثبتة في الروبوت 

األبيض الكبير الالمع على شكل كبسولة.
وبعــد أن تمكنــت مــن احتــواء تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد الــذي أصــاب مــا يزيــد على 11000 شــخص 
وأودى بحيــاة 267، تنتقــل كوريــا الجنوبيــة ببطء من 
قواعــد التباعــد االجتماعــي المشــددة إلــى مــا تســميه 

الحكومة إجراءات ”التباعد في الحياة اليومية“.
وقــال لــي دونــج بــاي مدير األبحــاث في شــركة فيجن 
ســيميكون، مزودة حلــول المصانع الذكية التي طورت 
الروبــوت باريســتا مــع معهــد علمــي تديــره الدولــة، إن 
الروبوتــات يمكــن أن تســاعد النــاس في الحفــاظ على 

التباعد االجتماعي في األماكن العامة.
وأضاف ”نظامنا ال يحتاج إلى مدخالت من البشر بدءا 
من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى ترتيب الطاوالت 
بشــكل متناثر لضمان الحركة السلســة للروبوتات، وهو 

ما يتناسب مع حملة... ’التباعد‘ الحالية“.
ويمكن للنظام، الذي يســتخدم ذراعا آلية لصنع القهوة 
وروبوتــا لتقديــم الطلبــات، أن يصنــع 60 نوعــا مختلفا 
مــن القهوة ويقدم المشــروبات للعمالء فــي مقاعدهم. 
إلــى أجهــزة  البيانــات  التواصــل ونقــل  ويمكنــه أيضــا 
أخرى، كما يحتوي على تقنية للقيادة الذاتية لحســاب 

أفضل الطرق التي يسلكها داخل المقهى.
واســتغرق تحضيــر طلــب مكــون مــن 6 مشــروبات 7 

دقائق فقط.

فــي  الجــراد  مــن  أعــداد  ظهــرت 
مناطق بإمــارة دبي نتيجة موجة 
الرياح التي شهدتها اإلمارة، وفق 

بلدية دبي.
أســراب  بــأن  دبــي  بلديــة  أفــادت 
الجراد، التي انتشــرت في مناطق 
بإمارة دبــي، أمس، جاءت نتيجة 
شــهدتها  التــي  الريــاح  موجــة 
اإلمارة، مؤكدة أن الوضع مطمئن، 
وال توجــد أية خطورة، فيما تقوم 

فرق البلدية بمكافحتها على...
وأكدت البلدية أن “الوضع مطمئن 
وال توجد أية خطورة”، فيما تقوم 
فرق البلدية بمكافحتها على مدار 

الساعة.
كمــا قالــت إن “الريــاح التــي هبت 
أيــام  أول  خــالل  اإلمــارة،  علــى 
بالجــراد،  محملــة  جــاءت  العيــد، 
ببعــض  ظهــوره  فــي  وأســهمت 
بكميــات  اإلمــارة  فــي  المناطــق 
محدودة”، وفق “اإلمارات اليوم”.

رياح محملة بالجراد 
تهب على دبي

قالت وزارة الزراعة الهولندية، أمس، إنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة 
ينتقــل فيهــا فيــروس كورونا لإلنســان بعــد مخالطته أحد حيوانــات المينك 

المصاب بالفيروس.
وكررت الوزيرة كاروال شوتن في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة 
يعتقــد أن خطــر انتقــال الفيــروس من المينك لإلنســان خارج المــزارع التي 

تعيش فيها هذه الحيوانات ”ال يذكر“.
وفي 26 أبريل أعلنت الحكومة اكتشــاف إصابة حيوان المينك في مزرعة 
بجنوب البالد بالمرض األمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوســع شــمل مثل 

هذه المزارع التي يربى فيها الحيوان من أجل فرائه.

اليــأس والجــوع والبقــاء، 3 عوامل دفعت فتاة هندية في الخامســة عشــرة 
مــن عمرهــا للقيام برحلة مضنية برفقة والدها الذي يعاني من الشــلل، لكنها 
حظيــت بإشــادة دولية فــي نهاية المطاف. واختارت الفتاة الهندية الشــابة، 
جيوتي كوماري، أن تقوم بـ ”الرحلة الشــاقة” من العاصمة الهندية نيودلهي 
إلى منزلها في والية بيهار وســط اإلغالق المفروض في البالد بســبب أزمة 
وبــاء “كوفيــد 19”، برفقــة والدهــا العاجــز عن المشــي. وعلى مــدى 10 أيام، 
قــادت كومــاري الدراجــة الهوائيــة، بينمــا ركب والدهــا خلفهــا، وكان زادهما 
اليومــي الغــذاء والمــاء الذي يقدمه الغرباء لهما. وبعــد 10 أيام، وقطع نحو 

1200 كيلومترا، وصال إلى منزلهما في قرية داربهانغا، بوالية بيهار.

حالة ثانية النتقال “كورونا” من المينك لإلنسان

هندية تقطع 1200 كيلومتر على دراجة

 أشخاص يتنزهون في ساحل المالكية أول أيام العيد   )تصوير خليل إبراهيم(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قبــض علــى رجل هنــدي بتهمة 
قتــل زوجته بعدما أطلق أفعى 
مــن نوع كوبرا فــي غرفتها إثر 
فشــله فــي محاولــة أولــى مــع 
ثعبان، وفق ما أعلنت الشرطة، 
كومــار  أشــوك  وقــال  أمــس. 
المســؤول فــي الشــرطة لوكالة 
فرانــس بــرس إنــه في مــارس، 
حصــل الشــاب البالغ مــن العمر 
أفعــى شــديدة  27 عامــا علــى 
الســمية عضــت زوجتــه أوثــرا، 
ما تســبب بدخولها المستشفى 

لنحو شهرين.
وفيمــا كانــت ال تــزال تتعافــى 
فــي  والديهــا  منــزل  فــي 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، 
اســتحصل ســراج علــى كوبــرا 
من مربي أفاع وألقى الحيوان 

على زوجته النائمة.

المفروضــة  القيــود  الدنمــارك  خففــت 
مــع دول شــمال  الحــدود  عبــور  علــى 
فســمحت  أمــس،  وألمانيــا،  أوروبــا 
الذيــن  األخــرى  الــدول  مــن  للعشــاق 
فــرق بينهم فيــروس كورونــا بااللتقاء 
بمحبيهــم إذا اســتطاعوا إثبــات وجود 
 6 عــن  تقــل  ال  لمــدة  تربطهــم  عالقــة 
أشــهر. وقالــت الشــرطة الدنماركية إن 
رســائل  إلبــراز  ســيحتاجون  العشــاق 
متبادلــة على الهواتــف أو صور خاصة 
الطــرف  عــن  شــخصية  معلومــات  أو 
اآلخر في العالقة الغرامية. وقال آالن 
داالجــر كلوســن نائــب رئيس الشــرطة 
للتلفزيون الدنماركي ”بوسعهم إحضار 
صورة أو رســالة غراميــة“. ولجأ بعض 
أعضــاء البرلمان إلى وســائل التواصل 
مــن  اســتيائهم  إلبــداء  االجتماعــي 
التوجيهــات الجديدة وقالوا إنها تمثل 

انتهاكا للحق في الخصوصية.

هندي يقتل 
زوجته

بـ “كوبرا”

الصور والرسائل 
الغرامية   

لدخول الدنمارك
تسببت عاصفة قوية هي األقوى منذ 15 عاما في أستراليا، في انقطاع الكهرباء، أمس، 

عن عشرات آالف المنازل.
وتســبب الطقــس العاصــف باقتــالع األشــجار وانقطــاع الكهرباء عن عشــرات اآلالف من 
المنازل في والية أستراليا الغربية، في الوقت الذي بدأت فيه أجهزة الطوارئ في بيرث، 

عاصمة الوالية، أعمال إزالة الحطام.
وبلغت ســرعة الرياح حوالي 132 كيلومترا في الســاعة، في كيب ليوين بأقصى جنوب 
غربي الوالية، واعتبرت أقوى رياح تشــهدها المنطقة في مثل هذا الوقت من العام منذ 
15 عامــا. وقــال رئيــس الــوزراء األســترالي ســكوت موريســون “أّثر طقــس عاصف على 
أجزاء كبيرة من أستراليا الغربية وسبب أضرارا وانقطاعات للكهرباء على نطاق واسع”.

والية أسترالية في مرمى أقوى عاصفة منذ 15 عاما

الفنانة االستعراضية كاتيا ماكجورك تمارس مهاراتها في إطالق النار في 
حديقة منزلها في دافينتري، وسط إنجلترا أمس األول. بعد التدريب في 

مدارس السيرك المختلفة، بدأت ماكجورك في أداء مهاراتها في تقديم 
العروض النارية العام 2011. )أ ف ب(

العاصفة تسببت بانقطاع الكهرباء عن عشرات آالف المنازل

ارتبــك الكثيــر مــن المغاربــة صبــاح 
بعــد  الفطــر  عيــد  مــن  األول  اليــوم 
علــى  للتوقيــت  المفاجــئ  التغييــر 
هواتفهــم، إذ أضيفــت ســاعة كاملــة 
في تحديث تلقائي من قبل شركات 
حــول  الجــدل  ليعــود  االتصــاالت 

”الخطأ المتكرر“ في البالد.
وكانت السلطات المغربية قد قررت 
حــذف ســاعة من التوقيت الرســمي 
والعمــل بتوقيــت غرينيتــش خــالل 
 19 بــدءا مــن  شــهر رمضــان فقــط، 
أبريــل حتــى نهايــة األســبوع الــذي 
يلي عيد الفطر في 31 مايو 2020.

ولكــن تمت زيادة الســاعة اإلضافية 
المحــدد  الوقــت  مــن  أســبوع  قبــل 
”بالخطــأ“. ولجــأ مغاربــة إلــى مواقع 
للتحقــق  االجتماعــي  التواصــل 
الصحيــح ومشــاركة  التوقيــت  مــن 
تجاربهــم مع بقية المســتخدمين، إذ 
تبايــن التوقيــت بيــن هواتــف أفــراد 

العائلة الواحدة.
وعّبــر مغــردون عــن اســتيائهم مــن 
تكرار النقاش الســنوي حول الساعة 
للتوقيــت،  المبــرر“  ”غيــر  والتغييــر 
كبيــر  ”إرتبــاك  بـــ  يتســبب  والــذي 

واضطرابات لحياة الناس“.

“ساعة إضافية” تربك 
مغاربة في أول أيام العيد

ــدت كـــامـــيـــرا عــــددا  ــ ــ رصـ
الــثــلــوج، منها  نــمــور  مـــن 
بــالــقــرب  وصـــغـــيـــرهـــا،  أم 
ــا  ــ ــا ات ــ ــمـ ــ ــة ألـ ــ ــن ــ ــدي ــن مــ ــ مــ
الـــقـــازاخـــســـتـــانـــيـــة بــيــنــمــا 
متنزه  في  تتجول  كانت 
الوقت ضمن  مغلق أغلب 

قيود فيروس كورونا.
ولم يبق في قازاخستان سوى حوالي 150 من هذه النمور من أصل أقل 
من 10 آالف في العالم تعيش في وسط وجنوب آسيا. وهذه النمور مدرجة 
االتحاد  عن  الــصــادرة  باالنقراض  المهددة  لــأنــواع  الحمراء  القائمة  على 

الدولي لحماية الطبيعة.
وفي األسابيع القليلة الماضية رصد ما ال يقل عن 3 منها بواسطة كاميرا 

مجهزة بمستشعر للحركة وضعتها بالقرب من بحيرة ألما اتا الكبرى.

رصد نمور الثلوج النادرة في قازاخستان

روبوت يقوم بتحضير القهوة وتسليم المشروبات
 في مدينة دايجون أمس )رويترز( 

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:16

11:35 

03:02 

06:23

07:53 


