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هل تصرف وزارة اإلسكان عالوة السكن للمحكومين 
بالعقوبـــات البديلة؟ وهـــل يمكنهم العـــودة ألعمالهم 
الســـابقة أثنـــاء تطبيقهم للعقوبة؟ تـــرد الجهات ذات 
العالقة على هذا السؤال.بشأن صرف العالوة تجيب 
وزارة اإلســـكان بأنهـــا ال تقـــوم بوقف عالوة الســـكن 
فـــي حـــال انطباق كل شـــروط ومعايير اســـتحقاقها، 
وبالتالـــي ال يتـــم وقفها عـــن المحكوميـــن بالعقوبات 
البديلة في حال انطباق شـــروط اســـتحقاق الخدمة 
اإلســـكانية ومـــرور 5 ســـنوات علـــى تاريـــخ تقديـــم 

الطلب.
وبشـــأن عـــودة المحكـــوم بعقوبـــة بديلـــة لوظيفتـــه 
الحكوميـــة، يؤكـــد ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة بأنـــه ال 
يوجـــد مانع قانوني من مزاولـــة الموظف عمله أثناء 
تنفيـــذ العقوبـــة البديلـــة متـــى مـــا توافرت الشـــروط 
والضوابـــط المقررة قانونا، موضحـــا أن األصل وفقا 
لحكم المشـــرع البحريني أنه إذا صدر على الموظف 

حكم نهائي ال يؤدي إلى انتهاء خدمته.

“الخدمة” ال يمانع مزاولة الموظف عمله أثناء العقوبة البديلة
عودة المحكــوم لوظيفته بالقطاع الخاص “غير مضمونة”... وعالوة الســكن مســتمرة

اشـــتعلت جـــذوة مطالبـــات وطنية منذ قـــررت محكمة العـــدل األوروبية قانونا 
جديدا يقضي باحتســـاب وقت ذهاب الموظف من بيته لمقر العمل أو مغادرته 
مقـــر العمـــل للبيـــت ضمن ســـاعات الـــدوام. وقـــال ديـــوان الخدمـــة المدنية: إن 
احتســـاب أوقات خروج الموظفين من منازلهم إلى أماكن العمل ضمن ســـاعات 
العمـــل الرســـمي المقرر لهـــم وذلك على جميـــع موظفي الخدمـــة المدنية يتعذر 
تطبيقـــه فـــي الخدمـــة المدنيـــة، حيث ســـيترتب عليـــه جوانب عـــدة تؤثر على 
السياســـات العامـــة واألنظمة المتبعـــة في الخدمة المدنية وانتظام ســـير العمل 

في الجهات الحكومية.

استبعاد احتساب وقت التنقل ضمن الدوام

)04(

)02(

)06(

وقود إيران وفنزويال... أميركا تلوح بعقوبات قاسية
عامل بشركة 

النفط 
الفنزويلية 
يلوح بعلم 
إيراني في 
مصفاة 
إل باليتو 
في بويرتو 

كابيلو، حيث 
ترسو الناقلة 

“فرتشن” التي 
ترفع العلم 

اإليراني )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

حـــذرت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
األخـــرى  الحكومـــات  ســـًرا،  ترامـــب، 
والموانـــئ وشـــركات الشـــحن والتأمين 
مـــن أنهـــا قـــد تواجـــه عقوبات قاســـية 
وقـــودا  تحمـــل  ناقـــالت  ســـاعدت  إذا 
إيرانيـــا إلى فنزويال؛ ســـعيا لردع مزيد 
مـــن الشـــحنات اإليرانية، وفـــق ما أفاد 
الخـــاص  المتحـــدة  الواليـــات  مبعـــوث 

)12(بفنزويال لرويترز الجمعة.

ليلى مال اهلل

علوي الموسوي

صورة حقيقية لمحكومين يؤدون أعماال زراعية بحديقة في المحافظة الشمالية

“طيران الخليج” 
تستأنف رحالتها 

من باكستان

“بنفت” و “بيكو” 
تطلقان إتمام الدفع 

إلكترونيا

بحريني يبتكر جهازا 
للتبريد بالطاقة 

الشمسية

)08(

)08(

)08(

أكـــد وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان أهميـــة تكثيف أصحاب 
العمـــل لجهودهـــم الوقائيـــة وتدابيرهـــم االحترازيـــة؛ لضمـــان حمايـــة العمـــال 
والمســـاهمة الفعالـــة في الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(؛ تنفيذا 
لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وعلى ضوء تطبيق اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية للحد من انتشـــار 
الفيروس، مشـــيرا إلى أن عدد العمال الذين تم نقلهم إلى مساكن جديدة تابعة 

لمنشآتهم بلغ 8011 عامال.

“العمل”: نقل 8011 عامال لمساكن جديدة
مدينة عيسى - وزارة العمل
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

دليل إرشادي عن رفع 
الدعاوى الشرعية إلكترونًيا

ــؤون  ــشـ والـ ــدل  ــعـ الـ وزارة  ــدرت  ــ أصــ
إرشــادًيــا  دليًل  واألوقـــاف  اإلسلمية 
شــامــًل خــاًصــا بخدمة رفــع الــدعــاوى 
ــتــي تــوفــرهــا  ــا ال الــشــرعــيــة إلــكــتــرونــًي
الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة 

.www.bahrain.bh اإللكترونية
ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لـــشـــؤون  وقــــــال الـــوكـ
محمد  بـــالـــوزارة  والــتــوثــيــق  المحاكم 
جرى  الدليل  إن  بوجيري  عبدالرحيم 
للتعريف  ليكون أكثر شمولية  إعداده 
ــات  ــدمـ ــخـ ــدام الـ ــخــ ــ ــت ــــخــــطــــوات اســ ب
يعزز  بــمــا  عملي  بشكل  اإللــكــتــرونــيــة 

سهولة استخدامها.

حميــدان: ال تهــاون مــع منشــآت ال تلتــزم بشــروط الصحة

“العمل”: نقل 8011 عامال لمساكن جديدة

أكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان أهمية تكثيف أصحاب 
العمل لجهودهـــم الوقائية وتدابيرهم 
العمـــال  لضمـــان حمايـــة  االحترازيـــة؛ 
مـــن خـــال االلتـــزام بمعاييـــر التباعـــد 
االجتماعـــي في مواقع العمل وســـكن 
التعليمـــات  جميـــع  واتبـــاع  العمـــال 
الصـــادرة مـــن وزارة الصحة والجهات 
خـــال  التهـــاون  وعـــدم  المعنيـــة، 
هـــذه الفتـــرة االســـتثنائية؛ مـــن أجـــل 
المساهمة الفعالة في الحد من انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، وذلك 
تنفيـــذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
ضـــوء  وعلـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
تطبيـــق اإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
وأشاد حميدان بجهود وزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
مثنيا على مستوى التعاون والتنسيق 
اتخـــاذ  أجـــل  مـــن  الوزارتيـــن  بيـــن 
ومكافحـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
انتشـــار العـــدوى فـــي المســـاكن التـــي 
عمومـــا،  الوافـــدة  العمالـــة  تقطنهـــا 

والذي يتوازى مـــع جهود وزارة العمل 
والتنمية االجتماعيـــة في اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي مســـاكن 
العمـــال التي توفرها المنشـــآت لعمالها 
وتخضع إلشـــراف ومراقبـــة من وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، منوهـــا 
فـــي الســـياق ذاتـــه بـــأن العديـــد مـــن 
أصحـــاب العمـــل ســـارعوا إلـــى اتخـــاذ 
اإلجـــراءات الكفيلـــة بالتصـــدي لهـــذه 
الجائحة خاصة في المساكن العمالية، 
ومـــن ذلك توفير ســـكن جديد إضافي 
االكتظـــاظ  لتخفيـــف  الحاجـــة  عنـــد 
وتقليـــل كثافـــة عـــدد العمـــال في تلك 
المســـاكن، مشـــيرا إلى أن عـــدد العمال 
الذيـــن تم نقلهـــم إلى مســـاكن جديدة 
تابعة لمنشآتهم بلغ 8011 عاما، بينما 
قامـــت بعض الشـــركات والمؤسســـات 
األخرى بإعادة توزيع العمال في غرف 
شاغرة ضمن الســـكن نفسه، مستدركا 
أنه لن يتم التهاون مع المنشـــآت التي 
ال تلتزم بضمان سامة وصحة العمال 
ســـواء فـــي مســـاكن أو مواقـــع العمل، 
الفتـــا إلـــى أن الـــوزارة شـــكلت فريـــق 
متخصـــص يضـــم طاقمـــا متكاما من 
مشرفي ومهندسي الســـامة المهنية؛ 
بهـــدف تكثيـــف التواصل مـــع مختلف 

المنشـــآت للتأكـــد مـــن تفعيـــل المـــادة 
لجـــان  بتشـــكيل  الخاصـــة  القانونيـــة 
للســـامة والصحة المهنيـــة في مواقع 
تحقيـــق  بهـــدف  والمســـاكن؛  العمـــل 
الســـامة والحمايـــة  أقصـــى درجـــات 

للعمال.
القطـــاع  منشـــآت  حميـــدان  وحـــث 
الخـــاص بتفعيل العمل من المنزل قدر 
المســـتطاع، خصوصـــا فـــي الوظائـــف 
التـــي يمكن إدارتها مـــن المنزل، وذلك 
من أجل تقليل عدد العمال في مواقع 
اإلنتاجيـــة،  علـــى  العمل وللمحافظـــة 
مؤكـــدا أن وجـــود الوســـائل الوقائيـــة 
مثـــل التقيـــد بلبـــس كمامـــات الوجـــه، 
والكشـــف عـــن الحرارة بشـــكل يومي، 
ووضـــع أجهـــزة التعقيـــم فـــي األماكن 
الظاهـــرة فـــي مواقع العمـــل خصوصا 
عنـــد الدخول والخـــروج إلـــى الموقع، 
فضـــا عـــن اإلجـــراءات اإلداريـــة مثل 
منع تجمع العمال في منطقة محدودة 
الســـعة وااللتزام بترك مســـافة األمان 
المقـــررة مـــن قبـــل الجهـــات الصحيـــة 
المعنيـــة بيـــن العامـــل واآلخـــر، إضافة 
إلـــى منـــع التزاحم في موقع أو ســـكن 
العمال، تســـهم وبشكل فاعل في الحد 

من انتشار فيروس كورونا.

وفـــي إطـــار الحـــرص تابعـــت الـــوزارة 
مـــن  مســـكنا   793 المنشـــآت  تعقيـــم 
مســـاكن عمالها مع تخصيص مســـاحة 
خاصـــة للحجـــر االحتـــرازي فـــي هذه 
المساكن. كما قامت الوزارة بالتواصل 
مـــع 1055 موقـــع عمـــل فـــي شـــركات 
ومؤسسات عديدة؛ للتأكد من تعقيمها 
باســـتمرار، والتأكيد على أهمية تعزيز 
العمـــال  فئـــات  جميـــع  بيـــن  الوعـــي 
بطـــرق الوقاية من األمـــراض المعدية 
والســـارية، فضـــا عـــن الحـــرص علـــى 
تفعيـــل اإلجـــراءات االســـتباقية التي 
تســـهم في مكافحة العدوى سواء في 

مواقع العمل أو مساكن العمل.
هـــذا  انتشـــار  مكافحـــة  إطـــار  وفـــي 
الـــوزارة  أعـــدت  العالمـــي،  الوبـــاء 
حمـــات التوعية بالتعـــاون مع الحملة 
الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا )كوفيد19-(، حيث يتم توزيع 
الصلـــة  ذات  اإلرشـــادية  المطبوعـــات 
بلغـــات متعددة علـــى العمال األجانب، 
حيـــث تمت طباعـــة أكثر من 400 ألف 
منشـــور كتاب توعيـــة ومطبوع ورقي 
أجنبـــي  عامـــل  ألـــف   350 يســـتهدف 

بلغات مختلفة. 

مدينة عيسى - وزارة العمل

المدخنون عرضة لإلصابة بمضاعفات “كوفيد 19”
عالميا الوفاة  حــاالت  من  بالعديد  يتسبب  السلبي  التدخين  الصالح: 

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن 
التدخيـــن يعتبـــر أحـــد أبرز عوامـــل الخطر 
التعـــرض  زيـــادة  إلـــى  تـــؤدي  قـــد  التـــي 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  لمضاعفـــات 
المدخنيـــن  أن  تبيـــن  إذ   ،  ”19 “كوفيـــد 
يكونـــون عرضـــة لإلصابـــة بمضاعفات هذا 
المـــرض الذي يؤثر على كفاءة عمل الجهاز 
التنفســـي ووظائف الرئتين بشـــكل أساس، 
مســـببا  كان  لطالمـــا  التدخيـــن  أن  مردفـــة 
لإلصابـــة باألمـــراض المزمنة مثـــل أمراض 
واألمـــراض  الدمويـــة  واألوعيـــة  القلـــب 
التنفســـية والسرطان والسكري؛ األمر الذي 
يضاعـــف مـــن هـــذه المخاطـــر والعواقـــب 
الوخيمة علـــى صحة المدخنيـــن من أفراد 

المجتمع.
وأضافـــت فـــي كلمة أمـــس بمناســـبة اليوم 
التبـــغ والتدخيـــن  العالمـــي لامتنـــاع عـــن 

أن مملكـــة البحريـــن كانـــت وال تـــزال تقوم 
بدعم الجهود العالمية والدولية في مجال 
مكافحة التبغ والتدخين من خال استمرار 
تبنـــي العديد مـــن اإلجراءات والسياســـات 
إلـــى  الراميـــة  اإلســـتراتيجية  والخطـــط 
مكافحـــة التدخيـــن وعبـــر مواصلـــة العمل 
بـــكل إصـــرار ومثابـــرة علـــى دعـــم الجهود 
والشـــراكات المجتمعيـــة ووضـــع البحـــوث 
والدراســـات العلمية والميدانيـــة؛ للحد من 
انتشـــار التدخيـــن والحيلولة دون التعرض 
لتأثيراتـــه المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة على 
الصحة من خال تشديد األنظمة ومتابعة 
والقوانيـــن  اإلجـــراءات  وتفعيـــل  تنفيـــذ 

المعمول بها في هذا الشأن.
وتحتفـــل مملكة البحرين إلـــى جانب دول 
العالـــم في 31 مـــن مايو من كل عام باليوم 

العالمي لامتناع عن التبغ والتدخين.

وأشـــادت بالقـــرارات الصـــادرة بنـــاًء علـــى 
توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
ضمـــن  جـــاءت  والتـــي  كورونـــا  لفيـــروس 
مبادراتهـــا المهمـــة إغاق مقاهي الشيشـــة 
واقتصـــار أنشـــطتها علـــى تقديـــم األطعمة 
الخارجيـــة  الطلبـــات  خـــال  مـــن  فقـــط 
والتوصيـــل، بمـــا يأتـــي متماشـــًيا مـــع كل 
صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  الهادفـــة  الجهـــود 

الجميـــع. وأكدت أن التركيـــز على االمتناع 
عن التدخيـــن وإذكاء الوعي حول مخاطر 
وأضـــرار التدخيـــن الســـلبي يعتبـــر محورا 
وتجنـــب  الصحـــة  علـــى  للحفـــاظ  مهمـــا 
المضاعفـــات المحتملة التـــي يترتب عليها 
التعـــرض للتدخيـــن ولتداعياتـــه الوخيمـــة 
التـــي تتســـبب علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
والعالمي سنويًا بالعديد من حاالت الوفاة.
وبدعـــم  الصحـــة  وزارة  اتخـــذت  وقالـــت: 
ال محـــدود مـــن القيـــادة الرشـــيدة العديـــد 
مـــن التدابير الوقائية التي تأتي انســـجاما 
وانطاقـــا  التبـــغ  مكافحـــة  اتفاقـــات  مـــع 
مـــن االهتمـــام بصحـــة فئـــة الشـــباب علـــى 
وجـــه التحديـــد؛ لكونهـــم األجيـــال القادمة 
التـــي ستســـاهم فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة 
اإلنتاجيـــة  جـــودة  واســـتمرار  المســـتدامة 

والتطوير واإلنجاز الفعلي.

فائقة الصالح

المنامة - وزارة الصحة

استمرار العمل إلنهاء شهادات بيع أصول الصيادين
ــروف االســتــثــنــائــيــة ــ ــظ ــ ــى ال ــ ــر يـــعـــود إل ــي ــأخ ــت أبـــوالـــفـــتـــح: ال

أكـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
أبوالفتـــح  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
شـــهادات  إلنهـــاء  متواصـــل  العمـــل  أن 
إثبات بيـــع أصول الصيادين.واســـتغرب 
هـــذا  بخصـــوص  أثيـــر  مـــا  أبوالفتـــح 
الموضوع، واتهام وكالة الزراعة والثروة 
البحرية بتعمد تأخير تســـليم الصيادين 
شـــهادة إثبـــات بيـــع األصـــول، خصوصـــا 
أن الوكالـــة باشـــرت منذ أشـــهر بتســـليم 
المســـتحقات المالية الخاصة بالصيادين 
ممـــن أبدوا رغبتهم ببيع األصول، كما أن 
العمـــل متواصـــل إلنهاء شـــهادات إثبات 

بيع األصول.
وذكر أن التأخير في إنهاء تلك الشهادات 

يعـــود إلـــى الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
االجـــراءات  فـــي ظـــل  البـــاد  بهـــا  تمـــر 
االحترازية مع انتشـــار فيـــروس كورونا 
والتي استدعت تقليص عدد الموظفين 
الموجوديـــن في مواقـــع العمل بناء على 

توجيهات الحكومة.
وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة وانطاقـــا مـــن 
حرصها على مصلحة الصيادين باشـــرت 
بتنفيـــذ قرار مجلس الـــوزراء، الذي نص 
على شـــراء أصول صيـــادي الروبيان من 
بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك 
أو تحويـــل رخـــص صيـــد الروبيـــان إلى 
رخص صيد األسماك وشراء عدة الصيد 
منهم، انطاقا من الحرص على تحسين 
أوضـــاع صيادي الروبيـــان خصوصا بعد 

حظـــر صيده بواســـطة الكـــراف للحفاظ 
على البيئة والثروة البحرية.

تنفيـــذ  فـــي  ماضيـــة  الوكالـــة  أن  وأكـــد 
توجيهات الحكومة، سواء بشراء أصول 
صيادي الروبيان مـــن بوانيش الصيد أو 
تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص 

صيد األســـماك وشراء عدة الصيد منهم. 
وشدد على أن تلك الخطوات تنطلق من 
الحـــرص علـــى حفـــظ حقـــوق الصيادين 

وضمان عدم تأثر مصدر رزقهم.
وذكـــر أن الوكالة مســـتمرة فـــي جهودها 
واتخـــاذ  الصيـــد  بقطـــاع  للنهـــوض 
الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  اإلجـــراءات 
الرسمية ذات العاقة؛ من أجل وقف أية 
مخالفات من شـــأنها أن تضـــّر بالمخزون 
الســـمكي للمملكـــة، منوهـــا إلـــى أن ذلـــك 
يأتي بالترافق مع اتخاذ المبادرات التي 
مـــن شـــأنها دعـــم العامليـــن فـــي القطاع 
الحيـــوي الذي يشـــكل ركيـــزة مهمة على 
صعيـــد تحقيـــق أمـــن غذائـــي مســـتدام 

لمملكة البحرين.

 نبيل أبوالفتح

عاصم عبداللطيف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرفاع - بلدية الجنوبية

صـــرح المديـــر العـــام لبلديـــة المنطقـــة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف عبدهللا 
بـــأن البلدية تنفـــذ حاليا أعمـــال تطوير 
المطاطـــي  عيســـى  مدينـــة  ممشـــى 
بالتعـــاون مـــع المجلـــس البلـــدي، حيث 
اســـتكمال 80 % مـــن أعمال المشـــروع 

حتى اآلن.
وأفـــاد المدير العام بـــأن أعمال التطوير 
متـــر  و300  آالف   10 مســـاحة  تغطـــي 
مربع، وتشـــمل تركيب أرضية مطاطية 
في 5 مناطـــق لأللعاب )بألوان مختلفة( 
1500 متـــر مربـــع، وتركيـــب  بمســـاحة 
األحمـــر  والطـــوب  الصناعـــي،  العشـــب 
لممـــرات األلعاب، إضافة لتركيب ألعاب 

متعددة وأخرى رياضية .
وأضاف “كما سيتم أيضا زراعة أشجار 
مختلفة وتركيب شـــبكة الري وتركيب 
المظـــات فـــي مناطـــق األلعـــاب؛ وذلك 
مـــن أجـــل جعـــل هـــذا المرفـــق الحيوي 

المهـــم، مقصـــدا ترفيهيا يائـــم مختلف 
احتياجات األسر وأطفالهم”.

وأكـــد أن البلديـــة بنـــاًء علـــى توجيهات 
الوزير ووكيل الوزارة لشؤون البلديات 
تحـــرص دائمـــا علـــى تطويـــر المرافـــق 
التابعـــة لهـــا ســـواء أكانـــت مماشـــي أو 
حدائـــق، وتضع خطة ســـنوية لصيانتها 
وإضافـــة خدمات جديـــدة فيها تواكب 
التطور وتطلعات المواطنين والمقيمين 

وتحقق لهم الرضا.

تطوير 80 % من ممشى مدينة عيسى

صوت العقل

مــرت علينــا عطلــة عيد الفطر المبارك ونحن خلف األبــواب نجاور الفزع من كورونا، 
لــم نذهــب للبســاتين وال الحدائــق الغنــاء، ولــم نلتــِق عن قرب مــع أفــراد عائلتنا كما 
هــي العــادة، بــل إننا لم نرحــب بالضيــوف الطارئين على غيــر عاداتنــا وتقاليدنا، كنا 
محترزيــن ومــا زلنــا، وكنــا نمــارس بروتوكــوالت أحــكام “كوفيــد 19”، كمــا ينبغي أن 
تكــون، لكننــي شــخصًيا مارســت هوايتي المفضلــة في التفكير والتفكــر، في البحث 

والتأمل، في االستكشاف والتقصي، لعل وعسى.
فــي النهايــة اهتديــت إلــى فكــرة قديمة بثــوب ناصع النضــارة، وارتضيــت بما أماه 
علــّي اجتهــادي المتواضــع فــي اجترار مــا كان “ُيحكى أن” في مجلــس الرئيس، كان 
خليفــة بــن ســلمان حفظه هللا ورعــاه يوجهنا كأكاديميين إلى ضــرورة نقل المعارف 
والِحكــم مــن الدول التي ســبقتنا في التقدم وإرســاء قيم الحضــارة الحديثة، وكان 
ســموه يقول لي شــخصًيا: البد من استنســاخ الضرورات التي ال تبيح المحظورات 
وأن تبــدأوا كأكاديمييــن فــي توطيــن التكنولوجيــا، وتأهيل المواطــن البحريني كي 
يستلهم الدروس والعبر ممن سبقونا في مضامير المعرفة واإلبداع المؤهل لخدمة 

البشرية وإيجاد حلول ناجعة لقضايا اإلنسان المعقدة.
وكان سموه يقولها لنا في مجلسه المهيب: كونوا على قدر المسئولية الوطنية، وال 
تتأخروا في الذود عن وحدتكم وتماسككم، عن تقاليدكم وتعاليم آبائكم وأجدادكم، 
تشــبثوا بتاريخكــم العتيد، وأعيدوا صياغة مســتقبلكم بالكيفيــة التي تمليها عليكم 
ضمائركم، ال تسمحوا لكائن من كان أن يشق الصف، وأن يعبر الحدود، وأن يطمس 
الهويــة، فأنتــم علــى القــدر الكافي من المســئولية، وعلى المســافة الواقيــة من كافة 
قضايــا العصــر، وأنتــم جنود الوطــن األوفياء القادرين على نقل المجتمع بأســره من 

التراجع إلى التقدم، ومن االنكفاء إلى االنفتاح، ومن التشرذم إلى الوحدة.
ســمعت هــذا الــكام كثيــًرا وأعــدت ترتيبــه فــي ذهنــي وأنــا أتابــع مــن ثقــب البــاب 
الموصــد كل أحــداث الســاعة فــي العالــم، كيــف تحاول الدنيــا أن تعيــش في رحاب 
كورونــا، وكيــف ينفتــح الكــون والجائحــة مازالت ترعــى بين الناس، ثــم كيف يمكن 
بــث إجــراءات الوقاية، والتزاحم المتفشــي على شــدته وجبروته يحــاول االنطاق 
مــن القوقعــة، ويســعى جاهــًدا إلــى االنفــات، ثم أجبــت: لعلهــا بروتوكــوالت ما بعد 
كورونــا، كيــف نعيش مع الفيــروس، وكيف نصادقه، رغم أنــه يرفض هذه الصداقة، 
كيــف نروضــه، رغــم أنه غيــر قابل للترويض، وكيف نقي أنفســنا شــر أعماله وأفعاله 

ومفاجآته، وهو شديد القسوة عند البطش والفتك ببني البشر؟
أخيًرا اهتديت إلى ضرورة االحتكام للعلم، للبحث، لاستعانة بفنون المعارف التي 
تقي الشرور، وتنأى بالناس عن الجائحة وتداعياتها، عن الوباء ومتازماته، ثم عن 

األثر الجامح وكيفية كبح جماحه، ولجم تهوره.
وبالفعــل توصلــت إلــى ضــرورة حتمية جديــدة مفادها ذلك الجمــع بين مخطوطات 
الوقايــة، وحفريــات التفكيــر عــن بعد، االســتعانة بالحصانــة العلمية مثلمــا يجب أن 
تكون، وبالحصافة الثقافية مثلما تعلمناها من قادتنا منذ اآلباء واألجداد، هنا تكمن 
الخلطة السحرية بين ما كنا نطلق عليه بعض من األصالة زائًدا بعض من المعاصرة، 

تساوي وقاية من كل شر بإذن هللا.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية انه  «
اعتبارا من يوم غد االثنين )1 يونيو( سيتم البدء 

في تعزيز إجراءات التوظيف اإللكترونية بعد 
أن تم اجتياز الفترات التجريبية بنجاح؛ بإتاحة 

الفرصة الكاملة للباحثين عن عمل للدخول على 
النظام بكل يسر وسهولة وتسجيل الحضور 

وحجز موعد ترشيح التوظيف للباحثين عن عمل 
www.mlsd.gov.( عبر موقع الوزارة االلكتروني

bh(، إذ بإمكان الباحث عن عمل الدخول وتسجيل 
الحضور إلكترونيا وحجز المواعيد المقبلة، 

إضافة إلى االطالع على فرص العمل المتوفرة 
بمعرض التوظيف اإللكتروني وترشيح نفسه 

للوظائف التي يرغب بها والتي تناسبه بحسب ما 
هو متوفر في بنك الشواغر لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استحقاق إعانة  «

وتعويض التعطل تتطلب تسجيل الحضور 
اإللكتروني واالطالع على فرص العمل المتوفرة 
بالموقع اإللكتروني للوزارة، وبما يعفي الباحثين 
عن عمل من الحضور الشخصي للوزارة ومراكز 

التوظيف والتدريب التابعة لها، على خلفية 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي 

اتخذتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية لمنع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، والتي تأتي 
تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، وبما يحقق في الوقت 
نفسه كفاءة عالية لتسخير النظم اإللكترونية 
لخدمة المواطنين، وتحقيق مزيد من العدالة 

والشفافية في نظم الترشيح والتوظيف 

المطبقة في الوزارة.

ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل  «
ممن يواجهون صعوبة في التعامل مع الخدمات 
االلكترونية في الموقع اإللكتروني للوزارة، االتصال 

على الخط الساخن )80008001(؛ للحصول على 
التسهيالت واإلرشاد الالزمين لعملية التوظيف، 

أو مراجعة مراكز التوظيف والتدريب التابعة 
للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين.  

ويأتي اإلجراء على ضوء إطالق وزارة العمل  «
والتنمية االجتماعية حزمة من الخدمات 

اإللكترونية في المجال العمالي، حيث يمكن 
االستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع 

اإللكتروني للوزارة )www.mlsd.gov.bh( وإنجاز 
المعامالت المطلوبة بيسر وسهولة.

إجراءات إلكترونية للباحثين عن عمل



مواطنون متفائلون وآخرون متشوقون لعودة ما قبل “كورونا”
ــقــرايــب” ــق... ســيــد حــســيــن: أزور “ال ــل ــق ــن ال ــردح رديـــــح”... عــبــدالــرحــمــن: أفــتــك م ــ ــواف: “ب ــ ن

أول لقاء في هذا التقرير الســريع مع المواطن الشــاب “نواف” كان بمثابة 
لحظــة جميلــة! فعلــى الرغم مــن أنه لم يرغب فــي المشــاركة وال التصوير 
لكنــه قــال بــروح مرحــة حيــن ســألناه :”هل أنــت متفائل بــأن وبــاء كورونا 
كوفيد 19 ســينتهي قريًبا؟” .. أي وهللا متفائل.. بردح رديح.. ومضى وهو 
يرفع كفاه بالدعاء ثم يلوح لنا نازًعا كمامه ليبتسم.. كان ذلك المشهد في 
موقــف الســيارات بالســوق المركــزي، ولعلــه المــكان الذي نجد فيــه خليًطا 
متنوًعا من الناس.. وفيه أيًضا، مشاهد أخرى جميلة عشقناها من الصغر.

وحقيقة، كان البعض ممن التقيناهم 
يطرح أفكاًرا “سوداوية” ال نحتاجها 
لذلـــك لم ننشـــر أًيـــا منها، فلســـنا في 
حاجة اليوم إلـــى الكالم الذي يوجه 
اللـــوم والعتـــاب والتقريع مـــن جهة، 
وكلمـــة “مـــا فـــي فايـــدة” مـــن جهـــة 
وكـــوادر  أجهـــزة  هنـــاك  ألن  أخـــرى، 
تعمـــل ليـــل نهـــار بصـــورة تســـتحق 
إن  ثـــم  التقديـــر،  والشـــكر  العرفـــان 
ـــب الفرج واألمـــل والتفاؤل هي  ترقُّ
مـــن األمـــور التي حثنا عليهـــا الدين، 
وليـــس كلمـــة “قلنـــا مـــا قلنـــا مـــا في 
فايدة”، وفي المقابل، فإن هناك آراء 
جميلة نعيش معها اللحظة القاســـية 

مع ترقب الفرج بعون هللا:

كل بيت في بالدنا البحرين

مـــن  كثيـــرا  فـــإن  العمـــوم،  وعلـــى 
متفائلـــون،  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
هكـــذا يحدثنـــا الســـيد أحمد الســـيد 

ســـبحانه  يدعـــو هللا  الـــذي  عيســـى 
وتعالـــى ألن تنتهي جائحـــة كورونا، 
كبيـــرة  جهـــوًدا  تبـــذل  فالدولـــة 
و”الجماعـــة في الصحة وفي الطبية 
وفي المراكز الصحية والمستشفيات 
وحتـــى هنيـــه في الســـوق تشـــوفهم 
ويشـــددون  ويحرصـــون  يتابعـــون 
بعـــض أوقـــات علشـــان الـــكل يكـــون 
بخيـــر”، ويقـــول الســـيد أن كل بيـــت 
فـــي بالدنا البحرين يتمنى الســـالمة 
للجميـــع، ليـــس لنـــا فقـــط بـــل لـــكل 
ـــر  الوبـــاء غيَّ العالـــم، فهـــذا  شـــعوب 
أشـــياء كثيـــرة فـــي الدنيـــا كلهـــا، أما 
عن نفســـي، وأعلم أنك وغيرنا أيًضا 
نفعـــل ذلـــك، وهو أننـــا ندعو هللا في 
كل صالة وفي كل وقت ألن يرحمنا 

برحمته وتزول هذه الغمة.
ويشـــاركه الحديـــث المواطن خليفة 
بونوظـــة معبـــرا عن أســـفه الشـــديد 
لضيـــاع كثير من الجهود التي بذلتها 

الدولة بســـبب شريحة غير مسؤولة 
من المواطنين تقابلها شريحة كبيرة 
من العمالة الوافـــدة ويقول :”بالفعل 
نحـــن في ورطـــة كبيرة بســـبب هذه 
العمالـــة.. صحيـــح اآلن صدقـــت بأن 
أعدادهم أكبر من أعداد المواطنين”، 
ولألســـف، يجـــب علينا إعـــادة النظر 
بـــكل  البلـــد  فـــي  أمـــور كثيـــرة  فـــي 
صراحة ومكاشـــفة وأنتـــم كصحافة 
وطنيـــة صادقـــة عليكم رســـالة فقد 
“غســـلنا يدنا مـــن النـــواب وغيرهم”، 
ونتمـــى تكون الصحافة هي الصوت 
الحقيقـــي لتعديـــل مـــا هو قـــادم في 
المســـتقبل حتى تصبح بالدنا أقوى 

وأقوى.

أمور غيبية بيد اهلل

لنـــا  قـــدم  ســـلمان  علـــي  المواطـــن 
فهـــو  رائعـــة،  إيمانيـــة  ســـيمفونية 
مؤمـــن تماًما بأن هنـــاك أمورا غيبية 
ال يعلـــم بهـــا إال هللا ســـبحانه وتعالى 
وبمشيئته تتنزل الرحمات، وستعود 
الحيـــاة إلى طبيعتهـــا، ونحن نتمنى 
عليهـــا  وينعـــم  بالدنـــا  يحـــرس  أن 
االستقرار واألمن بما في ذلك األمن 
والغذائـــي،  والصحـــي  االجتماعـــي 
الحكيمـــة  القيـــادة  فـــإن  ولألمانـــة، 
لبالدنـــا أنعمـــت علينـــا بالكثيـــر مـــن 
المبـــادرات ونحـــن كلنـــا كمواطنيـــن 
تابعنـــا جهود ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يقود 
فريـــق البحريـــن مـــن خـــالل اللجنـــة 
نوفيهـــم  أن  يمكـــن  وال  التنســـيقية، 

الشكر وكلنا جنود لهذا الوطن.

ضبط العمالة السائبة

ويســـتدرك ليقول.. هناك أمر يشغلنا 
العمالـــة  ضبـــط  وأتمنـــى  جميًعـــا، 
الســـائبة البعيـــدة عـــن “الكونترول”، 
دول  مختلـــف  فـــي  الوضـــع  وهـــذا 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وكيـــف 
تعاملـــت مـــع العمالة غيـــر القانونية، 
وليـــس كما يحـــدث عندنا حيث يتم 
تعديل وضعهـــم القانوني لينافســـوا 

أبناء البلد وبأعدادهم الكبيرة.
أمـــا محمـــد عبدالرحمـــن فهو يشـــدد 
على أخذ الحيطة والحذر بل وزيادة 
درجاتها حتى مع عـــودة الحياة إلى 
طبيعتها، وكلنـــا بالطبع نريد أن نرى 
أوضاعنـــا عـــادت إلـــى ســـابق عهدها 
وأفضل، إنما مـــا حدث ويحدث وما 
نتابعه مـــن بيانات وأرقام في بالدنا 
وحـــول العالـــم، فإنـــه ال شـــيء يدل 
علـــى أن الجائحـــة ســـتنتهي قريًبـــا، 
وكمـــا قـــال األخوة نأمل مـــن هللا أن 

تنتهي قريًبا، وينتهي معها القلق.

طبيعية وغير طبيعية

وال يخفي حسين يوسف سًرا إذ قال 
:”اآلن عندي الحياة طبيعية والبركة 

فـــي بالدنا وناســـها واألبطـــال الذين 
يحموننـــا لكـــن المطلـــوب أن نطمئن 
عليهم أيًضا ونساعدهم ونساندهم”، 
لكـــن عندي أيًضا حيـــاة غير طبيعية 
حين أرى بعض المستهترين بخاصة 
العمالـــة الوافـــدة.. لقد ضجـــت البلد 
منهم ومـــن تصرفاتهم وهم بالتأكيد 
يفعلون ذلك كونهـــم من الفئات غير 
المتعلمـــة مما يجعلنا نســـتذكر كيف 
أن كثيـــرا مـــن األشـــغال والقطاعات 
“تلويص” بســـبب عـــدم مهارة غالبية 
هـــذه العمالـــة.. ومـــن المهـــم إعـــادة 
النظـــر على أن يتـــم تهيئة أبناء البلد 
للعمـــل فـــي كل الوظائـــف.. ويختـــم 
لـــو أحصـــل  :”أنـــا شـــخصًيا  بالقـــول 
وظيفـــة “بايـــب فيتر..ســـباك” براتب 
مجـــز، لعملت في أي مـــكان بظروف 

عمل طيبة.

النسوان والجهال يستانسون

يتنظر السيد حسين السيد علي بكل 
تفـــاؤل عـــودة الحياة طبيعيـــة بإذن 
هللا، وأن ترجـــع األمـــور و”يســـتانس 
الجهـــال واألمهـــات وكل واحد يزور 
عمتـــه وخالتـــه وعمومـــه ونســـباه”، 
بـــل ويشـــعر بأنـــه لـــم يقصـــر معهـــم 
مـــن خـــالل التواصـــل عبـــر االتصال 
والواتس أب لكنه مشـــتاق للجلوس 
معهـــم و”يحب راســـهم” ويشـــكرهم 

السالمة.. والبحرين دائًما بخير.

السيد أحمد السيد عيسى

حسين يوسف

السيد حسين السيد علي

محمد حسن

علي سلمان

ن محمد عبدالرحم 

local@albiladpress.com
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سعيد محمد

من قفص االتهام إلى مجلس اإلدارة
Û  تم تمديد عضوية مملكة البحرين في مجلس إدارة

منظمــة العمــل الدولية لعــام إضافي تبــدأ من اليوم 
الرابــع من الشــهر القادم لتنتهي في شــهر يوليو من 

عام 2021.
Û  وكانــت دول مجلــس التعاون الخليجــي قد حققت

إنجــاًزا الفًتا على صعيد المنظمات الدولية الرائدة، 
عندمــا تــم انتخاب مملكة البحرين بأغلبية ســاحقة 
عضــًوا أصيــاًل بمجلس إدارة منظمــة العمل الدولية 
فــي العــام 2017 في اجتماع الــدورة 106 للجمعية 

العمومية للمنظمة.
Û  تتويًجــا المشــرفة  النتيجــة  هــذه  جــاءت  وقــد 

للجهــود الحثيثــة التــي بذلها وزيــر العمــل والتنمية 
االجتماعيــة ســعادة األخ جميــل حميــدان وفريــق 
األشــقاء  دعــم  بفضــل  وتحققــت  المتمكــن،  عملــه 
بــدول المجلــس وبمــؤازرة الــدول العربية الشــقيقة 
وباقــي دول العالم، كما أنها جــاءت نتيجة وتقديًرا 
حققتهــا  التــي  واإلنجــازات  العماليــة  للمكتســبات 
مملكــة البحرين في مختلف مجاالت تطوير ســوق 
العمــل طيلــة الســنوات األخيــرة منهــا؛ تطبيق نظام 
الحمايــة االجتماعية والتأمين ضد التعطل، وتعزيز 
بالبشــر،  االتجــار  ومكافحــة  النقابيــة،  الحريــات 
وضمــان حــق انتقــال العامــل وتقييــد نظــام الكفالة 
الممقــوت، وإكمــال المصادقــة على أهــم االتفاقيات 
التــي صــدرت عن المنظمــة، وااللتزام بــكل المعايير 
واالجــراءات الخاصــة بالمنظمــة، وتقديــم التقاريــر 
الدوريــة المطلوبــة، وتطويــر التشــريعات واألنظمة 
الوطنيــة الالزمــة إلدارة ســوق العمــل والمتوافقــة 
مــع معاييــر العمــل الدوليــة، وتنظيــم عالقة صحية 
بيــن صاحــب العمــل والعامــل مبنيــة علــى الشــراكة 
مــن  وغيرهــا  اإلنتــاج،  أطــراف  مــع  والشــفافية 

المنجزات.
Û  ويقــع مقــر منظمــة العمل الدولية فــي جنيف، وهى

أقدم وأعرق منظمات األمم المتحدة، وقد تأسست 
في العام 1919 مع نشأة عصبة األمم وقبل تأسيس 
األمم المتحدة ذاتها، وجاء تأسيسها ضمن معاهدة 
فرســاي التــي أنهــت الحــرب العالمية األولــى، وهي 

الوكالــة الثالثيــة الوحيــدة لألمــم المتحــدة؛ حيــث 
تجمــع أطــراف اإلنتاج الثالثــة؛ الحكومات وممثلي 
أصحــاب العمــل والعمــال من الــدول األعضــاء فيها 
بغــرض تنســيق جهودهــا لتحقيق أهــداف المنظمة، 
مــع  الفرديــة  التصويــت  بحقــوق  ويتمتــع جميعهــا 

تساوي جميع األصوات.
Û  الدوليــة العمــل  منظمــة  ومهــام  أهــداف  وتكمــن 

فــي تعزيــز العدالــة االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان 
والعمــل المعتــرف بهــا دوليًا، وذلك بنــاء على المبدأ 
االجتماعيــة  “العدالــة  أن  علــى  القائــم  التأسيســي 
ضروريــة للســالم العالمــي والدائــم”، وهــي العبــارة 

التي تتصدر دستورها.
Û  دول وباقــي  البحريــن  ســارعت  اســتقاللها  وفــور 

العمــل  منظمــة  إلــى  باالنضمــام  التعــاون  مجلــس 
واألهــداف  بالمبــادئ  وقناعتهــا  إليمانهــا  الدوليــة 
التــي اسســت المنظمة علــى أركانها؛ ومنهــا تحقيق 
الحماية االجتماعّية لجميع العمال، وضمان الحقوق 
األساســّية فــي مجــال العمــل، وإتاحة فــرص العمل 
بشــكل ُمتزايد للرجال والنســاء وتحقيق المســاواة 
بينهــم، واإلرتقاء بمســتويات معيشــتهم، وترســيخ 
العمــل  العمــال وأصحــاب  بيــن  الثالثــي   التعــاون  
علــى  والتأكيــد  المعنيــة،  الحكوميــة  والمؤسســات 
أهميــة الحــوار االجتماعــي، وغيرهــا مــن األهــداف، 
وكانــت دول المجلــس تســعى مــن وراء انضمامهــا 
أيًضا إلى االستفادة واالستعانة بامكانيات وخبرات 
المنظمة في ســبيل تطوير أســواق العمل فيها، إلى 
جانــب أن ضــرورات االســتقالل واســتكمال عناصر 
ومظاهــر الســيادة الوطنيــة واالنتماء إلــى المجتمع 
الدولــي تقتضــي االنضمــام إلــى المنظمــات الدولية 
الرائــدة والفاعلة وعلى رأســها هيئة األمم المتحدة 
ومؤسســاتها الفرعيــة المتخصصــة ومنهــا منظمــة 

العمل الدولية.
Û  وعندمــا انضمــت دول المجلــس إلــى منظمــة العمل

الدوليــة كانت هــذه الدول تمر فــي المراحل األولى 
مــن تحســس الطريق والتأقلــم والتكيف واالندماج 
فــي المجتمع الدولي بعد حصولها على االســتقالل، 

فقد حصلت البحرين واإلمارات وعمان وقطر على 
 1961 فــي  والكويــت   1971 العــام  فــي  اســتقاللها 
وكانت المملكة العربية الســعودية قد تأسســت في 

العام 1932.
Û  وبعد أن عانت هذه الدول من شح الموارد الطبيعية

والتخلف والفاقة لقرون طويلة فقد شاءت األقدار 
أن تشهد طفرات في مواردها النفطية مع منتصف 
الســبعينات من القرن الماضي، وبدأت بذلك مرحلة 
من النمو والتطور السريع الذي استدعى االستعانة 
بأعــداد ضخمــة مــن األيــدي العاملــة األجنبيــة ممــا 
جعــل انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في غاية 
األهميــة، وقد أدى ذلــك بطبيعة الحال إلى مواجهة 
والتحديــات  الصعــاب  مــن  للعديــد  المجلــس  دول 
الوطنيــة  البشــرية  مواردهــا  بتنميــة  المتعلقــة 
العمالــة  واســتيعاب  العمــل،  ســوق  فــي  وإدماجهــا 
الوافــدة، وتطوير أســواق العمل فيها وتحقيق ذلك 
كلــه وفــق ظروفها الخاصة وبالتــدرج وضمن األطر 

األساسية لمعايير العمل الدولية. 
Û  وفــي خضم اســتحقاقات الحرب البــاردة والصراع 

كانــت  والرأســمالي  االشــتراكي  المعســكرين  بيــن 
أنظمــة بعــض الــدول العربيــة ذات الفائــض العمالي 
وأجهزتها الرســمية ومنظماتها العمالية تتهم الدول 
العربيــة الخليجيــة بفقــدان الحس العربــي القومي، 
وتصفهــا بالرجعيــة والتخلــف، وتأخــذ عليهــا عــدم 
حصــر مصــادر اســتيرادها ممــا تحتاجه مــن األيدي 
العاملــة مــن هذه الــدول، وتنتقد أيًضــا توجهها إلى 
االســتعانة وبشكل متزايد بأســواق الدول األجنبية 
وخصوًصا في آسيا. فأخذت هذه األنظمة وأذرعها 
ونقاباتهــا تكيــل جــام غضبهــا علــى رؤســاء ووفــود 
الدول الخليجية المشاركة في أعمال منظمة العمل 
ومنظمــات  وأفــراد  عناصــر  مســتخدمة  الدوليــة؛ 
مختلفــة مــن أبرزهــا مــا يســمى بـ”االتحــاد الدولــي 
قلعــة  مــن  يتخــذ  والــذي  العــرب”  العمــال  لنقابــات 
الحريــة والعدالــة دمشــق عاصمــة األســدين حافــظ 
وبشــار مقًرا ومنطلًقا له كرأس حربة لتهديد الدول 
الخليجية وابتزازها، وشن الهجمات الحاقدة عليها 

فــي  ولجانهــا  ومكاتبهــا  المنظمــة  آليــات  مســتغلة 
محاوالتها اليائســة لوضــع دول المجلس في قفص 
االتهام بدعوى عدم تطبيق االتفاقيات والتوصيات 
التي تتبناها المنظمة أو خرقها وانتهاكها، والتفريط 
فــي حقوق العمال المشــروعة بمــا في ذلك الحقوق 
والتجمعــات  النــدوات  ينظمــون  فكانــوا  النقابيــة، 
االحتجاجية ضد الــدول الخليجية ويقيمون عليها 
الشــكاوى والدعــاوى الكيديــة الباطلــة لــدى اللجان 
حداثــة  تجاهــل  متعمديــن  بالمنظمــة،  المختصــة 
تجربــة هــذه الــدول وطبيعة وهيكلية ســوق العمل 
فيهــا وحاجتهــا إلــى التــدرج فــي تطويــر أســواقها 

وأجهزتها وقوانينها.
Û  فــي جنيف؛ ومــن على منابر المنظمــة وفي قاعاتها

وغرفهــا وبيــن أروقتها ودهاليزها وخلف كواليســها 
إلــى  الخليجيــون  العمــل  ووزراء  مندوبــو  اضطــر 
مواجهة هذه العناصر، وباســم البحرين فقد خضت  
ألكثــر مــن ســبع ســنوات وخــاض قبلــي من ســبقني 
مــن الــوزراء، من أبرزهم الشــيخ عيســى بــن محمد 
آل خليفــة، والشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
والشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة )رحمهــم هللا 
جميًعــا( معــارك ضاريــة مع هــذه العناصر أبلــوا فيها 
الســديدة  بالتوجيهــات  متســلحين  حســًنا،  بــالء 
لقيادتنا الحكيمة بضرورة التمســك بالثقة واإليمان 
والتحلي بالصبر والهدوء واالعتماد على هللا وعلى 
إنصــاف المجتمع الدولي وعدالة قضيتنا ومواقفنا، 
البحريــن  أصبحــت  أن  كلــه  ذلــك  نتيجــة  وكانــت 
وأثبتــت بانتخابهــا في هذا المنصــب األممي الرفيع 
كعضــو أصيــل بمجلــس اإلدارة أنها جديــرة وقادرة 
علــى حيازة والمحافظــة على ثقة المجتمع الدولي، 
وتمثيل دول غرب آسيا بما في ذلك الدول العربية 
اآلســيوية، والمســاهمة مــن أعلــى المســتويات فــي 
توجيه سياسات وخطط المنظمة ورعاية المصالح 

الخليجية والعربية واآلسيوية فيها.
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عبدالنبي الشعلة



اشــتعلت جــذوة مطالبــات وطنيــة منذ قــررت محكمة العدل األوروبية قانونا جديدا يقضي باحتســاب وقــت ذهاب الموظف 
مــن بيتــه لمقــر العمــل أو مغادرتــه مقــر العمل للبيت ضمن ســاعات الــدوام. ولديوان الخدمــة المدنية وقفة، إذ أكــد أن أوقات 
الدوام الرسمي في الجهات الحكومية ينظمها قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديالته 
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار رقــم 51 لســنة 2012 وتعديالتهــا، والئحتــه المالية الصــادرة بالقرار رقم 77 لســنة 2013 

وتعديالتها.

وبيـــن الديـــوان أن أوقـــات الـــدوام 
العمـــل  ســـاعات  لنظـــام  الرســـمية 
الســـابعة  الســـاعة  مـــن  االعتياديـــة 
صباًحـــا إلـــى الثانيـــة والربـــع ظهـــًرا 
لأليـــام من األحد إلـــى األربعاء وإلى 
الساعة الثانية ظهًرا ليوم الخميس، 
بمعدل 36 ساعة اسبوعًيا، مع إمكان 
تحديد ســـاعات عمـــل خاصة لفئات 
مـــن الموظفيـــن أو لوظائـــف معينـــة 

بحسب طبيعة العمل الخاصة بها.
وواصل: كما أن تطبيق نظام الدوان 
الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي  المـــرن 
بحســـب تعليمـــات الخدمـــة المدنية 
نظـــام  بشـــأن   2013 للعـــام   5 رقـــم 
الحضـــور واالنصـــراف فـــي الجهات 
الحكوميـــة يتيـــح للموظف الخاضع 
لنظـــام الدوام المـــرن فرصة تحديد 
الوقت المناســـب لـــه للحضور للعمل 
دون المســـاس بمصلحة العمل وفق 
ضوابط معينة وتكـــون بحد أقصى 

ساعة.

عدالة

وقال: إن تشريعات الخدمة المدنية 
األســـبوع  فـــي  العمـــل  أيـــام  بشـــأن 
فـــي  العمـــل  وضوابـــط  ومواقيتـــه 
الجهـــات الحكوميـــة تهـــدف بصورة 
رئيســـة إلـــى وضـــع قواعـــد موحدة 
وعادلـــة تنظـــم حضـــور وانصـــراف 
الموظفيـــن العامليـــن فـــي الجهـــات 
الحكوميـــة وذلـــك بمـــا يتناســـب مع 
مقتضيات المصلحة العامة وتقديم 
خدمـــات فعالـــة للجمهور وتحســـين 
وزيـــادة اإلنتاجية وبما يســـاهم في 
كذلـــك في خلـــق بيئة عمـــل مريحة 
ومالئمـــة للموظفيـــن خصوصـــا مـــع 

تطبيق نظام الدوام المرن.
وتابـــع: إن احتســـاب أوقـــات خروج 
الموظفيـــن مـــن منازلهم إلـــى أماكن 
العمل ضمن ســـاعات العمل الرسمي 
المقرر لهم وذلك على جميع موظفي 

الخدمة المدنيـــة يتعذر تطبيقه في 
الخدمـــة المدنيـــة، حيـــث ســـيترتب 
علـــى  تؤثـــر  جوانـــب  عـــدة  عليـــه 
السياســـات العامة واألنظمة المتبعة 
فـــي الخدمة المدنية وانتظام ســـير 
العمل في الجهات الحكومية ومنها:

التمييز في ساعات الدوام الرسمي  «
بين الموظفين وبصورة مختلفة 

لكل موظف مما يخل بتحقيق 
أسس ومبادئ العدالة والمساواة 

بين الموظفين واألجر على قدر 
العمل الذي يرتبط تحديده بساعات 
الدوام الرسمي وذلك نتيجة اختالف 
ساعات العمل فيما بينهم في حين 

يستلمون نفس الراتب والمزايا 
الوظيفية، وهو ما قد يؤثر أيًضا على 
الجوانب النفسية للموظفين وعلى 

بيئة العمل.

صعوبة المتابعة والتأكد من  «
التزام الموظفين بمواعيد العمل 

الرسمية.

التأثير على تقديم الخدمات  «
الحكومية واإلنتاجية في الحكومة 

مما ال يتمشى مع توجهات 
الحكومة برفع مستوى االنتاجية.

تخفيض ساعات دوام الموظفين  «
على نظام النوبات وبالتالي قد تتأثر 

بعض الخدمات 
التي تتطلب 

العمل على مدار الساعة أو 
سيتطلب عملهم ساعات إضافية 

مما يترتب عليه تكاليف إضافية.

التشـــريعات  أن  الديـــوان  وأفـــاد 
المعمـــول بها فـــي الخدمـــة المدنية 
وكذلك التشريعات المتعلقة بأنظمة 
التقاعـــد توفـــر الحمايـــة التأمينيـــة 
أوقـــات  خـــالل  للموظـــف  الكاملـــة 
انتقاله من منزله إلى العمل والعودة 
إليه فضـــال عن فترات التنقل خالل 
الـــدوام الرســـمي، وهـــو مـــا يحفـــظ 

حقوق الموظف خالل هذه الفترة.

االزدحام سيد الموقف بأوقات الذروة

“الخدمة” يستبعد احتساب وقت التنقل للعمل ضمن ساعات الدوام
يؤثـــر علـــى الخدمـــات الحكوميـــة.. يميِّـــز بيـــن الموظفيـــن.. ويصعـــب متابعتهـــم
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طبيبتان: “الصحة” اعتمدت ابتعاثنا لعالج السكلريين و “الخدمة” يعطل الطلب
طبيبتــان تعمــالن بمجمــع الســلمانية الطبــي، وحصلتــا علــى موافقــة مــن وزارة 
الصحــة لالبتعــاث لدراســة تخصــص لعــالج أمــراض الــدم، واعتمــدت الــوزارة 
مبلــغ االبتعــاث، وذلك للمســاهمة فــي تأمين عناصر طبيــة بحرينية لعالج مرضى 
الســكلر، ولكنهمــا تواجهــان تعطيــال إلمضــاء الطلب من ديــوان الخدمــة المدنية 

حسب حديثهما للصحيفة.

وقالتـــا لــــ “البـــالد” إنهمـــا تعمالن بقســـم 
بمجمـــع  واألورام  الـــدم  أمـــراض 
الســـلمانية، وتقدمتـــا بطلـــب لالبتعـــاث 
إليمانهمـــا  وذلـــك  الدقيـــق،  للتخصـــص 
لكفـــاءات  البحريـــن  بحاجـــة  المطلـــق 
ومهمـــة،  دقيقـــة  بتخصصـــات  وطنيـــة 
وذلـــك يأتـــي إنفـــاذا لتوجيهـــات رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة باالستثمار 
باإلنســـان أوال وأخيرا. وأضافتا: يوجد 
نقص شديد وحاجة ماسة الستشاريين 

فـــي هـــذا التخصـــص، والـــذي ســـيتولى 
عـــالج مرضى الســـكلر بشـــكل كبيـــر، إذ 
يوجـــد استشـــاري بحرينـــي واحد فقط 
علـــى رأس العمـــل، وهـــو مـــا اســـتدعى 
وزارة الصحـــة لالســـتعانة بطبيـــب آخر 
مـــن خـــارج البحريـــن. ولفتتـــا إلـــى أن 
الـــوزارة قامت - مشـــكورة - باســـتكمال 
جميع اإلجـــراءات المطلوبـــة لالبتعاث، 
وأرســـلت المســـتندات لديـــوان الخدمة 
منذ ديســـمبر 2018، إال أنـــه لم يتم الرد 
على الوزارة حتى اآلن، وذلك بعد مضي 

عـــام ونصـــف العام مـــن تقديـــم الطلب. 
وذكرتـــا بأنهمـــا راجعتـــا قســـم التدريب 
بوزارة الصحة بشـــأن تأخر رد الديوان، 
وقام القســـم مشـــكورا بإرسال خطابات 
تذكيـــر ألكثـــر مـــن مـــرة للديـــوان، ولكن 
األخير يتجاهل الرد على طلب الوزارة، 
الطلـــب. وتناشـــد  إمضـــاء  وذلـــك دون 
الطبيبتـــان عبـــر “البـــالد” ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء للنظر في موضـــوع مظلمتهما، 
وتوجيـــه ديوان الخدمـــة بإمضاء طلب 

ابتعاثهما؛ لدراســـة التخصـــص الدقيق، 
واســـتمرار  للبحريـــن،  للعـــودة  وذلـــك 
واجبهما المهني بعالج مرضى الســـكلر. 
وأكدتا بأن باب تقديم طلبات التدريب 
واعتمادهـــا واالبتعـــاث مســـتمر، وذلـــك 
بالرغـــم من أزمـــة مصروفـــات التصدي 

لفيروس كورونا، وذلك لإليمان المطلق 
ســـمو  بقيـــادة  البحريـــن  حكومـــة  مـــن 
رئيس الـــوزراء بضرورة تأمين العناصر 
الوطنيـــة بالتخصصات المطلوبة، إذ إن 
قطاع الصحة يحظى برعاية كريمة من 

سموه.

موقف الوزارة 

ونشـــرت “البـــالد” تقريرا موســـعا يوم 
الجمعـــة الماضي عن فـــرص توظيف 
الخدميـــة،  بالـــوزارات  البحرينييـــن 
وقالـــت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
بـــأن الـــوزارة ملتزمـــة بزيـــادة نســـبة 
البحرنة في كوادرهـــا العاملة، وتولي 
اهتمامـــا كبيـــرا الســـتقطاب الكـــوادر 
التخصصـــات،  جميـــع  فـــي  الوطنيـــة 
وأنهـــا تـــدرب أطبائهـــا بالتخصصـــات 
الطبيـــة المهمـــة والحساســـة، والتـــي 
يصعـــب توفيـــر األطبـــاء البحرينيين 

فيها.
ويشـــار الى أن عدد األجانب بالوزارة 
1659، ويشـــكلون قرابة نســـبة 20 % 

من إجمالي عدد الموظفين.

مبنى مركز عالج مرضى السكلر بالسلمانية

استشاري يتيم 
بالقسم... وناشدتا 
سمو رئيس الوزراء 

إنصافهما

 رئيس ديوان الخدمة المدنية

مواقف الدول من احتساب وقت التنقل من العمل وإليه ضمن وقت الدوام

غير مطبق عدا بشركة كايزن للخدمات اإلدارية للمؤسسات الطبية.البحرين

فنلندا
احتســـاب وقـــت الوصول مـــن المســـكن لمكان العمـــل، وبالعكـــس، ضمن 

ساعات العمل، وذلك ألصحاب الدراجات النارية فقط.

غير مطبق. بريطانيا 

ايرلندا 
غير مطبق. وأشـــارت محكمة العمل االيرلندية الى أن ســـاعات العمل هي 

التي يقضيها العامل بمكان العمل وليس أثناء تنقله منه وإليه.

غير مطبق.اليونان

أميركا
غير مطبق. ويعتبر القانون األميركي أن وقت التنقل من وإلى مكان العمل 

هي فترة تنقل وليست فترة عمل.

علوي الموسوي

محمد الستراوي

@albiladpress @albiladnews

ساعات تائهة
تحفظ ديوان الخدمة المدنية على احتساب وقت التنقل من العمل  باالزدحامات

وإليه ضمن وقت الدوام. ومن أبرز مخاوفه:

التمييز بساعات الدوام بين 
الموظفين.

تخفيض ساعات الدوام 
للموظفين وبصورة مختلفة مما 

يخل بالعدالة والمساواة.

صعوبة تحديد ساعات الدوام لكل 
موظف نتيجة اختالف ساعات 
الحضور واالنصراف الرتباطها 

بالمسافات واألوقات.

صعوبة المتابعة والتأكد من 
التزام الموظفين بمواعيد العمل.

التأثير على تقديم الخدمات 
الحكومية واالنتاجية بالحكومة.

حكم محكمة العدل األوروبية

صدر لصالح موظفي شركة إسبانية لألمن

الشركة أغلقت مكاتبها االقليمية بالعام 2011

تتطلب وظيفة العمال التنقل من مكان آلخر
الحكم لصالح عمال ال يمتلكون مكان عمل محدد أو ثابت

أغلب التشريعات ال تحتسب وقت التنقل للعمل ولمن لديه مقر ثابت 
ومحدد ضمن ساعات الدوام

الحكم لعمال القطاع الخاص وليس لموظفي القطاع الحكومي

الوظائف المعنية بالحكم القضائي: 

عمال 
النظافة.

مندوبو 
المبيعات.

المسوقون 
بالشركات.

الفنيون. 

محرر الشؤون المحلية
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أطفال يتقمصون دور التجار ويبيعون ألعابهم المستعملة
“البنفـــت” بــــ  والدفـــع  اليـــف”...  “انســـتغرام  عبـــر  الســـلع  يعرضـــون 

يولـــد األمـــل من رحم األلـــم.. وفق هـــذه القاعدة 
أتـــاح العـــزل المنزلـــي فرصـــة الكتشـــاف مواهب 
جديدة، واســـتطاع أصحاب العقول االقتصادية 

توليد فرص جديدة للعرض والتسويق.
لمالكتهـــا  الصغيـــر،  التاجـــر  مؤسســـة  التقطـــت 
الفنانـــة هنادي الغانم، فكرة االســـتثمار بالناشـــئة 
وتعويدهـــم علـــى ممارســـة ريـــادة األعمـــال مـــن 

خالل استغالل الفائض من ألعابهم.
وقالت الغانم إنه جرى االعتماد على منصة البث 
المباشر بـ “انستغرام” لترويج األلعاب المستعملة 
للتجـــار الصغـــار، والذيـــن يطلون عبر بث مباشـــر 
وحســـابهم  المؤسســـة  حســـاب  بيـــن  مشـــترك 
الشـــخصي، ويجـــري عـــرض مجموعـــة األلعـــاب 
وبأسعارها التي يضعونها وفق تقديرهم، ويمكن 
طلبهـــا عبر التواصل المباشـــر بين البائـــع )التاجر 
أّي  المؤسســـة  الصغيـــر( والمشـــتري، وال تجنـــي 
رســـوم أو أربـــاح مـــن ذلـــك؛ ألن غايتهـــا أكبر من 
ذلك، وهي استكشاف المواهب وتقديم التدريب 
الالزم لها لالنطالق بعالم ريادة األعمال مستقبال.

ولفتـــت إلـــى أن عمـــل المؤسســـة من خـــالل هذه 
المبادرة ينســـجم مع أبرز محاور اإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنهوض بالطفولـــة، خصوصا ما يتعلق 
بحـــق الطفل في التعليم والنمـــاء وبناء القدرات 

وحق المشاركة وعدم التمييز.
وبينـــت أنهـــا ومـــن خـــالل متابعتهـــا ومشـــاركتها 
اإلطـــالالت التســـويقية للتجار الصغـــار، فإن هذه 
الخـــوف  فـــي كســـر حواجـــز  أســـهمت  المبـــادرة 

والرهبـــة فـــي التواصـــل مـــع المتابعيـــن، وهـــذه 
المبادرة هي استكمال لمشروعات سابقة نظمتها 
االســـتثمار  علـــى  الصغـــار  لتشـــجيع  المؤسســـة؛ 

وخوض التجارة.
ولفتـــت الـــى أن العمر المســـموح للمشـــاركة بهذه 
المبـــادرة يتـــراوح ما بيـــن 15 و16 ســـنة. ويمكن 
التواصـــل علـــى حســـاب “انســـتغرام” المؤسســـة 
)YOUNGTRADERS( لالطـــالع علـــى المبـــادرة 

وغيرها من مشروعات.

فكرة المشروع

وانقدحـــت فكـــرة مشـــروع التاجـــر الصغيـــر بعد 

إصـــرار آدم بـــن هنـــادي الغانـــم علـــى بيـــع ألعابـــه 
المســـتعملة. فـــي البدايـــة بـــدأ البيـــع علـــى دائرة 
األقـــارب واألصدقـــاء ثـــم انطلـــق خطـــوة لألمام 
بالعام 2012 بوضع طاولة بالستيكية أمام البيت 

بمنطقة البسيتين لبيع المعروضات.
وتطورت فكرة مبادرة آدم وتحولت إلى مشروع 
أكبر بالعام 2013، حيث انخرط 60 تاجرا صغيرا 
في بيع ألعابهم المســـتعملة بســـوق جرى تنظيمه 

بهذا الخصوص.
ثـــم تحـــول المشـــروع بشـــكل مؤسســـي وجـــرى 
تنظيـــم عـــدة أســـواق للتجـــار الصغـــار، فضال عن 

إطالق مسابقة سنوية للتاجر الناجح.

كشك لتاجر صغير بفعالية سابقة

عرض لعبة مستعملة للبيع عبر “انستغرام اليف”

الغانم مكرمة إحدى المشاركات بفعالية التاجر الصغير

نصاب أوهم موظفة بتصليح سيارتها فزّور الملكية وباعها
ـــا ـــيارة خالته ـــح س ـــه تصلي ـــت علي ـــم عرض ـــا ث ـــة أخته ـــة البن ـــات أليف ـــاع حيوان ب

قضت المحكمـــة الكبرى الجنائية 
األولـــى بمعاقبة متهـــم -من ذوي 
 5 لمـــدة  بســـجنه  األســـبقيات- 
ســـنوات؛ وذلـــك لتزويـــره ملكيـــة 
ســـيدة  مـــن  اســـتلمها  ســـيارة 
بدعـــوى تصليـــح بعـــض األعطال 
الميكانيكيـــة فيهـــا، إال أنـــه باعهـــا 
لشخص آخر وبلغت قيمة المبالغ 
التي استولى عليها 1150 دينارا.

وتتمثـــل وقائـــع القضيـــة فـــي أن 
المجنـــي عليهـــا صاحبـــة الســـيارة 
تقدمـــت إلى مركز شـــرطة مدينة 
عيسى ببالغ قالت فيه إنها سلمت 
20 يومـــا  قبـــل  للمتهـــم  ســـيارتها 
حتى يقـــوم بتصليحها، وأن قيمة 
التصليح 350 دينارا ســـلمته منها 
290 دينارا، وأنها عندما تتصل به 
للســـؤال عـــن ســـيارتها كان يبلغها 
أنهـــا لـــم تجهز بعد، وفـــي يوم 28 
ســـبتمبر 2019 وردت لهـــا رســـالة 
نصية من رقـــم غريب يخبرها أن 

مركبتها معروضة للبيع.
وبالتواصـــل مع المتهـــم للحضور 
أن  قـــرر  الواقعـــة  لســـؤاله حـــول 
المجنـــي عليهـــا صاحبة الســـيارة 
هـــي من طلـــب منه بيع ســـيارتها 

وهو قام ببيعها.
المتهـــم  مـــع  التحقيـــق  وأثنـــاء 
بمعرفـــة النيابـــة العامـــة أنكـــر مـــا 
االتهـــام  إن  وقـــال  إليـــه،  نســـب 
بعضـــه صحيـــح والبعـــض اآلخـــر 
غيـــر صحيـــح، مبينـــا أنـــه تعـــرف 
علـــى صاحبة الســـيارة عن طريق 
بنت اختهـــا، والتـــي تعاملت معه 
مســـبقا في بيـــع حيوانـــات أليفة، 
وقد أبلغتـــه المذكـــورة أن خالتها 
ســـيارة  لديهـــا  عليهـــا-  -المجنـــي 
وترغـــب فـــي أن يتـــم تصليحهـــا، 
وعليـــه قام بالتواصـــل مع خالتها 
واتفـــق معها بـــأن يقـــوم بتصليح 
المركبة بمبلغ 350 دينارا، وحدث 

ذلـــك االتفاق عن طريـــق الهاتف، 
مـــن ثم توجه إلـــى منزلها وقابلها 
وقامت بتســـليمه المركبـــة ومبلغ 
يقـــوم  لكـــي  وذلـــك  دينـــارا   150

بتصليحها.
أحـــد  إلـــى  توجـــه  أنـــه  وادعـــى 
الســـيارة،  لتصليـــح  الكراجـــات 
وهناك تبين بـــأن فيها العديد من 
المشـــاكل واألعطـــال الميكانيكية 
فأبلغهـــا بما حصل، وعليه أخبرته 

أنها ترغب إذن في بيعها.
وأشـــار إلـــى أنـــه توجـــه إلـــى مقر 
عمـــل المجنـــي عليهـــا فـــي مجمع 
الســـلمانية الطبـــي، وذلـــك حتـــى 
يقـــوم باســـتالم بطاقتهـــا الذكيـــة 
منها وملكية السيارة، وبعدها قام 
بنشـــر صور الســـيارة عبر وســـائل 
وقـــد  االجتماعـــي،  التواصـــل 
تواصـــل معـــه شـــخص مـــن أجل 
شرائها، وأنه أبلغ صاحبة السيارة 

باألمر ووافقت على عملية البيع، 
حيـــث تواصـــل بـــدوره مـــع أحـــد 

مخلصي المعامالت.
وتابع: أن مخلص المعامالت أبلغه 
أن السيارة توجد عليها مخالفات، 
فتواصل مع المجني عليها والتي 
أبلغتـــه بضـــرورة الحضـــور لمقـــر 
ســـكنها الســـتالم قيمـــة المخالفة 
منهـــا، وعندما توجه إليها ســـلمها 
اســـتمارة تحويل الملكية وقامت 
بالتوقيع في خانة البائع واســـتلم 
ســـلم  وبعدهـــا  المخالفـــة،  مبلـــغ 
االســـتمارة للمخلص، والذي أنهى 
إجراءات تحويـــل الملكية، حيث 
تمكن هـــو من بيع الســـيارة بمبلغ 
1000 دينـــار، وقـــد ســـلمها قيمـــة 
تفاجـــأ  لكنـــه  بالكامـــل،  الســـيارة 
الحقا بتقديمها بالغا ضده مدعيا 
أنهـــا كانـــت ترغب في مبلـــغ أكثر 
مـــن ذلـــك، إال أن اتهامـــات النيابة 
بالفعـــل  أنـــه  تكشـــف  لـــه  العامـــة 
اســـتلم مبلغـــا أكثـــر مـــن ذلك من 
الشـــخص الـــذي اشـــترى منه تلك 

السيارة.

دار القضاء

نموذج بطاقة ملكية السيارة

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

األوقاف وأكياس الحزن والشعير
Û  ليــس دور الكاتــب أن ينام على ســرير الصحافة الوفير دون

أن تالمــس أصابعــه األرصفــة. ليــس دوره أن يرقــص رقصة 
الفالمنكــو مــع الــوزارات، فــي حيــن يجلــس يتامــى الخبــز 
ينتظــرون رغيفــا مهربــا فــي آخــر ســاعة مــن الحفلــة. يقول 
أديــب ألمانيــا كافــكا: “إذا كان الكتــاب الذي نقــرأه ال يوقظنا 
بخبطة على جمجمتنا، فلماذا نقرأ إذن؟ إننا نحتاج إلى تلك 
الكتب التي تنزل علينا كالصاعقة، التي تجعلنا نشعر وكأننا 
طردنــا إلــى الغابات بعيًدا عن الناس. علــى الكتاب أن يكون 
كالفــأس التي تحطم البحر المتجمد في داخلنا. يجب علينا 
فقــط قراءة الكتب التــي تدمينا، بل وتغرس خناجرها فينا، 
وإذا كان الكتــاب الــذي نقــرأ ال يوقظنا مــن غفلتنا، فإذا لماذا 

نقرأه أساًسا؟”.
Û  انتقــدت قبــل ســنين األوقاف الجعفرية بســبعين مقــاال، فأنا

ال أشــخصن نقــدي. وانتقــدت هيئــة التأميــن االجتماعي في 
تشــوه جمجمــة بعض آرائهــا وخياراتها فــي 2018 وانتقدت 
الصراحــة  أن  الكهربــاء وغيرهــم؛ إليمانــي  البطالــة وهيئــة 
المتوازنــة تخلــق وطنا متوازنا، والوســطية أمارســها كمنهج 
حياة وفلســفة وجودية. لســت بحاجة إلى إشــارات فلسفية 
لنيتشــه “اإلنســان األعلى”، أو إلى تلميحات فرويدية أو إلى 
تفكيــك بنيوي للبناء النفســي لمعرفة نفســية إدارة األوقاف 
لثقــوب  التراجيــدي  التاريــخ  خريطــة  لنكتشــف  الجعفريــة 
الوجــع. كل مــا نحتاجــه تفكيــك األوقــاف ثم إعــادة تركيبها 
منــذ تأسيســها. لســنين طويلــة، كانت األوقــاف تمتلك قدرة 
القفــز علــى المنحــدرات، والتحايــل دون احتــراق أصابعهــا 
بحرائــق النقــد المــوزع فــي الصحافــة أو فــي تقاريــر ديوان 
الرقابة المالية، شــأنها شــأن هيئة التأميــن االجتماعي، مرنة 
في القفز كفهد إفريقي. ولعل األوقاف تنحى منحى األديب 
يختــار  حيــث  رواياتــه،  فــي  تشــيخوف  العظيــم  الروســي 
الطبقــات الضعيفــة كأبطال في قصصه اإلنســانية، في حين 
األوقاف تختار الحلقات األضعف عندما يضيق عليها خناق 
المســاءلة. وهــذا مــا حــدث في طــول تاريخهــا. الغريب في 
طــول تاريــخ محاســبة األوقــاف، ولــو صحافيــا، أن يخــرج 

“أبطالها” بال محاسبة.
Û  خيــرا فعلــت وزارة العــدل التــي قدمــت أمــال كبيــرا بــأن ال

أحد فوق النقد أو ســوط القانون، والمطلوب هو المحاســبة 
ألي ســمكة كبيــرة من أســماك الماضــي لمعرفــة الحقيقة. إن 
لــكل شــخص ثمنــا، فكي تمســك باألســماك الصغيــرة ال تنس 
األســماك الكبيــرة في دائــرة أثخنت بالجراح لســنين طويلة، 
ولمــاذا تبقــى هــذه الدائــرة تنــزف إلــى حــد اإلغمــاء المالــي، 
والكومة المحاسبية، وما قصة النزيف المالي وإن ما أصاب 
مأتــم الهملــة مــا هــو إال واحــد مــن قصــص تحتــاج مراجعة. 

يقول نزار قباني وهو يرثي حبيبته بلقيس:
Û :بلقيُس“
Û ُروِك.. فعندنا إْن هم َفجَّ
Û ..كلُّ الجنائِز تبتدي في َكْرَبالَء
Û .”وتنتهي في َكْرَبالْء
Û 
Û  أنــا ال أفهــم كيــف لتجــاوزات تحدث في وقــف مقدس تلقى

عليــه القرابيــن. قديما قيل: عندما تخــوض معركة يجب أن 
تعــرف مــع من تخــوض معركتك، وهنــا معركة لــؤم التجاوز 
مــع إمام عظيم، مع قنديل بشــري مقــدس يطل بهامته على 
رمــح اســتحال وتــدا تنــام علــى منتهــاه الشــمس... قنديــل 
مكســور إال مــن الكبريــاء مــازال يتدلــى على بوابــة الوجود، 
يشــير بضوئــه الذي اســتحال إلى إصبع مقطــوع إلى العدالة 
تحتذى، فأي عمى دنيوي يحول عن مشاهدة سطوع شمس 
الحقيقة على األكياس المأخوذة من خزانة مقدسة؟ أنا أحد 
الذيــن مارســوا قبــل 15عاما أكثر مــن عمليــة جراحية لقلب 
األوقاف حيث كانت الشــرايين بكتابات كانت تنتهج النزف 
اليومي على ورق الكتابة. واستطعت بسبعين مقاال تحقيق 
إنجــازات للملــف أن نرفــع ســعر األراضــي، وتســجيل الكثيــر 
منهــا، وتنظيــف بعــض الســجاد الــذي كان يخفــى تحته غبار 
الفضائح، لكن مع مرور األيام، وألن األوقاف أشــبه بيتيم كـ 
“اليفرتويســت” في رواية تشــارلز ديكنز تصبح بال محاسبة، 

وعفا هللا عما سلف.
Û  الحقيقــة أن مــن يــزرع الريــح يحصــد العواصــف. تعلمنا من

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حفظه هللا أن نراهن على 
الحريــة حتــى لــو انبــرى صحافيــون يرفضون األوكســجين. 
هذا “الصداع الوقفي” ما زال يقلق السلطة، ويقلق المجتمع، 
فالســلطة تبحــث عــن عــالج غيــر “البنــادول”، ويقلــق الناس 
بســبب الثقــب األســود الــذي هــو كثقــب األوزون، ال يوقفــه 
ال كورونــا وال غيــر كورونــا. األمــل فــي اإلدارة الجديــدة أن 
تدفع باتجاه نفض الغبار عن الملفات العالقة، ووضع أســنان 
المراقبــة علــى كل جديــد، وتفتــح شــهية الصحافــة لنبــش 
األوراق. وهنــا يجــب أال نفــرق فــي المحاســبة بيــن نوعيــة 
قماش األســماء من الحريــر أو النايلون؛ ألن العدالة ال تمييز 
بيــن األلوان البشــرية. كل من رقص فــي زفة عرس التجاوز 

يجب أن يحاسب.
Û  وهنــا، نطالــب اإلدارة بعــرض شــفاف لــكل مــا حــدث قبــل

اســتالمها لــإدارة، وإجابات شــافية لــكل ما طرحتــه تقارير 
الرقابــة المالية، واإلجابة عليها، وما هو الجديد في التغيير، 
وهــل كانــت المناقصات ســليمة، وأســعار مواد المشــروعات 
غير مبالغ فيها، وهل تمت المناقصات بطريقة شــفافة وهل 
هنــاك محابــاة فــي إيجارات الوقــف، وكيف ســيتم التعاطي 
مع مبني األوقاف الضخم الواقع في منطقة السيف، وكيف 
يمكــن االســتفادة منــه؟ وكيفيــة التعاطــي مع أمــوال المآتم 
التــي أصيــب بعضهــا بمــرض األنيميــا الحــاد بســبب ســوء 
التصــرف؟ ســوف نعمــد إلــى تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة 

وتحويلها إلى أسئلة ساخنة كرغيف.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي



 هــل تصــرف وزارة االســكان عــاوة الســكن للمحكوميــن بالعقوبــات البديلــة؟.. 
وهل  يمكنهم العودة ألعمالهم السابقة أثناء تطبيقهم للعقوبة  ترد الجهات ذات 
العاقــة علــى هذا الســؤال. بشــأن صرف العــاوة تجيب وزارة االســكان بأنها “ال 
تقــوم بوقــف عاوة الســكن فــي حال انطباق كافة شــروط ومعايير اســتحقاقها، 
وبالتالي ال يتم وقفها عن المحكومين بالعقوبات البديلة في حال انطباق شروط 

استحقاق الخدمة االسكانية ومرور خمس سنوات على تاريخ تقديم الطلب”.

المحكوم مفصول

وعن عـــودة المحكومين بعقوبات بديلة 
ألعمالهـــم بالقطاع الخاص تجيب وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أن قانون 
العمل في القطاع األهالي رقم 36 لســـنة 
2012 وتعديالته حدد اآلليات القانونية 
التـــي يحـــق للمفصوليـــن مـــن أعمالهـــم 
ومنهم المحكوم عليهـــم بعقوبات بديلة 
اللجـــوء اليهـــا للمطالبـــة بإعادتهـــم إلـــى 

أعمالهم على النحو التالي: 
قانـــون  مـــن   )119( للمـــادة  وفقـــا  أوال: 
العمـــل في القطـــاع األهالي يحق للعامل 
المحكـــوم عليه بعقوبة بديلة وتم فصله 
الســـبب  هـــذا  إلـــى  اســـتنادا  مـــن عملـــه 
اللجـــوء إلى جهاز فـــض منازعات العمل 
الفردية الذي تم إنشـــاؤه بموجب القرار 
رقـــم 5 لســـنة 2020 بتنظيـــم جهاز فض 
المنازعـــات الفرديـــة للمطالبـــة بإعادتـــه 
إلـــى عملـــه، حيـــث يقـــوم هـــذا الجهـــاز 
بعـــد اســـتيفاء اإلجـــراءات المقـــررة من 
ومحاولـــة  العمـــل  صاحـــب  اســـتدعاء 
اقناعـــة بإعادتـــه العمـــل المحكـــوم عليه 
إلـــى عمله، فـــإذا وافق علـــى إعادته إلى 
عملـــه يتـــم إعادتـــه إلـــى عملـــه الســـابق 
بنفس المزايا الســـابقة التي كانت يتمتع 

بها قبل فصله للحكم عليه.
أمـــا فـــي حـــال رفـــض صاحـــب العمـــل 
التســـوية الوديـــة مـــع العامـــل المفصول 
بســـبب الحكم، فعليه إن تعذر التســـوية 
أمـــام جهاز فض منازعات العمل الفردية 
جـــاز للعامـــل اللجـــوء الى القضـــاء برفع 
الدعـــوى  أمـــام قاضـــي  دعـــوى عماليـــة 
العماليـــة للمطالبـــة بإعادتـــه إلـــى عملـــه 
والحصـــول علـــى حقوقه المقـــررة متى 
أثبت أن فصله من عمله كان تعسفيا وال 
يستند إلى مبررات قانونية تبرر الفصل 

من الخدمة.
وقالـــت الـــوزارة: تجدر اإلشـــارة إلى أن 
المحكمـــة يمكنها رفـــض الدعوى لثبوت 
توافر المبرر المشرع للفصل من الخدمة 
أو قبـــول الدعـــوى إذا رأت عـــدم توافـــر 
هذا المبرر المشـــرع للفصـــل من الخدمة 
أو قبـــول الدعـــوى إذا رات عـــدم  توافـــر 

هذا المبرر. 
وذكـــرت الوزارة بـــأن المحكمـــة ال تملك 
الحكم بإعادة العامل المفصول تعســـفيا 
إلـــى عملـــه إال إذا كان فصلـــه مـــن عملـــه 
بســـبب نشـــاطة النقابي نزوال على حكم 
المـــادة 104 /ب مـــن قانـــون العمـــل فـــي 

القطاع األهلي آنف الذكر.
ثانيـــا: في حـــال اصـــرار صاحـــب العمل 
علـــى عدم إعادة العامـــل المحكوم عليه 
بالعقوبـــات البديلـــة إلـــى عملـــه وتعـــذر 
التســـوية الوديـــة لهـــذا النزاع، فـــإن هذا 
العامـــل يحـــق له التســـجيل لـــدى وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية في ســـجل 
الباحثين عن العمل، حيث يتم ترشيحه 
الشـــواغر  ببنـــك  المتوفـــرة  للوظائـــف 
بالـــوزارة مـــع مراعـــاة أن يتم ترشـــيحه 

لوظيفة مشـــابهة لوظيفته الســـابقة قدر 
اإلمكان وذلك حتى ال تكون هناك فجوة 
بيـــن راتبه الســـابق وراتبه مـــن الوظيفة 
المرشـــح لها، فضال عن مراعاة مؤهالته 

وخبراته السابقة. 
وفي حال تعذر الحاقه بوظيفة مشابهة 
لوظيفته الســـابقة من حيث الراتب يتم 
إلحاقـــه بـــدورة تدريبية لتأهيله لشـــغل 
وظيفـــة أخـــرى ترشـــيحه عليهـــا ضمـــن 
الوظائـــف المتاحـــة فـــي بنـــك الشـــواغر 
بالـــوزارة علما بأن صندوق العمل تمكين 

يوفـــر أكثـــر مـــن 400 برنامـــج تدريبـــي 
للباحثيـــن عن عمل ســـواء الباحثين عن 
عمـــل ألول مـــرة ممـــن ســـبق لهـــم العمل 
وتكـــون هذه البرامـــج التدريبة مجانية، 
مما يســـاهم في إعادة تأهيـــل العاطلين 

إللحاقهم بفرص العمل المتاحة.
ثالثا: يحق للعامل المحكوم عليه بعقوبة 
بديلـــة – بعد تنفيذ هـــذه العقوبة وتعذر 
إعادتـــه إلى عمله لرفـــض صاحب العمل 
إعادته مرة أخرى – تســـجيل اســـمه في 
نظـــام التأمين ضـــد التعطل، حيث يحق 
له االســـتفادة من تعويض التعطل متى 

ثبـــت للـــوزارة أن فصلـــه مـــن علمـــه كان 
تعســـفيا من جانب صاحب العمل، حيث 
يحـــق له صرف تعويض التعطل بنســـبة 
60 % مـــن أجـــره علـــى أســـاس معـــدل 
أجره الشـــهري خالل 12 شـــهرا الســـابقة 
علـــى تعطلـــه وبحـــد اقصى 9 أشـــهر في 
كل مـــرة من مـــرات اســـتحقاق تعويض 
التعطل علما بـــأن الحد األدنى لتعويض 
التعطل 200 دينار شهريا أو معدل أجره 
الشـــهري خـــالل 12 شـــهرا الســـابقة على 
تعطلـــه أيهما أقل ويكـــون الحد األقصى 

لتعويض التعطل 1000 دينار شهريا. 

ال مانع قانوني

وبشـــأن عـــودة المحكـــوم بعقوبـــة بديلة 
ديـــوان  يؤكـــد  الحكوميـــة،  لوظيفتـــه 
الخدمـــة المدنيـــة بأنـــه ال يوجـــد مانـــع 
قانوني مـــن مزاولة الموظف عمله أثناء 
تنفيـــذ العقوبة البديلة متـــى ما توافرت 

الشروط والضوابط المقررة قانونا.
ويوضـــح  قانون ديوان الخدمة المدنية 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 48 لسنة 
2010 وتعديالتـــه قـــد نـــص فـــي المادة 
25 فقـــرة )و( علـــى أنـــه “تنتهـــي خدمـــة 
الموظف بالحكم النهائي بعقوبة الجناية 
او بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة فـــي جريمة 
ويكـــون  األمانـــة،  أو  بالشـــرف  مخلـــه 
الفصـــل جوزايـــا للســـلطة المختصـــة إذا 
كان الحكـــم مع وقـــف التنفيذ وذلك بعد 
موافقة الديوان، مع ذلك إذا كان الحكم 
قـــد صدر علـــى الموظـــف األول مرة فال 
يؤدي إلـــى انتهاء الخدمة، إال إذا قدرت 
الســـلطة المختصة بعد موافقة الديوان 
بقـــرار مســـبب من واقـــع أســـباب الحكم 
الموظـــف  بقـــاء  أن  الواقعـــة  وظـــروف 
يتعـــارض مـــع مقتضيـــات الوظيفيـــة أو 

طبيعة العمل”. 
ويلفت ديـــوان الخدمـــة أن األصل وفقا 
لحكـــم قـــرار المشـــرع البحرينـــي أنه إذا 
ال  نهائـــي  حكـــم  الموظـــف  علـــى  صـــدر 
يؤدي إلـــى انتهاء خدمتـــه إال إذا قدرت 
الســـلطة المختصـــة بعد موافقـــة ديوان 
الخدمـــة المدنية بقرار مســـبب من واقع 
أن  الواقعـــه  وظـــروف  الحكـــم  اســـباب 
بقـــاء الموظـــف يتعارض مـــع مقتضيات 
الوظفـــة أو طبيعـــة العمل، وعليه فإنه ال 
يتـــم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون 
بـــأي حـــال مـــن األحـــوال قـــل حصـــول 
السلطة المختصة بالجهة التي يعمل بها 
الموظف المحكوم ضده موافقة مكتوبة 
من قبل دوان الخدمة المدنية، وبالتالي 
فـــإن هـــذ الحكـــم يســـري علـــى الموظف 
الذي تم استبدال عقوبته بعقوبة بديلة.

موقف نيابي

أن  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  يؤكـــد 
للمســـتحقين  الســـكن  عـــالوة  صـــرف 
البديلـــة  بالعقوبـــات  المحكوميـــن  مـــن 
يخلـــق  الســـابقة  ألعمالهـــم  وعودتهـــم 
فـــي  النفســـي  واالســـتقرار  الطمأنينـــة 
نفـــوس المحكومين بالعقوبـــات البديلة، 
فضال عن تطوير ذاتهم وجعلهم عناصر 
فعالـــة فـــي المجتمـــع، وتلك هـــي الغاية 

المرجوة من العقوبات البديلة.
 ويوضح أن من شأن اعادة المحكومين 
مراعـــاة  ألعمالهـــم  البديلـــة  بالعقوبـــات 
والماديـــة  النفســـية  اســـرهم  ظـــروف 
كانـــوا  إذا  خصوصـــا  األولـــى  بالدرجـــة 
هـــم  المعيلـــون ألســـرته والقائـــم بتلبية 
احتياجاتهم، وهذا من أهم أهداف ســـن 

قانون العقوبات البديلة. 
ويبيـــن الدمســـتاني أن صـــرف العـــالوة 
ستحسن أوضاع المحكومين بالعقوبات 
البديلـــة وذلك بالعمل على إدماجهم في 
المجتمع وعودتهم ألعمالهم يساهم في 
زيـــادة دخل أســـرهم والحفاظ عليها من 

الحاجة وطلب المساعدات.

أحمد الدمستاني صباح الدوسري باسم الحمر أحمد الزايد

“الخدمة” ال يمانع مزاولة الموظف عمله أثناء تنفيذ العقوبة البديلة
مستمرة السكن  ــاوة  وع مضمونة”...  “غير  الخاص  بالقطاع  لوظيفته  المحكوم  عــودة 

 المحكمة قد 
ترفض قضية فصل 
العامل إذا لم تتوفر 

مبررات

القضاء ال يعيد 
مفصوال تعسفيا 
لعمله إال إذا كان 

بسبب نشاطه النقابي

“الخدمة”: ال إنهاء لخدمة 
الموظف إال بموافقة 

الديوان

“اإلسكان”: ال وقف 
لعالوة السكن للمحكوم 

بعقوبة بديلة

الدمستاني: صرف عالوة 
السكن يؤدي لالستقرار 

النفسي

“العمل”: اذا رفض صاحب 
العمل عودة المحكوم 
فيمكنه اللجوء للقضاء
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عالوة وعمل المحكوم بعقوبة بديلة.. 

مضمونة أو 
مفقودة؟

محكومون يؤدون أعماال زراعية 
بحديقة بالمحافظة الشمالية

ال وقف 
لعالوة 
السكن

إذا كان يعمل بالحكومة
 فال مانع قانونيا من مزاولة 
الموظف عمله أثناء تنفيذ

 العقوبة البديلة.

اذا كان يعمل بالقطاع
 الخاص فال يمكن إعادته
 لعمله إال بعد موافقة

 صاحب العمل أو 
بحكم قضائي.

إذا رفض صاحب العمل
 عودة المحكوم بعقوبة
 بديلة فيمكن له التقدم
 للحصول على تعويض

 التعطل.



تفاعــل القــارئ محمود أحمد الشــيخ علــي األنصاري مع تحقيق نشــرته “البالد” 
يتنــاول جــدل توريــث معــاش الزوجــة المتوفاة لزوجهــا من المنظور الشــرعي 
والقانونــي. وخلــص بورقــة قدمها تعليقا على الموضــوع أن المعاش التقاعدي 
للمتوفــى ال يعتبــر جــزءا من اإلرث، ومن بين أســباب ذلك أن مــن أركان اإلرث 
أن يكون مال المتوفى مملوكا مملوكة ملكية تامة للموّرث حال حياته أو عند 
الوفاة، ولكن األموال الموجودة في صناديق التقاعد ليســت مملوكة للموظف 
وال في حيازته، وهي أموال عامة ضمن منظومة أساســها التكافل، والتشــارك 

االجتماعي، وتخضع لرقابة الدولة.

وأضـــاف: ممـــا يؤكد على عـــدم اعتبار 
معـــاش المتوفـــى جزءا مـــن اإلرث أنه 
ال يجب علـــى الموظف دفع الزكاة عن 
تلك األمـــوال الموجودة فـــي صناديق 
التقاعـــد، بســـبب عـــدم ملكيتـــه لتلـــك 
األمـــوال، فقد صـــدر قرار مـــن المجمع 
الفقـــه اإلســـامي الدولـــي المنبثق عن 
منظمة المؤتمر اإلســـامي المنعقد في 
دورته السادســـة عشـــرة بدبي بتاريخ 
1426هــــ،  األول  ربيـــع   5  – صفـــر   30
الموافـــق 9 – 14 إبريـــل 2005م، بعدم 
وجـــوب الزكاة على األموال الموجودة 
في الصناديق التقاعدية؛ لكونها أموال 

عامة خاضعة إلدارة الدولة.
وفيما يأتي موجز مشـــاركة األنصاري، 
وهـــو موظف متقاعد من الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي، وحائز على درجة 

الماجستير في الشريعة اإلسامية:

ملكية الصناديق 

التقاعديـــة  الصناديـــق  أمـــوال  تعتبـــر 
أمـــوال عامـــة تخضـــع لرقابـــة الدولـــة، 
حيث نصت المـــادة رقم )1( من قانون 
الهيئـــة  بشـــأن   2008 لســـنة   )3( رقـــم 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي على أنه: 
“الهيئـــة  تســـمى  عامـــة  هيئـــة  ُتنشـــأ   “

تكـــون  االجتماعـــي”  للتأميـــن  العامـــة 
وتتمتـــع  االعتباريـــة  الشـــخصية  لهـــا 
باالســـتقال المالـــي واإلداري وتخضع 

لرقابة وزير المالية”.

اإلرث وأركانه

مـــن معانـــي  اإلرث فـــي اللغـــة: األصل، 
والبقيـــة من كل شـــيء، ويطلق  اإلرث 
ويـــراد منـــه انتقـــال الشـــيء مـــن قوم 
إلـــى قـــوم آخريـــن، ويطلق ويـــراد منه 
المـــوروث، ويقاربه علـــى هذا اإلطاق 

في المعنى التركة.
إن  أركان  ثاثـــة  علـــى  يقـــوم  واإلرث 
وجدت كلها تحققت الوراثة، وإن فقد 
ركن منهـــا، فا إرث، وهـــي على النحو 

اآلتي:
1 - المـــوّرث: وهـــو الميـــت أو الملحـــق 

باألموات.
2 - الـــوارث: وهو الحي بعد الموّرث أو 

الملحق باألحياء.
ال  وهـــو  التركـــة(:  )أي  المـــوروث   -  3
يختـــص بالمال فقط، بل يشـــمل المال 

وغيره.
وعلـــى هـــذا فمن مـــات ولـــه وارث وال 
مـــال له فـــا إرث، ألن المـــال أو التركة 
هو ركن من أركان اإلرث، وعدم وجود 

هذا الركن هو انعدام وجود اإلرث، فإن 
تعريـــف الركـــن عند بعـــض األصوليين 
هـــو الـــذي يلـــزم مـــن وجـــوده الوجود، 
ومـــن عدمه العدم؛ فإذا وجد الموروث 
)أي التركـــة(، مـــع وجود باقـــي األركان 
وجد اإلرث، وإذا انعدم ركن واحد من 

هذا اإلركان انعدم وجود اإلرث.   
التركـــة  أو  المـــال  يكـــون  أن  والبـــد 
-الموروث- مملـــوكًا للموّرث، أي يملكه 
ملكية تامـــة في حال حياته، والملكية 
التامة هي التي يســـتجمع فيها المالك 
)المورث( الســـلطات الثاث، وهي حق 
االســـتعمال، وحـــق االســـتغال، وحـــق 
يمارســـها  الحقـــوق  وهـــذه  التصـــرف، 
المالـــك علـــى ملكـــه القابـــل للتوزيع...، 
وكذلك مـــن مات وال وارث له فا إرث 
أيضا عند من ال يرى بيت المال وارثا.

مناقشة الحكم

وبعد تطرقنـــا للمحاور الســـابقة، نصل 
كان  إذا  فيمـــا  الحكـــم  مناقشـــة  إلـــى 
المعـــاش التقاعدي للمتوفـــى جزء من 
التركـــة أو اإلرث أم ال، والجـــواب: أن 

المعاش التقاعدي المســـتحق للمتوفي 
وذلـــك  اإلرث،  مـــن  جـــزءا  يعتبـــر  ال 

لألسباب اآلتية:
التركـــة،  « مـــن أركان اإلرث وجـــود 

أي المـــال القابلة للتوزيـــع على الورثة، 
وأن يكـــون هـــذا المال مملوكـــة ملكية 
عنـــد  أو  للمـــوّرث حـــال حياتـــه  تامـــة 
الوفـــاة، حيـــث إن األمـــوال الموجودة 
فـــي صناديـــق التقاعـــد ليـــس مملوكـــة 
للموظـــف وال فـــي حيازتـــه، بدليـــل أنه 
ال يســـتطيع التصـــرف بهذا المـــال قبل 
اســـتامه فـــي حـــال حياتـــه بـــأي وجه 
من وجـــوه التصرفات الجائزة شـــرعا، 
حيث أن طبيعـــة وملكية تلك األموال 
الموجـــودة فـــي الصناديـــق التقاعديـــة 
قبـــل صرفهـــا للموظـــف المتقاعـــد، هي 
أمـــوال عامة ضمـــن منظومة أساســـها 
االجتماعـــي،  والتشـــارك  التكافـــل، 

وتخضع لرقابة الدولة.
اعتبـــار  « عـــدم  علـــى  يؤكـــد  وممـــا 

المعاش التقاعدي المســـتحق للمتوفى 
جـــزءا مـــن اإلرث؛ حيـــث إنـــه ال يجب 
علـــى الموظـــف دفـــع الـــزكاة عـــن تلك 
صناديـــق  فـــي  الموجـــودة  األمـــوال 
التقاعـــد؛ بســـبب عـــدم ملكيتـــه لتلـــك 
األمـــوال، فقد صـــدر قرار مـــن المجمع 
الفقـــه اإلســـامي الدولـــي المنبثق عن 
منظمة المؤتمر اإلســـامي المنعقد في 
دورته السادســـة عشـــرة بدبي بتاريخ 
1426هــــ،  األول  ربيـــع   5  – صفـــر   30
الموافـــق 9 – 14 إبريـــل 2005، بعـــدم 
وجـــوب الزكاة على األموال الموجودة 
في الصناديق التقاعدية لكونها أموال 

عامة خاضعة إلدارة الدولة.
هناك فرق بيـــن المعاش التقاعدي  «

التقاعـــدي  والمعـــاش  المســـتلم، 
المستحق، حيث إن المعاش التقاعدي 
المســـتلم هـــو المعـــاش أو المـــال الـــذي 
انتقـــل ملكيتـــه مـــن صناديـــق التقاعد 
إلى ملكية الموظـــف المتقاعد وأصبح 

المـــال فـــي حوزتـــه، وهـــذا المـــال إذا 
مـــن  جـــزءا  أصبـــح  المتقاعـــد  توفـــى 
تامـــة  ملكيـــة  مملـــوك  ألنـــه  اإلرث، 
للمتقاعـــد عنـــد الوفـــاة. وأمـــا المعاش 
التقاعدي المســـتحق هو وعد ملزم من 
قبـــل الصناديـــق التقاعديـــة بدفع مبلغ 
محدد للموظـــف المتقاعد على فترات 
زمنيـــة متســـاوية، كأن يكـــون شـــهريا 
مثـــا، وهذا الوعـــد إن لم يتحقق بدفع 
المبلـــغ واســـتامه فإنه ال يكـــون جزءا 

من اإلرث.  
التوصيـــف الشـــرعي لاشـــتراكات  «

التـــي يدفعهـــا الموظـــف أو العامل إلى 
يعتبـــر  بأنهـــا  التقاعديـــة،  الصناديـــق 
مشـــاركة أو مساهمة من قبل الموظف 
على ســـبيل التبرع إلى تلك الصناديق، 
وليست من قبيل القرض أو اإلقراض.
____________________________

بالموقـــع  كامـــال  منشـــور  الموضـــوع 
االلكتروني.

مكاتب الخدمة األمامية للتأمينات

محمود األنصاري
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إلزالة المصاحف من المساجد ومحاسبة اإلمام والمؤذن عن المخالفات
الغريـــب يدعـــو لمنـــع صالة الجماعـــة الثانية واســـتمرار غلق المصليـــات بالمجمعـــات والوزارات

مــع بــدء العــد التنازلــي لعودة األوضاع الطبيعيــة، ومن بينها اســتئناف فتح الجوامع 
والمساجد، اقترح طبيب وكاتب متخصص بالشؤون الصحية قائمة من المحظورات 
حفاظــا علــى الصحــة العامــة. ومــن بيــن اقتراحــات أحمــد محمــد الغريــب: منع صالة 
الجماعــة الثانيــة فــي المســاجد، ومنع فتح المصليــات الخاصة بالفنــادق والمجمعات 
والوزارات وأماكن العمل والتي يصعب التأكد من تطبيقها للضوابط الصحية، وإزالة 
المصاحف والكتب الدينية من داخل المســجد، وتشــكيل فرق تفتيش على المســاجد؛ 
للتأكد من تطبيقها للضوابط الصحية، ومحاسبة اإلمام والمؤذن في حال عدم اتباع 

الضوابط المطلوبة. وفيما يأتي نص مقال الغريب الواردة لبريد الصحيفة:

الضوابط المقترحة

اتفقت األمة اإلســـامية - بل ســـائر الملل- 
على مبادئ سمحة ال يختلف عليها اثنان، 
ومنهـــا حفـــظ الضروريـــات الخمس، وهي 

النفس والدين والعقل والمال والعرض. 
وصار كل أمر من أمور الشـــريعة تابع لهذا 
المبدأ، فإن كان الصيام مثا يعرض النفس 
للخطر حُرم شـــرعا، وِقس على ذلك. وفي 
الشـــريعة الســـمحاء مـــا يؤكـــد ذلـــك، فقد 
اتفـــق الفقهـــاء على ســـقوط تكليف صاة 
الجماعـــة عـــن المجـــذوم خوفـــا مـــن نشـــر 
العدوى، كما أخبـــر النبي الكريم صلى هللا 
عليه وآله وســـلم: “فّر من المجذوم فرارك 
من األســـد”. وبما أنه قـــد صار من المتوقع 
أن يتـــم فتح المســـاجد والجوامع بشـــكل 
تدريجي في األيام المقبلة، فلنا في مقابل 
ذلـــك أن ننبـــه على بعـــض الضوابـــط التي 
ينبغـــي االهتمـــام بها؛ حفاظـــا على النفس 
البشـــرية وصحة اإلنســـان. ومن أهم هذه 

الضوابط:
- أن يتم فتح المساجد بعد األذان مباشرة، 

ويتم إغاقها بعد الصاة مباشرة.
- منع صاة الجماعة الثانية في المساجد.

- منـــع فتـــح المصليـــات النســـائية حتـــى 
إشعار آخر.

وأصحـــاب  األطفـــال  أصحـــاب  منـــع   -
األمراض وضعف المناعة إلى المساجد.

فـــي المصليـــات  - منـــع فتـــح المصليـــات 
الخاصة بالفنـــادق والمجمعات والوزارات 
وأماكـــن العمـــل، والتي يصعـــب التأكد من 

تطبيقها للضوابط الصحية.
- إزالـــة جميع المصاحـــف والكتب الدينية 
قـــراءة  أراد  ومـــن  المســـجد،  داخـــل  مـــن 
المصحـــف  اســـتخدام  فبإمكانـــه  القـــرآن 
اإللكتروني في هاتفه المحمول أو إحضار 

مصحفه الخاص.
وأماكـــن  الميـــاه  دورات  جميـــع  إغـــاق   -
الوضوء في المســـاجد، ومن أراد الوضوء 

فعليه أن يقوم بذلك في منزله.

- إغـــاق جميـــع بـــرادات الميـــاه وثاجات 
األطعمة داخل وخارج المساجد.

- منـــع احضـــار وتوزيـــع وتنـــاول األطعمة 
والمشروبات داخل المساجد.

- إلـــزام جميـــع المصلين بإحضار ســـجادة 
صاة خاصة معه.

- أن تتم صاة النوافل في المنازل تطبيقا 
للسنة النبوية.

- توفيـــر المعقمـــات والمناديـــل في جميع 
المساجد بشكل كاف.

- توفيـــر فـــرق تطوعيـــة مؤهلـــة تشـــرف 
علـــى تطبيـــق الضوابـــط الصحيـــة داخـــل 
المســـاجد، وأن يتـــم تدريـــب هـــذه الفـــرق 
عـــن طريق الجهات المســـؤولة وتســـليمها 

شهادات اعتماد بذلك.
علـــى  تفتيـــش  فـــرق  تشـــكيل  يتـــم  أن   -
المســـاجد؛ للتأكد مـــن تطبيقهـــا للضوابط 
الصحية، ومحاســـبة اإلمـــام والمؤذن في 

حال عدم اتباع الضوابط المطلوبة.
- توفير مقياس لدرجة الحرارة للتأكد من 

حرارة جسم المصلين عند الدخول.
- االلتزام بالتباعد االجتماعي أثناء الصاة 
بمقدار مســـافة متر أو أكثر بين المصلين، 
مـــع ترك صف خال بيـــن الصفوف، ويمكن 
أن يتـــم اســـتخدام ملصقـــات أو عامـــات 

لترتيب أماكن المصلين. 
- إصـــدار الفتـــاوى المجيـــزة للصـــاة فـــي 
المنـــزل لمـــن أراد ذلـــك حرصـــا علـــى عدم 

التزاحم في المساجد.
- إصـــدار الفتـــاوى المجيـــزة لعـــدم حضور 
صاة الجمعة في الجوامع منعا للتزاحم.

- فتـــح عـــدد أكبـــر مـــن المســـاجد لصـــاة 
الجمعة لتخفيف التزاحم في الجوامع.

التوعويـــة  الصحيـــة  النشـــرات  إلصـــاق   -
داخل جميع المســـاجد وتوفيرها بمختلف 

اللغات.
وأماكـــن  واألســـطح  األبـــواب  تعقيـــم   -
طريـــق  عـــن  صـــاة  كل  بعـــد  التامـــس 

المطهرات المعتمدة.
المســـاجد بشـــكل تدريجـــي فـــي  - فتـــح 
المحافظـــات المختلفـــة أو لصلوات معينة 
فقـــط؛ حتى يتـــم تقييـــم التجربة وتافي 

األخطاء الواردة وتصحيحها.
الخالقيـــن  أحكـــم  وهـــو  وصـــف هللا  لقـــد 
اإلنســـان بقوله: ))ُخلق اإلنسان من عجل(( 
وفي آية أخرى: ))وكان اإلنســـان عجوالً((، 
المعروفـــة:  الفقهيـــة  القاعـــدة  وجـــاءت 
“مـــن تعجـــل الشـــيء قبـــل أوانـــه، عوقب 
بحرمانـــه”، وأتمنى أال نكون متعجلين في 
هـــذا القـــرار المصيـــري؛ حتـــى ال ُنحرم من 

تحصيل النتائج المترتبة عليه.
لـــذا فإني أتمنى بأن يتم إعـــادة النظر في 
قـــرار إعـــادة فتـــح المســـاجد والمصليـــات 
مـــن قبل الجهات المختصة وعلى رأســـهم 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية، وأن 
يتم تأمين جميـــع االحتياجات الضرورية 
لالتـــزام بالقواعد الصحيـــة المطلوبة قبل 

أن يتم اتخاذ القرار.
وكلنـــا ثقة واطمئنـــان في حـــرص القيادة 
الرشيدة والمسؤولين في المجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية على صحة المواطنين 
والمقيميـــن ورغبتهـــم التامـــة فـــي إعـــادة 
الميـــاه إلـــى مجاريها. حفـــظ هللا البحرين 

وأهلها من كل سوء ومكروه.

أحمد الغريب

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة شــابا بالحبــس لمــدة 
ســنة واحدة عما نســب إليه من اتهام باالعتداء على شــرطي في 
توقيــف الحــوض الجــاف، بعدمــا منعــه األخيــر مــن دخــول كبينة 

الزيارة للسالم على أقرباء نزيل آخر يدعي أنه “نسيبه”.

وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة 
للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 

7 يناير 2020، ارتكب اآلتي:
ســـامة  علـــى  اعتـــدى  أوال: 
جســـم عضـــو مـــن قـــوات األمن 
المجنـــي  العريـــف  وهـــو  العـــام 
بـــه اإلصابـــات  عليـــه، وأحـــدث 
الطبـــي  بالتقريـــر  الموصوفـــة 
فعـــل  يفضـــي  ولـــم  المرفـــق 
االعتـــداء إلى مرضـــه أو عجزه 
لمـــدة  الشـــخصية  أعمالـــه  عـــن 

تزيد عن 20 يوما.
ثانيـــا: رمـــى علنا المجنـــي عليه 
المذكـــور أعـــاه أثنـــاء وبســـبب 
وظيفتـــه  ألعمـــال  تأديتـــه 
بالمحاضـــر  المبينـــة  باأللفـــاظ 
علـــى نحـــو يخـــدش من شـــرفه 
واعتبـــاره دون أن يتضمن ذلك 

إسناد واقعة معينة.
الواقعـــة تتحصـــل  أن  وذكـــرت 
فـــي أنه وأثناء مـــا كان المجني 
عليـــه علـــى واجب عملـــه بمركز 
االحتياطـــي، وتحديدا  الحبس 
بمبنـــى الزيـــارات، وبعـــد انتهاء 
الفترة األولى من الزيارة، طلب 
من النـــزالء الخروج من الكبائن 
الخاصـــة بالزيـــارة، لكنـــه تفاجأ 
بالمتهم يدخل إلى كبينة أخرى، 
الخـــروج؛  المتهـــم  مـــن  فطلـــب 
للقواعـــد  مخالـــف  ذلـــك  ألن 

والتعليمات.
لكـــن المتهم أصر علـــى الدخول 
وعـــدم االمتثال ألوامـــره، فقام 
دفعـــه  المتهـــم  أن  إال  بمســـكه، 
وتلفـــظ عليه بألفـــاظ غير الئقة 
وعندمـــا  والوعيـــد،  وبالتهديـــد 
أمســـك بـــه مـــرة ثانيـــة اعتـــدى 
المتهـــم عليه بالضرب وخدشـــه 
لـــه  تســـبب  مـــا  يـــده،  بأظافـــر 
بخدوش )جروح ســـطحية( في 
يده اليســـرى، كما شـــهد شرطي 
آخـــر أنـــه ســـمع المتهـــم يشـــتم 

المجني عليه. 
وبالتحقيق مـــع المتهم، اعترف 
بمـــا نســـب إليـــه وقرر أنه ســـمع 
عبـــر مكبـــر الصـــوت اســـم أحـــد 
النزالء، وهـــو من أقاربه، وعليه 
إللقـــاء  الكابينـــة  لتلـــك  توجـــه 
أن  إال  أقاربـــه،  علـــى  التحيـــة 
بـــه،  وأمســـك  منعـــه  الشـــرطي 
فغضب من ذلـــك واعتدى عليه 
بدفعـــه مرتين، األولـــى من يده 

واألخرى في بطنه.
وأفـــادت المحكمـــة أنهـــا قضت 
ألنهـــا  البيـــان  ســـالفة  بالعقوبـــة 
عنـــد تقديرها للعقوبـــة وضعت 
فـــي اعتبارهـــا ظـــروف المتهـــم 
وأخذتـــه بقســـط مـــن الرأفة بما 
تخولهـــا المادة )72( مـــن قانون 

العقوبات.

سنة حبس لموقوف اعتدى على شرطي
عباس إبراهيم
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أول رحلة من مطار إسالم آباد للبحرين اليوم

ــه لـــــمـــــشـــــروع تــــــجــــــاري نـــــاجـــــح عــــقــــب إخــــفــــاقــــات ــ ــ ــراع ــ ــ ــت ــ ــ حــــــــــّول اخ

“طيران الخليج” تستأنف رحالتها من باكستان

بحريني يبتكر جهازا لتبريد المياه الحارة بالطاقة الشمسية

”BenefitPay“ بنفت” و“بيكو” تطلقان الدفع إلكترونيا عبر“

ــران الــخــلــيــج” اســتــئــنــاف  ــيـ أكــــدت “طـ
بــدًءا  باكستان  من  المباشرة  رحالتها 
رحــلــة  أول  مـــع   2020 مــايــو   31 مـــن 
ــي إلــى  ــدولـ مـــن مــطــار إســــالم أبــــاد الـ
استئناف  مــع  الــدولــي  البحرين  مطار 
ــرى في  ــالت الــنــاقــلــة مــن مـــدن أخـ رحـ
ويأتي  المقبلة.  األيــام  خالل  باكستان 
الطيران  قــرار شــؤون  ذلك تماشيا مع 
المدني في باكستان، حيث لن تشغل 

الـــرحـــالت إال مــع الــمــســافــريــن خــارج 
باكستان.

وكــانــت “طــيــران الــخــلــيــج” قــد عّلقت 
رحــالتــهــا مــؤقــتــا إلـــى 7 وجــهــات في 
ــور،  بــاكــســتــان هــي إســــالم أبــــاد، والهــ
ــاد، ومــلــتــان،  ــ وكـــراتـــشـــي، وفــيــصــل أبـ
وســيــالــكــوت، وبــيــشــاور؛ عــلــى خلفية 
وتطبيقا  كـــورونـــا،  فـــيـــروس  انــتــشــار 
ــطــيــران الــمــدنــي في  ــؤون ال لـــقـــرار شــ

21 مــــارس  ــادر فــــي  ــصــ ــ ال بـــاكـــســـتـــان 
الــخــلــيــج”،  “طـــيـــران  وأبـــــدت   .2020
كــونــهــا مـــن ضــمــن الــنــاقــالت الــجــويــة 
الــقــلــيــلــة عــلــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي 
والــدولــي الــتــي اســتــمــرت فــي تسيير 
تطبيق  المستمر في  تعاونها  رحالتها، 
شؤون  وهيئات  الحكومية  الــقــرارات 
الـــطـــيـــران الــمــدنــي والـــمـــطـــارات في 
ــهـــات شــبــكــتــهــا. كــمــا أن  مــخــتــلــف وجـ

الناقلة تجاوبت مع القرارات المذكورة 
واســـتـــمـــرت فـــي إجـــــراء الــتــعــديــالت 
رحالتها  تسيير  بخصوص  المطلوبة 
وستبقى  شبكتها.  وجــهــات  ــى  وإل مــن 
ــالع على  ــ ــران الــخــلــيــج عــلــى اطـ ــيـ طـ
لمعاودة  المطارات؛  مختلف  جهوزية 
ــتــخــطــيــط الســتــئــنــاف  ــتــشــغــيــل وال ال
رحالتها إلى معظم وجهاتها بناء على 

ذلك.

محمــد عبدالعــال شــاب بحرينــي )33 عامــا( لــم يستســلم لإلخفــاق حيــن بدأ أول مشــروع لــه لتصنيع اللوحات الشمســية لمنافســة 
المنتجات الصينية، حيث أخذ يبني على تجربته السابقة نجاحا جديدا في مشروع آخر رأى النور قبل عامين وبدأ باإلنطالق هذا 
العام عبر فكرة تجارة مبتكرة باختراع بحريني خالص لتبريد مياه الخزانات بالطاقة الشمســية. يحكي عبدالعال قصة مشــواره 
في تأسيس شركة “سايلنت باور للطاقة المتجددة” وابتكاره التجاري،  لـ “البالد”، والذي بدأه بعد أن تخرج في الجامعة، إذ درس 

الهندسة الميكانكية بجامعة البحرين، ثم التحق بإحدى الجامعات الخاصة من أجل دراسة إدارة األعمال.

 البداية باأللواح الشمسية «

يــفــارق شغف ريـــادة األعــمــال الشاب  لــم 
الـــطـــمـــوح الـــــذي قــــرر الـــبـــدء فـــي أولـــى 
ــواح  األل لتصنيع  شركة  بإنشاء  خطواته 
هو  قــام  حيث  متواضع،  بجهد  الشمسية 
الخاليا  وتركيب  بتصنيع  عامل  وبرفقة 
المنافسة  لــكــن  ألـــــواح،  عــلــى  الــشــمــســيــة 
في  تسعفه  لم  الصغير  لمشروعه  الكبيرة 

االستمرار.
ــعــال طــمــوحــه الــهــنــدســي  ثـــم تـــرك عــبــدال
إنشاء  على  عمل  حيث  للعقار،  وتــوجــه 
منصة إلكترونية لبيع العقارات والسيارات 
لبضع  فيه  وعمل  عقاريا  مكتبا  دشــن  ثم 
من  احتياجاته  تلبية  واستطاع  سنوات، 
الــقــديــم وشغفه  لــكــن حلمه  الــعــمــل،  هـــذا 
بالهندسة راوده من جديد، ليعود لتحقيق 

تطلعاته السابقة.
وحين وجد عبدالعال كميات من األلواح 
يوفق  لم  السابق  مشروعه  من  الشمسية 
في بيعها، تبادرت لخاطره فكرة استغاللها 
في عملية تبريد مياه الخزانات، حيث إن 
تبريد الخزانات في فترة الصيف مطلوب 

الصحية  المرافق  فــي  المياه  الستخدام 
واالستخدامات اليومية.

 اختراع بحريني «

ــحــارة فــي فــتــرة الصيف  كــانــت الــمــيــاه ال
البحرين،  مشكلة عصية لكثير من سكان 
هنا بدأ عبدالعال أولى تجاربه في ابتكار 
أول جهاز لتبريد المياه باستخدام الطاقة 
الشمسية وباستخدام المبادالت الحرارية 
كــالــتــي تــســتــخــدم فـــي تــبــريــد مــحــركــات 
السيارات )الرديترات(، حيث لم يكن هناك 

منتج مشابه لهذه الفكرة في السوق.
يقول عبدالعال “الفكرة بدأت في الصيف، 
ــارة عــن مــبــرد مـــاء يعمل على  وهـــي عــب

المياه  يقوم بسحب  ثالث مراحل، حيث 
الخزان  مياه  بتغيير  ويقوم  الخزان،  من 
لنحو 12 مرة في اليوم وتنقية المياه عبر 
يستطيع  حيث  لتر،   1500 بقوة  مضخة 
النظام العمل بالطاقة المشمسية لمدة 10 
أنــه حسب  الــيــوم”. ويضيف  في  ساعات 
االختبارات التي أجراها، فإن درجة حرارة 
درجــة،   63 الــى  تصل  الصيف  في  المياه 
تقليص  تــم  الجهاز  استخدام  بعد  ولكن 
درجة الحرارة إلى 28 درجة فقط. ويشير 
منتشران  حاليين  نظامين  هناك  أن  إلــى 
يخليان  ال  الخزانات  لتبريد  البحرين  في 
من العيوب، األول هو باستخدام مروحة 

وهي  الــخــزان،  غطاء  على  تثبت  تهوية 
تنقل األتربة واألوساخ بكشل كبير للخزان 
كهربائي  مــاس  جــانــب وجـــود خطر  إلــى 
حيث النظام يعمل بطاقة كهربائية كاملة. 
أجهزة  استخدام  فهو  الثاني،  النظام  أما 
داخل  التبريد  أنابيب  تمرير  عبر  التبريد 
وتفاعلها  للتأكسد  معرضة  وهي  الخزان 
مع مياه الخزان، كما أن المياه تكون باردة 
جدًا، وتحتاج لخلطها بماء ساخن لتكون 
مناسبة لالستخدام. وأشار إلى أن ما يميز 
الطاقة  في  الكبير  التوفير  هو  اختراعه 
الــكــهــربــائــيــة ومــســتــوى الــحــمــايــة، حيث 
ال  منخفض  كهربائي  بتيار  النظام  يعمل 
يشكل خطرا، إلى جانب مستوى النظافة، 
15 دينارا شهريا  وتوفير مبالغ تصل إلى 
عمر  أن  خصوصا  الكهرباء،  فــاتــورة  فــي 
عاما،  عشرين  إلــى  يصل  الشمسي  اللوح 
حيث ال تتجاوز قيمة الجهاز 250 دينارا.

»  

انطالق المشروع

بعض  تصميم  في  عبدالعال  بدأ  وبالفعل 
أن  قبل  واخــتــبــارهــا  التجريبية  األجــهــزة 
يقتنع بنجاعة الفكرة والشروع بالبدء في 
اإلنتاج التجاري، ولكن مشوار عبدالعال لم 
يخُل من الصعوبات وكان أهمها التمويل، 
ــرق مــؤســســات  ــه طـ وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
للتنمية  الــبــحــريــن  بــنــك  مــثــل  تــمــويــلــيــة 
يوفق  لم  أنه  إال  التمويل،  على  للحصول 
بذلك بسبب االشتراطات المشددة؛ كونه 

رائد عمل في بداية مشواره التجاري.
هنا عرض الفكرة على شقيقه الذي رحب 
ــرر أن  بــهــا ووجـــدهـــا اســتــثــمــار جــيــد، وقــ
يستثمر نحو 200 ألف دينار في المشروع.
عندها بدأ عبدالعال بزيارة عدد من الدول 
وروسيا  الصين  من  كل  في  والمصنعين 
لــلــحــصــول عــلــى الـــمـــواد الــمــطــلــوبــة من 

المحركات ونوعية البالستيك التي تقاوم 
تشغيل  عملية  وتــوفــر  البحرين،  ــواء  أجـ

آمنة وسلسة.
  خطة للتوسع في المشروع «

منطقة  في  مصنع  بتشييد  عبدالعال  قام 
الهملة مساحته 200 متر، حيث يعتبر هذا 
العام 2020 سنة االنطالق بعد سنتين من 
أن  إلــى  وأشـــار  والتحضيرات.  الــتــجــارب 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت 
بــمــســاعــدتــه فــي الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
المنتج  أن  البحرين”، خصوصا  “صنع في 
معروض  هو  كما  العالم  في  موجود  غير 
لدى شركته. وعبر عبدالعال عن أمله في 
والتوسع  متر  ألفي  لنحو  المصنع  توسعة 
تعيين  عــبــر  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول  فــي 
وكالء في أسواق المنطقة، بيد أن جائحة 
قللت  الحسبان  في  تكن  لم  التي  كورونا 

بشكل كبير من وتيرة العمل.

دشنت شركة “بنفت”، خدمة جديدة ألول 
مرة في البحرين تمّكن الزبائن من إرسال 
الصرافة  مكاتب  في  األمــوال  تحويل  أو 
عبر إتمام عملية الدفع من خالل المحفظة 
ِعوضا  بــي(،  )بنفت  اإللكترونية  الوطنية 
الــنــقــديــة، وذلــك  األوراق  اســتــخــدام  عــن 
باالتفاقية الموقعة مع الشركة البحرينية 
 )BIIECO( لــلــصــرافــة  الــعــالــمــيــة  الــهــنــديــة 
هــذه  مــن  مستفيدة  جــهــة  أول  بصفتها 
االتــفــاقــات  مــن  مجموعة  ضمن  الــخــدمــة 
مع  الــخــصــوص  بــهــذا  تباعا  ستأتي  الــتــي 

بقية شركات الصرافة العاملة بالبحرين.

وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة ضــمــن الــمــســاعــي 
تماشًيا  نقدي؛  غير  مجتمع  نحو  للتحول 
مع رؤية المملكة للمضي قدًما نحو تعزيز 
الرقمي من خالل إطالق حزمة  المجتمع 
المختلفة  القطاعات  فــي  الــخــدمــات  مــن 
تعتمد  والتي  المصرفي،  القطاع  السيما 
ــيــات الــعــمــل اإللــكــتــرونــي وإتــمــام  عــلــى آل
الــمــدفــوعــات قــبــر الــقــنــوات اإللــكــتــرونــيــة 

المختلفة.
التنفيذي  الرئيس  قــال  المناسبة،  وبهذه 
“إنه  الجناحي  عبدالواحد  “بنفت”  لشركة 
لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع الشركة 
للصرافة  الــعــالــمــيــة  الــهــنــديــة  البحرينية 
الجديدة،  الخدمة  هذه  إلطالق   )BIICO(

المقدمة  خدماتنا  عدد  تنامي  تؤكد  التي 
نحو  الــرامــيــة  ومساعينا  مــتــزايــد،  بشكل 
بمختلف  المالية  المعامالت  جميع  رقمنة 
بهذا  لــالســتــمــرار  نتطلع  ونــحــن  أنــواعــهــا. 
النهج، والمضي ُقدًما نحو توسيع قاعدة 
خدماتنا مستقبالً وذلك انسجاما الخطط 
البحرين  مــصــرف  وتــوجــهــات  الــوطــنــيــة 

المركزي بهذا الخصوص”.
ــال الــمــديــر الــعــام للشركة  مــن جــانــبــه، قـ
للصرافة  الــعــالــمــيــة  الــهــنــديــة  البحرينية 
“هـــذه  ــاراســمــهــان  ن الكــشــمــي   )BIIECO(
الــخــدمــة الــجــديــدة ســتــعــزز مــن خــيــارات 
ــدفــع الــمــتــاحــة الــتــي تــوفــرهــا الــشــركــة،  ال
مــع شركة  بالتعاون  جــدا  ســعــداء  ونــحــن 

الخصوص؛ السيما أن تطبيق  بهذا  بنفت 
بنفت بي يعد ضمن أهم األدوات المبتكرة 
ما  اإللكتروني  الدفع  عمليات  تتيح  التي 
الــخــيــارات  مــن  بــمــزيــد  لزبائننا  سيسمح 
الفترة  هــذه  خــالل  خصوصا  اإللكترونية 
النقد  اســتــخــدام  تقليل  على  تــركــز  الــتــي 
ــرازات الــوقــائــيــة  ــ ــتـ ــ الـــورقـــي ضــمــن االحـ

لفيروس كورونا”.
اإللكترونية  الوطنية  المحفظة  أن  يذكر 
ألــف   450 أكــثــر مــن  بـــي” سجلت  “بــنــفــت 
مستخدم، وأكثر من 3500 متجر مشارك 
الدفع  تقبل  التي  المتاجر  شبكات  ضمن 

عبر تطبيق “بنفت بي”.

المحرق - طيران الخليج

 دبي - رويترز

العجز المتوقع بالبحرين 
12 % من الناتج المحلي

 قــالــت وكــالــة “ســتــانــدرد آنـــد بـــورز” 
للتصنيف االئتماني أمس السبت إن 
المالي  العجز  يتسع  أن  المتوقع  من 
الــنــاتــج  الــبــحــريــنــي إلـــى 12 % مـــن 
العام ارتفاعا  المحلي اإلجمالي هذا 
من 4.6 % في 2019؛ ألسباب ترجع 
ــي جـــانـــب كــبــيــر مــنــهــا النــخــفــاض  فـ

أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد 

البحرين بنسبة 5 % في 2020.

علي الفردان

محمد عبدالعال الجهاز هو األول من نوعه

المنامة - اتحاد مالك الريف

المنامة - شركة بنفت

دبي- العربية.نت

التحاد  مالك  العمومية  الجمعية   عقدت 
مــؤخــرا،  حيث  اجتماعها  الــريــف  جــزيــرة 
اتحاد  مجلس  رئيس  افتتح  االجــتــمــاع 
مالك جزيرة الريف، فاروق المؤيد مرحبا 
تلبية  على  لهم  الشكر  وتقديم  بالحضور 
والبناء  المستمر  تعاونهم  وعلى  الدعوة 
خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة والســيــمــا وأنــهــا 
تضافر  تأسيسية  تطلبت  مرحلة  كانت 
االتحاد  أهــداف  لتحقيق  الجميع  جهود 
فضال عن كون الجزيرة تتضمن مشاريع 
لحسن  الجميع  تــعــاون  تتطلب  حيوية 
النــتــفــاع مــنــهــا.  بــعــد ذلـــك تــقــدم الــمــؤيــد 
جــديــد  إدارة  مــجــلــس  ــتــخــاب  ان بــطــلــب 
التحاد المالك تبدأ واليته من تاريخ هذا 
المواصلة  عن  اعتذاره  وقــدم  االجتماع.  
كرئيس لالتحاد مالك جزيرة الريف؛  نظرا 

الرتباطه بأمور أخرى.  وقد أيد الحضور 
ذلك التوجه وبعد المداولة في الموضوع 
مالك  اتــحــاد  إدارة  مجلس  تزكية  تمت 

جزيرة الريف وفق  التشكيل التالي:
لمجلس  الــســعــيــد  رئــيــس  عيسى   كــاظــم 
ــريــف،  هال  ال إدارة اتــحــاد مـــالك جــزيــرة 

ــائــب لــرئــيــس مجلس  ــمــؤيــد  ن ــاروق ال ــ فـ
الـــحـــمـــاد  عضو  ــارك  ــبـ مـ ــالل  اإلدارة،  طــ
مجلس اإلدارة، وليد إبراهيم الفهد  عضو 
النعيمي  عضو  أحــمــد  اإلدارة،  مجلس 
الـــمـــرزوق  عضو  أحــمــد  اإلدارة،  مجلس 

مجلس اإلدارة.

أعلنت مجموعة العشرين أن 36 دولة تقدمت بطلب االستفادة من مبادرة 
خدمة تأجيل ســداد الديون، خالل الشــهر األول من تفعيل المبادرة، التي 
ســتمكن الــدول المســتحقة مــن تحريــر مــا يصــل إلــى 14 مليــار دوالر مــن 

مستحقات الديون.

افتراضي  استثنائي  اجتماع  وُعقد 
ــمــالــي  ــهــيــكــل ال لــمــجــمــوعــة عــمــل ال
ــي فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن،  ــدولـ الـ
لمناقشة وتقييم  السعودية؛  برئاسة 

طلبات تأجيل سداد الديون.
السعودي محمد  المالية  وزيــر  وأكــد 
السعودية  رئــاســة  ممثل  الــجــدعــان 
الفعالية  بهذه  العشرين  لمجموعة 
ملتزمة  المملكة  أن  مداخلته،  فــي 
ــمــنــظــمــات  ـــدول وال ـــ ــع الـ ــعــمــل مــ ــال ب
كل  وقـــبـــل  أواًل  لــلــتــعــامــل  األخـــــرى 

شـــيء مــع جــائــحــة كــورونــا واآلثـــار 
الصحي  الصعيد  على  خلفتها  التي 
سيما  وال  واالجتماعي  واالقتصادي 
وأوضــح  ضعًفا.  األكثر  الــدول  على 
خطوات  باتخاذ  بــادرت  المملكة  أن 
وتنسيق  لقيادة  وملموسة  سريعة 
بهدف  للجائحة؛  دولــيــة  اســتــجــابــة 
للتعامل  مشتركة  إجــــراءات  وضــع 
مع التحديات العالمية التي فرضتها 

الجائحة.
بمجموعة  األعضاء  الــدول  واتفقت 

الــعــشــريــن فــي أبــريــل عــلــى تأجيل 
سداد ديون الدول األشد فقرا لفترة 
من  الــــدول  تــلــك  لتمكين  مـــحـــددة؛ 
لمكافحة  إمكاناتها  جميع  تسخير 
ــا وتــخــفــيــف آثـــاره  فـــيـــروس كـــورونـ

االقتصادية.

كاظم السعيد هال المؤيد 

ــد ــ ــؤي ــ ــم ــ ــا لــــلــــوجــــيــــه فـــــــــــــاروق ال ــ ــف ــ ــل ــ المستحقاتخ من  دوالر  مليار   14 يصل   ما  تحرير 
36 دولة تطلب مساعدة “العشرين” بشأن الديونالسعيد رئيسا لمجلس إدارة اتحاد مالك “الريف”

الجهاز “صنع 
في البحرين” 

وهو الوحيد في 
العالم

شقيق عبدالعال 
يستثمر نحو 200 

ألف دينار في 
المشروع

الكشمي ناراسمهانعبدالواحد الجناحي
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القيادة ليست حكما فقط، بل هي صنع معجزات وتحقيق مكاسب، وحفظ منجزات 
خصوصـــا بوقت األزمات.. هذه هي قواعد القيادة الحكيمة وقوة العزيمة واإلصرار 

على البقاء بقوة.
قبـــل أن يعود ســـمو رئيس الـــوزراء األمير خليفة بن ســـلمان حفظـــه هللا ورعاه إلى 
أرض الوطن سالًما غانًما معافى، كان سموه على صلة دائمة بالوطن والمواطن، كان 
همـــه األوحـــد وذهنه وعقلـــه وكل جوارحه متجهـــة للناس وقضاياهم ومشـــكالتهم، 
وظـــل على تواصل مع الجميع، ومتابعا لشـــؤون الوطن، خصوصا في هذه الظروف 
االســـتثنائية، وكان ذلـــك بمثابـــة نبراس ضوء ســـاطع في ســـماء البلـــد يذكي ويلهم 
الجميـــع للعمـــل والعطاء بتحفيـــز من حبِه الدائـــم ألبنائه، جرى ذلك كلـــه عندما كان 
ســـموه خـــارج أرض الوطـــن يتلقـــى العـــالج حفظه هللا من كل شـــر، وحيـــن عاد إلى 
أرض الوطـــن، لـــم يهدأ له بال، إذ ما إن حل علـــى األرض الطيبة التي احتضنت هذه 
األمة الصغيرة العظيمة الوفية، حتى باشـــر ســـموه العمل وشـــهدنا منذ تلك اللحظة 
حتى هذه الساعة سلسلة من اإلجراءات والقرارات والتدابير المتوالية، وهي تصب 
جميعهـــا في إنقاذ البالد والعباد من كل التداعيات التي خلفها وباء كورونا ونتائجه 

على كل المرافق والمجاالت.
فمنـــذ وصـــول ســـموه، وحتـــى اآلن، يتخـــذ التدابيـــر الوقائيـــة واإلنقاذيـــة المتعلقـــة 
باالقتصاد والمال ومصلحة المواطن، وقد تركز اهتمامه بالدرجة األولى على توفير 
كل الســـبل لســـير الحياة طبيعية فيما يتعلق بالغذاء والدواء وسير األعمال وتوزيع 
الســـكن على المواطنين وتعويض المتضررين من الوباء حتى بدت البحرين بفضل 

هـــذه السياســـة والرعايـــة بحالة طبيعية وكأن شـــيئا لم يؤثر فـــي نظامها العام وفي 
مجرى الحياة اليومية.

الكثيـــر مـــن الـــدول ومنها الغنيـــة، عانت الكثير وتعـــرض فيها المواطـــن للضغوطات 
ونقـــص الغـــذاء وأزمة العالج، بـــل إن دوال كبيرة تقلصت مرافقهـــا للحد األدنى رغم 
إمكانياتهـــا الهائلـــة، فأزمـــة الوباء ومـــا خلفه مـــن تداعيات ضربت العالـــم في عمقه 
وعطلت كثيرا من خدمات الدول، وكل من يتأمل ويراقب وضع البالد سيرى األمور 
طيبـــة والمواطـــن لم يتعرض ألي أذى في طعامه ودوائه وراتبه وكل مكاســـبه التي 
تحققـــت لـــه خالل العقـــود المنصرمـــة، حيث ظلت هذه المكاســـب ثابتة واســـتمرت 
الخدمـــات وحتـــى أعمال ومشـــاريع البنية التحتية لـــم تتأثر، وكانت هذه السياســـة 
هي ذاتها التي نهضت عليها البحرين منذ نشـــأتها العصرية التي وضع قواعدها منذ 

البداية خليفة بن سلمان حفظه هللا من كل شر.
إن قيـــادة األمة ليســـت فقط فـــي حكمها بل في حمايتها ورعايتها وحفظ مكاســـبها 
وصيانة منجزاتها وهذه السياسة أعظم من مجرد الحكم وهو ما نراه في كثير من 
الحـــكام الذين يحكمون فقط. إن القائد هو في األســـاس رمـــز لألمة وحافظ لكيانها 
وقيـــم علـــى مصالح شـــعبها، وهـــذه الســـمات كلها هي ما اتســـمت به قيـــادة الرئيس 
خليفة بن ســـلمان منذ تولى المســـؤولية ووضع أسس نهضة هذه البالد فحفظها من 

الشرور وأنقذها من كل األزمات وصانها وصان حياة شعبها، هذا هو القائد الرمز.

تنويرة: لو اختلفت مع العالم واتفقت مع نفسك فأنت الرابح. «

الوباء الذي ال لقاح له )1(
ســـينجح العلـــم إن عاجـــالً أو آجـــالً في اكتشـــاف لقـــاح والتوصل لعالج 
مناســـب لفيروس كورونا )كوفيد ـ 19( الذي ال يزال يودي بحياة اآلالف 
من الناس في كل مكان، لكن يبدو أن بعض البشر لن يستطيعوا التخلص 
مـــن أمـــراض عديدة لها آثار ســـلبية على منظومة وبنيـــة المجتمع، ومن 
أخطرها العنصرية التي تدفعهم لتحين الفرص واستغالل أتفه األسباب 

للفتك بكل من يختلف معهم عرقًيا إلشباع حاجة ما في أنفسهم.
ففي والية مينســـوتا األميركيـــة، قامت إدارة الشـــرطة بإقالة أربعة من 
أفرادها بعد وفاة رجل يدعى “جورج فلويد” من ذوي البشـــرة الســـوداء 
كان مشتبها به فقط في ارتكاب أعمال تزوير وذلك أثناء القبض عليه، 
وظهور مقطع فيديو يصور االعتداء عليه وتثبيته على األرض بالضغط 
على رقبته بالقوة وهو يســـتغيث ويقول “ال أســـتطيع التنفس”، دون أن 
تجد صرخاته استجابة أو شفقة من رجل الشرطة الذي لم يستمع أيًضا 
لدعوات وتوسالت شهود الحادث بأن يرفع ركبته عن عنق الرجل، ألنه 

ال يتحرك وأنفه ينزف.
صحيـــح أن الـــرد كان ســـريًعا بإنهـــاء خدمـــة رجـــال الشـــرطة األربعـــة 
المتورطيـــن بالحـــادث وفتح بـــاب التحقيق بما يمهد إلنـــزال المزيد من 
العقوبـــات، إال أن المؤلـــم أن مثـــل هذه الحوادث متواصلة منذ ســـنوات 
وال يـــكاد يمـــر عـــام دون تســـجيل العديـــد من الشـــواهد والقضايـــا التي 
تؤكـــد أن العنصرية باتت مرًضا مزمًنا يســـتوجب عالًجا ناجًعا على كل 
المســـتويات وليس التعامل مع كل حادث على اعتبار أنه عمل فردي ال 

يعكس ظاهرة عامة وخطيرة.
قســـوة وبشاعة الحادث دفعت قائد الشـــرطة “أراوندوندو” إلى التأكيد 
علـــى ضـــرورة مراجعـــة سياســـات اســـتخدام القـــوة فيما يتعلـــق بوضع 

شخص تحت السيطرة.
عمدة مينيســـوتا نفســـه “جاكوب فراي”، الذي وصف الحادث بأنه عبثي 
بشـــكل تـــام وكامـــل، قـــال: “متأكد ممـــا رأيته ومـــا رأيته خطـــأ على كل 
المستويات، فكونك مواطنا أسود ال يعني هذا أن عليك حكما باإلعدام”، 
وكأنه يقر بأن العنصرية راســـخة فـــي نفوس البعض ال حوادث عرضية 

تقع بين فترة وأخرى.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

التعايش مع كورونا
أصبـــح من الواضح أنه ال مفر مـــن التعايش مع جائحة كوفيد 
١٩، العالم بأســـره حاليا يعمل على دراســـة األوضاع والموازنة 
ما بين الصحة واالقتصاد، فحين ننعم نحن في بيوتنا الهادئة 
اآلمنة وســـط مـــا تقدمه لنـــا البحرين من دعـــم مطلق في ظل 
هـــذه الظـــروف، تظهـــر علـــى الجانـــب اآلخر مـــن العالـــم أرقام 
مخيفـــة تتحدث عـــن زيادة العنف األســـري والعنف ضد المرأة 
واألطفـــال، يبـــدو أن الجائحة لم تخلـــف أرقاما للمرض وحده، 
إنما ساهمت في زيادة بؤر التوتر في بعض المجتمعات، حيث 
ســـاهم التباعـــد االجتماعـــي الذي أقرتـــه دول العالم بشـــكل أو 
بآخر في ظهور عدد كبير من المشـــكالت على الســـطح، ناهيك 
عن اضطراب الوضع االقتصادي بشكل أو بآخر وهو ما يلمسه 
العديـــدون خصوصـــا ممـــن يعملـــون بمهـــن ذات دخـــل يومـــي 

بسيط.
مـــن الواضح أن هناك عودة للحياة االعتيادية، إال أنني مازلت 
عنـــد موقفـــي تجـــاه ريـــاض األطفـــال والمرحلـــة االبتدائيـــة، 
حيـــث ذكرت مســـبقا أن هذه الفئـــة العمرية تحتـــاج إلى مزيد 
مـــن العنايـــة، ولن تكـــون بوعي كبير حتى تســـتطيع التأكد من 
التزامهـــا بمعاييـــر الصحة والتباعد، فـــي النهاية هم أطفال من 
الصعب السيطرة على شخصياتهم وتطلعاتهم وفضولهم نحو 

اآلخرين.
ووســـط هـــذا وذاك، كان واضحـــا أن العالـــم ســـيرضخ ويتجـــه 
نحـــو التعايـــش مع الفيـــروس، ورجوع الحياة إلـــى طبيعتها ال 
ســـابقتها، فالكثير مـــن الوظائف تحتاج إلى حلحلـــة، واهتمام 
مطلـــق بمعاييـــر الصحـــة العالميـــة والمضـــي قدما نحـــو حلول 
أكيدة، العالم ســـنراه بحلة مغايرة، نســـخة جديدة تحمل آماال 
كثيرة نحو مستقبل نهتم فيه بصحة اإلنسان، واألهم من هذا 
كله االهتمام بصناع الصحة من طواقم صحية كانت وال تزال 

خط الدفاع الرئيسي وحامي الكوكب في هذه الظروف.

سمر األبيوكي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

“القائد يبان وقت الصعاب”

أنهـــى النواب والشـــوريون 7 أشـــهر متصلة مـــن العمل 
المـــوزع بيـــن اللجـــان والجلســـات العامـــة، ودخلوا في 
إجازة تشـــريعية تستمر ألكثر من ٤ أشهر، وخالل دور 
االنعقـــاد لعبـــت الصحافـــة دورا ناقال وفاحصـــا وناقدا 
ومؤثرا في الحياة البرلمانية، وأود هنا أن أنوه للتأثير 
اإليجابـــي الـــذي تلعبـــه تغطيـــات صحيفة “البـــالد” في 
إيقـــاع الجلســـات برصدهـــا وتوثيقهـــا حـــاالت الغيـــاب 

والصمت.
فـــي هـــذه الســـطور، ســـأتناول العمـــل البرلمانـــي خالل 
دور االنعقـــاد األخيـــر مـــن زاوية مغايرة وفـــي جوانبها 
المضيئـــة فقـــط، فمـــا أفضل مـــا قدمـــه البرلمانيون من 

إنجازات في األشهر األخيرة؟
أعتقـــد أن أفضل تشـــريع قـــدم في الـــدور المنصرم هو 

االقتـــراح بقانون لتعديل الدســـتور بمـــا يضمن ويثبت 
الرعايـــة الصحية المجانية لجميـــع البحرينيين، والذي 
تقـــدم به النائـــب محمـــود البحراني وتضامـــن معه ١٤ 
نائبـــا. وإذا مـــا دققنا فـــي نصوص المقترح، ســـنجد أن 
التعديل التشريعي ال يتعدى إضافة كلمة واحدة فقط 
في الدستور وهي كلمة “مجانية”، إال أن تأثيراته - إذا 

ما أقر - ستمس حياة كل مواطن على هذه األرض.
نعـــم، إن الخدمـــات الصحيـــة األساســـية تتوافـــر اآلن 
بشـــكل مجاني أمام البحرينيين فـــي المرافق الصحية 
الحكوميـــة، غيـــر أن هذا الواقع قد يتغير بعد ســـنوات 
مع تنفيذ مشروع الضمان الصحي، والذي سيستحدث 
نظـــام التأميـــن الصحـــي، ولعل مـــن المهـــم التذكير بأن 
نظـــام الضمـــان الصحـــي تضمن في نســـخة مشـــروعه 

األولى رســـوما على األدوية األخرى، إال أنها أزيلت من 
المشروع بعد ضغط نيابي.

وأما بالنسبة للجانب الرقابي، فإن نتائج لجنة التحقيق 
في البحرنة وما تبعها من محاوالت الســـتجواب وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة يعـــد المنجـــز األكبـــر في 
الـــدور الثانـــي. إن اإلنصاف في تقييم الحـــراك النيابي 
يفـــرض علينا أيضا تقدير الجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي فـــي ملـــف البحرنـــة، والذي 
مازال يســـعى جاهدا لتفعيل توصيـــات لجنة التحقيق 
والتحرك نحو اســـتجواب الـــوزراء المقصرين في هذه 
القضيـــة الحيويـــة. ونأمل مـــن النفيعي وباقـــي النواب 
االســـتمرار في تبني هذا الملف الذي ستتعاظم أهميته 
في الفترة المقبلة مع انعكاسات وتبعات أزمة كورونا.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

النواب... بين تعديل الدستور والبحرنة

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

للتواصل: 17111483

نقف أمام تحديات يمتحن فيها وجودنا ومستقبلنا
قـــد تكـــون محنـــة وأزمـــة وبـــاء كورونـــا قـــد 
أخرجـــت للوجود طريقة جديـــدة للمحافظة 
على األمن واالســـتقرار والتقارب بين الدول 
على نطاق واسع جدا، وتحطيم القيود التي 
تقيـــد االنطالقـــة البنـــاءة، وخـــالل اســـتقبال 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر 
حفظـــه هللا ورعـــاه، بقصـــر ســـموه بالرفـــاع، 
وكبـــار  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  نـــواب 
أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمـــة والحكومـــة 
والمســـؤولين بديوان ســـموه، عبـــر أيده هللا 
)عن خالص التمنيات بأن تســـتعيد الشـــعوب 
في العالم أجمع مســـار حياتها الطبيعية، في 
أقـــرب وقـــت، وأن تكـــون محنة هـــذا الوباء 
منحـــة من أجل مزيد من التقـــارب والتعاون 

فيمـــا بينهـــا لتعزيـــز االســـتقرار والنمـــاء فـــي 
جميع دول العالم(.

جميـــع دول العالـــم تســـير اليـــوم علـــى خـــط 
فاصـــل جديد فـــي مختلـــف الميادين، حيث 
أثـــرت جائحـــة كورونـــا فـــي مجـــرى شـــؤون 
الحيـــاة بإيقـــاع متالحـــق ســـريع، مـــا ســـبب 
فوضـــى عارمـــة، وشـــهدت األشـــهر الماضية 
انكماشا حادا في االقتصاد والبناء والتعمير، 
لهـــذا كانت روح التفاهم والتعاون بين جميع 
دول العالـــم واضحـــة، وكان العمـــل المخلص 
فالشـــعوب  المرحلـــة،  هـــذه  عنـــوان  الجـــاد 
تريد ألنفســـها حيـــاة أنعم وحركـــة إلى أعلى 
وموضعا أفضـــل، والوقوف أمـــام التحديات 

بقوة وثبات.
قد تكون هذه المرحلة التي نمر بها اليوم من 

أخطـــر المراحل في تاريخ عالمنا الطويل، إذ 
نقـــف أمـــام تحديـــات يمتحـــن فيهـــا وجودنا 
ومســـتقبلنا، كمـــا تمتحن مقاومتنـــا وتعاوننا 
وتقاربنا كما أوضح ذلك ســـيدي سمو رئيس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه، ويجب أن نحشـــد 
لذلـــك كله الكثير مـــن طاقاتنا كشـــعوب وأن 
نعبئ الجهد والقدرة، وأن نعرف كيف نحسن 

استخدامها واإلفادة منها.
بإمـــكان التقـــارب والتعاون بين الشـــعوب أن 
يطلـــق الضوء مـــن الدياجير ويبعـــث الحياة 
من الركام واألطالل، وكل فرد من أي مجتمع 
كان يدرك أعمق اإلدراك مدى جســـامة الدور 
والمســـؤولية الملقـــاة على عاتقـــه، وال يوجد 
أي مبرر منطقي لمسألة التباعد وتراخي قوة 

الدفع نحو األفضل لجميع شعوب العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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المنامة - النيابة العامة

صرح وكيـــل النائب العـــام بنيابة 
المـــرور بـــدر الحســـن بـــأن النيابة 
العامة قـــد باشـــرت التحقيق في 
واقعة انتشـــار مقطـــع فيديو في 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
بتاريـــخ 2020 مايـــو 28، والـــذي 
مركبـــة  قائـــد  قيـــام  فيـــه  يظهـــر 
واألمـــوال  األرواح  بتعريـــض 
للخطـــر بـــأن قـــام بقيـــادة مركبـــة 
التســـجيل  أرقـــام  لوحـــات  دون 
واالســـتعراض بها بشـــكل عرضي 

نفســـها  حـــول  المركبـــة  ودوران 
وذلـــك فـــي محيـــط دوار البديـــع، 
البديـــع  شـــارع  علـــى  ثـــم  ومـــن 
مزعجـــة  أصـــوات  وإخـــراج 
اإلطـــارات،  مـــن  كثيـــف  ودخـــان 
وباســـتجواب المتهـــم بتحقيقات 
النيابة العامة ومواجهته بالمقطع 
المصور اعترف بما نسب إليه من 
اتهام، وتم حبســـه احتياطيا على 
ذمة القضية تمهيـــدا إلحالته إلى 

المحكمة المختصة.

حبس شاب استعرض بسيارته على شارع البديع

local@albiladpress.com
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دور كبير لـ “الداخلية” في أزمة “كورونا”
“المنامـــة للحقـــوق” يشـــيد بـــدور الـــوزارة فـــي دعـــم حقـــوق اإلنســـان

أكــد مركــز المنامــة لحقــوق اإلنســان علــى دور وزارة الداخليــة فــي دعمها لحقوق اإلنســان وابتكارهــا كل ما يذلل 
العقبــات أمــام النــزالء فــي مركــز اإلصــاح والتأهيــل فــي ظــل االنتشــار العالمــي لوبــاء كورونــا والحاجــة وإتخاذ 
إجــراءات وقائية واحترازية للتصدي ومنع انتشــار الفيــروس بين النزالء والحفاظ على صحتهم وتوفير الرعاية 
الطبيــة عــن بعد، وضمان اســتمرار تواصلهــم مع عائاتهم من خال تقنية االتصال المرئــي، واإلجراءات الوقائية 
إليــداع المحكوميــن الجــدد والفحــص الدوري لهــم لضمان عدم انتشــار الفيروس، وهذا ما يعكــس االهتمام البالغ 
الــذي تقــوم بــه الــوزارة بقيــادة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفــة، مثمنا المركز 
التواصــل المســتمر والتعــاون مــع وزارة الداخليــة من خال المســؤولين ومن بينهم وكيل وزارة الداخلية الشــيخ 
ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة والعمل على التنسيق للزيارات وتزويد المركز بالمعلومات الهامة عن أي مستجدات 

تتعلق بدعم الوزارة لحقوق اإلنسان واالطاع على المبادرات الجديدة والسعي لتطبيقها بالصورة المتكاملة.

وقالـــت رئيـــس مركـــز المنامة 
لحقوق اإلنسان المحامية دينا 
اللظـــي أن الظـــروف التي تمر 
بهـــا مملكة البحريـــن والجهود 
التـــي يبذلهـــا فريـــق البحريـــن 
برئاسة ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفـــة تتطلب مـــن جميع 
الجهـــات الحكومية والخاصة 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

والمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
التظافر وااللتزام بالتوجيهات 
الصحية لتنتقـــل البحرين من 
الفيـــروس  مكافحـــة  مرحلـــة 
الحـــاالت وهـــذا  انعـــدام  إلـــى 
يأتـــي بفضـــل الوعـــي الكامـــل 
المسؤول  والتصرف  للمجتمع 

من الجميع.
وذكرت أن جهود كبيرة تبذل 

مـــن العامليـــن فـــي الصفـــوف 
وزارة  ومنهـــا  األماميـــة 
الداخليـــة مـــن خـــال إداراتها 
من خال استقبال المسافرين 
فـــي منافـــذ المملكـــة لحـــاالت 
اإلســـعاف  وإدارة  اإلجـــاء 
الوطني وتأمين حركة المرور 
في شـــوارع المملكـــة ومراقبة 
بزيـــادة  الجديـــدة  الظواهـــر 
الناريـــة  الدراجـــات  حركـــة 
المشـــي  ورياضـــة  والهوائيـــة 
يتطلـــب  ممـــا  الشـــوارع  فـــي 
بهـــا  قامـــت  مروريـــة  توعيـــة 
اإلدارة العامـــة للمرور بأحدث 
مـــن  التكنولوجيـــة  الوســـائل 
المســـيرة،  الطائـــرة  خـــال 
وســـائل  خـــال  مـــن  وكذلـــك 
المرئية والمســـموعة  اإلعـــام 
والمقـــروءة ومواقع التواصل 
االجتماعي، كمـــا يقوم الدفاع 
المدني بدور كبير في التعقيم 
الكـــوادر  والتطهيـــر وتدريـــب 
المتطوعـــة الوطنيـــة والعمـــل 
إلنجـــاز  الســـاعة  مـــدار  علـــى 
األهداف المرجوة لمنع انتشار 

فيروس كورونا.
وأضافـــت اللظـــي: “يقـــع على 
شرطة المجتمع ورجال األمن 
دور مهم فـــي فض التجمعات 
خاصـــة للوافديـــن فـــي كثيـــر 
مـــن المناطـــق ومخالفـــة غيـــر 
الملتزميـــن بوضـــع الكمامـــات 
الصحيـــة،  للتوجيهـــات  وفقـــا 
الوافديـــن  وعـــي  ورفـــع 
باإلجراءات الصحية الوقائية 
مـــن خـــال جـــوالت ميدانية، 
وزارة  مـــع  والمســـاهمة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
للقضـــاء  األعلـــى  والمجلـــس 
لتطبيـــق  العامـــة  والنيابـــة 
نظام النقـــل األثيري للتحقيق 
والمحاكمـــة الجنائيـــة عن ُبعد 
في ضـــوء قانـــون اإلجراءات 
الجنائيـــة فـــي إطـــار التطـــور 
المســـتمر الذي يشـــهده قطاع 

العدالة”.

دينا اللظي
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10 ضوابط للجنائز
Û  فيما يتعلق بصاة الجنازة فإني أوجه رســالة أخرى للجهات المعنية

بــأن تضــع ضوابط خاصــة بالجنائز؛ وذلك لحصول عدد كبير جدا من 
المخالفــات خــال الفترة الســابقة ومــن معظم أفــراد المجتمع، وهذه 

الضوابط تتمثل في اآلتي:
Û  1. إعام مركز الشــرطة الذي تقع المقبرة في حدوده اإلدارية بموعد

غسل الميت ودفنه قبل مدة كافية، مع إلزام قيم المقبرة بعدم قبول 
أي جنــازة واردة إليــه مــن غيــر وجــود األوراق التــي تثبــت علم مركز 

الشرطة المختص بها.
Û  2. توفيــر أفــراد مــن رجــال األمن أو من شــرطة المجتمع وقت غســل

الميــت ووقــت أداء الصــاة عليه ودفنــه؛ لتنظيم النــاس، وتوجيههم 
ومراقبة مدى التزامهم بالتعليمات واإلجراءات االحترازية المعلنة.

Û  3. منــع تقبيــل وضــم ولمــس الميــت مــن غيــر أهلــه المباشــرين لــه
والســاكنين معــه؛ لكي ال ينقل أحد العــدوى لآلخر، مع منع تجمع أهل 
الميت في مكان واحد مغلق بما يخالف تعليمات وضوابط التجمعات 

الصادرة من الجهات المختصة.
Û  4. مناقشــة أهــل الميــت فــي تحديــد األشــخاص الذيــن ســيحملون

النعــش مــن المغســلة إلــى مــكان الصاة ثــم إلى مــكان القبــر، مع منع 
غيرهم من مشــاركتهم في ذلك، وطلب تحديدهم لألشــخاص الذين 

سيباشرون عملية الدفن.
Û  5. تنظيم الناس وقت أداء صاة الميت، وترك مســافة فيما بينهم ال

تقل عن مترين، والمباعدة بين الصفوف بمسافة ال تقل عن مترين.
Û .6. إلزام الناس بلبس الكمامات قبل دخولهم للمساجد أو المقابر
Û  7. فــي حالــة إغاق المســاجد فالواجب تخصيص مــكان ألداء صاة

الميت خارج حدود المقبرة، وفي حال وجود المكان المخصص داخل 
حدودها الداخلية فالواجب منع النساء من دخولها، وتوجيههم ألداء 

الصاة في الحدود الخارجية للمقبرة.
Û  8. منــع التجمعــات والتزاحم خلف الجنازة وقت الصاة عليها ووقت

دفنهــا، ووقــت تعزيــة أهلها، مــع إلزام الناس بالتباعد وترك مســافة ال 
تقــل عــن مترين فيمــا بينهم، ومنعهم مــن المصافحــة والمعانقة منعا 

باتا.
Û  9. توفيــر المعقمــات والمطهــرات للنــاس من قبــل الجهات المســؤولة

عن المقابر.
Û  10. تحذيــر النــاس بــأن أفــراد األمــن ســيقومون بمنعهــم مــن إكمــال

مراســم الدفــن مــع أهــل الميت في حــال عــدم التزامهــم باإلجراءات 
والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة، علــى أن يتــم الســماح 

بالتعزية من بعدها ما لم يظهر للجهات الرسمية خاف ذلك.
Û  ،حفــظ هللا الجميــع مــن كل الشــرور، وأبعــد عنهــم األوبئــة واألســقام

ونســأله ســبحانه أن يوفقنــا ويوفق أئمتنــا لهداه، وأن يزيــل عنا هذه 
الغمة عاجا غير آجل.

تتمة المقال بالموقع اإللكتروني عن 25 اقتراحا ومالحظة لضمان  «
العودة السالمة لبيوت الله.

عيسى أحمد الموسى

بدور المالكي
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واشنطن أرسلت تحذيرات دبلوماسية سرا إلى حكومات بأنحاء العالم

وقود إيران وفنزويال... أميركا تلوح بعقوبات قاسية

حذرت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ســرا الحكومات األخرى 
والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية 
إذا ساعدت ناقالت تحمل وقودا إيرانيا إلى فنزويال، وذلك سعيا لردع 
مزيــد من الشــحنات اإليرانيــة، وفق ما أفاد مبعــوث الواليات المتحدة 

الخاص بفنزويال لرويترز الجمعة.

وقـــال ممثـــل واشـــنطن الخـــاص 
إن  أبرامـــز،  إليـــوت  بفنزويـــا، 
“حملـــة الضغـــط التـــي تســـتهدف 
الخاضعتيـــن  وفنزويـــا  إيـــران 
للعقوبـــات األميركيـــة تهدف إلى 
أن  الجميـــع  إدراك  مـــن  التأكـــد 
تقديـــم المســـاعدة لهـــذه العملية 

ينطوي على مخاطر شديدة”.
الفنزويليـــة  البحريـــة  أن  يذكـــر 
كانـــت رافقـــت، الخميـــس، رابـــع 
ناقلة تحمل الوقود اإليراني عبر 
مياه فنزويا في تحد للتهديدات 
األميركيـــة “بإجـــراءات” ردا على 
الشحنات. وال تزال ناقلة واحدة 
أخرى على األقل في الطريق في 

المحيط األطلسي.
كمـــا أوضـــح أبرامـــز فـــي مقابلة: 
“حذرنا قطاع الشـــحن في أنحاء 
الســـفن وقباطنـــة  مـــاك  العالـــم، 
التأميـــن  وشـــركات  الســـفن، 

علـــى الســـفن، وحذرنـــا الموانـــئ 
علـــى طـــول الطريـــق بيـــن إيران 
وفنزويا”، مضيفا أنه “تم إرسال 
تحذيـــرات دبلوماســـية ســـرا إلى 

حكومات في أنحاء العالم”.
إن  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
المتحـــدة طلبـــت مـــن  الواليـــات 
العديـــد مـــن الـــدول منـــع تقديـــم 
خدمـــات موانـــئ للناقـــات. ولـــم 

يتضح حتى اآلن تأثير ذلك.
بيانـــات  أظهـــرت  ذلـــك  إلـــى 
ناقلتيـــن  أيكـــون، أن  ريفينيتـــف 
أوائـــل  فـــي  تحركتـــا  أخرييـــن 
مايـــو. وقالـــت مصـــادر مطلعـــة، 
تبحـــث  المتحـــدة  الواليـــات  إن 
ســـبا لمنعهمـــا من الوصـــول إلى 

فنزويا.
وامتنع أبرامز عـــن التعليق، لكنه 
قـــال: “ال أعتقـــد أنكم ســـتجدون 
والقباطنـــة  الســـفن  أصحـــاب 

وشـــركات التأمين وأطقم السفن 
تلـــك  فـــي  للدخـــول  مســـتعدين 
المعامات في المستقبل”، مشيرا 

إلى مخاطر العقوبات.

وتوقع نفـــاد الوقـــود في غضون 
إلـــى  وتوجيهـــه  فقـــط  أســـابيع 
فنزويـــا،  لرئيـــس  المواليـــن 

نيكوالس مادورو.

دبي - العربية.نت

عامل بشركة النفط الفنزويلية يلوح بعلم إيراني في مصفاة إل باليتو في بويرتو كابيلو، 
حيث ترسو الناقلة “فرتشن” التي ترفع العلم اإليراني )أ ف ب(

نيقوسيا - أ ف ب

فـــي  العليـــا  المحكمـــة  صادقـــت 
قبرص الجمعة على أمر بتســـليم 
فـــي  بأّنـــه عضـــو  ُيشـــتبه  رجـــل 
حزب هللا اللبنانـــي إلى الواليات 
أمـــام  ســـيمُثل  حيـــث  المتحـــدة 
غســـل  قضّيـــة  فـــي  المحكمـــة 
أموال، بحســـب ما أفـــادت وكالة 

األنباء القبرصّية الرسمّية. 
وأشارت الوكالة إلى أّن المحكمة 
العليـــا رفضـــت طلـــب اســـتئناف 
قـــراٍر قضائـــّي ســـابق صـــَدَر فـــي 
ســـبتمبر 2019 يقضـــي بتســـليم 
المشتبه به المعروف فقط باسم 

دياب.  
مـــن  مطلـــوب  بـــه  والمشـــتبه 
فـــي  فلوريـــدا  واليـــة  ســـلطات 

جنوب شـــرق الواليات المتحدة، 
بســـبب شـــبهات بعملّيات غســـل 

أموال تعود إلى أكتوبر 2016. 
وُتفيد وثائق طلب التســـليم بأّن 
الرجـــل يواجـــه تهما عـــّدة تتعّلق 
بهـــدف  والتآمـــر  أمـــوال  بغســـل 
غســـل أمـــوال قيمتهـــا أكثـــر مـــن 
100 ألـــف دوالر )نحـــو 90 ألـــف 

يورو(. 
وقالـــت المحكمة إّن المشـــتبه به 
- بصفتـــه عضـــوا فـــي حزب هللا 
اللبنانـــي الـــذي تعتبـــره الواليات 
 - إرهابّيـــة  منّظمـــة  المتحـــدة 
تآمـــَر مع أفـــراد في العـــام 2014 
لغســـل أمـــوال مصدرهـــا تهريب 

مخّدرات. 

قبرص تسلم عضوا بحزب اهلل للواليات المتحدة

مينيابوليس - أ ف ب

مينيابوليـــس  ســـلطات  ســـمحت 
األميركيـــة، أمس، بنشـــر ألـــف عنصر 
من الحـــرس الوطني لمـــؤازرة القوى 
األمنيـــة، وذلك بعـــد قيـــام تظاهرات 
احتجاجـــا على مقتل أميركي أســـود 
أعـــزل خـــال توقيفـــه فـــي المدينـــة، 
تخّللتهـــا أعمـــال عنـــف وامتـــدت إلى 

مختلف أنحاء الواليات المتحدة.
ولم يخفـــف توجيه تهمـــة القتل غير 
بـــه  المشـــتبه  الشـــرطي  إلـــى  العمـــد 
الجمعـــة الغضـــب العـــارم فـــي الباد، 
وقـــد ســـّجلت أعمـــال شـــغب خـــال 
الشـــرطة  عنصريـــة  ضـــد  تظاهـــرات 
لـــوس  إلـــى  نيويـــورك  مـــن  امتـــدت 
ليالـــي  أســـوأ  إحـــدى  فـــي  أنجليـــس 
االضطرابـــات األهليـــة فـــي الواليات 

المتحدة منذ سنوات.
واشـــتبك متظاهـــرون خرقـــوا حظـــر 

الشـــرطة  مـــع  المفـــروض،  التجـــول 
لليلـــة الرابعة على التوالي في مدينة 
مينيابوليـــس حيـــث أشـــعلت حرائق 
وعمليـــات  نهـــب  أعمـــال  وســـجلت 
كـــر وفـــر بيـــن المتظاهريـــن وعناصر 
الـــى  الســـلطات  ووجهـــت  الشـــرطة. 
الشـــرطي ديريك شوفين تهمة القتل 
مـــن الدرجـــة الثالثـــة، أي القتـــل غيـــر 

العمد، إضافة الى تهمة االهمال الذي 
تســـبب بالموت.كـــن توجيـــه االتهـــام 

فشل في تهدئة مجتمع السود.
المتظاهريـــن  وبعـــد وصفـــه  ترامـــب 
بإرســـال  والتهديـــد  ب”البلطجيـــة” 
قوات فدرالية للتعامل معهم بقسوة، 
غير لهجتـــه الجمعة معلنـــا أنه اتصل 

بأسرة فلويد للتعبير عن “حزنه”.

إحراق سيارات في مينيابوليس احتجاجا على مقتل المواطن جورج فلويد )أ ف ب(

تظاهــرات ضــد عنصرية الشــرطة األميركيــة تمتد مــن نيويورك إلى لــوس أنجليس
نشر ألف عنصر من الحرس الوطني في مينيابوليس

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلـــن مديـــر إدارة التوجيه المعنوي فـــي الجيش الوطني 
الليبـــي العميـــد خالد المحجوب، أمـــس، القضاء على عدد 
مهـــم مـــن مرتزقـــة تركيـــا وقيـــادات اإلرهاب، أخيـــرا، في 

عمليات طرابلس.
وأكـــد العميد المحجوب، في مقابلة مع قناة “ســـكاي نيوز 
عربيـــة”، أن القوات المســـلحة الليبية قضـــت على 26 من 
قيادات اإلرهاب والميليشـــيات، فيما سقط 140 قتيا من 

المرتزقة السوريين، خال اليومين الماضيين.
وأورد المســـؤول العسكري الليبي أن الجيش ألقى القبض 
علـــى 22 مـــن المرتزقة والميليشـــيات، كما غنـــم 8 عربات 
مســـلحة ومدرعتيـــن تركيتين في معـــارك طرابلس خال 

الساعات األربع والعشرين الماضية.
وأردف أن قـــوات ليبيـــا المســـلحة تنصـــب عـــدة كمائـــن 
مباشـــرة وغير مباشـــرة في الوقت الحالـــي ألجل القضاء 

على عناصر الميليشيات واإلرهاب.
وأشـــار المسؤول العســـكري إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 
10 آالف مرتزق إلى ليبيا ألجل دعم الميليشيات الموالية 

لحكومة فايز السراج في طرابلس.

وأورد العميـــد المحجـــوب أن القـــوات الليبيـــة المســـلحة 
التـــي تخوض حربا ضد اإلرهاب اتبعـــت نمطا جديدا في 

عمليات التعبئة.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلن الجيـــش الوطني الليبـــي، مقتل 
اإلرهابي مراد أبو حمود العزيزي، قائد ميليشيا “السلطان 

مراد”، إثر اشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس.

الجيش الليبي يخوض حربا ضد اإلرهاب

مقتــل 26 من قيــادات اإلرهاب و140 مــن المرتزقة الســوريين اليومين الماضيين
الجيش الليبي يكبد مرتزقة تركيا مزيدا من الخسائر

واشنطن - أ ف ب

أكــد ناطــق باســم الحكومــة األلمانيــة لوكالــة فرانــس بــرس الجمعــة أن 
المستشارة أنغيال ميركل ترفض التوجه شخصيا إلى واشنطن لحضور 
الرئيــس  اقتــرح  كمــا  الكبــرى  الســبع  الصناعيــة  الــدول  قمــة مجموعــة 

األميركي دونالد ترامب، بسبب وباء “كوفيد 19”.

وقـــال الناطـــق باســـم الحكومـــة فـــي 
برلين “حتى اليوم ونظرا للوضع العام 
للوبـــاء، ال يمكـــن القبـــول بمشـــاركتها 
واشـــنطن”،  إلـــى  وبرحلـــة  شـــخصيا 
موقـــع  نشـــرها  معلومـــات  مؤكـــدا 

“بوليتيكو” اإللكتروني األميركي.
الفدراليـــة  “المستشـــارة  أن  وأضـــاف 
تشـــكر الرئيس على دعوتـــه إلى قمة 

مجموعة السبع”.
فـــي  أساســـا  المتخصصـــة  وميـــركل 

العلـــوم، هـــي أول مســـؤولة ترفض 
للحضـــور  الدعـــوة  رســـميا 
شـــخصيا، في مجموعة السبع 
وكنـــدا  اليابـــان  تضـــم  التـــي 

وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتبلغ ميركل مـــن العمر 65 عاما مثل 
رئيس الـــوزراء الياباني شـــينزو آبي، 
مـــا يجعلهمـــا أكثـــر عرضـــة لإلصابـــة 
بينمـــا  المســـتجد،  كورونـــا  بفيـــروس 
تحتـــل الواليـــات المتحـــدة هـــي أول 
دولة عالميا مـــن حيث عدد الضحايا، 
مـــن إصابـــات )1.7 مليـــون شـــخص( 

ووفيات )أكثر من 100 ألف(.
فـــي  أعلـــن  األبيـــض  البيـــت  وكان 
تخلـــى،  أنـــه  مـــارس  منتصـــف 
عقـــد  عـــن  الوبـــاء،  بســـبب 
اجتمـــاع بحضـــور رؤســـاء 

الدول والحكومات.

ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة “السبع”

الجيش اليمني يسقط 
“درون”حوثية متجهة نحو مأرب

دبي - قناة العربية

أســقــط الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي، 
أمس السبت، طائرة مسيرة “درون” 
باتجاه  الــحــوثــي  ميليشيا  أطلقتها 

مدينة مأرب.
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة فــإن 
الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة.

الثانية  الــطــائــرة  هــي  هـــذه  وتعتبر 
الجيش  يسقطها  الــتــي  شهر  خــالل 

الوطني في محافظة مأرب.

بدأت المنافسة والمفاوضات في  «
البرلمان اإليراني على رئاسة لجنة 

األمن القومي والسياسة الخارجية 
وهي إحدى أهم اللجان، بين أقطاب 

التيار المتشدد الذي يهيمن على 
البرلمان بدورته الحادية عشرة والذي 

انتخب الجنرال محمد باقر قاليباف 
عمدة طهران السابق، رئيسا له يوم 

الخميس الماضي.

وأعلن 3 نواب بارزين حتى اآلن  «
استعدادهم لرئاسة الدورة األولى 

للجنة وبدأوا مشاورات مع األعضاء 

اآلخرين.

وتقوم اللجنة بمهام السياسة  «
الخارجية والعالقات والدفاع 

واالستخبارات واألمن، وفًقا لقانون 
اللوائح الداخلية لمجلس الشورى 

)البرلمان( اإليراني.

وتتشكل لجنة األمن القومي  «
والسياسية الخارجية بحد أدنى من 

19 عضًوا وبحد أقصى 23 عضًوا، 
ولكن في بعض الفترات البرلمانية 

ضمت أكثر من 23 عضًوا.

وينتخب رئيس اللجنة ونائب  «
الرئيس والسكرتير األول والثاني، 

وكذلك المتحدث باسم اللجنة كل 
عام بتصويت أعضائها.

وتأتي أهمية لجنة األمن القومي  «
والسياسة الخارجية من كونها جهة 

مؤثرة في قرارات األمن القومي 
والسياسة الخارجية حيث تشارك 

في االجتماعات السرية المشتركة 
مع مسؤولي وزارة الخارجية الكبار 

أو الهيئات المسؤولة عن السياسة 
الخارجية اإليرانية.

وبهذا تعتبر اللجنة إحدى األدوات  «
الدبلوماسية بيد النواب الذي يمثلون 
التيارات السياسية المتصارعة داخل 

النظام اإليراني للتأثير بشكل غير 
مباشر على السياسة الخارجية 

للبالد.

لكن في الوقت ذاته، عدم وجود  «
تفاعل دائم بين لجنة األمن القومي 

في البرلمان والنخب السياسية 
والعسكرية واالقتصادية يعتبر أحد 

أسباب ضعف هذه اللجنة، وفقا 
لمراقبين للشأن السياسي اإليراني.

الحرس الثوري يتجه للسيطرة على خارجية برلمان إيران

القاهرة - العربية.نت

مصــر  موقــف  أمــس،  السيســي،  عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  أكــد 
االســتراتيجي الثابت تجاه األزمة الليبية والمتمثل في اســتعادة أركان 
ومؤسســات الدولــة الوطنيــة الليبية، وإنهــاء فوضى انتشــار الجماعات 

اإلجرامية والميليشيات اإلرهابية.

خـــال  المصـــري  الرئيـــس  وطالـــب 
اتصـــال هاتفي مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون على منح األولوية 
القصوى لمكافحـــة اإلرهاب وتحقيق 
حـــد  ووضـــع  واألمـــن،  االســـتقرار 
غيـــر  الخارجيـــة  التدخـــات  لحجـــم 
المشـــروعة في الشـــأن الليبـــي. وقال 
إن هذه التدخات من شأنها أن تؤدي 
الســـتمرار تفاقم الوضـــع الحالي الذي 
يشكل تهديدًا ألمن واستقرار منطقة 
الشـــرق األوســـط والبحر المتوســـط 

بأسرها. وتوافق الرئيسان على 
التنســـيق  تكثيـــف  ضـــرورة 
في هـــذا الصـــدد فـــي الفترة 

المقبلـــة، مـــع تأكيـــد الحـــرص الكامل 
على إنهاء األزمة الليبية عبر التوصل 
لحـــل سياســـي يمهـــد الطريـــق لعودة 
األمن واالســـتقرار، ال سيما من خال 

دعم المساعي األممية ذات الصلة.
ودعا الرئيســـان إلـــى تنفيذ مخرجات 
تدخـــل  أي  رفـــض  و  برليـــن،  عمليـــة 

خارجي في هذا الخصوص.
وذكر الســـفير بســـام راضي المتحدث 
الرســـمي باســـم الرئاســـة المصرية أن 
الرئيس ماكرون أكد حرص فرنســـا 
علـــى تطويـــر التعاون المشـــترك 
مختلـــف  فـــي  مصـــر  مـــع 

المجاالت.

السيسي وماكرون يرفضان التدخالت في ليبيا
روما - رويترز

قــال وزيــر الخارجيــة اإليطالــي لويجــي دي مايــو، أمــس، إن بالده لن 
ُتعامــل معاملــة مســتعمرات المصابين بالجذام متعهدا باســتقبال حار 
للســائحين األجانــب هــذا الصيــف ومحــذرا دول االتحــاد األوروبــي 

األخرى من مغبة إقصاء اإليطاليين.

فتـــح  األوروبيـــة  الـــدول  وتعيـــد 
حدودهـــا بحذر مع تراجع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد فـــي 
أن  المقـــرر  ومـــن  القـــارة  أنحـــاء 
تســـمح إيطاليـــا بعـــودة الســـياحة 

اعتبارا من 15 يونيو.
لكن بعـــض دول االتحاد األوروبي 
تســـعى إلبقاء األبـــواب مغلقة في 
وجـــه زوار مـــن دول عانـــت مـــن 
أعـــداد إصابـــات ووفيـــات مرتفعة 

خـــاص.  نحـــو  علـــى  بالمـــرض 
فعلـــى ســـبيل المثـــال قالت 

الجمعـــة  يـــوم  اليونـــان 
حدودهـــا  ســـتفتح  إنهـــا 

فقـــط  دولـــة   29 مواطنـــي  أمـــام 
واســـتثنت اإليطالييـــن واإلســـبان 

والبريطانيين.
وقـــال دي مايـــو على فيســـبوك ”ال 
نقبل اإلدراج على قوائم ســـوداء“ 
وأعلن عن جولة اجتماعات ثنائية 
في روما والخـــارج للضغط دفاعا 
عـــن قضيـــة إيطاليا. وأضـــاف ”إذا 
اعتقـــد أحـــد أن بإمكانـــه معاملتنا 
كمستعمرة للجذام فعليه أن يعلم 

أننا لن نقبل بذلك“.
وانحســـر عدد حاالت العدوى 
فـــي  الجديـــدة  والوفيـــات 
إطاليا باطراد هذا الشهر.

إيطاليا: لن نعامل معاملة مستعمرات الجذام
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“اآلسيوي” يقرر مصير مسابقات أنديته
الــثــاثــاء الـــقـــارة  ــرب  ــادات غـ ــحـ ــد التـ ــع ُب ــن  ــمــاع يعقد ع اجــت ــي  ف

القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  يعقـــد 
آســـيا  غـــرب  التحـــادات  مهًمـــا  اجتماًعـــا 
كأس  بطولـــة  فـــي  أنديتهـــا  المشـــاركة 
 .2020 القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
وســـيقام االجتماع يـــوم الثالثـــاء المقبل 
لتحديـــد  المقبـــل؛  يونيـــو   2 الموافـــق 
مواعيد اســـتئناف المسابقة التي توقفت 
بســـبب فيروس كورونا العالمي، ودراسة 
الخيـــارات والمقترحات التـــي تم وضعها 
خـــالل الفترة الســـابقة، ومـــن بينها إقامة 
المتبقـــي مـــن مباريـــات دور المجموعات 
بنظـــام التجمـــع فـــي دولة واحـــدة، إقامة 
المباريات اإلقصائية من مواجهة واحدة، 
فيمـــا يرجـــح أن تقـــام المبـــاراة النهائيـــة 

على ملعب محايد، إذ ســـيكون االجتماع 
مخصًصـــا للكشـــف عـــن الجـــدول الجديد 

للبطولة.
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  ووجـــه 
الدعـــوة إلـــى اتحـــادات البحريـــن، األردن، 
الكويت، لبنان، عمان، فلســـطين وســـوريا؛ 

للمشاركة في االجتماع الذي سيقام بنظام 
ُبعـــد. وســـيحضر  التواصـــل المرئـــي عـــن 
االجتماع ممثلـــون من االتحادات، إضافة 
إلى ممثلين من شـــركة الرعاية والتسويق 
لالتحـــاد اآلســـيوي “Legardere”، عـــالوة 
على ممثلي االتحاد اآلســـيوي. وســـيمثل 

االتحاد البحريني لكرة القدم في االجتماع 
عضـــو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة 
المســـابقات عبدالرضـــا حقيقـــي، ورئيـــس 
قسم المســـابقات والتســـجيل وتراخيص 

األندية حسن إسماعيل.
ويشـــارك فـــي البطولـــة خـــالل هـــذا العام 
الرفـــاع  وهمـــا  البحريـــن،  مـــن  ناديـــان 
اســـتكمال  الفريقـــان  وينتظـــر  والمنامـــة، 
مشـــوارهما في المسابقة اآلســـيوية وفق 
ما ســـيعلن عنه عن االتحاد القاري، عالوة 
ســـيعقد  اآلســـيوي  االتحـــاد  كـــون  علـــى 
اجتماًعـــا مماثـــالً لباقـــي المناطـــق لنفـــس 
دوري  مســـابقة  إلـــى  إضافـــة  المســـابقة، 

أبطال آسيا لكرة القدم.
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ــه ــق ــي ــب ــط ــل ت ــ ــب ــ ــى األنــــــديــــــة ق ــ ــل ــ ــرض ع ــ ــع ــ ــي ــ س

الثالثاء حتى  ويستمر  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أطلقه 

قانون طوارئ التحاد الطائرة

“المحرق” يتصدر تصويت أكثر األندية البحرينية شعبية

أكد أمين سر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة فراس الحلواجي العمل على 
إعـــداد الئحة للظـــروف االســـتثنائية 
الطارئـــة التي قد تمر بها المســـابقات 
بعـــد جائحة كورونا )كوفيد 19( التي 
بالعالـــم عمومـــا والرياضـــة  عصفـــت 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــالل  خصوصـــا 

وتسببت بإيقاف النشاط الرياضي.
وأضاف الحلواجي لـ “البالد سبورت” 
أن االتحـــاد يعكف علـــى إعداد بعض 
البنـــود الجديـــدة بالئحة المســـابقات 
للتعامـــل مـــع مثل هذه الحـــاالت غير 
الطبيعيـــة التـــي قـــد تطـــرأ مســـتقبال 
واضحـــة  الصـــورة  تكـــون  حتـــى 
أمـــام مجلـــس إدارة االتحـــاد ولجنـــة 
المسابقات واألندية وتطبيق القانون 

واللوائح بصورة مناسبة.
وتابع “نعمل على إعداد تلك اللوائح 
اللجنـــة  مـــع  والتشـــاور  بالتوافـــق 
ســـنقوم  كمـــا  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

بعرضهـــا علـــى األنديـــة فـــور اكتمال 
بآرائهـــم..  لالســـتئناس  بهـــا  العمـــل 
طارئـــة  حـــاالت  أي  مـــع  للتعامـــل 
والكـــوارث  األوبئـــة  مثـــل  مســـتقبال 
علـــى  والعمـــل  وغيرهـــا،  الطبيعيـــة 
بخصـــوص  واضحـــة  لوائـــح  ســـن 
تحديد أبطال المســـابقات والتمثيل 
الخارجي وكل ما يتعلق بالتعليق أو 

اإللغاء..”.
وأشـــار الحلواجي إلى أنه فور إعداد 

الالئحة ســـتعرض على مجلس إدارة 
االتحاد لدراستها بصورة مستفيضة، 
كمـــا أكد أنها ســـتعرض علـــى األندية 
قبـــل تطبيقها، معربـــا عن أمله في أال 

يكـــون االتحـــاد مجبـــرا لتطبيق مثل 
تلـــك األمـــور مســـتقبال، وأن يمن هللا 
علـــى مملكـــة البحريـــن وســـائر بـــالد 

العالم باألمن واألمان.

الزال نــادي المحــرق يتصدر تصويت االتحاد اآلســيوي لكرة القدم ألكثر أندية 
كرة القدم شعبية في مملكة البحرين، الذي أطلقه االتحاد القاري يوم الخميس 
الماضي ويســتمر حتى الثالثاء 2 يونيو المقبل، إذ ســيقفل باب التصويت عند 

10 مساًء بتوقيت مملكة البحرين.

المســـجلة علـــى  وبحســـب األرقـــام 
موقـــع االتحـــاد القاري حتـــى موعد 
كتابـــة الخبـــر )5.30 مســـاًء( أمـــس 
الســـبت 30 مايو الجـــاري، فإن نادي 
المحرق يتصدر الترتيب بنســـبة 46 
%، يليه األهلي 29 %، المالكية 17 
%، ثـــم الرفـــاع 4 % وأخيـــًرا الحـــد 

بنسبة 2 %. وشـــارك في التصويت 
حتى اآلن أكثر من 11437 شخًصا.

وكان االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
قـــد اختـــار 5 أنديـــة للمشـــاركة فـــي 
التصويت الذي يجريه عادة بشـــكل 
دوري لـــدول القـــارة الصفراء، ووقع 
االختيـــار هـــذه المـــرة علـــى مملكـــة 

البحرين بواقع 5 أندية.
تقريـــر  فـــي  اآلســـيوي  واســـتعرض 
بـــكل  خاصـــة  معلومـــات  تصويتـــه 
نـــاد مـــن األنديـــة الخمســـة، ســـواء 
علـــى مســـتوى البطـــوالت المحليـــة 
عـــالوة  الخارجيـــة،  المشـــاركات  أو 
علـــى أبـــرز الالعبيـــن الذيـــن مثلـــوا 
صفوف كل فريق، كما ضمنها بصور 

جماعية لألندية الخمسة، فضال عن 
صـــور متنوعة للجماهيـــر البحرينية 

في المدرجات.

من منافسات دوري الطائرة

“الجائحة” بين ديناميكية الرياضة وواقعية البحرين!
الديناميكيــة، ســمة الســرعة والمرونــة. وفــي عصرنــا هــذا، تتطلب 
الحياة أن يكون اإلنســان بعقله وقلبه وجســده أكثر ديناميكية من 

السابق؛ حتى يجاري التغيرات والتطورات الصاروخية!
وال شــك أن بعهــد الكورونــا، ومــا فرضــه علينــا مــن ثقافــة جديــدة 
وأحداث غير مألوفة، فإن نجاح أي أمة في تعاطيها مع هذا الوباء 
يرجع بالدرجة األولى إلى ديناميكيتها، ومدى تكيفها مع األحداث، 

فليس العلم وحده من يحسم المعركة؛ وإنما المرونة والسرعة!
ولعــل الصين، بؤرة تفشــي الفيــروس وأول دولة ضربتها الجائحة، 
قدمــت درســا مهمــا مــن دروس الديناميكيــة، فهــي لــم تســتطع أن 
تكتشــف خطــورة الوباء فــي أيامه األولى وتصرفــت بارتباك حتى 
نــال منهــا، لكنهــا تمكنــت مــن إخمــاده بعــد حيــن قبــل خروجــه عن 
الســيطرة؛ بفضــل ســرعتها الرهيبــة فــي التحــول من خطــة “أ” إلى 

خطة “ب”. 
غيــر أن األمثلــة اإليجابية في هذا الجانــب ال تنحصر على الصين، 
وتقودنــا بشــكل أو بآخــر إلــى ألمانيــا، البلــد الــذي تعامل مــع الوباء 
بديناميكيــة أكبــر، مــن خــالل البنيــة الصحيــة القويــة، وأيضــا مــن 
خــالل التعــرف على طريقة التعايــش معه دون أن ينالها نصيبا من 

األذى كما نال من جيرانها في القارة العجوز. 
مــع  الطبيعيــة، وتعايشــوا  إلــى حياتهــم شــبه  األلمــان  عــاد  لذلــك 
الجائحــة بأقــل األضــرار، ليــس بفضل علمهــم وال بفضــل تقنياتهم؛ 
وإنما بفضل مرونتهم في التعامل، بخالف أميركا التي تعاملت مع 

الوباء بتعاٍل، وإيطاليا التي تصرفت باستهتار!
رياضــي،  مقــال  فــي  عبثيــا  يعــد  ال  الديناميكيــة  عــن  والحديــث 
فالرياضة أم الديناميكية، وأبوها، وما أرمي إليه في هذه السطور 
هو فهم الواقع الذي نعيشــه بمنظور يتجرد من النمطية، ويتعامل 

مع األمور بطريقة واقعية.
وأمــا الواقعيــة، فهــي ليســت ســوى فــن مــن فنــون رؤيــة األشــياء 
بصورة واضحة وحقيقية، بعيدة كل البعد عن الخياالت واألوهام، 
لذلك أنا هنا ألتحدث بواقعية رياضية تعلمناها منذ نعومة أظفارنا 

على الصبخة وكثبان الرمل! 
بقــوة  حاضــرة  والديناميكيــة  الواقعيــة  فــإن  ذلــك،  مــن  واألكثــر 
وعنفــوان فــي مباريات كرة القــدم، إذ يدخل الفريقــان إلى الملعب 
وكل طرف لديه خطة، ولكن ظروف المباراة تفرض على المدربين 
اتخاذ قرارات مرتجلة، تعود بالدرجة األولى إلى قراءتهم ومرونة 
أفكارهــم، وهنا نســتطيع أن نكتشــف مــن هو المــدرب الواقعي من 

المكابر. 
وفــي حــدث جلل وكبير مثل كورونا ال مجال للمكابرة؛ إنها مســألة 
تحتاج إلى واقعية خالصة تتعامل بديناميكية متقنة تخرجنا مما 
نحــن فيــه من أزمة طاحنة. لذلك أشــعر بالكثير من الفخر أن بلدي 
البحرين كانت وما زالت تتعامل مع هذه الجائحة بطريقة واقعية 

قل نظيرها في العالم.
والبحريــن بفضــل حكمة قادتها، لم تغلق بالكامل ولم تفتح بشــكل 
كلــي، بل فعلت ما ســيفعله اآلخرون الحقا، وكأنهــا اختارت الخيار 

الصحيح من بين خيارات عدة تخبطت البلدان في اختيارها!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن علي

فراس الحلواجي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

عبدالرضا حقيقي حسن إسماعيل

قال رئيس جهاز كرة القدم بنادي النجمة رائد 
بابا إن النادي ســـيخصص 3 جوائز أســـبوعية 
لالعبـــي الفئات العمرية. وأوضـــح أن الجوائز 
ستشـــمل البرنامـــج التدريبـــي المطبـــق حالًيـــا 
فـــي إجراء الحصـــص المرانية عن بعـــد؛ نظًرا 
فيـــروس كورونـــا  بســـبب  الراهنـــة  للظـــروف 
العالمـــي. وذكر أن الجوائز ســـتكون مخصصة 

بواقع 3 جوائز لكل فئة.
وأشـــار إلـــى أن برنامـــج التدريبـــات عـــن بعـــد 
يشـــمل الفئـــات العمريـــة )األشـــبال، الناشـــئين 
والشـــباب(، مبيًنـــا أنه ســـيتم تقســـيم كل فئة 
إلـــى 3 مجموعات. وأضاف ”ســـتزود األجهزة 
الفنيـــة الالعبين بتدريبات أســـبوعية، على أن 
يقوم كل العب بتزويد تسجيل مصور للمران 
أو قارئ جهـــاز التدريب إن توافر”. ولفت إلى 

أن التدريبـــات تحـــت إشـــراف المـــدرب طالل 
مشعان ومتابعة مدربي الفئات العمرية، وهم: 
حمـــد الحربـــان، صـــالح عبدالجليـــل، عبـــدهللا 
نـــور. وبحســـب رائـــد بابـــا  الحوطـــي وعمـــار 
فـــإن برنامـــج الفئـــات العمرية سيســـتمر حتى 
موعـــد التدريبات االعتياديـــة، مؤكًدا تحمس 
الجميع للمشـــاركة في التدريبات وهو ما ظهر 
بالتفاعـــل المميز منذ تدشـــين البرنامج. وقال 

إن البرنامج سيشمل قريًبا فئة البراعم أيًضا.
إلـــى ذلـــك، أوضـــح طـــالل مشـــعان أن الهدف 
مـــن التدريبـــات الحفـــاظ علـــى علـــى معـــدل 
اللياقـــة البدنية لالعبين وســـالمتهم الصحية، 
مشيًرا إلى أن االنتقال إلى التدريب الميداني 
سيكون مرهوًنا باألوضاع الصحية العامة في 

الفترة المقبلة.

النــادي فــي  نــادي داركليــب محفــوظ ثامــر عــدم ترشــحه لرئاســة  أكــد رئيــس 
االنتخابات التي ستجرى خالل الفترة القادمة للدورة االنتخابية 2020 -  2021.

تصريـــح  فـــي  ثامـــر  وأضـــاف 
خـــاص لــــ “البالد ســـبورت” 
نحـــو  دام  عطـــاء  )بعـــد 
فيهـــا  تقلـــدت  ســـنة   24
إدارة  مجلـــس  عضويـــة 

وتقلـــدت  داركليـــب  نـــادي 
منصب الرئاسة نحو 10 سنوات 

ومنصب نائب الرئيس وأمين السر في 
عـــدة دورات انتخابيـــة.. قـــررت عـــدم 
الترشح من جديد إلتاحة الفرصة أمام 
وجوه جديدة لتولي منصب الرئاسة(.

وأكـــد بـــأن قـــرار عـــدم الترشـــح نهائي 

إطالقـــا،  فيـــه  رجعـــة  وال 
مضيفـــا )مـــا فـــي هالبلـــد 
إال هالولـــد ...لـــن أعـــدل 
عن القـــرار حتـــى لو لم 
للترشـــح  أحـــد  يتقـــدم 
الرئاســـة..لقد  لمنصـــب 
خدمت النادي بما فيه الكفاية 
وحان الوقت للراحة والتفرغ ألســـرتي 
لشـــؤون  متابعـــا  وســـأبقى  وحياتـــي 
النـــادي وداعما له من الخـــارج وأتمنى 
ترشـــح أحد من أهالي القرية للمنصب 

لمواصلة مسيرة النادي..(.

وقـــدم ثامـــر اعتـــذاره لـــوزارة شـــؤون 
الشباب والرياضة والجمعية العمومية 
وكافـــة منتســـبي النادي وأهالـــي قرية 
داركليـــب، مشـــيدا بمـــا حظـــي بـــه مـــن 
دعم ومســـاندة طيلة فترة مشواره مع 
النادي والتي حقق خاللها العنيد الكثير 
مـــن اإلنجـــازات المحليـــة والخارجيـــة 

على مستوى لعبة الكرة الطائرة.

تشــمل الملتزميــن والمتميزين فــي التدريبــات عن بعد عامــا  24 بعــد  فيــه  رجعــة  وال  نهائــي  قــرار 

“النجمة” يخصص جوائز أسبوعية لفئات الكرة ثامر: لن أترشح لرئاسة “داركليب”

أحمد مهديحسن علي

رائد بابامحفوظ ثامر
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وصلـــت مؤخرا البحريـــن طراز العـــام 2020 من المركبـــة الهجينة تويوتا 
C-HR، التي ترسي معايير جديدة ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة 
األغـــراض المدمجة؛ لكونهـــا أولى المركبات ضمن فئتها التي تســـتند إلى 
نطاق الطاقة الصديقة للبيئة، وتصميمها الجريء الذي يخاطب شـــريحة 
الشـــباب العاشـــق لتجربـــة قيادة أولـــى تجمع التصميم العصـــري مع مزايا 
قيادة ذات اســـتجابة ديناميكية، ومعززة بأعلى معايير الســـامة. وتمثل 
“C-HR” النهـــج المســـتقبلي لفلســـفة “تويوتـــا” التصميمية، بعد أن جســـد 
فريـــق التطوير في شـــركة تويوتـــا اليابانية رؤيته، عبـــر تصميم يتمحور 
حـــول االبتـــكار، يجمع بين جزء علـــوي يحاكي أناقة مركبـــات الـ “كوبيه”، 
وقاعـــدة قويـــة تتمتع بصابـــة الســـيارات الرياضية المتعـــددة األغراض، 
تعززهـــا ديناميكيات قيادة ترتكز علـــى مفهوم مركبة “هايبرد” الكهربائية 
ذات معدالت استهاك الوقود المنخفضة للغاية، وهي األقل ضمن فئتها.

تتمتـــع المركبـــة بتصميـــم خارجي ذي صبغـــة رياضية، يبرز مـــع مصابيح 
نهاريـــة، تتضمـــن فـــي حيزهـــا مصابيـــح إشـــارات االنعطـــاف، إضافة إلى 
مصابيـــح ضبـــاب تم وضعها عنـــد الحواف القصوى للمصد الســـفلي، فيما 
تميزت الخطوط الخلفيـــة بمصابيح تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث 

.”LED“ للضوء

“C-HR” في البحرين بأسعار ومميزات رائعة

تواصــل نيســان مــن خــال الطــراز الجديــد للعــام 2020 مــن صنــي، تطويــر 
تقنياتها من خال استخدام تقنيات التنقل الذكي من نيسان، التي ستمكنك 
مــن الحصــول على المســاعدة عند الحاجة إليها، ومراقبة الســامة األمامية 

والجانبية والخلفية في آن معا.

 وفي إطار تسليط الضوء على المظهر 
القـــوي للســـيارة، لقـــد قامت الشـــركة 
بتطوير الهيكل الخارجي، الذي يتميز 
بوجـــود حـــواف أكثـــر وضوحـــًا، تبدأ 
حـــول المصابيـــح األماميـــة وتتحول 
الجـــزء  إلـــى  متدفقـــة  إلـــى خطـــوط 

الخلفـــي بتفاصيـــل الكـــروم، لتشـــكل 
مصابيـــح خلفيـــة أنيقـــة. كمـــا يتمتـــع 
عجـــات  بقاعـــدة  الجديـــد  الطـــراز 
أطـــول، ونوافـــذ أكبر وأبـــواب خلفية 
أنيقة، تدل جميعها على بصمة نيسان 

العريقة في السيارات.

تخطــط شــركة جيــب المتخصصة في إنتاج ســيارات الطــرق الوعرة 
فــي تجربــة جديــدة، وهــي تحويــل موديل رانجلر لموديــل كهربائــي 

بالكامل. 

وتقف شركة جيب أمام العديد من 
التحديـــات، وهـــي القلـــق مـــن عدم 
كفايـــة النطـــاق الكهربائي وســـهولة 
صيانـــة وإصاح الســـيارة مع زيادة 
عـــزم دوران المحرك. وتثق شـــركة 
إنتـــاج  علـــى  قـــادرة  أنهـــا  جيـــب 
بالكامـــل  موديل رانجلر كهربائـــي 
ويتفـــوق علـــى الطـــراز الحالـــي من 

مـــع  خصوصـــا  اإلمكانـــات  حيـــث 
االستفادة من القفزات التي حدثت 
البطاريـــات  تقنيـــات  تطويـــر  فـــي 
الكهربائية خال السنوات األخيرة. 

وتســـتعد الكثيـــر من الشـــركات في 
إنتاج بطاريات كهربائية بسعة أكبر 
ويمكنهـــا أن تـــدوم لعدد اســـتخدام 
أكبر يصل إلى 1.6 مليون كيلومتر.

صحيـــح أن الشـــركة ستكشـــف عن 
الســـيارة بتحديثات منتصف العمر، 
مـــن هيونـــداي  مـــا نتوقعـــه  ولكـــن 
مجـــرد  مـــن  أكثـــر  هـــو  ســـانتافي 
تحديثات، ســـتحصل السيارة على 
هيكل مألوف مع بعض التحسينات 
فـــي المقدمـــة والخلفيـــة، وتكشـــف 
الصـــورة التشـــويقية عـــن الواجهـــة 
 LED بمصابيـــح األنيقـــة  األماميـــة 
ســـتميز   T حـــرف  شـــكل  علـــى 
بقيـــة  عـــن  المحدثـــة  ســـانتافي 

سيارات هيونداي، وتحمل السيارة 
شـــبكا أماميـــا ممتدا يمنح الســـيارة 

شخصية رياضية جديدة.
رغـــم أن ســـانتافي الحاليـــة وصلت 
مـــن  أنـــه  إال   ،2018 فـــي  فقـــط 
 2021 موديـــل  حصـــول  المنتظـــر 
على قاعـــدة عجات متطورة أيضا 
تســـمح بتوفير تقنيـــات ومحركات 
كهربائيـــة، ومـــن المتوقـــع أن تصل 
فـــي  األســـواق  لمعظـــم  الســـيارة 

سبتمبر المقبل.

نيسان صني 2020... حرفية استثنائية جيب ستقدم رانجلر كهربائية بالكامل صورة تشويقية لـ “سانتافي 2021”

منـــذ مطلع العـــام يشـــتغل اوال كالينيوس كمســـؤول 
 Daimler علـــى أعمـــال البحث الجماعـــي في شـــركة
AG وشـــركة Mercedes-Benz لتطويـــر الســـيارات، 
وتحدث مع الموقع الرســـمي لديملر عن إستراتيجية 

القيادة المستقبلية مؤخرا، وكان هذا اللقاء معه:
 مع إطالق الموديالت EQA وEQ من مرسيدس  «

بنز.. هل ذلك إشارات من الشركة لتقديم سيارات 
بقوة الحركة الكهربائية الذكية للمنافسة؟

نعمل باستمرار على تعزيز كفاءة محركات االحتراق 
لدينا، ومع أننا لسنا الوحيدين في هذا الطريق، لكننا 
نســـتخدم كل ما عندنا مـــن تكنولوجيا باإلضافة إلى 
 S من الموديات plug-in hybrids سيارات الهايبرد
e 560 الجديـــدة، وخلية GLC F-cell المزودة بنظام 
 Mercedes-AMG تشغيل خايا الوقود، ومشـــروع
الهجيـــن عالـــي األداء، الطاقة الكهربائيـــة من مقبس 
الطاقـــة الكهربائيـــة العاديـــة، وكل ذلـــك بالطبع ليس 
حصـــرا، ونعمـــل أيضا بتطويـــر كل ذلك بصـــورة غير 

 .EQ Power حصرية، ونطلق عليه
في المســـتقبل، ســـنواصل توســـيع محفظة منتجاتنا 
المختلطـــة بشـــكل منتظـــم، وبالطبع هـــذا ليـــس كل 
شـــيء، فمع إطاق نظام الكهرباء الداخلي بجهد 48 
فولت مع مولدات بادئ التشـــغيل، نقوم اآلن بإطاق 
مكونـــات نظام الدفع الكهربائي علـــى جبهة عريضة؛ 

لتعزيز كفاءة هذه المحركات عندنا لهذه الفئات.
 تقدمون عدة إستراتيجيات لنظام الدفع «

نعـــم ونركـــز علـــى القيـــادة الخاليـــة مـــن االنبعاثـــات، 
ونواصـــل اتبـــاع إســـتراتيجية نظـــام الدفـــع ثاثـــي 
الحـــارات: فنحن نركز على محركات االحتراق عالية 
التقنيـــة عالية الكفـــاءة، والهايبـــرد المنهجي، وطاقة 
البطاريـــة الكهربائيـــة أو خايـــا الوقـــود، ونحـــن على 
درايـــة ووعـــي كامـــل علـــى جميـــع متطلبـــات التنقل 

المتنوعة لعمائنا.
 هل سنقول وداعا لمحركات االحتراق؟ «

حاليـــا أنـــا متأكد مـــن أن محركات االحتراق ســـتظل 
موجودة لفترة طويلة قادمة وغالبا إلى 2025، واآلن 
حصـــة مبيعاتنـــا تصـــل إلى 25 فـــي المئة للســـيارات 
الكهربائيـــة التي تعمـــل بالبطاريـــة فقط. وهذا يعني 
تلقائًيا أن 75 بالمئة على األقل ســـتظل تحتوي على 
محـــرك احتـــراق - باإلضافـــة إلـــى الكهربـــاء، بشـــكل 

طبيعي.
 إًذا، فإن محركات االحتراق ستستفيد أيضا من  «

الكهرباء؟

أكيـــد، وتمثـــل الفئة S الجديدة مثـــاال على ذلك، فقد 
قمنـــا مؤخـــرا بإطاق محرك سداســـي األســـطوانات 
مدمـــج بمولـــد بـــادئ تشـــغيل مدمـــج، وبذلـــك قفزنا 
قفـــزة كبيـــرة لمســـتويات عالية مـــن القيـــادة واألداء 
واالســـتهاك. ومن خال هذه المناسبة، فإننا الشركة 
المصنعة الوحيدة للسيارات التي تقدم هذا النوع من 

مولدات بادئ التشغيل المدمجة المزودة بتقنية 
48 فولـــت كميـــزة قياســـية، ونقوم 
ذات  التقنيـــة  بإدخـــال  تدريجيـــا 

الجهـــد 48 فولت إلـــى المجموعة بأكملهـــا، والخطوة 
التاليـــة ســـتكون فـــي محـــركات أربع أســـطوانات مع 

الفئة E في وقت الحق من هذا العام.
 هل سيتم إيقاف محركات الديزل؟ «

بالتأكيـــد ال، فنحن فـــي حاجة إلى محـــركات الديزل 
فـــي  قدمـــا  المضـــي  المســـتقبل  فـــي  وســـنواصل 
تطويرها. فهـــي تتمتع بمميزات ممتازة مثل اتصالها 
بانبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون، وال يـــزال مصدر 
الطاقة هذا مناسبا في نقل السلع، وأيضا في العديد 
من األســـواق، خصوصا فـــي أوروب، ومع مجموعتنا 
الجديـــدة المطورة محركاتنا الديـــزل الممتازة، أثبتنا 

أننا نستطيع أن نقدم ديزل نظيف وقريب للبيئة.
متى سيتم اطالق طراز EQ األول؟ «

ســـنقدمها العـــام المقبـــل، وهي أول طرازات سلســـلة 
EQ التي تعمل بالبطارية.

 على أي منصة سيتم تقديم سيارات EQ؟ «

نعتبـــره نظامـــا كاما، وإســـتراتيجية خاصـــة بنا في 
توصيل الكهرباء إلى العالم، ونستطيع تقديم منصة 
متطـــورة إلنشـــاء بنيـــة مركبـــة كهربائيـــة ذات طراز 
متقاطع لعائلة مركبات EQ، وهي قابلة للتطوير بكل 

المقاييس ويمكن استخدامها بمرونة. 
وبالمناســـبة، ال ينطبـــق هـــذا علـــى طرازات ســـيارات 

الـــركاب فقط من مرســـيدس، وهناك تعاونات مع 
سيارات الشحن مثل سبرنتر وفيتو وأيضا 

ســـيارت الفـــان أيًضـــا ســـيعتمدون علـــى 
نظام سيارات مرسيدس بنز المعياري.

وماذا عن البطاريات؟ «

كل شـــيء عندنـــا يشـــير إلـــى النمـــو ، 
حيـــث تســـتثمر شـــركة ديملـــر أكثر من 
مليـــار يـــورو في إنشـــاء شـــبكة عالمية 
منســـقة إلنتـــاج البطاريات، وباســـتثمار 

نحـــو 500 مليـــون يورو، يشـــمل ذلك بناء 
Accumo-  مصنع ثان للبطاريات في شركة

tive التابعـــة لنـــا في كامينز 
)ساكســـونيا(. باإلضافة 

إلـــى وجـــود المزيد 
المواقـــع  مـــن 

فـــي 

ســـتوتجارت - انترتوركهايم وبكين وأالباما، ونسعى 
إلى إنتاج مليون بطارية سنويا في هذه المصانع.

وماذا عن تطور التكنولوجيا عندكم؟ «

ســـنواصل في البداية مع تقنية الليثيوم أيونو وفي 
الســـنوات المقبلة، ســـتكون هناك زيـــادات أخرى في 
األداء مـــن حيـــث التطور، ولكـــن إذا أمكـــن تحقيـــق 
زيـــادة فـــي األداء بنســـبة 10 أو 20 أو حتـــى 30 في 
المئـــة، فســـيكون ذلك أمًرا ناجحا لنـــا، وال تزال هناك 
إمـــكان لقفـــزات أكبر مـــع إطـــاق تكنولوجيـــا ما بعد 
الليثيـــوم أيـــون، مثـــل البطاريـــات ذات الكبريـــت أو 
البطاريـــات ذات الحالة الصلبة، وســـنعمل من منظور 
مـــا نملك اليوم على أن يتطور في غضون الســـنوات 

الخمس المقبلة.
 ماذا عن محطات الشحن، فمن دون البنية التحتية  «

المناسبة، لن يكون التنقل الكهربائي قادرا على 
تحقيق تقدم كبير؟

الشـــك أننـــا نفكـــر في حلـــول محطـــات الشـــحن عبر 
الشبكات بذكاء منذ البداية؛ ألن قبول العماء يرتبط 
ارتباطا وثيقا بتوافر بنية أساســـية مناسبة. نريد أن 
نجعـــل تجاربهم في الشـــحن الذكي عند عمائنا أمرا 
ســـها، ســـواء كان ذلك مقابل الشـــحن في المنزل أو 
في العمل أو على الطريق أو بسرعة فائقة، ونحن 
ننظر بكثب على جميع السيناريوهات 
ونضع أنفســـنا على أســـاس واسع 
مع شـــراكات وعمليات مشتركة 
مختارة. فبالتعـــاون مـــع بي إم 
دبليـــو وفـــورد وفولكـــس فاجن 
جروب على ســـبيل المثال، نعمل 
في مشروع مشترك إلنشاء شبكة 
شـــحن قويـــة علـــى محـــاور النقـــل 
الرئيســـة  األوروبيـــة 

حاليا.

أطلقت “أودي” الطراز الجديد 
 Audi واألحدث من سيارتها

Q7 في األسواق، والذي يعتبر 
األكبر بين سياراتها الرياضية 

متعددة االستعماالت بعد تجهيزه 
بمجموعة واسعة من االبتكارات 
على مستوى التصميم واألنظمة 

التقنية، والذي احتفلت به أسواق 
وعشاق الصانع األلماني في 

المنطقة.

منـــذ عـــام تقريبـــا، كشـــفت لكزس النقاب عـــن لكـــزس GX 460 موديـــل 
2020 بأمريـــكا الشـــمالية، واآلن وصلت االس يو فـــي الفاخرة على نفس 
التحديثات في أســـواق أوروبا الشـــرقية وأسواق معينة من آسيا، وكانت 
قـــد قدمت في روســـيا وأوكرانيا ومنطقة القوقـــاز، وكذلك في جمهورية 

كازاخستان.
تحســـينات عديـــدة حصلت عليها لكـــزس GX 460 موديل 2020 حصلت 
السيارة الفاخرة على تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي، والتي 
يقودها تصميم شـــبك أمامي جديـــد ومصابيح ليد أمامية ثاثية العيون 

وألوان داخلية جديدة وخيارات داخلية عديدة.
تتضمن التعديات الخارجية البســـيطة شـــعار لكزس األصغر في الخلف، 
وتطعيـــم معدني جديد حـــول لوحة الترخيص، وإزالـــة القوالب الجانبية 
للحصـــول علـــى مظهر أكثر نظافة، إضافة إلى خيارات ألوان جديدة مثل 
لـــون التيتانيـــوم واألبيض والرمازي الزئبقي، واألســـود، واألســـود الامع، 
 GX واألحمـــر، والنـــاري، واألزرق الغامـــق. فـــي الداخـــل، تكتســـب لكـــزس
460 الجديـــدة خيارات جديدة، حيث حصلت على تقليم خشـــبي رمادي 
يتماشى مع اللمسات األلمنيومية المنتشرة، كما تم تعديل عجلة القيادة، 
باإلضافـــة إلـــى شاشـــة TFT الملونـــة الكاملـــة مقـــاس 4.2 بوصـــة، 
كمـــا تـــم إضافـــة منفـــذي يـــو اس 
بـــي إضافييـــن للـــركاب في 
الخلف، وفلتر صحي 

والمزيد.

GX 460 موديل 2020 تصل ألسواق جديدة

نتفهم احتياجات العمالء لمحطات الشحن وبناء البنية التحتية

ترجمة طارق البحار

اوال كالينيوس: خططنا تقديم سيارة كهربائية من كل موديل
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البحرين للسينما شريك لمسابقة األفالم القصيرة “متحدين رغم التباعد”
للسينما  ــحــريــن  ــب ال نـــــادي  يــســاهــم 
كــشــريــك داعـــــم لــمــســابــقــة األفــــام 
المجموعة  تنظمها  الــتــي  القصيرة 
الشيخ  لــمــؤســســة ســمــو  اإلعــامــيــة 
خالد بن حمد آل خليفة تحت شعار 
ــم الــتــبــاعــد(، والــتــي  )مــتــحــديــن رغــ
تهدف إلتاحة الفرصة لكل المعنيين 
رؤاهم  عن  للتعبير  السينمائي  بالفن 
العزل  ظــروف  في  المختلفة  الفنية 
الصحي الحالية والتباعد االجتماعي 

المترتبة على جائحة كورونا.
من  كبير  عــدد  إلــى مشاركة  ويــشــار 
األفام التي تتنافس على أربع جوائز 
وأفضل  فيلم،  أفضل  وهــي:  رئيسة 
مخرج، وأفضل أداء تمثيلي، إضافة 

إلى جائزة اختيار الجمهور. 
محمد  البحريني  المخرج  ويــشــارك 
إبراهيم أمين سر مجلس إدارة نادي 
البحرين للسينما في لجنة التحكيم؛ 
مع  الــجــوائــز  ومــنــح  األفـــام  لتقييم 

مجموعة من المحكمين اآلخرين.

نــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  وصـــرح 
المسقطي:  نـــادر  للسينما  البحرين 
ــم مثل  ــــادي عــلــى دعــ ــن ــ ــرص ال ــحـ “يـ
تفاعل  الــتــي تظهر  الــمــبــادرات  هــذه 
السينمائيين البحرينيين مع مختلف 
ــتــي يــمــر بها  الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة ال
ــنـــاس فـــي الــبــحــريــن”،  الــمــجــتــمــع والـ
وأضاف: “تصب أهداف المسابقة في 
وتنمية  بدعم  المعنية  الجهود  إطــار 

البحرين”.  في  السينمائية  التجارب 
إبراهيم  محمد  المخرج  رحب  وكما 
الــذي  المثمر  الــتــعــاون  بــهــذا  محمد 
المجتمعي  الــتــواصــل  يــعــزز  ــدوره  ــ ب
الفنية  الجهات  المؤسسات  كل  بين 
الــغــالــيــة،  مملكتنا  فــي  واإلعــامــيــة 
وقد عبر عن تقديره للجهة المنظمة 

وكل المخرجين المشاركين في هذه 
المستويات،  تباينت  مهما  المسابقة 
ــى حـــــراك فــنــي من  وهـــــذا يــــدل عــل
ــمــزيــد  ال مـــنـــه  نــنــتــظــر  الــمــمــكــن أن 
المشاركة  ــاب  ب أن  يــذكــر  مستقباً. 
وتم  مؤخرا  أغلق  قد  المسابقة  في 
اإلعـــان عــن جــوائــز الــمــهــرجــان عبر 
الحساب الرسمي الخاص بالمسابقة 
 .2020 مايو   28 الموافق  أمس  يوم 
وقد حصل فيلم “مونولوج” للمخرج 
علي السام على جائزة أفضل فيلم 
جائزة  على  وحصل  المسابقة،  فــي 
المخرج محمد فخرو  إخراج  أفضل 
على  حــصــل  كــمــا   ”run“ فــيــلــم  عـــن 
الممثل  تمثيلي  أداء  أفضل  جــائــزة 
“مونولوج”،  فيلم  عن  السعيد  أحمد 
جائزتين  التحكيم  لجنة  منحت  كما 
 Hareesh لمخرجه   Ecdysis لفيلم 
Menon وفيلم The Cycle لمخرجه 
فيلمين  كــأفــضــل   Hady Alcott

واعدين.

المخرج البحريني محمد إبراهيم

احتفلت النجمة بريتني سبيرز بمرور 20 عاًما على صدور ألبومها  «
الثاني “Oops I did it again”. وأعادت بريتني سبيرز نشر فيديو على 

صفحتها الخاصة على إنستغرام ظهرت فيه، وهي تتحدث عن األلبوم.

وشكرت بريتني من قام بإعداد هذا الفيديو كما عبرت عن سعادتها  «
بالنجاح الذي حققه هذا األلبوم والذي فاق كل توقعاتها.

١٥

tariq_albahhar

Reasons Why 13 شاهدت لكم... مسلسل الدراما والتشويق
ــت ورديـــــــــة كـــمـــا تـــظـــن! ــسـ ــيـ ــم لـــيـــس مـــكـــانـــا آمــــنــــا والــــحــــيــــاة لـ ــ ــال ــ ــع ــ ال

يحــذر نجــوم مسلســل Reasons Why 13 فــي بدايــة كل حلقة أن مسلســلهم ليس مناســبا أبدا 
للمتضرريــن مــن االغتصــاب او محــاوالت االنتحــار او التنمــر؛ بســبب مــا يتناولــه هذا المسلســل 

الناجح والذي تستعد منصة نتفليكس لتقديم الجزء الرابع منه الشهر المقبل.

اسم  بنفس  روايــة  على  مبنية  المسلسل  قصة 
والــذي  آشــر،  غــاي  للكاتب  المسسلسل  عــنــوان 
العديد  الكتاب  وحقق   2007 العام  في  قدمه 
اعــتــمــاده بذكاء  االنــتــبــاه والــنــجــاح بفضل  مــن 
االسري  والتفكك  الشباب  مشكات  دمج  على 
الــواليــات المتحدة  ومــحــاوالت االنــتــحــار فــي 
“هانا”،  الجميلة  الفتاة  باحداث خيالية النتحار 
هــذه  إلـــى  يــصــل  ان  قــبــل  المنتحر  أن  وكــيــف 
الفعلة المحرمة يبحث على من يقف الى جانبه 

ويسمع له!
الكبيرة  المنصة  بــامــكــانــات  تــحــول  المسلسل 
وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور والنقاد اول ما 
صدر في 2017، وسبب ذلك من خال متابعتي 
 13 الـ  لألسباب  له في  الشائق  االسلوب  له هو 
األول  الــجــزء  فــي  هانا  انتحار  الــى  أدت  التي 
من الحكاية، وهي جاءت كشكل تسجيل على 
من  بــاألشــخــاص  متصله   13 بتقسيم  اشــرطــة 

المدرسة.
الثانوية  طالبة  انتحار  بحادثة  المسلسل،  يبدأ 

“هانا بيكر” التي تؤديها بإتقان النجمة الحسناء 
كـــاثـــريـــن النـــغـــفـــورد، ويـــجـــد صــديــقــهــا كــاي 
جونسون صندوقا فيه 7 أشرطة سجلتها هانا 
قبل انتحارها، يحمل كل وجه من الشريط سببا 
من األسباب التي دفعتها لانتحار، ونحن نتتبع 
معه األفراد في األحداث، حيث يقدم المخرج 
طــريــقــة الــفــاشــبــاك فــي ســـرد األســـبـــاب، وهــي 
المتورطين  بمواجهة  كــاي  ويبحث   13 برقم 
بطريقة  ضمنهم  من  هو  ويكون  انتحارها  في 
ــا، حــيــث كــانــت تــعــانــي هــانــا قــبــل انــتــحــارهــا  مـ
لها  مثلية  صــور  مثل  كثيرة  ابــتــزاز  بمحاوالت 
واغتصاب وتهديدات ومضايقات وبالطبع تنمر 

يبدأ كاي في االستماع لتستمر االحداث.
بـــدأ صــنــاع الــعــمــل بــذكــاء كــبــيــر، حــيــث قــدمــوا 
المسلسل بعيد قليا عن من قرأ الكتاب، وقدم 
الغموض حتى اللحظات األخيرة، خاصة كاي 
جينسن، وبالطبع هانا بيكر البطلة في األحداث.
ــدأت بنفس الــطــريــقــة الــتــي بـــدأ بها  الـــروايـــة بـ
المسلسل، لكن األخير وسع الدائرة قليا وأطال 

في القصة، إضافة إلى أنه جعلها تصلح لليوم 
الحالي، وعدل في اإلطار الزمني لها.

ناجحة  روايــــة  عــن  مقتبس  مسلسل  تــقــديــم 
وإن  خصوصا  للغاية،  صعبا  الــتــحــدي  يجعل 
نفسه  التأثير  المشاهدين،  تخص  درامــا  كانت 
أسباب  يحوي  تــقــرأه  ــذي  ال فالكتاب  مختلف، 
انتهت،  صداقات  تنتحر،  “هانا”  جعلت  كثيرة 
حزن عميق، وحدة، اغتصاب، اعتداء، وغيرها 
وقــدم  الــتــحــدي،  قبل  المسلسل  األشــيــاء.  مــن 

إنــه جعلنا نعيش  ــة،  ــ مــجــرد رواي مــن  أكــثــر  لنا 
األحــداث ونشعر بما شعرت به “هانا”، وانحدر 
معنا بالشخصية حتى وصلنا للنهاية الحتمية، 
مناقشة  فــي  رغــبــوا  الــنــاجــح  المسلسل  صــنــاع 
قضية انتحار البنت من كل الجوانب، ما الذي 
يدفع مراهقا لانتحار؟ وقدم 13 سببا لماذا قد 
التي  المشكات  كل  وقــدم  بيكر”،  “هانا  تنتحر 
مع  ربما  والعالم  المتحدة،  الــواليــات  في  تــدار 
تحفظي لبعض اللقطات التي تظهر المثلية ولم 

تكن لها داٍع مطلقا في األحداث، 
بس هذا وضعهم هناك وأيضا الى 
الميلودرامية  الــمــبــالــغــات  جــانــب 

ــقــدم بــــدون داٍع  ــتــي كــانــت ت ال
في  أن  المعقول  فغير  وسلبية، 
كل المدرسة ليس هناك شخص 
جميع  وقدموا  هانا،  من  مقرب 

الطلبة ضدها؛ ألنها جميلة ما جعل 
ويريدون  بدناءة  معها  يتصرف  الجميع 

النيل منها أو.. اغتصابها!
كثيرا  نجح  المسلسل  نفسه  الوقت  في 
أن  يجب  أننا  وهــي  رسالته،  إيضاح  في 
نــراقــب مــن حــولــنــا خــصــوصــا أطــفــالــنــا؛ 
لكي ال يوصولون للضياع او االنتحار، 
والرسالة العامة كانت واضحة، حماية 
إضافة  العالم،  شــرور  من  المراهقين 
للوقوف على حقيقة أن العالم نفسه 
لــيــس مــكــانــا آمــنــا والــحــيــاة ليست 
المسلسل  يــقــدم  تــبــدو.  كما  ورديـــة 

إثارة ذكية، يتحدث ما وراء االنتحار وما 
يصل الى الكشف عن تواطأ الكثيرين بقصد 

وشخصيات  كــثــيــرة  أســــرار  مــع  دون  مــن  أو 
اإلشراف  مع  بالمشاهدة  وهو جدير  جديدة، 

العائلي طبعا جدا.

OSN تعرض الموسم الثاني المرتقب من “RAMY” للنجم رامي يوسف 
كشفت OSN عن استعدادها لعرض الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي رامي الذي أنتجته شبكة هولو، حيث سيعود الممثل 
رامي يوسف الحائز على جائزة Golden Globe بدوره الذي القى استحسان النقاد. وسيتم عرض كافة حلقات المسلسل بشكل 

حصري على شبكة OSN ابتداًء من 29 مايو، بالتزامن مع توقيت عرضها األصلي في الواليات المتحدة.

وتدور حلقات المسلسل العشرة حول 
رحلة رامي حسن، وهو شاب مصري- 
أمريكي من الجيل األول يعيش في 
المقّسمة سياسيا،  والية نيوجيرسي 
حــيــث يـــطـــرح الــمــســلــســل مــفــهــومــا 
جديدا يسلط من خاله الضوء على 
الــذي  الــفــرد  تــواجــه  التي  التحديات 
سلوك  بين  التناقضات  ضحية  يقع 
المجتمع المحافظ والتفكير المتحرر 
للجيل الجديد. وفي الموسم الثاني، 

يتعمق رامي في رحلته لفهم نفسه، 
التزاما  ليجد مجتمعا مسلما ويتبنى 

أعمق بإيمانه ومعتقداته.
رامــي  الممثل  بطولة  مــن  المسلسل 
 Golden جائزة  على  الحائز  يوسف 
مسلسل  فــي  ممثل  ألفــضــل   Globe
ــمــمــثــل  ــونـــي، وال ــزيـ ــفـ ــلـ كـــومـــيـــدي تـ
جائزة  على  الــحــائــز  علي  مــاهــرشــاال 
األوســـــكـــــار وبـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 
الــمــمــثــلــيــن أمـــثـــال شــــادي ألــفــونــس، 

ومحمد عامر، وهيام عباس، وعمرو 
واكد، ومي كالماوي، وروزالين البيه، 
نقلي وستيف  ، وليث  وديــف مرهج 

واي.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، 
قــالــت روال كـــرم، نــائــب رئــيــس قسم 
في  العربي  والمحتوى  االســتــحــواذ 
عرض  للغاية  “يسعدنا   :OSN شبكة 
الــثــانــي مــن مسلسل رامــي  الــمــوســم 
األصـــــداء  بــعــد   OSN شــبــكــة  عــلــى 

ــتــي حصدها  ال الــكــبــيــرة  اإليــجــابــيــة 
ــال فـــتـــرة عــرض  ــا خــ ــن جــمــهــورن مـ
أعمال  تقديم  ويأتي  األول.  الموسم 
عــالــمــيــة وحـــائـــزة عــلــى جــوائــز مثل 
مــســلــســل رامــــي لــدعــم مــهــمــتــنــا في 
واقع  يامس  متميز  محتوى  توفير 
ويحظى  منطقتنا  في  األلفية  جيل 
بإعجابهم”. وأضافت: “يقدم مسلسل 
ــي الــمــنــظــور الــعــربــي- األمــريــكــي  رامـ
األلفية،  الكثير من جيل  الذي يفهمه 
ــتــحــديــات الــيــومــيــة  حــيــث يــطــرح ال
التي تواجه الجيل الثاني من العرب 

المغتربين”.

طارق البحار
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تحذير من فيروس “خطير” قد يقضي على نصف العالم
حذر عالم أميركي من أن فيروسا من المحتمل أن 
ينشــأ من مزارع الدجاج قــد يجعل نظيره كورونا 
مجــرد “قــزم”، وقد يقضي على نصف العالم إن لم 

يتم تداركه بسرعة.
عالــم  عــن  البريطانيــة  الصــن  صحيفــة  ونقلــت 
األحياء والناشط الغذائي مايكل غريغر، إن عالقة 
اإلنســان الوثيقة بالحيوانات تجعله عرضة ألسوأ 
أنواع األوبئة، مشيرا إلى أن األمراض التي تكمن 

في الدجاج يمكن أن تقضي على العالم تقريًبا.
تفشــي  خــالل  أنــه  إلــى  غريغــر  الدكتــور  ولفــت   
 ،1997 العــام  كونــغ  هونــغ  فــي  الطيــور  إنفلونــزا 
للقضــاء  مليــون دجاجــة   1.3 الحكومــة  أعدمــت 
علــى الفيــروس. ولكــن لم يتم القضــاء نهائيا على 
الفيــروس حيــث تفشــي الوبــاء مــرة أخــرى بيــن 

عامي 2003 و2009 خارج الصين.
ودعــا عالــم األحيــاء األميركــي إلى تغييــر طريقة 
تربيــة الدجــاج لمنــع تفشــي المــرض مــرة أخــرى 
بطريقة خطيرة، مشيرا إلى أن المزارع الجماعية 
التــي يعيــش فيها الدجاج في مســاحات ضيقة ال 
تســتطيع فيهــا حتى رفرفة أجنحتهــا ومع ارتفاع 

نســبة األمونيــا مــن فضالتهــا- كل ذلــك يوفر بيئة 
مناسبة للفيروسات.

وتابــع: “قــد ال يكون ذلك فقــط كافًيا، حيث يجب 
أيضا كســر الرابط الفيروســي بين الدجاج والبشر 
فــي نهايــة المطــاف، وكلمــا زاد عــدد الحيوانــات 
دوران  زاد  كلمــا  ضيــق،  نطــاق  فــي  المحشــورة 
الفيــروس فــي بطانــة رئتــي الدجــاج مثــل عجلــة 

الروليت في صاالت المقامرة.

التابعــة  غوغــل  شــركة  قالــت 
أللفابت، أمس، إنها أرجأت إطالق 
نظــام  التجريبيــة     مــن  النســخة 
الهواتــف  لتشــغيل   11 أندرويــد 
المحمولــة والــذي كان مقــررا فــي 
األســبوع المقبــل وذلــك في ضوء 
االحتجاجات واالضطرابات التي 

تشهدها الواليات المتحدة.
وقالــت غوغــل فــي رســالة علــى 
أندرويــد  نظــام  لتطويــر  موقعهــا 
”نحن نتــوق إلبالغكم بالمزيد عن 
أندرويــد 11 لكــن هــذا ليس وقت 

االحتفال“.
كان  اإلطــالق  أن  الموقــع  وذكــر 
مقــررا أن يتــم عبــر اإلنترنت يوم 
األربعــاء. وأعلــن فــي تغريــدة أنه 
ســيعلن المزيد مــن التفاصيل عن 
أندرويــد  مــن  الجديــدة  النســخة 
”قريبا“ دون ذكر مواعيد محددة.

“غوغل” ترجئ 
“أندرويد 11” بسبب 

احتجاجات أميركا

آالف الزوار يتدفقون إلى شاطئ باب ديرادال 
بمنطقة لولوورث في دورست جنوبي إنجلترا 

لالستمتاع بالسماء الزرقاء الصافية وأشعة الشمس 
)بي إن بي إس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نجا رضيع هندي من الموت بأعجوبة، 
مؤخــرا، بعدمــا جــرى دفنــه وهو على 
قيــد الحيــاة، لكن أهالــي إحدى القرى 

تمكنوا من إنقاذه.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وبحســب 
القريــة  أهالــي  فــإن  البريطانيــة، 
الهنديــة الحظــوا بــروز رجــل الرضيع 
مــن األرض، فهرعوا إلــى إخراجه من 
التراب. وســمع األهالــي أنين الرضيع، 
بشكل خافت، في البداية، حين كانوا 
يحفــرون ألجل تشــييد بيت في بلدة 

سيدهار تناغار، شمالي الهند.
إلــى  علــى عجــل  الرضيــع  نقــل  وتــم 
الطبــي  الطاقــم  وقــال  المستشــفى، 
المشــرف علــى عالجــه إنــه فــي حالــة 
صحيــة مســتقرة، لكنه ســيبقى تحت 
أعلنــت  ناحيتهــا،  مــن  اإلشــراف. 
الشــرطة المحليــة فتــح تحقيق ألجل 
معرفــة الجانــي الذي أقــدم على دفن 

الرضيع حيا بدم بارد.

فلوريــدا  بواليــة  مســؤولون  وافــق 
األميركيــة علــى خطــط إلعــادة فتــح 
فــي  وورلــد”  ديزنــي  “والــت  متنــزه 
مدينــة أورالندو على مراحــل اعتبارا 

من 11 يوليو. 
“والــت  فتــح  إعــادة  نجــاح  ويعتبــر 
لديزنــي  بــارزا  ديزنــي وورلــد” حدثــا 
وبقيــة العالــم، فــي وقــت تعمــل فيــه 
وضــع  علــى  والشــركات  الحكومــات 
قيــود  رفــع  لكيفيــة  اســتراتيجية 
إجــراءات العــزل العــام بينمــا ال يــزال 
يشــكل  المســتجد  كورونــا  فيــروس 

تهديدا.
ومــع إعــادة فتــح متنزهــات ديزنــي، 
سيكون مطلوبا من زائريها وموظفيها 
والخضــوع  الوجــه  كمامــات  ارتــداء 
لقيــاس درجــة الحــرارة، كمــا ســيعلق 
االســتعراضية  المواكــب  المتنــزه 
وعــروض األلعــاب النارية وغيرها من 
األنشطة التي تؤدي لتجمع الحشود.

رضيع هندي دفن حيا... 
ثم نجا بأعجوبة

خطط إلعادة فتح 
“والت ديزني وورلد”

غيب الموت الفنان المصري حسن حسني 
عن عمر ناهز 89 عاما، بعد مســيرة حافلة 

امتدت أكثر من 4 عقود.
وقــد ذكــرت نقابــة الممثليــن المصريــة أن 
قلبيــة  بأزمــة  إصابتــه  إثــر  توفــي  الفنــان 
إدخالــه  إلــى  أدت  الجمعــة  يــوم  مفاجئــة 

للعناية المركزة، حيث فارق الحياة.
حتــى  الفنــان  وفــاة  خبــر  تأكــد  إن  ومــا 
مواقــع  عبــر  التعليقــات  آالف  انتشــرت 

التواصل االجتماعي.
وتصدر اسمه قائمة المواضيع األكثر بحثا 

على غوغل في مصر، وفي عدد من الدول 
العربيــة. فــي حيــن قفز وســم آخــر يحمل 
لوائــح  فــي  متقدمــة  مراتــب  إلــى  اســمه 
الحــزن  وســاد  تــداوال.  األكثــر  المواضيــع 
أوساط الفنانين المصريين والعرب، ونعى 
حســابتهم  عبــر  القديــر  الفنــان  كثيــرون 
“صانــع  بـــ  محبــوه  ويصفــه  اإللكترونيــة. 
البهجــة” بينمــا يلقبــه زمــالؤه مــن الوســط 
للممثليــن  إشــارة  فــي  “الناظــر”  بـــ  الفنــي 
الشبان الذين “تتلمذوا على يده وشاركهم 

األعمال في بداية مشوارهم الفني”.

رحيل حسن حسني... مغردون ينعون “صانع البهجة”

تواجه المليارديرة الشابة، كايلي جينر، عقوبة السجن، بسبب اكتشاف سلسلة 
من األكاذيب حول إيرادات إحدى شركاتها، بهدف تضخيم ثروتها ودخول “نادي 

المليارديرات”. وكشفت مجلة “فوربس” االقتصادية تقريرا صادما، يشير إلى 
تلفيق كايلي جينر إيرادات شركتها للمستحضرات التجميلية. وفي ردها األول 

هاجمت كايلي جينر مجلة “فوربس” بسلسلة  من التغريدات قالت فيها “لم أسعى 
لنيل أي ألقاب وهذا آخر ما يقلقني حاليا، ولم أقم بتزوير إقرارات ضريبية”.
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ــون؟ ــاِدحـ ــمـ ــا الـ ــن ــُب ــات ــع ــاذا ي ــ ــَم ــ ل

ــّي؟ ــف ــَح ــاب ال ــت ــع ــذا ال ــُرّ هـ ــ ــا س ومـ

ــّي ــف ــخ ــداُء اَل ــ ــِن ــ ــذا ال ــ َوَمـــــا ســــُرّ ه

ــجــّي؟ ــَن ــوُح ال ــ ــي عــتــابــَك َب وَهـــل ف

ــا ســـائـــاًل ــ ــذا َخـــلـــيـــفـــُة يـ ــ ــه ــ ف

ــّي ــمـ وهـــــــذا جــــــــواٌد وأنــــــــٌف َحـ

ــا عــظــيــَم الــجــنــان ــ وقـــد كـــان دوًمـ

ومــــا هــــــّزُه ُتـــــّرهـــــاُت الــَقــصــّي

ــه ــدي ــن عـــزيـــز ُيــــــــَذُل ل ــ فـــَمـــا م

ــّي؟ ــ ــل فــي حــمــاُه ُيـــضـــاُم األب وهـ

ــم ــي ــّزع ــاُت ال ــفـ ـــواهلل تـــلـــَك صـ ــ ف

ــي ــق ــّن ال ــاُت  ــ ــف ــ ص ــذي  ــ هـ وواهلل 

َفــَســل عــنــدمــا يــعــتــريــَك الــظــالم

ــاُر الــُمــضــّي؟ ــه ــّن وهـــل يــتــهــاوى ال

ــَد الــُشــعــاع ــن ــُر الـــبـــدَر ع ــك ــن فــمــن ُي

ــَد الــَعــشــّي ــَل عــن ــي ــل ــمــن ُيــنــكــُر اّل َك

ــُل اأُلبــــــاة ــ ــس ــ ــٌم ون ــ ــي ــ ــذا زع ــهـ فـ

ــُي الــَعــلــّي ــ ــّل ــ ــوائ ــ ــُق ال ــَحـ ــلـ بـــه َيـ

ــوب ــل ــُق ــل إلـــيـــه ال ــي ــل ــري ب ــ ــس ــ وَت

ــفــّي ــَخ ــه الـــجـــواَب ال ــدي فــتــلــَقــى ل

ــُد الــســائــلــيــن ــ ــُه ي ــ ــاَورت ــ َوَكـــــم ح

ــاَل الـــَرضـــّي ــَنـ ــَمـ فـــكـــاَن َصـــــداُه الـ

ــون ــل ــائ ــَس ــُه ال ــرُقـ ــْطـ َوغــــُيــــرَك َيـ

ــدي ــا َصـ ــ ــراًب ــ ــواُب َش ــ ــج ــ ــاَن ال ــكـ فـ

ــاُت هــنــاك ــاديـ ــعـ ــا َتـــرَتـــوي الـ ــ َوم

وعـــــنـــــَدَك ُتـــــــروى بـــمـــاء َنـــــدّي

ــان حــمــًى ــ م ــَزّ ــ ــَت َلــهــا فـــي ال ــأنـ َفـ

ــوّي ــ ــَق ــ ــا وال ــه َوَأنـــــــَت الــــّذمــــاُر ل

ــروُف الــَمــقــال؟ ــ ــَك ُح ــت ــَاوَب ــَهــل َج َف

ــّي؟ ــف ــَص ال ذاَك  الــَخــلــيــفــة  بــُكــنــه 

ــســراب؟ ــيــوُف اَل ــَك ُط ــت ــاَزَع ــل َن َوَهـ

الَعصّي؟ ــواَب  ــَج ال ــتــَك  َف ــَرّ َع َوَهـــل 

ــَك الــُغــيــوُم الــجــواب؟ ــت َف ــَرّ ــل َع َوَهـ

ــي؟ ــم ــَظّ لـــمـــاذا خــلــيــفــة َيـــــروي ال

قصيدة مهداة إلى 
حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

فهذا خليفة... زعيُم ونسل اأُلباة

شعر: غازي عبدالمحسن


