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مدينة عيسى - وزارة العملالمنامة - أمانة العاصمةالدوحة - أ ف ب

حذرت منظمة العفو الدولية، أمس، من 
ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين 
فيروس  من  للوقاية  قطر  في  اإللزامي 
كورونا، تجعل معلومات حساسة ألكثر 
مـــن مــلــيــون مــســتــخــدم عـــرضـــة لخطر 
إصالحها  تم  التي  وبالثغرة،  االختراق. 
العفو  منظمة  كشفتها  أن  بعد  الجمعة 
اإللكترونيين  القراصنة  تمّكن  الخميس، 

ــيـــالء عــلــى أرقــــــام هــويــات  ــتـ مـــن االسـ
الــمــســتــخــدمــيــن وأمــاكــنــهــم ووضــعــهــم 
الصحي. وقال مدير مختبر األمن التابع 
“إن  غورنييري  كــالوديــو  العفو  لمنظمة 
وخلال  كبيرا  أمنيا  ضعفا  مّثلت  الثغرة 
أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان 
الخبثاء  اإللكترونيين  للقراصنة  يمكن 

استغالله بسهولة”.

العاصمة  ألمانة  العام  المدير  أكــدت 
ــه تــم إنــجــاز 5  شــوقــيــة حــمــيــدان أنـ
إعالنات  لمواقع  مختلفة  مــزايــدات 
ــة. وبــــلــــغ مــجــمــوع  ــمــ ــاصــ ــعــ ــ فـــــي ال
4 ماليين و590  المقدمة  العطاءات 
5 ســنــوات  لــمــدة  ألــفــا و124 ديــنــارا 
 7 لطرح  اإلعـــداد  يتم  كما  تعاقدية، 

مزايدات أخرى.

وأوضــحــت حــمــيــدان أنــه بــنــاء على 
توجيهات من وزير األشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
ــة” تسعى  عــصــام خــلــف، فــإن “األمــان
اإلستراتيجية  أهدافها  تحقيق  إلى 
في تسهيل إجراءات الحصول على 
تعزيزا  المختلفة؛  البلدية  الخدمات 

لدور السوق اإلعالنية.

الــتــعــويــضــات  إدارة  مـــديـــرة  ــدت  أكــ
ودعم التعطل بوزارة العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة فــوزيــة صــالــح شهاب 
الــمــواطــنــيــن  مـــعـــامـــالت  إنـــجـــاز  أن 
التي  الــخــدمــات  مــن  والمستفيدين 
مجال  في  ُبعد  عن  الـــوزارة  تقدمها 
التعطل  وتعويضات  إعانات  توفير 
تسير بكل سالسة وانسيابية، الفتة 

الــتــعــويــضــات  إدارة  فــريــق  أن  ــى  إلـ
إلكترونيا وعبر  التعطل يتابع  ودعم 
اإلدارة  ــجــزت  أن الــمــبــاشــر  االتـــصـــال 
12296 معاملة إلكترونية لمستحقي 
تعويض  ومستحقي  التعطل  إعانة 
قوائم  إصـــدار  إلــى  إضــافــة  التعطل، 
التأمين  وتعويض  إعانة  استحقاق 

ضد التعطل.

إنجاز 12 ألف معاملة للمؤمنين ضد التعطلمزايدات اإلعالنات بأمانة العاصمةثغرة بتطبيق تعقب “كورونا” في قطر
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التسجيل إلكترونيا لدعم الفئات المتضررة من “كورونا”
المنامة - بنا

التنسيقية  اللجنة  عن  الصادر  القرار  على  بناًء 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  برئاسة 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف 
بتشكيل  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة توزيع التبرعات 
والمبالغ المستلمة ضمن حملة “فينا خير”، التي 
في  المجتمعية  الشراكة  موقف  نجاح  أثبتت 
مملكة البحرين، وبتوجيه من ممثل جاللة الملك 

مستشار  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  الوطني  األمــن 
ناصر  الشيخ  سمو  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
الملكية  المؤسسة  أطلقت  خليفة،  آل  حمد  بن 
لألعمال اإلنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات 

لدعم  التسجيل  خدمة  اإللكترونية  والحكومة 
الفئات المتضررة من أزمة كورونا إلكترونًيا عبر 

.)bahrain.bh( البوابة الوطنية
أن  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيـــر  وأعــلــن 
أصــدر  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
“فينا  لحملة  والمتابعة  التنسيق  للجنة  توجيها 
لتخصيص  المساعدات؛  بتوزيع  المعنية  خير” 
ــنـــار لــدعــم األســــر والــمــواطــنــيــن  5 مــاليــيــن ديـ

)02(المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا.
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“البحرين” يجدد عقد النعارالغرير ال يزال موجودا بينناروسيا تدعم الجيش الليبي“كارفور” تطلق تطبيًقا جديًدا154 مخالفة “كمامة”
صرح المدير العام لمديرية  «

شرطة المحافظة الشمالية بأن 
شرطة المديرية قامت خالل 

إجازة العيد بتسجيل 154 مخالفة 
بحق مخالفي ارتداء كمامة الوجه 
في األماكن العامة، كما تم فض 
التجمعات ألكثر من 5 أشخاص.

أطلقت “كارفور”، التي تديرها  «
شركة “ماجد الفطيم” في 

البحرين، تطبيقها الجديد للهواتف 
المحمولة؛ كي تقدم خدماتها 
لعمالئها في البحرين بشكل 

أفضل. ويوفر التطبيق الجديد 
تجربة رقمية بسيطة ومالئمة.

أعلنت القيادة العسكرية  «
األميركية في إفريقيا “أفريكوم”، 

أمس، أن روسيا أرسلت 
مؤخرا مقاتالت إلى ليبيا لدعم 

الجيش الوطني الليبي. وغادرت 
المقاتالت روسيا وتوقفت أوال في 

سوريا قبل وصولها إلى ليبيا.

أهدت الفنانة البحرينية فاطمة  «
عبدالرحيم نجاح المسلسل التراثي 
“حكاية ابن الحداد”، إلى روح الفنان 
الراحل علي الغرير، وقالت ”صحيح 

أن الفنان علي الغرير رحل، لكنه 
ال يزال موجودا بيننا، ضحكته 

وابتسامته وطيبة قلبه”.

جددت إدارة نادي البحرين عقد  «
العب الفريق األول لكرة القدم 

محمد النعار؛ ليستمر في تمثيل 
صفوف “الغزال األخضر” موسًما 

إضافًيا. وقدم النعار موسًما 
طيًبا مع البحرين خالل الجوالت 

الماضية، وسجل 9 أهداف.

قال مسؤولون أميركيون إن الجيش األميركي 
عرض “قوته النارية الهائلة” األسبوع الماضي 
مناورات  بــإجــراء  وقــام  العربي،  الخليج  في 
التشكيالت  معظم  بين  مشتركة  وتــدريــبــات 

العسكرية األميركية في الخليج.
الجيش  وتأتي هذه اإلجــراءات بعد أن حذر 
ـــط من  ــشــرق األوسـ األمــيــركــي الــســفــن فــي ال
يــــاردة مــن سفنه   100 بــعــد  ــراب عــلــى  ــتـ االقـ
الحربية بعد مواجهات استفزازية مع الزوارق 
فوكس  أوردتـــه  لما  وفقا  اإليــرانــيــة،  الحربية 
بيان  فــي  عسكريون  مسؤولون  وذكــر  نــيــوز. 
صحافي أن طائرة حربية من طراز “إيه سي 
130” تابعة للقوات الجوية األميركية شاركت 
الخليج  فــي  الحية  بالذخيرة  تــدريــبــات  فــي 
البرمائية  المروحيات  مجموعة  مــع  العربي 
المختلفة  البحرية  والتشكيالت  األميركية 

خالل الفترة من 19 إلى 21 مايو.

أميركا تستعد لردع إيران في الخليج
تدريبــات مشــتركة بالذخيــرة الحيــة بيــن معظــم التشــكيالت العســكرية

من تدريبات الجيش األميركي

بدأت وزارة الصحة باستخدام 3  واشنطن - العربية.نت
روبوتات طبية في أجنحة العزل 
والمراكز  بالمستشفيات  الطبي 
انطلقت  إذ  لــلــعــزل،  المخصصة 
تجربتها في مركز إبراهيم خليل 
للعزل، حيث يمكن  الصحي  كانو 
في  األول  ــروبـــوت  الـ اســتــخــدام 
ويمكنه  والــطــعــام.  ــة  ــ األدوي نقل 
مـــن خــــالل كــامــيــرا حـــراريـــة أن 
الحرارة  درجــة  مع  ُيرسل صــورة 
لـــمـــركـــز الـــتـــحـــكـــم، بــيــنــمــا يــقــوم 
غــرف  بتعقيم  الــثــانــي  الـــروبـــوت 
الطبي.  الــمــركــز  ومـــرافـــق  ــعــزل  ال
فيستخدم  الثالث  الــروبــوت  أمــا 
المستلزمات الطبية ويتميز  لنقل 
الــحــركــة وحــمــل أوزان  بــســهــولــة 
الوكيل  كشفت  الشأن،  ثقيلة.وبهذا 
بــوزارة  والخدمات  للموارد  المساعد 

الــصــحــة رئــيــس مــشــروع اســتــخــدام 
الصحية  الــخــدمــات  فـــي  الـــروبـــوت 
ــقــطــاع  ال أن  ــن  عــ ــد  ــمــ فـــاطـــمـــة األحــ
الصحي بمملكة البحرين يشهد طفرة 
جديدة مع بدء استخدام الروبوتات 
الطبية في مواقع العزل والعالج من 
19”، وأن  “كــوفــيــد  فــيــروس كــورونــا 
هذه التجربة ونتائجها سوف تحدث 
نــقــلــة نــوعــيــة وتــغــيــيــرا جـــذريـــا في 
أساليب وتقنيات التشخيص والعالج 

في المملكة.
ــه ســعــيــا مــن  ــ ــمــــد أنـ ــت األحــ ــافــ وأضــ
درجات  أعلى  لتوفير  الصحة  وزارة 
الصحية،  للكوادر  والسالمة  الحماية 
ارتـــأت الــــوزارة االســتــفــادة مــن هذه 
األطباء  لمساعدة  المتطورة  التقنية 
والــمــمــرضــيــن فـــي رعـــايـــة الــحــاالت 

القائمة بالفيروس.

استخدام الروبوتات الطبية 
في أجنحة العزل الطبي

المنامة - وزارة الصحة
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خلف: 3700 هكتار مساحة األراضي الخصبة الصالحة للزراعة في المملكة

720 مزرعة خاصة منتجة و6 حكومية للتجارب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
الوزارة تولي، وبدعم من الحكومة 
بالمحافظة  كبيرا  اهتماما  الرشيدة، 
بالمملكة؛  ــزراعــيــة  ال الــرقــعــة  عــلــى 
تنمية  مقومات  أهم  أحد  باعتبارها 
ــي، وهــذا  ــزراعـ وتــطــويــر الــقــطــاع الـ
يظهر جليا في إستراتيجية الوزارة 

ضمن برنامج عمل الحكومة.
إلى أن مساحة  الوزير خلف  وأشار 
للزراعة  الصالحة  الخصبة  األراضي 
3700 هكتار  تبلغ نحو  المملكة  في 
2175 هــكــتــارا  نــحــو  مــنــهــا  تــقــريــبــا، 
 1600 ونحو   )AG( زراعــيــا  مصنفة 
هكتار يتم زراعتها حاليا، وهي غير 
الــوزارة من  زراعيا، وتعمل  مصنفة 
والتطوير  التخطيط  هيئة  خـــالل 
ــــي عـــلـــى تـــضـــمـــيـــن تــلــك  ــران ــمــ ــعــ ــ ال

المصنفة  غير  الخصبة  المساحات 
ــي الـــخـــارطـــة الـــزراعـــيـــة  ــا فـ ــيــ زراعــ

للمخطط الهيكلي.
ــر أنـــه وفــقــا لقاعدة  ــوزي وأوضــــح ال
الــنــبــاتــيــة  ــروة  ــ ــث ــ ال إدارة  بـــيـــانـــات 
بــشــؤون الـــزراعـــة، فـــإن هــنــاك 720 
منتجة(   - )نــشــطــة  خــاصــة  مــزرعــة 

مقامة حاليا في األراضي الصالحة 
للزراعة، وتتركز غالبية تلك المزارع 
أن  كــمــا  الــشــمــالــيــة،  المحافظة  فــي 
مقامة  حكومية  ــزارع  مــ  6 هــنــالــك 
عليها  تــشــرف  المساحة  تلك  على 
الزراعية  األراضـــي  )ضمن  ــوزارة  ــ ال
وهي  الــزراعــة(،  لشؤون  المخصصة 
والــتــجــارب  الــبــحــوث  فــي  ُمستغلة 

الزراعية.
ماضية  ــوزارة  ــ ــ ال أن  الـــوزيـــر  ــد  وأكــ
تنمية  نــحــو  إســتــراتــيــجــيــتــهــا  فـــي 
أجل  من  الزراعي؛  القطاع  وتطوير 
المساهمة الفاعلة في تحقيق األمن 
اهتماما  الـــوزارة  أولــت  إذ  الغذائي، 
المتوافرة  الزراعية  بالرقعة  كبيرا 
استغاللها  يتم  لكي  المملكة؛  فــي 

االستغالل األمثل.

هل تكون البحرين الدولة الثالثة خليجيا في صرف إعانة شهرية لكل رب 
أسرة بحريني عن كل ولد بعد كل من دولتي الكويت واإلمــارات العربية 

المتحدة؟
المعنيين  الموضوع من مختلف  “البالد” تعرض حصيلة اآلراء بشأن هذا 

وجدواه االقتصادية. 

عالوة األوالد... المال والبنون زينة الحياة الدنيا

المنامة - بنا

ــاد االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي  أشـ
بجهود السلطة التشريعية بمملكة 
ــبــحــريــن فـــي مــواجــهــة جــائــحــة  ال
تعديل  بمجال  خصوصا  كــورونــا، 
ــن وســـــن الـــتـــشـــريـــعـــات،  ــيـ ــوانـ ــقـ الـ
واإلجــراءات التي قام بها مجلس 
النواب، التي جاءت مواكبة لجهود 
فريق البحرين الوطني بقيادة ولي 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
الـــــوزراء  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
ــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  صـــاحـــب ال

سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك ضمن تقرير نشره الموقع 
الرسمي لالتحاد البرلماني الدولي، 
استجابة  عــن  مــعــلــومــات  تــضــمــن 
للتصدي  الــعــالــم  فــي  الــبــرلــمــانــات 
التي  ــراءات  واإلجــ كــورونــا،  لوباء 

تم اتخاذها جراء ذلك.

“البرلماني الدولي” 
يشيد بجهود “النواب” 

في مواجهة “كورونا”

)02(
)06(

)07(

5 ماليين دينار تم 
تخصيصها لألسر المنتجة

مليار دوالر
32

أمل الحامد

بلغت الميزانية الموحدة للمصارف 
اإلســالمــيــة، الــتــي تــشــمــل مــصــارف 
قطاع التجزئة وقطاع الجملة، في 
شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي نــحــو 32.4 

سنوية  بـــزيـــادة  دوالر،  مــلــيــار 
و0.17   ،%  10.7

قــــــيــــــاًســــــا   %
ــشــهــر يــنــايــر  ب

الماضي.

راشد الغائب وليلى مال اهلل

تقدير كلفة إعانة األوالد من خالل احصاء عدد السكان

عصام خلف

ماليين دينار
4



المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
لـــدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
عبـــدهللا عبداللطيف في ندوة عبر 
اإلنترنت بعنوان ”التعاون التجاري 
العربـــي األلمانـــي”، ونظمتها غرفة 

التجارة العربية األلمانية.
وتم خـــال الندوة تبـــادل وجهات 
األحـــداث  تطـــورات  عـــن  النظـــر 
العالمية ومناقشة التحديات التي 
تواجهها الدول إثر انتشـــار جائحة 
كورونـــا، بمشـــاركة أكثـــر مـــن ١٢٠ 

مشاركا في الندوة.

الدولـــة  وزيـــر  النـــدوة  وحضـــر 
بـــوزارة خارجية جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة ميغيـــل بيرغر، ورئيس 
غرفـــة التجارة والصناعـــة العربية 
األلمانية بيتر رامزاور، إضافة إلى 
الســـفراء العـــرب المعتمديـــن فـــي 
برلين والسفراء األلمان المعتمدين 
لـــدى الـــدول العربيـــة والعديد من 
والممثليـــن  األلمـــان  المســـؤولين 
الكبيـــرة  الشـــركات األلمانيـــة  مـــن 
وبعـــض  الماليـــة،  والمؤسســـات 

المؤسسات العربية.

البحرين تشارك في “التعاون التجاري العربي األلماني”

يشمل سائقي “الباصات” الخاصة واألسر المنتجة والعاملين في خدمات الضيافة

التسجيل إلكترونيا لدعم الفئات المتضررة من “كورونا”

بنـــاًء علـــى القـــرار الصـــادر عـــن اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
الملكيـــة  المؤسســـة  بتكليـــف  خليفـــة 
لجنـــة  بتشـــكيل  اإلنســـانية  لألعمـــال 
توزيـــع  ومتابعـــة  الجهـــود  لتنســـيق 
المســـتلمة ضمـــن  والمبالـــغ  التبرعـــات 
حملـــة “فينا خيـــر”، التـــي أثبتت نجاح 
موقف الشـــراكة المجتمعية في مملكة 
البحريـــن، وبتوجيـــه من ممثـــل جالة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، أطلقت المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية وبالتعاون 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــع 
اإللكترونيـــة خدمـــة التســـجيل لدعـــم 
الفئـــات المتضـــررة مـــن أزمـــة كورونـــا 
bah� (إلكترونًيـــا عبر البوابـــة الوطنية 

.)rain.bh
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد األميـــن العـــام 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
رئيـــس لجنة تنســـيق الجهـــود بالحملة 
الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” المعنيـــة بتوزيع 
أنـــه  الســـيد  مصطفـــى  المســـاعدات 
تنفيًذا لتوجيهات عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
البحرينيـــة  األســـر  بمســـاعدة  خليفـــة 
المتضـــررة من فيروس كورونا )كوفيد 
الماديـــة  األعبـــاء  مـــن  للتخفيـــف   )١٩
الوضـــع  هـــذا  فـــي  يواجهونهـــا  التـــي 
“فينـــا  لحملـــة  ومتابعـــًة  االســـتثنائي، 
خيـــر” التي أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وتكليـــف ســـموه 
لجنة التنســـيق والمتابعـــة لحملة “فينا 
خيـــر” المعنية بدعم ومســـاعدة األســـر 
والمواطنيـــن البحرينييـــن المحتاجين 
كورونـــا،  فيـــروس  مـــن  والمتضرريـــن 

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  فـــإن 
اإلنســـانية قامـــت بالتعـــاون مـــع هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
لتلقـــي  إلكترونيـــة  خدمـــة  بإطـــاق 
طلبـــات الدعم والمســـاعدة، وســـتعمل 
المؤسســـة على دراســـة جميع الطلبات 
بالتعاون مع الجهات المختصة؛ للتأكد 
من استيفائها الشروط حسب المعايير 
المطلوبـــة؛ تمهيـــًدا إلقرارهـــا وتقديـــم 
الدعم الازم للحاالت المســـتحقة وفًقا 

للنظام واإلجراءات المعتمدة.
وأضـــاف الســـيد أن خدمـــة التســـجيل 
أزمـــة  مـــن  المتضـــررة  الفئـــات  لدعـــم 
كورونـــا تعد مشـــروعا نوعًيـــا ومتميًزا 
خـــال  مـــن  األولـــى،  للمـــرة  يقـــدم 
تســـجيلهم لطلبات الدعم واالســـتفادة 
مـــن المبالـــغ المحصلـــة من حملـــة فينا 
خيـــر إلكترونيـــا، فـــي موقـــف وطنـــي 
مشـــرف، وخطـــوة إنســـانية نبيلـــة من 
المؤسسة الملكية والتي حرصت على 
مـــد يد العون ومســـاعدة المســـتحقين 
هـــذه  تجـــاوز  أجـــل  مـــن  المتضرريـــن 

المرحلة.
وأوضح الســـيد أنه سيستفيد من هذه 
الخدمـــة بعـــض الفئات المتضـــررة من 
الجائحـــة بحســـب المعاييـــر المطلوبة، 
الخاصـــة  “الباصـــات”  ســـائقي  مثـــل 
المـــدارس  طلبـــة  بتوصيـــل  والمعنيـــة 
فـــي  والعامليـــن  المنتجـــة  واألســـر 

خدمـــات الضيافـــة، هـــذا ويمكـــن لغير 
الفئـــات المذكورة والتـــي ثبت تضررها 
نتيجـــة لآلثـــار المترتبـــة مـــن فيـــروس 
كورونـــا التســـجيل عبـــر هـــذه الخدمة 
لطلـــب الدعم حيـــث ســـيتم النظر في 
وتقديـــم  ودراســـتها  الطلبـــات  جميـــع 
الدعم الازم للحاالت المســـتحقة وفًقا 

للنظام واإلجراءات المعتمدة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
الخدمـــة  إطـــاق  أن  القائـــد  محمـــد 
المتضرريـــن  لتســـجيل  اإللكترونيـــة 
يجســـد اهتمام صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وســـمو ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب بالمواطنين 
وحرصهمـــا علـــى توفير الدعـــم المادي 
والمعنـــوي والـــذي يعيـــن المتضرريـــن 
على تجـــاوز الظروف الحاليـــة، مؤكدا 
اإللكترونيـــة  الخدمـــة  توفيـــر  أن 
الجديـــدة ُيعد مـــن األعمال اإلنســـانية 
النبيلـــة والتي يثمنها المجتمع ويشـــيد 

بها.
كمـــا أوضـــح أن الهيئـــة حرصـــت علـــى 
توظيـــف مختلـــف التقنيـــات الحديثة؛ 
مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي الحـــد مـــن 
للجهـــود  دعمـــا  الفيـــروس؛  انتشـــار 
الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة  الوطنيـــة 

الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
وبهـــدف حـــث الجمهـــور علـــى االلتزام 
بمبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي مـــن خال 
التحـــول اإللكترونـــي الشـــامل للكثيـــر 
مـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا مختلف 
الجهـــات الحكومية، مؤكدا أن الخدمة 
الجديـــدة هي خدمـــة مميـــزة ونوعية 
ُتضاف إلى سلســـلة الخدمات المتاحة 

عبر البوابة الوطنية.
وأكـــدت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
المعلومـــات  وهيئـــة  اإلنســـانية 
إطـــاق  مـــع  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الفئـــات  لدعـــم  التســـجيل  خدمـــة 
أزمـــة كورونـــا دعـــوة  مـــن  المتضـــررة 
الفئات التي يشـــملها الدعم لاستفادة 
مـــن الخدمـــة، والحـــرص علـــى تقديم 
جميـــع المعلومات والمرفقـــات الازمة 
أثناء التســـجيل اإللكتروني بما يســـهم 
في سرعة حصولهم على الدعم الازم.
كما دعت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية الراغبين في الحصول على 
مزيد من المعلومات واالستفسار بشأن 
الخدمـــة التواصـــل معها خـــال أوقات 
العمل من يوم األحد إلى يوم الخميس 
من الســـاعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 
مســـاًء على الرقم 38104444 أو على 

.38284444
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نين تزويد “الملكية اإلنسانية” بقوائم األسر المنتجة المتضررة وأصحاب األعمال غير المؤمَّ
ـــبء ـــف الع ـــم تخف ـــار للدع ـــن دين ـــص 5 ماليي ـــد بتخصي ـــن حم ـــر ب ـــات ناص ـــدان: توجيه حمي

العمـــل  وزارة  إن  حميـــدان  وقـــال 
والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى تواصل 
المؤسســـة  مـــع  ومســـتمر  مباشـــر 
الخيريـــة لألعمـــال اإلنســـانية لتنفيذ 
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
ســـرعة  وضمـــان  خليفـــة،  آل  حمـــد 
لمســـتحقيها  المســـاعدات  توزيـــع 
اإلجـــراءات  مـــن  المتضرريـــن  مـــن 
اتخاذهـــا  تـــم  التـــي  االحترازيـــة 
للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا، حيـــث تـــم 
تزويد المؤسســـة بقوائم تضم األسر 
وأصحـــاب  المتضـــررة،  المنتجـــة 

عليهـــم،  المؤمـــن  غيـــر  األعمـــال 
لتوزيـــع المســـاعدات عليهـــم ضمـــن 

المستفيدين من التوجيه.
وأشاد حميدان بالتوجيهات السامية 
لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، بمساعدة 
لـــدى  المســـجلة  المحتاجـــة  األســـر 
المؤسسة الملكية لألعمال االنسانية 
ووزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
المتضـــررة؛ للتخفيـــف مـــن األعبـــاء 
المادية التـــي يواجهونها في الوضع 

االستثنائي.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ونـــوه 
االجتماعيـــة بمـــا يوليه عاهـــل الباد 
صحـــة  لحفـــظ  كبيـــر  اهتمـــام  مـــن 
وســـامة المواطنيـــن والمقيمين في 
مملكة البحرين، والمبادرات الكبيرة 
أطلقهـــا جالتـــه، حفظـــه هللا  التـــي 
ورعاه؛ لحفظ سامة مملكة البحرين 
وجميـــع مـــن عليهـــا مـــن المواطنيـــن 
بدايـــة  منـــذ  ودعمهـــم  والمقيميـــن، 
ظهـــور هذا الوبـــاء، مثمنا في الوقت 
للحكومـــة  الحثيثـــة  الجهـــود  ذاتـــه 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الموقـــرة 

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الموقر، ومـــا يقوم به فريق البحرين 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
والـــذي  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
يعمل بكل جد الحتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19�( فـــي 
المملكـــة، عبر تطبيق كافـــة المعايير 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  الدوليـــة 

لمواجهة الفيروس.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مصطفى السيدمحمد القائدسمو الشيخ ناصر بن حمد

“البرلماني الدولي” يشيد بجهود “النواب” لمواجهة “كورونا”
البرلمان ساهم في الدفع بخطوات تصب في دعم شركات ومؤسسات “الخاص”

الدولـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد  أشـــاد 
بجهـــود الســـلطة التشـــريعية بمملكة 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن 
مجـــال  فـــي  خصوصـــا  كورونـــا، 
تعديل القوانين وســـن التشـــريعات، 
واإلجـــراءات التـــي قام بهـــا مجلس 
النواب، والتي جاءت مواكبة لجهود 
فريـــق البحرين الوطنـــي بقيادة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  االول 
صاحب الســـمو الملكي االمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلك ضمن تقرير نشـــره الموقع 
الرســـمي لاتحاد البرلمانـــي الدولي، 
اســـتجابة  عـــن  معلومـــات  تضمـــن 
للتصـــدي  العالـــم  فـــي  البرلمانـــات 
التـــي  واإلجـــراءات  كورونـــا،  لوبـــاء 
تـــم اتخاذها جراء ذلـــك. بما يتواءم 
والظـــروف االســـتثنائية التـــي مرت 

بها دول العالم إزاء جائحة فايروس 
كورونا )كوفيد 19(.

وأكد تقرير االتحاد البرلماني الدولي 
أن الســـلطة التشـــريعية فـــي مملكـــة 
البحرين تعمل مـــع الحكومة لضمان 
ســـامة المواطنين من تفشي عدوى 

فيروس كورنا كوفيد19�.
ونـــوه التقريـــر بالجهـــود واإلنجازات 
التـــي حققتهـــا الســـلطة التشـــريعية، 
لتوجيهـــات  تنفيـــذا  جـــاءت  والتـــي 
رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل، 
مشـــيرا إلى أن “البرلمـــان وافق على 
مشـــروع قانـــون عـــن دفـــع رواتـــب 
ألبريـــل  الخـــاص  القطـــاع  موظفـــي 
ومايـــو ويونيـــو، كما اعتمـــد البرلمان 
عـــددا مـــن المقترحـــات المحالـــة إلى 
الحكومـــة، بما في ذلـــك، التعليم عن 
ُبعـــد؛ وتعزيز الخدمـــات اإللكترونية 
الحكومية، ومنح مكافآت للموظفين 
فـــي  يعملـــون  الذيـــن  والمتطوعيـــن 

الصفوف األمامية للتصدي لفيروس 
كورونا”.

وذكـــر أن البرلمان ســـاهم فـــي الدفع 
بخطـــوات تصـــب في تقديـــم الدعم 
القطـــاع  ومؤسســـات  لشـــركات 
والصغيـــرة  المتوســـطة  الخـــاص 
ومتناهيـــة الصغر؛ وإنشـــاء صندوق 
تكافلي يختص بجميع المســـاهمات 
األعمـــال  رجـــال  مـــن  والتبرعـــات 
والبنـــوك  الوطنيـــة  والشـــركات 
واألفـــراد، وتطبيـــق نظـــام العمل من 

المنزل لألم العاملة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أفـــاد تقريـــر 
بـــأن  الدولـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد 
التدابيـــر االحترازيـــة التـــي اتخذتها 
النـــواب  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونا 
كانت إيجابية، كاســـتخدام بطاقات 
ممغنطة إلثبات الحضور واالنصراف 
البصمـــة، وتطهيـــر  نظـــام  مـــن  بـــدال 

وتعميـــم  يومـــي،  بشـــكل  المبانـــي 
اللوحـــات اإلرشـــادية والفيديوهـــات 
التوجيهيـــة والتعليميـــة التي تدرب 
العامليـــن باألمانة العامة على كيفية 

اتقاء اإلصابة.
كما تطـــرق التقريـــر للـــدور التوعوي 
والتثقيفـــي الـــذي تصدت لـــه األمانة 
العامة، في تعريف منتسبيها بكيفية 
التعرف علـــى ما إذا كانـــت أصابتهم 
العـــدوى أم ال، وكيفيـــة التصرف في 
هذا الموقف، وتعميم تعليمات حول 
العزل المنزلي، والحرص على قياس 
درجة الحـــرارة عند بوابات المجلس 
لجميع المتردديـــن عليه، والعمل من 
خـــال نظـــام المناوبات لمنع انتشـــار 
الوبـــاء، إضافـــة إلـــى العمل عـــن ُبعد 
وللموظفيـــن  العامـــات،  لألمهـــات 
مزمنـــة،  بأمـــراض  المصابيـــن 
االحتياجـــات  ذوي  والموظفيـــن 
الخاصة، ومن يعول شخصا معوقا.

المنامة - بنا

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بتوجيه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، للجنة التنسيق والمتابعة لحملة )فينا خير( المعنية بتوزيع المساعدات لتخصيص 5 ماليين دينار لدعم األسر والمواطنين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا، مؤكدا أن التوجيه سيسهم في تخفيف العبء 
عن كاهل هؤالء المواطنين من األســر المحتاجة واألســر المنتجة وأصحاب المشــروعات المنزلية الذين تأثرت أعمالهم بســبب اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا، إضافة إلى أصحاب األعمال غير 

المؤمن عليهم المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية وكذلك وزارة التجارة والصناعة والسياحة الحاصلين على السجالت التجارية االفتراضية والذين تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.



العمالة الوافدة واحتماالت التوطين والتجنيس
Û  ليكــن الجميــع علــى اطمئنــان وثقــة بــأن القــادة

والمسؤولين المعنيين في دول مجلس التعاون 
الخليجــي علــى درايــة وإدراك تاميــن بطبيعــة 
وخطورة التحديات التي أصبحت تفرضها اآلن 
قضيــة العمالــة الوافــدة علــى مجمــل األوضــاع 
الصحيــة واالقتصاديــة واألمنيــة واالجتماعيــة 
والسياسية في بلداننا الخليجية؛ بعد أن صارت 
هــذه األخطــار والتحديــات اآلن أكثــر وضوًحــا 
وتجليــا نتيجــة لتداعيــات وإرهاصــات الهجمة 
الشرسة التي تعرض لها العالم على يد فيروس 
كورونا، كما أن على الجميع أن يطمئنوا ويثقوا 
أيًضــا في أن قادتنا وكبار المســؤولين المعنيين 
فــي دولنــا الخليجية قــادرون وعازمــون وعلى 
مســتوى المســؤولية للتصــدي لهــذه التحديــات 

واألخطار وتجاوزها بكل حكمة واقتدار.
Û  ،وعندما أشرنا من قبل، ضمن الحلول المقترحة

إلــى تبنــي ووضــع خطــط قصيــرة ومتوســطة 
وبعيــدة األمــد، تنفــذ تدريجيــا وعلــى مراحــل 
زمنيــة؛ لضمــان عــودة الفائــض عــن حاجتنا من 
هــذه العمالــة إلــى أوطانها، آخذين فــي االعتبار 
واألخالقيــة  اإلنســانية  والعوامــل  الجوانــب 
واالعتبــارات العملية والقانونية، وقلنا إن علينا 
أن ال نستبعد إمكان توطين ومنح الجنسية إلى 
عــدد كبيــر منهــم طوًعا أو قســًرا، ومــن األفضل 
أن نختــار الخيــار الطوعــي، بحيــث نتمكــن مــن 
التقاط وإدماج أفضل القدرات والخبرات منهم 
ضمن كوادرنا الوطنية، وفي هذا الصدد شــكك 
القــراء والمتابعيــن وجــود  بعــض  بــل اســتبعد 
أيــة أرضيــة قانونيــة تتيــح ألي مقيــم في دول 

المجلس المطالبة بحق التجنيس.
Û  ولإلجابــة علــى ذلــك نشــير إلــى مدونــة كتبــت

فــي الصفحــة اإللكترونيــة لهيئــة تنظيــم ســوق 
تحــت   2008 أكتوبــر   30 تاريــخ  منــذ  العمــل 
عنــوان “اســتقرار العمالــة فتــرات طويلــة يهيئ 
الظــروف للمطالبة بالجنســية” والتــي جاء فيها 
مــا يلــي: “اعتبــرت دراســة صــدرت حديًثــا أن 
ميــل العمالــة الوافــدة فــي منطقــة الخليــج إلى 
االســتقرار لفترات طويلة ســيخلق وضًعا مقلًقا 
فــي المنطقــة، مــن حيــث تهيئــة الظــروف لهــا 
للمطالبــة باكتســاب الجنســية، ولفتت الدراســة 

التي أصدرهــا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العمل والشــؤون االجتماعيــة الخليجي، إلى أن 
“االتفاقيــة الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم”، وإن كانــت تخلــو 
مــن نصــوص تقــر للمهاجــر بالحق في اكتســاب 
جنســية دولة االســتقبال، إال أن التصديق عليها 
التــي تشــجع علــى تجنيــس  ســيعزز الظــروف 

المهاجرين”.
Û  نتيجــة “ســيكون  ذلــك  أن  الدراســة  واعتبــرت 

اإلقامة فترات طويلة من الزمن بهدف اكتساب 
الحقــوق المترتبــة علــى الخدمــة الطويلــة وفًقا 
ألحــكام قانــون العمــل والتأمينــات االجتماعيــة 
وقوانين الجنسية، وكذلك نتيجة لّم شمل أسر 
المهاجريــن ومن ثم والدة )األجيال الثانية( من 

المهاجرين على أرض دولة االستقبال”.
Û  راعــت “االتفاقيــة  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 

فــي نصوصهــا بشــكل واضــح مصلحــة العمــال 
المهاجرين وأفراد أسرهم، وغلبتها على مصالح 
دول االستقبال”، التي تعد دول الخليج أبرزها.

Û  وتعتبر “االتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” التي اعتمدت 
بقــرار مــن الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة أهم 
اتفاقيــة تعتــرف بحقــوق المهاجريــن وأســرهم 

وتضع آليات لحماية دولية مناسبة لحقوقهم.
Û  وفــي حالة القول بــأن دول المجلس لم تصادق

علــى هــذه االتفاقيــة أو عند الحديــث عن مدى 
المصادقــة علــى هــذه االتفاقيــة وااللتــزام بهــا، 
اتفاقيــات  إحــدى  تعتبــر  االتفاقيــة  هــذه  فــإن 
فــي  أكــدت  وقــد  األساســية،  اإلنســان  حقــوق 
ديباجتها على الترابط بينها وبين صكوك األمم 
المتحــدة األساســية المتعلقة بحقوق اإلنســان، 
عــالوة علــى أنهــا أشــارت كذلــك إلــى المبــادئ 
والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة التي 
أقرتهــا منظمــة العمــل الدولية والتــي تعد بنوًدا 
مــن القانــون الدولــي العرفــي الذي يلــزم الدول 

األطراف وغير األطراف في االتفاقية.
Û  وال يمكننــا أن نتغافــل عــن حقيقــة أن التركيبــة

الســكانية لــدول مجلــس التعــاون صــارت تضم 
تجــذرت  واســعة  شــرائح  محســوس  بحجــم 
واستقرت وتوالدت وتكاثرت، وأصبح لها كيان 

اجتماعــي يعــززه حجمهــا ونفوذهــا االقتصادي 
والدعم السياسي لها الخارجي من دولها أو من 
خــالل االلتزامات الدولية لــدول المجلس تجاه 

المجتمع الدولي.
Û  وقد أســهبت العديد من الدراسات المتخصصة

المعتبــرة فــي تحديــد القواعــد القانونيــة التــي 
يمكــن للعمالــة الوافــدة أو المهاجــرة المطالبــة 
علــى أساســها بجنســية الدولــة المضيفــة؛ منها 
الدراســة التــي أعدهــا لجامعــة نايــف العربيــة 
للعلــوم األمنيــة الدكتــور أحمــد حســن البرعي؛ 
المحامــي لــدى المحاكــم العليــا أســتاذ ورئيــس 
قســم التشــريعات االجتماعية بجامعة القاهرة 
حــول “االتفاقيــة الدولية لحمايــة جميع حقوق 
أن  كمــا  أســرهم”،  وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
الدكتــورة ميثــاء ســالم الشامســي التــي عينت 
وزيــرة دولة باإلمــارات العربيــة المتحدة كانت 
قــد قدمــت دراســة قيمــة إلــى اجتمــاع خبــراء 
والتنميــة  الدوليــة  الهجــرة  بشــأن  اإلســكوا 
“تقييــم  العربيــة وكان عنوانهــا:  المنطقــة  فــي 
سياســات الهجــرة فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي.. دروس مستقبلية”.
Û  ونعيــد إلــى الذاكــرة بهــذا الصــدد مــا ورد علــى

لســان مندوب الهند ومطالبته بتجنيس العمالة 
الهنديــة الموجــودة علــى أراضــي دول الخليــج 
وعــدم  السياســية،  حقوقهــا  ومنحهــا  العربيــة 
ربــط بقائهــا بمــدة معينــة كمــا هــو مقتــرح مــن 
دول المجلــس خمــس ســنوات واعتبارها عمالة 
إحــدى  فــي  وذلــك  وافــدة؛  وليســت  مهاجــرة 
فــي  )أعتقــد  المنامــة”  “منتــدى حــوار  جلســات 
دورتــه الثالثة عشــرة( التي عقدت في البحرين 
فــي العــام 2017 والتــي كان مــن أبــرز ملفاتهــا 
والشــراكات  واإلرهــاب،  التطــرف  مكافحــة 
فــي  الدفاعــي  والتحديــث  بالمنطقــة،  األمنيــة 
الخليج، وإنشاء بنية أمنية مستقرة في الشرق 
األوســط، ولــم تكــن تلــك المطالبــة مفاجئــة أو 
جديــدة، ولكــن الجديــد فيهــا كان طرحهــا فــي 
ذلك الوقت بشكل علني ورسمي من قبل ممثل 

الحكومة الهندية.
Û  كمــا نعيــد إلــى األذهــان التصريحــات المتكــررة

األســبق  االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  لوزيــر 

بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة المرحوم 
الدكتور غازي القصيبي الذي شــدد على “أهمية 
تحديــد إقامة العمالة األجنبية في )الســعودية( 
ودول الخليج بشكل عام” مؤكًدا أن تجاهل هذا 
األمــر “يفرض اســتحقاقات تفرضها االتفاقيات 
ودول  المملكــة  عليهــا”  وقعــت  التــي  الدوليــة 
العمــل  وزيــر  وكان  األخــرى،  التعــاون  مجلــس 
الســعودي بذلك يشــير إلى المخاوف من فرض 
واقــع تجنيــس العمــال األجانــب الذيــن أمضــوا 
الخليــج  فــي دول  الســنوات  مــن  كبيــًرا  عــدًدا 
وأضــاف  للوافديــن،  جنســياتها  تمنــح  ال  التــي 
الوزير الســعودي وقتها: “ال نريد أن يأتي اليوم 
الــذي يفــرض علينا أن يكون للعمــال تمثيل في 

برلماناتنا ومجالسنا البلدية”.
Û  وكان المحلــل الكويتي المعــروف الدكتور عايد

المنــاع قــد أكــد أن “هنالك من دون شــك خوف 
لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أن 
تجبر في يوم ما على القبول بشيء ال يرضيها 
كمنح مزيد من الحقوق لليد العاملة الوافدة أو 

حتى الجنسية”.
Û  وأود أن أختم هذه الوقفة بالرجوع إلى تجربة

بريطانيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 67 
مقيمــون  فقــط  منهــم   %  13 نســمة،  مليــون 
ممــن ولــدوا خــارج بريطانيــا أو مــن غير أصول 
بريطانيــة، وأن مــا ال يقــل عــن 2.5 مليــون مــن 
الوافديــن أو المهاجرين المســلمين وأبنائهم قد 
تمكنــوا من الحصول على الجنســية البريطانية 
الكثيــر  وتمكــن  الســكان،  مــن   % 4.7 وبنســبة 
منهــم، مــن خــالل القنــوات الديمقراطيــة، مــن 
الوصــول إلى مختلف مواقع الســلطة العليا من 
وزراء أمثــال ســعيدة وارســي وســاجد جاويــد 
وغيرهمــا، كمــا أن صــادق خــان يشــغل منصــب 
عضــًوا   15 هنــاك  وأن  العاصمــة،  لنــدن  عمــدة 
مســلًما فــي مجلــس العمــوم و11 فــي مجلــس 
اللــوردات، وأن رئيــس وزراء بريطانيــا الحالــي 
بوريس جونسون هو من أصول تركية مسلمة، 
حيــث إن جــده األكبــر علــي كمــال بــك كان آخر 
شخص شغل منصب وزير الداخلية في الدولة 

العثمانية.
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 3 باســـتخدام  الصحـــة  وزارة  بـــدأت 
روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي 
المخصصـــة  والمراكـــز  بالمستشـــفيات 
للعـــزل، إذ انطلقـــت تجربتهـــا فـــي مركـــز 
إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل، حيث 
يمكن اســـتخدام الروبوت األول في نقل 
األدويـــة والطعـــام. ويمكنـــه مـــن خـــالل 
كاميـــرا حراريـــة أن ُيرســـل صـــورة مـــع 
درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم 
الروبـــوت الثانـــي بتعقيـــم غـــرف العـــزل 
ومرافـــق المركـــز الطبـــي. أمـــا الروبـــوت 
المســـتلزمات  لنقـــل  فيســـتخدم  الثالـــث 
الطبيـــة ويتميـــز بســـهولة الحركة وحمل 

أوزان ثقيلة.
وبهذا الشـــأن، كشـــفت الوكيل المســـاعد 
الصحـــة  بـــوزارة  والخدمـــات  للمـــوارد 
الروبـــوت  اســـتخدام  مشـــروع  ورئيـــس 
في الخدمـــات الصحية فاطمـــة األحمد، 
عن أن القطـــاع الصحي بمملكة البحرين 
يشـــهد طفـــرة جديدة مع بدء اســـتخدام 
الروبوتـــات الطبيـــة فـــي مواقـــع العـــزل 
والعـــالج مـــن فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 

19”، وأن هـــذه التجربة ونتائجها ســـوف 
تحدث نقلـــة نوعية وتغييـــرا جذريا في 
أســـاليب وتقنيـــات التشـــخيص والعالج 
فـــي المملكة، الفتًة إلى أنه ألول مرة في 
تاريـــخ القطاع الصحـــي بمملكة البحرين 
تقديـــم  فـــي  الروبـــوت  اســـتخدام  يتـــم 

الخدمات الصحية.
وأضافـــت األحمـــد أنه ســـعيا مـــن وزارة 
الصحـــة لتوفيـــر أعلـــى درجـــات الحماية 
والســـالمة للكوادر الصحيـــة، ومن خالل 
والتقنيـــات  المســـتجدات  آخـــر  متابعـــة 
التي تطرح في مجال تشـــخيص وعالج 
وبعـــد   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
االطالع علـــى تجارب دول عدة في هذا 
المجـــال، ارتأت وزارة الصحة في مملكة 
البحريـــن االســـتفادة مـــن هـــذه التقنيـــة 
المتطورة لمساعدة األطباء والممرضين 
فـــي رعاية الحـــاالت القائمـــة بالفيروس، 
وتقييـــم مـــدى فعاليتها، ومن ثم دراســـة 
االحتياجات لزيادة عدد هذه الروبوتات 
الذكيـــة؛ لدعم خدمات الطواقم الصحية 

بالعزل والعالج مستقبال.
وأوضحـــت األحمـــد أنه تمت االســـتعانة 

بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض 
المباشـــر بيـــن الحاالت القائمـــة ومقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة؛ حفاًظـــا علـــى صحـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  مقدمـــي  وســـالمة 
فـــي الصفوف األولـــى لمكافحـــة جائحة 

فيروس كورونا. 
وأكدت ســـعي المعنيين بالفريق الوطني 
والـــوزارة إليجـــاد حلول تقنيـــة متقدمة، 
ومنهـــا اســـتخدام الروبـــوت الذكـــي فـــي 
التمريضيـــة  الخدمـــات  بعـــض  تقديـــم 
مثل فحص حرارة الجســـم والمؤشـــرات 
الحيوية وتقديم األدوية وتتبع المريض 
وتقديـــم الوجبـــات والتعقيم وغيرها من 

الخدمات التي يحتاجها المريض. 
إحـــدى  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  وقامـــت 
الشـــركات الفرنســـية الموجودة بالمملكة 
لتوفيـــر عـــدد مـــن الروبوتـــات لتجربتهـــا 
وتقييم مدى فعاليتها في تقديم الرعاية 

الصحية. 
وأضافت “إن 3 أنواع من الروبوت نقلت 
إلـــى أجنحة العزل والعالج وجار تدريب 

الممرضين على استخدامها وبرمجتها”.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  وقالـــت 

واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي جميلة الســـلمان إن هذه األجهزة 
ستقدم حماية أكبر للكادر الطبي وستقلل 
من نقل العدوى وســـتحمي العاملين في 
قســـم التعقيـــم مـــن تعرضهـــم إلـــى مواد 
كيميائية بشكل دائم، كما ستوفر الوقت 
وتقلـــل الجهـــد على الـــكادر الطبي، الفتًة 
إلـــى أن هـــذه تجربـــة أولية لتقييـــم أداء 
الروبوتـــات فـــي المراكـــز الصحية، وهي 
التجربـــة األولـــى علـــى مســـتوى مملكـــة 

البحرين والخليج العربي.
مـــن جانبه، قـــال رئيـــس التمريض بمركز 
للعـــزل  الصحـــي  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم 
حســـين علي مـــرزوق إن اســـتخدام هذه 
الروبوتات سوف يحدث نقلة نوعية في 
تعامـــل الـــكادر الصحي مـــع المرضى في 
مركـــز العزل، إذ ُيســـهم اســـتخدامها في 
الحد من االتصال المباشـــر مـــع المرضى 
المصابيـــن وبـــدوره ُيســـهم فـــي التقليل 
من نقل العدوى للطاقـــم التمريضي، كما 
يخفف من األعباء التي يقوم بها الطاقم 
التمريضي مثل فحص الحرارة للمريض 
وغيرهـــا من مهام، ما ينعكس على زيادة 

وسرعة العمل المنجز.
مـــن جهتـــه، قـــال مهنـــدس المشـــروعات 
الطبية في وزارة الصحة علي الصباح إن 
الوزارة تســـلمت 3 أنواع مـــن الروبوتات 
وهـــو   )Robot Net 20( األول  الطبيـــة، 
من أهم الروبوتـــات في الحجر الصحي، 
واألدويـــة  الطعـــام  توزيـــع  يســـتطيع  إذ 
للمرضـــى ويســـتطيع أيضـــا التعرف على 
وجـــه المريـــض وإعطائه جملـــة ترحيب 
ويمكـــن متابعـــة حركتـــه عبـــر اإلنترنـــت 
مـــن حجرة تحكم “كونتـــرول”، كما يمكن 
للمريض أن يتحدث مع الطبيب المعالج 
مـــن خاللـــه، فبهـــذا قـــد يحمـــي تعـــرض 
الفريـــق الطبي لخطر العدوى بنســـبه 80 
%، إذ يمكن تعقيمه لعدم خروج العدوى 
من المستشـــفى وأيًضا يوفـــر من نفقات 

تعقيم الفريق الطبي وتقليل عدده. 
Ro� الثانـــي  الروبـــوت  أن  إلـــى  )وأشـــار 
ُيعتبـــر   ،)bot Infirmiere nurse robot
التـــي  العالميـــة  الروبوتـــات  أشـــهر  مـــن 
تنقـــل األدوية والطعـــام للمرضى ويمكن 
تزويـــده بأجهـــزة طبيـــة متطـــورة مثـــل 
رســـم القلـــب والضغـــط وأجهـــزة تنفـــس 

صناعي والميكروســـكوبات وغيرها. كما 
أنه مثبت به كاميـــرا حرارية لنقل درجة 
الحـــرارة عبـــر اإلنترنـــت لحجـــرة الفريق 
الطبـــي، ويوجـــد كاميـــرا حراريـــة أخرى 
تعرض صورة للجســـم بتدرج األلوان من 

األزرق إلى األحمر حسب الحالة. 
وأيًضـــا يمكـــن اســـتخدامه فـــي خدمـــة 
االســـتقبال لمنع دخول فرد يحمل درجة 
حـــرارة مرتفعـــة، فيعطي صـــوت تحذير 
إذا ارتفعـــت عـــن 37.3 ويرســـل التاريخ 
والوقت والرقم الشخصي لغرفة التحكم 
في حالـــة تزويـــده ببيانـــات الموجودين 

بالمكان.
وأضـــاف الصبـــاح “أمـــا الروبـــوت الثالث 
روبـــوت معقـــم  فهـــو   ،)Robot Net 21(
يمكنه اســـتخدام عدد كبير من الســـوائل 
الحجـــر  تعقيـــم  فيســـتطيع  المعقمـــة، 
الصحي باستمرار وأيًضا حجر العمليات 
واألماكـــن التـــي يجب تعقيمهـــا من دون 
وجود إنســـان، فنســـتطيع التحكم به عن 
بعـــد وبـــه كاميـــرا للتعـــرف علـــى الوجوه 
ويســـتطيع إرســـال رســـائل صوتيـــة قبل 

التعقيم بلغات مختلفة”.

المنامة - بنا

ــي ــرب ــع ــد الـــتـــجـــربـــة األولـــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــحـــريـــن والـــخـــلـــيـــج ال ــعـ ُتـ

استخدام الروبوتات الطبيـة بأجنحـة العـزل الطبـي
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البحرين، منذ ثالثينات القرن الفائت.

الغبار الصناعي

وعلى الرغم من تســـليط الضوء المســـتمر 
الصناعـــي  بالغبـــار  الغارقـــة  القريـــة  علـــى 
مـــن  ســـواء  الملوثـــات،  أرتـــال  وبقيـــة 
والبيئييـــن  والُكتـــاب  الصحافييـــن  قبـــل 
والناشطين االجتماعيين وغيرهم، يقابلها 

تنام مطرد إلحصاءات الوفيات، بســـرطان 
تظـــل  وغيـــره،  والحلـــق  والجلـــد  الرئـــة، 
المعاميـــر بواقعها “القاتـــل” كما هي. بال أي 

تغيير يذكر.
البيئيـــة  الدراســـات  مـــن  كثيـــر  وتشـــير 
هـــذا  أن  إلـــى  المختلفـــة  والتوصيـــات 
التوحش والتوغـــل الصناعي في المعامير 

الدوليـــة  المعاييـــر  أبســـط  مـــع  يتـــالءم  ال 
فـــي المحافظـــة على صحة اإلنســـان، التي 
تحـــدد وبوضوح تام معاييـــر فصل وإبعاد 
المناطق الصناعية عن السكنية والمأهولة، 

وهو ما ال يحدث هنا.
منهـــا على ســـبيل المثـــال، وليـــس الحصر، 
القـــرب الشـــديد لبعـــض المصانـــع النشـــطة 

مـــن بعـــض المرافـــق الحيوية واإلنســـانية 
المهمـــة، كالمـــدارس، مثـــل مدرســـة اإلمام 
علـــي االبتدائيـــة للبنين، التي تجـــاور أحد 
مصانع الخرســـانة الكبيرة، بمسافة فاصلة 

ال تتخطى 30 مترا فقط.
هنالـــك مصانـــع أخـــرى، يفصلها عـــن بيوت 
المواطنيـــن شـــوارع جانبيـــة ال تتخطى 6 

أو 7 أمتـــار، بواقـــع يجبـــر األهالـــي إلغالق 
الســـاعة، ألســـباب  مـــدار  نوافذهـــم علـــى 
والضوضـــاء.  الهوائـــي  بالتلـــوث  تتعلـــق 
ورصدت عدســـة “البـــالد” نوافـــذ تتكدس 
عليها األتربة بشـــكل كثيـــف وقديم، يصل 
إلـــى التكّلـــس، إذ إنها لم ُتفتـــح بكل تأكيد 

منذ فترات طويلة للغاية.
للمصانـــع،  التغلغـــل  وهـــذا  الواقـــع،  هـــذا 
أثـــر بدوره علـــى البحـــر وخليـــج المعامير 
الطبيعـــي؛ ليحوله مع الوقـــت إلى واحات 
ملوثة من المياه اآلســـنة الخضراء النتنة، 
التـــي وبســـببها تنفـــق الكثير من األســـماك 
على مـــدار العـــام، بصور مؤســـفة خرجت 

بهـــا علينـــا الصحـــف وحســـابات التواصل 
االجتماعـــي، والتـــي ألجلها أيضـــا هجرت 
األســـماك مصائدها، ومعها جزء من تاريخ 

البلد وهويته.

آبار قديمة

ويلـــف الناشـــط االجتماعـــي محمـــد جواد 
بتصريـــح ســـابق لــــ “البالد” إلى اســـتخدام 
بعـــض المصانـــع المتخصصـــة فـــي تصنيع 
مـــواد البنـــاء ســـرا، 3 آبـــار قديمـــة للميـــاه؛ 
لتكـــون مأوى لنفاياتها الُمضرة، ما انعكس 
ســـلبا على الميـــاه الجوفيـــة للقرية، بل إن 

معظـــم األراضـــي القريبـــة لهـــا باتـــت غير 
التربـــة  تلـــوث  بســـبب  للزراعـــة؛  صالحـــة 
والميـــاه، بنفايـــات مواد البناء ومشـــتقات 

المواد الكيميائية.

كماشة حديد

وعلى إثر ذلـــك، يقول نائب المنطقة عمار 
آل عبـــاس لمندوب الصحيفة إن المســـبب 
الرئيس لكل ما يحدث هو التلوث الهوائي 
الجســـيم؛ بســـبب المصانـــع التـــي تحـــوط 

القرية كالكماشة الحديدية.
كل هـــذه الفوضـــى، يقابلهـــا تكاســـل مـــن 

قبـــل إدارات المصانع القريبـــة، أولها بعدم 
االلتزام بمعايير األمن والســـالمة بالشـــكل 
الـــذي يراعـــي خصوصيـــة وصحـــة أهالي 
القرية، أو ببعض ممارسات العمل الخاصة 
بها، كآلية غســـيل الرمـــال الخاطئة، والتي 
بمـــادة  البحريـــة  المعاميـــر  قنـــاة  أقفلـــت 

“السلت” الطينية القاتلة. 
هنالك أيضا ممارســـات العمالة اآلســـيوية 
بهذه المصانع، التي تمعن بممارسة ببعض 
الســـلوكيات الشـــخصية، ما انعكس ســـلبا 

على المرافق الصحية وبيئة المعامير.
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ساحل القرية الغارقة بالغبار 
الصناعي وبقية أرتال الملوثات

^في دراســة ســابقة قام بها البروفيســور إسماعيل المدني 
عــن التلــوث الناتــج عــن المصانع فــي البحرين، يبيــن أن التلوث 

الناجم عن العمليات الصناعية يمكن تقسيمه إلى قسمين.

األول، التلوث الصناعي الناتج 
عن االنبعاثات الغازية، واآلخر 
مـــن المخلفـــات الصناعية التي 
يكون فيها التلوث على شـــكل 
مخلفـــات ســـائلة، أو صلبـــة، أو 

شبه صلبة.
وتوضح الدراسة أن التسربات 
المتعمـــدة  غيـــر  واالنبعاثـــات 
الناتجة عن المعدات واألجهزة 
العمليـــات  فـــي  المســـتخدمة 
طـــول  إلـــى  ترجـــع  الصناعيـــة 
عمرهـــا، وعدم توفيـــر الصيانة 
الالزمـــة لهـــا، وأحياًنـــا باللجوء 
أجهـــزة، ومعـــدات  الســـتخدام 

غير مناسبة.
وتلفت الدراســـة أيضـــا إلى أن 
التلـــوث الصناعـــي بحاجة إلى 
اتخاذ إجـــراءات محددة، منها 
عمـــل برنامـــج شـــامل للصيانة 
فيـــه  يتـــم  بحيـــث  الوقائيـــة، 
الكشف على جميع التسريبات 

الغازية والصلبة.
الدراســـات  إحـــدى  وتشـــير 
عـــن  المنشـــورة  العلميـــة 
للمصـــادر  النســـبي  التوزيـــع 
الشـــاردة للتلوث فـــي المصانع، 
مـــن   %  43 نســـبة  أن  إلـــى 
وتنبعـــث  تتســـرب  الملوثـــات 

مـــن الصمامات، ونســـبة 27 % 
تنبعـــث من المضخات، ونســـبة 
18 % مـــن صمامـــات األمـــان، 
ونســـبة 8 % مـــن الضاغطـــات، 
ونسبة 4 % من عوامل أخرى.

^قــال المواطــن إبراهيم أحمد إن بيته في قرية المعامير 
)المجمــع الســكني 634( يعانــي مــن الملوثــات الهوائيــة التــي 
تنفثهــا المصانــع، الســيما انبعاثــات “الكبريــت األصفــر”، التــي 

يصنفها باألخطر على أرواح الناس وصحتهم.

“البـــالد”  لـــــ  بتصريحـــه  وأكـــد 
االنبعاثـــات  هـــذه  روائـــح  أن 
تكـــون أكثـــر تركيزا وقـــوة إذا 
كانت حـــرارة الطقس مرتفعة، 
الظهيـــرة  بفتـــرة  خصوصـــا 
يغيـــب  إذ  اإلجـــازات،  وفتـــرة 
العمـــال ويتـــم حينهـــا تصريف 
الغـــازات بكثافـــة، فضـــال عـــن 
الغازيـــة  االنبعاثـــات  بقيـــة 
األخرى، التي ال تقل ضررا عن 

الكبريت األصفر.
ولفـــت إلـــى وجـــود محـــاوالت 
مســـتويات  علـــى  أهليـــة 
العرائض والمطالبات المتكررة 
فـــي  مطالبهـــم  مـــع  للتجـــاوب 
عـــدم تلويـــث الجـــو وإحـــداث 

الضرر بهم. 
لهـــذه  ونظـــرا  أنـــه  وأوضـــح 
الظـــروف، فـــإن معظـــم نوافـــذ 
البيـــوت تكـــون مغلقـــة بشـــكل 
مســـتمر ودائـــم طـــوال العـــام، 
الســـيما مـــع ارتفـــاع منســـوب 
الرطوبـــة، والـــذي يؤثـــر ســـلبا 
علـــى تركيز روائـــح االنبعاثات 

الغازية المختلفة.
وبيـــن أن الظـــروف الراهنة لها 
تأثيرهـــا المباشـــر علـــى صحة 

المواطن في المعامير واألسرة 
غيـــاب  عـــن  ناهيـــك  ككل، 
المســـؤولية المجتمعية لمعظم 
الشركات والمصانع الموجودة، 
التي ال تباشـــر بالقيام بأي دور 

مجتمعي في القرية.

دراسة أكاديمية حذرت من 
التلوث الصناعي بالمعامير

خطر انبعاثات الكبريت 
األصفر يزداد صيفا

^حصلـــت “البـــالد” علـــى عـــدد مـــن شـــهادات الوفـــاة لمواطنين 
مـــن أبنـــاء القريـــة توفوا خـــالل العقديـــن الماضيين؛ بســـبب أمراض 
ســـرطانية قاتلة، منها رصد 12 حالة لوحدها العام 2007، واســـتبقها 
أعـــراض صحية تتعلـــق باألمراض الجلدية، واالختناقات التنفســـية، 
وتقرحـــات العين، وهو ما حصل بقضية غاز المعامير الشـــهيرة، التي 
رافقـــت ظهـــور غـــازات كبيرة مـــن المصانـــع القريبة، مســـببة أمراضا 

ألبناء القرية.

شهادات وفاة.. الخبيث بالقرية

المدني طالب 
ببرنامج للصيانة 

الوقائية 
والكشف على 

التسريبات

معظم نوافذ 
بيوت المعاميريين 

مغلقة طوال 
العام

 إسماعيل المدني

إبراهيم أحمد

المسافة بين أحياء المعامير والمصانع... أمتار
جولـــة “^” مـــع آل عبـــاس: قائمـــة لوفيـــات التلـــوث ومســـؤولون ينكـــرون

إال  يـــوم  يمـــر  يـــكاد  ^ال 
ويتطرق المختصون والباحثون 
والكتاب، وأهالي قرية المعامير 
ذاتهـــم، إلـــى اإلشـــكالية البيئيـــة 
التـــي تعانيها القريـــة منذ عقود، 
تـــام  بوضـــوح  طالـــت  والتـــي 
البـــر، والبحـــر، والهـــواء، وصحة 

اإلنسان نفسه.
ونظرا ألهمية هذا الملف البيئي 
واإلنســـاني، اهتمـــت صحيفتكم 
الضـــوء  تســـلط  بـــأن  “البـــالد”، 
وشـــكاوى  القريـــة،  واقـــع  علـــى 
المختصيـــن،  ودعـــاوى  النـــاس، 
في هـــذا الملـــف المركـــز والنافذ 

بالتوصيات.

جولة بالقرية

إذ  نســـيبا،  حـــارا  الطقـــس  كان 
التقيـــت النائب عمـــار آل عباس، 
الـــذي أخذنـــي بجولـــة ميدانيـــة 
عبدالرســـول  الزميـــل  بمعيـــة 
الحجيـــري، فـــي أرجـــاء القريـــة، 
وفي المصانع الكثيفة المتغلغلة 
النوافـــذ  معظـــم  كانـــت  بهـــا، 
مغلقـــة تماما، وعليها الترســـبات 
الترابيـــة، ويعلـــق آل عبـــاس هنا 
األوقـــات  بمعظـــم  كذلـــك  “هـــي 

بسبب التلوث والغازات”.
لحظـــات قبل أن يتابع آل عباس 

الملوثـــات  هـــذه  “بســـبب  قائـــال 
الدائمـــة، التـــي لم يجـــد لها أحد 
تزايـــدت  حـــال،  اللحظـــة  حتـــى 
باألمـــراض  الوفـــاة  حـــاالت 
وأمـــراض  كالســـرطان  الخبيثـــة 
الرئـــة وغيرهـــا، وهنالـــك قائمـــة 
موثقة بأســـماء المتوفين، يؤكد 
أهالي القرية أن مسببها الرئيس 

هو التلوث”.

مصنع األسمنت

عـــن  عبـــاس  آل  ويتوقـــف 
ألحـــد  يشـــير  وهـــو  الحديـــث، 
مصانع األســـمنت، قائـــال “لك أن 
تتخيل المسافة الفاصلة أمامك 
مـــا بيـــن ســـور المصنـــع والحـــي 
إنهـــا  أمامـــه،  الرابـــض  الســـكني 
مجـــرد أمتار قليلة ال تذكر، كيف 
ألمـــر كهذا أن يحدث؟ وأين هي 
دولة المؤسســـات؟ ولما الصمت 
والمواطن مهـــدد في حياته، هو 

وأبناؤه؟”. 
ويتابع “اختار بعض المسؤولين 
بفترة ســـابقة قريبة أن يتم زرع 
بعض النخيل كداللة على اهتمام 
المسؤولين بمشـــكلة التلوث، إال 
أن هـــذه العملية لم يتم متابعتها 
وماتـــت النخيـــل الســـت، ومعها 
أنفسهم،  المســـؤولين  اهتمامات 

فهل هذا هو الحل المنتظر؟”.

جهود بال نتيجة

وعـــن موقف األهالـــي، يقول آل 
عباس “في هـــذه األثناء تتحرك 
بعـــض جهود أهالـــي القرية نحو 
آراء  تســـتطلع  دراســـة  إصـــدار 
ورجـــاال  نســـاًء  القريـــة  أهالـــي 
التلـــوث، تتجـــه  بشـــأن مشـــكلة 
بوصلتها نحو الشركات والصانع 
مـــن  يحـــدث  عمـــا  المســـؤولة 

استهداف للصحة العامة”.
ويزيد “القرية محاطة بالمصانع 
وهـــي  الجهـــات،  جميـــع  مـــن 
جوهـــر  تمثـــل  كبـــرى  إشـــكالية 
التلـــوث بجميع أشـــكاله، ناهيك 
عـــن حظائـــر األغنـــام الموجودة 
تزكـــم  والتـــي  القريـــة،  بقـــرب 
األجـــواء بروائـــح نتنـــة ومقيتة، 

وآخـــرون يتأســـفون علـــى حـــال 
ســـاحل القريـــة الـــذي كان يومـــا 
من األيام غنيا بالكثير من أنواع 
األســـماك، وأصبـــح اآلن محطـــة 

لرمي فضالت بعض الشركات”.

وفيات وسرطانات

يشـــتكي حالـــه،  اآلخـــر  البعـــض 
إذ يســـكن مواجهـــا وجهـــا لوجه 
لمصانع تقوم بتصنيع الخرسانة 
ومعالجة األوســـاخ والقاذورات، 
حتى أن الفرق بين بوابة المنزل 
الثالثـــة  يتجـــاوز  ال  والمصنـــع 
أمتـــار، وهؤالء يصبـــح أطفالهم 
األصـــوات  علـــى  ويمســـون 
وللشـــاحنات  للمصانع  المرتفعـــة 
التي تجوب المنطقة الصناعية.

ويتابع “بينما تكون الرياح ســـببا 
لباقـــي  العليـــل  الهـــواء  لجلـــب 

القرى في البحريـــن، فإن الرياح 
حســـب  المعاميـــر،  قريـــة  فـــي 
قـــول األهالي، هي “ســـبب لملء 
بيوتهـــم بالرمـــل والغبـــار الناتج 
عـــن مصانـــع الرمل والكســـارات 
القريبـــة  المصانـــع  فـــي  العاملـــة 

منهم”.

مسؤول ضد المواطن

وعـــن موقـــف المســـؤولين ممـــا 
عبـــاس،  آل  ابتســـم  يحـــدث، 
وهو يركـــن ســـيارته بالقرب من 
الســـاحل الملوث، قائال “اختاروا 
روايتهـــم  تكـــون  أن  ألنفســـهم 
مضـــادة لروايـــة أهالـــي القريـــة، 
فهـــم ال يقـــرون بوجـــود مشـــكلة 
يتخطـــى  ال  األمـــر  وأن  تلـــوث، 
ظروفا جويـــة معينة في أوقات 
محـــدودة، وأن مـــن الخطأ إثارة 
الوضـــع باتهامات ال تســـتند إلى 
مبالـــغ  وبتوصيفـــات  حقائـــق، 

فيها”.
ويقـــول “المضحـــك المبكـــي هنا 
هـــو حجـــم الوعـــود التـــي تلقتها 
قريـــة المعاميـــر من المســـؤولين 
بجميـــع الشـــركات التـــي تحاصر 
القريـــة من كل الجهـــات، يضاف 
إليهـــا الوعود الحكومية نفســـها، 
بمحصلة ال تذكر على اإلطالق”.

سيد رضا علوي

معاناة من القوارض والحشرات بالجدران القديمة

استراحة محاربين

فوزي عباس

المعامير... قرية التلـــــــوث وكبريت السرطان

^قال المواطن ســـيد رضـــا علوي، الذي يبعد منزله عن 
ساحل قرية المعامير أمتارا قليلة، إن ساحل القرية تدّمر.

وأشـــار علـــوي فـــي حديثـــه لمنـــدوب الصحيفة، إلـــى نفوق 
األســـماك وهجرتها ألماكـــن بعيدة، وتحول التربـــة البحرية 

إلى طينية.
ولفـــت إلـــى وجـــود تذمر كبيـــر لدى أفـــراد عائلتـــه واألهالي 
فـــي المســـاكن المطلـــة علـــى الســـاحل المذكـــور، مبينـــا أن 
الروائح الكريهة المتســـربة من المياه ومن الجو معا، تجعل 
اإلقامـــة بالمنطقة أمـــرا بالغ الصعوبـــة، خصوصا مع تجاهل 

المسؤولين الُمستمر لواقع القرية الُمر.
وأشار إلى تأثر أرزاق العديد من أبناء القرية من الصيادين؛ 
بســـبب هـــروب األســـماك، واندثـــار المصائد وموتهـــا، وأيضا 

ارتفاع نسبة التلوث الصناعي في المياه.

المصائــد اندثــار  مــن  يتضــررون  الصيــادون 
األسماك تهجر ساحل المعامير... ورائحته كريهة

ضوضــاء مــن نباحهــا المســتمر... واألطفــال الضحايــا
عباس: المعامير عاصمة الكالب الضالة

النفايات بالبحر

الزميل النهام والنائب آل عباس

مخلفاتحديث مع مواطنةجولة بالقريةحديث مع مواطنة

البحر مريض

األشجار تكح من التلوث تغير لون الساحل

^قـــال المواطن فـــوزي عباس إن 
قريـــة المعاميـــر باتـــت حاضنة رئيســـة 
وربمـــا  والمشـــردة  الضالـــة  للـــكالب 
أصحبـــت عاصمـــة للـــكالب الضالة من 

كثرة وجودها وتكاثرها بها.
لــــ “البـــالد” أن  وأكـــد عبـــاس بحديثـــه 
فـــي  كبيـــر  بشـــكل  تتزايـــد  أعدادهـــا 
ملحـــوظ  بشـــكل  األخيـــرة،  األســـابيع 
ومرصود مـــن قبل األهالـــي، مبينا أنها 
تتحـــرك معا بشـــكل مجموعات، ال تقل 

عن 5 كالب.
ولفت إلى أن منزله محاط بعدد ال يقل 
عن 30 كلبا على مدار الســـاعة، بشـــكل 
عوائـــل )كالب كبيرة وصغيرة(، مضيفا 
“لـــدي طفلة صغيرة، وأنـــا أخاف عليها 
جدا منهم، ولقد نبهت األسرة بضرورة 
دخـــول  أثنـــاء  لتحركاتهـــا  االنتبـــاه 

وخروج المنزل”.
وأشار إلى حجم الضوضاء الذي تسببه 
مـــن نبـــاح وعـــراك وحشـــي، خصوصـــا 
بالفتـــرات المســـائية، األمـــر الـــذي يمنع 
أفراد األسرة، وآخرين من أبناء القرية 

من النوم والراحة في بيوتهم.
وأكـــد عبـــاس أن الـــكالب الضالة باتت 
موجـــودة فـــي معظـــم أرجـــاء القريـــة، 
ســـواء تحت الســـيارات أو عند أبواب 
فـــي  أو  الحدائـــق  فـــي  أو  البيـــوت 
الساحات العامة والمفتوحة، مبينا أنها 

أضحـــت ظاهـــرة خطيـــرة علـــى الناس 
وعلى صحتهم العامة.

وبيـــن أن الجيوغرافية الخاصة للقرية 
تسببت في اســـتقطاب الكالب الضارة 
بهذا الشكل الكثيف، خصوصا مع قرب 
الشـــركات والمصانـــع وانفتاحهـــا علـــى 
األحياء السكنية الخاصة بالمواطنين.

وتابـــع عبـــاس “لم نر حتـــى اللحظة أي 
تجاوب رســـمي مع مطالبنا بالنظر بهذا 
الملـــف؛ ألن الحاصـــل كما هـــو معروف 
بـــأن يكـــون هنالـــك ضـــرر حتـــى يتـــم 

التجاوب مع المطالب، وأقولها آسفا”.

المزعجون نائمون
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هـــل تكـــون البحريـــن الدولـــة الثالثة 
خليجيا في صرف إعانة شهرية لكل 
رب أســـرة بحرينـــي عـــن كل ولد بعد 
كل مـــن دولتـــي الكويـــت واإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة؟ “البـــاد” تعـــرض 
حصيلـــة اآلراء بشـــأن هذا الموضوع 
وجـــدواه  المعنييـــن  مختلـــف  مـــن 

االقتصادية.

متطلبات الحياة

من جهته، يرى عضو مجلس النواب 
الواجـــب  مـــن  أن  الكوهجـــي  حمـــد 
المترتـــب علـــى الدولة تقديـــم الدعم 
اللبنـــة  تعـــد  التـــي  لألســـرة  الـــازم 
األساســـية للمجتمـــع وهـــذا األمـــر ال 
يأتـــي إال من خـــال تقديـــم مختلف 
أوجـــه الدعم المعنـــوي والمادي الذي 

يكفل هذا االستقرار.
 ويضيـــف أن تقديـــم مبلـــغ نقدي عن 
اإلعانة لرب األسرة يستحقها عن كل 
مولود من شـــأنه توفير المستلزمات 
الحيـــاة  ومتطلبـــات  المعيشـــية 
الضرورية للتنشئة الصحيحة خاصة 
في ظل ما تشـــهده المملكة من غاء 

في المعيشة.

إحصاءات

وتشـــير األرقام الرسمية إلى أن عدد 
الســـكان البحرينييـــن فـــي منتصـــف 
العام 2018 وفقا لإلحصاءات الصادر 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــن 
اإللكترونيـــة مـــن الفئـــة العمريـــة من 
صفـــر إلى 19 ســـنة يصـــل إلى حدود 

278 ألف فرد.
وعليه، فإن الكلفة السنوية بواقع 20 
دينـــارا بحرينيا للفـــرد يمكن أن تقدر 
للفئـــة العمرية من صفر إلى 19 ســـنة 

بنحو 67 مليون دينار بحريني.
أمـــا إذا تم تحديد الفئة العمرية على 
أســـاس مـــن صفر إلـــى 18 ســـنة فإن 
الكلفة الســـنوية تصل إلى حدود 64 

مليون دينار.

المساعدات االجتماعية

العمـــل  وزارة  توضـــح  جانبهـــا،  مـــن 
والتنمية االجتماعية أن صرف إعانة 
شـــهرية لـــكل رب أســـرة بحريني عن 
كل ولد خارج نطاق تخصص عملها.

وتشـــير إلـــى أنهـــا تقدم المســـاعدات 
االجتماعية التي تأتي شـــرعيتها من 
خـــال قانـــون الضمـــان االجتماعـــي 
رقم 18 لسنة 2006، وكذلك التأمين 
شـــرعية  يجـــد  الـــذي  التعطـــل  ضـــد 
صرفـــه مـــن خـــال قانـــون التأميـــن 
ضـــد التعطـــل رقـــم 78 لســـنة 2006 
وغيرهـــم مـــن المســـاعدات األخـــرى 
التـــي تقدمهـــا الـــوزارة ســـواء التـــي 

قـــررت بموجـــب قوانين أو قـــرارات 
مجلـــس الـــوزراء مثل الدعـــم المالي 
وكل هذه المساعدات واإلعانات يتم 
صرفها بموجب شروط وضوابط تم 
تحديدهـــا وفقـــا لنصـــوص القوانيـــن 
التـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وقـــرارات 

أقرتها.

تقدير كلفة إعانة األوالد من خالل إحصاء عدد السكان حمد الكوهجي وزير العمل

عــالوة األوالد... المــال والبنــون زينـة الحيــاة الدنيــا
ــة ــة وأجنبيـ ــدول خليجيـ ــوة بـ ــود أسـ ــكل مولـ ــاوة لـ ــرف عـ ــدوى صـ ــش جـ “^” تناقـ
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ليلى مال اهلل

دول تمنح مواطنيها عالوة او إعانة عن كل مولود

مقدار عالوة األوالد  أو إعانة الطفل الدولة 

تصرف عالوة اوالد للموظف المواطن بواقع 600 درهم عن كل ولد وبدون حد اقصى لعدد االوالد. االمارات

تبلغ قيمة اعانة االطفال حاليا 194 يورو لكل طفل شهريا للطفل االول والثاني ،والطفل الثالث 200 يورو وللطفل 
الرابع 225  ، سيتم رفع مبلغ  اعانة االطفال بمقدار 10 يورو كل طفل اعتبار من 1-7- 2019  المانيا

يتم توفير معدل ثابت قدره 140 يورو شهريا  لكل طفل حتى يبلغ  سن 16 او 18 عاما اذا ظلوا في تعليم بدوام 
كامل او تدريب او لديهم اعاقة وال يمكنهم اعالة أنفسهم.  ايرلندا

تعتمد المساعدات المالية في الدنمارك على عمر الطفل، حيث تتناقص مع تقدمهم في السن وتتوقف عند 
بلوغهم سن 17 عاما. 

تتراوح المدفوعات بين 605 يويو في الربع الواحد الى الربع 377 يورو.
تعتمد المزايا  على دخل المستفيدين واذا كان الوالدان يحققون اكثر من 102.730 يويو حينئذ يتم تقليل حجم 

المخصصات 

الدنمارك 

 في يوليو 2019 تمت زيادة اعانة الطفل في كندا مرة اخرى لمواكبة تكلفة المعيشة، بحيث زاد الحد االقصى 
لالستحقاق السنوي ال 6.639 دوالر لكل طفل دون سن 6 سنوات و 5.602 دوالرا لكل طفل من عمر 6 الى 17 

عاما.
 ويمنح هذا التغيير االباء المزيد من المال شهريا ويكون معفاة من الضرائب بهدف مساعدتهم عل اعالة اطفالهم 

 كندا 

او  الصحي  التأمين  تغطية  توفير  نسبة  اساس  عل  التزاما  يتضمن  نيويورك  لوالية  اطفل  اعانة  ارشادات  حسب 
اعانة طبية نقدية ونفقات رعاية االطفال والنفقات التعلمية للطفل.

يتم تحديد الحساب االساسي المدفوع من قبل الوالدة باستعمال نسبة ثابتة من مجموع دخل الوالدين حسب 
عدد االطفال المعنيين

الطفل االول 17 % 
طفالن 25 % من الحصة النسبية لدخل الوالدة 

3 اطفال 29 %
4 اطفال 31 % 

5 اطفال  او اكثر 35 % 

ــدة   ــحـ ــتـ ــمـ الـــــــواليـــــــات الـ
االمريكية،   نيويورك

عالوة األوالد.. تجارب عربية وأجنبية
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المقارنة بين مجموعة دول عن مبلغ عالوة األوالد عن الطفل األول «بالدينار البحريني»
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720 مزرعة خاصة منتجة و6 حكومية تستغل للتجارب

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
أن الــوزارة تولــي وبدعــم مــن الحكومــة الرشــيدة اهتماما كبيــرا بالمحافظة 
علــى الرقعــة الزراعيــة بالمملكــة باعتبارها أحــد أهم مقومــات تنمية وتطوير 
القطــاع الزراعــي، وهــذا يظهــر جليا فــي إســتراتيجية الوزارة ضمــن برنامج 

عمل الحكومة.

مســـاحة  أن  إلـــى  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــار 
األراضـــي الخصبـــة الصالحـــة للزراعة في 
المملكـــة تبلـــغ نحـــو 3700 هكتـــار تقريبـــا، 
منهـــا نحـــو 2175 هكتـــارا مصنفـــة زراعيا 
)AG( ونحـــو 1600 هكتـــار يتـــم زراعتهـــا 
حاليـــا، وهي غيـــر مصنفة زراعيـــا، وتعمل 
التخطيـــط  هيئـــة  خـــال  مـــن  الـــوزارة 
والتطويـــر العمرانـــي علـــى تضميـــن تلـــك 
المســـاحات الخصبة غيـــر المصنفة زراعيا 
في الخارطة الزراعية للمخطط الهيكلي.

وبيـــن الوزيـــر أن مســـاحة األراضـــي التي 
 1300 نحـــو  فتبلـــغ  اســـتصاحها،  يمكـــن 
هكتار تقريبا، حيث تســـعى الوزارة ضمن 
برنامـــج  عـــن  المنبثقـــة  إســـتراتيجيتها 
الحكومـــة؛ مـــن أجل المســـاهمة في األمن 
فـــي  االســـتثمار  تشـــجيع  إلـــى  الغذائـــي، 
التســـهيات  وتقديـــم  الزراعـــي  المجـــال 
الازمة مما سيشـــكل عاما محفزا ســـواًء 

ألصحاب األراضي أو المستثمرين.
وأوضـــح الوزير أنـــه وفقا لقاعـــدة بيانات 
إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة، فإن 
هناك 720 مزرعة خاصة )نشطة – منتجة( 
الصالحـــة  األراضـــي  فـــي  حاليـــا  مقامـــة 
للزراعـــة، وتتركز غالبية تلـــك المزارع في 
المحافظة الشـــمالية، كما أن هنالك عدد 6 
مزارع حكومية مقامة على تلك المساحة 
تشـــرف عليهـــا الـــوزارة )ضمـــن األراضـــي 
الزراعـــة(،  لشـــئون  المخصصـــة  الزراعيـــة 

وهـــي ُمســـتغلة فـــي األبحـــاث والتجارب 
الزراعية.

استثمار األراضي الزراعية

فـــي  ماضيـــة  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
وتطويـــر  تنميـــة  نحـــو  إســـتراتيجيتها 
المســـاهمة  أجـــل  مـــن  الزراعـــي؛  القطـــاع 
الفاعلة في تحقيـــق األمن الغذائي، حيث 
بالرقعـــة  كبيـــرا  اهتمامـــا  الـــوزارة  أولـــت 
الزراعيـــة المتوفرة فـــي المملكة؛ لكي يتم 
اســـتغالها االســـتغال األمثـــل، وذلك من 
خال تنشـــيط القطاع وتحفيز المزارعين 
الســـتغال األراضـــي الزراعيـــة مـــن خال 
التـــي  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد 

اتخذتها الوزارة ومنها:

 الحوافز واإلعانات الزراعية

تقديـــم الدعـــم الحكومـــي للمزارعيـــن من 
اإلنتـــاج  مدخـــات  بعـــض  دعـــم  خـــال 
الزراعـــي بخصـــم مـــا نســـبته 60 % مـــن 
القيمـــة األصلية لتلك المدخات، وتشـــمل 
الحديثـــة  الـــري  مـــواد  المدخـــات:  تلـــك 
)األنابيـــب وتوصياتهـــا(، أغطيـــة البيوت 
المحمية، توفير مواد مكافحة الحشـــرات 

والمبيدات.
كمـــا تقـــوم الـــوزارة كذلـــك بتقديـــم بعض 
مشـــروع  مثـــل  المجانيـــة،  الخدمـــات 
مكافحـــة سوســـة النخيل الحمـــراء والذي 

ُيغطـــي جميـــع مناطـــق مملكـــة البحريـــن، 
هـــذا باإلضافـــة إلى توصيل ميـــاه الصرف 

الصحي المعالج لاستخدام الزراعي.

الخدمات الفنية واإلدارية

يتـــم تنفيذ هـــذا الدعم )مجانـــا( من خال 
تقديـــم المشـــورة الفنيـــة للمزارعيـــن فـــي 
اإلرشـــاد  كخدمـــات  الزراعـــي،  المجـــال 
التدريبيـــة  الـــدورات  وتنظيـــم  الزراعـــي 
واأليام الحقليـــة للمزارعين لاطاع على 
نتائـــج التجارب وطـــرق الزراعة الحديثة، 
هذا فضا عن تقديم االستشـــارات الفنية 
في تشـــخيص اإلصابة باآلفـــات الزراعية 
وتحديـــد طـــرق مكافحتهـــا، إضافـــة الـــى 
تســـهيل اإلجراءات الحكومية للمزارعين 
لـــدى الجهـــات المعنية )مثل هيئـــة تنظيم 
سوق العمل وهيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية(.

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار 
في القطاع الزراعي

تعمل الوزارة عل تشـــجيع القطاع الخاص 
لاســـتثمار فـــي المجال الزراعـــي وتقديم 

الحوافز والتسهيات الممكنة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، فقـــد قامـــت الـــوزارة 
بتوفيـــر أراضي زراعية فـــي منطقة هورة 
عالـــي للشـــركات االســـتثمارية، حيـــث تم 
إبرام عقود استثمارية مع عدد 7 شركات؛ 
بهدف زراعة محاصيل تســـاهم في زيادة 
أســـاليب  باســـتخدام  الزراعـــي  اإلنتـــاج 
الزراعـــة الحديثة مثـــل الزراعة ومن دون 

تربة وأنظمة الذكاء االصطناعي.

االهتمام بصغار المزارعين

وشدد الوزير خلف في تصريحه على دور 
الـــوزارة فـــي دعم صغـــار المزارعين وذلك 
بالتعاون والتنســـيق مـــع المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطاع الزراعي، ومـــن ضمن تلك 

الجهود: 

توفير أراٍض زراعية

أرض   19 عـــدد  بتوفيـــر  الـــوزارة  قامـــت 
زراعية بمنطقة هورة عالي تم تخصيصها 
لصغـــار المزارعيـــن، حيث أبرمـــت الوزارة 
مـــع عدد 19 مزارعـــا بحرينيا عقود انتفاع 
لمـــدد  للتمديـــد  قابلـــة  10 ســـنوات  لمـــدة 
مماثلـــة. وقد تم اختيار هؤالء المزارعين؛ 
لكونهـــم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير 
أراٍض زراعية؛ لضمان اســـتدامة نشاطهم 

في القطاع الزراعي.

دعم تسويق المنتجات الزراعية 
المحلية

البحرينييـــن”  المزارعيـــن  “ســـوق  تعتبـــر 
الـــذي تنظمه الـــوزارة عن طريق شـــؤون 
الزراعـــة بصورة موســـمية فـــي الحديقة 
البدّيـــع،  بمنطقـــة  لهـــا  التابعـــة  النباتيـــة 
بالتعاون والتنســـيق مع المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطاع الزراعـــي دعما للمزارعين 
البحرينيين لتســـويق منتجاتهم المحلية 
المنتجـــات  زيـــادة  أجـــل  مـــن  وحافـــزا؛ 
الزراعيـــة البحرينية لمنافســـة المنتجات 
الزراعيـــة المســـتوردة، حيـــث يمثل ذلك 
الســـوق منفـــذا تجاريا مهما لمـــا يزيد عن 
ذلـــك  40 مزارعـــا بحرينيـــا، وقـــد القـــى 
الســـوق – بحمـــد هللا وتوفيقـــه – نجاحـــا 
كبيـــرا وســـمعة طيبـــة محليـــا وإقليميـــا 

باعتباره تجربة رائدة في هذا المجال.
كما أنشـــأت الـــوزارة – ممثلة في شـــؤون 
مـــع  والتنســـيق  وبالتعـــاون   – الزراعـــة 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
وبنك البحرين للتنمية، “سوق المزارعين 
الدائـــم” فـــي مركـــز هـــورة عالـــي للتنمية 
الزراعيـــة، حيـــث سيســـتفيد 60 مزارعـــا 
بحرينيا مـــن الخدمات التســـويقية لذلك 

السوق على مدار العام.

 بناء وتطوير القدرات الوطنية 
العاملة في القطاع الزراعي

في ســـبيل دعـــم المزارعيـــن البحرينيين 
ومن أجل تنمية وتطوير القطاع الزراعي 
فـــي المملكـــة وفـــي ســـبيل بنـــاء قـــدرات 
وطنيـــة فاعلة في المجـــال الزراعي، فقد 
أقامـــت الـــوزارة بالتعـــاون مـــع المبـــادرة 

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع 
“مركز الحاضنـــات الزراعية” بهورة عالي، 
حيـــث يهـــدف المركز إلى تقديـــم دورات 
الشـــابة  البحرينيـــة  للكـــوادر  تدريبيـــة 
المهتمـــة بالزراعة )من الجنســـين(، وذلك 
من خـــال تدريبهم )نظريـــًا وعمليًا( على 
أحـــدث التقنيات واألنظمة الزراعية التي 
تتوائـــم مـــع منـــاخ البحرين، مثـــل “نظام 
 ،)Hydroponic(”تربـــة بـــدون  الزراعـــة 
فـــي  تدريبيـــة  دورات  تقديـــم  وكذلـــك 
مجال إدارة وتشـــغيل المشاريع الزراعية 
المتنوعـــة، حيـــث يحصل المتـــدرب على 

شهادات علمية في تلك المجاالت. 
الجدير بالذكر أن المركز قد أنتهى مؤخرًا 
مـــن عـــدة دورات تدريبيـــة، علـــى النحـــو 
األعمـــال:  لـــرواد  تدريبيـــة  دورة  اآلتـــي: 
ودورة  دارســـًا،   15 تدريـــب  تـــم  حيـــث 
)بالتنســـيق  دارســـُا   11 لعـــدد  تدريبيـــة 
والتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية(، 
ودورة تدريبيـــة للمزارعيـــن البحرينيين: 
مزارعـــا   30 عـــدد  تدريـــب  تـــم  حيـــث 
مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  ودورة  بحرينيـــا، 
)خدمـــة النخيـــل(: حيث تـــم تدريب عدد 
20 موظفـــًا )فنيًا( من منتســـبي الوزارات 
واألجهـــزة الحكوميـــة المهتمـــة بالنخيل، 
تـــم  حيـــث  للمجتمـــع:  تدريبيـــة  ودورة 
المواطنيـــن  مـــن  مشـــاركًا   20 تدريـــب 

البحرينيين.
يذكر أن المركز سيقوم في السنة الحالية 
2020 بتكثيـــف الـــدورات حيـــث ســـيتم 
إقامـــة 12 دورة تدريبيـــة )20 دارس في 
كل دورة(، كما سيتم تنويع أنشطة المركز 
من خـــال دورات تدبيـــة متخصصة في 

عدة مجاالت زراعية.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تأييد سجن شاب ألقى “زجاجات مولوتوف” على الشرطة
إليــران ــارب  هـ بتجهيزها  ســاهــم  ــات  ــاج زج وبــحــوزتــهــم  النعيم  بمقبرة  تجمعوا  المتهمون 

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية معاقبة شاب مدان مع 31 آخرين باالعتداء 
بواســطة عبــوات “المولوتــوف” واألســلحة النارية محليــة الصنع على مركز شــرطة 
النعيــم مــا تســبب فــي اشــتعال النيران في إحــدى مركبات الشــرطة؛ وذلك بســجنه 

لمدة 7 سنين وبمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بســـجن 
25 متهما لمدة 7 سنين، و7 متهمين لمدة 
3 ســـنين، فيما بـــرأت متهَمين مما نســـب 
إليهما، كما أمرت بمصـــادرة المضبوطات 

ومنها ساحين محليي الصنع.
المتهميـــن  أن  فـــي  الواقعـــة  وتتحصـــل 
وآخرين مجهوليـــن كانوا قد تجمعوا في 
منطقـــة النعيـــم بيـــوم الواقعـــة فـــي تمام 
االخـــال  بهـــدف  مســـاء؛   7:00 الســـاعة 
باألمـــن العام وتعريض حيـــاة المواطنين 

أفـــراد  علـــى  والتعـــدي  للخطـــر  وأمنهـــم 
دوريـــات  وإتـــاف  وترويعهـــم  الشـــرطة 
الشـــرطة وترويع المواطنيـــن والمقيمين 

والتعدي على مركز شرطة النعيم.
ولتحقيـــق المتهمين غايتهـــم اتفقوا على 
التجمع بالمقبرة، وكان بحوزتهم عدد من 
الزجاجات الحارقة كان قد جهزها المتهم 
األول بمســـاعدة المتهـــم 34 والهارب إلى 
إيران، والذي تولى تقديم الدعم للعناصر 
التخريبيـــة بمنطقـــة النعيـــم وأمده كذلك 

بمابس سوداء وأقنعة.
وأضافـــت أنه بعـــد التجمع وضـــع المتهم 
األول خطـــة للهجوم على مركز الشـــرطة 

وحـــرق دورية الشـــرطة المتمركزة أمامه 
األدوار  ووزع  الحارقـــة،  بالزجاجـــات 
وقســـم المتهمين إلـــى مجموعتين، كانت 

األولـــى بقيادتـــه، والتي قامـــت بالهجوم 
علـــى مركز الشـــرطة والدورية المتمركزة 

أمامه بالزجاجات الحارقة من األمام.
وتابعـــت، فيمـــا قامت المجموعـــة الثانية 
علـــى  بالتعـــدي   18 الــــ  المتهـــم  بقيـــادة 
ناحيـــة  مـــن  الشـــرطة  وأفـــراد  الدوريـــة 
خلـــف تمركـــز الدورية كذلـــك بالزجاجات 
الحارقـــة؛ وذلـــك إللحـــاق األذى والضـــرر 
بهم وحرق دورية الشرطة وإتاف مبنى 

مركز الشرطة.
وبالفعـــل ألقـــوا الزجاجـــات الحارقة على 
الشـــرطة وعلـــى الدوريـــة، ما أحـــدث بها 
أضـــرارا من جراء حرقها، وأحدثوا كذلك 
والذوا  الشـــرطة  مركـــز  بجـــدار  أضـــرارا 

بالفرار.

وأرشـــد أحـــد المتهميـــن أفـــراد الشـــرطة 
إلـــى مـــكان إخفـــاء الكاميـــرات التـــي تم 
تصويـــر الواقعـــة بها فـــي منـــزل بمنطقة 
رأس الرمـــان، كمـــا أرشـــدهم عـــن مـــكان 
إخفاء األسلحة محلية الصنع، فتم ضبط 
ساحين محليين الصنع وطفايتي حريق 
داخـــل كيـــس مخبأيـــن أســـفل األنقـــاض 
خلف منزل قيد اإلنشاء في منطقة سار.

وتبين أن الساحين صناعة مرتجلة، كان 
األول يتوافـــق مع مواصفات ســـاح غاز 
مسيل للدموع وبفحصه ميكانيكيا تبين 
بأنـــه غيـــر صالـــح لاســـتعمال، والســـاح 
الثاني يتوافق مع بندقية الرش “شـــوزن” 
وبفحصـــه ميكانيكيـــة تبيـــن بأنـــه صالح 

لاستعمال.

تشجيع االستثمار في 
المجال واستصالح 

1300 هكتار... 
والخصبة 3700

local@albiladpress.com07

عباس إبراهيم

رفض طعن فتاة متعاطية  لصدور عفو بحقها
قضــت محكمــة التمييــز بعــدم قبــول نظــر طعــن مدانــة ببيــع وتعاطــي المؤثــرات 
العقلية، بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية والغرامة المقضي بها، والمحكوم بسجنها 
4 سنوات وتغريمها 3000 دينار، وفي باقي الطعن -عقوبة اإلبعاد النهائي- بقبوله 

شكال وفي الموضوع برفضه.

وذكرت في أسباب حكمها أنه صدر عفو 
عـــن باقي مـــدة العقـــوة الســـالبة للحرية 
للمحكـــوم عليهـــا وآخريـــن، وألن العفـــو 
صـــدر قبل أن ُيفصل في الطعن بالتمييز 
بالحكم الصادر في العقوبة، فإن صدوره 
يخـــرج األمر مـــن يد القضـــاء، مما تكون 
معه محكمة التمييز ال تســـتطيع المضي 
بنظـــر الطعـــن، ممـــا يتعيـــن معـــه الحكم 
بعـــدم جـــواز الطعـــن بالنســـبة لعقوبتـــي 

السجن والغرامة.
وأضافت أنه لمـــا كان ذلك، وكان الحكم 
المطعـــون فيه قد صـــدر متضمنا عقوبة 
اإلبعاد النهائي المحكوم بها على الطاعنة 
لم يشـــملها المرســـوم ســـالف الذكر، فإنه 
يتعيـــن المضـــي في نظر الطعن بالنســـبة 

لها فقط.
بالســـجن  المحكمـــة  عاقبتهـــا  وكانـــت 
لمـــدة 3 ســـنوات وأمـــرت بتغريمهـــا مبلغ 
3000 دينـــار عـــن تهمـــة بيـــع وتعاطـــي 
الميتامفيتامين المؤثـــر عقليا، وبمعاقبة 
بالحبـــس  الثانيـــة-  -المتهمـــة  صديقتهـــا 
لمدة 6 أشـــهر وبتغريمهـــا 100 دينار عن 
تهمـــة التعاطـــي، كمـــا عاقبـــت الطاعنـــة 
وصديقتهـــا أيضـــا بالحبـــس لمـــدة ســـنة 
واحدة عما أسند إليهما من اتهام في بند 
الدعارة، وأمرت بمصـــادرة المضبوطات 
وبإبعادهما نهائيـــا عن الباد عقب تنفيذ 

العقوبة.
وبينـــت المحكمـــة أن واقعة القبض على 
الفتاتيـــن اآلســـيويتين تتحصـــل في أنه 

تحريـــات  وردت   2018 العـــام  بغضـــون 
وإحـــراز  حيـــازة  مفادهـــا  أول،  لمـــازم 
بقصـــد  المخـــدرة  للمـــواد  المســـتأنفتين 
البيـــع والتعاطي، فاســـتصدر أفراد إدارة 
النيابـــة  مـــن  إذنـــا  المخـــدرات  مكافحـــة 
العامـــة لضبطهمـــا وتفتيشـــهما وتفتيش 

مسكنهما بمنطقة الجفير.
ونفاذا لذلك اإلذن تم التوجه رفقة أفراد 
الشـــرطة لمسكن المستأنفتين، وتم فتح 
بـــاب المســـكن بموجـــب إذن مـــن النيابة 
بعدمـــا تم طـــرق البـــاب عدة مـــرات ولم 
يتم الرد، وفيه شوهدت كا من الطاعنة 
والمتهمة الثانية وتم تفتيشـــهما من قبل 
الشـــرطة النســـائية، حيث لم يتم العثور 

على شيء معهما.
لكـــن وبتفتيش شـــقتهما تـــم العثور على 
عدد من األقراص و3 أكياس شـــفافة بها 
مـــادة الميتامفيتاميـــن بإرشـــاد الطاعنة، 
مشـــربين  عـــدد  علـــى  العثـــور  تـــم  كمـــا 
زجاجييـــن فـــي غرفتهمـــا ومجموعة من 
األكياس الشـــفافة، والتي تســـتخدم في 
تغليف المواد المخدرة وميزان حساس، 
ومبالـــغ نقدية هي 6000 ريال ســـعودي، 
و175 دينـــارا بحرينيـــا، كمـــا ضبـــط مبلغ 
نقـــدي وقـــدره 200 دينـــار و1000 ريـــال 

سعودي بداخل محفظة الطاعنة.
وبتفتيـــش محفظـــة المتهمـــة الثانية تم 
العثـــور فيهـــا علـــى عـــدد مـــن األقـــراص 

الطبية ومبلغ نقدي وقدره 300 دينار.
معمليـــا  ثبـــت  المضبوطـــات  وبفحـــص 
مـــادة  علـــى  جميعـــا  احتواؤهـــا 
أقـــراص  عـــدا  فيمـــا  الميتامفيتاميـــن 
اللـــون، والتـــي ثبـــت احتواؤهـــا  زرقـــاء 
علـــى مـــادة MDMA وكا المادتيـــن مـــن 

المؤثرات العقلية، كما ثبت بفحص عينة 
إدرارهمـــا معمليـــا احتواؤهـــا علـــى مادة 

الميتامفيتامين.
واعترفـــت الطاعنـــة بتحقيقـــات النيابـــة 
مـــادة  بيـــع  علـــى  تعمـــل  أنهـــا  العامـــة 
الفتيـــات  بعـــض  علـــى  الميتامفيتاميـــن 
مـــن جنســـيتها، وأن جـــزءا مـــن المبالـــغ 
المضبوطـــة بحوزتهـــا هـــي مـــن حصيلة 
بيعهـــا لتلـــك المؤثـــرات، وكذلـــك تتعاط 
الثانيـــة  اعترفـــت  فيمـــا  المـــادة،  ذات 

بتعاطيها لذات المادة المؤثرة عقليا.
بأنهمـــا  المدانتيـــن أيضـــا  كمـــا اعترفـــت 
اعتمدتـــا بصفة جزئية على ما تكســـبانه 
مـــن ممارســـتهما للدعـــارة، وأن جزء من 

المبالـــغ النقدية المضبوطة في شـــقتهما 
هي من ريع ممارسة الدعارة.

وكانـــت وجهت لهما النيابـــة العامة أنهما 
في غضون العام 2018، ارتكبتا اآلتي:

أوال: المتهمـــة األولـــى “الطاعنـــة”: باعت 
وحـــازت بقصـــد اإلتجـــار المؤثـــر العقلي 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن 

المرخص بها قانونا.
ثانيا: المتهمتان:

عقلـــي  المؤثـــر  وأحرزتـــا  حازتـــا   -  1
الميتامفيتامين ومؤثر MDMA في غير 

األحوال المصرح بها قانونا.
2 - اعتمدتـــا فـــي حياتهمـــا بصفة جزئية 

على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة.

“التمييز” تؤيد 
عقوبة اإلبعاد 

النهائي

عباس إبراهيم
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“كارفور البحرين” تطلق تطبيقا جديدا للتسوق إلكترونيا
بــالــتــوصــيــل ــة  ــاص ــخ ال ــة  ــدم ــخ ال ــر  ــب ع مــنــتــج  آالف   4 ــن  مـ أكــثــر 

أطلقــت كارفــور، التــي تديرها شــركة “ماجد الفطيــم” في البحريــن، تطبيقها 
الجديــد للهواتــف المحمولــة؛ كي تقــدم خدماتها لعمالئها في البحرين بشــكل 
أفضــل. ويوفــر التطبيــق الجديــد للمتســوقين فــي البحريــن تجربــة رقميــة 

بسيطة ومالئمة عبر هواتفهم المحمولة.

ويأتـــي هـــذا التطبيـــق فـــي فتـــرة مهمـــة 
للعمـــاء وكارفور، حيـــث أدت اإلجراءات 
الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا 
المستجد إلى ارتفاع الطلب على التسوق 
اإللكتروني. ويستطيع المجتمع البحريني 
اآلن الوصـــول إلـــى مجموعة واســـعة من 
الجـــودة دون مغـــادرة  المنتجـــات عاليـــة 

منازلهم اآلمنة والمريحة.
ويتيـــح التطبيـــق الجديـــد الذي ســـيكون 
رائـــدا في مجال التســـوق اإللكتروني في 
البحريـــن، لمئـــات المتســـوقين االســـتفادة 
من اتســـاع وتنوع المنتجات التي توفرها 
كارفور. مبدئيا ســـيوفر التطبيق منتجات 
المنزليـــة،  والمســـتلزمات  البقالـــة  أقســـام 
المنتجـــات  ويشـــمل  ذلـــك  بعـــد  ليتســـع 
الخفيفـــة،  المنزليـــة  القماشـــية، واألدوات 

والمأكوالت الطازجـــة، ليضيف الكثير من 
الخيارات القّيمة للعماء.

وقـــال المدير العام لكارفـــور البحرين لدى 
“ماجـــد الفطيـــم للتجزئـــة”، جيـــروم عقـــل 
“يســـعدنا فـــي كارفـــور أن نوفـــر تجـــارب 
تســـوق متنوعـــة لعمائنـــا. نحـــرص دائمـــا 
على الحفاظ على تقديم األفكار المبتكرة 
واالســـتجابة بكفـــاءة لمتطلبـــات العماء، 
مـــع  التواصـــل  كارفـــور  تســـتطيع  حيـــث 
والوصـــول  منصـــات  عـــدة  عبـــر  عمائهـــا 
إليهـــم أينمـــا كانـــوا. نحـــن واثقـــون من أن 
التطبيق الجديد ســـيوفر للمتســـوقين في 
مختلف أنحاء الباد خيارات مائمة فيما 
يتصفحـــون المنتجـــات التـــي نوفرهـــا من 

منازلهم المريحة”.
إضافة إلى ما يوفره التطبيق من ســـهولة 

المنتجـــات  علـــى  والحصـــول  التســـوق 
عاليـــة الجـــودة من متجر تجزئـــة موثوق، 
يســـتطيع العماء الذي يسّجلون كأعضاء 
فـــي برنامـــج “ماي كلـــوب” االســـتفادة من 
النقـــاط التي يكســـبونها مقابـــل كل عملية 
شراء واالستفادة منها الحقا كخصومات. 
كمـــا يتوّجـــب علـــى أعضـــاء “مـــاي كلوب” 
الحالييـــن االنتقـــال إلـــى تطبيـــق كارفـــور 
باســـتخدام  الدخـــول  الجديـــد وتســـجيل 

إلنشـــاء  حاجـــة  دون  الحاليـــة  بياناتهـــم 
كافـــة  تحويـــل  وســـيتم  جديـــد.  حســـاٍب 
النقـــاط وقســـائم الشـــراء التـــي يملكونهـــا 
تلقائيـــا إلـــى التطبيـــق الجديـــد، حيـــث لن 

يعود التطبيق القديم فعاال.
يتوفـــر تطبيـــق كارفـــور الجديـــد على كل 
 Appleو Google Play Store مـــن متاجر
الهواتـــف  لمســـتخدمي  الرقميـــة   Store

المحمولة.

جيروم عقل

المنامة - كارفور البحرين

فــي وادي الســيليكون وشنتشــن مع اإلشــراف مــن المملكة

شركات مقرها البحرين ستطلق أعمال الروبوتات

تســتعد مجموعــة محمــد بــن عادل فخــرو إلطالق أعمــال الروبوتات في وادي الســليكون وشنتشــن كجزء 
من دفعها الجديد إلى قطاع أعمال اإللكترونيات االستهالكية. تطورت صناعة الروبوتات بشكل ملحوظ 
فــي الســنوات األخيرة. تنتشــر الروبوتات اآلن بشــكل متزايد فــي مجال اإللكترونيات االســتهالكية، ومن 
المتوقــع أن تســتمر الصناعــة فــي النمو بشــكل كبير خالل الســنوات المقبلــة. وتقدر دراســة حديثة أجرتها 
جامعة أكسفورد أنه بحلول العام 2040، سيصبح ما يقرب من نصف جميع الوظائف الحالية في الواليات 

المتحدة آليا.

تخطط مجموعـــة محمد بن عادل 
فخـــرو لتصميم وتجميـــع وصناعة 
لعامتهـــم  روبوتـــات  منتجـــات 
التجاريـــة Lepton Robotics بين 
مـــع  الســـيليكون وشنتشـــن،  وادي 
اإلشـــراف الشـــامل مـــن البحريـــن. 
بمجـــرد  المنتجـــات،  بيـــع  ســـيتم 
اكتمالهـــا، فـــي جميع أنحـــاء العالم 
مـــن خـــال شـــبكة مـــن البائعيـــن. 
علـــى  األولـــي  التركيـــز  ســـيكون 
اآلليـــة  الكهربائيـــة  المكانـــس 
والحيوانـــات األليفـــة اآللية. بمرور 
أن  إلـــى  الخطـــة  تهـــدف  الوقـــت، 
فـــي   Lepton Robotics تصبـــح 
مركـــز ثـــورة الروبوتـــات من خال 
االســـتثمار في طرق جديدة لجعل 
الروبوتـــات قـــادرة علـــى محـــاكاة 

المهام التي يقوم بها البشر حالًيا.
وقـــال مالـــك مجموعـــة محمـــد بن 
عـــادل فخـــرو، محمد فخـــرو “أريد 
خيـــال  تجـــذب  أشـــياء  أفعـــل  أن 
الناس وتوســـع أفقهـــم حول ما هو 
ممكـــن مـــن شـــركة من هـــذا الجزء 
من العالـــم. إن العالم العربي مكان 
رائـــع مـــع أنـــاس رائعيـــن يمكنهـــم 
التفكيـــر  يـــودون  مـــا  كل  تحقيـــق 
إمكانـــات  البحريـــن  ولـــدى  فيـــه، 
هائلة بشـــكل خاص بسبب معايير 
ورؤيـــة  وقيـــادة  العالـــي  التعليـــم 
أريـــد ألجيـــال  البـــارزة.  حكومتنـــا 
المســـتقبل أن تصدق ما هو ممكن، 

وأن أرى قصـــص نجـــاح ذات صلة 
للمحـــاكاة.  العالمـــي  االبتـــكار  فـــي 
تهـــدف مجموعـــة محمد بـــن عادل 
فخرو إلـــى قيادة الطريـــق ليتبعها 
اآلخـــرون من خال إثبـــات أنه إذا 
كان بإمكانك أن تحلم بها، فيمكنك 
الروبوتـــات  صناعـــة  تحقيقهـــا. 
هـــي مـــكان متطـــور. نحـــن بحاجة 
وضـــع  كيفيـــة  فـــي  التفكيـــر  إلـــى 
أنفســـنا لتكون جـــزًءا من صناعات 

المستقبل”.
مجموعـــة محمـــد بن عـــادل فخرو 
هي مجموعة متعددة الجنســـيات 
تركـــز علـــى االبتـــكار، ومقرهـــا في 

البحرين. 
مملوكـــة  شـــركات  الشـــركة  تديـــر 
بالكامل في أســـواق مختلفة حول 
العالم. تطمـــح مجموعة محمد بن 
عـــادل فخـــرو لتغيير العالم بشـــكل 
إيجابي مـــن خال االبتـــكار، وهي 
رائـــدة فـــي البحـــث والتطويـــر مع 
العديـــد مـــن قصـــص النجـــاح مـــن 
والتطويـــر  البحـــث  جهـــود  خـــال 
تكنولوجيـــا  أعمـــال  قطـــاع  فـــي 
المعلومـــات، مـــع شـــركات مبتكـــرة 
Du�  مثل تطبيق الســـوق المســـمى
إدارة  برنامـــج  وأعمـــال   ،kakeen
رأس المـــال البشـــري مـــع قـــدرات 
Ar�  الـــذكاء االصطناعي المســـمى 
tify HCM. الشـــركتان ولدتـــا مـــن 
مختبـــرات البحث والتطوير لديها، 

وهي اآلن موجودة في العديد من 
األســـواق. كمـــا أنهـــا تمتلـــك منصة 
ســـوق التجـــارة اإللكترونيـــة التي 
 ،NileBuy تركز على إفريقيا باسم
وواحـــدة تركـــز علـــى الهند تســـمى  
BombayBuy. تشـــكل مختبـــرات 
البحث والتطويـــر وجهود االبتكار 
الخاصة بهـــا جوهر المجموعة عبر 
جميـــع قطاعـــات أعمالهـــا، وتمثـــل 
المحـــرك الـــذي يخلـــق العديـــد من 
للمجموعـــة.  الجديـــدة  األعمـــال 
إضافة إلـــى تكنولوجيا المعلومات 
واإللكترونيات االستهاكية، تعمل 
المجموعـــة أيًضـــا تحـــت قطاعات 
األطعمـــة  مـــن  االخـــرى  األعمـــال 
والبنية التحتية والتعليم والصحة 

واإلعام والتنقل والعقارات.  
ضمـــن   Lepton Robotics تقـــع 
للمجموعـــة؛  المســـتقبلية  الرؤيـــة 
لخلـــق تجـــارب مســـتخدم أفضـــل 
خـــال  مـــن  العالـــم  حـــول  للنـــاس 
تقـــع  واالبتـــكارات.  االختراعـــات 
قســـم  ضمـــن   Lepton Robotics
االســـتهاكية  اإللكترونيات  أعمال 
فـــي مجموعـــة محمـــد بـــن عـــادل 
فخرو التي تعمل أيًضا في مرحلة 
البحـــث والتطويـــر علـــى مشـــاريع 
أخـــرى لـــم يتـــم اإلعان عنهـــا بعد، 
 ،Odessey  بما فـــي ذلك مشـــروع
األوليـــة  بالنمـــاذج  يتعلـــق  الـــذي 
ســـتعزز  التـــي  الذكيـــة  للنظـــارات 

قدرة األشـــخاص على التفاعل مع 
أجهـــزة الكمبيوتر الخاصة بهم من 

خال نظاراتهم. 
مجموعـــة  فخـــرو  محمـــد  أســـس 
محمـــد بـــن عـــادل فخـــرو فـــي 11 
الـــذي  اليـــوم  فـــي   ،2000 يونيـــو 
تخرج فيـــه من جامعة ســـتانفورد 
في وادي الســـيليكون. ســـتانفورد 
حضرهـــا  شـــهيرة  مؤسســـة  هـــي 
العديـــد مـــن كبـــار رجـــال األعمـــال 
في العالم في مجـــال التكنولوجيا 
Ser� و Elon Musk  بما فـــي ذلـــك
 Bill و   Jerry Yang و   gey Brin
Hewlett والعديد من المؤسســـات 
األخـــرى. يطمـــح إلـــى إثبـــات، مـــن 
خـــال مجموعـــة محمد بـــن عادل 
فخـــرو، أنـــه مـــن الممكـــن أن تكون 
شركة شـــرق أوســـطية تتفوق من 
خـــال الفكـــر، وأن تثبـــت لشـــباب 
التـــي  العلـــوم  كتـــب  أن  المنطقـــة 
يتعلمونها من المدرســـة مفيدة في 
الواقع المهني والحياة المستقبلية، 
إلنشـــاء  اســـتخدامها  ويمكـــن 
تغيـــر  رائعـــة  منتجـــات وخدمـــات 

العالم إلى األفضل.

المنامة - مجموعة محمد فخرو

لندن - رويترز

بريطانيا: 39 مليار دوالر 
للشركات المتضررة

ــر الــمــالــيــة الــبــريــطــانــي ريشي  ــ ــال وزي قـ
البريطانية  الحكومة  إن  أمس،  سوناك، 
قــدمــت قـــروضـــا ومــنــحــا بــأكــثــر مـــن 32 
دوالر(  مليار   39( استرليني  جنيه  مليار 
خضم  فــي  لمساعدتها  الــشــركــات؛  إلـــى 
ــا. ويــعــانــي االقــتــصــاد  ــ ــورون جــائــحــة كــ
اإلغــالق  وطــأة  تحت  بشدة  البريطاني 
للفيروس،  للتصدي  المفروض  الشامل 
حيث زاد االقتراض الحكومي إلى أعلى 

مستوياته في غير زمن الحرب.
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متطلبات التقدم لمقابالت التوظيف
Û  تعــد مقابــات العمــل للكثيريــن مخيفــة إلــى حــد مــا، وتتطلب تدريبــا فعليا

علــى أســئلة نموذجيــة لصقل مهــارات التواصل لديهم، ولضمــان قدرة الفرد 
أو المتقــدم علــى إنشــاء صلــة بينــة وبيــن المقابــل. لذلك يجب عليــك اتباع 
خطــوات لتجنــب األخطــاء، ولكي تقنــع أصحاب العمــل مباشــرة بإمكاناتك 

وقدراتك من خال مرتكزات واضحة كما هي على النحو التالي:
Û  تذكر أن تقوم بالبحث: قد تبدو هذه الخطوة من خطوات اإلعداد  للمقابلة  

واضحــة للكثيريــن، ولكــن خبــراء التنمية البشــرية يتعرضون للدهشــة بأنه 
علــى رغــم مــن المعلومات الوافرة عن شــركاتهم وصناعاتهــم على اإلنترنت 
فــي العصــر الرقمــي، إال أن بعــض المتقدميــن يأتــون إلــى المقابــات بــدون 
معرفــة مســبقة عــن الشــركة، وهــذا ال يعتبــر مخيبــا لآلمــال فحســب، ولكنه 

يعتبر تقليا من احترامك للشركة ويوسع من مسافة االنضمام إليها.
Û  تصــرف بأفضــل ســلوك لديــك: المقابلــة هــي الفرصــة الوحيــدة المتاحة لك  

لتثبــت لصاحــب العمــل أنــك المتقــدم الفريــد مــن نوعــة للوظيفــة، وعليــك 
تجنب التوتر أو تظهر لهم الملل وإنما عليك أن تظهر طاقتك كلها نحو بناء 
عامتك الشخصية وبناء نوع من المصداقية والشفافية من خال محادثة 

تكسب بها ثقتهم وتضع لك مكان في الشركة.
Û  الدقــة فــي المواعيــد: المتقدمــون الذيــن ال يحترمــون المواعيد ســيكونون  

أول مــن يخســرون فرصتهــم فــي ضمــان الحصــول علــى وظيفــة األحــام 
مــع أصحــاب العمــل المتميزيــن، لذلــك ينصح خبــراء الموارد بــأن تكون في 
المكان قبل الموعد بـ 15 دقيقة على األقل إذا كانت المقابلة عبر الهاتف أو 
اإلنترنــت عليــك أن تتأكــد مــن التواصل؛ لضمان أن كل شــي يجــري كما هو 
متوقع، كما عليك أن تأخذ األمور الخارجة عن إرادتك كاألزمة المرورية أو 

حدث طارئ لذلك يجب عليك أخد الوقت الكافي.
Û  المظهــر أمــر مهــم: تذكر أن ترتــدي مابس متحفظة فــي المقابات، فليس  

مــن المناســب أن ترتــدي الجينــز وقميصــا قطنيــا وحــذاء غير مناســب “ألن 
المقابــات غالبــا مــا تكــون لقــاءات رســمية جــدا يجــب أن تبــدي احترامــك 
للمؤسسة ورغبتك في أن تعكس صورة جيدة عن قدراتك وهندامك الذي 
تقنــع بــه صاحــب العمــل وذلك بــأن ترتدي مابــس تليق بالنجــاح ال مابس 
تليــق بحفلــة غيــر رســمية أو بتجمــع أصدقــاء لتضــع عطــرا قــوي الرائحــة 
وتجنب التسريحات الغريبة، ولبس الحلي ومستحضرات التجميل الغريبة 
بالنســبة لإلنــاث حتــى ال يتحــول االنتبــاه إلى مظهــرك دون األســاس، وهي 

الوظيفة”.
Û  أغلــق هاتفــك وتجنــب الســلبية: إذا بــدأ هاتفــك بالرنين أو صــدر صوتا في 

المقابلة مما يســبب لك حرجا يترك مؤشــرا على اهتمامك بالعالم الخارجي 
واالبتعاد عن صلب المقابلة، فلذلك من األفضل أال تنسى تضع الهاتف على 
وضــع الصامــت، وتجنــب الســلبية مــن خــال اســتعراض تجربتــك الســابقة 
فــي المهــام الماضيــة بصورة غير إيجابية مع مرؤســيك وزمائك الســابقين 
أو فريــق العمــل الســابق، وركــز علــى مســاحة الــود دائمــا ليفتح لــك الطريق 
مجددا للعبور للوظيفة الحالية ويمد من جســور الثقة في اســتام الوظيفة 

المستقبلة.
Û  كن صادقا: لتكسب ثقة الشخص الذي يقابلك يجب أن تبني مصداقية عن  

مؤهاتــك وخبراتــك العمليــة وعن طريق ســلوكك وتعاطيك المباشــر حول 
األجوبــة المطروحــة “فخبراء المــوارد مدربون على التعــرف على التغيرات 
في لغة الجســد أو النبرة العامة التي تجاوب بها أســئلتك، فإذا كنت تعتقد 
أنــك تســتطيع أن تكــذب أو تبالغ في أجوبتك بســهولة فأنت غالبا مخطئ”، 
مقابلتــك هــي فرصتــك الثمينة لترويج لنفســك كمنتج بشــري قيم يحتاجه 

صاحب العمل ليسد حاجته ولينجز بعض المسؤوليات المحددة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

محمد فخرو

ميــزانيــة المصــارف اإلسـالميـــة فــي فبـــرايـــر
بلغت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية، التي تشمل مصارف قطاع 
التجزئــة وقطــاع الجملــة، في شــهر فبراير الماضي نحــو 32.4 مليار دوالر، 

بزيادة سنوية 10.7 %، و0.17 % قياًسا بشهر يناير الماضي.

وكانـــت الميزانيـــة الموحـــدة للمصـــارف 
اإلسامية قد وصلت بنهاية شهر فبراير 
إلـــى نحـــو 32.4 مليـــار دوالر،  الماضـــي 
بزيـــادة 56.2 مليـــون دوالر، مقابـــل نحو 
32.3 مليـــار دوالر فـــي ينايـــر الماضـــي، 
وارتفعـــت 3.1 مليـــار دوالر قياًســـا بنحو 
29.3 مليار دوالر في الفترة المماثلة من 

العام 2019.
كمـــا ارتفعـــت الميزانيـــة الموحـــدة فـــي 
يناير الماضي بــــ236.8 مليون دوالر، أي 
ما نســـبته 0.7 % قياًســـا بشـــهر ديسمبر 
الماضـــي، إذ ســـجل 32.08 مليـــار دوالر. 
وشـــكلت الميزانيـــة الموحـــدة للمصارف 

اإلســـامية بنهاية ديسمبر الماضي 85.1 
% من الناتج المجلي اإلجمالي في الربع 
األخيـــر من العام الماضـــي، إذ بلغت نحو 

32.08 مليار دوالر.
بالمصـــارف  الموجـــودات  وتوزعـــت 
اإلســـامية في شـــهر فبراير الماضي، ما 
بين موجـــودات محلية تقدر بنحو 23.8 
مليار دوالر )21.2 مليار دوالر في الفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام 2019(، وموجودات 
أجنبيـــة بنحـــو 8.6 مليـــار دوالر )قرابة 8 
مليـــارات دوالر فـــي الفتـــرة المماثلة من 

العام 2019(.
المحليـــة  الموجـــودات  واشـــتملت 

للمصـــارف اإلســـامية علـــى: 11.7 مليار 
دوالر تقريًبا الستثمار مع غير المصارف، 
5.2 مليار دوالر الســـتثمار مع المصارف، 
4.1 مليار دوالر الســـتثمار مع الحكومة، 
نقـــًدا، ونحـــو 2.6  140.9 مليـــون دوالر 

مليار دوالر مدرجة تحت بند أخرى.
كما اشتملت الموجودات األجنبية على: 
2.8 مليـــار دوالر تقريًبـــا للســـندات، 1.8 
مليار دوالر الســـتثمار مع غير المصارف، 
الرئيســـة  للمكاتـــب  دوالر  مليـــار   1.7

دوالر  مليـــار   1.6 الزميلـــة،  والشـــركات 
الســـتثمار مع المصارف، و701.3 مليون 

دوالر مدرجة تحت بند أخرى.
أما المطلوبات على المصارف اإلسامية 
في شـــهر فبراير الماضـــي، فإنها توزعت 
مـــا بيـــن مطلوبـــات محليـــة بنحـــو 20.8 

فـــي  دوالر  مليـــار   21.3( دوالر  مليـــار 
يناير(، ونحو 11.6 مليار دوالر مطلوبات 
أجنبية )11 مليار دوالر تقريًبا في يناير(.

وعلى الصعيد الجغرافـــي، فإن البحرين 
اســـتحوذت علـــى 73.37 % من إجمالي 
موجودات المصارف اإلســـامية العاملة 

في المملكة التـــي تمثل نحو 23.8 مليار 
دوالر، تليهـــا دول الخليـــج بنســـبة 8.66 
% أي قرابـــة 2.8 مليـــار دوالر، ثم الدول 
األميركيـــة بنســـبة 5.36 % أي نحو 1.7 
مليـــار دوالر، رابًعا أوروبا الغربية بنســـبة 
دوالر،  مليـــار   1.696 تمثـــل   %  5.24
خامًســـا الـــدول العربيـــة األخرى بنســـبة 
5.08 % تمثـــل 1.6 مليـــار دوالر، تليهـــا 
دول آسيا بنسبة 1.99 % تمثل 643.70 
مليـــون دوالر، وأخيـــًرا الـــدول األخـــرى 
بنسبة 0.29 % تمثل 95.5 مليون دوالر.
وتشـــمل الـــدول األميركيـــة: األرجنتين، 
العـــذراء  الجـــزر  البرازيـــل،  البهامـــا، 
البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، 
األنتيـــل الهولنديـــة، بنمـــا، بورتـــو ريكـــو، 

الواليات المتحدة، فنزويا وأخرى.
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بالنظـــر إلـــى الجيل البحريني فـــي عقود الخمســـينات وحتى الثمانينـــات، من القرن 
الماضي، ومقارنة بالجيل الالحق منذ التســـعينات وحتى اليوم، هل هناك ما نفتقدُه 
بين الجيلين؟ وهل َسُيغَضب مني لو اْنحزُت للجيل األول وألسباب عدة ليس بينها 
انتمائي للجيل األول ألنني أنتمي للجيلين، بعض مني وهو الجزء األكبر يعود لألول 
فيما الثاني وهو األقل... لكن باعتبار أنني عشـــت الجيلين وعاصرت رجال ونســـاء 
وشباب الجيلين، استنتجت أمرا في غاية األهمية ويعود لطبيعة الزمن والتحوالت 
وطبيعـــة التغييـــر، لكن يبقى ثمة إحســـاس بداخلي حاورُت نفســـي كثيًرا ألزيله من 
عقلي لكن يبدو أنه يترســـخ كلما حاولت خلق معادلة موضوعية بين الجيلين، لكن 
عقلـــي ال يتقبـــل ذلـــك ألن الكثيـــر من المظاهـــر والنتائـــج والدالئل مـــن وجهة نظري 
طبًعـــا تصـــب لصالـــح الجيـــل األول، واألمر ليس فيـــه انحياز ولكن للعوامـــل التالية: 
ناحية الشعور بالمسؤولية وتحملها مهما كان عبئها وثقل وزنها وتداعياتها، وجدت 
الجيـــل األول أكثـــر رســـوخا عند هذه النقطة األساســـية في بناء األجيال واإلنســـان 
الـــذي ينتمي إليها، فالمســـؤولية أســـاس قواعد بناء األمم، فقـــد ضاعت دول كثيرة 
وفقدت مكانتها ألن األجيال التي أمسكت بالقواعد لم تتحمل المسؤولية بما يكفي، 
وفي زمن كورونا رأيت حقيقة عجائب من بعض البشـــر في االســـتهتار بقيم الحياة 

وتعريض المجتمع للخطر دون شعور بالمسؤولية.
العامـــل اآلخـــر في انحيازي هـــذا وأذكر مرة أخرى أن هذه وجهـــة نظر خاصة أتقبل 

من البعض دحضها، أن الجيل الالحق أخفق الكثير منه في التحلي بالصبر والتحمل 
والنفس الطويل في العمل وتحقيق النجاح، مقارنة بقليل التذمر، شـــديد الشـــجاعة 
فـــي مواجهـــة المحـــن والتغلب عليها، قليـــل الكالم وكثير األعمـــال، وهذا يتضح من 
خـــالل الـــرواد في مجاالت عدة كاالقتصـــاد والثقافة والفن واألدب، ولو اســـتعرضنا 
األســـماء فـــي هذا المجـــال بين الجيليـــن وقارنا ســـنجد نتائج تصـــب لصالح الجيل 
األول وخصوصـــا فـــي الثقافـــة واألدب واالقتصاد وغيرها مـــن المجاالت ولن أدخل 

في تفاصيل هذه األسماء حتى ال أتحمل وزر ظلم أحد.
النقطـــة األخـــرى األكثـــر أهميـــة في هـــذا الموضوع هي مـــا يتعلق اليـــوم بالذات في 
مظاهـــر خارجيـــة صغيـــرة قد تبـــدو للبعض مثـــل القشـــور ولكن فـــي جوهرها تؤكد 
خالصـــة مـــا توصلت إليـــه، وهذه المظاهر يمكـــن رؤيتها بالعين واليقيـــن في انعدام 
الذوق بقيادة السيارات وعدم احترام قواعد السير، في كسر القوانين وأبسط مثال 

نظرة خاطفة في تعاطي كثير من الناس مع إجراءات مكافحة الوباء الحالي.
هناك أمور كثيرة قد تســـبب حرًجا لو تعرضت لها وقد يســـاء فهمها ولكن بالمحصلة 
النهائيـــة أنا على قناعة بأن جيل الخمســـينات إلى الثمانينات أكثر تفاعالً مع الحياة 
والمســـؤولية والواقـــع وحتى فـــي احترام قواعد المـــرور وتفهم اآلخريـــن والتحلي 

بالحكمة.

تنويرة: ضع سيرتك في رواية ودع اآلخرين يقرأون الكتاب، حينها لن تموت أبًدا. «

ليست واحدة... بل ثالث
بعد وفاة المرحوم الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة، طيب هللا ثراه، ناشدت 
الكثير من الشـــخصيات - من مســـؤولين ورياضيين ونواب وصحافيين وكتاب 
وغيرهـــم مـــن مواطنـــي هـــذا البلد المعطاء - لتســـمية أحد الشـــوارع أو منشـــأة 
رياضية في البحرين باسم المرحوم، تخليًدا لذكراه، وأتى هذا المطلب بطبيعة 
الحـــال كـــردة فعـــل طبيعية لشـــخص كـــرس حياته فـــي خدمة الرياضة بشـــكل 
خـــاص والمهمـــات الحكوميـــة األخرى التـــي أوكلت له بكل جـــدارة ومهنية على 
مدى عقود، من يعرف بوعبدهللا يدرك جيًدا أنه كان شخصية من الطراز األول، 
يحبه الصغير قبل الكبير، شـــخصية ال تتكرر، والكتابة عن مناقبه ال تســـعها هذه 

المساحة.
جاللـــة الملـــك عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه وجه أمير الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس المؤسســـة العامـــة للشـــباب والرياضة 
بإطالق اسم المغفور له على الصاالت الرياضية الثالث تقديرا وعرفانا للمسيرة 
الحافلة والمشرقة للراحل الكبير ليس في خدمة البحرين فحسب، بل خليجًيا 

وعربًيا وإقليمًيا وعالمًيا.
وأود أن أذكر هنا بالمناســـبة المثل العربي الشـــهير “أهل مكة أدرى بشـــعابها”، إذ 
إن جاللة الملك قال كلمته في هذا الشـــأن من خالل مكرمته هذه وهي ليســـت 
غريبة على جاللته، حيث إنه جرت العادة بأن يسمى أحد الشوارع باسم إحدى 
الشـــخصيات تخليـــدا لذكراها، لكـــن نظًرا لما قدمه المرحـــوم من خدمات جليلة 
ومســـاهمات غير مســـبوقة شـــكلت عالمة مضيئة في تاريـــخ الحركة الرياضية 
والشـــبابية والفنية وكذلك في المجال العســـكري واإلعالمـــي، فقد وجه جاللته 

إلطالق اسم المرحوم على ثالث صاالت رياضية وليست واحدة.
شـــخصًيا كانـــت تربطني به عالقـــة قديمة جدا من موقعي فـــي اللجنة المنظمة 
لـــدوري الشـــركات منذ عـــام ١٩٨٣، حيث كان رحمه هللا أكبـــر داعم لنا ويحرص 
على تذليل أية عقبات كانت تقف أمامنا، كما كان يحرص على أن تقام المباريات 
النهائيـــة فـــي الـــدوري والـــكأس تحـــت رعايتـــه الكريمـــة، ناهيـــك عـــن حضوره 
الشـــخصي حفـــل العشـــاء الســـنوي لتكريـــم الفـــرق الفائـــزة. وقد ســـعدت كثيرا 
لرؤيتـــه أثنـــاء حضوري إحـــدى الفعاليـــات الرمضانية لجمعية وطنـــي البحرين، 
حيث تشـــرفت بالســـالم عليه وحرصت على أخذ صورة تذكارية مع ابتســـامته 
المعهـــودة وكأني كنت أعلم أنه ســـيكون اللقاء األخيـــر. رحم هللا فقيد البحرين 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ztawfeeqi @gmail.com

زهير توفيقي

حتى ال تضيع المروءة
لنا في تاريخنا اإلســـالمي والعربي قصص يعجز اللســـان عن إحصائها وعبر 
ال تـــزال تعيـــش معنا حتى اليـــوم إذ تتناقلها األجيال علـــى الرغم من مرور 

الزمان الطويل عليها.
فقصة ذلك األعرابي النبيل الذي أنقذ شخصا كاد يموت من الجوع والعطش 
فـــي الصحـــراء؛ حين أعطاُه كل ما كان لديه من الطعام والشـــراب وتقاســـم 
معُه الخوف في ذلك المكان حيث ال يوجد ســـواهما فيه. ولم يكتِف بذلك؛ 
بـــل ســـامره في ذلك الليل الدامس وبات معـــه حتى الصباح كي يرافقه إلى 
بيته وقومه ليطمئن عليه. ولكن ذلك اإلحســـان والكرم لم يؤثرا في الرجل 
الذي استولى عليه الطمع في األعرابي، فبادر بالهجوم عليه وهو نائم حتى 
انتبـــه األعرابـــي ورآه عازًما على نهبه والغدر بـــه. فما كان منه إال أن يرجوه 
ويعظـــه بالعـــدول عن هذا الفعل الشـــنيع المخالف للمـــروءة، ليس خوًفا من 
المـــوت وال عجـــًزا عن الدفاع عن النفس، بل حتى ال يســـمع العرب بقصتهما 
فينتشـــر بيـــن الناس أّن من ِشـــَيِم األعـــراب الغدر والبعَد عن الشـــهامة وقلة 
الوفاء تجاه المحســـنين، فذلك يؤدي النعدام المروءة بين الناس، ويذهب 

الُنبل من الرجال.
وأننا إذا أردنا أن نسقط هذة القصة المؤثرة على واقعنا اليوم - بشخوصها 
ا في الكثير من  وتسلسل أحداثها والعبرة منها - فإننا نرى ذلك متمثال وجليًّ
مواقفنا الحياتية )واللبيب باالشـــارة يفهم(. فعلى ســـبيل المثال، في إحدى 
مؤسســـاتنا الحكومية - مع األســـف - نالحظ زيادة عدد العمالة الوافدة منذ 
أن تولى ذلك المسؤول منصًبا قيادًيا في هذه المؤسسة، وقد تم إثبات ذلك 
عـــن طريق جهات رســـمية عبر تقاريرهـــا بخصوص الرقابـــة المالية وتقرير 

بحرنة الوظائف بما يبعث على األسى في النفس . 
وختامـــا؛ أوّد بـــأن ألفت انتبـــاه هذا المســـؤول ومن يتبع نهجه بـــأن القيادة 
الرشـــيدة قـــد وضعت بين أيديكم األمانة وكل مـــا ترجوه منكم هو الحفاظ 
عليهـــا والنهـــوض بالوطن الـــذي ال يكتمل إال بإعطاء األولويـــة للمواطن في 

الفرص الوظيفية والتدريبية.
إن الوطن المتمثل في بطل قصتنا )األعرابي( يأمُل فيمن أكرمهم ووثق بهم 
أن يحفظـــوه ويصونـــوه وأال يفعلـــوا معه ما فعله الرجل مـــع األعرابي الذي 

غدر به بعد أن أحسن إليه.

Abbasnas8 2@gmail.com

عباس ناصر

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

أنا منحاز وهذه هي األسباب

أشـــرقت الوجوه، وانتعشـــت األنفس بعد الســـماح بعـــودة الكثير من األنشـــطة، وإْن 
كانت عن بعد، وإْن كانت من وراء حجاب أو قناع، وإْن كانت مع كثير من المعقمات 
واالحتـــرازات! مـــع واقع على األرض يشـــي بانتشـــار حـــاالت اإلصابـــة، ال تقلصها أو 
نكوصهـــا! والمطلوب اآلن: أن نتعايش! فماذا تحمل هذه الكلمة/ المفردة من دالالت 
أو إشـــارات؟ ال شـــك أنها ُتوصل لنا اآلتي: ان الفيروس غريب، نعم، لكنه حّل بيننا، 
واســـتفحل وانتشـــر. أصـــاب بعضنـــا؛ فصدمنـــا، وأثناءها فهمنـــا – نســـبًيا – طبيعته، 
وتابعنـــا مـــا دار حولـــه من لغط – على مســـتوى العالم - لم يتوقف حتـــى اآلن! فماذا 
يعني أن ُنّوّجه إلى التعايش معه: سوى التقّبل، والسماح، والتأقلم، وعدم اإلنكار أو 

الرفض، والتعاطي بإيجابية مطلقة.
المطلـــوب منـــا اآلن أن نتعامـــل معه بأريحية شـــديدة، فـــإذا نزل بنا أحســـّنا ِوفادته، 
وأكرمنـــاه بالقبـــول، والعـــالج، وكأي مـــرض ســـيمّر وتنقضـــي مدته، وتنتهـــي القصة 
عنـــد هـــذا الحـــد! )وبس!( قـــد يظن أحدكـــم أنها ردة فعـــل استســـالمية خاضعة، كما 
ِشـــيع أو انتشـــر عنـــد البعض، إننا نجـــده – ونحن نتابـــع كغيرنا ما يجري فـــي العالم، 
خصوصـــا علـــى المســـتوى الطبي أو الصحي – نجده تعاطًيـــا ذكًيا، في ظل كثير من 
الغمـــوض والضبايبة، حول الفيروس، ومدته، وأســـبابه. لقد تعاطت مملكة البحرين 

– والبحرين من الدول القالئل التي انتهجت أســـلوب التخفيف هذه الفترة والســـيما 
خليجًيـــا – بواقعيـــة؛ فأصحاب القرار والمســـؤولون عايشـــوا الحـــدث أوال بأول، في 
المحاجر، والمستشـــفيات، وتابعوا الحاالت، وجّربوا أكثر من طريقة، ووسيلة، وكان 
أْن انتهـــوا إلـــى أن الحـــل األنجع – فـــي المرحلة الحالية - هو الســـماح لهذا الفيروس 

أن ينتهي بهدوء.
هنـــاك نقطـــة مهمـــة جـــدا، تلت هـــذا القـــرار بالتعايش؛ هـــي الحالـــة النفســـية العالية، 
التـــي نراها ســـادت، وتزامنت مع فرحـــة الناس بالعيد؛ فالغالبيـــة منا تعيش انتعاش 
اإلحســـاس بالتخفيف، ولو بشكل بســـيط، وهو ما انعكس على سلوك الجميع بشكل 
إيجابي طيب. هذا ما نحتاج إليه بالفعل: المعنويات المرتفعة، أليســـت هي ما يرفع 
المناعـــة، ويقـــاوم األمراض؟! كم نفتقدها في ظل عالم ينشـــر األزمات ِتباًعا، واحدة 
بعـــد أخـــرى، ويخـــرج علينا بصدمات ال تنتهـــي! لعلّني أصف التعاطـــي الحالي ألزمة 
كورونا في البحرين، بالتعاطي النفسي، وهي المرحلة األخيرة، من المواجهة، والتي 
ســـننتظر – بتفـــاؤل - أن تنقضي بســـالم؛ لتحل إثرها مرحلة اإلعـــالن األخير: مملكة 
البحريـــن )الحالة صفر(! وســـتحّل، وإّنـــا لمترقبون، وإن غًدا لناظـــره لقريب، وقريب 

جًدا. اللهم يا رب آمين.

د. زهرة حرم 

التعايش... المرحلة األخيرة من الُمواجهة!

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

للتواصل: 17111483

الرؤى الثاقبة لسيدي سمو رئيس الوزراء
دائمـــا يدعو ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه ألن نفتح نوافذنا لكل 
التجـــارب علـــى اختالفها مع مراعـــاة أن يكون في تلـــك التجارب غذاء 
لعقولنا وقلوبنا نزداد به قوة وتصميما وعزما ونستوضح به أهدافنا لكي 
تطمئـــن خطانا على ســـبيل واضح نحو تلك األهـــداف، وعندما يتحدث 
سموه أيده هللا في أية مناسبة، تتداول مقوالته األلسن واألقالم كونها 
مقوالت تصدر من قائد حكيم تستبشـــر اإلنسانية بمستقبلها عن طريق 

تلك المقوالت والتوجيهات.
ويـــوم االثنيـــن الماضي لدى اســـتقبال ســـموه أيده هللا بقصـــره بالرفاع، 
نـــواب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وكبـــار أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمة 
والحكومة والمســـؤولين بديوان ســـموه أكد )أهمية التشـــاور والتباحث 
ومتابعـــة أهم التطورات على المســـتويين اإلقليمـــي والدولي، خصوصا 
مـــا يتعلق بانتشـــار فيروس كورونا وتأثيره علـــى المجاالت االقتصادية 
واالجتماعيـــة والسياســـية، كما أكد ســـموه على ضرورة االســـتفادة من 
التجـــارب الدوليـــة وتحليل كل ما ينشـــر حول هذا الموضـــوع للوصول 

إلـــى نتائـــج إيجابية تخـــدم الخطط والسياســـات المتبعة فـــي مواجهة 
تداعيـــات وآثـــار هذه الجائحة على المملكة، ونوه ســـموه إلى أن تجربة 
البحريـــن الرائـــدة فـــي مواجهـــة الوبـــاء سيســـجلها التاريـــخ في ســـجل 
إنجـــازات المملكة الحافل بعطـــاءات مختلف األجيال في خدمة الوطن 

والحفاظ على منجزاته(.
ال شـــك أن جائحـــة كورونـــا جعلت مـــن التخطيـــط يأخذ منحـــى عالميا 
وعلى مســـتوى القـــارات بأكملها، حيث أصبحت الكرة األرضية مســـرحا 
لعمليـــات اســـتراتيجية موحدة فـــي محاولة الحتواء هـــذا الوباء، وفي 
ســـبيل تحقيـــق األهـــداف وحمايـــة المجتمعات، لذلـــك فالرؤيـــة الثاقبة 
لســـيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه بشأن التشاور والتباحث 
والمتابعة، ســـتعطينا نـــوع وطابع الطريق الذي يتعين ســـلوكه من أجل 
تنفيـــذ األهداف والوصول إلـــى النتائج المرجوة، فالجميع اليوم بحاجة 
إلـــى دائرة معـــارف وأعمال تتزين بالطابع الوطني والمســـؤولية للتغلب 
على المشـــكلة التي عطلت عجلة البشـــرية بأكملها، وتســـببت في مآس 

مروعة اجتاحت جميع الدول.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
المحافظة الشـــمالية بأن شرطة المديرية 
قامـــت خالل إجازة العيد بتســـجيل 154 
مخالفـــة بحـــق مخالفـــي ارتـــداء كمامـــة 
الوجـــه فـــي األماكـــن العامة، مشـــيرا إلى 
أن شـــعبة شـــرطة خدمة المجتمع قامت 
التوعويـــة  الحمـــالت  مـــن  عـــدد  بتنفيـــذ 
للتصـــدي للفيـــروس عـــن طريـــق فريـــق 
التوعية واإلرشاد، كما تم فض التجمعات 
ألكثر من 5 أشـــخاص في األماكن العامة 

والمتنزهات والسواحل واألسواق.
وأوضح أنه تم توجيه وإرشاد المواطنين 

والمقيمين ونصحهـــم باختصار تجمعات 
العيـــد العائلية على العائلة الصغيرة التي 
تقيم في نفس المسكن، وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي؛ حفاًظا على ســـالمة الجميع، 
منوهـــا إلى أن شـــرطة الشـــمالية واصلت 
خـــالل إجازة عيد الفطر تنفيذ التعليمات 
األمنيـــة الصادرة من رئاســـة األمن العام، 
فيما يتعلق باتخـــاذ اإلجراءات القانونية 
الهادفـــة إلى تعزيز االلتـــزام والوقاية من 
فيـــروس كورونا، إذ تم تعزيـــز الدوريات 
األمنيـــة خـــالل أيام العيـــد للتوعية ومنع 

التجمعات ورصد المخالفات.

مزايدات اإلعالنات بأمانة العاصمة

شرطة الشمالية: 154 مخالفة “كمامة الوجه” خالل إجازة العيد

األول ــع  ــرب ــال ب عــشــوائــي  مــلــصــق   2600 إزالــــة  ــعــاصــمــة:  ال ــة  ــان أم

أكدت المدير العام ألمانة العاصمة شوقية 
حميدان أنه تم إنجاز 5 مزايدات مختلفة 
لمواقع إعالنات في العاصمة وبلغ مجموع 
العطـــاءات المقدمـــة 4 مالييـــن و590 ألفا 
و124 دينارا لمدة 5 ســـنوات تعاقدية، كما 

يتم اإلعداد لطرح 7 مزايدات أخرى.
علـــى  بنـــاء  أنـــه  حميـــدان  وأوضحـــت 
توجيهـــات مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلـــف، فـــإن “األمانة” تســـعى إلـــى تحقيق 
تســـهيل  فـــي  اإلســـتراتيجية  أهدافهـــا 
إجراءات الحصول على الخدمات البلدية 
المختلفـــة تعزيزا لـــدور الســـوق اإلعالنية 
في المســـاهمة في دعم االقتصاد الوطني 
والتنمية الشـــاملة فـــي المملكة. وأضافت 
بمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة لشؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  البلديـــات 

خليفة، فإن أمانـــة العاصمة تولي اهتماما 
وتعزيـــز  الدخـــل  مصـــادر  لتنويـــع  كبيـــرا 
التجـــاري. وأوضحـــت حميـــدان  مركزهـــا 
بخصوص المزايدات اإلعالنات هي عبارة 
عن علب مضاءة وبرزما بمنطقة الســـيف، 
مزايدة عدد 35 موقعا من نوع ميجاكوم، 
مزايدة عـــدد 180 موقعا مـــن نوع موبيز، 

عدد 10 مواقع من نوع ميجاكوم بمنطقة 
الســـيف، وغيرها. وأوضحـــت حميدان أن 
قســـم تراخيـــص الخدمـــات البلدية أصدر 
خـــالل الربـــع األول من العـــام الجاري 812 
االول  الربـــع  خـــالل  إعالنـــات  ترخيـــص 
مـــن العام الجـــاري، إذ بلغ عـــدد الترخيص 
الصادرة في شهر يناير 221 ترخيصا فيما 
بلـــغ في شـــهر فبرايـــر 351 ترخيصـــا وبلغ 
في شـــهر مـــارس 240 ترخيصـــا. من جهة 
أخرى، قالت حميدان بخصوص مخالفات 
التـــي قامـــت  اإلعالنـــات “إن اإلجـــراءات 
بها أمانـــة العاصمة أســـهمت في انخفاض 
نســـبة المخالفـــات مؤخرا، مشـــيرة إلى أن 
أمانـــة العاصمـــة قامـــت بإزالـــة 11 إعالنـــا 
مخالفـــا في الربـــع األول من العام الجاري. 
749 إخطـــار  تـــم تحريـــر  وأضافـــت كمـــا 
لتجديـــد اإلعالنات المنتهي خـــالل الفترة 
نفسها، حيث بلغ عدد اإلخطارات في شهر 

يناير 221 وشهر فبراير 277، فيما بلغ في 
شـــهر مارس 251 إخطارا، مشيرة إلى أنه 
تـــم مخاطبة أصحاب اإلعالنـــات المنتهية 
لتصحيـــح أوضاعهم في أمانـــة العاصمة. 
وقالت إنه تم إزالة 2653 ملصقا عشوائيا 
خـــالل الربـــع األول مـــن العام الجـــاري، إذ 
قام قســـم النظافة بحمـــالت مكثفة إلزالة 
الملصقـــات العشـــوائية، إذ تـــم إزالـــة 240 
ملصقا عشـــوائيا في شـــهر يناير. أما شـــهر 
فبرايـــر، فقد ســـجل ارتفاعـــا ملحوظا في 
نســـبة اإلزاالت، إذ بلـــغ 1620 ملصقا، فيما 
بلـــغ عـــدد اإلزاالت في شـــهر مـــارس 793 

ملصقا عشوائيا.
وتركيـــب  لصـــق  أصبـــح  “لقـــد  وأضافـــت 
الملصقات واإلعالنات العشـــوائية بصورة 
مـــن  منتشـــرة  ظاهـــرة  للقانـــون  مخالفـــة 
قبـــل الكثيريـــن مـــن التجـــار أو أصحـــاب 

المؤسسات أو حتى األفراد.

شوقية حميدان

المنامة - أمانة العاصمة

إنجاز 12 ألف معاملة عن ُبعد للمستفيدين من التأمين ضد التعطل
تسجيل 823 باحثا عن عمل و176 مفصوال من مارس حتى منتصف مايو

التعويضـــات  إدارة  مديـــرة  أكـــدت 
ودعم التعطل بـــوزارة العمل والتنمية 
شـــهاب  صالـــح  فوزيـــة  االجتماعيـــة 
المواطنيـــن  معامـــالت  انجـــاز  أن 
التـــي  الخدمـــات  مـــن  والمســـتفيدين 
تقدمهـــا الـــوزارة عـــن ُبعـــد فـــي مجال 
توفيـــر إعانـــات وتعويضـــات التعطـــل 
تسير بكل سالسة وانسيابية منذ نهاية 
مـــارس وحتى منتصف مايو 2020، إذ 
تم تطبيـــق اإلجـــراءات الصحية للحد 
من انتشار فيروس كورونا كوفيد19-، 
الفتة إلى أن فريـــق إدارة التعويضات 
ودعـــم التعطـــل يتابـــع إلكترونيا وعبر 
جميـــع  بانســـيابية  المباشـــر  االتصـــال 
طلبات الفئـــات المعنيـــة وإنجازها عن 
ُبعـــد بجودة واقتدار تـــام، وقد أنجزت 

إلكترونيـــة  معاملـــة   12296 اإلدارة 
لمســـتحقي إعانة التعطل ومســـتحقي 
تعويـــض التعطـــل، إضافة إلـــى إصدار 
وتعويـــض  إعانـــة  اســـتحقاق  قوائـــم 

التأمين ضد التعطل. 
وإلـــى جانـــب ذلـــك، فقد قدمـــت إدارة 
التعويضـــات ودعـــم التعطـــل خدمات 

متنوعة عن ُبعد، في الفترة المذكورة، 
حيـــث قامت بتســـجيل 823 باحثا عن 
بالنظـــام  المتكـــررة  للمطالبـــات  عمـــل 
لالســـتفادة من إعانة التعطـــل، كما تم 
تســـجيل عدد 176 مفصـــوال من العمل 
فـــي الفتـــرة المذكورة؛ لالســـتفادة من 
تعويـــض التعطـــل، كما تم الـــرد هاتفيا 
علـــى 6438 اتصـــاال فـــي هـــذا الشـــأن، 
اســـتمارات   305 اســـتالم  عـــن  فضـــال 
تظلم للحصـــول على خدمات التعطل، 
واإلجابة على 498 استفسارا من خالل 
 4056 علـــى  والـــرد  تواصـــل،  برنامـــج 
رســـالة عن طريق البريـــد اإللكتروني. 
التعويضـــات  إدارة  مديـــر  وأشـــارت 
ودعـــم التعطـــل فوزيـــة صالح شـــهاب 
لإلجـــراءات  الـــوزارة  تطبيـــق  أن 
فـــي  الوقائيـــة والتدابيـــر االحترازيـــة 

ظل هذه الظروف االستثنائية وإنجاز 
معامالت الجمهور بعد يهدف بالدرجة 
األولـــى إلـــى ضمـــان ســـالمة وصحـــة 
الجميـــع ســـواء مـــن موظفـــي الـــوزارة 
تتـــم  حيـــث  المســـتهدفة،  الفئـــات  أو 
جميع المعامـــالت عبر منصات الوزارة 
الـــوزارة  أن  إلـــى  االلكترونيـــة، الفتـــة 
لـــن تتوانـــى بتقديـــم خدمـــات التأمين 
ضـــد التعطل رغم هـــذه الظروف التي 
يمر بهـــا العالم جـــراء الفيروس، وذلك 
لما يشـــكله نظام التأميـــن ضد التعطل 
من شـــبكة حماية اجتماعية للباحثين 
عـــن عمل أو للتعويض عن التعطل من 
المفصوليـــن من أعمالهـــم، حيث يوفر 
النظـــام الطمأنينـــة لكل عامـــل وباحث 
عن عمـــل جاد عن طريق توفير الدعم 

المالي خالل فترة التعطل. 

فوزية شهاب 

مدينة عيسى - وزارة العمل
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النزف باللون األخضر
Û  أنــا ال أعبــث بــأوراق دانتــي فــي “الكوميديــا اإللهيــة” وال بدموع شــاعر فرنســا

العظيم بودلير في قصائد “أزهار الشر” وهو ينزف بسوداوية على الواقع المر 
ولكن بدم أخضر.

Û  ،ال أؤمــن باشــتراكية لينيــن التــي تزيــد مــع األرغفــة مالجــئ ودموعــا جديــدة
وأنظمة شيوعية ينخر فيها سوس الحزب الواحد واألوحد، وال برأسمالية آدم 
ســميث في كتابه “ثروة األمم” التي تحول الســنة الجوعى إلى أشــرعة ســفن 
هاربة من فضائحية فيروس كورونا، حيث تظهر هزالة العالم المغرور بانتفاخ 
“األنــا” أمــام هللا، وتصخم الجشــع، فــي أميركا ومعظم دول الغــرب عدا الدول 
االســكندنافية، دول الســعادة وحقــوق اإلنســان، ال أؤمــن بــكل ذلــك، وال أدعــم 
أي يافطــات دينية توزع قســائم أراضي الجنــة للفقراء، وهي تزرع المخدرات 
على أراضي الفالحين، وتبيع عرقهم مع ارتفاع بورصة العباءات المثقوبة مع 

أشالء منشورة على الجغرافيا نعوشا وتوابيت ومقابر.
Û  السجن الفكري أخطر السجون، يقول دوستويفيسكي “إن أفضل طريقة لمنع

ســجين مــن الهــروب بــأن تتأكد أنه ال يعلم أنه في ســجن”. لســت مــع العولمة، 
وهــي تشــطب “نحــن” ألجــل فردية “األنا”، وال مع عالم ما بعــد الحداثة إذا كان 
ســيحول الكائنات البشــرية إلى تكدس مال وفي داخله قلوب محطمة تبحث 

عن الخالص، ولو برصاصة انتحار.
Û  هــذه جمالياتنــا، صورة علي )ع( معلقة كلوحة زيتية على جدار القلب، تســمح

للقناديــل أن تصطــف لتعلــن عــن الضــوء، وقلــب ينبــض بحب بودليــر الوطني 
الغريــب، وعقــل يرســمه فولتيــر الهارب من ظلم الكنيســة، يبحــث بملقطه عن 
إنســانية حيــن اســتحالت إلــى جثة مهترئة فــي بطون ضبــاع العنصرية؛ وبين 
القلــب والعقــل بداخلي، يد تحمل إصبع فان جوخ وبيكاســو بلوحة “الصرخة” 
للفنــان مونــك، في وجه بشــاعة العالــم، ويد تعزف لمــوزارت هاربا من الجوع، 
وبيتهوفــن تركلــه أرجل الصبية عندما وجدوه ملقى على رصيف في شــوارع 
النمســا دون أن يحترمــوا قامتــه، وأصابعــه الجميلــة. وعيــن تحلق فــي اإللهة، 
وأخــرى تــذرف دمعا على خطيئة ماٍض متشــٍظ، أثخنتــه هرطقيات وكهنوتية 
وارثوذكسية الكهنة الذين تتدلى بطونهم بالحقوق وهم في حربهم ليوسف. 

Û  منحاز أنا لكل عاشق يتنفس الحياة على بقايا أتربة بقيت عالقة بذكرى ثوب
الحبيبــة غبــارا ودمــا ودمعا، مرتال قول جبران “ســالما على من يملكون معنى 

الحب، وال يعرفون حبيبا”. 
Û  أنــا مــع حقيبــة ســفر تســافر مــع ريــح قاصف، ووجــع عاصــف، تعصــف بالورق

والذكرى. فعندما تشرق الشمس تكشف باريس عن أجمل مفاتنها، نهر السين 
يحتســي قهوته، وشــفتي جــادة الشــانزليزيه، وهي تلونها بلــون أحمر، وغرور 
بــرج ايفــل يبســم في وجــه كتدرائية نوتــردام حيث مات فيكتــور هيجو، وما 
انتهــت قصــة “االحدب نوتردام” مع رنة كؤوس العشــاق فــي المقاهي المعتقة 
القديمــة مرتــال قــول محمــود درويــش “إذا أعــادوا لــك المقاهــي القديمــة، من 
يعيــد لنــا الرفــاق؟”، بجمــال آرثر رامبو في شــعره الثــوري، وغوســتاف فلوبير 
فــي تمســكه بالعشــق علــى كبــر، ومارســيل بروســت فــي زمــن ضاع ولــم يعد، 
وغوســتاف لوبــون في تشــفير الجماهيــر، وجاك فلوبير في نــوم الحب كطفل 
يرتعش على ذراع الحبيبة، والفونتين في أســاطيره، والبيركامو مرتال رواية 

“الغريب”، حين خان الحب فخانه. 
Û  عندما أنزف على ورق الكتابة، أنزف ألجل الوطن وعين البحرين، منشدا شعر

رسول حمزاتوف “شيئان في الدنيا يستحقان التضحية الكبيرة: وطن حنون 
وامــرأة رائعة”؛ ألنحاز إلى المشــروع اإلصالحي الــذي يحتضن من يؤازره في 

ترتيب الوطن وربطات الخبز، وزوايا الخاصرة المثخنة بالوجع.
Û  أنــا مــع عــرق العاطليــن، والقديــس الــذي يعيــد الحقــوق إلــى إدارة األوقــاف

الجعفرية وليس على طريقة المشــعوذ الروســي راســبوتين الذي تاجر باإلله، 
وسطى على قدسية المال، وغاب مع الريح وكأن شيئا لم يكن. 

Û  التاميــن نريــد أن نفتــش بالقلــم والحبــر والــدواة عــن ثيــاب قــرارات هيئــة 
االجتماعــي وأيــن اســتقر منجم أمــوال المتقاعديــن بعد مهزلة بعض شــركات 
التدقيق حيث ال دقة وال تدقيق، وكيف ننبش توصيات ديوان الرقابة المالية، 
وكيف نقوم باستجواب الوزراء من منصة الصحافة بالنقد الحضاري حتى لو 
سبب لبعضهم الصداع أو أصيبوا بالصدفية في رأس اإلدارة أو بحكة جلدية. 

Û  وبين هذا وذاك، نرفع القبعة تقديرا لقيادة جاللة الملك في تعملق القلعة وعلو
العلــم علــى ناصيــة الوطن، وســمو رئيس الوزراء في تماســك الجــذر والجدار 
والجّلنــار، وســمو ولــي عهــد، وهو يرتــب أثاث المســتقبل حيث أثبــت جدارته 
وجداريتــه الزيتيــة بامتيــاز فــي قيادة الفريــق بتأٍن أهر الجميــع أمام فيروس 
ال يرحــم وال يســتحم إال بالموتى نعوشــا أشــجارا وأغصانا غضــى وأكاليل كما 
يقول اإلمام علي )ع( “للنكبات غايات تنتهي إليها، ودواؤها الصبر عليها، وترك 
الحيلة في إزالتها، فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها”.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي
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واشنطن أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بين معظم التشكيالت العسكرية

أميركا تستعرض قوتها النارية بالخليج استعدادا للردع

قال مســـؤولون أميركيـــون إن الجيش 
األميركـــي عرض “قوته النارية الهائلة” 
األســـبوع الماضي في الخليج العربي، 
وتدريبـــات  منـــاورات  بإجـــراء  وقـــام 
التشـــكيالت  معظـــم  بيـــن  مشـــتركة 

العسكرية األميركية في الخليج.
وتأتـــي هذه اإلجـــراءات بعـــد أن حذر 
الجيـــش األميركي الســـفن في الشـــرق 
األوســـط مـــن االقتراب علـــى بعد 100 
ياردة من سفنه الحربية بعد مواجهات 
الحربيـــة  الـــزوارق  مـــع  اســـتفزازية 
اإليرانيـــة، وفقـــا لمـــا أوردتـــه فوكـــس 

نيوز.
وذكر مســـؤولون عســـكريون في بيان 
صحافـــي أن طائـــرة حربية مـــن طراز 
إيه ســـي - 130 تابعة للقـــوات الجوية 
تدريبـــات  فـــي  شـــاركت  األميركيـــة 
بالذخيـــرة الحيـــة في الخليـــج العربي 
مـــع مجموعـــة المروحيـــات البرمائيـــة 
البحريـــة  والتشـــكيالت  األميركيـــة 
المختلفـــة خـــالل الفتـــرة مـــن 19 إلـــى 
21 مايو. وقال القائد العســـكري النس 
ليشـــر: “كانت هذه فرصـــة رائعة لدمج 
القوة النارية الرائعة ل AC-130W في 
تدريبـــات ســـالح البحريـــة، والتدريب 
والقاتلـــة  الســـريعة  الضربـــات  علـــى 
بدقـــة بالغة ضـــد األهداف التـــي تمثل 
تهديدات نظريـــة لمجموعاتنا البحرية 
قائـــال:  ليشـــر  وتابـــع   .”ARG/ MEU
“هـــذا التنســـيق المعقـــد الـــذي يشـــمل 

مجموعـــة SOCCENT وقوات مشـــاة 
البحريـــة والقوات البحرية يوســـع من 
قدرتنـــا علـــى الدفـــاع عن أنفســـنا ضد 
أي تهديـــدات قد نواجههـــا أثناء العمل 
بشـــكل قانونـــي لدعـــم األمـــن البحـــري 
الخليـــج  فـــي  اإلقليمييـــن  وشـــركائنا 

العربي”.
وبـــدأ التدريـــب بالذخيـــرة الحيـــة في 
اليوم الذي حذر فيه الجيش األميركي 
إيران بضرورة االحتفاظ بمسافة 100 
يـــاردة مـــن ســـفنها الحربيـــة األســـبوع 
الـــزوارق  مضايقـــات  بعـــد  الماضـــي 
للحـــرس  التابعـــة  الصغيـــرة  الحربيـــة 

الثوري الشهر الماضي.

وكانت الـــزوارق اإليرانيـــة قد اقتربت 
فـــي  األميركيـــة  البحريـــة  ســـفن  مـــن 
الخليج، فيما وصفه الجيش األميركي 
بالنشاط “الخطير واالستفزازي”. وقال 
الجيش األميركي إن الســـفن اإليرانية 
جـــاءت علـــى بعـــد 10 يـــاردات بالقرب 

من القوات األميركية خالل الحادث.
وكان الرئيـــس دونالـــد ترامب قد هدد 
فـــي وقت الحـــق، إيـــران علـــى تويتر، 
قائـــال إنه “ســـيتم تدمير وإغـــراق هذه 

السفن” إذا استمرت المضايقات.
وفي الســـنوات األخيرة، دأبت الســـفن 
الســـفن  مضايقـــة  علـــى  اإليرانيـــة 
األميركية في الخليج العربي ومضيق 

هرمـــز، الـــذي يشـــهد مـــرور 20 % مـــن 
نفط العالم.

إيـــران  بيـــن  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
والواليـــات المتحـــدة بعـــد أن ســـحب 
الواليـــات  واحـــد  جانـــب  مـــن  ترمـــب 
المتحدة مـــن اتفاق طهران النووي مع 

القوى العالمية في 2018.
وشـــهد الصيـــف الماضـــي سلســـلة مـــن 
الهجمات المتصاعدة التي اســـتهدفت 
ناقـــالت النفـــط ومواقـــع أخـــرى حول 
الخليـــج العربـــي. وبلغـــت ذروتهـــا في 
ضربـــة  أميـــركا  نفـــذت  عندمـــا  ينايـــر 
بطائـــرة بدون طيار فـــي بغداد وقتلت 

الجنرال اإليراني قاسم سليماني.

واشنطن - العربية.نت

من تدريبات الجيش األميركي 

برلين - أ ف ب

الفرنســـي  البرلمـــان  رئيـــس  دعـــا 
ونظيـــره األلماني، أمـــس، إلى فتح 
األوروبيـــة  الـــدول  بيـــن  الحـــدود 
بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من 
اإلغـــالق الهـــادف للحد من تفشـــي 

فيروس كورونا المستجد. 
فيـــران  ريشـــار  الفرنســـي  واعتبـــر 
فـــي  شـــوبل  وولفغانـــغ  واأللمانـــي 
إعالن مشترك حصلت عليه فرانس 
بـــرس أنـــه “علـــى فرنســـا وألمانيـــا 
العمـــل لصالح إعـــادة فورية لحرية 
الحركة داخل فضاء شينغين حين 

تتوفر الظروف المناسبة لذلك”.

الحـــدود  تفتـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
الداخليـــة اعتبـــارا مـــن  األوروبيـــة 
منتصـــف يونيـــو، لكـــن حتـــى اآلن 
تتخـــذ الـــدول األوروبيـــة قـــرارات 

منفصلة بهذا الصدد.
ورحب رئيسا البرلمانيين الفرنسي 
أيضـــا  بيانهمـــا  فـــي  واأللمانـــي 
بالمقترح األخير للرئيس الفرنســـي 
والمستشـــارة األلمانية بشأن خطة 
إنعـــاش أوروبية بقيمـــة 500 مليار 
يـــورو لمرحلة ما بعـــد الوباء، تمول 
لالتحـــاد  المســـتحقة  الديـــون  مـــن 
األوروبي، معربين عن “دعمهما” له. 

دعوة فرنسية ألمانية لفتح سريع للحدود في أوروبا

موسكو- سبوتنيك

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، خالل اتصال هاتفي مع 
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي عقيلة صالــح، التطورات على الســاحتين 

العسكرية والسياسية في ليبيا.

وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  فـــي  جـــاء 
الخارجيـــة الروســـية: “تبـــادل وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
رئيـــس  مـــع  هاتفـــي  اتصـــال  خـــالل 
مجلـــس النواب الليبـــي عقيلة صالح 
وجهـــات النظـــر حـــول األوضـــاع في 
ليبيـــا. وأكـــد الجانبـــان علـــى أنـــه ال 
حل عســـكري لألزمة الليبية، وشددا 
علـــى ضـــرورة البـــدء في حـــوار بناء 
بمشـــاركة جميـــع القـــوى السياســـية 

البيـــان:  وأضـــاف  الليبيـــة”. 
“تمـــت اإلشـــارة إلـــى أهمية 
استئناف العملية السياسية 
األمـــم  رعايـــة  تحـــت 

بمشـــاركة  المتحـــدة 

األطـــراف الليبيـــة لحـــل األزمة على 
أســـاس قـــرارات مؤتمـــر برليـــن التي 

وافق عليها مجلس األمن الدولي”.
دعمـــه  عـــن  الفـــروف  أعـــرب  كمـــا 
للمبـــادرة التي أطلقهـــا صالح في 23 
أبريـــل، والتـــي تنطـــوي علـــى وقـــف 
فـــوري لألعمـــال العدائيـــة وتكثيـــف 
المفاوضـــات بين األطـــراف من أجل 

التوصل إلى حل لألزمة الليبية”.
وأعلن رئيس مجلـــس النواب الليبي 
عقيلـــة صالح عـــن خطوة 
جديـــدة علـــى طريق حل 
األزمة الليبيـــة المتفاقمة 
منـــذ العـــام 2011 وحتـــى 

اليوم.

الفروف يناقش مع عقيلة صالح التسوية في ليبيا

دبي - العربية.نت

طالبت منظمة حقوقية دولية، ميليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبية في اليمـــن، بالتعامل 
بمســـؤولية  كورونـــا  جائحـــة  ملـــف  مـــع 
للمعاييـــر  وفقـــا  وأخالقيـــة  قانونيـــة 
مـــن  الصـــادرة  الطبيـــة  والبرتوكـــوالت 

منظمة الصحة العالمية.
وعبرت منظمة ســـام للحقوق والحريات 
التـــي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان 
صحافـــي، عـــن القلـــق البالـــغ، مـــن تعامل 
الميليشـــيات مـــع الجائحة كملـــف أمني، 
ومنحها األجهزة األمنية واألمن الوقائي 
التابع لســـلطة األمر الواقع، سلطة التتبع 
علـــى  والحجـــر  واإلبـــالغ  واالعتقـــال 
المشتبه بإصابتهم بعيدًا عن المؤسسات 

الصحية.
وشددت على ضرورة تسليم الميليشيات 
ملـــف كورونا للجهـــات الصحيـــة، ووقف 
التـــي  تدخـــل المســـلحين، والممارســـات 
من شـــأنها بـــث الخوف وســـط المجتمع، 

الثقـــة  يفقـــدون  المدنييـــن  وتجعـــل 
فـــي  وتســـاهم  الصحيـــة،  بالمؤسســـات 

تفشي الوباء.
منظمـــة  قالـــت  اإلصابـــات،  عـــدد  وعـــن 
“ســـام” إن اإلصابات المؤكدة في مناطق 
سيطرة الحوثيين “تتجاوز المئات وربما 
اآلالف”، مشـــيرة إلى تعيين الميليشيات 

“مندوبا أمنيا في كل مستشـــفى لمتابعة 
الحـــاالت”. ونقلـــت المنظمـــة عـــن مصدر 
خاص، قوله إن وزير الصحة في حكومة 
الحوثييـــن “أفصح في اجتماع ســـري أن 
اإلصابـــات بمـــرض كورونـــا فـــي صنعـــاء 
باآلالف، وأن الوزارة تدفن يوميا ضحايا 

للفيروس بحضور اثنين من أهاليهم”.

عناصر من ميليسيات الحوثي في صنعاء )أ ف ب(

“ســام” تطالب الميليشــيات بتســليم ملــف الفيروس للجهــات الصحية
الحوثي يتعامل مع “كورونا” أمنيا وإصابات باآلالف

عواصم - وكاالت

أعلنـــت القيادة العســـكرية األميركية 
فـــي إفريقيـــا “أفريكـــوم”، أمـــس، أّن 
مقاتـــالت  مؤخـــرا  أرســـلت  روســـيا 
إلـــى ليبيـــا لدعـــم الجيـــش الوطنـــي.

وأوضحت أفريكـــوم من مقرها العام في 
شـــتوتغارت بألمانيا أّن المقاتالت غادرت 
روســـيا وتوقفـــت أوال فـــي ســـوريا قبـــل 

وصولها إلى ليبيا.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تجـــددت االشـــتباكات 
بشـــكل عنيـــف، صبـــاح أمس، بيـــن قوات 
الجيـــش الوطنـــي الليبي وقـــوات الوفاق 
المدعومـــة مـــن تركيـــا فـــي محـــاور عين 
زاره وطريق المطار والرملة، فيما ال يزال 
الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من 
مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشـــن 
الجيش هجوما عليها خالل الســـاعات أو 

األيام القليلة القادم.
الوفـــاق  قـــوات  وفـــي األثنـــاء اســـتمرت 
بالقصـــف المدفعي علـــى منطقة قصر بن 

غشـــير وبيـــر التوتـــة، مما تســـبب بتدمير 
منـــازل مواطنيـــن فـــي المنطقـــة ومقتـــل 
رجـــل ووزجتـــه. وأكـــد مصـــدر عســـكري 
تابـــع للجيـــش الوطنـــي الليبـــي، الثالثاء، 
فـــي تصريحـــات لوكالـــة “ســـبوتنيك”، أن 
الجيـــش الوطنـــي الليبي بكامـــل وحداته 
وقواتـــه العســـكرية يســـتعد لشـــن عملية 

عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب 
ليبيـــا، خالل اليوميـــن المقبليـــن، للقضاء 

على المليشيات المسلحة.
مـــن  قيـــادات  تأخـــذ  الوكالـــة،  وبحســـب 
جماعات اإلخوان المســـلمين من المدينة 
مقـــرا لهـــا الســـتقبال الدعـــم التركـــي عبر 

المطار والموانئ في المدينة.

آلية عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي”أرشيفية”

االستعداد لشن عملية عســكرية في مصراتة خالل اليومين المقبلين
روسيا تدعم الجيش الوطني بمقاتالت جديدة

بكين، بروكسل - رويترز

نقــل التلفزيــون الرســمي عــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ قوله، 
أمس، إن الصين ســتكثف اســتعداداتها للقتال المســلح وستعمل على 
تحســين قدراتهــا علــى تنفيــذ المهــام العســكرية وذلــك فــي ظــل تأثير 

جائحة الكورونا الكبير على األمن القومي.

الرئيـــس  إلـــى  التلفزيـــون  ونســـب 
فـــي  بـــالده  أداء  إن  قولـــه  الصينـــي 
التصـــدي لفيـــروس كورونا المســـتجد 
أثبـــت نجـــاح اإلصالحـــات العســـكرية 
القـــوات  علـــى  يتعيـــن  أنـــه  مضيفـــا 
المســـلحة استكشـــاف ســـبل جديـــدة 
للتدريب وسط الجائحة. ويرأس شي 
اللجنـــة العســـكرية المركزيـــة بالصين 
وجـــاءت تصريحاتـــه خـــالل حضوره 

اجتماعـــا عاما لوفـــد من جيش 
وقـــوات  الشـــعبي  التحريـــر 
علـــى  المســـلحة  الشـــرطة 
الســـنوية  الجلســـة  هامـــش 

ذلـــك،  إلـــى  للبرلمـــان. 

إن  أمـــس،  األوروبـــي،  االتحـــاد  قـــال 
علـــى الصيـــن احتـــرام الحكـــم الذاتي 
فـــي هونج كونج، وســـط جدل بشـــأن 
خطـــط الصيـــن تطبيـــق قانـــون لألمن 
القومـــي علـــى المدينـــة. وقال شـــارل 
ميشـــيل رئيـــس المجلـــس األوروبـــي، 
والـــذي يمثـــل الحكومـــات األوروبية، 
”نولـــي الكثيـــر مـــن األهميـــة للحفـــاظ 
علـــى درجـــة الحكـــم الذاتـــي العاليـــة 
في هونـــج كونج“. وقالت متحدثة 
األوروبيـــة  المفوضيـــة  باســـم 
إن من الســـابق ألوانـــه قول إن 
كان التكتـــل ســـيبحث فرض 

عقوبات على بكين.

رئيس الصين يدعو لالستعداد للقتال المسلح
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق، 
إعالنه مقتل القيادي في تنظيم “داعش” معتز نومان الجبوري، الملقب 

باسم “والي العراق”، أمس.

وذكـــر الجهاز أن “مقتـــل الجبوري جاء 
بعـــد متابعـــة لفتـــرة ليســـت بالقصيـــرة 
لتحركات هذا اإلرهابي الخطير وتنقله 

الدائم داخل وخارج العراق”.
وتابـــع: “تـــم اســـتهدافه بضربـــة جوية 
من قبل طيـــران التحالـــف الدولي في 
منطقـــة ديـــر الـــزور فـــي ســـوريا، وفق 
معلومـــات اســـتخبارية دقيقة من قبل 

جهاز مكافحة اإلرهاب”.
وأشار الجهاز إلى أن الجبوري لديه 

أكثـــر من جـــواز ســـفر وهوية 
للتنقل، وال يستخدم الهاتف 

نهائيا خوفا من المالحقة.
وقال مراســـلنا إن الجبوري 

العـــام  المنســـق  كان 

بيـــن  العســـكرية  الميدانيـــة  للعمليـــات 
ســـوريا والعـــراق، وهـــو شـــخص فعال 

على األرض كقيادي ميداني.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأشـــاد 
مصطفـــى الكاظمـــي بمقتـــل الجبوري، 
رســـول  يحيـــى  أصـــدره  لبيـــان  وفقـــا 
عبـــدهللا الناطق اإلعالمـــي للقائد العام 

للقوات المسلحة.
“تـــم  الجبـــوري  أن  الناطـــق  وأوضـــح 
استهدافه بضربة جوية من قبل طيران 
التحالـــف الدولي، وفـــق معلومات 
وبمتابعـــة  عراقيـــة  اســـتخبارية 
أبطالنا منتسبي األجهزه األمنية 
لهـــذا اإلرهابي لفترة ليســـت 

بالقصيرة”.

“داعش” يفقد “والي العراق” في سوريا

فتح المساجد لصالة 
الجمعة بالسعودية

دبي - رويترز

أن  أمــس،  السعودي،  التلفزيون  ذكــر 
المساجد  بفتح  ستسمح  السعودية 
إطار  في  وذلــك  الجمعة  ألداء صالة 
التي  الحركة  لقيود  المملكة  تخفيف 
ــانـــت قـــد فــرضــتــهــا لــكــبــح انــتــشــار  كـ

فيروس كورونا.
الــرســمــي بحسابه  الــتــلــفــزيــون  وقـــال 
الشؤون  وزارة  عــن  نقال  تويتر  على 
اإلســالمــيــة والـــدعـــوة واإلرشـــــاد إن 
أبوابها  ستفتح  والمساجد  الجوامع 
قبل الصالة بعشرين دقيقة وستغلقها 

بعد الصالة بعشرين دقيقة.

أفادت وكاالت األنباء اإليرانية، اإلثنين،  «
أن ممثل المرشد األعلى اإليراني 
علي خامنئي في األهواز زار أسرة 

أحد المصابين بالرصاص المطاطي 
خالل هجوم األمن على متظاهري 

قرى منطقة الغيزانية جنوب األهواز، 
كانوا تجمعوا السبت، احتجاجا على 

نقص مياه الشرب. وفي مقطع 
فيديو نشرته وكالة “فارس” التابعة 

للحرس الثوري، ظهر عبد النبي 
موسوي فرد، ممثل خامنئي في 

المحافظة الغنية بالنفط، وهو يزور 
منزل شاب عربي أهوازي يدعى حسن 
المجدم، أصيبت ساقه بجروح بالغة 

بالرصاص المطاطي عندما هاجمت 
قوات مكافحة الشغب المسيرة 

االحتجاجية السلمية ألهالي القرية. 
وربط محللون زيارة ممثل خامنئي 

لعائلة الشاب المصاب، بخوف 
النظام المتزايد من الغضب الشعبي 

المتزايد، خاصة بعد االحتجاجات 

واسعة النطاق إيران في نوفمبر 
الماضي عندما قتلت قوات األمن 

مئات المتظاهرين وشهد إقليم 
األهواز مجزرة في مدينة معشور 

حيث استخدمت قوات األمن 
والحرس الثوري الدبابات واألسلحة 

الثقيلة إلخماد المسيرات.

خوفا من غضب شعبي... ممثل خامنئي يزور جرحى األهواز
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يعـــود نـــادي الحد، اليـــوم )األربعـــاء(، إلى 
سلســـلة تدريبـــات فريقه الكـــروي األول، 
وذلـــك كأول مـــران بعـــد تعليق األنشـــطة 
وبـــاء  بســـبب  المملكـــة؛  فـــي  الرياضيـــة 

كورونا العالمي.
سيســـتأنف  أنـــه  الحـــد  نـــادي  وأعلـــن 
التدريبـــات بتنفيـــذ جملـــة مـــن التدابيـــر 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة، عبر 
قيادة الجهازين الفني واإلداري للتدريب، 
إذ ســـتجرى الفحوصـــات الطبيـــة الالزمة 
لجميـــع الالعبين والطاقم الفني واإلداري 
قبل خوضهم التدريبات، ومن ثم ســـيتم 
توزيع الالعبين على 6 مجموعات تتكون 
كل مجموعة من 5 العبين، على أن تكون 
مـــدة الحصـــة التدريبيـــة لـــكل مجموعـــة 

ساعة واحدة فقط.
وبحســـب مـــا ذكـــره جهـــاز الكـــرة بنـــادي 
الحد، فـــإن أبرز االشـــتراطات هي اآلتي: 

االحتفاظ بخطوات التباعد بين الالعبين 
مع ترك مســـافة ما بيـــن 4 - 6 أمتار أثناء 
التدريبـــات، تجنـــب المصافحـــة باأليـــدي 
بيـــن الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية، 
مرافـــق  فـــي  الالعبيـــن  اســـتحمام  عـــدم 
النـــادي، عـــدم تجمـــع الالعبيـــن في غرف 
التبديـــل، يســـمح بدخـــول عيـــادة العالج 
الطبيعـــي لشـــخص واحـــد فقط وبشـــكل 
منظم، االلتزام باســـتخدام الكمام والقفاز 
أثناء الحصـــص التدريبية من قبل جميع 
األجهزة اإلدارية والفنية وعمال المهمات، 

يجـــب تعقيـــم وتطهيـــر أجهـــزة التقويـــة 
الالعـــب  اســـتخدامها،  قبـــل  )الحديـــد( 
مســـؤول عن جميع مالبســـه المستخدمة 
للتدريبـــات وتعقيم دورات المياه بشـــكل 

مستمر.
ويأتي استئناف التدريبات من قبل نادي 
الحـــد كأول نـــاد بحريني يعـــود للمالعب 
بعد قرار اللجنة التنســـيقية برئاســـة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
في الســـماح لالعبين المحترفين بمزاولة 
المفتوحـــة  المســـاحات  فـــي  التدريبـــات 

شريطة االلتزام باإلجراءات الوقائية.
وأعلـــن نـــادي الحـــد دعمه لجهـــود اللجنة 
التنســـيقية واللجنة األولمبيـــة البحرينية 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  ووزارة 

واالتحاد البحريني لكرة القدم.

أول ناٍد بحريني يعود للمالعب بعد تعليق الرياضة بسبب “كورونا”
“الحد” يستأنف التدريبات ويعلن االشتراطات

عبــر رئيــس نــادي بنــي جمــرة عبدالمجيــد إبراهيــم عــن أملــه فــي إنهــاء 
إجــراءات المشــروع االســتثماري الجديــد لناديــه والذي مضــى عليه عدة 

سنوات ومازال يراوح مكانه.

وقـــال إبراهيـــم لــــ “البـــالد ســـبورت” 
عـــن  عبـــارة  الجديـــد  المشـــروع  إن 
مبنـــى تجـــاري مـــن ثالثـــة طوابـــق 
يتكـــون مـــن 25 محـــال، وقـــد ســـعى 
مـــن  الموافقـــة  الســـتخراج  النـــادي 
أمـــالك  والتـــي  المســـاحة  تحويـــل 
تابعـــة للدولة إلى أرض اســـتثمارية 
وباقـــي تراخيـــص البناء ولـــم يتبق 
إال توقيـــع واحد لدى إحدى الجهات 
الحكومية، مشيدا بمتابعة واهتمام 
وزارة شؤون الشباب والرياضة في 

دعم المشروع.
اســـتكمال  مـــن  إبراهيـــم  وتمنـــى 
مضـــى  والتـــي  األخيـــرة،  الخطـــوة 

عليهـــا وقت طويل بعد التواصل مع 
المتعهـــد والبنك، حيـــث إن المعاملة 
األخيـــرة موجودة علـــى طاولة أحد 

المسؤولين بانتظار توقيعه.
تســـريع  باتجـــاه  الدفـــع  بـــأن  وأكـــد 
ســـيمكن  االســـتثماري  المشـــروع 
النـــادي مـــن تســـيير أنشـــطته علـــى 
النحـــو األمثـــل ودعـــم فـــرق النـــادي 
والدراجـــات  الطائـــرة  الكـــرة  بلعبـــة 
الهوائيـــة وربما يفســـح المجال أمام 
االنخـــراط فـــي أنشـــطة أخـــرى مثل 

كرة القدم.
وأضاف عن هذا الموضوع “لقد كان 
نادي بني جمرة من األندية المساهمة 

في تأســـيس دورة التعارف الكروية 
معظـــم  فـــي  وشـــاركنا  المشـــهورة، 
دوراتها، وبالتالي فإننا نملك خامات 
بشـــرية جيـــدة فـــي اللعبـــة، وعلـــى 
مســـتوى كرة اليـــد، فإن بنـــي جمرة 
كان يمارس اللعبة قبل ناديي باربار 
واالتفـــاق وإعـــادة النشـــاط تتطلـــب 

توفر الميزانية..”.

عبدالمجيد إبراهيم

ــدراز ــ وال ــار  ــارب ب قــبــل  الــيــد  كـــرة  احتضنا  ــم:  ــي ــراه إب
“بني جمرة” يطالب بتسريع إجراءات مشروعه
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للموسم 2019- 2020 «بعد الجولة 11» 

ســيكون الشــارع الرياضي عموًما وأســرة كرة القدم خصوًصا، على موعد من اإلثارة 
المنتظــرة والمرتقبــة فــي منافســات دوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة القدم للموســم 
الرياضي 2019 - 2020، في حال تم استئناف المسابقة في الفترة المقبلة، وذلك بعد 
فترة التعليق التي طالت األنشطة الرياضية بدًءا من مارس الماضي؛ بسبب فيروس 

كورونا العالمي.

ومـــرت 11 جولـــة علـــى منافســـات دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز تصدر علـــى إثرها 
فريـــق الحد جـــدول الترتيب بـــكل جدارة 
واســـتحقاق؛ نظـــًرا لألرقام المميـــزة التي 
المـــدرب  بقيـــادة  “التســـونامي”  قدمهـــا 
يأتـــي  فيمـــا  الشـــمالن،  محمـــد  الوطنـــي 
المحـــرق وصيًفـــا والرفـــاع الشـــرقي ثالًثا، 
أما الرفاع )حامـــل اللقب( فلم تكن بدايته 
جيـــدة فـــي الموســـم، وكان نتيجـــة ذلـــك 
وجـــوده حالًيا فـــي المركز الرابـــع بفارق 9 
نقـــاط عن المتصدر، واكتفى في كونه إلى 

اآلن الفريق األكثر تسجيالً لألهداف.
ويعتبـــر فريقـــا الشـــباب والحالـــة مهددين 
بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية؛ كونهما 
عرضـــة لذلـــك أكثـــر مـــن غيرهمـــا بســـبب 
النتائج الســـيئة التي تحققت للناديين، إال 

أن البقاء مع الكبار لن يكون مستحيالً.
والتنافـــس القريـــب فـــي المســـتويات وما 

شـــهدته الجوالت الــــ 11 الماضية يؤكدان 
أن العـــودة ســـتكون قويـــة، خصوًصـــا في 
صـــراع التتويج على اللقب أو الهروب من 
قاع الهبوط إلى دوري الثانية، عالوة على 
المنافســـة فـــي الئحة الهدافيـــن، في حين 
ينتظـــر الجميع عودة الحـــكام أيًضا الذين 
أشهروا 227 بطاقة ملونة في 55 مباراة.

إثارة منتظرة في حال االستئناف
أحمد مهدي
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البالد سبورت أحمد مهدي

مع فتح باب الترشـــح لرئاســـة وعضوية 
للـــدورة  المنامـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
الرئيـــس  يعتـــزم  المقبلـــة  االنتخابيـــة 
الحالـــي زهيـــر كازرونـــي إعادة ترشـــحه 

لمنصب الرئاسة لوالية جديدة.
وأضـــاف مصدر مطلع لـ “البالد ســـبورت” 
أن كازرونـــي لديـــه الرغبـــة فـــي البقـــاء 
مســـيرة  لمواصلـــة  الرئاســـة؛  بمنصـــب 
حققهـــا  التـــي  واإلنجـــازات  النجاحـــات 
نـــادي المنامة خالل الســـنوات الماضية، 
خصوصـــا وأن النادي مقبـــل على العديد 

من المشاريع المهمة في الفترة المقبلة.
وحاول “البالد سبورت” االتصال برئيس 
النادي للتعرف عن موقفه بشكل رسمي، 

بيد أن محاوالتنا باءت بالفشل.

كما أشـــار المصـــدر بأن عضـــو مجلس 
لعبـــة  الحالـــي ورئيـــس جهـــاز  اإلدارة 
كـــرة القـــدم أحمـــد جوهـــري سيرشـــح 
نفسه هو اآلخر وفق ما أعلن عبر أحد 
الحســـابات الرياضية، فيما أوضح بأن 
نائب الرئيس الحالي ســـهيل كازروني 
يميـــل إلى عدم ترشـــيح نفســـه، إال أن 
مفتوحـــة  تبقـــى  االحتمـــاالت  جميـــع 
حتى موعد إغالق الترشح يوم األحد 

7 يونيو المقبل 2020.
ويضـــم مجلس إدارة نادي المنامة حاليا 
زهيـــر  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  كٌل 
كازروني ونائبه ســـهيل كازروني وأمين 
الســـر عبـــدهللا عاشـــور واألميـــن المالـــي 
حســـين القصير، وكل من نـــادر رحيمي، 
محمد مجيد، أحمد جوهري، علي قمبر، 
ســـيد محمـــود جهرمـــي، أميـــر كازروني، 

إبراهيم جهرمي، جواد محمود.
وكانت االنتخابات الماضية التي أقيمت 
في 2016 شـــهدت خسارة مرشح واحد 
عن المجموعة، وهو حســـين بردستاني، 
وكان عـــدد أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 
آنـــذاك 56 فيمـــا يبلغ عددهـــم حاليا 117 

عضوا.

جـــددت إدارة نـــادي البحرين عقد العب 
الفريـــق األول لكـــرة القدم محمـــد النعار؛ 
“الغـــزال  تمثيـــل صفـــوف  فـــي  ليســـتمر 

األخضر” موسًما إضافًيا.
وكان عقـــد محمـــد النعـــار ينتهـــي بنهاية 
 -  2019 الجـــاري  الرياضـــي  الموســـم 
2020، والمتوقف حالًيا بســـبب فيروس 
كورونـــا، قبل أن تفتح اإلدارة البحرينية 
بـــاب المفاوضـــات مـــع الالعـــب الشـــاب؛ 
ليستمر مع الفريق في الموسم الرياضي 
المقبـــل 2020 - 2021 بعد موافقته على 
التجديـــد، الذي جاء بتوصية من الجهاز 
الفنـــي بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي عدنان 
إبراهيم والمتوقع استمراره بشكل كبير 

مع “الغزال” الموسم المقبل.

وقـــدم النعار موســـًما طيًبا مـــع البحرين 
 9 وســـجل  الماضيـــة،  الجـــوالت  خـــالل 
أهـــداف، إذ يأتي تجديد عقده من ضمن 
خطـــوات النـــادي الذي اقتـــرب كثيًرا من 
الصعـــود والعودة مرة أخـــرى إلى دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز فـــي الموســـم 
المقبل؛ كونه يحتـــل حاليا المركز الثاني 

في دوري الدرجة الثانية.
الشـــباب  الالعبيـــن  مـــن  النعـــار  ويعتبـــر 
المميزين في خط الوسط، وهو من أبناء 
نـــادي المحـــرق، وســـبق لـــه تمثيـــل نادي 
الحالـــة أيًضا، ولعب في المنتخبات على 
مســـتوى الفئـــات العمريـــة وكان آخرهـــا 

المنتخب األولمبي في العام )2017(.

ــة والــعــضــويــة ــاس ــرئ ــل ــح ل ــرش ــت ــح بـــاب ال ــت ــد تــألــقــه الــتــهــديــفــيمـــع ف ــعـ لــمــوســم إضـــافـــي وبـ
“البحرين” يجدد عقد محمد النعارزهير كازروني يعيد ترشحه لرئاسة “المنامة”

أحمد مهديحسن علي

زهير كازروني

لقطة لالعب محمد النعار



القضيــة المطروحــة علــى بســاط البحث هــذه األيام والتي تتداول بشــدة في األوســاط االجتماعيــة والمنظمات األهلية 
والمجتمــع األهلــي هــي عــاوة االنتقال )انتقال موظفــي الحكومة من المنزل للعمل( التي يمنحهــا ديوان الخدمة المدنية 
إلى موظفي القطاع العام. هذه العاوة التي بقت على ما هي عليه )20 ديناًرا(، ويرى كثير من الموظفين أنها تحتاج إلى 
إعادة نظر؛ ألن مبلغ هذه العاوة ال يتماشى مع التضخم الكبير التي تشهده المملكة، وكذلك رفع الحكومة سعر النفط.

ما هي العالوة؟

“البـــاد” وقفت على هـــذه القضية من 
جوانـــب عـــدة وطرحتها على بســـاط 
النقاش، إذ عرفها نص في المادة )24( 
مـــن الئحة تحديـــد الرواتـــب والمزايا 
اســـتحقاقها  وضوابـــط  الوظيفيـــة 
للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة 
المدنيـــة علـــى أنهـــا “تصـــرف عـــاوة 
االنتقال للموظفيـــن بمعدل 20 دينارا 
شـــهرًيا، وذلك عـــدا الموظفيـــن الذين 
تصـــرف لهم عـــاوة ســـيارة، أو الذين 
توفـــر لهم الجهة التابعون لها وســـائل 

نقل”.
كمـــا تنـــص المادة األولى مـــن قرار 33 
لســـنة 2002 بشـــأن عـــاوة االنتقـــال 
لموظفي الحكومـــة المدنيين على أنه 
“تصـــرف عـــاوة االنتقـــال للموظفين 
بمعدل عشـــرين دينارا شـــهرًيا، ما عدا 
الموظفيـــن الذيـــن تصـــرف لهم عاوة 
ســـيارة أو الذيـــن توفر لهـــم وزاراتهم 

وسائل النقل”.
هـــذه العـــاوة، التـــي يطالـــب ممثلـــو 
ناخبيهـــم  مـــن  كبيـــر  بدفـــع  النـــواب 
الموظفيـــن في القطاع العام بزيادتها، 
تطل برأسها اليوم من كومة المشاكل؛ 
بســـبب ارتفاع نســـبة الغـــاء وارتفاع 
وازديـــاد  والخدمـــات،  الســـلع  أســـعار 
نســـب التضخم فـــي مملكـــة البحرين 
بشـــكل عـــام، بمـــا يتوافق مـــع ارتفاع 

أسعار النفط.

فجوة كبيرة

وقال النائب هشـــام العشيري إن عدم 
التوازن بيـــن المؤشـــرات االقتصادية 
فـــي مملكـــة البحرين أدى إلـــى وجود 
فجـــوة كبيـــرة ما بيـــن ارتفاع أســـعار 
الموظـــف  أجـــور  وانخفـــاض  النفـــط، 
البحرينـــي، األمـــر الـــذي انعكس ســـلًبا 
علـــى مســـتوى معيشـــة الموظـــف من 
خـــال ازديـــاد نفقـــة المواصـــات عن 
المعدل الطبيعي بشـــكل ال يتاءم مع 

معدل راتب الموظف الحكومي.
بزيـــادة  المطالبـــات  تأتـــي  وأضـــاف: 
عـــاوة االنتقـــال لموظفـــي الحكومـــة 
المدنيين من 20 ديناًرا إلى 30 دينارا، 
مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة الوظيفية 

للموظـــف فـــي مواجهـــة ارتفـــاع كلف 
أســـعار النفـــط، بما يعـــود بالنفـــع على 
مســـتوى الموظف فـــي االرتقاء بمهام 
عملـــه، تحقيًقـــا لمصلحة الجهـــة التي 

ينتمي إليها.

إحصاءات الدمستاني

ولفـــت النائـــب أحمد الدمســـتاني إلى 
أنه وبمراجعة معلومات الهيئة العامة 
عـــدد  تبيـــن أن  للتأميـــن االجتماعـــي 
الموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام يبلـــغ 
46064 موظفـــا، موزعين بين 22333 
ذكـــًرا و23731 أنثـــى، ويتســـلمون مـــا 
مجموعـــه 921280 دينارا بدل عاوة 

االنتقال شهرًيا.
وأردف: أي أنـــه في حـــال تمت زيادة 
عاوة االنتقال إلى موظفي الحكومة 
بواقع 10 دنانير لتكون من 20 إلى 30 
دينـــارا ســـيكلف 460.640 ألـــف دينار 
شهرًيا وتصبح تكلفة العاوة الشهرية 
1381920 دينارا، و16583040 دينارا 
ا عند احتســـاب عاوة االنتقال  ســـنويًّ
حالًيـــا أما فيما تم رفع ســـقف العاوة 
لـ 30 دينارا ســـيكون المجموع ســـنوًيا 
بزيـــادة  ســـنوًيا،  دينـــارا   22110720

قدها نحو 5.5 مليون دينار سنوًيا.

موقف الديوان

وألنهـــا الجهة ذات االختصـــاص التي 
يجـــب أن يثـــار هذا الموضـــوع أمامها 
أكـــد ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة وفـــق 
مستندات رســـمية أن عدد الموظفين 
الذيـــن تصـــرف لهـــم عـــاوة االنتقـــال 
حالًيـــا ومســـجلين فـــي الديـــوان يبلغ 
نحـــو 32 ألـــف موظف، وتقـــدر الكلفة 
علـــى  المترتبـــة  الســـنوية  اإلضافيـــة 
زيـــادة عاوة االنتقـــال من 20 إلى 30 

دينارا شهرًيا بنحو 3.8 مليون دينار.
ورأى الديوان أن التعديل على العاوة 
ســـيؤدي إلـــى تقـــارب معـــدل عـــاوة 
االنتقال مع معدالت عاوة السيارات 
التـــي تصرف للموظـــف كتعويض عن 
استخدام سيارته الخاصة ألداء مهام 
الوظيفـــة  متطلبـــات  بحســـب  العمـــل 

وتنقاته من وإلى موقع العمل.
وبين أن تعديل سعر العاوة سيترتب 
على معالجة عاوة الســـيارات ارتفاع 

التكاليـــف اإلضافيـــة عن ما هو مشـــار 
إليـــه أعـــاه، األمـــر الذي ســـيؤدي إلى 
للمملكـــة  العامـــة  الميزانيـــة  تحميـــل 
يتماشـــى  ال  ممـــا  إضافيـــة  تكاليـــف 
مـــع التوجيهـــات الحكوميـــة بخفـــض 
وترشـــيد اإلنفـــاق فـــي ظـــل برنامـــج 
الحكومة لتحقيق التوازن الحكومي.

عالوة انتقال الموظفين تتالشى أمام التضخم وأسعار البترول
ــا ــريًّ ــه انـــتـــقـــال ش ــون عـــــاوة  ــاض ــق ــت ألــــف مـــوظـــف ي ــة: 32  ــدمـ ــخـ الـ ديــــــوان 

رسالة الرئيس السابق لـ “الخدمة” عن زيادة عالوة السيارة
ـــار ـــى 300 دين ـــهريا إل ـــارا ش ـــن 80 دين م

^من بين المراسات الرسمية المرتبطة بموضوع 
عـــاوة االنتقال وعاوة الســـيارة لموظفـــي الحكومة، 
نشـــرة وقعها الرئيس الســـابق لديوان الخدمة المدنية 

أحمد البحر في 29 مايو 2006.
وتضمنـــت رســـالة رئيـــس الديـــوان الســـابق الموجهـــة 
للـــوزراء إفادتهـــم بقرار ســـمو رئيس الـــوزراء بتعديل 
عـــاوة الســـيارة لموظفـــي الحكومـــة المدنييـــن، الذي 
ترتـــب عنه إجـــراء الديوان تعديات علـــى بعض بنود 

نظام الخدمة المدنية بشأن عاوة السيارة.
وطلـــب البحـــر مـــن الـــوزراء موافـــاة الديـــوان بقائمـــة 
تتضمـــن شـــاغلي وظائـــف وكاء الـــوزارات والـــوكاء 

المســـاعدين ومـــن فـــي حكمهـــم، الذيـــن تصـــرف لهـــم 
عـــاوة الســـيارة بمعـــدل 80 دينارا شـــهريا، ولـــم توفر 
لهـــم ســـيارات خاصـــة ليتســـنى تعديل معـــدل العاوة 
الذي يمنح لهم إلى المعدالت الجديدة، اعتبارا من 12 

أبريل 2006.
يشـــار إلى أن عاوة الســـيارة للمسؤولين زادت من 80 
دينارا شـــهريا إلى 300 دينار شـــهريا لـــوكاء الوزارات 
للـــوكاء  شـــهريا  دينـــارا  و250  حكمهـــم،  فـــي  ومـــن 
اســـتخدام  مقابـــل  حكمهـــم،  فـــي  ومـــن  المســـاعدين 
ســـياراتهم الخاصة ألداء واجبات العمل الرسمية بدال 

من توفير سيارات خاصة لهم.

العشيري: فجوة 
كبيرة بين راتب 

البحريني وارتفاع 
األسعار

مطالبات بزيادة 
مبلغ عالوة االنتقال 

لتكون أكثر من 20 
دينارا شهريا

3.8 مليون دينار 
 سنويا كلفة

 زيادة العالوة
10 دنانير

عالوة االنتقال 
تصرف للموظفين 

وعالوة السيارة 
للمسؤولين

الدمستاني: 
لزيادة العالوة 

10 دنانير لتصبح 
30 دينارا شهريا
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15 مــوظـــفـــا بالحــكــــومــــة رواتـبـهـــــــم دون 200 دينـــــار
ـــورًا ـــم ذك ـــار... و56 % منه ـــف دين ـــن أل ـــر م ـــون أكث 9494 يتقاض

بلـــغ عدد إجمالي القوى العاملـــة في القطاع العام 
إلحصـــاءات  وفًقـــا  موظفـــا   46064 )الحكومـــي( 
الهيئة العامة للتأميـــن االجتماعي وفق إحصائية 

عن الربع الثالث من العام 2019.
وتتفـــوق النســـاء على الرجال في القـــوى العاملة؛ 
إذ يوجـــد في الوظائف المدنيـــة في القطاع العام 

23731 موظفة، مقابل 22333 رجا.
موظفـــا   15 هنالـــك  فـــإن  لإلحصـــاءات  وفًقـــا 
يتســـلمون راتبا أساســـيا أقـــل مـــن 200 دينار من 
دون العـــاوات منهـــم 6 ذكور، و9 نســـاء، وهنالك 
2893 موظًفا يتسلمون رواتب ما بين 200 و399 

دينارا منهم 1593 موظفا، و1300 موظفة.
وتشير التفاصيل إلى وجود 14404 موظفين تقع 
رواتبهم األساسية ما بين 400 و599 دينارا، منهم 

7102 موظـــف، و7302 موظفـــة، وكذلـــك يوجـــد 
12782 موظفـــا يتســـلمون رواتـــب مـــا بيـــن 600 
و799 دينارا منهم 5254 موظفا و7528 موظفة.

تقـــع  6476 موظفـــا  يوجـــد  البيانـــات،  وبحســـب 
رواتبهـــم مـــا بيـــن 800 و999 دينـــارا، منهم 3035 
موظفا، و3441 موظفـــة، و9494 موظفا رواتبهم 
تفـــوق األلـــف دينار منهـــم 5343 موظفـــا، و4151 

موظفة.
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علوي الموسوي

علوي الموسوي

عالوة الســـيارة تصرف بمعدل 300 دينار شهريا لوكالء الوزارات 
للـــوكالء  شـــهريا  دينـــارا   250 وبمعـــدل  حكمهـــم،  فـــي  ومـــن 
اســـتخدام  مقابـــل  وذلـــك  حكمهـــم،  فـــي  ومـــن  المســـاعدين 
ســـياراتهم الخاصة ألداء واجبات العمل الرسمية بدال من توفير 

سيارات خاصة لهم.

لموظفـــي  الســـيارة  عـــالوة  تصـــرف 
الحكومة المدنيين الشاغلين للوظائف 
غيـــر المشـــار إليهـــا أعاله الذيـــن يطلب 
منهـــم اســـتخدام ســـياراتهم الخاصـــة 

ألداء واجبات العمل الرسمية

عالوة االنتقـــال لموظفي الحكومة 
المدنييـــن تصـــرف بمعـــدل 20 دينـــارا 
شـــهريا مـــا عـــدا الموظفيـــن الذيـــن 
تصـــرف لهم عـــالوة ســـيارة أو الذين 

توفر لهم وزاراتهم وسائل النقل.

تقـــدر التكلفـــة اإلضافيـــة الســـنوية 
المترتبـــة على زيادة عـــالوة االنتقال 
من 20 دينارا شهريا إلى 30 بنحو 3,8 

مليون دينار.

حوالـــي 32 ألـــف موظـــف بالحكومة 
يتقاضى عالوة االنتقال.

@albiladpress @albiladpress @albiladnews

عالوتان..
الفرق بينهما صفر!

عالوة االنتقال

عالوة السيارة

إسمـاعيـــل السقـــايراشــــــــد الغائــــــب

ممدوح الصالحهشام العشيريأحمد الزايد

أحمد البحريعود تاريخ الرسالة إلى 29 مايو 2006الرسالة موجهة من البحر للوزراء

تقدير كلفة زيادة عالوة االنتقال



تنفذ بعض المهام الصعبة في عملك من المنزل.

سيكون عليك أن تتحلى بكثير من الصبر.

تشعر بحالة من الكسل والخمول بسبب الضغط.

تناول الفواكه والخضروات حتى تشعر بالنشاط.

حاول أن تحافظ على أسرار عملك وال تخرجها.

اخرج من ضغوط العمل وشارك أسرتك أولوياتهم.

قد تشعر بمزيد من اآلالم فخذ بعض المسكنات.

حاول أن تبدع في األفكار ودونها حتى تستطيع تنفيذها.

تحصد نتائج إيجابية في حياتك المهنية المتفانية.

اتبع نظاما غذائيا صحيا غنيا بالعناصر الغذائية المهمة.

يجب أن تفكر وتراجع قراراتك قبل عرضها على اآلخرين.

احرص على إجراء الفحوصات الطبيبة لالطمئنان أكثر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

ضمن البرامــج والمسلســات التي أعدها قنــاة “البحرين 
لول” أليام عيد الفطر، تعرض اليوم األربعاء رابع أيام العيد 
ويوم غد الخميس ثاثية “العين”، من تأليف راشد الجودر، 

وإخراج بسام الذوادي ومن إنتاج 1988م.
والمسلسل من تمثيل: إبراهيم خلفان، سعد الجزاف، سعد 

البوعينين، لطيفة مجرن، عبدالله ملك، محمد البهدهي، محمد 
ياســين، جاسم شــريدة، سالم ســلطان وآخرون. ويعتبر العمل من أهم األعمال 

الدرامية التي قدمت في تلك الفترة ونالت نصيبا كبيرا من المشاهدة.

أســفرت نتائج صحيفة “البيــان” اإلماراتية، عن أعمال 
رمضــان في قائمة أفضل فنان خليجي، تنافس عدد 
من نجوم الدرامــا الخليجية، الذين قدموا أدواراً بارزة 
هذا العام، فوز الفنان الكويتي ســعد الفرج، الذي حاز 

نســبة 18.9 %. وكانت إطالته فــي “محمد علي ورد”، 
كفيلــة بمنحه لقب أفضــل ممثل خليجي، تــاه مواطنه 

الفنان جاســم النبهان، الذي قــدم هذا العام أداًء الفتًا في “شــغف”، وحاز 
النبهان نسبة 15.3 % من مجمل األصوات.

فاجأت أســرة مسلســل “االختيار” جمهور المشاهدين، 
باإلعان عن الجزء الثاني من المسلســل االختيار، الذي 
حظي بنســبة مشــاهدة كبيــرة أثناء إذاعته في شــهر 
رمضــان الكريــم، حــول ملحمــة البطل العقيــد أحمد 

المنسي، الذي قام بدور بطولي في محاربة اإلرهاب.
وكانت قناة “أون أي” قد أذاعت آخر حلقتين من المسلســل 

قبــل يومين، ووعدت مشــاهديها بمفاجــأة في نهاية الحلقتيــن وهي إنتاج 
الجزء الثاني من مسلسل االختيار.

االختيار 2أفضل فنانثالثية العين

tariq.albahar@albiladpress.com15

خليل الرميثي لـ “^”: أبناء الفنان المرحوم علي الغرير هم أبنائي
خليـــل  القديـــر  الكوميـــدي  الفنـــان  نشـــر 
الرميثي في حســـاباته بوســـائل التواصل 
االجتماعي صـــورا تجمعه مع أبناء الفنان 
الراحـــل علـــي الغريـــر رحمـــه هللا، حيـــث 
حـــرص الرميثي علـــى زيارة أبنـــاء الغرير 
فـــي “العيـــد” وااللتقـــاء بهم، الســـيما وأنه 
تربطه عالقة أخوية قوية مع عائلة الفنان 

الغرير منذ زمن بعيد. 
قـــال  “البـــالد”  لــــ  خـــاص  تصريـــح  وفـــي 
الرميثي: أبناء علـــي الغرير رحمه هللا هم 
أبنائي، وعشـــت معـــه والدهـــم أجمل أيام 
حياتـــي، ليس في المجال الفني فحســـب، 
وإنمـــا فـــي حياتنا األســـرية أيضـــا. فكنا ال 
نتفـــارق أبـــدا، نصـــور معـــا وبعـــد التصوير 
أخ  مـــن  أكثـــر  الراحـــل  كان  معـــا.  نخـــرج 
وصديـــق ومعلـــم ليـــس لخليـــل الرميثـــي 
فقط، وإنمـــا للكثير مـــن الفنانين، وتربطه 
الفنانيـــن  عوائـــل  مـــع  وطيـــدة  عالقـــات 

الصحفـــي  الكاتـــب  منهـــم  واإلعالمييـــن، 
شقيقنا الكبير أســـامة الماجد الذي تربطه 
عالقـــة صدقـــة قوية جدا مـــع الراحل منذ 
أيام الدراســـة فـــي الثمانينـــات، وأيضا مع 

أسرته. 
وأضاف الرميثي: لقد كان رحمه هللا فنانا 
محبوبـــا من الجميـــع، من داخـــل البحرين 
وخارجها، وشاهدنا جميعا جموع المعزين 
مـــن كل حدب وصوب، وهـــذا إن دل على 
شـــيء، فإنما يدل علـــى محبة الناس على 
اختـــالف توجهاتهـــم للفنـــان الراحل علي 
الغريـــر الذي رســـم البســـمة فـــي كل بيت، 
وأعطى الفن مـــن عمره الكثير وظل آلخر 

أيام حياته يعطي من أجل وطنه وفنه.
وفـــي ســـؤال عـــن أصـــداء الجمهـــور بعـــد 
عـــرض مسلســـل “حكايـــات أبـــن الحـــداد” 
قـــال الرميثـــي: لله الحمـــد وصلتنا أصداء 
جيـــدة  وإشـــادات بعـــد عـــرض المسلســـل 
وهذا شيء مفرح لنا كفنانين، فهدفنا كان 

إسعاد المشـــاهد وإدخال البهجة والسرور 
على قلبة، بحكاية خفيفة مليئة بالتشويق 
واإلثـــارة، ويطيب لنا عبر صحيفة “البالد” 
أن أتقدم بالشـــكر لجميع إخواني الفنانين 
والفنيين في المسلســـل الذين عملوا بجد 

واجتهـــاد لفترة طويلة، حتـــى ظهر العمل 
بالصـــورة الالئقـــة، ونعدهم باألحســـن في 
الجزء الثاني من المسلسل الذي سيعرض 
مســـتقبال. وعن جديـــده أوضـــح الرميثي 

أنه في اســـتراحة محارب اليوم، ومتى ما 
جاء الجديد سيعلن عنه في وقته.

يجـــدر بالذكر أن خليـــل الرميثي قدم في 
مسلســـل “حكايات أبن الحداد” شـــخصية 

كوميديـــة  شـــخصية  وهـــي  “كشـــحان”، 
رسمها الرميثي باحترافية ونجح في ذلك 
إلـــى إبعد الحدود، فهـــو فنان يجيد قراءة 

األدوار والخلق الفني بصورة ممتازة.

27 مايو

1703
بطـــرس  روســـيا  إمبراطـــور   
األكبـــر يؤســـس مدينـــة ســـانت 
بطرسبرغ كعاصمة جديدة بعد 
حصولـــه علـــى منفـــذ إلـــى بحر 
البلطيـــق بانتصـــاره فـــي حرب 

الشمال العظمى.

1840
 عقد اجتماع دير القمر السري، الذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا.

1905
 األسطول الياباني يتمكن من تحطيم األسطول الروسي في مضيق تسوشيما.

1679
 صدور قانون المثول بإنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بالمحاكم.

1941

األسطول البريطاني يغرق البارجة األلمانية بسمارك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1955

هزات أرضية و9 ثورات بركانية في تشيلي ذهب ضحيتها آالف الضحايا.

محرر مسافات 

أفادت تقارير إعالمية بأن النجمة 
صوفيا فيرغارا تقضي جل وقتها مع 

زوجها النجم جو مانغانيلو، بأفضل 
طريقة ممكنة، رغم فيروس كورونا 
وما سببه من تعطيل في كل أشكال 

الحياة حول العالم. وكانت 
فيرغارا قد كشفت 

سابًقا أنها تخاف من 
الحسد، والدليل على 

ذلك هو ظهورها 
بعدد من الصور 
مرتدية مالبس 

تحمل 
“عين”، 

المعروفة أنه 
ضد الحسد.

tariq_albahhar

فاطمة عبدالرحيم: علي الغرير ال يزال موجودا بيننا
أهدت الفنانة البحرينية فاطمة عبدالرحيم نجاح المسلسل التراثي “حكاية ابن 
الحــداد”، إلــى روح الفنــان الراحــل علــي الغريــر، الــذي توفــي قبل تصويــر الجزء 
الثاني من المسلســل، وشــارك في الجزء األول مجموعة من الفنانين منهم أبرار 
سبت، منيرة محمد، خليل الرميثي، حسن محمد، محمد ياسين، سلوى الجراش، 

ونورة البلوشي، وهو من تأليف أحمد الكوهجي وأخرجه يوسف الكوهجي.

الكويتيـــة:  للسياســـة  عبدالرحيـــم  وقالـــت 
”صحيـــح أن الفنان علـــي الغرير، رحل لكنه 
ال يزال موجودا بيننا، ضحكته وابتســـامته 
وطيبـــة قلبـــه، كل ما نلتفت نـــرى طيفه هنا 
وهنـــاك، علـــي الغرير منـــا وفينا، لنـــا وعلينا 
وســـاكن في قلوبنا، كنا نتمنى أن يشـــاركنا 
هـــذا النجـــاح، لكننـــا مؤمنـــون بمشـــيئة هللا 

وقدره. 
وعـــن “حكاية إبن الحـــداد”، قالـــت فاطمة: 
المسلســـل ينتمـــي إلـــى الفنتازيـــا التراثيـــة، 
عندما قرأت النص شدني بقوة، استرجعت 
من خالل شخصياته مجموعة أعمال تراثية 
خالدة مثل “رحلـــة العجايب، مدينة الرياح 
والغربـــاء” وغيرهـــا، تذكـــرت الشـــخصيات 
وبعـــد  األســـطورية،  والقصـــص  الفنتازيـــة 
عرض المسلسل كانت ردود الفعل أكثر من 
رائعة، وحقق المسلســـل متابعـــة كبيرة من 

قبل المشاهدين. 
تـــم  الـــذي  الثانـــي،  الجـــزء  علـــى  وتعليقـــا 
نجمـــة  أوضحـــت  لتصويـــره،  التحضيـــر 

البحرين: “التصوير توقف لعدة أسباب في 
مقدمتهـــا وفاة الفنان علـــي الغرير، ومن ثم 
جائحة فيروس كورونا، الذي انتشـــر كوباء 
عالمـــي، علمـــا بأننا فـــي مملكـــة البحرين لم 
نطبـــق أي أنـــواع مـــن الحظر لوجـــود وعي 
مجتمعـــي عنـــد الشـــعب وقمنـــا مـــن تلقـــاء 
االحترازيـــة  بالتدابيـــر  بااللتـــزام  أنفســـنا 
فقررنـــا  الصحيـــة،  الســـلطات  وتوجيهـــات 
تأجيـــل التصويـــر حتـــى تتحســـن الظروف 

ويزول الوباء ونشرع في استئناف تصوير 
الجزء الثاني من العمل. 

وذكـــرت فاطمـــة أنهـــا تميـــل إلـــى تجســـيد 
الشـــخصيات التـــي تحمـــل عمقـــا ثقافيا أو 
يصفهـــا البعـــض بالجريئة مثلمـــا فعلت في 
الريـــح”  و”بـــاب  الجمـــر”  “عـــام  مسلســـالت 
و”مريمـــي” وغيرها، مشـــيرة إلى أن الجرأة 

في الدراما تختلف من فنانة إلى أخرى.
عبدالرحيـــم  اعترفـــت  ثانيـــة،  جهـــة  مـــن 

بـــأن التعامـــل مع المخـــرج محمـــد القفاص 
إال  يقبـــل  ال  كونـــه  شـــجاعا؛  قلبـــا  يحتـــاج 
بتجســـيد الواقـــع، وغالبـــا مـــا يضـــع الممثل 
فـــي مواجهـــة حقيقية “يكـــون أو ال يكون”، 
ففـــي أحد المسلســـالت كان مـــن المفروض 
أن يتم تصوير المشهد في مشرحة للموتى 
واالتفاق أن التصوير يتم من الخارج، لكني 
تفاجـــأت فـــي اللوكيشـــن بأنه فعـــال يطلب 

مني الدخول والتصوير داخل المشرحة!

قالت الفنانة المصرية روجينا إنها أصيبت بالذهول عندما عرض  «
عليها المخرج محمد سامي تجسيد شخصية تاجرة مخدرات في 

مسلسل ”البرنس“، مبينة أنها فاجأته برد فعل غريب بدا على وجهها. 
وأوضحت أنه حاول تبسيط األمر لها عبر حديثه عن ثقته 

الكبيرة في موهبتها.

وقالت روجينا في مقابلة متلفزة، إنها كانت  «
تتحدث مع محمد سامي في الهاتف النقال قرابة 

الساعة والساعتين يوميا، مردفة: ”شربت شخصية 
فدوى في التليفون والحمد لله، والممثل لما بيجتهد 

في دوره وياقي كل الحب ده الزم يكون سعيد“.

وعن كيفية استقبال بناتها  «
لشخصيتها ”فدوى“ في مسلسل ”البرنس“، 

قالت روجينا: إنها كانت قلقة للغاية إال أن 
محمد سامي كان له الفضل كمخرج 
سهل وكمؤلف ديكتاتور في قبولها 

الدور.

وأضافت ”زوجي شجعني  «
كثيرا على خوض هذه التجربة، كنت خائفة 

من أن الناس ستكرهني، وبناتي كن يسخرن 
مني وأنا أذاكر الشخصية التي ذاكرتها أكثر مما 
ذاكرت وأنا أدرس في معهد الفنون المسرحية“.

ومن جهته، أجرى المخرج محمد  «
سامي مداخلة أثناء استضافة روجينا، 

مازحها فيها قائا ”هو انتي ليه بتضحكى على 
الناس وتقولي إنك اجتهدتي على شخصية 

فدوى؟.. مش عاوزة تقولي إن فدوى شخصيتك 
الحقيقية؟.. فدوى هي شخصيتك الحقيقية 

والشخصية األخرى تمثيل“.

روجينا: شربت الشخصية في ”البرنس”
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الكمامات خطر على األطفال أقل من عامين
اســتخدام  عــدم  يجــب  إنــه  يابانيــة  طبيــة  مجموعــة  قالــت 
الكمامــات لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن عاميــن ألنها قد 

تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر االختناق.
وناشــدت تلــك المجموعــة اآلبــاء واألمهــات عــدم اســتخدامها 
مــع أطفالهــم فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه البــاد فــي تخفيف 
اإلجــراءات التــي فرضــت الحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا 

المستجد وعودة بعض األنشطة مرة أخرى.
ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام 
الكمامــات عنــد تعــذر الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي لمنــع 
انتشــار المــرض مــع بــدء الــدول تخفيــف القيود التــي فرضت 

الحتوائه.
لكــن رابطــة أطبــاء األطفــال اليابانية حذرت مــن أن الكمامات 
أخطــر مــن الــازم على الرضــع. وقالــت الرابطــة ”الكمامات قد 
تســبب صعوبــات فــي التنفــس ألن ممــرات الهــواء ضيقة لدى 
الرضع“ بما يزيد العبء على قلوبهم مشــيرة إلى أن الكمامات 
تزيــد أيضــا مــن خطــر ارتفــاع درجــة الحــرارة لديهــم. وذكرت 
الرابطــة فــي مذكــرة نشــرتها علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى 
اإلنترنــت ”دعونــا نتوقــف عــن اســتخدام الكمامــات لألطفــال 
دون الثانية من العمر“. وأضافت أنه حتى اآلن لم تظهر سوى 
أعداد ضئيلة للغاية من الحاالت الخطرة لإلصابة بالمرض بين 

األطفــال وأن أغلــب مــن تعرضوا للمرض أصيبــوا بالعدوى من   
أفــراد أســرهم لكــن لــم تظهر بــؤر تفش فــي مــدارس أو مراكز 

رعاية نهارية.
وتقــول المراكــز األميركيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منها 
واألكاديميــة األمريكيــة لطــب األطفال إنه ال ينبغي اســتخدام 

كمامات قماشية لألطفال دون الثانية من العمر.

جنوبــي  كــوري  علــى  حكــم 
الثاثــاء  أشــهر   4 بالســجن 
النتهاكه قواعد الحجر الصحي، 
وفــق الســلطات، فــي أول حكــم 

من هذا النوع في الباد.
وأوقــف الرجــل البالــغ مــن العمر 
27 عامــا فــي أبريل بعــد انتهاكه 

مرتين تدابير الحجر.
وغادر منزله فيما كان في حجر 
ذاتــي لمــدة 14 يومــا، ونقل بعد 
ذلــك إلــى منشــأة خاصــة، حيث 
قبــض عليــه وهــو يغــادر بــدون 

إذن.
قانــون  “بخــرق  الرجــل  وأديــن 
المعديــة  األمــراض  مكافحــة 
عليــه  وحكــم  منهــا،  والوقايــة 
بالســجن 4 أشــهر”، وفــق ما قال 
مســؤول فــي محكمــة مقاطعــة 

أويجيونغبو لفرانس برس.
العامــون  المدعــون  وطلــب 

السجن عاما للمتهم.

سجن كوري لخرقه 
الحجر الصحي

حّذرت منّظمة غير حكومية مقّرها في أمستردام، أمس، من أّن حقوق 
األطفال حول العالم “تأّثرت بشّدة” من جّراء أزمة “كوفيد 19”، مشيرة 
بالخصــوص إلــى أّن التداعيات االقتصادية لهذه األزمة عّرضت أعدادا 

متزايدة من األطفال لمخاطر العمالة والزواج القسري.
وقالت منظمة “كيدز راينتس” )حقوق األطفال( في بيان إّن التداعيات 
االقتصاديــة للجائحــة واإلجراءات التي اّتخذتهــا الحكومات للحّد من 
تفّشــي فيــروس كورونا المســتجّد “كان لها أثر كارثــي وحّذر البيان من 
أّن إغــاق المــدارس علــى وجــه الخصــوص جعــل األطفال فــي موقف 
“هــّش للغايــة” وال ســّيما أّن كثيريــن منهــم اضطــروا للنــزول إلى ســوق 

العمل أو ُدفعوا إلى الزواج.
ووفقــًا لتقديــرات المنّظمة غير الحكومية، فإّن تعليق حمات التطعيم 
ضــد الحصبــة فــي 23 دولة على األقّل أّثر حّتى اليوم على أكثر من 78 

مليون طفل ممن يبلغون 9 سنوات وما دون.
وأصدرت المنّظمة بيانها هذا بمناســبة صدور مؤّشرها السنوي لحقوق 
األطفــال حــول العالم الذي يرصد، اســتنادًا إلى بيانــات األمم المّتحدة، 
أوضــاع حقــوق األطفــال فــي 182 دولــة ومــدى احتــرام كّل منهــا لهذه 

الحقوق.
وفــي مؤشــر المنّظمــة لحقــوق األطفال للعــام 2020 حّلت آيســلندا في 
المرتبة األولى تليها سويسرا وفنلندا، في حين حّلت في المركز األخير 

كّل من تشاد وأفغانستان وسيراليون.

حقوق األطفال “تأثرت 
بشّدة” جّراء “كورونا”

هال الليلة األخيرة لعيد الفطر 
السعيد في سماء العاصمة 

الفرنسية باريس )إي بي آيه(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعد فيروس كورونا القاتل، والتقارير 
تهــدد  عماقــة”  “دبابيــر  ظهــور  عــن 
بغزو بلدان عدة على رأســها الواليات 
موعــد  علــى  العالــم  بــات  المتحــدة، 
مــع كارثــة محتملــة جديــدة فــي عــام 
فــي  المــرة  هــذه  تتمثــل  الكــوارث، 
خروج وشــيك لمايين الحشرات من 

باطن األرض.
يطلــق  التــي  الحشــرة،  تلــك  وتظهــر 
بشــكل  “ســيكاد”  بالاتينيــة  عليهــا 
متكــرر، ويكمــن اللغــز المعقــد فــي أن 
 17 أو   13 يظهــر كل  الــدوري  نوعهــا 

عاًما فقط.

أعــادت كنيســتا المهــد والقيامــة فتح 
والزائريــن  المصليــن  أمــام  أبوابهمــا 
الســلطات  بــدأت  بعدمــا  أمــس 
الفلســطينية والكنســية فــي تخفيــف 

القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
عــدد  المهــد  كنيســة  وقصــرت 
الحاضريــن داخلهــا علــى 50 شــخصا 
علــى أاّل يكــون لديهــم أي ارتفــاع في 
درجــات الحــرارة وأن يلتزمــوا بوضع 
اســتمرار  وســط  الواقيــة  الكمامــات 

المخاوف من الجائحة.
كمــا فتحــت أيضا كنيســة القيامة في 
علــى  ســيكون  لكــن  أبوابهــا  القــدس 

المصلين تنسيق زياراتهم سلفا.
فــي  أغلقتــا  قــد  الكنيســتان  وكانــت 
مــارس، وهــو مــا وجــه ضربــة لقطــاع 

السياحة.
ومن المتوقع أن يســتأنف المســلمون 
أيضــا الصــاة فــي المســجد األقصــى 
بالقدس هذا األســبوع بعد توقف دام 

ما يقرب من شهرين.

بعد 17 عاما تحت 
األرض... ماليين 

“الزيز” تستعد للغزو

إعادة فتح كنيستي 
المهد والقيامة

مــن حرائــق  المنبعــث  الدخــان  تســبب 
مســاحات  علــى  أتــت  التــي  الغابــات 
 445 بوفــاة  أســتراليا  فــي  شاســعة 
شــخصا وإدخال أكثر من 4000 آخرين 
أخصائيــة  بحســب  المستشــفى،  إلــى 
جــرى االســتماع إليهــا، أمس، فــي إطار 
تحقيــق فتحتــه الحكومــة بشــأن هــذه 

الكارثة.
وقضى أكثر من 30 شخصا في النيران 
التــي أتــت أيضــا علــى آالف المســاكن 

منذ اندالعها في ســبتمبر 2019 وحتى 
توقفها في فبراير الماضي.

وقالــت أخصائيــة فــي الصحــة البيئيــة 
اســتمعت إليهــا، أمــس، لجنــة التحقيق 
أســتراليا  بتحضيــر  المكلفــة  الملكيــة 
الكــوارث  لمواجهــة  أفضــل  بصــورة 
الطبيعية، إن حصيلة الخسائر البشرية 
للحرائــق أعلــى بكثير مــن الرقم المعلن 
تبعــات  االعتبــار  فــي  ُأخــذت  مــا  إذا 

الدخان المنبعث من النيران.

دخان حرائق أستراليا يقتل 445 شخصا

شهدت صفحات اإلنترنت في باكستان حمات ممنهجة من االتهامات 
والسب لعارضة األزياء زارا عابد، التي ُيعتقد أنها قد لقيت حتفها في 

حادث تحطم الطائرة PIA في منطقة سكنية في كاراتشي األسبوع 
الماضي. وقد توقفت الصفحات الخاصة بهذه العارضة على مواقع 

التواصل االجتماعي بعد أن غمرها سيل عارم من التعليقات التي انتقدت 
طريقة لباسها ونمط حياتها. لكن تقارير أولية أكدت أنها قد نجت، ما دفع 

بأخيها لمطالبة الناس بالتوقف عن نشر أخبار وفاتها.
غطت سماء سيدني ألسابيع عدة سحابة سميكة من الضباب السام في ظل احتراق مساكن كثيرة

الكيميــاء  فــي  الباحــث  نجــح 
فــي  روبــوه  ماتيــو  األحيائيــة 
زيــادة عــدد متابعيه علــى تويتر 
تفشــي  بــدء  منــذ  أضعــاف   3
وبــاء “كوفيد 19”، جذبهم بنشــر 
هزليــة  وتعليقــات  قطــط  صــور 
الذعــة، وهدفــه مســاعدة الناس 
األخبــار  دفــق  أمــام  الحائريــن 
علــى “فــرز” الصحيحــة منهــا عن 

المضللة.
األطبــاء  مــن  العديــد  وكثــف 
كذلــك  والهيئــات  والجامعييــن 
طريقــة  أســابيع  بضعــة  منــذ 
تواصلهــم فــي المســائل العلميــة 
ويبســطوا  ليشــرحوا  وكيفوهــا 

أجــل  مــن  المعلومــات  ويحللــوا 
والمزاعــم  لألخطــاء  التصــدي 
مراهنيــن  المؤامــرة،  ونظريــات 
أكثــر  التعليمــي  األســلوب  علــى 
منــه على موقعهــم المرجعي من 
أجــل إيصال رســالتهم بمزيد من 

الفاعلية.
ظــل  فــي  أنــه  خبــراء  ورأى 
لوســائل  الطاغــي  الحضــور 
يتعيــن  االجتماعــي،  التواصــل 
مــن  المنصــات  كل  اســتخدام 
تويتر وفيســبوك ويوتيوب لبث 
رســائل وقايــة بســيطة أو شــرح 
أســس علــم األوبئــة والمنهجيــة 

العلمية.

العلماء يطورون نهجهم لمحاربة 
أخبار “كوفيد 19” المضللة

أعــلــن مــســؤولــون في 
ــاء الــقــبــض  ــقـ ــد إلـ ــهــن ال
ــر يــشــتــبــه  ــ ــائ عـــلـــى طــ
ــه مــــدرب على  ــ فـــي أن
الـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح 
ــارة  ــجــ ــ ــان، ال ــتــ ــاكــــســ ــ ب

اللدودة.
نيوز”  “سكاي  وذكــرت 

القبض على  ألقوا  الباكستانية  الهندية  الحدود  أن قرويين يسكنون قرب 
حمامة، وتحديدا في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ويشتبه مسؤولون في الهند بأن الحمامة تحمل رسالة مشفرة، معربين عن 
اعتقادهم بأنها مدربة على التجسس لصالح باكستان.

وأضافوا أن األجهزة األمنية تحاول فك شفرة الرسالة التي كانت معلقة 
في إحدى قدمي الحمامة، مشيرا إلى أنها تحتوي على أرقام.

الهند تقبض على “الحمامة الجاسوسة”

فتاتان تضعان كمامتين في شارع في طوكيو                                  
يوم 4 مارس 2020 )رويترز(

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:16

 11:35 

03:02 

06:23

07:53 

السنة الثانية عشرة - العدد 4243 

األربعاء 
27 مايو 2020 

4 شوال 1441


